
درباره ي محيط زيست و مصرف 
(به مناسبت روز جهانی محیط زیست)

هوا
همواره به خاطر داشته باشيم که تنفس ضروری ترین و ح�داقل ني��از م��ا 

در دنياست.
 برابر آل��ودگی غ��ذا ب��رای انس��ان١٦ برابر آلودگی آب و ١١آلودگی هوا  

خطرناک است.
 ميليون نفر از مردم جهان به دلي��ل آل��ودگی ه��وا ج��ان٣سالنه حدود  

خود را از دست می دهند.
درصد بيماری های قل��بی و٢٠ درصد بيماری های تنفسی و ریوی و ٩٢  

عروقی ناشی از آلودگی  هواست.
 تن آلینده در هوای تهران پخش می شود. ١٢٠٠روزانه 
ميزان بنزن (که بسيار خطرناک تر از مونواکس��يدکربن اس��ت) در ه��وای 

 برابر استاندارد جهانی است. ٢/٥تهران 
 س��ال٥به علت آلودگی هوا عمر شهروندان در ایران ب��ه ط��ور متوس��ط  

کاهش یافته است.
 ٢٧در تهران روزانهNنفر بر اثر آلودگی هوا جان می دهند، یعن��ی تقریب��ا  

 نفر در سال!٩٠٠٠ دقيقه یك نفر یا بيش از ٥٥هر 
یك خودروی فرسوده تنها برای پيمودن یك کيلومتر مسافت، اکس��يژن 

 نفر در یك شبانه روز را مصرف و به دود تبدیل می کند.٢٠٠مورد نياز 
دودهایی که از اگزوز وسایل نقليه موتوری خارج می شوند حاوی ح��دود 

  درص��د ک��ل آل��ودگی ه��وا در٩٠ ت��ا ٦٠ م��اده س��می  و عام��ل ١٠٠٠
 کشورهای صنعتی است. مونو اکسيد کربن ب�ه خص�وص ب�رای بيم��اران
 قلبی خطرناک است، زیرا از ورود اکسيژن ب��ه ریه ه��ا می کاه��د. تنف��س
 هيدروکربن باعث خستگی مفرط و حتی احتمالN بروز سرطان می ش��ود.

  ميليون اتومبيل اند در اسيدی٤٠٠ درصد از جمعيت جهان که مالك ٨
  نفر ناشی از٢٥٠٠٠٠شدن باران، گرمایش کره ی زمين و مرگ سالنه 

حوادث رانندگی، دست دارند.
نتيجه ی انتشار گ��وگرد و اکس��يد ني��تروژن از Nاسيدی شدن باران عمدتا 

 نيروگاه های حرارتی بزرگ، رفت و آمد اتومبيل ها، صنایع کاغذ و خمي��ر
 کاغذ و کوره های ذوب فلزات است. این آلین��ده های ه��وا می توانن��د ب��ه
 وسيله ی باد تا فواصل زیاد پراکنده ش��وند و ب��ه ص��ورت ذرات خش��ك،

گاز، باران و یا برف فرو بيایند.
 کمپ���انی اتومبي���ل س���ازی، س���النه هف���ت ميلي���ون١٦در اروپ���ا  

  نوع مختلف توليد می کنند. توليد انبوه اتومبي��ل٣٠٠دستگاه اتومبيل از 
 منابع نفتی و کانی را تحليل می برد، هوا را آلوده و خراب می کند، مقدار
 بسيار زیادی س��ر و ص��دای ناهنج��ار پدی��د می آورد و زمين ه��ا را ب��رای
 احداث جاده و نيز سرمایه گذاری های ضروری ب��رای گس��ترش حم��ل و
 نقل عمومی، به شدیدترین وجهی می بلعد و تباه می کند. ميانگين حمل

  نفر است و بنابراین برای حم��ل ه��ر١/٣مسافر به وسيله ی هر اتومبيل 
  دستگاه اتومبيل به حرکت درآید که دو صف به طول٣٠٠ نفر باید ٤٠٠
  م��تر می توان�د از١٥٠ کيلومتر را تشکيل می دهد. قطاری به ط�ول ١/٥

  مسافر) برآید ، آن هم با هزینه ی اقتص��ادی٤٠٠پس همين کار (حمل 
و  زیست محيطی به مراتب کمتر. 

 خ��ودرو ب��ه١٤٠٠ ميليون خودرو تردد می کند که روزانه ٢/٥در تهران  
تعداد آنها اضافه می شود.

 ٢٠ درصد با م��ترو و ٥ درصد حمل و نقل با اتوبوس، ١٧در تهران تنها 
درصد با تاکسی انجام می شود.

برای حفظ سلمتی خود و دیگران تا حد امکان از وسایل نقليه عم��ومی 
استفاده کنيم.

.کودکان و بيماران در مقابل آلودگی ه��وا حس��اس تر و آس��يب پذیرترند 
برای حفظ سلمت آنان به پاکی هوا کمك کنيم.

آب
درصد از مردم جهان آب آشاميدنی کافی مورد نياز خود را ندارند.٤٠ 
،آب آشاميدنی یك و نيم ميليارد نفر از مردم دنيا ب��ه فض��ولت انس��انی 

 دامی و مواد خطرناک شيميایی آلوده است و اگر گرسنگی آنها را نکشد
 احتمالN آب آلوده چنين می کند. بر طبق نظر سازمان بهداش��ت جه��انی

 درصد بيماری های جهان سوم از آب ناشی می شود.٨٠
 درصد صرفه جویی در مصرف آب می توان دو برابر جمعيت کنونی١٠با  

جهان را سيراب کرد.
آب در اکثر کشورهای فقير کمياب است و در چندین کشور ص��نعتی و 

 پيشرفته و همچنين بعضی کشورهای در حال توسعه به س��رعت رو ب��ه
 کميابی می رود. کمبود آب می تواند در آین��ده ی ن��ه چن��دان دور ح��تی

موجب بروز جنگ بين ملت ها شود.
.بحران آب بحران غذا را نيز به دنبال خواهد داشت
.کمتر از یك درصد آب کره ی زمين شيرین و قابل آشاميدن است
 ميلي��ارد م��تر مکع�ب٦افت ساليانه ی آبهای زیرزمينی در ایران ح�دود  

است.
 ب��ه ط��ور متوس��ط١٣٨٧سطح آبهای زیرزمينی در ایران تنها در س��ال  

 متر پایين آمده است.٣حدود 
 متر پایين رفته اند.٣٠٠هم اکنون در برخی نقاط کشور چاه ها تا عمق 
درصد آب مصرفی کشور در فعاليت های کشاورزی صرف می گردد.٩٤ 
 ميليون١٠ ميليون هکتار زمين زراعی و باغ وجود دارد که ١٨در ایران  

  ميلي��ون٨ ميليون هکت��ار آن آبي��اری می باش��د. از ای��ن ٨هکتار دیم و 
 هکتار تنها در یك ميليون هکتار از سيستم آبي��اری پيش��رفته اس��تفاده

می گردد و بقيه با روش هایی همچون غرقاب کردن آبياری می شوند.
با مصرف نادرست آب دو خط��ا مرتک��ب می ش��ویم: ه��در دادن به��ترین 

منبع حيات، و توليد فاضلب بيشتر.
 ليتر آب مصرف می شود.٧٠٠ تا ٥٠٠برای توليد هر کيلوگرم کاغذ 
 ليتر آب نياز دارد.١٥٠٠توليد یك کيلوگرم گندم خشك به 
 ليتر آب مصرف می کند.٤٠٠٠توليد یك ليتر شير 
 هزار ليتر آب مصرف می کند. ٦٠ تا ٢٠توليد یك کيلوگرم گوشت 
 ليتر آب نياز دارد.٤٠٠٠٠٠توليد یك اتومبيل به 
ب�ا ریخت��ن ی��ك لي��تر روغ��ن موت��ور روی زمي��ن، امک��ان آل��وده ش�دن 

یك ميليون ليتر از منابع آب زیرزمينی وجود دارد.
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درصد آلین��ده هایی ک��ه در سراس��ر جه��ان وارد آب ه��ای س��طحی٧٥  
می شوند حاصل فعاليت های انسان در خشکی اند.

 دقيقه دوش بگيرند، بيش از٥ نفری هر یك روزی ٤اگر یك خانواده ی  
  هزار ليتر آب در ی��ك هفت��ه مص��رف خواه��د ش��د ک��ه مع��ادل آب٢٦

 سال است.٣آشاميدنی آنها در 
 ليتر آب مصرف می کند.٢٧ تا ١٩یك سر دوش عادی در دقيقه حدود  

  لي��تر آب مص��رف١٣٠ دقيقه ای ح��دود ٥پس ح��تی ط��ی ی��ك دوش 
 % ی��ا بيش��تر٥٠می شود. سردوش های «کم جری��ان» مص��رف آب را ت��ا 

  لي��تر در١١کاهش می دهد؛ معمولN مي��زان جری��ان آب از آنه��ا ح��دود 
 دقيقه یا کمتر است. بنابراین نصب این نوع سردوش ها در حم��ام خ��انه

راه بسيار مؤثری برای صرفه جویی در مصرف آب است.
با نصب «هواده شير» بر روی شيرهای آب منزل می توان مق��ادیر قاب��ل 

  تا١١توجهی آب را صرفه جویی نمود. در حالت عادی در هر دقيقه بين 
  ليتر آب از شيرها خارج می شود. اما با نصب ه��واده، ای��ن جری��ان را١٩

 % کاهش داد. از آنجا که آب در این شيرها با هوا مخل��وط٥٠می توان تا 
 می شود جریان آب به طور حيرت انگيزی بيشتر به نظر می رس��د. نص��ب
 وسيله ی مذکور بر روی شيرهای سينك دستشویی و آشپزخانه م��وجب

صرفه جویی در مصرف آب خواهد شد. 
  ليتر در١٠٠٠همچنين با نصب این وسيله مصرف آب می تواند بيش از 

 ١٢٠٠٠ نفری کاهش یابد که معادل بي��ش از ٤ماه برای یك خانواده ی 
  نفری از هواده٤ليتر در سال می باشد. پس اگر فقط ده هزار خانواده ی 

  ميلي��ون لي��تر در س��ال در مص��رف آب١٢٠اس��تفاده کنن��د بي��ش از 
صرفه جویی خواهد شد.

استفاده از جارو به جای آب در تميز کردن پله ها و پارکينگ صدها ليتر 
در مصرف آب صرفه جویی می کند. 

پوشش گیاهی
.از حيات سبز گياه ،  زندگی انسان ادامه می یابد
درختان و پوشش گياهی از ميليون ه��ا س��ال قب��ل، همچ��ون کارگ��اهی 

عظيم هوای کره ی زمين را تصفيه می کنند.
از «چرخه ه�ای» گون�اگون گياهان سبز آنچه را که برای رشد نياز دارند 

 زیس��ت کره، یعن��ی چرخ��ش ان��رژی و م��اده می گيرن��د. انس��ان ها تنه��ا
 گونه ه��ایی در تاری��خ طبيعی ان��د ک��ه چيزه��ایی تولي��د می کنن��د ک��ه
 نمی توانند مج��دداN آنه��ا را ب��ه مص��رف خ��ود برس��انند. بقيه ی ط��بيعت

«فضولت» را به طور کامل به منابع تبدیل می کند.
 ت��ن٢/٥ تن گاز کربنيك را ج��ذب ک��رده و ٥٠هر هکتار جنگل سالنه  

اکسيژن توليد می کند.
.یك چهارم داروها از گياهان و درختان جنگلی به دست می آید
درخت یعنی اکسيژن، غذا، جلوگيری از فرسایش خاک، حف��اظت از آب 

و بسياری از نيازهای بی شمار دیگر.
برای تشکيل ضخامت یك سانتی متر از خاک زراع��ی ب�ه ط��ور متوس��ط 

 سال زمان لزم است.٧٠٠
.به یاد داشته باشيم که گندم تنها از خاک می روید

 درصد) از زمين های کش��ورمان ب�ه٩ ميليون هکتار (یعنی ١/٥هر سال  
بيابان تبدیل می شود.

 س��ال آین��ده تم��ام٣٠اگر رون��د فعل��ی تخری��ب خ��اک ادام��ه یاب��د در  
زمين های حاصلخيز کشور را به خاطر فرسایش از دست خواهيم داد.

.هر پنج سال یك ميليون هکتار از جنگل های ایران از بين می رود
سيل ماسوله، تنک��ابن، گلس��تان و ...، پيام��د جنگل زدایی ه��ای دی��روز و 

زنگ خطری برای سيل های فرداست.
 هکت��ار از جنگل ه��ا و مرات��ع کش��ور تخری�ب٢در ه��ر دقيق��ه بي��ش از  

می شود.
 درصد از جنگل ه��ای کش��ورمان از بي��ن می رود. اگ��ر١/٥سالنه حدود  

  سال بعد تقریباN اثری از جنگل در کشورمان٦٠همين طور ادامه بدهيم 
باقی نخواهد ماند.

به فکر صحبت کردن با همسایه ها در مورد کاش��تن درخ��ت در محله ی 
 خود باشيد. خواهيد دید که بسياری از مردم همچون شما به ای��ن ک��ار

علقه مندند.

غذا
یك و نيم ميليارد نفر از مردم فقير دنيا قادر به تأمين غذای کافی برای 

 خود نيستند؛ شاید نيمی از آنه��ا چن��ان ب��ا کمب��ود غ��ذا روبروین��د ک��ه
 احتمالN در معرض رشد ناتمام، عقب ماندگی ذهنی و ح��تی م��رگ ق��رار

داشته باشند.
در جهان هيچ گونه کمبود غذایی وج��ود ن��دارد! آری ام��روزه در جه��ان 

 چندان غذا یافت می شود ک�ه هم�ه بتوانن�د تغ�ذیه ش�وند. ام�ا مش��کل
 آنجاست که این غذا به شکل عادلنه ای تقسيم و توزیع نمی ش��ود. ای��ن
 امر در مورد اکثر منابع صادق است؛ این فشار جمعيت نيست که آنها را
 می بلعد، بلکه توليد و مصرف اسراف گرایانه در دنيای صنعتی اس��ت ک��ه

  درص��د س��وخت٦٧این منابع را تحلي��ل می ب��رد. کش��ورهای پيش��رفته 
  درصد فلزات غير آهنی جه��ان٨٠ درصد کانی های فلزی و ٧٥فسيلی، 

 را مورد استفاده قرار می دهند. آمریکای شمالی تنها پنج درصد جمعيت
 جهانی را در خود جای می دهد ول��ی ی��ك س��وم من��ابع س��ياره ی م��ا را

مصرف می کند.
کشيدن سيگار و خوردن غ��ذاهای پ��ر چ��رب ن��ه تنه��ا مس��تلزم ص��رف 

 هزینه های سنگين بابت بيماری های قلبی، سکته ی مغزی، س��رطان و ...
 است، بلکه عامل بسياری از فشارهای زیست محيطی ناش��ی از سيس��تم
 کشاورزی کنونی در سطح جهان اس��ت، از فرس��ایش خ��اک گرفت��ه ت��ا

استخراج بيش از اندازه ی آب های زیرزمينی. 
یك ميليارد و دویس��ت و پنج��اه ميلي��ون نف��ر از جمعي��ت گوش��ت خوار 

 جهان، که سه برابر حدود پنج ميليارد نفر باقيمانده ی جمعي��ت جه��ان
 % غلت جهان را، غلتی٤٠چربی مصرف می کنند، به طور غير مستقيم 

که دام ها آنها را می خورند تا چاق شوند، می بلعند.
بيش از یك ميليارد نفر در سال را می توان با لوبي��ا و حبوب��اتی ک��ه ب��ه 

مصرف غذایی دام ها در امریکا می رسد سير کرد.
 به رقم١٩٨٠ ميليارد قوطی در ٦٤مصرف جهانی نوشابه های گازدار از  

  افزایش یافته است. قسمت زیادی از ای��ن١٩٩٠ ميليارد در ٨٥تقریبی 
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 رشد به علت رقابت ش�دید دو ش�رکت پپس�ی کول و کوکاکولس��ت ک�ه
 محص��ولت خ��ود را تقریب��اN در همه ی کش��ورهای جه��ان ب��ه ف��روش

  درص��د٨٠می رسانند. به خصوص کوکاکول آنچنان بين المللی شده که 
 درآمد خود را از خارج از مرزه��ای آمریک��ا ب��ه دس��ت می آورد. در ی��ك
 مجله ی تجاری یك پوستر دو صفحه ای ترسيم شده ک��ه در آن هيتل��ر،
 ناپلئون و لنين بطری کوکاکول در دست دارند، با ای��ن نوش��ته  ب��ر روی

تصویر که: «فقط یکی دراین نبرد توانست بر جهان پيروز شود ! » 
 رئيس شرکت کوکاکول، دونالد کئورگ، زمانی گفت: «وقتی به اندونزی،

  س��ال و١٨ ميليون نفر سکنه و سن مي��انگين ١٨٠کشوری استوایی با 
 مسلمان، و ممنوعيت الکل، فکر می کنم آنگاه حس می کنم ک��ه بهش��ت

چگونه جایی می تواند باشد ! »
اکثر مردم کشورهای غربی یك سوم� درآمدشان را بابت خوراک هزین��ه 

 می کنند. به بيان دیگر، یك سوم� حيات کاری آنه��ا ب��ه کس��ب خ��وراک
 مربوط می شود، دقيقاN مانند انسانهای شکارگر و گردآورنده ی خوراک در

دوران اوليه ی پيدایش انسان!
ما آنق�در وق�ت ن�داریم ک�ه غ�ذای ت��ازه درس�ت کني�م! خانواده ه�ا ب�ه 

 خوراک های گران اما از لحاظ مواد غذایی فقي��ر و ب��ا ب��اروری ن��امطلوب
 وابسته شده اند، که صنایعی آنها را به ب�ازار عرض�ه ک�رده ک�ه نگران�ی و
 توجه زیادی نسبت به سلمت مصرف کنن�ده ن�دارد و بيش��تر ب�ه س�ود

می اندیشد.
رژیم غذایی طبقه ی مصرفی با اتکای شدید خود به حمل و نقل های راه 

دور یك زیان اقتصادی و زیست محيطی دیگر روی دست ما می گذارد.
 کيلومتر مس��افت٢٠٠٠هر لقمه غذای آمریکایی به طور معمول حدود  

را از مزرعه تا ميز غذا طی می کند.
.خطوط تدارکاتی غذای طبقه ی مصرفی گرداگرد زمين را فرا می گي��رد 

 مردم شمال اروپا کاهوی حمل شده از یون��ان را مص��رف می کنن�د. س��ر
 سفره ی ژاپنی ه��ا چن��دین ت��ن گوش��ت ش��ترمرغ اس��تراليایی و گيلس
 آمریکایی � حمل شده با هواپيما مصرف می شود. یك چهارم انگوری ک��ه

  کيلومتر دورتر، یعنی ش��يلی، می آی��د و٧٠٠٠آمریکایی ها می خورند از 
 نيمی از آب پرتقال مصرفی آنها محصول برزیل است. مي��وه ی مص��رفی
 اروپایی ها حتی از استراليا و زلندنو نيز آورده می شود. ح��تی گ�ل��ی ک��ه
 ميز غذای مردم طبقه ی مصرفی را تزئين می کن��د ني��ز از راه دور آم��ده
 است: گل زمستانه برای اروپایی ها از مزارع کنيا و ب��رای آمریکایی ه��ا از

کلمبيا و با هواپيما حمل می شود.
ما انسان ها نسبت به ه�ر موج��ود زن�ده ی دیگ��ری بيش��تر غ�ذا مص��رف 

 می کنيم. اما چيزی که به آن توجه نمی کنيم این اس��ت ک��ه ه��ر موق��ع
 مواد غذایی می خریم در واقع تصميم می گيریم که کدام نوع کش��اورزی
 را می خواهيم در حال حاضر و در آین��ده حم��ایت کني��م. همچني��ن در
 پشت تقریباN هر جنسی که خریداری می کنيم منابع، کارخ��انه، ان��رژی و

حمل و نقلی مشخص قرار دارد. 
 به عنوان مثال غذاهای فراوری شده (آماده) در طول پخت و پ��ز، س��رد
 شدن، خشك شدن، حمل و نقل و ... ، تا وقتی که در خانه دوباره گ��رم
 و برای خوردن آم��اده ش��وند، ب�اعث ه�در رفت��ن مق�دار زی��ادی ان��رژی

می شوند. بنابراین : 

oمواد غذایی تازه بخرید (توليد غذاهای یخ زده به نسبت غذاهای ت��ازه 
به ده برابر انرژی نياز دارد)؛

oمواد خوراکی و غذاهایی را برای خریدن اختي��ار کني��د ک��ه در فاصله 
 نزدیکتری به خانه شما توليد ش�ده باش��ند، از جمل�ه ن�ان، حبوب��ات،

لبنيات، گوشت، سبزیجات و تره بار؛
oبيشتر مواد غذایی ای را انتخاب کنيد که در رون��دی ط��بيعی رش��د و 

پرورش یافته باشند؛
oبرای حفظ سلمتی خودتان و حفاظت از محيط زیست، گوشت قرمز 

و جوجه کبابی کمتر بخورید.

انرژي، مواد و بازیافت
 هزار ليتر بنزین در کشور هدر رفته است. ٥٠٠ روزانه ١٣٨٤در سال 
نيمی از انرژی مصرفی در فضاهای مس��کونی و اداری ص��رف گرم ک��ردن 

  درجه سانتيگراد برای بيشتر این فضاها١٨می شود، در حالی که دمای 
مناسب است.

خانه را بيش از حد سرد یا بيش از حد گرم نکنيم؛ ب��ه لباس هایم��ان و 
پنجره ها هم می توان فکر کرد!

.در هنگام شستشو از آب خيلی گرم استفاده نکنيم
 درجه تنظيم کنيم.٥٠دمای آب گرم کن را روی 
.دستگاه های برقی محل کار را در صورت عدم نياز خاموش نمایيم
 واتی در منزل خود را خاموش١٠٠اگر هر خانوار ایرانی تنها یك لمپ  

 کند سالنه حداقل یك ميلي��ارد دلر ص��رفه جویی ان��رژی ب��رای کش��ور
حاصل خواهد شد.

 ميلي��ون ت��ن) م��واد زائد١٢هزار ت��ن (س��النه ٣٢در کشور ایران روزانه 
خانگی توليد می شود.

 ليتر شيرآبه توليد می کند و این شيرآبه٥٠٠هر تن زباله شهری حدود  
می تواند دو ميليون ليتر آب را آلوده کند.

 ن�وع بيم��اری١١٨در صورت عدم دفع اصولی و علم�ی زباله ه�ا ح�دود  
می تواند از طریق آنها به ا نسان منتقل شود.

 تن زباله  ی خانگی توليد می شود.٧٥٠٠در تهران روزانه 
 هزار کيلوگرم لستيك درون زباله ه��ا ریخت��ه٢٠در تهران روزانه حدود  

می شود.
 ميليون دلر٣٥ ميليون دلر پلستيك، ٣٠مردم تهران ساليانه بيش از  

  ميليون دلر نان را در مرک��ز دف��ن زب��اله ی کهری��زک دف��ن٥٠کاغذ و 
می کنند.

تبدیل مواد غذایی به زباله ظلمی اس��ت در ح��ق انس��ان های مح��روم و 
محيط زیست.

اگر در تهران برای بسته بندی تغذیه ی کودکان از کيس��ه های پ��ارچه ای 
  ميليون کيسه ی پلس��تيکی ص��رفه جویی خواه��د٤استفاده شود روزانه 

شد.
 ت��ا٥٠٠کيسه های نایلون و پلستيك دور ریخته شده به طور متوس��ط  

 سال در طبيعت به صورت تجزیه نشده باقی می ماند.٧٠٠
استفاده از بسته بندی های قابل بازگشت و تجزیه پ��ذیر از راه ه��ای م��ؤثر 

کاهش زباله است.
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با مشارکت در تفکيك زباله ها و تب��دیل زب��اله ب��ه کمپوس��ت می ت��وانيم 
 هکتار از خاک کشورمان را احياء کنيم. ٥٣٠روزانه 

نيازمند مهار ضایعات، حفظ و تعمي��ر اش��ياء و مص��رف Nجامعه ما شدیدا 
مجدد و بازیابی آنهاست.

 ميلي��ارد بط��ری، ق��وطی، جعبه ه��ای٢٠٠در دني��ا س��النه ح��داقل  
 پلستيکی، و فنجان ه��ای کاغ��ذی و پلس��تيکی تولي��د می گ��ردد و دور

ریخته می شود.
  «طبقه ی یك بار مصرف» همه ساله ميليون ها ميز و ص��ندلی، قفس��ه ی
 آش��پزخانه، یخچ��ال، ک��ولر گ��ازی، لباسش��ویی، خش��ك کن، ک��امپيوتر
 شخصی، تلفن، تشك و امثال آنها را دور می ریزد. آلمانی ها ب��ه تنه��ایی

  ميليون وسيله ی خانگی را از رده خارج می کنند و آمریکایی ه��ا٥سالی 
  ميليون تلویزیون را اسقاط می نمایند. آمریکایی ها ه��ر س��اله٧/٥سالنه 

  ميليون لستيك اتومبيل را دور می ریزند که تنها یك چهارم آنه��ا٢٨٠
بازیابی می شود.

،در جامعه ی مصرفی کالهای یك بار مصرف ني��ز، همچ��ون بس��ته بندی 
 شایع و فراگير است. اقتصاد مصرفی در همه چيز، از بش�قاب آش��پزخانه
 گرفته تا دوربين عکاسی، اجناس کم عمر یك ب��ار مص��رف را ج��ایگزین
 کالهای جایگزین کالهای بادوامی کرده که روزی نمونه ی زندگی سالم

  ميليارد پوش��ك را ب��ه دور٢/٥زیست محيطی بودند. انگليسی ها سالنه 
  ميليون دوربين ت��ك فيلم��ی را مص��رف٣٠می اندازند. ژاپنی ها هر سال 

 می کنند و شرکت های ژاپنی علوه بر خودکارهای تشویقی� مدل ق��دیم،
 ميليون ها باطری مجانی نيز هدیه می کنند، که هر کدام حاوی کادميوم

  ميلي��ون تي��غ١٨٣و جي��وه ی س��می اس��ت. آمریکایی ه��ا ه��ر س��ال 
  ميليون متر مکع��ب اس��تایروفوم١٤٠ ميليارد باطری، ٢/٧ریش تراشی، 

 مخصوص بسته بندی را به دور می ریزند که با پول آنه��ا می ش��ود همه ی
 جهان را هر دو ماه یکبار ب�ه مهم��انی بي��رون دع�وت ک��رد. ح��تی ی�ك

  فيل��م١٠ ت��ا ٥کمپانی در مریلند ویدئویی می فروشد که پس از دی��دن 
بایستی دورش انداخت.

تم��ام ظ��روف ح��اوی نوش��يدنی در کش��ور دانم��ارک دوب��اره پ��ر Nتقریبا 
می شوند.

یك گروه به نام «هم��ه چي��ز ب�ا مبلم�ان» وس�ایل من�زل را ک�ه م�ردم 
 نيویورک دور می ریزند جمع آوری و مرتب کرده و به ف��روش می رس��اند.

  در برکلی کاليفرنيا صاحب یك انبار و ی��كاوربان اورهمچنين، شرکت 
 مرکز تفکيك زباله در محل تجمع زباله در ش��هر اس��ت و ب��ا ش��هرداری
 قراردادی بسته تا م��واد ب��ا ارزش زباله ه��ا را ج��دا کن��د. ای��ن ش��رکت و
 شرکت های مشابه اش فعاليت خ��ویش را در سراس��ر کش��ور ب��ه ص��ورت

اتحادیه ای درآورده اند.
بازیابی را به کودکان خ��ود بياموزی��د. آنه��ا نس��بت ب��ه بس��ته بندی های 

 رنگارنگ و جذاب، مخصوصاN آنچه در آگهی های تلویزیونی و فروش��گاه ها
 نشان داده می شود، ضعف دارند. اما از طرف دیگر آنها علقه ویژه ای ب��ه
 طبيعت و همچنين سرعت یادگيری زیادی دارند. به آنها بياموزید که با
 حفظ وسایل و مواظبت از اسباب بازی هایشان، همچنين همراهی با شما

در تعمير اسباب منزل در نجات کره ی زمين نيز با شما همراه باشند. 
در اقتصاد یك بار مصرف امروزی بسته بندی به خودی خود ب��ه ص��ورت 

 یك هدف درآمده است. ابزارآلت و وسایل فل��زی، اس��باب بازی بچه ه��ا،

 مواد آرایشی و بهداش��تی، داروه��ا، دس��تگاه ها ی پخ��ش موزی��ك، م��واد
 غ��ذایی و نوش��يدنی و ه��ر م��اده ی مص��رفی قاب��ل تص��ور دیگ��ری را در
 کارتون های مقوایی جاسازی کرده، در لفاف های کاغذی و یا پلستيکی
 می پيچند و یا هر سه نوع بسته بندی مذکور را در مورد آن با هم انج��ام
 می دهند. شرکت های توليد اسباب بازی که مدعی اند کاله��ای آنه��ا ب��ه
 هيچ وجه شکستنی نيست در عي��ن ح��ال کالهایش��ان را در ان��واعی از
 جعبه های پلستيکی بسته بندی می کنند که چهار براب��ر ان��دازه ی خ��ود
 آنهاست و اینها نيز در کاغذهای ک��ادو دوب��اره ب��ا ظراف��ت و پيچي��دگی

بسته بندی شده اند. 
به نظر می رسد که هر چ��ه درآم��د فزون��ی می گي��رد مي��ل ب��ه حف��ظ و 

مواظبت از اشيای مادی کاهش می یابد.
 درص��د کاغ��ذ و در آمریک��ا نزدی��ك ب��ه٤٠صنایع بسته بندی در آلمان  

 یك چهارم پلستيك کشور را جذب می کند. در کشورهای ص��نعتی ک��ه
 بخش عمده ی طبقه ی مصرفی در آنها زندگی می کنند، نزدیك به نيمی

از زباله های جامعه ی شهری را مواد بسته بندی تشکيل می دهد.
 ميلي��ون٦هزار تن کاغذ مصرف می شود که معادل ٤٠٠در ایران سالنه  

و هشتصد هزار اصله درخت است.
 ليتر آب مصرف می شود.٧٠٠ تا ٥٠٠برای توليد هر کيلوگرم کاغذ 
 کيلوگرم کاغ��ذ قاب��ل بازی��افت ب��ا٨٠به طور متوسط هر کارمند حدود  

کيفيت خوب را در سال دور می ریزد.
 لي��تر١٤٥٠بازیافت هر تن کاغذ اداری موجب ص�رفه جویی در مص��رف  

نفت می گردد.
بازیافت کاغذ احياء منابع اقتص��ادی، ع�دم وابس��تگی ب�ه واردات خمي��ر 

 کاغذ، کاهش آلودگی، جلوگيری از قطع درختان و کاهش توليد زباله را
به دنبال خواهد داشت.  

 هکتار از جنگل ه��ای بک��ر خ��ود را، ک��ه مع��ادل١٧٠٠٠هر سال کانادا  
 مساحت پایتخت آمریکاست، می تراشد تا کاغذ لزم ب��رای روزنامه ه��ای
 آمریکایی را فراهم کند که پر از آگهی اند. یکی از فعالن محيط زیس��ت
 کانادا می گوید: «ظاهراN همه ی عزم ما آن شده که این کشور را به خمير

کاغذ بدل کنيم!»
هر هفته برای تهيه ی روزنامه ی یکشنبه ی آمریکایی ها، جنگلی با بي��ش 

 اصله درخت لزم است.٥٠٠,٠٠٠از 
آگهی های تبليغاتی بخش عمده ای از مصرف کاغذ را به خود اختص��اص 

  ميلي��ارد٣٨ ميليارد کات��الوگ پس��تی به اض��افه ١٤می دهند. همه ساله 
 انواع دیگر تبليغات، سيستم پست را در آمریکا خفه می کند. ب��ه همي��ن

  درص�د ی�ك٦٥ترتيب نشریات ادواری ني��ز از تبليغ��ات سرش��ار اس�ت: 
روزنامه نمونه وار آمریکایی را آگهی های تبليغاتی تشکيل می دهد.

تهيه ی کاغذ لزم فقط برای یك شرکت ک��امپيوتری ک��ه کاتالوگ ه��ای 
  ميليون نفر می فرستد ایج��اب می کن��د٣خود را هر دو ماه یك بار برای 

  ساله جمع آوری شود. به علوه ای��ن ک��ار٧٠ هکتار جنگل ٣٨که چوب 
 ميليارد وات انرژی هم نياز دارد.٢٣٠ ميليون ليتر آب و ٥٩٠به 

  تن ترکيبات آل��ی٣٤٥ تن اکسيدگوگرد و ١٤فرآیند توليد این کاغذها 
 کلر، یعنی گروهی از سمی ترین مواد شيميایی جه��ان را ني��ز در آب ی��ا

هوا منتشر می کند.
:راه هایی برای صرفه جویی در مصرف کاغذ عبارتند از
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o.بازیافت کاغذ و مقوا به هر طریقه ی ممکن و استفاده ی مفيد از آنها
oتحوی��ل نگرفت��ن برگه ه��ا و برش��ورهای تبليغ��اتی ک��ه ب��ه درد م��ا 

نمی خورند.
oاستفاده از کاغذهای بسته بندی، رسيد عابر بانك ها، برگه ه��ای اداری 

 استفاده شده، فاکتورها، نسخه ها، قبوض و ... ب��ه ج��ای کاغ��ذ ن��و در
شرایط ممکن (این شرایط کم نيستند.)

o.استفاده از دستمال پارچه ای به جای دستمال کاغذی تا حد امکان
oخرید اجناس با بسته بندی کم��تر و مفي��د تر (از لح��اظ مي��زان م��واد 

مصرفی از قبيل کاغذ، مقوا، پلستيك و غيره)
oهمراه داشتن کيف یا کيسه ی پارچه ای به هنگ��ام خری��د (ب��ه ج��ای 

استفاده از کيسه های پلستيکی متعدد).
 لباس های کهنه، اسباب بازیوسایل اضافی خود را بفروشيم یا ببخشيم؛ 

و لوازم خانگی را به مؤسسات خيریه هدیه کنيم.
ما می توانيم با کمك افراد خانواده بسياری از چيزها را تعمي��ر کني��م (و 

در هزینه ها صرفه جویی و در کاری سازنده با خانواده مشارکت کنيم).
در بعضی کشورها جش��نواره هایی(ی��ا بازاره��ایی محله ای) ب��رای ف��روش 

 لوازم دسته دوم وجود دارد که اقشار مختلف جامعه (ح��تی بچه ه��ا) در
آن شرکت می کنند.

کالهای بادوام بخریم نه کاله��ای یك ب��ار مص��رف. (ظ��روف چين��ی ی��ا 
 شيشه ای به جای ظرف های یك بار مصرف، باطری ه��ای قاب�ل ش��ارژ ب�ه

جای باطری های یك بار مصرف و ... )
قبل از خرید کمی فکر کنيم، از سر هوس خرید نکنيم و فق�ط آنچ�ه را 

 واقعاN لزم داریم بخریم (پبش از رفتن به خرید در خانه با کم��ی فک��ر و
سر فرصت فهرستی برای خرید تهيه کنيم).

هر خریدی ک��ه می کني��م و ه��ر خری��دی ک��ه نمی کني��م پي��امی ب��رای 
توليدکننده و فروشنده دارد.

در خرید هر محصولی به این موضوعات فکر کنيم: آیا من بيش از ني��از 
 حقيقی ام خرید نمی کنم؟ وقتی کارم با این محصول تمام ش��د چ��ه ب��ر
 سر آن می آید؟ (از چه منابعی برای تولي��د و بس��ته بندی ای��ن محص��ول

استفاده شده است؟)
گروهی خرید کنيم (با تنظيم ليست سفارش با تامل) ؛ ما می توانيم مواد 

مورد نيازمان را مشترکاN با خانواده و دوستان تهيه کنيم.

تبلیغات و تلویزیون
 می نویسد: «پنجاه سال پيش اغل��ب کلم��اتی١٩٧٧ایوان ایليچ در سال  

 که  آمریکایی ها می شنيدند یا شخصاN به خود آنها و یا ب��ه کس��ی ک��ه در
 نزدیکی آنها ایستاده بود گفته  می شد؛ امروز دیگر قضيه ک��املN دگرگ��ون
 شده است. اغلب کلماتی که امروزه هر آمریکایی و با هر کس دیگر از ما
 در جامعه ی جهانی مصرف می شنود یك بي��ان تبليغ��اتی اس��ت ک��ه ب�ه
 عنوان بخشی از فعاليت های بازار فروش انب��وه، س��وار ب��ر ام��واج ب��ه م��ا

می رسد.»
 س��ال از عمرش�ان را ص��رف٢مردم آمریکای شمالی ب�ه ط��ور متوس��ط  

تماشای آگهی های تبليغاتی از تلویزیون می کنند.

امروزه بسياری از تصاویری را ک��ه می بيني��م، مت��ونی ک��ه می خ��وانيم و 
 مکانهای عمومی  که از آنها گذر می کنيم در چنبره ی پيام هایی تبليغاتی
 است که، به قصد برانگيختن اشتهای مصرف در ما، هنرمن��دانه طراح��ی
 شده اند. به خصوص آگهی های تبليغاتی، تلویزیون ه��ای تج��اری و مراک��ز

خرید جملگی قویاN مصرف گرایی را به پيش می برند.
 ی��ا ش��بيه اس��ت. بس��ياری از آگهی ه��ارؤآگهی های تبليغاتی بيشتر ب��ه 

 اطلع��ات چن��دانی در م��ورد محص��ول ب��ه هم��راه ندارن��د. در ع��وض،
 یادآورنده ی شادابی جنسی، ج��وانی اب��دی، ارض��ای وج��ود و جلوه ه��ای
 نامحدودی از این مضمونند که: «آیا شما نمی خواهيد چني��ن باش��يد؟»
 پيامهای تلویزیونی چنان انباشته از تصاویر بی رب��ط ش��ده ک��ه «ح��دس

زدن نوع محصول» سرگرمی تماشاچيان گردیده است.
تبليغات حتی اگر یك محصول خاص را به فروش نرسانند حداقل ای��ن  

 تصور را ایجاد می کنند که مصرف ب��رای ح��ل ه��ر مش��کلی در زن��دگی
پاسخ گوست.

هر صنعتی نيازهایی کاذب برای تبليغ محصول خ��ود را به وج��ود آورده 
 است. کارشناسان تبليغات به خصوص مایلند تا روی ایجاد ع��دم اعتم��اد
 به نفس و تزلزل در زنان کار کنند. همان طور که ارل پوکت رئيس وقت

  سال پيش گفت: «وظيفه ی ما این است که٥٠فروشگاه های زنجيره ای 
 خانم ها را نسبت به هر چه که دارند ناراضی کنيم.» لذا برای آنها که به
 طور طبيعی مژه های کوتاه و کم پشت دارند، این دلل ها نوی��دها دارن��د.
 تبليغات به آنها که موهایشان بيش از حد لخت یا مجع��د اس��ت، و آنه��ا
 که پوستشان خيلی تيره یا خيلی روشن است، یا وزنشان ی��ا اندامش��ان
 هر چيزی جز م��د روز اس��ت، اطمين��ان می ده��د ک��ه ن��وعی راه نج��ات

مصنوعی در دسترس قرار دارد.
یکی از اقلم مصرفی ما در خانه لوازم آرایش است. هر چند که بسياری 

 از این لوازم برای پوست زیان آورند، اما م�ا ب�ه ان�دازه ی ک�افی تبليغ��ات
 دیده ایم که ب��دانيم زن آرم��انی چگ��ونه ظ��اهری دارد! ط��راح تبليغ��ات
 تجاری عشق ما به خویشتن را از م��ا می ربای��د و دوب��اره ب��ه ازای به��ای

محصول آرایشی، آن را به ما می فروشد.
صرف نظر از خواب و کار، مهم��ترین فع��اليت اک�ثر جوام�ع مص�رفی، از 

آمریکا و انگليس گرفته تا ژاپن و سنگاپور، تماشای تلویزیون است.
تلویزی��ون تج��اری ب��ا  ترغي��ب زی��اده خواهی بی وقف��ه، ش��يوه ی زن��دگی 

پرمصرف را به عنوان یك الگو به نمایش می گذارد.
تلویزیون تجاری در تمام جهان در حال پيشروی است و نشان داده ک��ه 

 در تحریك ميل خرید در م��ردم ت��أثير اس��تثنایی دارد. هم��ان طور ک��ه
  در مص��احبه ب��اهين��ز ریيس مجتمع عظيم صنایع غذایی آنتونی رایلی

 مجله ی فورچون گفت: «با رسيدن تلویزیون به یك محل، صرف نظ��ر از
 اینکه مردم چه رنگ یا منشأ و فرهنگی داشته باشند، تقریباN هم��ه ی��ك

چيز را طلب می کنند.»
یکی از مخاطرات تلویزیون های تجاری آن است که فرهنگ های بش��ری 

 را همسان می کند و منج��ر ب��ه ک��اهش تن��وع س��لمت بخش و تض��عيف
 همبستگی آنها با سرزمين آبا و اجدادی شان می شود. بر اساس گ��زارش
 یك شرکت مشاور، که در زمينه ی ارزیابی بازارهای جدید جه��ان س��وم

  می ش��ود همگ��ونی ذائقه ی"ک��وچك تر"فع��اليت دارد: «ه��ر چ��ه دني��ا 
مصرف کنندگان در سراسر جهان بيشتر می گردد.»
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به نظر می رسد که تلویزیون مدت مص��احبت م��ردم ب��ا یک��دیگر را ني��ز 
 کوتاه می کند. در بين فعاليت هایی که وق��ت م��ردم آمریک��ا را ب��ه خ��ود
 اختصاص می دهد تلویزیون سریع ترین رشد را داشته (خرید از این نظر
 مقام دوم را احراز می کند)، در حالی که زمان صرف شده در مص��احبت
 با دوستان و خانواده کاهش یافته اس��ت. ش��اید ام��روز تلویزی��ون ب��رای
 طبقه ی مصرفی همان حکمی را دارد که بخاری های هيزمی دیواری در
 منازل قدیمی داشتند، یعنی چيزی که جذبه تماشایش خانواده را گ��رد
 هم می آورد. البته آتش بخ��اری ن��ه تبلي��غ می کن��د و ن��ه در مص��احبت
 اختللی به وجود می آورد! (جالب آنکه آمریکایی ها در یك نظر س��نجی،

  فع��اليت م��ورد علقه ی روزان��ه، تماش��ای تلویزی�ون را در ردی�ف٢٢در 
 هفدهم و پایين تر از بسياری ازکارها، از قبيل مطالعه قرار داده اند، ح��ال

آنکه برای آن کارها وقت کمتری صرف می کنند).

فرهنگ مصرف
مصرف مواد، در بالی نردبان مصرفی جهانی بط��ور چش��م گير در ح��ال 

 تورم است. بخشی از این افزایش به خاطر آن اس��ت ک��ه م��ردم اش��يای
 بيشتری را به گرد خود جمع می آورند. ام��ا عل��ت عم��ده ی آن افزای��ش
 شدید ضایعات اس��ت. اقتص��اد م��ا م��ردم طبقه ی مص��رفی در چن��بره ی
 بسته بندی بيش از حد، توليد یك بار مصرف، از رده خارج کردن س��ریع
 کالها، وسایل غير قابل تعمير و مدهای دم به دم متغي��ر گرفت��ار آم��ده

  می گوی��د: «ج��امعه ی ص��نعتی١٩٧٧است. همان طور که ایوان ایليچ در 
 وضعيت و چشم انداز شهری را آن گونه خلق نموده که سازگار با انسان ها
 نيست مگر آنکه آنها در این چشم انداز همه روزه معادل وزن خود فلزات

و سوخت را ببلعند.»
ج��امعه مص��رفی هم��واره از طری��ق افزای��ش دائم انتظ��ارات م��ادی، ب��ه 

 سر خوردگی دامن می زند. به محض اینک��ه چي��زی ب��رای همگ��ان قاب��ل
 دسترس باشد «دیگر جاذبه ای ندارد.» اگر دیروز ی��ك تلویزی��ون رنگ��ی
 داشتيد، امروز باید یك دستگاه ویدئو و فردا یك سينمای خانگی و یك
 کامپيوتر شخصی داشته باشيد. مطالبات جدید ازطریق توليد و ارتق��ای
 کالهای جدیدی پدید می آین�د ک�ه در واق�ع فق��ط در دس��ترس گ��روه

مصرف کنندگان داراتر قرار دارد. این را «مدرن سازی فقر» می گویند.
چيان هنگ چن��گ ک��ه روانش��ناس اجتم��اعی در دانش��گاه کواللمپ��ور 

 مالزی اس��ت اظه��ار نظ��ر می کن��د ک��ه «کودک��ان ام��روز به ط��ور قط��ع
 مادی گراتر شده اند، به این معنی که فرد برای بودن با گروه مجبور است

بعضی چيزها را بخرد.»
.خرید، به خصوص در آمریکا، به صورت یك فعاليت اصلی در آمده اس��ت 

 هر آمریکایی به ط��ور متوس��ط هفته ای یك ب��ار ب��ه مرک��ز خری��د می رود
 (بيش از آنچه که به کليسا یا ه��ر عبادتگ��اه دیگ��ری می رود) و هفته ای
 شش ساعت صرف خرید انواع چيزها می کند. این مدت ح��تی بي��ش از
 وقتی است که روس ها در صف های معروف� طولنی خرید اواخ��ر دهه ی
 هشتاد، که معروفيت جهانی پيدا کرده بود، منتظر می ماندند. نوجوان��ان
 آمریکایی، صرف نظر از مدرسه و خانه، در هيچ جای دیگری به ان��دازه ی
 مرکز خرید وقت صرف نمی کنند. برای آمریکایی ها وقت صرف ش��ده در

مراکز خرید بعد از تماشای تلویزیون بيشترین رشد را داشته است.

جامعه ی مصرفی خرید را به صورت نقش مهم زن��ان درآورده اس��ت. در 
  درصد دختران نوج��وان آمریک��ایی٩٣ حدود ١٩٨٧یك نظرسنجی در 

خرید را به عنوان محبوب ترین شيوه ی صرف وقت خود عنوان کرده اند.
به نظر کارن کریستن، دانشجوی رشته ی اقتصاد، خرید در زندگی زنانی 

 که بيرون از خانه کار نمی کنند نقش ویژه ای ب��ازی می کن��د؛ ای��ن ی��ك
 مورد ویژه از حضوری در اجتماع اس�ت ک��ه آنه��ا را در محي��ط عم�ومی
 ظاهراN دل چسب در تماس با سایر افراد بالغ قرار می دهد. ام��ا ب��ا همه ی
 اینها مرکز خرید یك اجتماع متعادل نيست. این یك فعاليت تجاریست
 که هر جزء کوچك آن برای ترغيب مردم به خرید طراحی ش��ده اس��ت.
 در اینجا مردم به طور مصنوعی از چرخه های طبيعت، از تغييرات زمان
 روز و شب و تغييرات هوا ج�دا ش�ده اند؛ آنه�ا ک�ه نتوانن�د ب�ه ان�دازه ی
 دیگران خرج کنند از بقيه ی طبقه ی مصرفی طرد شده اند؛ چنين اس��ت
 که خرید به جای کمك نمودن به مردم ب��رای ایج��اد ارتب��اط خ��وب ب�ا
محله و همسایگان خود، به نوعی بی هویتی لجام گيسخته دامن می زند.

تجاری کردن فض��اهای عم��ومی بع��د از گس��ترش تلویزی��ون تج��اری و 
 تبليغات بيشترین سهم را در ایجاد نياز کاذب به مصرف در افراد دارد ...
 شدیدترین ميزان توسعه ی مراکز خرید را در آمریک��ا می ت��وان دی��د. در

  از ش��مار٣٥٠٠٠ ب��ا رق��م ١٩٨٧ای��ن کش��ور مراک��ز خری��د در س��ال 
دبيرستان ها فراتر رفته است.

با داشتن چنين مراکزی خرید با وسایل حمل و نق��ل عم��ومی و پي��اده 
 مشکل می شود، رفت و آمد اتومبيل ها افزای��ش ی��افته و رش��د بی رویه ی
 شهری سرعت می گيرد. در نهایت مکان های عمومی غيرتجاری ش��هر از
 قبيل ميدان ها و خيابان ه��ای ش��هری ج��ذابيت و س��رزندگی خ��ود را از
 دست می دهند و جای جذاب دیگ��ری ج��ز همي��ن مراک��ز خری��د ب��اقی

نمی ماند که مردم سربزنند.
،بعضی از کشورها در مقابل گسترش فرهنگ خری��د مق��اومت کرده ان��د 

 هرچند که انگيزه ی آنها اکثراN مخالفت با نفس مصرف گرایی نبوده است.
  س��ال اس��ت ک��ه مع��امله در روزه��ای یکش��نبه را٤٠٠انگلستان و ویلز 

 محدود کرده و اکنون نيز گروه های کارگری پيشنهاد اخير مبنی بر لغ��و
 این محدودیت ها را مردود شمرده اند. ... در آلم��ان ني��ز، همچ��ون اک��ثر
 نقاط دیگر اروپا، مغازه ها بایستی در اغلب روزها ساعت شش بع��دازظهر
 تعطيل کنند و ساعات کار روزهای تعطيل آخر هفته نيز محدود اس��ت.
 این گونه محدودیت ها، ص�رف نظر از اینک��ه ب�ا چ�ه انگي�زه ای باش��د، ب�ه
 کنترل مصرف گرایی و جلوگيری از نفوذ بازار ب��ر خصوص��يات و خل��ق و

خوی جامعه کمك می کنند.
تبليغات، تلویزیون تج��اری و مراک��ز خری��د، ای��ن س��ه ني��روی به وج��ود 

 آورنده ی تقاضا، چنان آشنا و خودمانی شده اند که در جامعه ی مص��رفی
 کسی متوجه وجود آنها نمی شود. گسترش آنها در بين طبقات متوس��ط
 نيز بسيار سریع در حال انجام است. اما در عي�ن ح�ال کاش��ت و ایج�اد
 آگاهانه ی نياز یك پدیده ی جدید در تاریخ بشر اس��ت ک��ه س��ابقه ی آن
 به ندرت به یك قرن قبل می رسد. دليلی ندارد که نتوان ای��ن نيروه��ا را

تغيير جهت اساسی داد.
خوب زیستن به معنای مصرف بيشتر نيست؛ کيفيت زندگی انسان تابع 

 کالهای اجتماعی که مصرف می کند نيز هست. هوای تميز، خيابان های
 خلوت، آلودگی ص��وتی کم��تر، فض��اهای س��بز، آین��ده ای مطمئن ب��رای
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 فرزندانمان، فضای سالم و امنيت اجتماعی، بهداشت و درمان همگ��انی،
 آموزش همگانی، خدمات اجتماعی، و پاکيزگی شهر از جمله کاله��ایی
 هستند که کيفيت زندگی را بهبود می بخشند اما به ط��ور ف��ردی قاب��ل
 خرید نيستند. این خدمات و کالها انسان را از نظ��ر درآم��د ثروتمن��دتر

نمی سازند اما کيفيت زندگی انسان را بهبود می بخشند.
آدم ها فقط به این نياز ندارند که چيزهایی را مالك باشند بلکه، پي��ش» 

 از هر چيز، آنها به این نياز دارند که چيزهایی بسازند که در مي��ان آنه��ا
 بتوانند زندگی کنند، یا مطابق با سليقه ی خودشان به آنها شکل بدهند،
 و از آنها در راه تعامل مثبت با دیگران، به خوبی استفاده کنند.» (ای��وان

ایليچ)
ما وقت نداریم، زیرا قسمت اعظم وق��ت م��ا ص��رف ک��ار ک��ردن و وق��ت 

 گذاش��تن ب�رای ت��أمين هزین�ه و خری�دن ل��وازم ص�رفه جویی در زم�ان
می شود!

ما اکنون تنها در رؤیاهایمان می توانيم به باغبانی و سبزی کاری مشغول 
  شویم و به دور از سر و ص��دا، فش��ار عص��بی و آل��ودگی، ش��غلی زن��ده و
 هدف مند داشته باشيم، احساس سلمتی کنيم و نقش مثبت و فعالی را
 در اجتماع داشته باشيم، اجتماعی ک��ه در آن ه��ر ک��س اف��راد دیگ��ر را

می شناسد و همه یکدیگر را درک می کنند.
Nسازمان بهداشت جهانی فهرستی از داروهای ضروری (داروه��ای ک��امل 

 مشخص برای ناراحتی ها و ناهنجاری های کاملN مستند) تهيه و ت��دوین
  قلم می رسد. ام��روزه در ای��الت متح��ده٢٢٠کرده است . تعداد آنها به

  نوع٨٠٠٠ نوع در آلمان و ٢٤٠٠٠ نوع تجارتی دارو، ٦٠٠٠٠متجاوز از 
 در فرانسه به فروش می رسد. گروهی ازکارشناسان که بازارداروی ایالت

  درص��د داروه��ای موج��ود در٦٠متحده را بررسی کردند، پی بردند که 
 این بازار بی ارزش است .در بریتانيا بي��ش از نيمی از تم��ام بزرگس��الن و
 تقریباN یك سوم� کودکان به نحوی دارو مصرف ميکنند. ب��ه ق��ول ای��وان
 ایليچ، طب و داروسازی حرفه ای نوع جدیدی از ذخایر و انسانی ویژه را
 پرورش می دهد: کودکانی که در بيمارستان به دنيا آمده ان��د، در ق��الب
 فرمول خاصی تغذیه و از آنتی بيوتيك سرشار شده اند، رشد می کنند و
 به بزرگسالنی تبدیل می شوند که می توانند در شرایط ب��ی روح و ملل
 آور شهر مدرن امروزی دوام آورند و با ه��ر ه��زینه ای نس��لی را پ��رورش
 می دهند و بزرگ می کنند که حتی از خودشان بيش��تر ب��ه دارو و ط��ب

وابسته اند . در این ميان، برنده ی بزرگ، صنایع داروسازی است.
گ��ویی در جوام��ع ام��روزی پزش��کان نمی توانن��د وض��عيت اجتم��اعی و 

 اقتص��ادی ای را ک��ه م��وجب بيم��اری و درد هس��تند تغيي��ر دهن��د، ام��ا
 می توانند داروهایی برای ما تجویز کنند که فشار عصبی و روانی را ک��م

کرده و ما را آرام کنند!
مصرف داروهای آرام بخش برای مقابله ب��ا فش��ارهای عص��بی، مش��کلت 

 عدیده ی اعتياد ب��ه دارو را پدی��د آورده اس��ت. والي��وم، پ��ر فروش تری��ن
  نوع آرام بخش موجود، در ه��ر س��ال در ای��الت٧٠٠آرام بخش در ميان 

 متحده پنجاه ميليون بار و در اروپا بيست ميليون ب��ار تج��ویز می ش��ود.
 زنان دو برابر مردان از این دارو مصرف می کنند. ای��ن دارو می توان��د ب��ه
 نحو خطرناکی سمی باشد و عوارض ت��رک اعتي��اد ریش��ه داری را ب�ه ب�ار

  ميلي��ون دلر ب��ه کارخانه ه��ای١٠٠٠آورد. ای��ن دارو س��النه ح��دود 
سازنده اش، هوفمن - لروش، سود می رساند.

«سرخپوس��ت س��خن می گوی��د (گزی��ده ای از س��خنرانی «راس��ل مين��ز 
سرخپوست آمریکایی) :

 هستی یك موضوع روحانی است. سود بردن یك موض��وع م�ادی اس�ت.
 سرخ پوس��تان آمریک�ایی، از ق�دیم و طب��ق س�نت خ��ود، هم��واره تلش
 کرده اند تا از نظر معنوی بهترین آدمهایی باشند که می توانند. بخشی از
 فرایند رشد روحانی و معنوی بخش��ش م��ال و دس��ت کش��يدن از س��ود
 بيشتر است. سود مادی در فرهنگ سنتی م��ا نش��انه ی منزل��تی ک��اذب
 است، در حالی که در ن��زد اروپایي��ان دليل��ی اس��ت ب��ر اینک��ه سيس��تم
 «کارآمد» است. مهم ترین نکته در اینجا این است که اروپایيان در ای��ن
 مي��انه احس��اس هيچ گ��ونه فق��دان و ب��اختی نمی کنن��د. روی هم رفت��ه،
 فيلس��وفان اروپ��ایی چن��دان از واقعي��ت، معن��ویت زدایی کرده ان��د ک��ه
 هيچ گونه رضایتی در مشاهده ی شگفتی یك کوهستان، یك دریاچه ی��ا
 حتی یك انسان به دست نمی آی��د؛ بلک��ه ایش��ان رض��ایت خ��اطر را ب��ر
 حسب بهره مندی و استفاده ی مادی می سنجند؛ به این ترتيب [از نگ��اه
 ایش��ان] کوهس��تان ب��ه تل��ی از س��نگ و ش��ن و دری��اچه ب��ه م��ایع
 خنك کننده ی کارخانه تبدیل می شود. انسان ها حق تخریب م��ام زمي��ن
 را ندارند، نيروهایی فراتر از هرچه ک��ه ذه��ن اروپ��ایی ب��ه تص��ور آورده،
 وجود دارد. انسان باید با تمام روابط [در نظام هستی] هماهن��گ باش��د

وگرنه این ناهماهنگی سرانجام او را به وادی نابودی هدایت می کند.
شناخت راه و رسم کارکرد طبيعت اهميت حياتی دارد. اما این که حکم 

 کنيم طبيعت چگونه باید به کار گرفته شود، ب��ه معن��ای انتخ��اب بي��ن
 س��بك های زن��دگی، سيس��تم ها و ان��واع مختل��ف تم��دن اس��ت و ای��ن

به خصوص یك انتخاب اخلقی و سياسی است.
حجم عظيمی از مشکلت زیست محيطی، قار�ه ای ی��ا جه��انی هس��تند  و 

 نيازمند توجه جهانی در بالترین سطوح اند. اما از س��وی دیگ��ر، قس��مت
 اعظم این مسایل از سبك زندگی ما، گزینش های سياسی و ترجيح��ات
 ما به عنوان مصرف کننده در دنيای صنعتی ناشی می ش��وند. ه��ر ک��اری
 که ما شخصاN در خانه، در جامعه محل�ی خود، در مدرسه یا محل کارمان
 انجام می دهيم، مهم و تعيين کننده است. به این ترتيب بر عهده همه ی

ما است که برای اصلح وضعيت قدم پيش بگذاریم.
 بگذارید نياز های اساسی انسان، توليد، مصرف و سبك زن��دگی را ش��کل

دهند!

سیاست، دولت و برنامه ریزي کلن
ما حال دیگر به تهدیدی ب��رای هس��تی خ��ود تب��دیل ش��ده ایم. در ای��ن 

 وض��عيت، ای��ن اعتق��اد ک��ه «کارشناس��ان رف��ع و رج��وعش می کنن��د»
 همان قدر می تواند خطرناک باشد که با بی اعتنایی شانه بال بيان��دازیم و

بگویيم: «بگذریم، کار از کار گذشته است». 
تغيير دادن سبك زندگی مان یکی از اجزای راه حل مش��کلت اس��ت. راه 

 ح��ل دیگ��ر، انتق��ال فش��ار ب��ر دوش دول��ت اس��ت. ب��ه همين ترتي��ب،
 همچنان که ناگزیریم خودمان با  یکدیگر متحد شویم و کارهایی را ک��ه
 انجام می دهيم سازگار با چرخه های اکولوژیکی زمين باشد، باید محي��ط
 زیست را جدی بگيریم و آن را در برنامه ریزی های اقتصادی، فرهنگی و

سياسی به حساب آوریم.

٧



 مقابله با خطرات زیست محيطی مس��ئوليت ها و وظ��ایف خاص��ی را از س��وی
 اشخاص حقيقی و حق��وقی در هم��ه س��طوح مل��ی و جه��انی می طلب��د ک�ه

می توان خطوط کلی این مسئوليت ها و وظایف را به این شکل بيان کرد:
برنامه ریزی مناسب آموزشی و توجيهی و بهره گيری مناسب از ابزارهای 

 آموزشی و رسانه های همگانی ب��رای آم��وزش و ت��وجيه تع��داد ه��ر چ��ه
بيشتری از افراد و جلب مشارکت آنها انجام گيرد.

فضای گفت وگویی مناسب در عرصه های گون��اگون مل��ی و فرامل��ی ب��ه  
 منظور تبادل آزادانه اطلعات، بيان انتقاده��ا، عرض�ه گزارش ه�ا و تلش
برای دستيابی به وحدت نظر در مورد مسائل زیست محيطی ایجاد شود.

ب��رای ایج��اد بس��ترهای مناس��ب در راس��تای مق��ابله ب��ا برنامه ه��ا و 
 سياست های زیان بار بخش های دول��تی و غيردول��تی در همه ی س��طوح

مرتبط با محيط زیست، تلش هایی به صورت جدی انجام گيرد.
دولت ه��ا خ��ود بای��د ب��ا موان��ع دیوان س��الرانه موج��ود در راه تحقي��ق 

 خواس��ت های مط��رح در چ��ارچوب ع��دا لت زیس��ت محيطی و حق��وق
زیست محيطی افراد مبارزه کنند.

دولت ها باید در نظر داشته باشند که ب��رای مش��ارکت ه��ر چ��ه بيش��تر 
 شهروندان در حفظ محيط زیست، رعایت حقوق شهروندی آنان و ایجاد
 زمينه مناسب برای مشارکت دموکراتي��ك اف��راد در سرنوش��ت سياس��ی

لزم است. 
 ب��رای ایج��اد مس��ئوليت در تك ت��ك اف��راد و مق��ابله دموکراتي��ك ب��ا
 سياست های مخرب نهادها و اشخاص دولتی و غير دول��تی و ه��ر گ��ونه
 کانون قدرت، که در پی منافع محدود شخصی ی��ا گروه��ی ی��ا طبق��اتی
 ویژه خود هستند، لزم است که نهادهای دموکراتيك رشد یابند و نظام

سياسی هر چه دموکراتيك تر شود. 
 به رسميت شناختن راستين شوراهای محلت، شوراهای دانش آم��وزی،
 دانشجویی، کارگری، روستایی، شهری، استانی تا کشوری تضمين کننده
 مشارکت فعال شهروندان در سرنوشت سياسی به طور خاص و در حف��ظ
 سلمت زیستگاه خود و همنوعان خود به ط��ور ع�ام اس�ت. ای�ن مس��ئله
 دموکراسی از پ��ایين و انتخ�اب هم��ه مس��ئولن در س�طوح گون�اگون و
 مشارکت های گوناگون افراد، از جمله در حفظ محيط زیس�ت را تق�ویت
 می کند. دولت ه�ا بای�د زمين�ه را ب�رای دخ�الت تع�داد ه�ر چ�ه بيش�تر
 انسان ها، تا حد نوعی دموکراسی مستقيم در محيط های کوچك فراه��م

سازند. 
دولت ها باید قوانين، مقررات و آیين نامه های لزم را، برای جل��وگيری از 

 آلوده کردن محيط زیست، ساماندهی ام�ر بازی�افت م�واد، دس�تيابی ب�ه
 انرژی مناسب، دستيابی به الگوی مناسب مصرف، چگ��ونگی بهره گي��ری
 از مواد خام و تلش برای تجدید منابع، جلوگيری از اج�رای برنامه ه�ای

نادرست توسعه، وضع کنند.
:دولت ها باید برنامه های زیر را نيز به طور جدی پيگيری کنند

کنترل جمعيت؛-
 بسط اوقات فراغت شهروندان، توجه دادن آنان به لزوم حفظ محي��ط-

زیست، تقویت نگرش معنوی و زیباشناختی آنان به طبيعت؛
 ایجاد فضای مناسب ب��رای بح��ث و بررس��ی درب��اره من��افع گون��اگون-

 اقتصادی در حوزه توليد،صادرات و واردات، شيوه های توليد و توزی��ع،
الگوهای مصرف و تلش برای ایجاد تغييرات مناسب در آنها. 

در زمينه برنامه ریزی های اقتصاد و در مس��ير توس��عه ی پای��دار، بای��د از 
 برنامه ریزی هایی استفاده کنيم که وضع تعداد بسيار زی��ادی از م��ردم را
 به عنوان یك کل ارتق��اء ببخش��يم ، ن��ه اینک��ه عم��دتاN من��افع نخبگ��ان

مصرف گرا، مورد نظر قرار گيرد.

:یك اقتصاد پایدار باید ویژگی های زیر را دارا باشد
اهميت سيستم های طبيعی را برای بهروزی انسان درک کند.-
 فعاليت های اقتصادی را در راه بهبود کيفيت زندگی برای همه - و نه-

برای تعدادی خاص - تضمين کند.
 به دنبال یافتن راه هایی باشد که اطمينان دهد فعاليت های اقتص�ادی-

سيستم های طبيعی را حفظ و اصلح می کنند.
از همه ی منابع به شکلی کارآمد بهره برداری کند.-
حداکثر بازیافت و حداکثر استفاده ی مجدد را ترویج کند.-
 به طور کامل به تکنولوژی ه��ای پ��اکيزه و تجدیدش��دنی اتک��ا داش��ته-

باشد.
اکوسيستم های آسيب دیده را بازسازی کند.-
خودکفایی محلی را تشویق کند.-
 در هر منطقه بر کاربرد تکنولوژی های مناسب همان جا تأکيد داشته-

باشد.
 قانون اساسی: در جمهوری اسلمی، حفاظت محيط زیست که٥٠اصل  

 نسل امروز و نسل  های بعد باید در آن حي��ات اجتم��اعی رو ب��ه رش��دی
 داشته باشند،  وظيفه عم��ومی تلق��ی می گ��ردد. از ای��ن رو فعاليت ه��ای
 اقتصادی و غير آن که با آلودگی محيط زیس��ت ی��ا تخری��ب غي��ر قاب��ل

جبران آن ملزمه پيدا کند، ممنوع است.

برخی از منابع استفاده شده:
 عبدالحس��ين، ت��رجمه ی آلن درنينگ، نوشته ی چقدر کافيست؟ •

، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدوهاب زاده
 ویلي��امو استفن کرول ، نوشته ی شناخت محيط زیست، قدم اول•

، نشر شيرازهبهرام معلمی، ترجمه ی رنکين
  کار ساده برای حفاظت از٥٠پيشنهاد  (حفاظت از محيط زیست•

، شرکت انتشارات فنی ایراننصرا... صمدی، ترجمه ی محيط زیست)
 مش��ارکت در حف��ظ محي��ط زیس��ت ، نوش��ته ی موس��ی اکرم��ی،•

٤، شماره ١٣٨١، سال اول، »زارش گفت و گو«گماهنامه ی 

 * آمار کشورهای خارجی، هر جا که تاریخی قيد نش��ده، مرب��وط ب��ه اوای��ل
دهه نود ميلدی است.
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