
آسو محمدی

21 تیرمــاه، »روز جهانــی بدون 
نایلکس« نام گرفته است تا شاید به سیر 
تکامل تولید پالستیک و نایلکس که در 
بین ســال های 1870 تا 1908 به اوج 
رسیده بود خاتمه داده شود. پالستیک  
و نایلون هایی که منفعت آن خیلی کمتر 
از ضررهایش است و امروز در کنار سایر 
عوامل آلودگی محیط زیست کیسه های 
پالستیکی تبدیل به بالی جان محیط 
زیست شده و ســرعت نابودی محیط 

زیست را افزایش داده است.
دیگر نیازی به آمارها نیســت که به 
ما گوشزد کند ســونامی پالستیک در 
راه است. مشــاهدات میدانی و نگاهی 
کوتاه به الگوی مصرف هر کدام از ما که 
روزانه چندین کیسه پالستیک را بدون 
کوچک ترین تامل و تعللی روانه طبیعت 
می کنیم، موید این موضوع است. آمارها 
نیز در این میان فقط عمق فاجعه را در 
قالب اعداد و ارقام به تصویر می کشند. 
آن گونه که صدرالدین علی پور، مدیرکل 
محیط زیست و توسعه پایدار به باشگاه 
خبرنگاران گفته است، ایران در میان10 
کشور پرمصرف مواد پالستیکی و نایلون 
قرار دارد. به گفتــه علی پور طبق آمار، 
روزانه بیش از سه هزار تن و ساالنه حدود 
یک میلیون تن در کشــور پالستیک 
مصرف می شــود. البته پیش تر برخی 
منابع ادعا کردند که ایران هفتمین کشور 
مصرف کننده پالستیک در دنیا است 
و هر شهروند تهرانی حداقل روزی سه 
کیسه پالستیک مصرف می کند. محمد 
درویش، عضو هیئت علمی موسســه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور نیز 
سال گذشته اعالم کرد مصرف پالستیک 

در ایران سه برابر بیشتر از میزان مصرف 
جهانی اســت. این آمارهای هولناک را 
وقتی کنار مشاهدات میدانی و الگوی 
مصرفی بسیاری از ما قرار می دهیم عمق 

این فاجعه بیشتر جلوه می کند.
 »آلودگی سفید« زندگی ما را

 سیاه می کند
تبعات مصرف بی رویه پالســتیک 
در یک یا دو مورد خالصه نمی شود و در 
این هجوم گسترده پالستیک ها، فقط 
انسان ها نیســتند که زندگی شان در 
محاصره و تهدید پالستیک است؛ بلکه 
آلودگی پالســتیکی که آن را آلودگی 
»سفید« نیز می نامند زندگی گیاهان، 
حیوانات و حتی موجودات آبزی را نیز 
سیاه کرده اســت. تصاویر متعددی از 
حیوانات و جانورانی که قربانی پالستیک 
شده اند هر از چندگاهی به رسانه ها راه 
پیدا می کند. پارســال درست همین 
روزها بود که رسانه ها با انتشار تصویری 
از یک نهنگ در ســواحل تایلند اعالم 
کردند که پالستیک زندگی را از او ربوده 
است. این نهنگ 80کیسه پالستیکی 
را که وزن شان به 18 کیلوگرم می رسد، 
بلعیده و به همین خاطــر جان خود را 
از دســت داده بود. در حالی که اغلب ما 
در مصرف پالســتیک در حال سبقت 
از دیگری هستیم و به سختی می  توان 
کسی را پیدا کرد که در طول روز مصرف 
پالســتیک نداشته باشــد، که تجزیه 
ظروف پالستیکی و کیسه های یک بار 
مصرف در طبیعت نه تنهــا می تواند 
حتی تا چهار قرن طول بکشــد، بلکه 
مواد شیمیایی موجود در آن می تواند 
از طریق خاک وارد آب، گیاهان و چرخه 
غذایی شــود و صدمات جبران ناپذیر 

بهداشتی و اقتصادی برجای بگذارد.
آنگونه که کارشناسان می گویند مواد 
پالستیکی و پلیمری به علت دارا بودن 

مواد نفتی و هیدروکربنی و افزودنی های 
مختلف تجزیه ناپذیر است و در خاک 
باقی می مانند. مواد شیمیایی موجود در 
آن ها به تدریج از طریق خاک وارد آب، 
گیاهان و جانوران و به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم وارد زنجیره غذایی انسان 
و حیوان می شــود. این در حالی است 
کــه جایگزین های گیاهــی ظروف و 
کیسه های پالســتیکی این قابلیت را 
دارند که حداکثر ظرف ۶ ماه در طبیعت 
تجزیه شوند. البته مصرف پالستیک و 
تبعات محیط زیستی آن محدود به ایران 
نیست و موضوعی جهانی شده است. 
سازمان ملل در گزارشی اعالم کرده که 
ساالنه پنج تریلیون کیسه پالستیکی 
در جهــان مصرف می شــود، چیزی 
معادل 10میلیون کیسه پالستیکی 
در هر دقیقه. در این گزارش آمده است 
که با روند فعلی و تــا میانه قرن جاری 
»ســال 20۵0 میالدی«  12 میلیارد 
تُن پالســتیک زبالــه در جهان تولید 
خواهد شــد. این گزارش گفته است: 
حجم پالســتیک های فعلی را اگر هر 
یک ساعت به هم پیوند بزنیم، می شود با 
آن هفت بار دور کره زمین خط کشید و 
از میان 9 میلیارد تن پالستیک تولیدی 
در جهان، فقط 9 درصــد آن بازیافت 

می شود.
اقیانوس ها را به سوپ 

پالستیکی تبدیل کرده ایم
اریک سولهایم، رئیس آژانس 
محیط زیست سازمان ملل، در 
جریان اعالم این گــزارش در 
هند گفت: »مــا از اقیانوس ها 
به عنوان محلی برای خالص 
شدن از دست زباله های مان 
استفاده کرده ایم و با این کار 
چرخه زندگی دریا را مختل 
کرده و در برخی نقاط، آن را 

به سوپ پالستیکی تبدیل کرده ایم«. از 
این رو اتحادیه اروپا با توجه به اهمیت 
مقابله با آالینده های پالستیکی ضمن 
ارائه پیشــنهاد ممنوعیت استفاده از 
پالستیک های یکبار مصرف خواستار 
جمع آوری بطری های پالســتیکی تا 
سال202۵ شده اســت. در این میان 

بسیاری از کشــورها نیز برای مقابله 
با این معضــل با وضــع قوانین جدید 
و وضــع اســتراتژی های مختلف به 
دنبال کاهش اســتفاده از مصنوعات 
پالستیکی هســتند. در کشورهایی 
نظیر ایتالیا، بلژیــک و ایرلند به دنبال 
وضع مالیات، اســتفاده از کیسه های 
پالستیکی 94درصد کاهش یافته است 
و اخیرا فرانســه هم با اعالم ممنوعیت 
استفاده از مواد پالستیکی به این جرگه 
پیوسته است. همچنین ایرلند با تصویب 
قانون پرداخت مالیات برای استفاده از 
کیسه های پالستیکی در سال 2002 
توانست تا 90درصد مصرف کیسه های 
پالستیکی در این کشور را کاهش دهد.
مصرف پالستیک در کنیا جرم 

محسوب می شود
در فروشــگاه برخی کشــورهای 
آسیایی مانند گرجستان پالستیک های 
مصرف شــده قرار دادند که در صورت 
تمایل مشتری با مصرف چندین نوبت 
نایلون های پالستیکی از تولید بیشتر 
آن جلوگیری شــود. حتی در برخی 
کشورها مانند کنیا مصرف پالستیک 
جرم محسوب می شود و برای ناقضان 
آن اعم از تولیدکننــده و واردکننده 
جریمه معادل 40هــزار دالر آمریکا 
و 4سال زندان تعیین کرد. همچنین 
بخش عمده کشورهای اروپایی ظروف 
یک بار مصرف گیاهــی را جایگزین 
ظروف بسته بندی حاصل از مشتقات 
نفتــی کرده اند. زنــگ خطر مصرف 
پالســتیک حتی به گوش گروه های 
تروریستی نیز رسیده است و حتی آنها 
که از کشتن انسان ها واهمه ای ندارند را 

به تکاپو انداخته است.
 پیش تر در خبرها آمده بود که گروه 
تروریستی »الشــباب« در آفریقا نیز 
مصرف پالستیک را ممنوع اعالم کرده 
اســت. به گفته روزنامه ایندیپندنت، 
محمد ابوعبداهلل، رهبر نیروهای الشباب 
در منطقه جوباالند، پارسال در شبکه 
رادیویی وابسته به این گروه افراط گرا 
اظهار کرد: کیســه های پالستیکی 
تهدیدی »جدی« برای انســان ها و 
حیوانات هســتند و زباله های ناشی از 
استفاده آن ها در محیط زیست تاثیرات 

منفی می گذارد.
جای خالی قوانین در ممنوعیت 

استفاده  از  مواد پالستیکی
اما در این میان در کشور ما در حالی 
جای خالی قوانین سختگیرانه در حوزه 
ممنوعیت استفاده از کیسه ها و مواد 
پالستیکی احســاس می شود که از 
مدت ها قبل آسیب ناشی از استفاده 
از این مواد با راه اندازی کمپین هایی 
گوشزد شده است، اما با این حال 
فقط در برخی از مناسبت ها مانند 
روز بدون پالســتیک برخی از 
سازمان های مسئول در سطح 
شهر بنرهای با هدف مصرف 

کمتر پالستیک نصب می کنند تا ضمن 
این که عکس هــا و فیلم های این اقدام 
رزومه مسئوالن آن بخش را سنگین تر 
کند، از مناســبت های تقویــم نیز جا 

نمانند. 
به نظر می رسد اکنون که قانونگذاران 
چشم و گوش خود را گرفته تا با واقعیت 
تلخ موجود روبه رو نشــوند و فعالیت ها 
و اقدامات سازمان های مربوطه نیز در 
اقدامات پیش پا افتاده ای خالصه شده 
اســت که نمی توان برای کنترل وضع 
موجود به آن دل بست، وقت آن رسیده 
است که برای مبارزه با این مواد مخرب از 
خودمان شروع کنیم. بدون تردید نقش 
فرهنگ ســازی قوی حتی می تواند از 

قوانین تاثیرگذارتر باشد.
روشن است که راهکار اساسی مبارزه 
بــا آلودگی های پالســتیکی، کاهش 
مصرف آنهاســت. بنابرایــن آموزش، 
اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی برای 
تغییر الگوی مصرف و کاهش استفاده 
از ظروف یک بار مصرف و کیســه های 
پالستیکی و استفاده از جایگزین های 
مناســب یکی از راهکارهای اساســی 
برای رفع این معضل است. با این حال 
فراموش نکنیم مــا تنها یک کره زمین 
داریم، برای حفظ حیات زمین و محیط 
زیست نباید منتظر روز شمارهای تاریخ 
و نامگذاری های تقویم باشیم، باید هر روز 
را روز بدون پالستیک فرض کنیم. جان 

زمین در خطر است.
سخن آخر اینکه راه های زیادی برای 
جلوگیری از استفاده از پالستیک وجود 
دارد. برای مثــال درحال حاضر در دنیا 
ظروفی تولید و عرضه می شود که به طور 
کامل از نشاســته گیاهی ساخته شده 
و حتی قابل خوردن هستند که به آنها 

زیست تخریب پذیر گفته می شود. 
سازگاری با محیط زیست، تهیه از 
منابع اولیه تجدیدپذیر و عدم وابستگی 
به مواد اولیه نفتی، نداشتن هیچ گونه 
آثار تخریبی بر محیط زیســت پس از 
تجزیه شــدن در خاک و مصرف انرژی 
کمتر در فرآیند تولید از مزایای استفاده از 
ظروف یکبار مصرف گیاهی و کیسه های 
پالســتیکی تجزیه پذیر است. حداقل 
اگر مســئوالن به فکر تصویب قوانین 
بازدارنده نیســتند، مردم می توانند از 
این راه  کارها استفاده کنیم تا مسئوالن 

بیدار شوند!
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وزیر بهداشت مطرح کرد:
مشکالت بهداشت روان در کشور 

به دلیل وجود فضای ناشاد

وزیر بهداشت مشکالت بهداشت روان را یکی از 
معضالت کشور عنوان و خاطرنشان کرد: مشکالت 
بهداشت روان کشور به دلیل فضای ناشاد جامعه، 
بسیار زیاد است و متاسفانه همه کمک می کنند که 

فضای کشور، غمگین تر شود. 
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، سعید 
نمکی در شورای مشترک سالمت شهرستان های 
نوشهر، چالوس و کالردشــت در بیمارستان رازی 
چالوس، افزود: درحالی که بارها مقام معظم رهبری 
فرمودند که فضای کشور را شاد و بانشاط کنید اما ما 
از آن سو، ضجه، گریه، اندوه و غصه، یاس و ناامیدی 
را تبلیغ می کنیم و انگار جریاناتی در کشور بیشتر به 
گریستن مردم تا شاد کردن آنها، دل بسته اند. وی 
یادآور شد: در نظام سالمت کامال از کشورهای دنیا، 
بی نیاز هستیم و توانسته ایم مرگ و میر گروه های 
آســیب پذیر به ویژه زنان و کودکان را کاهش داده 
و حتی به یک دهم، 40 ســال قبل برسانیم. نمکی 
به افزایش جمعیت سالمندان در کشور و ضرورت 
برنامه ریزی برای مقابله با موج سالمندی جمعیت در 
آینده  اشاره کرد و گفت: سالمندان ایرانی با سالمندان 
سایر کشورها چه بسا متفاوت هستند؛ چون بسیاری 
جوانی نکرده، پیر شــده اند؛ همانگونه که جوانان 
کشور به دلیل کالس های بسیار مافیای آموزشی 
که در کشور شــکل گرفته، کودکی نکرده، جوان 
و منزوی می شوند. ســالمندان افسرده، پرهزینه 
هستند؛ چون ســالمت خود را کنترل نمی کنند 
و در آینده با جمعیت ســالمند روان نژند و افسرده 

روبرو هستیم.
    

معرفی لباس های سنتی ایران  
در فستیوال راه ابریشم کانادا 

لباس های سنتی ایران و افغان در فستیوال راه 
ابریشم ونکوور در کانادا معرفی و نمایش داده شد. 

به گزارش ایلنا، معرفی لباس های سنتی ایران 
و افغانستان در فستیوال راه ابریشم ونکوور کانادا از 
مهم ترین اخبار حوزه مد و لباس طی هفته گذشته 
بود که بدون شک تداوم این رویدادها می تواند در 
معرفی و ترویج هویت فرهنگ مــدار ایران و دیگر 
کشورهای منطقه اثرگذار باشــد. در این رویداد، 
نمایشــی از لباس های ســنتی ایران و افغانستان 
توسط سارا تبریزی و گروه او در فستیوال ساالنه راه 
ابریشم ونکوور کانادا به اجرا گذاشته شد. فستیوال 
راه ابریشم با هدف ایجاد رابطه و تعامل بیشتر میان 
فرهنگ های مختلفی در کشور کانادا برگزار و در این 
رویداد، گروه های مختلف هنری از کشورهایی چون 
ژاپن، ایران، روسیه، چین، هند، بلغارستان، مالزی، 
اسپانیا، قزاقستان، تایلند، مراکش و ایتالیا حضور به 

هم رساندند.
    

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ خبر داد
پیگیری نصب دوربین روی 

لباس مأموران پلیس
رئیس پلیــس پیشــگیری تهران بــزرگ از 
پیگیری برای نصــب دوربین روی لبــاس تمام 
 مأمــوران تیم هــای گشــتی پلیس خبــر داد. 
سردار کیوان ظهیری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
نصب دوربین روی لباس مأمــوران پلیس گفت: 
تمام تالش ما این است که تمام گشتی هایمان به 
دوربین تجهیز شــوند و پیگیر هستیم که این امر 

زودتر محقق شود. 
وی ادامه داد: در حال تالش و پیگیری هستیم 
که زیرساخت ها را فراهم کنیم که به محض تأمین و 
فراهم شدن زیرساخت ها نصب دوربین روی لباس 

مأموران گشتی پلیس را اجرایی خواهیم کرد. 
ظهیری درباره اینکه چه زمانی این امر محقق 
خواهد شد به ایسنا گفت: فراهم شدن زیرساخت ها 
و شرایط به عوامل مختلفی بستگی دارد و به همین 
دلیل نمی توان زمان دقیقــی را اعالم کرد، اما تمام 
تالش مان را خواهیم کرد که ایــن اتفاق رخ دهد و 
احتماالً تا پایان امسال بتوانیم حداقل بخشی از آن 

را اجرایی کنیم.

از گوشه و کنار 21 تیرماه، »روز جهانی بدون نایلکس« هم بدون دستاورد قابل توجهی گذشت!

فسادی در ابعاد یک کره مسکون
مردم جهان در هر دقیقه معادل 1۰میلیون کیسه پالستیکی مصرف می کنند

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

آمارها بیانگر آن اســت که قریب بــه 90 درصد، قربانیان 
اصلی تجاوز های جنسی، زنان هستند اما در این میان مردان 
نیز ممکن است مورد تجاوز قرار گیرند. البته نا گفته نماند بعد 
از زنان، کودکان نیز معموال قربانیــان دیگر این حادثه نا گوار 
به حساب می آیند. »تجاوز و ســوء استفاده جنسی« در زمره 
تجارب به شدت آسیب زایی است که می تواند گریبان گیر درصد 
زیادی از زنان و دختران شود. از منظر آسیب شناسی می توان 
گفت قربانیان اکثر تجاوز های جنسی بدلیل حمالت اضطرابی 
شدیدی که در وجود خود احساس می کنند، به شدت در معرض 
خطر ابتال به اختالالت اضطرابی، افسردگی و استرس پس از 
سانحه )PTSD( هســتند. همچنین این دسته از قربانیان 
ممکن است عالوه بر آسیب های جسمانی، مشکالت هیجانی، 

عاطفی و ارتباطی را نیز در کنار عالئم و نشانه های اختالالت 
روانشــناختی تجربه کنند. »تجاوز« عالوه بر آثار منفی  که بر 
سالمت جسمانی و روانی فرد می گذارد، لطمات جبران ناپذیر 
دیگری را نیز بدنبال دارد که فرد آسیب دیده را مجبور می سازد 
به منظور پیشگیری از نزاع و درگیری های خانوادگی و همچنین 
ترس از آبرو ریزی سخنی از آن حادثه شــوم به زبان نیاورد. از 
اینرو نگرانی از واکنش دیگران و ترس  از قضاوت شدن مساله 
مهم دیگری است که شرایط را برای بهبودی فرد و بازگشت به 
روال عادی زندگی ســخت تر می کند. روانشناسان معتقدند 
حالت هایی همچون خشــم، ترس، احســاس عدم امنیت، 
بی خوابی، کابوس، افســردگی، بیزاری از آمیزش جنســی، 
احساس بی حرمتی و ناتوانی در مدیریت هیجان ها ممکن است 
ماه ها و حتی سال ها بعد از تجاوز و سوء استفاده جنسی از ذهن 

قربانیان پاک نشود. 
از اینرو ایجاد احســاس امنیت اولیه و اطمینان از سالمت 

جسمی اولین اقدامی است که باید انجام شود. در این شرایط 
قربانی باید به مکانی که احساس امنیت می کند مانند منزل، نزد 
دوستان یا افرادی که به آنها اطمینان دارد، پناه ببرد و سعی کند 
موضوع را با آنها مطرح کند. معموال بعد از تجاوز و سوءاستفاده 
جنسی، قربانیان ممکن است به دلیل احساس شرم و گناه، تا 
مدت ها یا حتی گاهی هرگز در این مورد با کسی صحبت نکنند 
زیرا در برخی جوامع، مطرح کردن این مســاله ممکن است 
آسیب های بعدی برای قربانی در پی داشته باشد. در هر حال 
باید سریعا به پزشک مراجعه کند تا اقدام های اولیه الزم انجام 
شود. اینکه فرد ابتدا به پزشک مراجعه کند یا موضوع را با افراد 
خانواده در میان بگذارد و سپس برای انجام امور پزشکی اولیه 

اقدام کند، کامال به شرایط او بستگی دارد. 
البته نکته حائز اهمیت آن اســت که هر رویدادی در حکم 
محرک می تواند راه انداز مجدد تصاویر دلخراش و آزار دهنده 
این حادثه تلخ باشد که این موضوع نیز به نوبه خود مانع از آن 
می شود تا فرد بتواند زندگی روتین خویش را در پیش بگیرد. 
درواقع بهتر است بگوییم »تجاوز جنسی« در زمره موضوعاتی 
است که فرد تا پایان عمر نمی تواند آثار مخرب و زیان بار آن را 

از روان خود پاک ســازد. از همین رو ایجاد احساس امنیت از 
طرف خانواده بسیار اهمیت دارد. این امنیت مي تواند هم در 
مورد مسایل عاطفي باشــد و هم بار اقتصادي و رواني داشته 
باشد. با توجه به تمام مطالب مطرح شده به خانواده و نزدیکان 
و همسر فرد قربانی تاکید می شود که دوست داشتن خودشان 
را به زبــان بیاورند و به وی ابراز کنند که باز هم مثل گذشــته 
دوستش دارند. آخرین نکته نیز اینکه فرد قرباني در این شرایط 
میل به گریه پیدا مي کند که نباید از طرف خانواده منع شود. 
بهتر است در این دوران سوگواري با احترام نگریسته شود ولي 
اگر از حد تعادل بیشتر شد، حتما باید شرایط را به گونه ای رقم 
زد تا با تغییر محیط، فکر فرد قرباني به مسایل دیگری منحرف 
شــود و در نهایت خانواده با مشــورت با افراد متخصص باید 
موقعیتی را برای فرد فراهم آورند تا فرد بتواند احساس کنترل 
بر زندگي خود را به دســت آورد. بنابراین بــه دختران و زنان 
جامعه تاکید می شود از کنار صفحات حوادث به راحتی نگذرند 
و از تجربه های دیگران درس بگیرند؛ زیرا هیچ کدام از قربانیان 
تجاوزات جنسی گمان نمی کردند روزی خودشان در چنین 

شرایطی گرفتار شوند. 

با پس لزره های روانی قربانیان تجاوز جنسی چه کنیم؟

ما از اقیانوس ها به عنوان 
محلی برای خالص شدن 

از دست زباله های مان 
استفاده کرده ایم و با این کار 
چرخه زندگی دریا را مختل 

و در برخی نقاط، آن را به 
سوپ پالستیکی تبدیل 

کرده ایم

ساالنه پنج تریلیون کیسه 
پالستیکی در جهان 

مصرف می شود، چیزی 
معادل 1۰میلیون کیسه 

پالستیکی در هر دقیقه که 
با روند فعلی و تا میانه قرن 

جاری »سال2۰۵۰میالدی« 
12میلیارد تُن پالستیک 

زباله در جهان تولید خواهد 
شد
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