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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[ بامداد  

 ۱۳۵۹]تاریخ:[ شنبه بیستم اردیبهشت ماه 

 ۲۷۸]شماره:[ 

   ۱۰]صفحه:[  

 

 حفاظت محیط زیست در گفتگو با »بامداد« از سوی دکتر تقی ابتکار سرپرست سازمان 

 نتایج شرکت هیات ایرانی در هشتمین اجالس شورای وزرای محیط زیست اعالم شد. 

ایران به آراء سازمان ملل در مسائل محیط زیست اعتراض کرد.هشتمین اجالسیه شورای وزرای محیط زیست از 

 ت کنیا تشکیل شد.اردیبهشت در نایروبی پایتخ  ۱۵فروردین ماه الی   ۲۷تاریخ 

های این شورا متشکل از تمامی وزرای محیط زیست کشورها است و هدف از تشکیل آن تعیین سیاستها و برنامه

 باشد.  ها و تخصص اعتبار برای مسائل زیست محیطی میمحیط زیست در کشورها و تعیین اولویت

ران در پایان پیشنهاد کرد به منظور اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در ادامه گفت: نماینده ای

های مورد قبول توده قلبا   واقعا  های محیط زیست ملل متحد از گرفتاریهای بروکراسی و فورمالیته خارج شود و برنامه

بینی قوی فلسفی برخوردار باشد و سه دیانت اصلی یهودیت و جهان قرار بگیرد الزم است این برنامه از یک جهان

های قوی مذهب  تواند ریشهشود و میو باالخص اسالم که در یک کلی نگری شامل دو دیانت اصلی دیگر می مسیحیت 

شرکت کنندگان در اجالسیه قرار گرفت و  تأییدو اعتقاد به حرمت حفاظت زیست را تقویت نمایند که این پیشنهاد مورد 

از متخصصان معتقد به اصول مذهبی و مسائل  به همین منظور تعیین شد تا ایران جهت شرکت در سمیناری متشکل

 های فلسفی و اعتقادی این پیشنهاد پراهمیت را طراحی نمایند.زیست محیطی دعوتی بعمل آورد تا ریشه

 دکتر تقی ابتکار در پایان ضمن ارائه یک نامه رسمی که به دبیر کل این اجالسیه داده بود اظهار داشت: 

در این اجالسیه یک نماینده از سوی فرقه بهائیت شرکت داشت که نه تنها نماینده کشوری نبود بلکه اطالعاتی را که  

داد با واقعیت کامال مغایرت داشت و من طی نامه رسمی به دبیر کل اجالسیه نسبت از امور زیست محیطی ارائه می

 دم.  به حضور نماینده فرقه بهائیت در این مجمع اعتراض کر

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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