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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...                                
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Khat@khamenei.ir:رایانامه   

امام کالم

یک مسـئله هم که بـاز یک مسـئله ی موردی 
اسـت کـه می خواهم عـرض بکنم، مسـئله ی 
این گرانی هاسـت؛ ایـن را واقعاً فکـری برایش 
بکنیـد. گرانی هـا - بخصـوص در مسـئله ی 
مسـکن و برخـی از کاالهـا - واقعاً وجـود دارد 
و به مردم فشـار مـی آورد. البته حل مسـئله ی 
گرانی، یک کار ریشـه ای اسـت.  بدیهی اسـت 
کـه مهـار تـورم، یـک کار علمـی، ریشـه ای 
و بنیانـی اسـت کـه مقدمـات و اصولـی دارد 
و تـا آن اصـول انجـام نگیـرد، خواهـد بـود؛ 
منتهـا کارهـای ضربتی هـم بایـد انجـام داد. 
باالخـره نمی شـود نشسـت تـا ایـن کارهـای 
بنیانـی، یـک روزی بـه نتیجـه برسـد؛ نـه، 
واقعاً یـک فکـری بکنیـد؛ کاری بکنیـد. حاال 
مـن نمی خواهـم در آن زمینـه کـه چـه کار 
خواهید کرد، پیشـنهاد کنـم. البته ایـن را هم 
بگوییم کـه در گرانـی، هم عوامـل واقعی و هم 
عوامـل کاذب و روانـی دخالـت دارنـد؛ گاهی 
یک کلمـه حـرف و یـک تصمیـم نادرسـت و 
نسـنجیده، ناگهان این موج گرانـی را تحریک 
می کنـد و تـورم را در بخش هـای مختلف باال 
می بـرد و انتظاراتـی را بـه وجـود مـی آورد که 
امیدواریم ان شـاءالَلّ این را هـم بتوانند آقایان 

دنبـال کننـد.   86/6/4

قرآن تفسیر

اخالق درس مردم مسئله

انسان ها باید به اخالق حسنه تخلّق پیدا کنند که 
البته تخلّق به اخالق حســنه هم موجب تعالی و 
تکامل معنوی و روحی و معرفت برتر اســت و آن 
از مراحل انسان کامل اســت... باید انسان شویم. 
باید اخالق انسانی را در خودمان تقویت و تکمیل 
کنیم. این، آن قدم بعدی و خیلی مهم اســت. اگر 
در جامعه ای که متعلّق به اســالم است، در نظامی 
که ارکان آن، ارکان اســالمی اســت، ما از اخالق 
الهی دور بمانیم و دنبــال هوس ها، خودخواهی ها 
و خودپرســتی ها برویم و هرکس تالش کند برای 
اینکه بیشتر به دســت بیاورد، بهتر بخورد و بهتر 
زندگی کند؛ از دست این و آن بقاپد و اگر الزم شد، 
بیش از حّق خود استفاده و تصّرف کند؛ نه گذشتی 
باشد و نه ایثاری؛ این چه حکومتی خواهد بود؟! چه 
اسالمی و چه جامعه ی اســالمی ای خواهد بود؟! 
عزیزان من! بدانید که دنیا امروز، به این احتیاج دارد. 
متأّســفانه دنیای ماّدی، از این خصوصیت به کلّی 

محروم است!  75/9/19

باید اخالق انسانی را در خودمان 
تقویت کنیم

قانون غیرقابل تغییر خدا!

دانشجوها مراقب
 غربزدگی باشند     

آن ها }دشمن{ اآلن در صددند که با هر جهتی 
که شده است، شما را باز به خودشان متوجه کنند، 
همه ی کوشش شان این است که شماها را وابسته 

قرار بدهند، وابسته کنند. نگذارند این وابستگی 
از بین برود. و شما دانشجوهای عزیز خودتان در 
صدد این باشید که از غربزدگی بیرون بیایید. این 
گمشده ی خودتان را پیدا کنید. گمشده ی شما 
خودتان هستید. شرق خودش را گم کرده و شرق 
باید خودش را پیدا بکند. آنها در صددند که با هر 

ترتیب شده است خودشان را به ما تحمیل کنند، 
و شما باید مقاومت کنید. شمایی که می خواهید 
مستقل باشید، می خواهید آزاد باشید، می خواهید 
خودتان ســرپای خودتان ایســتاده باشید، باید 
همه ی قشرها در این مملکت، همه ی قشرها بنای 

بر این بگذارند که خودشان باشند.  ۱۲ دی ۱۳۵۸

ایرانی خانواده
حزب اهلل این است

گاهی یک حرف یا تصمیم نسنجیده 
موج گرانی را تحریک می کند

دو خدمت بزرگ سرزمین اردبیل به ایران   
در تاریـخ گذشـته، در دوران طلـوع صفویّه، سـرزمین اردبیـل توانسـت دو خدمت 
بزرگ به این کشـور بکنـد. اّول این که توانسـت از کشـوری کـه بخش هـای آن از هم 
جدا و با هـم در حال اختـالف و درگیـری بودند، یک کشـور مّتحـد، بـزرگ و مقتدر، 
به وجـود آورد. قبـل از طلوع صفویّـه و بعـد از دوران سـلجوقیان، ایران کشـوری بود 
که هـر بخشـی از آن آهنگ جداگانـه ای می نواخـت و از عـّزت و عظمت ایـران در آن 
دوران ها خبری نبـود. ایـن عـّزت را صفویّه دادنـد... خدمـت دوم، عاملی بـود که در 
واقع پشـتیبانی معنـوِی عامل اّول محسـوب می شـود؛ یعنـی احیای مذهب شـیعه، 
مذهـب اهل بیـت و ارادت به خانـدان پیامبـر. مـردم - همین مـردم شـجاع، همین 
عشـایر غیـور - از این سـرزمین با نـام امیرالمؤمنیـن)ع(، با نـام امام حسـین)ع(، با 
نام شـهدای کربال، بـا نام ائمـه معصومین علیهم الّسـالم توانسـتند بروند و نـام خدا، 
یاد اهل بیـت و آئین مقدس اسـالم و فقـه متین جعفـری را در سرتاسـر این کشـور، 

مسـتقر کنند و کشـوری یکپارچه، محکـم و مقتدر به وجـود آورنـد. 79/5/3

سفر رهبر انقالب به استان اردبیل ، مردادماه 79

بعضی نســخه ی دیگری را تجویــز می کنند، 
می گویند تسلیم بشــویم تا دشــمن علیه ما 
موذی گری نکند؛ اینهــا نمی دانند که هزینه ی 
تسلیم شدن بمراتب بیشتر از هزینه ی مقاومت 
کردن و ایســتادگی کردن است. بله، ایستادگی 
کردن ممکن است هزینه ای داشــته باشد، اّما 
دستاوردهای بســیار بزرگی دارد که صدها برابِر 
آن هزینه بــرای ملّت ها ارزش دارد؛ اّما تســلیم 
شدن در مقابل دشــمن عنود و لجوج و خبیث، 
جز لگدمال شدن، جز ذلیل شدن، جز بی هویّت 
شدن هیچ اثری ندارد؛ این را بایستی همه بدانند. 
این قانون الیتخلّف پروردگار است که فرمود: َفال 
لِم َو اَنُتُم االَعلَوَن َو اللُ َمَعُکم  تَِهنوا َو تَدعوا اِلَی السَّ
َو لَن یَِتَرُکم اَعمالَُکم؛)1( سست نشوید، دعوت به 
سازش با دشمن نکنید، خدای متعال شما را برتر 
قرار داده است و برتر هستید »َو لَن یَِتَرُکم« -یعنی 
»لَن یَنُقَصُکم«- خدای متعال برای شــما کم 
نمی گذارد در مقابل مجاهدتی که انجام داده اید، 
پاداش این مجاهــدت را به طور کامل به شــما 

خواهد داد   97/4/9      |      1( س محمد آیه 35

حرکت انقالب اسالمی به چنین صبری نیاز دارد 

همـکاری و کمـک گاهـی بـه این نیسـت که 
وارد حجـم کار یکدیگـر بشـوند، نـه. بلکـه، 
مردهـا  کننـد.  تـدارک  روحـاً  را  یکدیگـر 
معمـوالً بـا مسـائل مشـکل تری در جامعـه 
برخـورد دارنـد، زن هـا می تواننـد بـه آن هـا 
روحیـه بدهنـد. می تواننـد خسـتگی آن ها را 
از تنشـان بیرون کننـد. به آن ها تبّسـم کنند 
و بـه آن هـا دلخوشـی دهنـد. اگـر چنانچـه 
خانم هـا هـم کاری بیـرون از خانـه دارنـد، 
بـاز مـرد بـه آن هـا کمـک کنـد و او را تقویت 

نمایـد.  78/1/15

زن ها می توانند به مردها 
روحیه بدهند

صبـر یعنی چـه؟ صبـر یعنـی در میدان 
باقـی مانـدن، از میـدان بیـرون نرفتـن. 
بعضـی از میـدان می گریزنـد؛ بعضـی 
میـدان  از  بتدریـج  اّمـا  نمی گریزنـد 
کنـاره می گیرنـد؛ ایـن خـالف صبـر 
اسـت. صبر یعنـی پایـداری کـردن، در 
میـدان مانـدن، اسـتقامت کـردن. صبر 
یعنـی چشـم بـه هدف هـای دور و بـه 
افق هـای دور دوختـن؛ چشـم دوختـن 
از  انسـان  بـه هدف هـای دور. گاهـی 
یـک موّفقّیـت نقـد خرسـند می شـود، 
مغـرور  گاهـی  می شـود،  خوشـحال 

می شـود، و خطرنـاک ایـن اسـت کـه 
قانـع می شـود؛ ایـن خطرنـاک اسـت؛ 
ایـن موجـب می شـود کـه انسـان در 
میـدان باقـی نمانـد. نـه، هـدِف دور را 
نـگاه کنیـد، قلّـه را نـگاه کنیـد؛ ببینید 
پیـام حقیقـی انقـالب و نظـام اسـالمی 
چیسـت و ملّت ایـران را و اّمت اسـالمی 
را و در نهایـت جامعـه ی بشـری را بـه 
سـمت چـه هدفـی می خواهـد حرکت 
بدهـد؛ بـه آنجـا نـگاه کنیـد. حرکـت 
انقـالب اسـالمی یـک چنین صبـری را 

الزم دارد.  97/7/9
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شهید آن کسی است که برای خدا حرکت می کند          |    این شماره تقدیم می شود به روح بلند شهید مسعود منفرد نیاکی 

عزیزان! هر کشته شدنی شهادت نیست. آن کشته شدنی که در راه خدا با اخالص و رشادت و تالش همراه باشد، اسمش شهادت در راه خداست. شهید آن کسی 
است که مجاهدت - یعنی تالش - می کند و رشــادت به خرج می دهد و برای خدا حرکت می کند؛ چون اگر رشــادت به خرج ندهد، اصاًل در معرض شهادت قرار 

نمی گیرد.    78/6/2 

شهادت: در رزمایش لشکر 58 تکاور ذوالفقار که در شرایط واقعی جنگیتاریخ شهادت: 4 مرداد 1364
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به مناسبت کشتار بی رحمانه مردم در مسجد گوهرشاد توسط رضاخان

ماجرای مسجد گوهرشاد چگونه به وجود آمد؟ 

وقتمطالبهآرمانها
نیروهای مؤمن و انقالبی، چگونه می توانند

 شرایط موجود را تبدیل به یک» فرصت استثنائی« برای جبهه  انقالب کنند؟

با مفسدین برخورِد سخت بشود تا اکثر مردم احساس امنیت کنند تا نفس دارید باید به این مردم خدمت کنید گاهی یک حرف یا تصمیم نسنجیده موج گرانی را تحریک می کند

گزارش هفته  |  2 کلیدواژه  |  3مسئله مردم  |  4

اول. جامعه ی زنــده و رو به حرکت، با "چالش" مواجه 
اســت. در حرکت است که چالش ها به ســراغ انسان 
می آید. انسانی که در پای قله ی کوه ایستاده و از همان پایین، صرفا به 
قله نگاه می کند که با مسئله و چالشی مواجه نیست. در مسیر رفتن به 
سمت قله است که چالش ها به سراغ انسان می آید. چند صباحی از 
شکل گیری جامعه ی نبوی نگذشته بود که "جنگ بدر" بر آن تحمیل 
شد و پس از آن هم جنگ ها و چالش ها پشت سر هم. انقالب اسالمی 
هم همین طور، ایران تازه از منجالب زمان پهلوی نجات پیدا کرده و 
عزت یافته بود که درگیر آشوب های ساخته شده توسط گروهک های 
معاند داخلی شد. پس از آن، جنگ سخت نظامی با رژیم بعث آغاز 
شــد و در عین حال، تحریم های اقتصادی که بعدتر ابعاد بیشتر و 
گسترده تری نیز به خود گرفت، از سوی دشمنان بر جامعه ی ایران 
تحمیل شــد. این اما پایان ماجرا نبود و تا به امروز نیز، این چالش ها 

هم چنان ادامه دارد.

دوم. می گویند "چالش ها"، فی نفســه مسئله ای مذموم نیستند، 
چگونگی مواجهه با آن اســت که می تواند آن چالــش را تبدیل به 
"تهدید" یا یک "فرصت" برای شتاب بیشتر به سمت مقصد کند. در 
ماجرای جنگ احزاب، عده ای از مسلمانان، به محض دیدن تهدید 
دشمن و آرایش جبهه ی آن، به وحشت افتادند و تصور کردند که کار 
تمام است. »یعنی یأس و ناامیدی و خودکم بینِی در مقابل دشمن 
و یک گرایش قلبی پنهان به دشمن در آنها وجود داشت.« 95/4/12 
عده ای دیگر از مسلمانان اما نه تنها نترسیدند بلکه گفتند »هذا ما 
َوَعَدنَا اللُ َو َرُسولُُه َو َصَدَق اللُ َو َرسولُه... همانی که پیغمبر به ما گفته 
بود، همانی که خدا گفته بود، همان اتّفاق افتاده؛ یعنی آمدن دشمن 
و حمله ی دشــمن، به جای اینکه روحّیه ی اینهــا را تضعیف کند، 
ما زاَدُهم اِّل ایمانًا َو تَسلیًما، ایمانشان را تقویت کرد؛ تسلیمشان در 
مقابل خدا را تقویت کرد؛ عزم و جزم آنها را نسبت به مواجهه و مقابله 
تقویت کرد.« 95/4/12 همین ها هم بودند که از دل این چالش، یک 

فرصت استثنائی برای جامعه ی نبوی خلق کردند به طوری که بعد از 
آن، کفار و مشرکان، جرأت رویارویی با مسلمانان را نداشتند. 

در ایران، و در سال های اخیر نیز اگرچه تحریم ها در ظاهر به عنوان 
یک چالش تهدیدزا محسوب می شد، اما ریچارد نفیو در کتاب "هنر  
تحریم ها" نشان داده اســت که ایرانی ها در مقطعی، این چالش را 
تبدیل به یک فرصت برای خود کردند. او چنین می نویسد: "ایرانی ها 
از فرصت ایجادشده از تحریم های بین المللی برای ایجاد یک برنامه ی 
اصالحاتی و آزادسازی اقتصاد و مصون کردن آن در برابر تحریم های 
خارجی استفاده کردند و درست در همان زمان، ایران تالش می کرد 
انسجام درونی را از طریق دعوت مردم به اقتصاد مقاومتی و پایان دادن 
به آثار تحریم ها از طریق دور زدن آنها افزایش دهد. همچنین اقداماتی 
نیز برای تالفی تحریم ها انجام داد نظیر ممانعــت از پرواز برخی از 
شرکت های هواپیمایی اروپایی به ایران... تحریم ها همچنین کمک 
 3  کردند اقتصاد ایران در مســیر مثبتی قرار بگیرد. برای مثال

ن بار
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نقشه  سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل
 به نتیجه نخواهد رسید

مقالـه نویـس پایـگاه اینترنتـی العهد لبنـان با اشـاره بـه اینکه نقشـه های 
سـازمان های جاسوسـی آمریـکا و اسـرائیل بـرای ایجـاد اغتشـاش داخل 
ایران بـه نتیجـه نخواهد رسـید، نوشـت: اگـر فرصـت موفقیت آمریـکا در 
داخل ایـران فراهـم بـود بـر حمایـت از گـروه تروریسـتی و رانده شـده ای 
همچـون گروهـگ تروریسـتی منافقیـن حسـاب بـاز نمی کـرد و همزمان 
تحریم هـای اقتصـادی ضـد ایـران تحمیـل نمی کـرد؛ تحریم هایـی کـه 

تهران ثابت کرده اسـت می تواند آن ها را پشـت سـر بگـذارد.  |  افـکار نیوز |

اعتراف مقام سابق صهیونیستی
 به ترس مقابله با ایران

اران اتزیون، معاون سابق مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی 
در مصاحبه ای تفصیلی با نشــریه ی "هاآرتص"، با بیان اینکه 
جنگ با ایران، چیزی اســت که حتی نمی خواهم تصورش را 
بکنم، گفت: اگر حزب الل وارد این نبرد شود، تخریب و ویرانی ای 
که تل آویو و دیگر مراکز شهری اسرائیل متحمل می شوند، در 
ابعادی خواهد بود که پیش از این نظیــرش را ندیده ایم. ما هم 

هیچ راهی برای توقفش نخواهیم داشت.   |  فارس|

واشنگتن و تل آویو تیمی مشترک
 برای ناآرام کردن ایران تشکیل داده اند

تلویزیـون 10 رژیم صهیونیسـتی با اسـتناد به یک مقـام صهیونیسـت از راه اندازی تیمی مشـترک از 
مقام های این رژیـم و آمریکایـی خبـر داده که قصـد دارنـد از "اختالفات داخلـی" در ایران بـه عنوان 
اهرم فشـار اسـتفاده کرده و فشـارها بـر این کشـور را افزایـش دهنـد. این رسـانه همچنیـن گزارش 
داده رژیـم صهیونیسـتی و آمریـکا از چنـد ماه پیـش کارگروهی مشـترک تشـکیل داده انـد که روی 
تـالش بـرای راه انـدازی اعتـراض در داخـل ایـران و اعمـال فشـار روی حکومـت این کشـور متمرکز 
اسـت. مطابق ایـن گـزارش، مقام هـای دو طـرف در طـول چند مـاه گذشـته چندین بـار بـا یکدیگر 

دیـدار کرده انـد.  |  خبرگزاری دانشـجو|

ایران در فهرست قدرتمندترین کشورهای جهان
روزنامه ایندیپندنت با اســتناد به یک گزارش معتبر ســاالنه، از 
فهرست قدرتمندترین کشور های جهان در سال 2018 رونمایی 
کرد. در این فهرســت ایران در مقایسه با ســال 2017 به رتبه ی 
باالتری صعــود کرده و جایگاه ســیزدهم این جــدول را به خود 
اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، ایران یکی از بزرگ ترین 
اقتصادهــای خاورمیانه اســت و به دلیل موقعیــت جغرافیایی 
استراتژیک و داشتن ذخایر نفتی فراوان، عالقه و توجه کشورهای 

قدرتمند جهان را به خود جلب کرده است.   |  باشگاه خبرنگاران|

1 تالش آمریکا برای کاهش صــادرات نفت خام 

در ســال 2012 و 2013 را در نظر بگیریــد... اعمال 
فشــار تحریم ها در این حوزه می توانست به توسعه ی 
بخش های غیرنفتی ایــران بیانجامد، خصوصا بخش 

سیمان." 

ســوم. وظیفه ی نیروهای مؤمن و انقالبی در برابر 
وضعیت امــروز جامعه ی ایران چیســت؟ چه طرح و 
برنامه ای پیش روی این نیروها قــرار دارد؟ چه کارها 
و اقداماتی باید انجام دهند؟ چگونه می توان شــرایط 
موجود را بــه جای تهدیــد، تبدیل بــه یک فرصت 

استثنائی برای جبهه ی انقالب کرد؟
یک کار این اســت کــه نیروهای انقالبی، دســت 
روی دســت بگذارند و نظاره گر وضع موجود باشند 
و بگویند »هیچ فایده ای ندارد، نشــده، پیشــرفت 
نکردیم و نمی توانیم بکنیــم« 97/3/7، یا مأیوس و 
ناامید شوند و بگویند »»آقا نمی شــود، فایده ندارد، 
همه چیز به هم ریخته است.« 97/3/7 یک کار دیگر 
اما این اســت با عزم راســخ و روحیــه ی امیدوارانه، 
برای ســاخت "آینــده ی مطلــوب"، کار و تالش و 
فعالیت مضاعف کنند. »ما یک اتوبــان را به صورت 
یک بن بســت تصویر نکنیم. جلوی ما اتوبان است و 
می توانیم حرکــت کنیم؛ بخصوص بــا امکاناتی که 
کشــور دارد... نیروهای جوان... نقــش لوکوموتیو را 
]دارند[ که وقتی  حرکت کردنــد، به طور طبیعی به 
 دنبال خودشــان قطار را حرکت می دهند« 97/3/7

چهارم. در روزهایی که آمریکا خالف همه ی آداب و 
قواعد حقوقی بین المللی از برجام خارج شده و ایده ی 
اصلی غرب گرایان برای حل مشــکالت کشــور نیز با 
بن بست مواجه شــده، نیروهای مؤمن و انقالبی باید 
فضای افــکار عمومی را برای مطالبــه ی »آرمان های 
انقالب اسالمی« آماده و مهیا کنند. اگر »لشگر نیروهای 
مؤمن و  انقالبی«، به جای انزوا و ناامیدی، وارد میدان 
شــده و مطالبه ی آرمان ها و تکرار آن را بر ســر دست 
بگیرند، آنگاه است که می توان از شرایط موجود، فرصتی 
استثنائی برای انقالب اسالمی به وجود آورد. این همان 
مطالبه ای است که رهبر انقالب در دیدار امسال خود 
با دانشجویان، صراحتا آن را اعالم کردند: »ما امروز در 
جامعه مان نیاز مبرم داریم به اینکــه آرمان ها را مدام 
تکرار کنیم، مدام بگوییم، مدام روی آن کار کنیم، مدام 
مطالبه کنیم... مطالبه گــرِی آرمان ها از آن چیزهایی 
است که از آن نباید دست برداشــت. اگر چنانچه این 
حجم عظیم و وســیع تهاجم به افکار عمومی از سوی 
ضّد انقالب با این مطالبه گری ها مواجه نشــود، قطعاً 
ویرانگری خواهد کرد. یادآوری آرمان ها، مطرح کردن 
آرمان ها، خواستن آرمان ها ، طلبکاری نسبت به تحّقق 
این آرمان ها یک سّدی اســت در مقابل تخریب افکار 
عمومی و فضاهای نخبگانی و فضاهای مدیریّتی... اینجا 
یک لشکری از جوان های مؤمن و انقالبی الزم است که 
وارد میدان بشوند، مطالبه کنند آرمان ها را و خودشان 

کمک کنند به تحّقق این آرمان ها.« 97/3/7

همـه ی مـا! از کوچـک تـا بـزرگ، از جـوان تـا پیـر، از مـردم 
معمولی تـا مسـئولین؛ و بخصوص مسـئولین مراقب باشـند 
از سـهل انگاری، از غفلـت، از تنبلـی، از اشـرافیگری، از تکّبـر 
نسـبت بـه آحـاد مـردم و تکیـه ی بـه جایـگاه چنـد روزه ی 
ریاسـتی، اجتناب بکننـد؛ اگر این ]طور[ شـد، خـدای متعال 
توفیقـات خـود را همچنان کـه تـا امـروز به شـما ملّـت ایران 
مرحمت فرموده اسـت، بعـد از این ]هـم[ عطا خواهـد کرد. و 
آن روزی که ملّـت ایـران بتوانـد در جایگاهی قـرار بگیرد که 
دشـمنان جرئت نکننـد تهاجم نظامـی و اقتصـادی و امنّیتی 
و سیاسـی بـه او را حّتـی بـه ُمخّیلـه ی خـود خطـور دهنـد، 
ان شـاء الل دیر نخواهـد بود و شـما جوانـان عزیـز آن روز را به 

توفیـق الهی خواهیـد دیـد.    97/4/9

مسئولین از تکّبر نسبت به مردم
 اجتناب بکنند

واژه کلید

بعضی خیال می کنند - یا این جور وانمود می کنند که خیال 
کرده اند - کــه برخورد با مفاســد اقتصــادی، مخل امنیت 
اقتصادی است. این عکس قضیه اســت؛ این درست نقطه ی 
مقابل حقیقت اســت. برخورد با مفســد اقتصــادی موجب 
امنیت اقتصادی است برای غیرمفســد. غیرمفسد کیست؟ 
اکثریت مردم. مفســد اقتصادی تعداد معدودی هســتند؛ 
سوءاســتفاده چی ها. با اینها برخورِد ســخت بشــود تا اکثر 
مردم، اکثر فعاالن صحنه ی اجتمــاع که در امر اقتصادی کار 
می کنند، احســاس کنند دارای امنیت انــد و راه صحیح آن 

راهی است که آنها پیش گرفته اند. 86/4/7

با مفسدین برخورِد سخت بشود
 تا اکثر مردم احساس امنیت کنند

#مبارزه_با_مفسدین_اقتصادی

1. گفتمان اصلی دولت اسالمی خدمت است
گفتمان اصلی دولت اسالمی... خدمت است؛ اصال 
فلسفه ی وجود ما جز این نیست؛ ما آمده ایم خدمت 
کنیم به مردم و هیچ چیز نبایــد ما را از این وظیفه 
غافل کند. البته ما هر کداممان دلبســتگی هایی 
داریم، سلیقه هایی داریم؛ در زمینه ی سیاسی، در 
زمینه ی مسائل اجتماعی، دوســتی هایی داریم، 
دشمنی هایی داریم، اینها همه حاشیه است؛ متن 
عبارت است از خدمت؛ نباید بگذاریم این حواشی 

بر روی این متن اثر بگذارد. 92/6/6

2. در خدمتگــزاری بایــد هیچگونه 
تمایزی قائل نشد

در خدمتگزاری باید هیچگونه تمایزی قائل 
نشد. مسئولیت در هر بخشی از بخش ها 
عبارت است از خدمت به آحاد مردم. این 
دوست ماست، این بیگانه ی از ماست، این 
دشمن ماست، این گرایش سیاسی اش این 
است، گرایش دینی اش این است؛ اینها هیچ 
تاثیری ندارد. خدمت باید عمومی باشد، برای 

همه باشد. 91/7/25

3. فرصت خدمت را از دست 
ندهید

فرصت های خدمت، خیلی 
زودگذرند. ببینید فرصت 
خدمت چه زود می گذرد! 
این برای ما عبرت و درس 
اســت؛ از هیچ لحظه ای 
نباید غفلت کــرد و هیچ 
فرصتی را نباید از دســت 

داد. 86/6/4

4. با همه  توان برای این مردم کار کنید
به مســئولین دولتی می گویم خسته نشوند؛ اعتماد به 
خدا را از دست ندهند؛ به خدا اعتماد کنند و به این مردم 
اعتماد کنند... با همه ی وجود و با همه ی توان برای این 
مردم کار کنند؛ آنچه را که با مردم در میان می گذارند، 

به تحقق برسانند و دنبال کنند. 86/1/1

5. به طبقات محروم باید خدمت بیشتری کرد
خدمت رســانی به مردم کار اصلی ماســت و بیشترین 
کسانی که خدمت باید متوجه آنها شود، طبقه ی محروم 
و مظلوم و مستضعف جامعه اند که محتاج خدمتند. ما 
باید این خدمت را به آنها برســانیم و خدمت رسانی را 

تسهیل کنیم. 84/6/17

6. کاری کنید خدمت رسانی شما محسوس شود
کاری کنید خدمت رسانی شما محسوس شود. واقعا گاهی 
اوقات دولت ها سرمایه گذاری هایی کردند که خیلی هم کالن 
نبوده؛ اما اثرش را مردم در مقابل چشمشان دیدند. گاهی 
هم چند برابر آن سرمایه گذاری می کنیم... اما هیچ اثری در 
زندگی مردم مشاهده نمی شود. سعی کنید خدمت رسانی 

شما مابازا داشته باشد. 84/6/8

7. با خدمت به مردم کام آنها را شیرین کنید
یکی از بزرگ ترین چیزهایی که کام مردم را شــیرین 
می کند، این اســت که ببینند، حس کنند و بیابند که 
مســئوالن امور آنها در پی خدمت صادقانه و پیگیرانه و 

عالمانه به آنها هستند.82/9/17

8. در خدمت به مردم سبقت بگیرید
همه ی مســئولین باید در خدمت به مــردم از یکدیگر 
ســبقت بگیرند و یک نهضــت خدمت به مــردم راه 

بیندازند.82/1/1

9. تا نفس دارید باید به این مردم خدمت کنید
مسئولین تا نفس دارند باید به این مردم خدمت کنند. 
بایســتی در بین مسئولین مســابقه ی خدمتگزاری و 
خدمت رسانی به مردم برقرار باشــد... رقابت، مسابقه 
و مبارزه ای درست اســت که در خدمت گذاری به مردم 

باشد. 82/1/1

توصیه های رهبر انقالب به مسئولین برای خدمت به مردم

تا نفس دارید باید به این مردم خدمت کنید

اصالً قضیه ی مسجد گوهرشاد برای چه به وجود آمد؟  این را 
فراموش نکنیم. نکته ی محوری، مرحوم حاج آقا حسین قمی 
است. مرحوم حاج آقا حسین قمی سر مسئله ی کشف حجاب 
گفت من می روم با رضاشــاه صحبــت می کنم و مجبورش 
می کنم که گوش کند. با همین نیت از مشهد بلند شد رفت 
تهران، که البته وقتی رسید تهران، ایشان را از طرف دولتی ها 
هدایت کردند به شــاه عبدالعظیم و آنجا در یک جایی نگه 
داشتند و شاه هم مالقات نداد. البته ایشان گفته بود می روم و 
به او می گویم؛ اگر گوش کرد که هیچی، اگر گوش نکرد همانجا 
خودم خفه اش می کنم، می کشمش مثالً؛ با این نیت رفته بود 
و نشد که مالقات کند و بعد هم از همانجا ایشان را تبعید کردند 
به عراق. وقتی که ایشان در تهران بود، علمای مشهد در مسجد 
گوهرشاد جمع شدند برای اینکه بگویند که اوالً آقای حاج آقا 
حسین برگردند به مشهد؛ ثانیاً حرفهایی که ایشان خواسته اند، 
باید تحقق پیدا کند. اصالً اجتماع علما در کشــیک خانه ی 
مسجد گوهرشاد که بعد منجر به اجتماع مردم شد، برای این 
بود. یعنی عنصِر مرحوم حاج آقا حسین قمی فراموش نشود؛ 
یک ماّلی واقعاً مجاهِد فی سبیل اللِ نترِس آماده ای که حاضر 
بود برود در دهان شیر دیگر، یعنی هیچ اِبایی نداشت. از اینجا 
هم که بلند شد رفت، تنها رفت؛ با خودش مثالً َحشم و َخدم 
ً  رفتند. این نکته ی  و اینها نبرد، فقط دوتا از پسرهایش ظاهرا

قابل توجهی است. 
نکته ی بعدی این اســت که مرحوم آقازاده فراموش نشود. 
آقازاده در قضایای مسجد گوهرشــاد دخالتی نداشته، لکن 
دستگاه دربار، او را متهم کردند. بعد هم به خاطر همین اتهام، 
آقازاده را که در مشهد دارای شــأن خیلی زیادی بود -اصاًل 
کسی تصور نمی کرد که مأمور دولتی به خانه ی آقازاده برود، 
یعنی تا این حد که مأمور جرأت کند بــرود خانه ی آقازاده- 
مأمورین رفتند در خانه گرفتند او را، کشیدندش بیرون، بدون 
اینکه اجازه بدهند حتی لباس مرتبی تنش کند، برش داشتند 
از مشهد اول بردند یزد و مدتی آنجا بود، بعد هم به تهران و بعد 
از یکی دو سال مسمومش کردند و شهیدش کردند. ببینید 

اینها عناصر مهم قضیه ی مربوط به مسجد گوهرشاد است.

ماجرای مسجد گوهرشاد چگونه به وجود آمد؟ 

به مناسبت کشتار بی رحمانه مردم 
در مسجد گوهرشاد توسط رضاخان

هشــتم فروردین مــاه ســال 96 رهبر انقــالب در جمع 
برگزارکنندگان نمایشگاه آثار هنری واقعه ی مسجد گوهرشاد 
حاضر شــدند و دقایقی را درباره واقعه مسجد گوهرشاد به 
سخنرانی پرداختند. خط حزب اهلل بخشــی از این بیانات را 

به مناسبت سالروز این واقعه برای اولین بار منتشر می کند.

ن بار
 اولی

ر برای
شا

انت


