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:مقدمه  
 

 تغيير كرده كه عالوه  گونه ايي سيارة زمين به شرايط جوگذشتهدر دو دهة 
اينك اغلب ساكنان ـ  نگران آيندة زمين بودند پيشكه از  ـ وهشگرانبر پژ

 از دگرگوني  هاي آب و هواي آن ها .سياره نيز متوجه وخامت اوضاع شده اند
 و عزيزان و مي بينند آسيب اخيرةهاي دحشتناك چند سال زمين و توفان

 ”فان در بهار سال گذشته در اثر تو. خود را از دست مي دهنددارايي هاي
 هزارنفر و بي خانمان شدن يك 144 در برمه، شاهد مرگ بيش از ”نركس

 " ويژه دربه  ، در آمريكا چندين توفان پي در پي. ميليون نفر بوديم
را ناچار به ترك خانه و كاشانه خود كرد و صدها ميليارد  مردم، "نيواورلئان

 اثر حملة تروريستي كه بر پنجاه برابر خسارتي يعني . آوردبه باردالر خسارت 
 در فرانسه در 1999در سال  .هاي تجارت جهاني در نيويورگ وارد شد به برج

 2009 ميليون درخت ريشه كن شد و در بيستم ژانويه 300 ،اثر توفاني
شكست و خسارات جاني  درخت راهمين تعداد توفاني به همان شدت بيش از

استراليا را مي نويسم از  الب اكنون كه اين مطهم. و مالي فراوان به بار آورد
 هزار 365گرماي بي سابقه و آتش سوزي بيش از  :خبرهاي نا گواري مي رسد

 ميليارها دالر خسارت ، وارد آمدن نفر231 گشته شدن بيش از ،هكتارجنگل
  .خانة مسكونيو سوختن هزاران 

ة زمين بسيار  چنين حوادثي در سراسر سيارمشابه هاي اخير سال در    
ها   اتفاق خواهد افتاد كه در اين كتاب برخي از آناق افتاد و در آينده نيزاتف

  دليل اين نابساماني هاي جوي چيست؟.  ياد آوري خواهم كردآمار هارا باذگر 
 خواهيم بود  آيا قادر؟ بيمار كرده ايم  اين چنين  زمين راةچگونه ما سيار

 جز چيزيار و كردار ما  گفتاينيا  ؟ و نجات دهيم زمين را مداوا كنيم
  ست؟ني مرگ سهراب  ازنوشدارو بعد

 توليد .است بشر از بين رفته ة زمين به وسيلنخستيندو سوم جنگلهاي      
كارخانه ها و و خودروهايي كه در سراسر جهان فعاليت  از ناشي گاز كربنيكِ
ذب ها ديگر قادر به ج قدر زياد شده كه جنگلها و اقيانوس ند، آن ادر گردش

 دماي زمين شده ه اي و افزايش تشديد حالت گلخانو همين باعث.ند نيستآن 
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 كه بيست برابر بيشتر از گاز كربنيك حالت گلخانه اي را  گاز متان.است
 دامداري ها، فاسد شدن ،تشديد مي كند، از برنج زارها ،زمين هاي زير كشت

 دفوع حيواناتم زباله هاي شهري و ،شاخ وبرگ درختان در جنگلهاي مرطوب
 و در امقدار اين گاز در رسوبات اعماق درياه. توليد مي شود و به فضا مي رود

ن تخمين بيش از ده هزار ميليارد تُ) به صورت هيدرور متان( يخ هاي قطبي
  .زده شده است

 بازار  اقتصاد مبتني بر به واسطة حاكميتبا كمال تأسف مي بينيم كه بشر    
را در ها  روز به روز مقدار اين گاز ،در صنعتيشرفت كسب حد اكثر سود و پو

باما به عنوان و از انتخاب اُبسياري از مردم جهان.  زمين افزايش مي دهدجو
 ، و اين انتخاب را تبريك مي گويند شده اندرئيس جمهور  آمريكا خوشحال

 ميليارد دالري به 20 كمك ،باماوولي متأسفانه اولين تصميم اقتصادي اُ
 ! آلوده سازي بيشتر محيط زيست بود،و در نتيجه خودرو سازي آمريكا صنعت

 بهره كمدر ديگر كشورهاي جهان بانك ها به راحتي به خريداران خودرو وام 
 تهران مبدل مي بينيم كه كالن شهرهايي مانند كشور خودمان در. مي دهند

به ها با ترافيك عظيم دست   و مردم ساعت اند شده هاي بزرگبه پاركينگ
 ،به كمك تبليغاتو صنايع خودرو سازي ها   بانكه كيحالدر. گريبان هستند

كم بهره و مردم را تشويق به خريد خودرو مي كنند و براي اين كار وام هاي 
 شده كه برخي از گونه ايآلودگي هواي تهران به  . مي دهندايط آسانبا شر

  .ن تشخيص داداوقات صد قدمي خود را نمي توا
 آن ها با انتشار .استفرياد مدافعان محيط زيست در سراسر جهان بلند     

 پيشرف جهاني كنوني توسعه و  روشمي كوشند  گوناگونها و نشريات كتاب
 كتاب  من در اين. تغيير دهند استبرداري حد اكثرمبتي بر بهره تنها كه را 

و قابل فهم براي عموم ممكن و با روشي ساده سعي خواهم كرد تا حد، 
ي  امكان بهبودي شرايط جوود كنم و حدتشريحرا مان شرايط اسفناك سياره 

 همچنين به  .سازممشخص ـ كه به هيچ وجه صد در صد نخواهد بود ـ را 
هاي ممكن براي صرفه   راه حلها رسيده اند و آننتايجي كه پژوهشگران به 

  .خواهم پرداختي و موادمعدنآب  گاز، نفتجويي در ذخاير 
از كجا  (" ستارگان،زمين و زندگي" كتابي با عنوان1371در بهار سال     

 آشنا كردن ، اصلي آنهدفكه نوشتم ) آمده ايم ، به كجا مي رويم ؟ 
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 به ويژه ،مان در آن زيدانشجويان و جوانان كشور با داده هاي جديد علم
ز انفجار بزرگ يا كه چگونه بعد ا  و بيان اينشناخت جهان هستي بود

پديد آمد، ها  ارات آنمِهبانك، نخستين كهكشانها و در پي آن ستارگان و سي
، مي شناسيم را به نام زمين  كه همه آنو سرانجام چگونه بر روي سياره اي

،   و دگرگوني در پي دگرگونيپياپيتحول   و در نهايت بازندگي به وجود آمد
هفت بخش از كتاب به اين پديده ها . ذاشتگانسان متفكر پا بر پهنة سياره 

 شروع كردم كه اين انسان به فهم  جافصل هشتم را از آن. اختصاص يافت
.  زندگي خودكردة شروع به ساختن اشياء و ابزارهاي مختلف براي ادام،رسيده

 اين انسان همواره در پي دگرگون ساختن چگونه نشان دادم كه به ويژه 
 : ساخته استجنگ افزارهااز سوي ديگر بي وقفه محيط زيست بوده است و 

ت تا ديناميت و سر از بارواش  و در پي  آنيآهننوع  تا يسنگجنگ افزار از 
در آن زمان .  نهاده بودم"كجا مي رويم؟" نام اين بخش را به .انجام بمب اتم

 افزايش دماي زمين و ايجاد حفره اي در قشر ،آلودگي هاي محيط زيست
 پژوهشگران اعالم به شمار مي رفتند كه فرضيه هايي ،فظ زندگي محااُوزونِ

 مسئله را به جد ،نداشتهها مي كردند و دولت مردان چندان اعتقادي به آن 
  . نمي گرفتند

 اين پديده ها به درستي ، سالهجده كمتر از با گذشتولي امروز يعني     
 گردهمايي در پي ييگردهما .آشكار شده اند و بشر به فكر چاره افتاده است

ست نجات ه روتشكيل مي دهند تا سياره زمين را از خطر جدي كه با آن روب
 ممنوع ه، به دست آمدگردهمايي ها مثبتي كه از اين ةتنها نتيج. دهند

 رنگ موي و يا اسپري هاكه در يخچالها و در ( بودCFC كاربرد گازساختن
 اليةحفرة به وجود آمده در درنتيجه اين ممنوعيت، ). ها مصرف داشت خانم

زون تا حدي تصميم"اخيرا. ي مرمت شداوي در بارة گاهش مصرف  جد
 اتحاديه  گرچه وهشدحالت گلخانه اي گرفته كاستن از سوخت هاي فسيلي و 

  معاهده"ولي هنوز آمريكا عمال. ددر اجراي آن دار سعي بسياراروپا با تالش 
 ، مواردهمة ايندر  .را امضا نكرده است)   جهاني كيوتومعاهدة( مربوط به آن 

 در 40 خود به تنهايي مسبب ، درصد جمعيت جهان را دارد5  فقطآمريكا كه
  مصرفكاهشاين حال همچنان با  با .جهان استزيست محيطي صد آلودگي 

  .مي كندسوخت هاي فسيلي خود مخالفت 
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امي هم به اجرا  و به تم هر تصميمي كه از اين پس گرفته شود   به گمان من
. كندجبران   لطمة وارد شده به سياره را صد در صددرآيد، هرگز نمي تواند

 را بيدار كنم و ماهيت نظام  تا وجدان خفتهنوشته ام اين كتاب را  روايناز
نظامي كه مبتني بر سرمايه و كسب .  را آشكار سازم مسلط برجهاناقتصادي

 آلودگي در محيط ، همينسود مادي است و نمودار مشخص و مسلم آن
 به خود در كشورچنين شرايطي را به بد ترين صورت.  جهاني استزيست

 به بيش هسالهر   تنها آلودگي هواي آن، كه شايدشاهديمتهران شهر ويژه در 
  . از هزاران نفر مرگ زود رس هديه مي كند

افشا گري  به خاطر برخي "ستارگان،زمين و زندگي"بخش هشتم كتاب     
نيز افراط و تفريط  وب آن بر محيط زيست و آثار مخرّسرمايه دارينظام  از ها
 از همكاران دانشگاهي و دوستان غرب شماري خوشايند ،ي جهان غربها

 در مخرب در جهان و به ويژه آثار  آن تمامزمان، گذشت با نبود، ولي گرايم
در آن ..د را به حيرت و تعجب افكنانگ باال گرفت كه هم چنانكشورمان آن

 توليد انرژي و جمع شدن زباله دراتم بي روية فصل نگراني خود را از كاربرد 
 حوادث نيروگاه ها ،هاي خطرناك راديو اكتيو حاصل از نيروگاه ها ابراز داشته

 ي حوادثچنيناز عمومي س اره. تشريح كرده بودماز قبيل حادثه چرنوبيل را 
هاي اتمي در جهان متوقف ه گا ساخت نيرو، به مدت بيست سال كهسبب شد

بار  اما امروز شاهديم كه به خاطر افزايش بهاي سوخت هاي فسيلي،. دوش
 جهان ساخت و كار برد نيروگاه هاي اتمي در بين كشورهاي مختلف ديگر

 چرنوبيل زمان، سر پوشي بر خاطره تلخ حادثة گويي .استمطرح شده 
  .گذاشته است

ا عنوان افسانه زندگي نوشتم كه در آن نيز  بكتاب ديگري  1377در سال     
سرمايه داري را در دنيا نكوهش  اقتصاد معطوف به توسعة يِاز پيشرفت علم

 د، ولي عالقه مندان مي توانن اين كتابها در بازار وجود ندارندامروز ديگر. كردم
  1.متن تجديد نظر و روز آمد شدة آن ها را در وب سايت من بيابند

قصد دارم واقعيت هايي كه منجر به آلودگي محيط ن كتاب در اي اينك   
كه در اثر گرم شدن را  حوادثي ، جهاني شده و در پي آنابعادزيست در 
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 اطالع  براي زباني ساده وسيارة زمين در سنوات آينده پيش خواهد آمد با 
 مورد قبول اين كار توفيق يار باشد و اين نوشتهارم در و اميد .عموم بنويسم

شايد به اين ترتيب ما هم بتوانيم در كار درمان  . قرارگيردگراميانند گان خو
محيط زيست سيارة خود ـ كه اكنون به امري ضروري بدل شده ـ با هزاران 

  هزار فعال محيط زيست در گوشه و كنار جهان، تشريك مساعي كنيم
  صمدي .ا. ع

  1388پاريس بهار 
 


