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 Political  سياسی

  
  شيری. م. ا

  ٢٠١٩ اپريل ٠٢
  

  شھرھا زيست محيط از حفاظت پيرامون مالحظاتی
  

  :به جای پيشگفتار

 !سالم دوستداران ۀھم و دوستان ،ءرفقا

 و فجايع اما، .دھم قرار خود ۀدستماي عتيطب روز بدر، سيزده روز تبريک برای را رو شپي جستار داشتم قصدء ابتدا در

 ھمدردی انسانی، ۀوظيف حکمه ب گرديد، موجب کشور استانھای اکثريت در ًتقريبا اخير ويرانگر سيلھای که فالکتھائی

 .کنم می آرزو تحمل و صبر برايشان نموده، اعالم اخير سيالبھای قربانيانيان بازماندگان با را خود

 را آن با مرتبط )پيوند ۵( پيوندھای و حاضر نوشتار اگر که نمايم تقاضا مطلب اين خوانندگان از مايلم بسيار اين، ضمن

 مرتبط نھاد و مقامات دسته ب آنھا رساندن برای دادند، تشخيص مفيد زيست محيط از حفاظت و طبيعت احيای جھت در

  ...شود پيدا ئیشنوا گوش مملکت در شايد تا ننمايند دريغ را خود کمک زيست محيط با

***** 

 ای .دھدمی مجدد حيات ۀمژد نرمک -نرم و رسيد خرامان بھار فصل و برد پايان به را خود عمر نيز امسال زمستان

 !بود بھار ھميشه کاش،

 فرا ھم پی از سال فصول و چرخدمی خود ثابت محور بر ھمچنان طبيعت چرخ که ،"ما کاش ای" از سود چه اما

 شائبهبی نعمتھای و دارد را خود خاص لطافت و زيبائی طبيعی، حالت در سال فصل چھار از يک ھر چه اگر .رسندمی

 سراسر در جمله، از جھان، کشورھای لبغا در بھار دنباله ب تابستان فصل فرارسيدن اما دارد،می ارزانی بشر به

 مشکل عموم برای را کشيدن نفس که باشدمی ھوا در بارھالکت ريزگردھای تراکم ،آلوده ھوای ۀسلط یامعنه ب ايران،

 .شودمی بسياری انسانھای زودرس مرگ باعث و سازدمی

 اخبار شاھد ،]جوزا[ماه خرداد اواسط از ،ئیھوا و آب شرايط بھترين در ماه، ارديبھشت اواخر از بزودی، ما که اسفا،

 ھوا وضعيت .بود خواھيم ايران شھرھای کالن در ھوا و آب بدی و ريزگردھا متراک بر داير قرمز حتی ھشدارھای و

 علته ب زمستان و پائيز سرد و خنک فصول در شھر اين ھوای که چرا .است تروخيم ھم اين از تھران شھر کالن در

 ھوای ۀسيطر و گرما ۀدور شدن نزديک اين، بر بنا .است ترآلوده گرم فصول از مراتبه ب ريزگردھا، و گازھا تراکم

 دادن نشان منض کندمی سعی که باشد،می حاضر يادداشت نگارش اصلی دليل کشور، شھرھای کالن اغلب بر آلوده
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 محيط از حفاظفت ۀزمين در کشورھا از يکسری تجارب و شخصی تجربيات مبنای بر زيست، محيط آلودگی ۀعمد علل

  .دنماي پيشنھاد ئیکارھاراه طبيعت سازیسالم و زيست

 

  کدامند؟ شھرھا ھوای آلودگی ۀعمد علل

 تا طبيعت، از حتی انسان، از تنھا نه آن بار و بندبی کشیبھره و جھان بر سرمايه ۀسلط اثر در ھمه، از قبل ترديد،بی

 کند،می اندازیدست نيز طبيعی ثروتھای از آينده نسلھای سھم به حتی بيشتر چه ھر نامشروع سود کسب برای که جائی

 و گرما و شده انگيزنفرت انسانی شايسته زندگی از شدگان محروم و سرپناھانبی ،ءفقرا برای زمستان سرمای و رفب

 !است گرديده تبديل آنھا قاتل و گرشکنجه به تابستان ۀآلود ھوای

 و شھرھا گسترش با بلکه، زيست، محيط تخريب و طبيعت به غيرعقالنی و خشن اندازیدست با فقط نه داریسرمايه

 و محدود را شھرھا در تنفس و ھوا گردش راھھای نورگيری، سبز، فضای نيز رويهبی و تنيده ھم در سازھای و ساخت

 و شھرھا گسترش کارشناسان برخی البته، .است ساخته مواجه جدی مخاطرات با را شھرنشينان زندگی نموده، محدودتر

 جوامع در که، چرا .نيست چنين نگارنده باور به اما، .دانندمی جمعيت افزايش از ناشی را آنھا اطراف در نشينیحاشيه

 سطح در -ًثانيا پاشيده؛ ھم از کشورھا جمعيتی توزيع توازن معدود، مراکز در فرصتھا تمرکز بدليل -ًاوال داریسرمايه

 با تواندمی کشوری ھر که دارد وجود زيادی ۀسکن از خالی يا و جمعيت کم اما وسيع، بسيار اراضی ھنوز خاک کره

 .نمايد ايجاد کشور ساکنان برای مھمی ۀتغذي منبع داده، اسکان آنھا در را زيادی جمعيت آنھا کردن آباد و سازی هدآما

 .است الزم انسانی ۀاراد و کارآمد مديريت علمی، ريزیبرنامه فقط خطير امر اين انجام برای

 مانند مواصالتی خطوط قبيل از رفاھی امکانات سازھا، و ساخت :است خود خاص الزامات نيازمند معاصر شھرنشينی

 نوفليت گاز، برق، فاضالب، و آب ۀگسترد ھایشبکه آن، با متناسب نقل و حمل وسايل ھا،کوچه و خيابانھا بزرگراھھا،

 .غيره و

 ديگر، عبارته ب اضافه، ارزش مھاربی تصاحب و سود محور بر بلکه، انسانيت، محور بر نه را شھرھا داریسرمايه

 بدين .انسانيت محور بر نه چرخدمی سود محور بر سرمايه زندگی چرخ مجموع، در .دھدمی گسترش بازار حسب بر

 ھم به ًتقريبا بزرگ و کوچک فروشگاھھای و دکاکين ھا،مغازه را شھرھا سازھای و ساخت ۀعمد بخش که معنی

 ئیجا و شودمی مسدود ھوا گردش راھھای رسد،نمی آنھا به کافی نور نتيجه، در .دھندمی تشکيل تو در تو و چسبيده

 نمايد،می احداث طويل و عريض خيابانھای و بزرگراھھا بناچار اين، مواراته ب .ماندنمی باقی سبز فضای ايجاد برای

 یگرما ایدرجه چند افزايش برای آنھا سياه آسفالت پوشش فقط که زند،می دست قديمی خيابانھای و کوچه تعريض به

 در که است روشن اما، .کندمی ھم درختکاری به اقدام آنھا طرفين در موارد اغلب در که نماند ناگفته .کندمی کفايت ھوا

 تأثير بزرگراھھا و خيابانھا کنار در درخت رديف يک کاشت شھری، زيست محيط ۀگسترد تخريب چنين مقابل

 .کندنمی ھوا گرمايش و آلودگی مشکل حل به محسوسی

 تا .وزدمی شديد طوفانھای تا ضعيف بادھای آنجا در سال از روز ٢۵٠ً تقريبا و است بادخيز که شناسممی را شھری من

 با انسانھای .داشت جمعيت نفر ميليون ٢ حدود در .بود فعال صنعتی عظيم ۀکارخان ده چند شھر اين در قبل سال ٣٠

 عمومی( ۀنقلي ۀوسيل جمعيت دھم يکً تقريبا نسبت به شھر در .شناختندمی را ھمديگر تخصصی -علمی عناوين و القاب

 مانند ھندسی اشکال روی بر ساختمانھا شھر سازتازه مناطق در .بود حرکت در روزانه شھر سطح در )شخصی و

 فاصله در مسکونی ھایمجتمع شدند؛نمی ساخته چسبيده ھمه ب ساختمانھا .شدندمی ساخته غيره و دايره مربع، مستطيل،

 خيابانھا طرفين از متر ۵٠ تا ١٠ ۀفاصل در خيابانھا مجاور اماکن .گرديدندمی احداث ديگری از خود ارتفاع ۀانداز هب
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 برای تفريحی امکانات و سبز فضای شکل ھندسی ھایمجتمع محدود در .بودند درختکاری فواصل ھمين .بودند شده بنا

 اتوبوس اتوبوس، قبيل از عمومی نقل و حمل وسايل شھر در .بود شده ايجاد بزرکساالن برای استراحت و کودکان

 قصبات و روستاھا تمامی ًتقريبا برقی قطارھای .بود فعال )تراموا و مترو( زمين روی و زير در ريلی خطوط برقی،

 شھر نزديک محدود در و داخل در .بود طبيعی ديگر محل به محلی از رسيدن سرعت .دادندمی پوشش را شھر ۀحوم

 لطافت سال، فصل چھار از يک ھر !اثری راھبندان از نه بود خبری آلوده ھوای از نه و ...و داشت وجود درياچه چند

  ...داشت را خود خاص ئیزيبا و

 بلند برجھای نمانده؛ باقی آن ۀحوم و شھر اين در صنعتی ۀمؤسس ھيچ داری،سرمايه توسعه وء احيا سال ٣٠ از بعد اما

 شھر داخل تراموای و برقی اتوبوس خطوط اند؛شده ساخته ھمديگر از متر ١٠ -۶ ۀفاصله ب ٧٠ -۶٠ از بيش ارتفاع با

 وارد غيره، و سورای از اعم خودرو دستگاه ميليون چند آنھا جایه ب گرديده؛ لغو بکلی شھری اطراف ريلی خطوط و

 ھيچ جمھوری اين که حاليست در ناي .شودمی بالغ دستگاه ميليون يک به حداقل آنھا از شھر اين سھم که شده کشور

 وارد مبداء کشور قيمت برابر ۶ -۵ به و عمومی ھایئیدارا خروج حسابه ب آنھا ۀھم و ندارد خودرو توليد در سھمی

 خودروھا برابری چندين افزايش دليله ب خيابانھا، تعريض و متعدد زيرگذرھای و ھاپل ساخت رغمه ب نتيجه، در .اندشده

 در کرد، طی دقيقه ١۵ -١٠ مدت در شدمی سابق در که ایفاصله .باقيست ھمچنان مرکزی مناطق در بندانراه بحران

 وقت، ساعت ميليونھا کردن تلف يعنی ھم اين و .شودمی صرف وقت ساعت نيم و يک تا يک آن طی برای حاضر حال

 مناطق، در زندگی و کار مساعد يطشرا نبود اثر در .اتوموبيل استھالک ۀھزين افزايش و ثروتھا برابری چند شدن دود

 که طوریه ب است، شده ساکن و آورده روی آن ۀحوم و شھر اين به معاش تأمين برای کشور جمعيت از نيمی حدود در

 .است يافته گسترش برابر ٣ -٢ حدود در شھر وسعت

 سه تا يک ختسا و شکل ھندسی مسکونی ھایمجتمع ۀمحوط وسط در سازھا و ساخت ديگر و سازیبرج ۀنتيج در

 خودروھا مرور و عبور برای خيابانھا تعريض اثر در ھمچنين، و اماکن تا خيابانھا حدفاصل در فروشگاه و دکان رديف

 ٣٠ از ھامعبر و ھاکوچه عرض گرديد؛ قطع درختچه و درخت اصله ميليون ميليونھا آنھا، برای توقف محل ايجاد و

 و مکاره بازارھای آنھا جای در و نابود ھادرياچه شد؛ ايجاد "آشتی و ھرق" ھایکوچه رسيد؛ متر يک تا متر سانتی

 و گرما علت، ھمين به .است رفته بين از بکلی شھر سبز فضای درصد ٩٠ -٨٠ کل، در و ...و گرديد احداث برجھا

 آن تحمل که رسدمی وخامت از ایدرجه به ]ميزان[مھر تا ]جوزا[خرداد ماھھای زمانی ۀدور در شھر ھوای آلودگی

 به نسبت شھر جمعيت ميان در زندگی به اميد نيز علت ھمين به .گرددمی تحمل غيرقابل ساکنان از بزرگی بخش رایب

 .است يافته کاھش سال ١٢-١٠ قبل سال ٣٠

 عوض، در شده، پاک زمين ۀصفح از روستا ھزار ١٧ از بيش کنون تا نيز روسيه در داریسرمايه بازسازی نتيجه در

 برابر ٣ تا نيم و ٢ کنون تا پيش سال ٣٠ از مسکو شھر وسعت ً،مثال .است گرديده تروسيع و تروسيع شھرھا ۀگستر

 چه اگر حال، اين با .است يافته افزايش نسبت ھمين به نيز آن جمعيت شمار و شده ترگسترده )درصد ٣٠٠ تا ٢۵٠(

 آلودگی و ريزگردھا مشکل از و است سرسبز سردسيری، مدارھای در بودن واقع سبب به روسيه خاک اعظم بخش

 با تدريجه ب را شھری اتوبوسرانی خطوط گرفته تصميم کشور اين نقل و حمل سازمان اما برد،نمی رنج زيست محيط

 .نمايد تجھيز )برقی اتوبوس( الکتروبوس

 کشورھای چين، ،بيالي شوروی، اتحاد( کشور چند تجربيات ۀمطالع و شخصی مشاھدات مستدل و منطقی ۀنتيج

 زيست، محيط سازیسالم برای :است چنين گردد،می ارائه پيوست در آنھا از برخی برگردان که )امريکا کانديناوی،س
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 )مدرن( معاصر شھرسازی قواعد و اصول اکيد رعايت آنھا، دائمی گسترش از ممانعت و شھرھا زيست محيط ويژه،ه ب

 :از عبارتند آنھا کلی رئوس .است الزم قطعی طوره ب

 شھر .شودمی ختم کجا به و شروع کجا از شھر که شود معلوم بايد .باشد معين و مشخص شھرھا ثغور و دودح بايد ــ

 دوشی،ه بخانه نابرابری فقر، ابعاد گستردگی با است برابر شھر گستردگی و وسعت .يابد گسترش ابد تا تواندنمی و نبايد

 ...و کارتنخوابی

 برجھا است الزم .برسد آنھا به کافی ھوای و نور که گيرد انجام ایگونهه ب و ھمآھنگ بايد شھرھا در سازھا و ساخت ــ

 مجاور ساختمانھای نورگيری و ھوا گردش مانع تا شوند ساخته اماکن ديگر از خود ارتفاع ۀانداز به ایفاصله در

 کارآمدی و کاربری تک بايد نخست، ۀوھل در شھرھا، قديمی و کھنه بافتھای ترميم و بازسازی ھنگام ھمچنين، .نگردند

 .مدرن شھرسازی قواعد و اصولً لزوما نه شود، لحاظ آنھا

 بايد جدی طوره ب مھاجرت ۀپديد با .شودمی شمرده شھرھا گسترش اصلی علل از يکی محروم مناطق از مھاجرت ــ

 راه ھابيغوله برچيدن و سرکوب ھاینيروی و ليسوپ زور از استفاده يا، و شھرھا ثغور و حدود تعيين منتھا، .شود مقابله

 گسترش و شھرھا اطراف در بيشتر آبادھای حلبی شدن پديدار موجب حتی چنينی اين اقدامات .نيست پديده اين با مقابله

 امام" شھرک بعدھا که ١٣۵٩ سال در تھران سفيدخاک خالی اراضی عمومی تصرف ۀنمون .گرددمی نشينیبيغوله

 )مھاجر ًعمدتا( اکناف و اطراف از زيادی جمعيت سال آن در .است نشده پاک ھاخاطره از ھنوز شد، ناميده "زمان

 با .برخاست مقابله به نظامی نيروی با دولت .زد دست ساز و ساخت به و تصرف را سفيد خاکي زمينھا خودسرانه

 ساخته "زمان امام" ھرکش نھايت، در اما، ...کرد ويران را ساختهنيم ھایخانه از بسياری لودر و بولدزر از استفاده

 زيستی و شغلی امکانات ايجاد و ھافرصت ۀعادالن توزيع صورت در تنھا مھاجرت ۀپديد با مبارزه اين، بنابر .شد

 نقاط ساير در جمعيتی پراکندگی و نقاط برخی در جمعيت تراکم از نيز آن خود که است پذيرامکان مناطق در مناسب

 .گرددمی کشور سطح در موزون ۀتوسع و جمعيت ازنمتو توزيع موجب نموده، جلوگيری

 محسوب شھرھا کالن خصوصه ب شھرھا، زيست محيط برای خطر بزرگترين ھااتوموبيل و خودروھا انبوه شمار ــ

  .شودمی

 در شھر اين ۀآلود ھوای که چرا .مدعاست اين گواه افغانستان پايتخت کابل، يادآوری الذکر،فوق آشنای شھر بر عالوه

 ۀمؤسس ھيچ شھر اين در که است معلوم .دھدمی قرار جھان شھرھای تمام بين اول جايگاه در را آن سال گرم صولف

 ھوای آلودگی علت رسدمی نظره ب چيست؟ کابل ھوای آلودگی درجه اين تا علت پس، .نيست فعال ھوا ۀآاليند صنعتی

 کالن تمام در !الغير و است آن در شده انباشته ۀسودفر و تازه خودروھای انبوه وجود فقط و فقط افغانستان پايتخت

 عمر ساعت ميلياردھا روزانه که طوریه ب .است گونه ھمين به وضع نيز بزرگ تھران خصوصه ب ايران، شھرھای

 خودروھا مفيد عمر .رودمی ھوا به و شودمی دود بيشتر برابر چندين شانثروت ،شودمی تلف بندانھاراه در انسان

 ...شودمی اضافه بشدت آنھا استھالک ۀھزين و ابدي یم شکاھ بشدت

 بحران حل به نتوانست کشوری ھيچ در شھرھا خيابانھای تعريض و بزرگراھھا زيرگذرھا، پلھا، ساختن که است واضح

 و ناکارآمدی تنھا نه نيز "کردنھا فرد و زوج" و "ترافيک طرح" اجرای نيز ايران در .شود منجر )ترافيک( بندانراه

 و زوج شماره دو با خودرو دو( گرديد والنممت اتوموبيل تعداد شدن برابر دو باعث حتی کرد، ثابت را خود حاصلیبی

 :شودمی پيشنھاد زير مفيد و الزم طرحھای اجرای سؤال، اين به پاسخ در چيست؟ حل راه پس، .)فرد

 دور از حسابه ب شھرھا در موجود خودروھای تعداد دوم يک تا سوم يک کاھش برای سازی فرھنگ ھمه، بر مقدم -١

  ؛صاحبان به غرامت پرداخت با فرسوده و مستعمل خودروھای کردن خارج
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ه ب .شودمی شمرده تشخص نوع يک شخصی اتوموبيل داشتن داری،سرمايه ممالک ديگر مانند ايران در که است معلوم

 .پروراندمی سر در را شخصی خودرو داشتن ۀديشان باشد، مسکن و لغش فکر به که اين از قبل جوان نسل که طوری

 !"...نه و خانه نه دارم، ماشين نه که من" :دارد آماده پاسخ ھميشه کنی،نمی ازدواج چرا بپرسی جوانی ھر از ً،مثال

 را مدعا اين صحت .است داریسرمايه فرھنگ مظاھر از يکی شخصی، خودرو داشتن به وافر مندیه عالق اين خود

 عناوين و القاب با را ھمديگر انسانھا نظر، مورد شھر ھمان در قبل ٣٠ تا اگر که کندمی تأئيذ واقعيت اين يادآوری

  .شودمی شناخته اتوموبيلش مارک و شماره با کسی ھر امروز شناختند،می تخصصی يا علمی

 قيمتھای به يدکی عاتقط و سوخت مصرف بچرخد؛ بيشتر خودروسازی ھایکارخانه چرخ که ھدف اين با داریسرمايه

 -عصبی جنگ برود؛ ھدر به بندانھاراه در انسان عمر ساعت ميليارد ميلياردھا روزانه يابد؛ افزايش بيشتر چه ھر گزاف

  .است کرده رايج را منحط فرھنگ اين آورد، دسته ب نجومی سودھای رھگذر اين از و شود گيرھمه جامعه در روانی

 بلکه، .نيست اجتماعی و فردی زندگی در شخصی اتوموبيل اھميت و ضرورت انکار و نفی یامعنه ب گفته اين البته،

 ترپائين آن از و متوسط حتی مرفه، تنھا نه و مرفه خانوادھای من .است مطرح خودرو از استفاده در افراط لۀأمس

 يک ھر فرزندان وھر،ش زن، .دارند شخصی خودرو خانواده، باالتر سال ١٨ اعضای تعداد به که شناسممی را بسياری

  .آخر الی و خود به مخصوض شخصی اتوموبيل

 داخل سازیاتوموبيل ھایکارخانه خارجی؛ خودروھای واردات شديد کاھش و داخل در اتوموبيل توليد کردن محدود ــ٢

 ھا،کمباين یحت يا الکتريکی خودروھای توليد خط اندازیراه با را خود خودرو توليد کاھش خالی جای توانندمی کشور

 .کنند پر کشور ۀتوسع برای ضروری ابزارھای و تجھيزات ديگر و بولدزرھا ھا،تراکتور

 اتوبوسھای تراموا، مترو، از اعم شھری اطراف و داخل موتوری و برقی ريلی، عمومی نقل و حمل وسايل ۀتوسع ــ٣

 در تجربياتی :سوسياليستی شھر" :به شود رجوع( شھری بين و شھری اطراف برقی قطارھای و موتوری و برقی

  ؛١)مصباحی امير ترجمه ،"عمومی رفاه ۀزمين

 به را آنھا جھان، کشور ٧٠ مقامات به کالن ھایرشوه پرداخت با پيش سال چند لمانا بنز سازیاتوموبيل ۀکارخان ــ۴

 ھایکارخانه ساير نيست بعيد ھيچ .کرد تشويق برقی و ريلی نقل و حمل خطوط لغو و بزرگراھھا و پلھا ساختن

ه ب امريکا آنجلس لوس شھر ريلی نقل و حمل لغو يادآوری ضمنا، .باشند نزده دست مشابھی اقدامات به نيز خودروسازی

 ولی داشت، وجود ريلی نقليه وسايل مقداری ١٩٢٠ ۀدھ تا شھر، اين در .است جالب بسيار تاريخی ۀنمون يک عنوان

 ۀنقلي وسايل حرکت و ريلھا زير در محفوظ ھایزمين تصاحب و خريد با ستيکال و اتوموبيل ۀسازند ھایشرکت

 داخل بزرگراھھای ساخت اوصاف، اين با .کردند تبديل )اتوموبيل( خصوصی نقل و حمل ھایراه به را آنھا عمومی،

 سطح بزرگ ثيرتأ اين، اضافهه ب !صرفه به مقرون نه و کشور ۀتوسع یامعنه ب نه است، افتخار نه شھری بين و شھری

 و نور ذبج علته ب ھوا شدن گرم در فقط نه شھری بين و شھری داخل طويل و عريض ھایبزرگراه آسفالت سياه

 انکار قابل خاک، به باران آب نفوذ از ممانعت در حتی گرمسيری، و خشک مناطق در خصوصه ب خورشيد، گرمای

 مسافر و کاال نقل و حمل ھم که شود داده توسعه ریشھ بين و شھری داخل ريلی خطوط است بھتر اينھا، جایه ب .نيست

 برای .شودنمی ھوا آلودگی و گرمايش باعث ھم و است ترصرفه به مقرون و ترمطمئن تر،امن مراتبه ب آنھا طريق از

 :کافيست ساده، حال عين در و ملموس مثال دو ذکر مدعا، اين درستی اثبات

 خودرو دستگاه ٢۵٠ به متوسط طوره ب شيراز، تا تھران از ً،مثال مسافر، نفر ١٠٠٠ برگشت و رفت برای -الف

 يا و راه بين ھایمعطلی احتساب بدون شھر، دو اين بين کيلومتری ١٠٠٠ً تقريبا ۀفاصل طی برای و است نياز سواری

 ھاخودرو استھالک سنگين ۀھزين ۀاضافه ب سوخت )تن ۵٠( ليتر ھزار ۵٠ وقت، ساعت ٢۴ حدود در احتمالی، حوادث
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 آن معادل يا سوخت تن ۵٠ مسافت، ھمين طی برای قطار لوکموتيو يک است بعيد که صورتی در .شودمی صرف

 .باشد داشته ھوا آلودگی و گرمايش در بحثی قابل تأثير حتی يا و کند مصرف برق انرژی

 سفرھای آغاز نخست ساعت ۴٨ در ایجاده تصادفات در ،)حميدی سردار( کشور راه ليسوپ رئيس ۀگفته ب -ب

 مدت ھمين در که يافت، انتشار حالی در خبر اين .گرديد مجروح و مصدوم نفر ١١٠٠ بر بالغ کشته، نفر ۵۶ نوروزی،

 اين بر .است نداده روی کشور ئیھوا يا ريلی نقل و حمل در ناگواری ۀحادث ھيچ خوشبختانه تاکنون، آن از بعد حتی و

 تر،مطمئن تر،امن بسيار ھم، و ممکن ھم بالعکس، و شيراز ات تھران از قطار يک با نفر ١٠٠٠ ھمين سفر اساس،

 .است ترصرفه به مقرون و ترراحت

 جمعيت دارای مسکونی نقاط تمامی بتواند که طوریه ب عموم؛ برای دسترس قابل ئیھوا نقل و حمل خطوط ۀتوسع ــ۵

 گيرد؛ بر در را کشور نفری ھزار ۵٠ از بيش

 کشور؛ شمال و جنوب در ساحلی و بندری شھرھای بين بیآ مسيرھای اندازیراه ــ۶

 و حقيقی اشخاص کليه ۀواسطه ب مترسانتی ۴٠ از کمتر قطر به باغی درختان قطع و خواریجنگل اکيد ممنوعيت ــ٧

 سال؛ ۵ مدته ب حداقل حقوقی

 ھر ً،مثال جنگلی نوار رديف ۴ –٣ کاشت شھری، زيست محيط از حفاظت برای فوق، موارد اجرای موازاته ب ــ٨

 ھر اقليمی شرايط با سازگار درختان بر مشتمل يکديگر، از متر ١٠٠ تا ٨٠ ۀفاصله ب و متر ١٠٠ عرض به يک

 شھرھای و تھران اطراف در ويژه،ه ب کشور، شھرھای کالن ۀھم اطراف در سوزنی برگ درختان جمله، از منطقه،

 مراتبه ب کار اين  ۀھزين است بديھی .سدرمی نظره ب الزم و ضروری بسيار گرمسيری و مرکزی مناطق در واقع

 اين تحقق برای ً،ضمنا .٢پردازدمی ھوا مفرط آلودگی خاطره ب ساله ھمه ما کشور که بود خواھد انسانی ۀھزين از کمتر

 غيره و سکانديناوی کشورھای چين، ،)معدوم( ليبيا و شوروی اتحاد مانند کشورھای غنی تجارب از توانمی مھم، امر

  ًامطمئن سابق سوسياليستی کشورھای موفق تجارب از ويژه،ه ب مختلف، کشورھای تجربيات از تفادهاس .جست بھره

 ۀبودج تأمين رودنمی گمان اين، از گذشته !نترسيد .کرد نخواھد وارد کسی ھيچ باورھای و دين به آسيبی ھيچ

 سال يک مبلغ نصف با که، اين ويژهه ب .باشد مشکل ما ايران ثروتمند کشور برای شھرھا کالن اطراف در کاریجنگل

 چند سرقتی مبالغ ۀمصادر حسابه ب يا و بنفش دولت مقامات دزديھای و ھااختالس نجومی، ھایحقوق خواری،رانت

 کاشت جنگلی نوار رديف چند را کشور شھرھای کالن ۀھم دور تا دور توانمی االسالمیشيخ مرجان مانند "خوب ژن"

 بر" و "سبز سرخ نخستين" :به شود رجوع( نمود برداریبھره و سکوت قابل ،آباد را ايران کويرھای حتی و

  .٣)"کنيممی غلبه ھم خشکسالی

 عمق از را آب قذافی سرھنگ رھبری تحت ليبيا .ھاستنمونه ترينموفق از يکی ليبيا کويرھا، آبادسازی با رابطه در

 ايجاد مزارعی )گرما درجه ۵٢ -۵٠( زمين ۀکر ۀمنطق گرمترين در کوير، دل در و آورد سطح به زمين متری ۵٠٠

 در نيز را کويرھا در مصنوعی رودھای کردن جاری طرح کشور اين .است ثبت گنيس رکوردھای کتاب در که کرد

 تروريستی -امپرياليستی کشورھای ارتش -ناتو تروريستھای آميزجنون حمالت اثر در طرح اين اما، .داشت أاجرا دست

  .۴)قذافی آبرسانی عظيم ۀپروژ" به شود رجوع( ماند ناتمام کشور، يک عنوانه ب ليبيا نابودی و غرب

 در گرديده، منجر زيست محيط تخريب به طبيعت از انسان خشن ۀسوءاستفاد و استثمار که داريم يقين باور اگر خالصه،

 .است پذيرامکان بشر دسته ب آن سازی سالم و ءاحيا است، داده نشان نيز تجربه که ھمچنان صورت، اين
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 و خشونت استمرار صورت در .نيست آن بديلبی ھایمھربانی و نعمات پاسخ طبيعت، با خشونت :پايانی سخن

 به قادر قدرتی ھيچ که، اين ويژهه ب .بود خواھد وسھمگين سخت بسيار طبيعت واکنش شاھديم، که ھماطور ناسپاسی،

 .نيست طبيعت قھر با مقابله
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