
 
 

 الگوي جدید حفاظت چگونه است؟ 
 آیا می توانیم شرایط را براي حفاظت استعمار زدا ارتقا دهیم؟  

 
 1منبع: نشریه اینترنتی فرهنگ در حال رشد

 2022ژوئن  21مورخ 

 مترجم: حمیدرضا زرنگار

 
 

در تانزانیا در  از سـرزمین اجدادي خود    2انتشـار اخبار مربوط به اخراج خشـونت آمیز مردمان قبیله ماسـایی
ــت که الگوي فعلی   ــت. بدیهی اس ــه واداش ــت به اندیش ــوع حفاظت از محیط زیس این هفته ما را در مورد موض
ت و اغلب   ت خورده اـس کـس ده خود ـش ت کم الگوي اصـلی حفاظت) در ارائه نتایج وعده داده ـش حفاظت (دـس

رر اند تا فایده. می  ـض تیم امروز کمی وقت بگذاریم و این مومی رـس ی کنیم که یک  خواـس وع را بررـس الگوي  ـض
هایی را در جهت تغییر نحوه عملکرد  توانیم گامتواند باـشد و چگونه میاـستعمار زدایی ـشده چگونه می حفاظت

  .اول، کمی پیشینه موضوع .حفاظت برداریم
ـــیاري از  کالن دریافت می بیش تر فـعالـیت هاي حـفاظتی که امروزه بودجه ــت که بسـ کـند هـمان چیزي اسـ

ــازمان ــتعماري می  3ها آن را الگوي قلعهس ــه بقاي بین المللییا حفاظت اس ــس این الگو را این گونه   4نامند. موس
 :تعریف می کند

 
ناخته می" تعماري که به عنوان حفاظت از قلعه نیز ـش تانه حفاظت اـس ود، بر این تصـور غلط نژادپرـس ـش

  زندگی آنجا  در که  حیواناتی و  خود  ســـرزمین  از  مراقبت  براي بومیان بهتوان  اســـتوار اســـت که نمی
کنند که باید با عنوان «مزاحم» تلقی میبه  را  زمین  اصـلی نگهبانان  آن،  طرفداران.  کرد  اعتماد کنندمی
 ."عنوان متخصصان در تنوع زیستی محلی و شرکاي کلیدي در حفاظتها برخورد کرد، نه بهآن

 
۱ A Growing Culture 
۲ Maasai 
۳ Fortress 

     4  Survival International یک سازمان غیر دولتی که وظیفه خود را مبارزه براي بقاي مردمان بومی در سراسر جهان می داند . 
 



 
 

ـشود که انـسان ها هم از طبیعت جدا هـستند و هم  ت ناـشی میاین ـشکل حفاظت از این اندیـشه بـسیار نادرسـ 
به نوعی انگل آن هـستند و در نتیجه بهترین ـسناریو براي حفاظت، بیابان دـست نخورده و بکر و بدون مردم اـست  

 .5ها به هر مکان طبیعی که دستشان برسد حتما آسیب خواهند رساندو این که انسان
یـستم ها تحت نظارت دقیق مردم بومی رـشد می  این  بگوییم   اما خیلی ـصریح  . کنندفکر غلط اـست و اکوـس

ــت. زمینی ـکه الگوي کنونی حـفاـظت ـما حتی موذي ــت؛ زیرا حـفاـظت اغـلب فقط ـیک عنوان اسـ تر از این اسـ
شود؛ یا براي شکار لوکس، گشت و گذار  برداري میبومیان از آن اخراج می شوند اغلب براي سود رسانی بهره

  ت.اي از ثروتمندان جامعه قابل دسترسی اساري، یا سایر فعالیت هایی که فقط براي زیرمجموعهدر ساف

توان  شـود. به کنایه میاز حفاظت به عنوان چارچوبی براي پنهان کردن سـاخت و سـاز بیش تر اسـتفاده می
 .حد و مرز باشد شود که در خدمت رشد بیاي منحرف میداري، حفاظت به گونهگفت که تحت نظام سرمایه

ا در حال هکنند. آنمسیر رو به جلو کامالً روشن است: بومیان بهتر از هرکسی نظارت بر زمین را درك می
تی زمین محافظت می 80حاضـر از   درصـد از زمین را مدیریت کرده یا  25کنند، حتی اگر تنها درصـد تنوع زیـس

ــند ــته باشـ ــه با .حق مالکیت داشـ ــازمانبازیگران خارجی مانند دولت  بومیان در مقایسـ هاي غیردولتی و ها، سـ
 .هاي محیطی دارندبازیگران خصوصی سوابق پیگیري بهتري در حفظ سیستم

ــال 169یک فراتحلیل از   ــان داد که بازیگران    انجام  2019و    1996هاي  مطالعه موردي که بین سـ ــد نشـ شـ
ارجی « ه  تر از گروهبرابر بیش  10ـخ امـع ت از ـج اـظ اه و هم در حـف اي بومی هم در رـف اییـه دـه اـم اد  منفی  پـی  ایـج

 .کنندمی
دهند؛ بلکه اسـکان مجدد هاي زیسـت محیطی کار بسـیار بهتري انجام مینه تنها بومیان براي حفظ سـیسـتم

هاي بومی براي ادامه دادن به کاري که ایسـه با صـرف بودجه در گروهجوامع و پرداخت غرامت به آن ها در مق
دادند هزینه بیش تري در بر دارد (البته ناگفته نماند که اسکان مجدد و پرداخت غرامت در عمل از قبل انجام می

 .العاده ناعادالنه است)فوق

با حقوق جامعه زمین در   با عنوان تطبیق اهداف جهانی حفاظت و تنوع زیســتی  2022گزارشــی در ســال 
برابر بیش تر از به رســـمیت   1000تا  100هاي بومی به نام «حفاظت» بین محاســـبه کرد که اخراج گروه 6آســـیا

هایی مانند کاهش انتشـار گازهاي  شـناختن حقوق تصـدي گري آن ها هزینه خواهد داشـت. عالوه بر آن، برنامه
ــی از جنـگلگلـخاـنه ــده درـیاـفت    7ـهازدایی و تخرـیب جنـگلاي ـناشـ بیش از چـهار میلـیارد دالر بودـجه تعـهد شـ

 
ـــکل عمیق  5 ــتتر در جنبشاین نکـته هم بـماند که یک مشـ محیطی وجود دارد و آن این که حیوانات و گـیاهان را غالباً باالتر از افرادي که در بین آن ها  هاي زیسـ

   .گیرندها هستند که در اولویت حفاظت قرار میدانند و آنکنند، میزندگی می
٦ Reconciling Conservation and Global Biodiversity Goals with Community Land Rights in Asia 
۷ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) 
 



 
 

میلیون دالر) براي تامین مالی سه کشور آسیایی   535اند؛ در حالی که بخش کوچکی از این بودجه(حدود  کرده
هاي  هندوـستان، اندونزي و نپال که در حال حاـضر داراي ظرفیت نقـشه برداري، تعیین حدود و ـسند همه ـسرزمین

تدالل می ه اـس ت. گزارش به طور خالـص تند،کافی اـس ایی در بومی و محلی هـس کند که ما باید از یک درك فـض
 .بتنی بر حقوق حفاظت متحول شویمخصوص حفاظت به یک درك م
ــوم، تالش ـــکل مرسـ  کرد،  «حـفاـظت» توانمی  ـکه ـهاییزمین   ـهاي حـفاظتی بر روي مقـیاس هکـتاريـبه شـ

ال درـصد از زمین 30براي حفظ  30  ـشماره  هدف  .اـست ـشده متمرکز مثالی  2030ها و مناطق دریایی زمین تا ـس
گري براي  یک حسـاب مبتنی بر حقوق، موفقیت را با قدرت و گسـترش حقوق تصـدي  بارز اسـت. در حالی که

 .کندگیري میکردند، اندازهجوامع بومی که از قبل نیز از زمین و تنوع زیستی آن مراقبت و محافظت می

ــاییدر واقع هیچ توجیهی براي اداـمه الگوي حـفاـظت قلـعه وجود ـندارد.  ــوـنت آمیز ـماسـ ـها در اخراج خشـ
ه تغییر  از فوري ـب ــان دهـنده نـی ا و گزارش ـهاي قـتل در ـپارك ـهاي ملی جمهوري دموکراتـیک کنگو نشـ انزانـی ـت

ت ت که    .رویکردهاي حفاظتی اـس وع در واقع این نیـس لی من در مورد این موـض وال اـص چه کاري باید انجام "ـس
اید انجام دهیم: به مردم بومی حفاظت را واگذار کنیم و از طریق  ؛ زیرا کامالً واـضح اـست که چه کاري ب"دهیم

 .حقوق تصدي از آن ها حمایت مالی و قانونی کنیم

هاي  حل موضوع ناامیدکننده در این مورد و بسیاري موارد دیگر در دنیاي غذا و کشاورزي آن است که راه
جه می شـوند. اگر موفقیت با حفظ تنوع زیسـتی و بسـیار سـاده و با فناوري پایین کماکان با مقاومت یا رکود موا

 بومیترین راه سـنجیده شـود، تغییر به یک الگوي حفاظت  ایجاد یک سـیسـتم غذایی عادالنه به مقرون به صـرفه
ا  بود،  خواـهد  برد  -برد رابـطه  ـیک ارادایم فعلی ـما در زرگ اتـفاق نمیب  مقـیاس  در  این  اـم ا ـپ افـتد؛ زیرا این الگو ـب

 .راي اهداف متفاوتی نسبت به اهداف باال است، مطابقت نداردکه دا کشاورزي

توانیم از انگیزه ســود در ســیســتم ســرمایه داري، حتی در اهداف به ظاهر بشــردوســتانه مانند حفاظت، نمی
حفاظت» تبدیل «بگریزیم. این گونه اسـت که ما به الگوهایی مانند آن چه که اکنون داریم می رسـیم: جایی که  

توانند براي لذت بردن از آن، ـشکار در آن، یا تجربه حیات وحش هزینه  ـشود که میبراي کـسانی می یبه «طبیعت
 ».کنند

م  توانی می  چگونه  واقع  در" که  اســت جهت  این  در تر بیش  من  کاالیی می شــود. بنابراین ســوال ،حفاظت
مانند این برخالف دـستاوردهاي ـسودآور  هایی  حلاین ـسیـستم را به طور معنی داري تغییر دهیم؛ در حالی که راه

  "و صاحبان قدرت است؟



 
 

در مورد کشــاورزي زیســتی نیز پرســش ســخت تري وجود دارد.کشــاورزان از طریق اقدامات کشــاورزي  
پذیري آب و هوا را  توانند محصـــول و درآمدشـــان را افزایش دهند؛ تنوع زیســـتی و انعطافمی 8شـــناختیبوم

ــید کرتقویت کنند و دي ــرفهبن بیش تري را در خاك جذب کنند. همه ایناکس جویی در ها در عین حال به ص
زیـست مـضر اـست می انجامد. ـشواهدي براي  هایی که هم براي آن ها گران و هم براي محیطها براي نهادههزینه

را وابســتگی  ماند؛ زیاي باقی میپشــتیبانی از همه این ها وجود دارد؛ اما کشــاورزي بوم شــناســانه بســیار حاشــیه
اورزان به خرید نهاده تم کنونی اـست که در اـساس به نفع ـشرکتکـش یـس تون فقرات ـس هایی اـست که نهاده  ها، ـس

فروشــند. به این ترتیب چگونه رو به جلو حرکت کنیم؛ مادامی که هنوز در رژیم غذایی قرار داریم که ها را می
 ند؟ها قدرت تنظیم قوانین تعامل سیستم را داردر آن شرکت

هم از   -هاي کامالً عقالنی  حلاقدامات ملموس چیسـت؟ ما اغلب با این بخش درگیر هسـتیم؛ زیرا این راه
ادي و هم از منظر عدالت اجتماعی   تم بزرگ -منظر اقتـص یـس ازگار  با ـس یار ناـس تر که در درون آن قرار دارند، بـس

 :می تواند مفید باشدکنم رسند. در اینجا یک ایده وجود دارد که تصور میبه نظر می

به ما آموزش داده ـشد، تمایزي که   آرمانی و نظریه غیر  آرمانیدر کالس فلـسفه ـسیاـسی، تفاوت بین نظریه  
  .فکر می کنم می تواند در اینجا به ما کمک کند

کـند کـند. وانمود نمیدر ـچارچوب مـحدودـیت ـهاي واقعی واقعـیت اجتـماعی ـما ـکار می آرـمانینظرـیه غیر  
ــت. راه ــتند متفاوت اس ــنهاد میحلکه چیزها با آن چه در واقعیت هس ــعیت هایی را پیش کند که با توجه به وض

کند ا ایجاد می، این دیدگاه ر  آرمانیکنونی جهان، دسـتیابی به آن ها واقعًا ممکن اسـت. از سـوي دیگر، نظریه  
د. دیدگاه مزبور اصـولی را   د، حتی اگر این دیدگاه از وضـعیت کنونی جهان جدا باـش که جامعه چگونه باید باـش

 .باشند برخوردار  باید از صحت کافی آرمانیکند که براي دستیابی به واقعیت توصیف می

ــت ـکه اگر بخواهیم ـپارادایم ــور ـما آن اسـ ــی کنیم (ـیا واقـعًا تغییرات ـهایی ـمانـند حـفاـظت را ـبازنوتصـ یسـ
ــاورزي ایـجاد کنیم)، ـبه هر دو دـیدـگاه نـیازمـندیم. از ـیک طرف، ـما نـیازمـند تغییري ـتدریجی  معنی داري در کشـ

ها براي تصویب قوانینی مانند اعالمیه  فشار بر دولت -هاي فعلی ما عمل کند هستیم که در چارچوب محدودیت
ــازـمان مـلل در مورد حقوق مردـمان بو ـهایی براي ارـجاع  براي تقوـیت حقوق بومـیان و همچنین ایـجاد راه  9میسـ

 .دعاوي از طریق سیستم دادگاه

 

 
۸Agroecological Practices 
۹ UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 
 



 
 

ما به حمایت و افزایش آگاهی نیازمندیم. براي انتقال تصـــدي گري به مدافعان زمین و گروه هاي بومی به 
 10وحش حیات جهانی صندوق مانند عظیمی حفاظتی هايماشین باید ما بودجه نیاز داریم.

ما همچنین باید تنش زیربنایی را که تغییرات تدریجی    .را زیر سوال ببریم و براي اصالح آن ها تالش کنیم
یار دـشوار می ناـسیمرا بـس یـستم وـسیع .کند، بـش ها را احاطه کرده اـست، به ـسادگی با آن تري که همه این تالشـس

ــیاري از ما به ــرمایه داري براي این    یم در آن زندگی کنیمخواهعنوان دنیایی که میچه بس ــت. س ــازگار اس ناس
ــاورزي   ــر از این محیط  ورویکردـهاي غیرـکاالیی کشـ ــانی ـکه در ـحال ـحاضـ ـها حـفاـظت، دانش و ـیا ـکار کسـ

هاي افزایـشی مانند ـشنا کردن در جهت باالدـست در نتیجه، تمام این تالش .کنند ارزـشی قائل نیـستمحافظت می
هایی مانند حاکمیت غذایی نیاز داریم که هم عناـصري عملی  همین دلیل اـست که ما به جنبش  به  .رودخانه اـست

 .باشد داشته هایی در مورد چگونگی کشاورزيو هم داعیه

ــیار غیر ایدهحتی اگر این جنبش ــر در آن زندگی میها تا حدودي از دنیاي بسـ کنیم آل که در حال حاضـ
توانیم در همان زمان سـعی کنیم یم که کل سـیسـتم نیاز به برچیدن دارد و میجدا باشـند، ما می توانیم اذعان کن

 بسیار مورد نیاز استآرمانی و غیر  آرمانیتغییرات تدریجی در آن ایجاد کنیم. هر دو رویکرد 
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