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ّزراعة األشجار حركة دينية وثورية ّ ٌ  
  طهران: المكان

  اليوم الوطني للشجرة وأسبوع الموارد الطبيعية: المناسبة
  .م٦/٣/٢٠٢٢.   هـ٣/٨/١٤٤٣.  ش١٥/١٢/١٤٠٠: الزمان

  
  
  

 عقــب غـــرس شــتلتين ألشــجار مثمـــرة بمناســبة يـــوم ٦/٣/٢٠٢٢ :كلمــة اإلمــام الخـــامنئي بتــاريخ
راعــة األشــجار حركــة دينيــة وثوريــة ودعــا لعــدم اإلســراف فــي التربــة الــشجرة حيــث اعتبــر ســماحته ز

  .ويتينحيوالمياه اللتين تعدان ثروتين 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحمــد هللا رب العــالمين، والــصالة والــسالم علــى ســـيدنا محمــد وآلــه الطــاهرين، ولعنــة اهللا علـــى 

  .أعدائهم أجمعين
  

ّكـل مـن يـسمعنا بالعيـد الـسعيد لـوالدة اإلمـام أبـي عبـد اهللا بادئ ذي بدء، أبارك لكل شعب إيـران و
 - سالم اهللا عليه وصلوات اهللا عليـه -إن الوجود الشريف لإلمام الحسين بن علي ). ع(الحسين 

. ّهــو محــور العــشق لــدى الــشعب اإليرانــي والــشعوب المــسلمة كافــة، ســواء الــشيعة أو غيــر الــشيعة
ًباركــا علــى الــشعب اإليرانــي، وإن شــاء اهللا، يمــنح نبــي اإلســالم ًوأتمنــى أن يكــون هــذا اليــوم يومــا م

ــر المــؤمنين ) ص(ّالمكــرم  ــران والــشعوب ) ع(ّوالــصديقة الطــاهرة ) ع(وأمي ــة لــشعب إي ــوم عيدي ًالي ّ
  .اإلسالمية كلها

ِّبحمـد هللا، وفقنـا كمـا فـي الـسنوات األخـرى لغـرس شـتلتين وأداء هـذا . ًطبعا اليـوم هـو يـوم الـشجرة ُ
فلـيعلم جميـع إخوتنـا وأخواتنـا األعـزاء أن زراعـة األشـجار . الذي في وسعنا، في هذا الـصددالعمل 

إنــه عمــل ذو أســاس دينــي وأســاس ثــوري، واليــوم فليعــرف كــل ناشــط فــي هــذا . حركــة دينيــة وثوريــة
بــالطبع الزراعــة هــي المرحلــة األولــى مــن العمــل، . المجــال أنــه يقــوم علــى عمــل ثــوري وعمــل دينــي

ًوهـذا يعنـي أن االعتنـاء باألشـجار والحفـاظ عليهـا أمـر مهـم جـدا وال .  المرحلة التاليـةوالحفاظ هي
  .بد من مراعاته

  



 

 ٢

ّحفظ النباتات والبيئة مسؤولية جماعية ّ ّ  
  

ّجعل اهللا المتعالي النبات الحـي مـصدر رزق النـاس مـن النـواحي كافـة، فالنبـات هـو مـصدر الغـذاء، 
إنـه سـكينة للـروح .  جمـال الطبيعـة، ومتعـة للعـين والقلـبومصدر الدواء، ومصدر التنفس، ومـصدر

ّلــذلك إن زراعـة النبـات الحــي والحفـاظ علـى النبــات . النبــات هـو كـذلك. ٌوحـافظ لجـسم اإلنـسان
ًالحي مسؤلية عامة على البشر جميعهم، ألن البشر جميعا يعتمدون على النباتات لهذا إننا نؤكد، . ّ

ابــات وتــدمير البيئــة وتــدمير الغطــاء النبــاتي والقــضاء علــى النباتــات ًولقــد أكــدنا دائمــا، أن تــدمير الغ
واألشــــجار والخــــضرة علــــى ســــطح األرض هــــو تــــدمير للمــــوارد الوطنيــــة وضــــربة للمــــصالح العامــــة 

ًفليعلم الجميع أنهم عندما يدمرون ويخربون جزءا من الغابة، ألنهـم مـثال يبنـون مبنـى أو . للمجتمع ً
ّمركزا، فهذا حتما يضر ً ًفي حاالت اضطرارية طبعا ال إشكال فيـه، ولكـن فـي الحالـة الطبيعيـة هـذا . ً

  .يضر بالشعب ويضر بالمصالح الوطنية
  

ّقضية البيئة قضية أساسية وغير هامشية ّ ّ ّ  
  

بعــضهم يعتقــدون أن . ًيجــب أن نلتفــت جميعــا إلــى أن قــضية البيئــة ليــست مــسألة هامــشية وللزينــة
 علـى هـامش األعمـال الالحقـة وفـي الدرجـة الثانيـة مـن األعمـال قضية البيئة هـي قـضية تـزيين وأنهـا

حفظ البيئـة مـن أهـم األعمـال األساسـية والـضرورية للـبالد . ليست القضية كذلك. األساسية للبالد
  .ومؤسسات البالد

  
ّاالهتمام بالحفاظ على الماء والتربة بصفتهما ثروتين وطنيتين ّ  

  
َتعد قضية الماء والتربة من المهما ّ يغفل كثيرون عن أن الماء والتربـة . ت الجادة للحفاظ على البيئةُ

ال ينبغـي . ًهما ثروتان وطنيتان عظيمتان، وذخيرتـان حيويتـان للـشعوب جميعـا فـي دول العـالم كافـة
ــة ــدمير الترب ــة هــو . ّالتــصرف بهمــا بإســراف، وال ت ــد التــصرف بالمــاء والترب ــذلك، إن اإلســراف عن ّل

ُبالطبع، هنـاك كثيـر مـن الـسياسات والطـرق لالسـتخدام المجـدي . بالتأكيد ضربة للمصالح الوطنية
ويجـب علـى المتخصـصين فـي . هذه األمور معروفة عند أهلهـا. ُللمياه واالستخدام المجدي للتربة

  .وعلى المسؤولين االنتباه إلى هذه المسألةهذا المجال إرشاد المسؤولين ومساعدتهم، 
  



 

 ٣

ّوحرمة الصيد غير القانوني ّالحفاظ على الحياة البرية ّ  
  

مـن المؤكـد . ٌثمة موضوع آخر في مجال الحفاظ على البيئـة هـو قـضية الحفـاظ علـى الحيـاة البريـة
 فــي أنحــاء الــبالد أنـه مــن المــضر بالمــصالح الوطنيــة الالمبــاالة بالحيـاة البريــة والحيوانــات المنتــشرة

يجـب أن تؤخـذ مـسألة الـصيد غيـر القـانوني علـى محمـل . كافة، في الغابات والصحاري والـسهول
في الشريعة اإلسالمية المقدسة الصيد جائز إذا احتاج شخص ما إلى الغذاء، وفي غير هذه . الجد

ًالحالة الصيد غير جائز إطالقا ولم تمنح إجـازة للـصيد شـرعا لكتـب الفقهيـة؛ يقولـون انظـروا إلـى ا. ًُ
ّإن الصالة في سـفر الـصيد هـذا تكـون تامـة، أي هـذا الـسفر سـفر محـرم ٌ ً ًإذا هـذا هـو المعنـى، أي . ّ

  .ّيجب االنتباه إلى ذلك، فمسألة الحياة البرية مهمة للغاية. هذا العمل عمل مخالف
  

ّالحفاظ على األراضي الزراعية ومنع تحويلها وتخريبها ّ  
  

ًأيضا مرتبطة بمنظمة الحفاظ على البيئة، وهي منـع تحويـل األراضـي الزراعيـة، إذ هناك نقطة أخرى 
ُيسمع في كثير من الحاالت أنه يجري تحويل األراضي الزراعية حـول المـدن، بـالقرب مـن المـدن، 

، فمـن المؤكـد أنـه ]الفعـل[يجـب إيقـاف هـذا . ٍوفي بعض السهول، إلـى أشـياء أخـرى ومبـان أخـرى
ــةٌّمــضر بالمــصالح  ــيس عمــل . الوطني ــة، وهــذا بــالطبع ل ــة األراضــي الزراعي ] منظمــة[ّال بــد مــن تنمي

ًالحفـاظ علـى البيئــة فقـط، بـل إن وزارة الزراعــة وبعـض األجهـزة األخــرى أيـضا لـديها تــأثير فـي هــذه 
  ].القضية[
  

ّتنمية الطاقات غير األحفورية ّ  
  

 الطاقــة غيــر األحفوريــة، أي الطاقــات ًمـن القــضايا األخــرى المرتبطــة بالبيئـة أيــضا هــي تنميــة مـصادر
ًغير النفطية، مثل الطاقة النوويـة التـي تـصير أكثـر انتـشارا فـي العـالم يـوم بعـدا يـوم، وتتجـه مختلـف  ً

هــذه أشــياء ضــرورية، . وكــذلك الطاقــة الشمــسية وطاقــة الريــاح وأمثالهــا. الــدول فــي جوارنــا نحوهــا
في هـذا الـصدد، لكـن األجهـزة األخـرى مثـل وزارة البيئة تأثير ] منظمة الحفاظ على[وبالطبع لدى 

َالطاقة وغيرها أيضا لها دور مهم جدا في هذا األمر، إذ على الجميع إنجاز هذه المهمة ْ ً ً.  
  

ّواجبات الناس في الحفاظ على النباتات ّ  



 

 ٤

  
لذلك إن العمل على القضايا ذات الصلة بالبيئة عمل أساسي، وهو عمـل علـى المـستوى الـوطني، 

ًوالمسؤولون الحكوميون يجب أن يلتفتوا أيـضا، . ق بالمصالح الوطنية، وهو مسؤولية الجميعومتعل ّ
ّطبعـــا إن األعمـــال المهمـــة كافـــة تـــتم بـــدعم مـــن . وســـوف يقومـــون علـــى هـــذا العمـــل، إن شـــاء اهللا ً

ًواليوم هو يوم الشجرة، فيمكن ألبناء الشعب جميعا أن يكون لهـم تـأثير فـي هـذا الـصدد . الشعب
ْعنى الحقيقي للكلمة، أي أن يزرعوا األشجار، ويحافظوا عليها، ويمنعوا القضاء علـى األشـجار بالم

ًوالبــساتين فــي المــدن أو حولهــا، ويــساعدوا علــى أن تتوســع النباتــات والخــضار المفيــد للــبالد يومــا  َ
ــوم، إن شــاء اهللا ــة، ويمكــنهم . بعــد ي ــاس، فتمكــنهم المــشاركة بــصورة كامل أن هــذا العمــل عمــل الن

ًّيساعدوا الحكومة والمسؤولين كليا، وأن يقوموا على هذا العمل، إن شاء اهللا ُ.  
  

ـــز كلـــه، ولمخـــاطبي هـــذه الكلمـــة ومـــستمعيها كافـــة، وأســـأل اهللا  ـــد لـــشعبنا العزي َأبـــارك مجـــددا العي ّ َ ً
  .المتعالي العافية للجميع

  
 .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته


