
 ساليان سال کرة زمين با نگاه مهربان و دستان پينه بسته 
و بازوان توانمند ساکنان و مســتأجران خويش حيات آرامی را 
می گذراند. اندک اندک، اين ساکنان با صنعت و صنعتگری آشنا 
شدند و ابزار و آالت جديد را دست ماية خويش کردند و از دوران 
کشاورزی سنتي به عصر صنعتی شدن هجرت نمودند. ضربات 
محکم پتک ها و تيغه های ماشين های سنگين، صدای دلخراش 
اتومبيل ها، دود ناشی از کارخانه ها و خودروهای سبک و سنگين 
با سوخت های فسيلی، شکافتن دل و قلب اين کره و زمين پاک 
به نام معادن ســرب، زغال ســنگ، فوالد، مس و طال و...، حفر 
چاه  های نفت در دل درياها و کنار اقيانوس ها، غرش کشتی های 
حامل سوخت های فســيلی و زيردريايی ها و ناوها در بستر آرام 
درياها و اقيانوس ها، قطع درختان و نابودی جنگل های سبز، دمار 
از روزگار ايــن کرة مظلوم درآورد و پيکرة آن را زخمی و رنجور 
کرد. با وجود پاگذاشــتن به عصر جديد به نام عصر فراصنعتی و 
عصر دانايی و اطالعات، هنوز عالئم قابل توجهی از ترميم و بهبود 

اين زخم های کهنه مشاهده نمی شود.

چشم انداز

منوچهر نوري

مديريت  سبز
 مادر گيتــــــی
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هنوز هيچ پاســخی برای ســؤاالت نســل های آينده که چرا 
محيط زيســتمان را نابود کرده و ريه های زمين و ما را با مشکل 
مواجه  کرده ايد، نداريم. همه  چيز تحت الشــعاع سياســت های 
سياســت مداران مغرور، خودخواه و غيرمســئول اســت. اگرچه 
ســازمان ها، شرکت ها و مؤسسات مردم نهاد خيرخواه و دوستدار 
زمين و مردم بســيارند و در مسير حفظ محيط زيست گام های 
زيادی برداشــته اند، ايــن حرکت  های مثبت، در مقابل ســيل 
بنيان کن در تخريب زمين و محيط زيســت بســيار ناچيز است. 
برای مثال، امروز شرکت های بزرگی در جهان برای موفقيت خود، 
در قالب پروژه های عظيم انسان دوســتانه، به کشاورزان کشورها 
و مناطق محروم که فقر آنان محيط زيســت را تخريب می کند، 

کمک می کنند.
جنگل هــای آمازون با تبديل دی اکســيدکربن به اکســيژن، 
خدمت بزرگی به انسان ها می کند. آن ها ريه های کرة زمين اند و 
بيش از 20 درصد اکسيژن کرة زمين را تأمين می کنند. گياهان 
جنگل های اســتوايی، يک چهارم داروهای امروزی و 70 درصد 
گياهان مؤثر در درمان ســرطان را فراهم می کنند. حداقل 328 
داروی جديد و کشــف نشده، با ارزش بالقوة 3 تا 4 ميليارد دالر 
برای شرکت هاي داروسازی خصوصی، ارزش بالقوة برابر با 147 
ميليــارد دالر برای تمام جامعه، وجود دارند. به رغم مشــارکت 
بسياری از شرکت های بزرگ کسب وکار مانند آودا )يک شرکت 
بهداشــتی(، جانسون اند جانسون، نايکی و پوالرويد برای حفظ 
محيط زيست به اقدامات خوبی در اشتغال زايی بوميان جنگل های 
بزرگ آمازون و مناطق اســتوايی دست زده و بوميان را تشويق 
کرده اند تا دانه های گياهی خاصی را در ازای دريافت دســتمزد 
خوب برای اين شــرکت های غذايی، دارويی و بهداشتی فراهم 
کنند و به واســطة آن از فروش جنگل ها به صنعتگران بی رحم 
و يا تبديــل آن ها به مراتع دامداران امتناع ورزند، لکن هنوز راه 
زيادی در حفظ زمين و سالمت محيط زيست در حال نابودی، در 
پيش است. اين جنگل های انبوه، به رغم اينکه بخش جدانشدنی 
از اکوسيستم هستند، توسط برخی کسب وکارها به عنوان کاالی 
جهان سومی تلقی شده و در نتيجه سريع تر از هر منبع طبيعی 
ديگری در زمين، در حال ناپديد شدن و به غارت رفتن اند. بيش 
از پنجاه ميليون هکتار از اراضی اين جنگل ها ـ يعنی منطقه ای 
به وسعت مجموع کشورهای انگلستان، ولز و اسکاتلندـ  در حال 
نابودی هســتند. ادامة اين روند، موجب نابودی نزديک به 80 تا 
90 درصد از اکوسيستم های جنگل های استوايی تا سال 2020 
خواهد شد. هر روزه حدود 90 هکتار از اراضی جنگل های انبوه 
و بارانــی به خاطر تهية تخته و الوار، محصوالت کاغذی يا چرای 
دام ها نابود می شود. برای هر همبرگری که از گوشت دام های اين 
جنگل ها تهيه می شــود، بيست متر مربع از مساحت آن کاسته 
شــده است و اين يعنی نابودی يک آشــپزخانه برای تهية يک 

همبرگر! )رزقی، مرضيه، 2006(
جنگل ها و مراتع موجود درکشور ما در مقابل شمار انبوه و عظيم 
جنگل های استوايی و آمازون اروپايی، روسيه و منطقة هند و چين 
و استوا بسيار ناچيز است. لکن براساس نظرية آشوب، که همة کل 
از يک جزء ناشی می شود و طوفان، ريشه در بال پر پروانه ای دارد، 

همة ما در حفظ زمين سهم 
داريم. البته اين سهم تنها 
در نابودی مستقيم حيات 
سبز نيســت بلکه با کمک 

گلخانه ای،  گازهای  توليد  به 
توليد وسايل پالستيکی و مواد 

غيرقابل بازيافت، توليد وسايل نقليه 
و و کسب وکارهای مرتبط با سوخت فسيلی و  نفت 

گاز، همگی حرکتی است که ما را به آخر خط )نابودی و بيماری 
زمين( سوق می دهد. کرة زمين هم مثل هر يک از ما انسان ها که 
از ميليون ها سلول تشکيل شده ايم، از ميليون ها نفر درست مثل ما 
شکل يافته و حيات ما در گرو حيات زمين است. همة کسب وکارها 
و استراحت و تفريح و سفر ما در روی همين کرة زمينی است که 

بايد قدرش را بدانيم و آن را حفظ کنيم. 

 شرح آنچه که می توانيم
از ابتدای دوران صنعتی و با بروز و ظهور نظريه های کالسيک 
مديريــت و نگاه به انســان به عنوان يک موجــود اقتصادی نه 
اجتماعی و فرهنگی، شــرايط و نوع حکومــت در قالب ارباب و 
رعيتی نوين، اســتثمار انسان ها در استخراج معادن، و به تدريج 
ساخت ماشين آالت ســنگين، کارخانجات غول پيکر و صداهای 
مهيب آن ها، مانع از شــنيدن فريادهايی می شد که از تن رنجور 
زمين برمی خاست. ولع ناشی از ثروت اندوزی سرمايه داران قرن 
سرمايه داری، همه چيز را در اســتخدام و تحت مصادرة منافع 
خويش درآورد. اگرچه نظريه پردازان نئوکالســيک و سيستمی، 
اندکی از »هجمه  برای تخريب همه چيز برای ســود بيشــتر« 
کاســتند، به هيچ وجه کارســاز واقع نشــد و همچنان زمين 

دستخوش زوال و نابودی است.
ـ اينکــه آب و هوا را آلوده می کنيم تا از توليدات تصفيه آب و 

هوا فروش بيشتری داشته و سود بيشتری ببريم، 
ـ بــه آلودگی هوا دامن می زنيم تا ماســک های توليدی ما به 

فروش برود،
ـ زباله توليد می کنيم تا کارگران بيکار نباشند، 

ـ هر کاالی بی کيفيت و غيراســتانداردی را توليد می کنيم تا 
سود بيشتری ببريم،

ـ ويروس توليد می کنيم تا ويروس کش هايمان به فروش برسند، 
ـ کارخانجات معدنی را در باالدســت ها بدون توجه به آلودگی 

آب  ها در فرودست ها احداث می کنيم، 
ـ درختان را به بهانة درســت کردن مبلمان و صنايع چوبی و 
غيره بدون اقداماتی جايگزين تنها برای استفادة امروزمان قطع و 

جنگل ها را نابود می کنيم،
ـ مواد آموزش و فرهنگی بســياری را بدون توجه به تضمين 
کيفيت آن ها در يادگيری، صرفًا برای سودآوری بيشتر توليد  و 

ترويج می کنيم، 
ـ محصــوالت و کاالهای زيادی را بــدون توجه به اينکه چه 
خسارت و زيانی به محيط زيست و سالمت انسان ها می زند تنها 

برای سود بيشتر توليد می کنيم و به  فروش می رسانيم،
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ـ تأسيسات نفتی و گازی عظيمی را در درياها و اقيانوس ها بدون 
توجه به بهداشــت آبزيان دريايی صرفًا با هدف سودآوری احداث 

می کنيم،
ـ جاده ها و آزادراه ها، شهرک ها و ويالهای زيادی را بدون توجه به 

سالمت زمين داير می کنيم، 
ـ به بســياری از کارهای غيرقانونی صورت قانونی می دهيم و به 

زمين آسيب های جدی وارد می کنيم، 
ـ داروهای بســياری را بدون توجه به آثار ســوء آن ها به  خورد 
مردمان ضعيف و تهيدســت جهان می دهيم و ســودهای کالن 

می بريم، 
ـ ... .

نگاه در مديريت سبز ناظر بر سه اصل است:
3. سود. 1. مردم   2. زمين  

يعنــی، تعهد و پايبندی به حفظ محيط زيســت و مراقبت از 
جهانی کــه در آن زندگی می کنيم. در توليد همة محصوالت و 
کاالها، تالش های ما برای حفاظت از زيست بوم و مسئوليتی است 
که در قبالش داريم. ما در قبال همة جهان مسئوليم. نگرانی های 
ما دربــارة جنگل های بارانی جهان از قبيل آمــازون و برزيل و 
جنگل های استوايی و غيره که ريه های زمين محسوب می شوند 
محفوظ است. در قبال صدها کسب وکار که برای سود بيشتر به 
موضوع حفاظت از منابع طبيعی بی توجه اند، نگرانيم. همة ما، در 
هر مسيری که گام برمی داريم، از خودرويی که می رانيم، جايی 
که ســفر می کنيم، خريد می کنيم و صدها کسب وکار ديگر، از 
خوردن تا شست وشو و غيره، در قبال زمين و حفظ محيط زيست 
مســئوليم و نســبت به آن دين داريم. در مديريت سبز، بحث 
زمين پاک تنها به طرف داران محيط زيســت محدود نمی شود و 
همة کسب وکارها در مقابل آن تکليف دارند. جهان يک سازوکار 

)مکانيسم( زنده و متکامل است و وظيفه و مسئوليت ما در قبال 
آن، اين است که تالش کنيم ارتباطی سازنده با آن برقرار کنيم 

و اين احساس مثبت را به همگان منتقل کنيم.
خالصه آنکه در مديريت سبز، »کسب سود در اولويت نيست؛ 
قبل از آن بايد به حقوق اجتماعی انســان ها توجه کنيم و زمين 
را به عنوان مادر انســان ها پاس بداريم و در حفظ و نگهداری و 

پويايي اش بکوشيم«.
بايد بدون به خطر انداختن توان نسل آينده برای دستيابی به 
آنچه موردنيازشان است، به کســب وکار بينديشيم و به آرمان 
جامعه نســبت به توليــد و تهية کاال و خدمات بدون آســيب  
رساندن به سرمايه های طبيعی و اجتماعی وفادار باشيم؛ يعنی 
عالوه بر سرماية نقدی، سرمايه های طبيعی و اجتماعی را نيز از 

عوامل موفقيتمان به حساب آوريم. 
مديران آشنا به مديريت سبز در کسب وکار به خوبی دريافته اند 
که کاهش ضايعات، مســتقيمًا به صرفه جويی قابل توجهی در 
منابع مالی منتهی می شــود؛ چرا کــه از محل فروش ضايعات 
و بازيافــت آن می توان درآمد قابل توجهی کســب کرد. آنچه 
امــروز به نام تبديل گازهای حاصــل از دفن زباله ها به انرژی و 
کاهش گازهای گلخانه ای مطرح است، در راستای همين عمل 
انسان دوستانه و دوســتدار محيط زيست )زمين ( صورت گرفته 
اســت. چرا که فعاليت های زيســت محيطی، در بسياری موارد 

می تواند به ايجاد مزيت رقابتی بينجامد.
وقتی شرکت های بزرگ ملی و جهانی روی رونق بخشيدن به 
بازار رقابتی کشاورزان محلی و کم درآمد کار می کنند و می توانند 
ســطح رفاه و وضعيت معيشــت آنان را به ميزان قابل توجهی 
بهبود بخشند و يا انرژی خورشيدی ارزان قيمت را به روستاها 
ببرند و با تعبية دســتگاه های تصفية آب آشاميدنی در مناطق 

مديران با انديشة سبز معتقدند که 
کسب وکار و توسعة رفاه مردم، دو 

روی يک سکه اند
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محروم، زندگی آنان را بهبود بخشــند، اين يعنی مديريت سبز؛ 
يعنــی اخذ هر تصميمی که با ارزش های اقتصادی، اجتماعی و 

زيست محيطی منطبق است.
مديران با انديشة سبز معتقدند که »کسب وکار و توسعة رفاه 
مردم، دو روی يک سکه اند. شرکت ها،  نمونه ای کامل از جوامع و 
مردمی هستند که در آن ها کار می کنند و اگر اين جوامع موفق 
نباشــند، آنان نيز موفق نخواهند بود. اين شرکت های موفق با 

مديريت سبز، رسالت اجتماعی در کسب وکار دارند.
آلوده شدن دنيا به نگاه سرمايه داری مانع بزرگی در راه آسايش 
و آرامش مردم و زمين است. اينکه امروز ما خوشحالی مان را در 
پيشرفت و زندگی مناسب جمعيت چندميلياردی در اقصی نقاط 
کــرة زمين، به ويژه هند و چين، اعالم می کنيم به همين جهت 
اســت. وقتی آن خيل عظيم در آرامش باشند، مردم و زمين در 
آرامش اند. اين همان نگاه سيستمی و نظام دار و ديدن جهان به 

مثابة يک موجود زنده است.
مديريت سبز به نوعی اطمينان يافتن از درستی کسب وکارها 
از جنبه های درســت و اخالقی است. وقتی ما اخالق حرفه ای و 
فردی و اجتماعی را در کسب وکارها و فرايند توليداتمان رعايت 
می کنيم، در واقــع داريم به مردم و زميــن خدمت می کنيم. 
بديهی است وقتی مردم و زمين منتفع گردند، ما نيز به سودمان 
در کسب وکار خواهيم رســيد. يادمان باشد هرچه به نيازهای 
کارکنان خود بيشــتر ارزش دهيم، بازگشت سرماية اجتماعی 

بيشتری را تجربه خواهيم کرد.
در مديريــت ســبز نيازمنــد رهبــران فکری بيشــتری در 
مديريت های اجرايی هستيم: خلق چشم اندازی برای قرن آينده 
در يکپارچه سازی عملکرد تمام شرکت ها و سازمان های جهاني 

در موضوع محيط زيست.

 جمع بندی
در بررسی های علمی، انواع نشست ها و کميسيون های تخصصی 
دربارة فقر، گرم شــدن زمين، گونه های در معــرض انقراض و... 
حرف های زيادی زده می شــود، اما اين موضوعات به اين واسطه 
ره به جايی نخواهد برد. اين  ها مسائل روحی و احساسی هستند و 
مادامی که ما انسان ها واقعاً  با روح خود اثراتشان را درک نکنيم و 
چشمانمان به روی اين واقعيت باز نشود که هر چه برای ديگران 
بخواهيم در واقع برای خود خواسته ايم، حل نمی شوند. ما با افکار و 
حرف هايمان نمی توانيم طرز فکر ديگران را تغيير دهيم. به آخرين 
بــاری که طرز تفکر خود را دربارة موضوعی عوض کرده يا مجبور 
به عکس العملی شــده ايد، يا اينکه متأثر شــده و گريه کرده ايد، 
بينديشيد؛ علت چه بود؟ اگر شما در هر موردی اختيار تام و کاماًل 
مقتدرانه داشتيد، چه چيزی را در زندگی خود و سازمانتان تغيير 
می داديد؟ تحول زمانی رخ می دهد که زنگار غفلت از قلب های ما 
شســته شده باشد و دريچه های آن گشوده شود. اين زمانی است 
که ما به اين احساســات خالصانه تســليم می شويم و آن ها از راه 
می رسند و اين گام نهايی اســت. اين درک، اين گشودن روح به 
سمت ديگران به سمت افکاری متفاوت و تازه، راه را به سوی درمان 
و تغيير می گشايد. اينکه با مشاهدة نابودی محيط زيست، تغييری 

در ما حاصل نمی شــود و ما نسبت به آيندگان بی تفاوت شده ايم، 
با ســخنرانی و نصيحت و کنفرانس و سمينار درست نمی شود و 
وجدان بيدار می طلبد، اينکه اگر آيندگان از ما بپرســند که چرا 
حقوق و ســهم طبيعی ما را با خودســری و خودخواهی و ترس 
از دســت  دادن های مادی و شغلی ناديده گرفتيد و نابود کرديد، 
چه پاسخی خواهيم داشت؟ همان طور که برای آيندة شخصی مان 
برنامه ريزی می کنيم، بايد به فکر پاســخ دادن به آنان نيز باشيم. 
بيشــتر تغييرات و تحوالت جهانی از يک نفر شروع شد و سپس، 

ميليون ها نفر به او پيوستند.
در درازمدت، مفهوم اصول سه گانة مديريت سبز »زمين، مردم 
و سود« يا به عبارتی محيط زيست، حقوق اجتماعی و شهروندی 
مردم و منافع مادی و مالی، بايد همچنان مطرح شود تا نزد همگان 
قابل قبول تر و پذيرفتنی تر گردد. راه های نجات در بدنة سياست 
مستتر اســت و در انتظار گفت وگوهای صادقانه و صميمانه ما با 

يکديگر در ســطح جهانی و بين المللی آشکار شوند. در اين راستا 
نه به پژوهش و بررسی بيشتر بلکه به ارتباطات بيشتر محتاجيم.

آنچه نجات خواهد يافت،  خودمان هستيم و نتيجة اين اقدامات، 
در نهايت به نفع خوشبختی، احساسات، روابط، خانواده ها، دوستان 

و سرزمين ما خواهد بود.

 سخن پايانی
ســخن پايانی من خطاب به مديــران آموزش وپرورش، به ويژه 
مديران مدارس است. حفظ نعمات الهی و طبيعت و محيط زيست 
پاک و ســالم به عنوان مادر گيتی براي نسل امروز و فردا، بر همة 
ما واجب و ضروری اســت. چگونه می توانيم سالم، شاد و با قدرت 
بر بستر زمين ناسالم، ناشاد و ضعيف زندگی کنيم؟ خداوند زمين 
را برای ما انســان ها خلق کرده است که در آن آرام گيريم و او را 
عبادت کنيم. عبادت او يعنی انجام دادن درست کارهای درست؛ 
يعنی مهر ورزيدن، عشــق ورزيدن و کمک کردن به هم و برای 
آخرت خويش ذخيره داشــتن. زمين ســالم و شاد و پاک مزرعة 
آخرت اســت نه زمين آلوده و ناپاک. همة ما بر روی همين زمين 
نفس می کشيم و از نعمات آن برخورداريم. سزاوار نيست قدر آن 
را ندانيم و برای حفظ آن کوشــا نباشــيم و اين را به فرزندانمان 
نياموزيم. دانش آموزان را در قالب فرصت ها و موقعيت های مختلف 
يادگيری نسبت به حقوق اجتماعی مردم، حفظ محيط زيست و 
نهايتًا بهره گيری از مواهب الهی آموزش دهيم. اين باور و اعتقاد 
را ابتدا در نگرش و رفتار خود نهادينه سازيم و سپس با حرف و 

عمل به آن ها بياموزيم.

مديريت سبز به نوعی اطمينان يافتن 
از درستی کسب وکارها از جنبه های 
درست و اخالقی است


