
سيماي طبيعت در ايران آلوده است. خيلي بعيد است 
كه كس��ي در هر جايي از اين س��رزمين پا به طبيعت 
بگذارد و در گوشه و كنار با انبوهي از زباله روبه رو نشود. 
تالش هاي مقطعي تشكل هاي غيردولتي هم در مقابل 
موج زباله ريزي عمومي ناچيز بوده است. زباله هاي رها 
شده در حاشيه رودخانه ها، جنگل ها، دامنه كوه ها و... 
نشان مي دهد محيط زيست ايران عالوه بر چالش هايي 
مانند بح��ران كم آبي و تهديد حيات وحش با مس��اله 
به ظاهر ساده اي همچون رها ش��دن زباله هم دست و 
پنجه نرم مي كند. عالوه بر اين رها كردن زباله در اماكن 
عمومي در شهرها هم يكي از رفتارهاي ضد اجتماعي 
به شمار مي رود كه به وفور ديده مي شود. بنا به گزارش 
»مهر« و به گفته سعيد متصدي، معاون سابق محيط 
زيست انساني س��ازمان حفاظت محيط زيست توليد 
پس��ماند در ايام تعطيالت در سه استان شمالي كشور 
به قدري افزايش مي يابد كه فرآيند مديريت پسماند را 
با چالش جدي مواجه مي كند. »ميزان پسماندي كه در 
بازه زماني حضور گردشگران كه توسط شهرداري سه 
استان شمال كشور جمع آوري مي ش��ود حدود ۵ تا ۶ 

برابر ميزان عادي زباله است.« 

100روزباچالشبيزباله
افزايش تولي��د زبال��ه در ايام تعطيالت در ش��هرهاي 
گردشگر پذير يكي از داليلي بود كه در روزهاي پاياني 
سال 9۶ كاوه مدني، معاون س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت پيش قدم ش��د تا »چالش بي زباله« در ايران 

ش��كل بگيرد؛ اقدامي كه با هدف تلنگر به جامعه ايران 
آغاز ش��د. مدني درباره هدف »چالش بي زباله« گفته 
است: »من از سيستم دانشگاهي مي آيم و به نظرم يكي 
از مش��كالت عدم آگاهي عمومي است به همين دليل 
يكي از كارها اين است كه شرايط آموزش را محقق كنم. 
هدف چالش بي زبال��ه اين بوده كه اف��راد را به واكنش 
و فكر كردن وادار كند به همين دليل اين س��وال را به 
همراه خود دارد كه »شما براي زباله چكار مي كنيد؟« 
و اين باعث مي شود كسي كه به چالش دعوت مي شود 
بايد يك اقدامي انجام دهد، ه��ر اقدامي كه به كاهش 
توليد، تفكيك و جمع آوري زباله كمك مي كند. در اين 
چالش هر فرد در ويدئويي يك دقيقه اي توضيح مي داد 
كه براي كاه��ش زباله ها چه مي كن��د و در پايان هم از 
چهار نفر ديگر دعوت مي كرد تا در اين چالش شركت 
كنند. همين دعوت ها موجب شد بسياري از چهره هاي 
سياسي، فرهنگي و ورزشي به چالش بي زباله بپيوندند. 
از وزير آموزش پرورش و وزير امورخارجه گرفته تا ميترا 
حجار، بازيگر سينما و... اما چالش بي زباله كه در آستانه 
تعطيالت عيد نوروز و با شعار »از خودمان شروع كنيم« 
شكل گرفته بود تا چه اندازه موفق شد بر فضاي عمومي 

اثرگذار باشد؟

سنجشموفقيتبرنامههاي100روزه
»ژيال مهدي آقايي«، مديركل مش��اركت هاي مردمي 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت مي گويد »چالش 
بي زباله« در چارچوب برنامه اي 100 روزه تدوين شده 
و هدف اصلي اش بهبود فرهنگ عموم��ي درباره زباله 
بود. به گفته او سنجش ميزان موفقيت برنامه صد روزه 

»چالش بي زبال��ه« نيازمند جم��ع آوري گزارش هاي 
دقيق و نتايج س��نجش هاي انجام ش��ده اس��ت كه به 
زودي جمع بندي مي شود. خانم مهدي آقايي در عين 
حال با ذكر برخي مثال ها معتقد اس��ت كه اين چالش 
به اندازه خودش در جامعه موثر بوده است: »رسالت ما 
اطالع رساني درباره زباله، بسته بندي زباله ها و تاثير بر 
فرهنگ عمومي در اين زمينه بود. هدف مان اين بود كه 
حتما اين كار در تمام استان ها انجام شود و موج بسيار 
خوبي ش��كل گرفت. طبق گزارش هايي كه گرفته ايم 
اس��تقبال مردم خوب بوده اس��ت. براي مثال گزارش 
محيط بانان از منطقه حفاظت ش��ده گنو در اس��تان 
هرمزگان نشان مي دهد كه امسال گردشگران برخالف 
رويه سال هاي گذشته زباله چنداني در اين منطقه رها 
نكرده اند.« مديركل مش��اركت هاي مردمي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت اظهارنظر دقيق درباره نتايج 
اين طرح 100 روزه را ب��ه جمع آوري تمامي گزارش ها 
از سراس��ر ايران موكول مي كند. آقاي��ي در عين حال 

مش��اركت غيرقابل پيش بيني كودكان و نوجوانان در 
اين طرح را برگ برن��ده چالش بي زباله مي داند و اظهار 

اميدواري مي كند اين رويه تقويت شود. 

چالشهايبعديدرراهاست
چالش بي زباله اما تنها برنامه سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت از اين جنس نيس��ت و جمع بن��دي نتايج آن 
مي تواند در اج��راي برنامه هاي عمومي اين س��ازمان 
موثر باشد. بنا به گفته مديركل مشاركت هاي مردمي 
اين س��ازمان در س��ال 97 هم قرار اس��ت چهار برنامه 
100 روزه اجرا ش��ود. موضوع چالش فصل بهار درباره 
وضعيت تاالب ها خواهد بود و در تابس��تان هم موضوع 
چالش عمومي درباره مصرف آب شكل خواهد گرفت. 
به اين ترتيب سازمان حفاظت محيط زيست مشخصا 
بخش��ي از توانش ب��راي جلب توجه اف��كار عمومي به 
موضوعات مهم زيس��ت محيطي را قرار است از طريق 
همين چالش هاي 100 روزه دنبال كند. اما سوال اين 

اس��ت كه اين چالش ها چگونه بايد اجرايي شوند تا در 
فضاي عمومي بيش از پيش جدي گرفته شوند؟ 

جايخاليصداوسيما
اس��ماعيل كهرم، كارشناس محيط زيس��ت يكي از 
كساني است كه سال ها درباره تبعات رويه هاي غلط 
تهديد كننده حوزه محيط زيس��ت كش��ور هش��دار 
مي دهد. او از كساني اس��ت كه در »چالش بي زباله« 
هم مش��اركت داش��ته اس��ت. كهرم ب��ه »اعتماد« 
مي گويد برنامه هايي كه با افزايش سطح آگاهي هاي 
عموم��ي اجرا مي ش��وند باي��د دقي��ق هدف گذاري 
شوند و جامعه هدف شان به درس��تي انتخاب كنند. 
به عقيده او »چالش بي زبال��ه« حركت مهمي بود اما 
از آنجا كه تمام تمركزش را بر ش��بكه هاي اجتماعي 
اس��توار كرده بود از گس��تردگي الزم براي ارتباط با 
جامعه هدف برخوردار نبود. پيشنهاد او اين است كه 
صدا و س��يما بايد يكي از اركان برنامه هاي ترويجي 
سازمان حفاظت محيط زيست باشد. كهرم مي گويد: 
»تلويزي��ون برنامه ه��اي پر بينن��ده اي دارد ك��ه بر 
مخاطبان موثرند. نباي��د از فرصت معرفي طرح هاي 
عمومي زيست محيطي در ميانه اين برنامه ها غفلت 
كنيم. اگر مي خواهي��م دايره گس��ترده تري از همه 
اليه هاي جامعه را با چنين چالش هايي درگير كنيم 
بايد از همه ابزار ارتباطي استفاده كنيم.« بنا بر آنچه 
كهرم توضيح مي دهد س��ازمان صدا و س��يما پيش 
از اين براي پيوس��تن به چنين طرح هاي��ي با هدف 
افزاي��ش آگاهي عمومي با س��ازمان حفاظت محيط 
زيست تفاهمنامه امضا كرده است و از اين بابت نبايد 

مانعي مانند بحث هزينه هاي پخش مطرح باشد: »در 
دوره اول مديريت خانم ابتكار در س��ازمان حفاظت 
محيط زيست با صدا و سيما تفاهمنامه اي امضا شد 
كه بر اساس آن صدا و سيما موافقت كرد برنامه هايي 
را كه از سوي س��ازمان حفاظت محيط زيست تاييد 
مي شوند و جنبه آگاهي بخشي دارند به رايگان پخش 
كند. حاال بايد همان تفاهمنامه اجرايي ش��ود.« اين 
كارشناس محيط زيس��ت بار ديگر تاكيد مي كند كه 
طراحي برنامه ه��اي آگاهي دهنده باي��د به نحوه اي 
باش��د كه تا پايين ترين اليه هاي اجتماعي را درگير 
كند: »اگر ما براي كس��اني كه خودش��ان به محيط 
زيس��ت احترام مي گذارن��د چالش بي زبال��ه برگزار 
كنيم كه فاي��ده ندارد.« كاوه مدني، معاون س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت پيش از اي��ن در گفت وگو با 
»خبرآنالين« بر اس��تفاده از برنامه هاي بلندمدت و 
اصالح تدريجي در حوزه محيط زيس��ت تاكيد كرده 
اس��ت: »من كه دنيا را ديده ام مي دانم در كشورهاي 
ديگر هم كارها به ش��كل تدريجي انجام مي ش��ود، 
همه سيس��تم ها نقطه ضعف دارند و آنها را پوش��ش 
مي دهند، اگر سعي كنيم فقط سنگ بزرگ را  برداريم 
وضعيت بدتر مي ش��ود.« قرار نيست معجزه رخ دهد 
اما مي توان براي برداش��تن گام ه��اي كوچك بعدي 
دقيق تر برنامه ريزي كرد. شايد توصيه كارشناساني 
چون كه��رم بتوان��د در طراحي برنامه ه��اي بعدي 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت موثر باشد و زمينه 
مشاركت افراد بيش��تري از افراد جامعه فراهم شود. 
اينچنين است كه مي توان به تحقق شعار »از خودمان 

شروع كنيم« بيشتر دل بست. 

هر حركت مثبتي ك��ه با هدف 
آگاهي رساني عمومي در زمينه 
محيط زيس��ت انجام مي ش��ود 
بايد م��ورد حمايت ق��رار گيرد. 
چالش بي زباله هم يكي از همين 
حركت هاي مثبت است. منتها 
چني��ن فعاليت هاي��ي درجات 
مختلفي دارد. در مورد حركت هاي اجتماعي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت و فعاليت هايش در اين حوزه 

بايد دست كم سه نكته را مد نظر قرار دهيم. 
1- در مورد برخي مس��ائل ما مي تواني��م از راه اندازي 
كمپين ها و فعاليت هاي اجتماعي انتظ��ار اثرگذاري 
زياد داش��ته باش��يم و در مورد برخي ديگر از مسائل 
بايد بسته اي از اقدامات انجام ش��ود. براي مثال وقتي 
بحث صرفه جويي آب مي شود و ما مي بينيم كه دولت 
كنترل كننده اصلي و سياس��تگذار توزي��ع منابع آب 
در بخش كش��اورزي و صنعت است نمي توانيم انتظار 
داش��ته باش��يم كه صرفا به كمك مردم بحران را حل 
كنيم. راه اندازي كمپين هاي اجتماعي بيشتر با هدف 
اصالح رفتارهاي ناپسند اجتماعي انجام مي شود. مثال 
پرتاب كردن ته سيگار يكي از رفتارهاي ضد اجتماعي 
شهروندان است كه ربطي به هيچ دولت و حكومتي هم 
ندارد و بنابراين كمپين راه انداختن مي تواند بر تغيير 
الگوي رفتار جامعه موثر باش��د. يا مثال بستن كمربند 

ايمني يكي از رفتارهايي اس��ت كه مي ت��وان آن را از 
طريق كمپين ها و چالش هاي اجتماعي ترويج كرد. اما 
مثال چالش بزرگي مثل محل هاي دفن زباله در ايران 
كه فاجعه آميز است و شيرابه ها وارد درياها و درياچه ها 
و تاالب ها و... مي شود مساله در سطح كالن بايد مورد 
توجه قرار گيرد. يعني تصور كنيم ش��هروندان زباله ها 
را هم تفكيك كنن��د اما در نهايت سيس��تم ناقص ما 
توان بهره وري از اين تفكي��ك را ندارد و همه مي دانيم 
در آخر سرنوش��ت اين زباله ها چه مي ش��ود. پرسش 
اين اس��ت كه چرا ما نياييم قوانيني وض��ع كنيم كه 
مشكل زباله به صورت كليدي و همه جانبه حل شود؟ 
به طوري كه شاهد انباش��ت و دفن زباله به اين شكل 
نباشيم. اينجاست كه قوانين مي تواند مهم باشد. چرا 
ما نبايد ش��هرداري ها را موظف كنيم تا از زباله انرژي 
توليد كنند و زباله هاي تر را به كمپوست تبديل كنند؟ 
در سيستمي كه شهروندان موظف باشند زباله كمتري 
توليد كنند و زباله توليد شده شان را هم تفكيك كنند 
وضعيت مديريت پسماند و زندگي بي زباله هم معناي 
دقيق تري پيدا مي كند. در شهر توكيو در ژاپن كه 2۵ 

ميليون نفر جمعيت دارد؛ هر دو هفت��ه يك بار مردم 
زباله هاي ش��ان را جلوي در مي گذارند. نه به اين دليل 
كه آنها خيلي شهروندان مس��ووليت پذيري هستند 
بلكه به اين دليل كه هر گرم زباله اي كه بيش��تر توليد 
كنند بايد ماليات بيشتري بدهند. بنابراين انگيزه شان 
براي كاهش توليد زباله افزايش پيدا كرده اس��ت. بايد 
در كنار كمپين هاي اجتماعي راه هايي طراحي ش��ود 
كه انگيزه هاي ش��هروندان براي كاه��ش توليد زباله 
و مديريت پسماند افزايش يابد. در جامعه اي كه همه 
مثل هم باشند و ميان شهروندان مسوول و غيرمسوول 
تفاوتي وجود نداشته باشد انگيزه مشاركت اجتماعي 
در همه شهروندان تضعيف مي شود. سازمان حفاظت 
محيط زيست در كنار اين كمپين ها بايد نشان بدهد 
كه دوغ را از دوشاب تشخيص مي دهد و با پيش بيني 
تمهيداتي هزينه ه��اي مس��ووليت ناپذيري مدني را 
افزايش دهد. اگر در كنار كمپين ها چنين حركت هايي 
صورت بگيرد آن وقت مردم هم استقبال شان به طور 
چش��مگيري افزايش مي يابد. ولي اگر صورت نگيرد 
هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. بارها گفته ام كه قرار نيست 

چرخ را از نو اختراع كنيم. كافي اس��ت به تجربه هاي 
جهاني در اين زمين��ه توجه كنيم. حت��ي مي توان با 
كمك دولت اليحه اي را تدوين ك��رد كه بر مبناي آن 
مدل تش��ويق ش��هروندان مس��ووليت پذير و جريمه 
شهروندان غيرمس��وول طراحي ش��ود. همين قانون 
جريمه شهرونداني كه از خودرو زباله به بيرون پرتاب 
مي كنند؛ بايد خيلي جدي تر اجرايي ش��ود. در لندن 
اگر شهروندي زباله بيرون بيندازد دو هزار پوند جريمه 
مي شود و در اين باره با تس��امح برخورد نمي شود. اما 
وقتي ما كن��ار جاده ه��ا و بزرگراه ها را ن��گاه مي كنيم 
مي بينيم كه پر از ته س��يگار و زباله اس��ت. كافي است 
يك سامانه طراحي شود تا شهروندان مسوول بتوانند 
از طريق تماس تلفني يا اينترنتي مشخصات رانندگاني 

كه قانون را رعايت نمي كنند اعالم كنند. 
2- الزم اس��ت آقاي دكتر مدني و همكاران ش��ان به 
موضوع��ات مهم ديگ��ر ح��وزه محيط زيس��ت هم 
توجه كنند. ما انتظار داريم ايش��ان با توجه به تجربه 
علمي اش درباره بحران هاي جدي محيط زيس��ت ما 
برنامه ريزي و كار كنن��د. البته كه من محدوديت هاي 

آقاي مدني را درك مي كنم. خود من در دوره اي كه از 
پويش سه شنبه هاي بدون خودرو حمايت مي كرديم 
متوجه ش��دم كه بر خالف تصورم چطور حركت هاي 
ما با مخالفت ها و س��نگ اندازي هاي متعددي روبه رو 
مي ش��ود اما به هر حال وقتي كس��ي با جايگاه علمي 
آقاي مدن��ي را به ايران آورده ايم بايد ش��رايطي فراهم 
كنيم كه بتواند بر اساس تجربيات و پيشينه علمي اش 
كارهاي جدي تري را دنبال كند تا او هم انگيزه هايش 
از دست نرود. اما چرا ايشان س��راغ مسائلي مثل آب و 
خاك و... غيره نمي روند به اين دليل است كه جامعه ما 
به گونه ايست كه برخي افراد و گروه ها دايما با سوءظن 

زمينه فعاليت هاي جدي را از بين مي برند. 
3- يكي ديگر از نكات��ي كه بايد در م��ورد راه اندازي 
كمپين ه��ا و چالش هاي اجتماعي م��ورد توجه قرار 
گيرد اصل مردمي بودن اين حركت هاست. بايد اين 
حركت ها ابتدا از س��وي تش��كل هاي مردمي شكل 
بگيرند و بعدا سازمان حفاظت محيط زيست خودش 
را موظف بداند كه از اين حركت ها حمايت كند. براي 
نمونه در دوره اي كه من در س��ازمان حفاظت محيط 

زيس��ت بودم پويش سه ش��نبه هاي ب��دون خودرو 
ابتدا در اراك ش��كل گرفت و بعدا ما آن را در سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت حمايت كردي��م. كاري كه 
به نظر مي رس��د در مورد چالش بي زباله انجام نشد و 
خود سازمان آن را اجرايي كرد. متاسفانه ديدگاه هاي 
رييس كنوني سازمان حفاظت محيط زيست موجب 
ش��ده كه تش��كل هاي غيردولتي روز ب��ه روز از اين 
س��ازمان فاصله بگيرند و عمال رف��ت و آمدي به آنجا 
نداش��ته باش��ند. اين اتفاق باعث كاهش مش��اركت 
تشكل هاي غيردولتي در فعاليت هاي زيست محيطي 
مي ش��ود و در نهايت به ضرر محيط زيس��ت خواهد 
بود. اگر سازمان حفاظت محيط زيست قصد دارد در 
فضاي عمومي تغيير ايجاد كن��د بايد به نقش مهم و 
موثر تش��كل هاي غيردولتي بي��ش از پيش اهميت 
قائل ش��ود و به گونه اي رفتار نكند كه فعاالن جامعه 
مدني از حمايت هاي س��ازمان نااميد ش��وند. در اين 
زمينه بايد نگاه ش��خص آقاي كالنتري به مشاركت 
مردم در حوزه حفاظت از محيط زيست اصالح شود. 
سرمايه اجتماعي مشاركت تش��كل هاي غيردولتي 
را بايد جدي گرفت. آن وقت اس��ت ك��ه چالش ها و 
حركت هاي اجتماعي دس��تاوردهاي بهتري خواهد 

داشت. 
مديركل سابق مشاركت هاي مردمي سازمان 
حفاظت محيط زيست

»از خودم��ان ش��روع كنيم.« 
اي��ن ش��عار را باره��ا و باره��ا 
ج��دي  گاه��ي  ش��نيده ايم. 
گرفته اي��م و گاه��ي ه��م ب��ا 
بي اعتنايي از كنار اين توصيه 
رد ش��ده ايم. چند روز مانده به 
آغاز تعطيالت ن��وروز 1397 
به ابت��كار »كاوه مدني«، معاون س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت چالش بي زباله در اي��ران راه اندازي 
شد؛ چالشي كه ش��عار از خودمان ش��روع كنيم را 
دوباره زنده  ك��رده بود و قرارش اي��ن بود كه ظرف 
100 روز كساني كه به اين چالش دعوت مي شوند 
در ويديويي ي��ك دقيقه اي بگويند كه ب��راي زباله 
چه كرده اند يا چ��ه مي كنند. عم��ر 100 روزه اين 
چالش تمام ش��ده اس��ت و عمر رها كردن زباله در 
طبيع��ت، فضاهاي عمومي ش��هري و روس��تايي و 
كوه ها و جنگل ها و... هرگز تمام نش��ده. س��رمان را 
كه بچرخانيم چش��م مان به زباله اي مي افتد كه در 
گوشه و كنار محل زيست مان رها شده است. به قول 
دكتر محمد فاضلي، استاد جامعه شناسي دانشگاه 
شهيد بهشتي شايد الزم باش��د كه جامعه ما براي 
اصالح ابتدا موفقيت ه��اي كوچك را جدي بگيرد و 
آنها را برجس��ته كند. يكي از موفقيت هاي كوچك 
ما در زمينه زباله چه مي تواند باشد؟ چند روز پيش 
كه به يكي از اس��تان هاي شرق كش��ور سفر كرده 
بودم در مس��ير بين دو ش��هر به بياباني خيره شدم 
كه به جاي پوشش گياهي پوش��يده از نايلون بود. 
ش��ايد يكي از موفقيت هاي كوچك ما اين مي تواند 
باش��د كه در س��ال 1397 كمت��ر و كمت��ر نايلون 
مصرف كنيم و البت��ه نايلون هاي مصرفي مان را هم 
با بي مس��ووليتي مفرط به خ��ورد طبيعت ندهيم. 
اگر ه��ر كدام از ما امس��ال بيش��تر ب��ه زمين رحم 
كنيم ش��ايد كه يكي از اهداف چال��ش بي زباله هم 
محقق ش��ود و آن وقت آماده ش��ويم براي گام هاي 
بزرگ تر. ادامه اين مس��ير دهشتناك اما آنقدر تيره 
اس��ت كه نمي خواهم به آن فكر كنم. ب��ه قدر رها 
نكردن نايلون و ظرف هاي پالس��تيكي هم كه شده 
»بي زباله« بودن را تمرين كنيم. ش��ايد كه بتوانيم 
از ش��دت بي مس��ووليتي جمعي مان به اندازه س��ر 

سوزني كم كنيم. 

حتيبهاندازهيكنايلون

امين   شول سيرجاني 

  اس�ماعيل كهرم :تلويزيون برنامه هاي پر بينن�ده اي دارد كه بر مخاطب�ان موثرند. نبايد از 
فرصت معرفي طرح هاي عمومي زيس�ت محيطي در ميانه اين برنامه ها غفلت كنيم. در دوره 
اول مديريت خانم ابتكار در سازمان حفاظت محيط زيست با صدا و سيما تفاهمنامه اي امضا 
ش�د كه بر اس�اس آن صدا و س�يما موافقت كرد برنامه هايي را كه از سوي س�ازمان حفاظت 
محيط زيست تاييد مي شوند و جنبه آگاهي بخشي دارند به رايگان پخش كند. حاال بايد همان 

تفاهمنامه اجرايي شود.
  ژيال مهدي آقايي، مديركل مشاركت هاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست: در سال 97 
هم قرار است چهار برنامه 100 روزه اجرا شود. موضوع چالش فصل بهار درباره وضعيت تاالب ها 

خواهد بود  و در تابستان هم موضوع چالش عمومي درباره مصرف آب شكل خواهد گرفت.
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 گفت وگوي »اعتماد« 
با جالل چراغ پور، كارشناس فوتبال

 برانكو بر اساس تفكرات خود
بازيكن مي گيرد  نه ليست دالل ها
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 »الماس« خليج فارس
حتي يك پزشك متخصص ندارد 
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چالش »بي زباله« تمام شد ؛ چالش هاي بعدي در راه است
نگاهي به برنامه هاي صد روزه سازمان حفاظت محيط زيست در حوزه عمومي


