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محيط زيست از منظر واقعگرايي ،ليبراليسم و
بومگرايان افراطي (با تأكيد بر پروتكل كيوتو)


قاسم ترابي
چكيده :اهزٍسُ اّویت هَضَػبت هزتجظ ثب هحیظسیست ثز کسی پَضیذُ ًیست .آلَدگیّبی گستزدُ
دریبّب ،گزم ضذى فضبی کزُ سهیي ،گستزش فزایٌذ آة ضذى یخّبی قغت ،اس ثیي رفتي جٌگلّب ٍ
گستزش ثیبثبىّب در سغح کزُ سهیي ،اس ثیي رفتي تٌَع سیستی ٍ اًقزاض ّشاراى ًَع اس حیَاًبت ٍ
گیبّبى ٍ دُّب هَرد دیگز اس هسبئل ٍ هطکالت سیست هحیغی ،تٌْب ثخص کَچکی اس ثحزاًی ّستٌذ
کِ اًسبى در اٍایل قزى ثیستٍیکن ثب آى هَاجِ استً .گزاًی در هَرد هسبئل سیست هحیغی ثِ حذی
است کِ ػذُای هؼتقذًذ کِ اگز در گذضتِ «اهٌیت ثیيالولل» ٍ «اقتصبد جْبًی» دٍ هَضَع اصلی رٍاثظ
ثیيالولل ثَدُاًذ ،هیثبیست هَضَع هحیظ سیست را ثِ ػٌَاى هَضَع سَم در ًظز گزفت .در صَرت
پذیزش ایي ٍاقؼیت ،سئَالی کِ در ایي جب هغزح هیضَد ایي است کِ ٍاقغگزایی ٍ لیجزالیسن ثِ ػٌَاى
ًظزیِّبی هسلظ رٍاثظ ثیيالولل چگًَِ هیتَاًٌذ ایي پذیذُ را هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار دٌّذ؟ آیب
ایي ًظزیِّب کِ تحت ػٌَاى «خزدگزایبى» ضٌبختِ هیضًَذ ،اصَالً اّویت هَضَع هحیظ سیست را
قجَل دارًذ ٍ ثبتَجِ ثِ اثؼبد ّستیضٌبسبًِ خَد تَاًبیی تجییي هَضَع را دارًذ؟ در هقبثل رٍیکزدّبی
جذیذ سیست هحیغی کِ تحت ػٌَاى «ثَمگزایبى افزاعی» ضٌبختِ هیضًَذ ،چگًَِ هَضَػبت هزتجظ
ثب هحیظ سیست را هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار هیدٌّذ ٍ چگًَِ ثِ ًقذ ًگبُ خزدگزایبى در ارتجبط ثب ایي
حَسُ هیپزداسًذ؟ ایي هقبلِ ٍجَُ گًَبگَى هسبیل سیست هحیغی را هغبلؼِ هیًوبیذ.
واژگان کليدی :هحیظسیست ،پزٍتکل کیَتَ ،لیجزالیسنٍ ،اقغگزایی ،اکَرادیکبلّبّ ،ستیضٌبسی،
هؼزفتضٌبسی ،سغح تحلیل.

.1آقبی قبسن تزاثی ،داًطجَی دکتزای رٍاثظ ثیيالولل ٍ ػضَ ّیأت ػلوی داًطگبُ آساد اسالهی – ٍاحذ ّوذاى
ghasemtoraby@yahoo.com
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هقذهه
زض ؾبّ١بي ٛرؿتي ٚهط ٙثيؿتٝيٌٖ ،اظ زيسُب ٟض١جطا ٙؾيبؾيٗ ،وبٗبت
زٓٝتي ،زاٛكٜ٘سا ٝ ٙق٢طٛٝساٞٗ ،ٙضٞػبت ظيؿتٗحيغي اظ ا٘١يت ثؿيبض ثباليي
ثطذٞضزاض قس ٟاؾت .ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ ٗٞضٞػبت ظيؿتٗحيغي ثيف اظ ُصقت ٠زض
زؾتٞضخٔؿً ٠كٞض١ب زض ػطن ٠ثيٚآ٘ٔٔي هطاض ُطكت ٠اؾت .ق٘بض كعايٜسٟاي اظ اكطاز،
حساهْ زض ًكٞض١بي ؿطثي ثط اي ٚثبٝض ١ؿتٜس ً ٠كؼبٓيت١بي اهتهبزي  ٝاخت٘بػي
اٛؿب ٙث ٠قيٟٞاي ضخ ٗيز١س ًٗ ٠حيظظيؿت ضا ت٢سيس ٗيًٜس .زض پٜح ز ٠١اذيط
اٛؿب١ٙبي ثيكتطي ث ٠خ٘ؼيت زٛيب اضبك ٠قسٟاٛس ً ٠تؼسازقب ٙاظ ٗئي١ٙٞب اٛؿب١ٙبي
هجْ اظ ذٞز ثيكتط ثٞز ٟاؾت .زض ٛتيد ٠اكعايف خ٘ؼيت خ٢بٛي ً ٠ث٠عٞض ُؿتطز ٟزض
حبّ تسا ٕٝاؾت ،ذغط ثبٓوٟٞاي ثطاي ٗحيظظيؿت ايدبز ٞ٘ٛز ٟاؾت .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ،زض
ػطن ٠تٓٞيس ؿصا عي  40ؾبّ اذيط ضقس ثؿيبض ثباليي ٗكب١سٗ ٟيُطزز ،اٗب اي ٚػطض ٠ث٠
قٌْ ٛب ِٙٞ٘١تٞظيغ قس ٟاؾت .زض خبيي ً ٠ؿصا ً٘يبة اؾتٗ ،طزٕ ظٗي ٚضا ثيف اظ
حس ٗؼ٘ٞٗ ّٞضز ث٢طٟثطزاضي هطاضٗيزٜ١س ً ٠اي ٚاٗط ث ٠زٛجبّ ذٞز ترطيت ظٗي،ٚ
خِْٜظزايي ُ ٝؿتطـ ثيبثب١ٙب ضا ث ٠زٛجبّ ذٞا١س زاقت .ث ٠ػال ٟٝتٓٞيس نٜؼتي اٛج،ٟٞ
ذغط پبيبٜٗ ٙبثغ ً٘يبة ٗٞاز ذبٕ  ٝاٛطغي ضا ث ٠زٛجبّ زاضز٘١ .چٜيٗ ٚؿبئْ ٗحٔي
ٗطثٞط ث ٠كطؾبيف ٗحيظظيؿت ث ٠قٌْ ضٝظاكعٛٝي ث ٠يي ٗؿأٓ ٠ثيٚآ٘ٔٔي تجسيْ
ٗيقٛٞس .آٓٞزُي ٞ١ا زيِط ٗحسٝز ثٗ ٠طظ١ب ٛيؿت؛ ثطاي  ٠ٛٞ٘ٛثبضا١ٙبي اؾيسي ً٠
ٛبقي اظ كؼبٓيت١بي نٜؼتي كطاٛؿٗ ٠يثبقس ،ثطاي ؾبيط ًكٞض١بي اضٝپبيؿطثي ٗكٌالتي
ضا ايدبز ٞ٘ٛز ٟاؾت .ث ٠ػال ،ٟٝتٓٞيس ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ً ٠زض يرچبّ١ب ،ؾيؿتٖ١بي
تٞ٢ي ،٠حالّّ١ب  ٝزيِط تٓٞيسات نٜؼتي ثً ٠بض ٗيضٛٝس ،ذغط ػ٘سٟاي ثطاي الي ٠اٝظٙ
ٗحؿٞة ٗيقٞز .زي اًؿيسًطث ٝ ٚزيِط تطًيجبت قي٘يبيي زض ُطٗبي ٗدبٝض ؾغح
ظٗي ٚهطاض ٗيُيطٛس  ٝاظ ايٚضُ ٝطٕقس ٙظٗي ٚيب ث ٠انغالح اثط ُٔرب٠ٛاي ضا ثٝ ٠خٞز
آٝضزٟاٛسُ .طٕقس ٙظٗي ٚث ٗ ٠ؼٜي آٓٞزُي قسيس ٞ١ا  ٝاكعايف ؾغح آة زضيب١ب اؾت ً٠
()1
ت٢سيسي ثطاي ٛي٘ي اظ خ٘ؼيت زٛيب ٗحؿٞة ٗيقٞز.
ٗب١يِيطي زض ثيكتط اهيبٞٛؼ١ب  ٝزضيب١بي خ٢ب ٙثيف اظ حس ثٞز ٝ ٟثؿيبضي اظ
ُ١٠ٛٞبي زضيبيي ضا زض قطف ٛبثٞزي هطاضزاز ٟاؾتٝ .اهؼيت آ ٙاؾت ً ٠ث ٠زؾت اٛؿبٙ
ظيؿتُب١ٟبي عجيؼي زضحبّ ٛبثٞزقس١ ٙؿتٜس .ث ٠ػٜٞا ،٠ٛٞ٘ٛ ٙخ١ِْٜبي ثبضاٛي ٝ
اؾتٞايي خ٢ب ٙاظ  1950ثب ًب١ف  50زضنسي ٗٞاخ ٠قس ٟاؾت  ٝاي ٚضٛٝس ٘١چٜبٙ
ازاٗ ٠زاضز .زض ٛتيد ٠ايٗ ٚكٌالت ،پيفثيٜيقس١ ٠ً ٟط ؾبّ ز١ٟب ١عاض ُُ ٠ٛٞيب١ي ٝ
خبٞٛضي ثب ذغط اٛوطاو ٗٞاخُ ٠طزٛس.

هحيط زيست از هنظر واقعگرايي ،ليبراليسن و بومگراياى افراطي (با تأكيد بر پروتكل كيوتو)  737

ض٘ ٚاي ٠ً ٚاٛجبقت ٗوبزيط ػظي٘ي اظ ضبيؼبت زض زضيبٞ١ ،ا  ٝذكٌي ث ٠ايٚ
ٗؼٜي اؾت ًٗ ٠ؿأٓ ٠آٓٞزُي پسيسٟاي خ٢بُٙيط ُ٠٘١ ٝيط ٗيثبقسٗ .وبزيط ػظي٘ي اظ
اي ٚضبيؼبت ،چ ٠ث ٠قٌْ ٗؿتويٖ  ٝچ ٠ؿيطٗؿتويٖ ،ث ٠ضٝزذب١٠ٛب  ٝزضيب١ب  ٝزضيبچ١٠ب
ضيرتٗ ٠يقٛٞس .اي ٚضٛٝس١بي ترطيتًٜٜسًُ ٟط ٟظٗي ٚث ٠قٌْ خسّي  ٝحيبتي ١ؿتٜس
ً ٠زيِط اٗطٝظ ثيتٞخ٢ي ث ٠آ١ٙب ٗيتٞاٛس اٛؿب ٙضا ثب ذؿبضات خجطاٛٙبپصيطي ٗٞاخ٠
ُطزاٛسً٘ ،ب اي ٠ً ٚتبًٛ ٜٙٞيع اي ٠ُٛٞٚثٞز ٟاؾت .ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ ػسٟاي ثط اي ٚثبٝض
١ؿتٜس ً ٠اُط «اٜٗيت ثيٚآْ٘ٔ» « ٝاهتهبز خ٢بٛي» زٞٗ ٝضٞع ؾَُٜتي  ٝػ٘س ٟخ٢بٙ
()2
ؾيبؾت ١ؿتٜسٞٗ ،ضٞع «ٗحيظظيؿت» ث ٠ػٜٞاٞٗ ٙضٞع ؾٗ ٕٞغطح قس ٟاؾت.
ايً ٚبضقٜبؾب ٙثط اي ٚثبٝض ١ؿتٜس ً ٠اٗطٝظٗ ٟؿأٓٗ ٠حيظظيؿت ث ٠ػٜٞا ٙيي
پسيس ٟكٜي ،ؾيبؾي ،اهتهبزي ،كطِٜ١ي ،اخت٘بػي  ٝثيٚآ٘ٔٔي زض زؾتٞضخٔؿ ٠ثؿيبضي
اظ ًبضقٜبؾب ٙزض حٞظ١ٟبي ٗرتٔق ػٕٔٞاٛؿبٛي  ٝعجيؼي هطاضُطكت ٠اؾت .زض اضتجبط ثب
ضٝاثظثيٚآْ٘ٔ ٛيع ٝضؼيت ث٘١ ٠ي ٚقٌْ اؾت١ .طچٜس ث ٠زٓيْ تؿٔظ ذطزُطايب،ٙ
ثطاي ز١٠١ب ٗؿبئْ ظيؿتٗحيغي زض حبقي ٠ضٝاثظ ثيٚآْ٘ٔ ٗغطح ثٞز ٟاؾت ،اٗب
اٗطٝظ ٟثب تٞخ ٠ثِٛ ٠طاٛي١بي ُؿتطز ٟثيٚآ٘ٔٔي ١ط ضٝظ ٟثط ا٘١يت آ ٙاكعٝزٗ ٟيقٞز.
زض ٛتيدٞٗ ٠ضٞػبت ظيؿتٗحيغي ثيف اظ ُصقت ٠زض زؾتٞض خٔؿ ٠ثبظيِطا ٙثيٚآ٘ٔٔي
هطاض ٗيُيطز .ؾؤآي ً ٠زض ايٜدب ثب تٞخ ٠ث ٠ضٛٝس ا٘١يتيبثي ٗٞضٞػبت ظيؿتٗحيغي
ٗغطح ٗيقٞز اي ٚاؾت ً ٠آيب ٛظطي١٠بي ٗؿٔظ ضٝاثظ ثيٚآْ٘ٔ زض هبٓت ٝاهغُطايي ٝ
ٓيجطآيؿٖ تٞا ٙتدعي ٝ ٠تحٔيْ ٗؿبئْ ظيؿتٗحيغي ضا زاضٛس؟
١ط چٜس ث ٠قٌْ ؾٜتي ٛظطي٠پطزاظا ٙضئبٓيؿت ٓ ٝيجطاّ ثط ٗؿبئْ ٛظبٗي،
اٜٗيتي  ٝاهتهبزي ت٘طًع ٞ٘ٛزٟاٛس  ٝانٞالً تٞخ٢ي ثٗ ٠ؿبئْ ظيؿتٗحيغي ٛساقت٠اٛس،
اٗب ثب عطح ايٗ ٚؿبئْ زض ػطن ٠ثيٚآ٘ٔٔي تالـ ٞ٘ٛزٟاٛس تب ث ٠ايٞٗ ٚضٞػبت ٛيع
1
ثپطزاظٛس .زض ٗوبثْ ٛظطي٠پطزاظاٛي ً ٠تحتػٜٞا ٙاًٞضازيٌبّ١ب يب «ثُٕٞطايب ٙاكطاعي»
قٜبذتٗ ٠يقٛٞس ،ازػبي ٝاهغُطايبٓ ٝ ٙيجطآيؿت١ب ضا ضز ٗي٘ٛبيٜس  ٝثط اي ٚثبٝض ١ؿتٜس
ً ٠ايٛ ٚظطيبت اظ خ٘ٔ ٠ػٞاْٗ تأثيطُصاض زض ترطيت ٗحيظظيؿت ثٞزٟاٛس .زض اي ٚضاؾتب،
١سف ايٗ ٚوبٓ ٠اضظيبثي اي ٚازػب١بي ٗتلبٝت  ٝاضظيبثي ٛوبط هٞت  ٝضؼق ٛظطي١٠بي
ٝاهغُطاييٓ ،يجطآيؿتي  ٝثُٕٞطايب ٙاكطاعي زض اضتجبط ثب ٗٞضٞع ٗحيظظيؿت ٗيثبقس.
ٗٞضز ٗغبٓؼبتي اي ٚتحوين قٌُْيطي «پطٝتٌْ ًيٞت »ٞزض اضتجبط ثب ٗؿأُٓ ٠بظ١بي
ُٔرب٠ٛاي ُ ٝطٕقس ٙظٗيٗ ٚيثبقس .ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ زض ازاٗ ٠اثتسا ث ٠قٌْ ذالن ٠ث٠
اضظيبثي اثؼبز ٗرتٔق ٗٞضز ٗغبٓؼبتي پطزاذتٗ ٠يقٞز  ٝزض ازاٗ ٠ثطاؾبؼ ٗجبحث
1. Ecoradicals
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ٗغطح قس ٟث ٠ثطضؾي ايٞٗ ٚضٞع پطزاذت ٠ذٞا١س قس ًٛ ٠ظطيبت يبز قس ٟچِ٠ٛٞ
پطٝتٌْ ًيٞت ٞضا ٗٞضز تدعي ٝ ٠تحٔيْ هطاض ٗيزٜ١س  ٝايٛ ٠ً ٚوبطهٞت  ٝضؼق ١طًسإ
زض تجييٞٗ ٚضٞع قبْٗ چٞٗ ٠اضزي ٗيقٞز.
الف) پرٍتكل كيَتَ
پطٝتٌْ ًيٞت ٞزض هبٓت ًٜلطاٛؽ ضيٗ ٞغطح قس .ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ زض ايٚخب
اثتسا ٗؿبئٔي ٗٞضز ثطضؾي هطاض ٗيُيطٛس ًٜٗ ٠دط ث ٠قٌُْيطي ًٜلطاٛؽ ضي ٝ ٞزض
٢ٛبيت پطٝتٌْ ًيٞت ٞقسٛس .زض اي ٚظٗي ٠ٜثبيس اقبضٞ٘ٛ ٟز ً ٠تب پبيب ٙزِٛ 80 ٠١طاٛي
ُؿتطزٟاي ثٝ ٠خٞز آٗس ٟثٞز ً ٠اٛتكبض ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ٗبٜٛس زياًؿيس ًطثٗ ،ٚتب،ٙ
ٛيتطٝغًٜٞٗ ،ٙؿيس١ب ًٔ ٝطٝكٔطًٝطث١ٚب ٗيتٞاٛس تؼبزّ ًٔي ًطٟظٗي ٚضا ث ٖ١ ٠ثطيعز ٝ
ٗٞخت تـييطات آة ٞ١ ٝايي ُ ٝطٕقس ٙؾطيغ ظٗيُ ٚطزٛس .ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ زض ؾبّ
 1988يي ١يأت ثيٚآ٘ٔٔي اظ زاٛكٜ٘سا ٙثطخؿت ٠ثب ح٘بيت «ثطٛبٗٗ ٠حيظظيؿت
ؾبظٗبٗ ْٔٗ ٙتحس»« ٝ 1ؾبظٗب ٙخ٢بٛي ٞ١اقٜبؾي» 2تأؾيؽ قس تب اثؼبز ايٗ ٚؿأٓ ٠ضا
ٗٞضز ثطضؾي هطاض ز١سٛ .تيد ٠اي ٚتحوين آقٌبضقسٝ ٙضؼيت ذغطٛبى خ٢ب ٙزض ايٚ
حٞظ ٟثٞز .ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ ثطاؾبؼ ُعاضـ ِٛطاًٜٜٙس ٟاي١ ٚيأت٘ٛ ،بيٜسُبً 137 ٙكٞض
زض زٗٝيًٜ ٚلطاٛؽ آة ٞ١ ٝاي خ٢ب ٙتٞاكن ٞ٘ٛزٛس تب ثطاي پطزاذت ٚث ٠ايٗ ٚكٌْ زض
آيٜسٛ ٟعزيي يي ًٜلطاٛؽ ثيٚآ٘ٔٔي ضا قٌْزٜ١س .ثبالذطًٜ ٟلطاٛؽ ٗسّٛظط زض ؾبّ
 1992زض ضي ٠ً ،ٞثعضٍتطيًٜ ٚلطاٛؽ ؾطا ٙزض اضتجبط ثب ٗٞضٞع ٗحيظظيؿت تب آٙ
ظٗب ٙثٞز ،ثطُعاض قس( )5حسٝز ً 153كٞض ٘ٛبيٜسُب ٙذٞز ضا ث ٠ايًٜ ٚلطاٛؽ اػعإ
ًطزٛس .حتي زض يي ٗطحٔ ٠اظ ثطُعاضي ًٜلطاٛؽٛ 125 ،لط اظ ؾطاً ٙكٞض١ب زض ايٚ
ًٜلطاٛؽ حضٞض زاقتٜس .ث ٠ػال ٟٝحسٝز ١ 45عاض ٛلط قبْٗ ١يأت١بي ٘ٛبيٜسُي
ًكٞض١ب ،ثيف اظ ز١ ٟعاض ٛلط اظ ذجطِٛبضاٗ ٙغجٞػبت  ٝضؾب١٠ٛب ٘ٛ ٝبيٜسُب1500 ٙ
ؾبظٗب ٙؿيطزٓٝتي قبْٗ ؾبظٗب١ٙبي ظيؿتٗحيغي ،تٞؾؼ ،٠تدبضي ،اٛد٘ ٚظٛبٝ ٙ
( )6
ُط١ٟٝبي ثٗٞي ٛيع ث ٠زٓيْ ا٘١يٞٗ ٚضٞع زض ضي ٞحضٞض زاقتٜس.
٘١چٜي ٚزض ايًٜ ٚلطاٛؽ ،ؾبظٗب١ٙبي ؿيطزٓٝتي ًٜلطاٛؽ ٗٞاظي ذٞز ضا
زاقتٜس ٗ ٝدبظ ثٞزٛس زض خٔؿبت ثيٚزٓٝتي ٛيع قطًت ًٜٜس .اُطچٞٗ ٠ضٞػبت ٗرتٔلي
زض ًٜلطاٛؽ ضيٞٗ ٞضز اضظيبثي هطاضُطكتٜس ،اٗب ٗٞضٞع ٗحٞضي ثٗ ٠ؿأُٓ ٠بظ١بي
ُٔرب٠ٛاي ُ ٝطٕقسٞ١ ٙا ثطٗيُكت .زض اي ٚظٗيًٜٞ ٠ٜاٛؿي ٙٞتـييطات آة ٞ١ ٝا ث٠
()3

()4

)1. United Nations Environment Program (UNEP
2. World Meteorological Organization
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ٝؾئً 153 ٠كٞض اٗضب قس  ٝزض ٗ 21بضؼ  1994يؼٜي ظطف ٗ 18ب ٟهبثٔيت اخطايي
يبكت١ .سف ايًٜ ٚلطاٛؽ «زؾتيبكت ٚث ٠ؾغح ثبثتي اظ اٛجبقت ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي زض
خَٗ ٠ً ّٞبٛغ زذبٓت ثكط زض ؾيؿتٖ آة ٞ١ ٝا ُطزز» اػال ٙقس .ايًٜٞ ٚاٛؿي ٙٞكبهس
ض٘بٛت اخطا ثٞز  ٝكوظ يي ضقت ٠ان ّٞضا ٗغطح ٗيٞ٘ٛز تب ثسيٝٚؾئً ٠كٞض١ب ضا ث٠
ٗصاًط ٟثيكتط ثب ١سف ايدبز يي پطٝتٌْ هٞي زض اي ٚظٗي ٠ٜتطؿيت ٘ٛبيس.
زض ثؿيبضي خ٢بت پيكطكت ١بي آٝي ٠زض اخطاي تؼ٢سات ًٜٞاٛؿي ٙٞآة ٞ١ ٝا
قِلتآٝض ثٞز .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبًّ ،كٞض١بي تٞؾؼ٠يبكت ٠اٗضبًٜٜسًٜٞ ٟاٛؿي ٙٞاًثطاً زضثبضٟ
اٛتكبض ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي زض ًكٞض١بي ذٞز ،حدٖ اٛتكبض آ١ٙب زض آيٜس ٝ ٟؾيبؾت١ب ٝ
اهساٗبت ٗطثٞط ثً ٠ب١ف ٗيعاُ ٙبظ١بُ ،عاضـ١بي ذٞثي اضائ ٠زازٛس .ثب ايٝ ٚخٞز،
ُعاضـ١بي اضائ٠قس ٟكبهس ض٘بٛت اخطا ثٞز .ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ عي «ًٜلطاٛؽ ثطٓي »ٚتٞاكن
ُطزيس تب ثطاي ضؾيس ٙث ٠اخ٘بع زض ٗٞضز يي ضقت ٠ان ،ّٞآجت ٠اي ٚثبض ثب ض٘بٛت اخطاي
هٞي ٗصاًط ٟنٞضت ُيطز .زٓٝت١ب ته٘يُٖطكتٜس تب زض ؾبّ  1997زض ًيٞت ٞغاپ ٚثط
ضٝي ٗيعاٗ ٝ ٙوساض ًب١ف١بيي ً ٠ثبيس تٞؾظ ١طًسإ اظ زٓٝت١ب نٞضت ُيطز ،تٞاكن
()7
٘ٛبيٜس.
ًٜلطاؼ ًيٞت ٞزض ؾبّ  1997ثب ٗكبضًت ً ٠٘١كٞض١ب ثطُعاض ُطزيس .ثب ايٚ
ٝخٞز ،زض ًيٞتٛ ٞيع ثٗ ٠بٜٛس ضي١ ،ٞطًسإ اظ ًكٞض١ب ثطاؾبؼ ٜٗبكغ ٗٔي ذبل ذٞز
ؾؼي ٗيٞ٘ٛزٛس تب ُط١ٟٝب  ٝزؾت١٠بيي ضا تكٌيْ زٜ١س تب زض ٢ٛبيت پطٝتٌْ قٌُْطكت٠
ث٢تط ٜٗبكغ آ١ٙب ضا تأٗي٘ٛ ٚبيس .زض اي ٚظٗيُ ٠ٜط« ٟٝاتحبز ًكٞض١بي ًٞچي
خعيطٟاي» 1اظ ًب١ف ُ %20بظ١بي ُٔرب٠ٛاي ح٘بيت ٗيًطزٛس .ػٔت ِٛطاٛي ايٚ
ًكٞض١ب  ٝزض ٛتيد ٠ح٘بيت ؾطؾرتب ٠ٛاظ قٌْ زاز ٙث ٠تٞاكوبت خسي ث ٠ايٗ ٚؿبٓ ٠ثط
ٗيُكت ً ٠آ١ٙب ِٛطا ٙثبال آٗس ٙآة زضيب١ب  ٝزض ٛتيد ٠ث ٠ظيط آة ضكت ثركي اظ
ذبى ذٞز ثٞزٛس .زض ٗوبثًْ ،كٞض١بي نبزضًٜٜسٛ ٟلت (اٝپي) ٗ ٝتحسا ٙآ١ٙب زض ٗيبٙ
ًكٞض١بي زضحبّ تٞؾؼِٛ ،٠طاً ٙب١ف ٗهطف ٛلت ثٝ ٠اؾغ ٠اػ٘بّ ٗوطضات زض ظٗي٠ٜ
ًب١ف ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي  ٝزض ٛتيدً ٠ب١ف زضآٗس ٗٔي ذٞز ثٞزٛس؛ زض ٛتيد ٠ثب ١ط ُ٠ٛٞ
ًب١ف خسي زض ٗيعا ٙاٛتكبض ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ٗربٓلت ٗيٞ٘ٛزٛس .اتحبزي ٠اضٝپب اظ
ًب١ف  5تب 10زضنسي ايُ ٚبظ١ب تب ؾبّ  2010ح٘بيت ٗيٞ٘ٛز ،اٗب ًكٞض١بي
تٞؾؼ ٠يبكت ٠زيِط چ ٙٞايبالت ٗتحس ،ٟغاپً ٝ ٚبٛبزا چٜساٗ ٙبيْ ثً ٠ب١ف ايُ ٚبظ١بي
ٗرطة ٛجٞزٛسً .كٞض١بي اضٝپبيقطهي ٛيع ًِٛ ٠طاً ٙب١ف ٗيعا ٙضقس  ٝتٞؾؼ٠
اهتهبزي ذٞز ثٞزٛسٗ ،ربٓلت ذٞز ضا ثب ١طًُ ٠ٛٞب١ف خسي ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي اػالٕ
1. Alliance of Small Island States
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ٞ٘ٛزٛس .حتي زض ثيً ٚكٞض١بي تٞؾؼ٠يبكت ٠ؿطثي ٛيع تلبٝت١بيي ٗكب١سٗ ٟيقس.
ث٠ػٜٞاٗ ٙثبًّ ،كٞض١بي اضٝپبيي خٜٞثي اؾتسالّ ٗيٞ٘ٛزٛس ًً ٠كٞض١بي آ١ٙب زض
ٗوبيؿ ٠ثب ؾبيط ًكٞض١بي نٜؼتي كويط ١ؿتٜس ٛ ٝجبيس زض حبّحبضط ٗدجٞض ثً ٠ب١ف
اٛتكبض ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ُطزٛس .غاپ ٝ ٚػسٟاي زيِط اظ ًكٞض١ب ٛيع تؼ٢سات خسيس ضا
هجٛ ّٞساقتٜس ،ظيطا آ١ٙب ٗؼتوس ثٞزٛس ً ٠هجالً اهساٗبتي ضا زض ضاؾتبي ًب١ف آاليٜسُي ٝ
()8
اكعايف ًبضايي اٛطغي اٛدبٕ زازٟاٛس.
زض ٢ٛبيت ،ػٔيضؿٖ ضهبثت ًكٞض١ب پطٝتٌْ ًيٞت ٞزض زؾبٗجط  1997ثب ٗٞكويت
ٛؿجي ٗٞضز تٞاكن هطاضُطكت .ثطاؾبؼ اي ٚپطٝتٌْ اتحبزي ٠اضٝپب ،ايبالت ٗتحس ٝ ٟغاپٚ
ذٞز ضا ٗتؼ٢س ٞ٘ٛزٛس تب عي ؾبّ١بي 2012ـ 2008اٛتكبض ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ذٞز ضا ث٠
تطتيت  6 ٝ 7 ، 8زضنس اظ ؾغح ؾبّ  1990پبييٚتط ثيبٝضٛس .زض ٗوبثْ ضٝؾي ،٠اًطايٝ ٚ
ظالٛسٞٗ ٞٛاكوت ًطزٛس ًٗ ٠يعا ٙاٛتكبض ضا زض ؾغح ؾبّ  ٠ِٛ 1990زاضٛس .اؾتطآيب،
ايؿٜٔس ٛ ٝطٝغ ٛيع هجٞ٘ٛ ّٞزٛس ًٗ ٠صاًط ٟثيكتطي ٘ٛبيٜس .پطٝتٌْ تًٞي ٞپؽ اظ اٗضبي
ضٝؾي ،٠زض  16كٞضي 2005 ٠خٜج ٠اخطايي ث ٠ذٞز ُطكتً 187 .كٞض تب ؾبّ 2009ايٚ
پطٝتٌْ ضا تهٞيت ًطزٟاٛس ً ٠قبْٗ ً 36كٞض تٞؾؼ٠يبكت( ٠ث ٠اضبك ٠اتحبزي ٠اضٝپب ث٠
ػٜٞا ٙيي ػضٗ ٞؿتوْ) ٗيثبقس ً ٠ثبيس ٗيعا ٙذطٝج ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ضا ثٗ ٠يعاٙ
پٜح زضنس ً٘تط اظ حس آ ٙزض ؾبّ ً 1990ب١ف زٜ١س .ايً ٚكٞض١ب زض ٗد٘ٞع ٗؿئّٞ
 16/6زضنس ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ٝاضز قس ٟث ٠خ ٞظٗي١ ٚؿتٜس.
هطاض اؾت ا١ساف ٗسٛظط زض يي زٝض ٟظٗبٛي پٜحؾبٓ ٠اظ  2008تب  2012تحون
يبثس .زض ٗيبً ٙكٞض١بي تٞؾؼ٠يبكت ،٠آٗطيٌب ت٢ٜب ًكٞضي ٗحؿٞة ٗيقٞز ًٜٞ١ ٠ظ
پطٝتٌْ ضا ٛپصيطكت ٠اؾت .ثيْ ًٔيٜت ،ٙٞضئيؽ خ٘ٞ٢ض پيكي ٚآٗطيٌب ،پطٝتٌْ ًيٞت ٞضا
اٗضب ٞ٘ٛز ،اٗب ًِٜطٗ ٝ ٟدٔؽ ؾٜبي ايً ٚكٞض اظ ٗٞاكوت ثب آ ٙذٞززاضي ًطزٛس137.
ًكٞض زض حبّ تٞؾؼ ٠اظ خ٘ٔ ٠ثطظيْٜ١ ،س  ٝچي ٚپطٝتٌْ ضا تهٞيت ًطزٟاٛس ،اٗب تؼ٢سي
()9
خع ُعاضـ ٗيعاُ ٙبظ١بي ُٔرب٠ٛاي تٓٞيسي ذٞز ٛساضٛس.
ثب ايٝ ٚخٞز ،زض ؾغح ػ٘ٔي تٞاكوبت پطٝتٌْ ًيٞت ٞثب ٗكٌالت خسي ٗٞاخ٠
قس .آٗطيٌب ً ٠زض آ ٙظٗبٗ ٙوبٕ ا ّّٝضا زض تٓٞيس ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي زض زٛيب ضا زاقت،
پطٝتٌْ ًيٞت ٞضا تهٞيت ٜٞ٘ٛز )10(.ؾبيطيٛ ٚيع ً ٠ث ٠پطٝتٌْ پيٞؾت٠اٛس ث ٠ػٔت كوساٙ
ٛظبضت ًبكي ٗ ٝؿبئْ پيچيس ٟكٜي اظ تؼ٢سات ذٞز علطٗ ٟيضٛٝس .آجت ٠ثبيس اقبضٞ٘ٛ ٟز
ً ٠ثؿيبضي اظ ًكٞض١ب ٛيع ث ٠تؼ٢سات ذٞز ػْ٘ ٞ٘ٛزٟاٛس ،ث ٠قٌٔي ً ٠ضٛٝس ًب١ف
ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ثؿيبضي اظ ًكٞض١ب چكِ٘يط ثٞز ٟاؾت )11(.الظٕ ث ٠اقبض ٟاؾت ً٠
پطٝتٌْ ًيٞت ٞزض ؾبّ  2012ث ٠ات٘بٕ ٗيضؾس ،زض حبٓي ً ٠ث ٠ا١ساف انٔي ذٞز زؾت
پيسا ٌٛطز ٟاؾت .ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ ًكٞض١ب ثطاي قٌْ زاز ٙث ٠تٞاكوبت خسيس تبًٜٙٞ
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چٜسي ٚثبض اخالؼ١بيي ضا تكٌيْ زازٟاٛس ،اٗب ٜٞ١ظ ١يچٌسإ اظ آ١ٙب ٗٞكن ٛجٞز ٟاؾت.
اخالؼ اذيط «ًپ٢ٜبى زا٘ٛبضى» ً ٠ثب ١سف قٌْ زاز ٙث ٠تٞاكوبت خبيِعي ٚپطٝتٌْ
ًيٞت ٞتكٌيْ قس ،آذطي ٠ٛٞ٘ٛ ٚاظ ًٜلطاٛؽ١بيي اؾت ً ٠ثطاي ايدبز يي تٞاكن خسي
زض ظٗيً ٠ٜب١ف ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي تكٌيْ ٗيقٞز.
ب) ٍاقغگرایی ٍ هسائل هرتبط با هحيطزیست
ػٔي ضؿٖ آ ٠ً ٙزض اضتجبط ثب ٗٞضٞػبت ٗ٘٢ي چٗ ٙٞيعا ٙاٜٗيت ،هسضت ٝ
ؾغح تحٔيْ ،اذتالف ٛظط١بي ٗ٘٢ي زض ثي ٚعيق١بي ٗرتٔق ٝاهغُطايي ٗكب١سٟ
ٗيقٞز ،اٗب ت٘بٗي ٝاهغُطايب ٙزض ٗٞضزٗحٞض١بي ٗ٘٢ي چ ٙٞا٘١يت  ٝاٞٓٝيت «ثبظيِطي
زٓٝت» زض ػطن ٠ثيٚآ٘ٔٔي ،ثطتطي «ٗٞضٞػبت اٜٗيتي» ثط ؾبيط ٗٞضٞػبت (توؿيٖثٜسي
ؾيبؾت ٝاال  ٝؾيبؾت ؾلٔي) ،1تأًيس ثط «هسضت ٗٔي» ٜٗ« ٝبكغ ٗٔي» ،تبًيس ثط
«ػوالٛيت زض ؾيبؾت ذبضخي» ،تبًيس ثط ٛوف حبقي٠اي  ٠ٛ ٝچٜسا ٖ٢ٗ ٙؾبظٗب١ٙبي
ثيٚآ٘ٔٔي  ٝؾبظًٝبض «ٗٞاظ ٠ٛهٞا» تٞاكن زاضٛس .زض ٝاهغ ثبٝض ث ٠اي ٚانٗ ّٞكتطى اؾت
ً ٠ثبػث قس ٟتب ػٔيضؿٖ اذتالفٛظط١بي ٗٞخٞز ثيٛ ٚظطي١٠بي ٗرتٔق ضئبٓيؿتي،
ِ٘١ي آ١ٙب ضا تحت ػٜٞاٛ ٙظطي١٠بي ٝاهغُطا هطاض زٜ١س .زض ٗوبثْ ٝاهغُطايي ث ٠ػٜٞاٙ
ُلت٘بٗ ٙؿٔظ ضٝاثظ ثيٚآْ٘ٔ ،تٞخٗ ٠حسٝزي ثٞٗ ٠ضٞػبت ظيؿت ٗحيغي زاضز .زض
ٝاهغ ا٘١يت ضٝيٌطز ٝاهغُطايي زض ٗغبٓؼ ٠ؾيبؾت ثيٚآْ٘ٔ ثسا ٙػٔت اؾت ً ٠ثيف اظ
١ط ُلت٘ب ٙزيِطي ٗجبزضت ث ٠تؼطيق ؾيبؾت ثيٚآْ٘ٔ ث ٠نٞضت يي ٜٗغن تؼبضو
ثي ٚزٓٝتٗطزاُ ٝ ٙط١ٟٝبي ٛظبٗي هسضتعٔت زض قطايظ كوسا ٙاهتساض ٗطًعي (آٛبضقي)
ٞ٘ٛز ٟاؾتٝ .اهغُطايي ثب تأًيس ثط اٞٓٝيت زٓٝتٜٗ ،بكغ ٗٔي ،هسضت ٛظبٗي  ٝخساؾبذتٚ
ػطن ٠زاذٔي  ٝثي ٚآ٘ٔٔي ،تؼطيق ٗحسٝز اٜٗيت  ٝت٢سيس زض چبضچٞة ٛظبٗي ٝ
٘١چٜي ٚثب زاقت ٚؾغح ٗٔي  ٝثيٚآ٘ٔٔي زض ػطن ٠تدعي ٝ ٠تحٔيْ ػ٘الً زض ظاٝي٠اي
هطاضُطكت ٠اؾت ً٘ٛ ٠يتٞاٛس ٗٞضٞػبت ٗطتجظ ثب ٗحيظظيؿت ضا ٗكب١س ٝ ٟزض ٛتيد٠
تدعي ٝ ٠تحٔيْ ٘ٛبيس .زض ازاٗ ٠ثب خعئيبت ثيكتطي ٗٞاضز يبز قسٞٗ ٟضز ثطضؾي هطاض
ٗيُيطز.
2
ٍ .1اقغگرایی ٍ برتری اًساى بر طبيؼت :اظ ٜٗظط «١ؿتيقٜبذتي» ٝاهغُطايي
تٞخ ٠چٜساٛي ثٞٗ ٠ضٞػبت ظيؿتٗحيغي ٛساضز .زض ٝاهغُطايي ٞٛع ِٛب ٟث ٠عجيؼت اظ ثبال
ث ٠پبيي ٝ ٚزضٛتيد ٠ثٗ ٠ؼٜبي ثطتطي اٛؿب ٙثط عجيؼت اؾت .ث ٠ػجبضت زيِط ،زض
1. High Politics – Low Politics
2. Ontology
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١ؿتيقٜبؾي ٛظطي١٠بي ذطزُطا ًٝ ٠اهغُطايي زض هٔت آ ٙهطاض زاضز ،اٞٓٝيت ث ٠اٛؿبٙ
زازٗ ٟيقٞز .زض ٛتيد ،٠اي ٚاٗط ٜٗدط ث ٠آٗ ٙيُطزز ً ٠عجيؼت ٗٞضز اؾتث٘بض اٛؿبٙ
هطاضُيطز ،كبضؽ اظ اي ٠ً ٚزض ٢ٛبيت ٗؿبئْ ٗ ٝكٌالت ظيؿت ٗحيغي ث ٠ذٞز اٛؿبٙ
()12
ثطٗيُطزز.
اظ عطف زيِط ،زض ِٛبٝ ٟاهغُطايي ث ٠عجيؼت ،انٞالً خـطاكيب ت٢ٜب ظٗبٛي ٗٞضز
تٞخ ٠هطاضٗيُيطز ًٗ ٠يعا ٙتأثيط آ ٙزض هسضت ٗٔي ٗٞضز ؾٜدف اؾت .ث ٠ػجبضت
ضٝقٚتط ،زض چبضچٞة ٝاهغُطايي ِٛب ٟث ٠عجيؼت حبٓت اثعاضي زاضز .عجيؼت نطكبً يٌي اظ
ٗتـيط١بي هسضت ٗٔي اؾت ٗ ٠ٛ ٝحيغي ً ٠اٛؿب ٙزض آ ٙظٛسُي ٗيًٜس .ث٘١ ٠يٚزٓيْ
زض ٛظطي١٠بي ضئبٓيؿتي ١يچُب ٟاضظـ عجيؼت ٗ ٝحيظظيؿت ث ٠قٌْ خسي ٗٞضز
پصيطـ هطاض ِٛطكت ٠اؾت .قب١س اي ٚاٗط زض آ ٙاؾت ً ٠ثطاي ز١٠١ب ٗٞضٞػبت
ظيؿتٗحيغي زض حبقيٛ ٠ظطي٠پطزاظي ضٝاثظ ثيٚآْ٘ٔ هطاض زاقت ٠اؾت.
٘١چٜي ٚزض ١ؿتيقٜبؾي ٝاهغُطايي تأًيس ذبني ثط زٓٝتٜٗ ،بكغ ٗٔي،
هسضت ٛظبٗي  ٝاٜٗيت ٗٔي قس ٟاؾت(ِ٘١ ٠ً )13ي ػٞاٗٔي ١ؿتٜس ًٗ ٠بٛغ اظ آٙ
ٗيُطزٛس تب ٝاهغُطايي ثتٞاٛس ث ٠قٌْ ٗغٔٞثي ٗؿبئْ ظيؿتٗحيغي ضا ٗكب١س ٝ ٟؾپؽ
تدعي ٝ ٠تحٔيْ ٘ٛبيس .ا ّّٝايٝ ٠ً ٚاهغُطايي ثب تأًيس ثط «زٓٝت ٗحٞضي» ٗبٛغ خسّي ث٠
ؾط قُِْيطي «خبٗؼ ٠ثيٚآ٘ٔٔي»« ،ق٢طٛٝس خ٢بٛي»« ،اذالمخ٢بٛي»  ٝانٞالً
يٌپبضچِي خ٢ب ٙثٞز ٟاؾتٝ .اهؼيت آٛؿت ً ٠زض چبضچٞة زٓٝت١بي ٗٔي ً٘تط
ٗيتٞا ٙثٞٗ ٠ضٞػبتي پطزاذت ً ٠خٜج ٠خ٢بٛي زاضٛس .ث ٠ػجبضت زيِط ،تٞخ ٠ث٠
ٗٞضٞػبت ظيؿتٗحيغي زض خ٢بٛي ًٗ ٠كتْ٘ ثط چيعي حسٝز ً 200كٞض ٗيثبقس ،ثب
پيچيسُي١بي ذبني ٗٞاخ ٠اؾت .زض ٛتيد ٠تأًيس ثط زٓٝتٗحٞضي ٗبٛغ قٌُْيطي
اقٌبٓي اظ ٞ١يت١بي ؾيبؾي زض ؾغح خ٢ب ٙقس ٟاؾت ً ٠ثب عجيؼت ٖ١ؾبظتط ثبقٜس .اظ
عطف زيِطٝ ،خٞز زٓٝت ١بي ذٞزيبضي ً ٠ث ٠قست ث ٠زٛجبّ ضهبثت ؾيبؾي ،اهتهبزي ٝ
ٛظبٗي ثب  ٖ١زيِط ١ؿتٜس ،ذٞز اظ خٖ٘ٔ٢ٗ ٠تطي ٚػٞاْٗ ثطٝظ كبخؼ١٠بي ظيؿت ٗحيغي
ثٞز ٟاؾت .ث ٠ػال ٟٝتأًيس ثط ٜٗبكغ ٗٔي ثبػث ٗيقٞز ًً ٠كٞض١ب ً٘تط ثتٞاٜٛس زض
ضاؾتبي ٜٗبكغ ٗكتطى خ٢بٛي ًٗ ٠ؿبئْ ٗطتجظ ثب ٗحيظظيؿت زض هٔت آ ٙهطاضزاضٛس،
ػْ٘ ًٜٜس.
٘١چٜي ٚتأًيس ثط «ؾغح زٓٝتي» ٛ ٝبزيسُٟطكت ٚؾغح «كطزي» « ٝخ٢بٛي»،
ػبْٗ زيِطي زض ٛبتٞاٛي ٝاهغُطايي زض اي ٚحٞظٗ ٟيثبقس .زض ٝاهغٞٗ ،ضٞع ٗحيظظيؿت
ضا ٘ٛيتٞا ٙزض يي ؾغح هطاضزاز؛ ٗؿبئْ ٗطتجظ ثب ٗحيظظيؿت پسيسٟاي خ٢بٛي ٝ
ُ٠٘١يط ٗيثبقس ً ٠اظ ظاٝي ٠ت َٜزٓٝت١ب ث ٠ضاحتي ٘ٛيتٞا ٙآ ٙضا ٗٞضز اضظيبثي هطاض
زاز .ث ٠ػجبضت زيِط ٛظطيٝ ٠اهغُطاييٛ ،ظطي ٠زٓٝتٗ -حٞضي اؾت ً ٠تأًيس كطاٝاٛي ثط
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حبً٘يت زٓٝت  ٝاي ٚثبٝض زاضز ً ٠زٓٝت١ب ثبظيِطا ٙانٔي اٗٞض خ٢بٛي ١ؿتٜس .ثب ايٚ
ٝخٞزٗ ،ؿبئْ ظيؿتٗحيغي اٛسيك١٠بي ضايح  ٝزيطيٗ ٠ٜطثٞط ثٗ ٠ب١يت  ٝحسٝز
حبً٘يت زٓٝت ضا ثب ٗؿبئْ خسّي ضٝث٠ض ٝؾبذت ٠اؾت.
ث ٠ػالٗ ،ٟٝكٌالت ظيؿتٗحيغي ثيٚآ٘ٔٔي ثٛ ٠سضت اظ اهساٗبت ػ٘سي
زٓٝت١ب ٛبقي ٗيقٞز  ٝػ٘ستبً ٛبقي اظ ػٞاضو خبٛجي كطايٜس١بي ؿيطػ٘سي ؾيبؾي ٝ
اهتهبزي اؾت .زض اي ٚكطايٜس١ب تؼساز كطاٝاٛي اظ ثبظيِطا ٙؿيطزٓٝتي قبْٗ قطًت١ب،
ٗوبٗبت ٗحٔي٢ٛ ،بز١بي ٗبٓيُ ،ط١ٟٝبي اخت٘بػي  ٝاكطاز حساهْ ث ٠اٛساظ ٟزٓٝت١ب زاضاي
ا٘١يت ١ؿتٜس ً ٠زض ٛتيد ٠تأًيس ٝاهغُطايي ثط زٓٝت ٗحٞضي ٛبزيسُ ٟطكتٗ ٠يقٛٞس.
ث ٠ػجبضت زيِط ،چ ٙٞزض ١ؿتيقٜبؾي ٝاهغُطايي تأًيس ثط ثبظيِطي زٓٝت اؾتٛ ،وف
ؾبيط ثبظيِطا ٖ١ ٙزض قٌُْيطي ثحطا١ٙبي ظيؿت ٗحيغي  ٖ١ ٝزض حْٝكهْ ٗؿبئْ
()14
ٗٞضزٛظط ٛبزيسُ ٟطكتٗ ٠يقٞز.
آجت ٠ثبيس ُلت زٓٝت١ب زض ؾيبؾت ثيٚآْ٘ٔ خ٢ت پبؾدُٞيي ثٗ ٠كٌالت
ظيؿتٗحيغي خ٢بٞٗ ،ٙهؼيت ًبٗالً ثطتطي زاضٛسً .كٞض١ب ث٠عٞض ٗؿتويٖ زض هٔ٘ط ٝذٞز
حبً٘يت زاضٛسٓ ،صا زض ت٢ي ٝ ٠اخطاي ٗوطضات ظيؿتٗحيغي ٛوف ٗطًعي ضا ايلب
ٗيًٜٜسِٛ .ب١ي ُصضا ث ٠ضغيٖ١بي ثيٚآ٘ٔٔي ٛكبِٛط اي ٚاٗط اؾت ً١ ٠طچٜس زٓٝت١ب زض
ًٜبض ؾبيط ثبظيِطا ٙهطاضزاضٛس ،اٗب ا٘١يت  ٝتؼييًٜٜٚسُي آ١ٙب انٞالً هبثْ ٗوبيؿ٠
ٛيؿت .ثٜبثطاي ٚزض حبٓيً ٠پيسايف ٗكٌالت ظيؿتٗحيغي هسضت  ٝحبً٘يت زٓٝت ضا
ثب پطؾف١بيي ضٝث٠ضً ٝطز ٟاؾت؛ پبؾدُٞيي ث ٠ايٗ ٚؿبئْ اظ عطف زٓٝت١ب ثبػث قسٟ
تب ييثبض زيِط ثط ا٘١يت ثبظيِطي زٓٝت اكعٝز ٟقٞز .ث ٠ػال ٟٝاظ آٙخب ً ٠ثطاي
پبؾدزاز ٙثٗ ٠ؿبئْ ظيؿتٗحيغي ٗٞاكوتٛبٗ١٠بي ثيٚآ٘ٔٔي حبئع ا٘١يت ١ؿتٜس،
زيپٔ٘بؾي ثي ٚزٓٝتي ثبيس ثٗ ٠يسا ٙثيبيس  ٝعطف١بي حوٞهي ١ط هطاضزازي ضا زٓٝت١ب
تكٌيْ ٗيزٜ١س.
ثب ايٝ ٚخٞز ،حتي زض چِِٛٞي ٝاًٜف ثٗ ٠ؿبئْ ظيؿتٗحيغي ثبظيِطاٙ
ؿيطزٓٝتي ٛيع ٛوف ايلب ٗيًٜٜس ً ٠اي ٚاٗط اظ ظاٝي ٠زيس ٝاهغُطايي پ٢ٜبٗ ٙيٗبٛس.
ؾبظٗب١ٙبي كطاٗٔي چ ٙٞاتحبزي ٠اضٝپب  ٝؾبظٗب١ٙبي ؿيطزٓٝتي  ٝؾبيطي ٚزض ًٜبض
زٓٝت١بٛ ،وف١بي ثيٚآ٘ٔٔي ٗ٘٢ي ضا ايلب ٗيًٜٜس  ٝثؼضبً هبزضٛس كؼبٓيت١ب  ٝاهساٗبت ضا
زض ٗحسٝزً ٟكٞض١بي ػض ٞتٜظيٖ ًٜٜس .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ،اتحبزي ٠اضٝپب ذٞز اٗضبًٜٜسٟ
چٜس پي٘بٛٙبٗ ٠ظيؿتٗحيغي اظخ٘ٔ ٠پطٝتٌْ ًيٞت ٞاؾت.
ػالٟٝثط ٗٞاضز يبزقس ،ٟتأًيس ٝاهغُطايي ث« ٠خسا ؾبذت ٚاٗٞض زاذٔي اظ
ثيٚآ٘ٔٔي» يٌي زيِط اظ ػٞاٗٔي ٗحؿٞة ٗيقٞز ًٗ ٠بٛغ اظ آٗ ٙيُطزز ً ٠ايٛ ٚظطي٠
ثتٞاٛس ا٘١يت ٗٞضٞػبت ظيؿتٗحيغي ضا زضى  ٝزض ٛتيد ٠آ ٙضا ث ٠قٌْ ٗغٔٞثي
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تدعي ٝ ٠تحٔيْ ٘ٛبيسٝ .اهؼيت آ ٙاؾت ًٞٗ ٠ضٞػبت ظيؿتٗحيغي زض ثغ ٚكطايٜس١بي
ٗحٔئٗ ،ي  ٝثيٚآ٘ٔٔي هطاض زاضٛس ً ٠اظ چكٖ ٝاهغُطايي اي ٚضاثغ ٠پ٢ٜبٗ ٙيٗبٛس .ث٠
ػجبضت زيِطٝ ،اهغُطايي ثب خساؾبذت ٚػطن ٠زاذٔي اظ ثيٚآ٘ٔٔي ثبػث ٗيُطزز
ٗٞضٞػبت ظيؿت ٗحيغي ً ٖ١ ٠زاضاي ثُؼس ثيٚآ٘ٔٔي  ٖ١ ٝزاذٔي ١ؿتٜس ٗٞضز ٗغبٓؼ٠
هطاض ِٛيطٛس.
ض٘ ٚاي ٠ً ٚثبيس ثٞٗ ٠ضٞع اٜٗيت ٛيع تٞخٞ٘ٛ ٠ز ٝاهغُطايي اٜٗيت ضا ث٠
قٌْ ًبٗالً ٗحسٝز ٛظبٗي  ٝآ ٖ١ ٙزض ؾغح زٓٝتي تؼطيق ٗيًٜس .زض ٛتيد ٠تأًيس ثط
اٜٗيت ٛظبٗي  ٝزض ؾغح زٓٝتي ثبػث ٗيُطزز تب ؾبيط ت٢سيسات ًٗ ٠ب١يت ٛظبٗي
ٛساضٛس  ٝيب زض ؾغح زٓٝتي ٛيؿتٜسٛ ،بزيسُ ٟطكت ٠قٛٞس٘١ )15(.بٙعٞض ًٗ ٠يزاٛيٖ
ثطاؾبؼ توؿيٖثٜسي١بي خسيستط ،اٜٗيت ضا ثبيس زض ؾغٞح كطٔٗٝي ،ثيٚآ٘ٔٔي  ٝخ٢بٛي،
()16
آ ٖ١ ٙزض اثؼبز ٛظبٗي ،ؾيبؾي ،اهتهبزي  ٝظيؿتٗحيغي ٗٞضز اضظيبثي هطاضزاز.
ٗٞضٞع ٗحيظظيؿت اظ آٙزؾتٞٗ ٠ضٞػبتي اؾت ً ٠زض هبٓت ٛظبٗي  ٝؾغح ٗٔي
٘ٛيُٜدس ،زض ٛتيدٞٗ ٠ضز تٞخٝ ٠اهغُطايي هطاض ٘ٛيُيطز .اي ٚزض حبٓي اؾت ً٠
ثطاؾبؼ آٗبض١بي ػٔ٘ي زهينٗ ،ؿبئْ ٗ ٝكٌالت ظيؿتٗحيغي ١ط ضٝظ ٟخب١ ٙعاضاٙ
اٛؿب ٙضا ٗيُيطز ً ٠خ٘غ آ١ٙب زض يي ؾبّ ثيف اظ ٗد٘ٞػً ٠ؿبٛي ٗيثبقس ً ٠عي
خ١َٜبي ثيٚزٓٝتي ًكتٗ ٠يقٛٞس .ث ٠ػال ٟٝتأًيس ثط ٛظبٗيُطي  ٝخ ٝ َٜزضُيطي
ثي ٚزٓٝت١ب ذٞز اظ خ٘ٔ ٠ػٞاْٗ ٗ٘٢ي اؾت ً ٠ثبػث آؾيتضؾبٛس ٙثٗ ٠حيظظيؿت
قس ٟاؾت.
ضهبثت اهتهبزي ٛ ٝظبٗي ًكٞض١ب ًٞٗ ٠ضز تٞخٝ ٠اهغُطايي اؾت ،ذٞز اظ خ٘ٔ٠
ػٞاْٗ زيِطي اؾت ًٗ ٠بٛغ اظ تٞخ ٠خسي ثٗ ٠ؿبئْ ظيؿتٗحيغي ٗيُطززٝ .اهؼيت
آ ٙاؾت ً ٠زٓٝت١ب ث ٠ذبعط اكعايف آ ٙچٝ ٠اهغُطايب ٙهسضت ٗٔي ٗيٛبٜٗس ،چبضٟاي
خع ضهبثت ١طچ ٠ثيكتط اهتهبزي ٛ ٝظبٗي ثس ٙٝتٞخ ٠ث ٠پيبٗس١بي كبخؼ٠ثبض آ ٙثطاي
ٗحيظظيؿت ٛساضٛس .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ،ثؿيبضي اظ ًكٞض١ب ثًٜٞ ٠اٛؿي١ٙٞبي ثيٚآ٘ٔٔي
ٗحيظظيؿتـي ٝاضز ٘ٛيقٛٞس ،ظيطا آ١ٙب ضا ػبٗٔي ثطاي ًب١ف ؾطػت ضقس اهتهبزي ٝ
ٛظبٗي ذٞز ٗيزاٜٛس.
آجت ٠ثب ٝخٞز  ٠٘١ايٛ ٚوبطضؼقٝ ،اهغُطايي ٗيتٞاٛس ثؼضي اظ حٞظ١ٟبي
ٗطتجظ ثب ٗؿبئْ ظيؿتٗحيغي ضا ٗٞضز تدعي ٝ ٠تحٔيْ هطاضز١س٘١ .بٙعٞض ًُ ٠لت ٠قس،
زض ٢ٛبيت ١طچٜس زض ثطٝظ ٗؿبئْ ظيؿتٗحيغي ثبظيِطاٗ ٙتؼسزي زاضاي ٛوف ١ؿتٜس،
اٗب ثطاي حْ  ٝكهْ ٗكٌالت ظيؿتٗحيغي زٓٝت١ب ثب تٞخ ٠ث ٠زاقت ٚحبً٘يت زض
ػطن ٠زاذٔي ًبضآٗستطي ٚثبظيِط ٗحؿٞة ٗيقٛٞسِٛ .ب١ي ث ٠ضغيٖ١ب ًٜٞ ٝاٛؿي١ٙٞبي
ٗحيظظيؿتي ٛكبٗ ٙيز١س ،ػبْٗ ٗٞكويت ضغيٖ١ب ًٜٞ ٝاٛؿي١ٙٞبي ظيؿتٗحيغي اضازٟ
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زٓٝت١ب ثٞز ٟاؾت )17(.ث ٠ػال ٟٝؾيبؾت ًكٞض١ب زض اضتجبط ثب ٗٞضٞػبت ٗحيظظيؿتي
ثيكتط تحتتأثيط ٜٗبكغ ٗٔي هطاض زاضزِٛ .ب١ي ث ٠خطيبٗ ٙصاًطاتي ًٜٗ ٠دط ث٠
قٌُْيطي ًٜٞاٛؿي١ٙٞبي ٗطتجظ ثب ٗحيظ ظيؿت قس ٟاؾت اي ٚاٗط ضا تأييس ٗيًٜس.
ض٘ ٚاي ٠ً ٚزض ثؿيبضي اظ ٗٞاضز ٗٞضٞػبت ٗطتجظ ثب ٗحيظظيؿت ٜٗدط ث ٠زضُيطي
ثيً ٚكٞض١ب ُكت ٠اؾت .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّٗ ،ؿأًٓ٘ ٠جٞز آة زض كٔؿغي ٚاقـبٓي اظ خ٘ٔ٠
ٗٞاضزي اؾت ً ٠ثبػث تسا ٕٝزضُيطي ثي ٚاػطاة  ٝاؾطائيْ اظ ُصقت ٠تبً ٜٙٞثٞز ٟاؾت.
ث ٠ػال ٟٝاذتالكبت  ٝخ َٜػطام  ٝايطا ، ٙػطام ًٞ ٝيت  ٝػطام ثب ؾٞضي ٝ ٠تطًي ٠تب
اٛساظٟاي تحتتأثيط ٗؿبئْ خـطاكيبيي  ٝظيؿتٗحيغي ثٞز ٟاؾت .ايٞٗ ٚاضز ازػبي
ٝاهغُطايي ضا ٗجٜي ثط آٗ ٠ً ٙؿبئْ ٗ ٝكٌالت ظيؿتٗحيغي ٗيتٞاٛس ػبْٗ زضُيطي
ثبقٜس تأييس ٗيًٜس.
زض ٢ٛبيت ثبيس ُلت ،اظ ٜٗظط ١ؿتيقٜبؾيٝ ،اهغُطايي ث ٠زٓيْ تأًيس ثط
زٓٝتٗحٞضيٜٗ ،بكغ ٗٔي ٗحسٝز ،تضبز  ٝزضُيطي زض ٗوبثْ اٌٗبٌ٘١ ٙبضي ،تؼطيق
ٗحسٝز اٜٗيت زض ثُؼس ٛظبٗي  ٝزض ؾغح ٗٔي  ٝخسا ؾبذت ٚػطن ٠زاذٔي اظ ثيٚآ٘ٔٔي،
انٞالً ظاٝي ٠زيسي زاضز ً٘ٛ ٠يتٞاٛس ٗٞضٞػبت ظيؿت ٗحيغي ضا ٗكب١س٘ٛ ٟبيس .ث٠
٘١ي ٚزٓيْٝ ،اهغُطايبٗ ٙغبٓؼ ٠اي ٚزؾتٞٗ ٠ضٞػبت ضا ث ٠ؾبيطيٝ ٚا ٗيُصاضٛس .ض٘ٚ
اي ٠ً ٚؾغح تحٔيْ ٝاهغُطايي ػ٘ستبً ؾغح ٗٔي  ٝيب ؾغح ٛظبٕ ثي ٚآْ٘ٔ( زض هبٓت ٞٛ
ٝاهغُطايي) اؾت ،زض حبٓي ًٞٗ ٠ضٞػبت ٗحيظ ظيؿتي زض ؾغح كطزي  ٝخ٢بٛي ٗغطح
ٗيثبقٜس .ثب ايٝ ٚخٞز٘١ ،ي ٚاثؼبز ١ؿتيقٜبؾبُ ٠ٛب١ي ٗيتٞاٛس ٗب ضا زض تدعيٝ ٠تحٔيْ
ٗؿبئْ ظيؿت ٗحيغي ً٘ي ٘ٛبيس .ثبظيِطي زٓٝت١ب زض هبٓت ًٜٞاٛؿي١ٙٞبي ٗحيظ
ظيؿتي ،ثٝ ٠يػٛ ٟوف ٜٗبكغ ٗٔي زض خطيبٗ ٙصاًطات  ٝاي ٠ً ٚتٞاكوبت ٢ٛبيي زض ٢ٛبيت
اٛؼٌبؾي اظ ٜٗبكغ زٓٝت١بي ػضٗ ٞيثبقٜس ،زض ًٜبض ٛبًبضآٗسي ًٜٞاٛؿي١ٙٞبي ٗحيظ
ظيؿتي  ٝتضبز ًكٞض١ب زض ٗٞضز ٜٗبثغ ً٘يبة چ ٙٞآةٞٗ ،اضزي ١ؿتٜس ًٝ ٠اهغُطايي
ضا زض تدعيٝ ٠تحٔيْ ثؼضي اظ خٜج١٠بي ٗٞضٞػبت ظيؿتٗحيغي تٞاٛب ٗيؾبظز.
ٍ .2اقغگرایی ٍ پرٍتكل كيَتَ :ثبتٞخ ٠ثٗ ٠جبحث ُلت ٠قس ٟزض ثبالٝ ،اهغُطايي
ٗيتٞاٛس ثركي اظ ٗؿبئْ ٗطتجظ ثب پطٝتٌْ ًيٞت ٞضا ثٛ ٠حٜٗ ٞبؾجي تدعي ٝ ٠تحٔيْ
٘ٛبيس٘١ .بٙعٞض ًُ ٠لت ٠قسٝ ،اهغُطايي تأًيس زاضز ً ٠اُط هطاض اؾت ٗؿبئْ
ظيؿتٗحيغي حْ  ٝكهْ ُطزٛس ،اي ٚزٓٝت١ب ١ؿتٜس ً ٠زض ٢ٛبيت ٗيثبيؿت زؾت ث٠
ًبض قٛٞس .ث ٠ػجبضت زيِط ،اظ ٛظط ٝاهغُطايي زض ٗٞضٞػبت ظيؿت ٗحيغي ،چ ٙٞؾبيط
ٗٞضٞػبت ثبظ ٖ١زٓٝت ١ب ٛوف ا ّٝضا ثبظي ٗيًٜٜس .زض ٗٞضز پطٝتٌْ ًيٞتٛ ٞيع ٝضؼيت
ث٘١ ٠ي ٚقٌْ ثٞز ٟاؾت .ػٔيضؿٖ ثبظيِطي ؾبيط ثبظيِطا ٙچ ٙٞؾبظٗبٗ ْٔٗ ٙتحس،
اتحبزي ٠اضٝپب ،ؾبظٗب١ٙبي ؿيطزٓٝتي ً ٝبضقٜبؾب ،ٙزض ٢ٛبيت اي ٚزٓٝت١ب ثٞزٛس ً٠
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ته٘يُٖطكتٜس اهساٗبتي ضا اٛدبٕ زٜ١س .ثٜبثطاي ٚاظ ٛظط ٝاهغُطايب ٙت٢ٜب زٓٝت١ب ١ؿتٜس
ًٗ ٠يتٞاٜٛس تؼ٢سات پطٝتٌْ ًيٞت ٞضا اخطايي ٘ٛبيٜس.
ث ٠ػال ،ٟٝزض ٗؿيط ٗصاًطات ثطاي ضؾيس ٙث ٠تٞاكن ،اذتالكبتي ٗبثي ٚزٓٝت١ـب
قٌُْطكت ًٝ ٠اهغُطايي اظ تٞاٛبيـي ثباليي ثطاي تدعي ٝ ٠تحٔيـْ آ١ٙب ثطذٞضزاض
اؾــت .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ،زض چبضچٞة ٗصاًطات ١طًسإ اظ ًكٞض١ب ثطاؾبؼ ٜٗبكغ ٗٔي
ذٞز  ٠ٛ ٝثطاؾبؼ ٜٗبكغ ٗكتطى خ٢بٛي ػْ٘ ٗيًطزٛس .ث ٠ػٜٞاً ،٠ٛٞ٘ٛ ٙكٞض١بي
نبزضًٜٜسٛ ٟلت ً ٝكٞض١بي زضحبّتٞؾؼ ٠ث ٠زٓيْ ِٛطاٛي اظ ًب١ف ضقس  ٝتٞؾؼ٠
اهتهبزي ذٞز ٗربٓق ًب١ف خسّي زض تٓٞيس ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ثٞزٛسً .كٞض١بي ؾبحٔي
ًٞ ٝچي ٛيع ث ٠زٓيْ ٜٗبكغ ٗٔي ،ثب ًب١ف خسّي ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ٗٞاكن ثٞزٛس .ض٘ٚ
اي ٠ً ٚتٞاكوبت ٢ٛبيي اٛؼٌبؾي اظ ضهبثت ثيٜٗ ٚبكغ ٗٔي ًكٞض١بي ػض ٞثٞزٜ١ .س  ٝچيٚ
ػٔيضؿٖ ػضٞيت ،تؼ٢سات خسّي زض ضاؾتبي ًب١ف ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ٛسازٛس .آٗطيٌب
ػٔيضؿٖ پصيطـ ًب١ف  7زضنسيٓٝ ،ي ثٝ ٠اؾغ ٠حلظ ٜٗبكغ ٗٔي  ٝخُٔٞيطي اظ
پيبٗس١بي ٜٗلي آ ٙزض ؾغح خبٗؼ ٠آٗطيٌب  ٝزض ٢ٛبيت هسضت ٗٔي ،تبً ٜٙٞاظ تهٞيت
پطٝتٌْ ؾط ثبظ ظز ٟاؾت.
ث ٠ػال ٟٝثبيس ث ٠ايٌٛ ٚت ٠خبٓت زض ؾبظًٝبض پطٝتٌْ ًيٞت ٞاقبضٞ٘ٛ ٟز ً ٠زض
تٞاكوبت ٢ٛب يي ثً ٠كٞض١بي ػض ٞاخبظ ٟزاز ٟقس تب ؾ ٖ٢زيِطا ٙزض ًب١ف ُبظ١بي
ُٔرب٠ٛاي ضا ثرطٛس .ثط اي ٚاؾبؼ ،اُط ًكٞضي ٗيعا ٙثيكتطي اظ ٗيعا ٙؾ٘٢ف آٓٞزُي
ايدبز ٘ٛبيس ٗيتٞاٛس ث٘١ ٠بٗ ٙيعا ٙاظ ًكٞضي ًً٘ ٠تط اظ ؾ٘٢ية ذٞز تٓٞيس ًطز ٟاؾت
اٗتيبظ ذطيساضي ٘ٛبيس .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ،زض اي ٚضاثغ ٠يي ًكٞض ٗيتٞاٛس  ٠ٛت٢ٜب ثب ًب١ف
ذبٓم اٛتكبض ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ذٞز ،ثٌٔ ٠ثب ذطيس ٙؾ٘٢يً ٠ب١ف اضبكي ؾبيط ًكٞض١ب
يب ثب ً٘ي ث ٠پطٝغ١ٟبي ثبالثطزً ٙبضايي ًكٞض١بي زضحبّتٞؾؼ ٠اػتجبض ث ٠زؾتآٝضز ٝ
تؼ٢سات ذٞز ضا اخطا ًٜس٘١ .بٙعٞض ً ٠آقٌبض اؾت اي ٚؾبظًٝبض١ب ٛكبِٛط ثطتطي ٜٗبكغ
ٗٔي ثٜٗ ٠بكغ خ٢بٛي ،زٓٝت ٗحٞضي  ٝازػب١بي ضئبٓيؿت١ب آ ٖ١ ٙزض هبٓت يي پطٝتٌْ
زض اضتجبط ثب ٗحيظظيؿت اؾت.
ض٘ ٚاي ٠ً ٚثبيس اقبضٞ٘ٛ ٟز ً ٠زض ٢ٛبيت آٗطيٌب ً ٠زٗٝيً ٚكٞض
تٓٞيسًٜٜسُ 1ٟبظ١بي ُٔرب٠ٛاي پؽ اظ چي ٚاؾت ،اظ تهٞيت ٢ٛبيي پطٝتٌْ ًيٞتٞ
اختٜبة ٞ٘ٛز؛ چي ٖ١ ٚاُطچ ٠پطٝتٌْ ضا تهٞيت ٞ٘ٛز ،ٟاٗب تؼ٢سي ثً ٠ب١ف ٗيعاٙ
ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ٛساز ٟاؾت .زضٛتيد ٠پطٝتٌْ ٛتٞاٛؿت ث ٠ا١ساف اػالٛي ًً ٠ب١ف
5زضنسي زض ٗوبيؿ ٠ثب ؾبّ 1990ثٞز زؾت يبثس .ث ٠ػجبضت زيِط ًكٞض١ب ٛتٞاٛؿتٜس ث٠
 .1تب سبل  2002آهزیکب در ایي حَسُ هقبم اٍل را داضتٍ ،لی در ایي سبل چیي جبی ایي کطَر را گزفت.
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ذبعط ضهبثت١بي ٗٔي ثٌ ٘١ ٠بضي خسي زض اي ٚحٞظ ٟزؾت يبثٜس ً ٠اي ٚاٗط يي ثبض
زيِط ٛكب ٙزٜ١س ٟا٘١يت ٛوف زٓٝتٜٗ ،بكغ ٗٔي ،هسضت ٗٔي  ٝػسٕ اػت٘بز زض ػطن٠
ثيٚآ٘ٔٔي اؾت.
ج) ليبراليسن ٍ هسائل زیستهحيطی
زض حبٓي ًٝ ٠اهغُطايي تأًيس ذبني ثط هسضت ٛظبٗيٜٗ ،بكغ ٗٔي ،زٓٝت،
آٛبضقي  ٝثيا٘١يتي ؾبظٗب١ٙب ٢ٛ ٝبز١بي ثيٚآ٘ٔٔي  ٝتضبز  ٝزضُيطي زاضز ،زض
چبضچٞة ٛظطي١٠بي ٓيجطآيؿتي تأًيس ذبني ثط ُؿتطـ زًٗٞطاؾي ،ثبظاض آظازٛ ،وف
٢ٛبز١بي ثيٚآ٘ٔٔي ،تؼسز ثبظيِطا ٙثيٚآ٘ٔٔيٝ ،اثؿتِي ٗتوبثْ  ٝاٌٗبٌ٘١ ٙبضي ٝ
ِ٘١طايي نٞضت ٗيُيطز )18(.انٞالً ٛظطي١٠بي ٓيجطآيؿتي زيسي ذٞـثيٜب ٠ٛث ٠ؾطقت
ثكط زاضٛس  ٝزض ٛتيد ٠احت٘بّ ٌ٘١بضي  ٝتسا ٕٝآ ٙضا ثب تٞؾْ ث ٠ضاًٟبض١بي ٓيجطآيؿتي
ٌٗ٘ٗ ٚيزاٜٛس .اظ خ٘ٔ ٠ضاًٟبض١بي ُؿتطـ ٌ٘١بضي ِ٘١ ٝطايي  ٝزض ٛتيدً ٠ب١ف
ثطٝظ خٗ َٜيتٞاٛس زض قٌُْيطي زٓٝت١بي ٓيجطاّ ـ زٌٗطاتييُ ،ؿتطـ ٛوف
٢ٛبز١بي ثيٚآ٘ٔٔي  ٝقٌُْيطي ٝاثؿتِي ٗتوبثْ اهتهبزي زض هبٓت تدبضت آظاز ثبقس.
زض ٓيجطآيؿٖ انٞالً اٌٗب ٙپيكطكت ثٝ٠اؾغ ٠ؾطقت پبى ثكط ًبٗالً پصيطكتٜي اؾت ٝ
ثبٝض ث ٠اي ٚاٗط ٝخٞز زاضز ً ٠اٛؿبٗ ٙيتٞاٛس ثً٘ ٠ي ػوْ  ٝؾطقت پبى ذٞز ٗحيظ
ؾيبؾي ،اهتهبزي  ٝكطِٜ١ي ث٢تطي ضا ثطاي ظٛسُي ايدبز ٘ٛبيس .زض ٛتيد٘١ ٠يٚ
تلبٝت١بي ٗبٞ١ي ١ ٝؿتيقٜبذتي ،ثٛ ٠ظط ٗيضؾس ٛظطي١٠بي ٓيجطآيؿتي زض ٗوبيؿ٠
ثب ٝاهغُطايي اظ تٞاٛبيي ث٢تطي زض تدعي ٝ ٠تحٔيْ ٗؿبئْ ظيؿتٗحيغي ثطذٞضزاض ثبقٜس.
اظ ٛظط ٓيجطاّ١ب ٗؿبئْ ظيؿتٗحيغي حٞظ ٟزيِطي اظ ٌ٘١بضي ثيً ٚكٞض١ب
ايدبز ٗيًٜٜس  ٝث ٠قٌُْيطي ضغيٖ١ب ٢ٛ ٝبز١بي ثيٚآ٘ٔٔي ٗياٛدبٗس ًِ٘١ ٠ي ايٚ
ٗٞاضز زض ضاؾتبي آضا  ٝاٛسيك١٠بي آ١ٙب هطاض زاضٛس .اظ ٛظط اي ٚاكطاز ثب تٞخ ٠ث ٠اي٠ً ٚ
ٗؿبئْ ظيؿتٗحيغي ػ٘ستبً ٗب١يت خ٢بٛي زاضٛس ،زض ٛتيد ٠ضاٟحْ١بي آ١ٙب ٛيع ثبيس
خ٢بٛي  ٝزض هبٓت ٌ٘١بضي١بي ُؿتطز ٟثيٚآ٘ٔٔي ٗيبً ٙكٞض١ب  ٝؾبيط ثبظيِطاٙ
ثيٚآ٘ٔٔي ثبقس .ثط اي ٚاؾبؼ ،ؾٞضاخقس ٙالي ٠اظٗ ،ٙٝؿأٓ ٠آٓٞزُي ُ ٝؿتطـ ُبظ١بي
ُٔرب٠ٛاي ،ث ٠ذغطاكتبز١٠ُٛٞ ٙبي حيٞاٛي ُ ٝيب١ي ١ ٝعاض ٗكٌْ زيِط ظيؿتٗحيغي
ػبْٗ ٌ٘١بضي ثيً ٚكٞض١ب ذٞاٜ١س قسً٘ ،ب اي ٠ً ٚتبًٛ ٜٙٞيع اي ٠ُٛٞٚثٞز ٟاؾت .ث٠
ػٜٞاٗ ٙثبّٗ ،يتٞا ٙثًٜٞ ٠اٛؿي١ٙٞبي ٗتؼسزي ً ٠زض اضتجبط ثب ٗؿبئْ ظيؿتٗحيغي
ٜٗؼوس قسٟاٛس اظخ٘ٔ ٠پطٝتٌْ ٗٛٞتطاّ ،پطٝتٌْ ًيٞت ٝ ٞز١ٟب ٗٞضز زيِط اقبضً ٟطز.
ث ٠ػال ٟٝزض ١ؿتيقٜبؾي ٓيجطآيؿٖ ٗٞاضزي ٝخٞز زاضز ً ٠ثبػث ٗيقٞز ايٚ
ٛظطي ٠تٞاٛبيي ث٢تطي زض تدعي ٝ ٠تحٔيْ ٗؿبئْ ظيؿتٗحيغي زاقت ٠ثبقس٘١ .بٙعٞض ً٠
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ٗي زاٛيٖ زض ٓيجطآيؿٖ زض ًٜبض هجٛ ّٞوف زٓٝت ً ٠زض هبٓت ٓٞٛيجطآيؿٖ ٗغطح ٗيقٞز،
اٌٗب ٙثبظيِطي ؾبيط ثبظيِطا ٙزض ػطن ٠ثيٚآ٘ٔٔي ٛيع ٗٞضز پصيطـ هطاض ٗيُيطز.
٘١بٙعٞض ً ٠پيف اظ اي ٚآٗس ،زض ٗٞضز ٗؿبئْ ظيؿتٗحيغي ػال ٟٝثط زٓٝت١ب ٗيثبيس
ٛوف ؾبيط ثبظيِطا ٙضا ٗٞضز پصيطـ هطاضزاز ،زض ٛتيدٓ ٠يجطآيؿٖ ٗيتٞاٛس اي ٚثرف ضا
ٗٞضز تدعي ٝ ٠تحٔيْ هطاضز١س .ث ٠ػجبضت زيِط ،ثب تٞخ ٠ث ٠ايٓ ٠ً ٚيجطآيؿٖ اظ ٜٗظط
١ؿتيقٜبؾي اٌٗب ٙثبظيِطي زٓٝت١ب زض ًٜبض ؾبيط ثبظيِطا ٙضا ث ٠ضؾ٘يت ٗيقٜبؾس،
٘١عٗبٗ ٙيتٞاٛس ٛوف زٓٝت ١ب  ٝؾبيط ثبظيِطا ٙزض اضتجبط ثب ٗٞضٞػبت ظيؿت ٗحيغي ضا
ٗٞضز تدعيٝ ٠تحٔيْ هطاض ز١س.
ٗؿأٓ ٠ثؼسي ثٌ٘١ ٠بضي ثطٗيُطزز ً ٠اظ ٗلب١يٖ ٗحٞضي ٛظطي١٠بي
ٓيجطآيؿتي اؾت٘١ .بٙعٞض ً ٠ث٠عٞض ذالنُ ٠لت ٠قسٗ ،ؿبئْ ظيؿتٗحيغي ت٢ٜب اظ
عطين ٌ٘١بضي ثيٚآ٘ٔٔي  ٠ٛ ٝزض چبضچٞة ؾيبؾت١بي ٗٔي هبثْ ٗسيطيت ١ؿتٜس .ث٠
٘١ي ٚزٓيْ ،زض چبضچٞة ٓيجطآيؿٖ ثط اي ٚثبٝض تأًيس ٗيقٞز ًً ٠كٞض١ب زض حٞظ١ٟبيي
ًٜٗ ٠بكغ ٗكتطى زاضٛس ض ٝثٌ٘١ ٠بضي ٗيآٝضٛسٝ .اهؼيت آ ٙاؾت ً ٠اؾتسالّ ٓيجطاّ١ب
زض ٗٞضز ايٗ ٠ً ٚب١يت پسيس١ٟبي ظيؿتٗحيغي ث ٠قٌٔي اؾت ً ٠چبضٟاي خع
ٌ٘١بضي زض ٗٞضز آٝ ٙخٞز ٛساضٛسً ،بٗالً ٜٗغوي ثٛ ٠ظط ٗيضؾس .ثب ايٝ ٚخٞز ،زض ايٚ
ظٗي ٠ٜثبيس ث ٠زٌٛ ٝت ٠اقبضٞ٘ٛ ٟز .ا ّّٝاي ٠ً ٚزض ثؿيبضي اظ ٗٞاضز حتي ظٗبٛي ً٠
زٓٝت١ب ٜٗبكغ ٗكتطى ذٞز ضا زض ٗٞضز يي پسيس ٟظيؿتٗحيغي ث ٠ضؾ٘يت قٜبذت٠اٛس،
اٗب ث ٠زٓيْ ػسٕ اػت٘بز  ٝيب اٌٗب ٙتؤت ؾبيطي ٝ ٚيب ثطاي حلظ ٜٗبكغ ٗٔي اظ ٌ٘١بضي
ؾط ثبظ ظزٟاٛس .زض ٝاهغ ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ اؾت ً ٠ػٔيضؿٖ ٝخٞز حدٖ ُؿتطزٟاي اظ
ٗكٌالت ظيؿتٗحيغي ٗب ثب ٗؼسٝزي اظ ًٜٞاٛؿي١ٙٞب  ٝضغيٖ١بي ظيؿتٗحيغي ٗٞكن
ٗٞاخ١ ٠ؿتيٖ .ز ٕٝاي ٠ً ٚزض ثؿيبضي اظ ٗٞاضز ٗؿبئْ ظيؿتٗحيغي  ٝعجيؼي  ٠ٛت٢ٜب
ثبػث ٌ٘١بضي ٛكسٟاٛس ،ثٌٔ ٠ذٞز ػبْٗ تٜف  ٝزضُيطي ثٞزٟاٛس .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ،ثركي
اظ اذتالكبت اؾطائيْ  ٝاػطاة زض ٢ٛبيت ثٗ ٠ؿأٓ ٠ثيآثي زض آ ٙؾطظٗي ٚثطٗيُطزز .ث٠
ٛظط ػس ٟاي اظ ًبضقٜبؾب ٙتب ظٗبٛي ً ٠ثي ٚاؾطائيْ ،ؾٞضي ٝ ٠ؾبيط ًكٞض١بي ٘١ؿبي٠
تٞاكوي ثط ؾط توؿيٖ آة نٞضت ِٛيطز ،ػ٘الً اذتالكبت زاٗ٠ٜزاض ذٞا١س ثٞز .ث ٠ػالٟٝ
اذتالكبت ػطام ثب ؾٞضي ،٠ايطا ،ٙتطًيًٞ ٝ ٠يت ٛيع ث ٠زٓيْ ٗؿأٓ ٠زؾتطؾي ث ٠آة١بي
آظاز يب ث ٠آة قيطي ٚزخٔ ٝ ٠كطات ثطٗيُطزز .زض اي ٚظٗيٗ ٠ٜيتٞا ٙث ٠تحويوي ً٠
تٞؾظ «تٗٞبؼ ٗٞ١ط زيٌؿ 1»ٙٞنٞضتُطكت ٠اقبضٞ٘ٛ ٟزٝ .ي زض تحويوبت ذٞز ٛكبٙ
زاز ٠ً ٟچِٗ ٠ٛٞؿبئْ ظيؿت ٗحيغي ٗيتٞاٜٛس ثبػث ثطٝظ زضُيطي ً ٝكٌ٘ف١بي
1. Thomas Homer – Dixon.
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ٗحسٝزي ثيً ٚكٞض١ب ُطزٛس .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّٗ ،ؿبئْ ظيؿتٗحيغي ٗيتٞاٜٛس ٗؿأٓ٠
ٗ٢بخطت ٛ ٝبآضاٗيق٢طيً ،ب١ف ضٛٝن اهتهبزي  ٝزضُيطي١بي هٗٞي ضا ثٝ ٠خٞز آٝضٛس.
زيٌؿ ٙٞحتي ثط اي ٚثبٝض اؾت ًً ٠كٞض١بيي ً ٠زضُيطي١بي زاذٔي زضاظٗستي ضا ث٠
ذبعط ِٛطاٛي١بي ظيؿتٗحيغي تدطثٗ ٠يًٜٜس يب اظ ٗ ٖ١يپبقٜس يب ث ٠حٌٗٞت١بي
اهتساضُطايي تجسيْ ٗي ُطزٛس ً ٠احت٘بالً ثطاي اٛحطاف اكٌبضػ٘ٗٞي زؾت ث ٠تدبٝظات
ٛظبٗي ذٞاٜ١س ظز )19(.زض ٛتيدٝ ٠ي اثجبت ٗيًٜس ًٞٗ ٠ضٞع ٗحيظظيؿتي ٌٗ٘ ٚاؾت
 ٖ١ثبػث ثطٝظ زضُيطي١بي ثي ٚآ٘ٔٔي ثط ؾط ٜٗبثغ ً٘يبة ٗبٜٛس آة  ٖ١ ٝثبػث
ٌ٘١بضي خ٢ت حلظ ٗكتطًبت خ٢بٛي چ ٙٞالي ٠اظ ٙٝيب ٗؿأُٓ ٠بظ١بي ُٔرب٠ٛاي ُطزز.
زض ٛتيدٓ ٠يجطآيؿٖ نطكبً تٞاٛبيي تدعي ٝ ٠تحٔيْ ٗٞضز ز ّٕٝضا زاضز.
ثب ايٝ ٚخٞزٛ ،ظطي١٠بي ٓيجطآيؿتي ث٠قست ٗٞضز اٛتوبز عطكساضاٗ ٙحيظظيؿت
 ٝثُٕٞطايب ٙاكطاعي هطاض ُطكت ٠اؾت .ثُٕٞطايب ٙاكطاعي ثط اي ٚثبٝضٛس ً ٠خ٢بٙثيٜي
ٓيجطآيؿٖ ثب تأًيس ثط كطز ث ٠زٛجبّ نسٝض انْ ذٞقي اظ عطين ايسئٞٓٞغي١بي ثبظاض آظاز
ث ٠اههيٛوبط خ٢ب ٙاؾت .زض ٛتيد ٠اُط هطاض اؾت ٗحيظظيؿت زض قٌْ ٗتٜٞع آ ٙثبهي
ث٘بٛس ،آُٙبٓ ٟيجطآيؿٖ ضا ث٠ػٜٞا ٙثطهطاضًٜٜس ٟتؿبٝي  ٝثطاثطي كطِٜ١ي خ٢بٛي ثبيس
ٗٞضز اٛتوبز خسّي هطاض زاز )20(.ث٠ػجبضت زيِط ٓيجطآيؿٖ ٝ ٝاهغُطايي ث ٠ػٜٞاٛ ٙظطي١٠بيي
ً ٠اظ زّ ٗسضٛيت ٠ثيط ٙٝآٗسٟاٛس  ٝثطاؾبؼ ان ّٞپبي٠اي آ ٙچ ٙٞػوالٛيت  ٝثطتطي
اٛؿب ٙثط عجيؼت ٗيثبقٜس ٠ٛت٢ٜب ٘ٛيتٞاٜٛس اضائ٠زٜ١س ٟضاٟحٔي ثطاي ٗؿبئْ
ظيؿتٗحيغي ثبقٜس ،ثٌٔ ٠ثب تطٝيح نٜؼتيقس ،ٙق٢طيقس ٝ ٙثطٝظ خ١َٜبي ثعضٍ،
ذٞز ػبْٗ ٗرطثي زض اي ٚظٗي ٠ٜثٞزٟاٛس .اي ٚاٛتوبزات ً ٠اظ خبٛت ٛظطي٠پطزاظاٙ
ثُ ٕٞطايب ٙاكطاعي ٗغطح قس ٟاؾت ضا زض ثرف ثؼس ثب تلهيْ ثيكتطي ٗٞضز اضظيبثي
هطاضٗيز١يٖ.
ٗؿئٔ ٠ثؼسي ث ٠ؾغح تحٔيْ ثطٗيُطزز .زض ٓيجطآيؿٖ ثطذالف ٝاهغُطايي
ؾغح تحٔيْ كطزيُ ،ط١ٝي  ٝثيٚآ٘ٔٔي ٗسٛظط اؾت .زض ٝاهغ ٗحٞض ٛظطي١٠بي
ٓيجطآيؿتي زض ؾغح كطزي ُ ٝط١ٝي هطاض زاضز ،زض ٛتيدٓ ٠يجطآيؿٖ ٗيتٞاٛس ٗٞضٞع
ٗحيظ ظيؿتي ضا ً ٠ػ٘ٗٞبً زض ؾغح كطزي  ٝخ٢بٛي ٗغطح ٗيقٛٞس ٗٞضز تدعيٝ ٠
تحٔيْ هطاض ز١س .ض٘ ٚاي ٠ًٚثي ٚؾغٞح تحٔيْ ثب ٗٞضٞع ٌ٘١بضي  ٝزضُيطي ً ٠ث٠
تطتيت ٛوف ٗحٞضي زض ٛظطي١٠بي ٓيجطآيؿتي ٝ ٝاهغُطايي زاضٛس اضتجبط ضٝقٜي ٝخٞز
زاضز .ثٛ ٠ظط ٗيضؾس ٗؿبئْ ظيؿت ٗحيغي ً ٠زض ؾغح خ٢بٛي ٗغطح ١ؿتٜس ،ثيكتط ث٠
ٌ٘١بضي ٗياٛدبٜٗس؛ زض ٗوبثْ ٗٞضٞػبتي ً ٠زض ؾغح كطٔٗٝي يب ثيٚآ٘ٔٔي ٝخٞز زاضٛس،
ثيكتط ث ٠تضبز  ٝزضُيطي ٗياٛدبٜٗس .ث ٠ػٜٞاٗ ،٠ٛٞ٘ٛ ٙؿبٓ ٠ؾٞضاخ قس ٙالي ٠اظ ٙٝيب
ٗؿبُٓ ٠بظ١بي ُٔرب٠ٛاي زض ؾغح خ٢بٛي ٗغطح ١ؿتٜس  ٝچٗ ٙٞؿبٓٗ ٝ ٠كٌْ ٠٘١
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ًكٞض١ب ٗحؿٞة ٗيقٛٞس ث ٠احت٘بّ كطاٝا ٙثٌ٘١ ٠بضي ذٞاٜ١س اٛدبٗيس .اٗب ٗٞضٞػبتي
ظيؿتٗحيغي ً ٠زض ؾغح ثيٚآ٘ٔٔي ٗغطح ١ؿتٜسٗ ،ثْ ً٘جٞز آة زض يي ٜٗغو ٠يب
اذتالكبت ٗبثيً ٚكٞض١ب زض ٗٞضز ؾبيط ٜٗبثغ ً٘يبة ،ثيكتط ث ٠تضبز  ٝزضُيطي
ٗياٛدبٗس .زض اي ٚظٗيٗ ٠ٜيتٞا ٙث ٠زضُيطي اػطاة  ٝاؾطائيْ  ٝيب اذتالكبت ػطام ثب
ًكٞض١بي ٘١ؿبي٠اـ اقبضٞ٘ٛ ٟز .زض اي ٚؾغح تحٔيْ چٜٗ ٙٞبكغ ٗٔي زض اٞٓٝيت هطاض
زاضز  ٝحطف ا ّٝضا ضهبثت ثي ٚچٜس ًكٞض ثط ؾط ٜٗبثغ ً٘يبة ٗيظٛس ،زض ٛتيد ٠ثطٝظ
زضُيطي ٗحتْ٘ ثٛ ٠ظط ٗيضؾس .زض ؾغح كطٔٗٝي ٛيع ٝضؼيت ث٘١ ٠ي ٚقٌْ اؾت.
ًكٞض١بي ي ً ٠ثب ٗكٌالت ظيؿت ٗحيغي زضً ٙٝكٞضي چً٘ ٙٞجٞز آة يب ً٘جٞز ؾبيط
ٜٗبثغ حيبتي ٗٞاخ١ ٠ؿتٜس ثب زضُيطي  ٝخساّ زضً ٙٝكٞضي ٘١طا ٟذٞاٜ١س ثٞز ً ٠زض
ثٜٔسٗست اي ٚاٗط ٗيتٞاٛس ٜٗدط ث ٠ظٞ٢ض زٓٝت١بي ؿيطزًٗٞطاتيي ُطزز ً ٠ثب ١سف
اٛحطاف اكٌبض ػ٘ٗٞي ٗؼ٘ٞالً ث ٠زضُيطي  ٝخ َٜذبضخي ضٝي ٗيآٝضٛس.
ليبراليسن ٍ پرٍتكل كيَتَ٘١ :بٙعٞض ً ٠عي ثرف هجٔي ثحث قس،
ٓيجطآيؿٖ اظ ثُؼس ١ؿتيقٜبؾي ٝاخس يي ضقت ٠اظ ٝيػُي١بؾت ً ٠خ٢ت تدعيٝ ٠
تحٔيْ ٗؿبئْ ظيؿتٗحيغي ثؿيبض اضظٛس ٟاؾت .اظخ٘ٔ ٠اي ٠ً ٚزض ٓيجطآيؿٖ ثبٝض ث٠
ثبظيِطي ؾبيط ثبظيِطا ٙزض ًٜبض زٓٝت (ً ٠زض چبضچٞة ٓٞٛيجطآيؿٖ ث ٠ضؾ٘يت قٜبذت٠
ٗيقٛٞس ٝخٞز زاضز .زض ٛتيد ٠زضٗٞضز پطٝتٌْ ًيٞت ٞاي ٚاٗط ثط تٞاٛبيي١بي ٓيجطآيؿٖ
ٗياكعايس٘١ .بٙعٞض ًُ ٠لت ٠قس ،ػبْٗ ثطٝظ ٗكٌْ ُبظ١بي ُٔرب٠ٛاي ػال ٟٝثط زٓٝت١ب
قبْٗ ُط١ٟٝبي نٜؼتي ،قطًت١بي چٜسٗٔيتيً ،بضُب١ٟبي ًٞچي  ٝاكطاز ٛيع ٗيقٞز.
ث٠ػجبضت زيِط ،ػبْٗ ثطٝظ ٗكٌْ زض كطز اٛؿبٛي ذالنٗ ٠يقٞز ً ٠اي ٚاٗط ٗٞضز پصيطـ
ٛظطي١٠بي ٓيجطآيؿتي اؾت.
ث ٠ػال ،ٟٝزض خطيب ٙآُبٟؾبظي خ٢ب ٙاظ ثطٝظ ٗكٌْ  ٝزض ًْ كطايٜس ٗصاًطات
تب ثٛ ٠تيد٠ضؾيس ٙآٗ ،ٙب قب١س ثبظيِطي زٓٝت١بً ،بضقٜبؾب ،ٙقطًت١بي چٜسٗٔيتي،
ؾبظٗب١ٙبي ثيٚآ٘ٔٔي  ٝؾبظٗب١ٙبي ؿيطزٓٝتي ٗيثبقيٖ ً ٠ثب تٞخ ٠ث١ ٠ؿتيقٜبؾي
ٓيجطآيؿٖ اي ٚاٗط زض ضاؾتبي ازػبي آ١ٙب هطاضزاز .زض خطيب ٙثطُعاضي ًٜلطاٛؽ ًيٞتٞ
ثبظيِطا ٙؿيطزٓٝتي ًٜلطاٛؿي ث ٠ا٘١يت ًٜلطاٛؽ زٓٝت١ب ثطُعاض ٞ٘ٛزٛس  ٝحتي زض
ٗٞاضزي ٘ٛبيٜسُب ٙزٓٝت١ب اعالػبت ٗٞضزٛيبظ ضا اظ ٘١ي ٚثبظيِطا ٙؿيطزٓٝتي زضيبكت
ٗيًطزٛس .ثب ايٝ ٚخٞز ،زض ٢ٛبيت ٛوف ؾبيط ثبظيِطا ٙزض ٗوبيؿ ٠ثب ٛوف زٓٝت١ب قٌْ
حبقي٠اي زاقت .زض ٝاهغ اي ٚثبظيِطا ٙكبهس حبً٘يت  ٝاهتساض الظٕ زض اخطاي اهساٗبت
چبضٟؾبظ ١ؿتٜس .زض ٗوبثْ ،زٓٝت١ب ٗي تٞاٜٛس ثٝ ٠اؾغ ٠اهتساض ٝحبً٘يتقب ،ٙهٞاٛيٚ
ٗحيظ ظيؿتي ضا ث ٠آؾبٛي اخطا ٘ٛبيٜس.
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ث ٠ػال ٟٝپطٝتٌْ ًيٞت ٞزض ٗٞضز ٗٞضٞػي اؾت ً ٠زض ؾغح خ٢بٛي ٗغطح
ٗيثبقس ،زضٛتيد ٠اي ٚاٗط ٌ٘١بضي زؾت٠خ٘ؼي زٓٝت١ب ضا ٗيعٔجس .ث ٠ػجبضت زيِط
ٗؿبُٓ ٠طٕ قسٞ١ ٙا خعٞٗ ٝاضزي اؾت ً ٠ضاٟحْ آ ٙزض ٌ٘١بضي ثيٚآ٘ٔٔي اؾت .ث٠
٘١ي ٚزٓيْ ،ػٔيضؿٖ ضهبثت١بي ثيً ٚكٞض١ب ،آ١ٙب زض ٢ٛبيت ث ٠تٞاكوبتي ثطاي حْ ٝ
كهْ ثحطا ٙضؾيسٛسٌ٘١ .بضي ًكٞض١ب زض هبٓت ٜٗبكغ ٗكتطى ٘١ب ٙچيعي اؾت ً٠
ٓيجطآيؿٖ تأًيس كطاٝاٛي ثط آ ٙزاضز .ث ٠ػجبضت ضٝقٚتطٓ ،يجطآيؿٖ زض چبضچٞة پطٝتٌْ
ًيٞتٌ٘١ ،ٞبضي خ٘ؼي ًكٞض١ب ث طاي ضؾيس ٙث ٠تٞاكن ثط اؾبؼ ٜٗبكغ خ٘ؼي  ٝثبظيِطي
زٓٝت زض ًٜبض ؾبيط ثبظيِطا ٙؿيطزٓٝتي ضا ثٛ ٠حٜٗ ٞبؾجي ٗيتٞاٛس تجييًٜ ٚس.
ثب ايٝ ٚخٞز ،اذتالكبت ُؿتطز ٟزض چبضچٞة ٗصاًطات ،زض ًٜبض ػسٕ ػضٞيت
آٗطيٌب  ٝػسٕ تؼ٢س خسي چيٜ١ ٝ ٚس  ٝزض ػيٚحبّ ػسٕ اخطاي تؼ٢سات ث ٠قٌْ ػ٘ٔي
اظ خ٘ٔٞٗ ٠اضزي ١ؿتٜس ًٓ ٠يجطآيؿٖ اظ تجيي ٚآٛ ٙبتٞا ٙاؾت٘١ .بٙعٞض ً ٠زض
ثرف ١بي هجٔي ُلت ٠قس ،زض خطيبٗ ٙصاًطات ًكٞض١ب  ٠ٛثطاؾبؼ ٜٗبكغ ٗكتطى ،ثٌٔ٠
نطكبً ث ٠زٓيْ ٜٗبكغ ٗحسٝز ٗٔي ِٛ ٝطاٛي اظ ًب١ف ضقس  ٝتٞؾؼ ٠اهتهبزي  ٝهسضت
ٗٔيقبٗ ٙصاًطٗ ٟيٞ٘ٛزٛس .ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ تٞاكوبت ٢ٛبيي زض ٢ٛبيت ٘ٛبيبُٙط تضبز
ٜٗبكغ ُؿتطز ٟاػضب ثٞز .اظ عطف زيِط ،تهٞيت ٛكس ٙپطٝتٌْ زض زض ٙٝآٗطيٌب ث ٠ذبعط
پيبٗس١بي ٜٗلي آ ،ٙزض ًٜبض ػسٕ ٘١يّت خسّي ثؿيبضي اظ ًكٞض١ب زض ًب١ف ُبظ١بي
ُٔرب٠ٛاي ٛكبِٛط آ ٙاؾت ً ٠نطكبً ذٞز ٌ٘١بضي اظ ا٘١يت ثطذٞضزاض ٛيؿت ،ثٌٔ ٠ػ٘ن
ٗ ٝيعاٌ٘١ ٙبضي اظ ا٘١يت ثيكتطي ثطذٞضزاض اؾت .اي ٚقٞا١س ٛكبٗ ٙيزٜ١س حتي زض
ٗٞاضزي ًً ٠كٞض١ب زاضاي ٜٗبكغ ٗكتطًي زض حلظ ٗحيظظيؿت ١ؿتٜس ،انٞالً ثيكتط
ت٘بيْ زاضٛس تب ٜٗبكغ ٗحسٝز ٗٔي ذٞز ضا پيِيطي ٘ٛبيٜس ٠ً ،اي ٚاٗط اظ ٗب١يت ذبل
آ١ٙب ٛبقي ٗيُطزز.
د) بَمگرایاى افراطی ٍ هَضَع هحيط زیست
ثُٕٞطايب ٙاكطاعي انٞالً ت٘بيعي ثيٝ ٚاهغُطايي ٓ ٝيجطآيؿٖ هبئْ ٘ٛيقٛٞس .اظ
ٛظط آ١ٙب ١ط ز ٝايٛ ٚظطي١٠ب اظ زّ ٗسضٛيت ٠ثيط ٙٝآٗسٟاٛسٖ٢ٗ ٠ً ،تطي ٚػبْٗ ثطٝظ
پسيس١ٟبي كبخؼ٠آٗيع ظيؿت ٗحيغي اؾت .ثط اي ٚاؾبؼٗ ،سضٛيت ٠ثب تأًيس ثط
ػوْ ٗحٞضي ٗ ٝحٞضيت اٛؿب ٙزض خ٢ب١ ٙؿتي  ٝثب زاز ٙاٞٓٝيت ث ٠اٛؿب ٙزض ٗوبثْ
عجيؼت ،ػ٘الً ٗدٞظ ترطيت ٗحيظظيؿت ضا زاز ٟاؾت .زض ٛتيدٝ ٠اهغُطايي ٓ ٝيجطآيؿٖ
ت٢ٜب اقٌبّ ٗتلبٝتي اظ ترطيت ٗحيظظيؿت ١ؿتٜسٝ .اهغُطايي ثب تأًيس ثط زٓٝت ٗٔي،
ٜٗبكغ ٗحسٝز ٗٔيٛ ،ظبٗيُطي  ٝخساؾبظي ػطن ٠زاذٔي  ٝثيٚآ٘ٔٔي زض ًٜبض تؼطيق
اٜٗيت زض حٞظٛ ٟظبٗي  ٝؾغح ٗٔي  ٝتبًيس ثط ؾغٞح زٓٝتي  ٝثي ٚآ٘ٔٔي ،ػ٘الً  ٠ٛت٢ٜب
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ػٜبيت ذبني ثٗ ٠ؿبئْ ظيؿتٗحيغي ٛساضز ،ثٌٔ ٠ذٞز ػبْٗ ثطٝظ كبخؼ١٠بي
ظيؿتٗحيغي ثٞز ٟاؾتٓ .يجطآيؿٖ ٛيع ثب تجٔيؾ قٌْ ذبني اظ ظٛسُي اٛؿبٛي  ٝتأًيس
ثط نٜؼتيقس ٝ ٙتدبضت آظاز ،ثبػث اظ ثيٚضكت ٚتٜٞع ظٛسُي  ٝزضػيٚحبّ ترطيت١بي
ُؿتطز ٟقس ٟاؾت.
ث٘١ ٠ي ٚزاليْ ،ثُٕٞطايب ٙاكطاعي ثحث ٗيًٜٜس ً ٠اًٞؾيؿتٖ ُٜدبيف
ٗحسٝزي زاضز؛ ايٗ ٚحسٝزيت ٗكرم ٗيؾبظز ًٗ ٠يعا ٙخ٘ؼيت ييُ ،٠ٛٞپيف اظ آٙ
ًٜٗ ٠بثغ ضا ث ٠پبيب ٙضؾبٛس ثبيس زض چ ٠ؾغحي ثبقس .آ١ٙب ثط اي ٚثبٝضٛس ً ٠خٞاٗغ
ثكطي ضٝي ظٗي ٚث٠عٞض ثؿيبض ذغطٛبًي ث ٠ؾٞي ٗحسٝزيت١بي ُٜدبيف ٛعزيي
ٗيقٛٞس  ٝزض ٛتيد ٠ضاٟحْ ثبثت  ٝؾبزٟاي ثطاي ٗحيظ ظيؿت ٝخٞز ٛساضز .ثٜبثطايٚ
ضاٟحْ ٗكٌْ زض ًٜبض ُصاقت ٚؾجي ظٛسُي ثطآٗس ٟاظ ٗسضٛيت ،٠نٜؼتيظزايي،
ق٢طظزايي  ٝثبظُكت ث ٠اقٌبٓي اظ ظٛسُي اؾت ًً٘ ٠تط ٗرطة ٗحيظظيؿت ثبقٜس .زض
ٛتيد ٠اظ ٛظط اًٞضازيٌبّ١ب ،هطاضزاز١ب ًٜٞ ٝاٛؿي١ٙٞبي ثيٚآ٘ٔٔي ً ٠زض اضتجبط ثب
ٗحيظظيؿت ثي ٚزٓٝت١بي ذٞز ٗحٞض ثؿتٗ ٠يقٛٞس ،ت٢ٜب ٗيتٞاٛس ثبػث ًب١ف
ثحطا١ٙبي ظيؿتٗحيغي ُطزٛس .ثط اي ٚاؾبؼ ًٜٞاٛؿي١ٙٞبي ظيؿتٗحيغي ٘ٛيتٞاٜٛس
اضائ٠زٜ١س ٟضاٟحْ خسّي ثبقٜس ،چطا ً ٠زض هبٓت زٓٝتٗحٞضي ،اٛؿبٗٙحٞضي ،ػوالٛيت ٝ
ثبٝض ث ٠تٞاٛبيي١بي اٛؿب ٙهطاض زاضٛس ًِ٘١ ٠ي ايٞٗ ٚاضز ثركي اظ كٔؿل٠
ٗسضٛيت١٠ؿتٜس.
1
ث٠ػجبضت زيِط زض ؾغح «ٗؼطكت قٜبؾي» انٞالً ثُٕٞطايب ٙاكطاعي ٜٗتوس
ضٝيٌطز١بي ذطزُطا  ٝان ّٞاؾبؾي ٗسضٛيت١ ٠ؿتٜس .اًٞضازيٌبّ١ب (عطكساضا ٙاكطاعي
ٗحيظظيؿت) ٗؼتوسٛس ً ٠ذظ انٔي ٛظطي ٠ضٝاثظ ثيٚآْ٘ٔ ،كطايٜس١ب ٜ١ ٝدبض١بي
ثيٚآ٘ٔٔي ضا ثٛ ٠حٞي تؼطيق ٗيً ٜس ً ٠ث ٠نٞضت ثٜيبزي ثب تٞؾؼ ٠پبيساض  ٝحلظ
ٗحيظ ظيؿت زض تضبز اؾت )21(.زض ٛتيد ٠ثُٕٞطايب ٙاكطاعي ذٞا١بُ ٙصض اظ ٗسضٛيت،٠
ٝاهغُطايي ٓ ٝيجطآيؿٖ  ٝضٝيآٝضز ٙث ٠اقٌبٓي اظ ظٛسُي ١ؿتٜس ً ٠ثب عجيؼت ؾبظُبضتط
اؾت.
ًتيجهگيری
زض ؾبّ١بي ُصقتٗ ٠ؿبئْ ظيؿتٗحيغي اظ خ٘ٔٗ ٠ؿأُٓ ٠ؿتطـ ُبظ١بي
ُٔرب٠ٛاي ٗٞضز تٞخٛ ٠ظطي١٠بي ضٝاثظ ثيٚآْ٘ٔ هطاضُطكت ٠اؾت .زض اي ٚاضتجبط ،زض يي
ؾٞي عيق ٝاهغُطايي ٓ ٝيجطآيؿٖ هطاض زاضٛس ً ٠ثط اي ٚثبٝض ١ؿتٜس ً ٠ضٝي  ٖ١ضكت٠
1. Epistemology
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تٞاٛبيي تدعي ٝ ٠تحٔيْ ٗؿبئْ ٗطتجظ ثب ٗحيظظيؿت ضا زاضٛسٝ .اهغُطايي ثب تأًيس ثط
ٛوف زٓٝت١ب  ٝتأًيس ثط تٜبظع  ٝزضُيطي زض ثيً ٚكٞض١ب ثط ايٌٛ ٚت ٠اؾطاض ٗيٝضظز ً٠
ٗٞضٞػبت ظيؿتٗحيغي ػ٘ستبً ثبػث ثطٝظ تٜف ثيكتط ٗيُطزٛس .ض٘ ٚاي ٠ً ٚزض
ٗٞاضزي ً ٠ً ٖ١كٞض١ب زاضاي ٜٗبكغ ٗكتطى ٗيثبقٜس ،زض ٢ٛبيت اي ٚزٓٝت١ب ١ؿتٜس
ً ٠ثب اضاز ٟذٞز هطاضزاز١ب ًٜٞ ٝاٛؿي١ٙٞبي ثيٚآ٘ٔٔي ضا ٜٗؼوس  ٝاخطا ٗي٘ٛبيٜس.
ثٜبثطاي ٚاُط هطاض اؾت ً ٠ضاٟحٔي ثطاي ثحطا١ٙبي ظيؿتٗحيغي ثبقس ،ثس ٙٝتطزيس آٙ
ضاٟحْ اظ ٛبحي ٠زٓٝت١ب اؾت ً ٠اي ٚاٗط ٗ٢ط تأًيسي ثط ثطتطي زٓٝت١ب زض ٗوبثْ ؾبيط
ثبظيِطاٗ ٙيثبقس .ثب ايٝ ٚخٞزٜٗ ،توسا ٙثط اي ٚثبٝضٛس ًٝ ٠اهغُطايي ثب تأًيس ثط زٓٝت
ٗحٞضي ٛ ٝبزيسُٟطكت ٚؾبيط ثبظيِطا ،ٙتأًيس ثط ٜٗبكغ ٗٔي ث ٠خبي ٜٗبكغ ٗكتطى،
خساؾبذت ٚػطن ٠زاذٔي اظ ثيٚآ٘ٔٔي ،تأًيس ثط هسضت  ٝاٜٗيت ٗٔي ،تؼطيق اٜٗيت ٗٔي
زض ؾغح زٓٝتي  ٝثُؼس ٛظبٗي  ٝتبًيس ثط ؾغح تحٔيْ زٓٝتي ٛ ٝظبٕ خ٢بٛي ،انٞالً ػٜبيت
ذبني ثٗ ٠ؿبئْ ظيؿتٗحيغي ٛساضز  ٝتطخيحبً آ ٙضا ث ٠ؾبيطيٝ ٚا ٗيُصاضز .ث ٠ػالٟٝ
ثٛ ٠ظط ػسٟاي اظ ثٕٞقٜبؾب ٙاكطاعي حبًٖثٞز ٙؾيبؾت هسضت ثطاي ٗست عٞالٛي ثبػث
ثطٝظ خ١َٜبي خ٢بٛي  ٝتٞؾؼ ٠كٚآٝضي ٛظبٗي قس ٠ً ٟآثبض آ١ٙب ثط ٗحيظظيؿت ثؿيبض
()22
ٝيطاًٜٜٙس ٟثٞز ٟاؾت.
عطكساضآ ٙيجطآيؿٖ ٛيع ثب پصيطـ ثبظيِطي زٓٝت زض ًٜبض ؾبيطي( ٚزض چبضچٞة
ٓٞٛيجطآيؿٖ) ثط اي ٚثبٝض ١ؿتٜس ًٗ ٠يتٞاٜٛس ٛوف زٓٝت١ب  ٝؾبيط ثبظيِطا ٙچٙٞ
ؾبظٗب١ٙبي ثيٚآ٘ٔٔي ،اتحبزي ٠اضٝپب  ٝؾبظٗب١ٙبي ؿيطزٓٝتي ضا زض ظٗيٗ ٠ٜحيظظيؿت
ٗٞضز تدعي ٝ ٠تحٔيْ هطاضزٜ١س .ث ٠ػال ٟٝاظ ٛظط عطكساضآ ٙيجطآيؿٖ ث ٠زٓيْ آ٠ً ٙ
ٗٞضٞػبت ٗحيظظيؿتي اظ خ٘ٔٞٗ ٠اضزي ١ؿتٜس ً ٠زض چبضچٞة ٜٗبكغ ٗكتطى
هطاضزاضٛس ،ثيكتط ػبْٗ ٌ٘١بضي ثيٚآ٘ٔٔي١ب ثي ٚزٓٝت١ب ٗيُطزٛس؛ زض ٛتيد ٠آ١ٙب
١ؿتٜس ً ٠ث٢تط ٗيتٞاٜٛس اي ٚحٞظ ٟضا ٗٞضز تدعي ٝ ٠تحٔيْ هطاضزٜ١س .ثب ايٝ ٚخٞز،
٘١ب ٠ً ٠ُٛٞ ٙزضٗٞضز پطٝتٌْ ًيٞت ٞثيب ٙقسٗ ،صاًطات ثيً ٚكٞض١ب ثيف اظ آ٠ً ٙ
ثطاؾبؼ ٜٗبكغ ٗكتطى ثبقس ،ثطاؾبؼ ٜٗبكغ ٗٔي ػ٘ستبً ٗتضبز ثٞز .ض٘ ٚاي٠ً ٚ
خٔ١ ٟٞبيي اظ ٌ٘١بضي  ٝتضبز زض ًٜبض يٌسيِط زض خطيبٗ ٙصاًطات ٝخٞز زاقت ً٠
ً٘بًبٛ ٙيع ازاٗ ٠زاضز .زض ٛتيدٓ ٠يجطآيؿٖ ت٢ٜب ٗيتٞاٛس آ ٙثرف١بيي ضا ٗٞضز تدعيٝ ٠
تحٔيْ هطاضز١س ً ٠ثُؼس ٌ٘١بضي اؾتيال پيسا ًطز ٟاؾت .ثٜبثطاي ٚػسٕ پيٞؾت ٚآٗطيٌب ث٠
پطٝتٌْ ًيٞت ،ٞضؼق زض تؼ٢س ًكٞض١ب ثٝ ٠يػ ٟزض ٗٞضز چي ٝ ٚضٝؾي ٝ ٠ػسٕ اخطاي
تؼ٢سات  ٝزض ٛظطُطكت ٚيي ضقت ٠اٗتيبظات ثطاي ًكٞض١بي هسضتٜ٘س زض ظٗي ٠ٜذطيس
اٗتيبظ ؾبيطي ،ٚاظ خ٘ٔٞٗ ٠اضزي ١ؿتٜس ً ٠ثب ٓيجطآيؿٖ زض تضبز هطاض زاضٛس.
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زض ٗوبثْ ٝاهغُطايي ٓ ٝيجطآيؿٖ ،عطكساضا ٙاكطاعي ٗحيظظيؿت انٞالً ضاًٟبض١ب
ِٛ ٝب١ٟبي ايٚچٜيٜي ضا ثطاي حْ ٗؿبئْ  ٝزقٞاضي١بي ظيؿتٗحيغي ضز ٗيًٜٜس .ث٠
ثبٝض عطكساضا ٙاكطاعي ٗحيظظيؿت ضاٟحْ١بيي ً ٠اظ زّ ٗسضٛيت ٠ثيطٗ ٙٝيآيٜس،
٘ٛيتٞاٜٛس چبضٟؾبظ ثبقٜس .ثٜبثطايًٜٞ ٚاٛؿي١ٙٞبي ثيٚآ٘ٔٔي چ ٙٞپطٝتٌْ ًيٞت ٞهبزض
ث ٠حْ  ٝكهْ ٢ٛبيي ثحطا١ٙبي ظيؿتٗحيغي ٛرٞاٜ١س قس .ثط اي ٚاؾبؼ ،ثحطا١ٙبي
ظيؿتٗحيغي ث ٠حسي ض ٝثُ ٠ؿتطـ اؾت ً ٠ايٚچٜي ٚضاًٟبض١بيي نطكبً ثً ٠ب١ف ٝ
 ٠ٛحْ ٢ٛبيي ثحطا ٙذٞا١س اٛدبٗيس .ث ٠ػجبضت زيِط ،ايٚچٜي ٚضاٟحْ١بيي ً ٠زض هبٓت
ٗسضٛيتٗ ٠غطح ٗيقٛٞس٘ٛ ،يتٞاٜٛس چبضٟؾبظثبقٜس .ضاٟحْ ٢ٛبيي ُصض اظ ٗسضٛيتٝ ٠
٘ٛبز١بي ػٔ٘ي آ ٙچٝ ٙٞاهغ ُطايي ٓ ٝيجطآيؿٖ  ٝحطًت ث ٠ؾٞي اقٌبٓي اظ ظٛسُي
اؾت ً ٠ثب ٗحيظظيؿت ؾبظُبضتط ثبقس .اظ ٛظط آ١ٙب تب ظٗبٛي ً ٠ق٢طيقس ٙثب ؾطػت
ض ٝثُ ٠ؿتطـ اؾت ً ٝكٞض١ب ١ط ضٝظ ثط ٗيعا ٙنٜؼتيقس ٝ ٙتٓٞيس ذٞز ٗياكعايٜس  ٝاظ
ٖ٢ٗ ٠٘١تط زٓٝت١بي ذٞزٗحٞض ٝخٞز زاضٛس٘ٛ ،يتٞاٗ ٙبٛغ اظ ُؿتطـ ثحطا١ٙبي
ظيؿتٗحيغي قس .زض ٛتيد ٠نٜؼتظزايي  ٝتالـ ثطاي قٌْزاز ٙثٞ١ ٠يت١بي ؾيبؾي
ٗتلبٝت اظ زٓٝت ١ب ًٜ ٝتطّ خ٘ؼيت  ٝزض يي ًالٕ ايدبز تـييطات ثٜيبزي ٚكطِٜ١ي،
ؾيبؾي  ٝاهتهبزي چبض٢ٛ ٟبيي ثطاي ايٗ ٚؿأٓ ٠اؾت.
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