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در خانه

می خورد.  قرص  بی مهابا  دوریس 
آرامش،  برای  را  قرص ها  او 
خوابیدن  راحت  و  سرحال شدن 

مصرف می کند.

عصبی،  فشارهای  با  مقابله  برای  آرام بخش  داروهای  مصرف 
مشکالت زیادی از جمله اعتیاد به دارو را پدید آورده است. والیوم، 
پرفروش ترین آرام بخش در میان هفتصد نوع آرام بخش موجود در 
بازار است که طی یک سال در ایاالت متحده پنجاه میلیون بار و 
در اروپا بیست میلیون بار تجویز می شود. زنان دو برابر مردان از 
به نحو خطرناکی  این دارو می تواند  این داروها مصرف می کنند. 
سّمی و اعتیادآور باشد. این دارو ساالنه حدود 1000 میلیون دالر 

به کارخانه ی سازنده اش »هوفمن-الروش« سود می رساند.

با وجود  دوریس لوازم آرایش هم مصرف می کند. 
پوستِی  حساسیِت  باعث  آرایشی  مواد  این  این که 
تبلیغات  کافی  اندازه ی  به  او  می شوند،  صورتش 
دیده است که بداند »زن آرمانی« چگونه ظاهری 
باید داشته باشد. طراِح تبلیغاِت تجاری »عشق وی 
به خویشتن را از او می ُرباید و دوباره به ازای بهای 
محصول ]ِ آرایشی[، آن را به خودش می فروشد.«
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اعضای خانواده ی لی آن قدر وقت ندارند که غذای تازه 
درست کنند. این خانواده به خوراک های گران اما فقیر 
وابسته  نامطلوب  فراوری  با  و  غذایی(  مواد  لحاظ  )از 
شده است. این غذاها را صنایعی به بازار عرضه می کنند 
سالمت  به  نسبت  توجهی  و  نگرانی  هیچ گونه  که 

مصرف کننده ندارند و فقط به سود می اندیشند.

طی  را  زیادی  مسافت  روز  هر  لی  خانواده ی 
)خانه ی  محل  یک  در  همه  آن ها  می کنند. 
می کنند؛  استراحت  و  می خوابند  خودشان( 
در جای دیگری به سِر کار یا مدرسه می روند؛ 
محل خریدشان یک جای دیگر است؛ برای 
تفریح به جایی دیگر می روند؛ به محل پنجم 
جای  در  را  طبیعت  و  ورزش  برای  می روند 

ششم »خراب و نابود« می کنند.

رفتن به سر کار
اتومبیل از گهواره تا گور همراه و همدِم ِگرِگ است. او در صندلی عقِب 
یک تاکسی به دنیا آمد و در صندلی جلویی اتومبیل خودش، در حالی 
که با ستوِن فقراِت شکسته در شاسی و اتاق  ُخردشده ی این اتومبیل 
گیر افتاده، خواهد ُمرد. دوریس با اتوبوس به سر کارش می رود. جولی با 

دوچرخه به مدرسه می رود.
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دودهایی که از اگزوز وسایل موتوری خارج می شوند، حاوی 
حدود 1000 عنصر سّمی و عامل 60 تا 90 درصِد کِل آلودگی 
کسید« 

ُ
مونوا »کربن  گاز  است.  صنعتی  کشورهای  در  هوا 

بخصوص برای بیماران قلبی بسیار خطرناک است زیرا ورود 
اکسیژن به ریه ها را کاهش می دهد. تنفس هیدروکربن باعث 
 8 می شود.  سرطان  بروز   

ً
احتماال حتی  و  مفرط  خستگی 

درصد از جمعیت جهان که مالک 400 میلیون اتومبیل اند، 
در اسیدی شدِن باران ها، گرمایش کره ی زمین و مرگ ساالنه 

250 هزار نفر )ناشی از حوادث رانندگی( دست دارند.

نوع  سیصد  از  اتومبیل  دستگاه  میلیون  هفت  دارند  ساالنه  اتومبیل سازی،  شرکِت  شانزده  اروپا،  در 
و  آلوده  را  تحلیل می بَرد، هوا  را  و معدنی  نفتی2  منابع  اتومبیل،  انبوه  تولید  تولید می کنند.  مختلف 
خراب می کند، مقدار بسیار زیادی سر و صدای ناهنجار پدید می آورد و هم زمین ها را برای احداث 
به شدیدترین  را  برای گسترش حمل ونقل عمومی  جاده می بلعد و هم سرمایه گذاری های ضروری 

شکل ممکن می بلعد و تباه می کند.
میانگیِن حمل مسافر به وسیله ی یک اتومبیل، 1/3 نفر است. بنابراین، برای حمل هر 400 نفر باید 
حدود 300 دستگاه اتومبیل به حرکت درآید که صفی به طول 5 کیلومتر را راه می اندازد! قطاری به 
طوِل 150 متر می تواند از پِس همین کار )یعنی حمل 400 مسافر( برآید؛ آن هم با هزینه ی بسیار 

ناچیزی برای اقتصاد و محیط زیست.

 خدا کنه جا 
داشته باشه.

کاشکی جاده ی 
رفت وآمِد دوچرخه 

وجود داشت!
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سر کار

حرفه  این  می کند.  کار  تولید  خط  در  لی  دوریس 
مهارت  و  اندیشه  به  و  است  مالل آور  و  خسته کننده 
با  سریع  همراهی  لزوِم  اما  دارد،  نیاز  کمی  خیلی 
آرامش و  او هرگز  به معنای آن است که  تولید،  خط 
استراحت ندارد. دوریس به ماشین آالت به چشِم یک 

دشمن نگاه می کند.
این  که  نمی داند  اصاًل  او  محصول؛  مورد  در  اما  و 
عرضه  بازار  به  یا  شده  برنامه ریزی  چگونه  محصول 
می شود. دلش می خواهد کارش را تغییر دهد اما چون 
نرخ بیکاری ]در کشور[ باالست، می ترسد کارش را 
می افتد  اتفاق  به ندرت  روز،  پایان  در  بدهد.  از دست 
که انرژی و حوصله ای برایش باقی  مانده باشد که در 
فعالیت های مشترِک کارگران و اتحادیه حضور یابد یا 

در آن جا کاری کند.

کار می کند.  کارخانه  در بخش فروش یک  لی  ِگرِگ 
دفتر کارش تمیز و بی سروصداست. او هرگز با ماشینی 
یک  تولیِد  و  آماده شدن  چگونگِی  از  و  نکرده  کار 
در  که هیچ وقت  او  نمی داند.  محصول، هیچ چیزی 
کارگاه یا سالِن کارخانه ای حضور نداشته، نیروی کار را 
در چارچوبی صرفًا اقتصادی می نگرد و با کارفرمایش 
موافق است که می گوید اتحادیه های کارگری چیزی 
است  مایل  کارخانه  مدیر  نیستند.  زحمت  اسباِب  جز 
استفاده  ربات ها  کار  نیروی  از  کارگران  جای  به 
ژاپن  به  خودش  نماینده ی  عنوان  به  را  کسی  و  کند 
را  آن جا  تمام خودکاِر  کارخانه های  تا  است  فرستاده 
کار  الکترونیک  مهندِس  کمی  تعداد  به وسیله ی  که 

می کنند و اداره می شوند، بررسی کند. 

از خودم می پرسم این 
ارزش ساخته شدن 

داره؟

واقعًا کی ارزش داره 
سر کار نگه داشته 

بشه؟
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اتحادیه های کارگری برای دستمزد و شرایط کارِی بهتر مبارزه می کنند. 
اما آن چه اعضای اتحادیه ها ]به واسطه ی این مبارزات[ در محل کارشان 
اضمحالل  به  رو  که  محیط زیستی  به خاطر  اغلب  به دست می آورند، 
است، از کف می رود. آن کارگران هر روز هزینه های بیش تری می پردازند 
هوا،  آلودگی  استرس،  و  صوتی  آلودگی  عواقب  بر  آمدن  فائق  برای 
حمل ونقل نامناسب، ازدحام زیاد، کمبود زمان َو دسترسی نداشتن به 
طبیعت برون شهری. اتحادیه هایی که این هزینه های اجتماعِی »بیرونی« 
را نادیده می گیرند، بعید نیست که در حال نادیده گرفتِن نیازهای درونی 

 به ]ازخود[بیگانگِی آن ها دامن بزنند.
ً
کارگران باشند و عمال

آها...! 
این هم نکته ای است.

خیلی هم حرِف 
مزخرفیه. مسأله ی من 

بهره وری تولید است؛ نه 
هزینه های اجتماعی.

اتحادیه
کارفرما

آرتور 
کجاست؟

هنوز توی 
بیمارستان.
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کشورهای صنعتی هرچه بیش تر پزشک تربیت می کنند؛ هرچه بیش تر بیمارستان می سازند و 
مجهز می کنند؛ و مردم شان هم هرچه بیش تر بیماری می گیرند. هزینه های درمانی و نیز میزان 
مصرِف دارو روبه فزونی است اما همگام با آن ها بهداشت همگانی و طول عمر افزایش نمی یابد. 
گذشته از ایدز، اکثر مرگ ومیرها ناشی از سرطان، بیماری های قلبی و ریوی و تصادف هاست؛ 

 ناشی از محیط و سبک زندگی ای طاقت فرسا و ظالمانه است.
ً
که این ها معموال

آرتور لی به خاطر ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری است. 
دست خوِش  و  شلوغ  اغلب   و  عظیم  مدرن،  بیمارستاْن  این 
بیماری اش  نیست که  آرتور در جریان  کمبود کارکنان است. 
حاِل  در  او  روی  درمانی  چه  نمی داند  و  است  چیزی  چگونه 
انجام است. هیچ کس هم وقت کافی برای او صرف نمی کند. 

احساس بی پناهی و تنهایی می کند.

آرتور از مدت ها قبل، از این حق که خودش بیمار بودِن خودش را اعالم کند، محروم شده است. فقط پزشک معالج وی می تواند 
از طریق نوشتِن یک »تأییدیه ی بیماری«، مریضِی او را اعالم کند. این پزشک نمی تواند وضعیِت اجتماعی و اقتصادِی آرتور 
را تغییر دهد؛ کاری که می تواند انجام دهد این است که داروهایی به آرتور بدهد که نگرانی های او درباره ی شرایطش را از کار 

بیندازد.

کاشکی خونه بودم.

هر چه می خواهی بگو.
این، نرخ بیکاری را پایین نگه 

می دارد.

در بزمارستان



فهرستی   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
ضروری؛  داروهای  از  است  کرده  تدوین  و  تهیه 
و  ناراحتی ها  برای  مشخص   

ً
کامال داروهای  یعنی 

تعداد  مشخص.  و  مستند   
ً
کامال ناهنجاری های 

داروهای این فهرست 220 عدد است. اما امروزه 
نوع  هزار   60 از  بیش  آمریکا  متحده  ایاالت  در 
داروی  نوع  هزار   24 آلمان  در  تجاری،  داروی 
چنین  از  نوع  هزار   8 حدود  فرانسه  در  و  تجاری 

داروهایی به فروش می رسد.
گروهی از کارشناسان که بازار داروی ایاالت متحده 
درصد   60 که  بردند  پی  کردند،  بررسی  را  آمریکا 
در  بی ارزش است.  بازار،  این  در  داروهای موجود 
 یک 

ً
بریتانیا بیش از نیمی از تمام بزرگساالن و تقریبا

سوم کودکان به نحوی دارو مصرف می کنند.

شغل ام داره من 
رو می ُکشه!

بیا این قرص ها 
رو بخور.

برقرار کرده،  با طبیعت  این روزها  تنها تماسی که دوریس  تقریبًا 
مربوط به همان روزی است که ساندویچ ناهارش را ُبرد و همراه 
یاد  به  را  روزهایی  او  خوردند.  و  نشستند  رودخانه  کنار  دوستش 

می آورد که آْب زالل و علف سبز بود.

روبی، مدت هاست بزرون برای ناهار
یک پروانه هم 

ندیده ام.

من اون روز، یکی توی 
تلویزیون دیدم.
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به  نسبت  تنباکو  پرورش  و  کشت 
کشِت محصوالِت عمده ی غذایی 
خاک  به  کاساوا3،  و  ذرت  چون 

بسیار حاصل خیزتری نیاز دارد.

و  نیکوتین  بر  دود سیگار، عالوه 
قطران، حاوی حدود 2000 نوع 

ترکیب شیمیایی است.

َصرِف  مستلزم  تنها  نه  ُپرچرب  غذاهای  و خوردِن  کشیدن سیگار 
هزینه های درمانی است )بابت بیماری های قلبی، سکته ی مغزی 
نیز  زیست محیطی  فشارهای  از  بسیاری  عامل  بلکه  سرطان(،  و 
آب های  اندازه ی  از  بیش  استخراج  تا  خاک  فرسایش  از  هست؛ 

زیرزمینی.
یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون نفر از جمعیِت گوشت خواِر 
جمعیِت  باقی مانده ی  نفِر  میلیارد  پنج  حدود  برابر  سه  که  جهان، 
درصد   40 غیرمستقیم  طور  به  می کنند،  مصرف  چربی  جهان 
غالت جهان را می خورند؛ غالتی که به دام ها داده می شود تا چاق 

شوند و از گوشِت آن ها استفاده شود.

حسابی 
خوردم !

مغازه ی  در  ِگرِگ  زمان  همان  در 
ساندویچ فروشی در حال خوردن همبرگر  و 
آلوده کردِن بدن خودش و مردِم اطرافش 

است.
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برانگیختند.  را  زیست محیطی  مناقشه های  ابتدا  همان  از  که  بودند  چیزهایی  جمله  از  شیمیایی  ش های 
ُ
علف ک و  ش ها 

ُ
آفت ک

به غذایی که ما  بازمانده هایشان  این که  اثر ویران گرشان بر طبیعت و  از  ش ها )جدا 
ُ
ش ها، بی برگ کننده ها و حشره ک

ُ
این علف ک

می خوریم و به آبی که می نوشیم می رسند(، در بلندمدت ممکن است کارایی شان را از دست بدهند.
در جهان سوم، دولت ها مشتاق اند به کاهِش آفات و از آن طریق، افزایش بازده محصوالِت کشاورزی. به همین خاطر یارانه های 
گزافی برای آفت کش ها و علف کش ها اختصاص می دهند. این راه حِل موقتی جلوگیری می کند از برپایِی مدیریِت یکپارچه ی 

مبارزه با آفات ]در کشورشان[ )که راهی است سالم تر، از لحاظ زیست محیطی منطقی تر و مطمئن تر برای آفت ُزدایی(.

زمین های گرانبهای کشاورزی با شتابی دو برابِر آهنِگ زمین های 
جدیدی که زیر کشت برده می شوند، از دست می روند. ساالنه 
بریتانیا  مساحت  از  آن ها   

ِ
سطح که  می شوند  نابود  زمین هایی 

وسیع تر است. خاک تحلیل می رود و فرسایش می یابد و یا در زیر 
جاده ها و بزرگراه ها و به علِت گسترِش فضای شهری، فرودگاه ها 
به  این که  یا  می شوند؛  ناپدید  صنعتی  واحدهای  ساخت وساز  و 

بیابان تبدیل می شوند.

پدربزرگ و مادربزرگ جولی لی، در نزدیکِی مزرعه ی 
کوچکی به خاک سپرده شده اند که خودشان قسمت 
اعظم عمرشان را آن جا گذرانیدند و دوریس را بزرگ 
کردند. این مزرعه برای احداث جاده و ساخت وساِز 

مستغالت به فروش رفت.

در ناحزه ی روستایی

آماده ی ساخب و سای
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خرید

فروشگاه  کارکنان  از  کدام  هیچ  لی  دوریس 
را  محلی  مغازه های  جای  که  بزرگی  زنجیره ای 
فروشگاه  کارکنان  برای  نمی شناسد.  گرفته اند، 
خرید کننده ی  هزاران  از  یکی  صرفًا  دوریس  نیز 
می تواند  پولش  با  روزها  این  او  است.  فروشگاه 
اما  بگذارد،  سبدخریدش  در  بیش تری  اجناس 
احساسی هم دارد مبنی بر این که چیزی که بابت 
باشد،  باید  که  آن چنان  می کند  دریافت  پولش 

نیست.
دوریس مانند اکثر اهالی مغرب زمین، یک سوم 
به  می کند.  هزینه  خوراکش  بابت  را  درآمدش 
به کسب  بیان دیگر، یک سوم حیات کاری وی 
خوراکش مربوط می شود؛ دقیقًا مانند انسان های 
شکارگر و گردآورنده ی خوراک در دوراِن اولیه  ی 

پیدایِش انسان!

انرژی و مواد خام را هدر می دهند؛  ُبنجل،  و  نامرغوب  کاالهای 
تولیدکنندگان می کنند. بسته بندِی  هر چند که سود زیادی نصیب 
یکی  مصرف،  یک بار  اجناس  مورد  در  بخصوص  غیرضروری، 
دیگر از مسائل و مشکالت است؛ و در این کار هم فقط مسأله ی 
طور  به  آمریکایی  هر  است.  کار  در  منافع  و  سود  به  دست یابی 
بریتانیایی یک کیلو زباله ی خانگی  متوسط روزانه دو کیلو، و هر 

تولید می کند.



بایبطب به شگزاب

سال دوم، شماره ی شطم  | 61 

ویژگِی  این که فالن  از  نیست حاکی  در دست  نشانه ای  و  هیچ مدرک 
به  مربوط  ایده های  ژنتیکی است.  تفاوت های  دلیل  به  انسان  رفتارِی 
قرن  اوایل  در  نژادی«  خلوص  و  »پاکیزگی  و  اجتماعی«  »داروینیسم 
بیستم در آلمان ظهور کرد و بعدها تبدیل شد به شالوده ی سیاست گذارِی 
نازی ها برای نابودسازِی یهودی ها و کولی ها. همین امروز هم این ایده ها 
توسط گروه های راست گرای آمریکایی و اروپایی برای توجیه نژادپرستی 
این تفکر،  از نظر هواداران  به کار گرفته می شوند.  و تبعیض جنسیتی 
سیاهان »از لحاظ طبیعی« ]در زمینه ی امتیازات اجتماعی و اقتصادی[ 
پایین تر و زنان »بنا به ]قانون[ طبیعت« خانه دار هستند؛ فقرا و گرسنگان 
هستند«؛  حذف   و  وجین شدن  حال  در  طبیعی  انتخاب  قانون  »طبق 
و به همین ترتیب الی آخر. این گزاره که اختالف های اجتماعْی بنیاِد 
بیولوژیک ]و طبیعی[ دارند، دستاویزی است برای آن ها که سرکوب و 

ستمگری پیشه کرده اند.

ِگرِگ به خانه برگشته و منتظر است غذا 
بخورد.

چرا برای یک دفعه وقب نوشزدن چای
هم که شده، تو شام 

درست نمی کنی؟

چون من ]جنِس[ 
برتر هستم

عامل اصلی ژن 
]و نژاد[ است، نه 

از عقل تعطیل اقتصاد.
است!
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تلویزیون های خصوصی ]و شبکه های اجتماعی[ برای 
و  مقایسه  راستای  در  کرده اند  ایجاد  فضایی  مخاطب 
 خودش با اوضاعی که او در تلویزیون 

ِ
سنجِش وضع

بیدار  که  است  شده  واداشته  جولی  می کند.  مشاهده 
»زندگی ای  برای  و  کند،  تماشا  تلویزیون  و  بماند 
بهتر«، سرشار از زرق وبرق و الکچری، کوشش کند.

باال  را  مسابقه[  در  شرکت  برای  ]الزم  پوِل  همواره  مصرفی  جامعه 
کاذب[  نحوی  ]به  را  توقعات  و  انتظارات  مدام  این جامعه  می برد. 
زیاد می کند و به این ترتیب به تجارِت سرخوردگی و ]ایجاد حِس[ 
برای  چیزی  این که  محض  به  می پردازد.  مخاطب[  ]در  ناکامی 
جاذبه ای  »دیگر  که[  می شود  ]وانمود  باشد،  قابل دسترس  همگان 

ندارد«.
اگر دیروز یک تلویزیون رنگی داشتید، امروز باید یک دستگاه ویدئو 
خانگی  کامپیوتر  یک  و  چندرسانه  ای  عالِی  تلویزیوِن  یک  فردا  و 

داشته باشید.

و یک جامعه ی مصرفِی 
جهانی، کره ی زمین را به 

نابودی می کشاند.



می کند:  خیال پردازی  دوریس 
با  یاد می آورد که  او زمانی را به 
تا  انرژی داشتند  آرتور فراغت و 
دوچرخه سواری  شهر  بیرون  در 
میان  در  و  بچینند  میوه  کنند، 
بکشند.  دراز  وحشی  گل های 
خانه ی  حیات خلوت  در  آرتور 
نجاری کردن  از  قدیمی شان 
این  به  وقتی  از  می ُبرد.  لذت 
اسباب کشی  مسکونی  مجتمِع 
او  که  چیزهایی  تنها  کرده اند، 
با دستانش ساخته، ماکت های 
چوب  با  جامع  کلیساهای 

کبریت بوده است.

همان روی، غروب

یکی این فیوز رو 
درست کنه!

برق تمام محله رفته.

این ماه، بار دومه 
که برق میره

حاال دیگه نمیشه شام رو پخت. هر چی 
غذا توی فریز داریم هم فاسد میشه! من دارم میرم 

بیرون یه چیزی 
بخورم

تلویزیون هم بی تلویزیون!
اما چه اهمیتی داره؟!

خوش ترین لحظه ی 
کِل روزم!

من هم 
همین طور
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ِبرِگ
رؤیاهای نژاِد برتِر سفید به وسیله ی مهندسی ژنتیک 
]نژاد  ژِن  خزانه ی  این که  برای  شده اند.  محقق 
سفید[ آلوده نشود، غیرسفیدپوستان، بیماراِن روانی، 
صفحه ی  از  هم جنس گرایان  و  جسمی  معلوالن 
در  یا  جایشان  که  هم  زنان  شده اند.  محو  روزگار 

رختخواب است یا آشپزخانه.

آن شب

آرتور
سر  بر  زدن  فریاد  و  مشروب خواری  رؤیاهایش  در 
آن جا  از  است.  کرده  متوقف  را  خانواده اش  اهالی 
دوباره  است،  مشغول  پاره وقت  هفتگی  کار  به  که 
نجاری کردن در کارگاه همسایه را شروع کرده است. 
و  فرامی گیرد  را  زیادی  جورواجوِر  کارهای  انجاِم  او 

خود را مفید و خاّلق احساس می کند.

جولی
مدرسه  در  را  سنگ  و  چرم  با  کار  رؤیاهایش  در 
نیست  ناچار  کسی  آن  در  که  مدرسه ای  می آموزد؛ 
و  ندارد  وجود  مدرک گرایی  کند،  حفظ  را  درس ها 
از  بیرون  و  آزاد  هوای  در  را  بعدازظهرها  ]بچه ها[ 

ساختمان سپری می کنند.
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خانواده ی لی در جامعه ای مصرف گرا و فن ساالر زندگی می کنند که نسبت به 
انسان و مفاهیِم محیط زیستی، احساس چندانی ندارد. این جامعْه محیط زیست 

و سالمت رواِن اعضای این خانواده را از بین می برد و نابود می کند.
ما انسان ها اکنون می توانیم به تمام اجزا و بخش های زیست کره، از عمیق ترین 
اقیانوس ها تا دوردست ترین نقاِط آسمان، دسترسی یابیم. اما ناتوانی و عجِز 
ما در مهار کردِن تکنولوژی و برقرارِی رفتاری معقول و منطقی با زمین به این 
معناست که بدِن همه ی افراد روی کره ی زمین حاوی سموم کشاورزی است 
و کشاورزی، یعنی »فصل مشترِک اساسی بین جوامع انسانی و محیط زیسِت 
انسان ها«، دارد خاک را شتابان نابود می کند در حالی که هم زمان میلیون ها 

نفر دارند از گرسنگی می میرند.

دوریس
در رؤیاهایش به باغبانی و سبزی کاری مشغول است؛ 
کارش  آلودگی.  و  عصبی  فشار  سروصدا،  از  دور  به 
می کند.  سالمتی  احساس  است.  هدفمند  و  متنوع 
بازی  اجتماعی  و  محله  در  را  فعالی  و  مثبت  نقش 
می کند که در آن، هر کسی کساِن دیگر را می شناسد 
را  قرص خوردن  می کنند.  درک  را  یکدیگر  همه  و 

متوقف کرده است.

آن چه خواندید، یک روز معمولی از زندگِی خانواده ی »لی« بود؛ از 
 سبِک 

ِ
کتاِب »شناخت محیط زیست؛ قدم اول«؛ قصه ای که نتایج

زندگِی کنونِی ما بر حیات انسانی و زیست محیطی مان را بازگو می کرد.
کتاب »شناخت محیط زیست؛ قدم اول« برای مخاطبانی است 
از  ناشی  زیست محیطِی  مشکالت  با  ساده  زبان  به  بخواهند  که 
زندگی صنعتی، ازدیاد جمعیت و گسترش فقر آشنا شوند. سبک 
تصاویر  با  همراه  است:  کمیک استریپ  کتاب های  شبیه  کتاب 

البته  گزین گویانه.  و  طنز  بیانی  با  و  سیاه سفید  کاریکاتورهای  و 
با کتابی سطحی و  کیفیِت مطالب و محتواها نشان می دهد که 

غیرعلمی مواجه نیستیم.
شناخِت  علِم  »]معرفی[  از  عبارت اند  کتاب  اصلِی  بخش های 
در  زندگی  ]معمولِی[  روِز  »یک  )ِاکولوژی(«،  محیط زیست 
بحثی  و  و محیط زیست«  بیستم«، »جهان سوم  قرن  نود  دهه ی 

پایانی درباره ی »چه باید کرد؟«.
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1( ترجمه ی کتاب ایرادهای بسیاری دارد تا جایی که به نظر می رسد ترجمه  اصاًل ویراسته نشده است. جای خالی ترجمه ای مناسب تر از این کتاب که بتواند بیان روان تر و عامه فهم تری داشته باشد، 
به شدت احساس می شود. بخش های زیادی از فصل حاضِر کتاب، مجددًا ترجمه و بازنویسی شده است.

اروپا صنایع  در  محیط زیست،  حوزه ی  در  مردمی  فعالیت های  و  مطالبات  گسترده ترشدِن  با  ویژه  به  تاکنون،  زمان  آن  از  است.  اول«، سال 1992  قدم  »محیط زیست  کتاب  انگلیسی  چاپ   )2
اتومبیل سازی به سمت تولید اتومبیل هایی با سوخت های غیرفسیلی حرکت کرده اند.

3( کاساوا یک ریشه ی نشاسته ای است شبیه به سیب زمینی که ماده ی اصلِی بسیاری از غذاهای مردم در گوشه و کنار جهان است.

سرانجام،  آیا  که  است  این  کتاب  پایانی  صفحات  پرسش 
سرگذشت طبیعت تلخ خواهد بود یا شیرین؟ می تواند تلخ باشد، 
اگر با خشونت و بی تفاوتی به رفتارهای فعلی مان ادامه دهیم... و 

می تواند شیرین باشد، اگر... .
پایان کتاب، دعوت به تغییر است؛ تغییر در رفتارمان با طبیعت. 
در این قسمت پیشنهادهای مختلفی وجود دارند در این باره که چه 
کارهایی می توانیم انجام دهیم. اما بنیادی تر از همه، می آموزیم 
که برای حل بحران های محیط زیستی، به هیچ وجه کافی نیست 
که به مجموعه ای از تکنیک ها و راه حل های جایگزین اکتفا کنیم؛ 
ما باید از اساس نوع نگاه مان به طبیعت را عوض کنیم: »فیلسوفان 
اروپایی چندان از واقعیت معنویت ُزدایی کرده اند که از مشاهده ی 
ساده ی شگفتِی یک کوه، یک دریاچه یا یک انساِن دارای حیات، 
به آن ها هیچ رضایتی دست نمی دهد، بلکه ایشان رضایت خاطر 
این  به  می سنجند.  مادی  استفاده ی  و  بهره مندی  حسب  بر  را 
ترتیب، از نگاه ایشان، کوهستان به معدن شن و ماسه، و دریاچه 

به مایع خنک کننده  برای کارخانه تبدیل می شود.
انسان ها حق بی حرمتی به مادرشان، زمین، را ندارند. نیروهایی 
دارد.  وجود  درآورده،  تصور  به  اروپایی  ذهن  که  هرچه  از  فراتر 
با تمام پیوند های موجود ]در نظام هستی[ هماهنگ  انسان باید 
نابودی  وادی  به  را  او  سرانجام  ناهماهنگی  این  گرنه  و  باشد؛ 
آمریکایی،  سرخپوست  مینز«،  »راسل  سخنان  از  )بخشی  می کند.«  هدایت 

در یک تجمع محیط زیستی(

اجتماعی  و  فردی  تالش های  که  است  نگاهی  چنین  دل  از 
مبارزه  و  تالش  می آیند:  بیرون  طبیعت  حفظ  و  نجات  برای 
کاالهای  عوض  )به  بادوام  و  مرغوب  کاالهای  تولید  برای 
به  رفتن  و  تولید  از  تمرکززدایی  باال(؛  دورریز  با  و  مصرفی 
مانند  اکولوژیکی  برنامه ریزی های  محلی؛  تولید  سمت 
بازیافت؛ کشاورزی اکولوژیکی )با روش هایی مثل کاستن از 
تکنولوژی های  انتخاب  کشاورزی(؛  در  شیمیایی  سموم  نقش 
برای  جمعی  اقدام  مهم تر  همه  از  و  محیط زیست؛  با  سازگار 

طبیعت! نجات 
شده ایم.  بدل  خود  هستی  برای  تهدیدی  به  دیگر  حاال  »ما 
و رجوعش  رفع  »کارشناسان  که  اعتقاد  این  این وضعیت،  در 
بی اعتنایی  با  که  باشد  خطرناک  می تواند  همان قدر  می کنند« 
ییم »دیگر کار از کار گذشته است«.  شانه باال بیندازیم و بگو
می خواهند  شرور«  افراد  عده  »یک  که  نیست  این  قضیه 
نیک نهاد«  »آدم های  و  کنند  ویران  را  طبیعی  محیط زیست 
می خواهند از آن دفاع کنند. خیر و شّر در کنار هم و در وجود 
به  دیگر  از همه ی چیزهای  بیش  که  آن چه  ما هستند.  همه ی 
معنادارتری  و  شایسته تر  درک  از  است  عبارت  داریم  نیاز  آن 
حیات  تمامی  که  واقعیتی  می آوریم؛  دست  به  واقعیت  از  که 
روی زمین را در بر می گیرد، زمینی که همه ی ما جزئی از آن 

آن ایم.« به  وابسته  و  هستیم  راسل مزنز، نفر سمب چپ در عکس


