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ارتقاي سطح آگاھي كاركنان نظامي در 
حفظ محیط زیست

اقبال پاك طینت

چکیده

محیط زیست همانطوري که از اسم آن پیداست، محیط زندگی موجودات زنده و 
باشد. این نعمت خدا دادي که ظرفیت محدودي دارد، هاي روي کرة زمین میبه ویژه ما انسان

تر بود. اما داشتنیتر، زیباتر و دوستتر، پاکیزهسالمگردیم، ها برمیهر چقدر که به گذشته
مهري توجهی و بیبا روند رشد شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع، حفظ مواهب آن مورد بی

ها با اشکال گوناگونی ها و نامهربانیانگاريها، سهلتوجهیقرار گرفته است. این بی
زارها، خشکانیدن زارها و چمنتهخودنمایی کرده است. قطع درختان سرسبز، انهدام بو

هایی از ها و آلوده نمودن هواي پاك تنفسی، نمونهسارها، کثیف نمودن آب رودخانهچشمه
باشد. در این راستا باید گفت که بشر با ها نسبت به طبیت و محیط زیست میرحمیاین بی

، عرصۀ زندگی را بر سازدهاي طبیعت را کاهش و یا نابود میها و شادابیدست خود زیبایی
سازد، آگاهانه و یا گناه، تنگ و دشوار میخود، بر همنوعان خود و بر موجودات زندة بی

گردد که سالیانه هاي جسمی و روحی میناآگاهانه موجب بروز بسیاري از بیماري
نماید. آوري را بردوش جامعه تحمیل میهاي سرسامهزینه

-المللی محیط زیستاجالس بین-هاپالستیک-صنعت-کوهستانهاي کلیدي:واژه
فرهنگ زیست محیطی ، آموزشهاي صحرایی، مراکز آموزش وظیفه

مقدمه
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طبق نظر دانشمندان زیست شناس، عوامل متعددي، محیط 
ها و کند. آلودگی آب رودخانهزیست انسان و سایر موجودات را تهدید می

هاي روان شهري، آبهاي کارخانجات صنعتی و دریاها از طریق پساب
هاي زیر زمینی از طریق مصرف هاي دریایی و امثال آن؛ آلودگی آبجنگ

ها و مراتع، ها، نابودي جنگلها و شویندهکشانواع و اقسام سموم، آفت
هاي ها و آزمایشهاي فسیلی و گازهاي شیمیاي، جنگمصرف سوخت

عالوه بر این ها رشد هاي انبوه و دفن آن در طبیعت؛ اي، تولید زبالههسته
اي از سطح زمین براي رویۀ جمعیت جهان و اشتغال بخش عمدهبی

برداري بیش از حد از طبیعت و سکونت، رشد روحیۀ مصرف گرایی، بهره
... هر یک نقش مهمی در تخریب محیط زیست دارند. 

کوهستان و صدمات وارده بر آن
جبرانـی قـرار ها در معرض صدمات گوناگون و غیرقابل کوهستان

دارند. براي مثال، هیچ کس از آسیبی که به محـیط کوهسـتان در ایـران 
شـود و ابعـاد ایـن این سرزمین متنوع و خوش آب و هوا وارد میخودمان،

یابـد، ناآگـاه نیسـت. در واقـع هـر قشـر از آسیب که هر روز گسترش می
رگ، نظیـر بـرداران بـزعامالن تخریب در توجیه کار خود دلیلی دارد. بهره

بران و شهرك سازان و ... بر مجوز قانونی که به آنان داده شده اسـت چوب
گذارند و از این نکتـه غفلـت و نیز بر ارزش اقتصادي کار خود انگشت می

کنند که اگر براي خود کسب درآمد و براي چنـد نفـر ایجـاد اشـتغال می
خوب، و صـدها اندازهایی زیبا و هواییکنند، در عوض ملتی را از چشممی

کنند. دامداران به حق خود گونۀ گیاهی و جانوري را از زندگی، محروم می
کننـد براي کسب معیشت و سابقۀ اجدادي خود در تصرف مرتع اشاره می

و توجه ندارند که جمعیت خود و دامهایشان نسـبت بـه زمـان پدرانشـان 
چند برابر شده است. 
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صرف به مراتع طبیعی و همچنین توجه ندارند که به جاي اتکاي
بـرداران جنگل ها، راه هاي دیگري نیـز بـراي دامپـروي وجـود دارد، بهره

سازي یا سوخت از درختـان کوچک تر، مانند روستانشینانی که براي خانه
اي جـز ایـن کـار ندارنـد. بـه کنند، معتقدند که چارهها استفاده میو بوته

گران، شـکارچیان و احتهمین ترتیب بازدیدکننـدگان فصـلی ماننـد سـی
کوهنوردان اصالً قائل به هیچگونه تـأثیري بـر پوشـش گیـاهی و محـیط 

زیست نیستند. 

حال آنکه این دسته، معمـوالً آخـرین بقایـاي جـان بـه در بـردة 
ترین مناطق را پایمـال دهند، دست نخوردهطبیعت را مورد یورش قرار می

پراکنند. (محمـدي، زباله میترین نقاط، کنند و در دور دستو لگدمال می
هاي جنگلی شمال ایران ) تا بدانجا که از کوهستان27و 26، صص 1381

برنـد زیـرا ایـن ثـروت ملـی هـم بـه دلیـل به عنوان فسیل زنده نـام می
توجهی در پاکیزگی آن همـواره در هاي غیرخردمندانه و هم بیسودجویی

ر دیگـري از جامعـه ). قش1، ص 1380معرض نابودي بوده است. (نظامی، 
که بنا به ماهیت شغلی به منظور حفظ آمـادگی رزمـی در مقابـل تجـاوز 
بیگانگان و ایجاد امنیت براي هم میهمانان، از جنبه هاي تـاکتیکی زمـین 
بهره جسته و بناچـار بـر پیکـر آن آسـیب مـی رسـاند، یگانهـاي نظـامی 

بجایی عده ها می باشد. انجام تیراندازي با سالح هاي سبک و سنگین، جا
و خودروهاي چرخدار و شنیدار، احداث جاده ها، پناهگاه ها، خاکریزهـا و 
استحکامات صحرایی، به منظور آرایش و آمـایش زمـین، نمونـه هـایی از 
نیازمندیهاي عملیاتی یگانهاي نظامی بر روي زمین است کـه ضـرورتاً بـر 

مات پیکر طبیعت آسیب هاي جـدي وارد مـی سـازد. در کنـار ایـن صـد
ناخواسته، زباله هاي زیاد و گوناگونی نیز در مدت استقرار در صحرا، اغلب 
به صورت کنترل نشده و پراکنده، بدور افکنده می شود که عالوه بر زشت 
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نمودن منظره طبیعت، مانع رشـد نباتـات و بـر هـم زدن اکوسیسـتم آن 
ناحیه می گردد. 

صنعت و آالیندگی محیط زیست 
ن، درصد چشـمگیري از عوامـل آلـوده کننـدة به گفتۀ کارشناسا

گردد که از مصرف مواد شـیمیایی زیانبـار، محیط زیست به صنایع باز می
هاي تولیـدي و صـنعتی و دود و دم ناشی از فعالیت کارگاه ها و کارخانـه

ها و دریاها و فعالیت صنایعی مانند جاري شدن فاضالب آن ها در رودخانه
گیرد. در این میان نقش صنایع دستی نیـز بـه پشم و ساالمبور نشأت می

سهم خود در آلوده سازي محیط زیسـت، قابـل توجـه اسـت. (فرهنـگ و 
)8و 6، صص 1383هنري، 

ها و مشکالت زیست محیطی  پالستیک
هاي ترین موادي هستند که جزء آالیندهها یکی از عمدهپالستیک

یرن به طـور عمـده در استاتیلن و پلیآیند. پلیمحیط زیست به شمار می
رونـد. پلیمرهـاي مصـنوعی بـه آسـانی بـه تولید پالستیک ها به کـار می

شوند و داراي مقاومت و پایداري خوبی گیري میشکل هاي گوناگون قالب
ها بـراي ها باعـث شـده اسـت کـه از پالسـتیکباشند. ایـن مشخصـهمی

زن مولکـولی بندي کاالهاي مختلف استفاده شود. ایـن مـواد داراي وبسته
باشند. اندازة بیش از حد بزرگ این مولکول ها عامـل اصـلی مقاومـت می

باشد. صـنعت پالسـتیک بـه تنهـایی در آمریکـا، آن ها در خاك و آب می
دهـد،  از میلیون دالر در سال را به خود اختصاص می50درآمدي بالغ بر 

د. نزدیـک بـه نمایـانگیزي را در این کشور ترغیـب میاین رو بازار وسوسه
دهنـد و هـر ها تشکیل میهاي جامد شهري آمریکا را پالستیک% زباله20

میلیون تن از مواد به صورت زبالـه دفـع و در طبیعـت 25سال در حدود 
گردد. براساس برآوردهاي صـورت گرفتـه، هـر سـاله بـیش از انباشته می
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این عدد شود. در هندوستان یکصد میلیون تن پالستیک در دنیا تولید می
گردد. میلیون تن بالغ می2به 

کیلـوگرم پالسـتیک تولیـد 2در این کشور براي هر نفر در سال، 
60گردد در صورتی که ایـن رقـم دراروپـا بـه ازاي هـر نفـر در سـال می

باشد. کیلوگرم می80کیلوگرم و در آمریکا 
باشـد و ایـن مـواد ها ساده و ارزان میاز آنجا که تولید پالستیک

پایداري زیادي نیز دارند، مصرف آن ها بسیار گسترده است. ولی متأسفانه 
ها باعث شـده اسـت کـه مصـرف عمـدة مـواد این خواص مفید پالستیک

تبدیل به آلودگی بزرگی در طبیعت گردد. افزایش جمعیت شـهرها باعـث 
ها و افزایش آلودگی محـیط زیسـت گردیـده تجمع زیاده از حد پالستیک

است. 
تواننــد وارد هاي دور ریختــه شــده در شــهرها، مییکپالســت

هاي زیرزمینی شوند کـه مجراهاي فاضالب گردند و باعث گرفتگی جریان
گردد. این موضوع در سال خود منجر به سیالب هاي محلی در شهرها می

ــه در بمبئــی هندوســتان رخ داد. از آنجــا کــه پالســتیک1998 ها تجزی
ش بسیار زیادي جهت انهدام آنها الزم اسـت، شوند و انرژي ماوراء بنفنمی

باشـد. ایـن مقدار پالستیک هاي زاید در اقیانوس ها در حال افـزایش می
ها و هاي کشـتیپالستیک ها اکثراً شامل مواد زاید شهرهاي ساحلی، زباله

باشد. این پالستیک ها بر روي حیـات صنایع ماهیگیري اطراف ساحل می
تأثیرگـذار هسـتند. (انجمـن جامعـۀ پـاك، وحش حیوانـات دریـایی نیـز 

) 3، ص 1382
مراکز آموزش وظیفه و محیط زیست

از آنجا که هدف نهایی حفظ محـیط زیسـت، بهداشـت روانـی و 
شادابی جامعه می باشد، در اماکن نظامی و به ویژه مراکز آموزش وظیفه، 
که کارکنان وظیفه اغلب به صورت شبانه روزي و دستجمعی با هم زندگی 
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کرده و در پادگان ها به سر می برند، عدم توجه به مسائل بهداشت فردي 
حیط زیست مربوطـه یعنـی آسایشـگاه هـا، محوطـه هـاي و جمعی در م

پادگانی، اردوگاه ها، آشپزخانه ها، سالن هاي غـذاخوري و سـرویس هـاي 
بهداشتی، بیماریهاي گوناگونی از جملـه تیفوئیـد، وبـا و غیـره را موجـب 
خواهد شد. کمااینکه در حال حاضر شیوع بیماري وبا که بر اثر بی دقتی و 

یت اصول بهداشتی در محیط زیست به صورت یکی از سهل انگاري در رعا
معضالت اجتماعی خودنمایی کرده است، رسـانه هـاي گروهـی را بـه آن 
داشته است تا به منظور مهار و جلوگیري از گسترش این بیمـاري مهلـک 
به طور جدي وارد عمل شوند و اطالع رسانی نمایند. اما باید این نکتـه را 

یند عالج واقعه را پیش از وقوع باید کـرد و خاطر نشان ساخت که می گو
از این رو پیشگیري مقدم بر درمان است و هزینه کمتري را دربر دارد. 

المللیمسائل زیست محیطی در دستور کار اجالس بین
محیطی تا آنجا حائز اهمیت گردیده اسـت کـه بـه مسائل زیست

یک موضوع جهانی تبدیل گردیـده اسـت. زیـرا تـا همـۀ اعضـاي
جامعۀ جهانی در این راستا با هم همکاري ننمایند، اقدامی مـؤثر 

تواند صورت گیرد. مسایل زیست محیطی براي نخستین بـار نمی
المللـی جایگـاهی بـه در اواخر قرن نوزدهم در عرصۀ اجالس بین

توافقات بسیاري در این زمینـه 1950خود اختصاص داد. تا دهۀ 
دودي از این توافق ها در مورد حاصل شده بود، اما فقط تعداد مع

هاي گیاهی و جانوري و حفاظت از حیات وحش بـه عنـوان گونه
منابع زیست محیطی ارزشمند به انجام رسید. 

 آگاهی و نگرانـی عمـومی در زمینـۀ مسـائل و 1960بعد از دهۀ
معضالت زیست محیطی بـه خصـوص معضـل آلـودگی، افـزایش 

چشمگیري یافت. 
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هایی را اصول، نهادها و برنامـه1972سال کنفرانس استکهلم در
بنا نهاد که کمک شایانی بر ارائـه چـارچوبی در زمنیـۀ تقویـت و 

المللی براي مقابله بـا معضـالت زیسـت توسعۀ همکاري هاي بین
محیطی فراهم گردید. 

هاي مربوط به مشیها و خطسیاست1980و 1970هاي در دهه
سـبز، سـازمان هـاي هـايمحیط زیسـت تکامـل یافـت. جنبش

المللـی صنعتی و زیست محیطی غیردولتی و دیگر نهادهـاي بین
در کنار دولت ها و پا بـه پـاي آن هـا در عرصـۀ مسـائل زیسـت 

محیطی پیش رفتند. 
 ارائه مفهوم توسعۀ پایدار توسط کمیسـیون منعقـده در نـروژ بـه

وزیر آن کشـور یعنـی برانتلنـد مقبولیـت ریاست و به نام نخست
در شهر ریودوژانیروي برزیـل 1992اي یافت که در سال ردهگست

منجر به تشکیل کنفرانسی با نام محیط زیست و توسعه گردید و 
در حال حاضر نیز این موضوع توجه زیادي را به خود جلب نموده 

)40و 39، صص 1379است. (گرین، 
برخی راهکارها در خصوص حفاظت محیط زیست

زمینۀ حفاظت محـیط زیسـت، اشـاعۀ یکی از کارهاي اساسی در
زیســتی انســان و طبیعــت یکــی از فرهنــگ زیســت محیطــی اســت هم

ارزش هاي کلیـدي در اکولـوژي اسـت. فرهنـگ زیسـت محیطـی شـکل 
کند و قدم به قدم ما را استفاده از امکانات طبیعی و انسانی را مشخص می

ر آنچـه را برد. مفهوم محیط زیست تقریباً هـبه سوي عدالت اجتماعی می
هاي شود و در برگیرندة تمـامی پدیـدهکه در زمین وجود دارد، شامل می

فیزیکی، شیمیایی، زیستی و همۀ روابطی است که موجودات در محـدودة 
شان با یکدیگر دارند. امروزه تنها ایـن موضـوع مطـرح نیسـت کـه زندگی

نکتـۀ تري داشته باشیم. بلکـهتوانیم صنایع بیشتر و پرمحصولچگونه می
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حائز اهمیت آن است که به دنبال چه نوع محیطی براي زنـدگی انسـان و 
). ساختار دولت و حکومـت 8، ص 1383سایر موجودات هستیم. (هنري، 

در کشور ما، بخشی نگر است و هر بخش سـعی دارد بـا توجـه کمتـر بـه 
ها، کار خود را جلو ببرد. محیط زیسـت نیـز در چنـین مسائل دیگر بخش

ي به طور طبیعی فقط دغدغه خواهد داشت که محیط زیسـت را سامانه ا
ها پیش برویم، محیط حفظ کند. اما اگر در آینده به سمت همکاري بخش

). 1، ص1381نمایـد. (صـادقیان، زیست نیز به آن ها توجـه بیشـتري می
توسعۀ پایدار یعنی اعمال یک روش سیستماتیک در عرصۀ محیط زیست. 

محیط زیست نه به عنوان یک منبـع غنـی مـوقتی و در واقع با این دید، 
شود که محدود، بلکه به عنوان منبعی پایدار و همیشگی در نظر گرفته می

توانند از وجود آن بهرة درست را ببرند. افزایش و یا هاي آینده نیز مینسل
توسعه در یک بخش به تنهایی، توسعۀ واقعی نیست. به عنوان مثال، اگـر 

شـور و نیـز تعـداد دام را افـزایش دهـیم ولـی در کنـار آن هاي کما جاده
هاي مرتعی ما کاهش یابد، این دیگر توسعۀ پایدار نیست و روزي هر عرصه

)4، ص 1381دوي این عوامل از بین خواهند رفت. (فکري، 

نتیجه
مفهوم محیط زیست تقریباً هر آنچه را که در زمـین وجـود دارد، 

هاي فیزیکی، شیمیایی، زیسـتی گیرندة تمامی پدیدهشود و دربرشامل می
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شـان بـا هـم دارا و همۀ روابطی است کـه موجـودات در محـدودة زندگی
باشند. می

تر بود، امـا بـا رونـد ها بسیار زیبا و سالممحیط زیست در گذشته
رشد شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع، مواهب طبیعی به انحاء گوناگونی 

انگاري قــرار گرفتــه اســت. مهــري و ســهلی، بیتــوجهمــورد تعــرض، بی
ها، دودهــا و گازهــاي شــیمیایی ناشــی از فعالیــت کارگــاه هــا و بفاضــال

هاي انـدکی از ها، نمونـهها و از جمله پالسـتیککارخانجات صنعتی، زباله
هاي باشند که موجب بروز بسیاري از بیماريهاي محیط زیست میآالینده

هاي سنگینی را بر دوش جامعه سالیانه هزینهگردند وجسمی و روحی می
ــدلیل اهمیــت و تحمیــل می نماینــد. امــروزه مســائل زیســت محیطــی ب

حساسیت زیاد، به یک موضـوع جهـانی مبـدل گردیـده اسـت و تـاکنون 
هاي متعددي در زمینۀ حفظ محیط زیست و راه هاي مقابلـه بـا اجالسیه
ــده ــرآالین ــم ت ــه مه ــت ک ــده اس ــکیل گردی ــهر هاي آن تش ین آن در ش

هـاي تشکیل شد و در آن واژه1992ریودوژانیروي برزیل بود که در سال 
حفظ محیط زیست و توسعه با هم مطرح گردیدند و مفهوم توسعۀ پایـدار 

اي پیدا کرد. جهت حفظ محیط زیست، الزم اسـت بـا اشـاعۀ جایگاه ویژه
بیر عملـی هاي الزم به مردم القاء و با تـدافرهنگ زیست محیطی، آموزش

هاي جامعه، از بخشـی نگـري جلـوگیري گـردد تـا ایـن در سطح سازمان
موهبت الهی، محیطی سالم، زیبا و با نشاط بـراي تمـامی موجـودات روي 
آن باقی بماند. همچنین ضرورت دارد که یگان هاي نظامی پـس از اتمـام 
آموزش هاي صحرایی، تا سرحد امکان نسبت به بازسازي و مرمت نقاط و 

ش هاي آسیب دیده و نیز جمع آوري زباله ها و پسمانده هاي ضایعاتی بخ
و دفن آنها با توجه به روش هاي بهداشتی، اهتمام نماینـد و در خصـوص 
مراکز آموزش وظیفه، یکی از وظایف خطیر فرماندهان و مسئولین، توجـه 
جدي به رعایت نکات بهداشت فردي و جمعی یعنی حفظ محیط زیسـت 
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ــ ــاي از ســوي کارکن ــروز بیماریه ــور پیشــگیري از ب ــه منظ ــه ب ان متبوع
مختلف می باشد. 
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