
 رهنمود آگاهی دهی محیط زیستی به خطبا وائمه مساجد وحسینیه ها 

 

 مقدمه:

 نقش محیط زیست در زندگی واهمیت آن در اسالم:

زمین با کلیه اجزا وعناصر هستی نعمت های گرانبهایی اند که برای آسایش ، رفاه ، رفع نیازها و استمرار 

ر پرتو رهنمود ها و آموزه های دینی ، معیارهای اخالقی و ضرورت سالم زندگی انسان آفریده شده و انسان  د

 های تداوم حیات بشر ، ملزم به استفاده سالم ، بهینه و مسوالنه از این نعمت های ارزشمند آفریده است .

از دیدگاه جهان بینی توحیدی ، هیچ چیزی در طبیعت بیهوده آفریده نشده تا بدون نیاز ووجه معقول در 

خریب ، فساد وآلوده ساختن قرار گیرد ، به همین جهت قرآن کریم از فساد در زمین به شدت نهی معرض ت

می کند و واژه ))فساد(( همه اعمال ، رفتار ، کردار و تصرفاتی را در بر می گیرد که به گونه ای سالمت 

 محیط زیست بشر را آلوده و تهدید نماید .

را به اصالح ، اعمار ، آبادانی ، پاکیزه گی و پاک سازی محیط  احکام و آموزه ها ی دینی افراد جامعه

زیست تشویق نموده و مامور می سازد . دور ساختن خس و خاشاک از راه مردم را بخشی از رده های 

ایمان معرفی کرده و حتی کسانی که سایبان ها و راه های عمومی را آلوده می سازد ، لعنت شده گفته است 

که آلوده کننده های محیط زیست اشخاص حقیقی یا حکمی باشند ، یا دولت ها ویا سازمان . فرقی نمی کند 

ها ی جهانی باشند و یا غول های منفعت محور تهدید کننده به سالمت محیطی باشند که بشر را در گذر قرن 

 ها با همه صداقت و عطوفت در آغوش مهر گستر خویش پرورش می دهد.

ه نهال شانی ، گسترش فضای سبز و حفظ سالمت محیط زیست به مهفوم کلی و همچنان که اسالم عزیز ب

جزیی آن تشویق نموده وعامالن آن مستحق پاداش دانسته طوری که مسلمانان را تا شامگاهان قیامت به 

 غرس نهال امر می نماید .

راوان آالینده ها ، از دیدگاه دین ، عرف، اخال ق و قانون ، حفظ سالمت محیط زیست از انواع مختلف وف

 امری الزمی پنداشته می شود .زیرا  ، استمرار زندگی سالم انسان در گرو محیط زیست سالم است .

مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان  1397 /16/12مورخ  2825نه تنها به تاسی از حکم شماره 

ارت ارشاد ، حج واوقاف بر مبنای ریاست انسجام امور کابینه بلکه وز 2/6/1398مورخ  3160ومکتوب 

مسئولیت های دینی و کاری خویش همواره تالش می ورزد تا اهمیت ، نقش ، ارزش و حفاظت محیط زیست 

سالم را در پر تو شریعیت اسالمی ، از طریق علما ، امامان و خطبای مساجد از فراز منابر از طریق حلقات 

رسانه های همگانی به آگاهی مردم برساند . و نیز زیان ها دارس، رسانه های وزارت وــدرسی مساجد ، م

ی کشنده آلوده ساختن محیط زیست ناشی از عدم احساس مسئولیت افراد و جامعه در برابر محیط با همان 

 آب ، هوا ، خاک و سایر ملحقات آن را برای مردم توضیح دهد .

 

 

 

 

 



 

 

 .وائمه  مساجد وحسینیه  هامشکالت، راه حلها ورهنمود های الزمه برای خطباء 

ره
ما
ش

 

 فکتورهای مهم افزایش آلوده

 گی هوا
 رهنمود و راه حـــــــــــــــــل ها

 

 داشهای خشت پزی  1

کوره های  خشت پزییکه ساحه کارشان نزدیک شهر است وفعالیت های غیر معیاری را توسط داش 

ارت و وادار به نصتتتتت فلتر های های خشتتتتت پزی ستتتتنتی اننام میدهند توستتتتط ارگان های  یربط ن 

تصفیه کن دود گردند ودر صورت تخلف جریمه قابل مالح ه باالیشان وضع گرددوشوراهای مردمی 

  یربط همکاری جدی نمایند .ی ها در زمینه به ارگان

 

2 
ریگریشتتتتتتن وفابریکه های تولید 

 اسفالت

به بیرون ومکان مشخص انتقال باید ریگ ریشن ها وفابریکه های تولیدکننده اسفالت ازداخل شهر 

گردیده وآنعده از ریگ ریشتتتتن هایکه جواز ندارند فعالیت شتتتتان معطل  وریگ ریشتتتتن های که جواز 

 وفعالیت قانونی دارند مشخصا از جانت مسؤولین  یربط  ن ارت گردند

 

 بلند منزل های رهایشی وحمام ها 4

کابل صورت گیردودر صورت تخلف جریمه تفتیش من م از منابع عمده  آلوده کننده های هوای شهر

ودر تکرار جرم جواز فعالیت برایشتتتان اعطا نگردد.حمام ها،تسستتتیستتتات صتتتنعتی وتنارتی،بلند منزل 

های تنارتی،ریگ ریشتتتن هاوفابریکه های تولید استتتفالت که آالینده هوامی باشتتتند با همکاری مردم 

 مربوطه را درجریان قرار دهند  وشوراهای محل کنترول ودر صورت هرگونه بی اعتنای مراجع

 

5 

وستتتتتتتایط نقلیه که وزن های غیر 

له  فاضتتتتتت به خصتتتتتتوه  مناز را 

وکثتتافتتات را در جریتتان روز حمتتل 

 می نمایند

برای وستتتتتایط یکه کثافات وبارهای بقیل بخصتتتتتوه مواد تعمیراتی را انتقال میدهند وقت مشتتتتتخص 

ر مناز وزن ،ویا فرستتوده برایشتتان بخصتتوه از طر  شتتت در ن ر گرفته شتتود درصتتورت حمل غی

بودن وسایط نقلیه ارگان های  یربط به خصوه ترافیک  با صاحبان وسایط برخورد جدی نموده و 

 هموطنان عزیز در زمینه همکاری نمایند در صورت تخلف جریمه سنگین وضع گردد

 

 کثافات انباشده جامد شهری 6

شخاه،دکان داران ویا ستم جریمه دهی برای آن ا سی مالکین خانهای که فضای عمومی را با  ایناد 

زباله ها آلوده می سازند.راه اندازی حشرهای عمومی وهمگانی در روز های مشخص وحوزه های 

 مختلف شهر صوررت گیرد 

 

7 
بیت الخال های ستتتاحات مستتتکونی 

 وغیر پالنی شهر

ن بیت الخالهای ترتیت وتطبیق پالن مؤبر به من ور مدیریت وبهبود ستتیستتتم فاضتتالا وکانالیزیستتیو

 ساحات غیرپالنی در صدر برنامه های کاری ادارات  یربط قرار گیرد

 

 عدم کنترول فاضالا های شهری  8

تعیین محل مناستتت والزم برای تخلیه تانکر های فاضتتالا،ایناد ستتیستتتم من م وراجستتترشتتده برای 

ای باران وبر  تانکر های تخلیه فاضتتتتتتالا،ایناد راهکار های مشتتتتتتخص جهت مدیریت بهتر آا ه

 وتعیین مسیر مناست برای آا ها

 

9 
ها و  تادین در جاده  موجودیت مع

 اماکن مسکونی

پارک های شهر  باید دولت در قبال ایشان بی  در ی، و حتموجودیت معتادین در سرکها ، زیر پل ها 

 ند .تفاوت نبوده بلکه مسئولیت ایمانی و اسالمی خویش را طبق آموزه های اسالمی اننام ده

 

 ازدیاد بیش ازحد وسایط نقلیه 10

وضتتتتع نمودن جریمه های نقدی برای موتر های دود زا،وضتتتتع نمودن جریمه های مناستتتتت تخلفات 

ت آلوده گی هوامی گردند تعیین مالیه بیشتتتتتر برای تمامی افراد واشتتتتخاصتتتتیکه مرتکمحیط زیستتتتتی 

ترافیک جاده های شتتتهر شتتتده و  ویاهم جلوگیری از اشتتتخاصتتتیکه مندین موتر دارند وباعی از دیاد

 مسبت  مخاطره قرار دادن حیات دیگران میگردند برخورد  الزمه صورت گیرد

 



11 

مستتتتتتتدود بودن اکثر جاده ها وپیاده 

روها از جانت زورمندان ومؤسسات 

ختتتارجی وحتی تراکم بیش ازحتتتد 

 دست فروشان وکرامی ها

ت جاده هاوپیاده روهای شتتهری،تعیین باز گشتتائی جاده ها وپیاده روهای مستتدود شتتده شتتهری،ستتاخ

محالت مناستتتتت برای انبار های مواد ستتتتاختمانی،ترمیم واعمار کومه هاوستتتترک های ستتتتاحات غیر 

 پالنی،ایناد مارکیت های دست فروشی جهت تخلیه جاده های موتر رو از دست فروشان وکرامی ها

 

12 
نبود جتتاده ترانزیتی حلقوی برای 

 وسایط باربری

ای ترانزیتی)حلقوی(خارج شهر،تن یم تقسیم اوقات مشخص برای عبور عراده جات اعمار سرک ه

بار بری بیرون شهراز جاده های داخلی ون ارت برتطبیق واقعی آن ودر صورت تخلف وضع جریمه 

 مناست

 

13 
عدم موجودیت قانون جرایم محیط 

زیستتتتی،پولیس وستتتارنوال خاه 

 محیط زیستی 

ستی  سارنوالی محیط زی ستی،ایناد محکمه ایناد  جهت بررسی جرایم،تخلفات وتخطی های محیط زی

 محیط زیستی جهت بررسی به جرایم وتخلفات محیط زیستی وتطبیق قوانین آن

 

14 
عدم موجودیت متخصتصتین  یربط 

 در ارگانها

استتتخدام کدرهای متخصتتص در وزارت خانها وادارات مستتؤل جهت تطبیق پالن عمل ورهنمود های 

 نه .الزمه در زمی

 

 موجودیت سگهای ولگرد  15

این سگها عامل شیوع امراض مهلک ، سبت آزار و ا یت شهروندان و همچنان  باعی تکثر آلودگی 

هوا میگردد که همشهریان باید در حصه جمع آوری سگهای ولگرد اقدام نموده و در زمینه با ارگان 

 ها همکاری الزمه  نمایند

 

16 
ز کته عتتدم پتتایتتداری بر  مورد نیتتا

در خال باعی تشتتتتتویق واستتتتتتفاده 

 دیگر مواد سوخت میگردد

درفصتتتل زمستتتتان یکی از عوامل یکه باعی تشتتتویق مواد ستتتوخت جایگزین بر  می گرددگاز،موا 

و غال ستتتنگ استتتت که مستتتؤلین  یربط بر  درحصتتته تهیه بر  دوام دار پالن های ابر گزار داشتتتته 

 رقی پرمصر  تثبیت نمایندباشند. ووضع مالیات بیشتر باالی ابزار های ب

 

17 

نبود فرهنگ آگاهی دهی عامه از 

طر  رستتتتتتتتتانتتته هتتتای صتتتتتتوتی 

وتصویری وشورا های مردمی در 

نواحی شتتهر پیرامون اهمیت پاکی 

 ون افت

ی ها ، مکلف ستتتاختن مطبوعات یهاوگردهماه ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیستتتتی از طریق رستتتان

 ورتی  و برگزاری کنفرانسهای علمی در زمینههای جمعی،ایناد شوراهای فعال مشه ورسان

 

18 
ازدیتتتاد بیش از حتتتد دکتتتان هتتتای 

 قصابی  درشهر

ممنوع نمودن کشتار گاه هایکه به شکل متفرقه ودرجاهای نامناست شهر ایناد شده وفعالیت شان 

 باعی تلوث وتعفن وتنمع حشرات وحیوانات می گردد.

ت حومه شهراز جانت حکومت و همشهریان عزیز در اعمار و ایناد کشتارگاه های معیاری درساحا

 حصه حفظ محیط زیست سالم همکاری همه جانبه نمایند

 

19 
عتتدم کنترول فتتابریکتته هتتای تولیتتد 

خریطتتته پالستتتتتتتیکی ونبود یتتتک 

 پالیسی من م در زمینه

ایناد مراکز تولیدی ورایج  ستتتتتتاختن خریطه های تکه یی وکاغجی به جای خریطه های پالستتتتتتتیکی 

ج فرهنگ عدم استتتتتتفاده از خریطه های پالستتتتتتیکی  از طریق مدیا ورستتتتتانهای همگانی ابال  ،تروی

 وپیام رسانی شود 

 

20 
نبود کمر بند سبز وغصت بیش از 

انت زور ـــبز ازجـــد ساحات ســح

 مندان

ستتاحاتیکه برای ایناد ستتر ستتبزی پالن گردیده باشتتد شتتناستتای و درصتتورت غصتتت دوباره از جانت 

 ربط  مسترد وساحه سبز  منددا احیا گرددادارات  ی

 

21 

بلند منزل ها وشتتتهرک  ایناد 
های رهایشتتتتتی بدون در ن ر 
تم  یستتت بز،ستتت احه ستتت داشتتتت ستتت
یتتتتتون،آا  زیستتتتتتتتتتتت یتتتتت لتتتتت ا نتتتتت ا کتتتتت
نتتتتگ  یتت ارکتت دنتتی،پتتتت یتتتت متت ا آشتتتتتتتتتتتت
حات تفریحی  ایط،ستتتتتتتتا وستتتتتتتت

 برای اطفال وخدمات 
 اجتماعی

ن ر داشتتت یک شتتهرک  عدم رعایت کستتانیکه مستتؤلیت اعمار وتوزیع اپارتمان ها را دارند بدون در

معیاری از خدمات اجتماعی ازجمله:مکتت،شتتفاخانه،ستتاحه ستتبز،مستتند،نصتتت فلتر تصتتفیه دود در 

 دستگاه مرکز گرمی ها وتثبیت مکان مناست باری جمع آوری زباله ها 

 



22 
موجودیتتت میتتدان هوایی در نفس 

 شهر کابل 

ر وصتتتتتدای بیش از حد مرخبالهای یکی از مالشتتتتتهای ازدیاد ترافیک  ایناد بین می ها افزودی ستتتتت

ن امی وهواپیماهای مستتتتتتافربری وتلوث هوا ، موجود یت میدان هوایی در داخل شتتتتتتهر استتتتتتت که 

 کیلومتری پالن میگردید  40الی  30میبایست به فاصله 

 

23 
مصتتتتتتر  بیش ازحتتتد آا وحفر 

 ماهای غیرمعیاری

غیر فنی بود سیستم آا رسانی افزایش پدیده شهر نشینی رشد نفوس وحفاری ماه های خود سر ون

وموجودیت فاضالا های شهری با عی تحدید محیط زیست انسان وتمام زنده جان ها گردیده است. 

 وآا های سطحی وزیر زمینی را ملوث ساخته است.

 

24 
فعالیت های بی رویه در آلوده ستتتاختن 

آا ها تداوم وبقا محیط زیستتتتتتی را در 

 مخاطره انداخته است

 ل که در آلوده سازی واستفاده بیرویه آا تابیرات منفی دارد کنترول گردد:فکتورهای  ی

ای ستتتتتترک ،اعمار شتتتتتتهرک های غیر معیاری،تخلیه زباله ها ه تخلیه فاضتتتتتتالا در آا جویچه

درمستتتیر آا های ستتتطحی،فعالیت های کشتتتتار گاه ها،حفر ماه های ستتتوتیک،فعالیت ورکشتتتا  

 وترمیم وسایط نقلیه.

 

25 
فعالیت شرکت های  عدم ن ارت از

 خصوصی آا رسانی

رند وادارات  یربط شتتتتبکه های یارگانهای  یربط مکلف شتتتتوند تاجلو فعالیت همچو شتتتترکت ها رابگ

عمومی توزیع آا آشتتتتامیدنی را درشتتتتهر ها ایناد نمایند.وبرای کنترول از مصتتتتر  بیش از حد آا 

وباره مطابق معیار های محیط فابریکات وتولید تصتتتتتتفیه خانه ها کیمیاوی فاضتتتتتتالا اعمار نموده د

زیستتی استتفاده گرددوبرای آبیاری با  ها وزمین های زراعتی از ستیستتم آبیاری قطره ایی استتفاده 

 گرددتادر حصه سرسبزی وایناد محیط زیست مناست مفید واقع گردد

 

26 

 عدم رفع مدیریت زباله ها

 

 

یده وباعی شتتتیوع امراض گوناگون دفن غیر معیاری زباله ها ستتتبت آلوده ستتتازی محیط زیستتتت گرد

شتتده ومستتؤلیت همه شتتهروندان ونهاد های مستتؤل میباشتتدتااز طریق اطالعات جمعی گردهمائی ها 

بصتتتورت مستتتتمر ابال  وپیام رستتتانی گردد.ارتقای دانش محیط زیستتتت نقش عمده در پاکی وحفاظت 

گی آا بیشتتتر از فعالیت محیط زیستتت ستتالم دارد.آلوده گی وبحران های محیط زیستتتی،کم آبی وآلوده 

های اجتماعی بوده وعدم آگاهی شهروندان در حفاظت محیط زیست وآا ،تهدید حیات انسان وسایر 

 موجودات میگردد
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جنگالت وستتتاحات ستتتبز که باعی زیبایی و استتتتمرار حیات انستتتانها ، پرنده گان و حیوانات وحشتتتی  

حتی ریشتتتتته کن می گردند که ستتتتتبت انقرا ض  پرنده گان ،حیوانات و میشتتتتتود توستتتتتط مردم قطع و 

همچنان تخریت و تلوث محیط زیستتت برای انستتان ها می گردد که همشتتهریان در زمینه توجه نموده 

 از قطع و ریشه کن ساختن درختان سبز خوداری نمایند .

 

ی شده و راه ها و روش های کاهش یا جلوگیری از در مارت فــــــــو  ، آالینده هــــای مختلف به صورت مختصر معرف

 آلوده ساختن یا فساد محیط زیست نیز به گــــــــــونه کوتاه توضیح شده است .

علما ، امامان ، خطبای مساجد ، مدرسین مدارس دینی ونخبــگان مسئولیت دارند با استفاده از کلـــیه راه ها ، ابزار و 

دم در اختیار دارند ، درمورد ایناد محیط زست  سالم و حفاظت و نگهداشت از آن  بر مبنای وسایلی که برای آگاهی دهی مر

 آموزه های اسالمی برای مردم آگاهی های الزم  را ارائه نمایند .

 


