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و به چرخه اقتص��ادي بازگرداند .اين چرخه نه
تنها به کاهش آلودگي محيطزيس��ت ميانجامد،
توس��عه بخش��هاي جديد را به دنب��ال دارد و حتي
ب��ه کارآفرين��ي و درآمدزايي ه��م کمک ميکند.
همانطور که گفته ش��د ،بخ��ش صنعتي رقم قابل
توجهي در مصرف انرژي دنيا و در آلودهسازي و از
بين بردن محيطزيست نقش غيرقابل انکاري دارد.
ادام��ه روند فعلي بيگمان داري آس��يبهايي جدي
خواهد بود .کارشناس��ان ميگوين��د اقتصاد مد ّور
در چنين ش��رايطي ميتواند به کمک کش��ورهاي
توس��عه يافته و کش��ورهاي در حال توسعه بيايد و
جلو بحرانهاي جديتر را بگيرد .اس��تفاده طوالني
م��دت از کاالها بي��ش از  30درص��د آلودگيهاي
محيطزيس��تي ناش��ي از توليد را ک��م ميکند .اين
راهحل از س��ال  2015در کش��ورهايي مانند چين
و هند اجرا ش��ده و نتايج خوبي داش��ته .کمپانيهاي
مديريت ضايعات در کشورهاي غربي دفن کردن
و س��وزاندن مواد زايد را از بازيافت آن پرس��ودتر
ميدانن��د .باقيماندهه��ا و مواد بازيافت��ي به دنبال
بهترين فروشگاهها هس��تند و اغلب مسير خود را
به سمت کش��ورهايي تغيير ميدهند که خودشان
با مديريت ضايعات بيش��ترين مش��کل را دارند.
بهعن��وان مثال در اس��تراليا ،کمپانيه��اي بازيافت
براي هزاران تُن شيش��ه جمعآوري شده انبارهايي
ساختهاند و منتظر بازيافت هستند .چرا؟ چون وارد
کردن بطريهاي شيشهاي ارزانتر است.

  دور ريختن غذا ممنوع!
از س��ال  ،1970جمعيت جهان تقريبًا  95درصد
افزايش يافته اس��ت .و تا سال  2050به  9.7ميليارد
نف��ر ميرس��د .تا س��ال  2050بي��ش از  70درصد
جمعي��ت جهان در مناطق ش��هري زندگي ميکنند.
اي��ن افزايش جمعيت با حقاي��ق تلخي هم همراه بوده
است .به عنوان مثال ،تقاضاي مواد غذايي  26درصد
ردپاي اکولوژيکي جهان را تشکيل ميدهد .يا ساالنه
يک س��وم از مواد غذايي يعن��ي  1.3ميليارد تن مواد
غذايي توليد شده هدر ميروند .هر سال در آمريکا 40
درصد از مواد غذايي توليد شده را دور ميريزند.
کشور فرانسه از يازدهم فوريه  2016قانوني را
در کشور اجرا کرده که به موجب آن سوپرمارکتها
و فروش��گاه از نظر قانوني اجازه ندارند مواد غذايي
را دور بريزن��د .چنانچ��ه نتوانند اين مواد را با توجه
به تاريخ توليد و مصرفشان به نيازمندان اهدا کنند،
حيوان��ات از آن تغذي��ه ميکنند يا ب��ه کود تبديل
ميش��وند تا از آن براي توليد سوخت متان استفاده
شود .س��وپرمارکتهاي بزرگ کشور فرانسه پيش
از تصوي��ب اين قانون هم با موسس��ههاي فعال در
ح��وزه غذا هم��کاري ميکردند و تاثي��ر اين قانون
بهطور مشخص بر س��وپرمارکتها و فروشگاههاي
متوس��ط و کوچک ديده ميش��ود و آمارها نش��ان
ميده��د در س��ال  ،2017اهداي م��واد غذايي در
فروشگاههاي اين کش��ور  17درصد افزايش يافته
اس��ت .بانکهاي غذا که از دهه  1980فعاليت خود
را آغ��از کردهاند از همان زمان درباره دورريز مواد
غذايي در فروشگاهها نگرانيهايي داشتند بنابراين
از همان زمان براي آگاهيرس��اني و کاهش مقدار
دور ريز فعاليتهايي را آغاز کردند .اين بانکهاي غذا
سازمانهايي غيردولتي و خيريه هستند که به مردمي
که در تهيه غذا مش��کل دارند ،کمک ميکنند .آنها

در سرتاس��ر دنيا با هدف جلوگي��ري از هدر رفتن
مواد غذايي ،بستهبندي و توزيع غذا بين نيازمندان
براي مبارزه با گرسنگي فعاليت ميکنند.
بهعن��وان مث��ال ،يکي از اين بانکها در ش��هري
کوچ��ک در فرانس��ه کار ميکند ک��ه تقريبًا 450
ه��زار نفر جمعي��ت دارد .اين بانک غ��ذا  7کارمند
رس��مي 80 ،داوطلب و  60تامينکننده مواد غذايي
دارد و  57خيري��ه با آن هم��کاري ميکنند تا مواد
غذايي را از سرتاسر کش��ور دريافت کنند .ونهاي
اي��ن بانک روزانه  7تن م��واد غذايي را جمعآوري و
توزي��ع ميکنند که اين مقدار ب��راي  15هزار وعده
غذايي کافيس��ت .اما مس��ئوالن همچن��ان نگران
هس��تند .آمارها نش��ان ميده��د  13درصد مردم
فرانس��ه زير خط فقر قرار دارند و به اين ميزان ،بايد
 60درصدي را هم که درآمد متوس��ط دارند اضافه
کرد .سوپرمارکتها و فروشگاههايي که با اين بانکها و
موسسههاي خيريه همکاري ميکنند ،׳׳گواهي اهدا׳׳
دريافت ميکنند که پول اين هدايا را جبران ميکند
و براي مثال در ماليات تخفيفهايي خواهند داشت.
در سرتاس��ر دني��ا ،تقريب��ًا  15ميلي��ون نف��ر
حت��ي کودک هي��چ راهي ندارند ج��ز اينکه از دور
ريزها و آش��غالهاي دور و برشان درآمدي داشته
باش��ند و زندگي کنند .اين افراد معمولًا در شرايط
بسيار دش��واري زندگي ميکنند و حتي سالمتي و
گاهي زندگ��ي خود را به خط��ر مياندازند .ميزان
دورريزه��اي م��ا از مواد مختل��ف بخصوص مواد
غذاي��ي روز بهروز بيش��تر ميش��ود و از آن طرف
انسانهاي بيشتري گرسنگي را تجربه ميکنند .اين
روزها حال زمين ما خيلي خوب نيس��ت و ميتوان
گفت ما انسانها هم در اين حال خراب سهمي داريم.
پس بياييم با درس��ت مصرف كردن و كمتر كردن
دور ريزها ،به زمين كمك كنيم.
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داري؟...اين را پدر گفت و قبل از اينكه من شماره
خانه داريوش را بدهم ،مادر از او پرسيد :׳׳ميخواي
چيكار كن��ي؟׳׳...و پدر همانطور كه ش��ماره را در
موبايلش مينوش��ت ،با همان لحن آرام هميشگي
گفت :׳׳مي خوام بهشون بگم همه چيز تمام شد!׳׳
مادر پرخ��اش كنان و عصباني تر از هميش��ه
مقابل پدر ايستاد و فرياد زد:
׳׳تو بيجا ميكن��ي! من خير و صالح دخترم رو
بهتر از تو ميفهمم .اصلًا تو معني آبرو رو ميفهمي؟
جواب حرف مردم رو چي بديم وثوق؟׳׳
هرگز تا آن روز چنان فريادي از پدر نش��نيده
ب��ودم .طوري فرياد كش��يد ك��ه در و ديوار خانه
لرزيد ،و بعد دو دستش را دور گلوي مادر گذاشت

واو را به س��تون وس��ط خانه چسباند و خشمش را
س��ر داد:׳׳دهنت رو ببند افس��انه! گ��ور پدر تو و
من و ح��رف مردم و آبرو ،...كت��ي داره ميگه اين
پس��ره ديوانهس��ت و اون وقت تو از حرف مردم
ميترس��ي؟ اگه دخترمون رو كش��ت چي؟ پس
خوب گوش كن افس��انه ،اگه يه ب��ار ،...فقط يه بار
ديگ��ه به دخترمون اصرار كني كه تن به ازدواج با
اين هيوال بده ،...به مرگ سه تا بچه هامون قسم،با
همين دستام خفهات ميكنم«...
انتظار داش��تم م��ادر فرياد بكش��د و دعوا راه
بين��دازد و ،...اما انگار او هم آن چيزي را كه من در
چشمان پدر ميديدم حس كرد ،...خشم به خاطر
همه س��الهاي س��كوتش! مادر ديگر حرفي نزد و
پدر ابت��دا به خود داريوش و بع��د به خانوادهاش
تلف��ن ك��رد و همه چيز تمام ش��د! هرچن��د كه از
ف��رداي آن روز داريوش بارها به م��ن تلفن زد و
عذرخواهي و اظهار عشق كرد ،اما وقتي آخرين بار
بر سرش فرياد زدم ׳׳ازت متنفرم׳׳ و بعد هم پدرم

تهدي��دش كرد كه اگر يك ب��ار ديگر مزاحم من
ش��ود از او شكايت ميكند ،داريوش براي هميشه
از زندگيام خارج شد!
٭٭٭
پدرم هن��وز هم محجوب اس��ت و اهل جنگ
و دعوا نيس��ت ،اما مادر ديگ��ر جرات نميكند به
پ��در توهين كند ،نه از ترس فريادهاي پدر و اينكه
خفهاش ميكند ،بلكه من ديگر به مادر اجازه چنين
رفت��اري را نميدهم و تهديدش ك��ردهام كه اگر
شوهرش را تحقير كند و او را آزار بدهد ،من و پدر
از آن خانه ميرويم!
در اين هفت ماه گذشته ،مادرم بارها به خاطر
حماقتم در رابطه با داريوش مرا س��رزنش كرده،
اما پ��در حتي يك بار هم به من س��ركوفت نزده!
ان��گار ميداند ك��ه من خودم از همه بيش��تر بايد
اي��ن بدبختي را تحمل كن��م .همانطور كه من حاال
ميدانم پدرم ،مرا حتي از آبروي خودش بيش��تر
دوست دارد!

