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 !له آناجتماعی شدن مساو آلودگی هوای شهرها 
ریزد. با گیرد و اعصاب و روانشان را بر هم میآلودگی هوای شهرها جان مردمان را میخوش نیست!  جهانشهرنشین مردمان و روز  حال

دهند گالیه و ذکر ناراحتی های ناشی از آن است. به راستی چرا چنین است؟ چرا این حال، همه آن چیزی که مردم در برابر آن انجام می
نیامده است!  له هنوز به شکل اجتماعی دراید دلیلش این باشد که مساکند؟ شحل بزرگ سوق پیدا نمیاین مشکل بزرگ به سمت یک راه

آلودگی  مشکل ،حلبرای  .و دراز مدت است ، چند مقیاسیچند جانبه ،بعدی حل آلودگی هوا چندراه های پیشین گفته شد کهدر شماره
 آید.  له اجتماعی درباید به صورت مساهوا 

 :است برشمردهزیر را  شرط ۴ له،امس کی شدن یاجتماع فیتعر در ،یکیلوز ینلیدان

 ؛(هابیماری ها،یآلودگ مانند یلیمسا کند، جادیا زحمت مردم یبرا) باشد یمنف طیشرا یدارا .1

 ؛(کند ریدرگ را افراد از یاریبس تعداد بودن، یمنف کنار در)باشد  گسترده و عیشا ،یجد یادهیپد .2

  ؛ وباشد داشته وجود آن یبرا حلراه هیارا به نانهیبخوش دیام .3

 (.باشند یمنطق هاحلراه یاجرا و رییتغ دهیفا -نهیهز) باشد داشته وجود آن یمنطق رییتغ امکان .۴

و یا  ردوجود ندایا فایده  -له و امکان تغییرمنطقی بر مبنای هزینهبینانه برای حل مسابرای آلودگی هوا دو مورد آخر، یعنی امید خوش
مردم در برابر آلودگی هوا موضعی  ببینیمنیست که  آورشگفتحداقل از سوی مسوالن و متخصصان تبیین و تبلیغ نشده است و از این رو 

روند، حداکثر کاری بینند عزیزانشان از این موضوع در رنج هستند و در مواردی از دنیا میکه می این با وجوداند و منفعالنه در پیش گرفته
  !!ای از رنجشان استذکر خاطرهکنند می که

و ارتباط و  ر تمامی سطوح و الیه های اجتماعیهمه جانبه و با حضوجز با همکاری که برای رفع آلودگی هوای شهرها، مشخص است 
به عبارتی دیگر، دو شرط آخر توان آن را از بین برد. انتقال دانش و تجربه و دمیدن در کوره امید و تالش همگانی برای رفع مشکل، نمی

برای مقرون به همگانی له یعنی امید خوش بینانه به ارایه راه حل و همیاری و همکاری مسایک اجتماعی شدن برای  یدانیلین لوزیک
تری بر دوش متخصصان و البته که دو مورد بار سنگین د و جز آن چاره ای نیست!شکل گیر بایدصرفه شدن مبارزه با این مشکل 

 گذارد!های وابسته میزیست و رشتهمحیط
ایجاد دو شرط آخر ای بسیار قوی برای شود زمینهکه دوباره در سخن سردبیر نقل میحدیثی از پیامبر مکرم اسالم در این خصوص 

 کند!حل و به صرفه بودن آن فراهم میبینانه برای ارایه راهله، یعنی امید خوشاجتماعی شدن مسا

 :. حضرت فرمودارایه نموده است «درختکاری» در خصوص)ص(  روایتی را از پیامبر اسالممُحدِّث نوری 

اگر عمر جهان پایان یابد و قیامت  [؛1] دکم فسیلة، فإن استطاع أن ال یقوم الساعة، حتی یغرسها فلیغرسهان قامت الساعة و فی ید احإ»
 .«رسد و یکی از شما نهالی در دست داشته باشد، چنانچه به قدرکاشتن آن فرصت باشد، باید آن را بکارد فرا

دهد باید با امید به وظایف خودمان عمل حتی اگر هم باشد، این حدیث نشان میآیا وضعیت ما اکنون قیامت گونه است؟ البته که خیر! 
برای  همگی با همها را شناسایی کنند و همگی باید باهم عوامل به وجود آورنده این آلودگی آن هم مسوالن و هم مردم برایو کنیم 

 !و این یعنی به صرفه شدن مبارزه با آن این عوامل از همین امروز دست به کار شوندکاهش و رفع 
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