
اعیاد شعبانیه و فرخنده میالد ولی اهلل االعظم امام زمان �مبارک باد

حضور و اثرگذاری مردم در جمهوری اسالمی به  سخـــن
عرصه خاصی محدود نمی شــود؛ تنوع زیســتی هفتـــــه

و اقلیمــی  ایــران عزیــز، زمینــه وســیعی را بــرای 
فعالیت مردم در این عرصه نیز پدید آورده است. 
»آحاد مردم و جوانهایی که در خدمات گوناگون کشوری 
بحمــداهلل حضــور دارند -از علمی تا اجرائی تا سیاســی تا 
اجتماعی- در زمینه ی محیط  زیســت هم میتوانند فّعال 
بشــوند و کار کننــد و تالش کننــد.«  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵مقابله با 
منفعــت طلبــی هــا کــه بــه نابــودی محیــط زیســت منجر 
می شود، ضرورت غیر قابل انکاری است که عالوه بر مردم، 
مسئوالن نیز در این زمینه وظیفه جدی دارند. »متأّسفانه 
در جامعــه هســتند کســانی کــه محیــط  زیســت را قربانی 
منافــع شــخصی خودشــان میکنند؛ فدای ســودطلبی و 
منفعت طلبی خودشان میکنند. هستند از این کسانی که 
این جوری انــد، طبیعــت را تخریب میکننــد، جنگل و کوه را 

نابود میکنند، مراتع را پایمال میکند، سفره های زیرزمینی 
و آب را به یغما میبرند؛ اینها همه واقعًا بالی بزرگی اســت 
کــه تخریــب محیــط  زیســت اســت و همــه بایــد مقابل آن 
ِبایســتند؛ چه مســئولین و چه آحاد مردم.« ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ 
البتــه اهمیــت حفــظ محیــط زیســت تنهــا بــه مقابلــه بــا 
ســودجویی هــا و تخریــب هــای عمــدی خالصــه نمــی 
شــود؛»جنگلها گاهی به خاطر حوادث طبیعی مثًال آتش 
میگیرند که اینها قابل پیشگیری است؛ هم ]برای[ جنگلها، 
هم تاالبها، هم دریاچه ها این بالهای طبیعی وجود دارد، 
اّما قابل پیشگیری است؛ از اینها بایستی پیشگیری بشود 
که این به عهده ی مســئولین اســت و اگر نکنند، واقعًا در 

 ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ این مسئله تقصیر کرده اند.« 

  حفظ محیط زیست یک فعالیت انقالبی و دینی
اختصــاص ایــن درجــه از توجه، نشــان می دهــد که حفظ 

محیط زیست، یک مسئله درجه دو و تزئینی نیست، »یعنی 
ع  نگاه، نگاه معرفتی است. برای همین هم هست که در شر
مقّدس اسالم غرس کردن درخت و نشاندن نهال یکی از 
حســنات محســوب شــده؛ روایات متعّددی داریم که ما را 
تحریص میکنند و ترغیب میکنند به اینکه درخت بنشانید، 
نهال بنشــانید که اینها حســنه است. در قانون اساسی ما 
هم که برای محیط  زیست یک اصل وجود دارد که اهّمّیت 
آن را و ضــرورت پرداختــن بــه آن را بــه بهترین بیانی در آنجا 
بیان کرده. بنابراین، فّعالّیتهایی که در مورد فضای سبز و 
درخت و گیاه و محیط  زیســت و جنگل و بقّیه ی]این امور[ 
انجام میگیرد، فّعالّیتهای دینی است، فّعالّیتهای انقالبی 
است.«  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵و حفظ محیط زیست یک مسئولیت 
انسانی محسوب می شود بنابراین »همچنان که در قبال 
انسانها احساس مسئولّیت میکنیم، در قبال طبیعت هم 
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در جوانی پاک بودن
 شیوه پیغمبری است

ــفند   1401     |      ــوم اس ــه س ــماره 382     |     هفت ــم، ش ــال هفت ــی     |     س ــای مذهب ــاجد  و هیئت ه ــه، مس ــای جمع ــی نمازه ــه خبری-تبیین ــی | هفته نام ــن و انقالب ــه مؤم ــریه جامع نش

شــهید... یعنی جان خودش را دارد با خدا معامله میکند؛ شــهید این اســت. اینها با عهد خود، پیمان خود، با خدای متعال صادقانه رفتار کردند؛ شهید 
این است؛ یعنی ]این[ پیمان بستن با خدا است، معامله کردن با خدا است؛ لذا شما می بینید که رزمنده ی در میدان جهاد فی سبیل اهلل با رزمنده های 
متعــارف دنیــا فــرق دارد… رزمنده ی مؤمن در دوره ی دفاع  مقّدس، همچنین در برخی از خطوط دفاعی دیگر مثل دفاع از حرم یا امثال اینها، وقتی که در 
حال مجاهدت در میدان جنگ است، اخالصش بیشتر از حالت معمولی است، توّکلش…تواضعش ...  مراقبتش از حدود الهی بیشتر است.        ۱400/۸/۳0 

شهادت پیمان بستن با خداست
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر جانباز شهید ناصر عرفانی ساالرپور 

شهید هفته  

مزار: مشهد، گلزار شهدای بهشت رضا؟ع؟ محل جانبازی: عملیات والفجر شش در جزیره مجنون، سال ۱3۶۲ تاریخ شهادت: ۱40۱/۱۲/5

پیش به سوی روز امیدپیش به سوی روز امید
»خط حزب اهلل« منتشر میکند: بیانات سال »خط حزب اهلل« منتشر میکند: بیانات سال ۱35۹۱35۹ آیت اهلل خامنه ای درباره »خصوصیات جامعه مهدوی« آیت اهلل خامنه ای درباره »خصوصیات جامعه مهدوی«

محیط زیست چه اهمیتی دارد و چه وظیفه ای برای حفظ آن داریم؟محیط زیست چه اهمیتی دارد و چه وظیفه ای برای حفظ آن داریم؟

عزم دینی و انقالبی برای ایران ســبزعزم دینی و انقالبی برای ایران ســبز

مسئله ی گیاه و بوستان و درخت و این چیزها جزو 
فرعی  مسائل  جزو  را  اینها  است؛  اصلی  مسائل 
نباید به حساب آورد.. پیشرفت برای این است که 
انسانها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر 
محیط زیست تخریب شد، همه ی اینها باطل خواهد 
شد.اهمیت محیط زیست اینجاست. واقعًا اگر ما 
به مسئله ی آب، خاک، هوا و آن چیزهائی که منتهی 
میشود به این چیزها - مثل مراتع، مثل منابع طبیعی، 
مثل جنگلها، مثل وضع شهرسازی - نپردازیم، زندگی 
مردم شیرین نخواهد شد. صنعت و پیشرفت صنعتی 
و درآمدهای فزاینده ی کشور و افتخارات گوناگون 
علمی، متن زندگی و واقعیت زندگی را شیرین نمیکند؛ 
همه ی اینها باید مقدمه باشد برای اینکه مردم زندگی 
سالم و شیرین و مطلوب داشته باشند. از جمله ی 
چیزهائی که ِمساس مستقیم دارد، مسئله ی محیط 
زیست است، محیط زندگی انسانهاست، مسئله ی 
آب و هواست. آن وقت ریشه های آن، بنیانهای آن، 
که خاک است و جنگل است و درخت است و بقیه ی 

چیزها، اهمیت درجه ی یک پیدا میکند.       ۱۳۸۹/۱۲/۱7 

 محیط زیست، از مسائل اصلی 
برای زندگی سالم و مطلوب است

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال هفتم، شماره 38۲  |  هفته سوم اسفند   ۱40۱     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

سـؤال: آیـا فـرد بیمـاری کـه رو بـه مـوت اسـت 
مـی توانـد اموالـش را )بـه همـان روشـی کـه در 

کنـد؟ تقسـیم  آمـده(  شـریعت 
از نظـر فکـری و تصمیـم گیـری در  اگـر  جـواب: 

نـدارد. اشـکال  باشـد،  سـالمت 

تقسیم اموال پیش از مرگ 

احکام  

کالم امام  

 قــرآن بــرای همه اســت و ســعادت همه را بیمه 
می کند. در پناه قرآن بود که اســالم در نیم قرن 
بــر همــۀ امپراتوریهــا در آن وقــت غلبه کرد. و ما 
مادامــی کــه در پناه قرآن هســتیم بر دشــمنان 
غلبــه خواهیــم کــرد و اگــر خــدای نخواســته 
دشــمنان اســالم مــا را از اســالم و قــرآن جــدا 
کردنــد، بایــد بنشــینیم و ببینیــم که مــا در ذلتـ  
خفت بندگیـ  زندگی می کنیم. استقالل و آزادی 
در پیــروی از قــرآن کریم و رســول اکرم اســت. ما 
همــه پیــرو قــرآن و رســول اکرم هســتیم و همه 
بــا هــم برادر، همــه با هم یک جهــت، یک وجهه، 
یــک دیــن، یــک قرآن داریــم؛ و من امیــدوارم که 
تفرقه انگیزیها را شماها با قدرت خودتان و قوۀ 
الهــی قطع کنیــد؛ نگذارید رخنه کنند در صفوف 

فشــردۀ ما.        ۱۳۵۸/۲/۵ 

اگــر چنانچــه ایــن تفّکــر و روحیــه ی خوداّتکائــی و 
خوشــبختانه  امــروز  -کــه  ــی 

ّ
مل اعتمادبه نْفــس 

عمومّیــت پیــدا کرده و بخصوص در بین قشــر جوان 
تحصیل کــرده ی با عزم و اراده رشــد پیــدا کرده- و این 
اعتمــاد بــه نیروی داخلی در اقتصاد به همین شــکل 
پیــش بــرود و امیدهــای واهــی ای کــه گاهی انســان 
مشــاهده میکنــد بــه بیــرون از مرزهــا وجــود دارد و 
اقتصاد کشور را شرطی میکند نسبت به تصمیم گیری 
بیگانگان، اگر چنانچه وجود نداشته باشد یا ضعیف 
ــی افزایش پیدا کنــد، به نظر بنده 

ّ
بشــود و اعتمــاد مل

همه ی این مشکالتی که امروز در اقتصاد وجود دارد 
قابل رفع و برطرف کردن اســت. بایســتی از این بنیه ی 

قوی کشور استفاده کرد.       ۱۳۹۹/4/۲۲ 

استقالل و آزادی در 
پیروی از قرآن کریم 
و رسول اکرم؟لص؟ 

است

با اعتماد به نیروی داخلی
مشکالت اقتصادی برطرف خواهد شد
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در جوانی پاک بودن شیوه ی پیغمبری است

اصل در ازدواج عبارتســت از پیوند زناشــویی دختر 
و پســر و تشــکیل خانــواده. همیــن قدر کــه دختر و 
پســر همدیگر را ببینند و عقد شــرعی جاری بشود و 
اینها با هم زن و شوهر بشوند، یک کانون خانواده 
بــه وجود آمــده و یک خانواده ی جدیدی تشــکیل 
ع مقدس خانواده ی مسلمان و  شــده است. شــار
ســالم را دوســت دارد. وقتی خانواده تشکیل شد، 
بــرکات زیــادی در آن هســت، نیازهــای زن و شــوهر 
تأمین می شــود، نسل بشری ادامه پیدا می کند... 
اما اصل قضیه،، فرزند، زیبایی و ثروت نیست. اصل 
قضیه این اســت که دو نفر با هم زندگی مشــترکی 
را تشــکیل می دهنــد و ایــن محیــط باید یک محیط 

سالمی باشد.       ۱۳7۳/۹/۲۳ 

پیغمبر اکرم از جوانی از صحابه ی خودشــان خوششــان آمد و برای او دعائی کردند و فرمودند: ... پروردگارا ! او را از 
جوانِی خود متمتع کن، بهره مند کن. معلوم میشود همه ی جوانان از جوانِی خود بهره مند نمیشوند که پیغمبر 
برای این جوان چنین دعائی را کرد. تمتع از جوانی، بهره مندی از جوانی به چه معناســت؟ خطاســت اگر خیال کنیم 
بهره مندی از جوانی به معنای لذت بردن از شــهوات مادی جوانی اســت، ســرگرمی های جوانی اســت، استفاده ی از 
لهویات در دوره ی جوانی اســت؛ این نیســت بهره بردن از جوانی... »در جوانی پاک بودن شــیوه ی پیغمبری اســت«. 
مثالی هم که خدای متعال به عنوان الگو در مقابل جوانان گذاشته است، یوسف پیغمبر است. اطاعت خدا هم فقط 
نماز خواندن نیست. البته نماز خواندن خیلی با فضیلت و مهم است و سازنده است، اما فقط این نیست. در عرصه ی 
وســیع زندگی، مصداقهای زیادی برای اطاعت خدا هســت؛ که یکی از مهمترین آنها ترک گناه اســت، آلوده نکردن 
دامن است. درس هم که شما میخوانید، اطاعت خداست؛ ابتکار هم که میورزید، اطاعت خداست.       ۱۳۹0/7/۲4  

انتشار به مناسبت یازدهم شعبان، والدت حضرت علی اکبر؟ع؟ و روز جوان

خداوند، خانواده مسلمان و سالم را 
دوست دارد

خانواده ایرانی  

ایــن ِفقــره ی معــروف دعای مناجات شــعبانّیه: 
بصاَر 

َ
ِنــر ا

َ
 ااِلنِقطــاِع ِالیَک َو ا

َ
ِالهــی َهــب لی َکمــال

یک، از جمالتی بود که در 
َ
لوِبنــا ِبِضیــآِء َنَظِرهــا ِال

ُ
ق

بیانــات امام]خمینــی؟ق؟[ تکرار میشــد؛ مکّرر در 
ســخنرانی به مناسبتهای گوناگون، این ِفقره ی 
از دعا را میخواندند... این بزرگوار به این مناجات 
نس 

ُ
و بــه ایــن مضامیــن و بــه ایــن اّیام بابرکــت ا

داشــتند. بنده هم که یک وقتی از ایشــان سؤال 
کردم راجع به دعاها، یکی از دعاهایی که ایشان 
تکیــه کردنــد بــر روی آن و ترجیح میدادند آن دعا 
را، همین مناجات شــعبانّیه بــود... اینها برای ما 
درس اســت و امــام بزرگوار کســی بــود که با این 
درســها، در همــه ی عمر مأنوس بــود و به برکت 
نــس و به برکت همین آشــنایی با مراتب 

ُ
همیــن ا

حق و حقیقت و تقّرب به پروردگار، خدای متعال 
ایــن قدرت را به او بخشــید کــه بتواند این حرکت 

عظیم و ماندگار را انجام بدهد.     ۱۳۹۵/۳/۱4   

  امام خمینی؟ق؟ 
با مناجات شعبانیه مانوس بودند

عکس نوشت  

تصویری از آیت اهلل خامنه ای در حال کاشت بذر نهال 

در دوران ریاست جمهوری 

مناسبت  

تولید ملی   

خاطره و روایت  
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عبادات و تکالیف شرعی، ابزار تزکیه انسان است 

به رسم آیه ها  

ایــن اخالق بایســتی بــرای ما به عنوان یک دســتورالعمل همواره 
مــورد نظــر قــرار داده بشــود. اخالق اســالمی ]داشــته باشــیم[: 
تواضع داشته باشیم، گذشت داشته باشیمـ ـ اینها اخالق اسالمی 
اســتـ ـ ســهل گیری در مســائل شخصی داشته باشیم. در مسائل 
عمومی و آنچه به حقوق مردم و حقوق عمومی و حقوق دیگران 
مربوط است، نه، سهل انگاری جایز نیست اّما در مسائل شخصی 
ســهل انگاری داشــته باشیم، سهل گیری داشــته باشیم؛ احسان، 
پرهیز از دروغ، پرهیز از تهمت، پرهیز از سوءظّن به مؤمن، گذشت 
از مؤمنیــن. در یکــی از دعاهــای صحیفه ی ســّجادّیه]دعای ۳۹[ 
عمده ی مضمون این دعا همین اســت که پروردگارا! هر کســی که 
به من ظلم کرده، به من ]مطلب[ ناروایی نسبت داده، کار خالفی 
کرده، من مظلمه ای بر گردن او دارم، از او گذشتم؛ این دعای امام 
ســّجاد در صحیفه ی ســّجادّیه اســت. اینها اســت دیگر؛ بایســتی 

وظایفمان را عمل کنیم.        ۱400/۸/۲

خدای متعال بشر را طوری آفریده است که به تربیت احتیاج دارد... 
در مقولــه مســائل معنــوی، ایــن تربیــت، یکی تربیت فکــر و قوای 
 این تربیت، تعلیم است و یکی تربیت نفس 

ّ
عقالنی اوست که محل

و قوای روحی و قوه غضبّیه و شهوّیه اوست که نام این تربیت، تزکیه 
اســت. اگر انســان تعلیم درســت و تزکیه درست شــود... هم در این 
نشئه وجود او منشأ برکت و خیر و مایه آبادی جهان و آبادی دلهای 
انسانهاســت، هم وقتی وارد نشــئه دیگر شــد و به عالم آخرت قدم 
گذارد، سرنوشت او همان سرنوشتی است که همه انسانها از اّول تا 
امروز مشتاق آن بوده اند؛ یعنی نجات، زندگی ابدی سعادتمندانه 
و بهشت. لذا انبیا از اّول تا نّبِی مکّرم خاتم ؟لص؟، هدف خود را تعلیم 
مهم الکتاب والحکمة«)۱(... 

ّ
و تزکیــه معّیــن کرده اند: »یزّکیهم و یعل

تمام عبادات و تکالیف شرعیای که من و شما را امر کرده اند تا انجام 
دهیم، درحقیقت ابزارهای همین تزکیه یا همین تربیت است؛ برای 

این است که ما کامل شویم.       ۱0/۱۲/ ۱۳7۶
۱- سوره جمعه، آیه ۲ 

در مسائل شخصی، نسبت  به دیگران
 سهل گیری داشته باشیم

درس اخالق  

ادامه از  صفحه ۱

سخن هفته

2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

گزیده بیانات 

»خط حزب اهلل« منتشر میکند: بیانات سال ۱35۹ آیت اهلل خامنه ای درباره »خصوصیات جامعه مهدوی«

آیت اهلل خامنه ای در خطبه اول نماز جمعه ی تهران در تاریخ 13۵۹/4/۶، بحثی را تبیین کردند با عنوان خصوصیات جامعه ای که حضرت ولی عصر؟جع؟ 
در دوران پس از ظهور می سازند که »خط حزب اهلل« برای اولین بار گزیده ای از این بیانات را منتشر می کند.

وز امید پیش به سوی ر

       گاِم آخِر مسیر پیامبران 
جامعه ی مهدوی یعنی آن دنیایی که امام زمان می آید 
تــا آن دنیــا را بســازد، همان جامعه ای اســت که همه ی 
پیامبران برای تأمین آن در عالم ظهور کردند... باری بود 
که بر دوش این مأموران عالی مقام نهاده شده بود، هر 
کدام قدمی آن بار را به مقصد و سرمنزل نزدیک کردند، 
کوشــش کردند، هر چه توان داشــتند به کار بردند، آن 
وقتی که عمر آنان سر آمد این بار را دیگری از دست آنان 
گرفــت و همچنــان قدمی و مســافتی آن بار را به مقصد 
نزدیکتر کرد. ولی عصر ؟جع؟ میراث بر همه ی پیامبران 
الهی اســت که می آید و گام آخر را در ایجاد آن جامعه ی 

الهی برمی دارد.

       ۴ خصوصیت جامعه مهدوی:
امام زمان ؟جع؟ جامعه اش را بر این چند پایه بنا می کند:
اّوًال بر نابود کردن و قلع و قمع کردن ریشــه های ظلم و 
طغیان. یعنی در جامعه ای که در زمان ولی عصر؟جع؟ 
ســاخته می شــود بایــد ظلــم و جــور نباشــد... نــه ظلم 
اقتصــادی و نــه ظلــم سیاســی و نــه ظلم فرهنگــی و نه 
هیچگونــه ســتمی در آن جامعــه دیگر وجــود نخواهد 
داشــت. بایــد اســتثمار و اختــالف طبقاتــی و تبعیض و 
نابرابــری و زورگویــی و گردن کلفتــی و قلــدری از عالــم 

ریشه کن بشود. این خصوصیت اول.
دوم... بــاال رفتن ســطح اندیشــه ی انســان اســت. هم 
اندیشه ی علمی انسان، هم اندیشه ی اسالمی انسان. 
یعنــی در دوران ولــی عصــر شــما باید نشــانی از جهل و 
بی ســوادی و فقــر فکری و فرهنگــی در عالم پیدا نکنید. 
آن جا مردم می توانند دین را به درســتی بشناســند... و 
شما ببینید که در جامعه ای که همه - مردان و زنان - در 
سطوح مختلف قدرت فهم دین و استنباط از کتاب الهی 
را دارند، این جامعه چقدر نورانی است و هیچ نقطه ای 
از ظلمت در این جامعه دیگر نیســت. این همه اختالف 

نظر و اختالف رویه دیگر در آن جامعه معنایی ندارد.
خصوصیــت ســومی که جامعه ی امــام زمان، جامعه ی 
مهــدوی دارا هســت ایــن اســت کــه در آن روز همــه ی 
نیروهــای طبیعــت و همه ی نیروهای انســان اســتخراج 
می شــود، چیــزی در بطــن زمیــن نمی ماند که بشــر از آن 
اســتفاده نکند. این همــه نیروهای معطل طبیعی، این 
همه زمینهایی که می تواند انسان را تغذیه کند، این همه 
قوای کشف نشده مانند نیروهایی که قرنها در تاریخ بود 
مثًال نیروی اتم، نیروی برق و الکتریسته، قرنها بر عمر جهان 
می گذشــت این نیروها در بطن طبیعت بود اما بشــر آنها 
را نمی شــناخت، بعد یک روزی به تدریج اســتخراج شــد. 
همــه ی نیروهــای بیشــماری کــه از ایــن قبیــل در بطــن 

طبیعت هست در زمان امام زمان استخراج می شود.
خصوصیت دیگر این است که محور در دوران امام زمان 
محــور فضیلــت و اخالق اســت. هر کــس دارای فضیلت 
اخالقی بیشــتر اســت او مقدمتر و جلوتر اســت. حاال اگر 

بــه آیــات و روایــات مراجعه بکنید - کــه البته محققین و 
متتبعین مراجعه کرده اند - خصوصیات بیشتری را هم 
پیــدا می کنیــد... این همان جامعه ای اســت که مهدی 
موعــود مــا و امام زمان ما و محبــوب تاریخی دیرین ما 
- کــه هــم اکنــون در زیر همین آســمان و بــر روی همین 
زمیــن زندگــی می کنــد و در میــان انســانها هســت - به 

وجود خواهد آورد و تأمین خواهد کرد.

       انقالب ملت ایران مقدمه ا ی الزم و گامی بزرگ به سمت 
ظهور است

مــا ملــت ایران حاال یک انقالبی انجــام دادیم، انقالب ما 
در راه آن هدفــی کــه امــام زمــان بــرای تأمیــن آن هدف 
مبعوث می شــود و ظاهر می شــود یک مقدمه ی الزم و 
یــک گام بزرگ اســت... مــا باید بدانیم که ظهور ولی عصر 
صلواةاهلل   علیه همان طوری که با این انقالب ما یک قدم 
نزدیک شد، با همین انقالب ما باز هم می تواند نزدیک تر 
بشــود، یعنی همین مردمی که انقالب کردند و خود را 
یــک قدم به امام زمانشــان نزدیک کردنــد می توانند باز 
هم یک قدم و یک قدم دیگر و یک قدم دیگر همین مردم 
خودشــان را به امام زمان نزدیکتر کنند. چطور؟ اّوًال هر 
چه شــما بتوانید دائره ی این مقدار از اســالمی که من و 
شــما در ایــران داریــم - مبالغه نمی کنیم، اســالم کامل 

البته نیســت، اما بخشــی از اســالم را این ملت توانســته 
در ایــران پیــاده کنــد - همیــن مقــدار از اســالم را هر چه 
شــما بتوانیــد در آفــاق دیگر عالم، در کشــورهای دیگر، 
م دیگر گســترش و اشــاعه بدهید، 

َ
در نقاط تاریک و مظل

همان مقدار به ظهور ولی امر و حجت عصر کمک کردید 
و نزدیک شدید. ثانیًا... نزدیک شدن ما به امام زمان یک 
نزدیک شــدن معنوی اســت، یعنی شما در هر زمانی، تا 
پنج ســال دیگر، تا ده ســال دیگر، تا صد ســال دیگر که 
بتوانیــد کیفیــت و کمیــت جامعه ی اســالمی را افزایش 

بدهید امام زمان؟جع؟ ظهور خواهد کرد.

       باید جهت گیری خود را »اقامه ی حدود اســالمی« قرار 
بدهیم

ما باید جهت خودمان را جهت اقامه ی حدود اســالمی 
قــرار بدهیــم، در جامعــه ی خودمــان هیــچ مجالــی به 
گســترش اندیشه ی غیراسالمی و ضّد اسالمی ندهیم. 
نمی گویــم بــا زور، نمی گویم بــا قهر و غلبه، که می دانیم 
بــا اندیشــه و فکــر جــز از راه اندیشــه و فکــر نمی شــود 
مبــارزه کــرد، بلکه می گویم از راههای درســت و منطقی 
و معقول، باید اندیشــه ی اســالمی گســترش پیدا کند، 
باید تمام قوانین ما و مقررات مملکتی و ادارات دولتی 
و نهادهای اجرایی و همه و همه از لحاظ ظاهر و از لحاظ 
محتــوا اســالمی بشــود و بــه اســالمی شــدن روزبه روز 
نزدیکتر بشــود، این جهتی اســت که انتظار ولی عصر به 

ما و به حرکت ما می دهد. 

       حرکِت هم جهت با امام زمان؟جع؟
امــام زمــان -در دعای ندبه می خوانیــد که- در مقابل 
فسوق و عدوان و طغیان و نفاق مقابله می کند و نفاق 
و طغیان و عصیان و شــقاق و دودســتگی را ریشــه کن 
می کنــد و ازالــه می کند. ما هم باید در جامعه مان امروز 
در آن جهــت حرکــت کنیــم و پیــش برویــم. این اســت آن 
چیزی که ما را به امام زمان ؟جع؟از لحاظ معنوی نزدیک 
خواهــد کــرد و جامعــه ی مــا را بــه جامعــه ی ولی عصــر 
صلواةاهلل وســالمه علیه، آن جامعــه ی مهــدوی علوی 

توحیدی نزدیکتر و نزدیکتر خواهد کرد. 

       ای مهدی موعود! محتاج دعایت هستیم
ای امام زمان! ای مهدی موعود محبوب این امت! ای 
سالله ی پاک پیامبران! و ای میراث بر همه ی انقالبهای 
توحیــدی و جهانــی! ایــن ملــت مــا با یاد تو و بــا نام تو از 
آغــاز خــو گرفتــه اســت و لطف تــو را در زندگی خود و در 
وجود خود آزموده است. ای بنده ی شایسته ی صالح 
خــدا! مــا امروز محتاج دعایی هســتیم کــه تو از آن دل 
پــاک الهــی و ربانــی و از آن روح قدســی برای پیروزی این 
ملــت و پیــروزی این انقالب بکنی و به دســت قدرتی که 
خدا در آستین تو قرار داده است به این ملت و راه این 

امت کمک بفرمائی.

۱۳۹۳/۱۲/۱7  احساس مسئولّیت کنیم«.

  مبادا به جنگل ها دست درازی شود!
یکی از اشــکال اصلی احســاس مســئولیت در قبال 
محیط زیســت، تالش در جهــت حفظ منابع طبیعی 
اســت، در ایــن خصــوص مراتع و جنــگل ها اهمیت 
خــاص خــود را داراهســتند. »ایــن جنگلهــای مــا و 
مراتع ما، هم ریه های تنّفســی شــهرها و محیطهای 
زندگی انــد، هم نگهبــان خاکند و خاک را که این همه 
درباره ی اهّمّیتش گفتیم، حفظ میکنند ؛ این جنگلها 
را بایــد حفــظ کرد« ۱۳۹۳/۱۲/۱7 اما »متأّســفانه در 
بخشــهای مختلــف کشــور، این جنگلهــای متراکم و 
انبــوه شــمال کشــور بعضــًا مــورد چپــاول و غارت، 
و بعضــًا آخرمــورد بی توّجهــی و بی اهتمامــی قــرار 
میگیــرد . مــن تأکیــد میکنــم اجــازه ندهیــد بــه این 
جنگلهــا دســت درازی بشــود.« ۱۳۹۳/۱۲/۱7البتــه 
»خوشــبختانه احســاس میشــود کــه در کشــور 
میــل بــه ســمت اهتمــام بــه مســئله ی گل و گیــاه و 
وضعیــت بوســتانها و اســتفاده ی از ایــن جهــت در 
سالم سازی محیط زیست، تقویت میشود؛ ما از این 

۱۳۸۹/۱۲/۱7 خرسندیم.« 

  استفاده بهینه از آب و خاک ضروری است
آب یکــی دیگــر از منابــع طبیعی اســت که اســتفاده 
صحیح از آن باید تبدیل به فرهنگ عمومی  در کشور 
بشــود و ابتــدا بایــد جلوی اســراف آن گرفته شــود. 
»یکــی از چیزهایــی که ما در این کشــور نتوانســتیم 
بــر خودمــان فائــق بیاییم و اصالح کنیم، مســئله ی 
اســراف اســت و یکــی از مــوارد اســراف، اســراف در 
آب اســت؛ اتفاقــًا کشــور مــا جزو مناطقی اســت که 
از لحــاظ آب آن چنــان غنی نیســت؛ امــا درصورتیکه 
اســراف نکنیــم و روش کار را آن چنــان کــه عاقالنه و 
درســت اســت در پیش بگیریم، با همین آِب موجود 
  ۱۳۸7/۲/۱۵ میتوانیم نیاز کشــور را بــرآورده کنیم.«
توجــه بــه نمونه هــای عینی اســتفاده صحیح آب در 
ایــن زمینه راهگشــا خواهــد بود.»بنده یــک مورد را 
خودم دیدم در یکی از ییالقات مشهد - جاغرق - یک 
دوســت قدیمی ما یک زمین کوچکی داشــت و دارد. 
یــک آب مختصــری به قــدر مثًال نصف آنچــه از لوله ی 
قــوری می آیــد بیــرون، آن بــاال بــود. ایــن آب را جمــع 
کردنــد، هدایــت کردند، حفظ کردند، چند اســتخر در 
ایــن زمیــن از ایــن آب به وجــود آمد و زمین آباد شــد؛ 
از یــک آب خیلــی مختصر که میتوانســت به هدر برود 
و هیچ کــس هــم نفهمــد و نبینــد. یکــی از دوســتان 
مــا نقــل میکــرد و میگفــت در یزد - که خــب، یزد جزو 
مناطــق کم آب کشــور اســت - یک نفــری دعوت کرد 
از مــا در یــک باغی، بوســتانی - یک جایی ترتیب داده 
ع و همه چیز - گفتش که  بــود بــا درخــت و کشــت و زر
میخواهید منبع آب اینجا را ببینید؟ گفتیم بله. گفت 
ما را مبالغ طوالنی ای برد - شــاید مثًال چند کیلومتر؛ 
حــاال من درســت یادم نیســت خصوصّیــات را - آنجا 
رفتیــم، دیدیــم بله، به قدر یک لوله ی آفتابه، مختصر 
آبی دارد می آید؛ این آدم هّمت کرده، این آب را حفظ 
کــرده، هدایــت کــرده، آورده، از ایــن آب اســتفاده ی 
بهینه کرده. یعنی از این آبهای کشــور میشــود مردم 
در محیطهای زندگی خودشــان استفاده های بهینه 
۱۳۹۳/۱۲/۱7 اســتفاده بهینــه از آب ثمرات  بکننــد.«
ایــن چنینــی بــه همــراه دارد اما حفظ خــاک از آن هم 
مهم تر اســت؛ چرا که »فرســایش خاک چیزی نیست 

که بعد بشــود به آســانی جبرانش کرد...؛ما مشــکل 
آب هــم داریــم، مشــکل بزرگی هم هســت، لکن برای 
تهّیــه ی آب راه هــای فراوانی وجود دارد؛ برای تهّیه ی 
خــاک حاصلخیــز ایــن راه ها دیگر وجود نــدارد. یعنی 
بی توّجهــی بــه مبانــی حفــظ محیــط زیســت، گاهی 
اوقــات یــک چنیــن مشــکالتی را به وجــود مــی آورد؛ 
آســیبی که وارد میشــود، آســیبی نیســت که بشــود 

 ۱۳۹۳/۱۲/۱7 ]جبران کرد[.«

لودگی هوا باید عالج شود   آ
عــالوه بــر حفــظ آب و خــاک و مراتــع، حــل معضــل 
آلودگــی هــوا  نیــز به حفظ محیط زیســت کمک می 
کنــد کــه باید توجه جدی بــه آن صورت بگیرد. »جزو 
مســائل مهــّم زیســت محیطــِی امروز ما در کشــور، 
مســئله ی آلودگــی هــوا در شــهرهای بــزرگ کشــور 
اســت؛ در تهــران و کالن شــهرهای کشــور؛ خــب، 
مســئله ی مهّمی اســت، این را میشــود پیشــگیری 

۱۳۹۳/۱۲/۱7 کرد، میشود هم عالج کرد.«

  مبارزه با زمین خواری در جهت حفاظت از ثروت ملی
حفــظ محیط زیســت نیــاز به اراده جدی بــرای مبارزه 
مفسدان نیز دارد، در این راستا » یک مسئله پدیده ی 
زمین خــواری اســت. البّتــه پدیــده ی زمین خــواری 
پدیده ی جدیدی نیست؛ قدیمی است؛ ما از دوره ی 
نوجوانــی و جوانــی مکّرر میشــنفتیم زمین خواران، 
ع این بوده است که در نظام 

ّ
زمین خواران! خب، توق

ف 
ّ

اســالمی و جمهــوری اســالمی ایــن پدیــده متوق
بشــود؛ اجازه ندهیم کســانی بیایند با دســت اندازی 
به زمینهای گوناگون اطراف شــهر و حومه های شــهر 
و مناطــق خــوب، ثــروت عمومــی را به نوبــه ی خــود 
تبدیل کنند به ثروت شخصی. این بوستان عظیمی 
که فرض کنید در فالن نقطه ی شــهر واقع اســت، یک 
ثروت عمومی است؛ ]اینکه[ کسانی بیایند با زرنگی، 
با دســت کاری کردن قانون، با احیانًا خریدِن یکی دو 
نفــر آدم سســت عنصر در فــالن دســتگاه، این ثروت 
عمومی را تبدیل کنند به ثروت شــخصی خودشــان، 
اســت!« ۱۳۹۳/۱۲/۱7 چگونگــی  رنــج آور  خیلــی 
نگهداشــت محیط زیســت، زندگی همه انســان ها را 
تحت تاثیر قرار می دهد.  »تخریب محیط زیست، از آن 
چیزهائی است که ضربه اش را یک ملت، یک منطقه ی 
جغرافیائــی، گاهــی همــه ی دنیا در وقتی احســاس 
می کنند که دیگر قابل جبران نیســت.« ۱۳۸۹/۱/۹  از 
ایــن جهــت باید »از همه ی مســئوالن و همه ی آحاد 
مردم عزیزمان بخواهیم که به مسئله ی فضای سبز 
ت 

ّ
اهّمّیت بدهند و مانع بشــوند از اینکه کشــور و مل

و زندگــی مــردم، از این کمک الهی، از این نعمت بزرگ 
 ۱۳۹۲/۱۲/۱4 پروردگار محروم بشود.«

حفظ محیط زیست سن و سال نمی شناسد
یکــی از ضرورت های حفــظ منابع طبیعی به عنوان 
یــک وظیفــه دینــی و انقالبــی و تحویل آن به نســل 
های آینده فرهنگ سازی در نسل های جدید است؛ 
»در کتابهای درســی؛ باید بّچه های ما اهّمّیت مرتع 
و جنــگل و هــوا و آب و خــاک و دریــا و ماننــد اینهــا را 

از کودکــی بفهمنــد و روی آن حّســاس باشــند.«
   ۱۳۹۳/۱۲/۱7بنابرایــن مســئله حفظ محیط زیســت 
ســن و ســال نمی شناســد و یک وظیفه همگانی به 
حســاب مــی آیــد؛ »خوب اســت که همه در کشــور، 
امروز و همیشه به مسئله ی محیط  زیست و فضای 

۱۳۹۹/۱۲/۱۵ سبز اهّمّیت بدهند« .

استکبار بر روی تبلیغات، خیلی حساب میکند و البته این غلط هم 
نیست! به یک معنا دستگاه استکبار، اشتباه هم نمیکند که بر روی 
تبلیغــات حســاب میکند... در واقع اســتکبار، تبلیغــات را میداندار 
مبارزه علیه خط و ربط و جهتگیری ملت مســلمان کرده اســت. نه 
این که بخواهیم بگوییم از حاال، بلکه از همان ماههای اّول پیروزی 
انقالب، این کار شد. منتها در واقع، اقبال با استکبار نبود؛ کما این 
کــه امــروز هــم در این جهت، اقبال با اســتکبار نیســت! آنها که روی 
تبلیغات حســاب میکنند، از این باب اســت که اثر تبلیغات را در دنیا 
دیده انــد... این ملت، ســوابقی از این اســتکباری که ســردمداران 
ایــن رادیوها هســتند - مثل آمریــکا و مثل انگلیس - دارد، که این 
ســوابق، شــکاف و فاصله را زیاد کرده اســت. این ملت، ده ها ســال 
چوب خباثت و ملعنت و دشــمنی اینها را خورده اســت - اینها که 
فراموش نمیشود - بعد، از اّول انقالب تا به حال، غرض ورزِی اینها 

را در تبلیغات دیده است.       ۱۳7۶/۱0/۱۲ 

ملت ایران، غرض ورزی دشمنان
 در تبلیغات استکباری را دیده است 

خطبه های انقالب  


