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هادسکو  در ایالکت نيویکور      در درهآبکی   احداث یک  اارخانکه بکر    ای بر سر  ساله 21، نبرد قانونی 2691در سال 

مکاجرا از  . سکت نادمحيطی در ایکات  متحکده و سراسکر ج کا       جنبش امروزی زیست توا  آنرا منشاء می شد اه غازآ

انکریی   فکدرال اميسکيو   هکای محلکی تکا اخکو م کوبه از       آغاز شد اکه لليکرغم التکرا     تقاضای شرات بر  ادیسو 

حککم بکه لکود  پرونکده      هکای متعکدد   رسکيدگی پک  از  دادگاه تجدیکدنرر آمریککا   ، سه سال بعد. ایات  متحده پيش رفت

درسکت بکه انکدازه    بکود اکه حظا کت منکابی یبيعکی       حککم داده برای نخسکتين بکار در تکاریی ایکت  متحکده، دادگکاهی        .داد

موضوع دیگر جنبه ملی پيدا ارده بود و تعداد زیادی از افراد مشک ور درگيکر آ     اما،  .منظعت اقت ادی اهميت دارد

هککای زیککادی در و کک    ترانککه، خواننککده مشکک ور موسککيقی فولکک  اککه   پيتتت زی تتر . اردنککد ده و از آ  پشککتيبانی مککی شکک

و خکود    سکاخته و اجکراء اکرده بکود     2691را در سکال  " قایقرانی بر رودخانه طالیتی متن  "رودخانه، ازجمله ترانه 

هکای دولتکی،    نگکاری و تبکی بکا دسکتگاه     نامکه جکاي   بکه  اکرد  ای چوبی در جوار رودخانه هادسو  زندگی مکی  هم در البه

ي سککازمان بککه تشکک ي  اقککداعاو  .ترانککه امکک  خواسککت موسککيقي و مسککتقيما بککه مککردع مراجعککه اککرد و از آن ککا بککا زبککا     

مکاه   21 روز را سکاخت و در  آِب پتا  اشکتی بکادی   هکای مکالی    آوری امک   پ  از جمیاه  كرد پاک آِببناع  ن اد مردع

 .آب انداخت به 2696می 

هکای موسکيقی    اه متکی بر ایکده اجکرای انسکر     آِب پاکانداختن اشتی بادی توسط سازما  مردمی  آب پ  از به      

هکای مردمکی از مخالظکت بکا احکداث اارخانکه        ، حمایکت برای جلب مشارات و حمایت مردع از پااسازی رودخانکه بکود  

در در آ  موقی رودخانه هادسکو   . های رودخانه هادسو  شد  گرفت دیگر آلودگیو نيز جلوگيری از ادیسو  بر  

اکه امککا     حکدی آلکوده بکود    خانکه بکه  روسکتای مجکاور رود   55هکای  کنعتی و نيکز حکدود      اثر هدایت فاضتب اارخانه

هکای   و ارز  هکا  هکای زیکادی در مکدی زیبکایی     ترانکه . شکدند  تلک  مکی  رودخانه نيز های  نبود و ماهی آ شنای انسا  در 

آگکاهی  ارتقکاء  ند اکه در  گکردی اجکرا شکد    بکه شکيوه دوره   ،دره و رودخانه هادسکو  سکاخته شکده و در دهککده بکه دهککده      

، كکانتري و  فولک  موسکيقي  خواننکده   .ندای داشکت  العکاده  ت خکود تکاثير فکو    مردع و ت ييج آن ا در حظا ت از محيط زیسک 
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بکه سکرود ا کلي جنکبش آب     اجرا نمود اکه  " آِب پاک است این،وندرآهاي لوكا ی "ای با لنوا   ترانه سلونتام وی بلوز

های انجاع شده برای تامين مالِی ساخت اشتی بکادی و چگکونگی همدوشکی سکياه و      تت  این ترانهدر او . پاك بدل شد

ایظکاء نمکود و بکه ابکزار     خکود را  تکاریخی   نقکش جا موسکيقی مردمکی    این. دهد سظيد برای مبارزه مشتر  را توضيح می

سکرا و خواننکده موسکيقي     ، دیگر ترانکه مالوینا رینولدز .و جلب مشارات مردع در پااسازی محيط خود بدل شدآگاهی 

سکاخته و اجکرا نمکوده     " با باران چه كردید"ناع  به 2691در سال را هاي اسيدي  ه بارا مردمي كه اولين ترانه دربار

سککاخت و در محيطککي  زیسککترا بککراي تشککریا مسککالي در ایککن جنککبش  " آب پتتا " زیبککاي ترانککه 2615در سککال  ،بککود

 . اجرا كرد 15هاي باش وه دهه  كوچه و برز  و كنسر 

محيطکی خکود را در    موسکيقی و زیسکت   فسکتيوال هکر سکاله    آب پتاک سکازما   ، پ  از موفقيت این جنبش اجتمکالي      

و هنر را به وسيله آموز ، ارتقکاء آگکاهی، ت يکيج و جلکب      اند برگزار می احياء رودخانه بزرگ هادسونحمایت از 

های زیست محيطی به تحت فشکار قکرارداد  نماینکدگا  بکرای حظا کت       امروزه، گروه .مشارات مردع بدل ارده است

ايظيکت   حافظتان رودخانته   گکروه  .دهنکد  های  نعتی به رودخانه ادامه مکی  و جلوگيری از هدایت فاضتباز رودخانه 

شکا  سکاقط شکود     مانند تکا هسکتی   آن ا منترر دولت نمی. دده اننده هشدار می های آلوده انهد و به اارخان آب را پایش می

گيرنکد و از   شکا  را مکی   از هما  ابتدا به نيروی خود جلوی هرگونکه تعکر  بکه حقکو     . و بعد به دنبال مق ر بگردند

 .انند استظاده می های دولتی هم همه ابزارهای قانونی و حمایت

هکای   تکت   .شکد  قانون آِب پتاک هایش در ت ویب  برای تت " قهرمان آِب پاک"نامزد لنوا   پيت زی ر 1551در سال       

 قانون آِب پاکانندگا   سازما  آِب پا  و رساند  پياع آ  در استظاده موثر از قانو  در تعقيب آلودهایجاد ناپویر او در  خستگی

 61سککال گوشککته در  یانویککهدر  پيتتت زی تترپکک  از مککر  . بککدل اککردآمری ککا محيطککی  تککرین قککوانين زیسککت موفکک  را بککه یکککی از

رهبککری پيککت زیگککر اسککتدنایی بککود و اککار بککاورنکردنی او و " ت ککدی  كککرد كککهآمریکککا  آژانتتح حظا تتت محتتي  زیستتتسککالگی، 

اهميکتش در جنکبش    بکه خکایر   بادی آِب پتاک کشتی ، 1551در سال ". سازما  آِب پا  موجب پااسازی رودخانه هادسو  شد

اکه   کشتتی بتادی وودی تتاتری   خوانکده هکم دارد،    یک  خکواهر   آِب پتاک . قرار گرفت آمری امحيطی در ف رست ثبت ملی  زیست

 .شده استو حظا ت از آ  وق  آموز  پيرامو  رودخانه 

درجکه اول   های موضوعدر زمره  اهرا محيطی در اشوری اه حظظ محيط زیست  انبوده مسائ  زیستو اانو  مائيم و        

هککا بککر شکک رهای بککزر  و منککای     هککا، تککا هجککوع ریزگردهککا و تمراککز آلککودگی    هککا و تککاتب  شککد  دریاچککه  خشکک از . آ  نيسککت

 ا  خود داشته باشکيم آیا ما قادریم  دایی در حظظ حي. اه زندگی را تا حد نظ  اشيد  با چالش روبرو ارده است ش ری ات 

یا باید نا ر مر  تدریجی خود و دیگر موجودا  بر محيطی باشيم اکه  کحيح و سکالم از     ،اه بتواند بر روند امور اثر گوارد

پاسکی بکه ایکن پرسکش اليکدی بکاقی       لکدع  دیگر، متاسظانه و یکا خوشکبختانه، راه گریکزی بکرای      ایم؟ نس  قب  از خود تحوی  گرفته

 .نمانده است
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