
 این اتفاق، و ایثـاری که این خانـواده کردند، 
آن قـدر مهـم بـود کـه »خـدای متعـال در 
سـوره ی »هل  اتـی« این جـور با عظمـت از 
ایـن حادثـه یـاد می کند کـه هفـده هجده 
آیه حـول و حوش ایـن حادثه اسـت؛ حادثه 
عاَم َعلی  این قدر مهم اسـت. َو یُطِعمـوَن الطَّ
َّما نُطِعُمُکم  ُحبِّه ِمسکیًنا َو یَتیًما َواَسـیًرا * اِن
لَِوجـِه اهلل؛ این حادثه، یـک حادثه ی نمادین 
اسـت؛ بله، آنجا ایـن بزرگوارها بر گرسـنگی 
خودشـان و همـه ی اعضـای خانواده شـان 
صبر کردنـد و بـه یتیـم و مسـکین و اسـیر 
کمـک کردنـد، عمـًا ایـن اتّفـاق افتـاد، اّما 
ایـن نمادیـن اسـت؛ خـب حضـرت زهـرا 
می توانسـت آنجـا بگویـد که بروید مسـجد 
پیغمبر، آنجا حکومت اسـامی است دیگر... 
نـه، وظیفه ی حکومـت، وظیفـه ی جامعه را 
نفی نمی کند. انسـان ها در جامعـه موّظفند 
که به معنای واقعی کلمه بـه یکدیگر کمک 
بکنند؛ هـم کمک مالـی، هم کمـک فکری، 
هم کمـک آبرویـی، انـواع و اقسـام کمک ها 
بایـد در جامعـه شـکل بگیـرد؛ ایـن درس 
فاطمی اسـت، ایـن معرفت فاطمی اسـت.« 

98/11/26

        وظیفـه مردم نسـبت بـه یکدیگر در 
جامعـه دینی

ایـن روزهـا کـه کشـور درگیـر ویـروس 

کرونـا اسـت، بسـیاری از افـراد و خانواده ها 
به دلیـل شـرایط خـاص اقتصادی کشـور، 
بـا مشـکاتی مواجـه شـده اند، »عـّده ای 
هسـتند کـه در ایـن شـرایط و در ایـن 
اوضـاع حقیقتـاً زندگی شـان بـه سـختی 
قابـل گـذران اسـت و نمی تواننـد زندگـی 
معمولـِی عـادِی خودشـان را اداره کننـد.« 
99/1/21 برای همیـن رهبر انقاب در بیانات 
تلویزیونـی خـود در روز نیمه ی شـعبان، از 
مـردم درخواسـتی داشـتند: »مردمـی که 
دستشـان باز اسـت و توانایی دارند بایسـتی 
در ایـن زمینـه فّعالّیـت وسـیعی را شـروع 
ُبـوَّة«  کننـد. در صلـوات شـریف »َشـَجرَُة النُّ
تَ  َعَلیِه  می خوانیـم: َو ارزُقنـی ُمواسـات َمـن َقـرَّ
... َو اَحَییَتنی   ـعَت َعَلیَّ ِمن َفضِلـکَ ِمن ِرزِقَک ِبَا َوسَّ

َتحـَت  ِظلِّـک؛ یعنـی ایـن یکـی از کارهـای 

الزمی اسـت کـه بایسـتی انجـام بگیـرد.« 
    99  /1/21

بـه  لغـت  در  را  »مواسـات«  واژه ی     
معنـای غمخـواری و یـاری دادن و کمـک 
کرده انـد ترجمـه  یکدیگـر  بـه   کـردن 

  امـا در حقیقـت، مواسـات فراتـر از ایـن 
واژگان اسـت. از منظـر دینی، کمـک کردن 
بـه دیگـران سـه درجـه دارد کـه هـر یـک 
عنوانی خـاص و ارزشـی متفاوت بـا دیگری 

دارد:
درجـه ی اول، کمـک کـردن بـه نیازمندان 

از اضافـه ی بـر نیـاز خـود اسـت. این نـوع از 
کمـک کـردن، بـا توّجـه بـه چگونگـی آن، 
»انفـاق«، »صدقـه« و... نامیـده می  شـود. 
اسـت،  »مواسـات«  باالتـر،  درجـه  یـک 
یعنی شـریک کـردن نیازمندان بـا خویش 
و سـهیم کـردن آنهـا در آنچـه خـود بـدان 
نیازمنـد و عاقه منـد اسـت. یعنـی شـبیه 
شـدن خـود بـه مسـتمندان و نیازمنـدان. 
»همـه بایـد خـود را موّظـف بـه مواسـات 
بداننـد. مواسـات یعنـی هیـچ خانـواده ای 
و  و هم میهـن  از خانواده هـای مسـلمان 
و  محرومیت هـا  و  دردهـا  بـا  را  محـروم 
مشـکات خـود تنهـا نگذاشـتن؛ به سـراغ 
بـه  کمک رسـانی  دسـت  و  رفتـن  آنهـا 
سـوی آنهـا دراز کـردن.« 81/9/15 البتـه 
»مواسـات بـا مسـاوات فـرق دارد؛ برابـری 
نیسـت. مواسـات یعنـی همراهی کـردن و 
کمـک کـردن بـه بـرادر مؤمـن در همـه ی 
امور. انسـان وظیفـه بدانـد؛ کمـک فکری، 
کمـک مالـی، کمـک جسـمانی، کمـک 
آبروئـی. ایـن مواسـات اسـت.« 86/6/31 و 
درجـه ی سـوم کـه متعالی تریـن درجـه 
اسـت، »ایثـار« نـام دارد، یعنـی واگـذار 
کردن همـه ی آنچه خود بـدان نیـاز دارد به 
دیگران. یعنـی همـان کاری که خانـواده ی 
 حضـرت زهـرا)( در ماجرای فـوق انجام 

دادند. 

        تمرین زندگی در جامعه مهدوی
گرچه بعـد از بیانـات رهبر انقـاب درباره ی 
کمـک افـراد بـه یکدیگـر در ایـن شـرایط 
خـاص، افـراد و گروه هـای مختلـف مردمی 
بـه صـورت خودجـوش وارد میدان شـده و 
بـه ایـن دعـوت، لبیـک گفتنـد، اما کشـور 
به بیشـتر از اینهـا نیـاز دارد. مخصوصا آنکه 
از چنـد روز دیگـر، مـاه مبارک رمضـان هم 
آغـاز می شـود و همـه می دانیـم که اساسـا 
تشـّبه  روزه داری،  کارکردهـای  از  یکـی 
افراد جامعـه، بـه فقیرتریـن و نیازمندترین 
انسـان ها اسـت. »مـاه رمضـان، مـاه انفـاق 
اسـت، مـاه ایثـار اسـت، مـاه کمـک بـه 
مسـتمندان اسـت؛ چـه خـوب اسـت کـه 
یـک رزمایـش گسـترده ای در کشـور بـه 
وجـود بیایـد بـرای مواسـات و همدلـی و 
کمـک مؤمنانـه بـه نیازمنـدان و فقـرا کـه 
ایـن اگـر اتّفـاق بیفتـد، خاطره ی خوشـی 
را از امسـال، در ذهن هـا خواهد گذاشـت.« 
99/1/21 رزمایـش مواسـات اگرچـه مبتنی 
بـر نیـاز ایـن روزهـای جامعه اسـت، امـا از 
طرف دیگر، رزمایش زندگـی در »جامعه ی 
کـه  جامعـه ای  هسـت،  هـم  مهـدوی« 
و  »عدالـت  آن،  ویژگی هـای  مهم تریـن 
مواسـات« اسـت. »ما برای اینکـه ارادتمان 
به امام زمان ثابت بشـود، بایسـتی صحنه ها 
و جلوه هایی از جامعه ی مهـدوی را خودمان 
بـه وجـود بیاوریـم کـه عـرض کردیـم، 
جامعـه ی مهـدوی، جامعه ی قسـط و عدل 
اسـت و جامعه ی عّزت اسـت، جامعه ی علم 
اسـت، جامعـه ی مواسـات و برادری اسـت؛ 
اینهـا را بایسـتی مـا در زندگـی خودمـان 
تحّقق ببخشـیم، بـه قـدر امـکان خودمان؛ 

ایـن مـا را نزدیـک می کنـد.«  99/1/21
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امام کالم

با این دعا آماده ورود
 به ضیافت  اهلل شوید               

ماه شعبان مقدمه اســت برای ماه مبارک 
رمضان که مردم مهیا بشــوند برای ورود در 
ماه مبارک رمضان و ورود در »ضیافت اللّ «. 
شما وقتی که می خواهید به مهمانی بروید، 

یک وضع دیگری 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 شــعبانیه اســت. 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 

یکی از هوشمندانه ترین کارهای امام خمینی)(نه سخت گیری و تلخی، نه امکانات بی حساب و کتاب

رصدی گزارش

بـه فرزندانتـان برسـید؛ »قـوا انفسـکم و اهلیکـم نـارا وقودهـا الّنـاس و الحجـارة«. 
)تحریـم/6( حـق نداریـم فرزنـدان را رهـا کنیـم. سـعی تان این باشـد که ایمانشـان 
را حفـظ کنیـد. کاری نکنیـد که ایمـان جوانتـان، دختـر و پسـرتان متزلزل شـود... 
از هـر دو طـرف هـم ممکـن اسـت: گاهـی بـا سـختگیری های بیجـا - کـه بنـده به 
سـختگیریهای بیجـا اصـًا توصیـه نمی کنـم - و گاهـی هم بـا برخـورد تنـد و تلخ و 
تـرش، بعضی هـا بچه هـا را زده می کننـد؛ بعضـی هـم از آن طـرف بـا بی مباالتی هـا 
و الابالیگریهـا و امکانـات بی حسـاب در اختیـار بچه هـا گذاشـتن و از هر غلـِط آنها با 
اغماض چشم پوشـی کـردن، بچه ها را با دسـت خـود طـرد می کننـد؛ در نتیجه بچه 
فاسـد و خـراب می شـود. بایـد بـا منطـق و برخـورد صحیـح و مهربانانـه بـا فرزندان 

83/8/6 برخـورد کـرد. 

تجمل گرایی مانع روحیه برادری و مواسات

توجه به امام عصر)( وظیفه و نیاز همه ماست

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

آن وقتـی کـه امـام در سـال 58 در بیمارسـتان بسـتری بودنـد، همـان جـا جلـوی 
بیمارسـتان جایـگاه درسـت کردنـد و دسـته هائی از ارتش آمدنـد آنجـا رژه رفتند و 
روز ارتش به وسـیله ی امام اعـام شـد.91/2/3  یکـی از بهترین و هوشـمندانه ترین 
کارهـای بـزرگ امـام عزیزمـان، تعییـن روز ارتش بـود... امـام بـرای اینکـه هرگونه 
توطئـه ای را در مورد نیروهـای مسـلّح و ارتش جمهوری اسـامی خنثـی بکند، روز 
ارتش را معّین کـرد؛ یعنی مـن همین ارتـش را، با همیـن خصوصّیاتش قبـول دارم 
و نظام اسـامی ]هـم[ قبـول دارد. حاال بنده کـه ده ها جلسـه در خصوصّیـات ارتش 
بـا امـام )رضوان اهلل علیـه( صحبـت خصوصـی کرده بـودم -یـا دو بـه دو یا بـا حضور 
بعضی دیگـر- می دانم این فکـر قلبـی و عمیق امام بـود که بایـد ارتـش را حمایت و 

تقویت کرد کـه انصافاً فکـر درسـتی بـود.     96/1/30 

رهبری خاطرات

انقالبی گری اخالق 

بــه همســایه ها و فقــرا رســیدگی کنیــد. یکــی از عواملــی کــه نمی گــذارد 
ــه  ــود، روحی ــرا دراز ش ــاری فق ــه ی ــد، ب ــک دارن ــی کم ــه توانای ــانی ک ــت کس دس
ــای بزرگــی اســت کــه  ــرای جامعــه ب ــل در جامعــه اســت. ب ــی و تجّم مصرف گرای
ــه بیشــتر مصــرف کــردن،  ــه روز در آن زیــاد شــود و همــه ب ــه مصــرف، روزب میــل ب
ــد  ــال نشــانه های ُم ــر پوشــیدن و دنب ــر خــوردن، متنّوع ت بیشــتر خــوردن، متنّوع ت
و هــر چیــز تــازه بــرای وســایل زندگــی و تجّمــات آن رفتــن، تشــویق شــوند. چــه 
ــدن در  ــرف ش ــی رود و از مص ــدر م ــا ه ــن راه ه ــه در ای ــی ک ــا و پول های ثروت ه
ــاز  ــت، ب ــردم اس ــی از م ــکات جمع ــع مش ــدا و رف ــای خ ــب رض ــه موج ــی ک  جای

81/9/15 می ماند!  

ملّت ایــران در آزمون کرونا خوب درخشــیدند. اوج این افتخار ملّی متعلّق اســت به مجموعه ی 
درمانی کشــور که باز هم باید تکــرار کنم عظمت و ارزش فــداکاری اینها را؛ چه پزشــکان، چه 
پرستاران، چه متخّصصین علوم آزمایشگاهی، چه رادیولوژی، چه بِهَورزاِن خانه های بهداشت، چه 
بخش های خدمات، تحقیقات و مدیریتی که در این زمینه فّعالند؛ اوج این افتخار، متعلّق به اینها 
است؛ اینها جان خودشان را و سامت خودشان را در خدمت مردم قرار داده اند؛ این خیلی بااهّمّیت 

و باعظمت است.     99/1/21  

اوج این افتخار ملی متعلق است به جامعه درمانی کشور

این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه 
شهدای جامعه بهداشت و درمان کشور 

شهادت : 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:اسفند 98 
و فروردین 99

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 کسی ادعا کند برای مردم کار میکند؛ اما در عمل، کار او برای 
طبقات مرّفه باشــد، نه برای طبقات مســتضعف و محروم. نه این که نباید برای 
طبقات مرّفه کار کرد؛ آنها هم از حقوق عمومی کشــور 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

ــی اســت و کوله پشــتی  ــق حکیــم بی همتــا! دســتم خال ــز و ای خال ای خــدای عزی
ــو  ــرم ت ــو و ک ــت عف ــد ضیاف ــه ای به امی ــرگ و توش ــدون ب ــن ب ــی، م ــفرم خال س
می آیــم. مــن توشــه ای برنگرفتــه ام؛ چــون فقیــر ]را[ در نــزد کریــم چــه حاجتــی 
اســت بــه توشــه و بــرگ؟! ســاُرق، چاُرقــم پــر اســت از امیــد بــه تــو و فضــل و کــرم 
تــو؛ همــراه خــود دو چشــم بســته آورده ام کــه ثــروت آن در کنــار همــه ناپاکی هــا، 
ــر حســین فاطمــه اســت؛ گوهــر  یــک ذخیــره ارزشــمند دارد و آن گوهــر اشــک ب
اشــک بــر اهل بیــت اســت؛ گوهــر اشــک دفــاع از مظلــوم، یتیــم، دفــاع از محصــوِر 

ــم. ــوم در چنــگ ظال مظل

گوهر اشک دفاع از مظلوم
فرازی از وصیت نامه سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی )6(

ــی  ــوار و ول ــام بزرگ ــا آن ام ــی ب ــوی، روح ــی، معن ــاط عاطف ــزوم ارتب ــورد ل در م
معصــوم الهــی بــرای یکایــک مــا، مســأله را در حــد تحلیــل روشــنفکری و فکــری 
محــدود نکنیــد، آن معصــوِم برگزیــده ی خــدا امــروز در میــان مــا انســانها، در یــک 
ــرای  ــی ب ــود دارد... منته ــد، او وج ــی می کن ــم زندگ ــا نمی دانی ــه م ــا ک ــای دنی ج
مــا ناشــناخته اســت. ایــن انســان برگزیــده ی پــروردگار امــروز هســت و مــا بایــد 
ــم.  ــت بکنی ــد تقوی ــه صــورت قلبــی هــم بای ــه صــورت شــخصی، ب ــان را ب رابطه م
ــه  ــنایی و توج ــر و آش ــه ولی عص ــل ب ــا توس ــه ی م ــراد جامع ــک اف ــک ت ــی ت یعن
بــه آن حضــرت را بایســتی یــک وظیفــه و یــک فریضــه ی خودشــان بداننــد و دعــا 

ــرت. 99/1/21 ــرای آن حض ــد ب کنن

ــه  ــدودی ک ــق مع ــک مناط ــز ی ــور، بج ــل کش ــاب[ در داخ ــل ار انق ]در دوران قب
ــود، بقیهــی مناطــق کشــور دچــار  ــم ب ــورد توجــه مســئوالن و ســردمداران رژی م
ویرانــی و دچــار ناآبادانــی بــود. امــروز از یــک گوشــهی کشــور یــک خبــر نابســامان 
ــود؛  ــوری ب ــور، آنج ــاط کش ــب نق ــوند. آن روز اغل ــاس می ش ــه حس ــد، هم می رس
ــاده  ــتند، ج ــرق نداش ــتند، ب ــتند، آب نداش ــی نداش ــردم زندگ ــود، م ــامان ب نابس
ــا  ــتند، ب ــه می دانس ــی ک ــد. آنهائ ــوردار نبودن ــی برخ ــائل زندگ ــتند، از وس نداش
ــد؛ بســیاری هــم اصــًا نمی دانســتند چــه خبــر اســت؛ در  ــگاه می کردن حســرت ن

ــد.   91/8/10  ــی می کردن ــت زندگ نکب

ویرانی و ناآبادانی، محصول رژیم پهلوی

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

 هنوز چند سالی از عمر با برکت امام حسن و امام حسین)( نگذشــته 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 شفای هفتـه

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 اسیری مجددا بر آنها وارد شده و تقاضای غذا کردند. آن دو بزرگوار نیز همان کردند که در شب اول.

از ابتدای درگیر شدن کشــور 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 توسط 
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
رهبـر انقـاب در همـان روزهـای ابتدایـی شـیوع بیمـاری کرونـا 
جلسـه ای با حضور رئیس فرهنگسـتان علوم پزشـکي ترتیـب دادند 
و ضمن تشـکر و قدردانی از زحمات جامعه ی پزشـکی در این پیـام تصویری - 
که در محل اتاق کارشـان ضبط شـده بـود -  فرمودنـد: »من برنامـه ی امروز را 
فقط ترتیب دادم بـرای همین که این تشـکر را بکنـم... کارتان بسـیار با ارزش 
اسـت. هـم ارزش جامعـه ی پزشـکی و پرسـتاری را در جامعـه باال می بـرد که 
برده، هـم مهم تـر از ایـن، ثـواب الهی اسـت کـه خـدای متعـال قطعاً به شـما 

اجر خواهد داد.« 98/12/8 

2. دستور به همه دستگاه های مرتبط با دفتر رهبری 
اقدام دیگر رهبــر انقاب در همان روزهای ابتدایی دســتور به همه ی 
نهادهــای زیرمجموعه ی رهبری بــرای همکاری و کمــک به وزارت 
بهداشت و مسئولین مرتبط، برای حل سریع تر موضوع و خدمت بهتر به مردم بود: 
»از همه ی دستگاه هایی که مرتبط با دفتر ما هستند خواسته ایم که آنها هم در این 
زمینه همه ی امکاناتشــان را در اختیار مردم قرار بدهنــد.«98/12/13 پیرو این 
دستور، نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته ی 
امداد امام خمینی و آستان قدس رضوی مأمور شدند تا امکانات خود را برای حل 
این مشــکل به میدان بیاورند. از جمله ی ایــن اقدامات می توان بــه راه اندازی 
بزرگ ترین کارخانه ی تولید ماسک جنوب غرب آسیا توسط ستاد اجرایی فرمان 
امام با تولید روزانه چهار میلیون ماسک اشــاره کرد. بنیاد مستضعفان نیز برای 
جبران خسارات مالی ناشــی از کرونا اقدام کرد و به 38 هزار خانواده ی نیازمند از 
قبیل خانواده های کولبران کمک مالی کرد. کمیته ی امداد امام خمینی)ره( نیز 
25 هزار بسته ی بهداشتی بین نیازمندان و پرداخت حقوق فوق العاده به بیماران 
صعب العاج نیازمند را آغاز کرد. آســتان قدس رضوی نیز در همان روزهای اول 
یک میلیون ماسک، 500 هزار لیتر الکل طبی و 6 هزار کیت تشخیص بیماری را 
تهیه و به بیمارستان ها و مراکز درمانی رساند. آستان قدس در مرحله ی بعد1/5 

میلیارد تومان برای کمک به رفع نیازهای ضروری در این زمینه اختصاص داد.

3. استفاده از فرصت برنامه روز درختکاری برای صحبت با مردم
یکی از تصمیمات رهبر انقاب در دوره ی فراگیــری بیماری کرونا حذف 
نکردن برنامه ي روز درختکاري به منظور بزرگ نشــان ندادن بیش از حد 
ماجرا بود؛ ایشان در عین حال نکات بهداشــتی الزم در این برنامه را نیز به طور کامل 
رعایت کردند؛ مثا از دستکش استفاده کردند و فاصله ی با اطرافیان حاضر در برنامه 
رعایت شده بود. در بیانات ایشــان در این روز، موارد مهم دیگری هم وجود داشت از 
جمله: توصیه به همه ي مردم براي تخطي نکردن از توصیه هاي مســئولین، توجه به 
خدا و عامل معنویت به عنوان حال مشکات، توصیه ي معنوي خواندن دعاي هفتم 

صحیفه ي سجادیه و تقدیر از اقدامات خودجوش مردمي.

4. موافقت با شهید محسوب شدن مدافعان سالمت
کمتر از بیست روز از شروع فراگیری بیماری کرونا در کشور نگذشته بود 
که رهبر انقاب در پاسخ به نامه ی آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت 
با شهیِد خدمت محسوب شدن اعضای جامعه  ی پزشــکی که در راه مبارزه با این 
بیماری جانشان را فدا کرده بودند موافقت نمودند. وزیر بهداشت در نامه ای به رهبر 
انقاب برای موافقت با این پیشنهاد تشــکر و قدردانی نمود و آن را افتخاری برای 

جامعه بهداشت و درمان کشور دانست.

)(5. تشکیل قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا
یکی از اقدامات دیگر رهبر انقاب در این زمینه دســتوری بود که به 
ستاد کل نیروهای مسلح در 22 اسفندماه برای تشکیل یک قرارگاه 
مرکزی به منظور هدایت و هم افزایی همه ی امکانات نیروهای مسلح برای مقابله 
با این بیماری فراگیر صادر کردند. آماده سازی نقاهتگاه و بیمارستان صحرایی 
ارتش در محل نمایشگاه بین المللی تهران ظرف 48 ساعت، سازماندهی 5 هزار 
پزشکیار و بهیار در نیروی زمینی سپاه پاسداران، تقویت بیمارستان های سیار 
در شهرهای مختلف کشور توسط ارتش و سپاه و برنامه ریزی برای احداث تعداد 
بیشتر بیمارســتان صحرایی، و اجرای برنامه های پاکسازی و ضدعفونی اماکن 
مختلف شهرها تنها بخشی از اقدامات انجام شده در نیروهای مسلح کشور در 
قالب همین ستاد بوده است که تحسین بســیاری از ناظران بین المللی را نیز 

برانگیخت.

6. حمایت از تصمیمات و برنامه های ستاد ملی 
مقابله با کرونا

یکی از نکاتی که رهبر انقــاب از همان روزهای 
آغازین فراگیری این بیماری بر آن تاکید کردند، 
حمایت اجرای مصوبات و رعایت مقرراتی بود که مسئولین 

ستاد ملی مبارزه با کرونا در این زمینه تعیین کرده اند. ایشان در روز 
13 اسفند در برنامه ی درختکاری فرمودند »توصیه ِی اّول این است که 
ما کاماً رعایت مقّرراتی را که مسئولین برای ما مشّخص می کنند، برای 

خودمان فریضه بدانیم و الزم بدانیم و عمل کنیم.« همچنین در سخنرانی 
نوروزی در ســوم فروردین بار دیگر بر این مهم تأکید کردند: »مسئولین 
محترم ذی ربط در این کار دســتوراتی داده اند، و ان شاءاهلل این دستورات را 

بایستی عمل کرد؛ همه باید عمل کنند این دستورات را.« 99/1/3

7. موافقت با مرخصی و عفو زندانیان
چند روزی بیشتر به عید نوروز باقی نمانده بود که رهبر انقاب 

با پیشنهاد رئیس قوه ی قضائیه، مینی بر عفو گروه های متعددی 
از زندانیان کشــور حتی برخی از زندانیان جرائم امنیتی موافقت نمودند. 

نتیجه ی این فقره از عفو رهبری آزادی بیش از ده هزار نفر از زندانیان کشور 
بود.این اقدام موجب خوشحال و شادمانی بســیاری از خانواده های این 

زندانیان که نگران شیوع احتمالی این بیماری در زندان بودند شد.

8. اقدامات حرم های مطهر به منظور حفظ سالمت مردم
حفظ و سـامت جان مـردم آنقدر بـرای رهبر انقـاب و نظام جمهوری اسـامی واجـد اهمیت بـود که حتی رهبـر انقاب در سـخنرانی نـوروزی خود دربـاره ی مصلحت 
تعطیلی اماکـن متبرکه و جلسـات مذهبی نیـز مـواردی را مطـرح فرمودنـد: »در طـول تاریخ ما به این شـکل بی سـابقه اسـت که همه جـا حّتی مثـًا حرمـه ای مطّهر و 
نمازهای جمعـه و جماعت تعطیل بشـود؛ این بی سـابقه اسـت، ولی خب چـاره ای نبوده  اسـت؛ ایـن جور مصلحت دانسـته اند و ایـن جوری عمـل کرده انـد؛ اینها را رعایـت بکنند تا 

ان شاءاهلل خدای متعال هر چه زودتر این با را از سر ملّت ایران و همه ی ملّتهای مسلمان و همه ی بشریّت کم و کوتاه کند.« 99/1/3

9. تقدیر از طرح جامع غربالگری
در نهمین روز از فروردین سال 99 رهبر انقاب در پی ماحظه ی گزارش وزیر بهداشــت از اقدامات انجام شده توسط دستگاه بهداشت و درمان کشور برای مقابله با کرونا چنین 
نوشتند:»تدابیر صورت گرفته خوب و ان شاءاهلل مؤثر است. طرح غربالگری کار بزرگی است. بهره گیری از کمک نیروهای بسیج و داوطلبان مردمی کمک بزرگی به رهائی کشور از این 

عارضه ی همه گیر خواهد کرد ان شاءاهلل.« 

10. موافقت با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی
رهبر انقاب به منظور مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، و نهضت خدمت رسانی بیشتر به مردم، با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق 
توسعه ی ملی موافقت کردند. در اباغیه ی ریاست محترم جمهور به دستگاه های ذیربط مقرر شــد که نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این منبع 

تامین و حتی االمکان از تولیدات داخلی و با استفاده از شرک تهای دانش بنیان اقدام شود. 

11. تقدیر از نیروهای داوطلب جهادی و مردمی
رهبر انقاب در بیانات تلویزیونی به مناسبت عید نیمه ی شعبان در کنار تقدیر از زحمات و فداکاری های جامعه بهداشت و درمان کشور از تاش و مجاهدت نیروهای داوطلب مردمی 
تقدیر کرده و از برخی از گروه ها نیز اسم بردند: از طرح »هر محله یک قربانی« در سبزوار گرفته، تا بانوان یزدی که خانه های خودشان را به کارگاه ماسک دوزی تبدیل کردند، تا طاب 
خوزستانی که داخل خانه های مردم را هم ضدعفونی کردند تا صاحبان اماک شیرازی که اجاره ها را بخشیدند، تا رئیس حوزه ی علمیه ی تبریز که خودش وارد میدان شده و تا نامزد رأی نیاورده در 

انتخابات مجلس که ستاد انتخاباتی اش را مرکزی برای فعالیت های مردمی قرار داده  و... .

خط حزب اهلل مرور می کند


