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رهبر انقالب با تاکید بر این که مشکل گرانی راه حل دارد
و در جلسات متعدد این را تذکر داده ام ،بیان کردند:

یک توئيت

وضعمعیشتمردمغصهبزرگیاست
خطر کرونا از سال گذشته بیشتر است ،همه رعایت کنند

رسانه های جهان
راشــــــــا تــــــودی:
خسار تهای ناشی
از کرونا در استرالیا
نــســبــت ـ ًا ک ــم اس ــت،
فقط 29هــزارمــورد
ابتال و  909مرگ در این کشور 25
میلیوننفری ثبت شده است؛ چراکه
ایــن کشور مــرزهــای خــود را بسته ،
محدودیتهای شدید و سختگیرانه
اعمال کرده و ردیابی گستردهای را
برای افراد آلوده انجام داده است.
دویـــچـــه ولــــه :از
 ۱۹۷۰مــیــادی
تــاکــنــون ،دوســـوم از
جمعیت جــانــداران
کم شده است .رفتار
و عملکرد نادرست انسان عامل اصلی
نابودیبسیاریازانواعجانوراناست.

ادبیات ما هم کام ً
ال رواج دارد و آحاد مردم و
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی ،این در ّ
ّ
متفکرین و هم ه کسانی که در زمین ه مسائل بشری
رهبر معظم انقالب پیش از ظهر دیــروز دو اصله
نهال میوه کاشتند و پس از آن نکاتی را دربــاره حرفمیزنند،دراینزمینههانظردادهاندوحرف
اهمیتحفظمنابعطبیعی،عملبهمصوباتستاد زد هاند:
ملی کرونا در نوروز و همچنین ضرورت رسیدگی برگدرختانسبزدرنظرهوشیار
مسئوالنبهمشکالتمعیشتیمردممطرحکردند .هرورقیدفتریاستمعرفتکردگار
بهگزارش،khamenei.irمشروحبیاناتایشانبه یعنی نگاه ،نگاه معرفتی است .برای همین هم
مقدساسالمغرسکردندرخت
اینشرحاست:
هستکهدرشرع ّ
مجدد ًا فرصتی پیش آمد برای سخن و نشاندن نهال یکی از حسنات محسوب شده؛
«بحمداّ ...
متعددی داریم که ما را تحریص میکنند و
گفتن از درخــت و گیاه ،و از فضای سبز و محیط روایات ّ
زیست؛ خــداونــد متعال گیاه را و درخــت را یک ترغیب میکنند به اینکه درخت بنشانید ،نهال
مهمی در جریان زندگی بشر قــرار داده بنشانید ،که اینها حسنه است .در قانون اساسی
عامل ّ
است .گیاه و درخت و سبزه و آنچه از آنها ناشی مــا هــم کــه بــرای محیط زیست یــک اصــل وجــود
تمدن بشری یک پایه مهم و دارد که اهمیت آن را و ضــرورت پرداختن به آن
میشود ،در ساخت ّ
اساسی است؛ گیاهان و درختان ،هم هوا را تصفیه را به بهترین بیانی در آنجا بیان کرده .بنابراین،
الیتهایی که در مورد
میکنند،همبرایبشرغذا
ف ّع ّ
فضای سبز و درخت و گیاه
تولید میکنند ،هم مایه
و محیط زیست و جنگل
تلطیف روح و روان بشری
بقیه [ایــن امــور] انجام
و
هستند ،هم نماد آبادانی
ّ
الیتهای
ع
ف
گیرد،
ی
م
و خـ ّـرمــی محیط زندگی
ّ ّ
الیتهای
ع
ف
است،
دینی
بشر محسوب میشوند،
ّ ّ
انقالبیاست؛وجوانهای
هم بسیاری از داروه ــای
عزیزمانبایدگمانکنندکه
مورد نیاز انسان از گیاهان
مسئله محیط زیست یک
بــه دســت م ـیآیــد ،بعالوه
تجمالتیو
و
تزیینی
ه

مسئل
منافعی که در چوب و برگ
ّ
زیادیاست؛نه،یکمسئله
و ریشه و مانند اینها وجود
مهمی است که
دارد؛ بنابراین میبینید که
اساسی و ّ
الیتهایی که در مورد
ّ
فع ّ
گیاه و درخــت و سبزه یک محیطزیست انجام میگیرد ،درشرعوقانونآمده.
مهمی در
عامل اساسی و ّ
الیتهای دینی است،
ّ
فع ّ
▪هــمــه بـــایـــد مــقــابــل
زندگیبشراست.
الیتهای انقالبی است؛
ّ
فع ّ
تخریب محیط زیست
عــاوه بر آنچــه گفته شد،
نگاه ما به درخــت و گیاه و و جوانهای عزیز ما نباید
بایستند
ط

محی
سبزه و محیطزیست ،یک گمان کنند که مسئل ه
خوشبختانه کشور ما به
نگاهمعرفتیومعنویاست ،زیست یک مسئله تزیینی و
خاطر تن ّوع آب و هوایی،
ت ــنــ ّوع مــحــیــطزیــســت و
نگاه معرفت دینی است؛
تجمالتی و زیادی است
ّ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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تن ّوع اقلیمیای که دارد ،عرصه وسیعی برای
الیتهایمحیطزیستاستومیتوانکارهای
ف ّع ّ
بزرگی انجام داد؛ و آحاد مردم و جوانهایی که در
خدماتگوناگونکشوریبحمدا...حضوردارند-
ازعلمیتااجراییتاسیاسیتااجتماعی-درزمینه
طزیستهممیتوانندف ّعالبشوندوکارکنند
محی 
متأسفانه در جامعه هستند کسانی
و تالش کنندّ .
کهمحیطزیستراقربانیمنافعشخصیخودشان
میکنند؛فدایسودطلبیومنفعتطلبیخودشان
میکنند .هستند از این کسانی که اینجوریاند،
طبیعت را تخریب میکنند ،جنگل و کوه را نابود
میکنند ،مراتع را پایمال میکنند ،سفرههای
زیرزمینی و آب را به یغما میبرند؛ اینها همه
واقع ًا بالی بزرگی است که تخریب محیط زیست
است و همه باید مقابل آن بایستند؛ چه مسئولین
و چه آحاد مردم .خب اینها در واقع زندگی آینده
بشر را به خطر میاندازد؛ آن که کوهها را در واقع
وسیلهای قرار میدهد برای باال بردن آهن و فوالد
و ساختمانسازی و آپارتمانسازی و مانند اینها
یا مراتع را نابود میکند یا [درختان] جنگلها را
می ُبرد و تبدیل به یک کاربریهای مضر میکند،
درواقعنسلهایآیند هبشریراداردازایننعمتها
محروممیکندوبهخطرمیاندازد.
▪مسئوالن مقصرند،اگر...

البتّه یک خطرات طبیعی و بالهای طبیعی هم
هست؛ جنگلها گاهی به خاطر حوادث طبیعی
مث ً
ال آتش میگیرند که اینها قابل پیشگیری
اســت؛ هم [بــرای] جنگلها ،هم تاالبها ،هم
اما
دریاچهها این بالهای طبیعی وجود داردّ ،
قابلپیشگیریاست؛ازاینهابایستیپیشگیری
بشودکهاینبهعهد همسئولیناستواگرنکنند،
واقع ًا در این مسئله تقصیر کردهاند .بنابراین
امروز که روز درختکاری در نظر گرفته شده ،روز
مهمی است؛ خوب است که همه در کشور ،امروز
ّ

و همیشه به مسئله محیط زیست و فضای سبز
اهم ّیتبدهند.
ّ
▪خطرعیدامسالازسالگذشتهبیشتراست

یک جمله هم درباره مسئله کرونا عرض بکنیم.
سال گذشته مسئولین راجع به کرونا -که مثل
امــروزی در اوایــل کرونا بــود -هشدار دادنــد،
بنده هــم یــک کلمهای در همین روز محیط
زیست خطاب به مردم عزیزمان عرض کردم که
خوشبختانه حرف دلسوزان اثر کرد و مردم در
ا ّیام عید کام ً
ال مالحظه کردند و بالی بزرگی را
متوجه کشور بشود از
که در آن ا ّیام میتوانست
ّ
سر دور کردند .امسال من احساس میکنم که
خطر از سال گذشته بیشتر است؛ امسال خطر را
بهتر میشناسیم ،بیشتر میشناسیم و میدانیم
که متأسفانه خطر در کشور فراگیر شده؛ سال
گذشته به این اندازه نبود؛ بنابراین امسال هم
بایستی همه رعایت کنند.
هرچه ستاد م ّلی کرونا گفت [باید رعایت شود]؛
اگر سفر را ممنوع کردند[ ،مردم] سفر نروند؛
هرچه را الزم دانستند انجام بدهند .بنده که مثل
سال گذشته قطع ًا سفر نخواهم رفت؛ و هرچه
ستاد م ّلی در این زمینه بگوید [رعایت میکنم].
مسئله کرونا در وضع معیشت مــردم هم مؤ ّثر
است؛ یعنی این را باید بدانیم .میبینید که کرونا
چهمشکالتیرابرایمعیشتمردمفراهمکرده؛

اگر چنانچه این ادامه پیدا کند ،همینطور بدتر
خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد و مشکالت
بیشتر خواهد شد؛ باید هرچه زودتر بتوان کلک
این بالی طبیعی بزرگ را َکند.
غص ه بزرگ
▪ این ّ

متأسفانهامروزوضعمعیشتمردمخوبنیست؛
ّ
غصه بزرگی است برای ما .گرانیها زیاد
این ّ
است؛ شما مالحظه کنید شب عید ،قیمت میوه
و مانند اینها خیلی گران است؛ میوه فراوان
متأسفانه [سود حاصل
اما قیمتها بسیار باال.
ّ
ّ
از] این قیمتها به جیب باغدار هم نمیرود
که ما مث ً
ال بگوییم یک قشر زحمتکشی یک
متأسفانه این سود را داللها
سودی میبرند؛ نهّ ،
و واسطهها و ایــن دستهای وســط و سودجو
میبرند و به باغدار چیزی نمیرسد ،به مردم هم
که ضرر میرسد.
▪مسئوالن باید مشکل گرانی را حل کنند

بنابراین بایستی مسئولین محترم این مشکل
معیشتی مردم و مشکل گرانی را هم حل کنند.
و این ممکن است ،راهحل دارد؛ بنده در جلسات
متعدد این را ّ
تذکر دادهام و نظرات و راهحلهایی
ّ
که کارشناسان در این زمینه گفتهاند ،مطرح
کردهایم و بیان کردهایم؛ راهحل دارد؛ انشاءا...
که بتوانند اینها را انجام بدهند.

فرماندهستادملیکرونا:مطلقاموافقسفرنیستیم
وزیربهداشتوفرماندهعملیاتیستادملیمقابله
با کرونا با بیان اینکه ما همه نگران عید نوروز
هستیم ،گفت :مسافرت به عنوان اصلیترین
عامل در گــردش وی ــروس بسیار موثر اســت و
به عنوان وزارت بهداشت ،مطلقا موافق هیچ

مسافرتی نیستیم .نمکی افــزود :سال گذشته
ویــروس ووهــان بود با قــدرت ابتال و کشندگی
کمتر ،امــا اکــنــون در خوزستان صحنههای
دردناکی میبینیم و در عرض  ۴۸ساعت ریه پر
استوفرصتبهمانمیدهد.

