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در این   .در تمام بریتانیا آشکار شد گاوی برای سالمت عمومی های فرآوردهخطر مصرف  1191در دهه  :چکیده

- سازی سیاسیبا گفتمان آمدند وبر سر کار میدر بریتانیا هم که پشت سر کار محافظه های های دولت استمقاله، سی

مقایسه  ها آنسیاسی  متحدانصنایع سوخت فسیلی و های کنش با ،را دادند یین خطرچنازه گسترش اجرسانه ای 

وسیله مزاحمت در فرآیند همنتهی شد که ب انبوه  نقراضدر ا کنونیانداز چشم ها بهکنش این.  وندشمی سنجیهمو 

تعهد به  بقا به همراه حقطرفدران  های ایدئولوژیشود که  گفته می .تغییر اقلیم زیست انسانی ایجاد شده بود

خطر بود تا راه را برای کم اطبقات حهایی از بخشتمایل  از دالیل« در بازار مؤثرعوامل »قید و بند  بی عملکرد

   .هموار کنند فسیلی های سوختو احتراق مصرف  از طریق گروهی های انقراض

 .حق بقا یبرالیسم،نئول، تغییر اقلیم جهانی، ایدئولوژی :واژگان کلیدی
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i، اسکراپیiکورو i و بیماری مغزی اسفنجی گاویi i i- مشهور به جنون گاوی 

جستجوگر طال در  های استرالیایی.  نفر است میلیون یکحدود  نو  گینهجمعیت بومی ناحیه کوهستانی 

شناسان و مدیران پزشکان، مردم .کردندم این جزیره ارتباط برقرار اولین کسانی بودند که با مرد 1131دهه 

رفتن  زوال بهباعث  غلب استرالیایی بودند، کشف کردند که کورو بیماری مهلکی است کهامستعمراتی، که 

مردم ناحیه جنوبی از نفر  0111تقریباً  میان دراین بیماری اوایل قرن بیستم، .  شود سیستم عصبی مرکزی می

 های سالبین »   (.35: 5110هورنلیمان )گیر شد  همه توجهی قابل طور به 1141این جزیره پدیدار و تا دهه 

« بومی این منطقه بودند سال بزرگنفر شد که اکثراً زنان  5511کورو باعث مرگ حدود  1100و  1150

 (.3010: 5119لیندنبام، )

iتنی-کردند کورو بیماری روان محققان غربی در ابتدا گمان می v  ،های  به دنبال کشف ریشه رو ازایناست

رلی های ش نام  هشناس ب ، دو مردم1103-05 های سالدر   (.14-15: 5113لیندنبام، )ژنتیکی بیماری بودند 

، تغذیه اکثر دیگر عبارت به.  ای است درون قبیله خواری آدملیندنبام و رابرت گالس اظهار کردند که کورو ناشی از 

[ مردان]» (.11-51: 5113لیندنبام، )بودند  باخته جاناین بیماری  براثرکه بود زنان و کودکان از اجساد اقوامی 

گراز وحشی، ] تری مطلوبخود را به اشکال  موردنیازکه با کمبود پروتئین مواجه است،  پروتئین  ای جامعهدر 

که با تغذیه از پستانداران  بردند میزنان سهم ناچیزی از خوک  که درحالی، کردند میمطالبه [ اهلی های خوک

(.  51: 5113لیندنبام، ) «کردند میخود را تکمیل بدن پروتئین  ها انسانشکاری کوچک، حشرات و اجساد مرده 

شود  اهالی این منطقه اعتقاد داشتند که خوردن گوشت اقوام مرده باعث افزایش رشد کودکان و محصوالت می

   (.55: 5113دنبام، لین)

. شدند اسکراپیصیات بالینی و پاتولوژیکی کورو و هایی میان خصو محققان در انگلیس متوجه شباهت

 یابد میکه توسط تلقیح انتقال  است بیماری زوال دهنده سیستم عصبی مرکزی در گوسفندان اسکراپی،

و همکارانش، در انستیتوی ملی سالمت ک ین مسئله باعث شد که کارلتون گادوسا  (.55، 5113لیندنبام، )

در سال .  ها تزریق کنند واقع در مریلند، مواد برگرفته از مغز قربانیان بیماری کورو را به مغز شامپانزه vبثسدا

ی بالینی شبیه کوروی انسانی در  ماهه، نشانه51های نهفتگی  پس از دوره» :چنین بود ها آن، گزارش 1100

به کورو منجر  نهایت در خواری آدمداد که  این یافته نشان می(.  55: 5113لیندنبام، ) «ایجاد شدها  شامپانزه

بود «  1151دهه  در اواسطو مبلغان مذهبی [ بخصوص استرالیا] ی مداخله دولت نتیجه»این رخداد .  شود می

  (.50: 5113لیندنبام، )

مشهور به جنون  viبی اس ای)بیماری مغزی اسفنجی گاوی »، عبارت 1190و  1195 های سالدر 

ان هایی می شباهت.  در میان گله گاوهای بریتانیا، بکار رفت شده  مشاهدهبرای اختالل حرکتی « (گاوی

.  بیماری اسکراپی از گوسفندان به گاوها گزارش شد عامل مسریانتقال امکان  سی و اسکراپی مشاهده و اس بی

vi انواع حفظ انعوم» i ...این کنسانتره .  مورد بی توجهی قرار گرفته است، حیوانی کنسانترهتغذیه  شاید از طریق

viاحتماال در دمای ناکافی ها i i  ام بی امغذای استخوان و گوشت یاi x ( اغذیه حیوانی که برای افزایش آمینو اسید

به طور غیر مستقیم به اسکراپی از این طریق از گوسفندان تهیه شده و کنسانتره شده و  (شود میتغذیه استفاده 
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به اغلب شرکتهای رخ داد که سختگیرانه  یدولتمقررات  نبود به خاطر احتماالًاین اتفاق . است آلوده شده

که در دمای کمتر از ....که از روشهای جدید احصاء چربی استفاده کنند اجازه می داد بریتانیایی عرضه کننده، 

 (.14-15: 5110هارنلیمان و همکاران، ) «درجه و در زمانی خیلی کوتاهتر از قبل کار می کردند 111

این شایعات حاکی از آن .  شایعاتی رایج شد 1199-11 های سالبین در انگلیس نویسنده  در زمان زندگی

همچنین .  شود سی به انسان می اس اعث انتقال بیب -بویژه همبرگر و سوسیس-گاوی های فراوردهبود که مصرف 

باعث تاچر شیوع یافته که  مارگارت کار محافظهشایع شد که این بیماری درست پس از روی کار آمدن دولت 

که برای عملیات گرمایشی اضافات دامی که  این شایعه از این جهت ایجاد شد   .دامی شودت افزایش منافع صنع

در پی مقابله با  شدت بهدولت تاچر قدر مسلم .  وجود نداشتمقررات سختی ، شود میاغذیه دام استفاده  عنوان به

دامپزشکی وزارت کشاورزی، ، کیت ملدرام، کارشناس ارشد 1191برای مثال در ژانویه   .تی بوداچنین شایع

مدارکی که از بیماری بی اس سی » : گفت سی بی بیبا  تلویزیونی ای مصاحبهدر ( xماف)ماهیگیری و خوراک 

وجود ندارد که ثابت کند  هیچ مدرک علمی  .موجود است عمدتاً ناشی از دانش ما درباره بیماری اسکراپی است

مدل، کامالً مطمئنیم که بی اس  عنوان بهما با استفاده از آن .  یابد می اسکراپی از بز یا گوسفند به انسان انتقال

   .(xi ،1110 :193به نقل از رودز) «یابد میسی به انسان انتقال ن

درباره سالمت عمومی  1100وسک در سال دایل به تشخیص مفاهیمی نبود که گاماف قادر یا مظاهراً 

جایزه نوبل  1100ن نبود، زیرا این تحقیق در سال تحقیق وی بر کسی پنها (.قبالً اشاره شد) قرارداد موردتحقیق

انتقال ( ها شامپانزهمثالً )نزدیک به انسان  های گونهسی به  اس گر عامل مسری کورو، اسکراپی و بیا.  دریافت کرد

شامل  بایست می ها پیشگیریاین حداقل .  که این اتفاق نیفتد شد میباید اتخاذ  هایی پیشگیری، پس یافت می

اما .  برابر حرارت باال باشد اضافات دامی اغذیه دام در رفتنگقراردرشد که مستلزم  بازگشت به مقرراتی می

سی، استاد یبرای مثال وقتی دکتر ریچارد ل.  عوض، دولت تاچر از منتقدان علمی خود بشدت انتقاد کرددر

، طی فراخوان کشتار شش میلیون احشام و اغنام در بریتانیا مصرف این میکروبیولوژی بالینی دانشگاه لیدز

بعالوه، ماف او را   .وی را تقلیل دادند های یافتهمحصوالت گاوی را برای افراد زیر پنجاه سال ممنوع کرد، 

 (.1110مارس  31گاردین،  نامه هفته)معرفی کرد « سیاسی مظنون» عنوان به

 طور به 1191سی در اواخر دهه  اس کار بعدی در مورد بی های محافظه تدابیر دولت اکنون می بینیم که

بایست  اغنام در بریتانیا مبتال شد و میاحشام و  های گله، نیمی از 1115تا سال   .ه استناکافی بود آمیزیفاجعه 

  (.551: 1111بروکز، )ق کرد سی را به انسان تصدی اس دولت بریتانیا انتقال بی 1110در اوایل .  رفت از بین می

عامل بیماری جنون (.  5115خمسی، ) اند باخته جانسی در بریتانیا  اس بی براثرنفر  111امروز، بیش از  تا به

کورو، اسکراپی و بی اس  مسریعوامل اکثر محققان به این نتیجه رسیدند که  . نسبت داده شد ها پریون گاوی به

xiژاکوب-برای مثال بیماری کروتزفلد)های مربوطه  سی و بیماری i ) «این . شبه پروتئینی هستند« هایی پریون

 اسیدنوکلئیک فاقد اند زیرا ها قابل تشخیص ها، تک یاختگان و قارچ از ویروسها، باکتریکامل طور به »ها  پریون

 های فراورده 1191قان معتقدند که افرادی که در دهه برخی محق.  (3: 5110هورنلیمان و همکاران، )« هستند

این امکان وجود  (. 551: 1110رودز، )اند  در معرض خطر بوده 5115اند تا سال  گاوی  انگلیس را مصرف کرده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A6%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A6%DB%8C%DA%A9
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های پرایونی در انسان با یک  اقب بیماریدارد که حذف بی اس سی از احشام و اغنام در بریتانیا و کاهش متع

ونی های پری به بیماری استعدادده متناسب با یون بلع شدیدگاهی که معتقد است مقدار پر  .دیدگاه سازگار باشد

xiآلن و نانسی کلچستر(. 11: 5110هرنلیمان، )است  i i  1101و  1101های  سی در دهه اس باور دارند که بی 

حیوانات خرد شده یا دست نخورده  انگلیس شیوع یافت، زمانی که هزاران تن از الشه های درمیان احشام و اغنام

نزدیک به پنجاه درصد این واردات متعلق به بنگالدش بود، ».  امی وارد خاک بریتانیا شده عنوان کود و غذای دب

خمسی، ) «...اند احتماالً از بقایای انسانی نیز برداشت کرده مواد حیوانی آوری جایی که روستاییان ضمن جمع

5115.)   

 

 ایدئولوژی و بیماری جنون گاوی

xiفراروایاتای از روایات، ایدئولوژی مجموعه v بر اساس نوعی آگاهی  یپهنه محوربه ها است که و استعاره

ها  ایدئولوژیو ایدئولوژی دارد هر کسی یک  (.xv ،1110لکاف) شوندمی وارد و یا خارجآگاه خودنا منطق پنهان یا

.  نیست« کاذبآگاهی »در نتیجه، ایدئولوژی تنها یک . مختلفی از حقیقت یا نادرستی هستند درجاتدارای 

 است های حامی قدرت تشکیل شدهحال، این بدان معنی نیست که معیارهای اثبات حقیقت تنها در گفتمان اینبا

را بدین شیوه چ -1: هایی را برای سواالت معین درباره جامعه فراهم می کند ها پاسخ ایدئولوژی  .(5111سایر، )

  (.1101دالبر و دالبر، ) برای تغییر جامعه الزم است؟چه چیزی  -3ن خوب است یا بد؟ شکل کنونی آ -5است؟ 

حاوی ی بد است، همواره ها درگیر قضاوت درباره این هستند که چه چیز خوب و چه چیزاز آنجا که ایدئولوژی

بر اساس اصل  . استدو اصل رفتار اخالقی شامل بر این باور است که ( 1110)لکاف .  هستند عنصر اخالقی

بر اساس اصل جبران دِین،  . شود میبهزیستی یا رفاه دیگران افزایش رفتار مثبت، رفتاری اخالقی است که باعث 

زایش رفاه بدین ترتیب افرادی که باعث اف.  کند که دیون اخالقی دیگران جبران شودضرورت اخالقی ایجاب می

 .اند سزاوار مجازات هستندهش سطح رفاه دیگران شدهدیگران شده اند مستوجب پاداش و آنان که باعث کا

های  چر و حامیانش که از صاحبان رسانههای دولت تاتشریح تالش ایدئولوژی به فوق الذکر از آیا توصیف

سی  اس افکار عمومی درباره بی بهبازگرداندن اطمینان  رایهایی که  ب؟ تالشکند ، کمکی میجمعی بریتانیا بودند

پروفسور لیسی باور   (.قبالً اشاره شد)انجام شد  از جمله پروفسور لیسی« سی  اس بیمخالفان »و بدنام کردن 

بریتانیا در سی حمایت از صنعت پرسود گوشت گاو  اس شدید دولت تاچر از مخالفان بیداشت که هدف انتقاد 

ر اساس تری قرار داشت که ب یبرالی جامعچوب یک فراروایت نئولاما این حمایت شاید در چار(.  1114) بود

نامه شهادت به نوعی میثاق این استعاره.  شکل گرفته بود است، دست نامرئی استعاره آدام اسمیت که  مشهور به

ی برای خرید فردتصمیمات  نتایج جمعی یعنی،)با وجهه حقوقی  «نیروهای بازار» ینبکه  کتاب مقدسقدیمی 

که ملت  مادامی  .کندشود، اشاره میبسته می (بریتانیا برای مثال)با وجهه حقوقی و یک ملت ( و فروش کاالها

-میارمغان به برای ملت سعادت و رفاه را  -نامرئی های، دستیعنی -عملکرد نیروهای بازار را محدود نکند، آنها

تخلف کند، دست  -ثروتمندان و غیرهبرای مثال ملی کردن صنعت، اخذ مالیات از  -اما اگر ملت از پیمان.  ندآور

 ،رالشبنظر دولت تاچر و متحدان نئولی ازشاید   .کندمجازات میملت را  ،نامرئی با بازپس گرفتن سعادت یا رفاه
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اداره توسط دست نامرئی نیروهای بازار که موانعی برای سیستم رفاه  عنوان بهسی و دیگر منتقدان  اس مخالفان بی

های دولت درباره ایمن بودن گوشت گاو شاید از نگاه دولت تاچر و  آفرینی اطمینان . ندشد میتلقی شد،  می

در سال (.  5111بارتلز، )مثابه توسعه سیستم رفاه توسط دست نامرئی نیروهای بازار بود متحدان نئولیبرالش به

تاچر  بارونس م شد،دریک نظرسنجی عمومی درباره بیماری جنون گاوی که توسط دولت بریتانیا انجا 1111

: وی چنین نوشت زمانی که به او اجازه دادند شهادت کتبی دهد،.  نشدحضوری ملزم به شهادت دادن مرحوم 

گیری در تمام امور مربوط به امنیت غذایی باید بر اساس بهترین اطالعات من همیشه معتقد بودم که تصمیم»

ر دولت تاچر از ارتباط حتی اگ.  این بیانیه آشکارا نادرست بود(.  www.bse.org.uk)« علمی موجود باشد

، هشدارهای بموقع دیگری (قبالً اشاره شد)اطالع بودبیسی  اس شیوع بیبا خطر  1100ک درسال تحقیق گادوس

چنین  xvi، دکتر استاتافورد 1191فوریه  10ه تایمز مورخ برای مثال در روزنام  .سازی وجود داشتهم برای آگاه

کابینه یعنی به عنوان رئیس کمیته کمیته فرعی   رییس عنوان بهوزیر در پست جدیدش  که نخست وقتی»: نوشت

xviباکتری لیستریاغذیه درباره تسالمت و  i  یا باکتری سالمونال( تهیه شده از شیر گاو)در پنیر کاممبرتxvi i i  در

مخاطرات درباره  که ویاما زمانی سر و کار دارد،های معتبر  یافته کاربردبا مطمئناً کند،  بحث می تخم مرغ

xiهای نهفتهویروس x  و پر مخاطره ناشناخته محدوده علمی وارد کند،  سی بحث می اس هایی همچون بیبیماری

 ویروسشاید در حال دست و پنجه نرم کردن با کنند که  از دانشمندان فکر می بی شماریتعداد ... ای شده است

  «...ای هستند که قادر است طیف وسیعی از حیوانات را مبتال کندنهفته

ی  از مقرراتی کردن بیش از اندازهاست که  الزم....»: اظهار کرد 1111اش در سال  بارونس تاچر در بیانیه

بنگرید به بارتلت، ) «امنیت غذایی باشد انداختنخطر ه نباید هرگز به قیمت ب اماجلوگیری کنیم،  تجارت

ی تعهد وی به ایدئولوژی دست  نشان دهنده ،تجارت ی او درباره مقرراتی کردن بیش از اندازه ی دغدغه.  (1111

ن، سوابق جلسات کابینه درباره همچنی.  شهادت وی هرگز مورد بازرسی قرار نگرفتمتأسفانه، .  نامرئی است

 . ت عمومی احتماالً برای مدتی طوالنی در معرض عموم قرار نخواهد گرفتسی و امنی اس بی

 

 بقاحق طرفداران بیماری جنون گاوی و 

برای ای بود ع کنندهناش به دست نامرئی دلیل قا ایدئولوژیکی دولت تاچر و متحدان نئولیبرالی آیا تعهد

با وجود تمام مسائل گفته شده، به .  شاید خیر ؟ندزایندسی به مخاطره ب اس عمومی را در برابر بیسالمت اینکه 

چه تعداد مردم، تعداد اندکی از مردم یا دولت تاچر اطالعی نداشت از اینکه  1199رسد که در سال  نظر می

به خطر انداختن احتمال دوم شاید نه تنها ناشی از تعهد . بازند جان میسی اس در اثر بیماری بیهزاران نفر، 

این حق ناشی از این باور است که برتربودن .  دست نامرئی بود بلکه به دلیل تعهد به حق بقا بودایدئولوژیکی به 

توان نمیکه است بر اساس دیدگاهی  مکمل باور به شکست ناپذیری ،این قضیه  .در داشتن ثروت و قدرت است

فی و همچنین دسترسی به با ثروت و قدرت کاو آن دیدگاه معتقد است که  ست،دان نادرست کامالحتی آن را 

در بردن با ه بسالم جان . کندرا گرفتار می« طبقه پایین»مردم  گریخت که یتوان از فجایع میحیاتی، اطالعات 

 .پذیر است همیشه امکان امتیازاتحفظ 

http://www.bse.org.uk/
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برای مثال، .  هایی از تفکر مافوق طبیعی یا جادویی است شامل جنبهها، همانند اکثر ایدئولوژیحق بقا 

جدی برای بسیاری در ابعاد  تهدید یکسی  اس بیماری بیکردند که قویا تصور میها ممکن است برخی از تاچری

.  ندردکمیاستفاده مواد غذایی ز بهترین تهدیدی برای آنها نبوده است چراکه ااما  بوده است،ها  از بریتایایی

از ثروت و قدرت خود در  در بریتانیا سیاسبی بیماری توانستند با فرار از ، آنها در صورت لزوم میافزون بر این

سی،  اس ران بریتانیایی در اثر بیماری بیرسد در صورت مرگ هزااما به نظر نمی . کشوری دیگر لذت ببرند

عواقب احتمالی ممکن بود در برگیرنده تهدیدهای . کامل از عواقب آن دوری کنند طور بهتوانستند ها میی تاچر

نادیده انگاشتن چنین احتمالی نشان از تفکری جادویی دارد که بخشی از .  جدی برای نظم اجتماعی باشد

 .آید شمار می بهحق بقا طرفدران 

 

 تغییر اقلیم جهانی و نیروهای بازار

های  از صنایع سوخت حصرشانبیکه ثروت ی حاکم جامعه  طبقه ،ون گاویبقا و بیماری جنحق همچون 

.  گیرند را نادیده می ای گلخانهتغییر اقلیم جهانی ناشی از گازهای ، احتمال عواقب مخرب شود میفسیلی تأمین 

، 1193تا  1101از سال  .های فسیلی صاحبان صنایع مربوطه است که محصول مصرف سوخت ای گلخانهگازهای 

هدف .  حمایت از کارگروهی از دانشمندان و مهندسان تشکیل شد منظور بهائتالفی از چند شرکت نفت عمده 

از همان »احتماالً کارگروه .  بر تغییر اقلیم جهانی بود کربن اکسید دیی اثرات گازهای  این ائتالف مطالعه

امی ) «آگاهی داشتهای فسیلی بر تغییرات اقلیمی  سوختناشی پیامدهای از  1101اواخر دهه  های سال

منحل شد  1193این کارگروه در سال   (.، گفتگو با نیال بانرجی 5115دسامبر  31، امروزیگودمن، دموکراسی 

 راه انداخت  عمومی بهروابط  کاریک پی ،های نفتی عمده شرکتاز سوی  به نمایندگی آمریکاموسسه مواد نفتی و 

.  بوده استنتیجه غییر اقلیم جهانی بیمطالعه ت آنهم بر این اساس که علم، پردازدلفت با پروتکل کیوتو بمخا تا به

انسان بر تکاملی بدگمانی عمومی نسبت به اثر پروتکل کیوتو و ایجاد  در آمریکامخالفت با مشارکت هدف از 

امی گودمن، دموکراسی )صنعت سوخت فسیلی بود « کردن  حد مقرراتی  از  بیش»جلوگیری از  ،تغییر اقلیم جهانی

بارونس تاچر و بیماری جنون تا آنجا که به .  (5110، گفتگو با نیال بانرجی؛ نگین 5115دسامبر  31امروزی، 

نسبت به تعهد قدرتمند از  ینشانگرنه تنها ، کردن بیش از حد مقرراتیبه نسبت گرانی شود، نمربوط می گاوی

 .استایدئولوژی نیروهای بازار و دست نامرئی نسبت به بلکه  ،گرایی منفعت

نگران پررنگ شدن  یو  .خواند می «مبهم»بارونس تاچر مرحوم مطالعه اثر انسان بر تغییر اقلیم جهانی را 

در جهت اجرای « xxبدبینان»ای برای  ای، بهانه کاهش گازهای گلخانه با هدفاین مطالعات بود، که مبادا 

احتماالً نگرانی تاچر بر اساس تعهد ایدئولوژیکی   .(441-51: 5115) فراهم شود« گرایی ملی مافوق»سوسیالیسم 

 .شوددست نامرئی می/وی به این دیدگاه بود که دخالت دولت در اقتصاد بازار مانع از توزیع رفاه توسط بازار آزاد

شود، از یلی تأمین میحصرشان از طریق صنایع سوخت فسچارلز و دیوید کچ که قسمت اعظم ثروت بی

دست نامرئی /دران کچ به ایدئولوژی بازارآزاداتعهد بر.  شوندمخالفان اصلی مطالعه تغییرات اقلیمی محسوب می

 (. 5110مایر، )مشهور است 
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مخالفت با مطالعه تغییرات که نشان دهند  هایی هستندکانوی در جستجوی راه.نوامی ارسکز و اریک ام

شوند، بر اساس تعهد به  و صنایع وابسته تأمین مالی می های فسیلیپنهانی توسط سوختطور ه، که باقلیمی

 (.5114)« بنیادگرایی بازار آزاد»به عبارت دیگر،  -ایدئولوژی نیروهای بازار و دست نامرئی است

 

 حق بقاطرفداران تغییر اقلیم جهانی و 

ای  های فسیلی بر گازهای گلخانه ختسودر حال حاضر دانشمندان هواشناسی در خصوص تأثیر مصرف 

دهند که حاکی از وضعیت خطرناک سالمتی انسان و بقای گونه های غیر انسانی در برابر هشدارهای واضحی می

طبقه حاکم که از مخالفان مطالعه تغییرات اقلیمی .   (5115 ؛ کریش5113مک مایکل )هاست  این آلودگی

طور مشخص مایل بودند که هآنها ب.  دست نامرئی قرار داشتند/ایدئولوژی بازار آزادای تحت تأثیر بودند تا اندازه

تفکر تا حدی بر اساس  یچنین تمایالت. ندیندازهای غیر انسانی را به مخاطره بها و بقای گونهسالمتی انسان

که  است زمانیت همان منظور از این تمایال.  ها نیست ی تاچر تشباهت به تمایالحق بقا است که بیطرفداران 

اما با تغییرات .  تفاوت بودندها در برابر بیماری جنون گاوی بی مخاطره قرار دادن بریتانیاییها نسبت به درتاچری

حال دیگر سخن از بخش بزرگی از یک ملت بخصوص نیست بلکه بخش .  یابداقلیم جهانی خطرها افزایش می

 . ای از بشریت در خطر استعمده

برای  راه گریزی ی حاکم ایجاد کند که در میان طبقه را ممکن است این باور حق بقاطرفداران ایدئولوژی 

ها درباره بیماری جنون گاوی، این باور نیز مستلزم  اما همانند پایه ایدئولوژیکی سیاست تاچری.  دارد آنها وجود

های فسیلی، که از طبقه حاکم رفدار سوختمداران طآیا سیاست.  مافوق طبیعی است/ حدی از تفکر جادویی

هستند، بر این باورند که راه گریزی از عواقب تغییرات اقلیم جهانی وجود خواهد داشت؟ در صورت اسیدی شدن 

زایش سطوح دی ، یا افمی شود ییغذا ذخایر ها و رخدادهای شدید هوایی که منجر به کاهش بی رویهاقیانوس

که باعث از هم گسیختگی فرایند شناختی انسان و دیگر  میلیون در بخش 911از اکسید کربن اتمسفر به بیش 

توان کنند میگمان میآزاد  ؟  آیا بنیادگرایان بازار(5115رام، )دارد شود، آیا باز هم راه گریزی وجود ها میگونه

،  در سیاره 1191سال بن التون  xxiدر زمین فرار کرد و مانند رمان استارک جهانی  اقلیم هولوکاست تغییراز 

  دیگری همچون ماه و مریخ زیست؟

xxiارسکس و کانوی i (5114 )ویرانگر است-خود دست نامرئی/اعتقاد دارند که ایدئولوژی بازار آزاد :

ناپذیری تغییرات برگشت ،های فسیلیبنیادگرایان بازار آزاد با ممانعت از وضع مقررات دولتی برای اقتصاد سوخت

این مسئله مستلزم مداخله دولت برای حل بحران پیامدهای ناشی از تغییرات .  اندتضمین کردهاقلیم جهانی را 

نه تنها برای خود  ،پیامدهای غیرعمدی نجات بازار آزاد به هر قیمتی(.  1110بارتلز، )اقلیم جهانی خواهد بود 

 .نقطه پایان باشدشاید برای بخش اعظم بشریت نیز  بازار آزاد بلکه 
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 :ها نوشت پی
                                                           
i
 Kuru 

ii
 Scrapie 

iii
 Bovine Spongiform Encephalopathy 

iv
 Psychosomatic  

v
 Bethesda 

vi
 BSE 

vii
 Species barrier: the natural mechanisms that prevent a virus or disease from spreading from 

one species to another 
viii   درجه سانتی گراد به مدت  13درجه فارنهایت یا  50فرآیندی که بوسیله آن سرم یا خونابه و یا تازگی گوشت در درجه حرارت

 .سی دقیقه نگهداری می شود
ix

 Meat-and-Bome-Meal: 
x
 MAAF 

xi
 Rhodes 

xii
 Creutzfeld-Jakob disease 

xiii
 Alan and Nancy Colchester 

xiv
 Metanarratives  

xv
 Lackoff 

xvi
 Dr.Stuttaford 

xvii
 Listeria : a kind of bacteria that can cause severe food poisoning 

xviii
 Salmonella: a kind of bacteria that can cause severe food poisoning 

 
xix

 Slow Virus: is a virus, or a virus-like agent, etiologically associated with a disease, having a 

long incubation period of months to years and then a gradual onset of symptoms which 

progress slowly but irreversibly and terminate in a severe compromised state or, more 

commonly, death. 
xx

 Doomsters 
xxi

 Stark 
xxii

 Oreskes and Conway 
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