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1هفت روش براي پیوستن وکال به مبارزه علیه تغییرات اقلیمی

متیو متز
2

3ترجمه مرضیه فقیهی کیا

دانیم امروزه تغییرات اقلیمی یکی از جدي ترین مشـکالتی اسـت کـه     طور که میهمان

هـر روز اخبـار جدیـدي راجـع بـه آتـش       ، استدر مقابل نسل بشر و سیاره زمین قرار گرفته 

قحطـی و انقـراض   ، خشکسـالی ، قطبـی هاي  آب شدن یخ، طوفان، سیل، ها سوزي در جنگل

مختلف بـین المللـی   هاي  این موضوع باعث به وجود آمدن سند.شنویم زیستی میهاي  گونه

.در حوزه توسعه پایدار و کنوانسیون هایی جهت کاهش تولید کربن شده است

سـال   10گوینـد اگـر ظـرف     هستند به ما مـی  4تغییرات اقلیمی، صصان پنل بین المللمتخ

 1.5افـزایش دمـا بـه    ، کـاهش دهـیم  %45کنیم تا می نتوانیم میزان کربنی را که منتشر، آینده

، آتـش سـوزي  ، درجه سیلسیوس محدود نشده و همواره شاهد کاهش ذخایر غذایی و آبـی 

مـا وکـال دو راه پـیش    .چشمگیر آب و هـوایی خـواهیم بـود   گرماي شدید و تغییرات ، سیل

راه اول اینکـه زیـر لـب از شـرایط شـکایت      .رویمان براي مواجه با این بحران جهانی داریم

و به زندگی حقوقی خودمان برگـردیم و همچنـان الیـف اسـتایلی پـر از      »رد شویم«کنیم و 

از زمـان و بودجـه خـود را صـرف     و راه حـل دوم اینکـه مقـداري    .تولید کربن داشته باشیم

.بعد کنیمهاي  نسلکمک به تضمین آینده اي بهتر براي

1. 7 ways lawyers can join the fight to curb climate change
2. Matthew Matz, ABA Journal, 2020

marzieh.faghihi999@gmail.comوکیل پایه یک دادگستري، دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم شناسی، .3

4. ICC The Intergovernmental Panel on Climate Change
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باید به کمپین نجات سیاره زمین از ویرانـی تغییـرات آب و   ، و کانون به طور کلی، وکال

ایـن  .هدف اصلی این کمپین سرعت بخشیدن به کاهش انتشار کربن است.بپیوندند 1هوایی

اقتصـادي و  ، سیاسـی ، قـانونی هـاي   در زمینـه ، ملی و بین المللی،کمپین باید در سطح محلی

.توانند نقش موثري را در این کمپین داشته باشند فرهنگی دنبال شوند و وکال می

کمپین کاهش کربون در حال رشد است ولی هنوز بـه بـراي تـاثیر گـذاري بـه اعضـاي       

.است موثر بیشتري مانند وکال و مقدار زیادي منابع مالی نیازمند

قطعاً من دوست دارم روي  :گویندمی خوانند با خود احتماالً وکالیی که این مقاله را می

:بایـد بگـویم  !ولی چه کسی حق الوکاله من را خواهد داد؟، تغییرات آب و هوایی کار کنم

خودشـان بـه   ، کننـد مـی  زیرا نهادهایی که روي مسئله تغییرات آب و هوایی کار!هیچ کس

با این حـال بایـد گفـت حتـی کسـانی کـه مقـرري ثابـت بـراي          .بودجه دارندشدت کمبود 

کـار  .توانند براي فعالیت در این زمینـه زمـان بگذارنـد   می کنند هممی زندگی خود دریافت

.روي مبارزه با تغییرات آب و هوایی احتماالً بزرگ ترین فعالیت حرفه اي شما خواهد بود

، توانند همکـاران می تر از دیگراني دارند بسیار راحتافرادي مانند وکال که فن بیان قو

.تغییرات اقلیمی مجـاب کننـد  هاي  دوستان و خانواده خود را براي سرمایه گذاري در پروژه

توانـد  مـی  همچنین وکال این شانس را دارند که به مقرري ثابتی وابسته نباشند و این موضوع

کننـد بـه لحـاظ     افرادي که اکنون وکالـت مـی   بسیاري از.دامنه فعالیت شان را افزایش دهد

، نیـاز شـغلیِ وکالـت حرفـه اي    .کنند اما براي عالقه وکالت را دنبال می، مالی نیازمند نیستند

مدیریت و روابط وسیع است؛ همه ویژگی هایی کـه  ، کاریزما، سخن وري، قلم قويداشتن

.براي کمک به حل بحران آب و هوا ضروري است

خـود جهـت   هـاي   خواهنـد از مهـارت  ، مـی ند که باید تصـمیم بگیرنـد  وکال کسانی هست

خـانوادگی  هـاي   قـرار داد یـا پرونـده   ، خواهنـد بـه جـرم   می نجات زمین استفاده کنند یا تنها

1. the campaign to save our planet from the ravages of
rapid climate change.
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شاید بپرسید چرا؟ زیرا وکال افرادي هستند که کمپین به شدت به آنهـا نیـاز   .رسیدگی کنند

.تأثیرات زیادي بگذارندها  نتوانند در صورت ورود به کمپیمی دارد و

توانند در آن موثر عمل کـرده و بـه کمپـین مبـارزه     می در ادامه به راهکارهایی که وکال

:کنیممی با تغییرات آب و هوایی کمک کنند را بررسی

تحقیقات حقوقی و سیاسی)1

هـاي   تحلیـل ، دقیـق قـانونی  هـاي   فسیلی نیازمند بررسـی هاي  محدود کردن منابع سوخت

شـهري  هـاي   کـدام سیاسـت  ، بـه عنـوان مثـال   .خالقانـه اسـت  هـاي   و سیاست گذاريعلمی 

تـوان  مـی  تواند وسـایل نقلیـه الکتریکـی را جـایگزین وسـایل نقلیـه رایـج کنـد؟ چطـور          می

زیسـتی بـه جـاي سـوخت فسـیلی وا داشـت؟ چـه        هـاي   را بـه مصـرف سـوخت   هـا   فرودگاه

کترونیکی الزم است؟تشویقی براي توسعه بازار هواپیمایی الهاي  برنامه

دعوي قضایی)2

مـورد  ، شـود بـه دلیـل کمبـود منـابع قـانونی       بسیاري از آسیب هایی که به اقلیم وارد مـی 

ایالتی که من در آن ساکن هستم قـوانین حـافظ   ، مثالً در واشنگتن.شوند رسیدگی واقع نمی

تواننـد بـا    مـی بـا ایـن حـال وکـال     ، پیشرفت نکـرده اسـت  ها  محیط زیست در حد بقیه ایالت

.خود الیحه هایی براي دفاع در دادگاه آماده کنندهاي  استفاده از خالقیت

دفاع قانونی)3

یـا  هـا   براي دفاع از جامعـه محلـی در برابـر برخـی تصـمیماتی کـه در سـطح شـهرداري        

ایـن تصـمیمات   .شود به وکال نیاز اسـت  شود و منجر به تغییرات اقلیمی می کشوري اخذ می

ماننـد از بـین   .مانـد  شود اصوال از چشم شهروندان دور می نتشار کربن بیشتر میکه منجر به ا

برگـزاري جلسـات در   ، تشویق به رانندگی با گسـترش جـاده هـا   ، بردن فضاهاي سبز شهري

گازوییـل سـوز غیـر ضـروري و تصـمیماتی ماننـد       هاي  خرید دستگاه، دور دستهاي  مکان

.اینها

نند در این زمینه عمل کننـد ماننـد سـازمان دهـی افـراد      توا مختلفی میهاي  وکال به نحوه

طـرح الیحـه دفـاعی از جانـب اهـالی یـک       ، رایزنی با قانون گذار، دغدغه مند در این زمینه
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بسیاري از .کنند فعالیت میها  مردم نهادي که در این زمینههاي  یا همکاري با سازمان، منطقه

سازمان هاي  الیی دارند و در سیاست گذاريباهاي  تصمیم گیرنده سمتهاي  وکال در اداره

.توانند بسیار تاثیر گذار عمل کنندمی مطبوعشان

ارتباطات)4

و مهارت فوق العاده اي براي توجیه مـردم  ، بسیاري از وکال در ارتباطات بی نظیر هستند

براي جلـب توجـه   ها  این مهارت.در رابطه مسائلی که براي افراد عادي ناشناخته است دارند

عمومی و دغدغه مند سازي مردم در زمینه تغییرات اقلیمـی بسـیار مفیـد بـوده و در سـرعت      

.کند بخشیدن به مبارزات علیه تغییرات اقلیمی کمک شایانی می

تأمین منابع مالی )5

، کننـد دچـار کمبـود بودجـه شـدید هسـتند       نهادهایی که روي تغییرات اقلیمی کـار مـی  

.شود این موضوع اختصاص داده می خیریه اي بههاي  کمک%2وکمتر از 

توانند به این نهادها کمک کنند و با راه اندازي شـبکه   بسیاري از وکال به لحاظ مالی می

 همچنـین وکـال  .تغییرات عمـده اي ایجـاد کننـد   ها  کمک به این نهادها در تامین بودجه آن

.مالی مجاب کنندهاي  توانند شبکه اطراف خود را نیز براي کمکمی

حقوقیهاي  ش ردپاي کربنی در محل کار خود و سایر حوزهکاه)6

توانند ردپاي کربنـی خـود در محـل کـار و خـانواده شـان را کـاهش        می وکال و قضات

و جلسات در مکان هایی که افراد مجبور به اسـتفاده  ها  آنها باید از برگزاري کنفرانس.دهند

همچنـین  .به طور مجازي برگـزار کننـد  از هواپیما هستند بپرهیزند و تا حد امکان جلسات را 

سازگار با محیط زیست به جاي اتومبیل هایی کـه  هاي  توانند از اتومبیلمی در زندگی فردي

.استفاده کنند، نیاز به سوخت فسیلی دارند

کنشگريِ کانون وکال)7

کارگروه هایی در جهت .کاهش تولید کربن باید به دغدغه کانون وکال نیز تبدیل شود

بـا تغییـرات اقلیمـی بایـد تشـکیل شـود و در مجلـه کـانون بـه طـور مـنظم از نقـش و              مقابله

.چگونگی کمک وکال به مبارزه با مسائل اقلیمی پرداخته شود
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وکال در حفظ جامعـه نقـش   «:نوشته شده است ABA1در مقدمه قواعد رفتار حرفه اي  

اغـراق نیسـت اگـر    :آمـده اسـت   2019در سـال   IPCCدر خالصه گزارش .»اساسی دارند 

کنیم که آینده جامعه مـان و جهـان طبیعـت در خطـر جـدي       بگوییم ما در زمانی زندگی می

مهارت و همبستگی با تمامی افـراد  ، عزم، ما به عنوان وکالي جامعه باید با انرژي.قرار دارد

.بر این مشکل روبرو شویم، بشري

حتی زمـانی کـه چیزهـاي غیـر عـادي در      ، گ معروف اندوکال به تسلیم نشدن بدون جن

 نگرنـد و سـوال  مـی  مـا هـاي   در چشـم ، ماهاي  و نوهها  بچه، در آینده نزدیک.برابرمان باشد

این سؤال بایـد اکنـون بـا عمـل پاسـخ      .»براي تغییرات آب و هوایی چه کردید؟ «، کنندمی

.2داده شود

1. American Bar Association

کنـد،   نویسنده این مقاله متیو متز مدیر اجرایی سازمان مردم نهاد کولتورا است که در راستاي حذف بنزین فعالیت می.2

مشغول وکالت بوده است که به طور تدریجی از این حوزه خارج شـده اسـت، ایـن مقالـه در ژورنـال       1990وي از سال 

پژوهشـی باشـد،   هاي  ده و توانسته منبع الهام بسیاري از پروژهاي بی اي که معتبرترین ژورنال وکال در دنیا است چاپ ش

هـا کـرده اسـت     به طور مثال دانشگاه استنفورد با تبیین برنامه اي مدون وکالي فعال را دعوت به همکاري در ایـن زمینـه  

).مترجم(
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