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پنج شنبه ی هفته ی گذشته، )8 اســفندماه( با شیوع 
بیماری اخیری که کشور را درگیر خود کرده است، رهبر هفتـه

انقالب در مقابل دوربین قرار گرفته و پیامی کوتاه صادر 
کردند. دکتر مرندی کــه آن روز در محضر رهبر انقالب 
حضور داشت،  این ماجرا را چنین روایت می کند: »وقتی صبح پنج شنبه 
خدمت رهبر انقالب رسیدم، ایشان به من فرمودند که قبل از هر کاری 
اول بیا به دفتــر کارم برویم، من می خواهم یک پیامــی را خطاب به 
پزشکان بدهم. من به همراه ایشان به دفتر کارشان رفتیم و دوربین هم 
حاضر و آماده بود و همان طور که همه دیدند این پیام در محل کارشان 
منتشر شد.« رهبر انقالب در آن پیام چنین فرمودند: »بنده می خواهم 
صمیمانــه تشــّکر کنــم از پزشــکان و پرســتاران و مجموعه ی 
دست اندرکاران پزشــکی در مواجهه و مبارزه ی با این بیماری ای که 
اخیراً در کشور به وجود آمده؛ همچنین تشّکر کنم از وزارت بهداشت و 
درمان و مجموعه ی همکاران آقای وزیر بهداشت در این مجموعه به 

خاطر تالش هایی که می کنند و زحمتی که می کشند.« 98/12/8 
پنج روز بعد )13 اسفند( رهبر انقالب به رسم هرساله، به مناسبت روز 
درختکاری، دو اصله نهال میوه غرس کردند. اما برخالف سال های قبل، 
که محتوای بیانات ایشان بعد از کاشت نهال، مرتبط با مناسبت آن روز 
و اهمیت مسأله ی محیط زیست بود، تنها به بیان یک جمله دراین باره 
اکتفا کرده و مجددا به موضوع اتفاق جاری کشور، یعنی بیماری موسوم 

به کرونا پرداختند. بیانات رهبر انقالب گرچه در مجموع یازده دقیقه 
بیشــتر نبود، اما درس ها و نکته های فراوانی داشت که در این مجال 

کوتاه، به چند محور آن اشاره می شود:
        اول: قدردانی از کادر درمانی و خانواده آنها

گرچه رهبر انقالب همانطور که اشاره شد، هفته ی گذشته صرفا برای 
خدا قوت به عوامل درمانی کشور، پیامی تصویری منتشر کردند، اما 
به سبب مجاهدت شبانه روزی این قشر در دوهفته ی اخیر، مجددا بر 
خود فرض دانستند که از آنها تشکر کنند. این صفت، گرچه مبتنی بر 
معارف دینی و اسالمی اســت، اما اصلی مدیریتی نیز هست. تشکر از 
کار کارکنان و قدر دانســتن زحمات آنان، حتما انگیزه ی آنان را برای 
خدمت بیشتر، دو صد چندان می کند، مخصوصا آنکه بدانند باالترین 
مقام دینی و سیاسی کشــور، فعالیت آنان را قدر دانسته و به آن لقب 
»جهاد فی سبیل اهلل« داده است:  »پزشکان، پرستاران، بقّیه ی عوامل 
درمانی حقیقتاً در حال جهاد فی سبیل اهلل  هستند؛ این کاری که امروز 
اینها می کنند جهاد فی ســبیل اهلل اســت و ارزش خیلی باالیی دارد. 
الزم می دانم از خانواده های این عزیزان هم تشّکر کنم - همسرانشان، 
فرزندانشان و پدر مادرهایشان که تحّمل می کنند این سختی را- بعضی 
از این عزیزان روزها، شب های متوالی به منازل خودشان سر نمی زنند و 
مشغول کار هستند، کار شبانه روزی در واقع می کنند، خانواده ها تحّمل 

می کنند، صبر می کنند، از آنها هم من عمیقاً متشّکرم.«

        دوم: احترام و پیروی از نظر کارشناسی متخصصان
مشی رهبر انقالب در تمام این سال ها، مشــورت و بهره بردن از نظر 
کارشناســی متخصصان بوده اســت، آنچنان کــه در ماجرای طرح 
ســهمیه بندی بنزین نیز رهبر انقالب تصمیم گیری درباره ی نحوه 
و چگونگی اجــرای آن را منوط به جمع بنــدی نظرات متخصصان و 
ســران ســه قوه کرده بودند. دکتر مرندی نیز درباره ی تبعیت رهبر 
انقالب از نظر تخصصی پزشکان چنین می گوید: »هر نظر و تشخیصی 
را که گروه پزشــکی خدمت رهبــر انقالب ارائه می کنند، همیشــه 
دوست دارند توضیحش را هم بشــنوند. به این دلیل که بعضی مواقع 
ممکن اســت تداخلی با بعضی از وظایف مذهبی ایشان ایجاد کند. 
اگر توضیح ما برایشان قانع  کننده باشــد که اغلب هست؛ هیچ وقت 
مخالفت نمی کنند. واقعاً بعد از ســال ها توفیق به عنوان مسئول تیم 
پزشکی  ایشــان یادم نمی آید که حتی یک مورد را هم مخالفت کرده 
باشند. همیشــه مطالبی را که ما خدمت شــان ارائه می کردیم مورد 
پذیرش ایشــان بوده اســت.« در این ماجرای اخیر نیز رهبر انقالب 
بار دیگر از همیــن منطق پیروی کرده و فرمودند: »یک درخواســت 
این است که از توصیه ها و دســتورالعمل های مجموعه های مسئول 
تخّطی نکنند... یقینــاً هر چیزی که کمک کند به ســالمت جامعه 
و عدم شــیوع این بیماری، یک حسنه اســت؛ در نقطه ی مقابل هر 

3  چیزی که کمک کند به شــیوع این بیماری، یک سّیئه است. 

2

هزاران هزار نفر رفتند در جبهه ها جنگیدند؛ از جان مایه گذاشتند؛ از خواب و خوراک گذشــتند؛ از گرمای روزهای سرد زمستان در کنار پدر و مادرشان 
گذشــتند؛ از پای کولر و آب خنِک یخچال در گرمای تابستان گذشتند؛ سختی ها را به خودشــان خریدند... خدای متعال به این تالِش جانانه و مخلصانه 
برکت داد.     ۸۴/2/12    |    * شهید داوود خالقی پور اولین شهید خانواده خالقی پور است که دو برادر کوچک ترش نیز در سال های پایانی جنگ به مقام رفیع شهادت نائل 
آمده اند. رهبر انقالب با حضور در منزل این خانواده شهید زنجانی از پدر و مادر فداکار این شهدا تجلیل کردند. در این دیدار رهبر انقالب از پدر شهدا به زبان ترکی حالشان 

را پرسیدند. آقای خالقی پور جواب دادند که من نصف جانم را برای انقالب تقدیم کردم. رهبر انقالب هم فرمودند همین نصف جان شما بیشتر از جان همه ی ما ارزش دارد. 

آنان که از خواب و خوراک و راحتی برای خدا گذشتند    |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید داوود خالقی پور *

مسئوالن نباید سوار اتومبیل گران قیمت شوند

والدت حضرت امیرالمومنین علی )( بر همه مســلمانان مبارک باد 

دعای هفتم صحیفه سجادیه را بخوانید

یازده دقیقه متفاوت
رهبر انقالب گرچه به رسم هرساله در روز درختکاری، دو اصله نهال 

میوه کاشتند،  اما محتوای بیانات آن، با سال های قبل فرق داشت

توصیه معنوی رهبر انقالب
 برای رفع گرفتاری و بیماری های اخیر
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نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

تضعیف سیاست های آمریکا با شهادت حاج قاسم 
گریگور میکس، یکی از نمایندگان کنگره ی آمریکا در نطق خود در حضور پمپئو، ضمن بی برنامه دانستن تصمیمات رئیس جمهور 
آمریکا علیه ایران، پیامدهای ترور ]سپهبد شهید[ قاسم سلیمانی را ناگوار توصیف کرد و گفت: »این عملیات نتیجه ی معکوس 
داشت و همه ی برنامه های ما را تضعیف کرد و به هیچ عنوان آمریکا را امن تر نکرد. این عملیات نتیجه ی معکوس داشت و همه ی 

برنامه های ما را تضعیف کرد و به هیچ عنوان آمریکا را امن تر نکرد. کارهای سؤال برانگیز دولت ترامپ تمامی ندارد.«

پیچیده تر شدن اوضاع سیاسی عراق
محمد عالوی که از ســوی برهم صالح رئیس جمهور عراق مأمور تشکیل کابینه شــده بود با عدم موفقیت در این مأموریت از 
نخست وزیری عراق استعفا داد. این اقدام عالوی ساعاتی پس از لغو جلسه ی رأی گیری مجلس پیرامون کابینه ی پیشنهادی وی 
صورت گرفت. برهم صالح مشورت ها برای انتخاب گزینه ی نخست وزیری را آغاز می کند و طی 15 روز آینده فرصت خواهد داشت 
که شخص مورد نظر را معرفی نماید. یکی از اعضای ارشد حزب اهلل عراق نیز اعالم کرده است: »برخی نام مصطفی الکاظمی، رئیس 
دستگاه اطالعات ملی عراق را برای تصدی پست نخست وزیری پیشنهاد می دهند. او یکی از متهمان همکاری با دشمن آمریکایی 
برای انجام جنایت ترور فرماندهان پیروزی است. ما نامزدی او را اعالن جنگ علیه ملت عراق می دانیم چراکه آنچه از امنیت این 

کشور باقی مانده را به آتش خواهد کشید.«

حمایت چندجانبه از تروریست های تکفیری در سوریه
ارتش سوریه پس از درگیری های شدید با تروریست های مورد حمایت ترکیه، به شهر سراقب در شمال غرب ادلب وارد 
شده و در حال تأمین امنیت این شهر استراتژیک اســت. بخش هایی از سراقب در روزهای گذشته مورد هجوم نیروهای 
مورد حمایت ترکیه قرار گرفته بود که اکنون بار دیگر به تصرف ارتش ســوریه قرار گرفته اســت. همچنین دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین از دیدار رجب طیب اردوغان و والدیمیر پوتین رؤســای جمهور ترکیه و روسیه در مسکو 
پیرامون تحوالت ســوریه در روز 15 یا 16 اسفند خبر داد. از سوی دیگر ســرنگونی دو جنگنده ی سوری و روس توسط 

پدافند ارتش ترکیه از اخبار مهم سوریه در هفته ی گذشته بود.

محکومیت کشتار مسلمانان هند 
وزیر امورخارجه ی ایران، موج خشونت سازمان یافته علیه مســلمانان هند را در شبکه های اجتماعی محکوم کرد. همچنین 
سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در نشست هفتگی خود گفت: »اخباری که ]از هند[ می شنویم نگران کننده است و امیدواریم 
هر چه زودتر به خشونت ها علیه مسلمانان در هندوستان خاتمه داده شود. ایران از کانال های رسمی این قضیه را دنبال کرده و 
امیدواریم هرچه سریع تر این خشونت ها پایان یابد و ثبات و آرامش به اقلیت ها در هند به ویژه مسلمانان باز گردد.« گفتنی است 
به دنبال اعتراضات گسترده ی اخیر در هند در اعتراض به قانون جنجالی شهروندی که علیه مسلمانان به شمار می رود، خشونت 

هندوها علیه مسلمانان در این کشور به شدت افزایش یافته است.

مسئوالن نباید سوار اتومبیل گران قیمت شوند
امروز طبقه ی متوسطی وجود دارد که به هرجهت وضعش خوب است؛ ولو اینکه حاال آن ثروت های افسانه ای را هم ندارد؛ لیکن 
عده ای هم هستند که برخورداری های زیادی دارند... من در جلسه ای آقایان مســئوالن دولتی را دعوت نمودم، با آنها راجع به 
همین قضیه ی اتومبیل های گران قیمت صحبت کردم و چیزهایی گفتم. البته یک مقــدار هم عمل کردند و باالخره بعضي ها 
اتومبیل های گران قیمت را کنار گذاشتند... دستگاه هایی که مسئوالن این کار هستند، باید مراقبت کنند؛ مدیران و رؤسا باید 

77/12/۴ مراقبت کنند؛ مردم هم باید اقدام در این زمینه را بخواهند. 

اخبار مقاومت

بی شک نســخه ی بی بدیل حکومت اســالمی، در طول تاریخ، 
دوره ی حکومت امیرالمؤمنین)( بر ســرزمین وسیع اسالمی 
است. به همین دلیل هم هست که شــناخت و مطالعه پیرامون 
وقایع و رویدادها و همچنین جهت گیری های حکومت پنج ساله ی 
امیرالمؤمنین)( از ضروری تریــن پیش نیازها برای بناکردن 
جامعه ی اسالمی است. »هنگامی که امیرالمؤمنین)( به خالفت 
رسید و دستگاه خالفت به فاصله ی کوتاهی مرتب و منظم شد، 
نوبت به اعالم برنامه رســید.« 65/3/۹ نشریه ی خط حزب اهلل 
به مناسبت فرارسیدن والدت امیرالمؤمنین)(، پنج برنامه ی 

حکومت آن حضرت در بیانات رهبر انقالب را مرور کرده است.

یک. تکیه بر اصول اسالمی، در اولین قدم
قبل از آنکه امیرالمؤمنین)( بیعت با مردم را 
قبول کند، فرمود: بدانید اگر حاال که شما اصرار 
می کنید، من حکومت را به دست گیرم، و اگر من به شما 
پاســخ مثبت دادم، مبادا خیال کنید که من مالحظه ی 
چهره ها، شــخصیت ها و آدم های نام و نشان دار را خواهم 
کرد. مبادا خیــال کنید من از ایــن و آن تبعیت و تقلید 
خواهم کرد و روش دیگران را روش خود قرار خواهم داد! 
ابدا چنین چیزی نخواهد شد... امیرالمؤمنین )( بعد از 
این اتمام حجت ها خالفت را قبول کرد. البته حضرت می 
توانســت در آنجا هم به خاطر حفــظ مصالح و مالحظه 
جوانب قضیه کوتاه بیاید و دل ها را به دست بیاورد؛ اما با 
کمال قاطعیت، بر اصول اســالمی و ارزش های اسالمی 

پافشاری کرد. 6۸/2/۸

دو. حمایت از مستضعفان 
در چند ســالی که گذشــته بود، کارهایــی اتفاق                      
 )( افتاده بود که شخصیتی مانند علی بن ابی طالب
آن کارها را تحمل نمی کرد؛ مانند ثروت اندوزی، غرق شدن 
در خواسته های نفســانی، و اســتفاده نابحق از نفوذهای 
شــخصی و... ]در چنین شــرایطی[ یک عده می شــوند 
قدرتمندان، با نفوذهــا، موجه هــا، از خطاهای همدیگر 
اغماض کن ها، گناه های همدیگر را  ندیده بگیرها، و یک عده 
هم می شــوند مقابل اینها و وضعیت برمی گردد به همان 
وضع جاهلیت! لذا امیرالمؤمنین )( وقتی پاگذاشــت 
روی منبر خالفــت، اول حرفش این بود: هــر ذلیلی، هر 
مظلومی، هر ستم کشــی از نظر من عزیز است و حق او در 
اولویت اســت تا وقتی که حق را برای او از ظالم بگیرم؛ و به 
عکسش ظالم - ولو در مقام عزت قرار داشته باشد. پیش من 
ذلیل اســت تا حق را از او بگیرم؛ بعد می شــود مثل مردم 

عادی... این حکومت امیرالمؤمنین )( است. 65/3/۹

پنج برنامه حکومت 
امیرالمؤمنین )( به 
روایت رهبر انقالب

پیشـرفت های علمی ما در این مدت سـی و چند سـال، پیشـرفت های حیـرت آوری اسـت. حاال فناوری هسـته ای تصادفـاً معروف 
شـده اسـت و همه توجه دارند - هم در کشـور، هـم در دنیـا - لیکن فقط این نیسـت؛ فناوری هسـته ای هسـت، علوم پزشـکی هم 
هست - خوشـبختانه امروز کشـور ما حائز رشـته های بسـیار مهم و دست نیافتنی پزشـکی اسـت و کارهای بزرگ پزشـکی در این 
کشـور انجام می گیـرد - ... و این فهرسـت ادامـه دارد. اینهائی کـه من عرض می کنـم، رجزخوانی نیسـت؛ این گواهـِی مراکز علمی 
معتبر دنیاسـت. 90/11/14 ]در برخـی زمینه ها[ مـا از دانش دیگران اسـتفاده کرده ایـم. ]در بعضی زمینه ها هـم[ گاهی چیزهائی 

سـاخته ایم که در دنیا نیسـت؛ مثل بعضی از پیشـرفت های پزشـکی و داروئی و امثال اینهـا.    ۸6/10/13

پیرشفت روایت

پیشرفت های مثال زدنی در علوم پزشکی و داروئی
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1  خدای متعال ما را موّظف کرده که نســبت به ســالمت خودمان و سالمت 

دیگران، سالمت مردم، احساس مسئولّیت کنیم.«
        سوم: توسل و استمداد از خداوند 

معموال در مسائل مســتحدثه، دو گرایش متحجرانه و متجددانه وجود دارد که در 
ماجرای شیوع بیماری اخیر نیز نمود داشت: دسته ای که اساسا برای توصیه های طبی 
و پزشکی محلی از اعراب قائل نیستند و به شیوه های غیرمرسوم عمل می کنند، و 
دسته ای دیگر که برای حل بیماری اخیر، عامل معنویت و توسل و استمداد از خداوند 
را به ســخره گرفته و آن را بی فایده معنا کردند. درحالی که منطق »عقالنیت ناب 
اسالمی«، نه این است و نه آن. در منطق اسالمی، گرچه پیروی از نظر متخصصین امر، 
نه تنها امری عقالیی، که حتی شرعی است )بنا به قاعده ی کلّما حکم به العقل حکم 
به الشرع( اما این به معنای نادیده گرفتن عاملیت اراده ی خداوند و استمداد از او، برای 
رفع بال و موانع نیست. همچنان که »قرآن کریم به ما دستور می دهد: ُقل ما یَعَبُؤا بُِکم 
ُِّکم َو اَسلِموا لَه؛ در یک جای دیگر: َو  َربّی لَوال ُدعاُؤُکم؛ در یک جای دیگر: َو اَنیبوا اِلی َرب
اذُکر َربََّک فی نَفِسَک تََضرًُّعا َوخیَفة؛ و موارد متعّددی در قرآن هست که ما را دستور 
می دهند در مقابل حوادث گوناگون -فرق نمیکند، چه حوادث طبیعی از این قبیل، 
چه حوادث گوناگون دیگری که پیش می آید برای کشور، برای ملّت، برای اشخاص 
خودمان- دست توّسل بلند کنیم به خدای متعال و از خداوند متعال بخواهیم.« تالزم 
این دو موضوع، یعنی »عقالنیت و معنویت«، آنچنان که در شماره های پیشین خط 
حزب اهلل آمد، از نظر رهبر انقالب، دو جزء اصلی »مکتب امام خمینی)ره(« محسوب 

می شود.
         چهارم: بهره گرفتن از ظرفیت های کشور برای حل مشکل مردم

در حوادث و بحران ها یکی از مهم ترین عوامل برای پیشــبرد امــور و حل بحران، 
استفاده ی از همه ی ظرفیت های موجود و بسیج سراســری استعدادهای مادی و 
انسانی است. رهبر انقالب نیز به تمامی نهادهای زیرمجموعه ی خود چنین دستور 
داده اند: »از همه ی دستگاه های کشــور تقاضا می کنیم و درخواست می کنیم که 
با احساس مسئولّیت با وزارت بهداشــت که در این زمینه در صف مقّدم قرار دارد، 
همکاری کنند و همه ی امکانات را در اختیار آنها بگذارند. ما البّته از نیروهای مسلّح 
و دستگاه هایی که مرتبط با دفتر ما هستند هم خواسته ایم که آنها هم در این زمینه 

همه ی امکاناتشان را در اختیار مردم قرار بدهند.«
        پنجم: تبدیل تهدید به فرصت

خدا رحمــت کند ســردار محبوب ایــران، حاج قاســم ســلیمانی را، در یکی از 
سخنرانی های خود چنین می گفت: »من با تجربه این را می گویم که میزان فرصتی 
که در بحران ها وجود دارد در خود فرصت ها نیست. اما شرط آن این است که نترسید 
و نترسیم و نترسانیم.« در مواجهه با مشکل ها نیز همواره دو جور آدم وجود دارد: »یک 
جور آدم هست که وقتی با مشکل مواجه می شود احساس مسئولیت مضاعف پیدا 
می کند، جوشــِش غیرت پیدا می کند. وقتی می بیند مشکل پیش آمد انگیزه ی او 
مضاعف میشود، احساس مسئولیتش مضاعف می شود، احساس می کند تحّرک 
بیشتری باید انجام بدهد، وارد میدان بشود. یک جور آدم هم هست که وقتی با مشکل 
مواجه شد دچار یأس و ترس و منفی بافی و "نمی شود" و "نمی توانیم" و "چکار کنیم" 
و این چیزها می شود.« نگاه اول، نگاه تبدیل تهدید به فرصت است و دومی بالعکس. 
بی تردید آن نگاهی که گره گشا است و حالل مشکالت، نگاه فرصت محور است. »از 
این حوادث در کشور پیش می آید. البّته من نمی خواهم مسئله را خیلی کوچک بگیرم 
اّما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله را. یک قضّیه ای است پیش آمده، یک مّدتی است 
-مّدتی که ان شاءاهلل خیلی طوالنی نخواهد بود- این برای کشور وجود خواهد داشت، 
بعد هم رخت برمی بندد و می رود. تجربّیاتی که ما در این زمینه به دست می آوریم و 
فّعالیتی که مردم می کنند، دستگاه ها می کنند و در واقع یک رزمایش عمومی در این 
زمینه انجام می گیرد، این می تواند یک دستاورد باشد. اگر این دستاوردها را داشته 

باشیم، بال برای ما تبدیل می شود به نعمت، تهدید تبدیل می شود به فرصت.«
روزهای پایانی سال است و گرچه کشــور دامن گیر این »ویروس منحوس« شده 
است، اما یقینا با این نســخه ی رهبر انقالب، می توان بر این مشکل هم غلبه کرد و 
فصل جدیدی از داستان جذاب و پرماجرای مردمان عصر انقالب اسالمی را آغاز کرد. 

ان شاء اهلل. 

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

سه.  قاطعیت نسبت به سوءاستفاده از بیت المال
بعضی خیال کرده بودند که علی بن ابی طالب )( هم مثل دیگــران یک مقامی، حکومتی و یا 
والیتی به آنها خواهد داد. اما امیرالمؤمنین )( قرص و محکم ایستاد. شب آمدند با وی صحبت 
کنند؛ حضرت اموال بیت المال را می شمرد، چراغ را خاموش کرد! گفتند: این چه کاری است؟ فرمود: این 
چراغ مال بیت المال است. خاموش کردم، چون حرف ما حرف خصوصی اســت... این روش را که دیدند، 
فهمیدند با این نمی شود ساخت. چه کســانی نمی توانستند بســازند؟ عمار؟ اویس قرن؟ صعصعة بن 
صوحان؟ نه؛ اینها می توانستند، اینها مردم معمولی بودند، آدم های عادت نکرده به رفاه و زندگی اشرافی و 
غارت نکرده ی بیت المال بودند، اینها می توانستند با علی بسازند. آن کسانی که ایمان های قوی داشتند، 
سابقه بدی نداشتند، در اموالشان از اموال بیت المال چیزی نبود، آن کسانی که می خواستند حالل خوری 

کنند، اینها می توانستند با علی بسازند. 65/3/۹

چهار. عدالت همه  جانبه اسالمی
یکی از شــاخصه های حکومت امیرالمؤمنین )( عدالت اســت؛ عدالت مطلق... همه ی این 
حرف هایی که راجع بــه امیرالمؤمنین )( دربــاره ی عدالت شــنیده اید، محورش همین 
عدالت طلبی مطلق امیرالمؤمنین )( است. عدالت برای همه و عدالت در همه ی شؤون... یک نفر از 
طرفداران پروپا قرص او که تبلیغاتچی بسیار ماهری است و دائما به نفع او تبلیغات حق می کند، مرتکب 
عمل خالفی می شــود و امیرالمؤمنین )( حد الهی را بر او جاری می کند. طرفدار مذکور که چنین 
انتظاری ندارد، می گوید: یا امیرالمؤمنین! منی که این قدر طرفدار شمایم؟ منی که این قدر از شما دفاع 
می کنم؟ حضرت می فرماید: بله، حکم خداست. آن طرفداری ای که از ما می کنی، ان شاءاهلل قبول باشد، 

خیلی هم متشکر؛ اما حکم خدا این است. حد خدا را برایش جاری کرد. ۸1/6/30

پنج. پیروزی با ظلم؟ هرگز  !
رسم مالِی آن روزگار این گونه بود؛ مثل رسوم ادارات دولتِی جهان امروز نبود. در آن زمان رسم شده بود که به 
بعضی بیشتر بدهند. امیرالمؤمنین)( آمد و گفت نه؛ هر کس متدیّن تر 
و مؤمن تر اســت، اجرش با خداست. هر کس توانایی بیشــتری دارد، در 
زندگی تالش می کند و اگر دنبال مال است، مال کسب می کند؛ اما من 
بیت المال را بالّسویه تقســیم می کنم. بعضی اشخاص آمدند 
نصیحت کردند و گفتند یا امیرالمؤمنین)(! این کار، 
شما را شکست می دهد و عّده ای را وادار می کند در 
مقابل شما بایستند. ۸0/۹/16  حضرت چنین 
فرمود: من حاضر نیستم پیروزی را از راه 
ظلم به دست آورم. ببینید چقدر این 
تابلو، تابلو درخشانی است؛ چه 
پرچم بلندی اســت. به شما 
می گویند ممکن است در 
این میدان سیاســت، در 
این میدان مســابقه ی 
علمی، در ایــن میدان 
انتخابات، در این میدان 
جنگ، پیروز شوید؛ اما 
متوقف به این است که 
این ظلم را انجام دهید. 
کدام را انتخاب می کنید؟  
 )( امیرالمؤمنیــن 
می گویــد مــن ایــن 
نمی خواهم.  را  پیروزی 
مــن شکســت بخورم 
عیبی نــدارد، اما ظلم 

نمی کنم. ۸1/6/30
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah        :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                      :بله   

دیدار برش

ایرانی خانواده

وظیفه استثنائی پزشک و پرستار                            
مسئله ی بهداری یکی از امور بسیار مهم است... 
و چیزی که بسیار اهمیت دارد برای پزشکان و 
پرستاران و آنهایی که تماس با مریض ها و بیمارها 

و مجروح ها دارند این اســت کــه روح عطوفت 
در آنها باشــد. یکی از اموری که کمک می کند 
به خوب شــدن مریض ها و اعاده ی صحت برای 
آنها، این است که پزشک آنها، پرستار آنها، به آنها 
تقویت روانی بدهد. اگر انسان اعتقادش شد که 

خوب می شود از این مرض، این کمک می کند 
به اعاده ی صحت، و اگر نظرش اینطور شــد که 
در این مرض دیگر خوب نمی شود، این او را رو به 
هالکت زودتر می برد. و این به عهده ی پزشکان 

62/9/16 است و پرستارهاست. 

دعای هفتم صحیفه سجادیه 
را بخوانید

حزب اهلل این است

جهادی که بر دوش ماست
ما امروز بعد از گذشت قرن های متمادی، 
بــا ایــن عیــد ]والدت امیرالمؤمنیــن 
علیه الســالم[، با این پدیده، چگونه باید 
برخورد کنیم؟... آنچه مســلم است، این 
اســت که اینها مظهر تالش در راه خدا و 
دین او بودند... شــهادت می دهیم که او 
جهــاِد در راه خدا را به صورت شایســته 
انجام داد. این، چیزی است که ما در زیارت 
امیرالمؤمنین و بقیه ی ائمه )علیهم الّسالم( 

می خوانیم. این جهاد همیشه بر دوش ما 
هست. جهاد علمی، جهاد عملی، جهاد در 
دوران جنگ، جهاد در دوران صلح، جهاد 
با نفس، جهاد با دشــمن بیرونی، جهاد با 
مال، جهاد با جان، جهاد با زبان؛ اینها درس 
است. کاری که می کنید برای اعتالء دین 
یا اعتالء امت اسالمی، جهاد است... اینها 
درس امیرالمؤمنیــن و درس اولیاء دین 

است.  ۸5/5/17  

بهترین دخترهای عالم، حضرت زهرا )(بود. بهترین پســرهای عالم و بهترین دامادها هم، 
حضرت امیرالمؤمنین)(بود. ببینید اینها چگونه ازدواج کردند؟ هزاران جواِن زیبا و با اصل و 
نسب و قدرتمند و محبوب به یک تار موی علی بن ابیطالب)( نمی ارزند. هزاران دختر زیبا 
و بااصل و نسب هم به یک تار موی حضرت زهرا)(نمی ارزند. آنهایی که هم از لحاظ معنوی 
و الهی آن مقامات را داشتند، هم بزرگان زمان خودشان بودند. ایشان دختر پیامبر)(بود. 
رئیس جامعه اسالمی. حاکم مطلق. او هم که ســردار درجه ی یک اسالم بود. ببینید چطوری 
ازدواج کردند؟  چه جور ِمهریه ی کم، چه جور جهیزیّه ی کم. همه چیز با نام خدا و با یاد او. اینها 

برای ما الگو هستند.      75/2/17

ازدواج بهترین انسان های عالم

رهربی خاطرات

حاج قاسم مکتب

خواهران و بــرادران مجاهــدم در این عالم، 
ای کسانی که ســرهای خود را برای خداوند 
عاریــه داده ایــد و جان ها را بر کف دســت 
گرفته و در بازار عشــق بازی به سوق فروش 
آمده اید، عنایت کنید: جمهوری اســالمی، 
 مرکز اســالم و تشــّیع اســت. امروز قرارگاه 
حســین بن علی)(، ایران اســت. بدانید 
جمهوری اسالمی حرم اســت و این حرم اگر 
ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، این 
حرم را از بین برد، حرمــی باقی نمی ماند، نه 

 .)(حرم ابراهیمی و نه حرم محّمدی

این حرم اگر ماند، دیگر 
حرم ها هم می مانند

بنده رئیس جمهور بودم و امکانات این کشور 
تا حدودی که در اختیــار رئیس جمهور بود، 
در اختیار بنده بود؛ اما ایــن پیرمرد و پیرزن 
کوچک تریــن توقعــی نداشــتند که چون 
پسرشــان رئیس جمهور شــده، ایــن خانه 
را تبدیل به احســن کنند یا دستی به سر و 
صورتش بکشند. پدرم تا سال 65 و مادرم تا 
انتهای دوران ریاســت جمهوری در همین 
خانه زندگی می کردند؛ اما این خانه کمترین 
تغییری در جهت کامل شــدن پیــدا نکرد؛ 
این برای جمهوری اســالمی مایه ی افتخار 
و مباهات اســت... البته فضل این کار به من 
برنمی گــردد؛ به آن دو بزرگــوار برمی گردد 
که به معنای واقعی کلمــه زاهد و به زخارف 
و ظواهر دنیا بی رغبت بودند... وقتی پدر من 
فوت کرد، پس از تقویم وســایل این خانه - 
غیر از کتاب های ایشــان که خــودش باب 
جداگانه ای بود - همه ی موجودی آن از صدر 
تا ذیل، حدود 45 هزار تومان شــد؛ در حالی 
که آن روز اگر می خواستند 45 هزار تومان را 
مصرف کنند، نمی شد مثاًل یک یخچال و یک 
گاز بخرند؛ این در حالی بود که ایشان پنجاه 
ســال در این شــهر امام جماعت و روحانِی 
موجــه و دارای مریدهــا و عالقه مندان زیاد 

بودند !    75/۴/1۴

وقتی پدرم فوت کرد...

تصویر دیروز رهبر انقالب که هنگام کاشــت 
نهــال، به منظور رعایت نکات بهداشــتی از 
دستکش یک بارمصرف استفاده کرده بودند، 
در 2۴ ساعت گذشته، بازتاب زیادی در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی داشت. دراین باره رهبر 
انقالب فرمودند: »چند درخواســت از مردم 
عزیزمان دارم. یک درخواســت این است که 
از توصیه ها و دستورالعمل های مجموعه های 
مسئول تخطی نکنند؛ در مورد پیشگیری، در 
مورد تمیزنگهداشتن دست و صورت و محیط 
زندگی و آلوده نکــردن ]محیط[ و جلوگیری 
از آلوده شدن، دســتورهایی که مجموعه ی 
متخصص و کارشــناس میدهند، اینها را باید 
عمل کرد. یقیناً هر چیــزی که کمک کند به 
سالمت جامعه و عدم شیوع این بیماری، یک 
حسنه اســت؛ در نقطه ی مقابل هر چیزی که 
کمک کند به شــیوع این بیماری، یک سیئه 

است.«   ۹۸/12/13

رعایت نکات بهداشتی را 
بر خودمان فریضه بدانیم

کاشت نهال میوه توسط رهبر انقالب، 13 اسفند ۹۸

بخشی از وصیت نامه سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانی)2(

رهبر انقالب در حاشیه ی کاشت نهال به مناسبت هفته ی 
منابع طبیعی و روز ملی درختکاری بیاناتی را درباره ی 
بیماری اخیر شایع شده در کشور ایراد فرمودند. یکی از 
توصیه های ایشان این بود که مردم خصوصاً در این شرایط 
از دعا و و توسل به پیشگاه الهی غفلت نکنند چرا که با دعا 
می توان بالهای بزرگ را دفع کرد. توصیه ی ایشان در این 
زمینه بهره مندی از »دعای هفتم صحیفه ی سجادیه« 
بود؛ در بخش اول این دعا، امام )( صفات و ویژگی های 
معبود را برشمرده  و انجام همه ی امور دنیا بنا به قدرت و 
اراده ی الهی را یادآور شده اند و پس از آن به بیان شرایط 
بندگان و گرفتاری در بال و ناتوانی آنان در پیشگاه قدرت 
الهی و در مقابل بالیا اشاره کرده اند. در بخش سوم نیز از 
خدای متعال درخواست می کنند که درهای آسایش و 
سالمت را برای دعاکننده بگشاید. بخش هایی از این دعا 

بدین شرح است:
ِت، َل  ُع ِف اْلُمِلمَّ ِت، َو أَْنَت اْلَمْفــزَ أَْنَت اْلَمْدُعوُّ ِلْلُمِهمَّ

َيْنَدِفُع ِمْنَها إِلَّ َما َدَفْعَت، َو َل َيْنَكِشُف ِمْنَها إِلَّ َما َكَشْفَت.

تنها تو را در دشــواری ها می خوانند، و در بالهای 
سخت و دشوار، تنها تو پناهگاهی. بالهای سخت و 
دشوار از انسان دور نمی شود، مگر آنچه را که تو دور 
کنی، و از گره های رنج آور، چیزی گشوده نمی شود، 

مگر آنچه را تو بگشایی.
َو َقْد َنزََل ِب َيا رَبِّ َما َقْد َتَكأََّدِن ِثْقُلُه، َو أََلمَّ ِب َما َقْد َبَهَظِني 

َحْمُلهُ. 

پروردگارا! بالیی بر من نازل شده، که سنگینی اش 
مرا به زحمت و رنج انداخته، و سختی و مشکلی به 

دردم آورده، که تحّملش مرا در فشار قرار داده.
ٍد َو آِلِه َو اْفَتْح ِل َيا رَبِّ َباَب اْلَفَرِج ِبَطْوِلَك  َفَصلِّ َعَل ُمَحمَّ

َو اْكِسْ َعنِّي ُسْلَطاَن اْلَهمِّ ِبَحْوِلكَ 

پس درود بفرست بر محمد و خاندانش. ای پروردگار 
من، به فضل خویش در آسایش بر من بگشای و به 

قدرت خویش سطوت اندوه را بر من بشکن. 
ْنِع  َو أَِنْلِني ُحْسَن النََّظِر ِفيَم َشَكْوُت َو أَِذْقِني َحالََوَة الصُّ

ِفيَم َسأَْلُت 

و در آنچه زبان شکایت گشوده  ام به رحمت نظر کن 
و مرا حالوت استجابت در هر چه خواسته  ام بچشان .

َو َهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َو َفرَجاً َهِنيئاً َو اْجَعْل ِل ِمْن 

ِعْنِدَك َمْخرَجاً َوِحّياً...

و از نزد خویش رحمتی و گشایشی خوشگوار بر من 
ارزانی دار و راه رهایی در پیش پای من بگشای.

توصیه معنوی رهبر انقالب برای رفع 
گرفتاری و بیماری  اخیر


