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اخالق منابع طبيعي و محيط زيست طبيعي در خدمت دوستاني كه در جلسه خيلي خوشحال هستم كه امروز اين توفيق برايم پيش آمده كه در زمينه مسائل 

 حضور دارند، باشم.

باشيم قدر قوي است كه هر چه قدر در آن كندوكاو بيشتري داشتهام ولي كتاب طبيعت آنآموخته در اين زمينه هستم و با محيط طبيعي اُنسي داشتهبنده دانش

بينم كه هنوز مثل دانش آموزي آيد كه به طبيعت بروم، ميبريم و اين واقعيت است. بنده هر بار كه فرصتي پيش ميميدانشي خود و مجموعه بيشتر پيبه كم

كه ما تصورش را كنيم، در خودش ذخيره دارد. عنوان سخنراني چون با موضوع اخالق در محيط گيرم. طبيعت خيلي بيش از آنهستم كه از طبيعت درس مي

اي خواهم كرد. بايد يادآوري كنم زيست طبيعي كه چيست، اشارهدهيم. ابتدا در مورد محيطزيست طبيعي بحث را ادامه مين زمينه و محيطزيست است، در اي

را گنجاند.  شود آنكند، ولي در اين فرصت نميتر ميكه جنبه فلسفي، بحث را غنيكنم و با وجود ايننظر ميهاي فلسفي موجود در اين زمينه صرفكه از جنبه

 كنم كه بيشتر بحث كاربردي باشد. بنابراين، سعي مي

كه كنند، زيرا اينهاي مربوط به محيط زيست را به عنوان جزيي از اخالق زيستي در مفهوم عام آن قلمداد ميهاي انجام شده، بحثبنديدر طبقه 

هاي مختلف عام ها اخالق زيستي را به عرصهاطالعاتي دارند، ايجاد كرده است. آن هاي وسيعي را در نزد كساني كه در اين زمينهاخالق زيستي چيست، بحث

 كنند.و خاص و اخص تقسيم مي

شويم، مثل محيط زيست طبيعي و انساني. وقتي از محيط زيست انساني صحبت شود، با عناويني مواجه ميوقتي صحبت از محيط زيست مي 

گيرد. مثالً در شهري چون تهران و يا هر شهر ديگري مسائل زيست زيست شهري و محيط زيست صنعتي را دربرمي هاي مربوط به محيطشود، بيشتر بحثمي

اي هاي صنعتي و آن رابطهطور است محيطگيرند. همينها در حوزه محيط زيست انساني قرار ميمحيطي يا مسائل محيط زيستي خيلي متنوعي را داريم كه اين

 دهد.گيرد و آن چيزي كه به طبيعت ميرد، و آن چيزي كه صنعت از طبيعت ميكه صنعت با طبيعت دا



 

 

هايي است كه هم گياهان هستند و هم جانوران؛ اما در كشور ما مديريت وقتي صحبت از جنگل، مراتع، رودخانه يا دريا است، منظور اكوسيستم 

وحش پردازد ولي متأسفانه به جانوران و حياتها و پوشش علفي و خاک ميها، بوتهرختچهها و مراتع به صورتي است كه به گياهان، اعم از درختان، دجنگل

 كند.توجه نمي

كردم. در سال در بخش آموزش آن در دانشكده منابع طبيعي كار مي 30كنيم، جايي است كه من بيش از وقتي صحبت از منابع طبيعي مي 

شود. منابع طبيعي تجديد شونده با آن چيزي كه ما در ها منابع طبيعي تجديد شونده هم گفته ميگاهي وقت هاي منابع داريم كهكشورهاي ديگر هم دانشكده

 اي جداگانه دارد. اي جدي دارند و منابع طبيعي هم وظيفهها در آن زمينه وظيفهگوييم، كامالً همپوشاني دارند كه محيط زيستيمورد محيط زيست طبيعي مي

طور است و بيشتر آب و شود و در جاهاي ديگر دنيا هم همينمنابع طبيعي، منابع پايه است. در كشور ما از اين واژه استفاده ميهاي يكي از شاخه 

گيرد. ولي حداقل، ما آب وخاک زنده كه آيا آب و خاک جزء منابع طبيعي است يا نيست، بين كارشناسان مختلف مورد بحث قرار ميشود. اينخاک را شامل مي

 دانيم.را جزء منابع طبيعي مي

گوييم اخالق، منظور اخالق رفتارمدار يا رفتاري اخالقي با طبيعت و محيط زيست است كه بايد داشته باشيم. در اخالق محيط زيست: وقتي مي 

خصوص از نظر تخصصي خواهد منتقل كند. بهرا مي كنيم. عبارت رفتار انساني همان منظور و محتواها از عبارت رفتار انساني استفاده ميبيان مفاهيم خيلي وقت

هاي اخير، بويژه در يكي دو دهه اخير مصطلح شده است يعني براي الزامات قانوني بايد رفتاري مناسب و فني رفتار دوستدار طبيعت، اين عبارتي كه در سال

 اخالقي با محيط زيست صورت گيرد.

عنوان وظيفه مشخص تعيين شده است؛ كه اگر انجام م، يعني چيزي وراي حقوق و قوانيني كه بهكنيها وقتي صحبت از اخالق ميدر اين بحث 

 شويم.گو باشيم. رفتاري كه وراي اين است، يعني اخالقي كه رابطه بهتري با طبيعت برقرار كند، آنجا ما وارد عرصه اخالق ميندهيم، بايد در مقابلش پاسخ

 

 فريدون فرخ فرشته نبود

 و دهش يافت اين نيكوييبه داد 

 

 زمشك و ز عنبر سرشته نبود 

 تو داد و دهش كن فريدون تويي

 

شود. وقتي چيزي وراي اين بدهيم، ببينيد كه زمين ما تبديل به چه بهشتي خواهد شد؛ كه البته متأسفانه داد همان چيزي است كه در بحث حقوق مطرح مي    

 در واقعيت ما از آن دور هستيم.

ايم و امروز چه رفتاري را د رفتار با محيط طبيعي: چند تا از اين اساليدها در مورد بحث در اخالق طبيعي است و اين كه چه رفتاري را داشتهدر مور 

 كنم:جا به اشاره دو يا سه عنوان را ذكر ميداريم. اين

هزار ساله است، روي فالت ايران، ايراني كه حد و حدودش كنيم، در كشوري مثل ايران كه داراي تمدن چند وقتي صحبت از فرهنگ و سنت مي 

ها با محيط طبيعي از آنچه كه ما امروز داريم، خيلي بهتر كنند. رفتار انسانها زندگي ميشناسيم، صحبت از اين است كه چندين هزار سال است اين انسانرا مي

توانيم بگوييم رفتاري زندگي شباني در ايران وجود داشته است، رفتاري كه در بيان امروز، ميهاست كه بوده است. به طور مثال رفتار روستايي و عشايري. قرن

توانست وجود داشته باشد. يعني خيلي اند. اگر اين چنين نبود، امروز كشوري مثل ايران در عرصة طبيعي نميدوستدار طبيعت يا اخالق مدار با طبيعت داشته

رفت. خيلي رايج بوده در گذشتة ما در بين عشاير و ياهي و اين جانوراني كه مورد تغذيه اين اجتماع بودند، همه از بين ميزودتر از اين، مراتع و پوشش گ

كردند و يا اگر شكاري صورت گرفت، حتما در حد نيازشان بود و بيش از نياز شكار نميخواستند شكار كنند، شكاري كه صورت ميروستائيان، كه مثال اگر مي

كردند. در دنيا فصل جديدي براي اين گوييم، شكار ميگرفت، حيوانات را از نظر شناخت خودشان و آن چيزي كه ما امروز دانش بومي يا دانش سنتي ميمي

سان بدهد. در اين دانش تواند به انها را ميتعريف باز شده است، كه انسان امروز بايد به اين دانش سنتي بها بدهد و اين دانش سنتي خزانه بزرگي از آگاهي

هايشان، هم به لحاظ فرهنگي و هم روشن در توصيه اند. به طور خيليكردهاند. فقط جانوران مشخصي را شكار ميهايي داشتهبنديسنتي براي جانوران تقسيم

واناتي را در فصول مشخصي شكار نكنند و يا حيواناتي كنيم، نبايد آبستن باشد. يا حيبه لحاظ مذهبي مواردي لحاظ شده است، مثالً وقتي جانوري را شكار مي

شود. در مورد اي است كه متأسفانه امروز در كشور ما و در بعضي كشورها از بين رفته و به آن توجهي نميرا در سنين معيني شكار نكنند و اين همان رابطه



 

 

اين مراتع در حد سه تا چهار برابر ظرفيتشان شود كه از هاست گفته ميند، ولي سالعشاير نيز همين طور بوده است. مراتع ما ظرفيت خاصي براي چراي دام دار

روند. قبالً به اين شكل نبوده و اين مسائل كامال رعايت شوند و از بين ميهاي ما بيشتر تخريب ميشود. بنابراين، روز به روز عرصهبراي چراي دام استفاده مي

ها توجه داشتند كه اگر اين كردند و مثل ما در شهرها نبودند كه از طبيعت فاصله بگيرند. آنبوده كه با طبيعت زندگي ميشده است. اين رعايت براي اين مي

ها در بين خودشان يك اعتماد و ارتباط قواعد را رعايت نكنند، سال بعد، خودشان از نظر معيشتي دچار مشكل خواهند شد. نكتة ديگر هم اين بوده كه اين

كه حاضر نيستيم )مثل رانندگي مان و ...( حق ديگري شناختند. امروزه مشكل جدي ما اين است ايناند كه هركدام حق ديگري را به رسميت ميداشته انساني

 مين كارهاست.كنم و وضعيتي كه امروز شاهد آن هستيم، نتيجه هكه ديگري استفاده كند، من ا ستفاده ميگوييم قبل از اينرا به رسميت بشناسيم و مي

متر در دامنه البرز چراي دام نبايد صورت گيرد، ولي متأسفانه در ايام تعطيالت نوروز  2500تا  2000در ابتداي سال جديد و نوروز در ارتفاعات  

لواسانات، در قسمتي كه در اختيار پادگان برند. در اين ارتفاعات معموالً بايد در تير و مرداد چراي دام صورت گيرد. در منطقة ديدم كه دارند دام را به چرا مي

كنند و نتيجه باني اين ضوابط را حتما گفته است، ولي رعايت نميجا هم با اين صحنه مواجه شدم. جنگلارتش است و نيروهاي نظامي هستند، متأسفانه در آن

ها جريان داشته باشد، ولي متأسفانه نه اند. بايد يك آب شفاف در اينگونه شدههبينيم كه چها را ميها و رودخانهراهشود كه در فصل بهار ما اين آباش اين مي

كنيم. خاكي كه بايد توسط اين مراتع حفاظت ها پيدا نميراهها و آبدر شمال البرز و نه در جنوب آن و نه در جاهاي ديگر اين مملكت آب شفافي در اين رودخانه

هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد و آورد، ديگر وجود ندارد. روايتگذرد و آب شفافي به وجود ميها مياز كنار اين شود، به آراميشود و برفي كه آب مي

كنم كه كسي كه درخت بياباني را كه مورد استفاده ا جا فقط اين دو جمله را نقل ميهاي مفصلي است كه در اين باره نوشته شده است. در اينموضوع كتاب

 ت، آب دهد، به سان اين است كه انسان مؤمني را سيرآب كرده استنسان اس

كنيم كه امروز در دنيا، دركشورهاي توسعه يافته، در كل، رفتار اي مختصر ميتوان بحث مفصلي كرد، ولي اشارهاز وضعيت در كشورهاي ديگر مي 

اند و امروز هم ساز مستعمرات بودهو مؤسساتي از كشورهاي توسعه يافته كه زمينهتري با طبيعت دارند، اما در كشورهاي جهان سوم، مردم آن مناطق دوستانه

داده شده  FAOها توسط كنند. ارقامي كه االن حضور ذهن دارم در رابطه با جنگلطبيعت را اعمال مي نفوذهايي دارند، متأسفانه رفتاري خشن را نسبت به

ها در حال شود سطح جنگلدر كشورهاي توسعه يافته گفته مي -به بعد را درنظر داشته باشيم 2010تا  2000هاي اگر سال -هاي اخيراست. در اين دهه

المللي استكهلم و ريو، و... سعي كردند در اين هاي بينافزايش است، در صورتي كه در كشورهاي جهان سوم سطح جنگل در حال كاهش است. بعد از كنفرانس

ها در سطح دنيا ميليون هكتار در كل از جنگل 15تا  10ه بتواند مقداري اين مسئله را مديريت كند؛ ولي در حال حاضر ساليانه زمينه اقداماتي انجام دهند ك

 شود، كه اين عمدتاً در كشورهاي جهان سوم است.كاسته مي

كه براي ما مفيداند، ارزش دارند طبيعي براي اينكنيم. آيا موجودات در مورد رابطة انسان با طبيعت، سواالت اساسي مطرح است كه گذرا عبور مي 

ها بودند، جريان داشته و در مقاطع مهمي اين ايده حاكم هايي كه به دنبال اين نوع بحثيا ارزش ذاتي دارند؟ اين بحث هم خيلي طوالني بين فالسفه و آن

ها بالذات بايد اهميت و ارزش قايل شد. ابتدا دانشمندان ر به اين سو است كه براي اينچه براي انسان ارزش دارد، بها داد. ولي سير جهان بيشتبوده كه بايد به آن

ايي و آسيايي ها و آمريكايي در كشور خودشان متوجه اين اشكال شدند كه نبايد به طبيعت به خاطر منافعش براي انسان بها داد. اينان در كشورهاي آفريقاروپايي

چه كه براي انسان تواند همين باشد كه ما فقط به آنهايش مياند كه يكي از ريشهي مهمي را در عرصه طبيعت انجام دادههاي خيلو آمريكاي التين تخريب

ها حرمت آن -رويم كه به اين سو بيشتر مي -كه ارزش ذاتي را بپذيريم دهيم و براي بقيه چيزها اين اهميت را قايل نيستيم. بعد از اينمفيد است، اهميت مي

گيرد. سوال ديگر اين است كه آيا انسان هم جزيي از طبيعت است يا موجودي است از خارج طبيعت؟ تدريج شكل ميرا بيشتر خواهيم داشت و اين وضعيت به

ن را عضوي از خانوادة كنند، اختالف نظر دارند. يا بايد انساها هم كه در اين موضوع بحث مياين هم بحثي است كه به طور طوالني مطرح بوده و اكولوژيست

ها را در اختيار دارد و بايد مديريت كند. در كه بپذيريم انسان خودش عضوي از طبيعت نيست و اينوسيع طبيعت بدانيم، در كنار گياهان و جانوران و يا اين

ان هم عضوي از اين سيستم كلي هستند؛ يعني انسان كردند، پذيرفته شده بود كه خودشها خودشان در متن طبيعت زندگي ميكه انسانگذشته با توجه به اين

اي كه شهرنشيني به شدت گسترش جا نداشت. همان عرضي كه داشتيم، در فاصلهكرد، حيات طوالني در آنعشايري اگر خود را عضوي از اين محيط تلقي نمي

رگونه دخالتي را در طبيعت داشته باشد. اين فاصله بين انسان و طبيعت تواند هپيدا كرد و تكنولوژي به سرعت پيشرفت كرد و انسان احساس قدرت كرد كه مي

گويد دهد و ميكه امروزه يا حداقل چندين دهه است كه انسان متوجه شده رفتارش با طبيعت درست نبوده و طبيعت دارد به او جواب ميزياد شد و بعد از اين

ت هم محكوم به فنا خواهد شد، دوباره انسان رابطة نزديك شدن با طبيعت را در پيش گرفته است. تو كه با من اين چنين رفتار كردي، به سرعت زندگي خود

هاي محيط زيستي، بود كه با نظر بخش 1972وجود آمده است. در سال عبارت دوستي با طبيعت يا دوستانه با طبيعت رفتار كردن، در يكي دو دهة اخير به

رود و بايد كاري صورت گيرد. از آن به بعد ي تشكيل شد و يك عده صاحب نظر هشدار جدي دادند كه زمين دارد از بين ميبراي اولين بار در استكهلم كنفرانس



 

 

ساله تعريف شده، كه بايد هاي بيستويكم و دورهتقويم كار يا برنامه عمل قرن بيست 21هاي مختلف و برنامة قرن بود كه ميثاق زمين و كنفوانسيون

 ها يا صدها نشستريو و البته بين هر بيست سال هم ده 2012ريو و  1992 – 1972هاي ي در مورد مسائل گذاشته شود و در سالهاي بزرگنشست

ها گرفته شود. پس انسان در همين صدسال اخير، در يك دوره احساس قدرت به شدت كه جلو نابسامانيكوچك و بزرگ دردنيا گذاشته شده است براي اين

كرد كه اجازه دارد هر نوع دخالتي را در طبيعت انجام دهد. آورد و فكر ساخت و نهادهاي بزرگي را به وجود و اين وقتي بود كه سدهاي بزرگي را زيادي كرد 

يعت، امري نامعقول هاي بزرگ و يا تغيير بزرگ در طبولي امروزه صحبت از اين است كه ديگر نبايد سدهاي بزرگ را داشته باشيم. صحبت از اين است كه سازه

 است. 

هاي خود به آن اشاره داشت و گفت كه آب را شهريجمهور هم موضوعي را مطرح كرده است كه در سفر سمنان در بين هماين روزها آقاي رئيس 

% بقيه هم در حال رفع 20ده و درصدش رفع ش80آوريم و بعد توضيح داد كه از نظر محيط زيست، اين كار اشكاالتي داشته كه از درياي خزر به سمنان مي

اي در دست داشت كه چنين بياني را كرد. از نظر تخصصي كه نگاه كنيم، اصالً چنين دانم ايشان چه عصاي جادوييشدن ظرف يكي دوماه آينده است. نمي

 بياني قابل طرح نيست.

سال گذشته به وجود آمد كه رابطة انسان با طبيعت را  40ف ها را متوجه شد، زمينه آموزشي خيلي خوبي در ظروقتي انسان آن اشكاالت و ضعف 

وجود داشته ها نباشد، نيازها و كمبودها همتر كند. اما در مورد وضعيت امروز ما، اگر در شرايطي باشيم كه اين آموزشتبديل به رابطة دوستانه يا رابطه اخالقي

و وقتي رفتاري داشته باشيم كه اين سرماية اجتماعي كاهش  -ها را در كنار هم داريم رسد همه اينيكه به نظر م -ها هم وجود داشته باشد خواهيباشد، زياده

هاي اخير و بعد از انقالب، انتظار داشتيم دهد كه االن در كشورمان شاهد هستيم. در دههپيدا كرده باشد و باور به مبادي هم ضعيف باشد، همين اتفاقي رخ مي

ي متأسفانه نشده است و در بحث سرمايه اجتماعي ما به عنوان شهروند، اعتماد متقابل و اعتمادمان به دولت كاهش پيدا كرده و نهادهاي كه وضع بهتر شود، ول

كي از نتايج ها داشته باشيم، ياجتماعي هم اعتماد متقابلشان و رابطة اين نهادها با دولت هم كاهش پيدا كرده است. اگر بخواهيم نقدي بر مديريت در اين سال

دهد. در وضعيت امروز ما متأسفانه قانونگرايي به شدت ضعيف شده و منافع و سود اين عدم اعتمادها انعكاس خودش را در طبيعت به سرعت و شدت نشان مي

كه در چنين دليل موجود است، اول اينها دو بيند. در اين زمينهآيد، بيشترين ستم را طبيعت ميفردي محور فعاليت شده است. انحطاط اخالقي كه به وجود مي

هاي اجتماعي و يا به افراد ديگر و يا چيزهاي ديگري كه در اطرافمان كنيم تا به گروهتر ستم ميشرايطي، وقتي ضوابط زير پا گذاشته شد، ما به طبيعت راحت

اهنجاري نشان دهيم، از خودشان دفاعي خواهند داشت. اگر در مورد جامعه اش را از دست دهد، اگر به افراد ديگر ناست. وقتي ما رفتارهايمان هنجارهاي طبيعي

كند. اين گونه العملي خواهد داشت و در اين زمينه قوانين زيادي وجود دارد كه خواه و ناخواه رفتار انسان را كنترل ميبخواهيم اين كار را بكنيم، جامعه عكس

تر كه پاسخي دريافت كنيم. دوم، موضوع جديشود به آن ستم روا داشت، بدون آنتر ميبنابراين خيلي راحتضوابط و روابط در مورد طبيعت خيلي كمتر است؛ 

دهند كه ستم به طبيعت جريان مند وجود نداشته باشد، اجازه ميهايي را بخواهند مديريت كنند، ولي يك مديريت قانونتر اين است كه وقتي ناهنجاريو پيچيده

ه غيرقانوني داريم، قانون محدودي هم كه داريم، خيلي كم اجرايي كنند. االن ما چقدر حفر چاهاي ديگر را پر ميي به ترتيبي يك سري از خالءداشته باشد؛ يعن

ك كشور جهان عنوان يگذاري نداريم. در كشورهاي ديگر نيز كمابيش به همين شكل بوده؛ در كشور ما هم بهها اصالً قانونشود و در مورد خيلي زمينهمي

ها در جامعه و روابط شهروندها با دولت است نسبت به قوانيني هايي كه مربوط به روابط فردي انسانسومي، اين مسئله شديدتر بوده است. قوانين ما در زمينه

ال پيش است، در صورتي كه از زماني كه س 20تصويب شده، مربوط به  1373ما كه در سال  كه در ارتباط با طبيعت داريم، خيلي كاملتر است. قانون شيالت

طور ها داشتيم. همينها و اين آبهاي زيادي در ارتباط با مديريت اين عرصهها در جنوب بودند، بحثها درياي خزر را در يَد خودشان داشتند و انگليسروس

اند، در اند، باز به اين دليل كه حركت جلوتري نسبت به ما داشتهافتهمان اين قوانين خيلي ضعيف است. كشورهايي كه توسعه يهاي ديگر منابع طبيعيدر بحث

اند، ولي در ها داشتهميالدي اولين مقررات را در مورد جنگل 30يا  1620تر است. مثالً در كشور فرانسه از سال تر و جديشان دقيقگذارياين زمينه قانون

رفته و ما هيچ ضوابط مديريتي هاي خارجي به تاراج مياي شمال كشور عمالً توسط يك سري كمپانيهكشور ما تا زمان مشروطه و بعد از مشروطه، جنگل

 ايم.ها نداشتهبرروي آن

يك مثال موردي كه بايد مطرح شود، موضوع آب است كه امروز تبديل به يك مسئله خيلي جدي شده است. بايد باور كنيم كه اين مسئله در  

كرة كه چرا اين طور شد، بايد گفت، ما كشوري هستيم كه كال جزو كشورهاي خشك دنيا شناخته شده است. ما در نيمدر مورد اين سرزمين ما جدي است. اما

كنيم، سبب شده كه وارد يك دوره خشكي شويم كه شايد چند دهه طول اي كه دريافت ميكرة شمالي و ميزان بارندگيشمالي قرار داريم؛ روي نوار خشك نيم

متر در ميلي 800گيرد. متوسط جهاني حدود اي است كه به طور متوسط در كشورهاي ديگر دنيا صورت ميها، بارندگي ما يك سوم بارندگي. غير از اينبكشد

ي وجود دارد و كالً شود كه در كشور ما خيلي كمتر از ديگر كشورها بارندگمتر است. بنابراين ديده ميميلي 250تا  200كه در كشور ما سال است، در حالي



 

 

ايم و گذار قنات ما بودهگويند كه پايهبالند و ميها به خود ميفالت ايران پرجمعيت نبوده و فالتي خشك بوده است. باز در همين فالت ايران است كه ايراني

ه كه اين ابداع به كشورهاي ديگر رفته است. ولي به هرحال، باراني هاي زيرزميني استفاده كنيم. بعد از ايران بودايم آن را به وجود بياوريم تا از آب سفرهتوانسته

هايي رفتهاي زيرزميني، در اين آبايم. از آبها بوده و قنات و چاه را هم در كنارش داشتهها و چشمهكرديم، مقداري از آن در رودخانهكه آن زمان دريافت مي

ساماني بوده، ولي قدرت تجاوز به طبيعت محدود بوده است. به ايم. در گذشته هم نابهآورد، استفاده كردهميهاي زيرزميني را به وجود كه زيرپاي ماست و سفره

رسد. ديگر قدرت بيشتر متر مي 80 - 90ها تا هايي كه داريم، بعضي قناتترين چاههرحال، تا وقتي كه ماشين و قدرت موتور در اختيار انسان نبوده، عميق

اند، كه اگر اميد به اين را داشته متر و باالتر پيدا كرده 300ها عمق كنيم. ولي متأسفانه امروزه در يك استان دورافتاده ما به قدرت موتور، چاه نداشتيم كه حفر

شكني و تجاوز ان تخلف و قانونكنيم. بنابراين، امروز توبريم و بيشتر استفاده ميباشيم كه باز هم آبي هست، با تكنولوژي موجود، اين عمق را پايين تر هم مي

اي بينيم. نمونهها هم ميها و برداشت آب از چاهها و چشمهاز رودخانه به طبيعت بسيار زيادتر شده است. اين توان باال را در مورد شخم به زمين، در برداشت آب

گرفته است. گاو آهن قدرتي خيلي ور ما شخم توسط گاوآهن صورت ميچه مربوط به شخم زمين است، اين است كه در گذشته در مناطقي از كشها در آناز آن

كردند. اگر متر عمق ايجاد ميسانتي 15تا  10دادند، توانشان محدود بود و معموالً بين ها را برروي زمين حركت ميمحدود داشته و دو حيواني كه بايد خيش

شد، خيلي كمتر بوده است. ماشين االت، همة هم خيلي پايين بوده و سطحي هم كه شخم زده ميآمدند. سرعت كار خواستيم بيشتر باشد، از عهده برنميمي

كه از روي زمين آيد، به جاي اينشود و ا ولين باراني كه ميهاي خيلي تند زده ميهاي خيلي عميق برروي شيبها را به شدت تغيير داده است. امروزه شخماين

خواست آب رودخانه برداشته شود، ها، باز روزگاري اگر ميها و چشمهها و آب رودخانهدهد. در مورد چاهبرد و حركت ميد ميرد شود، تمام آن خاک را با خو

ي ها را روهايي كه آنها هدايت كند. ولي امروزه با موتورپمپتوانست آب را به دشتآمد و اين كانال با شيب معيني ميكانالي دركنار رودخانه به وجود مي

هاي دجله و فرات كه رسد يا رودخانههايمان نميرسد و يا آب هيرمند به تاالبشود كه آب زاينده رود ديگر به اصفهان نميگذارند، مثال ديده ميرودخانه مي

ريزگرد را نداشته باشيم، به راحتي هم با  هايكه اين توفانهاي جنوب كشور ما را سيراب كنند، براي اينبايد آب را از تركيه به سوريه و عراق بياورند و تاالب

رسد. حفر چاه هم واقعا در كشور مان يك معضل جدي شده است. ما شود و ديگر به پايين دست آب نميشوند و هم سد جلو آن ساخته ميها برداشته ميپمپ

اند، هاي غيرقانوني هستند و نصف ديگر قانونيصدهزار تا نصفي چاهچاه در كشوراست كه از اين هفت 700000شود، حدود امروزه رقمي كه در اين مورد داده مي

هايي كه داده شده و نتيجه عملي گونه اين مجوزها گرفته شده است. بسياري از اين مجوزها از طريق ارتباطات گرفته شده و يا با پولدانيم كه چهكه باز مي

ميليارد مترمكعب در سال است. اين  88شود آبي كه قابل تجديد است، بخواهيم كمك بگيريم، گفته مي اين شده كه اين فاجعه اتفاق افتاده است. اگر از ارقام

دهند، ها معتقد بودند اين رقم واقعي نيست. البته اين اصالح شده و آخرين رقمي كه ميدانسته، كه خيليميليارد مي 130را وزارت نيرو تا يكي دو سال پيش تا 

 96درصد را ما حق داريم برداشت كنيم. رقمي كه امروزه داده مي شود، ساليانه  40است و طبق قوانين علمي از اين آب قابل تجديد  ميليارد متر مكعب 88

 ايم.ميليارد مترمكعب است كه ما سه برابر رقمي كه حق داريم برداشت كنيم، برداشت كرده 106تا 

ها را باال ايم و در ادامة آن، عمق چاهايم از آبي كه حق برداشت داشتيم، همه را برداشت كردهدهكه آمايم؟! يكي اينحاال چه طور اين كار را كرده 

ها دچار خشكي شده و مراتع تبديل به بيابان شده ها خشك شده و جنگلها و تاالبايم؛ در نتيجه، رودخانهايم و با ساختن سدها كار حقابة طبيعت را گرفتهبرده

ها شود، از آنهايي كه در بارندگي ساليانه تجديد نميشود، و آبايم، از آبي كه به عنوان آب فسيلي يا آب ذخيره استراتژيك گفته ميكرده است. كار ديگري كه

 5بع آبي متري در شرايطي كه آن زمان وجود داشته، يك من 500ايم؛ يعني در تاريخ سرزمين ايران، مثالً يك ميليون سال پيش در عمق هم برداشت كرده

پذير كرده است و تجديدناپذير است ايم و اين به خاطر دسترسي به تكنولوژي است كه اين كار را امكانوجود آمده، آن را نيز برداشت كردهميلياد متر مكعب به

ر كشورداريم كه نصفش آب شيرين است از ميليارد متر مكعب د 400هاي فسيلي ما حدود شود، از اين آبشود و گفته ميو با آب باران و غيره جايگزين نمي

ايم. از نظر كارشناسي بايد از لغت فاجعه استفاده كرد و اين وضعيت و مثال موردي است كه خواستم مطرح تا را برداشته 120آب شيرين ما تقريبا  200آن 

 كنم. 

تواند به گونه است، ميگونه بوده و االن چهشورما در گذشته چهگونه است و در كجاست كه توجه به مسائل اخالقي كه اشاره كرديم در دنيا چهاين 

توانست هاي آينده پايبند بوديم، پايبندي به اين حقوق ميحق نسلحق زندگي فردايمان پايبند بوديم، بهبهحق گياهان و جانوران و مقدار بهداد ما برسد. اگر ما يك

ها دارند و همان داد. مشكلي كه ما داريم، اين است كه قوانين يك سري ضعفو اين فاجعه در طبيعت رخ نميهمان رفتار اخالقي و دوستانه با طبيعت باشد 

 اند. اين مشكلي اساسي است. قوانين موجود هم اجرا نشده

شناختند و طبيعت را ميكردند و رابطه با ها در اين سرزمين زندگي ميهايي كه مدعي هستيم پدرانمان قرنمشكل ديگر اين است كه ما انسان 

بند هستيم. در روستاهاي ما باشيم، به همان ميراث شفاهي مردم اين سرزمين پاي سال پيش وارد اين سرزمين شده 50و مثال  قومي نيستيم كه از راه رسيده



 

 

ها كردند. اگر به ايننيم و پدران ما چه طورمعامله ميگونه با طبيعتمان بايد معامله ككنيم و چهشود كه ما در چه سرزميني زندگي ميبين عشاير ما نقل مي

طور جدي به فكر افتادند به 1970توجهي به طبيعت بود و از اي انجام داد و آن بيانداختيم. حركتي را دنيا در دورهپايبند بوديم، طبيعت را به اين روزگار نمي

مان اين ها را اگر شخم مناسب بزنيم، براي ما كه حرفهايم كه رفتارمان با طبيعت را عوض كنيم. زمينهكه بايد آن رفتار را تغيير دهند؛ ما هنوز به آن جا نرسيد

شود. يعني آن زمين هزار سال است كه توسط شود. روستا بيش از هزار سال سابقه دارد و هنوز روي آن زمين كشت ميبوده، اين موضوع كامال احساس مي

سال،  5ايم كه بعد از هاي زيادي امروزه در مناطق مختلف اين كشور وجود دارد. زميني را با تراكتور شخم زدهطرف مقابل، نمونهشود و در انسان استفاده مي

 ايم، محصول داده سال دوم كمتر، سال سوم كاشتيم و برداشت نكرديم و سال چهارم ديگر نتوانستيم بكاريم. بهخاک رويش نمانده است؛ يعني سال اول كاشته

ها ها را خشكانده ايم. آنهايش در اطراف ما خيلي وجود دارد كه ما آنها هم نمونهها و تاالبسرعت خاک شسته شده و آمده است پايين. در مورد رودخانه

آمده و هاي زيرزميني ميجريانهايي از آن هم از طريق رودخانه يا كرده و بخشهايي را انسان استفاده ميهمان حق طبيعت بوده و همان آبي بوده كه بخش

بينيم چه اتفاقي در آن رخ داشته است. وزير نيرو چند ماه پيش صحبت خوبي داشت در مورد اين كه وضعيت درياچة اروميه را چون ميتاالبي را زنده نگه مي

هاي اين كشور وجود دارد، ولي چون ر تمام دشتكنيم، در صورتي كه اين وضعيتي است كه دشويم و احساس خطري را مطرح ميدهد، همه متوجه ميمي

ها سالم نيست و دشتي كه منطقي دشت داريم كه يكي از آن 600بينيم و كمتر به آن توجه داريم. در ايران حدود را نمي شود و زير زمين است، آنديده نمي

هايي كه ترک كنند. دشتشود كه نشست ميعيت بحراني دارند و گفته ميها وضتا از آن 300و علمي بايد زندگي در آن جريان داشته باشد، وجود ندارد، 

رود، نشان از بحراني دارند كه بدتر از بحران درياچه اروميه است. البته در مورد خشك شدن هايي كه خاكشان يك باره در جاهايي فرو ميخورند و دشتمي

شوند؛ ولي از ها خشك ميشود كه قناتها در جاهايي كنده ميشد كه اين چاههايي ميشد، اعتراضهاي موتوري كنده ميها روزگاري، وقتي تازه اين چاهقنات

شود، در صورتي كه قنات از نظر حقوقي يك حريم دارد و از نظر اخالقي هم يك وقتي كه اين موضوع عادي تلقي شد، ديگر به عنوان مشكل هم مطرح نمي

خشكانيم. دانش امروز ها را نيز ميكنيم. چشمهيها را خشك مكنند، صاحب حق آن قنات هستند؛ ولي ما آنت استفاده ميها كه از اين قناپايبندي دارد. آن

خشكانيم. ها چاه حفر كنيم، چون كامالً چشمه را ميهايي را داريم، نبايد باالي باالدست آنهاي الزم، بدانيم اگر در جاهايي چشمهدهد كه با بررسياجازه مي

شود. ها زده ميهايي است كه باالدست آنشوند و اين به خاطر همان چاههاي استان كرمانشاه دارند خشك ميدر كرمانشاه طاق بستان و بسياري از سراب

گرفت د توجه قرار ميحداقل اگر در روابطي كه به عنوان ثروت اجتماعي و اعتماد اجتماعي و حداقل اخالقيات به رسميت شناخته شده بود، اين موضوعات مور

 آمد.و اين مشكالت پيش نمي

كه بايد اگر از نظر كلي، بشر امروز به اين موضوع رسيده كه بايد با طبيعت دوستانه رفتار كند، از منظر اين است كه اين ضرورت را دريافت كرده  

شوند؛ تجاوز به حريم را خواهيم ديد كه تازه اين مشكالت دارند شروع مي اين كار را انجام دهد و ما هم تا اين موضوع را دريافت نكنيم، ضرر دريافت نكردنش

هايي كه بنده با نظر شد كار سدسازي غلط است؛ حداقل در محيطها بود كه گفته ميهاي بدون حساب و كتاب. سالرودخانه، چراي دام بدون ضابطه، سدسازي

هايي بسيار آيد شبكهع مطرح بود كه سياست سد سازي غلط است. در وزارت نيرو به نظر ميبه طور جدي اين موضو 60كارشناسي حضور داشتم، از سال 

رغم هاي خيلي كالني داشتند. اگر امروز هم در دولت آقاي روحاني، عليها با قراردادهاي سدسازي بود و بودجهقدرتمند وجود داشت كه حيات اين شبكه

خواهيم انجام دهيم و هم انتقال آب از شود كه هم انتقال آب از درياي خزر را ميدهند، گفته ميناسان ميهشداري كه هم سازمان محيط زيست و هم كارش

كنند كه توان رويش پافشاري كرد، اين سياست جديد را مطرح ميدرياي عمان را، اين همان شبكه است كه وقتي سدسازي عمالً به جايي رسيده كه نمي

هاي كميسيون كشاورزي كنند. طرحي را اخيراً نمايندهت، كه ازنظر اكوسيستمي خطرش بيشتر است تا سدسازي كه دارند دنبال مياي اسي خيلي پرهزينهپروژه

قانون اساسي فقط در كميسيون  88اند كه طبق اصل هاي كشاورزي؛ اين طرح را خيلي ماهرانه تهيه كردهاند به عنوان طرح حفاظت از زمينمجلس تهيه كرده

ساله اجرا شود؛ يعني صحن علني مجلس وارد محتوا نشود و خيلي هم جالب است كه كميسيون  5شود و صحن علني فقط راي بدهد كه سه ساله يا  مطرح

د. انصاف اي از اين بخواهد لغو شود، بايد دوسوم نمايندگان مجلس به آن راي بدهنخواهد تصويب كند، آخرش يك ماده آورده است كه هر مادهچيزي را كه مي

ها بايد رأي بدهند؛ نمايندگان قانون بايد مظهري از قانون و كنيد، براي لغوش دوسوم نمايندهنفر تصويب مي 15تا  10است. چيزي كه شما هم چيز خوبي

ز شده )خالف قانون( به افراد واگذار شود. به آنها تجاو 1390هايي كه تا سال اند كه زمينجا آوردهدفاع از حقوق مردم و اعتماد اجتماعي و اخالق باشند. در آن

خواهند مظهر قانون شكني باشند. در اين شرايط بايد خيلي حس برند و مي.، خود نمايندگان طرحي را مي1385بعد ديدند كه خيلي زود است، نوشتند سال 

كنيم جزو آن دسته باشيم كه اميدمان را بتوانيم حفظ هتر باشد؛ ما سعي مياميد باال و ايمان قوي باشد كه انسان اميدش را حفظ كند، كه انشاءاهلل فردا بتواند ب

تواند شكل بگيرد. اخالق زمينه مناسب بهتري براي كنيم. با در نظر گرفتن حقوق ديگران و حقوق نسل آينده و حقوق طبيعت، يك رفتار اخالقي با طبيعت مي

گيرد رود، زيرا برخورد دوستانه و مسئوالنه با طبيعت شكل ميقوانين هم محدود باشد، طبيعت از بين نمي دهد و با رفتار اخالقي در جايي كهاجراي قوانين مي

 كند.اي است كه حيات محيط و اكوسيستم نيز متعادل و مسلماً انساني است و رشد و تعالي پيدا ميو در چنين شرايط انساني



 

 

 

 


