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امــروزه شــناخت از مســائل زیســت محیطی بی نهایــت 
ــای  ــرا فعالیت ه ــود؛ زی ــی می ش ــی تلق ــوع مهم موض
بــر  جــدی  آســیب های  اقتصــادی  گســترده 
ــات وحــش )اکوسیســتم( و  سیســتم های پیکــره ی حی
فرآیند هــای بــوم شــناختی آن هــا کــه مأمــن میــراث 
ــوع  ــی تن ــن یعن ــره  زمی ــی ک ــدت تکامل ــی م طوالن
زیســتی هســتند، وارد می کنــد. تقریبــا همــه ی 
افزایــش  اثــر  در  آشــفتگی ها  ایــن  شــاهد  مــا 
اقلیمــی،  تغییــرات  زیســت محیطی،  آلودگی هــای 
ــب  ــی، تخری ــای آب ــیالتی پهنه ه ــع ش ــش مناب کاه
ــای  ــراض گونه ه ــای اراضــی کشــاورزی،  انق خاک ه
جانــوری و گیاهــی و ... هســتیم. بــا ایــن حــال نبایــد 
ــروز،  ــانی ام ــه انس ــر جامع ــیم. اگ ــد باش ــی ناامی خیل
ــوع  ــتن از وق ــا کاس ــری ی ــرای جلوگی ــی را ب اقدامات
مســائل زیســت محیطی مهــم کــه تهدید کننــده 
رفــاه بشــری و بســیاری از گونه هــای دیگــر هســتند، 
ــه  ــید ک ــد کش ــول نخواه ــی ط ــد، خیل ــام بده انج
ــد. در ایــن شــرایط  ــر مثبــت آن هــا را خواهیــد دی اث
ــت  ــادر اس ــمند ق ــودی هوش ــوان موج ــان به عن انس
ــای  ــر واقعیت ه ــی ب ــه متک ــدار ک ــاد پای ــک اقتص ی
و  بــوده  اقتصادی-اجتماعــی  و  زیســت محیطی 
ــالمتی  ــراه س ــه هم ــان را ب ــت انس ــد معیش می توان

ــد.  ــرا کن ــد، اج ــت کن ــتم ها حمای اکوسیس
امــا واضــح اســت کــه داشــتن یــک اقتصــاد پایــدار 
ــه  ــادی ب ــی و م ــالمت روح ــده ی س ــه تأمین کنن ک
ــت  ــی اس ــف اهداف ــد تعری ــوان ارکان آن، نیازمن عن
ــدت  ــه ش ــی ب ــوده ول ــم ب ــداد ک ــاظ تع ــه از لح ک
مــورد پذیــرش مــردم باشــد. ایــن اهــداف بایــد ســاده 
باشــند تــا بــرای آحــاد مــردم قابــل فهــم باشــند و از 
لحــاظ اجرایــی نیــز عملــی بــوده و همچنیــن بــه حــد 
کافــی ژرف و عمیــق باشــد تــا اعتقــادات اخالقــی و 

روحــی مــردم را بپوشــاند.

ــوع و دارای  ــت متن ــتن محیط زیس ــدف داش ــا ه تنه
ــق  ــوان ح ــه عن ــد آزادی را ب ــدی می توان ــوان تولی ت
غیرقابــل انــکار انســان بــه ارمغــان بیــاورد. مــردم مــا 
بایــد هــر چــه زودتــر ایــن مفهــوم را تشــخیص داده 
ــود را  ــای خ ــی و تصمیم گیری ه ــه ای عموم و برنام
در مــورد اســتفاده از منابــع مطابــق بــا محدودیت هــا 
یــا تــوان محیط زیســت بعنــوان یــک پیــش شــرطی 

از آزادی ارزیابــی کننــد.
کننــده  مشــخص  محیط زیســت  تنــوع  و  تــوان 
اجــزاء مــادی و روحــی ســالمت جامعــه انســانی مــا 
می باشــد. حفاظــت از تنــوع زیســتی )محیط زیســت( 
تمایــل و خواســته مــا بــرای نگهــداری تــوان 
تولیــدی منابــع قابــل تجدیــد و جلوگیــری از ضایــع 
ــت  ــت از طبیع ــد. حفاظ ــع می باش ــن مناب ــدن ای ش
ــا  ــروزی م ــع ام ــودی مناب ــت موج ــته وضعی در گذش
را مشــخص کــرده و حفاظــت امــروزی نیــز وضعیــت 
ــد  ــده مشــخص خواه ــرای آین ــع را ب ــودی مناب موج

کــرد.
در ایــن راســتا، مجلــه زیســت ســپهر بــه عنــوان یک 
منبــع کلیــدی علمــی از مســائل زیســت محیطی 
کشــورمان می توانــد بــه جامعــه مــا کمــک کنــد تــا 
ــاط  ــای زیســت محیطی در ارتب ــش آگاهی ه ــا افزای ب
از محیط زیســت متنــوع، گام هــای  بــا حفاظــت 
ــه آزادی )داشــتن ســالمت  ــرای رســیدن ب مهمــی ب

ــد. مــادی و روحــی( خودشــان بردارن
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