آب و خاک ،جنگل و بیابان و حتی هوایی که نفس هایمان به آن وابسته است ،همچون حیوانات و جانوران،
نقشی در انتخابات نداشته و از این رو تاثیر مستقیمی در پیروزی جناح ها و اشخاص مستقل و غیرمستقل ندارند.
فریادهای هشدار دهنده طبیعت ،حتی در نمایش نمادین خاموشی یک ساعته ساالنه زمین ،که به نام ساعت زمین
معروف است ،هم شنیدنی نیست و تعجبی ندارد که ستادهای انتخاباتی و یا مردمی که می خواهند اصلح را انتخاب
کنند ،صدای طبیعت را شنوا نبوده و دغدغه ای برای آن نداشته باشند.
محیط زیست پیرامون ما ،دارای حساب های های متعدد اینستاگرامی و کالب هاوسی و شبکه های اجتماعی
نبوده و نمی توانند به لطف فالورهای میلیونی خود ،نامزدهای انتخاباتی را متقاعد به حضور و توجه به مطالبات و
خواسته های طبیعی خود نمایند.

در برنامه های امروز انتخاباتی ،از نقد و بررسی تامین مرغ تا جون آدمیزاد وجود دارد ،اما روشن نیست که آیا برای
دولتمردان آینده این مرز و بوم ،تغییر اقلیم و ریزگرد هم اهمیتی دارد یا خیر؟ اطالع نداریم آیا مشاوران محترم
نامزدهای انتخاباتی که آمارهای کالن اقتصادی را تحلیل و بررسی می کنند ،از ضرر و زیانی که تخریب محیط
زیست بر اقتصاد می گذارد ،آگاه هستند یا خیر؟ آیا می توان پرداخت های معیشتی به مردم را با تیترهای درشت
اعالم و هم زمان نسبت به هزینه های اجتماعی که در اثر آلودگی های هوا و آب به همان مردم تحمیل خواهد
شد بی تفاوت و خاموش بود؟

ما فعاالن و متخصصان محیط زیست ایران ،بر آنیم تا صدای طبیعت را به گوش فرزندانی که سال هاست در آغوش
مهربانی این مادر رشد و نمو یافته اما به هر دلیل نسبت به وظایف فرزندی خود قصور و تقصیر داشته اند رسانده
و به بخشی از رسالتی که بر عهده مان هست جامه عمل بپوشانیم.
بی شک عمل به این وظیفه حرفه ای و انسانی ،تابع زمان و مکان خاص نبوده و از اینرو انجمن متخصصان محیط
زیست ایران بیش از ربع قرن است که در سایه الطاف الهی و همراهی همکاران فرهیخته در این عرصه حضور فعال
داشته و همواره بر لزوم پیگیری برنامه های علمی و کارشناسی در حوزه محیط زیست تاکید ورزیده است.

اکنون که در طلیعه یکی دیگر از انتخابات سرنوشت ساز این سرزمین قرار گرفته و نامزدهای محترم انتخاباتی بر
تدوین و ارائه برنامه های خود در زمینه های مختلف اهتمام نموده اند ،الزم می دانیم ضمن انتقاد از مغفول ماندن
مسائل مهم زیست محیطی در برنامه های اعالم شده ،بار دیگر بر مطالبه همیشگی خود در خصوص تدوین و
تشریح برنامه هابا مالحظات محیط زیستی که سیاستهای کلی آن در سال  1394توسط مقام معظم رهبری ابالغ
گریده است تاکید نموده و از نامزدهای محترم انتخاباتی بخواهیم که در مناظره ها و برنامه های ضبط شده
تلویزیونی و رادیویی خود به نحو مقتضی به آن بپردازند.

