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بهوسیله چنین معیش��تی حد و توان بهرهبرداری و
تولی��د هر قطعه از آب و خاک این کش��ور به تجربه
و دانش بومی مش��خص ب��ود و می��زان مصرف هر
کس��ی با نیاز و توان تولیدش تناسب داشت که در
آن ارزش هر چیزی اعم از اش��یاء و زمین مبتنی بر
درجه فایده و درواقع ارزش واقع��ی آن بود .اکنون
متاسفانه گرایش عمومی در زمینه اشتغال به سوی
اقتصاد واس��طهگری اس��ت که بهط��ور مثال روی
زمین نرخگذاریهای غیرواقعی براساس مکانیسم
داللی صورت میگیرد.
نتیجه چنین اقتصادی این اس��ت که کشاورزی
و تولید پایدار کم ارزش ش��ده و به جای آن خرید
و ف��روش زمینه��ای کش��اورزی برای س��اخت
و س��ازهای تفریح��ی (مانن��د ویال س��ازی) رونق
میگیرد .تا نتوانیم آحاد جامعه را از داللی و راحت
طلبی به سوی تولید س��وق دهیم ،آب و خاک این
مملکت در دس��تان مش��تی دالل چرخی��ده و در
این می��ان به تنها چی��زی که بهاء داده نمیش��ود
محیطزیست است.

عکس :خبرگزاری ایرنا

ریشههای مشکالت زیستمحیطی کشور

کاسه چشم حریصان پر نشد
| آرش خیراندیش | فعال محیطزیست |
برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتریست معرفت کردگار
وضعیت محیطزیست کشور ما امروزه به گونهای
اس��ت که نهتنها فعاالن و دلس��وزان محیطزیست
بلکه بس��یاری از کس��انی که تاکنون با این موضوع
بیگانه بودهاند ،نسبت به آن حساس شده یا حداقل
اینک��ه از بعض��ی از مصداقهای ب��ارز آن آگاهی
یافتهاند.
خشک شدن دریاچه نسبی ارومیه ،خشک شدن
زایندهرود ،وج��ود زبالههای انب��وه ،آلودگی هوای
ش��هرهای بزرگ و پدیده گرد و غبار گس��ترده در
کشور ازجمله موضوعاتی اس��ت که طی سالهای
اخیر قس��مت عمدهای از اهالی کشور از آنها آگاهی
یافتهاند .اما آی��ا صرف آگاهی یافتن از مش��کالت
زیس��تمحیطی میتواند برای رف��ع آنها یا حداقل
کمکردن اثرات آنها کافی باشد؟
اکن��ون میخواهیم ب��ا نگاهی آموزش��ی تربیتی
به بررس��ی ریش��ههای به وجود آمدن مش��کالت
زیستمحیطی در کش��ور بپردازیم .پیشفرض ما
در این بررس��ی این است که تغییرات بهوجود آمده
در یک جامعه ناش��ی از مجموعه در هم تنیدهای از
رفتار عمومی جامعه و تصمیمات مس��ئوالن است
که در این میان شروع تغییر و اثربخشی آن از متن
جامعه شروع میشود.
چندی��ن رفتار مش��خص در میان م��ردم کنونی
جامعه م��ا دیده میش��ود که اثرات مش��خصی بر
رفتار زیس��تمحیطی آنها دارد بروز این رفتارها را
به راحتی میت��وان در عملکرد تصمیمگیران کالن
کشور مشاهده کرد .در اینجا الزم است بیان شود
که هماکنون بس��یاری از این رفتارها جهانی بوده و
کم و بیش در بسیاری از کشورها مشاهده میشود.
مصرفگرایی
متاس��فانه امروزه اقتصاد را بر پایه تولید و مصرف
انبوه میشناس��ند .این نوع رفتار عمومی منجر به
تهی ش��دن زمین از منابع خود شده و آلودگیهای
فراوانی را بر آن تحمیل میکند .عجیب اینجاست
که از امحا و تفکیک زباله فراوان سخن میگویند اما
به ندرت کسی این س��وال را مطرح میکند که این

حجم عظیم زباله چگونه تولید میشود.
جامع��ه مصرفگرا بنا بر س��بک زندگ��یای که
اختی��ار ک��رده ب��ه مص��رف روزاف��زون کاالهایی
میپردازد که عمدت��ا کمتر فایدهای ب��رای خود و
جامعه داشته که میتوان بهطور مثال لوکسگرایی
را از اهداف اصلی آن دانس��ت .اگر ب��ه نقش و وزن
باالی رفتار مصرفگرایی در تخریب محیطزیست
بيتوجه باش��یم درواقع ریشه قس��مت عمدهای از
مشکالت را درک نکردهایم.

عمران��ی و صنعتی ریز و درش��ت روبهرو هس��تیم
که صاحبان آنها در گوش��ه گوش��ه این کشور بنا بر
خودخواهی شخصی خود عمال به تخریب گسترده
محیطزیست دست میزنند.

طمعورزی
کاسه چشم حریصان پر نشد
تا صدف قانع نشد پر در نشد
بش��ر امروز به هیچ حدی از به اصطالح پیشرفت
قانع نیست .اینجاس��ت که اعداد و ارقام سرمایه و
درآمد آنچنان که در گذش��ته میش��ناختیم رنگ
خودخواهی
میبازد .وقتی در اخبار صحبت از سوءاستفادههای
چه میت��وان گفت ب��ه کس��انی که ب��ا تخریب
مالی ب��ا ارقام نجوم��ی غیرقابل
جنگل برای خود ویالیی دس��ت
باور میش��ود ،این نکته تربیتی
و پا میکنند تا س��الی تنها چند
متاسفانهامروزهاقتصادرا
را درک میکنیم که متاس��فانه
روز در آن بیاس��ایند؟ ج��ز این
برپایهتولیدومصرفانبوه
رقابت��ی نامیم��ون بی��ن فعاالن
نیس��ت که ای��ن رفت��ار مخرب
میشناسند.ایننوعرفتار
اقتص��ادی و آح��اد جامع��ه -به
زیس��تمحیطی ناش��ی از حس
عمومیمنجربهتهیشدن
درجات مختلف  -در گرفته است
خودخواهی بوده و براس��اس آن
زمینازمنابعخودشدهو
ک��ه در آن حداکثر س��ودجویی
افراد برای رضایتمندی شخصی
آلودگیهایفراوانیرابر
م�لاک موفقی��ت ب��وده و اثرات
ب��ه مناف��ع جامع��ه بيتوج��ه
آنتحمیلمیکند.عجیب
مخرب چنی��ن رفتاری بر جامعه
میش��وند .درواقع اگر با مشکل
اینجاستکهازامحاوتفکیک
و ف��رد دانس��ته نمیش��ود .آیا
خودخواهی کمتر روبهرو بودیم
زبالهفراوانسخنمیگویند
نمیت��وان ب��ه ج��ای چنی��ن
نیازی به چانهزنی ،فشار و حتی
امابهندرتکسیاینسوال
کارهای��ی که ب��ه نام توس��عه و
اعمال قانون با تک ت��ک افراد و
رامطرحمیکندکهاینحجم
س��رمایهگذاری انجام میش��ود
مس��ئوالن مخ��رب عرصههای
عظیمزبالهچگونهتولید
قس��مت زی��ادی از مش��کالت
طبیعی نبودی��م .در اینجا نقش
میشود.جامعهمصرفگرابنا
زیس��تمحیطی کشور را که نیاز
پررن��گ آموزهه��ای اخالقی در
برسبکزندگیایکهاختیار
به تأمین مالی دارد برطرف کرد
آموزش محیطزیس��ت آش��کار
کردهبهمصرفروزافزونکاال
درحالیکه بعضی از فعالیتهای
میش��ود .کافیس��ت افراد درک
میپردازد
مه��م حفاظت��ی و آموزش��ی در
کنند ک��ه هرگون��ه رفت��ار آنها
محیطزیس��ت معطل صرفا چند
ب��ا جامع��ه و محیطزیس��ت به
10میلیون بودجه است ،صحبت
خودشان بازگش��ت میکند .در
از سوءاس��تفادههای مالی چند
آن ص��ورت آم��وزش مقدماتی
هزار میلیارد تومانی عادی شده است؟
محیطزیست کافی خواهد بود تا آنها را متوجه این
امر کند که بهط��ور مثال تخریب خاک و پوش��ش
اقتصاد واسطهای
گیاهی یا تخری��ب رودخانه ناش��ی از فعالیتهای
به جای اقتصاد تولیدی پایدار
عمران��ی و صنعت��ی چه اث��رات جب��ران ناپذیری
در گذش��ته اجداد ما ایرانیان اکثرا به کار و تولید
بر جامعه و در نتیجه ش��خص آنها خواهد داش��ت.
مولد در ابعاد کوچک و متوس��ط مشغول بودند که
هماکن��ون ب��ا تع��داد بیش��ماری از فعالیته��ای

استدالل گریزی
ظاه��را امروزه مردم به دلیل گس��ترش وس��ایل
ارتباط جمعی با اطالعات مختلفی سرو کار داشته
و در جریان موضوعات گوناگونی قرار میگیرند اما
روی دیگر این س��که فرار از تفکر عمیق و استدالل
اس��ت که این امر در کالم یکی از اساتید فلسفه به
اس��تداللگریزی مردم امروز تعبیر شده است .در
عمل مفهومش این است که بش��ر امروز به عواقب
منطقی کارهایی که میکند نمیاندیشد.
در زمینه محیطزیس��ت تاثیرات مخرب بسیاری
از فعالیتهای روزمره انس��ان جدید کامال واضح و
غیرقابل انکار است اما استدالل گریزی منجر به آن
میشود که این بش��ر خود را به فراموشی زده و در
نتیجه حتی مضرات کامال ش��خصی کارهای خود
را نبین��د بهطور مثال وقتی با موضوع تغذیه س��الم
با مواد سالم روبهرو ش��ده و باخطر ناشی از مصرف
محصوالت غذایی مس��موم و مضر روبهرو میشود
حاضر نیس��ت لختی دراینب��اره بیندیش��د و این
خطر را برای خود کمتر کن��د .بدین ترتیب میدان
برای ج��والن انواع محصوالت کش��اورزی آلوده به
باقیمانده س��موم کشاورزی و مس��موم با کودهای
ش��یمیایی (چه وارداتی و چه داخلی) باز میشود.
همچنی��ن محصوالت کش��اورزی تغیی��ر ماهیت
یافته و به ش��دت خطرناک دستکاری شده ژنتیک
حساس��یت درخوری را بر نمیانگیزد .نیز مواد نگه
دارنده مشکوک در صنایع بسته بندی غذایی رویه
تغذیه مردم را تغییر نمیدهد.
در براب��ر چنی��ن دالی��ل قاط��ع و س��ادهای که
تنه��ا نیاز ب��ه اندکی اندیش��یدن در م��ورد عواقب
مصرف روزانهم��ان دارد با پاس��خهای عجیبی که
از س��ر بيحوصلگ��ی و تنبلی فکر صادر میش��ود
روبهرو میش��ویم مانند اینکه :هم��ه مردم چنین
محصوالتی را مصرف میکنند ی��ا اینکه این همه
مواد س��می در زندگی ما موجود است و این هم به
آنها اضافه ش��ود و دیگر اینکه چرا تا حاال مبتال به
مشکلی نشدهایم و فراوان از این پاسخهای ناشی از
استداللگریزی...
تا نتوانی��م ارزش تفکر و اس��تدالل منطقی را به
جایگاه اصلی خود باز گردانیم و تا زمانیکه به آحاد
جامعه نیاموزیم که انب��وه اطالعات جای لحظهای
تفکر را نمیگیرد ،اطالعرس��انی زیس��تمحیطی
صرف ،راه به جایی نخواهد برد.
سنت گریزی
درخت افکن بود کم زندگانی
به درویشی کشد نخجیربانی
هزارانس��ال زندگی مردم ایران در این سرزمین
و سازگاری با شرایط اقلیمی آن و بهویژه آموزههای
چندهزار س��اله توحیدی از زرتش��ت بزرگ گرفته
تا دین مبین اس�لام ،ملتی را تربی��ت کرده بود که
برای تکتک عناصر طبیع��ت و محیط اطراف خود
ارزش ویژهای قایل بودند .اینجا س��رزمینی است
که سنتهای این کشور اجازه آلوده کردن آب را در
آن نمیدهد .اینجا کشوری است که گیاهان در آن
سمبل زیبایی ،عشق و تعادل هستند.
اینجا جایی اس��ت که اعتقادات م��ردم ،آنها را
به سوی تفکر در نش��انههای پروردگار (در مظاهر
خلقت) س��وق میده��د و هزاران نمون��ه دیگری
وجود دارد که در یک نظام حقیقی ،حافظ طبیعت
و س�لامت یک ملت و کش��ور میتواند باشد .با از
دس��ت دادن تدریجی و بعضا ناگهانی بس��یاری از
س��نتها و اعتقادات مل��ت ،با تخری��ب تدریجی
یا ناگهانی بس��یاری از زیس��تگاهها روبهرو شده و
س�لامت آحاد جامعه را در معرض خطر مییابیم.
چنین اس��ت که ب��ه ظاه��ر کارشناس��انی اظهار
میدارند که آمدهاند تا با سدسازی از هدررفت آب
جلوگیری کنند!
گوی��ا نمیدانند که خداوند حکی��م چرخه آب را
چگونه باعث بقای حیات قرارداده اس��ت یا اینکه
نسلکش��ی حیوانات را بياهمی��ت جلوه میدهند
درحالیکه در اعتقادات عمیق و حقیقی این ملت -
از تمامی ادیان و مذاهب  -حضرت رضا علیهالسالم
را به ضامن آهو میشناسند یعنی کسی که حتی به
مرگ نا بحق یک رأس حی��وان راضی نبود .چنین
اس��ت احترام گذش��تگان ما به نان ،خاک ،درخت،
آب ،پاکی ،ش��ادی ،موس��یقی ،ادب ،صبر ،از خود
گذش��تگی ،متانت ،نوعدوس��تی ،اس��ب دوستی و
هزاران نمونه دیگر که هر یک از آنها به تنهایی برای
شناخت رابطه این ملت با محیطزیست کافیست.
ت��ا ارزش س��نتهایمان را درک نک��رده و در
حفظ و احیای آنها کوشا نباش��یم ،در عرصه حفظ
محیطزیس��ت و آم��وزش آن به نتیج��ه درخوری
نخواهیم رسید.
حافظان واقعی محیطزیس��ت تکت��ک افراد
این مملکت باید باش��ند که این امر با خودباوری
و احت��رام ب��ه می��راث فرهنگ��ی و طبیعیمان
حاصل میشود.

نگاه

عوامل پسرفت در محیطزیست
کشورهای جهان نیز وجود دارد و آن هم وجود
بابک توتونچی  3وزارتخانه نیرو ،نفت و صنعت و معدن اس��ت
فعالمحیطزیست که این  3وزارتخانه بیش��ترین سهم را در تولید
مدیربنیادحرمتحیات آالیندههای محیطزیستی و آلودگی هوا ،آب و
خاک برعهده دارند.
محیطزیست و مش��کالتی که درحالحاضر
صحبت از تعطیلی یا عدم فعالیت آنها نیست،
گریبان آن را گرفته ،بس��یار گسترده و عمیق
بلکه سخن از مدیریت درست ،فرهنگسازی و
است اما در گام نخس��ت ما باید عوامل پسرفت
صرف مقداری از درآمدهای این وزارتخانهها به
را با دقت م��ورد بررس��ی قرار دهی��م ،چراکه
حفاظت از محیطزیست است که متاسفانه در
محیطزیست و طبیعت به صورت استاندارد به
کشور ما آنطور که باید و شاید به آن پرداخته
دست ما رس��یده و این ماییم که نتوانستهایم از
نمیش��ود .اما باید این نکته را مورد توجه قرار
آن به درستی استفاده کنیم و از اینرو موجبات
داد که زمانی که سخن از فرهنگسازی به میان
پسرفتش را فراهم کردهایم.
میآید؛ این امر باید از کودکی و س��نین پایین
حال چنانچ��ه بخواهیم م��واردی را که مانع
به کودکانمان آم��وزش داده ش��ود و ما در این
پیش��رفت فعالیت در حوزه محیطزیست شده
زمینه خوش��بختانه درحالحاضر 30مدرسه
است و از سویی سد راهی بر سر عملکرد فعاالن
محیطزیس��ت نی��ز در کش��ور داریم ک��ه این
آن نیز بوده را برشماریم ،باید به سه مورد اشاره
م��دارس در دولت جدید بس��یار م��ورد توجه
كنيم .م��ورد نخس��ت مقوله فرهنگی اس��ت.
قرار گرفتهاند ،اما باید دید ک��ه آیا این مدارس
متاس��فانه م��ردم بهعنوان
کار خود را به درستی انجام
زمانیکهسخناز
کسانیکه بیشترین بهره را
میدهند؟ آی��ا معلمانی که
فرهنگسازیبهمیانمیآید؛
از محیطزیس��ت میبرند،
در این مدارس کار میکنند
اینامربایدازکودکیوسنین
اعتنای��ی به وضع زیس��ت
از انگیزه کاف��ی برای چنین
پایینبهکودکانمانآموزش
و طبیع��ت خ��ود ندارند و
کاری برخوردارند؟ از اینرو
دادهشودومادراینزمینه
مردم ما ،از زمانیکه از خواب
باید تمامی این م��وارد را به
خوشبختانهدرحالحاضر
بی��دار میش��وند ت��ا پایان
دقت مورد بررسی قرار داد .از
30مدرسهمحیطزیستنیزدر
شب ،آلودهکنندهترین نوع
سوی دیگر نهتنها کشور ما،
کشورداریمکهاینمدارسدر
زندگی را به نس��بت مردم
که کل کره زمین با مشکالت
دولتجدیدبسیارموردتوجه
بسیاری از کشورهای دیگر
عدیده محیط زیستی مواجه
قرارگرفتهاند
دارند .برای مث��ال هرکدام
است.
از آنها از ماش��ین شخصی
یــک��ی از اصلیتری��ن
و به صورت تک سرنش��ین
ای��ن مش��کالت گس��ترش
اس��تفاده میکنند یا از محص��والت صنعتی و
دامپروریه��ای صنعت��ی اس��ت ،این ن��وع از
ظروف یکبار مصرف و بستهبندی کارخانهای
دامپروری براس��اس گزارش س��ازمان ملل که
اس��تفاده میکنند که این محصوالت ازجمله
تحت عنوان «س��ایه بلند احش��ام» و درس��ال
اصلیتری��ن عوامل تخریب محیطزیس��ت به
 2006ارایه ش��د ،عامل تولید 80درصد از گاز
حس��اب میآیند و اما همچن��ان فرهنگ عدم
متان در سراس��ر کره زمین هس��تند که البته
اس��تفاده از آنها نهادینه نشده اس��ت .این امر
مزارع برن��ج نیز ازجمله دیگ��ر تولیدکنندگان
درحالی اس��ت که در فرهنگ م��ا نگهداری از
اصلی گاز متان به ش��مار میروند که این موارد
محیطزیس��ت امری اصی��ل و ریش��هدار بوده
تخریبی به آبهای سراسر کره زمین نیز تسری
اما متاس��فانه به همان اندازه ک��ه ما از فرهنگ
یافته است و ما درحالحاضر با آبهای آلوده در
اصیلمان دور شدهایم ،طبیعت و محیطزیست
سراسر جهان مواجه هستیم .اما درنهایت باید
را نیز بیشتر به سمت نابودی کشاندهایم.
گفت آنچه محیطزیست ما را به نابودی کشانده
مورد دوم که دارای اهمیت ش��ایانی اس��ت،
و طبیعت ما را به ورطه خرابی رسانده است ،در
عدم توجه مس��ئوالن داخل��ی و بینالمللی به
تفکر و تغذیه ما است و نه در چیز دیگر.
مباحث مربوط به محیطزیس��ت است .این امر
چنانچه ما نگاه و تفکرمان و همچنین تغذیه
در کشور ما و بهخصوص در هشتسال گذشته
خود را درس��ت کنیم ،میتوانیم محیطزیست
چنان ش��دت یافت که به یقین میتوان گفت
س��المی داش��ته باش��یم .از اینرو م��ا 2طرح
که با ح��دود 60درصد افت در اس��تانداردهای
تحتعنوان «بشقاب س��بز» و «بشقاب سالمت
محیطزیست مواجه شدیم .افت استانداردهای
دولت و ملت» را به س��ازمان محیطزیست ارایه
محیطزیس��ــت نهتنه��ا
دادهایم که با عملیاتی شدن
ضررهای جب��ران ناپذیری
چنانچهبخواهیممواردی
ای��ن دو ط��رح میتوانی��م
را به کش��ور وارد س��اخت،
راکهمانعپیشرفتفعالیت
محیطزیستوتغذیهسالمی
بلک��ه درح��ال حاض��ر ما
در حوزه محیطزیست شده
داشته باش��یم .بشقابسبز،
بای��د بس��یاری از راههای
است و از سویی سد راهی بر
طرح��ی اس��ت ک��ه در آن
از پی��ش رفت��ه را دوب��اره
سر عملکرد فعاالن آن نیز
دوش��نبهها و چهارشنبهها
برویم و این درحالی اس��ت
بوده را برشماریم ،باید به سه
همه مردم به جای استفاده از
ک��ه دولت برای پیش��رفت
مورداشارهكنيم.
پروتیین حیوانی ،از پروتیین
در ای��ن زمین��ه نهتنها گام
موردنخست
گیاه��ی اس��تفاده کنن��د و
موث��ری برنداش��ت ،بلکه
مقولهفرهنگیاست
بشقاب س�لامت نیز طرحی
عامل پسرفت نیز بود و این
است که در آن از برنج قهوهای
پس��رفت به طرق گوناگون
و نان سبوسدار به جای برنج
و ب��ا دالیل مختل��ف رخ داد .از س��وی دیگر ،با
سفیدوآردسفیداستفادهشود.
وجود داش��تن بیش از  100ش��بکه تلویزیونی
با اجراییشدن این دو طرح در کشور میتوان
و رادیویی ،هیچ تبلیغ درس��تی برای حفاظت
تا ح��دود 55درصد در مصرف آب کش��اورزی
از محیطزیس��ت صورت نمیگی��رد و ما حتی
صرفهجویی ک��رد و به ای��ن ترتی��ب نهتنها از
یک شبکه مستقل محیطزیس��تی نیز نداریم
بحران بيآب��ی نجات مییابیم ،بلک��ه تغذیه و
و برنامهس��ازان این حوزه نیز همواره با کمبود
محیط س��المی نیز خواهیم داشت .تمامی این
بودجه برای تولید برنامه مواجه هستند.
موارد درنهایت اما با تغییر در تفکر و با کمک و
اما مش��کل سوم ،مش��کلی اس��ت که مانند
خواست مردم و البته دولت ممکن خواهد بود و
مش��کل قبلی ،نهتنها در ایران ،بلکه در س��ایر
در غیر این صورت نمیتوان کاری از پیش برد.

