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حزب ا... این است   |    ۴ 

ههای
ّ
بایدبهقل

دانشبرسیم

شــهید در قبــال خــدا، گذشــت و ایثــار کــرده اســت. ایثــار، یعنــی ندیــدن و بــه حســاب نیــاوردن خــود. ایــن، اّولیــن موضعگیــرِى شــهید اســت... 
ایــن جوانانــی کــه در جبهه هــای جنــگ، در گرمــای خوزســتان، در زیــر آفتــاب شــصت و پنــج درجــه حــرارت و یــا در ســرمای کردســتان، بــر روی 
کوههــای پــر از بــرف، رفتنــد و جــان را فــدا کردنــد، همه شــان خانــه داشــتند، زندگــی داشــتند... امــا همــه را گذاشــتند و رفتنــد.    ۱۳۷۶/۰۲/۱۷

مزار: بهشت معصومه � قم

ایثار یعنی ندیدن خود
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید مدافع حرم علیرضانوری

شهید هفته  
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عملیاتیسازیاسالمناب

بررسی تأکید  تاریخی رهبر معظم انقالب بر
 مسئولیت خطیر متکفران اسالمِی حوزه و دانشگاه

مفاهیـم  کـردن  »عملیاتـی  دغدغـه  سخن
در هفتـه دیرینـی  سـابقه  اسـام«  معرفتـی 

ای  آیـت اهلل خامنـه  اندیشـه حضـرت 
دارد. از دوران جوانـی کـه مـی گفتنـد 
»معارف و دستگاه فکری اسامی از تجرد و ذهنیت 
محـض خـارج گشـته و ناظـر بـه تکالیـف عملـی و بـه 
ویـژه زندگـی اجتماعـی باشـد.« )مقدمـه طـرح کلی 
تأکیـد  کـه  تاکنـون  قـرآن(  در  اسـامی  اندیشـه 
می کننـد بایـد »عناویـن و مفاهیـم معرفتی اسـام، 
جنبـه ی عملّیاتـی و ترجمـه ی عملّیاتـی پیـدا کنـد و 

عمل به آنها ممکن و رایج بشود.«   ۹۹/۱۲/۰۴ 

ضرورتبهروزرسانینرمافزاِرحکومتاسالمی
این نگاه در حقیقت نشان دهنده کشش مفاهیم 
معرفتی در اداره نظام اسامی است. لذا این نگاه 
»یکــی از نیازهایی ]اســت[ که مــورد ابتاء همه ی 
جوامــع اســامی و همــه ی کشــورهای اســامی 
اســت و به آن نیاز دارند و بخصوص کشور عزیز ما 
که بحمداهلل با نظام اســامی اداره میشود به آن 
نیــاز دارد.«    ۹۹/۱۲/۰۴بــا ایــن توصیــف، در نظام 
اســامی الزم اســت »یک آرمانی را، یک ســرمنزلی 
را در نظــر بگیریم و تعریــف کنیم و برای رســیدن به 
آن ســرمنزل، برنامه ریزی کامل کنیــم، و در این راه 
عمل کنیم.«  ۹۳/۱۲/۲۱  از طرفی، برای رسیدن به 
این آرمانها ابزارهایی الزم اســت؛ لذا نظام اسامی 
»بایستی این وســایل و ابزارهای رسیدن را که جزو 
مفاهیــم معنــوی و منظومــه ی معرفتِی اســام 
است، جستجو کند، پیدا کند، اینها را عملّیاتی کند 
و راه بیفتــد.«   ۹۹/۱۲/۰۴ بــه بیــان بهتــر »این یک 
نرم افزار است برای ســخت افزار حکومت اسامی. 
حکومت اســامی را به عنوان ســخت افزار در نظر 
بگیریدکه  اگر نرم افزار مناســب خودش را نداشته 

باشد، به هیچ کار نمیخورد.«     ۹۹/۱۲/۰۴   
ادامه در صفحه ۳

سخن هفته

فرزندآوریمجاهدتبزرگزناناست
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دربرخوردبادشمندچار»خطایتحلیل«نشوید چندمعیاربرایانتخابدرست

نگاهی به اهمیت محیط زیست و 
وظایف مسئوالن و مردم برای صیانت از آن

درخت برای زندگی

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۰۲8 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   

و  اســت،  متناهــی  غیــر  حقیقــت  یــک  علــم 
انســان اگــر در تمــام عمــر هــم تحصیــل علــم 
را بکنــد بــاز بــه آخــر نرســانده اســت. و لهــذا 
ســزاوار اســت کــه انســان در تمــام مراحــل 
عمــر مشــغول تحصیــل علــم باشــد. یعنــی 
ــز یــاد  همــه محتاجیــم بــه اینکــه از یکدیگــر چی
بگیریــم. همــه محتــاج بــه تعلیــم و تربیــت 
علمــی هســتیم. هیــچ وقــت نیســت که انســان 
از ایــن مســتغنی بشــود. و کســی کــه بخواهــد 
خــودش را بســازد در جهــت علــم، نبایــد در 
یــک حــدی کــه رســید بگویــد ایــن بــس اســت. 
کســی کــه ایــن معنــا را توهــم کنــد کــه ایــن 
مقــدار بــس اســت. ایــن، ادراک نکــرده اســت 
را. علــم یــک معنایــی اســت،  ماهیــت علــم 
ــر  ــه آخ ــته  ای، ک ــر رش ــت در ه ــی اس ــک حقیقت ی

نــدارد، غیرمتناهــی اســت.     ۱۳۶۱/۰۶/۲8 

کالم امام  

علموعلمآموزی
انتهاندارد

عکس نوشت  

دانــش،  آشــکارترین وســیله ی عــّزت و قــدرت یک 
کشــور اســت. دنیای غــرب بــه برکت دانــش خود 
بود که توانســت برای خــود ثروت و نفــوذ و قدرت 
دویست ســاله فراهــم کنــد و بــا وجود تهیدســتی 
در بنیانهــای اخاقــی و اعتقادی، با تحمیل ســبک 
زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم، 
اختیــار سیاســت و اقتصــاد آنهــا را به دســت گیرد. 
مــا بــه سوءاســتفاده از دانــش مانند آنچــه غرب 
کرد، توصیه نمیکنیــم، اّما مؤّکدًا به نیاز کشــور به 
جوشــاندن چشــمه ی دانش در میان خــود اصرار 
می ورزیــم. نزدیک بــه دو دهه اســت که رســتاخیز 
علمی در کشــور آغــاز شــده و با ســرعتی کــه برای 
ناظــران جهانــی غافلگیرکننــده بود به پیــش رفته 

اســت. دســتاوردهای دانــش و فّناوری مــا در این 
مّدت که مــا را به رتبــه ی شــانزدهم در میان بیش 
از دویست کشــور جهان رســانید و مایه ی شگفتی 
رشــته های  از  برخــی  در  و  شــد  جهانــی  ناظــران 
حّســاس و نوپدید بــه رتبه هــای نخســتین ارتقاء 
داد، همه وهمــه در حالــی اّتفاق افتاده که کشــور 
دچــار تحریــم مالــی و تحریــم علمــی بوده اســت. 
این نعمت بزرگی اســت که به خاطــر آن باید خدا را 
سپاس گفت. اّما آنچه میخواهم بگویم این است 
که این راه طی شــده، با همه ی اهّمّیتش فقط یک 
ه های 

ّ
آغاز بوده اســت و نه بیشــتر. مــا هنــوز از قل

ه ها دســت 
ّ
دانش جهان بســیار عقبیــم؛ باید به قل

یابیم.     ۱۳۹7/۱۱/۲۲

ههایدانشبرسیم
ّ
بایدبهقل

حزب ا... این است  

تصویری از مرحوم قاضی شیخ احمد الزین رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین در لبنان در کنار حضرت آیت اهلل خامنه ای

بخشی از پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی در پی درگذشت عالم مجاهد قاضی شیخ احمد الزین

دفاع مســئوالنه و عالمانــه  او از نهضت امــام خمینــی و از مقاومت علیه جبهــه اســتکبار و صهیونیزم و 
همراهی با ثبات ایشــان با مبارزات ضداســتکباری ملتهای منطقه در طول ســالیان طوالنی، هیچگاه از 

خاطره تاریخ مقاومت نخواهد رفت. ۹۹/۱۲/۱۳ 

معیارهـــای  بـــا  ببینیـــد  کنیـــد  نـــگاه 
ــای  ــان نامزدهـ ــامی، در میـ ــوری اسـ جمهـ
انتخاباتـــی چـــه کســـی کفایـــت و نشـــاط و 
توانایـــی الزم را دارد و میتوانـــد وارد ایـــن 
میـــدان شـــود و بـــا چالش هـــای گوناگـــون 
دســـت و پنجـــه نـــرم کنـــد و تحـــت تأثیـــر 
آمـــدن او  از  دشـــمن نیســـت و دشـــمن 

۱۳8۴/۰۳/۰۵ نمیشـــود.   خوشـــحال 

چندمعیاربرایانتخابدرست

سؤال:
بــه دیگــران در صــورت  افتــرا و تهمــت زدن 
ــی  ــه کس ــی دارد و وظیف ــه حکم ــات چ ــدم اثب ع

کــه تهمــت زده چیســت؟

جواب: 
تهمــت از گناهــان بــزرگ اســت و توبــه جــّدی و 
واقعــی از آن الزم اســت و بایــد گفته هــای خــود 
را نــزد هــر کــس کــه رســانده اســت، تکذیــب کنــد 
و رضایــت کســی را کــه بــه او تهمــت زده اســت، بــه 

دســت آورد.

تهمتزدنبهدیگران

وقتــی شــاه، قوام الســلطنه را بــه جــای مصــّدق بــه دولت جوان حزب اللهی  
نخســت وزیری انتخاب کــرد، مرحــوم کاشــانی اعامیه 
داد؛ مــردم کفــن پوشــیدند و بــه خیابانهــا آمدنــد؛ لــذا 
قوام الســلطنه ســه روز بیشــتر نتوانســت بمانــد. مگــر 
 کاشانی 

ّ
می شد در مقابل امواج عظیم مردم که آیةاهلَل

راه انداخته بــود، مقاومــت کرد؟ لــذا دوباره مصــّدق بر 
ســِر کار آمد. انگلیســیها نفت ایران را ِملک شخصی خود 
به حســاب آورده بودند و دربار هم برای این کــه چهار روز 
بیشتر به حکومت ننگین خود ادامه دهد، با انگلیسیها 
همکاری می کــرد. امــا این بســاط را نهضت ملی شــدن 
صنعت نفــت به هم زد، کــه عامل و سرچشــمه ی اصلی 
جوشــش در ایــن نهضــت، همین مــرد بــزرگ و شــجاع 

 کاشانی بود.     ۱۳8۰/۰8/۲۰
ّ
مرحوم آیةاهلَل

فرزنــدآوری یــک مجاهــدت بــزرگ اســت. مــا با 
خطاهائی که داشــتیم، با عدم دقت هائی که از 
ماها سر زده، یک برهه ای در کشور ما متأسفانه 
این مســئله مــورد غفلت قــرار گرفت کــه اثرش 
بعــدًا ظاهــر خواهــد شــد. فرزنــدآوری یکــی از 
مهمتریــن مجاهدتهــای زنــان و وظائــف زنــان 
است؛ چون فرزندآوری در حقیقت هنر زن است؛ 
اوست که زحماتش را تحمل میکند، اوست که 
رنجهایــش را می برد، اوســت که خــدای متعال 
ابــزار پــرورش فرزنــد را بــه او داده اســت. خدای 
متعال ابزار پرورش فرزند را بــه مردها نداده، در 
اختیار بانوان قرار داده؛ صبــرش را به آنها داده، 
عاطفه اش را به آنها داده، احساساتش را به آنها 

داده، در واقع این هنر زنها است.     ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ 

آیتاهللکاشانی؛سرچشمه
جوششنهضتملینفت

فرزندآوری،مجاهدتبزرگزناناست

روایت تاریخی  

احکام  

خانواده ایرانی  



3         سـال ششـم،  شـماره 278                 هفتـه دوم اسـفند 99      2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

ـــا  ـــار خط ـــوادث، دچ ـــناخت ح ـــان، در ش ـــم در تحلیلهام ـــعی کنی س
ـــمنان  ـــم دش ـــکا و صهیونیس ـــه آمری ـــم ک ـــویم. بدانی ـــتباه نش و اش
امـــت اســـامی اند؛ ســـردمداران رژیمهـــای جبـــار، دشـــمنان 
ـــت  ـــک جه ـــا در ی ـــی آنه ـــک جائ ـــم در ی ـــر دیدی ـــامی اند. اگ ـــت اس ام
ـــی اســـت، جهـــت  ـــد، بدانیـــم کـــه آن جهـــت، جهـــت باطل قـــرار گرفتن
غلطـــی اســـت؛ دچـــار خطـــای در تحلیـــل نشـــویم. آنهـــا هرگـــز بـــرای 
ملتهـــای مســـلمان دل نمیســـوزانند؛ هرچـــه بتواننـــد، تخریـــب 
میکننـــد و در روندهـــا اخـــال میکننـــد... بایـــد همـــه ی مـــا بیـــدار 
ـــای  ـــار خط ـــم، دچ ـــاز کنی ـــمهامان را ب ـــیم، چش ـــر باش ـــیم، بصی باش

ــویم.     ۱۳۹۱/۰۵/۲۹  ــل نشـ تحلیـ

دربرخوردبادشمندچار
»خطایتحلیل«نشوید

خطبه های انقالب  

ارادهانسانها
معجزههایاجتماعیراتحققمیبخشد

به رسم آیه ها  

بـــرای این کـــه انســـان تکالیفـــی را کـــه برعهـــده اوســـت انجـــام 
ــر  ــرای او در نظـ ــی را بـ ــن یادآورهایـ ــت؛ و دیـ ــر الزم اسـ ــد، تذکـ بدهـ
گرفتـــه و خـــود پیامبـــران اساســـا یادآورنـــد. »فذّکـــر إّنمـــا أنـــت 
مذّکـــر«. و قـــرآن یـــک وســـیله ذکـــر اســـت... یکـــی از وســـائل 
ــاد  ــه یـ ــا را بـ ــاز مـ ــج وقـــت، نمـ ــه در پنـ ــاز اســـت کـ ــن نمـ ــاد، همیـ یـ
میانـــدازد؛ یکـــی موعظـــه اســـت کـــه موعظـــه موعظه گـــران مـــا را 
ـــاد  ـــه ی ـــا را ب ـــا م ـــه دع ـــه ب ـــه توج ـــت ک ـــی دعاس ـــدازد؛ یک ـــاد میان ـــه ی ب
میانـــدازد؛ یکـــی تـــاوت کام اهلل اســـت کـــه خوانـــدن آیـــات الهـــی 
ـــا  ـــا م ـــد ت ـــایل در کارن ـــن وس ـــه ای ـــد... هم ـــارج میکن ـــت خ ـــا را از غفل م
دچـــار غفلـــت نشـــویم. اگـــر یادمـــان رفـــت و دچـــار غفلـــت شـــدیم، از 
ـــم، وضعمـــان در آن زندگـــی  ـــم و اگـــر از تـــاش ماندی تـــاش میمانی

ــود.     ۱۳۶۶/۳/7 ــد بـ ــدی خواهـ ــع بـ ــا وضـ ــود حتمـ موعـ

بانمازودعاخودراازغفلتخارجکنید

درس اخالق  

سخن هفتهگزیده بیانات

ادامه از صفحه ۱
همــه اینها به ایــن دلیل اســت که آموختــن مفاهیم 
معرفتی و ارزشهای اسامی »بخشی از اسام است؛ 
بخــش دیگِر اســام عبــارت اســت از محّقــق کردِن 
این حقایق در متــن جامعه«   ۹8/۰۲/۱8 و اساســا 
»عاِلــم دین آن کســی اســت که معــارف دیــن را فرا 
میگیرد و بــرای تحّقــق آن وارد میدان میشــود.«   
۹8/۰۲/۱8از طرفی، گســترش دامنــه فعالیت نظام 
اســامی، باعث پیدایش مســائل و نیازهای جدید 
می شــود. لــذا نظــام اســامی »به همین تناســب 
احتیــاج دارد کــه آن نرم افــزار را، آن مجموعــه ی 
معنوی را نو به نو تجدیــد حیات کند و بــه روز کند.« 
  ۹۹/۱۲/۰۴ همیــن امــر، نظام اســامی را »نیازمند 
میکند به اینکه عقبه ی فکرِی تغذیه کننده ی نظام 
هم گسترش پیدا کند. آن عقبه ی فکری ای که نظام 
را دارد جلــو میبــرد و تغذیــه میکنــد و از انحرافــش 
جلوگیری میکند، باید تقویت بشــود، باید مفاهیم 
جدیــد مطــرح بشــود.«   ۹۹/۱۲/۰۴ ایــن، همــان 
مسئولیت خطیری است که »از فضای صاحب نظر 
و متفّکر ِبِجد باید مطالبه بشود و این کار باید انجام 

بگیرد.«  ۹۹/۱۲/۰۴  

مسئولیتخطیرنخبگانحوزهودانشگاه
تحّقــق  داعیــه دار  کــه  اســامی  نظــام  »تشــکیل 
مقــّررات اســامی در همــه ی صحنه هــای زندگــی 
اســت، وظیفه یــی اســتثنایی و بی ســابقه بــر دوش 
حوزه ی علمیــه نهــاده اســت.«   7۱/۰8/۲۴ از طرفی 
»نظام جمهــوری اســامی به طبیعت خــود، نظامی 
وابســته ی بــه علمــای دیــن اســت.«   7۰/۱۱/۳۰ لذا 
»حوزه ی علمیه باید نظام اســامی را از خود بداند و 
برای تکمیــل و رفع نقــص آن، همه ی کوشــش خود 
را مبذول کنــد.«    7۹/۰7/۱۴به همیــن دلیل فضا و 
علمای ما باید »مسائل نو به نو را که هی برای ما دارد 
پیش می آید، از لحاظ فقهی مشخص کنند... بعد این 
بحثها می آید دست روشــنفکران و نخبگان گوناگون 
دانشگاهی و غیر دانشگاهی، اینها را به فرآورده هائی 
تبدیل میکنند که قابل استفاده است.«   ۹۰/۰۶/۱7    
و بدانیــم کــه »اگــر مجموعــه ی روحانّیــون و اهــل 
علم و کســانی کــه در مســائل دینــی کار میکننــد، در 
همه ی مســائل خودمان این را هدف قــرار بدهیم... 

قّیتهای زیادی خواهیم داشت.«  ۹۳/۱۲/۲۱ 
ّ

موف

خطرتحّجروالتقاط
نکته بســیار مهم اینکه »پیدا کــردن مفاهیم جدید 
و بحث  کردن دربــاره ی اینها، کار همه کس نیســت؛ 
فضا و متفّکرینی بایســتی دنبال ایــن کار بروند که 
با مبانی اســامی کامًال آشــنا باشــند.«   ۹۹/۱۲/۰۴ 
بایــد توجه داشــت کــه دو نــوع »اســام التقاطی و 
اســام آمریکایــی مشــغول مقابله بــا اســام ناب 
هســتند.«   ۹۵/۰۲/۲۵ لذا این خطر وجود دارد که 
»یک آدم بی صاحّیت و نیمه ســواد و التقاطی وارد 
استنباط های جدید از آیات الهی بشود.«۹۹/۱۲/۰۴  
التقاط به این معناست که »نمیخواهیم از مونتاژ    
و کنــار هــم چیــدن نظریــات گوناگــوِن متفکرین و 
حکمائی کــه در این زمینه حرف زدنــد، یک نظریه به 
وجود بیاوریم و تولید کنیم.«   ۹۰/۰۲/۲7 لذا »باید 

از التقاط بپرهیزیم.«  ۹۰/۰۲/۲7 
ثانیا ایــن متفکران بایــد »از جمــود و تحّجــر فکری 

دور باشــند.«    ۹۹/۱۲/۰۴تحّجــر؛ یعنی »کســی که 
می خواهد از مبانی اسام و فقه اســام، برای بنای 
جامعه اســتفاده کند، به ظواهر احکام اکتفا نماید 
و نتواند کشش طبیعی احکام و معارف اسامی را، 
در آن جایی که قابل کشــش اســت، درک کند و برای 
نیاز یک ملت و یک نظام و یک کشور - که نیاز لحظه 
به لحظه اســت - نتواند عاج و دستور روز را نسخه 
کند و ارائــه دهــد.«    7۶/۰۳/۱۴نتیجه ایــن رویکرد 
میشــود همان اســام متحّجر؛ یعنی »اسامی که 
با کمــال تنگ نظری به همه ی مســائل نــگاه کند.« 
   88/۰۲/۲۶اگر در نظام اســامی »چنین روحیه ای 
وجود داشته باشــد، یقینا اسام بدنام خواهد شد 
و منبع الیــزال معارف و احــکام اســامی نخواهند 
توانست جامعه را پیش ببرند.«   7۶/۰۳/۱۴ نتیجه 
اینکه به روزرسانی و تقویِت این نرم افزار باید مبتنی 
بر اسام ناب باشــد و »اسام ناب یعنی اسامی که 
نه اســیر و پابند تحّجر است، نه اســیر و پابند التقاط 

است.«  ۹۶/۰۳/۱۴ 

»اسالمناب«،زیربنایفکرینظام
بر اســاس آنچــه تبیین شــد، این نکتــه ضــرورت پیدا 
میکند که در به روزرســانی نرم افزار حکومت اســامی 
»باید تاشــمان این باشــد کــه اســام نــاب را مطرح 
کنیــم.«   ۹۳/۱۲/۲۱ »اســام نــاب، اســام متکــی به 
کتاب و ســنت بــا به کارگیــری ابــزار ِخــرد و اندیشــه ی 
اســامی ]اســت[.«   ۹۵/۰۲/۲۵ اســام نــاب یعنــی 
»اســاِم طــرف دار عقانّیــت و ضــّد قشــری گری، ضّد 
تحّجــر، ضــّد اســیر اوهــام و تخّیــات خــود شــدن.« 
   ۹۳/۱۲/۲۱»یعنــی همان اســامی که پیــروان خود 
را بــه وضــع جدیــدی از زندگــی دعــوت می کنــد.«   
 ۶8/۰۹/۰۱اســامی کــه »سیاســت را بخشــی از دین و 
غیرقابــل جدایــی از آن می داند و همه ی مســلمین را 
به درک و عمل سیاســی دعوت می کند«  ۶8/۰۴/۱۴  
و در یــک کام، اســامی کــه »همه جانبــه اســت؛ از 
زندگی فردی و خلوت فردی تا تشکیل نظام اسامی، 
همه را شــامل میشــود.«   ۹۵/۰۳/۱۴ یعنی »اسام 
ظلم ستیز، اسام عدالتخواه، اســام مجاهد، اسام 
طرفدار محرومان، اســام مدافع حقــوق پابرهنگان 
و رنجدیــدگان و مســتضعفان.«    8۹/۰۳/۱۴   ایــن 
اسام دقیقا همان اسامی است که در مکتب امام 
خمینی )ره( تجلــی یافته اســت؛ زیرا امــام خمینی 
)ره( بر اساس همین نگاه عملیاتی سازی مفاهیم 
ِعُظُکم ِبواِحَدٍة 

َ
ما ا

َ
معرفتی »از آیه ی شــریفه ی »ِاّن

ــرادی« اســتفاده کردند... 
ُ

ن َتقومــوا هلِل َمثنی َو ف
َ
ا

تا منتهی شــد به وجــود انقــاب.«   ۹۹/۱۲/۰۴ این 
نشــان میدهــد کــه »اولیــن و اصلی تریــن نقطه 
در مبانــی امام و نظــرات امام، مســئله ی اســام 
ناب محمــدی اســت.«    8۹/۰۳/۱۴بــه طوری که 
»حیات و شــخصیت خمینی کبیر، تجســم اسام 
نــاب محّمــدی )ص( و تبلــور انقــاب اســامی 
بوده.«   ۶۹/۰۳/۱۰ تا جایــی که برای جلوگیری از 
انحراف از اسام ناب نیز »بهترین شاخصها، خود 
امام و خط امــام اســت.«   8۹/۰۳/۱۴دشــمنان 
نیز از همین اســام مــی ترســند. وگرنه »از اســم 
اسامی که امتداد و انتهائی در عمل و در توده ی 
مــردم نداشــته باشــد، نمیترســند.«   ۹۱/۰۹/۲۱ 
بلکــه »از حضــور اســام در متــن زندگــی جوامع 

میترسند.«  ۹۳/۱۲/۲۱ 

نگاهی به اهمیت محیط زیست و وظایف مسئوالن و مردم برای صیانت از آن

ایـــن کشـــور یکســـره پایتخـــت اقتـــدار منطقه یـــِی امریـــکا درخت برای زندگیدرخت برای زندگی
محســـوب می شـــد، چطـــور ناگهـــان تبدیـــل شـــد بـــه قله یـــی 
از مقاومـــت و احســـاس عـــزت... ایـــن یـــک معجـــزه اســـت. 
معجزه هـــای اجتماعـــی برخـــاف معجـــزه ی اژدهـــا شـــدِن 
عصـــای موســـی اســـت؛ چـــون آن طـــور معجزه هـــا ربطـــی بـــه 
اراده ی انســـان نـــدارد؛ امـــا معجزه هـــای اجتماعـــی به طـــور 
ـــد؛ »ِاّنَ اهلَلَّ ال  ـــدا می کن ـــاط پی ـــانها ارتب ـــه اراده ی انس ـــتقیم ب مس

ـــروا مـــا ِبأنُفِســـِهم«.۱ ـــُر مـــا ِبَقـــوٍم َحّتـــی ُیَغّیِ ُیَغّیِ
ـــت  ـــد، حرک ـــدام کن ـــد، اق ـــرد، اراده کن ـــم بگی ـــی تصمی ـــرگاه ملت ه
متناســـب بـــا هدفـــش را انجـــام دهـــد، آن وقـــت معجـــزه ی 
ـــق  ـــی ح ـــوالت اجتماع ـــه در تح ـــد. البت ـــاق می افت ـــی اتف اجتماع
ــد  ــل می آیـ ــواج باطـ ــات امـ ــی اوقـ ــت. خیلـ ــی نیسـ ــودن کافـ بـ
حـــق را لگدکـــوب می کنـــد و عبـــور می کنـــد. حـــق بـــودن بـــه 
اضافـــه ی اقـــدام، عمـــل، اراده و بـــه اضافـــه ی ایســـتادگی 
 و پایـــداری اســـت کـــه آن معجـــزه را تحقـــق می بخشـــد.

  8۳/۴/۱۶          ۱( سوره رعد، آیه ۱۱

الف( اهمیت محیط زیست و جایگاه آن در اسالم
دستور قرآن: آنچه در زمین است تخریب نکنید

قرآن میفرماید ما زمیــن را برای انســانها آفریدیم؛ 
مال همه اســت... در جــای دیگر میفرمایدهمــه ی آنچه در 
زمین است، برای شما انســانها آفریده شده؛ بنابراین چون 
ق به شما است، 

ّ
مال خودتان است، به نفع شما است، متعل

باید تخریبــش نکنید. همه چیــزش هم باارزش اســت؛ یک 
چیزهایی هســت که به نظر انســان ســطحی، ممکن است 
باارزش بیایــد، چیزهایی هــم به نظر او بــی ارزش بیایــد، اّما 

همه ی آنها باارزش است.    ۱۳۹۳/۱۲/۱7  

حفظ محیط زیست جزو تعالیم اسالم است
تخریــب محیــط زیســت، از آن چیزهائی اســت که 
ضربه اش را یــک ملت، یــک منطقــه ی جغرافیائــی، گاهی 
همه ی دنیا در وقتی احساس میکنند که دیگر قابل جبران 
نیست. مســئله ی محیط زیســت، بسیار مســئله ی مهمی 
اســت. اســام هم بر روی محیط زیســت خیلی تکیــه کرده 
است. حفظ محیط زیست، رعایت محیط زیست، این چیزی 
که امروز دنیا به آن دست یافته، از جمله ی چیزهائی است 

که جزو تعالیم اسام است.    ۱۳8۹/۰۱/۰۹  

نگاه اسالم به طبیعت، عاطفی و اخالقی است
در اســام، جامع تریــن دیــدگاه و صحیح تریــن 
شــیوه ی تعامل بــا طبیعت و محیط زیســت بیــان گردیده. 
خداوند، جهان هســتی و همــه ی پدیده ها را زیبــا، متقن و 
موزون آفریده و ما بایــد رابطه ی خود را با آنها تصحیح کنیم 
و با تصرفات نادرســت خود آنرا ویران و آلــوده و جامعه را با 
مصیبت مواجه نســازیم. نگاه اســام به طبیعــت و محیط 
- اعــم از جانــدار و بیجــان - عاطفــی، اخاقــی، معنــوی و 
هدایت گرانــه اســت و برخــورداری از مواهب طبیعــی نیز بر 
پایه ی اصولی متیــن، عادالنه، حکیمانه، متوازن و ســازنده 

استوار گردیده است.     ۱۳8۲/۰۳/۲۰  

محیط زیست مسأله  درجه دو نیست
برای ما مسأله محیط زیست، مسأله ای تجّماتی 
و درجــه دو نیســت؛ یک مســأله حیاتی اســت. در تــاش ما 
برای توسعه کشــور، اولوّیت باید در این بخش باشد. تکیه 
هم باید روی این بخش باشــد. حّتی گرایش به صنعت باید 
با توّجه به این بخش باشــد تا کشــور بتواند استفاده کند؛ 
تا ما که کشــوری هســتیم به طور طبیعی از طبیعِت خوب و 
مناســب برخورداریم بتوانیم آنها را زیاد کنیــم و نگذاریم آن 

منابع از بین برود.    ۱۳77/۱۲/۱۴  

بدون محیط زیست، زندگی سالم معنا ندارد
مســئله ی گیاه و بوســتان و درخت و این چیزها 
جزو مسائل اصلی اســت؛ اینها را جزو  مسائل فرعی نباید 

بــه حســاب آورد... اصًال پیشــرفت کشــور برای چیســت؟ 
پیشــرفت بــرای ایــن اســت کــه انســانها زندگــی ســالم و 
مطلوبی داشــته باشــند. اگر محیط زیســت تخریب شد، 
همه ی اینها باطــل خواهد شــد. اگر ما به مســئله ی آب، 
خاک، هوا و چیزهائی که منتهی میشــود بــه اینها - مثل 
مراتع، منابــع طبیعی، مثــل جنگلهــا- نپردازیــم، زندگی 

مردم شیرین نخواهد شد.     ۱۳8۹/۱۲/۱7 

 این ثروت ها متعلق به  همه نسل هاست
مسئله محیط زیســت خیلی مهم است. مسئله 
منابع طبیعی بســیار مهم اســت. منابع طبیعی ثروتهای 
ملی اند؛ مال این دولت و آن دولت که نیســتند؛ اینها مال 
ملتهاســت؛ آن هــم نــه ملتهــا در یک نســل؛ ثروتی اســت 
متعلق به ملتها در طول تاریخشــان؛ از اینها باید استفاده 
کننــد. روی مســئله ی تخریــب جنگلها حســاس باشــید. 
فشار به جنگلها زیاد است. جنگلها را باید حفظ کرد. منابع 

طبیعی و مراتع را باید حفظ کرد.    ۱۳8۹/۱۲/۱7  

ب( وظایف مسئولین و مردم در حفظ طبیعت
در همه برنامه ها به محیط زیست توجه شود!

من خواهش میکنم مسئولینی که در بخشهای 
مختلف هســتند، به ایــن نکتــه توجه کننــد که نــگاه به 
مســئله ی آب و هــوا، نــگاه بــه مســئله ی غبــار، نــگاه به 
مســئله ی دود، نگاه به مســئله ی هوای ســالم، نگاه به 
مســئله ی آب ســالم، نگاه به محیط زیســت ســالم، نگاه 
به مســئله ی جنگلهــا، نگاه های اصلی اســت؛ اینهــا را در 
متــن برنامه هــا، در مجــاری همــه ی برنامه هــای زندگی 

بگنجانند.    ۱۳8۹/۱۲/۱7  

آگاهی افراد درباره محیط زیست را افزایش دهید 
شــیوه های ناصحیــح و غیرعادالنــه در تعامــل با 
طبیعت نشــان دهنده فقــدان آگاهیهای زیســت محیطی 
و ضعف ســاز و کارهای قانونــی در صیانت از محیط زیســت 
اســت. برای از بین بردن این نقیصه بزرگ باید آگاهی زیست 

محیطی افزایش یابد.     ۱۳8۲/۰۳/۲۰  
مردم بدانند که اهّمّیت حفظ محیط زیســت چقدر اســت. 
این را از دبســتان باید شــروع کنیم، در کتابهای درسی؛ باید 

بّچه های ما اهّمّیت مرتع و جنگل و هوا و آب و خاک و 
دریا و مانند اینها را از کودکی بفهمند و روی آن حّساس 
باشــند. حفظ حریم محیط زیســت باید جزئــی از فرهنگ 

عمومی بشود.    ۱۳۹۳/۱۲/۱7  

از جنگلها صیانت کنید
ما بــرای حفــظ جنگلهــا قوانینــی الزم داریــم. این 
قوانیــن جایــش خالــی اســت  و یــک اراده ی قــوی و عــزم 
راســخی الزم داریم برای جلوگیری از تصرف زمینهای اطراف 
شهرهای بزرگ، که افرادی آنها را میگیرند و تبدیل میکنند به 
ساختمان، به آپارتمانهای بلندمرتبه. این کار عاوه بر اینکه 
مشکات گوناگون بشری و انسانی ایجاد میکند، اولین کار 
غلطی که انجــام میگیرد، این اســت که محیط ســبز اطراف 
شــهرها - هوای تنفس شــهر - از بین میرود... اینهــا  ثروت 

اصلی کشور است.    ۱۳۹۱/۱۲/۱۵  

فرسایش خاک غیرقابل جبران است
بعــد  کــه  نیســت  چیــزی  خــاک  فرســایش 
بشــود به آســانی جبرانــش کــرد. قضّیــه ی خــاک از آب 
هــم مهم تــر اســت؛ بــرای تهّیــه ی آب راه هــای فراوانــی 
وجــود دارد امــا بــرای تهّیــه ی خــاک حاصلخیــز ایــن راه ها 
دیگــر وجــود نــدارد. بی توّجهــی بــه مبانــی حفــظ محیــط 
زیســت، گاهــی اوقــات یــک چنیــن مشــکاتی را به وجــود 
مــی آورد؛ آســیبی کــه وارد میشــود، آســیبی نیســت کــه 

بشــود جبــران کــرد.    ۱۳۹۳/۱۲/۱7    

طرح های سازندگی پیوست محیط زیستی 
داشته باشد

همــه ی برنامه هــای ســازندگی از شــهری و صحرایــی و 
صنعتی، حتمــا یک پیوســت محیط زیســتی باید داشــته 
باشــد؛ جــاّده میخواهیــد بکشــید، مشــّخص باشــد که 
تأثیرش در محیط زیست چیست؛ کارخانه میخواهد نصب 
بشود، معلوم باشد که تأثیرش در محیط زیست چیست؛ 
بعضی از نقل وانتقال ها و کارهای بازرگانی؛ اینها بایســتی 

پیوست محیط زیست داشته باشد.    ۱۳۹۳/۱۲/۱7  

تخریب محیط زیست جرم محسوب شود 
بایســتی تخریب محیط زیســت جرم محســوب 
بشــود؛ به عنوان جرم بایستی تعقیب بشــود. پاالیش و 
بازنگری قوانین موجود، تقویــت نظارتهای بی اغماض؛ 
نظارت انجــام بگیــرد، هیــچ گونــه اغماضی هــم در این 
نظارتهــا صــورت نگیــرد و رؤســای دســتگاه ها شــخصا 

نظارت کنند.   ۱۳8۹/۱۲/۱7 


