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 ها و فضای سبز شهرداری قممدیر عامل محترم سازمان پارک ؛جناب آقای جوادیان
 

با عرض سالم و احترام، از اینکه فرصتی برای طرح مباحث مرتبط با الگوی کشاورزی و دامداری ازنظر اسالم 

سازی ازی و زمینهساهلل که نتیجه این حرکتها گامی باشد به سمت تمدنءایجاد کردید، کمال تشکر را داریم، انشا

 ءبرای ظهور صاحب این انقالب، حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا

 ترینمهم و ترینساده از یکی کار و خانه محیط در گیاهان از استفاده و شهری سبز فضای ایجاددانیم که همه می

 جذب را هوا کربن اکسیددی ،زفتوسنت فرآیند انجام باو درختان  اهانیگ. هواست آلودگی کاهش برای اتاقدام

 فیلتری مانند و هستند هوا کنندهتصفیه بهترین درختان برگ دلیل همین به و کنندمی تبدیل اکسیژن به را آن و

. در آورندمی وجود به هاانسان یستز محیط در مفرح و سالمهوایی  و کاهش را هوا آلودگی که کنندمی عمل

نیاز بیشتری به فتوسنتز دارند و در نتیجه اکسیژن بیشتری تحویل  ،ه ثمردهیاین بین درختان میوه با توجه ب

 دهند که درصورت نیاز بیشتر به آن خواهیم پرداخت.می

 

میوه سودمندی باشد را  یاهی که دارای برگ، ساقه، گل ودر بخش اول سخنانتان هر درخت و گ

 .ایدمثمر دانسته

 ،ساقه ،از برگبه قول شما است که بتوان  یما از درختان مثمر، درخت منظور ،بله ،در کل صحیح استاین مطلب  

 در حال کاشت امروز و درختان اهانیباشد که گ نیمنظور ا اگر اما ؛استفاده نمودآن  شهیر میوه و حتی ،گل

مردم شود تا  ائهار قیطر نیاز ا یشهردار یاقتصاد یاز درآمدها یالزم است آمارهستند، مثمر  یهرکدام به نوع

 اهیها خودکفا شده است. مثالً از گ نهیاز هز یدر بخش یواقف شوند و بدانند شهردار رانشانیمد یستگیبه شا

 تونیو ز پتوسیاز درختان کاج و اکال نطوریهم ؟شده استصرف  یخرزهره چقدر ثمر برداشت و در چه محل

در قبال چه  یدیچه فوا گرددتا مشخص  شودارائه  دیبا زیآنها ن اتمضر ها ونهیهزآماری از تلخ و...، البته قطعاً 

  به دست آمده است. یانهیهز

صورت مصداقی به آنها پاسخ هشاید گفته شود این گیاهان بالقوه دارای این ظرفیت هستند که در اینصورت باید ب

الیپتوس به عنوان زمانی چوب اکداد. به عنوان نمونه اگر در رأس درختان موجود به فواید اکالیپتوس بپردازیم 

که در بیان شما به عنوان ساقه تعبیر شده است؛ بعد از این که مشخص شد چوب  شدفایده این درخت تلقی می

این درخت کیفیت چندانی ندارد، خواص دارویی برای این درخت قائل شدند. بر فرض اینکه این درخت 

شود، میزانی از درختان ا و مشکالت جسمی میهخواص دارویی داشته باشد که ندارد و اتفاقاً باعث حساسیت

 . رسد دارو با غذا اشتباه گرفته شده استاصالً قابل توجیه نیست و به نظر می اکالیپتوس که امروز شاهد آن هستیم
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بماند که همین امروز افرادی به دلیل اینکه در مجتمع خودشان و در زمین شخصی و به دلیل ازبین بردن ریشه 

اند و ، درختان اکالیپتوس را قطع و جایگزین کردهسوزیرژی و جلوگیری از قطعی برق و آتشحساسیت و آل

دفاع شود، از طرف شهرداری مورد پیگرد اکالیپتوس  !ده از ساقه گیاه مثمرتوانست در قالب استفااین موضوع می

 ؟ توان چوب را بدون قطع کردن درخت استفاده نموداند! آیا مییی قرار گرفتهقضا

شود و انواع غیربومی اما مشکل اصلی آنجاست که حتی در کاشت درخت غیرمثمر، به نوع بومی آن بسنده نمی

مشکوک که بعداً باعث مشکالت بسیار خواهد بود و در برخی استانها این مشکل تجربه شده است، کاشته 

و  باشدمی خود به مختص و بومی یگیاهان دارای بوم زیست هردانید که شود. جنابعالی احتماالً بهتر میمی

رفتن گیاهان بومی آن منطقه شده و در نهایت منجر به تغییر اکوسیستم و باعث ازبین بومی غیر خودسرانه کاشت

و به دنبال آن عدم نفوذپذیری خاک و ایجاد سیالب مرگبار و نابودی خاک  خشکسالیمشکالتی مانند 

 .شودحاصلخیز و مرگ گیاهان و جانوران می

 

 نفوذ هامیوه و گیاهان در هااین و داریم محیطی زیست هایآالینده شهری هایمحیط دراید فرموده

 .کندمی ایجاد آنها در شدید مسمومیت و کرده

 الزم است این نکات مورد توجه قرار گیرد که:  

بود. این شهر از جهت آلودگی یکسان نیست و پیچیدن نسخه واحد در یک شهر منطقی نخواهد  همه  (1

 آلودگی حداکثر در بخش مرکزی شهر نیازمند توجه بیشتر است.

 شوند؟که دارای پوشش هستند چگونه آلوده می ، انار و امثال آنهاپسته ،( یا فندقمرکبات )مانند نارنج (2

شود؟ پس الزم است مگر امروز در منازل مردم، درخت میوه وجود ندارد و میوه آنها مصرف نمی   (3

مثالً تحقیقاتی که نشان دهد مردمی که حتی از  ائه کنید که مسمومیت ادعایی را تایید کند.تحقیقاتی ار

ها دارند یا از ترین پوشش را در بین میوهمصرف توتهای کاشته شده در وسط خیابانها که تقریباً ضعیف

مردم و اند. برعکس ما مواردی در دست داریم که مسموم شده های درختان منازل خودمیوهمصرف 

 موجود شکایت دارند.ثمر بیهای ناشی از درختان حتی ادارات از صدمات و آسیب

آیا افزایش خودروها تا نابودی کامل ا همین شیوه ادامه دهیم. آیا قرار است که ما اداره شهر را ب   (4

های پاک کم محدود و سوختقطعاً باید تردد خودروها کمیا مان ادامه خواهد داشت؟ زندگی

در  ؟هوا شوند و حمل و نقل عمومی و ریلی گسترش پیدا کند های فسیلی و آالیندهین سوختیگزجا
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ها را تبدیل به درختان مثمر کنید ها و اکالیپتوستوانید به یکباره کاجاین صورت آیا شما در آینده می

 یا الزم است امروز در مسیری حرکت کنید که آینده را بسازید؟ 

 کنیم؟سازی اک کردن صورت مسئله، فرهنگبه جای په فهم مردم اعتماد کنیم و آیا بهتر نیست ب  (5

که  بگیریماز همین کشورهای مدعی توسعه یافتگی یاد آموزیم نمیای کاش اگر از اسالم و در نهایت اینکه 

اند و آمار ها کاشتهو ... را در معابر و خیابان)ترکیه(، موز )استرالیا( فندق انار و انگور )چین(، گیالس )ژاپن(، 

 دهند.برداشت و درآمدزایی آنچنانی ارائه می

 

 اید.اشاره کرده خطرات سموم دفع آفات برای شهرونداندر مطلب بعدی به اما 

قاد داریم به جای کنترل صورت مسئله را پاک نمی کنیم بلکه اعتلی ایم ودر این موضوع با شما هم عقیده ما

حیوانات و  ،اعث ازبین رفتن محیط زیست و چرخه حیات بسیاری از حشراتآفات به شیوه شیمیایی که ب

مانند  آفات کنندهکنترلمفید و  حشراتستفاده از های طبیعی و سالم مانند ااز شیوه ، بایدگرددپرندگان مفید می

 ،پرستو ،چشم سنگ ،چکاوک ،بلبل مانند خوانی آوازه و زیبا رندگانپ از نیز و ... زنبور عسل و کفشدوزک

 کود حیوانی و کبوتر و امثال آناز باید استفاده گردد و همچنین به جای کود شیمیایی  ...وهدهد  ،بلدرچین

البته اینها مطالب جدیدی نیست و امروز در دنیا بعنوان محصوالت کشاورزی ارگانیک مطرح  استفاده کرد.

 است. 

 

 از هاآن باردهی با اما شوندمی کاشته اکسیژن تولید و سبزینگی برای قم شهر در اید درختانفرموده

 .شودمی کاسته امر این

توان فهمید که درختان میوه و مثمر تولید اکسیژن با یک دلیل ساده )نیاز به فتوسنتر بیشتر برای تولید میوه( می

پس اگر  ؟ر دارد. مگر نه اینکه گیاه برای حیات و رشد نیاز به فتوسنتبیشتری دارند و درختان غیرمثمر برعکس

 زایی باالتر خواهدبود.و در نتیجه اکسیژنباشد ای هم به وجود بیاید نیازمند فتوسنتز بیشتر میالزم است میوه

 

 یدرختکار یخاطر برا نیعمر کوتاه دارند به هم  وهیاکثر درختان م دیفرمود نکهیاما در خصوص ا

 شوند. ینم هیدر سطح شهر توص



 

 30/3/98تاریخ:

 داردن پیوست:

       قرآن و عترت ثقلین راه زندگیفرهنگی موسسه 

                                                                                                  21/09/1391- 1298شماره ثبت     

  - 3715615557 یکد پست ،  119آردس:قم،خیابان صفائیه، کوهچ ممتاز، پالک

   Karimeh14_12yahoo.com پست الکترونیک:             09180892292-    025-3 7747347تلفن: 

با یک جستجوی را مثمر ساله  صد درختان چندیا اند و ی که هزاره اول را گذراندهاخوب است درختان میوه

 !دانیدمرور بفرمایید البته اگر چندصد سال عمر را برای یک درخت میوه کوتاه نمیساده 

ایم را درک نکرده« العلم سلطان»ما آید که و در پایان باید توجه داشته باشیم که همه این مشکالت از آنجا برمی

نهاد و عام  مردمهای ایم که در قالب سازمانهای دشمنانمان دلخوش کردهو به جای تحقیقات بومی، به نسخه

 .ها درجهت نابودی حرث و نسل استپیچند غافل از آنکه این نسخهبرای ما نسخه میالمللی، المنفعه بین

 (24)بقره،  : ... لیهلک الحرث و النسلهمانگونه که قرآن کریم فرموده است

دیگر  ،یک کشورسرزمینی اند چون اشغال قدیمی درآوردههای آنها مدتهاست استعمار و استثمار را از قالب

اند. مثالً خود را به عنوان مرجع علمی به ما قالب کرده های جدیدی برای آن ساختهجوابگو نیست و و ناچار قالب

های علمی را نیز به دست مطابق دلخواه خود، هدایت پژوهش و ضمن تربیت مدیران تراز اول بسیاری از کشورها

دهد و این قطعات با مهارت کامل و با استفاده از منابع مادی و گرفته و محتوای دلخواه خویش را به ما تحویل می

ای که بدون هیچگونه شک و شبههای به گونه شوندچیده می در کنار هم در پازل اصلی نقشه دشمن !معنوی ما

ای غافل از آنکه قطعه داریموا می پذیریم و پژوهشگرانمان را به تالش در آن مسیرمی !ه عنوان مستندات علمیب

 !کنیممی از پازل دشمن را تکمیل

ای برای کارهای خود بتراشند ولی در شاید در شهرهای دیگر، مسئولین بتوانند عذر و بهانه جناب آقای جوادیان؛

قرای جهان اسالم ناب و تشیع است ما حق نداریم بدون تحقیقات بومی حرکت کنیم. چرا مدعی ام ال شهر قم که

ما مدعی هستیم که نسخه نجات بشریت را در دست داریم و که قم باید الگوی جامعه اسالمی را به دنیا ارائه کند 

ونه که در صفحه اول همانگ ای را فروگذار نکرده است.و این نسخه شامل همه ابعاد زندگی است و هیچ عرصه

کتاب چشم انداز شهرداری قم، شهردار محترم از امام صادق علیه السالم نقل فرموده اند که شهر قم و اهل آن، 

 شوند.حجت و راهنمای همه خالیق می

مه و پایگاه دهد که دشمن اهمیت سرچشسخت بودن کار و فعالیت در قم مؤید همین موضوع است و نشان می

داند با حرکت قم، بسیاری از شهرها الگو خته و کامالً بر آن متمرکز است؛ چرا که میخوبی شنا انقالب را به

گرفته و به حرکت درخواهند آمد. وگرنه چرا باغ قرآنی در کشورهای عربی و حتی در خاندان پادشاهی 

 انگلیس مطرح و مورد عمل قرار گرفته ولی در بین شیعه هنوز ناشناخته است؟

کته هم الزم است که این مؤسسه و فعاالن عرصه سبک زندگی اسالمی بدون هیچگونه منابع دولتی و ذکر این ن

هزینه چاپ یک کتاب را ندارند و انتظار ما این است که  روند حتیصرفاً با منابع مالی شخصی پیش می

می، بیت المال مسلمین را مده از دستورات اسالبله با تحقیقات و نظریات بومی برآهای دولتی به جای مقاسازمان

 صرف حمایت از آنها کنند و خود پرچمداری این مسیر را برعهده داشته باشند. 
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آیندگان نیز در مورد مسئولینی که امروز کوتاهی کنند، به یاد داشته باشیم که گذشته از محاسبه در پیشگاه الهی، 

 قضاوت خواهند کرد.

من وجد ماء »کنیم که: این مختصر نباشد. فقط به یک روایت اشاره میشاید مجال ذکر دالیل قرآنی و روایی در 

 شیباشد، خدا او را از رحمت خو ریحال فق نیو ترابا ثم افتقر فابعده اللَّه؛ هر کس آب و خاکى داشته باشد و با ا

 ( 65، صفحه 103)بحاراالنوار، جلد « دور کند

ای زمین در اختیار دارند یا شامل ردی مسلمانان است که تکهبه نظر شما آیا این روایت فقط مربوط به زندگی ف

مدیرانی که پول مردم  شود؟های هنگفت دارند نیز میسایزو آب را در  مدیران جامعه اسالمی که اختیار زمین

هایی آباد توانست باغکنند که میصرف درختان و گیاهان بی ثمری میمستضعف را در این شرایط اقتصادی 

 های شهر و مستضعفین را تامین کند. حداقل بخشی از هزینه باشد و

شهرداری هر شهری کاشت درختان مثمر بومی و مناسب آن اقلیم را در دستور کار قرار دهد و با همان  اگر

به زودی شاهد توانیم کند، کاشت مثمر را دنبال کند، میمی ثمر را رصدهای مختلف درختان بیهمتی که گونه

 ی و صادرات مواد غذایی و سالمت جسمی مردم باشیم و این یعنی همان اقتصاد مقاومتی.خودکفای

ماند که کدام یک از ما حاضر است در یک قطعه زمین شخصی، کاج، اکالیپتوس، جای این سؤال باقی می

رای دیگران پسندیم ببکارد و هزینه صرف آن کند؟ پس آنچه را که برای خودمان نمی زیتون تلخ، خرزهره و ...

 هم نپسندیم.

 قم نیازمند مدیرانی است که از بن دندان به اسالم معتقد باشند.  

 گیریم؟ بیایید به قرآن برگردیم. چرا اسالم را جدی نمی

 ا نیستیم؟م (سوره نساء 136)« ... یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ »آیا خطاب قرآن در آیه 

 

 

 راه زندگی مؤسسه ثقلین
                                                                      


