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مقذمٍ:
خٞضبٗذ ػشؼ ٗی ًٜیٖ ث ٠آهبیبٗ ٙحتشٕ ،خب٢٘ٛبی ٗحتشٕ .اص ٗطب١ذ ٟایٚ
ر٘ؼیّتِ ثح٘ذاهلل ثضسٍ دس استجبـ ثب ٗسبئْ صیست ٗحیكی ٖ١ ،اٛسب ٙخٞضحبّ
ٗی ضٞدِٛ ٖ١ ،شاٗ ٙی ضٞد؛ خٞضحبّ اص ای ٚر٢ت ً ٠ثح٘ذاهلل ایٛ ٠٘١ ٚیشٝی
اٛسبٛیِ ضبداة ُ ٝشٕ  ٝػالهٜٗ ٠ذ ٝ ٝاسد دس ًبسٗ ،تٞرّ ٠ایٗ ٚسإٓٝیّت ثضسٍ ٝ
ّٜٗ٘٢ذ؛ ٌِٓٛ ٚشاٛی ای ٝ ٖ١رٞد داسد  ٝآ ٙای ٠ٌٜآیب ایٗ ٚز٘ٞػ ٠ای ً ٠ض٘ب
١ستیذ ً ٠اص دستِب١ ٟبی ٗختٔق ١ستیذ ،ح ّٞیي ٗحٞس٘١ ،بِٜ١ی الصٕ سا
داسیذ یب  .٠ٛاّ٘١یّت ٗسئٔٗ ٠حیف صیست ایزبة ٗی ًٜذ ً ٠٘١ ٠دستِب١ ٟبیی
ً ٠ثٛ ٠حٞی ثب ٗسئٔٗ ٠حیف صیستیِ اٛسب ٙدس ًطٞس ٗشتجكٜذ ،ثب یٌذیِش ث٠
غٞست غ٘ی٘بٌ٘١ ٠ٛبسی ًٜٜذ .ث١ ٠شحبّ اص خذاٛٝذ ٗتؼبّ١ ،ذایت ا ٝسا ً٘ ٝي
ا ٝسا ثشای ض٘ب ٗسئٔت ٗی ًٜیٖ.
 ٝاّٗب ٜٗبسجت رٔس ٠اٗشٝص ٗب ای ٚاست ًٗ ٠ب ١ش سبّ دس ١لت٢ٛ ٠بّ ًبسی ٝ
سٝص١بی ٗشثٞـ ثٗ ٠حیف صیست ٗ ٝبٜٛذ ای٢ٜب ،ث ٠غٞست ٘ٛبدی ٚیٌی د ٝدسخت
ایٜزب ثش صٗیٗ ٚی ٛطبٛذیٖ؛ خت ،احسبس ٝظیل ٠ای ثٞد ًٗ ٠شدٕ تٞرّ ٠پیذا
ًٜٜذ ثٗ ٠سئٔ ٠دسختٌبسی؛ ثی تأحیش ٛ ٖ١جٞد .ٟث ٠دسختٌبسی  -ثخػٞظ دس
ثشخی اص ٜٗبقن ًط ،ٞاص ر٘ٔ ٠ت٢شا - ٙدس ای ٚسبٓ٢ب تٞرّ ٠ضذ ٟاست؛ ثشخی اص
ً٘جٞد١ب ٗ ٝطٌالتی ً ٠دس ُزضت ٠ثٝ ٠رٞد آٗذ ٟثتذسیذ اٛذًی حْ ضذٟ؛ ٌٓٚ
ٗ ٠٘١سئٔ ٠ایٛ ٚیست .اٗسبّ ثٛ ٠ظش ٗب سسیذ ً ٠ثٜٗ ٠بسجت اّ٘١یّت ٗسبئٔی ً٠
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اٗشٝص ٗب دست ثُ ٠شیجب ٙثب آٗ ٙسبئٔیٖ ،خٞة است ً ٠ای ٚرٔس ٠سا تطٌیْ
ثذ١یٖ  ٝهذسی ٗكبٓجی سا ػشؼ ثٌٜیٖ .ثؼذ  ٖ١دٛجبًٓ ٠بس س١ب ٛطٞد ٗ ٝسإٝالٙ
دس پی یي اهذإ اسبسی  ٝرذّی دس [حّْ] ٗسبئْ ٗشثٞـ ثٗ ٠حیف صیست اٙ
ضبءاهلل ثبضٜذ .آجتّ ٠ثشای ٗ ٚیي ُضاسضی آٝسدٛذ اص غحجت ١بیی ً ٠دس ایٚ
چٜذ سبّ  -اص سبّ 77تب اٗشٝص ،پبٛضد ٟسبّ دسثبس ٟایٗ ٚسئًٔ ٠شد ٟایٖ ،خیٔی
حشف ١ب ُلت ٠ضذ ،ٟتٞغی١ ٠ب ضذ ٌٚٓ ،ٟتٞغی ٠ث ٠ت٢ٜبیی ػالد  ٝدسٗبٙ
ٗطٌالت ثضسٍ ٛیست .یي تحشّى  ٝحشًت رذّی ای ثبیذ دٛجبّ ًبس ثبضذ .آجتّ٠
ًبس١بی خٞثی  ٖ١دس ای ٚسبٓ٢ب اٛزبٕ ُشكت ٠ً ٠چطٖ ث ٠آ٢ٛب ٘ٛ ٖ١ی ضٞد ثست.

دیذگاٌ اسالم وسبت بٍ محیط سیست :
ٗ ٚچٜذ ٗكٔت سا ػشؼ ٗی ًٖٜ؛ اّٝالً ٛظش اسالٕ ٛسجت ث ٠صٗیً ٝ ٚش ٟخبًی ٝ
ایٗ ٚز٘ٞػ ٠ای ًُ ٠بٞ١اس ٟصٛذُی اٛسبٗ ٝ ٙحّْ ٝالدت ٛ ٝط٘ٛ ٝ ٞب  ٝسپس
ٗشًض ثبصُطت اٛسب ٙاست؛ ٛظش اسالٕ ٛسجت ث ٠صٗی ٝ ٚآٛچ ٠دس صٗی ٚاست .یي
رب هشآٗ ٙی كشٗبیذ َٝ :االَسؼَ َٝؾَؼَ٢ب ِٓالَٛبٕ؛ ( )1صٗی ٚسا  -یؼٜی ایً ٚش ٟاسؼ سا
 ثشای اٛسب١ ٙب ٗب آكشیذیٖ؛ ٗبّ  ٠٘١استٗ .تؼّٔن ث ٠ثؼؿی ٛیست؛ ثؼؿی حنّثیطتشی اص ثؼؽ دیِشی ٛذاسٛذ؛ ٗتؼّٔن ثٛ ٠سٔی دٛ )2(ِٙٝسٔی ٛیست؛ اٗشٝص
ٗتؼّٔن ث ٠ض٘ب است؛ كشدا ٗتؼّٔن ث ٠كشصٛذا ٙض٘ب ،ث١ ٟٞٛ ٠بی ض٘ب  ٝث ٠دٝدٗبٙ
ض٘ب تب آخش؛  ٝدس  ٠٘١ربی سكح ًش ٟصٗی ٚای ٚرٞسی است .خٔوت صٗیٗ ٚبّ
اٛسب١ ٙب است؛ ٗتؼّٔن ث ٠آ٢ٛب است .دس یي آی ٠دیِش ٗی كشٗبیذ :خََٔنَ ٌَُٖٓ ٗب
كِی االَسؼِ رَ٘یؼًب؛( ٠٘١ )3آٛچ ٠دس صٗی ٚاست ٗ ٝتؼّٔن ث ٠صٗی ٚاست ،ثشای ض٘ب
اٛسب١ ٙب آكشیذ ٟضذٟ؛ ثٜبثشای ٚچٗ ٙٞبّ خٞدتب ٙاست ،ثٛ ٠لغ ض٘ب است،
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ٗتؼّٔن ث ٠ض٘ب است ،ثبیذتخشیجص ٌٜٛیذ ٠٘١ .چیضش [ ٖ١ثب اسصش] است؛ یي
چیض١بیی ١ست ً ٠ثٛ ٠ظش اٛسب ٙسكحی ٌٗ٘ ٚاست ثب اسصش ثیبیذ ،چیض١بیی
 ٖ١ثٛ ٠ظش ا ٝثی اسصش ثیبیذ ،اّٗب  ٠٘١آ٢ٛب ثب اسصش است .یي سٝصی  ٖ١دس ٘١یٚ
ًطٞس ٗب ًسبٛی ثٞدٛذ ًٗ ٠ی ُلتٜذ ایٗ ٚبدّٗ ٟتؼلّ ٚث ٠چ ٠دسد ٗب ٗی خٞسد؛
ٜٗظٞسضبٛ ٙلت ثٞد .ػذّ ٟای ٌٗ٘ ٚاست اص سشسجضی ٜٗكو ٠ض٘بّ ًطٞس ٓزّت
ثجشٛذ ،اص ًٞیش١ب خٞضطبٛ ٙیبیذ؛ اّٗب ثشٝیذ ثب آهبی دًتش ًشدٝاٛی( )4ثٜطیٜیذ ٝ
ثجیٜیذ ایطب ٙسارغ ثًٞ ٠یش چٗ ٠ی ُٞیذ ٠٘١ .آ٢ٛب ٗخْ  ٖ١است؛  ٠٘١آ٢ٛب
ٛؼ٘ت است ٠٘١ ،آ٢ٛب ٗ١ٞجت است ٠٘١ ،آ٢ٛب ٗ ٖ١بّ ض٘ب است؛ حن ٛذاسیذ
تخشیت ًٜیذ؛  ٠ٛثبؽ  ٝثٞستب ٙسا ٠ٛ ،ر ِْٜساٗ ٠ٛ ،شتغ  ٝدضت ساًٞ ٠ٛ ،یش سا؛
 ٠٘١آ٢ٛب ٗتؼّٔن ث ٠اٛسب٢ٛب است؛ ثبیستی اص ای٢ٜب ث٢ش ٟثجشیذ.
دس آی ٠دیِش ٗی كشٗبیذ َٝ :استَؼَ٘شًَُٖ كی٢ب؛ ( )5خذاٛٝذ ٗتؼبّ ً ٠خبٓن ای ٚصٗیٚ
 ٝخبٓن ض٘ب است ،ض٘ب سا ٗٞظّق ًشد ٟاست ً ٠ای ٚصٗی ٚسا آثبد ًٜیذ؛ یؼٜی
ظشكیّت ١بی ٗٞرٞد دس ایٗ ٚز٘ٞػً ٠ش ٟاسؼ سا ث ٠كؼٔیّت ثشسبٛیذ .خیٔی اص
ظشكیّت٢ب ١ست ًٛ ٠بضٜبخت ٠است ،ثؼذ ضٜبخت ٗطٞد  ٝثؼذ اّ٘١یّت آ٢ٛب  ٝاسصش
آ٢ٛب ك٘٢یذٗ ٟی ضٞد؛ ایً ٚبس ًبس ض٘ب است؛ ض٘ب ثبیذ ثٌٜیذ .اٗشٝص ٗ ٠ً ٖ١ب
خیبّ ٗی ًٜیٖ اص  ٠٘١ظشكیّت ١بی صٗی ٚداسیٖ استلبدٗ ٟی ًٜیٖ ،حویوت
ٗكٔت ایٛ ٚیست؛ ٌٗ٘ ٚاست ٗیٔی١ ٙٞب ثشاثشِ آٛچ ٠اٗشٝص ض٘ب اص آة  ٝاص خبى
 ٝاص ٞ١ا  ٝاص ٗٞادّ صیشصٗیٜی  ٝاص ٗحػٞالت سٝی صٗی ٚاستلبدٗ ٟی ًٜیذ ،ثطٞد
ثٛ ٠حٞی استلبدً ٟشد ً ٠اٗشٝص ٗب اص آ ٙخجشی ٛذاسیٖ .ثبیذ ثطش ث ٠قٞس دائٖ
ظشكیّت ١بی رذیذی سا پیذا ًٜذ؛ اص ای ٚظشكیّت ١ب ثٛ ٠لغ صٛذُی ثطش استلبدٟ
ًٜذ.
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یي آی ٠دیِش دسثبس ٟآذّآخػبٕ است؛ یؼٜی ٓزٞد تشی ،ٚخجیج تشی ،ٚسشسخت
تشی ٚدضٜ٘ب ٠ً ٙخػٞغیّبتی ثشایص رًش ٗی ضٞد؛ یٌی اص خػٞغیّبت ایٚ
است :اِرا تََّٓٞی سَؼی كِی االَسؼِ ِٓیُلسِذَ كی٢ب  َٝیُِٔ٢يَ آحَشثَ  ٝآَّٜسْ؛ ( )6حشث
ٛ ٝسْ سا اص ثیٗ ٚی ثشد ،كبسذ ٗی ًٜذ؛ ًطت سا  -یؼٜی تٓٞیذ ُیب١ی سا  ٝتٓٞیذ
اٛسبٛی سا ٛ -بثٞد ٗی ًٜذ  ٝاص ثیٗ ٚی ثشد.
اٗشٝص اُش ض٘ب ِٛبًٜ ٟیذ دس سیبست ١بی دٛیب ٗی تٞاٛیذ پیذا ًٜیذ ًسبٛی سا ً٠
٘١یً ٚبس سا ثبٓلؼْ ثب ّٔٗ ٠٘١ت ١ب  ٝیب ثب ثسیبسی اص ّٗٔت ١ب داسٛذ اٛزبٕ ٗی
دٜ١ذ؛ اِ١الى حشث  ٝاِ١الى ٛسْ؛ ای ٚسا خذای ٗتؼبّ كسبد ٗی داٛذ ،ثؼذ ٖ١
ٗی كشٗبیذ َٝ :اهللُ ال یُحِتُّ آلَسبد )7( .حبال ای ٚچٜذ آی ٠ثٞد ً ٚٗ ٠خٞاٛذٕ؛ د١ ٟب
سٝایت ثب ٗؿبٗی ٚػبٓی دس اسالٕ ،دس ٗت ٙٞدیٜی ٗب دسثبس ٟصٗی ،ٚدسثبسٗ ٟحیف
صیست ٗب ١ست؛ ٘١ی ٚآیبتی ً ٠اال ٙایٜزب تالٝت ًشدٛذ ( )8اص ر٘ٔ ٠ای ٚآیبت
است ً ٠اضبسٗ ٟی ًٜذ ث ٠كشاٝسد١ ٟبی سٝی صٗی ٠٘١ ٠ً ٚاش ٗبّ ثطشیّت ٝ
ٗتؼّٔن ث ٠ض٘ب است؛ هؿیّٗ ٠حیف صیست خیٔی هؿیّّ٘٢ٗ ٠ی است .خالغ٠
اّ٘١یّت ای ٚهؿیّ ٠ػجبست است اص ٗسإٓٝیّت اٛسب ٙدس هجبّ قجیؼت؛ ثبیذ احسبس
ٗسإٓٝیّت ًٜذ٘١ .چٜب ٠ً ٙدس هجبّ اٛسب١ ٙب احسبس ٗسإٓٝیّت ٗی ًٜیٖ ،دس
هجبّ قجیؼت  ٖ١ثبیذ احسبس ٗسإٓٝیّت ًٜیٖ .اسالٕ  ٝادیب ٙآ٢ی خٞاست ٠اٛذ
تؼبدّ ٗیب ٙاٛسب ٝ ٙقجیؼت سا حلظ ًٜٜذ؛ ای ،ٚآ١ ٙذف اسبسی  ٝاغٔی است.
ػذٕ حلظ ای ٚتؼبدّ ٛبضی اص ػٞاٗٔی است ً ٠ػ٘ذ ٟاش خٞدخٞا١ی ١بی اٛسبٙ
است؛ هذست قٔجی است؛ هٔذسی ُ ٝشدًٔ ٙلتی ثؼؿی اص ٗب اٛسب١ ٙب است.
ٝهتی ای ٚاتّلبم ٛیلتبد  -یؼٜی ای ٚتؼبدّ حلظ ٛطذ  -آٝ ٙهت ثحشاٗ ٙحیف
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صیست پیص ٗی آیذ؛ ثحشاٗ ٙحیف صیست ث ٠٘١ ٠ثطش  ٝثٛ ٠٘١ ٠سْ ١ب آٝ ٙهت
ؾشس ٗی صٛذ.

يضعیت محیط سیست جُاوی :
اٗشٝص ای ٚثحشاٗ ٙخػٞظ ٗب ٛیست  -حبال اُش تؼجیش « ثحشا »ٙغحیح ثبضذ؛
الاهْ « چبٓص ثضسٍ»  -ای ٚچبٓص ثضسٍ ،اٗشٝص ٗخػٞظ ٗب ٛیست؛ اٗشٝص دس
 ٠٘١دٛیب ای ٚچبٓص ٝرٞد داسد ٛ ٝبضی اص ٘١ب ٙػذٕ احسبس ٗسإٓٝیّت است.
ض٘ب دیذیذ دس هؿیّ « ٠پی٘بً ٙیٞت )9( »ٞآٗشیٌب ث ٠ػٜٞا ٙیي دٓٝت هٔذس
ایستبد  -چٜذسبّ هجْ اص ای ٚٗ ٚدس ٘ٛبص ر٘ؼٗ ٖ١ ٠كشح ًشدٕ ٘١ ٝی ٚسا ُلتٖ
 ( )11یؼٜی یي ثشخٞسد هٔذسٗأثب ٠ٛثب یي پی٘بٛی ً ٠ای ٚپی٘بٗ ٙشثٞـ ث ٠یيًطٞس  ٝدً ٝطٞس  ٝایُٞ ٚض ٠دٛیب  ٝآُٞ ٙض ٠دٛیب ٛیست؛ ٗشثٞـ ث ٠٘١ ٠ر٢بٙ
است.

گاسَای گلخاوٍ ای:
ٗسئُٔ ٠بص١بی ُٔخب ٠ٛای چیضی ٛیست ً ٠ث ٠یي ًطٞس  ٝث ٠یي ػذّ ٟاص ٗشدٕ
غذٗ ٠ثضٛذ؛ ٗ ،٠ٛبّ  ٠٘١ثطشیّت استٜٗ .ت٢ب ٗطٌْ اسبسی دس ثبة ٗسبئْ
ٗحیف صیست ای ٚاست ً ٠آحبس تخشیت ث ٠آسبٛی  ٝثضٝدی ظب١ش

٘ٛی ضٞد؛

ٝهتی ظب١ش ضذ ،ػالد آ ٙآسیت ١ب ٗ ٝطٌْ ١ب  ٖ١ثؼؿبً ثٜٔذٗذّت  ٝثؼؿبً
ٛبٌٗ٘ ٚاست.

پای گاه اینترنتی و نشر آاثر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای /دیدا ر مورخ  7191/71/77با فعاالن محیط زیست کشور 5

مح
مطالبات زیست یطی رهبر معظم انقالب از مردم و مسؤوالن
:آب ضذن یخ َای قطبی
كشؼ ثلشٗبییذ ً ٠آة ضذ ٙیخ٢بی هكجی ٜٗ ٠ً -ت٢ی ثطٞد ث ٠ثبال آٗذ ٙسكح
آة دسیب١ب ٗ ٝسبئْ ُٛٞبُ ٙٞصیستیِ كشاٝا ٙدیِشی ً ٠ثشایص پیص ٗی آیذ -
دیِش چیضی ٛیست ً ٠هبثْ ػالد ثبضذ ثشای ثطش؛ ای٢ٜب دیِش چیض١بیی ٛیست ً٠
ثطٞد دس ظشف د ٟسبّ  ٝثیست سبّ  ٝغذ سبّ رجشاً ٙشد؛ آحبس ٗبٛذُبسی ثشای
ثطشیّت داسد .یؼٜی ٝهتی اٛسب١ ٙبیی پیذا ضذٛذ ً ٠احسبس ٗسإٓٝیّت ٌٛشدٛذ،
حشٝت٢بی ػ٘ٗٞی ػبٖٓ سا خٞاستٜذ تجذیْ ًٜٜذ ث ٠حشٝت ضخػی ،اص ١ش اٌٗبٛی
ثشای كشثً ٠شدٝ ٙرٞد خٞدضب ٙاستلبدًٜٜ ٟذٛ ،تیزٗ ٠ی ضٞد ای .ٚهٔذسی ثطش،
خف ضٌٜی ١بی هٔذسٗأثبُ ٝ ٠ٛشدًٔ ٙلتی ١بی هذست ١بی ثطشی ،هذست ١بی
صس  ٝصٝس دس دٛیب  ٝدس سكح ر٢ب ٙیي چٜیٛ ٚتبیذ  ٝآحبسی داسد.خت ،ای٢ٜب دس
اثؼبد ر٢بٛی ای ٚرٞسی است؛

يضعیت محیط سیست کطًر :
دس اثؼبد ًطٞسی ٘١ ٖ١ی ٚاست؛ دس اثؼبد ًطٞسی ٗ ٠ً ٖ١ب حبال دسثبسٗ ٟسبئْ
ًطٞسخٞدٗب ٙكؼالً داسیٖ ثحج ٗی ًٜیٖ ،هؿیّ ٠ای ٚاست؛یؼٜی آٛزب  ٖ١آسیج٢ب،
آسیت ١بیی ٛیست ً ٠ث ٠آسبٛی ثطٞد ثشقشف ًشد.

فزسایص خاک :
كشؼ ثلشٗبییذ كشسبیص خبى دس ًطٞس ثش احش س ْ٢اِٛبسی ١ب  ٝثذػْ٘ ًشد١ ٙب
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ٛ ٝذاً ٖٛبسی ١ب؛ كشسبیص خبى چیضی ٛیست ً ٠ثؼذ ثطٞد ث ٠آسبٛی رجشاٛص
ًشد .هؿیّ ٠ی خبى اص هؿیّ ٠ی آة ٗ ٖ٢تش است؛ ٗب ٗطٌْ آة  ٖ١داسیٖٗ،طٌْ
ثضسُی ١ ٖ١ست ٌٚٓ،ثشای ت٢یّ ٠آة سا١ ٟبی كشاٝاٛی ٝرٞد داسد؛ ثشای ت٢یّ٠
خبى حبغٔخیض ای ٚسا١ ٟب دیِش ٝرٞد ٛذاسد .یؼٜی ثی تٞرّ٢ی ثٗ ٠جبٛی حلظ
ٗحیف صیستُ ،ب١ی اٝهبت یي چٜیٗ ٚطٌالتی سا ثٝ ٠رٞد ٗی آٝسد؛ آسیجی ً٠
ٝاسد ٗی ضٞد ،آسیجی ٛیست ً ٠ثطٞد [رجشاً ٙشد] .ختٗ ،ی ضٞد پیطِیشی
ًشدٗ ،ی ضٞد ػالد ًشد؛  ٖ١پیطِیشی ٗی ضٞد ًشد ثسیبسی اص ای ٚچیض١ب سا -
ً ٠ػ٘ذتبً  ٖ١پیطِیشی است  ٖ١ -ثؼؿی ١ب هبثْ ػالد است  ٝثبیستی ای٢ٜب سا
ػالد ًشد.

آلًدگی ًَا :
حبال كشؼ ثلشٗبییذ ٗسئٔ ٠آٓٞدُی ٞ١ا .رضٗ ٝسبئْ ٗ ّٖ٢صیست ٗحیكیِ اٗشٝص
ٗب دس ًطٞسٗ ،سئٔ ٠آٓٞدُی ٞ١ا دس ض٢ش١بی ثضسٍ ًطٞس است؛ دس ت٢شاٝ ٙ
ًال ٙض٢ش١بی ًطٞس؛ ختٗ ،سئّٔ٘٢ٗ ٠ی است ،ای ٚسا ٗی ضٞد پیطِیشی
ًشدٗ،ی ضٞد  ٖ١ػالد ًشد .اُش ٗب حویوتبً ثب ٘١ ٖ١ذّ ٖ١ ،صثبٛ ٖ١ ،ٙیّت
ٛیش١ٝبی٘ب ٙسا سٝی  ٖ١ثِزاسیٖ ً ٠٘١ -سبٛی ً ٠اقشاف ای ٚهؿیّ١ ٠ستٜذ  -ایٚ
ًبس سا ٗی ضٞد حْ ًشد .كالً ٙطٞس یي پٜزٖ خبى ٗب ٝسؼت داسد ،د ٝثشاثش ٗب
ر٘ؼیّت داسدٗ ،طٌْ آٓٞدُی ٞ١ا سا حْ ًشدٟ؛ پس ٗی ضٞد [حْ] ًشد .ثٜبثشایٚ
ایً ٚبس ٌٗ٘ ٚاست؛ ٗب ٗ ٖ١ی تٞاٛیٖ حْ ًٜیٖ.
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ٗسئٔ ٠ؿجبس سا  -ث ٠هٗ ّٞؼشٝف ای ٚسیضُشد١ب سا ٗ -خالً ٗی ضٞد حْ ًشد؛ ای٢ٜب
هبثْ حْ است ،آجتّ ٠غجش ،حٞغٔ ،٠تذثیش ،دٛجبّ ُیشی  ٝای ٚچیض١ب الصٕ است.
ٗسئٔٗ ٠حیف صیستٗ ،سئٔ ٠ای ٚدٓٝت  ٝآ ٙدٓٝت ٛیست؛ ٗسئٔ ٠قٞالٛی ٗذّت
است؛ ٗسئٔ ٠صیذ  ٝػ٘شٛ ٝیست؛ ٗسئٔ ٠ای ٚرشیب ٝ ٙآ ٙرشیبٛ ٙیست؛ ٗسئٔ٠
ً ٠٘١طٞس است؛  ٠٘١ثبیذ دست ث ٠دست  ٖ١ثذٜ١ذ  ٝایٗ ٚطٌْ سا حْ ًٜٜذ.

اَمیت عىاصز اصلی محیط سیست:
س ٠ػٜػش اسبسی دس ٗحیف صیست ١ست ً ٠ای٢ٜب سا ثبیستی ٗٞسد تٞرّ ٠هشاس
دادٞ١ :ا ،آة ،خبىّ٘١ ٠٘١ .ت سا ثبیذ [سٝی ای٢ٜب] ُزاضت[ .قجن] ای ٚآٗبسی ً٠
ث ٚٗ ٠دادٛذ ،دس ت٢شا١ ٙلتبد دسغذ ٗطٌْ آٓٞدُی ٞ١اٗ ،شثٞـ ث ٠حْ٘ ٛ ٝوْ
است ،سی دسغذ ٗشثٞـ ث ٠غٜبیغ آالیٜذ ٟاست  -حبال ای ٚآٗبسی است ً ٠ثٚٗ ٠
دادٛذ؛ ٌٗ٘ ٚاست اٛذًی ً٘تش یب صیبدتش [ثبضذ]؛دسثی ٚض٘ب١ب ٗتخػّػیٚ
١ستٜذ،اقّالػبتطب ٌٚ٘ٗ ٙاست دهیوتش ثبضذ  -خیٔی خت ،پس [ػبْٗ] ٗؼٕٔٞ
ضذ؛ ػبْٗ سا ٝهتی ضٜبختیٖ ،یي هذٕ ث ٠حّْ ٗطٌْ ٛضدیي ضذیٖ؛ ثبیذ ثب
رذّیّت سشاؽ ایٗ ٚسئٔ ٠سكت .ای ٚچیض١ب چیض١بی تجٔیـبتی ٛیست؛ ای٢ٜب اص آٙ
اٗٞسی ٛیست ً ٠ا ّّٝتبثٔٞیص سا ثبیذ صد؛ [ثٌٔ ]٠ا ّّٝثبیذ ًبس سا اٛزبٕ دادٝ .هتی
ًبس اٛزبٕ ُشكتٗ ٠٘١ ،شدٕ ثذ ٙٝتبثٔ ]ٖ١[ ٞاحسبس ٗی ًٜٜذٗ.سئٔٗ ٝ ٠طٌْ
پذیذ ٟؿجبس ً ٠دیشٝص دس خٞصستب ،ٙاٗشٝص دس ًشٗب ٌٚ٘ٗ ٝ ٙاست كشدا دس یي
ٛوك ٠ی دیِش صٛذُی ٗشدٕ سا ٗطٌْ ثٌٜذ ،ثبیذ ػالد ثطٞدٗ .طٌْ پذیذ ٟؿجبس
كوف تٜلّس ٗشدٕ ٛیست؛ ث ٠ثٜذُ ٟضاسش دادٛذ ً ٠ر١ ِْٜبی ؿشة ًطٞس –
ر١ ِْٜبی ثٔٞـ  -ث ٠خبقش ای ٚپذیذ ٟؿجبس دس خكش ٛبثٞدی است؛ ً ٠اُش
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چٜبٛچ ٠خذای ٌٛشد ٟایٗ ٚطٌْ پیص ثیبیذ ،ؾشس١بیص ث٘شاتت ثیطتش اص آٙ
چیضی است ًٗ ٠ب اص تٜلّس دس ت٢شا ٙیب دس یي ربی دیِش دس ٞ١ای ؿجبسآٓٞد
ؾشس  ٝصیبٗ ٙی ثیٜیٖ .ثبیذ ث ٠قٞس رذّی دٛجبّ ثٞد ،ثبیذ ًبس سا دٛجبّ ًشد ،ثبیذ
دیذ ػّٔت چیست؛ ػّٔت ١ب سا ضٜبخت  ٝث ٠غٞست رذّی دسغذد ػالد ثشآٗذ.
یي ٗسئٔٗ ٠سئٔ ٠آة ٗ ٝػشف آة [است] ٚٗ .د ٝس ٠سبّ پیص ثٛ ٠ظشٕ دس
غحجت ا ّّٝكشٝسدی ٚاضبسً ٟشدٕ ًٞٛ ٠د دسغذ آة ًطٞس غشف ًطبٝسصی ٗی
ضٞدٗ ٠٘١ )11( .ػبسف دیِش ٗ -ػبسف ضشة  ٝض٢ش  ٝغٜؼت  ٝؿیش - ٟد ٟدسغذ
استٗ .ب اُش چٜبٛچ ٠ثتٞاٛیٖ ثب تذاثیشی دس آٞٛ ٙد دسغذ ً ٠غشف ًطبٝسصی ٗی
ضٞد ،د ٟدسغذ غشك ٠رٞیی ثٌٜیٖٗ ،ؼٜبیص ای ٚاست ً ٠ث٘١ ٠ب ٙاٛذاص ٟای ً٠
اٗشٝص آة ثشای ضشة ض٢ش  ٝسٝستب١ب  ٝغٜؼت  ٝؿیشٗ ٟػشف ٗی ًٜیٖ ،ث٠
٘١ی ٚاٛذاص ٟآة دس اختیبس ًطٞس هشاس ٗی ُیشد .ای ٚچیض ًٞچٌی است؟ ایٚ
چیض ثب ای ٚػظ٘ت ،اسصش ای ٚسا ٛذاسد ًٗ ٠٘١ ٠سإٓٝی ،ٚدست اٛذسًبس ثطٛٞذ ٝ
ثشٛٝذ دٛجبّ ای ٚهؿیّ٠؟ ثب آثیبسی هكش ٟای ،ثب ضجٌ ٠سبصی ١بی دسست  ٝخٞة
[غشك ٠رٞیی ًٜٜذ] .آة پطت سذ١ب سا ٗب اُش چٜبٛچ ٠ر٘غ ًٜیٖ[ ،اّٗب] ضجٌ٠
سبصی دسست ٌٜٛیٖ – ً٘ب ایٗ ٠ٌٜتأسّلب ٠ٛدس ٗٞاسد صیبدی هؿیّ ٠اص ای ٚهشاس
است  -خت ای ٚآة سا دسٝاهغ ١ذس ٗی د١یٖ ،تجخیش ٗی ضٞد ٗی سٝد؛ ػال ٟٝثش
ای ٠ٌٜحبال ٗطٌالتی  ٖ١پطت سذ١ب ثٝ ٠رٞد ٗی آیذً .بس١بی كشاٝاٛی است ً٠
ثبیذ اٛزبٕ ثِیشد؛ ای٢ٜب رض ٝچیض١بی ثسیبس ٗ ٖ٢است.
ٗسئٔ ٠خبى .ػشؼ ًشدیٖ كشسبیص خبى ،دس ثٜٔذٗذّت خكش ثضسٍ تشی اص
ً٘جٞدآة است.چٜذسبّ هجْ اصای ٚثحخ٢بی آثخیضداسی ٝآثخٞا ٙداسی ٗ ٝبٜٛذ
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ای٢ٜب ٗكشح ضذً ،بس١بیی  ٖ١اٛزبٕ ُشكت؛ ثبیذ ای٢ٜب ثب رذّیّت  ٝهّٞت دٛجبّ
ثطٞد؛ ایً ٚبس١ب ٗتٞهّق ٘ٛبٛذ.
یٌی اص ٗطٌالت ػ٘ذٗ ٟب دس ًطٞس  ٠ً -ای ٚسا ثشحست تزشث ٚٗ ٠ػشؼ ٗی
ً ٖٜث ٠ض٘ب ثشادسا ٝ ٙخٞا١شا ٙػضیض  -پیِیشی ٌٛشد ٙاست؛ ًبس سا خٞة ضشٝع
ٗی ًٜیٖ [اّٗب] پیِیشی الصٕ ٘١یطٝ ٠رٞد ٛذاسد؛ دس ثؼؿی اص ٗٞاسد چشا؛ ١شرب
خٞة پیِیشی ًشدیٖ ،ثٛ ٠تبیذ خیٔی خٞة سسیذیٖ ،دس ثسیبسی اص رب١ب ً ٖ١بس،
ٝسف ًبس ٗتٞهّق ٗی ضٞد ،پیِیشی ٘ٛی ضٞد؛ ای ٚیٌی اص ٗطٌالت اسبسی
است١ .شًذإ اص ض٘ب١ب دس ثخص ١بی ٗختٔقٗ ،ذیشیّتی داسیذ؛ ٗذیشاً ٙطٞس
ثبیذ ث ٠ایٗ ٚسئٔ ٠تٞرًّٜٜ ٠ذ ً ٠پیِیشی ثسیبس ٗ ٖ٢است.
یي ٗسئٔٗ ٠سئٔ ٠ر١ ِْٜب ٗ ٝشاتغ است؛ ای ٚر١ ِْٜبی ٗب ٗ ٝشاتغ ٗب ٖ١ ،سی٠
١بی تٜلّسی ض٢ش١ب ٗ ٝحیف ١بی صٛذُی اٛذ٢ِٛ ٖ١ ،جب ٙخبًٜذ  ٝخبى سا ً٠
ای ٠٘١ ٚدسثبس ٟاّ٘١یّتص ُلتیٖ ،حلظ ٗی ًٜٜذ؛ ای ٚر١ ِْٜب سا ثبیذ حلظ ًشد.
ٗتأسّلب ٠ٛدس ثخط٢بی ٗختٔق ًطٞس ،ای ٚر١ ِْٜبی ٗتشاًٖ  ٝاٛج ٟٞض٘بّ ًطٞس
ثؼؿبً ٗٞسد چپب ٝ ّٝؿبست ٝ ،ثؼؿبً آخش(ٞٗ )12سد ثی تٞرّ٢ی  ٝثی ا١ت٘بٗی هشاس
ٗی ُیشد ٚٗ .تأًیذ ٗی ً ٖٜاربصٛ ٟذ١یذ ث ٠ای ٚر٢ِٜٔب دست دساصی ثطٞد؛
ثخط٢بی ٗختٔق ًطٞس ًٗ ٠سإٓٝیّتی دس ای ٚصٗی ٠ٜداسٛذ ،اص ٜٗبثغ قجیؼی
ُشكت ٠تب ٗحیف صیست تب ثویّ ٠دستِب١ ٟبیی ً ٠استجبقی ثبای ٚهؿبیبداسٛذ ،اربصٟ
ٛذٜ١ذ ثب ث٢ب١ ٠ٛبی ٗختٔق  -اص ض٢شثبصی دسست ًشد ٝ ٙرزة ُشدضِش ٝ
١تٔ ذاسی ٗ ٝبٜٛذ ای٢ٜب ثِیشیذ تب ٗذسس ٠ی ػٔ٘یّ ٝ ٠حٞص ٟی ػٔ٘یّ٠؛  ٠٘١ای٢ٜب
ث٢ب١ ٠ٛبیی ٗی ضٛٞذ  ٝضذ ٟتبً ٠ً - ٜٙٞر١ ِْٜبی ٗب دست ثخٞسٛذ ،ث ٠آ٢ٛب
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تؼشّؼ ثطٞد؛ ث ٠ر٢ِٜٔب تؼذّی ثطٞد  ٝتبً ٜٙٞث ٠ر ِْٜتؼذّی ضذٟ؛ رٔٞیص سا
ثب استحٌبٕ ًبْٗ ثِیشیذ.

پذیذٌ سمیه خًاری:
یي ٗسئٔ ٠پذیذ ٟصٗی ٚخٞاسی است .آجتّ ٠پذیذ ٟصٗی ٚخٞاسی پذیذ ٟرذیذی
ٛیست؛ هذی٘ی است؛ٗب اصدٝسٞٛ ٟرٞاٛی  ٝرٞاٛی ٌٗشّس ٗی ضٜلتیٖ صٗی ٚخٞاسا،ٙ
صٗی ٚخٞاسا !ٙخت ،تٞهّغ ای ٚثٞد ٟاست ً ٠دس ٛظبٕ اسالٗی  ٝر٘ٞ٢سی اسالٗی
ای ٚپذیذٗ ٟتٞهّق ثطٞد؛ اربصٛ ٟذ١یٖ ًسبٛی ثیبیٜذ ثب دستاٛذاصی ث ٠صٗی١ ٚبی
ُٛٞبُ ٙٞاقشاف ض٢ش  ٝح١ ٠ٗٞبی ض٢ش ٜٗ ٝبقن خٞة ،حشٝت ػ٘ٗٞی سا ثٞٛ ٠ث٠
خٞد تجذیْ ًٜٜذ ث ٠حشٝت ضخػی .ای ٚثٞستب ٙػظی٘ی ً ٠كشؼ ًٜیذ دس كالٙ
ٛوك ٠ض٢ش ٝاهغ است ،یي حشٝت ػ٘ٗٞی است؛ [ایً ]٠ٌٜسبٛی ثیبیٜذ ثب صسِٛی،
ثب دست ًبسی ًشد ٙهب ،ٙٞٛثب احیبٛبً خشیذ ِٙیٌی دٛ ٝلش آدٕ سست ػٜػش دس
كال ٙدستِب ،ٟای ٚحشٝت ػ٘ٗٞی سا تجذیْ ًٜٜذ ث ٠حشٝت ضخػی خٞدضب،ٙ
خیٔی سٛذ آٝس است! حبال ثحج صٗی ٚخٞاسی ،یٞاش یٞاش ضذ ًٟٞ ٟخٞاسی! ثٜذٟ
ُب١ی ًٗ ٠ی س ٕٝاستلبػبت ض٘بّ ت٢شاِٛ ٝ ٙبٗ ٟی ً ،ٖٜاٛسبٝ ٙاهؼبً خیٔی
ٗتأسّق ٗی ضٞد .ثبس١ب ٗ ٚدس دیذاس ثب ٗسإٓٝی ٚض٢شی ٗ ٝسإٓٝی ٚدٓٝتی ٝ
ٗبٜٛذ ای٢ٜب ایٗ ٚسبئْ سا دس ٗیبُ ٙزاضت ٠إ .خت تالش ً ٖ١شد ٟاٛذ ٌٓ ٚهبقغ
ثبیذ ثشخٞسد ًٜٜذٗ .سإٓٝی ٚثبیذ دس ٗوبثِْ ای ٚسٞءاستلبدًٜٜ ٟذ ،ٟهبقؼیّت ث٠
خشد ثذٜ١ذ؛ ػُشؾ ٠ثبیذ ث ٠خشد ثذٜ١ذ؛ ِٛزاسٛذ كال ٙآدِٕ سٞءاستلبدٟچی ثب
ضی١ٟٞبی ٗطخّع[سٞءاستلبدًٜ ٟذ] .اٛسب ٙاص آ ٙثبال ًِٛ ٠بٗ ٟی ًٜذٗ،ی ك٘٢ذ
ٗ ٝی ثیٜذ ً ٠چً ٠بس داسٛذ ٗی ًٜٜذ .اٗ ّّٝی سٛٝذ اربصٗ ٟی ُیشٛذ ،یي
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تأسیسبتی دس اٛت٢بی یي صٗی ٚدسست ٗی ًٜٜذ؛ ثؼذ ً ٠اٛت٢بی صٗیٗ ٚبّ آ٢ٛب
ضذ ٠٘١ ،سكح صٗی ٚث ٠قٞس قجیؼی هبثْ ٛوْ ٝاٛتوبّ خٞا١ذ ضذ؛ اص ایً ٚبس١ب
ٗی ًٜٜذ .ای ٚض٘بّ ت٢شا ٝ ٙؿشة ت٢شا ،ٙدس ٝاهغ ٗزبسی تٜلّسی ض٢ش ت٢شاٙ
است؛ استلبػبت ض٘بّ ت٢شا ٙسا یي رٞس ،قشف صٗی١ ٚبی ؿشة ت٢شا ٙسا یي
رٞس .دس ٗط٢ذ  -ض٢ش ٗب  ٚٗ -سكتٖ دیذٕ قشف استلبػبت رٜٞة ض٢ش ً٠
دسٝاهغ ٗشًض تٜلّس ض٢ش است ،داسٛذ اكشادی آ ٙثبال خبٗ ٠ٛی سبصٛذ١ ،تْ
ٗی سبصٛذ ،سبخت٘ب١ ٙبی چٜذ قجوٗ ٠ی سبصٛذ؛ ای٢ٜب ثذ است ،ای٢ٜب ؿٔف است؛
رشٕ ثذاٛیذ ای٢ٜب سا .یٌی اص ًبس١بی اسبسی «رشٕ اِٛبسی» دس هب ٙٞٛاست؛ ای٢ٜب
سا ثبیذ رشٕ داٛست دس هب ٝ ٙٞٛایً ٚسبٛی ً ٠ایً ٚبس١ب سا ٗی ًٜٜذ تؼویت
هؿبئی ًشد .غِشف ای ٠ٌٜثشٛٝذ هٔؼ )13( ٠ثٜب ثٌٜٜذً ،بكی ٛیست؛ ً ٠آ ٙسا ٖ١
ٗتأسّلب ٠ٛدس ٗٞاسدی ٘ٛی ًٜٜذًٞ ،تب١ی ٗی ًٜٜذ.
ٛجبیذ اربص ٟداد ًٜٗ ٠جغ ضشة ت٢شاٞٗ ٙسد تؼشّؼ هشاس ثِیشد؛ ٜٗجغ ٞ١ا  ٝتٜلّس
ت٢شاٞٗ ٙسد تؼشّؼ هشاس ثِیشد؛ ٜٗبثغ صٛذُی دس ت٢شا - ٙپبیتخت ًطٞس ٗ ٝشًض
دٓٝت اسالٗی ٞٗ -سد تؼشّؼ یي ػذّ ٟای هشاس ثِیشد؛ ثب ای٢ٜب ثبیذ ثشخٞسد ًٜیذ.

جذیت دستگاٌ َای حاکمیتی در بزابز تخلفات:
اُش خذای ٌٛشد ٟدس داخْ دستِب١ ٟب ًسبٛی ١ستٜذ ًًٞ ٠تب١ی ٗیًٜٜذ ،ثب
آ٢ٛب ضذیذتش ثشخٞسد ًٜیذ؛ ای٢ٜب رضً ٝبس١بی الصٕ  ٝاسبسی استٜٗ ٖ١.بثغ
قجیؼی ٖ١ ،ض٢شداسیٗ ٖ١ ،حیف صیست ٖ١ ،دستِب١ ٟبی ٛظبستی  ٠٘١ -ای٢ٜب -
ثبیستی ثب ایٝ ٚؾغ اَسَق ثبس ٗوبثًٜٜٔ ٠ذ .ثبالخش ٟحلظ ٗحیف صیست  ٝسػبیت
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ٗحیف صیست ،یي ٝظیل ٠حبً٘یّتی است؛ آجتّٗ ٠شدٕ ٛ ٖ١وص داسٛذ؛ ٗشدٕ ٗی
تٞاٜٛذ ٛوص ١بی خٞثی ایلب ًٜٜذٌ٘١ ،بسی ًٜٜذ؛ ضشقص ای ٚاست ً ٠دستِبٟ
١بی حبً٘یّتی ث ٠قٞس رذّی دٛجبّ هؿیّ ٠ثبضٜذ .اُش رذّیّت ث ٠خشد ثذٜ١ذٗ ،شدٕ
 ٖ١ث ٠ای٢ٜب ً٘ي خٞاٜ١ذ ًشد.

لشيم تُیٍ پیًست محیط سیستی:
[پس] اّٝالً ت٢یّ ٠سٜذ ّٗٔی ثشای ٗسبئْ ٗحیف صیست؛ [ ٝثؼذ] ٌ٘١بسی دستِبٟ
١ب ً ٠ا ّّٝاضبسً ٟشدٕ ً ٠٘١ ٠دستِب١ ٟب ثبیذ ثزذ ثب ٘١ذیِش ٌ٘١بسی ًٜٜذ؛[ٝ
ثؼذ] پیٞستِ ٗحیف صیستی ثشای  ٠٘١ثشٛبٗ١ ٠بی سبصٛذُی ٠٘١ .ثشٛبٗ١ ٠بی
سبصٛذُی اص ض٢شی  ٝغحشایی  ٝغٜؼتی  ٝثویّ ٠قشح ١ب ،حت٘بً یي پیٞست
ٗحیف صیستی ثبیذ داضت ٠ثبضذ؛ ربدّٗ ٟیخٞا١یذ ثٌطیذٗ ،طخّع ثبضذ ً٠
تأحیشش دس ٗحیف صیست چیست؛ ًبسخبٗ ٠ٛی خٞا١ذ ٛػت ثطٞد ،ثبیذ ٗؼٕٔٞ
ثبضذ ً ٠تأحیشش دس ٗحیف صیست چیست؛ ثؼؿی اص ٗسبئْ تزبسی ،ثؼؿی اص ٛوْ
ٝاٛتوبّ ١ب ً ٝبس١بی ثبصسُبٛی؛ ای٢ٜب ثبیستی پیٞست ٗحیف صیست داضت ٠ثبضذ.

يظایف قًای قضائیٍ ي مقىىٍ:
رشٕ اِٛبسیِ تخشیت ٗحیف صیست .دستِب ٟهؿبئی  ٝدستِب١ ٟبی ؾبثف ٝ ،پیص
اص آ٢ٛب هٞاٛیٗ ٚزٔس ،ثبیذ سٝی ای ٚتٌی ٠ثٌٜٜذ .آجتّ ٠هٞاٛیٜی داسیٖ  ٝاآلٙ
هٞاٛی ٚخٞثی ١ستٜٗ ،ت٢ب ثبصِٛشی الصٕ است؛ ثبیستی تخشیت ٗحیف صیست
رشٕ ٗحسٞة ثطٞد؛ ث ٠ػٜٞا ٙرشٕ ثبیستی تؼویت ثطٞد .پبالیص  ٝثبصِٛشی
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هٞاٛیٞٗ ٚرٞد ،توٞیت ٛظبست ١بی ثی اؿ٘بؼ ٛ -ظبست اٛزبٕ ثِیشد١ ،یچ ُ٠ٛٞ
اؿ٘بؾی  ٖ١دس ایٛ ٚظبست ١ب غٞست ِٛیشد  ٝسؤسبی دستِب١ ٟب ضخػبً ٛظبست
ًٜٜذ.

وقص آمًسش ي پزيرش ي رساوٍ ملی:
 ٝضبیذ اص ر٢تی اص  ٖ٢ٗ ٠٘١تش ،كش َٜ١سبصی است؛ كش َٜ١سبصی؛ ٗشدٕ
ثذاٜٛذ ً ٠اّ٘١یّت حلظ ٗحیف صیست چوذس است .ای ٚسا اص دثستب ٙثبیذ ضشٝع
ًٜیٖ ،دس ًتبث ٠ای دسسی؛ ثبیذ ثچّ١ ٠بی ٗب اّ٘١یّت ٗشتغ  ٝرٞ١ ٝ ِْٜا  ٝآة ٝ
خبى  ٝدسیب ٗ ٝبٜٛذ ای٢ٜب سا اص ًٞدًی ثلٜ٘٢ذ  ٝسٝی آ ٙحسّبس ثبضٜذ .حلظ
حشیٖ ٗحیف صیست ثبیذ رضئی اص كش َٜ١ػ٘ٗٞی ثطٞد .آجتّٛ ٠وص سسبّٔٗ ٠ٛی سا
ٛ ٖ١جبیذ ٛبدیذُ ٟشكت ،ثبیستی حت٘بً سسبّٔٗ ٠ٛی ٛوص ایلب ًٜذ.

بیان یک تجزبٍ:
اّٗب ٗشدٕ ٗ ٖ١ی تٞاٜٛذ ًبس ًٜٜذ.ثٜذ ٟیي ٗٞسد سا خٞدٕ دیذٕ دس یٌی اص
ییالهبت ٗط٢ذ  -ربؿشم  -یي دٝست هذی٘ی ٗب یي صٗیًٞ ٚچٌی داضت ٝ
داسد .یي آة ٗختػشی ث ٠هذس ٗخالً ٛػق آٛچ ٠اص ٓ ٠ٓٞی هٞسی ٗی آیذ ثیش،ٙٝ
آ ٙثبال ثٞد .ای ٚآة سا ر٘غ ًشدٛذ١ ،ذایت ًشدٛذ ،حلظ ًشدٛذ ،چٜذ استخش دس
ای ٚصٗی ٚاص ای ٚآة ثٝ ٠رٞد آٗذ  ٝصٗی ٚآثبد ضذ؛ اص یي آة خیٔی ٗختػش ً٠
ٗی تٞاٛست ث١ ٠ذس ثشٝد ١ ٝیچ ًس ٛ ٖ١ل٘٢ذ ٛ ٝجیٜذ.
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یٌی اص دٝستبٗ ٙب ٛوْ ٗی ًشد ٗ ٝی ُلت دس یضد  ٠ً -خت ،یضد رضٜٗ ٝبقن ًٖ
آة ًطٞس است  -یي ٛلشی دػٞت ًشد اص ٗب دس یي ثبؿی ،ثٞستبٛی  -یي ربیی
تشتیت داد ٟثٞد ثب دسخت ً ٝطت  ٝصسع  ٠٘١ ٝچیضُ ،لتص ًٗ ٠ی خٞا١یذ
ٜٗجغ آة ایٜزب سا ثجیٜیذ؟ ُلتیٖ ثُٔ .٠لت ٗب سا ٗجبٓؾ قٞالٛی ای ثشد  -ضبیذ
ٗخالً چٜذ ًیٔٗٞتش؛ حبال ٗ ٚدسست یبدٕ ٛیست خػٞغیّبت سا  -آٛزب سكتیٖ،
دیذیٖ ثٔ ،٠ث ٠هذس یي ٓ ٠ٓٞآكتبثٗ ،٠ختػش آثی داسد ٗی آیذ؛ ای ٚآدٕ ّ٘١ت
ًشد ،ٟای ٚآة سا حلظ ًشد١ ،ٟذایت ًشد ،ٟآٝسد ،ٟاص ای ٚآة استلبد ٟث٢ی٠ٜ
ًشد .ٟیؼٜی اص ای ٚآث٢بی ًطٞس ٗی ضٞد ٗشدٕ دس ٗحیف ١بی صٛذُی خٞدضبٙ
استلبد١ ٟبی ث٢ی ٠ٜثٌٜٜذ«.دسختٌبسی»اص رً٘ٔ ٠بس١بی خٞة است .آجتّ ٠دسخت
سا ٗی ًبسٛذ ٚٗ ،ضٜیذٕ دسست ٢ِٛذاسی ٘ٛی ضٞد .دسختٌبسی سایذ ضذ ٟاّٗب
دسخت ًً ٠بضتیذ ،ثبیذ دسخت سا ٢ِٛذاسی ًٜیذ؛ حبال یب خٞدضب٢ِٛ ٙذاسی
ثٌٜٜذ یب دستِب١ ٟبی ض٢شداسی ثٌٜٜذ؛ ثبالخش ٟایً ٚبس ثبیذ اٛزبٕ ثِیشد.

وبایذ وسبت بٍ محیط سیست کًتاَی ضًد:
یي رب١بیی ١ ٖ١ست دس اقشاف ت٢شا - ٙحبال ای ٚسا ٗ ٚایٜزب ثِٞیٖ  -قشف
ضشم ت٢شا ،ٙیي ثٞستب ٙثضسُی است ،یي ٜٗكو ٠خیٔی ٝسیؼی است ثیٚ
ثضسُشا ٟثبثبیی تب استلبػبت هٞچي؛ یي صٗیٜی است ٗتؼّٔن ث ٠استص .ثٜذُ ٟب١ی
اٝهبت دس ایٗ ٚسیش١بی غجحِب١ی دس ثؼؿی اص سٝص١ب اص آٛزب ٗی سٝیٖ ٝ
استلبػبت سا حشًت ٗیًٜیٖ،ساٗ ٟی سٝیٖ؛ٗ١ ٚشٝهت آٛزب ٗی س،ٕٝدٖٓ ٗی ٓشصد!
چٗ ٙٞی دا ٖٛد١ ٟب چطٖ ق٘غ ًبس ٗتٞرّ ٠ایٜزب استً.بس١بیی  ٖ١ضشٝع ًشدٛذ،
ٗب رٔٞیص سا ُشكتیٖ ،یي تطشی صدیٖ ،دػٞایی ًشدیٖ؛ ٗی داٞٗ ٖٛهّتبً دست
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ثشداضتٜذ ،اّٗب ٜٗتظشٛذ یي ؿلٔتی غٞست ثِیشد؛ یب ای ٚحویش ٛجبضٖ ،یب ؿلٔتی
پیص ثیبیذ ،ثبالخش ٟثشٛٝذ ایٜزب سا تػشّف ًٜٜذ؛ ٝاهؼبً اٛسب ٙدٓص ٗی ٓشصد؛ یي
ثٞستب ٙثضسٍِ ضبیذ چٜذ غذ ٌ١تبسی – ٘ٛی دا ٖٛچوذس است  ٠ً -اغٔص ٖ١
ظب١شاً ٗتؼّٔن ث ٠استص ثٞد ٌٚٓ ٟاالٞٗ ٙسد استلبد ٟاستص ٛیست ٞٗ ٝسد اختالف
ثی ٚاستص ٝ ٝصاست اقّالػبت  ٝای٢ٜب است .ثٛ ٠ظش ٗ ٚایٜزب ٗبّ ٗشدٕ است؛ ایٜزب
ثبیذ ث ٠غٞست یي ُشدضِب ٟػ٘ٗٞی ٗشدٗی دسثیبیذٌٗ .شّس  ٚٗ ٖ١ای ٚسا پیـبٕ
دادٕ ثٗ ٠سإٓٝیُٛٞ ٚبُ ،ٙٞض٢شداسی ثبیذ ثشٝد ایٜزب سا تػشّف ًٜذ ،دساختیبس
ٗشدٕ ثِزاسد .ربی ثسیبس ٝسیغ ،خٞة ،خٞش آة ٞ١ٝا دس ضشم ت٢شا،ٙ
پُشدسخت .حتّی ٗ ٚیي ٝهتی آٛزب دیذٕ یي ُٔ ٠آ ٞ١یب ثض ً١ٞی ثٞد ً ٠اص دٝس
دیذٗ ٟی ضذ؛ یي ربی ای ٚرٞسی[ .ای ]ٚدس اختیبس ٗشدٕ هشاس ثِیشدٗ ،شدٕ
ثشٛٝذ استلبد ٟثٌٜٜذ .اُش ًٞتب١ی ثطٞد ،آٛزب ٗ ٖ١خْ ثؼؿی رب١بی دیِش
[خٞا١ذ ضذ] ًٗ ٠تأسّلبًٞ ٠ٛتب١ی ضذ  ٝیي ٝهت دیذیٖ ً ٠سبخت٘ب١ ٙب آٛزب
سش ثٜٔذ ًشدٛذ ٗ ٝذّػی پیذا ضذ ،ثؼؿی اص دستِب١ ٟب ٗ ٖ١تأسّلب ٠ٛاص سٝی
ؿلٔت  ٠ٛ -اص سٝی ؿشؼ  -كال ٙصٗی١ ٚب سا ثً ٠بسٜٗذا ٙخٞدضب ٙدادٛذ ،آ٢ٛب ٖ١
ث ٠یٌی دیِش كشٝختٜذ؛ایً ٚبس١بیی  ٝثی اٛؿجبقی ١بیی ًٗ ٠تأسّلب ٠ٛدس صٗی٠ٜ
صٗی١ ٚب  ٝدس صٗی ٠ٜایٜٗ ٚكو ٠تٜلّسی ض٢ش١بی ثضسٍ ثٝ ٠رٞد ٗی آیذ  ٝاص ایٚ
هجیْ [هجالً  ]ٖ١ثٝ ٠رٞد آٗذ ٟاست.

وقص وظارتی مزدم:
ث١ ٠شحبّ ٗسئٔٗ ٠سئٔ ٠ثسیبس ّٗ٘٢ی است؛ ًبسً ،بس ّٗ٘٢ی استٗ .ب دس ایٚ
صٗی١ ٠ٜب ٘١یط١ ٠ش سبّ غحجت ًشد ٟایٖ ٚٗ .حبال ای٢ٜب سا ُلتٖ تب دس ٗؼشؼ

پای گاه اینترنتی و نشر آاثر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای /دیدا ر مورخ  7191/71/77با فعاالن محیط زیست کشور 76

مح
مطالبات زیست یطی رهبر معظم انقالب از مردم و مسؤوالن
اقّالع ٗشدٕ  ٝهؿبٝت ٗشدٕ هشاس ثِیشد  ٝثش ای ٚاسبس ٘ٛش ٟثذٜ١ذ ث ٠دستِب١ ٟب.
ٗؼیبس،دست ٗشدٕ ثبضذ ،ث ٠دستِب١ ٟب ٘ٛش ٟثذٜ١ذ ،هؿبٝت ًٜٜذ سارغ ث٠
دستِب١ ٟب ًً ٠ذإ دستِب ٟتٞاٛست دسثبسٗ ٟحیف صیست ای ٚاهذاٗبت سا ثٌٜذ ٝ
ایٞٗ ٚكّویّت٢ب سا ث ٠دست ثیبٝسد ً ٝذإ دستِبٛ ٟتٞاٛست .اٗیذٝاسیٖ ا ٙضبءاهلل
خذاٛٝذ  ٠٘١ض٘ب١ب سا اص ًسبٛی هشاس ثذ١ذًٗ ٠یتٞاٛیذ دس ای ٚصٗی١ ٠ٜب ًبسًٜیذ.
ٝآسّالٕ ػٔیٌٖ  ٝسح٘ةاهلل  ٝثشًبت٠
پی وًضت َا :
 -1سًرٌ رحمه ،آیٍ 11

مىظًر کاَص گاسَای گلخاوٍ ای کٍ

 -2بذين تًجٍّ بٍ

عامل اصلی گزم ضذن کزٌ سمیه َستىذ.

 -3سًرٌ بقزٌ ،بخطی اس آیٍ 29
-4دکتز پزيیش کزدياوی
 -5سًرٌ ًَد ،بخطی اس آیٍ 61

 -11خطبٍ َای وماسجمعٍ تُزان
()1381/1/16
 -11اس جملٍ ،بیاوات در جمع سائزان ي

 -6سًرٌ بقزٌ ،بخطی اس آیٍ 215

مجايران حزم رضًی در مطُذ مقذّس

َ -7مان مأخذ

() 1391/1/11

 -8سًرٌ وحل ،آیات  9تا 13

 -12ي بعضی دیگز

-9پیمان بیه المللی بیه کطًرَای صىعتی بٍ

-13پاسگاٌ
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پایگاه اینترنتی و نشر آثار حضرت آیت هللا العظمی
خامنو ای
دیدار مورخ  7131/71/71با فعاالن محیط
زیست کشور

