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آگاه سازی
و توسعه پایدار

دل آرا شيخ رباط  -دانشجو کارشناسی محیط زیست
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زمیــن همیشــه تغییــرات شــیمیایی بســیاری را در
ســطح خــود تجربــه کــرده اســت ،ولــی همــه ایــن
تغییــرات متناســب بــا تغییــرات تکاملــی و نســبتا
آرام اتفــاق افتادهانــد .بــا ظهــور انقــاب صنعتــی و
افزایــش جمعیــت بشــر ،تغییــرات محیــط زیســتی بــا
ســرعت بیشــتری پیــش رفتنــد .فعالیتهــای انســان،
بهــره بــرداری بیــش از حــد از منابــع طبیعــی ،مــواد
شــیمیایی ،ســوختهای فســیلی و  ...دالیلــی بــر وقــوع
ایــن تغییــرات بــا ســرعت زیــاد هســتند.گازهای کربــن

دی اکســید ،متــان و نیتــروژن اتمســفر کــه بــرای هــزار
ســال درصــد نســبتا ثابتــی داشــتند ،در حــال حاضــر
ســاالنه بــه میــزان  %1در اتمســفر افزایــش مییابنــد.
ایــن تغییــرات انســان را بــه ایــن اندیشــه وادار نمــود
کــه راجــع بــه پیچیدگــی روابــط بیــن فعالیتهــای
خــود و اثراتــش بــر محیــط زیســت فکــر کنــد و از
مســئولیتهای خــود آگاهــی پیــدا کــرد .درنهایــت
رشــد ایــن توجهــات باعــث ایجــاد مفهــوم پایــداری
شــد و در اهــداف فراگیــر توســعه پدیــدار گشــت.
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اجزاء اصلی چرخه در راستای توسعه پایدار

عکاس :علی بختیاری خواه

توســعه پایــدار چیســت ؟ یــک تــاش فکریســت کــه
بــه دنبــال درک تعامــل  3سیســتم پیچیــده "اقتصــاد
جهانــی" " ،جامعــه جهانــی " و "محیــط فیزیکــی
زمیــن" اســت .در واقــع توســعه پایــدار نگاهــی کل نگــر
را پیشــنهاد میدهــد ،کــه در آن بــه اهــداف اقتصــادی،
اجتماعــی و زیســت محیطــی توجــه شــده اســت.
بــه عبــارت دیگــر توســعه پایــدار بــه معنــای رشــد
اقتصــادی اســت ،کــه از نظرمحیــط زیســتی پایــدار و از
نظــر اجتماعــی فراگیــر باشــد .حــال ایــن ســوال پیــش
میآیــد کــه رشــد اقتصــادی چیســت ؟
بــرای ســنجش اقتصــاد یــک کشــور معمــوال از شــاخص
تولیــد ناخالــص داخلــی( )GDPاســتفاده میشــود.
تولیــد ناخالــص داخلــی ،ارزش بــازاری مجموعــه
تولیــدات داخلــی کشــور را در یــک دوره زمانی مشــخص
(معمــوال یــک ســال ) انــدازه گیــری میکنــد .تولیــد
ناخالــص ســرانه از تقســیم تولیــد ناخالــص داخلــی بــر
جمعیــت کشــور بــه دســت میآیــد و تغییراتــش میــزان
رشــد یــا رکــود را نشــان میدهــد( .کــه البتــه ســهم
خانوارهــا از ایــن کیــک اقتصــاد نابرابــر اســت ،حــال
آنکــه بــه بعضــی خــرده کیــک ناچیــزی میرســد!) و بــا
شــاخصهای امیــد بــه زندگــی ،ســطح تحصیــات،
کیفیــت زیــر ســاختها و ســطوح مخــارج مصرفــی
شــخصی ،ارتبــاط معنــا داری پیــدا میکنــد.
امــا ایــن راه اندازهگیــری مشــکالتی دارد کــه یکــی از
مهمتریــن آنهــا ایــن اســت کــه مضــرات وارد شــده
بــر محیــط و تاثیــرات آن بــر مــردم در ایــن ســنجش
انعــکاس نمییابــد .در واقــع مــا هــم از ایــن تاثیــرات

آگاه نیســتیم .مــا در واقــع نمیدانیــم چیزهایــی کــه
روزانــه میخریــم یــا اســتفاده میکنیــم تــا چــه
انــدازه هزینههــای دیگــری بــا خــود دارنــد و چــه
خســارتهایی بــه زمیــن و ســامت مصــرف کننــدگان
وارد میکنــد.
بــه دنبــال اختراعــات عصــر صنعــت کــه بــه مــا رســیده
اســت ،زندگــی مــا بــه شــکل غیــر قابــل قیــاس بــا
نیــاکان مــا راحــت و آســانتر شــده اســت .ترکیبــات
جدیــد مولکولــی کــه قبــا هیچــگاه در طبیعــت
وجــود نداشــتند ،جریانــی از معجــزات روزانــه را فراهــم
آوردهانــد .ایــن مــواد شــیمیایی و صنعتــی همــان گونــه
کــه در محیطهــای تجــاری و مســکونی دیــروز مصــرف
میشــدند امــروزه هــم مــورد مصــرف قــرار میگیرنــد،
امــا دیگــر نمیتــوان بــه ایــن گونــه ادامــه داد! نــه
مصــرف کننــدگان و نــه تولیدکننــدگان دیگــر محــق
نیســتند دربــاره ایــن مــواد و فرایندهــا و اثــرات زیســت
محیطــی آن هــا ،بــدون بررســی و آزمایــش ،تصمیمــات
پنهانــی اتخــاذ کننــد.
اکولوژیســتهای صنعتــی جریــان تولیداتــی را کــه از
طریــق اســتخراج و تغییــر شــکل حاصــل شــدهاند ،بــر
حســب ورودی و خروجــی هایــی کــه بــا ســوخت و ســاز
گونههــای طبیعــی تنظیــم شــدهاند انــدازه گیــری
میکننــد .در واقــع اطالعــات اثــرات آنچــه میخریــم،
میفروشــیم و یــا میســازیم را آمــاده میکننــد.
دکتــر دانیــل گلمــن ایــن اتفــاق را شــفاف ســازی
بنیادیــن تعریــف میکنــد.
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شــفاف ســازی محیــط زیســتی ،عواقــب آنچــه
میســازیم ،میفروشــیم ،میخریــم و دور
میاندازیــم را بــه وضــوح نشــان خواهــد داد و آرامــش
اغلــب فعالیتهــای اقتصــادی را مختــل خواهــد کــرد.
شــفاف ســازی زیســت محیطــی ،محیــط بازاریابــی را
تغییــر شــکل خواهــد داد و زمینــه را بــرای پذیــرش
بهتــر محصــوالت و فــن آوریهــای ســبزتر و پــاک تــر
تقویــت خواهــد کــرد و انگیــزه مــارا بــرای رویکــرد بــه
ایــن محصــوالت و فــن آوریهــا خواهــد افــزود.
ایــن شــفاف ســازی زیســت محیطــی ،یــک ســیر
اقتصــادی نــا آزمــوده اســت و اســتانداردهای باالیــی را
در زمینــه شــفاف ســازی الزم جهــت آنچــه میخریــم
بــه کار میگیــرد .ایــن کار بــه خریــداران اطالعاتــی
دربــاره انتخــاب آنهــا ارائــه میدهــد ،مشــابه همــان
چیــزی کــه تحلیلگــران بــازار ســهام در هنــگام ارزیابــی
ســود و زیــان شــرکت هــا ارائــه میدهنــد .ایــن امــر
بــه مدیــران ارشــد دیــد بهتــری در اجــرای تعهــدات
شــرکت خــود میدهــد تــا مســئولیت پذیرتــر و
پایدارتــر باشــند و نیــز تغییــرات بــازار را پیــش بینــی
کننــد .در ســال  1903چربیهــای ترانــس ثبــت
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اختــراع شــد و در غذاهــا و شــیرینی و کیکهــا
اســتفاده میشــد .ایــن چربیهــا اشــباع شــده باعــث
غــذای لذیذتــر و بــا مــدت مانــدگاری بیشــتری
میشــد و در آشــپزخانهها تحــت نــام کریســتو دیــده
دیــده میشــدند .هوشــیاری گســترده عمومــی دربــاره
مشــکل چربیهــای ترانــس بــا گزارشــی در مجلــه
توســط پزشــکی شــروع شــد .متخصصــان متوجــه شــده
بودنــد آنهایــی کــه در رژیــم غذایــی خــود مقــدار
زیــادی چربــی ترانــس دارنــد ،بــا احتمــال باالتــری
دچــار حملــه قلبــی میشــدند .محققــان پزشــکی از
ایــن واقعــه اطــاع داشــتند و بقیــه بــی خبــر بودنــد.
در ســال  1997دانــش مربــوط بــه چربــی ترانــس تــازه
در حــال آشــکار شــدن بــود و در ســال  2000موسســه
غذایــی و دارویــی آمریــکا مطالعــه ای را انتشــار داد
کــه تخمیــن مــی زد حــذف چربــی ترانــس می-توانــد
ســاالنه از حــدود  7هــزار مــورد مــرگ در ایــاالت
متحــده جلوگیــری نماید.گــزارش پیشــنهاد مــی داد
کــه بــا برچســب زدن بــر خوراکیهــای حــاوی چربــی
ترانــس ،راهــی بــرای انتخــاب ســالم تــر بــرای مصــرف
کننــدگان ایجــاد میشــود.
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ســازندگان مــواد غذایــی بــا درج میــزان چربــی ترانــس
مخالفــت کردنــد و از ایــن شــکوه داشــتند کــه هیــچ
جایگزیــن خوبــی بــرای روغــن هیدروژنــه وجــود نــدارد
و اینکــه بــدون آن غــذا مــزه ،ســاختار و زمــان مــورد
نیــاز مصــرف کننــدگان را از دســت خواهــد داد .در
ضمــن بعضــی از صنایــع غذایــی تحقیقــات خــود را
بــرای یافتــن جایگزیــن تشــدید کردنــد .در زمانــی
کــه موسســه مــواد غذایــی و دارویــی آمریــکا مصمــم
بــه اجبــار کــردن درج محتــوای چربــی ترانــس غذاهــا
شــد ،شــرکتهای اصلــی راههایــی را بــرای حــذف
چربــی هیدروژنــه یافتــه بودنــد و مفتخرانــه بــر روی
غذاهــای خــود برچســب فاقــد چربــی ترانــس مــی
زدنــد و مــردم آنهــا را انتخــاب میکردنــد.
دولــت فــدرال هیچــگاه روغــن هیدروژنــه را ممنــوع
نکــرد .هیــچ کــس بــه شــرکتهای مــواد غذایــی
نگفــت کــه بایــد اســتفاده از چربــی ترانــس را متوقــف
کننــد .تغییــر اساســی صــورت گرفتــه ناشــی از ایــن
بــود کــه اطالعــات در اختیــار مصــرف کننــدگان قــرار
گرفــت.
وقتــی کــه جامعــه اطالعــات دقیــق تــری دربــاره
مضــرات ناشــی از محصــوالت بــه دســت آورد
بــدون شــک حــذف مــواد مضــره یــا متــروک شــدن
فرایندهــای صنعتــی افزایــش مییابــد تنهــا چیــزی
کــه نیــاز اســت قــدری شــفاف ســازی بنیادیــن اســت.
ایــن کار فرصــت بزرگــی جهــت بهــره وری از آینــده

مــان را فراهــم خواهــد نمــود .ایــن فراینــد میتوانــد
نیــروی مســتحکم در اختیــار خریــداران قــرار دهــد تــا
بــه خواســته جمعــی خــود بــرای حفــظ زمیــن جامــع
عمــل بپوشــانند و همچنیــن از صدمــات غیــر عمــدی
وارده از ســوی تجــارت بکاهــد.
هاگــن معتقــد اســت« :تفــاوت اســت بیــن اینکــه فقــط
ســعی کنیــم ســبز باشــیم و ایــن کــه راه حلهــای
تجــاری پایــدار بیابیــم .اولــی ممکــن اســت عواقــب
ناخواســته داشــته باشــد و ممکــن اســت در مفاهیــم
تجــاری خــود کار کنــد یــا کار نکنــد؛ امــا دومــی
اندیشــمندانه اســت ،دارای معیــار اســت و ســودمندانه
در تجــارت ســهیم اســت .مــا در حــال عبــور از مرحلــه
" یــا پایــدار یــا ســودمند" هســتیم .ایــن دو جــدا از هم
نیســتند .مــا در میــان ایــن دو اســتراتژی کــه یکــی را
فــدای دیگــری کنیــم بــا اینکــه تعادلــی بیــن ایــن دو
ایجــاد کنیــم ،نیســتیم .موفقیــت هنگامــی اســت کــه
ایــن دو بــه طــور دوجانبــه یکدیگــر را تقویــت کننــد.
هرچــه قــدر بیشــتر ســبز باشــیم ،درآمــد بیشــتری
کســب میکنیــم»
در آخــر اگرچــه ممکــن اســت ایــن اقــدام بــرای خروج
از بحــران کافــی نباشــد ،ولــی شــفاف ســازی بنیادیــن،
روشــی را بــه راههــای موجــود بــرای تغییــرات اساســی
خواهــد افــزود و اقتصــاد و توســعه پایــدار را رقــم
خواهــد زد.
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