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 ناپذیر بازیافت
 تاته سّیٕی سازٜ

 

 

 

 وٝ تٍٙزز ٚلایعی تٝ ٔٙظز وساْ اس ٚ تاضس وسی چٝ تایس زا٘ٓ راٚی ایٗ ٘ٛضتٝ ٕ٘ی

زر ٔیاٖ ٚلایع تشري رٚسٌار ٔا، وٕتزیٗ إٞیت را زار٘س أا راٚی را زر  ضه تی

ٔیاٖ سؽزٞای ذٛز ٌٓ وزز٘س. تؽٛری وٝ حیٗ ٘ٛضتِٗ آٖ رفتٝ رفتٝ فزأٛش وززْ 

ایٗ ٚلایع را اس چٝ ٔٙظزی زارْ ٔی ٘ٛیسٓ ٚ زر ٟ٘ایت ٞزٌٛ٘ٝ تالضی تزای 

 تاسیافتٗ آٖ ٔٙظز تا ضىست ٔٛاخٝ ضس. 

  

آضپشذا٘ٝ تٛز وٝ ذثز اس ؼزیك رٚس٘أٝ تٝ ب رسیس. رٚس٘أٝ ای صثح سٚز تٛی 

س٘ی تیست »وٝ تعسٞا ٌٓ ضس ٌٚز٘ٝ ایٙدا ٘اْ، ضٕارٜ، ٚ تارید آٖ را لیس ٔی وززْ: 

را زر  ی اٚ ضسٜ ٚ چٕساٖ حاٚی خسس ٔثّٝ وزز لؽعٝ ساِٝ ٕٞسزش را لؽعٝ ٚ ٘ٝ

 أزٚس صثح زر تپٝ ضسٜ لؽعٝ چٕساٖ حاٚی ٔززی لؽعٝ. وزز رٞا زرتٙس ٞای تپٝ

 «س.ض پیسا زرتٙس ٞای
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فت عدة زاستا٘ی است. ْ ٌفت ٔٙظٛرت اس ٌب رٚس٘أٝ را رٚی ٔیش ٌذاضت ٚ 

چیست. ایٗ یه زاستاٖ ٘یست. ٔٗ اس اٚاسػ خّٕٝ حٛاسٓ اس چیشی « زاستاٖ»

وٝ ٔیرٛا٘سی پزت ضس. زیطة تالش وززْ زر خٟاٖ زاستاٖ تالی تٕا٘ٓ. ٚلتی 

 ذٛرز ٔیسززش  ٘فسِ. سزْ تاالی آٔس زاستاٖ ٔی تزیسْ، را ٔیزاضتٓ زستٟایت 

ٍفت: ٔیزاضتٝ تاضٓ. زاستاٖ « لصسی»ذٛاست تزای ایٗ وار  ٔی. صٛرتٓ تٛی

ٍفتٓ ٘ٝ عاضما٘ٝ ٔیٍفت اس اٚ ٘فزت زاری؟ ٔیٍفتٓ ٞیچ. ٔیچٝ ٘یتی زاری؟  ٚالعاً

ذا٘ٛازٌی زست ٚ ضٙاذتی، حمٛلی، یا  رٚاٖ زِیّی ذٛاست زٚستص زارْ. اٚ ٔی

یه تتزاضس.  پا وٙس. حتی یه خایی سعی وزز یه زِیُ سیاسی تزای ایٗ عُٕ

اعتزاض ٘سثت تٝ ٔززساالری زر خأعٝ ای عمة ٔا٘سٜ. أا ٔٗ فمػ سعی ٔی 

 زا٘طٕٙس یه اس تٛاٖ زلتی وٝ تٟٙا ٔی زلت ا٘داْ زٞٓ. ٗ وار را تا ٟ٘ایتِوززْ ای

ٖ تیشی زاضتٓ، عیٙه تشرٌی وٝ یازْ چطٕاتا ایٙىٝ تٝ ٕٞیٗ ذاؼز  .زاضت سزاغ

را  لزض ٌزفتٝ تٛزْ ٚ اس فزغ تشرٌی تٕاْ صٛرتٓ را زرتزٔی ٌزفت، ٘یست اس وٝ

اٍ٘ار سایٝ ای تشري افتازٜ تاضس رٚی صحزای صٛرتٓ. یا  رٚی چطٓ ٌذاضتٓ.

 ایٟٙا ی ٕٞٝ. وٙس ٕ٘ی فزلی. صٛرتٓ ی صحزایی پٟٙاٚر آٔسٜ تاضس رٚی سایٝ

زا٘طٕٙسی زر پی یه اوتطاف.  را زر ٔٗ تمٛیت ٔی وزز. ٖحس زا٘طٕٙستٛز

را اس تاسٚ زستٟا اوتطافی غیزلاتُ ثثت. صثٛر، زلیك، ٚ ضایس وٕی سٛزاسزٜ. تزای 

 ٌذاضتٓ تٝ تزتیة ٔی ٔی تزیسْ. تعس صثٛرا٘ٝ ٞز وساْ را اس آر٘ح زٚ ٘یٓ ٔی وززْ،

پاٞا را اس وٙٓ.  ٔی اٍ٘ار زارْ ٔمسٔات یه سفز ٘اپیٕٛز٘ی را فزاٞٓ چٕساٖ، تٛی

. ستٖٛ فمزات ىززْٔیخسا ٚ تعس ٕٞٝ را اس استرٛاٟ٘ا  راٖ ٞا ٚ تعس اس سا٘ٛٞا

 زیسْ. ٚ زاستاٖ ٔی ٔی ات را تٛی تسٖزرز زضٛارتزیٗ ٔزحّٝ ی آسٔایص تٛز. 

زرز را ا٘تراب وززْ.  ٔٗ. وٙٓ ا٘تراب را یىی اٚ لصسِ ٚ تٛ زرزِ ٔیاٖ وٝ ذٛاست
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پا ٘اٌٟاٖ تٛی پٙدزٜ زیسْ وٝ ذیاتاٖ را تیزٜ ٔچِ  تزیسِٖآٖ ٔٝ غّیظی وٝ حیٗ 

 وززٜ تٛز، زرز تٛز. زیسْ وٝ ٔیٍذضت ٚ ٕٞٝ را ٔیٍذاضت. 

 

ترطی فمػ أا ٔٗ آٖ ؼزف ذیاتاٖ.  اس ساذتٕاِٖ رسیس، صسای زاستاٖ تٝ ٔٗ ٔی

 آٖ ترطی اس پزسص وٝ تٝ تٛ ٔی أا. پزسس ضٙیسْ. صسا اس تٛ ٔی اس آٖ را ٔی

 آ٘چٝ اس ٚ پزسس، اس آ٘ىٝ ٔیصسای تاز است. . ٘یست پزسص ذٛزش ززیٍ رسس،

 وٝ سٛاَ، عالٔت یه عالٔت، یه تٟٙا رسس؟ ضٛز چٝ چیش تٝ تٛ ٔی ٔی پزسیسٜ

وٙس. تزای اٚ زست  اسٕص، تزای ٔٗ حىٓ عالٔت تعدة را پیسا ٔی تزذالفِ

 وطیسْ. ا رٚی تیٙی اْ صاف وززْ ٚ پززٜ راتىاٖ زازْ ٚ تا اٍ٘طت عیٙه تشري ر

ٖ ٌٛفتٓ ٞیچ. چ «چٝ ٘یتی زاری؟» پزسیس ٔٗ اس زاستاٖ ٚلتی تزتیة، ٕٞیٗ تٝ

تٛا٘س  ٕ٘ی زیٍز ضٛز، اْ. ٚ آٖ وسی وٝ پزسیسٜ ٔی ضسٜ پزسیسٜ وززْ احساس ٔی

فمػ تایس تعدة وٙس. ٞیچ ٘یتی زاضتٝ تاضس. ٘ثایس سعی وٙس خٛاب چیشی را تسٞس. 

تٛ « چزا ایٗ وار را وززی؟»ایٗ را ذٛب فٟٕیسی. چٖٛ ٞزٌش اس ٔٗ ٘پزسیسی تٛ 

 .«ٔا ودائیٓ»ٌفتی  ٚ آٚرزی تاال صحزا ٞای سزت را اس سیز ضٗفمػ 

 

فٟٕیس زیطة زر حاِی وٝ زر ذٛاب عٕیمی فزٚ رفتٝ  ْ راست ٔیٍفت. ب ٚلتی

وززی،  سیس چزا ایٗ وار راضسٜ است، ٞزٌش ٘پز تىٝ تٛز تٝ زست ٕٞسزش تىٝ

زٚ وّٕٝ،  ایٗ. ٘یست پزسص ی ایٗ زیٍز زر ٔحسٚزٜ .«ٔا ودائیٓ»تّىٝ ٌفت 

 زٚ تیساری زر ٚ است ٌذضتٝ ذٛاب زر وٝ ٞستٙس تّٙسی تسیار ی ا٘تٟای خّٕٝ

اس پٙدزٜ ٍ٘اٜ وٗ تیزٖٚ را، . ضسٜ ا٘س پزتاب تیزٖٚ تٝ زٞاٖ اس اش ی ٟ٘ایی وّٕٝ

 پزٚاسٞا پس اس ًٌٙ وٝ ای ٔثُ پز٘سٜ. تی ٘ٛا تٝ زاذُ آٔسٜ ٔٝ غّیظِ تثیٗ آٖ

ـ  ـ ٔا ودائیٓ ایٗ پزسصپاسد ایٙدا ز٘ثاَ آ٘چٝ پیٕٛزٜ.  تاضس آٔسٜ ٚ تاضس پزیسٜ
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 پاسد ٞیات زر وٝ تزز اسٓ ٔىا٘ی ٚ خا اس تٛاٖ ٚخٛز ذارخی ٘سارز. یعٙی ٕ٘ی

ٕٞچٖٛ . وٙس ضٛز ٚ زر سٔاٖ ٚ ٔىاٖ ٔستمزضاٖ زر اؼزاف آٟ٘ا ظاٞز  سٛاَ ایٗ

 ٕٞٝ آراْ تعس ٚ ززت ضٗ ٚ ذان را تٝ آسٕاٖ ٔی ٌیزز، وٝ زر صحزا زرٔی ؼٛفا٘ی

ودایٙس. تسٖٚ ٞیچ عالٔت  آٟ٘ا٘ٝ ٕٞاٖ خا. ص. أا ٘طا٘س سزخای اِٚ ٔی را چیش

 ودا.فمػ سٛاِی. 

 تٛزْ ایٙدا ٚلتی رٚسٌاری وٝ تاضٓ آ٘دایی ذٛاٞٓ ذٛاٞٓ خایی تاضٓ، ٔی ٕ٘ی

 .ِٚی حاال چٝ ذٛاستٓ آ٘دا تاضٓ ٔی

 خای ٘شزیه، وٝ زٚرتزیٗ است. حاال ٕٞاٖ

 ٌفتٓ تیا ٘شزیه. آٔس تا زٚر ضٛز

 رفتٓ تٝ ٘شزیىی.زٚر ضٛ. ٌفتی زٚر ضٛ. 

اب ٔٗ ت .ٔیطس لؽعٝ لؽعٝ ٔٗ زستٟای تٛی ات چٝ خایی ٘شزیىتز اس آ٘دا وٝ تسٖ

 ٔیٌٛیا  ٘اپذیز تزایٓ ضازی تی پایاٖ است. ایٗ ر٘ح را زارْ. ایٗ ر٘ح تاب

ٞای صٙسِی.  ذٛرضیس ٞسیٝ وٙٓ، زستت را تٝ زستٝ ذسای تٝ را لّثت ذٛاستٓ

را تٝ زرز. س٘دیز را تٝ ٌززٖ.  سا٘ٛیت. پٛضیس پایت را تٝ وفطٟایی وٝ تٛ را ٔی

 وٙس٘س ٞا پٛست لزتا٘ی را ٔی ضالق را تٝ پٛستی وٝ تاتص را زیٍز ٘ساضتٓ. آسته

ذٛا٘سْ وٝ تا  خایی. سا٘ساذتٙ پٛضیس٘س ٚ رلصی آئیٙی تٝ راٜ ٔی ٔی را آٖ تعس ٚ

آیا تٛ زٚتارٜ ٖ زٞٙس. ٘طا ٔزي اس پس را لزتا٘ی رستاذیش ذٛاستٙس ایٗ وار ٔی

وزْ  عزلی وٝ ٕٞچٖٛ تزضحِ است؟ اس پسِ ایٗ پٛست سفیس. اس پسِتزذٛاٞی ذ

 ساؼٛر. ٔٛٞای تس٘ت لاؼی ضسٜ ٚ چسثیسٜ تٝ ذٛ٘ی وٝ تا ریرتٝ سیز پایٓ، اس پس

اْ خّٛی آیٙٝ تا ذٛزْ را تٕاضا وٙٓ.  ایستازٜ اْ، پٛضیسٜٔٗ ٞٓ پٛست تٛ را ضایس 

تا عیٙىی تشري، وٝ وٛچىتزیٗ چیشٞا را ٔی تیٙس. ذٛزْ را ٔی تیٙس وٝ پٛست تٛ 

 تاب ٔی ذٛرْ. چارزیٛاریِ تاب ٘اپذیز.اری چارزیٛ ایٗ زٚر زارْ ٚ اْ را پٛضیسٜ
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 وٝ افتی ٔی ر. آ٘مساٌز ٞٓ تزذیشی زٚتارٜ ٔی افتیأا تٛ ٞزٌش تز٘رٛاٞی ذاست. 

پٟٙاٖ  چطٕا٘ٓٞا اس  تا ریشتزیٗ ضٗ تش٘ٓ تزچطٓ را عیٙه ایٗ تایس ٕٞیطٝ ٔٗ

تیافتی. عیٙه تشري.  عیٙه را تزچطٓ تش٘ٓ تا ٕٞیطٝ تزذیشی ٚ ایٗتایس ٘ثاضس. 

 .عیٙهِ افتازٖ

 

 ٞای زا٘س ایٙدا وداست. ٔىعة ٔستؽیّی تا زیٛارٜ ٕ٘ی. ٘سارز ای سز ذاؼزٜ

تی آ٘ىٝ ٞیچ حزوت  رلصس ایٙىٝ پٛستی تاسٜ پٛضیسٜ تاضس. تسٖ ٔی ٔثُ. چزٔی

 تٛی أا ذٛر٘س ٞا تىاٖ ٔی اٍ٘طت. زرخا أا رٚز ٔٛسٚ٘ی زاضتٝ تاضس. پا راٜ ٔی

زر ٔعسٜ ی ز ضٛ ٔٙمثط ٔی ضىٓآِت ٔی خٙثس ٔثُ وزْ سیز ذان. . تٙسٞایطاٖ

ٚ سز . تزز ٔی اس تٙس اٍ٘طتا٘ص تزای تٙستاسی رٚی زرزٞایص سٛزپا  فزأٛضی.

   تسٖ اس ٔحیػ اؼزاف، زیٍز تاسساسی ٕ٘ی وٙس.  لسرتِ استسالِص را تزای استٙتاجِ

 

وٙٙس ٞستٙس، سعی  س آ٘دایی وٝ ٌٕاٖ ٔیٞٙٛ وزز٘س آذزیٗ تاری وٝ ٌٕاٖ ٔی

 ای ذاؼزٜ است ضاٖ زاضتٙس ٘تیدٝ تٍیز٘س آٖ چیشی وٝ رٚی سمف، تاالی ترت

ٔعثزی وٝ احتٕاال تزای تیزٖٚ تززٖ  است. زٚزوص یا ضایس یه ٞٛاوص یه اس

آغٛش ٞٓ زراس ذٛاتیسٜ تٛز٘س ٚ زر  ٞٛای اظافی رٚی سمف تعثیٝ ضسٜ است.

وزز٘س وٛتاٜ. ایٗ یه  ٔی فٛت ٞٓ صٛرت تٛی را آٔس وّٕاتی وٝ اس سمف ٔی

 اس تٛی خّٕٝؼٛفاٖ. وّٕاتِ ٔٙترة  یآئیٗ خازٚیی تٛز. آئیٗ ذسای تاز. ذسا

 ی ضس ٚ اس راٜ ذاؼزٜ ٔی ٔىیسٜ سمف سٛی تٝ ٌفتٙس ٓ ٔیٞایی وٝ زر ٌٛش ٞ

ٔیٍفت  ْ. ذٛرضیس ٔیٍفت ب. رفتٙس ٞا ٔی ستارٜ یا ذٛرضیس سٛی تٝ ٞٛاوص

 ٞا. ستارٜ



6 

 

   

ٞستٙس،  آ٘داس ٞٙٛ وٝ ذٛزضاٖ وززِٖ أا آ٘دا ٘ثٛز٘س. آذزیٗ تالش تزای ٔداب

  چیشی ٘سیس٘س. اتاق تٛز. سعی وزز٘س زر را تاس وٙٙس. تاس ضس. أا رٚ تٝ زاذُ. تٛی

ی ٞٛاوص تصٛری اس ذزٚج تٛز. أا حتی زر آٖ ذاؼزٜ ٘یش ٞز زٚ زاذُ  ذاؼزٜ

 چزٔی.   ٞای تٛز٘س. تٛی اتالی تا زیٛارٜ

 

اش خسا  تٗ اس را ا٘سأٟایص ٔیطس وٝ زاضتٓ ای تچٝ وٝ تٛزْ، عزٚسه پالستیىی

ای تثزْ، یا  ذا٘ٝ تٝ ای وٙی. ٔٗ تٝ خای آ٘ىٝ تا عزٚسه تاسی وٙٓ، اٚ را اس ذا٘ٝ

 اس را سـزش ٚ  پا ٚ زست زاضتٓ عازت وٙٓ، زیٍز ٞای ٚارز ٔاخزایی تا عزٚسه

ٞا را تٝ خای پاٞـا ٚ   زست وززْ اش خسا وٙٓ ٚ تعس تچسثا٘ٓ. اغّة سعی ٔی تٗ

ٞایی وـٝ رٚی تاسٚٞـا ٚ    سٛراخآسٔایص سرتی تٛز. پاٞا را خای زستٟا تٍذارْ. 

زاز. سـٛراذی وـٝ خـای     ٕ٘ـی  را وار ایٗ ی پاٞایص تعثیٝ ضسٜ تٛز اغّة اخاسٜ

ز تزای پـا  ٛپا تٛز، تزای زست ٌطاز تٛز ٚ سٛراذی وٝ خای اِصاق زست ت اِصاقِ

 چٙاٖ فطار ٔیسازْ وٝ تٝ ٔزٚر سٔاٖ آٖ سـٛراخ  آٖ وززْ، تًٙ. تالش سیازی ٔی

رحٕی تـٛزْ   ی تی فىز وٙی ٔٗ تچٝار زررفتٝ ٚ ٌُ ٚ ٌطاز ضس٘س. ضایس ٛٞس ٞا

ٞایٓ تیـاٚرْ. أـا ٘ـٝ     عزٚسه سز تز ٔٙسا٘ٝ وٝ زٚست زاضتٓ ٔاخزاٞایی ضماٚت

تز تـاز ٔیزفـت.   یىسزٜ ٔٗ فمػ زا٘طٕٙسی تٛزْ وٝ تٕاْ آسٔایطاتص ایٙؽٛر ٘ثٛز. 

 اٚ. تـٛز  ٌذاضتٝ ٔٗ اذتیار زر عزٚسه ی ٔٗ تٝ أىا٘ی عاللٕٙس تٛزْ وٝ ساس٘سٜ

ٗ  اس را عزٚسه سزِ یا پاٞا، ٚ ٞا اخاسٜ زازٜ تٛز وٝ ٔٗ زست اش خـسا وـٙٓ ٚ    تـ

راستص را ترـٛاٞی تـزای ٔـٗ     ٚ. تٛز وٙٙسٜ زٚتارٜ خا تیا٘ساسْ. ایٗ ذیّی سزٌزْ

ٓ  ضىسـت  خش وارٞا آٖ وٙٓ، ِٚی حاال وٝ فىز ٔی٘ٛعی وٙىاش تٛز.   ٞـیچ  تـزای

 وٙٓ ا٘ىار تٛا٘ٓ ٟ٘ایت تٝ آ٘چٝ ٔیرٛاستٓ ٘زسیسْ. ِٚی ٕ٘ی زر. ٘ساضت زستاٚرزی
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ٖ  زاذُ ٔیساز اخاسٜ ٔٗ تٝ ٞا آٖ سٛراخ وٝ ٓ  را عزٚسـه  تـس ٚ ایـٗ تـزای   . تثیـٙ

 را زیٍزْ چطٓ ٚ تستٓ چطٕٓ را ٔی یهرٚیاٞای وٛزوا٘ٝ اْ ِذتی غزیة زاضت. 

ذـاِی  یه حدـٓ   ٚا. ذاِی حدٕی زیسْ؟ چٝ ٔی. چسثا٘سْ ی سٛراخ ٔی ِثٝ تٝ

ٞـایی وـٝ    ضـا٘س. حفـزٜ  ٛپ ی تس٘ص را ٔـی ٞا ٚ پاٞا ٚ سزش حفزٜ اتٛز وٝ زستٟ

 اس ظزیـف  ٘ـٛری  وـززی،  ضس. زاذُ را وٝ ٍ٘اٜ ٔی ٔی زرٚ٘ص ضسٖ تاعث زیسٜ

. وـزز  ٌذضـت ٚ زرٖٚ آٖ حدـٓ تٟـی را رٚضـٗ ٔـی      ٔی عزٚسه ٘اسن پٛست

 ٚ پالسـتیىی  ٞای چٙیٗ فعایی، تا ایٗ زیٛارٜ یه وززْ تا ذٛزْ فىز ٔی ٕٞیطٝ

آذـزش   .تاضس تٛا٘س آیس، چٍٛ٘ٝ فعایی ٔی زاذُ ٔی تٝ تیزٖٚ اس وٝ ٔالیٕی ٘ٛر

زر یىی اس تالش ٞای خا٘فزسایٓ ٌٓ ضـس ٚ ٞزٌٛ٘ـٝ تالضـی تـزای      ٞٓ عزٚسه

 .ٕ٘ٛز ٔی ٘اپذیز أىاٖزر ٟ٘ایت تاسیافتٗ آٖ ٘یش 

 

ٝ  خایی آٖ وززیٓ زیطة لثُ اس ذٛاب، یعٙی آذزیٗ تاری وٝ ٌٕاٖ ٔی ٖ  وـ  ٌٕـا

ٞستیٓ، ٔٗ ذٛزْ را تٛی آٖ حدٓ تٟی زیسْ. ٔا تٛی حدٓ تٟـی تـٛزیٓ.    وٙیٓ ٔی

آٖ  تا. وٙٓ خسا ات ای رٚی سمف. ٔٗ تصٕیٓ ٌزفتٓ ا٘سأٟای تٛ را اس تٗ تا حفزٜ

 ُ ٓ  حفزٜ تاس ضٛز. ایٗ فزٔا٘ی اس سٛی ذسای ؼٛفاٖ تٛز. حاال ٔا زاذـ  تـٛی . ایـ

 ای اس ٘ٛر را تٝ زاذُ ٔـی  الیٝ وٝ پالستیىی ٘اسن ٞای یه حدٓ ذاِی تا زیٛارٜ

ٕٞٝ چیش ٘ٛری ٚ ٞٛایی ست. حتی ٞٛا ٚ ٘ٛر. أا آٖ حفـزٜ آٖ سـمف. آٖ    .آٚرز

 تالش تاسیافت ٘اپذیز.  

 
 


