گراميداشت ىفتو حميط زيست ( 61-22

خرداد ماه )

مصادف با رًز جياني حميط زيست

 ْٚٛسبٍ ٚسٗص  5طٗئٔ دس سشاسش دٕيب ث ٚػٖ٘آ سٗص جٜبٕي ّحيط صيست ىشاّي داضتّ ٚي ض٘د.
دس ّي ٜٔػضيض ّب ايشآ ٕيض ،اص  61تب  22خشداد ّب ٙثه ٚػٖه٘آ ٛهتهّ ٚحهيط صيسهت ٕبّيهزاس
ىشديذ ٙاست.
تبسيخچ ٚسٗص جٜبٕي ّحيط صيست ث ٚسبً ّ6792يالد ثبص ّي ىشدد .دس آٓ سبً ثشا اٍٗهئ
ثبس ،سبصّبٓ ٌَّ ّتحذ مٖهشإسي سا ثب ّ٘ض٘ع إسبٓ ٗ ّحيط صيست دس ضهٜش اسهتن َِٜسه٘ئذ
ثشىضاس ْٕ٘دْٛ .ضّبٓ ثب ثشپبيي ائ مٖهشإس ،قطؼٖبّ ٚا ت٘سط ّجْغ ػْهّ٘ي سهبصّبٓ َّهٌ
ّتحذ تص٘يت ىشديذ مّٖ ٚجش ث ٚتطنيٌ ثشٕبّّ ٚحيط صيسهت سهبصّبٓ َّهٌ ّتحهذ )UNEP
ضذ.
دس سٗص جٜبٕي ّحيط صيست ،ثشٕبّّ ٚحيط صيست سبصّبٓ ٌَّ ّتحذ تْبُ افشاد سا تشغيهت ّهي
ْٕبيذ م ٕٚ ٚتٖٜب ّسئٍ٘يت خ٘د سا دس قجبً صّئ دسك ْٕه٘د ،ٙثَنه ٚقهذست راتهي ٛهش فهشد سا
يبدآٗس ّي ْٕبيذ تب ٛشمذاُ يل آطإس ٗيب يل مْپئ ثشا تغييشات ّثجهت صيسهت ّحيطهي
ثبضٖذ.
ْٛچٖئ ثش ائ اسبس ْٚٛ ،سبٍ ٚثّٖ ٚبسجت سٗص جٜبٕي ّحيط صيست ،ضهؼبس ّحه٘س ت٘سهط
ثشٕبّّ ٚحيط صيست سبصّبٓ ٌَّ ّتحذ تٜي ٗ ٚاػالُ ّهي ىهشدد ،اّسهبً ٕيضضهؼبس ٗ ّحه٘س سٗص
جٜبٕي ّحيط صيست

" ىفت ميليارد رؤيا ،يك سيياره ،بيا ايتيياص مصيرف

كنيم "اػالُ ىشديذ ٙاست.

سؤيب پشداص اٍٗئ قذُ ث ٚس٘ تحقق آيٖذ ٙا است مّ ٚب ّيخ٘اٛيِ ث ٚآٓ دست يبثيِ.
تص٘س مٖيذ مّ 9 ٚيَيبسد آسصٗ ٗقتي مّ ٚحقق ّي ضٕ٘ذ چ ٚاتهبقي ّي افتذ .ائ ّ٘ض٘ع ثب يل
حشمت فشد آغبص ضذ ٗ ٙقذست ٛب سا ث ٚس٘ ّتْشمض ضهذٓ سه٘م ّهي دٛهذ ٗ دس ٕٜبيهت ثهٚ
ص٘ست يل ْٕ٘د ػيٖي ٗٗاقؼي ّٖجش ّي ض٘د.

اّسبً سهيشآ ثشٕبّّ ٚحيط صيست سبصّبٓ ٌَّ ّتحذ ،يل تيِ آسصٗ تطنيٌ داد ٙإذ تهب تْهبُ
افشاد جٜبٓ سا تط٘يق مٖٖذ م ٚتْبُ سٗيب ٛب ٗ آسصٗ ٛبيطبٓ سا دس ّ٘سد يهل صّهئ سهبٍِ تهش دس
حْبيت اص اٛذاف ت٘سؼ ٗ ٚپيطشفت ّحيطي ث ٚاضتشاك ىزاضت ٗ ٚثش اصً٘ ّطتشك ّبٕٖذ ،آة،
غزا ،إشط ٗ ّٖبثغ طجيؼي ٗ ّصشف صهحي إٜٓهب تيميهذ ْٕه٘د ٗ ٙاص ٛهذس دادٓ آٓ خه٘دداس
ْٕبيٖذ.
اٍٗئ ّسئَّْٜ ٚي م ٚدس ائ ّيبٓ ّطشح ّي ض٘د ،مبٛص ّصشف إشط اسهت .ثهذٗاض ضهشٗست
داسد م ٗ ٚسبيٌ ٗ سيستِ ٛبيي سا دسىيش مٖيِ م ٚإشط مْتش ّصشف ْٕ٘د ٗ ٙثؼهذاض ثه ٚفنهش
استهبد ٙاص إشط ٛب ٕ٘ ثيبفتيِ.
افضايص ٗ استقبء ّطبسمت ّشدّي دس حهبظت ّحيط صيسهت ،افهضايص تؼهذاد تطهنٌ ٛهب غيهش
دٍٗتي صيست ّحيطي ،افضايص سط ػشصٛ ٚب حهبظتي ثهش اسهبس ضه٘اثط اتحبديه ٚجٜهبٕي
حهبظت اص طجيؼت ) ٗ (IUCNافضايص تؼذاد ٗ سهط ّٖهبطق تحهت ّهذيشيت ّهي ت٘إهذ دس
ساستب تحقق اٛذاف حْبيت اص ّحيط صيست ّ٘ثش ٗاقغ ض٘دّْٜ .تشئ اصٌ دس جَهت اػتْهبد،
آّ٘صش ٗ ت٘جي ٗ ٚسٜيِ ْٕ٘دٓ ّشدُ دس ّٖبفغ حبصٌ اص ائ ّٖبطق ٗ ّطهبسمت إٜٓهب دس اّه٘س
است .ثط٘سينّ٘ ٚج٘ديت خ٘د سا ٗاثست ٚث ٚثقب ٗ استقب سط ميهي ّٖبثغ صيستي اطشاف خه٘د
ثذإٖذ.
اصالح ضي٘ٛ ٙب سايج ٗ سٖتي ّصشف إشط ّ ،ي ت٘إذ سا ٙحٌ ثسيبس اص ّؼضهالت تغييهشات
اقَيْي دس ػصش حبضش ثبضذ.
ضشمت َّي ٕهت ايشآ ثؼٖ٘آ يني اص چٜبس ضشمت ثضسه ثئ اٍََْي دس جٜبٓ ،دس سبٍٜب اخيش
دغذغٛ ٚب مبٛص آسيت ٛب صيست ّحيطي سا دسخط ّطي خ٘د قشاس داد ٙاست ٗدس ساثط ٚثب
ضؼبس اّسبً فؼبٍيتٜبيي ث ٚضشح ريٌ إجبُ ضذ ٙاست :
 صشف ٚج٘يي دس ّصشف مبغز ثب جبييضيٖي سيستِ اتّ٘بسي٘ٓ ّنبتجبت اداس . -استهبد ٗ ٙجبييضئ ْٕ٘دٓ الّپ ٛب مِ ّصشف ث ٚجب الّپ ٛب پش ّصشف.

 استهبد ٙاص ّ٘اد ضيْيبيي مِ خطش ٗ سبصىبس ثب ّحيط صيست ثه ٚجهب ّه٘اد ضهيْيبييپشخطش دس فشايٖذ تٍ٘يذ ٗ ػَْيبت ثٜش ٙثشداس ٕهت ٗ ىبص.
 تهنيل پسْبٕذٛب اص ّجذاء ٗ ثبصيبفت ٗدفٔ اصٍ٘ي إٜٓب دس ضشمتٜب . پبيص ٗ ّذيشيت إتطبس آاليٖذٛ ٙب ٘ٛا ٗ ّذيشيت پسبة ٛهب صهٖؼتي ثهب اسهتهبد ٙاصسٗش ٛب جبييضئ ّ٘ج٘د ّبٕٖذ تضسيق ث ٚچبٛ ٙب دفؼي ٗ استهبد ٙدس اصديبد ثشداضت
اص ّخبصٓ ٕهت ٗ ىبص.
ْٛچٖئ پيطٖٜبد ّييشدد دس ساستب اٍضاُ ػَْي ث ٚپيطهييش ٗمهبٛص آسهيت ٛهب صيسهت
ّحيطي ساٛنبسٛب ريٌ ّذ ٕظش قشاس ىيشد :
 استقب ٗضؼيت ّحيط صيست ٗ سسيذٓ ث ٚاستبٕذاسدٛب َّي ٗ ثئ اٍََْي.
 ت٘ج ٚث ٚاصٌ ت٘سؼ ٚپبيذاس دس ثٜش ٙثشداس اص ّٖبثغ ثٖٛ ٚيبُ اجشا ثشٕبّهٛ ٚهب ٗ طهشح
ٛب ت٘سؼ.ٚ
 ايجبد تطنٌ ٛب صيست ّحيطي دس تْبّي ٕٜبدٛهب ٗ سهبصّبٓ ٛهب ثْٖظه٘س پبمسهبص ٗ
حهبظت اص طجيؼت.
 اٍٗ٘يت اصَي طشح ٛبْٛ ،يبُ ث٘دٓ ت٘سؼ ٚثب حهبظت اص ّحيط صيست ثبضذ.
 فشٖٛو سبص ٗ ّطبسمت ج٘اّغ ّحَي ٗ ثّ٘ي دس ساستب ّهذيشيت ّٖهبطق چٜبسىبٕهٚ
حهبظت ضذ ٙسبصّبٓ حهبظت ّحيط صيست ثبضذ..

در وُايت بايد اذعان داشت ايه تالش َمگاوي كمك خًاَد كرد تاا
بٍ يك سيارٌ سالم تر ي مردمي با وشاط تر دست پيدا كىيم.
ايه را بايد باير كىيم.
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