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کــه خبــری در مــورد آلودگــی هــوای در شــهرها نشــنیده باشــد. تهــران، اهــواز، تبریــز، بندرعبــاس، حتــی ایــام، زابــل و زنجــان از جملــه  کســی اســت  کمتــر  امــروز 
کــه در  گــزارش از ســازمان بهداشــت جهانــی  گذشــته در مــورد آلودگــی در آنهــا بســیار هشــدار داده شــده اســت. در یــک  کــه طــی ســال های  شــهرهایی هســتند 
گرفــت. پیــش از ایــن در ســال 2011، اهــواز* آلــوده  اردیبهشــت ســال 1395 منتشــر شــد شــهر زابــل* بــه دلیــل طوفــان هــای شــنی، آلــوده تریــن شــهر دنیــا نــام 

تریــن شــهر دنیــا بــود و در همیــن ســال ســومین شــهر آلــوده دنیــا، ســنندج نامیــده شــد. 
کنتــرل  گــر  کــه ا گفتــه بــود  ح می شــود. زمانــی الویــری شــهردار وقــت تهــران در اواخــر دهــه هفتــاد  در مــورد دالیــل آلودگــی هــوا در ایــران بحــث هــای فراوانــی مطــر
کنــد. در تهــران و برخــی از شــهرهای بــزرگ، تــردد خودروهایی  راهنمایــی و رانندگــی تهــران در اختیــار شــهردار قــرار بگیــرد، می تــوان مشــکل آلودگــی تهــران را حــل 
کشــور ماننــد مناطــق جنــوب غربــی، ریزگردهــا و در جنــوب شــرقی ایــران، طوفــان شــنی بــه عنــوان  گازهــای آلــوده تولیــد می کننــد و در بعضــی نقــاط دیگــر  کــه 
منبــع آلودگــی نامیــده می شــود. دلیــل یــا دالیــل آلودگــی هرچــه باشــد، لــزوم مبــارزه بــا آن غیرقابــل انــکار اســت. بگذاریــد ببینیــم بــه عنــوان یــک شــهروند چگونــه 
کاهــش آلودگــی هــوا در ایــران انجــام می شــوند. بــه خصــوص، فرصــت انتخابــات محلــی، زمانــی مناســبی  کــه بــا هــدف  می توانیــم بــه فعالیت هایــی دســت بزنیــم 

کمپیــن شــود. راهنمــای زیــر در پــی پاســخی بــه ایــن پرســش اســت. گذشــته برجســته و بــرای آن  اســت بــرای آنکــه ایــن دغدغــه بیشــتر از 

ا هو لودگی  آ ی  ــرا ب کمپین 

بات نتخا ا فرصــت 
ح مســئله  در  انتخابــات، بــه خصــوص انتخابــات محلــی بهتریــن فرصــت بــرای طــر
ــون  ــوا چ ــی ه ــت. آلودگ ــا آن اس ــه ب ــرای مواج ــردن ب ک ــن  کمپی ــوا - و  ــی ه ــا، آلودگ اینج
قابــل  موضــوع  یــک  بــه  بالقــوه  صــورت  بــه  می توانــد  دارد  ســروکار  مــردم  جــان  بــا 
ــه دلیــل ریزگردهــا،  ــی هــوا ب ــی می کنیــد، آلودگ ــر در اهــواز زندگ گ توجــه تبدیــل شــود. ا
کــه مــردم آنــرا بــه صــورت روزمــره لمــس می کننــد. فرصــت انتخابــات  مســئله ای اســت 

را از دســت ندهیــد.

زید ــا بس رقیب   -   2 م  پیا
شـــما،  پیـــام  می خواهیـــد  گـــر  ا
پیـــام  بایـــد  باشـــد،  موثرتـــر 
ارائـــه  نحـــوی  بـــه  را  خودتـــان 
همـــراه  بـــه  کنـــش  وا کـــه  دهیـــد 
داشـــته باشـــد. بـــه عنـــوان مثـــال 
دولـــت  ریزگردهـــا،  موضـــوع  در 
عمـــا بـــرای حـــل مســـئله ناتـــوان 
مســـتقیم  صـــورت  بـــه  اســـت. 
را  زیســـت  محیـــط  ســـازمان 
بایـــد  کـــه  دهیـــد  قـــرار  خطـــاب 
ح تحقیـــق  درخواســـت یـــک طـــر
ســـازمان  ایـــن  از  تفحـــص  و 
فقـــط  چـــرا  کـــه  شـــود  ح  مطـــر
حـــرف می زنـــد و عمـــل نمی کنـــد. 
کنـــش ســـازمان را در  ایـــن امـــر وا
گســـترش  برخواهـــد داشـــت و بـــه 

کنـــد. مـــی  کمـــک  شـــما  پیـــام 

رد دا تی  تبعا ی  ا ــئله  مس هر 
گـــر تعریـــف و حـــل مســـئله راحـــت بـــود، دیگـــر دغدغـــه ای باقـــی نمی مانـــد.  ا
بـــه همیـــن دلیـــل، تبعـــات هـــر مســـئله ای را هـــم در نظـــر بگیریـــد. در مثـــال مـــا، 
جلوگیـــری از تـــردد خودروهـــای آلـــوده ممکـــن اســـت باعـــث بیـــکار شـــدن عـــده ای 
کار می کننـــد. بـــرای اینکـــه در مقابـــل بیـــکاری مـــردم،  کـــه بـــا ایـــن خودروهـــا  شـــود 
ــد  ــا بگوییـ ــد. مثـ ــاده باشـ ــد از قبـــل آمـ ــید بایـ ــته باشـ ــده داشـ کننـ ــع  ــواب قانـ جـ

بیـــکاری مـــردم مهمتـــر اســـت یـــا مـــرگ مـــردم؟

 

1 م  پیا
کــه  گــر بــه ایــن نتیجــه رســیدید  ا
بخشــی از دالیــل آلودگــی هــوای 
تهــران، وجــود خودروهــای آلــوده 
کمپین تــان را  هســتند، بایــد پیــام 
ــای  ــا خودروه ــه ب ــت مقابل در جه
فقــط  کنیــد.  طراحــی  آلــوده 
ایــن  در  باشــید  داشــته  توجــه 
بســیار  گذشــته  در  خــاص  مــورد 
ح هایــی  ــت طر ــده و دول بحــث ش
نبــوده  موفــق  امــا  کــرده  ارائــه  را 
کــه  کنیــد  اســت. پیامــی انتخــاب 
حساســیت عمومــی را برانگیــزد. 
قصــد  بگوییــد  مثــال  عنــوان  بــه 
حمایــت  نامزدهایــی  از  داریــد 
انتخــاب  محــض  بــه  کــه  کنیــد 
شــدن، تــردد خودروهــای آلــوده را 
در ســطح شــهر ممنــوع می کننــد.

لودگی آ دلیل 
قبــل از آنکــه بــه دنبــال راه حــل 
باشــیم بایــد دلیــل آلودگــی را پیــدا 
گفتــه  مثــال  عنــوان  بــه  کنیــم. 
آلــوده  خودروهــای  می شــود، 
جملــه  از  تهــران  شــهر  ســطح  در 
دالیــل آلودگــی هــوا هســتند. پیــدا 
بــه  آلودگــی  اصلــی  دلیــل  کــردن 
کــه بدانیــد  کمــک می کنــد  شــما 
چیــزی  چــه  بــا  مقابلــه  بــرای 
ــود را  ــام خ ــا پی ــد ت ــن می کنی کمپی

کنیــد. طراحــی 

کنید نامزدها صحبــت  با 
نامــزد  یــک  دغدغــه  مهمتریــن 
شــدن  انتخــاب  انتخاباتــی، 
کــه  می کنــد  کاری  هــر  او  اســت؛ 
گــر بتوانیــد او  رای بدســت آورد. ا
کــه  کنیــد  کمپیــن اش را قانــع  یــا 
آوردن  رای  موجــب  شــما،  پیــام 
و  شــبکه  اینکــه  یــا  و  می شــود  او 
کــه می توانــد مــردم  گروهــی داریــد 
کنــد،  را بــه نفــع ایــن پیــام بســیج 
بدســت  را  او  حمایــت  واقــع  در 

آورده ایــد. 
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