
یادداشت سبز

بحران آب و هوا این روزها در هر 
گوشه و کنار دنیا دیده می شود. برای 
بسیاری از خوانندگان، گرم شدن 
کره زمین دیگر ملموس است. حتی 
شدت آن را هم می توانند تجربه کنند، از تابستان های 
گرم تر تا بهار زودهنگام یا سیل های پاییزی اما با به 
هم پیوستن این وقایع می توانیم به تصویری یکپارچه 

از زمینی برسیم که روز به روز گرم تر می شود.
افتاد؛  در چند ماه گذشته اتفاقات زیادی در جهان 
با ثبت دمای باالی 45 درجه سانتی گراد، موج گرما 
در اروپا رکورد زد. در هند خشکسالی و موج گرما 
هزاران نفر را مجبور کرد خانه های خود را ترک کنند 
و آتش سوزی های عظیم در استرالیا که حتی از فضا هم 
قابل دیدن هستند و موجودیت جنگل های این کشور 

را زیر سوال برده اند.
به این وقایع دیگر نمی توان فقط آب و هوا گفت 
چراکه هر جا بگردید، تاثیرات آن را در زندگی هم 
می توانید ببینید. بسیاری از جاده های اروپا و زیربنای 
خطوط راه آهن برای چنین دمایی مناسب نیستند. در 
شهر چیای هند و در گرین لند نزدیک قطب شمال که 
تغییرات آب و هوایی جستجوی ناامیدانه برای آب را 
دشوارتر هم کرده، زندگی سخت و مشکالت اجتماعی 

مانند اعتیاد به الکل بیشتر شده است. 
گاهی مواقع سیاستمداران و افراد آتش این تغییرات را 
بیشتر می کنند. برخی افراد عالقه مند به محیط زیست 
مسافت 2هزار کیلومتر کنار رود آمازون در آمریکای 
التین را طی کردند و شاهد خرابی های وسیع دولت 
جدید راست گرای برزیل بودند که دست جویندگان 
طال و کشاورزان سویا را به بهانه شکوفایی اقتصادی 
باز گذاشته بود تا با جنگل زدایی هر چه می خواهند به 

سر محیط زیست بی نظیر آمازون بیاورند. 

تغییرات آب و هوا و شورش های مردمی
تغییرات آب و هوا را در جاهای دیگر هم می توان 
دید؛ کشاورزی شکست خورده و افزایش قیمت مواد 
غذایی این روزها اغلب موجب هیجانات سیاسی شده و 
مردم را به خیابان ها می ریزد و باعث خشونت می شود. 
کارشناسان عقیده دارند آنچه که چند سال قبل ماشه را 
کشید و این روزها به شکل امواج عظیم مهاجرت خود 
را نشان داده، حاصل همین تغییرات آب و هوایی است. 
همزمان که دونالد ترامپ تصمیم گرفته مرزها را روی 
مهاجران آمریکای التین که برای زندگی بهتر رو به 
ایاالت متحده آمریکا می آورند، ببندد و در برخی موارد 
کودکان را از والدینشان جدا کرده، یکی از کشاورزان 
گواتماالیی بعد از یک دهه خشکسالی شدید که باعث 
نابودی کشت و کار و پایین آمدن دستمزدش شده 
بود، می گوید: »یا باید به شمال، )منظور ایاالت متحده 
است(، مهاجرت می کردم یا شاهد درد و رنج بیشتر 

بچه هایم بودم.«

تغییرات هوا و کسب و کار 
کسب و کار و اقتصاد درست در مرکز تغییرات آب 
بزرگ ترین  از جمله  دارد. شرکت ها  قرار  هوایی  و 
آلوده کننده های محیط زیست و البته کلید رسیدن به 

توافق پاریس هستند که برمبنای آن کشورهای دنیا 
تعهد دادند با کم  کردن مصرف سوخت های فسیلی، 
کاری کنند تا افزایش گرمای زمین از حدود 1/5درجه 

سانتی گراد باالتر نرود.
برای جلوگیری از گرم شدن بیشتر زمین و نجات 
سیاره، اقتصاد جهانی و آینده ای پایدار، فراهم کردن 
کاال و کار و خدمات و اشتغال، همه چیز باید به شکل 
کلی تغییر کند، از شرکت هایی که مصرف کننده مقادیر 
عظیم سوخت های فسیلی هستند تا کسب و کارهای 
مربوط به کشاورزی و غذا تا خرده فروشان، شرکت های 

هواپیمایی و خودروسازان.
حال این سوال مطرح است که با همین رویه معمول 
سرمایه داری که نگاه به رشد دائم دارد، آیا می توان به 
جنگ تغییرات آب و هوایی رفت؟  یا باید دنبال نوعی 
سرمایه داری کم سرعت تر یا رشد سبز بود که حاضر 

نیست به هر قیمتی دنبال سود باشد؟
بسیاری از شرکت های بزرگ با این تغییرات همراه 
شده  و میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را به صفر 
رسانده اند. بر اساس گزارش ها، شرکت آمازون برای 
ارسال محموله های خود از 100هزار ون برقی استفاده 
می کند اما از طرف دیگر، آمازون بسته بندی های پالستیکی 
عرضه کرده که قابل بازیافت نیست و از سوی بسیاری از 
فعاالن محیط زیست مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته 
است. تقریبا همه مدیران شرکت ها می دانند زمان تغییر 
فرا رسیده اما سرعت این تغییرها آن طور که باید و شاید 
سریع نیست. شرکت های نفتی هنوز دنبال میدان های 
نفتی جدید هستند و هنوز معادن  زغال سنگ در حال 
گسترش. شرکت ایرباس پیش بینی کرده میزان پروازهای 

هوایی که یکی از عوامل به شدت آلوده کننده برای هوای 
زمین است، در 20 سال آینده دوبرابر خواهد شد.

تغییرات آب و هوا و مد و لباس
مد نوعی رویه زندگی و سلیقه شخصی است اما تغییرات 
آب و هوایی مهم ترین موضوع حال زندگی ماست و 
می دانیم مردم واقعا به آن اهمیت می دهند بنابراین دارندگان 
برندهای مهم جهانی باید بیشتر از قبل به فکر پایداری در 
مراکز تولید پوشاک خود باشند و پایداری یعنی تولید کاال 
بدون آنکه به منابع طبیعی نسل های بعد آسیبی زده و از 
آنها کم شود. براساس گزارش بی بی سی، صنعت پوشاک 
و مد در جهان ساالنه حدود یک میلیارد و 200میلیون 
تن کربن تولید می کند که بیشتر از مجموع کربن ناشی 
از حرکت کشتی ها و پروازهای بین المللی است. باید 
به صداهایی که هر روز برای حفظ حیات زمین بلند 
می شوند، خوب گوش داد، طوری که عالقه مندان مد 
از هر سن و بودجه و جنسیت و زمینه قبلی بتوانند 

در گفتمان مربوط به پایداری کره زمین سهیم باشند.
ما همیشه از مدهای اخالق مدار حمایت کرده ایم اما 
حاال می خواهیم پا را فراتر بگذاریم چراکه ادامه حیات 
در سیاره ما دیگر عالقه فرعی نیست. هدفمان این است 
که مدی به وجود بیاوریم که در عین قابل دسترسی و 
جذاب و پسندیده و دموکراتیک )مناسب برای همه 
مردم( بودن، به عناصر پایداری به عنوان یک جنبه مهم 
و قابل اندازه گیری هم توجه داشته باشد؛ یعنی تولید 
آن باعث از میان رفتن منابع طبیعی برای نسل های 
آینده نشود. هم از مد لذت ببریم و هم باعث تخریب 

محیط  زیست نشویم.

تغییرات آب و هوایی و غذا
بین تغییرات آب و هوایی و غذا پیوندی مستقیم 
وجود دارد. به جنگل زدایی در آمازون که با هدف 
تهیه علوفه دام و ایجاد مزارع سویا انجام شده، نگاه 
کنید اما جایی که دام پرورش داده می شود، گازهای 
گرم کننده متان هم تولید می شود و این یعنی بازی 
دو سر باخت؛ هم جنگل ها از بین رفته و هم گاز 
آالینده متان منتشر شده. با افزایش جمعیت زمین 
و  باشیم  آنها  برای  غذا  کردن  فراهم  فکر  به  باید 
بدانیم چطور از زمین بهره ببریم و کدام گزینه ها 

به نفعمان است.
گوشت خوراکی و پرورش حیوانات اکنون در رأس 
امور موردتوجه مردم قرار دارند و به این ترتیب، 
دست کم  یا  گیاهخوار  افراد  تعداد  نیست  عجیب 

آنها که رژیم متنوعی دارند رو به افزایش است. 
بر  غذایی  تولید محصوالت  که  تاثیراتی  با  همراه 
محیط زیست می گذارند، باید به فکر شیوه زندگی 
هم باشیم. در آرشیو روزنامه گاردین تقریبا 10هزار 
دستور پخت غذا وجود دارد که در 19درصد از آنها 

به نوعی از گوشت استفاده شده است. 
هیات تحریریه این روزنامه تالش کرده در جهت 
اصالح شیوه زندگی مردم، این درصد را بین سال های 
2019-2018 میالدی به 15درصد برساند و استفاده از 
ماهی را جایگزین کند. البته موضوع فقط به گوشت 
محدود نمی شود. برخی محصوالت کشاورزی مانند 
بادام  و آووکادو  بسیار آب بر هستند بنابراین باید به 

فکر دورریز غذاها هم بود و آن را به حداقل رساند.
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را  آن  تهران  شهرداری  که  این«  از  »پس  پویش 
راه اندازی کرده، در تالش است با اصالح فرهنگ 
مصرف عالوه بر مدیریت پسماندهای خانگی میزان 

تولید پسماند را نیز کاهش دهد.
بر اساس اعالم اداره کل محیط زیست استان تهران، 
هر تهرانی در سال بیش از ۳10 کیلوگرم پسماند 
شهری تولید می کند؛ یعنی روزانه نزدیک به 8500 
تن پسماند در شهر تهران تولید می شود که از این 
میزان حدود ۶5درصد آنها زباله های »تر« هستند.
در کشورهای پیشرفته دنیا شهروندان نقش مهمی 
در مدیریت زباله ایفا می کنند. تفکیک هر چه بیشتر 
و دقیق تر پسماند تولیدی نقش بسیاری در اجرای 
بهینه طرح کاهش پسماند)کاپ( خواهد داشت.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند با اعالم اینکه 
کاپ )کاهش پسماند( تنها با مشارکت و تعامل 
شهروندان به نتیجه می رسد، اعالم کرد: »فرایند 
مدیریت پسماند با انجام اموری ساده ولی مهم 
شامل تفکیک پسماندهای خشک و تحویل آنها به 
غرفه یا وانت های ملودی، کاهش رطوبت پسماند، 
کاهش پسماند)کاپ(، تفکیک از مبدأ و کاهش 

حجم پسماند بهبود پیدا می کند.«
کارشناسان با تاکید بر نقش فرهنگ سازی مستمر 
در کاهش پسماند، عقیده دارند اطالع رسانی برای 
افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان در سطح 
منطقه هنگام بارش نزوالت آسمانی )برف و باران( 
نهرها،  در  زباله  نریختن  مانند  اقداماتی  انجام  و 
برف روبی مقابل در منزل و استفاده از امکاناتی 

مدیریت  از دوش  زیادی  بار  نمک،  و  مثل شن 
شهری برمی دارد.

پسماند که  درباره کاهش و مدیریت  نکته  چند 
همه باید رعایت کنیم:

 پس از این تا حد امکان از باتری های قابل شارژ 
دوباره به جای باتری های یکبار مصرف استفاده کنید.
 المپ های کم مصرف دارای ضمانت تعویض 

جایگزین خوبی برای المپ های پرمصرف هستند.
 پس از این تا حد امکان پسماندهای الکترونیک 
خود را تعمیر کنید و به موسسات خیریه هدیه بدهید.
 پس از این داروهای سالم و دارای زمان مصرف 
موجود در منزل را شناسایی و در دفعات بعدی 
مراجعه به پزشک از دریافت و خرید دوباره آنها 

خودداری کنید.

 پس از این تا آخرین ذره و قطره باقی مانده 
را  شوینده  و  شیمیایی  مواد  بسته بندی های  در 

مصرف کنید.
 تا حد امکان از مصرف و تخلیه کامل مواد 
موجود در بسته بندی های  لوازم آرایشی و بهداشتی 

اطمینان حاصل کنید.
 پس از این میزان خریدهای غیرضروری را 
کاهش دهید و تا جایی که ممکن است کاالهای 

مختلف را با دوستانتان مبادله کنید.
 هنگام خرید از کیسه پارچه ای یا سبد استفاده کنید.
شکل  به  را  کاالها  بسته بندی،  کاهش  برای   

عمده و فله ای بخرید.
 پس از این از ظروف یکبار مصرف پالستیکی 

استفاده نکنید.
پارچه ای  از دستمال های  منزل  نظافت  برای   

قابل شستشو استفاده کنید.
 مواد غذایی را در ظروف دردار و شیشه ای 

داخل یخچال و فریزر نگهداری کنید.
 برای حمل خوراکی های روزمره مانند میوه و 
لقمه نان و پنیر و... از لقمه پیچ های پارچه ای یا 

ظروف دردار استفاده کنید.
 کاغذ زباله نیست و برای تهیه آن درختی نابود 
شده است. تالش کنید مصرف کاغذ را کاهش دهید.
 به جای بسته بندی کاغذی هدایا از پارچه برای 

بسته بندی هدایا کمک بگیرید.
 به جای لیوان و نی های پالستیکی از لیوان های 

شیشه ای استفاده کنید.

طرح کاهش پسماند )کاپ( شاید بتواند به کمکمان بیاید

برای جلوگیری از گرم شدن بیشتر زمین باید همه چیز در زندگی انسان کال تغییر کند 

تغییرات آب وهوایی چه بر سر زندگی روزمره ما آورده؟

غنیمت اژدری، فعال محیط زیست که در حوزه تنوع  زیستی در موسسه 
توسعه پایدار و محیط زیست )سنستا( فعالیت می کرد، در حادثه سقوط 

هواپیمای اوکراین جان باخت. او دانش آموخته مرتع داری بود و 
درباره حقوق عشایر کوچنده بر زمین مطالعاتی انجام داده است.  

روحش شاد و یادش گرامی باد.

8/3  میلیون قطعه پالستیک در هزار لیتر آب اقیانوس. پژوهشگران 
با استفاده از یک جاندار ریز دریایی دریافتند 8/3میلیون قطعه بسیار 

کوچک پالستیکی در هر مترمکعب از آب اقیانوس ها شناور است.

تولید سنگ بلوک ساختمانی از زباله در کالچای باعث شده عالوه 
بر اینکه در این شهرستان زباله ای دور ریخته نمی شود، بلکه زباله های 

دفن شده تا ۲۰ سال پیش را هم برای تولید سنگ بلوک از دل زمین 
استخراج کرده اند.

تختخواب های ورزشکاران المپیک ۲۰۲۰ توکیو از مقوای 
قابل بازیافت ساخته می شوند. تختخواب های ورزشکاران بازی های 

المپیک و پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ از مقوای قابل بازیافت و تشک های 
تختخواب ها از پلی اتیلن خواهند بود که بعد از اتمام بازی ها بتوان از 

آنها برای ساخت محصوالت پالستیکی استفاده کرد.

زمین را نجات می دهیم اگر:
 به فکر کاهش تولید پسماندها باشیم.

 به تفکیک پسماندها در مبدأ بیشتر فکر کنیم.
 مسوولیت تولید زباله هایمان را برعهده بگیریم.

کپنهاگ، پایتخت دانمارک، ده ها سال است با حذف خطوط سواره 
و محل های پارک در یک روند حساب شده در حال بازسازی شبکه 

خیابان های خود برای ایجاد موقعیت امن تر جهت عبور دوچرخه است. 
شهر به یک نظام مناسب از مسیرهای دوچرخه سواری مجهز است که 
با جدول از پیاده رو و خطوط سواره جدا شده اند. در تقاطع های شهر، 

گذرگاهی برای دوچرخه به رنگ آبی وجود دارد که کنار چراغ های 
راهنمایی مجزایی که ۶ ثانیه زودتر از سبز شدن چراغ برای اتومبیل ها 

سبز می شود، امنیت دوچرخه سواری را ارتقا می دهد.


