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 مريم ترابي
دنيا در حال دفن ش�دن زي�ر زباله هاي توليد ش�ده 
به دست انس�ان اس�ت! اين يك هش�دار براي تمام 
انسان هاي ساكن روي كره زمين است! اما آيا كسي اين 
هشدار يا زنگ خطر را جدي مي گيرد؟ برخي كشورها 
به اين موضوع به عنوان يك خطر جدي نگاه مي كنند 
و درگير حل اين معضل بزرگ هستند. معضلي كه اگر 
همه دنيا براي رفع آن متحد نباشند و اگر چاره اي براي 
آن نينديشند كم كم روي كره زمين جايي براي زندگي 
انس�ان ها باقي نمي گذارد. اما ما به كش�ورهاي ديگر 
كاري نداريم كه چه اقداماتي براي دفع زباله هاي خود 
انجام مي دهند يا با اين معضل چگونه برخورد مي كنند، 
به خودمان و زباله هاي توليد شده دست خودمان كار 
داريم! زباله هاي خشك و تري كه همه با هم در يك جا 
جمع مي ش�وند و در طبيعت رها مي شوند. زباله هاي 
خش�كي كه قابليت بازيافت دارند و مي توانند مجدد 
به چرخه توليد برگردند، اما به دليل قصور تك تك ما 

اين اتفاق نمي افتد. 
   

  زباله توليد مي كنيم اما... 
آيا تا به حال به زباله هايي كه توليد مي كنيم توجه كرده ايم؟ 
به ميزان و نوع زباله سازي خود دقت كرده ايم؟ در خبرها آمده 
بود كه هر تهراني روزي نيم كيلو بيش از ميانگين جهاني زباله 
توليد مي كند! يعني به طور ميانگين روزانه هر تهراني حدود 
800 تا 900 گرم زباله توليد مي كند و اين در حالي است كه 
ميانگين سرانه توليد زباله در دنيا براي هر نفر به طور ميانگين 
حدود 450 تا 500 گرم اس��ت! اين خبر براي ش��هر تهران 
مي تواند به تنهايي يك فاجعه باشد. چرا؟ چون همين مقدار 
توليد زباله آن هم فقط براي يك كالنشهر كافي است آن كشور 
را با مشكل بزرگ دفع آنها مواجه سازد. اين خود كم مشكلي 
نيس��ت، اما اين توليد زباله فقط مختص شهر تهران نيست، 

مردم كشور ما بهترين توليدكننده هاي زباله در دنيا هستند 
و اصاًل هم به تفكيك و بازيافت آنچه توليد مي كنند اهميت 
نمي دهند، زيرا آنها هيچ وقت آموزش هاي صحيح براي انجام 
اين كار را نديده اند كه البته نوك پيكان اين آموزش نديدن به 

سمت مسئوالن شهري و حتي كشوري است. 
قاعدتاً مسئوالن شهري بايد به فكر آموزش و فرهنگ سازي 
مردم جامعه براي تفكي��ك و دفع زباله ها باش��ند. البته در 
سال هاي گذشته اقدامات كمرنگي صورت گرفته است ولي 
از آنجايي كه اين اقدامات كافي نبوده ، جايي بين خانواده هاي 
ايراني باز نكرده  و به يك عادت و وظيفه ش��هروندي تبديل 
نشده اس��ت. بس��ياري از مردم جامعه ما هنوز نمي دانند كه 
بطري هاي نوش��يدني ، كاغذهاي باطل��ه، پاكت هاي باطله، 
قوطي هاي كنسرو و همچنين كيس��ه هاي پالستيكي را با 
زباله هاي  تر در يك سطل زباله با هم نريزند. هنوز اين فرهنگ 
در ذهن و وجود آنها نهادينه نش��ده است كه براي سالمت و 
بهداشت شهري كه در آن زندگي مي كنند بايد چه كارهايي 

انجام دهند. 
  قانون تفكيك زباله اجرا نمي شود

امير 35 س��اله صاحب يك اغذيه فروش��ي كوچك اس��ت. 
اغذيه فروش��ي ش��لوغي دارد و همه به خاطر ساندويچ هاي 
خوش��مزه اي كه درس��ت مي كن��د جلوي مغ��ازه اش صف 
مي ايس��تند. محيط اغذيه فروشي اش تميز اس��ت و او اين 
امكان را براي مش��تري هاي خود فراهم كرده اس��ت كه به 
آش��پزخانه مغازه اش ديد داش��ته باش��ند تا از نحوه پخت 
س��اندويچ خود آگاهي كامل داش��ته باش��ند. وقتي پشت 
پيشخوان اغذيه فروشي مي ايستم تا ساندويچ خود را سفارش 
دهم مي بينم كه يك سطل براي تمام زباله هاي توليد شده 
وجود دارد، يعني خرده نان ها به همراه كيسه، پاكت ، كاغذ 
و... همه با هم در يك سطل ريخته مي ش��وند. به او تفكيك 
زباله ها را گوشزد مي كنم، در پاسخ سخنراني غرايي مي كند و 
مي گويد:»جا براي چند سطل زباله ندارم و اصاًل چه اهميتي 

دارد كه اين زباله ها از هم جدا، دور ريخته شوند؟ وقتي همگي 
سر از يك جا در مي آورند تفكيك چه معنايي دارد؟! بازيافت 
زباله هاي خشك در جامعه ما فقط يك شعار است و هيچ معنا 
و مفهومي هم ندارد. اينطور بگويم كه تقريباً هيچ رستوراني 
اين تفكيك زباله ها را رعايت نمي كند چون  الزامي براي انجام 
آن وجود ندارد. در واقع بهتر است اينطور بگويم كه من در اين 
شلوغي بازارم نمي توانم به جدا سازي زباله ها هم فكر كنم.« 
به او مي گويم:» اگر قانوني محكم وجود داشته باشد كه شما 
را ملزم به رعايت اين تفكيك سازي كند و براي عدم انجام آن 
جريمه و مجازاتي وجود داشته باشد آيا باز هم بهانه براي شانه 
خالي كردن از انجام اين تكليف مي آوري؟« لبخندي مي زند 
و به طنز مي گويد:»من آدمي نيستم كه قانون را زير پا بگذارم. 
اگر تفكيك زباله ها به صورت يك قانون در جامعه اعمال شود 
قطعاً من هم آن را رعايت مي كنم. حاال كه نيست دليلي براي 
رعايت كردن آن ندارم.« هرچند استدالل او براي رعايت يا 
عدم رعايت تفكيك زباله جاي س��ؤال دارد، اما واقعيت اين 
است كه يكي از راه هاي فرهنگ سازي تفكيك زباله ، اجراي 
قوانين محكم و اجرايي در اين زمينه است. البته طبق قانوني 
كه س��ال ها پيش تصويب ش��د متولي مديريت جداسازي 
زباله هاي  تر و خشك، شهرداري است و طبق قانون در شهر 
تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور نبايد هيچ زباله اي بدون 
تفكيك جمع آوري مي ش��د ولي اين قانون نيز درست انجام 
نشده است. در واقع نياز به قانوني داريم كه همگان را ملزم به 

تفكيك زباله كند. 
 سطل هاي تفكيك زباله را به محله ها برگردانيد

زهرا 40 س��اله يك خانم خانه دار است. او سال هاي طوالني 
است كه زباله هاي منزل خود را تفكيك مي كند. در گوشه اي 
از آشپزخانه او كيس��ه  بزرگي مخصوص زباله هاي خشك و 
قابل بازيافت قرار دارد. او مي گويد:»اصاًل نمي توانم زباله هاي 
خشك و  تر را با هم در يك سطل بريزم. دچار عذاب وجدان 
مي ش��وم. هر زمان كه به منزل دوست و آش��نايي مي روم و 

مي بينم كه زباله هاي خشك و  تر را از هم تفكيك نمي كنند 
حرص مي خورم و هر چه هم مي گويم اين كار اش��تباه است 
به هيچ كدام از حرف هاي م��ن اهميتي نمي دهند. تمام اين 
بي توجهي مردم به تفكيك زباله ها به كم كاري مسئوالن در 
اين زمينه بر مي گردد. آنها هيچ كار مؤثري در اين زمينه انجام 
نمي دهند. هيچ حركت قابل توجهي در زمينه فرهنگ سازي 
اين جريان انجام نداده اند و تصور مي كنم كه انجام هم ندهند. 
گويا براي مسئوالن شهري هم تفكيك زباله اهميت زيادي 
ندارد كه كاري انجام نمي دهند. يادم است سال هاي دور اوايل 
شروع فرهنگ سازي تفكيك زباله ها، سطل هايي در محله ها 
قرار داده بودند كه مردم زباله هاي خشك و  تر خود را در آنها 
قرار مي دادند، ولي بعد از مدتي همه آنها جمع شد. مسئوالن 
ش��هري حداقل كاري كه اكنون مي توانند انجام دهند اين 
است كه بر سر هر خياباني سطل هاي تفكيك زباله را دوباره 
قرار دهند تا افرادي مثل من  كه زباله هاي خشك و بازيافتي 
خود را جدا مي كنند بدانند آنه��ا را كجا قرار دهند. وقتي در 
محله ما هيچ سطل تفكيك زباله اي وجود ندارد من هم مجبور 
مي شوم كيسه زباله خشك خود را در همان سطلي بريزم كه 
زباله هاي  تر را مي ريزند و اصاًل هم نمي دانم چه باليي س��ر 
اين زباله هاي خش��ك مي آيد. آيا واقعاً هن��گام خالي كردن 
اين سطل هاي بزرگ زباله، كارگرهاي زحمتكش شهرداري 
كيسه هاي زباله هاي خشك را جدا از بقيه زباله ها بر مي دارند 
يا همه را با هم داخل ماش��ين حمل زباله مي ريزند. در واقع 
وجدانم ناراحت است اما خودم را اينطور آرام مي كنم كه من 
وظيفه شهروندي خود را درست به جا مي آورم، حال مسئوالن 
شهري چه تدابيري براي اين وضعيت مي انديشند ديگر به من 

مربوط نمي شود.« 
توجه به ايده هاي شهروندي يكي از راه هاي اداره بهتر شهر 
است و بي شك تعبيه مجدد سطل هاي تفكيك زباله در هر 
محله مي تواند ش��روع دوباره فرهنگ س��ازي در اين زمينه 

باشد. 

بطري پالستيكي كه گلدان خانه ما شد فرزندانمان را به تفكيك زباله 
عادت دهيم

   حسين گل محمدي
آخرين روز امتحانات پاياني س�ال تحصيلي اس�ت. 
پسرم با ذوق و شوق از اينكه آخرين امتحان را هم به 
خوبي داده است به خانه بر مي گردد و تمام كتاب ها و 
دفترهاي يك سال تحصيلي را در يك كيسه بزرگ 
مي ريزد و اتاق خود را خالي از هر كتاب و دفتر درسي 
مي كند. كيسه بزرگ و سنگين را كه از كاغذ و كتاب 
پر شده است كشان كشان از اتاقش خارج مي كند و 
نزديك در خروجي آپارتمان مي گذارد تا در فرصت 
مناس�ب به اتاقك دريافت زباله هاي خشك، كه به 
تازگي در محله ما قرار داده اند، تحويل دهد. هميشه 
در گوش�ه اي از آش�پزخانه ما يك س�طل جدا براي 
زباله هاي بازيافتي وجود دارد و خانواده ما عادت به 
تفكيك زباله هاي خش�ك از  تر  دارد. فرزندم نيز از 
كودكي عادت به تفكيك زبال�ه دارد. او حتي گاهي 
با برش و رن�گ آميزي بطري هاي نوش�ابه چيزهاي 

قشنگي مثل جامدادي و گلدان درست مي كند. 
         

براي نهادينه كردن ي��ك عمل خوب و نيكو باي��د آن را از 
كودكي آموزش داد. همانطور كه دوس��ت داريم فرزندمان 
انساني صالح و راستگو باشد و براي رس��يدن به اين مهم، 
از هم��ان دوران كودكي ب��ا تربيت صحي��ح آن را آموزش 
مي دهيم، بقي��ه م��وارد را نيز باي��د از هم��ان كودكي به 
فرزندانمان آموزش دهيم. حفاظت از محيط زيست هم از 
همان مواردي است كه بايد از كودكي با فرزندانمان تمرين 
كنيم. تمرين كنيم كه كمتر زباله توليد كنند. تمرين كنيم 
كه كاغذهاي باطله را در يك سطل جدا بريزند. تمرين كنيم 
كه در پارك و خيابان زباله نريزند. البت��ه اينها در صورتي 
اس��ت كه خود مان به حفظ محيط زيست اهميت دهيم. 
اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه م��ا الگوي فرزندانمان 
هستيم. اگر ما هميشه به توليد هرچه كمتر زباله فكر كنيم، 
به تفكيك زباله اهميت دهي��م، زباله هاي خود را از خودرو 
بيرون نيندازيم در واقع اولين قدم آموزش به فرزندان خود را 
برداشته ايم. البته برخي شهروندان هستند كه هيچ احساس 
مسئوليتي براي نظافت و تميزي شهر و محل زندگي خود 
ندارند كه به نظر مي آيد بايد آموزش هاي نظافت شهري و 

محافظت از محيط زيست براي اين دسته از شهروندان به 
صورت جدي برگزار شود و در ابتداي امر اين آموزش ها براي 

خانواده ها ضروري است. 
خانواده ها و آموزش و پرورش دو كانوني هستند كه در كنار 
هم مي توانند نسل مسئوليت پذيري در برابر محيط زيست 
براي جامعه تربيت كنند. در واقع براي آشنا كردن كودك 
با محيط زيست و حفاظت از آن، نكات بسيار ساده اي وجود 
دارد و نياز به فرمول عجيب و غريب و كارهاي دشوار نيست. 
ساده ترين كاري كه هر فرد مي تواند انجام دهد اين است كه 
به تميزي و چهره زيباي شهر خود اهميت بدهد، اما برخي 
والدين در اين امر سهل انگاري مي كنند و هيچ آموزشي به 
فرزند خود نمي دهند. در اين زمينه رجوعي به چند تحقيق 
ساده آموزشي و چند سايت داشتم كه راه حل هاي ساده اما 

زيبا و مفيدي ارائه داده بودند كه  اينجا مي آورم. 
جدا كردن زباله هاي خشك و  تر و جمع آوري و دفع زباله ها 
بايد به خوبي به كودك آموخته ش��ود. براي اين كار چند 
كيسه زباله انتخاب كنيم و آن را در محل مناسبي بگذاريم. 
روي هر كيسه با برچسب، نوع زباله اي را كه بايد درون آن 
بريزيم مش��خص كنيم. مثاًل مواد پالستيكي، قوطي هاي 
فل��زي، ظرف هاي شيش��ه اي و كاغذ )ب��راي جلوگيري از 

آلودگي بهتر است فقط زباله هاي خش��ك را براي اين كار 
جمع آوري كنيم(. سپس از فرزندمان بخواهيم  براي جمع 
آوري و تفكيك زباله ها ما را همراهي كند. به اين ترتيب او 
را با مس��ئله جمع آوري، تفكيك و دفع صحيح زباله آشنا 
كرده ايم. با جمع آوري وسايل دورريختني منزل يا وسايل 
شخصي فرزندمان و استفاده مجدد از آنها مسئله بازيافت 
و جمع آوري زباله ها را به او بياموزيم. به طور مثال با كمك 
فرزندمان قوطي هاي نوشابه را جمع كنيم. آنها را بشوييم 
و با بريدن در آنها، از اي��ن قوطي ها جا قلمي براي روي ميز 
تحرير فرزندمان درست كنيم. از اين قوطي ها يا ظرف هاي 
پالس��تيكي مواد ش��وينده مي توانيم به عنوان گلدان هم 
استفاده كنيم. همچنين براي فرزندمان مي توانيم توضيح 
دهيم كه پارچه، چ��وب، كاغذ و... چطور تهيه مي ش��وند. 
س��پس با اس��تفاده از پارچه هاي اضافي براي او وس��ايل 
مختلفي مثل عروسك، جا جورابي، جامدادي و... بسازيم. 
هر چقدر با استفاده از مواد به ظاهر دورريختني مثل كاغذ، 
پارچه، چوب، پالستيك و... وسايل جديد بسازيم به همان 
نسبت ارزش مواد را به فرزندمان آموخته ايم. از طرفي به او 
مي آموزيم كه به جاي زباله سازي مي توان از موادي كه به 
ظاهر دورريختني به نظر مي رسند، وسايل قابل استفاده اي 

ساخت. براي آنكه كودك را با طبيعت و موجودات مختلف 
در طبيعت ي��ا نعمت هاي طبيعي مثل باران آش��نا كنيم، 
بازي ها و آزمايش هاي ساده اي را همراه او انجام دهيم. مثاًل 
هنگام بارش باران ظرف هاي خالي مواد شوينده، بطري هاي 
خالي شير و... را جلوي پنجره يا حياط بگذاريم تا آب باران 
داخل آنها جمع شود. س��پس از فرزندمان بخواهيم با آب 
باران جمع شده در اين ظرف ها، گلدان هاي منزل را آبياري 
كند. اين آزمايش به صورت س��اده و عملي جمع شدن آب 
باران در درياه��ا و اقيانوس ها را به كودك نش��ان مي دهد 
و عالوه بر اين او را با فوايد نزوالت آس��ماني آشنا مي كند. 
ممكن است تميزكردن و برداشتن زباله در اطراف خيابان 
و ايستگاه هاي اتوبوس براي كودكان بسيار خطرناك باشد 
اما تميزكردن و برداشتن زباله در بوستان هاي محلي و حتي 
بوس��تان هاي بزرگ تر، اين كمك را به كودكان مي كند تا 
بفهمند كه چگونه بسياري از مردم بدون هيچ توجهي فضاي 
سبز خود را با ريختن زباله، آلوده و زشت مي كنند. از همين 
رو به اين درك مي رسند كه آنها مي توانند بخشي از راه حل 
باشند تا بخشي از مشكل محيط زيستي. همچنين مي توانيم 
با خريد كتاب هاي علمي درباره طبيع��ت، حيات وحش، 
حفاظت از محيط زيست، زباله ها و راه هاي بازيافت و دفع 
زباله و... او را به طور غيرمستقيم به سوي آشنايي با مفاهيم 
علمي و ش��يوه هاي حفاظت از محيط زيست سوق  دهيم. 
فراموش نكنيم براي مطالعه، فرزندم��ان را مجبور نكنيم؛ 
همين كه كتاب ها را در معرض دي��د او بگذاريم و همراه او 

براي خريد كتاب به كتابفروشي برويم، كافي است. 
هم��ه مي دانيم ك��ه جامعه ام��روزي ما نياز ب��ه آموزش و 
فرهنگ س��ازي بس��ياري دارد. در واق��ع راه طوالني براي 
فرهنگ س��ازي اين امر پيش رو داريم. مس��ئوالن و مراكز 
آموزشي و همچنين خانواده ها در اين راه وظيفه سنگيني 
برعهده دارند. فراموش نكنيم كه خانواده اولين كانون تربيت 
هر فردي است و هر يك از والدين در اين ميان نقش مهمي 
در تربيت نسل مسئوليت پذير آينده بر عهده دارند؛ نسلي 
كه جامعه و محيط زندگي خود را دوس��ت داش��ته باشد و 
آگاه به رفتار و وظيفه خود، قدم هايي مثبت و درستي براي 
جامعه و محيط زيست خود بردارد. بايد فرهنگ سازي را از 

خود شروع كنيم. 

سبك

    زمين را نابود مي كنيم چون مال ماست!
چه زماني ياد مي گيريم كه به محيط زيست خود 
احترام بگذاريم؟ اين همه همايش و سمينار، اين 
همه حركت هاي نمايشي در جهت فرهنگ سازي 
حفاظت از محيط زيس��ت، اين هم��ه فيلم ها و 
عكس هاي مختلفي كه از حيوان��ات گرفتار در 
قوطي و بطري هاي پالستيكي و شيشه اي گرفته 
شده و در شبكه هاي اجتماعي هم دست به دست 
چرخيده است و همه ما هم آنها را ديده ايم اما چه 
افسوس كه فقط آنها را ديده ايم و در همان لحظه 
به حال آن حيوان بيگناه افس��وس خورده ايم و 
بس! بدون آنكه حتي براي لحظه اي خود را مقصر 

گرفتاري آنها بدانيم. 
خود را مقصر نمي دانيم چون شعار ما اين است كه 
ما اشرف مخلوقات هستيم و حاكم مطلق زمين! 
پس ه��ر كاري دلمان بخواهد انج��ام مي دهيم 
چون زمين مال ماست! چشم هايمان را باز كنيم. 
ديگر بهتر است از اين خواب غفلت بيدار شويم. 
زمين فقط مال ما انس��ان ها نيست، زمين براي 
همه موجودات زنده و حتي  كوه ها و سنگ ها هم 
است. زمين براي همه نسل هاست و ما بايد آن را 
به فرزندان و نسل هاي آينده تحويل دهيم. ما بايد 

از اين امانتي كه به دستمان سپرده شده است به 
خوبي نگهداري كنيم. چه بهت��ر كه زمين و در 
كل محيط زيست را مانند فرزندان خود بدانيم. 
چطور حواسمان به تربيت و پرورش فرزندانمان 
است، چگونه مراقب فرزندانمان هستيم تا مبادا 
خاري به پايشان برود، خب از محيط زيستمان 
هم همين گونه باي��د مراقبت كني��م. اصاًل كار 

سختي نيست. 
   ساحل ما و ساحل ديگران

با يك مقايسه ساده بين س��احل درياي خزر در 
كشور خودمان و ساحل همين دريا در كشورهاي 
همس��ايه انگش��ت حيرت از اين همه تفاوت به 
دهان مي گيريم. س��احل تميز و زيبايي كه اين 
دريا در كش��ورهاي همس��ايه دارد و ما نداريم! 
مگر آنها چ��ه كارهايي براي اي��ن تميزي انجام 
مي دهند كه ما نمي توانيم انجام دهيم. جواب اين 
سؤال خيلي ساده است. آنها محيط زيست خود 
را دوست دارند. آنها داراي فرهنگ محافظت از 
محيط زيست هس��تند و مي دانند كه نبايد اين 
طبيعت الهي را با سهل انگاري از بين ببرند، اما ما 
فاقد اين فرهنگ هستيم و اصاًل هم هيچ حركتي 
براي داشتن آن نمي كنيم، اما به واقع چرا ما اين 
فرهنگ را ياد نمي گيريم؟ چرا هميش��ه منتظر 
هستيم مسئوالن كاري براي اين فرهنگ انجام 
دهند؟ چرا هيچ وقت فك��ر نمي كنيم كه بخش 
عمده اي از اين حركت فرهنگي سهم ماست و ما 

بايد بخواهيم تا آن انجام شود؟ اگر ما دريا، كوه ها 
و دشت ها را دوس��ت داريم و از اين طبيعت بكر 
لذت مي بريم پس بايد حواس��مان هم بيشتر به 

حفاظت از آنها هم باشد. 
   فرهنگ س�ازي با آموزش ب�ه جاي زور 

و جريمه
چرا هميش��ه بايد هر فرهنگي را به ضرب زور و 
جريمه در ما ايجاد كنند؟ مثل فرهنگ استفاده از 
كمربند  حين رانندگي كه تا وقتي زور و جريمه 
اعمال نشد كسي آن را رعايت نمي كرد. درحالي 
كه بستن كمربند براي ايمني و محافظت از جان 
خود ماست والغير. اما از آنجايي كه همه چيز در 
جامعه ما اينگونه جا افتاده است گويا حفاظت از 
محيط زيست هم بايد همين گونه فرهنگ سازي 
شود! اما  جز راه اعمال قانون و جريمه براي ايجاد 
فرهن��گ محافظ��ت از محيط زيس��ت، راه هاي 
ديگري هم وج��ود دارد. يك��ي از راه هاي مؤثر، 
آموزش چگونگي حفاظت از محيط زيس��ت در 
مراكز آموزش��ي است. نظام آموزش��ي كشور با 
آموزش هاي مستقيم و غيرمستقيم خود مي تواند 
تأثيرات ش��گرفي بر ميليون ها نف��ر از جمعيت 
كشور بگذارد و با هرگونه برنامه ريزي صحيح نيز 
مي تواند قدم هاي بزرگي در جهت ايجاد فرهنگ 
حفاظت از محيط زيس��ت بردارد. در واقع يكي 
از روش هايي كه تأثير بس��زايي در كل جمعيت 
جامعه دارد رويكرد مبتني بر آگاهي اس��ت. اين 
رويكرد منجر به پش��تيباني و گسترش فرهنگ 
و توانمندس��ازي جامعه براي حف��ظ ارزش ها، 
انتقال آن به نسل هاي بعد يا حتي جوامع ديگر 
هم مي ش��ود. بدين ترتيب آم��وزش  و پرورش 
به عنوان يكي از مهم ترين مجريان آموزش و ايجاد 
فرهنگ مي تواند از اين رويكرد در جهت توسعه 
فرهنگ حفظ محيط زيست بهره برد. نظام تعليم  
و تربيت به  دليل تحت پوشش داشتن ميليون ها 
دانش آموز و به  طور غيرمستقيم خانواده هاي آنها 
و با توجه به دوران طوالني ارتباط، مناسب ترين 
فضاي آموزشي در زمينه فرهنگ سازي محسوب 
مي شود؛ چراكه آموزش فرآيندي است كه افراد 
جامعه از طريق آن نقش ها، قواع��د، روابط و به  
طور كلي فرهنگ جامعه خ��ود را فرا مي گيرند. 
بهتر است اينطور بگوييم كه با آموزش صحيح به 
كودكان والدين آنها هم تحت تأثير اين آموزش به 
صورت غيرمستقيم قرار مي گيرند و بدين ترتيب 

فرهنگ سازي در جامعه اتفاق مي افتد. 
   از خودمان شروع كنيم

 براي جلوگيري از تخريب محيط زيس��ت بايد 
از خودمان ش��روع كني��م و ابتدا هش��دارهاي 
مسئوالن براي حفاظت از محيط زيست را جدي 
بگيريم. از آب ها و منابع آبي )رودخانه ها، درياها 
و ساير منابع( مراقبت و از آلودگي آنها جلوگيري 
كنيم. از تولي��د زباله زياد جلوگي��ري كنيم و 
درست مصرف كردن را آموزش ببينيم. زباله ها 
)كاغذ، پالس��تيك، مواد يكبار مصرف و...( را از 
همان مبدأ از هم تفكيك و پسماند ها را بازيافت 
كنيم. عموم مردم بايد از برنامه هاي حفاظت از 
محيط زيست مطلع باشند و در اجراي طرح هاي 
آموزش��ي براي ايجاد فرهنگ س��ازي حفاظت 
از محيط زيست همكاري كنند. درخاتمه بايد 
گفت هر كدام از ما ش��هروندان اين س��رزمين 
مسئوليم كه اگر در جايي تخليه زباله يا تخريب 
غيرقانون��ي صورت مي گي��رد آن را ب��ه مراكز 

ذي صالح گزارش دهيم. 

زباله هاي رها، هديه ما به دريا

 ساحل خزر آنها پاكيزه است
ساحل خزر ما آلوده

سبك مراقبت

نظام آموزشي كشور با آموزش هاي 
مس�تقيم و غيرمس�تقيم خ�ود 
مي توان�د تأثي�رات ش�گرفي بر 
ميليون ها نفر از جمعيت كش�ور 
بگذارد و با هرگون�ه برنامه ريزي 
صحي�ح ني�ز مي توان�د قدم هاي 
بزرگ�ي در جهت ايج�اد فرهنگ 
حفاظت از محيط زيس�ت بردارد

   كسري محمديان
در ايام تعطيالتي كه پشت سر گذاشتيم ما هم مثل اكثر مردم تصميم گرفتيم سفري 
به شهرهاي شمالي كشور داشته باش�يم و از هوا و درياي ش�مال لذت ببريم. بعد از 
ساعت هاي طوالني كه در مسير بوديم البته به دليل ترافيك سنگين، باالخره به مقصد 
رسيديم. بعد از جابه جايي وسايل تصميم گرفتيم به رسم هميشه به دريا سالم كنيم. 
به كنار آب رفتيم و از نسيم خنكي كه مي وزيد لذت مي برديم. همانطور كه به دريا نگاه 
مي كرديم يك شيئي در دريا نظرمان را به خود جلب كرد. اين شيء نا آشنا با موج دريا 
باال و پايين مي رفت و با هر موج به ساحل نزديك تر مي شد تا باالخره به قدري نزديك 
شد كه توانستيم آن را از آب بيرون بياوريم. فكر مي كنيد چه چيزي اين همه ما را به 
خود مشغول كرده بود؟ يك جعبه خالي پالستيكي! اين جعبه در دريا چه كار مي كند؟ 
يعني دريا سطل زباله ما شده اس�ت؟! وقتي به ساحل نگاه كردم احساس بدي به من 
دست داد. ساحل پر از زباله  هايي بود كه همينطور رها شده بودند. بطري و كيسه هاي 
چيپس ، پفك و... حاال هم يك جعبه پالستيكي در دريا! بيچاره دريا! بيچاره ماهي هاي 
دريا! چقدر انسان هاي خودخواهي شده ايم كه به هيچ چيز و هيچ كس غير از خودمان 
فكر نمي كنيم. اين دريا و موجودات زنده آن چه گناهي كرده اند كه چوب بي مالحظگي 

بعضي از ما را مي خورند؟! 

سبك رفتار 

بسياري از مردم جامعه ما هنوز نمي دانند 
كه بطري هاي نوشيدني ، كاغذهاي باطله، 
پاكت ه�اي باطله، قوطي هاي كنس�رو و 
همچني�ن كيس�ه هاي پالس�تيكي را با 
زباله ه�اي  تر در يك س�طل زبال�ه با هم 
نريزند. هنوز اين فرهنگ در ذهن و وجود 
آنها نهادينه نشده است كه براي سالمت 
و بهداش�ت ش�هري ك�ه در آن زندگي 
مي كنند بايد چه كارهاي�ي انجام دهند

چرا فرهنگ تفكيك زباله از مبدأ در خانواده ها جا نيفتاده است؟ 

بهترین توليدكنندگان زباله ایم!
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