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ایرانی خانواده

با این دعا آماده ورود
 به ضیافت  اهلل شوید                             
ماه شعبان مقدمه است برای ماه مبارک رمضان که 
مردم مهیا بشوند برای ورود در ماه مبارک رمضان 

و ورود در »ضیافت اللّ «. شما وقتی که می خواهید 
به مهمانی بروید، یک وضع دیگــری خودتان را 
درست می کنید؛ غالباً البته. لباسی تغییر می دهید 
و یک طور دیگری وارد می شوید... ماه شعبان برای 
مهیا کردِن مسلمین است برای ضیافت خدا، ادب 

آن مناجات شعبانیه است. من ندیده ام در ادعیه، 
دعایی را که گفته شده باشد همه ی امام ها این دعا 
را می خواندند، در دعای شعبانیه این هست؛ این 
مناجات شعبانیه برای این است که شما را، همه را 

مهیا کند برای ضیافت  الل.   59/4/21 

اخالق درس

یکی از هوشمندانه ترین 
)(کارهای امام خمینی

حزب اهلل این است

توجه به امام عصر)( وظیفه و نیاز همه ماست
در مورد لزوم ارتباط عاطفى، معنوى، روحى 
با آن امام بزرگوار و ولى معصــوم الهى براى 
یكایک ما، مسأله را در حد تحلیل روشنفكرى 
و فكرى محدود نكنید، آن معصوِم برگزیده ى 
خدا امروز در میان ما انســانها، در یک جاى 
دنیا كه ما نمى دانیم زندگى مى كند، او وجود 
دارد... منتهى براى ما ناشــناخته است. این 

انسان برگزیده ى پروردگار امروز هست و ما 
باید رابطه مان را به صورت شخصى، به صورت 
قلبى هم باید تقویــت بكنیم. یعنى تک تک 
افراد جامعه ى ما توسل به ولى عصر و آشنایى 
و توجه به آن حضرت را بایستى یک وظیفه 
و یک فریضه ى خودشــان بدانند و دعا كنند 

براى آن حضرت. 99/1/21

به فرزندانتان برسید؛ »قوا انفسكم و اهلیكم نارا وقودها الّناس و الحجارة«. )تحریم/6( 
حق نداریم فرزندان را رها كنیم. سعى تان این باشد كه ایمانشان را حفظ كنید. كارى 
نكنید كه ایمان جوانتان، دختر و پسرتان متزلزل شود... از هر دو طرف هم ممكن است: 
گاهى با سختگیرى هاى بیجا - كه بنده به سختگیریهاى بیجا اصاًل توصیه نمى كنم - و 
گاهى هم با برخورد تند و تلخ و ترش، بعضى ها بچه ها را زده مى كنند؛ بعضى هم از آن 
طرف با بى مباالتى ها و الابالیگریها و امكانات بى حساب در اختیار بچه ها گذاشتن و از هر 
غلِط آنها با اغماض چشم پوشى كردن، بچه ها را با دست خود طرد مى كنند؛ در نتیجه 
بچه فاسد و خراب مى شود. باید با منطق و برخورد صحیح و مهربانانه با فرزندان برخورد 

83/8/6 كرد. 

نه سخت گیری و تلخی، نه امکانات بی حساب و کتاب

رهربی خاطرات

ــد.  ــیدگى كنی ــرا رس ــایه ها و فق ــه همس ب
یكــى از عواملــى كــه نمى گــذارد دســت 
دارنــد،  كمــک  توانایــى  كــه  كســانى 
روحیــه  شــود،  دراز  فقــرا  یــارى  بــه 
ــت.  ــه اس ــل در جامع ــى و تجّم مصرف گرای
بــراى جامعــه بــالى بزرگــى اســت كــه 
میــل بــه مصــرف، روزبــه روز در آن زیــاد 
ــردن،  ــرف ك ــتر مص ــه بیش ــه ب ــود و هم ش
خــوردن،  متنّوع تــر  خــوردن،  بیشــتر 
متنّوع تــر پوشــیدن و دنبــال نشــانه هاى 
ُمــد و هــر چیــز تــازه بــراى وســایل زندگــى 
و تجّمــالت آن رفتــن، تشــویق شــوند. 
چــه ثروت هــا و پول هایــى كــه در ایــن 
ــدن در  ــرف ش ــى رود و از مص ــدر م ــا ه راه ه
ــع  ــدا و رف ــاى خ ــب رض ــه موج ــى ك جای
 مشــكالت جمعــى از مــردم اســت، بــاز 

81/9/15 مى ماند!  

تجمل گرایی مانع روحیه 
برادری و مواسات

وقتی می گوییم »مردم«، منظور همه طبقات مردمند؛ لیکن بدیهی است کسانی از مردم باید 
بیشتر مورد توّجه قرار گیرند که بیشتر مورد محرومیت قرار گرفته اند. این فریب است که 
کســی ادعا کند برای مردم کار میکند؛ اما در عمل، کار او برای طبقات مرّفه باشد، نه برای 
طبقات مســتضعف و محروم. نه این که نباید برای طبقات مرّفه کار کرد؛ آنها هم از حقوق 
عمومی کشور باید بهره مند شوند؛ اما به آن کسی که محرومیت دارد و دستش از حقوق خود 

خالی مانده است، باید بیشتِر توّجه و هّمت و تالش را اختصاص داد.    80/3/14

این ها باید بیشتر از بقیه مردم مورد توجه قرار بگیرند
حضور آیت اهلل خامنه ای در مدرسه عشایری در جریان سفر به استان فارس، 22 آذر 1367

...

البالغه نهج

آن وقتى كه امام در سـال 58 در بیمارسـتان 
بسـترى بودند، همـان جا جلوى بیمارسـتان 
از  دسـته هائى  و  كردنـد  درسـت  جایـگاه 
ارتـش آمدنـد آنجـا رژه رفتنـد و روز ارتـش 
بـه وسـیله ى امـام اعـالم شـد.91/2/3  یكى 
از بهتریـن و هوشـمندانه ترین كارهاى بزرگ 
امـام عزیزمـان، تعییـن روز ارتش بـود... امام 
بـراى اینكـه هرگونـه توطئـه اى را در مـورد 
نیروهـاى مسـلّح و ارتش جمهورى اسـالمى 
خنثى بكنـد، روز ارتـش را معّین كـرد؛ یعنى 
من همیـن ارتـش را، با همیـن خصوصّیاتش 
قبول دارم و نظام اسـالمى ]هم[ قبـول دارد. 
حـاال بنـده كـه ده هـا جلسـه در خصوصّیات 
ارتـش بـا امـام )رضوان اهلل علیـه( صحبـت 
خصوصـى كـرده بـودم -یـا دو بـه دو یـا بـا 
حضـور بعضـى دیگـر- مى دانـم ایـن فكـر 
قلبـى و عمیـق امـام بـود كـه بایـد ارتـش 
را حمایـت و تقویـت كـرد كـه انصافـاً فكـر 

درسـتى بـود.     96/1/30 

پیرشفت روایت

]در دوران قبل ار انقالب[ در داخل كشــور، 
بجز یک مناطــق معدودى كه مــورد توجه 
مســئوالن و ســردمداران رژیم بود، بقیهى 
مناطق كشــور دچار ویرانى و دچار ناآبادانى 
بود. امروز از یک گوشــهى كشــور یک خبر 
نابسامان مى رسد، همه حساس مى شوند. آن 
روز اغلب نقاط كشور، آنجورى بود؛ نابسامان 
بود، مردم زندگى نداشتند، آب نداشتند، برق 
نداشتند، جاده نداشــتند، از وسائل زندگى 
برخوردار نبودند. آنهائى كه مى دانســتند، با 
حســرت نگاه مى كردند؛ بســیارى هم اصاًل 
نمى دانستند چه خبر است؛ در نكبت زندگى 

مى كردند.   91/8/10 

ویرانی و ناآبادانی 
محصول رژیم پهلوی

گوهر اشک دفاع از مظلوم
اى خـداى عزیـز و اى خالـق حكیـم بى همتا! 
دسـتم خالـى اسـت و كوله پشـتى سـفرم 
خالـى، مـن بـدون بـرگ و توشـه اى به امیـد 
ضیافت عفـو و كـرم تو مى آیـم. من توشـه اى 
برنگرفتـه ام؛ چـون فقیـر ]را[ در نـزد كریـم 
چه حاجتى اسـت به توشـه و بـرگ؟! سـاُرق، 
چاُرقم پـر اسـت از امیـد به تـو و فضـل و كرم 
تـو؛ همـراه خـود دو چشـم بسـته آورده ام كه 
ثروت آن در كنـار همه ناپاكى هـا، یک ذخیره 
ارزشـمند دارد و آن گوهـر اشـک بـر حسـین 
فاطمه اسـت؛ گوهر اشـک بر اهل بیت اسـت؛ 
گوهـر اشـک دفـاع از مظلـوم، یتیـم، دفـاع از 

محصـورِ مظلـوم در چنـگ ظالـم. 

حاج قاسم مکتب

فرازی از وصیت نامه سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانی )6(
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رهبر انقالب در پاسخ به نامه وزیر بهداشت با شهید خدمت محسوب شدن اعضای جامعه پزشکی که در راه مقابله با بیماری کرونا جان خود را فدا کرده اند موافقت نمودند.تاریخ شهادت:62/01/26 و 66/01/31

نه سخت گیری و تلخی، نه امکانات بی حساب و کتاببا این دعا آماده ورود  به ضیافت  اهلل شوید
4 4حزب اهلل این است  |   خانواده ایرانی  |   4 کالم امام  |  

س اخالق
در

 این اتفاق، و ایثارى كــه این خانواده كردنــد، آن قدر مهم بود كه 
»خداى متعال در ســوره ى »هل  اتى« این جــور با عظمت از این 
حادثه یاد مى كند كه هفده هجده آیه حــول و حوش این حادثه 
عاَم َعلى ُحبِّه ِمسكیًنا  است؛ حادثه این قدر مهم است. َو یُطِعموَن الطَّ
َّما نُطِعُمُكم لَِوجِه اهلل؛ این حادثه، یک حادثه ى  َو یَتیًما َواَسیًرا * اِن
نمادین است؛ بله، آنجا این بزرگوارها بر گرسنگى خودشان و همه ى 
اعضاى خانواده شان صبر كردند و به یتیم و مسكین و اسیر كمک 

كردند، عمالً این اتّفاق افتاد، اّما این نمادین اســت؛ خب حضرت 
زهرا مى توانست آنجا بگوید كه بروید مسجد پیغمبر، آنجا حكومت 
اسالمى است دیگر... نه، وظیفه ى حكومت، وظیفه ى جامعه را نفى 
نمى كند. انسان ها در جامعه موّظفند كه به معناى واقعى كلمه به 
یكدیگر كمک بكنند؛ هم كمک مالى، هم كمک فكرى، هم كمک 
آبرویى، انواع و اقسام كمک ها باید در جامعه شكل بگیرد؛ این درس 

فاطمى است، این معرفت فاطمى است.« 98/11/26

        وظیفه مردم نسبت به یکدیگر در جامعه دینی
این روزها كه كشــور درگیر ویروس كرونا است، بسیارى از افراد و 
خانواده ها به دلیل شــرایط خاص اقتصادى كشور، با مشكالتى 
مواجه شده اند، »عّده اى هستند كه در این شرایط و در این اوضاع 
حقیقتاً زندگى شــان به سختى قابل گذران اســت و نمى توانند 
زندگى معمولِى عادِى خودشــان را اداره كننــد.« 99/1/21 براى 
همین رهبر انقالب در بیانات تلویزیونى خود در روز نیمه ى شعبان، 
از مردم درخواســتى داشتند: »مردمى كه دستشــان باز است و 
توانایى دارند بایستى در این زمینه فّعالّیت وسیعى را شروع كنند. 
َت   ُبوَّة« مى خوانیم: َو ارزُقنی ُمواسات َمن َقتَّ در صلوات شریف »َشَجرَُة النُّ
عَت َعَلیَّ ِمن َفضِلَک... َو اَحَییَتنی  َتحَت  ِظلِّک؛ یعنى  َعَلیِه ِمن ِرزِقَک ِبَا َوسَّ

این یكى از كارهاى الزمى است كه بایستى انجام بگیرد.« 1/21/ 99    
   واژه ى »مواســات« را در لغــت بــه معناى غمخــوارى و یارى 

3  دادن و كمــک كــردن بــه یكدیگــر ترجمــه كرده اند

4

ملّت ایران در آزمون كرونا خوب درخشیدند. اوج این افتخار ملّى متعلّق است به مجموعه ى درمانى كشور كه باز هم باید تكرار كنم عظمت و ارزش فداكارى اینها را؛ چه 
پزشكان، چه پرستاران، چه متخّصصین علوم آزمایشگاهى، چه رادیولوژى، چه بِهَورزاِن خانه هاى بهداشت، چه بخش هاى خدمات، تحقیقات و مدیریتى كه در این زمینه 

فّعالند؛ اوج این افتخار، متعلّق به اینها است؛ اینها جان خودشان را و سالمت خودشان را در خدمت مردم قرار داده اند؛ این خیلى بااهّمّیت و باعظمت است.     99/1/21  

افتخار ما به شهیدان از روی منطق است     |      این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای جامعه بهداشت و درمان کشور  

توجه به امام عصر)( وظیفه و نیاز همه ماست

تجمل گرایی مانع روحیه
 برادری و مواسات

یازده اقدام  مهم رهبر انقالب برای مقابله با کرونا
خط حزب اهلل مرور می کند

خوخاخاطره خوش رمضان امسال
توصیه رهبر انقالب برای رزمایش مواسات و همدلی

هنوز چند سالی از عمر با برکت امام حسن و امام حسین)( نگذشته بود که به بیماری سختی دچار شدند. پیامبر)( به همراه عده ای از 
اصحاب به مالقات ایشان آمدند. وقتی پیامبر حال وخیم آن دو را دیدند، خطاب به امیرالمؤمنین)( فرمودند: چه خوب است که از برای هفتـه

شفای حسنین)(، نذری کنی. امیرالمؤمنین)( به اتفاق حضرت زهرا)( نذر کردند که اگر حسن و حسین)( شفا یافتند، سه روز را 
روزه بگیرند. خداوند نذر آنان را پذیرفت و امام حسن و امام حسین)( شفا یافتند و آن دو بزرگوار نیز به نذر خویش وفا کرده و روزه گرفتند. 
روز اول اما هنگام افطار، مسکینی درب خانه ی آنها را زد و اظهار گرسنگی کرد. علی و فاطمه )( نیز افطار خود را به او داده و خود گرسنه ماندند. وقت افطار 
روز دوم، یتیمی از اوالد مهاجرین، و افطار سوم اســیری مجددا بر آنها وارد شــده و تقاضای غذا کردند. آن دو بزرگوار نیز همان کردند که در شب اول.
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1  اما در حقیقت، مواسات فراتر از این واژگان است. 

از منظر دینى، كمک كردن به دیگران ســه درجه دارد 
كه هر یک عنوانى خاص و ارزشــى متفاوت با دیگرى 

دارد:
درجه ى اول، كمــک كردن به نیازمنــدان از اضافه ى 
بر نیاز خود اســت. این نوع از كمک كردن، با توّجه به 
چگونگى آن، »انفاق«، »صدقه« و... نامیده مى  شــود. 
یک درجه باالتر، »مواسات« است، یعنى شریک كردن 
نیازمندان با خویش و ســهیم كردن آنها در آنچه خود 
بدان نیازمند و عالقه مند است. یعنى شبیه شدن خود 
به مســتمندان و نیازمندان. »همه باید خود را موّظف 
به مواســات بدانند. مواســات یعنى هیچ خانواده اى از 
خانواده هاى مســلمان و هم میهن و محروم را با دردها 
و محرومیت ها و مشــكالت خود تنها نگذاشــتن؛ به 
سراغ آنها رفتن و دست كمک رسانى به سوى آنها دراز 
كردن.« 81/9/15 البته »مواسات با مساوات فرق دارد؛ 
برابرى نیست. مواســات یعنى همراهى كردن و كمک 
كردن به برادر مؤمــن در همه ى امور. انســان وظیفه 
بداند؛ كمک فكــرى، كمک مالى، كمک جســمانى، 
كمک آبروئى. این مواسات است.« 86/6/31 و درجه ى 
ســوم كه متعالى ترین درجه اســت، »ایثار« نام دارد، 
یعنى واگــذار كردن همه ى آنچه خود بــدان نیاز دارد 
به دیگران. یعنى همان كارى كــه خانواده ى حضرت 

زهرا)( در ماجراى فوق انجام دادند. 

        تمرین زندگی در جامعه مهدوی
گرچه بعد از بیانات رهبر انقــالب درباره ى كمک افراد 
به یكدیگر در این شــرایط خاص، افــراد و گروه هاى 
مختلــف مردمى به صــورت خودجــوش وارد میدان 
شده و به این دعوت، لبیک گفتند، اما كشور به بیشتر 
از اینها نیاز دارد. مخصوصا آنكــه از چند روز دیگر، ماه 
مبارک رمضان هم آغاز مى شــود و همه مى دانیم كه 
اساســا یكى از كاركردهــاى روزه دارى، تشــّبه افراد 
جامعه، به فقیرترین و نیازمندترین انســان ها اســت. 
»ماه رمضان، ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه كمک 
به مستمندان اســت؛ چه خوب است كه یک رزمایش 
گســترده اى در كشــور به وجود بیاید براى مواسات 
و همدلى و كمک مؤمنانه به نیازمنــدان و فقرا كه این 
اگر اتّفــاق بیفتد، خاطره ى خوشــى را از امســال، در 
ذهن ها خواهد گذاشــت.« 99/1/21 رزمایش مواسات 
اگرچه مبتنى بر نیاز این روزهاى جامعه اســت، اما از 
طرف دیگر، رزمایش زندگــى در »جامعه ى مهدوى« 
هم هســت، جامعه اى كه مهم تریــن ویژگى هاى آن، 
»عدالت و مواسات« اســت. »ما براى اینكه ارادتمان به 
امام زمان ثابت بشود، بایستى صحنه ها و جلوه هایى از 
جامعه ى مهدوى را خودمان به وجود بیاوریم كه عرض 
كردیم، جامعه ى مهدوى، جامعه ى قسط و عدل است 
و جامعه ى عّزت اســت، جامعه ى علم است، جامعه ى 
مواسات و برادرى اســت؛ اینها را بایستى ما در زندگى 
خودمان تحّقق ببخشیم، به قدر امكان خودمان؛ این ما 

را نزدیک مى كند.«  99/1/21

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است
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از ابتدای درگیر شدن کشور در ماجرای بیماری کرونا و فراگیری آن، رهبر انقالب، برای مقابله با 
این بیماری اقدامات و تصمیمات متعددی را اتخاذ نموده اند. نشریه ی خط حزب اهلل 

بخشی از اقدامات منتشرشده در این زمینه توســط رهبر انقالب را در قالب 
اطالع نگاشت زیر مرور کرده است.

یازده اقدام  مهم
 رهبر انقالب برای 

مقابله با کرونا

1. انتشار پیام تصویري و روحیه دادن به جامعه پزشکي
رهبر انقـالب در همان روزهـاى ابتدایى شـیوع بیمارى كرونا جلسـه اى 
بـا حضـور رئیـس فرهنگسـتان علـوم پزشـكي ترتیـب دادنـد و ضمن 
تشـكر و قدردانى از زحمات جامعـه ى پزشـكى در این پیـام تصویرى - 
كـه در محـل اتـاق كارشـان ضبـط شـده بـود -  فرمودند: »مـن برنامـه ى امـروز را 
فقـط ترتیـب دادم بـراى همین كـه ایـن تشـكر را بكنـم... كارتان بسـیار بـا ارزش 
اسـت. هـم ارزش جامعـه ى پزشـكى و پرسـتارى را در جامعه بـاال مى برد كـه برده، 
هـم مهم تـر از این، ثـواب الهى اسـت كـه خـداى متعـال قطعاً به شـما اجـر خواهد 

داد.« 98/12/8 

2. دستور به همه دستگاه های مرتبط با دفتر رهبری 
ــه  ــتور ب ــى دس ــاى ابتدای ــان روزه ــالب در هم ــر انق ــر رهب ــدام دیگ اق
همــه ى نهادهــاى زیرمجموعــه ى رهبــرى بــراى همــكارى و كمــک بــه 
ــریع تر موضــوع و  ــراى حــل س ــط، ب وزارت بهداشــت و مســئولین مرتب
ــا دفتــر مــا  ــود: »از همــه ى دســتگاه هایى كــه مرتبــط ب ــه مــردم ب خدمــت بهتــر ب
هســتند خواســته ایم كــه آنهــا هــم در ایــن زمینــه همــه ى امكاناتشــان را در اختیــار 
ــتاد  ــون س ــى همچ ــتور، نهادهای ــن دس ــرو ای ــد.«98/12/13 پی ــرار بدهن ــردم ق م
اجرایــى فرمــان امــام، بنیــاد مســتضعفان، كمیتــه ى امــداد امــام خمینــى و آســتان 
قــدس رضــوى مأمــور شــدند تــا امكانــات خــود را بــراى حــل این مشــكل بــه میدان 
بیاورنــد. از جملــه ى ایــن اقدامــات مى تــوان بــه راه انــدازى بزرگ تریــن كارخانــه ى 
ــا تولیــد  تولیــد ماســک جنــوب غــرب آســیا توســط ســتاد اجرایــى فرمــان امــام ب
روزانــه چهــار میلیــون ماســک اشــاره كــرد. بنیــاد مســتضعفان نیــز بــراى جبــران 
ــد از  ــواده ى نیازمن ــزار خان ــه 38 ه ــرد و ب ــدام ك ــا اق ــى ناشــى از كرون خســارات مال
قبیــل خانواده هــاى كولبــران كمــک مالــى كــرد. كمیتــه ى امــداد امــام 
خمینــى)ره( نیــز 25 هــزار بســته ى بهداشــتى بیــن نیازمنــدان و پرداخــت حقــوق 
فوق العــاده بــه بیمــاران صعب العــالج نیازمنــد را آغــاز كــرد. آســتان قــدس 
رضــوى نیــز در همــان روزهــاى اول یــک میلیــون ماســک، 500 هــزار لیتــر الــكل 
ــز  ــتان ها و مراك ــه بیمارس ــه و ب ــارى را تهی ــخیص بیم ــت تش ــزار كی ــى و 6 ه طب
درمانــى رســاند. آســتان قــدس در مرحلــه ى بعــد1/5 میلیــارد تومــان بــراى كمــک 

به رفع نیازهاى ضرورى در این زمینه اختصاص داد.

3. استفاده از فرصت برنامه روز 
درختکاری برای صحبت با مردم

یكى از تصمیمات رهبر انقالب در 
دوره ى فراگیرى بیمــارى كرونا 
حــذف نكــردن برنامــه ي روز 
درختكاري به منظور بزرگ نشان ندادن بیش 
از حد ماجرا بود؛ ایشــان در عیــن حال نكات 
بهداشتى الزم در این برنامه را نیز به طور كامل 
رعایت كردند؛ مثال از دستكش استفاده كردند 
و فاصله ى با اطرافیــان حاضر در برنامه رعایت 
شده بود. در بیانات ایشــان در این روز، موارد 
مهم دیگرى هم وجود داشت از جمله: توصیه 
به همــه ي مــردم بــراي تخطي نكــردن از 
توصیه هاي مســئولین، توجه به خدا و عامل 
معنویت به عنوان حالل مشــكالت، توصیه ي 
معنــوي خواندن دعــاي هفتــم صحیفه ي 
سجادیه و تقدیر از اقدامات خودجوش مردمي.

4. موافقت با شهید محسوب 
شدن مدافعان سالمت

كمتر از بیست روز از 
فراگیــرى  شــروع 
بیمــارى كرونــا در 
كشور نگذشته بود كه رهبر انقالب 
در پاســخ به نامه ى آقــاى دكتر 
نمكى وزیر محترم بهداشــت با 
شــهیِد خدمت محسوب شدن 
اعضاى جامعه  ى پزشكى كه در راه 
مبارزه با این بیمارى جانشان را فدا 
كرده بودند موافقت نمودند. وزیر 
بهداشت در نامه اى به رهبر انقالب 
براى موافقت با این پیشنهاد تشكر 
و قدردانى نمــود و آن را افتخارى 
براى جامعه بهداشــت و درمان 

كشور دانست.

)(5. تشکیل قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا
یكـى از اقدامـات دیگـر رهبـر انقـالب در ایـن زمینـه 

دسـتورى بود كه بـه سـتاد كل نیروهاى مسـلح در 22 اسـفندماه 
براى تشـكیل یک قـرارگاه مركـزى به منظـور هدایـت و هم افزایى 

همـه ى امكانـات نیروهـاى مسـلح بـراى مقابلـه با ایـن بیمـارى فراگیـر صادر 
كردنـد. آماده سـازى نقاهتـگاه و بیمارسـتان صحرایى ارتـش در محل نمایشـگاه 
بین المللـى تهـران ظـرف 48 سـاعت، سـازماندهى 5 هـزار پزشـكیار و بهیـار در 
نیـروى زمینـى سـپاه پاسـداران، تقویـت بیمارسـتان هاى سـیار در شـهرهاى 
مختلـف كشـور توسـط ارتـش و سـپاه و برنامه ریزى بـراى احـداث تعداد بیشـتر 
بیمارسـتان صحرایـى، و اجـراى برنامه هـاى پاكسـازى و ضدعفونـى اماكـن 
مختلف شـهرها تنها بخشـى از اقدامـات انجام شـده در نیروهاى مسـلح كشـور 
در قالب همین سـتاد بوده اسـت كـه تحسـین بسـیارى از ناظـران بین المللى را 

نیز برانگیخت.

6. حمایت از تصمیمات و برنامه های ستاد ملی مقابله با کرونا
یكى از نكاتى كه رهبر انقالب از همان روزهاى آغازین فراگیرى این بیمارى بر 

آن تاكید كردند، حمایت اجراى مصوبات و رعایت مقرراتى بود كه مسئولین 
ستاد ملى مبارزه با كرونا در این زمینه تعیین كرده اند. ایشان در روز 13 اسفند 
در برنامه ى درختكارى فرمودند »توصیه ِى اّول این است كه ما كاماًل رعایت مقّرراتى را كه 
مسئولین براى ما مشــّخص مى كنند، براى خودمان فریضه بدانیم و الزم بدانیم و عمل 
كنیم.« همچنین در سخنرانى نوروزى در سوم فروردین بار دیگر بر این مهم تأكید كردند: 
»مســئولین محترم ذى ربط در این كار دستوراتى داده اند، و ان شــاءاهلل این دستورات را 

بایستى عمل كرد؛ همه باید عمل كنند این دستورات را.« 99/1/3

7. موافقت با مرخصی و عفو زندانیان
چند روزى بیشتر به عید نوروز باقى نمانده بود كه رهبر انقالب با پیشنهاد رئیس 
قوه ى قضائیه، مینى بر عفو گروه هاى متعددى از زندانیان كشور حتى برخى از 
زندانیان جرائم امنیتى موافقت نمودند. نتیجه ى این فقره از عفو رهبرى آزادى 
بیش از ده هزار نفر از زندانیان كشــور بود.این اقدام موجب خوشحال و شادمانى بسیارى از 

خانواده هاى این زندانیان كه نگران شیوع احتمالى این بیمارى در زندان بودند شد.

8. اقدامات حرم های مطهر 
به منظور حفظ سالمت مردم

حفـظ و سـالمت جـان مردم 
آنقـدر بـراى رهبـر انقـالب و 
اسـالمى  جمهـورى  نظـام 
واجد اهمیـت بود كـه حتى رهبـر انقالب 
نـوروزى خـود دربـاره ى  در سـخنرانى 
و  متبركـه  اماكـن  تعطیلـى  مصلحـت 
جلسـات مذهبـى نیـز مـواردى را مطرح 
فرمودنـد: »در طول تاریخ ما به این شـكل 
بى سـابقه اسـت كـه همه جـا حّتـى مثاًل 
حرمـه اى مطّهـر و نمازهـاى جمعـه و 
جماعـت تعطیـل بشـود؛ ایـن بى سـابقه 
اسـت، ولى خب چاره اى نبوده  اسـت؛ این 
جـور مصلحـت دانسـته اند و ایـن جورى 
عمـل كرده انـد؛ اینهـا را رعایـت بكنند تا 
ان شـاءاهلل خـداى متعـال هـر چـه زودتر 
ایـن بـال را از سـر ملّـت ایـران و همـه ى 
ملّتهاى مسـلمان و همه ى بشـریّت كم و 

كوتاه كند.« 99/1/3

9. تقدیر از
 طرح جامع غربالگری

در نهمین روز از فروردین سال 
99 رهبــر انقــالب در پــى 
مالحظــه ى گــزارش وزیــر 
بهداشت از اقدامات انجام شده توسط دستگاه 
بهداشت و درمان كشور براى مقابله با كرونا 
چنین نوشتند:»تدابیر صورت گرفته خوب و 
ان شاءاهلل مؤثر اســت. طرح غربالگرى كار 
بزرگى است. بهره گیرى از كمک نیروهاى 
بسیج و داوطلبان مردمى كمک بزرگى به 
رهائى كشور از این عارضه ى همه گیر خواهد 

كرد ان شاءاهلل.« 

10. موافقت با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی
رهبر انقالب به منظور مقابله و مدیریت عوارض ناشى از شیوع ویروس كرونا در كشور، و نهضت خدمت رسانى بیشتر 
به مردم، با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ى ملى موافقت كردند. در ابالغیه ى ریاست محترم جمهور به 
دســتگاه هاى ذیربط مقرر شــد كه نیازهاى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى از ایــن منبع تامین و 

حتى االمكان از تولیدات داخلى و با استفاده از شرک تهاى دانش بنیان اقدام شود. 

11. تقدیر از نیروهای داوطلب جهادی و مردمی
رهبر انقالب در بیانات تلویزیونى به مناسبت عید نیمه ى شعبان در كنار تقدیر از زحمات و فداكارى هاى جامعه بهداشت و 
درمان كشور از تالش و مجاهدت نیروهاى داوطلب مردمى تقدیر كرده و از برخى از گروه ها نیز اسم بردند: از طرح »هر محله 
یک قربانى« در سبزوار گرفته، تا بانوان یزدى كه خانه هاى خودشان را به كارگاه ماسک دوزى تبدیل كردند، تا طالب خوزستانى 
كه داخل خانه هاى مردم را هم ضدعفونى كردند تا صاحبان امالک شیرازى كه اجاره ها را بخشیدند، تا رئیس حوزه ى علمیه ى تبریز كه 

خودش وارد میدان شده و تا نامزد رأى نیاورده در انتخابات مجلس كه ستاد انتخاباتى اش را مركزى براى فعالیت هاى مردمى قرار داده  و... .

خط حزب اهلل مرور می کند


