
با »تعّدی به جنگل« مقابله کنیدبا »تعّدی به جنگل« مقابله کنید

مسئوالن گرانی های مسئوالن گرانی های 
شب عید را حل کنندشب عید را حل کنند

همه دستورات همه دستورات 
ستاد کرونا را رعایت ستاد کرونا را رعایت 

کنندکنند

ــی و  ــگاه معرفتـ ــک نـ ــت، یـ ــط  زیسـ ــبزه و محیـ ــاه و سـ ــت و گیـ ــه درخـ ــا بـ ــگاه مـ نـ
معنـــوی اســـت، در شـــرع مقـــّدس اســـام غـــرس کـــردن درخـــت و نشـــاندن نهـــال 
یکـــی از حســـنات محســـوب شـــده. بنابرایـــن، فّعالّیتهاییـــی کـــه در مـــورد فضـــای 
ســـبز و درخـــت و گیـــاه و محیـــط  زیســـت و جنـــگل و بقّیه ی]ایـــن امـــور[ انجـــام 
ـــز  ـــای عزی ـــت؛ و جوانه ـــی اس ـــای انقاب ـــت، فّعالّیته ـــی اس ـــای دین ـــرد، فّعالّیته میگی
ــئله ی تزئینـــی و  ــئله ی محیـــط  زیســـت یـــک مسـ ــه مسـ ــد کـ ــان کننـ ــد گمـ ــا نبایـ مـ
ــه در  ــت کـ ــی اسـ ــی و مهّمـ ــئله ی اساسـ ــک مسـ ــه، یـ ــت؛ نـ ــادی اسـ ــی و زیـ تجّماتـ

ــده. ــون آمـ ــرع و قانـ شـ

حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به گرانی 
بعضی اقالم مثل میوه شب عید:

رهبر انقالب با تأکید بر اینکه خطر کرونا 
در کشور فراگیر شده:

ــای  ــی از گزاره هـ ــن یکـ ــتند« ایـ ــت ِبایسـ ــط  زیسـ ــب محیـ ــل تخریـ ــد مقابـ ــه بایـ »همـ
مهـــِم مـــورد تأکیـــد رهبـــر انقـــاب در بیانـــات ۱۵ اســـفند ۹۹ بـــود. موضوعـــی کـــه در 
ـــت هللا  ـــرت آی ـــوی حض ـــان« از س ـــا و درخت ـــودی جنگل ه ـــث »ناب ـــخصا بح ـــل آن مش ذی
ـــدارها  ـــی هش ـــه برخ ـــبت، در ادام ـــن مناس ـــه همی ـــت. ب ـــرار گرف ـــد ق ـــورد تأکی ـــه ای م خامن

و مطالبـــات ایشـــان در ایـــن زمینـــه طـــی چنـــد ســـال اخیـــر را بازخوانـــی می کنیـــم.

     مسئوالن جلوی ضربه به زندگی و آسایش شهری را بگیرند
در ســـال ۹۷ رهبـــر انقـــاب نســـبت بـــه از بیـــن بـــردن درختـــان بـــرای ساختمان ســـازی 
هشـــدار داده بودنـــد: »گاهـــی شـــنیده میشـــود کـــه مراکـــز ُپردرختـــی را به خاطـــر 
ـــد؛  ـــن میبرن ـــا را از بی ـــد، درخته ـــیب میکنن ـــار آس ـــا دچ ـــال اینه ـــاختمان و امث ـــداث س اح
 بایـــد در مقابـــل ایـــن ِبایســـتند و نگذارنـــد.« 

ً
دســـتگاه های مســـئول کشـــور جـــّدا

 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵و در ســـال ۹۶ هـــم تأکیـــد کـــرده بودنـــد: »یکـــی از کارهاییـــی کـــه مســـئولین 

ـــاِن  ـــِن درخت ـــن رفت ـــع از از بی ـــه مان ـــت از اینک ـــارت اس ـــد، عب ـــه کنن ـــه آن توّج ـــد ب  بای
ً
ـــا حتم

موجـــوِد در شـــهرها بشـــوند. در شـــهر تهـــران باغســـتانهاییی وجـــود دارد، خانه هـــای 
ـــه  ـــم ب ـــران، چش ـــا دیگ ـــا ی ـــان آنه ـــه صاحب ـــت ک ـــهر هس ـــل ش ـــی در داخ ـــا باغهایی ـــزرگ ی ب
ـــن  ـــه از زمی ـــرای اینک ـــد ب ـــن ببرن ـــت را از بی ـــد؛ درخ ـــن ببرن ـــا را از بی ـــه آنه ـــد ک ـــا دوخته ان آنه
ـــه  ـــن کار -ک ـــِو ای ـــود و جل ـــت بش ـــّدت مراقب ـــد بش ـــد؛ بای ـــتفاده کنن ـــوی اس ـــک نح ـــه ی ب

ضربـــه ی بـــه زندگـــی شـــهری و آســـایش شـــهری اســـت- گرفتـــه  بشـــود.« ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

     از گونه های اصیل ایرانی در جنگل ها حفاظت کنید
موضـــوع نابـــودی درختـــان و جنگل هـــا توســـط ســـوداگران در ســـال ۹۵ نیـــز 
مـــورد توجـــه ایشـــان بـــوده اســـت: »آن طـــوری کـــه بـــه مـــن گـــزارش دادنـــد، 
شـــنیدم جنگلهـــای ایـــران -بخصـــوص جنگلهـــای شـــمال- جـــزو کمیاب تریـــن 
ــی  ــا خیلـ ــرد، اینهـ ــظ کـ ــد حفـ ــا را بایـ ــب، اینهـ ــت... خـ ــا اسـ ــای دنیـ ــوع جنگلهـ نـ
ــی  ـ

ّ
ــع مل ــر منافـ ــاّدی، فکـ ــود مـ ــال سـ ــوداگر و دنبـ ــّده سـ ــک عـ ــت. یـ ــا ارزش اسـ بـ

را نمیکننـــد، بـــه جـــان ایـــن مراتـــع یـــا جنگلهـــا یـــا بقّیـــه ی ثروتهـــای طبیعـــِی 
ــر میگیرنـــد.« ۱۳۹۵/۱۲/۱۸  این چنینـــی می افتنـــد و ]فقـــط[ ســـود خودشـــان را در نظـ
ـــودی  ـــه ناب ـــبت ب ـــخص نس ـــورت مش ـــز به ص ـــال ۹۴ نی ـــاب در س ـــر انق ـــن رهب همچنی
ـــت از  ـــدار داده و حفاظ ـــا« هش ـــی در جنگله ـــِل ایران ـــِی اصی ـــی بوم ـــای قدیم »گونه ه
ـــود  ـــم بش ـــا تهاج ـــای م ـــه جنگله ـــه[ ب ـــد: »]اینک ـــرده بودن ـــه ک ـــا را مطالب ـــن گونه ه ای
یـــا بـــه باغهـــای قدیمـــی مـــا تهاجـــم بشـــود، ایـــن خـــاف مصلحـــت اســـت. مـــن 
می شـــنوم گاهـــی اوقـــات کـــه ایـــن گونه هـــای قدیمـــی بومـــی اصیـــل ایرانـــی کـــه 
در جنگلهـــای مـــا بـــوده، بتدریـــج دارد کـــم میشـــود؛ بیـــم ایـــن هســـت کـــه بعضـــی 
 از بیـــن برونـــد؛ لذاســـت کـــه 

ً
از ایـــن گونه هـــای اصیـــل ایرانـــی جنگلهـــای مـــا اصـــا

بایســـت حفاظـــت کـــرد، حراســـت کـــرد.« ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ایشـــان همچنیـــن در ســـال ۹۳ 
ـــا،  ـــع م ـــا و مرات ـــای م ـــد: »جنگله ـــرده بودن ـــد ک ـــوزه تأکی ـــن ح ـــئوالن ای ـــه مس ـــاب ب خط
هـــم ریه هـــای تنّفســـی شـــهرها و محیطهـــای زندگی انـــد، هـــم نگهبـــان خاکنـــد... 
ـــا  ـــش را ب ـــده؛ جلوی ـــّدی ش ـــگل تع ـــه جن ـــون ب ـــرد... تاکن ـــظ ک ـــد حف ـــا را بای ـــن جنگله ای

ــد.«۱۳۹۳/۱۲/۱۷  ــل بگیریـ ــتحکام کامـ اسـ

متأّســفانه امــروز وضــع معیشــت 
مــردم خــوب نیســت؛ ایــن غّصــه ی 
بزرگــی اســت بــرای مــا. گرانی هــا زیــاد 
اســت؛ شــما ماحظــه کنیــد شــب 
عیــد، قیمــت میــوه و ماننــد اینهــا 
خیلــی گــران اســت؛ میــوه فــراوان 
اّمــا قیمتهــا بســیار بــاال. متأّســفانه 
]ســود حاصــل از[ ایــن قیمتهــا بــه 
 
ً
جیــب باغــدار هــم نمیــرود که مــا مثا
بگوییــم یــک قشــر زحمت کشــی یک 
ــن  ــفانه ای ــه، متأّس ــد؛ ن ــودی میبرن س
ســود را داللهــا و واســطه ها و ایــن 
دســتهای وســط و ســودجو میبرنــد 
و بــه باغــدار چیــزی نمیرســد، بــه 
مــردم هــم کــه ضــرر میرســد؛ بنابرایــن 
ایــن  محتــرم  مســئولین  بایســتی 
مشــکل معیشــتی مــردم و مشــکل 

گرانــی را هــم حــل کننــد. 

مـــن  امســـال  کرونـــا[  بـــه  ]راجـــع 
ــال  ــر از سـ ــه خطـ ــم کـ ــاس میکنـ احسـ
امســـال  اســـت؛  بیشـــتر  گذشـــته 
خطـــر را بهتـــر می شناســـیم، بیشـــتر 
کـــه  میدانیـــم  و  می شناســـیم 
متأســـفانه خطـــر در کشـــور فراگیـــر 
ایـــن  بـــه  گذشـــته  ســـال  شـــده؛ 
انـــدازه نبـــود؛ بنابرایـــن امســـال هـــم 
بایســـتی همـــه رعایـــت کننـــد. هـــر 
ـــی کرونـــا گفـــت ]بایـــد 

ّ
چـــه ســـتاد مل

ــوع  ــفر را ممنـ ــر سـ ــود[؛ اگـ ــت شـ رعایـ
کردنـــد، ]مـــردم[ ســـفر نرونـــد؛ هـــر 
ــد.  ــام بدهنـ ــتند انجـ ــه را الزم دانسـ چـ
 
ً
بنـــده کـــه مثـــل ســـال گذشـــته قطعـــا
ـــتاد  ـــه س ـــر چ ـــت؛ و ه ـــم رف ـــفر نخواه س
ـــی در ایـــن زمینـــه بگویـــد ]رعایـــت 

ّ
مل

. ] میکنـــم

حفظ محیط زیست یک
»فعالیت دینی و انقالبی« است

رهبر انقالب پس از کاشت دو اصله نهال میوه 
در روز درختکاری

بازخوانی یک مطالبه مهم رهبر انقالب اسالمی

 گرانی معیشت_مردمکرونا مسئله_محیط_زیست تخریب_محیط_زیست روز_درختکاری

کاری  �ت هال در رورخ در�خ ت �خ �ت �پس ارخ کا�ش ا�خ �ی �ب



دینی و انقالبی بودن فعالیت 
برای حفظ محیط زیست 

برخی مصادیِق تخریب 
طبیعت و محیط زیست

حل مشکل معیشت مردم و 
گرانی شب عید توسط مسئولین

عامل مهم و پایه ی 
اساسی در زندگی و 
ساخت تمّدن بشری

قطِع درختاِن جنگل ها 
و تبدیل آنها به 
کاربری های ُمضر

تنوع آب و هواییی، 
محیط زیستی و 
اقلیمِی کشور ما

حل مشکل معیشت 
مردم و گرانی ها با 

استفاده از راه حل های 
کارشناسی

قیمت خیلی گراِن 
میوه ی شب عید

نامناسب بودن وضع 
معیشت مردم

نگاه معرفتی و 
معنوی دین به 

این مسئله

 پایمال 
کردن مراتع

ساختمان سازی 
در کوه ها

ایستادگی مقابل 
تخریب کنندگان 

محیط زیست

اصل ۵۰ قانون 
اساسی کشور

 نابودی
 جنگل و کوه

به یغما ُبردن 
سفره های 

زیرزمینی و آب

پیشگیری از 
خطرات و حوادِث 

طبیعی

ی  وز درختکار بیانات پس از کاشت نهال در ر
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

کاری �ت هال در رورخ در�خ ت �خ �ت �پس ارخ کا�ش ا�خ �ی �ب

ونا مسئله کر

هشدار سال 
گذشته مسئولین 
و توجه مردم به 
سخِن دلسوزان 

در ایام عید

رعایِت 
دستورات 

ستاد ملی کرونا 
در ایام عید

ادامه ی کرونا 
وضعیت معیشت 

مردم را بدتر می کند؛ 
ک 

َ
ل

َ
باید هر چه زودتر ک

ند.
َ

این بالی بزرگ را ک



ــک  ــت یـ ــط  زیسـ ــئله ی محیـ ــه مسـ ــد کـ ــان کننـ ــد گمـ ــا نبایـ ــز مـ ــای عزیـ جوانهـ
ــی  ــئله ی اساسـ ــه، یـــک مسـ ــادی اســـت؛ نـ ــی و زیـ ــی و تجّماتـ ــئله ی تزئینـ مسـ
و مهّمـــی اســـت کـــه در شـــرع و قانـــون آمـــده. خوشـــبختانه کشـــور مـــا بـــه 
خاطـــر تنـــّوع آب و هواییـــی ، تنـــّوع محیـــط  زیســـت و تنـــّوع اقلیمـــی ای کـــه 
دارد، عرصـــه ی وســـیعی بـــرای فّعالّیتهـــای محیط زیســـت اســـت و میتـــوان 
کارهـــای بزرگـــی انجـــام داد؛ و آحـــاد مـــردم و جوانهاییـــی کـــه در خدمـــات 
گوناگـــون کشـــوری بحمـــدهللا حضـــور دارنـــد -از علمـــی تـــا اجرائـــی تـــا سیاســـی 
تـــا اجتماعـــی- در زمینـــه ی محیـــط  زیســـت هـــم میتواننـــد فّعـــال بشـــوند و کار 

ــد. ــاش کننـ ــد و تـ کننـ

نـــام؛ زمیـــن 
َ
رَض َوَضَعهـــا ِلا

َ
قـــرآن میفرمایـــد: َو اال

ــا  ــانها مـ ــرای انسـ ــی را - بـ ــره ی ارضـ ــن کـ ــی ایـ را - یعنـ
ـــق بـــه بعضـــی 

ّ
آفریدیـــم؛ مـــال همـــه اســـت. متعل

نیســـت؛ بعضـــی حـــّق بیشـــتری از بعـــض دیگـــری 
ـــق بـــه نســـلی دوِن نســـلی نیســـت؛ 

ّ
ندارنـــد؛ متعل

ــه  ــق بـ ـ
ّ

ــردا متعل ــت؛ فـ ــما اسـ ــه شـ ــق بـ ـ
ّ

ــروز متعل امـ
فرزنـــدان شـــما، بـــه نوه هـــای شـــما و بـــه دودمـــان 
شـــما تـــا آخـــر؛ و در همه جـــای ســـطح کـــره ی زمیـــن 
انســـانها  زمیـــن مـــال  اســـت. خلقـــت  این جـــوری 
ـــق بـــه آنهـــا اســـت. در یـــک آیـــه ی دیگـــر 

ّ
اســـت؛ متعل

ـــه ی  ـــا؛ هم رِض َجمیًع
َ
ـــی اال ـــا ِف ـــم م

ُ
ک

َ
ـــَق ل

َ
ـــد: َخل میفرمای

ـــق بـــه زمیـــن اســـت، 
ّ

آنچـــه در زمیـــن اســـت و متعل
ــون  ــن چـ ــده؛ بنابرایـ ــده شـ ــانها آفریـ ــما انسـ ــرای شـ بـ
ـــق 

ّ
مـــال خودتـــان اســـت، بـــه نفـــع شـــما اســـت، متعل

بـــه شـــما اســـت، بایـــد تخریبـــش نکنیـــد... ده هـــا 
روایـــت بـــا مضامیـــن عالـــی در اســـام، در متـــون 
دینـــی مـــا دربـــاره ی زمیـــن و محیـــط زیســـت مـــا 
هســـت؛ آیاتی که اشـــاره میکنـــد بـــه فراورده هـــای 
ـــق 

ّ
روی زمیـــن کـــه همـــه اش مـــال بشـــرّیت و متعل

ــط  ــه محیـ ــت قضّیـ ــه ی اهّمّیـ ــت؛ خاصـ ــما اسـ ــه شـ بـ

زیســـت عبـــارت اســـت از مســـئولّیت انســـان در قبـــال 
طبیعـــت؛ همچنان کـــه در قبـــال انســـانها احســـاس 
مســـئولّیت میکنیـــم، در قبـــال طبیعـــت هـــم بایـــد 
احســـاس مســـئولّیت کنیـــم. اســـام و ادیـــان الهـــی 
را  طبیعـــت  و  انســـان  میـــان  تعـــادل  خواســـته اند 
ـــت.  ـــی اس ـــی و اصل ـــدف اساس ـــن، آن ه ـــد؛ ای ـــظ کنن حف
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــی از عوامل ـــادل ناش ـــن تع ـــظ ای ـــدم حف ع
عمـــده اش خودخواهی هـــای انســـان اســـت... وقتـــی 
ایـــن اّتفـــاق نیفتـــاد آن وقـــت بحـــران محیـــط زیســـت 
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ـــت،  ـــط  زیس ـــبزه و محی ـــاه و س ـــت و گی ـــه درخ ـــا ب ـــگاه م      ن
ـــت. ـــوی اس ـــی و معن ـــگاه معرفت ـــک ن ی

ــت و  ــردن درخـ ــرس کـ ــام غـ ــّدس اسـ ــرع مقـ      در شـ
نشـــاندن نهـــال یکـــی از حســـنات محســـوب شـــده 

اســـت.
ـــتند؛  ـــت ِبایس ـــط  زیس ـــب محی ـــل تخری ـــد مقاب ـــه بای      هم

ـــردم. ـــاد م ـــه آح ـــئولین و چ ـــه مس چ

     بایستی مسئولین مشکل معیشتی مردم و گرانی را حل کنند.
ـــود؛  ـــت ش ـــد رعای ـــت بای ـــا گف ـــی کرون

ّ
ـــتاد مل ـــه س ـــر چ      ه

اگـــر ســـفر را ممنـــوع کردنـــد، مـــردم ســـفر نرونـــد.
ـــر اســـت. اگـــر 

ّ
     کرونـــا در وضـــع معیشـــت مـــردم مؤث

ـــد  ـــر خواه ـــور بدت ـــن ط ـــد، همی ـــدا کن ـــه پی ـــن ادام ـــه ای چنانچ
ـــی  ـــای طبیع ـــن ب ـــک ای ـــوان کل ـــر بت ـــه زودت ـــر چ ـــد ه ـــد؛ بای ش

نـــد.
َ

بـــزرگ را ک

 در شـــرع مقـــّدس اســـام غـــرس کـــردن درخـــت و نشـــاندن نهـــال یکـــی از 
حســـنات محســـوب شـــده؛ روایـــات متعـــّددی داریـــم کـــه مـــا را تحریـــص 
میکننـــد و ترغیـــب میکننـــد بـــه اینکـــه درخـــت بنشـــانید، نهـــال بنشـــانید کـــه 

ــت. ــنه اسـ ــا حسـ اینهـ

بـرای  متعـال  خداونـد  کـه   امیدواریـم 
را  آینـده ی نیکـی  بـرای مـردم،  کشـور و 
مقـّدس  قلـب  و  باشـد  فرمـوده  مقـّدر 
ولّی عصـر از مـا راضـی باشـد، و دعـای آن 

ت 
ّ

بزرگـوار شـامل حـال مل
مـا و کشـور مـا باشـد.

جوانان در مسئله محیط زیست فّعال شوندجوانان در مسئله محیط زیست فّعال شوند

ادیان الهی خواسته اند تعادل میان انسان و طبیعت را حفظ کنندادیان الهی خواسته اند تعادل میان انسان و طبیعت را حفظ کنند

کاشت نهال حسنه استکاشت نهال حسنه است

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این نیز درباره نگاه دین به 
محیط زیست و مسئولیت انسان ها در قبال آن سخن گفته بودند:

رهبر انقالب با اشاره به عرصه های متنّوع برای فعالیت های 
محیط زیستی در ایران:

  دینی و انقابی بودن فعالیت 
برای حفظ محیط زیست

  مسئله کرونا

حل مشکل معیشت مردم و 
گرانی شب عید توسط مسئولین

برخی مصادیِق تخریب طبیعت و محیط برخی مصادیِق تخریب طبیعت و محیط 
زیست که باید مقابل آنها ایستاد:زیست که باید مقابل آنها ایستاد:

نابودی جنگل و کوه

به یغما ُبردن سفره های زیرزمینی و آب

قطِع درختاِن جنگل ها و تبدیل آنها به کاربری های ُمضر

پایمال کردن مراتع

ساختمان سازی در کوه ها


