
گرتا تونبری، دختر 16 ساله سوئدی، امروز یکی از سرشناس ترین فعاالن 
محیط زیست در جهان است و کمتر رسانه معتبری در جهان است که تا به 
حال خبری درباره این فعال سرسخت و پیگیر محیط زیست منتشر نکرده 
باشد. گرتا تمرکز و عمده فعالیت خود را روی تغییرات آب و هوایی 
)اقلیمی( گذاشته و باعث شده میلیون ها نفر در سراسر جهان از جمله در 
تهران تظاهرات ضدتغییرات اقلیمی برگزار کنند و از رهبران کشورهای 

خود بخواهند به توافق پاریس وفادار بمانند.
گرتا تونبری، ژانویه سال 2003 میالدی در استکهلم سوئد متولد شد. مادرش 
خواننده اپرا و پدرش بازیگر است. جرقه افکار محیط زیستی اولین بار 
در 8 سالگی در ذهن گرتا شکل گرفت، وقتی در مدرسه درباره تغییرات 
اقلیمی شنید اما تعجب کرد که چرا هیچ کس اقدامی برای متوقف کردن 
آن انجام نمی دهد. گرتا مبتکر یک اعتراض مدنی مسالمت آمیز شد که طی 

مدت کوتاه یک سال جهان را فرا گرفت. 

نوجوانان را جدی بگیرید
سرانجام در سال 2018 میالدی این دختر جوان تصمیم گرفت تا زمان 
برگزاری انتخابات سراسری سوئد به مدرسه نرود. در ساعات مدرسه او 
تابلویی را با مضمون »اعتصاب مدرسه برای شرایط آب و هوایی« دستش 
گرفت و مقابل پارلمان سوئد نشست. خواسته او این بود که اگر واقعا کره 
زمین در معرض خطرات خودساخته انسان ها قرار دارد، باید کاری کرد، 
مثال دولت سوئد طبق توافق پاریس باید میزان گازهای گلخانه ای را که 

مهم ترین دلیل تغییرات آب و هوایی دانسته شده، کاهش دهد.
گرتا در فضای مجازی هم فعال بود و در اعالمیه هایش می گفت: »من این 

کار را می کنم زیرا شما بزرگ ترها آینده من را خراب می کنید.«
زمان زیادی نکشید که  حرکت این دختر جوان مورد توجه رسانه ها و 
کارشناسان قرار گرفت. در فوریه سال 201۹ میالدی 22۴ فعال دانشگاهی، 
نامه حمایتی علنی را امضا کردند که در آن اعالم کردند از اقدامات تونبری 

و نوجوانان اعتصاب کننده در بیان اعتراض خود الهام گرفته اند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی درمورد رویدادی 
در نیوزیلند در مه 201۹ میالدی گفت: »نسل من در نبرد در برابر تغییرات 

آب و هوا برنده نیست و حاال نجات سیاره ما برعهده نوجوانان است.«
گرتا با مجلس نمایندگان آمریکا هم تماس گرفت و دیدگاه هایش را درباره 
اهمیت کاهش گازهای گلخانه ای ارائه داد اما آنها با بهانه کم بودن سن این 

فعال جوان صحبت هایش را جدی نگرفتند.

تغییر شیوه زندگی
وقتی گرتا تونبرگ شیوه زندگی خود و خانواده اش را تغییر داد، معلوم 
شد تا چه اندازه در اعتقادات خود جدی است. او و خانواده اش گوشت 
نمی خورند چراکه انتشار گاز متان از دام ها در صنایع دامپروری یکی از 
منابع گرم شدن جو کره زمین است. هواپیما هم سوار نمی شوند چرا که 
سوخت هواپیما و سفرهای هوایی هم ازجمله موارد آالینده معرفی شده و 
فعاالن محیط زیست همه جا مردم را تشویق می کنند تا حد امکان به جای 
سفرهای هوایی به سفرهای دریایی یا زمینی روبیاورند. گرتا در سفر خود 
به نیویورک در هفته پایانی شهریور برای شرکت در اجالس تغییرات اقلیمی 
سازمان ملل متحد، سوار هواپیما نشد و در حرکتی نمادین که انعکاس 
زیادی در رسانه ها پیدا کرد، عرض اقیانوس اطلس را در یک قایق بادبانی 

پیمود که با انرژی خورشیدی و توربین های زیرآبی کار می کرد.

ابزارهای ساده ای که تونبری را جهانی کرد
  هنگامی که تونبری اعتراض خود را در پارلمان سوئد در سال 2018 میالدی 
در 1۵ سالگی آغاز کرد، دو ابزار پیام رسانی ساده داشت؛ تابلویی که روی 
آن نوشته شده؛ »اعتصاب مدرسه ای برای شرایط اقلیمی« و اعالمیه هایی 
که پخش می کرد و در آنها می گفت: »من این کار را می کنم چون شما 
بزرگ ترها آینده من را خراب می کنید.« وقتی دامنه اعتراض گرتا باال گرفت، 

از او دعوت شد در تاالرهای مختلفی به سخنرانی بپردازد که به وی امکان 
داد نگرش های خود را گسترش دهد. تاکنون، او ۴موضوع مرتبط به هم 
را حمایت کرده است. استدالل تونبری این است که بحران ناشی از گرم 
شدن کره زمین آنقدر جدی است که بشریت را به یک بحران وجودی 
کشانده  است که به احتمال زیاد منجر به پایان تمدن ما به شکل فعلی 
است. او با گفتن جمالتی مثل »شما دارید آینده ما را به سرقت می برید« 
نسل فعلی بزرگسال را مسوول این بحران خطاب کرد«. گرتا به ویژه در 
مورد تاثیر بحران آب و هوا بر زندگی نوجوانان مانند او نگران است. او 
در سخنرانی اش در مجلس بریتانیا گفت: »شما به ما دروغ گفتید. شما 
به ما امید دروغین دادید. شما به ما گفتید که به آینده امید داشته باشیم.« 
تونبری همچنین معتقد است که ما باید از خواب بیدار شویم و تغییر کنیم 
زیرا کارهای بسیار کمی برای این حل مشکل انجام می شود. او می گوید 

که اوضاع خیلی بد است، همه باید بترسیم.
به گفته گرتا، براساس اعالم IPCC )هیات بین المللی برای تغییرات 
اقلیمی(، ما کمتر از 12 سال برای جبران اشتباهاتمان وقت داریم. به گمان 

او سیاستمداران و تصمیم گیرندگان باید به دانشمندان گوش دهند.
تونبری برای برجسته کردن نگرانی های خود از مثال های خشنی استفاده 
می کند و با صراحت لهجه، رهبران تجاری و سیاسی را خطاب قرار 
می دهد و اغلب آنها را به دلیل منفعل بودنشان سرزنش می کند. به عنوان 
مثال، او به هیات رهبران برجسته مشاغل و سیاسی در داووس گفت: 
»بعضی از مردم و شرکت ها، به خصوص بعضی از تصمیم گیرندگان، 
دقیقا می دانند چه ارزش های گرانبهایی را قربانی کرده اند تا بتوانند مبلغی 
غیرقابل تصور پول به جیب بزنند. من فکر می کنم بسیاری از شما امروز 
اینجا متعلق به این گروه از مردم هستید.« وی ادامه داد: »من از شما 
می خواهم طوری رفتار کنید که انگار خانه مان آتش گرفته چون واقعا 
این طور است.« او در اکتبر سال 2018 میالدی در لندن گفت: »ما با یک 
بحران بی سابقه فوری روبرو هستیم که هرگز یک بحران تلقی نشده  
و رهبران ما همگی در برابر آن رفتار کودکانه ای دارند.« وی همچنین 
خاطرنشان کرد: »راهبردهای اتخاذشده توسط دولت های مختلف برای 
محدود کردن گرمایش جهانی تا 1/۵ درجه سانتی گراد به عنوان بخشی 
از توافق نامه پاریس کافی نیست و باید منحنی انتشار گازهای گلخانه ای 
پیش از سال 2020 میالدی شدیدا آغاز به پایین رفتن کند.« در ژانویه 

سال 201۹ میالدی وی به پارلمان انگلستان گفت که انگلستان باید 
حرف زدن در مورد کاهش میزان انتشار گازها را متوقف کرده و اقدام 
به برنامه ریزی برای حذف آن کند. در او در فوریه سال 201۹ میالدی 
در کنفرانس کمیته اجتماعی و اقتصادی اروپا از اتحادیه اروپا خواست تا 
سال 2030 میالدی  80 درصد از تولید گازهای گلخانه ای بکاهد؛ یعنی 

2برابر هدفی که قبال تعیین شده بود )کاهش ۴0 درصدی(.
تونبری در بیانیه ای که ابتدا در صفحه فیس بوک خود قرار داده بود اذعان 
کرد دانشمند آب و هوا نیست، بلکه صرفا یک پیام رسان است که آنچه 
را که دانشمندان در دهه های گذشته گفته اند تکرار می کند، بدون اینکه 
تاکنون موفقیت زیادی به دست آورده باشد. او معتقد است اگر همه به 
حرف دانشمندان گوش می دادند و واقعیت ها را می پذیرفتند، آن وقت ما 

)دانش آموزان( می توانستیم به مدرسه برگردیم.

اثر گرتا تونبری
تونبری الهام بخش تعداد زیادی از همساالن مدرسه ای خود در آنچه که »اثر 
گرتا تونبری« توصیف شده ، بود. در پاسخ به مواضع آشکار او، سیاستمداران 
مختلف نیز لزوم تمرکز بر تغییرات اقلیمی را تایید کرده اند. مایکل گو، وزیر 
محیط زیست انگلستان گفت: »وقتی به شما گوش کردم، در عین اینکه 
شدیدا شما را تحسین می کردم، احساس مسوولیت و گناه نیز کردم. من از 
نسل والدین شما هستم و می دانم که ما برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی 
و بحران وسیع تر محیط زیستی که ما در ایجادشان سهیم بوده ایم شدیدا 
کوتاهی کرده ایم«. »اد میلیبند«، سیاستمدار حزب کارگر که مسوول معرفی 
قانون تغییرات اقلیمی سال 2008 بود، گفت: »شما ما را از خواب بیدار 
کرده اید. ما از شما متشکریم. همه نوجوانانی که اعتصاب کرده اند آینه ای 
از جامعه ما هستند. شما درس واقعا مهمی به ما دادید. شما از برجستگان 
 YouGov جامعه هستید.« در ژوئن سال 201۹ میالدی یک نظرسنجی
در انگلستان نشان داد نگرانی های عمومی درباره محیط زیست در انگلستان 
افزایش یافته  زیرا تونبری و شورش انقراض، حباب انکار را سوراخ کرده اند.
در اوت سال 201۹ میالدی تعداد کتاب های کودکان حول موضوع بحران 
شرایط اقلیمی و فروش چنین کتاب هایی که همه با هدف توانمندسازی 
نوجوانان برای نجات سیاره زمین انجام شده ،  2برابر گزارش شده  است. 

ناشران این موضوع را به »اثر گرتا تونبری« نسبت می دهند.

مشاور شهرداری تهران در حوزه »توسعه دوچرخه سواری« 
ضمن تاکید بر نیاز کشور به تصویب قوانین جدید در 
حوزه دوچرخه سواری گفت: »بر اساس آخرین توافق های 
دستگاه های اجرایی با پلیس قرار شده دوچرخه به عنوان 
وسیله نقلیه به رسمیت شناخته شود و تمام قوانینی که 
در زمینه وسایل نقلیه وجود دارد، به دوچرخه سوارها 

نیز تسری پیدا کند.«
در سفرهای  از دوچرخه  استفاده  ایسنا،  به گزارش   
کوتاه مدت شهری شیوه نوینی از حمل ونقل است که 
به دلیل کاهش آلودگی هوا و رفع معضل ترافیک مورد 
استقبال شهرهای پرجمعیت دنیا قرار گرفته است. در 
حال حاضر اتوبوس حدود 20 برابر و خودرو شخصی 
۴0 برابر دوچرخه - به ازای هر یک کیلومتر - انرژی 
مصرف می کند. در کشور ما نیز کم و بیش به موضوع 
پرداخته  بزرگ  توسعه دوچرخه سواری در شهرهای 
می شود اما آنچه که سبب توسعه استفاده از دوچرخه 
در سفرهای شهری می شود، وجود قوانین حمایت کننده 

و زیرساخت های دوچرخه سواری است.
 مهدی حسن زاده، مشاور شهرداری تهران در حوزه 
توسعه دوچرخه سواری در گفت وگو با ایسنا در این باره 
اظهار داشت: »در کشور ما قانون های حداقلی درمورد 
توسعه  به  توجه  با  اما  دارد  وجود  دوچرخه سواری 
دوچرخه سواری در شهرهای مختلف این قوانین دیگر 
پاسخگو نیست و نیازمند قوانین جدیدی هستیم. از این 
 رو، از مدت ها پیش تاکنون با پلیس در تعامل بودیم تا 
قوانین به روزشده ای را در این زمینه به تصویب برسانیم. 
بر اساس آخرین توافقات، قرار شد دوچرخه به عنوان 

وسیله نقلیه به رسمیت شناخته شود و تمام قوانینی که 
در زمینه وسایل نقلیه وجود دارد به دوچرخه سوارها نیز 
تسری پیدا کند. برای مثال دوچرخه سوارها باید قوانین 
ورود ممنوع، چراغ قرمز و... را رعایت کنند اما استثنایی 
که وجود دارد این است که اگر دوچرخه سوار از دوچرخه 
پیاده شود و دوچرخه در دستش باشد، به عنوان عابر 
پیاده تلقی می شود.« مشاور توسعه دوچرخه سواری در 
شهرهای کشور با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری 
تهران به دنبال آن است که قوانین و مقرراتی را در حوزه 
دوچرخه سواری از جمله ایمنی دوچرخه سواران تدوین 

کند، تصریح کرد: »یکی از دالیلی که هلندی ها توانستند 
در توسعه دوچرخه سواری موفق شوند، این است که 
قوانین و مقررات مشخص در این زمینه دارند. برای مثال 
در ۹0 درصد تصادفاتی که خودروها با دوچرخه ها در 
این کشور داشتند، خودروها به عنوان مقصر شناخته 
شدند. این موضوع نشان می دهد در کشور هلند به 
عنوان کشور پیشروی دوچرخه سواری قوانین چقدر 
حمایت کننده  است.« حسن زاده در ادامه به لزوم قوانین 
برای ارتقای ایمنی دوچرخه سواران اشاره کرد: »توسعه 
دوچرخه سواری در ایران موضوع جدیدی است و به تبع 

آن نیازهای جدیدی ایجاد می کند که شوراهای شهر باید 
پاسخی برای این نیازها داشته باشند. در حال حاضر برای 
افزایش ایمنی دوچرخه سوارها نیاز به توسعه مسیرهای 
ویژه و اختصاصی دوچرخه سواری داریم چرا که دوچرخه 
سرعت بسیار کمتری نسبت به سایر وسایل نقلیه دارد و 

نیاز است در مسیرهای جدایی تردد کند.«
مسیرهای  مورد  در  متفاوتی  آمارهای  گفته وی،  به   
دوچرخه سواری در تهران وجود دارد اما در حال حاضر 
در تهران 60 کیلومتر مسیر مناسب برای دوچرخه سواری 
داریم و قرار است  شهرداری تهران طی ۵سال آینده مسیر 

دوچرخه سواری را به ۵۵0 کیلومتر برساند.
مشاور شهرداری تهران در حوزه توسعه دوچرخه سواری 
در شهرهای کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان 
اینکه نرم افزار  »بیدود« در حال حاضر برنامه ای است که 
با همکاری شهرداری تهران اقدام به ایجاد ایستگاه های 
دوچرخه اشتراکی کرده، به موضوع دوچرخه سواری زنان 
پرداخت: »دوچرخه سواری بانوان از جمله موضوعاتی 
است که باید در کشور حل شود. به هر حال بانوان نیمی 
از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و نمی توان به نیاز 
آنها بی توجهی کرد.« حسن زاده در پایان گفت: »در حال 
حاضر شهرهایی مثل مشهد و قزوین فعالیت های خوبی 
در زمینه توسعه دوچرخه سواری دارند. عالوه بر ایجاد 
مسیرهای دوچرخه سواری در این شهرها، فعالیت های 
فرهنگی و اطالع رسانی نیز به خوبی انجام می شود، حتی 
در شهر قزوین قرار است نرم افزار ایرانی تهیه شود که 

دوچرخه اشتراکی نیز در اختیار شهروندان قرار دهد.«
منبع:كانالمحيطزيستايران
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گرتا تونبری، نوجوان طرفدار محیط زیست است که توانسته حرکتی جهانی ایجاد کند

شمابزرگترهاآیندهمنراخرابمیکنید

 عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست: »هیچ رودخانه ای 
در شمال کشور نداریم که موجود زنده داشته باشد زیرا 

پسماندهای زباله ها شیرابه هایی را وارد رودخانه ها کرده که 
موجود زنده را از بین برده.« 

آتش زدن مزارع با توجه به وسعت زمین های آتش زده باعث تولید 
حرارت، دود، گردوغبار و گاز دی اکسیدکربن می شود که همگی 
از آالینده های زیست محیطی هستند. یکی از عوامل فرسایش خاک 
حرارت و گرماست. ما با آتش زدن خاک باعث از بین رفتن مواد 

مغذی سطحی خاک می شویم.

آیا می دانید برای صدور قبض های کاغذی در سطح کشور چه 
میزان درخت بریده می شود؟ حتی به چه میزان آب، برق، جوهر 

و رنگ و سوخت هدر می رود تا قبوض چاپ شود و به دست 
مشترکان برسد؟ در کارهای بزرگ به نفع طبیعت سهیم باشیم.

درخت سرو کهنسال ابرکوه را مي توان فسیل زنده دانست. بر پایه 
ارزیابي متخصصان خارجی عمر این درخت به بیش از ۴هزار و 500 

سال مي رسد. درخت کهنسال سرو ابرکوه یکی از عجایب روزگار 
و دیدني هاي نادر جهان است که پس از گذشت سالیان متمادی و با 

وجود نوسانات شدید آب و هوایي و تغییرات محیطي در اقلیم گرم 
و خشك، هنوز سرسبز و پابرجا به حیات خود ادامه مي دهد.

صدها نوع درخت اروپایی در معرض خطر انقراض قرار دارند.
طبق آخرین ارزیابی انجمن بین المللی حفاظت از طبیعت )آی  یو 
سی  ان(، بیش از ۴00 گونه درخت بومی اروپا در معرض خطر 

انقراض قرار دارند.

 تبلیغات گردشگری جان مردم را به خطر انداخته است.به دنبال چند مورد 
حوادث غرق شدگی، تلفات جانی و صدمه بدنی، مدیرکل امور حقوقی 

وزارت میراث فرهنگی بخشنامه کرد که در تبلیغ و معرفی جاذبه های 
گردشگری، مخاطرات و هشدارها، روشن و برجسته درج شود.

سالمت

قانون سبز

ضرورتتدوینقوانینجدیدبرایدوچرخهسواران
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