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رؤﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز

ﻫﻤﻪ ﺳﮑﺎﻧﺪاران ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ /از ﻓﯿﺮوز ﺗﺎ ﮐﻼﻧﺘﺮی

ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی دﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺤﯿﻂ
ز�ﺴﺖ اﯾﺮان را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ رؤﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ اﻧﺘﻈﺎرات از رﺋﯿﺲ ﺗﺎزه آن
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ  -ﻣﺴﻌﻮد ُﺑﺮ ُﺑﺮ :ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی دﻫﻤﯿﻦ
ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ اﯾﺮان را در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ﻧﯿﺰ  ۷ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺶ از او
ر�ﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ اﯾﺮان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﭻ �ﮏ از رؤﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد�ﮑﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن راه ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ�ﺪ د�ﺪ آ�ﺎ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻗﺼﺪ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ �ﺎدﮔﺎری ﻣﺘﻔﺎوت از رؤﺳﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ از
ﺧﻮد ﺑﻪ �ﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارد �ﺎ ﺧﯿﺮ.
اﺳﮑﻨﺪر ﻓﯿﺮوز ،رﺋﯿﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮد د�ﺪه ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺪﯾﺮش اﺳﮑﻨﺪر ﻓﯿﺮوز ﺑﻮد ﮐﻪ درواﻗﻊ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻤﻮم ﻣﺤﯿﻂ
ز�ﺴﺖ را در اﯾﺮان ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان �ﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ �ﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺘﯽ
راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻧﺎم دارد در ﺳﺎل  ۱۳۴۶و ﺑﺎ ﻧﺎم �ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮑﺎرﺑﺎﻧﯽ و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﯿﺪ� ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﺳﮑﻨﺪر ﻓﯿﺮوز ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺑﺮ آن
ر�ﺎﺳﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ درﺑﺎره دوران ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻓﯿﺮوز ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد د�ﺪه ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺪﯾﺮش اﺳﮑﻨﺪر ﻓﯿﺮوز ﺑﻮد ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ را در ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻄﺢ ﻗﺪرت در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ �ﮏ
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺘﯽ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
ﻣﺤﻤﺪ درو�ﺶ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن �ﻌﻨﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ

را ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد اﺳﮑﻨﺪ ﻓﯿﺮوز راه اﻧﺪاﺧﺖ .او ﻧﺎ�ﺐ رﺋﯿﺲ اﺟﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در
ﻫﯿﭻ دوره د�ﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪا�ﻢ .در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ داﺷﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻋﻘﻼﯾﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺷﺎ�ﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ در
ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﻔﺖ "اﮔﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روش ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ

اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ �ﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ د�ﮕﺮ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ�ﺸﺎن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ" .ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در  ۱۹۸۰ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ او ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ
ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻓﯿﺮوز ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او دﺑﯿﺮﮐﻠﯽ اﺗﺤﺎد�ﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ  IUCNﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ د�ﮕﺮی اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ د�ﮕﺮی اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﻫﻢ ﻧﺪارد و اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن �ﺎد داد ﺑﻪ ﻣﺮداب ﺑﮕﻮ�ﻨﺪ ﺗﺎﻻب و ﺑﻪ ﺷﮑﺎرﺑﺎن ﺑﮕﻮ�ﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂﺑﺎن و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت
وﺣﺶ ﻧﮕﻮ�ﻨﺪ ﺷﮑﺎر .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۳در ﮐﺸﻮر وﺿﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﺮﻫﻮن ﺣﻀﻮر اﺳﮑﻨﺪر ﻓﯿﺮوز
ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺣﻀﻮر دارد و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ او و ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر د�ﮕﺮ روﺳﺎی
وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ روﺳﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺘﯽ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻧﻪ در ﺗﺨﺼﺺ و ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ وﻗﺘﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻬﺮم ،ﭘﺮﻧﺪهﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره دوران ر�ﺎﺳﺖ
وی ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :اﺳﮑﻨﺪر ﻓﯿﺮوز اوﻟﯿﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ �ﺎد داد و
ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ر�ﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎد�ﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪ .وﺟﻮدش ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺘﯽ ﺑﻮد
و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﺳﺎل ﺳﻦ دارد در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺮﻧﺪهﺷﻨﺎس در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و در زﻣﺎن او ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ در اوج اﻗﺘﺪار ﺑﻮد.
ﺣﺴﯿﻦ آﺧﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ درﺑﺎره او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :اﺳﮑﻨﺪر ﻓﯿﺰور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ در
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺨﺮ�ﺐ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺘﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی داﺷﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﺘﯽ ﻏﺮب ﻫﻢ در
ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد وی ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد� ،ﺎرک
ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ذﺧﯿﺮه ﮔﺎﻫﻬﺎی ز�ﺴﺖ ﮐﺮه را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ �ﮏ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ را

در اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ راﻣﺴﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ او ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺸﺪ.
ﻣﯿﺮاث ﺳﺮدرﮔﻢ
ﺑﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻓﯿﺮوز در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻓﯿﻠﯽ ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺷﺪ .ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻬﺮم �از ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز آﻣﺪه و اﯾﻦ ﮐﺎره ﻫﻢ ﻧﺒﻮد�
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ر�ﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ و رﻓﺖ� .ﺲ از او ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎس ﺳﻤﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪ اﻣﺎ ﮐﺸﻮر در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد و
اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد .دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اﺑﺘﮑﺎر ﮐﻪ دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه �ﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ داﺷﺖ ،رﺋﯿﺲ ﺑﻌﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ از آﺑﺎن  ۱۳۵۸ﺗﺎ
اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۹ﺳﮑﺎﻧﺪار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺷﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻞ  ۵۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ �در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ
ز�ﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ�ﺪ در آن ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ �ﺎ ﺗﺨﺮ�ﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان آن ﻣﻼزﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ� �ﺎدﮔﺎر ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ او

دو ﻧﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن را در اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ� .ﮑﯽ آﻗﺎی
ﻣﻨﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد و د�ﮕﺮی ﺧﺎﻧﻢ
اﺑﺘﮑﺎر ﮐﻪ ا�ﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﯿﺴﺖ و �ﮏ ﻓﺮد

�ﺲ از او ﻧﯿﺰ رﺿﺎﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﻃﺎﻫﺮی و ﺳﭙﺲ ﻫﺎدی ﻣﻨﺎﻓﯽ ر�ﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﯿﺮزاﻃﺎﻫﺮی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم ر�ﺎﺿﯽ داﺷﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ در
دوﻟﺖ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن و رﺋﯿﺲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ۱۵ﺗﻬﺮان را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ ،او ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۶۳ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ر�ﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺰﻧﺪ .ﻫﺎدی ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و

ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ

آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ و از ﺳﺎل  ۱۳۶۳ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و ر�ﺎﺳﺖ وی در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ

ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۷۶اداﻣﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ر�ﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺤﻤﺪ درو�ﺶ درﺑﺎره اﯾﻦ دوران ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :روﺳﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ �ﺎ ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﻣﯿﺮزاﻃﺎﻫﺮی آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻨﺤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و �ﺎ اﺻﻮﻻً ﻋﻼﻗﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ آدرس اداره را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ر�ﺎﺳﺖ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ
از ﺳﺎل ۱۳۷۶ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺳﮑﺎﻧﺪار ر�ﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺷﺪ .وی در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان �ﮑﯽ از ﻫﻔﺖ �ﻗﻬﺮﻣﺎن زﻣﯿﻦ� ﺳﺎل
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺣﺬف ﭘﯿﮑﺎن از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر رخ داد.
ﺣﺴﯿﻦ آﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪد ﭘﯿﺶ از ﺳﮑﺎﻧﺪاری اﺑﺘﮑﺎر ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ را ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ
اﺳﮑﻨﺪر ﻓﯿﺮوز ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ز�ﺎدی از ﻫﻤﻪ روﺳﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ .وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ روﺳﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﺪام ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻧﻪ در ﺗﺨﺼﺺ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻓﯿﺮوز اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻮد وﻟﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای او ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻌﺪ از  ۴دﻫﻪ از زﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ا�ﺸﺎن از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و وی در  ۹۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻨﻮز درﺑﺎره ﻣﺤﯿﻂ
ز�ﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﻧﻮ�ﺴﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ :از اﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﺑﮕﺬر�ﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮ�ﻢ رﺋﯿﺲ د�ﮕﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی
داﺷﺘﻪ زﯾﺮا ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻓﯿﺮوز ﺗﺤﻮل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر �ﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ از زﻣﺎن او ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻫﯿﭻ ،داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ را ﻫﻢ از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دو ﻧﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن را در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ� .ﮑﯽ آﻗﺎی ﻣﻨﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد و د�ﮕﺮی ﺧﺎﻧﻢ اﺑﺘﮑﺎر ﮐﻪ
ا�ﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﯿﺴﺖ و �ﮏ ﻓﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻬﺮم اﺳﺘﺎد ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ و ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻨﺎس ﻧﯿﺰ درﺑﺎره روﺳﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﻮ�ﺪ :وﻗﺘﯽ اﺳﻢ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻣﯽ آ�ﺪ ﻣﻦ �ﺎد دو ﻧﻔﺮ �ﻌﻨﯽ اﺳﮑﻨﺪر ﻓﯿﺮوز و ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﻢ .ﺧﺎﻧﻢ اﺑﺘﮑﺎر در دوره اول ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎوﻧﺶ �ﻌﻨﯽ
آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻮدم �ﮏ ﻫﺰارم اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻗﺎی ﻓﯿﺮوز را ﻧﺪاﺷﺖ .در زﻣﺎن آﻗﺎی ﻓﯿﺮوز ،ﻣﺎ  ۳ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  ۶ﻧﻔﺮه ۴ ،ﻧﻔﺮه و دو ﻧﻔﺮه در ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺪان ،ﮐﺮﻣﺎن و د�ﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﯽ رﻓﺘﻢ .آن زﻣﺎن  ۱۵ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺎرﺟﯽ
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن ﺣﯿﺎط وﺣﺶ دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺣﻖ ﻣﺎﻣﻮر�ﺖ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎ در زﻣﺎن آﻗﺎی ﻓﯿﺮوز وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد اﻣﺎ
ﺧﺎﻧﻢ اﺑﺘﮑﺎر در ﺷﺮا�ﻂ ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﯿﺐ ﺧﺎﻟﯽ آن را ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﮐﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی رﺳﺎﻧﺪ.
ﻼ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰ�ﺴﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﺤﻤﺪ درو�ﺶ ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻋﻤ ً
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻢ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر در دوﻟﺖ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺪرت را در ﭘﺮد�ﺴﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻮد آرام آرام ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺘﯽ ﺑﻮد�ﻢ و رﺷﺪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد را د�ﺪ�ﻢ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﺣﻮزه ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺤﯿﻂ
ز�ﺴﺖ وﺿﻊ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪی ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد�ﻢ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا �ﺎ ﻓﻬﻤﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ �ﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ را ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
�ﺲ از ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻓﺎﻃﻤﻪ واﻋﻆ ﺟﻮادی ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮد�ﺴﺎن آﻣﺪ .ﺟﻮادی دﮐﺘﺮای دﯾﺮ�ﻨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭼﯿﻨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﻣﺸﺨﺺ او اﺳﺘﺎد�ﺎری ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻬﺮم �ﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮادی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم
ﺻﺪوق ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد �ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻣﻦ را در اﯾﻦ ﭼﺎه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻮدم و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ�ﻢ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮم� �.ﻌﻨﯽ ا�ﺸﺎن اﺻﻼ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد .اﻣﺎ ا�ﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.
آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ دﻫﻢ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﺤﻤﺪیزاده ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ آﻣﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻬﺮم
و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻮادی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر داﺷﺖ! اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪهﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :در دوره ا�ﺸﺎن دو ﺗﺎ ﺑﺒﺮ را ﺑﻪ اﯾﺮان آوردﻧﺪ ﮐﻪ
�ﮏ ﻣﺎده  ۴ﺳﺎﻟﻪ و �ﮏ ﻧﺮ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﺣﯿﻮان را ﮐﻪ ﺑﺮا�ﺸﺎن ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﺳﻤﺴﮑﻨﺪه و ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد را
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺒﺮ ﻣﺎده ﺑﺒﺮ ﻧﺮ را در�ﺪ و ﮐﺸﺖ و آن ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ و اﺗﺎق ﻫﺎ ﮐﻪ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻢ ﭘﻮﺳﯿﺪ و ﺑﺒﺮ ﻣﺎده
اﮐﻨﻮن در اﻧﺰوا اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﻣﯽ ﻣﯿﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ آﺧﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺮ�ﺐ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻔﯽ را ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ ﮐﻨﻢ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی زاده ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻮد .ا�ﺸﺎن ﭼﻬﺮه ای
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ آورده ﺷﺪ.
درو�ﺶ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻣﺤﻤﺪیزاده ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :اﺻﻮﻻً او ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوره اﺳﺘﺎﻧﺪاریاش در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ و در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ را ﻧﺸﺎن داد و ﺧﻮدش ﻫﻢ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری
ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻧﮑﺮدم.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺑﺘﮑﺎر
آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎر د�ﮕﺮ ﻧﺎم ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ
اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ .اﺑﺘﮑﺎر در دوره دوم ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺘﻘﺪان رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ.
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﮔﺮدﺷﮕﺮی در آﺷﻮراده �ﮑﯽ از ﭘﺮﺑﺤﺚﺗﺮﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎی زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ وی ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻘﺪ ﺟﺪیﺗﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﻤﺪ درو�ﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق دوره دوم ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ اﺑﺘﮑﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ
ز�ﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی اوﻟﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺘﯽ
اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ� .ﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪیﺗﺮی ﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﮔﺎه در ﻫﯿﭻ دورهای ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :در اﯾﻦ دوره ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮد�ﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﻠﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ د�ﮕﺮ ﻧﯿﺎز
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮا�ﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ روز روﺷﻦ و ﺷﺐ ﺗﺎر�ﮏ اﺳﺖ و ﺧﻮدﺷﺎن �ﺎﺳﺪاران ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﺑﺎنﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞﺑﺎنﻫﺎ�ﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و رو�ﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻤﺪ آﺗﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻬﺮم ﻧﯿﺰ درﺑﺎره دوره دوم ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ اﺑﺘﮑﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :وی در اﯾﻦ دوران ﻫﻤﺎن روش و رو�ﻪ ﻗﺒﻞ را داﺷﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ او ﺑﺎ رﺋﻮﻓﺖ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و روزی ﮐﻪ دو ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎن در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در �ﮏ روز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
وی ﻓﺮدا�ﺶ ﺑﻪ د�ﺪار ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن رﻓﺖ و از آﻧﺎن دﻟﺠﻮﯾﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪهﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ در اﯾﻦ دوره ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﻫﮑﺎر ا�ﺸﺎن ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ در اوج

ﺷﺮا�ﻂ دﺳﺖ ﺗﻨﮕﯽ ﺑﻮد� .ﮏ ﺑﺎر ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺷﺐ ﻣﻌﺎون ا�ﺸﺎن آﻗﺎی ﻣﺠﺎﺑﯽ را در ﺳﺎزﻣﺎن د�ﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻬﺮم ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﮔﺮﻓﺘﻢ! آﻧﻘﺪر ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻢ!
ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﺑﯿﻢﻫﺎ و اﻣﯿﺪﻫﺎ
ﮐﻼﻧﺘﺮی اﻣﺮوز ﺑﺎ زﻣﺎن وزارت ﺗﻔﺎوت
ﺟﺪی دارد زﯾﺮا اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی در�ﺎﭼﻪ
اروﻣﯿﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوازدﻫﻢ ﺳﮑﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ را در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ ﺑﺎ د�ﮕﺮ ﮔﺰ�ﻨﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮحﺗﺮی در
ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ داﺷﺖ و وزارت ﮐﺸﺎورزی و ر�ﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ را در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻃﺮح ﻧﺎﻣﺶ از آﻏﺎز ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ
ﻣﺤﯿﻂز�ﺴﺘﯽﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮد.

ﻣﻨﺘﻘﺪان ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻧﮕﺮان ﻧﮕﺎه ﺳﺎزهای و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺘﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ�ﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ وی ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ را در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮش داد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی و دﺳﺖ ﮐﻢ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزهای از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺮای ﻧﺠﺎت در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ داﻣﻦ زده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان از ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ر�ﺎﺳﺖ او ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﺑﯽﻃﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎ ﺳﺪﺳﺎزی و ﻃﺮحﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب از زاﮔﺮس ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺮ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻤﺎ�ﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮار�ﺨﺘﻪ
از د�ﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ر�ﺎﺳﺖ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﻬﻢ ﮐﻼﻧﺘﺮی را در ﺧﺸﮑﯽ در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽرو�ﻪ ﮐﺸﺎورزی در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ اﯾﻦ در�ﺎﭼﻪ ﭘﺮرﻧﮓ
ﻣﯽد�ﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺎن او ﻋﻤﻠﮑﺮدش در ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ را ﻣﻮﻓﻖ ارز�ﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ و
ﮔﺰارشﻫﺎی دوﻟﺖ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻗﺪامﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ وﺿﻌﯿﺖ در�ﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ آﺧﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ در دوران ﺗﺼﺪی ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻼﻧﺘﺮی
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا وی ﺧﻮد در ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش در ا�ﺠﺎد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل و ﺟﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻼﻧﺘﺮی اﻣﺮوز ﺑﺎ زﻣﺎن وزارت ﺗﻔﺎوت ﺟﺪی دارد زﯾﺮا اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﺳﺘﺎد
اﺣﯿﺎی در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﻼﻧﺘﺮی اﮐﻨﻮن از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ آﺑﯽ رﺗﺒﻪ اول ﺗﺨﺮ�ﺐ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ در
اﯾﺮان را داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﯿﺪروﻟﻮژ�ﮏ ﮐﺸﻮر را وﯾﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در ﺟﻨﮕﻞ و ﺗﺎﻻب و ﻣﺮﺗﻊ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺎه وﯾﺮاﻧﮕﺮ وزارت
ﻧﯿﺮو و اﺻﺮار ﺑﺮ ﺳﺪﺳﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل آب اﺳﺖ.
آﺧﺎﻧﯽ درﺑﺎره اﻧﺘﻈﺎرش از ﮐﻼﻧﺘﺮی در دوران ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده �ﺎ�ﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد او اداﻣﻪ اﯾﻦ راه ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﻣﯿﺪوار�ﻢ ا�ﺸﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺣﻮزه آب را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺣﻔﻆ ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ و ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۴ﮔﺎﻧﻪ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ز�ﺴﺘﯽ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ آورد .اﻣﯿﺪوار�ﻢ از داﻧﺸﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮا�ﻂ اﻣﺮوز ﻧﮕﺎه ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻬﺮم ﻧﯿﺰ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ در زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺣﺪاﻗﻞ
ﺻﺮﯾﺢ اﻟﻠﻬﺠﻪ و ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺖ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دادم ﺧﺎﻧﻢ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ�ﺶ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻻن ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﮔﺰ�ﻨﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ آدم ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ر�ﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ  ۴۴ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ�ﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺟﯿﻪ اﻟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ ﮐﺲ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ درو�ﺶ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آﻗﺎی ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺮای �ﮏ رﺋﯿﺲ در
ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﻮل دارد در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی ﺟﺪی در دوره ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ وزارت
ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم داده و اﯾﻦ ﺷﺠﺎﻋﺖ در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﯿﺪوار�ﻢ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎ
ﺗﻼش ﮐﻨﺪ وزن و اﻗﺘﺪار ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ را در ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و دوﻟﺖ اﻓﺰا�ﺶ دﻫﺪ و اﻋﺘﺒﺎرات درﺧﻮرﺗﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽﺗﺮ ﺷﺮ�ﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮ�ﺘﺶ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری را ﺑﺮای آﻗﺎی ﮐﻼﻧﺘﺮی دار�ﻢ اﻣﺎ ﻗﻀﺎوت
درﺑﺎره ا�ﺸﺎﻧﺮا ﺑﺎ�ﺪ ﻣﻨﻮط ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ را ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ�ﺶ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎی آ�ﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﮐﻼﻧﺘﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺷﺪ؟
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂز�ﺴﺖ وﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺑﻼﻏﯽ/ﺳﺎﺧﺘﺎرﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮﻧﯿﺴﺖ

اﻣﺎﻧﺖداری و اﺧﻼقﻣﺪاری
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

