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 پاك زمين

 بته كته استت 78 پاييز به مربوط دارند دست در كه ايشماره كه دارند توجه اي،فصلنامه دوستان
 رستيدي  77 ستا  بته كه شد چاپ آماده هنگامي و است افتاده تعويق به آن انتشار و چاپ داليلي

 .نمايي  حضورتان تقدي  پاك زمين موضوع با را سخنان اين ديدي  بهتر و ارديبهشت اوايل آنه 
 نامگتااري پاك زمين روز يونسكو سازمان سوي از سا  هر ارديبهشت دوم با مصادف آوريل، 22روز

 ... و زيست محيط جهاني روز پاك، هواي روز چون ديگر روز دهها مانند است، شده

 ختاكي كره اين بر رمقي ديگر آورند،مي و اندآورده زمين سر بر كه بالهايي با كه اينست واقعيت
 ستماواتي كترهزيستت تنها اين كمين در كه خطري عواقب به و دانندمي بيشتر كه آنها و نمانده
 بته دهند، نجات نيستي خطر از را آن شده قيمتي هر به كه اندافتاده پا و دست به واقفند، است،
 ارائته ه  ارهاييراهك جدي هشدارهاي دادن ضمن و شودمي پا بر گوناگوني هايمناسبت سبب همين

 زمين سياره" سا  عنوان با گاشته سا  در آن رويداد مهمترين به توانمي آنها ميان از كه شودمي

(Planet Earth) " 2002تتا 2007از ستا ، چهتار شده قرار موضوع اهميت به توجه با كه نمود اشاره 
 زيستتگاه تنهتا ايتن نتابودي خطتر از جلتوگيري براي كافي فرصت تا باشد زمين سياره هايسا 

 مبتارزه و جلوگيري و آن نگاهداري پاكيزه زمين حفظ اساسي راهكارهاي از يكي .باشد موجودات
 هتايتوسعه و پيشرفت با كه است بيست  قرن هايتحفه از هاآالينده و هاآلودگي .هاستآلودگي با

 گريبانگير آن آمدهايپي ستا بديهي و است شده حاصل بشر هايخواهيهزياد بهتر عبارت به و صنعتي

 گازهتاي افتزاي  زمتين، جتو در 2Co گتاز مكعب متر ميلياردها رهاسازي از .است شده ه  خودش
 گرفته هاپساب و پسماندها رهاسازي از و ازون اليه از بخشي پارگي تا زمين شدن گرم و ايگلخانه

 مهمتر و درياها هايآلودگي تا
 و ختاك نتابودي از و هستتند، روان زمتين سطح در محدودي ياربس ميزان به كه شربي قابل آبهاي
 معتدنكاري عمليتات در تني ميليارد 200 از بي  هايجاييهجاب تا بگيريد وح  حيات و هاجنگل
 ميليونها رهاسازي بازيافت، بدون زباله تن ميليونها دفن و استانداردها و اصو  رعايت بدون
 ه  دست به دست همه و همه درياها، و سهااقيانو در هافتك ن توسط نفتي مشتقات و نفت مكعب متر
 هتايجنت  از بيشتر و بزرگتر مراتب به فجايعي به كه روندمي تمامتر چه هر سرعت به و اندداده

 .شود منتهي جهاني
 بتر آدم نهتاد از آه گاشتتگان زيست محيط نگاهداري پاكيزه و پاكي چگونه كه بنگري  گاشته به

 .آوردمي

 "نويستدمي طبيعت به خودش همزمان ايرانيان احترام وصف در باستان يونان نگار تاريخ هرودوت

 "نوشيد آنرا راحتي به توانمي كه است پاكيزه و زال  قدري به زمين ايران نهرهاي و رودها آب
 در كته كنيتد پيدا را رودخانه يا نهر چشمه، يك نمونه عنوان به حتي توانستيد اگر امروز حا 
 هتايهنخالت و شتوينده متواد ظروف پالستيك، كيسه و زباله از تلنباري آنها هايحاشيه و كنار

 باشند؟ نشده انباشته امثاله  و ساختماني
 روز هر و كند؟مي را خودش گور دارد دستي دستي سرعت با و چنين اين كه شده چه را پا دو بشر راستي
 تتا كنتدمتي بيشتتر هتاي  زبالته دفن براي زمين يهاچاله كردن پر جهت در را خود هايقابليت

 ويتهه بته شهرهايمان شهري، هايزباله دفن همين .طبيعت و حيات چرخه به هازباله بازگرداندن
 كه بگيريد نظر در را خاكي فرساي  يا و است شده بزرگي معضل چه كه بگيريد نظر در را تهران شهر
 و شتودمي كاميونها بار آساني به كه است الزم وقت ا س 200 از بي  آن متر سانتي هر تشكيل براي
 و كشتت بتراي كه است زميني همان اين كه حالي در دهدمي رونق بيشتر درآمد براي را سازها ساخت

 .است شده خلق زرع

  :بتداري  گرامي شود،مي پا بر مانكره زيست حفظ جهت در كه را آن نظاير روزهاي و پاك زمين روز

 "كه اين آن و دارد مه  پيامي زمين روي مردم براي شود،مي برگزار جهان همه در كه پاك زمين وزر

 دستت از داري ، را "زمين "نام به گرانبها نعمتي و عظي  موهبتي كه اين و "داري  زمين يك تنها

 .دهي مي
 رمگت از سياستتمداران، و دانشمندان هاينشست و الملليبين كنوانسيونهاي همه وجود با زمين
 و پرندگان ماهيان، انقراض تا اوزون اليه شدن پاره تا قطبي، هاييخ شدن آب تا گرفته زمين شدن

 بار نخستين كه را پاك زمين پرچ  كه آن شرط به بماند، زنده همچنان تا كندمي تالش ... و چرندگان
 تقوي  در پاك نزمي روز نام به جهاني روز يك برگزاري ايده با مونل مك جان توسط 0191 سا  در

 به اي گااشته سر پشت را پاك زمين روز از ديگر روز يك اكنون .بماند برافراشته شد، مطرح جهان
 .كني  مروري مانزمين حفظ جهت در عملكردمان

 اي ؟راستاي امروز چقدر زباله توليد كرده


