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  1کشاکش در نهر زرد
 

  2والریا میلر : نوشته 

 حمید رضا زرنگار : مترجم 

   ٤۳,Feb ۲۰۰٤ PLA Notes ,No:  منبع
 

 : اشاره 
 

اي از مبارزات اجتماعی مردم مناطق کمتر توسعه یافتـه جنـوب آمریکـا در      مطلب حاضر بیان نمونه
در گـزارش  . ی خـویش اسـت  واپسین دهه هاي قرن بیستم براي دستیابی به حقوق زیسـت محیطـ  

اي از فعالیت هاي مدنی علیه قانون شکنی هاي منابع قدرت در این ابرقدرت سرمایه داري بـا   شیوه
 .   حفظ انضباط اجتماعی و تاکید بر همکاري ذینفعان محلی و محافل پژوهشی تشریح شده است

 
 : مقدمه 

 
ه بودن ، چالش هاي مشـترك خاصـی   روایت هاي مدافعه گري اجتماعی در آمریکا در عین ناشناخت

فرا روي آنان قرار دارد فـاش       را که در تالش هاي گروه هاي حاشیه اي براي تحقق حقوق خود 
تعامل قدرت، تبعیض و فقر نه تنها شکل دهنده شرایط جوامع روستایی در آفریقا ،آسیا و . می سازد

تجربـه نهـر   . متحده را نیز شکل می دهدبلکه شرایط جوامع روستایی ایاالت › آمریکاي التین است
بینش ویژه اي را براي پویایی تغییر، سازماندهی شهروندي و کنش ورزي در  3کنتاکیزرد در ایالت 
 . دارد عرضه میجنوب آمریکا 

 
 تاریخچه 

 
یکی از فقیرترین و اسـتثمار شـده تـرین نـواحی     ( 4در شرایط زندگی در کوهستان آپاالش

مسایل ناشـی از فعالیـت   . کوچک نهر زرد به مدافعان حقوق خود بدل شدندساکنان جامعه ) کشور
آلوده سازي توسط موسسات بخش خصوصی و بـی تفـاوتی دولـت سـالمتی و معیشـت مـردم را       

مادران، پدران، کشاورزان، کارگران معدن، کارگران راه آهن، معلمان و کارمنـدان بـراي   . تهدید نمود
به هم  5 شهروندان نگران نهر زردآلودگی اراضی خود در قالب تشکل  مبارزه با آلودگی منابع آبی و
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به کار می برند یا تولید می کنند اغلب در اجتماعات سمی هایی که مواد  در آمریکا کمپانی. پیوستند
باشد  فقیرتر جنوب یعنی در جایی که شهروندان در حفظ مشاغل فعال نیستند و دولت جوابگو نمی

در چنین شرایطی انگیزه هاي سنتی قدرت بـه صـنعت تمایـل بیشـتري داشـته و       . مستقر می گردند
صداهاي فقرا به مثابه پدیده هایی ناجور و بی کفایت تلقی . مشارکت اجتماعی را سست می سازند

به عنوان مثال اهالی کوهستان آپاالش همچون قوم سـنتی کنـد ذهـن و    . می شوند و طرد می گردند
. دي در مطلع شدن یا تبدیل به شهروندان فعال می باشند نگریسته مـی شـوند  کودنی که فاقد توانمن

نخبگان مغرض سیاسی و اقتصادي چنین کلیشه هایی را تقویت نموده و سیاست عمـومی را بـراي   
 . تطبیق با منافع خود شکل می دهند

تی بـه  در چنین شرایطی بود که مردم متحمل مبارزه اي پانزده ساله براي بازگرداندن سـالم 
آنان در این راه به پیروزي هاي کوچک و بزرگـی در عرصـه هـاي    . منابع آبی و جامعه خود شدند 

از دادگاه و انجمـن شـهر گرفتـه تـا افکـار عمـومی و  نگـرش هـاي خـویش در مـورد           -مختلف 
پیروزي در جریان اقامه دعوي در دادگاه محلـی بـا   . دست یافتند -هاي شهروندي و رهبري خصلت

راهبردهاي چنـد  . بنیاد اجتماعی نظارت بر سالمتی زمینه ساز موفقیت هاي بعدي گردید ایجاد یک
هـا را بـه    وجهی درس هایی را در مورد این که چگونه گروه هاي محلی می توانند دولت و شرکت

 . استانداردهاي بهداشت محیط و عدالت پاسخگو نگهدارند عرضه می دارند
 
 

 سازي محلی سازماندهی و شبکه
 

مالکیـت و مـدیریت    7گـروه تجـاري شـیکاگو   کـه توسـط    6میدلزبوروشرکت چرم سازي 
کارخانه کنتاکی به عنوان بخشی از عملیـات  . شود مواد شیمیایی خطرناکی را در منطقه انبار نمود می

شرکت با همدستی کامل مقامـات دولـت   . چرم سازي و دباغی در سطح بین المللی فعالیت می کند
. نطقه را آلوده ساخت و سـامانه تصـفیه پسـآب را بـا اضـافه بـار مواجـه کـرد        محلی آب مصرفی م

کشاورزان کوچک مقیـاس ناحیـه را    1980خشکسالی . هاي انفرادي اهالی نتیجه بخش نبود شکایت
گیري از آب نهر براي دامپـروري نمـود و مـردم را بـراي اولـین بـار بـه سـازماندهی          ناچار به بهره

نی که دام هاي اهالی به ناگاه پس از آشامیدن آب نهر تلف شدند سـکنه در  زما. ها سوق داد فعالیت
چه کسی مسئول بود؟ اگر آت نهر سمی بود آیا آب چاه براي . صدد اطالع از دلیل موضوع برآمدند

ها لزوماً سالم است؟ به این ترتیب مردم در صورت مسمومیت چه می توانستند انجام  استفاده انسان

٦ Middlesboro Tanning Company   
۷ Chicago Business Group  
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نگام که شهروندان ناحیـه نهـر زرد چنـین   پرسـش هـایی را مطـرح سـاختند آنـان         دهند؟ از آن ه
نظیـر بیمـاري سـرطان،     _توانستند نسبت به بسیاري از مسائل که پیش تر  از آن ها آگاهی نداشتند 

مهم تر از همه آن که آنـان  . اطالعات بیشتري کسب کنند _مواد شیمیایی، فساد، سامانه دفع پسآب 
روي جمعی در جهت یک حرکت نیرومند محلـی بـراي ایجـاد تحـول و پاسـخگویی      از دانش و نی

 .استفاده کردند
،سـازمان   8اهالی نهر زرد در این راه کمک هایی را از مرکز پژوهش و آموزش کوهسـتانی  

غیر دولتی که جنبش هاي اجتماعی و گروه هاي اجتماعات محلـی جنـوب را حمایـت مـی نمـود      
به عنوان یک اتحادیه مرکزي  1930ور با الهام از مدارس دانمارکی در دهه مرکز مزب. دریافت کردند

این سازمان غیر دولتی در دهه هاي پنجاه و شصـت بـر سـر عـدالت     . سازماندهی آغاز به کار نمود
بـه دلیـل   . نژادي و بعدها عدالت اقتصادي و زیست محیطی و سازماندهی اجتماعی فعالیت می کرد

 9اردان و نیز آگاهی از اهمیت کسب توانمندي با اعضاي گروه کاري نهـر زرد بی اعتمادي به تازه و
هدف نهایی مرکز پژوهش و آموزش کوهستانی از این اقدامات حصـول اطمینـان از   . مذاکره گردید

مرکز مذکور در قالب یک رابطه مستمر گـروه نهـر   . برخورداري جامعه محلی از احترام و اقتدار بود
 . اي راهبردي زیر بهره مند ساختزرد را از حمایت ه

 .آموزش ویدیویی •
 . مبادالت با سازمان ها و دیگر کنش ورزان اجتماعی •

 .شناسایی دانشمندان و تامین کنندگان مالی •
راهنمایی هاي مفید براي بهره منـدي از قـانون آزادي اطالعـات بـراي کشـف حقیقـت در مـورد         •

 . هاي شرکت و دولت فعالیت

الري و شـیال  (مکاري دو تن از شخصیت هاي اساسـی جامعـه محلـی    ناحیه نهر زرد از ه
تجربه نهر . هاي برنامه هاي منطقه اي بهداشت محیط و عدالت  سود برد براي هماهنگی) 10ویلسون

کارگـاه هـاي   /مخفف عبارات سمی سـازي متوقـف  (تی پی .زرد به به جان بخشیدن به مدارس اس
س صدها تن از فعاالن اجتماعی را براي فعالیت در زمینه این مدار. کمک کرد) 11حفظ سیاره برقرار

 .راهبرد فعالیت عدالت زیست محیطی و یادگیري از تجارب یکدیگر گرد آورد
 

 

 

۸ Highlander Research and Education Centre  
۹ Yellow Creek Group  
۱۰ Larry and Sheila Wilson  
۱۱ STP (Stop the Poisoning / Save the Planet Workshops) 

                                                 



 فعالیت حقوقی 

 
همانند بسیاري از کارزارهاي زیست محیطی گروه نهر زرد نیـز مجبـور بـود در دو زمینـه     

اعضا با استفاده از قـانون آزادي اطالعـات   . بدکشف مواد سمی شیمیایی و امور حقوقی تخصص یا
گـل و الي  . نون شکنی هاي شرکت و دولت محلی را کشف کردنـد مدارك مربوط به دروغ ها و قا

سمی ناشی از فعالیت هاي دباغی، سامانه تصفیه خانـه فاضـالب شـهري را پوشـانده و تولیـد آب      
مقامات و صاحبان شرکت مکرراّ وقوع قصور و کوتاهی و . آشامیدنی سالم را غیر ممکن ساخته بود

ه همراه پژوهشگران دانشگاه و دانشمندان براي مقابلـه بـا   گروه ب. وجود خطر را تکذیب می کردند
چنین ادعایی به انجام بررسی هاي بهداشتی و تصویر برداري از نحوه انباشت زباله ها مبادرت نمود 

آن چه که به دست آوردند عظمت نگرانـی هایشـان را تاییـد    . تا میزان آلودگی سمی مشخص شود
رطان خون در ناحیه پنج برابـر موسـط ملـی و میـزان سـقط      مطالعات فاش ساخت که نرخ س. نمود

 . جنین و تولد ناقص در حد هشدار دهنده اي است
در همان حال که گروه نهر زرد پرده هاي دروغ را کنار می زد خشـم اعضـا و تعهـد آنـان     

آنان ساختمان انجمن شهر را تصرف کردند؛ از . براي متوقف ساختن سوء استفاده ها آشکار می شد
رسانه ها براي آگاهی رسانی بهره گرفتند؛ صلیب سرخ را براي حمـل آب سـالم بـه کـار گرفتنـد؛      

کنگـره  . روزهاي پاکسازي نهر را سازماندهی کردند و در برابر کنگره حاضر و اداي شهادت نمودند
زمـان  نیز مقامات دولتی را تحت فشار قرار داد تا استانداردهاي آب تمیز را اعمال کنند و در همـان  

سرانجام آنان به یـک دولـت   . اعضا براي تامین مالی مبارزه مراسم جشن و قرعه کشی ترتیب دادند
بـا ایـن   . یک خط انتقال آب سالم به ناحیه کشیده شـد  1985در سال . محلی اصالح گرا راي دادند

ان ایـن  به گلوله بستن چنـد تـن از رهبـر   . حال هر یک از اقدامات با مسائل و مخاطراتی همراه بود
از جملـه ایـن   ... حرکت ؛دستکاري عمدي در ترمز خودروهایشان، گرفتاري هاي خانوادگی آنان و 

مـتهم   "زیـان بـه تجـارت     "کارخانه چرم سازي گروه نهر زرد را به اتهام . مسائل و مخاطرات بود
افتـرا بـه    "تشکیالت شهري نیز گروه را به اتهام . میلیون دالر غرامت شد 3کردو خواستار دریافت 

گروه علیرغم میل خود به این نتیجه رسید که اعضـا بـراي ناچـار    . مورد پیگرد قرار داد  "اشخاص 
نمودن مقامات به اطاعت از قانون و جبران زیان هایی که به جامعه وارد کرده اند بایـد بـه محکمـه    

هر و شرکت تشـکیل  اهالی پرونده دادخواستی را علیه مقامات دولتی ش 1983در سال . مراجعه کنند
بعدها گروه پیگیري یخشی از هزینه هاي مـورد درخواسـت از شـهرداري را پـس از آن کـه      . دادند

شهرداري امکانات چنـدین میلیـون دالري   . مقامات به برخی از تقاضاها پاسخ دادند مسکوت گذارد
 390نده شـد؛  قواعد سخت گیرانه اي بر کارخانه چرم سازي قبوال. را براي تصفیه آب احداث نمود

هزار دالر بابت خسارت به ساکنان پرداخت گردید و شـهرداري اتهـام و جـرم  دریافـت رشـوه را      

 ٤ 



با این حال مقامات با انجام برخی فعالیت هاي حقوقی جریان دادرسی را به مـدت دوازده  . پذیرفت
گـروه نهـر زرد   . سال به تعویق انداختند و براي اجراي دادرسی در خارج از منطقه اصرار ورزیدنـد 

براي حفظ تعهد وکالي خود در طول این فرایند طوالنی گروه کـوچکی از اعضـا را بـا مسـئولیت     
 30سـرانجام در  . خاتمه دادن و سرپرستی الیحه حقوقی با کمک کادري حقـوقی بـه کـار گمـارد     

جریـان   .جامعه محلی صاحبان کارخانه چرم سازي را در برابر هیئت منصفه قـرار داد   1995ژانویه 
 . دادگاه یازده روز به طول انجامید

هیئت منصفه از نتیجه آزمایش هاي علمی در خصوص سقط جنین ها و تولـدهاي نـاقص   
یک پژوهشگر دانشگاهی نتیجه آزمایش هاي مربوط به تاثیر آب نهـر زرد را بـر   . سخت یکه خورد

ه آب نرخ هاي بقا از صـفر تـا   در مکان هاي نزدیک به سامانه تصفی. غشاي جنینی ماهیان ارائه مود
هـا تولـد    اعضاي هیئت منصفه ناگزیر شدند تصاویر بزرگ رنگـی را کـه در آن  . شانزده درصد بود

اعضـاي هیئـت منصـفه پـس از مشـاهده تصـاویر       . ناقص ماهیان نشان داده می شد مشاهده نمایند
خکـوب شـدند و بـه    هاي خمیده مهره و بدن هاي تغییر شکل یافته ماهیان در جـاي خـود می   ستون

دیدن عرضحال اهالی در مورد تلـف شـدن نـوزادان ؛    . نشانه انزجار سرهاي خود را تکان می دادند
تولدهاي ناقص ، سرطان ها و بدن هاي تغییر شکل یافته اشک را در چشمان اعضاي هیئت مصـفه  

 . جمع نمود و در تاالر دادگاه سکوتی را حکمفرما نمود
هیئت منصـفه  . هد تخصصی براي صاحبان کارخانه مهلک بودهمراهی جامعه محلی و شوا

شرکت و چهار تن از صاحبانش را در مورد یک کوتاهی عمده گناهکار تشـخیص داد و بـه همـراه    
شهرداري میدلزبورو به پرداخت یازده میلیون دالر هزینه به منظور نظارت و شناسایی اثرات انتشـار  

میلیـون دالر بـه    1/4از صـاحبان صـنایع بـه پرداخـت      به عـالوه هـر یـک   . مواد سمی محکوم کرد
 .شهروندان به دلیل جرایم وارده محکوم شدند

 

 دالیل موفقیت 
 

 : برخی از این دالیل عبارتند از . دالیل زیادي براي موفقیت ماجراي نهر زرد وجود دارد
 . ایجاد اعتماد در تعداد پرشماري از اعضا •

 . ياشتراك وسیع در مسئولیت هاي رهبر •

 . گشودگی و شفافیت وسواس آمیز در تمامی مناسبات مالی •

 . به کار گیري فرآیندهاي مردم ساالرانه و تائید همکاري ها توسط اعضا •

 . تضمین صحت اطالعات بر پایه اجتماع و دانش محلی •

 ٥ 



طراحی فعالیت هایی که هم روحیه طنزآمیز و هم عقل سـلیم را در مواجهـه بـا قـدرت بـه کـار        •
  .گیرد می
 . حفظ وجهه پاسخگویی در وکال و دیگر متخصصان در قبال تصمیمات گروه •

 . کسب حمایت راهبردي یک سازمان غیر دولتی همکار •

برگزاري مسابقات بولینگ در روزهاي پنج شنبه و مراسم جشن در روزهاي شنبه هر هفته بـراي   •
 . حفظ روحیه و سالمتی اعضا

 
 یادداشت 

 
همراه ،مشارکت کننـده جمعیـت شـهروندان نگـران نهـر زرد و      والریا میلر هماهنگ کننده 

او همچنـین  . مـی باشـد  ) 1990-1996(مسئول مستندسازي آموخته هاي فعالیت جمعیـت مـذکور   
بود که آن مرکز نیز بـه   1995تا  1990در سال هاي مشاور ویژه مرکز پژوهش و آموزش کوهستانی 
الت بـین المللـی بـراي جلـب فعـاالن اجتمـاعی از       نوبه خود به عنوان  هماهنگ کننده برنامه مبـاد 

 . فعالیت داشت)  1991-1994( کشورهاي کنیا،نیکاراگوآ، اندونزي و آمریکا 
که توسط همین مولف در  ( Victory at Yellow Creek )این مقاله از مطلب پیروزي در نهر زرد 

 . اقتباس کردیده استمرکز پژوهش و آموزش کوهستانی نوشته شد  1995گزارش هاي تابستان 
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