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همواره بهخاطر داشته باشیم که تنفس ضروریترین و حداقل نی!!از م!!ا
در دنیاست.
آلودگی هوا  11برابر آلودگی آب و  16برابر آل!!ودگی غ!!ذا ب!!رای انس!!ان
خطرناک است.
سالنه حدود  3میلیون نفر از مردم جهان به دلیل آل!!ودگی ه!!وا ج!!ان
خود را از دست میدهند.
 92درصد بیماریهای تنفسی و ریوی و  20درصد بیماریهای قل!!بی و
عروقی ناشی از آلودگی هواست.
روزانه  1200تن آلینده در هوای تهران پخش میشود.
میزان بنزن )که بسیار خطرناکتر از مونواکسیدکربن اس!!ت( در ه!!وای
تهران  2/5برابر استاندارد جهانی است.
به علت آلودگی هوا عمر شهروندان در ایران ب!!ه ط!!ور متوس!!ط  5س!!ال
کاهش یافته است.
در تهران روزانه  27نفر بر اثر آلودگی هوا جان میدهند ،یعن!!ی تقریب!!اR
هر  55دقیقه یك نفر یا بیش از  9000نفر در سال!
یك خودروی فرسوده تنها برای پیمودن یك کیلومتر مسافت ،اکس!!یژن
مورد نیاز  200نفر در یك شبانهروز را مصرف و به دود تبدیل میکند.
دودهایی که از اگزوز وسایل نقلیه موتوری خارج میشوند حاوی ح!!دود
 1000م!!اده س!!می و عام!!ل  60ت!!ا  90درص!!د ک!!ل آل!!ودگی ه!!وا در
کشورهای صنعتی است .مونو اکسید کربن به خص!!وص ب!!رای بیم!!اران
قلبی خطرناک است ،زیرا از ورود اکسیژن ب!!ه ریهه!!ا میکاه!!د .تنف!!س
هیدروکربن باعث خستگی مفرط و حتی احتمال Rبروز سرطان میش!!ود.
 8درصد از جمعیت جهان که مالك  400میلیون اتومبیلاند در اسیدی
شدن باران ،گرمایش کرهی زمین و مرگ سالنه  250000نفر ناشی از
حوادث رانندگی ،دست دارند.
اسیدی شدن باران عمدتا Rنتیجهی انتشار گوگرد و اکس!!ید نی!!تروژن از
نیروگاههای حرارتی بزرگ ،رفت و آمد اتومبیلها ،صنایع کاغذ و خمیر
کاغذ و کورههای ذوب فلزات است .این آلیندههای ه!!وا میتوانن!!د ب!!ه
وسیلهی باد تا فواصل زیاد پراکنده ش!!وند و ب!!ه ص!!ورت ذرات خش!!ك،
گاز ،باران و یا برف فرو بیایند.
در اروپ!!!ا  16کمپ!!!انی اتومبی!!!ل س!!!ازی ،س!!!النه هف!!!ت میلی!!!ون
دستگاهاتومبیل از  300نوع مختلف تولید میکنند .تولید انبوه اتومبی!!ل
منابع نفتی و کانی را تحلیل میبرد ،هوا را آلوده و خراب میکند ،مقدار
بسیار زی!ادی س!ر و ص!دای ناهنج!ار پدی!د میآورد و زمینه!ا را ب!رای
احداث جاده و نیز سرمایهگذاریهای ض!روری ب!رای گس!ترش حم!ل و
نقل عمومی ،به شدیدترین وجهی میبلعد و تباه میکند .میانگین حمل
مسافر به وسیلهی هر اتومبیل  1/3نفر است و بنابراین برای حم!!ل ه!!ر
 400نفر باید  300دستگاهاتومبیل به حرکت درآید که دو صف به طول
 1/5کیلومتر را تشکیل میدهد .قطاری به طول  150م!!تر میتوان!!د از




پس همین کار )حمل  400مسافر( برآید  ،آن هم با هزینهی اقتص!!ادی
و زیست محیطی به مراتب کمتر.
در تهران  2/5میلیون خودرو تردد میکند که روزانه  1400خ!!ودرو ب!!ه
تعداد آنها اضافه میشود.
در تهران تنها  17درصد حمل و نقل با اتوبوس 5 ،درصد با م!!ترو و 20
درصد با تاکسی انجام میشود.
برای حفظ سلمتی خود و دیگران تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی
استفاده کنیم.
کودکان و بیماران در مقابل آلودگی ه!!وا حس!!استر و آس!!یبپذیرترند.
برای حفظ سلمت آنان به پاکی هوا کمك کنیم.
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 40درصد از مردم جهان آب آشامیدنی کافی مورد نیاز خود را ندارند.
آب آشامیدنی یك و نیم میلیارد نفر از مردم دنیا به فض!!ولت انس!!انی،
دامی و مواد خطرناک شیمیایی آلوده است و اگر گرسنگی آنها را نکشد
احتمال Rآب آلوده چنین میکند .بر طبق نظر سازمان بهداش!!ت جه!!انی
 80درصد بیماریهای جهان سوم از آب ناشی میشود.
با  10درصد صرفهجویی در مصرف آب میتوان دو برابر جمعیت کنونی
جهان را سیراب کرد.
آب در اکثر کشورهای فقیر کمیاب است و در چندین کشور ص!!نعتی و
پیشرفته و همچنین بعضی کشورهای در حال توسعه به س!!رعت رو ب!!ه
کمیابی میرود .کمبود آب میتواند در آین!!دهی ن!!ه چن!!دان دور ح!!تی
موجب بروز جنگ بین ملتها شود.
بحران آب بحران غذا را نیز به دنبال خواهد داشت.
کمتر از یك درصد آب کرهی زمین شیرین و قابل آشامیدن است.
افت سالیانهی آبهای زیرزمینی در ایران حدود  6میلی!!ارد م!!تر مکع!!ب
است.
سطح آبهای زیرزمینی در ایران تنها در س!!ال  1387ب!!ه ط!!ور متوس!!ط
حدود  3متر پایین آمده است.
هماکنون در برخی نقاط کشور چاهها تا عمق  300متر پایین رفتهاند.
 94درصد آب مصرفی کشور در فعالیتهای کشاورزی صرف میگردد.
در ایران  18میلیون هکتار زمین زراعی و باغ وجود دارد که  10میلیون
هکتار دیم و  8میلیون هکت!!ار آن آبی!!اری میباش!!د .از ای!!ن  8میلی!!ون
هکتار تنها در یك میلیون هکتار از سیستم آبی!!اری پیش!!رفته اس!!تفاده
میگردد و بقیه با روشهایی همچون غرقاب کردن آبیاری میشوند.
با مصرف نادرست آب دو خطا مرتک!!ب میش!!ویم :ه!!در دادن به!!ترین
منبع حیات ،و تولید فاضلب بیشتر.
برای تولید هر کیلوگرم کاغذ  500تا  700لیتر آب مصرف میشود.
تولید یك کیلوگرم گندم خشك به  1500لیتر آب نیاز دارد.
تولید یك لیتر شیر  4000لیتر آب مصرف میکند.
تولید یك کیلوگرم گوشت  20تا  60هزار لیتر آب مصرف میکند.
تولید یك اتومبیل به  400000لیتر آب نیاز دارد.
با ریختن یك لیتر روغن موتور روی زمین ،یك میلی!!ون لی!!تر از من!!ابع
آب زیرزمینی آلوده میشود.










 75درص!د آلین!دههایی ک!ه در سراس!!ر جه!ان وارد آبه!ای س!طحی
میشوند حاصل فعالیتهای انسان در خشکیاند.
اگر یك خانوادهی  4نفری هر یك روزی  5دقیقه دوش بگیرند ،بیش از
 26هزار لی!تر آب در ی!ك هفت!ه مص!رف خواه!د ش!د ک!ه مع!ادل آب
آشامیدنی آنها در  3سال است.
یك سر دوش عادی در دقیقه حدود  19تا  27لیتر آب مصرف میکند.
پ!س ح!تی ط!ی ی!ك دوش  5دقیقهای ح!دود  130لی!تر آب مص!رف
میشود .سردوشهای »کم جری!!ان« مص!!رف آب را ت!!ا  %50ی!!ا بیش!!تر
کاهش میدهد؛ معم!و Rل می!زان جری!ان آب از آنه!ا ح!دود  11لی!تر در
دقیقه یا کمتر است .بنابراین نصب این نوع س!ردوشها در حم!ام خ!انه
راه بسیار مؤثری برای صرفهجویی در مصرف آب است.
با نصب »هواده شیر« بر روی شیرهای آب منزل میتوان مق!!ادیر قاب!!ل
توجهی آب را صرفهجویی نمود .در حالت عادی در هر دقیقه بین  11تا
 19لیتر آب از شیرها خارج میشود .اما با نصب ه!!واده ،ای!!ن جری!!ان را
میتوان تا  %50کاهش داد .از آنجا که آب در این شیرها با هوا مخل!!وط
میشود جریان آب به طور حیرتانگیزی بیشتر به نظر میرس!!د .نص!!ب
وسیلهی مذکور بر روی شیرهای سینك دستشویی و آشپزخانه م!!وجب
صرفهجویی در مصرف آب خواهد شد.
همچنین با نصب این وسیله مصرف آب میتواند بیش از  1000لیتر در
ماه برای یك خانوادهی  4نفری کاهش یابد که معادل بی!!ش از 12000
لیتر در سال میباشد .پس اگر فقط ده هزار خانوادهی  4نفری از هواده
اس!!تفاده کنن!!د بی!!ش از  120میلی!!ون لی!!تر در س!!ال در مص!!رف آب
صرفهجویی خواهد شد.
استفاده از جارو به جای آب در تمیز کردن پلهها و پارکینگ صدها لیتر
در مصرف آب صرفهجویی میکند.
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هر سال  1/5میلیون هکتار )یعنی  9درصد( از زمینهای کش!!ورمان ب!ه
بیابان تبدیل میشود.
اگ!ر رون!د فعل!ی تخری!ب خ!اک ادام!ه یاب!د در  30س!ال آین!ده تم!ام
زمینهای حاصلخیز کشور را به خاطر فرسایش از دست خواهیم داد.
هر پنج سال یك میلیون هکتار از جنگلهای ایران از بین میرود.
سیل ماسوله ،تنک!!ابن ،گلس!!تان و  ،...پیام!!د جنگلزداییه!!ای دی!!روز و
زنگ خطری برای سیلهای فرداست.
در ه!!ر دقیق!!ه بی!!ش از  2هکت!!ار از جنگله!!ا و مرات!!ع کش!!ور تخری!ب
میشود.
سالنه حدود  1/5درص!د از جنگله!ای کش!ورمان از بی!ن میرود .اگ!ر
همینطور ادامه بدهیم  60سال بعد تقریبا Rاثری از جنگل در کش!ورمان
باقی نخواهد ماند.
به فکر صحبت کردن با همسایهها در مورد کاش!!تن درخ!!ت در محلهی
خود باشید .خواهید دید که بسیاری از مردم همچون شما ب!ه ای!ن ک!ار
علقهمندند.

از حیات سبز گیاه  ،زندگی انسان ادامه مییابد.
درختان و پوشش گی!اهی از میلیونه!ا س!ال قب!ل ،همچ!ون کارگ!اهی
عظیم هوای کرهی زمین را تصفیه میکنند.
گیاهان سبز آنچه را که برای رشد نیاز دارند از »چرخهه!ای« گون!اگون
زیس!!تکره ،یعن!!ی چرخ!!ش ان!!رژی و م!!اده میگیرن!!د .انس!!انها تنه!!ا
گونهه!!ایی در تاری!!خ طبیعیان!!د ک!!ه چیزه!!ایی تولی!!د میکنن!!د ک!!ه
نمیتوانن!د مج!ددا Rآنه!ا را ب!ه مص!رف خ!ود برس!انند .بقیهی ط!!بیعت
»فضولت« را به طور کامل به منابع تبدیل میکند.
هر هکتار جنگل سالنه  50تن گاز کربنیك را ج!!ذب ک!!رده و  2/5ت!!ن
اکسیژن تولید میکند.
یك چهارم داروها از گیاهان و درختان جنگلی به دست میآید.
درخت یعنی اکسیژن ،غذا ،جلوگیری از فرسایش خاک ،حف!!اظت از آب
و بسیاری از نیازهای بیشمار دیگر.
برای تشکیل ضخامت یك سانتیمتر از خاک زراع!!ی ب!ه ط!!ور متوس!!ط
 700سال زمان لزم است.
به یاد داشته باشیم که گندم تنها از خاک میروید.








2

یك و نیم میلیارد نفر از مردم فقیر دنیا قادر به تأمین غذای کافی برای
خود نیستند؛ شاید نیم!ی از آنه!ا چن!ان ب!ا کمب!ود غ!ذا روبروین!د ک!ه
احتمال Rدر معرض رشد ناتمام ،عقبماندگی ذهنی و ح!!تی م!!رگ ق!!رار
داشته باشند.
در جهان هیچگونه کمبود غ!ذایی وج!ود ن!دارد! آری ام!روزه در جه!ان
چندان غذا یافت میشود ک!ه هم!ه بتوانن!د تغ!ذیه ش!وند .ام!ا مش!!کل
آنجاست که این غذا به شکل عادلنهای تقسیم و توزیع نمیش!!ود .ای!!ن
امر در مورد اکثر منابع صادق است؛ این فشار جمعیت نیست که آنها را
میبلعد ،بلکه تولید و مصرف اسرافگرایانه در دنیای صنعتی اس!!ت ک!!ه
این منابع را تحلی!!ل میب!!رد .کش!!ورهای پیش!!رفته  67درص!!د س!!وخت
فسیلی 75 ،درصد کانیهای فلزی و  80درصد فلزات غیر آهنی جه!!ان
را مورد استفاده قرار میدهند .آمریکای شمالی تنها پنج درصد جمعیت
جهانی را در خود جای میده!د ول!ی ی!ك س!وم من!ابع س!یارهی م!ا را
مصرف میکند.
کشیدن سیگار و خ!وردن غ!ذاهای پ!ر چ!رب ن!ه تنه!ا مس!تلزم ص!رف
هزینههای سنگین بابت بیماریهای قلبی ،سکتهی مغزی ،س!!رطان و ...
است ،بلکه عامل بسیاری از فشارهای زیس!تمحیطی ناش!ی از سیس!تم
کشاورزی کنونی در سطح جه!ان اس!ت ،از فرس!ایش خ!اک گرفت!ه ت!ا
استخراج بیش از اندازهی آبهای زیرزمینی.
یك میلیارد و دویس!!ت و پنج!!اه میلی!!ون نف!!ر از جمعی!!ت گوش!!تخوار
جهان ،که سه برابر حدود پنج میلیارد نفر باقیمان!دهی جمعی!ت جه!ان
چربی مصرف میکنند ،به طور غیر مستقیم  %40غلت جهان را ،غلتی
که دامها آنها را میخورند تا چاق شوند ،میبلعند.
بیش از یك میلیارد نفر در سال را میتوان ب!ا لوبی!ا و حبوب!اتی ک!ه ب!ه
مصرف غذایی دامها در امریکا میرسد سیر کرد.
مصرف جهانی نوشابههای گازدار از  64میلیارد قوطی در  1980به رقم
تقریبی  85میلیارد در  1990افزایش یافته است .قسمت زیادی از ای!!ن











رشد به علت رقابت ش!دید دو ش!رکت پپس!یکول و کوکاکولس!!ت ک!ه
محص!!ولت خ!!ود را تقریب!!ا Rدر همهی کش!!ورهای جه!!ان ب!!ه ف!!روش
میرسانند .به خصوص کوکاکول آنچنان بینالمللی شده ک!ه  80درص!د
درآمد خود را از خ!ارج از مرزه!ای آمریک!ا ب!ه دس!ت میآورد .در ی!ك
مجلهی تجاری یك پوستر دو صفحهای ترسیم ش!ده ک!ه در آن هیتل!ر،
ناپلئون و لنین بطری کوکاکول در دست دارند ،ب!ا ای!ن نوش!ته ب!ر روی
تصویر که» :فقط یکی دراین نبرد توانست بر جهان پیروز شود ! «
رئیس شرکت کوکاکول ،دونالد کئورگ ،زمانی گفت» :وقتی به اندونزی،
کشوری استوایی با  180میلیون نفر سکنه و سن می!!انگین  18س!!ال و
مسلمان ،و ممنوعیت الکل ،فکر میکنم آنگاه حس میکنم ک!!ه بهش!!ت
چگونه جایی میتواند باشد ! «
اکثر مردم کشورهای غربی یك سوم Šدرآمدشان را بابت خ!!وراک هزین!ه
میکنند .به بیان دیگر ،یك سوم Šحیات ک!اری آنه!ا ب!ه کس!ب خ!وراک
مربوط میشود ،دقیقا Rمانند انسانهای شکارگر و گردآورندهی خوراک در
دوران اولیهی پیدایش انسان!
م!ا آنق!در وق!ت ن!داریم ک!ه غ!ذای ت!ازه درس!ت کنی!م! خانوادهه!ا ب!ه
خوراکهای گران اما از لحاظ مواد غذایی فقی!!ر و ب!!ا ب!!اروری ن!!امطلوب
وابسته شدهاند ،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 بیش!!تر ب!ه س!ود
میاندیشد.
رژیم غذایی طبقهی مصرفی با اتکای شدید خود به حمل و نقلهای راه
دور یك زیان اقتصادی و زیستمحیطی دیگر روی دست ما میگذارد.
هر لقمه غذای آمریکایی به طور معمول حدود  2000کیلومتر مس!!افت
را از مزرعه تا میز غذا طی میکند.
خطوط تدارکاتی غذای طبقهی مصرفی گرداگرد زمین را ف!را میگی!رد.
مردم شمال اروپا کاهوی حمل شده از یون!!ان را مص!!رف میکنن!د .س!!ر
س!فرهی ژاپنیه!ا چن!دین ت!ن گوش!ت ش!ترمرغ اس!ترالیایی و گیلس
آمریکایی  Šحمل شده با هواپیما مصرف میشود .یكچهارم انگوری ک!!ه
آمریکاییها میخورند از  7000کیلومتر دورتر ،یعن!ی ش!یلی ،میآی!د و
نیمی از آب پرتقال مصرفی آنها محصول برزیل اس!ت .می!وهی مص!رفی
اروپاییها حتی از استرالیا و زلندنو نیز آورده میش!ود .ح!تی گŒل!ی ک!ه
میز غذای مردم طبقهی مصرفی را تزئین میکن!!د نی!!ز از راه دور آم!!ده
است :گل زمستانه برای اروپاییها از مزارع کنی!ا و ب!رای آمریکاییه!ا از
کلمبیا و با هواپیما حمل میشود.
ما انسانها نسبت به ه!ر موج!!ود زن!دهی دیگ!!ری بیش!!تر غ!ذا مص!!رف
میکنیم .اما چیزی که به آن توجه نمیکنیم این اس!!ت ک!!ه ه!!ر موق!!ع
مواد غذایی میخریم در واقع تصمیم میگیریم که کدام نوع کش!!اورزی
را میخواهیم در حال حاض!ر و در آین!ده حم!ایت کنی!م .همچنی!ن در
پشت تقریبا Rهر جنسی که خریداری میکنیم منابع ،کارخ!!انه ،ان!!رژی و
حمل و نقلی مشخص قرار دارد.
به عنوان مثال غذاهای فراوری شده )آماده( در طول پخ!ت و پ!ز ،س!رد
شدن ،خشك شدن ،حمل و نقل و  ، ...تا وقتی که در خانه دوباره گ!!رم
و برای خ!وردن آم!اده ش!وند ،ب!اعث ه!در رفت!ن مق!دار زی!ادی ان!رژی
میشوند .بنابراین :

o
o

o
o

مواد غذایی تازه بخرید )تولید غذاهای یخزده به نسبت غذاهای ت!!ازه
به ده برابر انرژی نیاز دارد(؛
مواد خوراکی و غذاهایی را برای خریدن اختی!!ار کنی!!د ک!!ه در فاصله
نزدیکتری به خانه شما تولید ش!ده باش!!ند ،از جمل!ه ن!ان ،حبوب!!ات،
لبنیات ،گوشت ،سبزیجات وترهبار؛
بیشتر مواد غذاییای را انتخاب کنید که در رون!!دی ط!!بیعی رش!!د و
پرورش یافته باشند؛
برای حفظ سلمتی خودتان و حفاظت از محیط زیست ،گوشت قرمز
و جوجه کبابی کمتر بخورید.

انرژي ،مواد و بازيافت
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در سال  1384روزانه  500هزار لیتر بنزین در کشور هدر رفته است.
نیمی از انرژی مصرفی در فضاهای مس!!کونی و اداری ص!!رف گرمک!!ردن
میشود ،در حالی که دمای  18درجه سانتیگراد برای بیشتر این فض!اها
مناسب است.
خانه را بیش از حد سرد یا بیش از حد گرم نکنی!!م؛ ب!ه لباسهایم!ان و
پنجرهها هم میتوان فکر کرد!
در هنگام شستشو از آب خیلی گرم استفاده نکنیم.
دمای آبگرمکن را روی  50درجه تنظیم کنیم.
دستگاههای برقی محل کار را در صورت عدم نیاز خاموش نماییم.
اگر هر خانوار ایرانی تنها یك لمپ  100واتی در منزل خود را خاموش
کند سالنه حداقل ی!ك میلی!ارد دلر ص!رفهجویی ان!رژی ب!رای کش!ور
حاصل خواهد شد.
در کشور ایران روزانه 32ه!زار ت!ن )س!النه 12میلی!ون ت!ن( م!واد زائد
خانگی تولید میشود.
هر تن زباله شهری حدود  500لیتر شیرآبه تولید میکند و این شیرآبه
میتواند دو میلیون لیتر آب را آلوده کند.
در صورت عدم دفع اصولی و علم!ی زبالهه!ا ح!دود  118ن!وع بیم!!اری
میتواند از طریق آنها به انسان منتقل شود.
در تهران روزانه  7500تن زبالهی خانگی تولید میشود.
در تهران روزانه حدود  20هزار کیلوگرم لستیك درون زبالهه!!ا ریخت!!ه
میشود.
مردم تهران سالیانه بیش از  30میلیون دلر پلستیك 35 ،میلیون دلر
کاغذ و  50میلیون دلر ن!ان را در مرک!ز دف!ن زب!الهی کهری!زک دف!ن
میکنند.
تبدیل مواد غذایی به زباله ظلم!ی اس!ت در ح!ق انس!انهای مح!روم و
محیط زیست.
اگر در تهران برای بستهبندی تغذیهی کودکان از کیس!!ههای پ!!ارچهای
استفاده شود روزانه  4میلیون کیسهی پلس!!تیکی ص!!رفهجویی خواه!!د
شد.
کیسههای نایلون و پلستیك دور ریخته شده به طور متوس!!ط  500ت!!ا
 700سال در طبیعت به صورت تجزیه نشده باقی میماند.
استفاده از بستهبندیهای قابل بازگشت و تجزیهپ!!ذیر از راهه!!ای م!!ؤثر
کاهش زباله است.














با مشارکت در تفکیك زبالهها و تب!!دیل زب!!اله ب!!ه کمپوس!!ت میت!!وانیم
روزانه  530هکتار از خاک کشورمان را احیاء کنیم.
جامعه ما شدیدا Rنیازمند مهار ضایعات ،حفظ و تعمی!!ر اش!!یاء و مص!!رف
مجدد و بازیابی آنهاست.
در دنی!!ا س!!النه ح!!داقل  200میلی!!ارد بط!!ری ،ق!!وطی ،جعبهه!!ای
پلستیکی ،و فنجانه!!ای کاغ!!ذی و پلس!!تیکی تولی!!د میگ!!ردد و دور
ریخته میشود.
»طبقهی یكبار مصرف« همه ساله میلیونها میز و ص!!ندلی ،قفس!!هی
آش!!پزخانه ،یخچ!!ال ،ک!!ولر گ!!ازی ،لباسش!!ویی ،خش!!كکن ،ک!!امپیوتر
شخصی ،تلفن ،تشك و امثال آنها را دور میریزد .آلمانیه!ا ب!ه تنه!ایی
سالی  5میلیون وسیلهی خانگی را از رده خارج میکنند و آمریکاییه!!ا
سالنه  7/5میلیون تلویزیون را اسقاط مینمایند .آمریکاییها ه!!ر س!!اله
 280میلیون لستیك اتومبیل را دور میریزند که تنها یك چهارم آنه!!ا
بازیابی میشود.
در جامعهی مصرفی کالهای یكبار مص!رف نی!ز ،همچ!ون بس!تهبندی،
شایع و فراگیر است .اقتصاد مصرفی در همه چیز ،از بش!قاب آش!!پزخانه
گرفته تا دوربین عکاسی ،اجناس کم عم!ر یكب!ار مص!رف را ج!ایگزین
کالهای جایگزین کالهای بادوامیکرده که روزی نمونهی زندگی سالم
زیست محیطی بودند .انگلیسیها سالنه  2/5میلیارد پوش!!ك را ب!!ه دور
میاندازند .ژاپنیها هر سال  30میلیون دوربین ت!!ك فیلم!!ی را مص!!رف
میکنند و شرکتهای ژاپنی علوه بر خودکارهای تشویقی Šمدل ق!!دیم،
میلیونها باطری مجانی نیز هدیه میکنند ،که هر کدام حاوی کادمیوم
و جی!!وهی س!!می اس!!ت .آمریکاییه!!ا ه!!ر س!!ال  183میلی!!ون تی!!غ
ریشتراشی 2/7 ،میلیارد باطری 140 ،میلیون متر مکع!!ب اس!!تایروفوم
مخصوص بستهبندی را به دور میریزند که با پول آنه!!ا میش!!ود همهی
جهان را هر دو ماه یکبار ب!ه مهم!!انی بی!!رون دع!وت ک!!رد .ح!!تی ی!ك
کمپانی در مریلند ویدئویی میفروشد که پس از دی!!دن  5ت!!ا  10فیل!!م
بایستی دورش انداخت.
تقریب!ا Rتم!ام ظ!روف ح!اوی نوش!یدنی در کش!ور دانم!ارک دوب!اره پ!ر
میشوند.
یك گروه به نام »هم!!ه چی!!ز ب!ا مبلم!ان« وس!ایل من!زل را ک!ه م!ردم
نیویورک دور میریزند جمعآوری و مرتب کرده و به ف!!روش میرس!!اند.
همچنین ،شرکت اوربان اور در برکلی کالیفرنیا صاحب یك انبار و ی!!ك
مرکز تفکیك زباله در محل تجمع زباله در ش!!هر اس!!ت و ب!!ا ش!!هرداری
قراردادی بسته ت!ا م!واد ب!ا ارزش زبالهه!ا را ج!دا کن!د .ای!ن ش!رکت و
شرکتهای مشابهاش فعالیت خ!!ویش را در سراس!!ر کش!!ور ب!!ه ص!!ورت
اتحادیهای درآوردهاند.
بازیابی را به کودک!ان خ!ود بیاموزی!د .آنه!ا نس!بت ب!ه بس!تهبندیهای
رنگارنگ و جذاب ،مخصوصا Rآنچه در آگهیهای تلویزیونی و فروش!!گاهها
نشان داده میشود ،ضعف دارند .اما از طرف دیگر آنها علقه ویژهای ب!!ه
طبیعت و همچنین سرعت یادگیری زیادی دارند .به آنها بیاموزید که با
حفظ وسایل و مواظبت از اسباببازیهایشان ،همچنین همراهی با شما
در تعمیر اسباب منزل در نجات کرهی زمین نیز با شما همراه باشند.
در اقتصاد یكبار مصرف امروزی بستهبندی به خودی خ!ود ب!ه ص!ورت
یك هدف درآمده است .ابزارآلت و وسایل فل!!زی ،اس!!باببازی بچهه!!ا،
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مواد آرایش!ی و بهداش!تی ،داروه!ا ،دس!تگاههای پخ!ش موزی!ك ،م!واد
غ!!ذایی و نوش!!یدنی و ه!!ر م!!ادهی مص!!رفی قاب!!ل تص!!ور دیگ!!ری را در
کارتونهای مقوایی جاسازی کرده ،در لفافهای کاغذی و یا پلس!تیکی
میپیچند و یا هر سه نوع بستهبندی مذکور را در مورد آن با هم انج!!ام
میدهند .شرکتهای تولید اسباببازی که مدعیان!د کاله!!ای آنه!ا ب!ه
هیچ وجه شکستنی نیس!ت در عی!ن ح!ال کالهایش!ان را در ان!واعی از
جعبههای پلستیکی بستهبندی میکنند که چهار براب!!ر ان!!دازهی خ!!ود
آنهاست و اینها نیز در کاغ!ذهای ک!ادو دوب!اره ب!ا ظراف!ت و پیچی!دگی
بستهبندی شدهاند.
به نظر میرسد که ه!ر چ!ه درآم!د فزون!ی میگی!رد می!ل ب!ه حف!ظ و
مواظبت از اشیای مادی کاهش مییابد.
صنایع بستهبندی در آلم!ان  40درص!د کاغ!ذ و در آمریک!ا نزدی!ك ب!ه
یكچهارم پلستیك کشور را جذب میکند .در کشورهای ص!!نعتی ک!!ه
بخش عمدهی طبقهی مصرفی در آنها زندگی میکنند ،نزدیك به نیمی
از زبالههای جامعهی شهری را مواد بستهبندی تشکیل میدهد.
در ایران سالنه 400هزار تن کاغذ مصرف میشود که معادل  6میلی!!ون
و هشتصد هزار اصله درخت است.
برای تولید هر کیلوگرم کاغذ  500تا  700لیتر آب مصرف میشود.
به طور متوسط هر کارمند حدود  80کیل!وگرم کاغ!ذ قاب!ل بازی!افت ب!ا
کیفیت خوب را در سال دور میریزد.
بازیافت هر تن کاغذ اداری موجب ص!رفهجویی در مص!!رف  1450لی!!تر
نفت میگردد.
بازیافت کاغذ احیاء منابع اقتص!!ادی ،ع!دم وابس!!تگی ب!ه واردات خمی!!ر
کاغذ ،کاهش آلودگی ،جلوگیری از قطع درختان و کاهش تولید زباله را
بهدنبال خواهد داشت.
هر سال کانادا  17000هکت!ار از جنگله!ای بک!ر خ!ود را ،ک!ه مع!ادل
مساحت پایتخت آمریکاست ،میتراشد تا کاغ!ذ لزم ب!رای روزنامهه!ای
آمریکایی را فراهم کند که پر از آگهیاند .یکی از فعالن محیط زیس!!ت
کانادا میگوید» :ظاهرا Rهمهی عزم ما آن شده که این کشور را به خمیر
کاغذ بدل کنیم!«
هر هفته برای تهیهی روزنامهی یکشنبهی آمریکاییها ،جنگلی با بی!!ش
از  500,000اصله درخت لزم است.
آگهیهای تبلیغاتی بخش عمدهای از مصرف کاغذ را به خود اختص!!اص
میدهند .همه ساله  14میلیارد کات!!الوگ پس!!تی بهاض!!افه  38میلی!!ارد
انواع دیگر تبلیغات ،سیستم پست را در آمریکا خفه میکند .ب!!ه همی!!ن
ترتیب نشریات ادواری نی!!ز از تبلیغ!!ات سرش!!ار اس!ت 65 :درص!د ی!ك
روزنامه نمونهوار آمریکایی را آگهیهای تبلیغاتی تشکیل میدهد.
تهیهی کاغذ لزم فقط برای یك شرکت ک!!امپیوتری ک!!ه کاتالوگه!!ای
خود را هر دو ماه یكبار برای  3میلیون نفر میفرستد ایج!!اب میکن!!د
که چوب  38هکتار جنگل  70ساله جمعآوری شود .به علوه ای!!ن ک!!ار
به  590میلیون لیتر آب و  230میلیارد وات انرژی هم نیاز دارد.
فرآیند تولید این کاغذها  14تن اکسیدگوگرد و  345تن ترکیبات آل!!ی
کلر ،یعنی گروهی از سمیترین مواد شیمیایی جه!!ان را نی!!ز در آب ی!!ا
هوا منتشر میکند.
راههایی برای صرفهجویی در مصرف کاغذ عبارتند از:

 oبازیافت کاغذ و مقوا به هر طریقهی ممکن و استفادهی مفید از آنها.
 oتحوی!!ل نگرفت!!ن برگهه!!ا و برش!!ورهای تبلیغ!!اتی ک!!ه ب!!ه درد م!!ا
نمیخورند.
 oاستفاده از کاغذهای بستهبندی ،رسید عابر بانكه!ا ،برگهه!ای اداری
استفاده شده ،فاکتورها ،نسخهها ،قب!وض و  ...ب!ه ج!ای کاغ!ذ ن!و در
شرایط ممکن )این شرایط کم نیستند(.
 oاستفاده از دستمال پارچهای به جای دستمال کاغذی تا حد امکان.
 oخرید اجناس با بس!تهبندی کم!تر و مفی!دتر )از لح!اظ می!زان م!واد
مصرفی از قبیل کاغذ ،مقوا ،پلستیك و غیره(
 oهمراه داشتن کیف یا کیسهی پارچهای ب!ه هنگ!ام خری!د )ب!ه ج!ای
استفاده از کیسههای پلستیکی متعدد(.
 وسایل اضافی خود را بفروشیم یا ببخشیم؛ لباسهای کهنه ،اسباببازی
و لوازم خانگی را به مؤسسات خیریه هدیه کنیم.
 ما میتوانیم با کمك افراد خانواده بسیاری از چیزها را تعمی!!ر کنی!!م )و
در هزینهها صرفهجویی و در کاری سازنده با خانواده مشارکت کنیم(.
 در بعضی کشورها جش!!نوارههایی)ی!!ا بازاره!!ایی محلهای( ب!!رای ف!!روش
لوازم دسته دوم وجود دارد که اقشار مختلف جامعه )ح!!تی بچهه!!ا( در
آن شرکت میکنند.
 کالهای بادوام بخریم ن!ه کاله!ای یكب!ار مص!رف) .ظ!روف چین!ی ی!ا
شیشهای به جای ظرفهای یكبار مصرف ،باطریه!!ای قاب!ل ش!!ارژ ب!ه
جای باطریهای یكبار مصرف و ( ...
 قبل از خرید کمی فکر کنیم ،از سر هوس خرید نکنیم و فق!ط آنچ!ه را
واقعا Rلزم داریم بخریم )پبش از رفتن به خرید در خانه با کم!!ی فک!!ر و
سر فرصت فهرستی برای خرید تهیه کنیم(.
 هر خری!دی ک!ه میکنی!م و ه!ر خری!دی ک!ه نمیکنی!م پی!امی ب!رای
تولیدکننده و فروشنده دارد.
 در خرید هر محصولی به این موضوعات فکر کنیم :آیا من بی!ش از نی!از
حقیقیام خرید نمیکنم؟ وقتی کارم با این محصول تم!ام ش!د چ!ه ب!ر
سر آن میآید؟ )از چه منابعی برای تولی!!د و بس!!تهبندی ای!!ن محص!!ول
استفاده شده است؟(
 گروهی خرید کنیم )با تنظیم لیست سفارش با تامل(؛ ما میتوانیم مواد
مورد نیازمان را مشترکا Rبا خانواده و دوستان تهیه کنیم.



تبلیغات و تلويزيون















 ایوان ایلیچ در سال  1977مینویسد» :پنجاه سال پیش اغل!!ب کلم!!اتی
که آمریکاییها میشنیدند یا شخصا Rبه خود آنها و یا ب!!ه کس!!ی ک!!ه در
نزدیکی آنها ایستادهبود گفته میشد؛ امروز دیگر قضیه ک!!امل Rدگرگ!!ون
شدهاست .اغلب کلماتی که امروزه هر آمریکایی و با هر کس دیگر از م!ا
در جامعهی جهانی مصرف میشنود یك بی!!ان تبلیغ!!اتی اس!!ت ک!!ه ب!ه
عنوان بخشی از فعالیتهای بازار ف!روش انب!وه ،س!وار ب!ر ام!واج ب!ه م!ا
میرسد«.
 مردم آمریکای شمالی ب!ه ط!!ور متوس!!ط  2س!!ال از عمرش!ان را ص!!رف
تماشای آگهیهای تبلیغاتی از تلویزیون میکنند.
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امروزه بسیاری از تص!اویری را ک!ه میبینی!م ،مت!ونی ک!ه میخ!وانیم و
مکانهای عمومی که از آنها گذر میکنیم در چنبرهی پیامهایی تبلیغاتی
است که ،به قصد برانگیختن اشتهای مصرف در ما ،هنرمن!!دانه طراح!!ی
شدهاند .بهخصوص آگهیهای تبلیغاتی ،تلویزیونه!!ای تج!!اری و مراک!!ز
خرید جملگی قویا Rمصرفگرایی را به پیش میبرند.
آگهیهای تبلیغاتی بیش!!تر ب!ه رؤ ی!ا ش!!بیه اس!ت .بس!!یاری از آگهیه!ا
اطلع!!ات چن!!دانی در م!!ورد محص!!ول ب!!ه هم!!راه ندارن!!د .در ع!!وض،
یادآورندهی شادابی جنس!ی ،ج!وانی اب!دی ،ارض!ای وج!ود و جلوهه!ای
نامحدودی از این مضمونند که» :آیا شما نمیخواهی!د چنی!ن باش!ید؟«
پیامهای تلویزیونی چنان انباشته از تص!اویر بیرب!ط ش!ده ک!ه »ح!دس
زدن نوع محصول« سرگرمی تماشاچیان گردیده است.
تبلیغات حتی اگر یك محصول خاص را به فروش نرسانند حداقل ای!!ن
تصور را ایجاد میکنند که مص!رف ب!رای ح!ل ه!ر مش!کلی در زن!دگی
پاسخگوست.
هر صنعتی نیازهایی کاذب برای تبلیغ محص!ول خ!ود را بهوج!ود آورده
است .کارشناسان تبلیغات بهخصوص مایلند تا روی ایجاد ع!!دم اعتم!!اد
به نفس و تزلزل در زنان کار کنند .همانطور که ارل پوکت رئیس وقت
فروشگاههای زنجیرهای  50سال پیش گفت» :وظیفهی ما این است که
خانمها را نسبت به هر چه که دارند ناراضی کنیم «.لذا برای آنها که ب!ه
طور طبیعی مژههای کوتاه و کمپشت دارند ،این دللها نوی!!دها دارن!!د.
تبلیغات به آنها که موهایشان بیش از حد لخت یا مجع!!د اس!!ت ،و آنه!!ا
که پوستشان خیلی تیره یا خیلی روشن است ،یا وزنش!ان ی!ا اندامش!ان
هر چیزی ج!ز م!د روز اس!ت ،اطمین!ان میده!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 بسیاری
از این لوازم برای پوست زیانآورند ،اما م!ا ب!ه ان!دازهی ک!افی تبلیغ!!ات
دیدهایم ک!ه ب!دانیم زن آرم!انی چگ!ونه ظ!!اهری دارد! ط!راح تبلیغ!!ات
تجاری عشق ما به خویشتن را از م!!ا میربای!!د و دوب!!اره ب!!ه ازای به!!ای
محصول آرایشی ،آن را به ما میفروشد.
صرف نظر از خواب و کار ،مهم!!ترین فع!!الیت اک!ثر جوام!ع مص!رفی ،از
آمریکا و انگلیس گرفته تا ژاپن و سنگاپور ،تماشای تلویزیون است.
تلویزی!!ون تج!!اری ب!!ا ترغی!!ب زی!!ادهخواهی بیوقف!!ه ،ش!!یوهی زن!!دگی
پرمصرف را به عنوان یك الگو به نمایش میگذارد.
تلویزیون تجاری در تمام جهان در حال پیشروی است و نشان داده ک!!ه
در تحریك میل خری!د در م!ردم ت!!أثیر اس!تثنایی دارد .هم!انطور ک!ه
آنتونی رایلی رییس مجتمع عظیم صنایع غ!ذایی هین!ز در مص!احبه ب!ا
مجلهی فورچون گفت» :با رسیدن تلویزیون به یك محل ،صرف نظ!!ر از
اینکه مردم چه رنگ یا منشأ و فرهنگی داشته باشند ،تقریبا Rهم!!ه ی!!ك
چیز را طلب میکنند«.
یکی از مخاطرات تلویزیونهای تجاری آن است که فرهنگهای بش!!ری
را همسان میکند و منج!!ر ب!!ه ک!!اهش تن!!وع س!!لمتبخش و تض!!عیف
همبستگی آنها با سرزمین آبا و اجدادیشان میشود .بر اساس گ!!زارش
یك شرکت مشاور ،که در زمینهی ارزیابی بازارهای جدید جه!!ان س!!وم
فع!!الیت دارد» :ه!!ر چ!!ه دنی!!ا "ک!!وچكتر" میش!!ود همگ!!ونی ذائقهی
مصرفکنندگان در سراسر جهان بیشتر میگردد«.

 به نظر میرسد که تلویزیون م!دت مص!احبت م!ردم ب!ا یک!دیگر را نی!ز
کوتاه میکند .در بین فعالیتهایی ک!ه وق!ت م!ردم آمریک!ا را ب!ه خ!ود
اختصاص میدهد تلویزیون سریعترین رشد را داشته )خرید از این نظ!ر
مقام دوم را احراز میکند( ،در حالی که زمان صرف شده در مص!!احبت
با دوستان و خانواده کاهش ی!افته اس!ت .ش!اید ام!روز تلویزی!ون ب!رای
طبقهی مصرفی همان حکمی را دارد که بخاریهای هیزمی دیواری در
منازل قدیمی داشتند ،یعنی چیزی که جذبه تماشایش خانواده را گ!!رد
هم میآورد .البته آت!ش بخ!اری ن!ه تبلی!غ میکن!د و ن!ه در مص!احبت
اختللی بهوجود میآورد! )جالب آنکه آمریکاییها در یك نظ!ر س!نجی،
در  22فع!!الیت م!!ورد علقهی روزان!!ه ،تماش!!ای تلویزی!ون را در ردی!ف
هفدهم و پایینتر از بسیاری ازکارها ،از قبیل مطالعه قرار دادهاند ،ح!!ال
آنکه برای آن کارها وقت کمتری صرف میکنند(.





فرهنگ مصرف










مصرف مواد ،در بالی نردبان مصرفی جه!انی بط!ور چش!مگیر در ح!ال
تورم است .بخشی از این افزایش به خ!اطر آن اس!ت ک!ه م!ردم اش!یای
بیشتری را به گرد خود جمع میآورن!د .ام!ا عل!ت عم!دهی آن افزای!ش
شدید ض!ایعات اس!ت .اقتص!اد م!ا م!ردم طبقهی مص!رفی در چن!برهی
بستهبندی بیش از حد ،تولید یكبار مصرف ،از رده خارج کردن س!!ریع
کالها ،وسایل غیر قابل تعمیر و مدهای دم به دم متغی!!ر گرفت!!ار آم!!ده
است .همانطور که ایوانایلیچ در  1977میگوی!!د» :ج!!امعهی ص!!نعتی
وضعیت و چشمانداز شهری را آنگونه خلق نموده که سازگار با انسانها
نیست مگر آنکه آنها در این چشمانداز 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
سرخوردگی دامن میزند .به محض اینک!!ه چی!!زی ب!!رای همگ!!ان قاب!!ل
دسترس باشد »دیگر جاذبهای ندارد «.اگر دیروز ی!!ك تلویزی!!ون رنگ!!ی
داشتید ،امروز باید یك دستگاه ویدئو و فردا یك سینمای خانگی و یك
کامپیوتر شخصی داشته باشید .مطالبات جدید ازطریق تولید و ارتق!!ای
کالهای جدیدی پدید میآین!د ک!ه در واق!ع فق!!ط در دس!!ترس گ!!روه
مصرفکنندگان داراتر قرار دارد .این را »مدرنسازی فقر« میگویند.
چیان هن!گ چن!گ ک!ه روانش!ناس اجتم!اعی در دانش!گاه کواللمپ!ور
م!الزی اس!ت اظه!ار نظ!ر میکن!د ک!ه »کودک!ان ام!روز بهط!ور قط!ع
مادیگراتر شدهاند ،به این معنی که فرد برای بودن با گروه مجبور است
بعضی چیزها را بخرد«.
خرید ،بهخصوص در آمریکا ،بهصورت یك فعالیت اصلی در آمده اس!!ت.
هر آمریک!ایی بهط!ور متوس!ط هفتهای یكب!ار ب!ه مرک!ز خری!د میرود
)بیش از آنچه که به کلیسا یا ه!!ر عبادتگ!!اه دیگ!!ری میرود( و هفتهای
شش ساعت صرف خرید انواع چیزها میکند .این م!دت ح!تی بی!ش از
وقتی است که روسها در صفهای معروف Šطولنی خرید اواخ!!ر دههی
هشتاد ،که معروفیت جهانی پیدا کرده بود ،منتظر میماندند .نوجوان!!ان
آمریکایی ،صرفنظر از مدرسه و خانه ،در هیچ جای دیگری به ان!!دازهی
مرکز خرید وقت صرف نمیکنند .برای آمریکاییها وقت صرف ش!!ده در
مراکز خرید بعد از تماشای تلویزیون بیشترین رشد را داشته است.
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جامعهی مصرفی خرید را به صورت نقش مه!م زن!ان درآورده اس!ت .در
یك نظرسنجی در  1987حدود  93درصد دخ!تران نوج!وان آمریک!ایی
خرید را به عنوان محبوبترین شیوهی صرف وقت خود عنوان کردهاند.
به نظر کارن کریستن ،دانشجوی رشتهی اقتصاد ،خرید در زندگی زنانی
که بیرون از خانه کار نمیکنند نقش وی!ژهای ب!ازی میکن!د؛ ای!ن ی!ك
مورد ویژه از حضوری در اجتماع اس!ت ک!!ه آنه!!ا را در محی!!ط عم!ومی
ظاهرا Rدلچسب در تماس با سایر افراد بالغ قرار میدهد .ام!!ا ب!!ا همهی
اینها مرکز خرید یك اجتماع متعادل نیست .این یك فعالیت تجاریست
که هر جزء کوچك آن برای ترغیب مردم به خرید طراحی ش!!ده اس!!ت.
در اینجا مردم به طور مصنوعی از چرخههای طبیعت ،از تغییرات زم!ان
روز و شب و تغییرات هوا ج!دا ش!دهاند؛ آنه!ا ک!ه نتوانن!د ب!ه ان!دازهی
دیگران خرج کنند از بقیهی طبقهی مصرفی طرد شدهاند؛ چنین 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 بیهویتی لجامگیسخته دامن میزند.
تجاری ک!ردن فض!اهای عم!ومی بع!د از گس!ترش تلویزی!ون تج!اری و
تبلیغات بیشترین سهم را در ایجاد نیاز کاذب به مصرف در افراد دارد ...
شدیدترین میزان توسعهی مراکز خرید را در آمریک!!ا میت!!وان دی!!د .در
ای!!ن کش!!ور مراک!!ز خری!!د در س!!ال  1987ب!!ا رق!!م  35000از ش!!مار
دبیرستانها فراتر رفته است.
با داشتن چنین مراکزی خرید با وسایل حم!ل و نق!ل عم!ومی و پی!اده
مشکل میشود ،رفت و آمد اتومبیلها افزای!!ش ی!!افته و رش!!د بیرویهی
شهری سرعت میگیرد .در نهایت مکانهای عمومی غیرتجاری ش!!هر از
قبیل میدانها و خیابانه!!ای ش!!هری ج!!ذابیت و س!!رزندگی خ!!ود را از
دست میدهند و جای جذاب دیگ!!ری ج!!ز همی!!ن مراک!!ز خری!!د ب!!اقی
نمیماند که مردم سربزنند.
بعضی از کشورها در مقابل گسترش فرهن!گ خری!د مق!اومت کردهان!د،
هرچند که انگیزهی آنها اکثرا Rمخالفت با نفس مصرفگرایی نبوده است.
انگلستان و ویل!ز  400س!ال اس!ت ک!ه مع!امله در روزه!ای یکش!نبه را
محدود کرده و اکنون نیز گروههای کارگری پیشنهاد اخیر مبنی بر لغ!!و
این محدودیتها را مردود ش!مردهاند ... .در آلم!ان نی!ز ،همچ!ون اک!ثر
نقاط دیگر اروپا ،مغازهها بایستی در اغلب روزها ساعت شش بع!!دازظهر
تعطیل کنند و ساعات کار روزهای تعطیل آخر هفته نیز محدود اس!!ت.
اینگونه محدودیتها ،ص!رفنظر از اینک!!ه ب!ا چ!ه انگی!زهای باش!!د ،ب!ه
کنترل مصرفگرایی و جلوگیری از نفوذ بازار ب!!ر خصوص!!یات و خل!!ق و
خوی جامعه کمك میکنند.
تبلیغات ،تلویزی!ون تج!اری و مراک!ز خری!د ،ای!ن س!ه نی!روی بهوج!ود
آورندهی تقاضا ،چنان آشنا و خودمانی شدهاند که در جامعهی مص!!رفی
کسی متوجه وجود آنها نمیشود .گسترش آنها در بین طبقات متوس!!ط
نیز بسیار سریع در حال انجام است .اما در عی!ن ح!ال کاش!!ت و ایج!اد
آگاهانهی نیاز یك پدیدهی جدید در تاریخ بشر اس!!ت ک!!ه س!!ابقهی آن
بهندرت به یك قرن قبل میرسد .دلیلی ندارد که نت!وان ای!ن نیروه!ا را
تغییر جهت اساسی داد.
خوب زیستن به معنای مصرف بیشتر نیست؛ کیفیت زندگی انسان تابع
کالهای اجتماعی که مصرف میکند نیز هست .هوای تمیز ،خیابانهای
خلوت ،آلودگی ص!!وتی کم!!تر ،فض!!اهای س!!بز ،آین!!دهای مطمئن ب!!رای













 سرخپوس!!ت س!!خن میگوی!!د )گزی!!دهای از س!!خنرانی »راس!!ل مین!!ز«
سرخپوست آمریکایی( :
هستی یك موضوع روحانی است .سود بردن یك موض!!وع م!ادی اس!ت.
سرخپوس!!تان آمریک!ایی ،از ق!دیم و طب!!ق س!نت خ!!ود ،هم!!واره تلش
کردهاند تا از نظر معنوی بهترین آدمهایی باشند که میتوانند .بخشی از
فرایند رشد روحانی و معنوی بخش!!ش م!!ال و دس!!ت کش!!یدن از س!!ود
بیشتر است .سود مادی در فرهنگ س!نتی م!ا نش!انهی منزل!تی ک!اذب
است ،در حالی ک!ه در ن!زد اروپایی!ان دلیل!ی اس!ت ب!ر اینک!ه سیس!تم
»کارآمد« است .مهمترین نکته در اینجا این است که اروپایی!ان در ای!ن
می!!انه احس!!اس هیچگ!!ونه فق!!دان و ب!!اختی نمیکنن!!د .رویهمرفت!!ه،
فیلس!!وفان اروپ!!ایی چن!!دان از واقعی!!ت ،معن!!ویتزدایی کردهان!!د ک!!ه
هیچگونه رضایتی در مشاهدهی شگفتی یك کوهستان ،یك دری!اچه ی!ا
حتی یك انسان به دس!ت نمیآی!د؛ بلک!ه ایش!ان رض!ایت خ!اطر را ب!ر
حسب بهرهمندی و استفادهی مادی میسنجند؛ به این ترتیب ]از نگ!!اه
ایش!!ان[ کوهس!!تان ب!!ه تل!!ی از س!!نگ و ش!!ن و دری!!اچه ب!!ه م!!ایع
خنكکنندهی کارخانه تبدیل میشود .انسانها حق تخریب م!!ام زمی!!ن
را ندارند ،نیروهایی فراتر از هرچ!ه ک!ه ذه!ن اروپ!ایی ب!ه تص!ور آورده،
وجود دارد .انسان باید با تمام روابط ]در نظام هس!تی[ هماهن!گ باش!د
وگرنه این ناهماهنگی سرانجام او را به وادی نابودی هدایت میکند.
 شناخت راه و رسم کارکرد طبیعت اهمیت حیاتی دارد .اما این که حکم
کنیم طبیعت چگونه باید به کار گرفته ش!ود ،ب!ه معن!!ای انتخ!اب بی!ن
س!!بكهای زن!!دگی ،سیس!!تمها و ان!!واع مختل!!ف تم!!دن اس!!ت و ای!!ن
بهخصوص یك انتخاب اخلقی و سیاسی است.
 حجم عظیمی از مشکلت زیستمحیطی ،قارšهای ی!!ا جه!!انی هس!!تند و
نیازمند توجه جهانی در بالترین سطوحاند .اما از س!!وی دیگ!!ر ،قس!!مت
اعظم این مسایل از سبك زندگی ما ،گزینشهای سیاسی و ترجیح!!ات
ما به عنوان مصرفکننده در دنیای صنعتی ناشی میش!!وند .ه!!ر ک!!اری
که ما شخصا Rدر خانه ،در جامعه محل›ی خود ،در مدرسه یا محل کارمان
انجام میدهیم ،مهم و تعیینکننده است .به این ترتیب بر عهده همهی
ما است که برای اصلح وضعیت قدم پیش بگذاریم.
بگذارید نیازهای اساسی انسان ،تولید ،مصرف و سبك زن!!دگی را ش!!کل
دهند!

فرزندانمان ،فضای سالم و امنیت اجتماعی ،بهداشت و درمان همگ!!انی،
آموزش همگانی ،خدمات اجتماعی ،و پاکیزگی شهر از جمل!ه کاله!ایی
هستند که کیفیت زندگی را بهبود میبخشند اما ب!ه ط!ور ف!ردی قاب!ل
خرید نیستند .این خدمات و کالها انسان را از نظ!!ر درآم!!د ثروتمن!!دتر
نمیسازند اما کیفیت زندگی انسان را بهبود میبخشند.
»آدمها فقط به این نیاز ندارند که چیزهایی را مالك باشند بلکه ،پی!!ش
از هر چیز ،آنها به این نیاز دارند که چیزهایی بسازند که در می!!ان آنه!!ا
بتوانند زندگی کنند ،یا مطابق با سلیقهی خودشان به آنها شکل بدهند،
و از آنها در راه تعامل مثبت با دیگران ،به خوبی استفاده کنند) «.ای!!وان
ایلیچ(
ما وقت نداریم ،زیرا قسمت اعظ!م وق!ت م!ا ص!رف ک!ار ک!ردن و وق!ت
گذاش!!تن ب!رای ت!!أمین هزین!ه و خری!دن ل!!وازم ص!رفهجویی در زم!ان
میشود!
ما اکنون تنها در رؤیاهایمان میتوانیم به باغبانی و سبزیکاری مشغول
شویم و به دور از سر و ص!!دا ،فش!!ار عص!!بی و آل!!ودگی ،ش!!غلی زن!!ده و
هدفمند داشته باشیم ،احساس سلمتی کنیم و نقش مثبت و فعالی را
در اجتماع داشته باشیم ،اجتماعی ک!!ه در آن ه!!ر ک!!س اف!!راد دیگ!!ر را
میشناسد و همه یکدیگر را درک میکنند.
سازمان بهداشت جهانی فهرستی از داروهای ض!روری )داروه!ای ک!املR
مشخص برای ناراحتیها و ناهنجاریهای کامل Rمستند( تهی!ه و ت!دوین
کرده است  .تعداد آنها به  220قلم میرسد .ام!!روزه در ای!!الت متح!!ده
متجاوز از  60000نوع تجارتی دارو 24000 ،نوع در آلمان و  8000نوع
در فرانسه به فروش میرسد .گروهی ازکارشناسان که بازارداروی ایالت
متحده را بررسی کردند ،پی بردند ک!ه  60درص!د داروه!ای موج!ود در
این بازار بیارزش است .در بریتانیا بی!!ش از نیمیاز تم!!ام بزرگس!!الن و
تقریبا Rیك سوم Šکودکان به نحوی دارو مصرف میکنن!د .ب!ه ق!ول ای!وان
ایلیچ ،طب و داروسازی حرفه ای نوع جدیدی از ذخایر و انسانی ویژه را
پرورش میدهد :کودکانی که در بیمارستان به دنیا آم!ده ان!د ،در ق!الب
فرمول خاصی تغذیه و از آنتی بیوتیك سرشار شده اند ،رشد میکنند و
به بزرگسالنی تبدیل میشوند که میتوانند در ش!رایط ب!ی روح و ملل
آور شهر مدرن امروزی دوام آورند و با ه!!ر ه!!زینهای نس!!لی را پ!!رورش
میدهند و بزرگ میکنند که حتی از خودشان بیش!!تر ب!!ه دارو و ط!!ب
وابستهاند  .در این میان ،برندهی بزرگ ،صنایع داروسازی است.
گ!!ویی در جوام!!ع ام!!روزی پزش!!کان نمیتوانن!!د وض!!عیت اجتم!!اعی و
اقتص!!ادیای را ک!!ه م!!وجب بیم!!اری و درد هس!!تند تغیی!!ر دهن!!د ،ام!!ا
میتوانند داروهایی برای ما تجویز کنند که فشار عصبی و روان!ی را ک!م
کرده و ما را آرام کنند!
مصرف داروهای آرامبخش برای مقابله ب!!ا فش!!ارهای عص!!بی ،مش!!کلت
عدیدهی اعتی!اد ب!ه دارو را پدی!د آورده اس!ت .والی!وم ،پ!ر فروشتری!ن
آرامبخش در میان  700نوع آرامبخش موجود ،در ه!!ر س!!ال در ای!!الت
متحده پنجاه میلیون بار و در اروپا بیست میلی!ون ب!ار تج!ویز میش!ود.
زنان دو برابر مردان از این دارو مصرف میکنند .ای!!ن دارو میتوان!!د ب!!ه
نحو خطرناکی سمیباشد و عوارض ت!!رک اعتی!!اد ریش!!هداری را ب!ه ب!ار
آورد .ای!!ن دارو س!!النه ح!!دود  1000میلی!!ون دلر ب!!ه کارخانهه!!ای
سازندهاش ،هوفمن  -لروش ،سود میرساند.

سیاست ،دولت و برنامهريزي کلن
 ما حال دیگر به تهدی!دی ب!رای هس!تی خ!ود تب!دیل ش!دهایم .در ای!ن
وض!!عیت ،ای!!ن اعتق!!اد ک!!ه »کارشناس!!ان رف!!ع و رج!!وعش میکنن!!د«
همانقدر میتواند خطرناک باشد که با بیاعتنایی شانه بال بیان!!دازیم و
بگوییم» :بگذریم ،کار از کار گذشته است«.
 تغییر دادن سبك زندگیمان یکی از اجزای راهحل مش!!کلت اس!!ت .راه
ح!!ل دیگ!!ر ،انتق!!ال فش!!ار ب!!ر دوش دول!!ت اس!!ت .ب!!ه همینترتی!!ب،
همچنانکه ناگزیریم خودمان با یکدیگر متحد شویم و کاره!ایی را ک!ه
انجام میدهیم سازگار با چرخههای اکولوژیکی زمین باشد ،باید محی!!ط
زیست را جدی بگیریم و آن را در برنامهریزیهای اقتصادی ،فرهنگی و
سیاسی به حساب آوریم.
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مقابله با خطرات زیستمحیطی مس!!ئولیتها و وظ!!ایف خاص!!ی را از س!!وی
اشخاص حقیق!ی و حق!وقی در هم!ه س!طوح مل!ی و جه!انی میطلب!د ک!ه
میتوان خطوط کلی این مسئولیتها و وظایف را به این شکل بیان کرد:
 برنامهریزی مناسب آموزشی و توجیهی و بهرهگیری مناسب از ابزارهای
آموزشی و رسانههای همگ!انی ب!رای آم!وزش و ت!وجیه تع!داد ه!ر چ!ه
بیشتری از افراد و جلب مشارکت آنها انجام گیرد.
 فضای گفتوگویی مناسب در عرصههای گون!!اگون مل!!ی و فرامل!!ی ب!!ه
منظور تبادل آزادانه اطلعات ،بیان انتقاده!!ا ،عرض!ه گزارشه!ا و تلش
برای دستیابی به وحدت نظر در مورد مسائل زیستمحیطی ایجاد شود.
 ب!!رای ایج!!اد بس!!ترهای مناس!!ب در راس!!تای مق!!ابله ب!!ا برنامهه!!ا و
سیاستهای زیانبار بخشه!ای دول!تی و غیردول!تی در همهی س!طوح
مرتبط با محیط زیست ،تلشهایی به صورت جدی انجام گیرد.
 دولته!!ا خ!!ود بای!!د ب!!ا موان!!ع دیوانس!!الرانه موج!!ود در راه تحقی!!ق
خواس!!تهای مط!!رح در چ!!ارچوب ع!!دالت زیس!!تمحیطی و حق!!وق
زیستمحیطی افراد مبارزه کنند.
 دولتها باید در نظر داشته باشند ک!ه ب!رای مش!ارکت ه!ر چ!ه بیش!تر
شهروندان در حفظ محیط زیست ،رعایت حقوق شهروندی آنان و ایجاد
زمینه مناسب برای مشارکت دموکراتی!!ك اف!!راد در سرنوش!!ت سیاس!!ی
لزم است.
ب!!رای ایج!!اد مس!!ئولیت در تكت!!ك اف!!راد و مق!!ابله دموکراتی!!ك ب!!ا
سیاستهای مخرب نهادها و اشخاص دولتی و غی!ر 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 دموکراتیك رشد یابند و نظام
سیاسی هر چه دموکراتیكتر شود.
به رسمیت شناختن راستین شوراهای محلت ،شوراهای دانشآم!!وزی،
دانشجویی ،کارگری ،روستایی ،شهری ،استانی تا کشوری تضمینکننده
مشارکت فعال شهروندان در سرنوشت سیاسی بهطور خاص و در حف!!ظ
سلمت زیستگاه خود و همنوعان خود بهط!!ور ع!ام اس!ت .ای!ن مس!!ئله
دموکراسی از پ!!ایین و انتخ!اب هم!!ه مس!!ئولن در س!طوح گون!اگون و
مشارکتهای گوناگون افراد ،از جمله در حفظ محیط زیس!ت را تق!ویت
میکند .دولته!ا بای!د زمین!ه را ب!رای دخ!الت تع!داد ه!ر چ!ه بیش!تر
انسانها ،تا حد نوعی دموکراسی مستقیم در محیطهای کوچك فراه!!م
سازند.
 دولتها باید قوانین ،مقررات و آییننامههای لزم را ،برای جل!!وگیری از
آلوده کردن محیط زیست ،ساماندهی ام!ر بازی!افت م!واد ،دس!تیابی ب!ه
انرژی مناسب ،دستیابی به الگوی مناسب مصرف ،چگ!!ونگی بهرهگی!!ری
از مواد خام و تلش برای تجدید منابع ،جلوگیری از اج!رای برنامهه!ای
نادرست توسعه ،وضع کنند.
 دولتها باید برنامههای زیر را نیز به طور جدی پیگیری کنند:
 کنترل جمعیت؛ بسط اوقات فراغت شهروندان ،توجه دادن آنان به لزوم حفظ محی!!طزیست ،تقویت نگرش معنوی و زیباشناختی آنان به طبیعت؛
 ایجاد فضای مناسب ب!!رای بح!!ث و بررس!!ی درب!!اره من!!افع گون!!اگوناقتصادی در حوزه تولید،صادرات و واردات ،شیوههای تولید و توزی!!ع،
الگوهای مصرف و تلش برای ایجاد تغییرات مناسب در آنها.

 در زمینه برنامهریزیهای اقتص!اد و در مس!یر توس!عهی پای!دار ،بای!د از
برنامهریزیهایی استفاده کنیم که وضع تعداد بسیار زی!!ادی از م!!ردم را
به عنوان یك ک!ل ارتق!اء ببخش!یم  ،ن!ه اینک!ه عم!دت Rا من!افع نخبگ!ان
مصرفگرا ،مورد نظر قرار گیرد.
 یك اقتصاد پایدار باید ویژگیهای زیر را دارا باشد:
 اهمیت سیستمهای طبیعی را برای بهروزی انسان درک کند. فعالیتهای اقتصادی را در راه بهبود کیفیت زندگی برای همه  -و نهبرای تعدادی خاص  -تضمین کند.
 به دنبال یافتن راههایی باشد که اطمینان دهد فعالیتهای اقتص!ادیسیستمهای طبیعی را حفظ و اصلح میکنند.
 از همهی منابع به شکلی کارآمد بهرهبرداری کند. حداکثر بازیافت و حداکثر استفادهی مجدد را ترویج کند. به طور کامل به تکنولوژیه!!ای پ!!اکیزه و تجدیدش!!دنی اتک!!ا داش!!تهباشد.
 اکوسیستمهای آسیبدیده را بازسازی کند. خودکفایی محلی را تشویق کند. در هر منطقه بر کاربرد تکنولوژیهای مناسب همان جا تأکید داشتهباشد.
 اصل  50قانون اساسی :در جمهوری اسلمی ،حفاظت محیط زیست که
نسل امروز و نسلهای بعد بای!د در آن حی!ات اجتم!اعی رو ب!ه رش!دی
داشته باشند ،وظیفه عم!!ومی تلق!!ی میگ!!ردد .از ای!!ن رو فعالیته!!ای
اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیس!!ت ی!!ا تخری!!ب غی!!ر قاب!!ل
جبران آن ملزمه پیدا کند ،ممنوع است.
برخی از منابع استفاده شده:

• چقدر کافیست؟  ،نوشتهی آلن درنینگ ،ت!!رجمهی عبدالحس!!ین
وهابزاده ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
• شناخت محیط زیست ،قدم اول ،نوشتهی استفن کرول و ویلی!!ام
رنکین ،ترجمهی بهرام معلمی ،نشر شیرازه
• حفاظت از محیط زیست )پیشنهاد  50کار ساده برای حفاظت از
محیط زیست( ،ترجمهی نصرا ...صمدی ،شرکت انتشارات فنی ایران
• مش!!ارکت در حف!!ظ محی!!ط زیس!!ت  ،نوش!!تهی موس!!ی اکرم!!ی،
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* آمار کشورهای خارجی ،هر جا که تاریخی قید نش!!ده ،مرب!!وط ب!!ه اوای!!ل
دهه نود میلدی است.
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