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 به نام خدا

 نمی شود کار کرد! دهیعملکرد اتوکشبا 

کشور پس از  یمقام رسم نیتریجمهور عال سیرئ رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 111بنا براصل 

 و رانیا یاسالم ینظام جمهور اسالم و ی ازپاسدارعالوه بر کند که  یم ادیو سوگند ا .است یرهبر

 .دیحاد مردم نماآبه  خود را وقف خدمت ؛ بایدیقانون اساس

به صورت همه جانبه به فکر  دیبا جمهور سیرئ است و یبزرگ اسالم یخدمت به خلق خدا از ارزشها

 .کندرا در خدمت به بندگان خدا صرف  شیخو یداریب خواب و باشد و نیمحروم مردم و

 افراد به مردم نیخدمت گزارتر ،یاله دگانیبرگز

 زیو خدمت به مردم ن یکیدارد و عالوه بر نماز و روزه، شامل ن یا گسترده یعبادت در اسالم، معنا

چرا  دارد. یارزش و ثواب فراوان ،السالم همیعل تیبه خلق خدا، در فرهنگ قرآن و اهل ب خدمت شود. یم

 «نَیالْمُحْسِن حِبُّیُإِنَّ اللَّهَ » .ندافراد به مردم بود نیگزارتر خدمت یاله دگانیبرگزکه 

 علیه الرحمهه مردم در کالم امام خمینی خدمت دولت ب 

 شانیکه ا یطور، اصل خدمت به مردم است دولت، فهیوظ نیتر مهم ،علیه الرحمه ینیاز نظر امام خم

...  ملت حق دارد نیا»و فرمودند:  می دانستندمردان  دولت "شرافت"خدمت به مردم را نشانه  تیاهم

 نی. و شرافت همه ما به امیباش ها نیگزار ا خدمت دیهمه با مردم؛ شما، ما، نیبه ا دیخدمت کن دیشما با

 11۳۱مرداد  11 مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی .«میاست که خدمت به خلق خدا بکن
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این اسمها  » می فرماید: در این خصوص می دانند وافتخار  را خدمتگزاری به مردم مقام معظم رهبری

ها و با این تیترها  ها با این اسم و این سمتها و این تیترها که افتخاری ندارد. در طول تاریخ، خیلی

مسئوالن ما خدمتگزاران .. آمدند و رفتند؛ اما جز لعنت خدا و بندگان خدا، چیزی با خودشان نبردند.

   11/8/1181. واضح و روشن، نوکران مردمند ریمردم و به تعب

وضوح دیده می  در فرمایشات ایشان به مظلوم و مستضعف جامعه ،محروم ی طبقه به  یرسان خدمت

و  یعملکرد انقالبرا مطلوب  یجمهور سییر یها شاخصهیکی از  1۰۱۱ نیفرورد 1 د تا جائیکه دروش

 نیابا  یکشور کی یکار کرد برا شود ینم نهایو ا دهیبا عملکرد اتوکش :نددخواندند و فرمو یجهاد

 که وجود دارد. یهمه مسائل اساس
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 خدمتگزاران یها یژگیو

 تیبه نظام و حاکم یباشد، متک یبه آحاد جامعه اسالم یاز آن که متک شیپ یخدمت رسان نهضت

کالن  ریو تدب یگـذار استیدر دست نظام است و هم س یاصل یهم ثروت ها وناست؛ چ یاسالم

 مـردم. یزندگ یسامـان ده یبرا

دارند و از تالش  یمردم هیکه روح ییروهاین یریموظف است با بکارگ دولت سیزدهم ل،یدل نیبه هم

مناسب را  یخدمت به مردم اند، بسترساز یدر پ ینکرده و با وجدان کار یاحساس خستگ ،گسترده

اشتغال و حل مشکالت  جادیا ،یزیو فقرست یرا که همانا عدالت گستر شیخو یاصل فینموده و وظا

خدمت  یها یژگیاز و یجا، به برخ نیاست، انجام دهد. در ا یجاد رفاه عمومیدم و امختلف مر

 -1  مبارزه با فساد –۰ یستیساده ز -1 یقانون مدار -2 علم و عدالت -1 شود: یگزاران اشاره م

 ... و و پاداش نداشتن دیانتظار تمج

دامن زدن به سطح  به دنبالهمه بدخواهان نظام  هامروز از آنجائیکه گفت توان یم بیترت نیبد

 نیتر از مهم یکیتوجه به مردم و خدمت به آنها  در جامعه هستند؛ آن شیتوقعات و افزا ،انتظارات

دولت  یها یفرصت سوز لی) به دل منابع دولت تیبا توجه به محدود که است سیزدهم دولت فیوظا

ه مردم را راس امور ب یرسان ها، خدمت با تمام توان و در همه عرصه دیبا و کرونا( میتحر ن،یقبل همچن

 .باشدمردم  یاش تحقق نهضت خدمت و اصالح زندگ جهینتتا  خود قرار دهد
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