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ــا دســتگاه  ــه یــک معن ــه ایــن غلــط هــم نیســت! ب ــر روی تبلیغــات، خیلــی حســاب میکنــد و البت اســتکبار ب
اســتکبار، اشــتباه هــم نمیکنــد کــه بــر روی تبلیغــات حســاب میکنــد... در واقــع اســتکبار، تبلیغــات را میدانــدار 
مبــارزه علیــه خــط و ربــط و جهتگیــری ملــت مســلمان کــرده اســت. نــه ایــن کــه بخواهیــم بگوییــم از حــاال، بلکــه 
از همــان ماههــای اّول پیــروزی انقــاب، ایــن کار شــد. منتهــا در واقــع، اقبــال بــا اســتکبار نبــود؛ کمــا ایــن کــه 
امــروز هــم در ایــن جهــت، اقبــال بــا اســتکبار نیســت! آنهــا کــه روی تبلیغــات حســاب میکننــد، از ایــن بــاب اســت 
کــه اثــر تبلیغــات را در دنیــا دیده انــد... ایــن ملــت، ســوابقی از ایــن اســتکباری کــه ســردمداران ایــن رادیوهــا 
هســتند - مثــل آمریــکا و مثــل انگلیــس - دارد، کــه ایــن ســوابق، شــکاف و فاصلــه را زیــاد کــرده اســت. ایــن 
ملــت، ده هــا ســال چــوب خباثــت و ملعنــت و دشــمنی اینهــا را خــورده اســت - اینهــا کــه فرامــوش نمیشــود 

- بعــد، از اّول انقــاب تــا بــه حــال، غــرض ورزِی اینهــا را در تبلیغــات دیــده اســت.       1376/10/12 

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

خطبه های انقالب  

خدای متعال بشر را طوری آفریده است که به تربیت احتیاج دارد... در مقوله مسائل معنوی، این تربیت، 
 این تربیت، تعلیم است و یکی تربیت نفس و قوای روحی و 

ّ
یکی تربیت فکر و قوای عقانی اوست که محل

قوه غضبّیه و شهوّیه اوست که نام این تربیت، تزکیه است. اگر انسان تعلیم درست و تزکیه درست شود... 
هم در این نشئه وجود او منشأ برکت و خیر و مایه آبادی جهان و آبادی دلهای انسانهاست، هم وقتی وارد 
نشــئه دیگر شــد و به عالم آخرت قدم گذارد، سرنوشــت او همان سرنوشــتی 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 
مهم الکتاب والحکمة«)1(... تمام عبادات 

ّ
؟لص؟، هدف خود را تعلیم و تزکیه معّین کرده اند: »یزّکیهم و یعل

و تکالیف شــرعیای که من و شــما را امر کرده اند تا انجام دهیم، درحقیقت ابزارهای همین تزکیه یا همین 
تربیت است؛ برای این است که ما کامل شویم.       10/12/ 1376              |              1- سوره جمعه، آیه 2 

عبادات و تکالیف شرعی، ابزار تزکیه انسان است

به رسم آیه ها  

تولید ملی   

ی -که امروز خوشــبختانه عمومّیت پیدا 
ّ
اگر چنانچه این تفّکر و روحیه ی خوداّتکائی و اعتمادبه نْفس مل

کرده و بخصوص در بین قشــر جوان تحصیل کرده ی با عزم و اراده رشــد پیدا کرده- و این اعتماد به نیروی 
داخلی در اقتصاد به همین شکل پیش برود و امیدهای واهی ای که گاهی انسان مشاهده میکند به بیرون 
از مرزها وجود دارد و اقتصاد کشــور را شــرطی میکند نســبت به تصمیم گیری بیگانگان، اگر چنانچه وجود 
ی افزایش پیدا کند، به نظر بنده همه ی این مشکاتی که امروز در 

ّ
نداشته باشد یا ضعیف بشود و اعتماد مل

اقتصاد وجود دارد قابل رفع و برطرف کردن است. بایستی از این بنیه ی قوی کشور استفاده کرد.       1399/4/22 

با اعتماد به نیروی داخلی مشکالت اقتصادی برطرف خواهد شد

اصل در ازدواج عبارتســت از پیوند زناشــویی دختر و پســر و تشــکیل خانواده. همین قدر که دختر و پســر 
همدیگر را ببینند و عقد شرعی جاری بشود و اینها با هم زن و شوهر بشوند، یک کانون خانواده به وجود 
ع مقدس خانواده ی مسلمان و سالم را دوست  آمده و یک خانواده ی جدیدی تشکیل شده است. شار
دارد. وقتی خانواده تشکیل شد، برکات زیادی در آن هست، نیازهای زن و شوهر تأمین می شود، نسل 
بشــری ادامه پیدا می کند... اما اصل قضیه،، فرزند، زیبایی و ثروت نیســت. اصل قضیه این اســت که دو 

نفر با هم زندگی مشترکی را تشکیل می دهند و این محیط باید یک محیط سالمی باشد.       1373/9/23 

خداوند، خانواده مسلمان و سالم را دوست دارد

 قـرآن بـرای همـه اسـت و سـعادت همـه را بیمـه می کنـد. در پنـاه قـرآن بـود کـه 
اسـام در نیـم قـرن بـر همـۀ امپراتوریهـا در آن وقـت غلبـه کـرد. و مـا مادامـی کـه در 
پنـاه قـرآن هسـتیم بـر دشـمنان غلبـه خواهیـم کرد و اگر خدای نخواسـته دشـمنان 
اسـام مـا را از اسـام و قـرآن جـدا کردنـد، بایـد بنشـینیم و ببینیـم کـه مـا در ذلـتـ  خفـت بندگـیـ  زندگـی 
می کنیـم. اسـتقال و آزادی در پیـروی از قـرآن کریـم و رسـول اکـرم اسـت. مـا همـه پیـرو قـرآن و رسـول 
اکـرم هسـتیم و همـه بـا هـم بـرادر، همـه بـا هـم یـک جهـت، یـک وجهـه، یـک دیـن، یـک قـرآن داریـم؛ و مـن 
امیـدوارم کـه تفرقه انگیزیهـا را شـماها بـا قـدرت خودتـان و قـوۀ الهـی قطـع کنیـد؛ نگذاریـد رخنـه کننـد 

در صفـوف فشـردۀ مـا.  1358/2/5

کالم امام   

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

سخن هفته  

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

عکس نوشت  

تصویری از آیت اهلل خامنه ای در حال کاشت بذر نهال در دوران ریاست جمهوری

مسئله ی گیاه و بوستان و درخت و این چیزها جزو مسائل اصلی است؛ اینها را جزو مسائل فرعی 
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.       1389/12/17 

 گزیـــده آیــت اهلل خامنــه ای در خطبــه اول نمــاز جمعــه ی 
بیانــات

تهــران در تاریــخ ۱۳۵۹/۴/۶، بحثــی را تبییــن کردند 
بــا عنــوان خصوصیــات جامعــه ای کــه حضــرت 
ولی عصــر؟جع؟ در دوران پــس از ظهــور می ســازند کــه 
»خــط حــزب اهلل« بــرای اولیــن بــار گزیــده ای از ایــن بیانــات را 

منتشر می کند.

       گاِم آخِر مسیر پیامبران 
جامعــه ی مهــدوی یعنــی آن دنیایــی کــه امــام زمــان 
می آیــد تــا آن دنیــا را بســازد، همــان جامعــه ای اســت کــه 
همــه ی پیامبــران بــرای تأمیــن آن در عالــم ظهــور کردنــد... 
بــاری بــود کــه بــر دوش ایــن مأمــوران عالی مقــام نهــاده 
شــده بــود، هــر کــدام قدمــی آن بــار را بــه مقصــد و ســرمنزل 
نزدیــک کردنــد، کوشــش کردنــد، هــر چــه تــوان داشــتند بــه 
کار بردنــد، آن وقتــی کــه عمــر آنــان ســر آمــد این بــار را دیگری 
ــافتی آن  ــی و مس ــان قدم ــت و همچن ــان گرف ــت آن از دس
بــار را بــه مقصــد نزدیکتــر کــرد. ولی عصــر ؟جع؟ میراث بــر 
ــر را در  ــد و گام آخ ــه می آی ــت ک ــی اس ــران اله ــه ی پیامب هم

ایجــاد آن جامعــه ی الهــی برمــی دارد.

       ۴ خصوصیت جامعه مهدوی:
امــام زمــان ؟جع؟ جامعــه اش را بــر ایــن چنــد پایــه بنــا 

: می کنــد
اّوًال بــر نابــود کــردن و قلــع و قمــع کــردن ریشــه های ظلــم و 
طغیــان. یعنــی در جامعــه ای کــه در زمــان ولی عصــر؟جع؟ 
ســاخته می شــود بایــد ظلــم و جــور نباشــد... نــه ظلــم 
ــه  ــی و ن ــم فرهنگ ــه ظل ــی و ن ــم سیاس ــه ظل ــادی و ن اقتص
ــد  ــود نخواه ــر وج ــه دیگ ــتمی در آن جامع ــه س هیچگون
داشــت. بایــد اســتثمار و اختــاف طبقاتــی و تبعیــض و 
نابرابــری و زورگویــی و گردن کلفتــی و قلــدری از عالــم 

ریشــه کن بشــود. ایــن خصوصیــت اول.
دوم... بــاال رفتــن ســطح اندیشــه ی انســان اســت. هــم 
اندیشــه ی علمی انســان، هم اندیشــه ی اســامی انســان. 
یعنــی در دوران ولــی عصــر شــما بایــد نشــانی از جهــل و 
بی ســوادی و فقــر فکــری و فرهنگــی در عالــم پیــدا نکنیــد. 
آن جــا مــردم می تواننــد دیــن را بــه درســتی بشناســند... و 
شــما ببینیــد کــه در جامعــه ای کــه همــه - مــردان و زنان - در 
ســطوح مختلــف قــدرت فهــم دیــن و اســتنباط از کتــاب الهی 
را دارنــد، ایــن جامعــه چقــدر نورانــی اســت و هیــچ نقطــه ای 
از ظلمــت در ایــن جامعــه دیگــر نیســت. ایــن همــه اختــاف 

نظــر و اختــاف رویــه دیگــر در آن جامعــه معنایــی نــدارد.
خصوصیــت ســومی کــه جامعــه ی امــام زمــان، جامعــه ی 
مهــدوی دارا هســت ایــن اســت کــه در آن روز همــه ی 
نیروهــای طبیعــت و همــه ی نیروهــای انســان اســتخراج 
می شــود، چیــزی در بطــن زمیــن نمی مانــد کــه بشــر از 
آن اســتفاده نکنــد. ایــن همــه نیروهــای معطــل طبیعــی، 
ایــن همــه زمینهایــی کــه می توانــد انســان را تغذیــه کنــد، 
ایــن همــه قــوای کشــف نشــده ماننــد نیروهایــی کــه قرنهــا 
در تاریــخ بــود مثــًا نیــروی اتــم، نیــروی بــرق و الکتریســته، 
قرنهــا بــر عمــر جهــان می گذشــت ایــن نیروهــا در بطــن 

طبیعــت بــود امــا بشــر آنهــا را نمی شــناخت، بعــد یــک روزی 
بــه تدریــج اســتخراج شــد. همــه ی نیروهــای بیشــماری کــه 
از ایــن قبیــل در بطــن طبیعــت هســت در زمــان امــام زمــان 

اســتخراج می شــود.
خصوصیــت دیگــر ایــن اســت کــه محــور در دوران امــام 
زمــان محــور فضیلــت و اخــاق اســت. هــر کــس دارای 
فضیلــت اخاقــی بیشــتر اســت او مقدمتــر و جلوتــر اســت. 
ــه  ــه البت ــد - ک ــه بکنی ــات مراجع ــات و روای ــه آی ــر ب ــاال اگ ح
ــات  ــد - خصوصی ــه کرده ان ــن مراجع ــن و متتبعی محققی
ــه ای  ــان جامع ــن هم ــد... ای ــدا می کنی ــم پی ــتری را ه بیش
اســت کــه مهــدی موعــود مــا و امــام زمــان مــا و محبــوب 
تاریخــی دیریــن مــا - کــه هــم اکنــون در زیــر همیــن آســمان 
و بــر روی همیــن زمیــن زندگــی می کنــد و در میــان انســانها 
ــه وجــود خواهــد آورد و تأمیــن خواهــد کــرد. هســت - ب

       انقــالب ملــت ایــران مقدمــه ا ی الزم و گامــی بــزرگ بــه 
ســمت ظهــور اســت

ــران حــاال یــک انقابــی انجــام دادیــم، انقــاب  مــا ملــت ای
مــا در راه آن هدفــی کــه امــام زمــان بــرای تأمیــن آن هــدف 
یــک مقدمــه ی  مبعــوث می شــود و ظاهــر می شــود 
ــور  ــه ظه ــم ک ــد بدانی ــا بای ــت... م ــزرگ اس ــک گام ب الزم و ی
ولی عصــر صلــواةاهلل   علیــه همان طــوری کــه بــا ایــن 
ــا همیــن انقــاب مــا  انقــاب مــا یــک قــدم نزدیــک شــد، ب
بــاز هــم می توانــد نزدیک تــر بشــود، یعنــی همیــن مردمــی 
کــه انقــاب کردنــد و خــود را یــک قــدم بــه امــام زمانشــان 
ــدم  ــک ق ــدم و ی ــک ق ــم ی ــاز ه ــد ب ــد می توانن ــک کردن نزدی
دیگــر و یــک قــدم دیگــر همیــن مــردم خودشــان را بــه امــام 

ــد  ــد. چطــور؟ اّوًال هــر چــه شــما بتوانی ــر کنن زمــان نزدیکت
ــران  ــره ی ایــن مقــدار از اســامی کــه مــن و شــما در ای دائ
ــه نیســت،  ــم، اســام کامــل البت ــم - مبالغــه نمی کنی داری
امــا بخشــی از اســام را ایــن ملــت توانســته در ایــران پیــاده 
کنــد - همیــن مقــدار از اســام را هــر چــه شــما بتوانیــد در 
آفــاق دیگــر عالــم، در کشــورهای دیگــر، در نقــاط تاریــک و 
ــدار  ــان مق ــد، هم ــاعه بدهی ــترش و اش ــر گس ــم دیگ

َ
مظل

بــه ظهــور ولــی امــر و حجــت عصــر کمــک کردیــد و نزدیــک 
شــدید. ثانیــًا... نزدیــک شــدن مــا بــه امــام زمــان یــک 
نزدیــک شــدن معنــوی اســت، یعنــی شــما در هــر زمانــی، 
تــا پنــج ســال دیگــر، تــا ده ســال دیگــر، تــا صــد ســال دیگــر کــه 
ــش  ــامی را افزای ــه ی اس ــت جامع ــت و کمی ــد کیفی بتوانی

ــرد. ــد ک ــور خواه ــان؟جع؟ ظه ــام زم ــد ام بدهی

       بایــد جهت گیــری خــود را »اقامــه ی حــدود اســالمی« 
قــرار بدهیــم

مــا بایــد جهــت خودمــان را جهــت اقامــه ی حــدود اســامی 
قــرار بدهیــم، در جامعــه ی خودمــان هیــچ مجالــی بــه 
گســترش اندیشــه ی غیراســامی و ضــّد اســامی ندهیــم. 
نمی گویــم بــا زور، نمی گویــم بــا قهــر و غلبــه، کــه می دانیــم بــا 
اندیشــه و فکر جز از راه اندیشــه و فکر نمی شــود مبارزه کرد، 
بلکــه می گویــم از راههــای درســت و منطقــی و معقــول، بایــد 
اندیشــه ی اســامی گســترش پیــدا کنــد، بایــد تمــام قوانیــن 
مــا و مقــررات مملکتــی و ادارات دولتــی و نهادهــای اجرایــی و 
همــه و همــه از لحــاظ ظاهــر و از لحــاظ محتوا اســامی بشــود 
و بــه اســامی شــدن روزبــه روز نزدیکتــر بشــود، ایــن جهتــی 
اســت کــه انتظــار ولی عصــر بــه مــا و بــه حرکــت مــا می دهــد. 

       حرکِت هم جهت با امام زمان؟جع؟
امــام زمــان -در دعــای ندبــه می خوانیــد کــه- در مقابــل 
فســوق و عــدوان و طغیــان و نفــاق مقابلــه می کنــد و نفــاق 
و طغیــان و عصیــان و شــقاق و دودســتگی را ریشــه کن 
می کنــد و ازالــه می کنــد. مــا هــم بایــد در جامعه مــان 
امــروز در آن جهــت حرکــت کنیــم و پیــش برویــم. ایــن اســت 
آن چیــزی کــه مــا را بــه امــام زمــان ؟جع؟از لحــاظ معنــوی 
نزدیــک خواهــد کــرد و جامعــه ی مــا را بــه جامعــه ی 
ولی عصــر ؟جع؟، آن جامعــه ی مهــدوی علــوی توحیــدی 

ــر خواهــد کــرد.  ــر و نزدیکت نزدیکت

       ای مهدی موعود! محتاج دعایت هستیم
ای امــام زمــان! ای مهــدی موعــود محبــوب ایــن امــت! ای 
ســاله ی پــاک پیامبــران! و ای میراث بــر همــه ی انقابهــای 
توحیــدی و جهانــی! ایــن ملــت مــا بــا یــاد تــو و بــا نــام تــو از 
ــود و در  ــی خ ــو را در زندگ ــف ت ــت و لط ــه اس ــو گرفت ــاز خ آغ
وجــود خــود آزمــوده اســت. ای بنــده ی شایســته ی صالــح 
ــو از آن دل  ــاج دعایــی هســتیم کــه ت خــدا! مــا امــروز محت
ــن  ــروزی ای ــرای پی ــی ب ــی و از آن روح قدس ــی و ربان ــاک اله پ
ملــت و پیــروزی ایــن انقــاب بکنــی و بــه دســت قدرتــی کــه 
خــدا در آســتین تــو قــرار داده اســت بــه ایــن ملــت و راه ایــن 

امــت کمــک بفرمائــی.

حضــور و اثرگــذاری مــردم در جمهــوری اســامی بــه عرصــه 
خاصــی محــدود نمــی شــود؛ تنوع زیســتی و اقلیمــی  ایران 
عزیــز، زمینه وســیعی را برای فعالیت مــردم در این عرصه نیز 
پدیــد آورده اســت. »آحــاد مردم و جوانهایی کــه در خدمات 
گوناگــون کشــوری بحمــداهلل حضــور دارنــد -از علمــی تــا 
اجرائی تا سیاسی تا اجتماعی- در زمینه ی محیط  زیست هم 
 1399/12/15 میتوانند فّعال بشوند و کار کنند و تاش کنند.« 
مقابله با منفعت طلبی ها که به نابودی محیط زیست منجر 
می شــود، ضرورت غیر قابل انکاری اســت که عاوه بر مردم، 
مســئوالن نیز در این زمینه وظیفه جدی دارند. »متأّســفانه 
در جامعه هســتند کســانی که محیط  زیست را قربانی منافع 
شخصی خودشان میکنند؛ فدای سودطلبی و منفعت طلبی 
خودشــان میکنند. هســتند از این کســانی که این جوری اند، 
طبیعت را تخریب میکنند، جنگل و کوه را نابود میکنند، مراتع 
را پایمال میکند، سفره های زیرزمینی و آب را به یغما میبرند؛ 
اینها همه واقعًا بای بزرگی اســت که تخریب محیط  زیســت 
اســت و همــه بایــد مقابل آن ِبایســتند؛ چه مســئولین و چه 
آحــاد مــردم.« 1399/12/15 البتــه اهمیت حفظ محیط زیســت 
تنها به مقابله با سودجویی ها و تخریب های عمدی خاصه 
نمی شود؛»جنگلها گاهی به خاطر حوادث طبیعی مثًا آتش 
میگیرند که اینها قابل پیشــگیری اســت؛ هم ]برای[ جنگلها، 
هم تاالبها، هم دریاچه ها این باهای طبیعی وجود دارد، اّما 
قابل پیشگیری است؛ از اینها بایستی پیشگیری بشود که این 
به عهده ی مسئولین است و اگر نکنند، واقعًا در این مسئله 

 1399/12/15 تقصیر کرده اند.« 

  حفظ محیط زیست یک فعالیت انقالبی و دینی
اختصاص این درجه از توجه، نشان می دهد که حفظ محیط 
زیســت، یک مســئله درجه دو و تزئینی نیســت، »یعنی نگاه، 
ع  نــگاه معرفتــی اســت. بــرای همیــن هم هســت که در شــر
مقــّدس اســام غرس کردن درخت و نشــاندن نهــال یکی از 
حســنات محســوب شــده؛ روایــات متعــّددی داریم کــه ما را 
تحریــص میکننــد و ترغیب میکنند به اینکه درخت بنشــانید، 
نهال بنشانید که اینها حسنه است. در قانون اساسی ما هم 
کــه بــرای محیط  زیســت یک اصــل وجود دارد کــه اهّمّیت آن 
را و ضــرورت پرداختــن بــه آن را بــه بهترین بیانــی در آنجا بیان 
کرده. بنابراین، فّعالّیتهایی که در مورد فضای ســبز و درخت 
و گیــاه و محیــط  زیســت و جنــگل و بقّیه ی]ایــن امــور[ انجام 
میگیرد، فّعالّیتهای دینی اســت، فّعالّیتهای انقابی اســت.«
  1399/12/15و حفــظ محیــط زیســت یــک مســئولیت انســانی 
محســوب می شــود بنابراین »همچنان که در قبال انســانها 

احساس مسئولّیت میکنیم، در قبال طبیعت هم باید
1393/12/17  احساس مسئولّیت کنیم«.

  مبادا به جنگل ها دست درازی شود!
یکــی از اشــکال اصلی احســاس مســئولیت در قبــال محیط 
زیســت، تــاش در جهــت حفظ منابــع طبیعی اســت، در این 
خصوص مراتع و جنگل ها اهمیت خاص خود را داراهستند. 
»این جنگلهای ما و مراتع ما، هم ریه های تنّفســی شــهرها و 
محیطهای زندگی اند، هم نگهبان خاکند و خاک را که این همه 
دربــاره ی اهّمّیتــش گفتیم، حفظ میکنند ؛ این جنگلها را باید 
حفظ کرد« 1393/12/17 اما »متأّســفانه در بخشــهای مختلف 
کشور، این جنگلهای متراکم و انبوه شمال کشور بعضًا مورد 
چپــاول و غــارت، و بعضًا آخرمــورد بی توّجهی و بی اهتمامی 
قــرار میگیــرد . مــن تأکید میکنم اجازه ندهیــد به این جنگلها 
»خوشــبختانه  بشــود.« 1393/12/17البتــه  دســت درازی 
احســاس میشــود کــه در کشــور میل بــه ســمت اهتمام به 
مســئله ی گل و گیاه و وضعیت بوســتانها و استفاده ی از این 
جهت در سالم سازی محیط زیست، تقویت میشود؛ ما از این 

1389/12/17 خرسندیم.« 

  استفاده بهینه از آب و خاک ضروری است
آب یکــی دیگــر از منابــع طبیعی اســت که اســتفاده صحیح از 
آن بایــد تبدیــل بــه فرهنگ عمومی  در کشــور بشــود و ابتدا 
باید جلوی اسراف آن گرفته شود. »یکی از چیزهایی که ما در 
این کشور نتوانستیم بر خودمان فائق بیاییم و اصاح کنیم، 
مســئله ی اســراف است و یکی از موارد اسراف، اسراف در آب 
اســت؛ اتفاقًا کشــور ما جزو مناطقی اســت که از لحاظ آب آن 
چنان غنی نیست؛ اما درصورتیکه اسراف نکنیم و روش کار را 
آن چنان که عاقانه و درست است در پیش بگیریم، با همین 
  1387/2/15 آِب موجود میتوانیم نیاز کشــور را برآورده کنیم.«
توجه به نمونه های عینی استفاده صحیح آب در این زمینه 

راهگشــا خواهد بود.»بنده یک مورد را خودم دیدم در یکی 
از ییاقات مشهد - جاغرق - یک دوست قدیمی ما یک زمین 
کوچکــی داشــت و دارد. یــک آب مختصــری به قدر مثًا نصف 
آنچه از لوله ی قوری می آید بیرون، آن باال بود. این آب را جمع 
کردند، هدایت کردند، حفظ کردند، چند استخر در این زمین 
از این آب به وجود آمد و زمین آباد شد؛ از یک آب خیلی مختصر 
کــه میتوانســت به هدر برود و هیچ کــس هم نفهمد و نبیند. 
یکی از دوستان ما نقل میکرد و میگفت در یزد - که خب، یزد 
جزو مناطق کم آب کشــور اســت - یک نفری دعوت کرد از ما 
در یک باغی، بوستانی - یک جایی ترتیب داده بود با درخت و 
ع و همه چیز - گفتش که میخواهید منبع آب اینجا  کشت و زر
را ببینید؟ گفتیم بله. گفت ما را مبالغ طوالنی ای برد - شاید 
مثًا چند کیلومتر؛ حاال من درست یادم نیست خصوصّیات را 
- آنجا رفتیم، دیدیم بله، به قدر یک لوله ی آفتابه، مختصر آبی 
دارد می آید؛ این آدم هّمت کرده، این آب را حفظ کرده، هدایت 
کــرده، آورده، از ایــن آب اســتفاده ی بهینه کــرده. یعنی از این 
آبهای کشــور میشــود مردم در محیطهای زندگی خودشــان 
1393/12/17 استفاده بهینه از آب  استفاده های بهینه بکنند.«
ثمرات این چنینی به همراه دارد اما حفظ خاک از آن هم مهم 
تر است؛ چرا که »فرسایش خاک چیزی نیست که بعد بشود 
به آســانی جبرانش کرد...؛ما مشــکل آب هم داریم، مشــکل 
بزرگی هم هست، لکن برای تهّیه ی آب راه های فراوانی وجود 
دارد؛ برای تهّیه ی خاک حاصلخیز این راه ها دیگر وجود ندارد. 
یعنی بی توّجهی به مبانی حفظ محیط زیســت، گاهی اوقات 
یــک چنیــن مشــکاتی را به وجــود مــی آورد؛ آســیبی که وارد 

 1393/12/17 میشود، آسیبی نیست که بشود ]جبران کرد[.«

لودگی هوا باید عالج شود   آ
عــاوه بــر حفــظ آب و خاک و مراتع، حــل معضل آلودگی هوا  
نیز به حفظ محیط زیســت کمک می کند که باید توجه جدی 
به آن صورت بگیرد. »جزو مسائل مهّم زیست محیطِی امروز 
ما در کشــور، مســئله ی آلودگی هوا در شــهرهای بزرگ کشور 
است؛ در تهران و کان شهرهای کشور؛ خب، مسئله ی مهّمی 
اســت، این را میشــود پیشگیری کرد، میشود هم عاج کرد.«

1393/12/17

  مبارزه با زمین خواری در جهت حفاظت از ثروت ملی
حفظ محیط زیست نیاز به اراده جدی برای مبارزه مفسدان 
نیــز دارد، در این راســتا » یک مســئله پدیــده ی زمین خواری 
البّتــه پدیــده ی زمین خــواری پدیــده ی جدیــدی  اســت. 
نیســت؛ قدیمــی اســت؛ مــا از دوره ی نوجوانــی و جوانــی 
ع 

ّ
مکــّرر میشــنفتیم زمین خواران، زمین خــواران! خب، توق

ایــن بــوده اســت که در نظام اســامی و جمهوری اســامی 
ف بشــود؛ اجــازه ندهیم کســانی بیایند با 

ّ
ایــن پدیده متوق

دست اندازی به زمینهای گوناگون اطراف شهر و حومه های 
شهر و مناطق خوب، ثروت عمومی را به نوبه ی خود تبدیل 
کننــد بــه ثــروت شــخصی. این بوســتان عظیمــی که فرض 
کنید در فان نقطه ی شــهر واقع اســت، یک ثروت عمومی 
اســت؛ ]اینکه[ کســانی بیایند با زرنگی، با دســت کاری کردن 
قانــون، بــا احیانــًا خریدِن یکــی دو نفر آدم سســت عنصر در 
فــان دســتگاه، ایــن ثــروت عمومی را تبدیــل کنند به ثروت 
  1393/12/17 شــخصی خودشــان، خیلــی رنــج آور اســت!«
چگونگــی نگهداشــت محیــط زیســت، زندگی همه انســان 
هــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.  »تخریب محیط زیســت، از 
آن چیزهائــی اســت کــه ضربه اش را یک ملــت، یک منطقه ی 
جغرافیائــی، گاهی همه ی دنیا در وقتی احســاس می کنند 
که دیگر قابل جبران نیست.« 1389/1/9  از این جهت باید »از 
همه ی مســئوالن و همه ی آحاد مــردم عزیزمان بخواهیم 
که به مســئله ی فضای ســبز اهّمّیت بدهند و مانع بشوند از 
ت و زندگی مردم، از این کمک الهی، از این 

ّ
اینکه کشــور و مل

 1392/12/14 نعمت بزرگ پروردگار محروم بشــود.«

حفظ محیط زیست سن و سال نمی شناسد
یکی از ضرورت های حفظ منابع طبیعی به عنوان یک وظیفه 
دینی و انقابی و تحویل آن به نسل های آینده فرهنگ سازی 
در نسل های جدید است؛ »در کتابهای درسی؛ باید بّچه های 
ما اهّمّیت مرتع و جنگل و هوا و آب و خاک و دریا و مانند اینها 
   1393/12/17 را از کودکی بفهمند و روی آن حّســاس باشــند.«
بنابراین مسئله حفظ محیط زیست سن و سال نمی شناسد 
و یــک وظیفــه همگانــی به حســاب می آید؛ »خوب اســت که 
همه در کشــور، امروز و همیشــه به مسئله ی محیط  زیست و 

1399/12/15 فضای سبز اهّمّیت بدهند« .

عزم دینی و انقالبی برای ایران سبز
محیط زیست چه اهمیتی دارد و چه وظیفه ای برای حفظ آن داریم؟

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال هفتـم، شـماره ۳82     |     هفتـه سـوم اسـفند   ۱۴0۱     |     

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

پیغمبر اکرم از جوانی از صحابه ی خودشان خوششان 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 
معناست؟ خطاست اگر خیال کنیم بهره مندی از جوانی به معنای لذت بردن از شهوات مادی جوانی 
است، سرگرمی های جوانی است، استفاده ی از لهویات در دوره ی جوانی است؛ این نیست بهره بردن 
از جوانی... »در جوانی پاک بودن شیوه ی پیغمبری است«. 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 وسیع زندگی، 
مصداقهای زیادی برای اطاعت خدا هست؛ که یکی از مهمترین آنها ترک گناه است، آلوده نکردن دامن 
است. درس هم که شما میخوانید، اطاعت خداست؛ ابتکار هم که میورزید، اطاعت خداست.       1390/7/24  

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

در جوانی پاک بودن شیوه ی پیغمبری است

خانواده ایرانی  

در مسائل شخصی، نسبت  به دیگران سهل گیری داشته باشیم

مناسبت  

این اخاق بایستی برای ما به عنوان یک دستورالعمل همواره مورد نظر قرار داده بشود. اخاق اسامی 
ـ سهل گیری  ـ اینها اخاق اسامی استـ  ]داشته باشیم[: تواضع داشته باشیم، گذشت داشته باشیمـ 
در مسائل 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 سهل انگاری داشته باشیم، 
سهل گیری داشته باشیم؛ احسان، پرهیز از دروغ، پرهیز از تهمت، پرهیز از سوءظّن به مؤمن، گذشت 
از مؤمنین. در یکی از دعاهای صحیفه ی سّجادّیه]دعای 39[ عمده ی مضمون این دعا همین است 
که پروردگارا! هر کسی که به من ظلم کرده، به من ]مطلب[ ناروایی نسبت داده، کار خافی کرده، من 
مظلمه ای بر گردن او دارم، از او گذشتم؛ این دعای امام سّجاد در صحیفه ی سّجادّیه است. اینها است 

دیگر؛ بایستی وظایفمان را عمل کنیم.        1400/8/2

سـؤال:   آیـا فـرد بیمـاری کـه رو بـه مـوت اسـت مـی توانـد اموالـش را )بـه همـان روشـی کـه در شـریعت 
آمـده( تقسـیم کنـد؟

جواب:     اگر از نظر فکری و تصمیم گیری در سامت باشد، اشکال ندارد.

تقسیم اموال پیش از مرگ

احکام

شــهید... یعنــی جــان خودش را دارد با خدا معامله میکند؛ شــهید این اســت. اینها با عهد خــود، پیمان خود، با خدای متعال صادقانه رفتار کردند؛ شــهید این اســت؛ یعنی ]این[ 
پیمــان بســتن بــا خدا اســت، معامله کردن با خدا اســت؛ لذا شــما می بینید که رزمنــده ی در میدان جهاد فی ســبیل اهلل با رزمنده هــای متعارف دنیا فــرق دارد… رزمنده ی مؤمن 
در دوره ی دفــاع  مقــّدس، همچنیــن در برخــی از خطــوط دفاعی دیگر مثل دفاع از حرم یــا امثال اینها، وقتی که در حال مجاهدت در میدان جنگ اســت، اخاصش بیشــتر از حالت 

معمولی اســت، توّکلش…تواضعش ...  مراقبتش از حدود الهی بیشــتر است.        1400/8/30 

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

مزار: مشهد، گلزار شهدای بهشت رضا� محل جانبازی: عملیات والفجر شش در جزیره مجنون، سال 1۳۶2 تاریخ شهادت: 1401/12/5

شهید  هفته  

پیش به سوی روز امیدپیش به سوی روز امید
»خط حزب اهلل« منتشر میکند: بیانات سال »خط حزب اهلل« منتشر میکند: بیانات سال 1۳5۹1۳5۹ آیت اهلل خامنه ای درباره »خصوصیات جامعه مهدوی« آیت اهلل خامنه ای درباره »خصوصیات جامعه مهدوی«

درس اخالق  

لوِبنا ِبِضیآِء 
ُ

بصاَر ق
َ
ِنر ا

َ
 ااِلنِقطاِع ِالیَک َو ا

َ
این ِفقره ی معروف دعای مناجات شــعبانّیه: ِالهی َهب لی َکمال

یک، از جماتی بود که در بیانات امام]خمینی؟ق؟[ تکرار میشد؛ مکّرر در سخنرانی به مناسبتهای 
َ
َنَظِرها ِال

گوناگــون، ایــن ِفقــره ی از دعــا را میخواندند... این بزرگــوار به این مناجات و به این مضامین و به این اّیام 
نس داشــتند. بنده هم که یک وقتی از ایشــان ســؤال کردم راجع به دعاها، یکی از دعاهایی که 

ُ
بابرکت ا

ایشــان تکیــه کردنــد بــر روی آن و ترجیــح میدادند آن دعا را، همین مناجات شــعبانّیه بود... اینها برای ما 
نس 

ُ
درس است و امام بزرگوار کسی بود که با این درسها، در همه ی عمر مأنوس بود و به برکت همین ا

و بــه برکــت همیــن آشــنایی بــا مراتــب حق و حقیقت و تقــّرب به پروردگار، خدای متعال ایــن قدرت را به او 
بخشید که بتواند این حرکت عظیم و ماندگار را انجام بدهد.     1395/3/14   

 امام خمینی؟ق؟ با مناجات شعبانیه مانوس بودند

خاطره و روایت


