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عملیاتی سازی اسالم ناب278278
بررسی تأکید  تاریخی رهبر معظم انقالب بر  مسئولیت خطیر متکفران اسالمِی حوزه و دانشگاه

سخن دغدغـــه »عملیاتـــی کـــردن مفاهیـــم 
هفتـه

معرفتـــی اســـام« ســـابقه دیرینـــی در 
اندیشـــه حضرت آیت اهلل خامنه ای دارد. 
از دوران جوانی که می گفتند »معارف و دســـتگاه 
فکری اسامی از تجرد و ذهنیت محض خارج گشته 
و ناظر به تکالیف عملی و بـــه ویژه زندگی اجتماعی 
باشـــد.« )مقدمه طرح کلی اندیشـــه اســـامی در 
قرآن( تاکنون که تأکیـــد می کنند بایـــد »عناوین و 
مفاهیـــم معرفتـــی اســـام، جنبـــه ی عملّیاتـــی و 
ترجمه ی عملّیاتی پیدا کنـــد و عمل به آنها ممکن و 

رایج بشود.«   ۹۹/۱۲/۰۴ 

ضرورت به روزرسانی نرم افزاِر حکومت اسالمی
این نگاه در حقیقت نشان دهنده کشش مفاهیم 
معرفتی در اداره نظام اســـامی است. لذا این نگاه 
»یکی از نیازهایی ]اســـت[ که مـــورد ابتاء همه ی 
جوامـــع اســـامی و همه ی کشـــورهای اســـامی 
اســـت و به آن نیاز دارنـــد و بخصوص کشـــور عزیز 
ما که بحمداهلل با نظام اســـامی اداره میشـــود به 
آن نیـــاز دارد.«    ۹۹/۱۲/۰۴با این توصیـــف، در نظام 
اســـامی الزم اســـت »یک آرمانی را، یک ســـرمنزلی 
را در نظر بگیریـــم و تعریف کنیم و برای رســـیدن به 
آن ســـرمنزل، برنامه ریزی کامل کنیـــم، و در این راه 
عمل کنیـــم.«  ۹۳/۱۲/۲۱  از طرفی، برای رســـیدن به 
این آرمانها ابزارهایی الزم اســـت؛ لذا نظام اسامی 
»بایستی این وســـایل و ابزارهای رسیدن را که جزو 
مفاهیـــم معنـــوی و منظومـــه ی معرفتِی اســـام 
است، جستجو کند، پیدا کند، اینها را عملّیاتی کند و 
راه بیفتد.«   ۹۹/۱۲/۰۴ به بیان بهتر »این یک نرم افزار 
است برای ســـخت افزار حکومت اسامی. حکومت 
اسامی را به عنوان سخت افزار در نظر بگیریدکه  اگر 
نرم افزار مناســـب خودش را نداشته باشد، به هیچ 

کار نمیخورد.«     ۹۹/۱۲/۰۴   
همه اینها به این دلیل اســـت که آموختن مفاهیم 
معرفتی و ارزشـــهای اســـامی »بخشـــی از اســـام 
اســـت؛ بخش دیگِر اســـام عبارت اســـت از محّقق 
کردِن ایـــن حقایق در متـــن جامعـــه«   ۹۸/۰۲/۱۸ و 
اساسا »عاِلم دین آن کسی است که معارف دین را 
فرا میگیرد و برای تحّقق آن وارد میدان میشـــود.« 
  ۹۸/۰۲/۱۸از طرفی، گســـترش دامنه فعالیت نظام 
اســـامی، باعث پیدایش مســـائل و نیازهای جدید 
می شـــود. لذا نظام اســـامی »به همین تناســـب 
احتیـــاج دارد کـــه آن نرم افـــزار را، آن مجموعـــه ی 
معنوی را نو به نو تجدید حیات کنـــد و به روز کند.« 
  ۹۹/۱۲/۰۴ همیـــن امر، نظـــام اســـامی 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 جلـــو میبرد و تغذیـــه میکنـــد و از انحرافش 
جلوگیری میکند، باید تقویت بشـــود، باید مفاهیم 
جدیـــد مطـــرح بشـــود.«   ۹۹/۱۲/۰۴ ایـــن، همـــان 
مسئولیت خطیری است که »از فضای صاحب نظر 
و متفّکر ِبِجد باید مطالبه بشود و این کار باید انجام 

بگیرد.«  ۹۹/۱۲/۰۴  

مسئولیت خطیر نخبگان حوزه و دانشگاه
»تشکیل نظام اســـامی که داعیه دار تحّقق مقّررات 
اســـامی در همـــه ی صحنه هـــای زندگـــی اســـت، 
وظیفه یی اســـتثنایی و بی ســـابقه بر دوش حوزه ی 
علمیـــه نهـــاده اســـت.«   7۱/۰۸/۲۴ از طرفـــی »نظام 
جمهوری اسامی به طبیعت خود، نظامی وابسته ی 
به علمای دین است.«   7۰/۱۱/۳۰ لذا »حوزه ی علمیه 
باید نظام اســـامی را از خود بداند و بـــرای تکمیل و 
رفع نقص آن، همه ی کوشش خود را مبذول کند.«  
  7۹/۰7/۱۴بـــه همیـــن دلیل فضـــا و علمای مـــا 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 روشـــنفکران و نخبگان گوناگون دانشگاهی 
و غیر دانشـــگاهی، اینهـــا را بـــه فرآورده هائی تبدیل 
میکنند که قابل استفاده است.«   ۹۰/۰6/۱7    و بدانیم 
که »اگر مجموعه ی روحانّیون و اهل علم و کســـانی 
که در مســـائل دینی کار میکنند، در همه ی مســـائل 
قّیتهای 

ّ
خودمان ایـــن را هدف قـــرار بدهیـــم... موف

زیادی خواهیم داشت.«  ۹۳/۱۲/۲۱ 

خطر تحّجر و التقاط
نکته بســـیار مهم اینکه »پیدا کردن مفاهیم جدید 
و بحث  کردن درباره ی اینها، کار همه کس نیســـت؛ 
فضا و متفّکرینی بایســـتی دنبال این کار بروند که 
با مبانی اســـامی کامًال آشـــنا باشـــند.«   ۹۹/۱۲/۰۴ 
باید توجه داشـــت کـــه دو نوع »اســـام التقاطی و 
اســـام آمریکایی مشـــغول مقابله با اســـام ناب 
هســـتند.«   ۹۵/۰۲/۲۵ لذا این خطر وجـــود دارد که 
»یک آدم بی صاحّیت و نیمه ســـواد و التقاطی وارد 
استنباط های جدید از آیات الهی بشود.« ۹۹/۱۲/۰۴   
التقاط به این معناســـت که »نمیخواهیم از مونتاژ 
و کنار هم چیـــدن نظریـــات گوناگـــوِن متفکرین و 
حکمائی که در این زمینه حـــرف زدند، یک نظریه به 
وجود بیاوریم و تولید کنیم.«   ۹۰/۰۲/۲7 لذا »باید از 

التقاط بپرهیزیم.«  ۹۰/۰۲/۲7 
ثانیا ایـــن متفکران بایـــد »از جمـــود و تحّجر فکری 
دور باشـــند.«    ۹۹/۱۲/۰۴تحّجـــر؛ یعنی »کســـی که 
می خواهد از مبانی اســـام و فقه اسام، برای بنای 
جامعه استفاده کند، به ظواهر احکام اکتفا نماید 
و نتواند کشش طبیعی احکام و معارف اسامی را، 
در آن جایی که قابل کشش اســـت، درک کند و برای 
نیاز یک ملت و یک نظام و یک کشور - که نیاز لحظه 
به لحظه است - نتواند عاج و دستور روز را نسخه 
کند و ارائـــه دهـــد.«    76/۰۳/۱۴نتیجه ایـــن رویکرد 
میشود همان اســـام متحّجر؛ یعنی »اسامی که 
با کمال تنگ نظری به همه ی مســـائل نـــگاه کند.« 
   ۸۸/۰۲/۲6اگـــر در نظام اســـامی »چنین روحیه ای 
وجود داشته باشد، یقینًا اسام بدنام خواهد شد 
و منبع الیزال معـــارف و احکام اســـامی نخواهند 
توانســـت جامعه را پیش ببرند.«   76/۰۳/۱۴ نتیجه 
اینکه به روزرسانی و تقویِت این نرم افزار باید مبتنی 
بر اسام ناب باشد و »اسام ناب یعنی اسامی که 
نه اسیر و پابند تحّجر اســـت، نه اسیر و پابند التقاط 

است.«  ۹6/۰۳/۱۴ 

»اسالم ناب«، زیربنای فکری نظام
بر اســـاس آنچه تبیین شـــد، این نکته ضرورت پیدا 
میکند که در به روزرسانی نرم افزار حکومت اسامی 
»باید تاشـــمان این باشد که اســـام ناب را مطرح 
کنیـــم.«   ۹۳/۱۲/۲۱ »اســـام ناب، اســـام متکی به 
کتاب و ســـنت با به کارگیـــری ابزار ِخرد و اندیشـــه ی 
اســـامی ]اســـت[.«   ۹۵/۰۲/۲۵ اســـام ناب یعنی 
»اســـاِم طرف دار عقانّیت و ضّد قشـــری گری، ضّد 
تحّجر، ضّد اســـیر اوهـــام و تخّیات خود شـــدن.« 
   ۹۳/۱۲/۲۱»یعنی همان اســـامی کـــه پیروان خود 
را به وضع جدیـــدی از زندگـــی دعـــوت می کند.«   
 6۸/۰۹/۰۱اســـامی که »سیاست را بخشـــی از دین و 

غیرقابل جدایی از آن می داند و همه ی مســـلمین 
را بـــه درک و عمـــل سیاســـی دعـــوت می کنـــد«   
 6۸/۰۴/۱۴و در یـــک کام، اســـامی کـــه »همه جانبه 

اســـت؛ از زندگی فـــردی و خلوت فردی تا تشـــکیل 
نظام اسامی، همه را شامل میشود.«  ۹۵/۰۳/۱۴  
یعنی »اسام ظلم ستیز، اسام عدالتخواه، اسام 
مجاهد، اســـام طرفدار محرومان، اســـام مدافع 
حقوق پابرهنگان و رنجدیدگان و مســـتضعفان.«  
  ۸۹/۰۳/۱۴   ایـــن اســـام دقیقـــا همـــان اســـامی 
اســـت که در مکتب امام خمینـــی )ره( تجلی یافته 
اســـت؛ زیـــرا امـــام خمینـــی )ره( بر اســـاس همین 
نـــگاه عملیاتی ســـازی مفاهیم معرفتـــی »از آیه ی 
ن َتقوموا هلِل َمثنی 

َ
ِعُظُکم ِبواِحَدٍة ا

َ
ما ا

َ
شریفه ی »ِاّن

رادی« استفاده کردند... تا منتهی شد به وجود 
ُ

َو ف
انقاب.«   ۹۹/۱۲/۰۴ این نشـــان میدهـــد که »اولین 
و اصلی ترین نقطـــه در مبانی امام و نظـــرات امام، 
مسئله ی اسام ناب محمدی است.«    ۸۹/۰۳/۱۴به 
طوری که »حیات و شخصیت خمینی کبیر، تجسم 
اســـام ناب محّمدی )ص( و تبلور انقاب اسامی 
بـــوده.«   6۹/۰۳/۱۰ تـــا جایی کـــه بـــرای جلوگیری از 
انحراف از اســـام ناب نیز »بهترین شاخصها، خود 
امام و خط امام اســـت.«   ۸۹/۰۳/۱۴دشـــمنان نیز از 
همین اسام می ترسند. وگرنه »از اسم اسامی که 
امتداد و انتهائی در عمل و در توده ی مردم نداشته 
باشد، نمیترسند.«    ۹۱/۰۹/۲۱بلکه »از حضور اسام 

در متن زندگی جوامع میترسند.«  ۹۳/۱۲/۲۱ 

سخن هفته

ایـــن کشـــور یکســـره پایتخـــت اقتـــدار منطقه یـــِی امریـــکا محســـوب می شـــد، چطـــور ناگهـــان تبدیـــل 
ــی  ــای اجتماعـ ــت. معجزه هـ ــزه اسـ ــک معجـ ــن یـ ــزت... ایـ ــاس عـ ــت و احسـ ــی از مقاومـ ــه قله یـ ــد بـ شـ
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 مســـتقیم بـــه اراده ی انســـانها ارتبـــاط پیـــدا 

ــِهم«.۱ ــا ِبأنُفِسـ ــروا مـ ـ ــی ُیَغّیِ ــوٍم َحّتـ ــا ِبَقـ ــُر مـ ـ ــد؛ »ِاّنَ اهلَلَّ ال ُیَغّیِ می کنـ
ـــد، آن  ـــام ده ـــش را انج ـــا هدف ـــب ب ـــت متناس ـــد، حرک ـــدام کن ـــد، اق ـــرد، اراده کن ـــم بگی ـــی تصمی ـــرگاه ملت ه
وقـــت معجـــزه ی اجتماعـــی اتفـــاق می افتـــد. البتـــه در تحـــوالت اجتماعـــی حـــق بـــودن کافـــی نیســـت. 
خیلـــی اوقـــات امـــواج باطـــل می آیـــد حـــق را لگدکـــوب می کنـــد و عبـــور می کنـــد. حـــق بـــودن بـــه 
ــزه را تحقـــق  ــتادگی و پایـــداری اســـت کـــه آن معجـ اضافـــه ی اقـــدام، عمـــل، اراده و بـــه اضافـــه ی ایسـ

می بخشـــد.  83/4/16       1( ســـوره رعـــد، آیـــه 11

اراده انسان هامعجزه های اجتماعی را تحقق می بخشد

به رسم آیه ها

سؤال: 
ــی دارد و  ــه حکم ــات چ ــدم اثب ــورت ع ــران در ص ــه دیگ ــت زدن ب ــرا و تهم افت

ــت؟ ــت زده چیس ــه تهم ــی ک ــه کس وظیف

جواب:
تهمـت از گناهـان بـزرگ اسـت و توبـه جـّدی و واقعـی از آن الزم اسـت و بایـد 
گفته های خـود را نزد هر کس که رسـانده اسـت، تکذیب کند و رضایت کسـی را 

کـه بـه او تهمـت زده اسـت، بـه دسـت آورد.

تهمت زدن به دیگران

احکام

بـرای این که انسـان تکالیفـی را کـه برعهده اوسـت انجـام بدهد، تذکـر الزم 
اسـت؛ و دیـن یادآورهایـی را بـرای او در نظـر گرفته و خـود پیامبران اساسـًا 
یادآورنـد. »فذّکـر إّنمـا أنت مذّکـر«. و قـرآن یک وسـیله ذکـر اسـت... یکی از 
وسـائل یاد، همین نماز اسـت که در پنـج وقت، نمـاز ما را بـه یاد میانـدازد؛ 
یکـی موعظه اسـت کـه موعظـه موعظه گـران مـا را بـه یـاد میانـدازد؛ یکی 
دعاسـت که توجه به دعا مـا را به یـاد میاندازد؛ یکـی تاوت کام اهلل اسـت 
که خوانـدن آیـات الهـی مـا را از غفلت خـارج میکنـد... همـه این وسـایل در 
کارنـد تـا مـا دچـار غفلـت نشـویم. اگـر یادمـان رفـت و دچـار غفلت شـدیم، 
از تـاش میمانیـم و اگـر از تـاش ماندیـم، وضعمـان در آن زندگـی موعود 

حتمًا وضـع بـدی خواهـد بـود.     7/3/1366

با نماز و دعا خود را از غفلت خارج کنید

درس اخالق

نــــــگاه کنیــــــد ببینید بــــــا معیارهای 
میــــــان  در  اســــــامی،  جمهــــــوری 
کســــــی  چه  انتخاباتی  نامزدهــــــای 
کفایت و نشاط و توانایی الزم را دارد 
و میتواند وارد این میدان شود و با 
پنجه  و  دست  گوناگون  چالش های 
نرم کند و تحت تأثیر دشــــــمن نیست 
و دشــــــمن از آمدن او خوشــــــحال 

نمیشود.  1384/۰3/۰۵

 چند معیار 
برای انتخاب درست

دولت جوان حزب اللهی

دانش،  آشـــکارترین وســـیله ی عّزت و قدرت یک کشور اســـت. دنیای غرب 
به برکت دانش خـــود بود که توانســـت برای خـــود ثروت و نفـــوذ و قدرت 
دویست ســـاله فراهم کنـــد و با وجـــود تهیدســـتی در بنیانهـــای اخاقی و 
اعتقادی، با تحمیل ســـبک زندگی غربی به جوامع عقب مانـــده از کاروان 
علم، اختیار سیاســـت و اقتصاد آنها را به دســـت گیرد. ما به سوءاستفاده 
از دانـــش مانند آنچه غرب کرد، توصیـــه نمیکنیم، اّما مؤّکدًا به نیاز کشـــور 
به جوشـــاندن چشـــمه ی دانش در میان خود اصرار می ورزیـــم. نزدیک به 
دو دهه است که رســـتاخیز علمی در کشور آغاز شـــده و با سرعتی که برای 
ناظـــران جهانـــی غافلگیرکننده بـــود به پیش رفته اســـت. دســـتاوردهای 
دانش و فّناوری ما در این مّدت که ما را به رتبه ی شـــانزدهم در میان بیش 
از دویست کشـــور جهان رســـانید و مایه ی شـــگفتی ناظران جهانی شد و 
در برخی از رشته های حّســـاس و نوپدید به رتبه های نخستین ارتقاء داد، 
همه وهمه در حالی اّتفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی 
بوده است. این نعمت بزرگی است که به خاطر آن باید خدا را سپاس گفت. 
اّما آنچه میخواهم بگویم این است که این راه طی شده، با همه ی اهّمّیتش 
ه های دانش جهان بسیار 

ّ
فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر. ما هنوز از قل

ه ها دست یابیم.     1397/11/22
ّ
عقبیم؛ باید به قل

ه های دانش برسیم
ّ
باید به قل

حزب ا... این است  

سعی کنیم در تحلیلهامان، در شناخت 
حوادث، دچار خطا و اشتباه نشویم. 
بدانیــــم کــــه آمریــــکا و صهیونیســــم 
اســــامی اند؛  امــــت  دشــــمنان 
ســــردمداران رژیمهای جبار، دشمنان 
امت اســــامی اند. اگر دیدیــــم در یک 
جائی آنهــــا در یک جهت قــــرار گرفتند، 
بدانیــــم کــــه آن جهت، جهــــت باطلی 
است، جهت غلطی است؛ دچار خطای 
در تحلیــــل نشــــویم. آنها هرگــــز برای 
ملتهای مســــلمان دل نمیسوزانند؛ 
هرچــــه بتواننــــد، تخریــــب میکنند و 
در روندهــــا اخــــال میکننــــد... باید 
همه ی ما بیدار باشــــیم، بصیر باشیم، 
چشــــمهامان را باز کنیم، دچار خطای 

     1391/۰۵/29 تحلیل نشویم.  

در برخورد با دشمن دچار  
»خطای تحلیل« نشوید

خطبه های انقالب  

غیـر  حقیقـت  یـک  علـم 
متناهـی اسـت، و انسـان 
هـم  عمـر  تمـام  در  اگـر 
تحصیـل علـم را بکنـد بـاز 
بـه آخـر نرسـانده اسـت. و لهـذا سـزاوار اسـت 
کـه انسـان در تمـام مراحـل عمـر مشـغول 
تحصیل علم باشد. یعنی همه محتاجیم به 
اینکه از یکدیگر چیز یاد بگیریـم. همه محتاج 
به تعلیم و تربیت علمی هسـتیم. هیچ وقت 
نیسـت کـه انسـان از ایـن مسـتغنی بشـود. و 
کسـی که بخواهد خودش را بسـازد در جهت 
علم، نبایـد در یـک حدی که رسـید بگویـد این 
بس اسـت. کسـی کـه ایـن معنـا را توهـم کند 
کـه ایـن مقـدار بـس اسـت. ایـن، ادراک نکرده 
اسـت ماهیت علم را. علم یک معنایی اسـت، 
یـک حقیقتـی اسـت در هـر رشـته  ای، کـه آخـر 

نـدارد، غیرمتناهـی اسـت.     1361/۰6/28 

علم و علم آموزی انتها ندارد

کالم امام  

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

امام  نهضت  از  او  عالمانه   و  مسئوالنه  دفاع 
و  استکبار  جبهه  علیه  مقاومت  از  و  خمینی 
صهیونیزم و همراهی با ثبات ایشان با مبارزات 
ضداستکباری ملتهای منطقه در طول سالیان 
مقاومت  تاریخ  خاطره  از  هیچگاه  طوالنی، 

نخواهد رفت.    99/12/13
تصویری از مرحوم قاضی شیخ احمد الزین رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین در لبنان در کنار حضرت آیت اهلل خامنه ای

عکس نوشت  

گزیده بیانات

شـهید در قبال خدا، گذشـت و ایثار کرده اسـت. ایثار، یعنی ندیدن و به حسـاب نیـاوردن خود. این، اّولین موضعگیرِى شـهید اسـت... این 
جوانانی کـه در جبهه های جنـگ، در گرمای خوزسـتان، در زیر آفتاب شـصت و پنـج درجه حرارت و یا در سـرمای کردسـتان، بـر روی کوههای 

پر از برف، رفتنـد و جان را فدا کردند، همه شـان خانه داشـتند، زندگی داشـتند... اما همه را گذاشـتند و رفتنـد. 1376/۰2/17 

مزار:   بهشت معصومه � قم

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

شهید هفته  

شهادت:سوریه، شیخ هالل تاریخ شهادت:29 اسفندماه 1393

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

زندگی برای  درخت 

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

درخت برای زندگی

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

قرآن میفرماید ما زمین را برای انسانها آفریدیم؛ مال همه است... 
در جای دیگر میفرمایدهمه ی آنچه در زمین است، برای شما انسانها آفریده 
ق به شما 

ّ
شده؛ بنابراین چون مال خودتان است، به نفع شما است، متعل

است، باید تخریبش نکنید. همه چیزش هم باارزش است؛ یک چیزهایی 
هست که به نظر انسان سطحی، ممکن است باارزش بیاید، چیزهایی هم 

به نظر او بی ارزش بیاید، اّما همه ی آنها باارزش است.    ۱۳۹۳/۱۲/۱7  

حفظ محیط زیست جزو تعالیم اسالم است
تخریب محیط زیست، از آن چیزهائی است که ضربه اش را یک ملت، 
یک منطقه ی جغرافیائی، گاهی همه ی دنیا در وقتی احساس میکنند که 
دیگر قابل جبران نیست. مسئله ی محیط زیست، بسیار مسئله ی مهمی 
است. اسام هم بر روی محیط زیست خیلی تکیه 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.    ۱۳۸۹/۰۱/۰۹  

نگاه اسالم به طبیعت، عاطفی و اخالقی است
با  تعامل  شیوه ی  صحیح ترین  و  دیدگاه  جامع ترین  اسام،  در 
همه ی  و  هستی  جهان  خداوند،  گردیده.  بیان  زیست  محیط  و  طبیعت 
پدیده ها را زیبا، متقن و موزون آفریده و ما باید رابطه ی خود را با آنها تصحیح 
کنیم و با تصرفات نادرست خود آنرا ویران و آلوده و جامعه را با مصیبت 
مواجه نسازیم. نگاه اسام به طبیعت و محیط - اعم از جاندار و بیجان - 
عاطفی، اخاقی، معنوی و هدایت گرانه است و برخورداری از مواهب طبیعی 
استوار  سازنده  و  متوازن  حکیمانه،  عادالنه،  متین،  اصولی  پایه ی  بر  نیز 

گردیده است.     ۱۳۸۲/۰۳/۲۰  

محیط زیست مسأله  درجه دو نیست
برای ما مسأله محیط زیست، مسأله ای تجّماتی و درجه دو نیست؛ 
یک مسأله حیاتی است. در تاش ما برای توسعه کشور، اولوّیت باید در این 
بخش باشد. تکیه هم باید روی این بخش باشد. حّتی گرایش به صنعت باید 
با توّجه به این بخش باشد تا کشور بتواند استفاده کند؛ تا ما که کشوری 
هستیم به طور طبیعی از طبیعِت خوب و مناسب برخورداریم بتوانیم آنها را 

زیاد کنیم و نگذاریم آن منابع از بین برود.    ۱۳77/۱۲/۱۴  

بدون محیط زیست، زندگی سالم معنا ندارد
مسئله ی گیاه و بوستان و درخت و این چیزها جزو مسائل اصلی است؛ 
اینها را جزو  مسائل فرعی نباید به حساب آورد... اصًال پیشرفت کشور برای چیست؟ 
پیشرفت برای این است که انسانها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر 
محیط زیست تخریب شد، همه ی اینها باطل خواهد شد. اگر ما به مسئله ی آب، 

خاک، هوا و چیزهائی که منتهی میشود به اینها - مثل مراتع، منابع طبیعی، مثل 
جنگلها- نپردازیم، زندگی مردم شیرین نخواهد شد.     ۱۳۸۹/۱۲/۱7 

 این ثروت ها متعلق به  همه نسل هاست
مسئله محیط زیست خیلی مهم است. مسئله منابع طبیعی بسیار 
مهم است. منابع طبیعی ثروتهای ملی اند؛ مال این دولت و آن دولت که 
نیستند؛ اینها مال ملتهاست؛ آن هم نه ملتها در یک نسل؛ ثروتی است 
متعلق به ملتها در طول تاریخشان؛ از اینها باید استفاده کنند. روی مسئله ی 
تخریب جنگلها حساس باشید. فشار به جنگلها زیاد است. جنگلها را باید 

حفظ کرد. منابع طبیعی و مراتع را باید حفظ کرد.    ۱۳۸۹/۱۲/۱7  
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 هستند، 
به این نکته توجه کنند که نگاه به مسئله ی آب و هوا، نگاه به مسئله ی 
غبار، نگاه به مسئله ی دود، نگاه به مسئله ی هوای سالم، نگاه به مسئله ی 
آب سالم، نگاه به محیط زیست سالم، نگاه به مسئله ی جنگلها، نگاه های 
اصلی است؛ اینها را در متن برنامه ها، در مجاری همه ی برنامه های زندگی 

بگنجانند.    ۱۳۸۹/۱۲/۱7  

گاهی افراد درباره محیط زیست را افزایش دهید  آ
شیوه های ناصحیح و غیرعادالنه در تعامل با طبیعت نشان دهنده 
فقدان آگاهیهای زیست محیطی و ضعف ساز و کارهای قانونی در صیانت 
از محیط زیست است. برای از بین بردن این نقیصه بزرگ باید آگاهی زیست 

محیطی افزایش یابد.     ۱۳۸۲/۰۳/۲۰  
مردم بدانند که اهّمّیت حفظ محیط زیست چقدر است. این را از دبستان 
باید شروع 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 باشند. حفظ حریم محیط زیست باید جزئی از فرهنگ 

عمومی بشود.    ۱۳۹۳/۱۲/۱7  

از جنگلها صیانت کنید
ما برای حفظ جنگلها قوانینی الزم داریم. این قوانین جایش خالی 
است  و یک اراده ی قوی و عزم راسخی الزم داریم برای جلوگیری از تصرف 
زمینهای اطراف شهرهای بزرگ، که افرادی آنها را میگیرند و تبدیل میکنند 
آپارتمانهای بلندمرتبه. این کار عاوه بر اینکه مشکات  به ساختمان، به 
گوناگون بشری و انسانی ایجاد میکند، اولین کار غلطی که انجام میگیرد، 
این است که محیط سبز اطراف شهرها - هوای تنفس شهر - از بین میرود... 

اینها  ثروت اصلی کشور است.    ۱۳۹۱/۱۲/۱۵  

فرسایش خاک غیرقابل جبران است
فرسایش خاک چیزی نیست که بعد بشود به آسانی جبرانش کرد. 
قضّیه ی خاک از آب هم مهم تر است؛ برای تهّیه ی آب راه های فراوانی وجود دارد 
اما برای تهّیه ی خاک حاصلخیز این راه ها دیگر وجود ندارد. بی توّجهی به مبانی 
حفظ محیط زیست، گاهی اوقات یک چنین مشکاتی را به وجود می آورد؛ آسیبی 

که وارد میشود، آسیبی نیست که بشود جبران کرد.    ۱۳۹۳/۱۲/۱7    

طرح های سازندگی پیوست محیط زیستی داشته باشد
همه ی برنامه های سازندگی از شهری و صحرایی و صنعتی، حتمًا یک 
پیوست محیط زیستی باید داشته باشد؛ جاّده میخواهید بکشید، مشّخص 
باشد 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 بایستی پیوست محیط زیست داشته باشد.    ۱۳۹۳/۱۲/۱7  

تخریب محیط زیست جرم محسوب شود 
بایستی تخریب محیط زیست جرم محسوب بشود؛ به عنوان جرم 
بایستی تعقیب بشود. پاالیش و بازنگری قوانین موجود، تقویت نظارتهای 
این نظارتها  اغماضی هم در  بگیرد، هیچ گونه  انجام  بی اغماض؛ نظارت 

صورت نگیرد و رؤسای دستگاه ها شخصًا نظارت کنند.   ۱۳۸۹/۱۲/۱7 


