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کشورها در ایجاد بحران ها، . یابندتسری می مناطق خاصی پدید می آیند ولی به سایر نقاط دنیا ها در بسیاری از بحران امروزه 
.شوندهمه از پیامدهای نامطلوب آن متأثر می اما سهم یکسانی ندارند 

مهرۀ موالنا قطب الدین در راهی می رفت، شخصی از بامی افتاد و بر گردن موالنا آمد، چنان کهگویند 
جمعی(. بستری شد)یافت و چند روز بدان سبب صاحب بستر گشت ( شکستگی ای)گردن او قصوری 

گری از حال از این بدتر چه باشد که دی: چه حال است؟ گفت: به عیادت او آمدند و گفتندوقت ، از اکابر 
(لطایف الطوائف)! بام بیفتد و گردن من بشکند

. پیامدهای خوب و بد کنش های افراد و جوامع صرفا متوجه خودشان نیست
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 ها می باشد از جملة این بحران بحران زیست محیطی و اقتصادی بحران نظام جهانی نیز دچار بحران هایی می شود.
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منظور ازنظام چیست ؟
باهدفی مشترکمجموعة منظمی از اجزای به هم پیوسته اند و برای رسیدن 

... (منظومه شمسی ، رایانه ، بدن انسان و: مانند .  )اندیکدیگر در ارتباط 
.  هر نظامی در حالت طبیعی از تعادل برخوردار است

بحران چگونه ایجاد می شود ؟

نتواندام برخی تغییرات درونی و بیرونی، تعادل نظام را بر هم بزند و نظزمانی که 
.آن تغییرات، تعادل مجدد خود را به دست بیاوردمهار با 

بیعی وضعیت طاز قابل کنترل شود و بدن انسان غیر که بیماری مثال هنگامی 
.بحران پدید می آیدخارج شود، 

.هستندچالش های مهار نشدنی ها ، بحران بحران چیست ؟

؟در مورد این بحران ها چه می دانید•
بحران اقتصادی چگونه ایجاد می شود و چگونه به مناطق مختلف دنیا انتقال می یابد؟ •
فرهنگ ها و جوامع مختلف در ایجاد بحران زیست محیطی سهم یکسانی دارند؟آیا •

پاسخ در متن کتاب
پاسخ در متن کتاب

پاسخ در متن کتاب
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.کندبحران اقتصادی، آسیبی است که نظام اقتصادی را دچار اختالل می

بحران اقتصادی چیست؟

پیامدهای بحران اقتصادی

.ددهنمیدستازراخودفروشبازارکنندگان،تولید

.بدیامیکاهششدتبهکنندگانمصرفخریدقدرت

.شوندمیتعطیلهاکارخانه

.گردندمیبیکارکارگران
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.آمددر انگلستان به وجود میالدی 1820سال در نخستین بحران اقتصادی

مهم ترین بحران اقتصادی 
.افتاداتفاقمیالدی1929تا1933هایسالدرجهانی،جنگدوبینفاصلةدر

.بودناولجهانیجنگاقتصادیزیانازکمتربحراناینازناشیاقتصادیزیان
اقتصادیمؤسسههزارانوشدندبیکارکارگرمیلیون40بحرانایندر

.شدورشکست

آخرین بحران اقتصادی 
.است شروع شده 8002بحران اقتصادی اخیر در اروپا و امریکا از سال 

.و به رغم تالش هایی که برای مهار آن می شود، همچنان ادامه دارد

در تاریخ اقتصاد سرمایه داری غرب، 
اقتصادیهای بحران 

.به طور متناوب و با شدت و ضعف های متفاوت، پدید آمده اند
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.دارنداقتصادیهویتیدو،هرغناوفقرچالشواقتصادیبحران

بحران اقتصادی با چالش فقر و غناتفاوت 

ی اقتصاداست ولی بحران در سرمایه داری غربی مستمر فقر و غنا چالشیچالش -1
.استدوره ای و مقطعی اغلب 

، استجامعه قشرهای فقیر و ضعیف های مربوط به فقر و غنا همواره متوجه آسیب -2
.را در بر می گیردتمامی جامعه آسیب های مربوط به بحران اقتصادی ولی 

شباهت بحران اقتصادی با چالش فقر و غنا
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بحران اقتصادی اغلب با مسئلة فقر و غنا پیوند می خورد در
: زیرا افزایدو بر دامنة آن می 

شارهای ف، سرمایه داران به رغم آسیب هایی که می بینند، با استفاده از ابزارهایی که دارند
هند به دانتقال می خرد ، را به اقشار ضعیف و تولید کنندگان های اقتصادی ناشی از بحران 

ن و بر دامنة آخورد و غنا پیوند می مسئله فقر بحران اقتصادی اغلب با دلیل ، همین 
.افزایدمی 

پیامد عدم کنترل
بحران اقتصادی

.ها می باشد فروپاشی حکومت 
تاثیرشکل گیری اقتصاد جهانی بر بحران اقنصادی

ی بحران های اقتصادی در ابتدا به کشورهای غربی محدود می شد و از عوامل داخل
.پذیرفت آنها اثر می 

ی، ولی با شکل گیری اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیای
.بحران های منطقه ای به سرعت آثار و پیامدهای جهانی خود را آشکار ساختاین 
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کنیممحیط طبیعی که در آن زندگی می 
محیط زیست ما را تشکیل می دهد

چیست ؟مشکل سرنوشت ساز  قرن بیستم 

.انده بیستم دانستقرن را مشکل سرنوشت ساز بحران های محیط زیست برخی 
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کیدررازمینکرۀتاریخاگر.استدادهرخزیستمحیطدرشگرفتغییراتی،اخیرسالدویستدر
یکحدوداخیردورۀدهد،جایخوددرراسال641،هرثانیهکهطوریبهکنیمفشردهسالهیکفیلم

تزیسمحیطوطبیعتدرمدتایندربشرکهتغییراتیولیدهدمیتشکیلرازمینعمرازثانیه
بسیاریمحیطیزیستهایآسیبکهتغییراتی.استزمینعمرسراسرتغییراتازبیشترکردهایجاد

:استداشتهدنبالبهرا
سنگینفلزاتوریزگردهاشیمیایی،گازهایاثردرهواآلودگیـ
ایگلخانهگازهایتولیدافزایشاثردرازونالیةتخریبـ
زمینیزیروسطحیهایآبآلودگیاثردرآبمنابعرفتنبینازـ
شیمیاییوفیزیکیعواملاثردردریاهاآلودگیـ
هواوآبآلودگیاثردراسیدیهایبارانبارشـ
خشکسالیوزمینکرۀشدنگرمـ

رهاپلیمواکتیورادیوموادکش،آفتسمومناپذیر،تجزیهزایدموادتجمعاثردرخاکمسمومیتـ
معاصرانسانرویةبیاستفادهنتیجةدرتجدیدناپذیرطبیعیمنابعشدنتهیـ
گیاهانوجانورانانواعازسومیکحدودگرفتنقرارنابودیمعرضدرـ
.اندمحیطیزیستهایآسیباینجملةاز....وـ
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نکاتی در مورد بحران های زیست محیطی 

.شدندمواجهآلودهمحیطیباکهبودندمراکزیاولینصنعتی،شهرهای

اکخآب،ازاعمانسانزندگیطبیعیمحیطهمةوشودنمیمحدودخاصیمنطقةبهمحیطیزیستهایبحرانامروزه
.استفراگرفتهراهواو

.استشدهافزودهمحیطیزیستهایآسیبانواعگسترۀبرجهان،درمدرنزندگیگسترشبا

نخستیننیزطبیعتمنظر،همینازولیدادمینویدخودبهراطبیعتبرپیروزیو،تسلطصنعتیانقالببامدرنانسان
.گردیداختاللدچارطبیعتوانسانمتقابلرابطةترتیببدین.دادنشانراخودمشکالتومسائل
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بحران های زیست محیطی ناشی از چیست ؟ چرا ؟

.می دانندرویکرد انسان مدرن و فرهنگ معاصر غرب به طبیعت ناشی از نوع این بحران را برخی اندیشمندان، 

:زیرا 
.  مدرن، طبیعت را مادۀ خام و بی جانی می داند که انسان اجازۀ هرگونه تصرفی را در آن داردفرهنگ 

خود را این فرهنگ، انسان بر این گمان است که با تسخیر طبیعت و تصرف آن، تمامی مسائل و مشکالتدر 
.می کندحل 

نگاه فرهنگ توحیدی به طبیعت چگونه است؟

در نگاه توحیدی، طبیعت و هر چه در آن است، آیات و نشانه های خداوند است، همة موجودات طبیعی به تسبیح خداوند 
مشغول اند و به سوی او باز می گردند

نگاه فرهنگ اساطیری به طبیعت چگونه است؟

.در نگاه اساطیری هم طبیعت، مادۀ خام نیست بلکه از ابعاد و نیروهای ماورائی نیز برخوردار است
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پیامد نگاه دنیوی انسان مدرن به طبیعت چیست؟

ارد و تصرف می پندنگاه دینی و معنوی به طبیعت را کودکانه انسان مدرن به دلیل نگاه دنیوی و سکوالر خود، 
،نمدرگسترش سریع صنعت و تکنولوژی انجام می دهد از این رو فنون و روش های تجربی در آن را تنها با 

.ده استبرای بشر و طبیعت به بار آورزیان های جبران ناپذیری بیشتر، توانمندی و آسایش علی رغم ایجاد 

قرار داشت، انسان با طبیعت رابطةبحران زیست محیطی، ابتدا در حوزه 
سیاسی آسیب های اجتماعی، اقتصادی ونیز سرایت کرد و به کدیگر با یروابط انسان ها و جوامع به تدریج به ولی 

.شدمنجر ... منطقه ای و فرامنطقه ای وسیاسی اختالفات مهاجرت، حاشیه نشینی، بیکاری، فقر، همچون 
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اقدامات انجام گرفته به منظور چاره اندیشی برای آسیب های زیست محیطی  

های بین المللی متعددی دربارۀ بحران زیست محیطی برگزار شده است که البته از شتاب بحران کنفرانس -1
.اندنکاسته 

.های اجتماعی جدیدی پدید آورده استاخیرکه جنبش و واکنش های مردمی در دهه های اعتراضات -2

راه حل های ارائه شده جنبش ها ، برای رفع آسیب های زیست محیطی چیست؟

از این جنبش ها، بحران زیست محیطی را ناشی از فرهنگ مدرن غرب دانسته و انتقادات خود را متوجه برخی -1
.اندهای معرفتی این فرهنگ کرده ریشه 

.داننددیگر بازگشت به رویکردهای معنوی به طبیعت را راه گریز از بحران می برخی -2
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مسمی تولید شده در کشورشان را به کشورهای جهان سودر قرن بیستم کشورهای غربی، زباله های 
.  ارسال می کردند تا در آنجا دفن و یا انبار شود

. ده اندنامیو نژاد پرستی زیست محیطیسمی استعمار جنبش های حامی محیط زیست این اقدام را برخی 
استعماری که در آن جوامع سلطه گر که حتی سوزاندن و دفن پالستیک در خاک خود را ممنوع اعالم

سمی و اند، مردم و سرزمینی دیگر را به زباله بان و زباله دان خود تبدیل نموده اند و زباله های اتمیکرده 
سعی کرد تا از پیمان باسل م سازمان ملل با طرح 1989سال در . خود را در خاک آنها مدفون می کنند

رااسل غربی باما برخی کشورهای کشورهای فقیر جلوگیری کند صنعتی به زباله های کشورهای انتقال 
عی افراد و یا با دور زدن قوانین بین المللی و سوء استفاده از نیاز مالی و کم اطالبرخی دیگر نپذیرفتند و 

مصر، هند، اندونزی، نیجریه ، دولت ها، همچنان به صدور زباله های خود به ساحل عاج، غنا، سومالی، 
به این تجارتراه ، کشورهای فقیر هم به امید کسب درآمدی ناچیز از این . مشغول اند... ومغولستان 

.و نابرابر تن داده اندظالمانه 
ت که در در قرن بیست و یکم صادرات زباله همچنان یک تجارت بین المللی پر رونق و رو به گسترش اس

.  کشورهای جهان سوم ایجاد بحران می کند
.در هند نمونه هایی از این بحران هاستبحران بوپال در ساحل عاج و ابیجان بحران 
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 ،ملی ، ، محلیشما چه راهکارهایی برای مهار بحران های زیست محیطی در سطوح مختلف فردی
ای و جهانی پیشنهاد می کنید؟ منطقه 

.نیدانجام این فعالیت، متن سیاست های کلی محیط زیست در جمهوری اسالمی ایران را مطالعه کبرای 

 .............................................................


