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خطری که انقالبـی ها را تبدیل بـه فسیل می کند!
6 نکته مهم رهبر انقالب درباره  تحول خواهی

رهبر انقالب موضوع اصلی سخنرانی خود در مراسم سالگرد 
ارتحــال امــام خمینــی)ره(  کــه از مهم تریــن موضع گیری ها و 
بیانات ســاالنه ی ایشــان به حســاب می آیــد - را به مســأله ی 
»تحول خواهی« و تحول گرایی اختصاص دادند. ایشان عالوه 

بر تبیین ابعاد تحول خواهی در سیره ی بنیانگذار کبیر انقالب 
اســالمی، مالحظات، الزامات و نکات کلیدی ای را در این زمینه 
مطــرح کردند که نشــریه خط حــزب اهلل، به مرور ایــن بخش از 

بیانات رهبر انقالب می پردازد.
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2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

محور اصلی بیانات مهم رهبر انقاب در  سخن
خمینــی)ره( هفتـه امــام  رحلــت  ســالگرد 

»روحیه ی تحّول خواهی و تحّول انگیزی 
امــام بزرگــوار« بــود. ایشــان در ایــن 
سخنرانی، به تفصیل درباره ی ابعاد تحّول خواهی و 
تحّول انگیزی امام سخن گفته و به حق، امام را »اماِم 
تحّول« نامیدند. اما مفهوم تحّول و تحّول انگیزی، 
در بیانــات رهبــر انقــاب، دارای ســابقه ای طوالنــی 
ــی اندیشــه ی 

ّ
اســت. از جملــه، در کتــاب »طــرح کل

اسامی در قرآن« که حاصل سلسله جلسات قرآنی 
ایشــان در ســال ۱۳۵۳ )46 ســال پیش( اســت، به 
روشــنی درباره ی نقش انبیاء الهی در ایجاد تحّول و 
دگرگونی در جوامع ســخن به میان آمــده و پیروان 
راســتین پیامبران به پی گیری اهــداف تحّولی انبیاء 

دعوت شده اند.

بعثت، نبّوت و دو تحّول
ــی، آیــت اهلل 

ّ
در جلســه ی پانزدهــم کتــاب طــرح کل

خامنه ای با نفــی تصــّور رایج از نبــّوت کــه پیامبران 
را واعظــان ســر بــه زیــری تلّقــی می کنــد کــه بــرای 
مسأله گویی و موعظه گری به میان مردم می آیند، 
»نبّوت« را درآمیخته با مفهوم »بعثت« معرفی کرده 
و می فرماینــد: »در پیغمبری دو تحــّول و دگرگونی 
هســت؛ بعثت و رســتاخیز و انقاب و تحّول، اّول در 
در درون و ذات خود پیغمبر به وجــود می آید. بعد، 
همین تحّول و شــور و انقاب و رستاخیز به اجتماع 
می ریزد و به متن جامعه ی بشری منتقل می شود.« 
بعثت در اینجا و در درجه ی اّول، به معنای ایجاد یک 
تحّول عمیق در وجود و باطن خود پیامبر است. این 
دگرگونی عمیق، از پیامبر انســان دیگری می سازد؛ 
انسانی که بار و مسؤولیت و رسالت تازه ای بر دوش 
خود احساس می کند. پس از بعثت، انگیزش درونی 
و باطنی پیامبر، مسیر زندگی او را تغییر می دهد و به 
تاش او رنــگ و جهت دیگــری می دهد. پــس از این 
»تحّول درونی«، همه ی جّد و جهد پیامبر معطوف 
به ایجاد »تحــّول بیرونی« در جامعه می شــود و او 
می کوشــد »تا در جامعــه و متن زندگی انســان ها 

رستاخیز و تحّولی بنیادین پدید آورد.«

تقّدم تحّول درونی بر تحّول بیرونی
خامنــه ای،  آیــت اهلل  اندیشــه ی  در  بنابرایــن 
و  »جامعه پــردازی«  بــر  مقــّدم  »خودســازی« 
»تمّدن ســازی« اســت. بــر این مبنــا، اگرچــه هدف 
نهایــی پیامبــر ایجــاد تحــّول در جامعــه اســت، اما 
دســت یابی به این هدف بلندمرتبه از رهگذر تحّول 
باطنی امکان پذیر خواهــد بود. این تحــّول درونی، 
همچنان که در باطن خود پیامبر بــه وجود می آید، 
باید در باطن پیروان پیامبر نیز ایجاد شــود تــا از آنها 
صفی اســتوار و به هم تنیده بســازد و آنها را آماده ی 
مبارزه با طاغوت نماید. پیامبــر »اگر خودش عوض 
نمی شد، نمی توانست دنیا را عوض کند... پیغمبر، 
اّول آتش به جان خودش زده شد؛ اّول دل خودش 
متحّول و منقلب شــد؛ اّول شــور قیامــت در باطن 
خــودش به وجــود آمد که توانســت دنیا را به شــور 
قیامت بکشاند.«  و »این درسی اســت برای پیروان 

پیغمبر، تا بداننــد که تا خودشــان عوض نشــوند، 
نمی توانند دنیا را عوض کنند.«

ابعاد حرکت تحّولی پیامبران
اما رســتاخیز اجتماعی پیامبران چه ابعــادی را در بر 
می گیرد؟ از منظر رهبر انقاب، تحّولی که پیامبران به 
دنبال آن هستند، »مهم ترین، کلی ترین، بزرگ ترین، 
اّولی ترین و اساسی ترین مســائل اجتماعی بشر« 
یعنی »نظام، حکومت، جامعه و تمّدن« را شــامل 
می شود. از منظر ایشان، »پیامبر می آید تا جهانی را 
با قواره ای که اسام پیشنهاد می کند بسازد. پیغمبر 
برای این مبعوث می شــود تا شــکل زندگی و نظام 
زندگی انسان ها را به صورتی که خدا می گوید درست 

کند.«
لذا انبیــاء آمده اند که نظــام و حکومــت و جامعه و 
تمّدن بشری را از شکل جاهلی و طاغوتی به نظام و 
حکومت و جامعه و تمّدن الهی و توحیدی متحّول و 
مبّدل کنند. چراکه به تعبیر ایشان، »نظم اجتماعی 
جامعه ی توحیدی یک چیزی است مغایر و مباین و 

احیانًا متعارض و متضاد با جامعه  ی توحیدی«. 

تحّول، نام دیگر انقالب!
بر مبنای آنچه گذشت می توان گفت که از منظر رهبر 
انقاب، »تحّول« نام دیگر »انقاب« است. مأموریت 
پیامبران الهی، ایجاد یک رستاخیز عمیق و دگرگونی 
بنیادین در تمام شؤون حیات اجتماعی بشر است؛ 
و ایــن، عبارت أخــرای کلیــدواژه ی »انقاب« اســت. 
به تعبیر ایشان در جلســه ی شــانزدهم کتاب طرح 
ی، »انقاب یعنی یک تحّول و یک دگرگونی عمیق 

ّ
کل

بنیادیــن و از ریشــه در یک اجتمــاع... انقــاب یعنی 
پایه ها و زیربناها و شــالوده ها و قسمت های اصلی 
یک عمــارت را تبدیل کنند بــه بنیان هــا و پیکره ها و 
اندام های دیگر. این اسمش انقاب است«؛ و انبیاء 
آمده اند تا چنین تحّولی را در تمام ابعاد شکل و اندام 

و قواره ی اجتماعی زندگی انسان ها رقم بزنند.
بر اساس آنچه گفته شد، باید سخنرانی تلویزیونی 
رهبر انقــاب را یک بــار دیگــر، و این بار بــا فهم جدید 
و عمیــق کلیــدواژه ی »تحــّول« مبتنــی بــر مبانــی 
اندیشــه ی اســامی ایشــان مطالعــه کــرد تــا ایــن 
حقیقت بیش از پیش روشن شــود که از نظر ایشان 
»اماِم تحّول« به چه معنا اســت. رهبر انقاب، امام 
خمینی )ره( را مصداق تاّم انسان مؤمنی می دانند 
که بــه تعّهد و مســؤولیت ایمــان به نبــّوت پای بند 
است و پا جای پای انبیاء عظیم الشأن الهی گذاشته 
و همچــون پیامبــران، ابتــدا از درون متحّول شــده 
و ســپس روح تحّول درونــی را در کالبــد بی جان یک 
ــت دمیده و آنهــا را بــرای ایجاد یک تحــّول عمیق 

ّ
مل

و دگرگونــی بنیادیــن در هندســه ی اجتماعــی وارد 
معرکه ی مبارزه ی با طاغوت و استکبار کرده است.

فهم عمیق مفهوم »تحّول« از منظــر رهبر انقاب، 
به ما کمک می کند کــه بتوانیم بــه درک صحیحی از 
جایــگاه و اهمّیــت »انقاب اســامی« در اســتمرار 
»انقاب پیامبران« دست یابیم و مواجهه ی تمّدنی 
جبهه ی تحّول خواهان عالم با جبهه ی مســتکبران 

مرتجع را به درستی تحلیل کنیم.

می توان گفت 
که از منظر رهبر 

انقالب، »تحّول« 
نام دیگر »انقالب« 

است. مأموریت 
پیامبران الهی، 

ایجاد یک رستاخیز 
عمیق و دگرگونی 

بنیادین در تمام 
شؤون حیات 

اجتماعی بشر 
است؛ و این، عبارت 

أخرای کلیدواژه ی 
»انقالب« است.

نام دیگر انقالب!
اطالع نگاشت  سخن هفته  

اول: تحّول خواهی لزومًا 
به معنای اعتراض نیست

تحّول خواهــی لزومــًا بــه معنای 
اعتراض نیســت بلکه بــه معنای 
ایــن اســت: گرایــش مســتمر بــه 
بهتــر شــدن؛ تحّول خواهــی این 
اســت؛ یعنــی اکتفــا نکــردن بــه 
داشته های موجود؛ البّته ممکن 
است منشــأ مواردی، اعتراض به 
وضع موجود باشــد اّما همیشه 
این جور نیســت. در مــوارد زیادی 
تحّول به معنای این اســت که ما 
به آنچه داریم، به داشــته هایمان 
اکتفا نمی کنیم، یک قدمی باالتر، 
یــک مرحلــه ای جلوتــر را دنبــال 
عــرض  می خواهــم  می کنیــم... 
بکنم در آنجاهایی هم که ما تحّول 
مثبت ایجاد کرده ایم -مثًال فرض 
کنید در مقوله ی علم- دیگر کسی 
نگوید کــه خــب مــا دیگر تحــّول 
کرده ایم و احتیاجی نیست؛ نه، ما 

به آنچه داریم نباید قانع باشیم.

ی ݡکه انقــالبــــی ها را تبدیل  خطـر
بـه فسیـل مــی ݡکند! دوم: خطری که انقالبی ها 

را تبدیل به فسیل  می کند!
تحــّول صحیــح احتیــاج دارد بــه 
هــر  یعنــی  فکــری؛  پشــتوانه ی 
حرکــت بی پشــتوانه ی فکــری را 
نمی شود تحّول دانست. بعضی 
از حرکت هــای ســُبک و ســطحی 
را نمی شــود بــه حســاب تحــّول 
گذاشت؛ تحّول پشتوانه ی فکری 
]می خواهــد[... اگــر چنانچــه یک 
چنین پشتوانه ی فکری ای وجود 
نداشته باشد، این تحّول انسان، 
غلط خواهد بود و احتماًال انسان 
قدم را نابجــا برمــی دارد، بعد هم 
درســت پافشــاری نمی کنــد... ما 
داشــتیم  خودمــان  انقــاب  در 
کســانی را که این ها افراد انقابی 
و عاقه منــد بودنــد، منتها چون 
پایه  هــای فکری شــان پایه هــای 
محکمی نبود... بعد از اینکه مّدتی 
گذشت و از سنین جوانی مثًال یک 
مقداری عبور کردند، تبدیل شدند 
به همــان فســیل هایی کــه اصًال 

انقاب علیه آن فسیل ها بود.
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عدالتخواهی بدون پشتوانه 

فکری ممکن نیست                
تحّول پشــتوانه ی فکری ]میخواهد[. فرض 
کنیــد یکــی از مســائلی که امــروز بایــد حتمًا 
تحّول در آن به وجود بیاید، مسئله ی عدالت 
اســت. در زمینه ی عدالت باید تحــّول ایجاد 
کنیــم و این بایــد مّتکی باشــد به یــک مبنای 
فکــری که اندیشــه ی متقن و شــکل یافته ی 
مــا در زمینــه ی عدالــت چیســت؛ آن وقت بر 
اســاس آن برویــم ســراغ تحــّول؛ یعنــی این 
پشــتوانه ی فکری یکی از چیزهای الزم است 
که از دارایی هــای معنوی ما اســت؛ یعنی ما 
بایســتی از دارایی هــای معنوی مــان در این 
زمینه استفاده کنیم که عبارت است از احکام 
اســام و مقــّررات اســامی و آیــات کریمه ی 
قــرآن و کلمــات اهل بیــت )علیهم الّســام(. 
...اگر چنانچه یک چنین پشتوانه ی فکری ای 
وجود نداشته باشد، این تحّول انسان، غلط 
خواهــد بــود و احتماًال انســان قــدم را نابجا 

برمی دارد.   99/3/14

روایت رهبری  

خاطرات رهبری  

امــام بزرگــوار، در مقابــل واقعّیتهــا چشــم 
خود را نبســت، اّما کوتاه هم نیامد، راهبرد را 
فراموش نکرد... در قبال شرارت های قدرت 
مســتکبر و مداخله گــر آمریــکا هیــچ تقّیه ای 
و ماحظــه ای نکــرد؛ اینکــه آمریکا شــیطان 
بــزرگ اســت، ایــن حــرف امــام اســت. اینکه 
حمله ی جوانــان مســلمان و دانشــجویان 
مسلمان به سفارت آمریکا و تصّرف ابزارها و 
مدارک جاسوســی آنها را امام انقاب دّومی 
دانست که شاید از انقاب اّول مهم تر است، 
این حــرف امــام اســت... در قضّیــه ی جنگ، 
اینکه فرمــود: جنگ تا رفــع فتنــه، این حرف 
امــام اســت؛ دیگــران میگفتند جنــگ جنگ 
تــا پیــروزی، امام فرمــود جنــگ تا رفــع فتنه. 
این ایســتادگیها بود کــه پایه ی ایــن نظام را 

مستحکم کرد.   92/6/14

امام در مقابل واقعّیت ها چشم 
خود را نبست، اّما کوتاه هم نیامد

رهبر انقاب موضوع اصلی ســخنرانی خود در مراســم ســالگرد ارتحال امام خمینی)ره( –که 
از مهم تریــن موضع گیری هــا و بیانات ســاالنه ی ایشــان به حســاب می آیــد - را به مســأله ی 
»تحول خواهی« و تحول گرایی اختصاص دادند. ایشــان عاوه بر تبیین ابعاد تحول خواهی 
در سیره ی بنیانگذار کبیر انقاب اسامی، ماحظات، الزامات و نکات کلیدی ای را در این زمینه 

مطرح کردند که نشریه خط حزب اهلل، به مرور این بخش از بیانات رهبر انقاب می پردازد.

سوم: تحول را نباید با استحاله فکری اشتباه گرفت
تحــّول را ]هــم[ نبایســتی 
فکــری  اســتحاله ی  بــا 
اندکــی  گرفــت.  اشــتباه 
قبــل از حکومــت پهلوی و 
بعــد، شــّدتش در دوران 
حکومت پهلوی، چیزی به 
نام تجّدد وارد کشور شد، 
ت ایران به حساب می آوردند؛ این 

ّ
که این را به عنوان یک تحّولی در زندگی مل

ت ایران را از او سلب 
ّ
ت ایران بود، هوّیت مل

ّ
تحّول نبود، این اســتحاله ی مل

ت ها اگر 
ّ
کردن بود... تحّول باید رو به جلو باشد، این رو به عقب رفتن بود. مل

چنانچه هوّیِت خودشان را از دست بدهند، داشته های معنوی خودشان را 
از دست بدهند، در واقع یک مرگ تمّدنی برای آن ها به حساب می آید.

چهارم: تحّول
 یک حادثه ی دفعی نیست

تحّول لزومًا یک حادثه ی دفعی نیست؛ 
گاهی تحــّول تدریجًا انجــام می گیرد؛ 
بی صبــری نبایــد کــرد. اگــر چنانچــه 
هدف گیری و نشان گیری درست انجام 
گرفته باشد و حرکت به معنای واقعی 
اّتفاق بیفتد، اگر چنانچه به هدِف تحّول 
هم دیر برسیم ایرادی ندارد؛ عمده این 
اســت کــه راه را برویــم، حرکــت را انجام 
بدهیــم، و بی صبــری نباید کــرد؛ اینکه 
تصّور کنیم که بایستی حتمًا دفعتًا یک 
کاری انجام بگیرد، نه، این  جوری نیست.

پنجم: تحّول را با کارهای سطحی اشتباه نگیرید
یک نکته  ی دیگر این است که تحّول را نباید با یک سلسله کارهای سطحی و  

دم دستی اشتباه گرفت. بعضی از کارهای سطحی، که متهّورانه، عجوالنه 
یک کاری انجام می گیرد؛ اینها تحّول نیست؛ گاهی اوقات برای فرونشاندن 
هوِس یک کار، این کارها انجام می گیرد که این ها خیلی ارزشی ندارد. تحّول، 
کار عمقی اســت، کار اساسی اســت که بایســتی اّتفاق بیفتد. سرعت البّته 

مهم است لکن سرعت با شتابزدگی فرق دارد. 

ششم: شرط مهم برای ایجاد تحّول
یک شــرط مهم برای ایجــاد تحّول، نترســیدن از 
دشمن و دشمنی ها اســت... باالخره هر اقدام 
مثبتی، هر کار مهّمی ممکن اســت یــک عّده ای 
مخالف داشته باشد؛ مخالف، مخالفت می کند. 
امروز با حضور فضای مجــازی، نوع مخالفت ها 
هم غالبًا نــوع برخورد کننــده و تیــز و آزار دهنده 
است؛ اگر چنانچه یک حرکت مهّم صحیِح متقِن 
محاسبه شده ای انجام می گیرد، باید ماحظه ی این ها را نکنند. ماحظه ی دشمن خارجی را 
هم نباید بکنند؛ هر گونه حرکتی را که در کشور به سمت صاح انجام بگیرد، یک جبهه ی وسیعی 
از دشمن وجود دارد که این ها نشسته اند دارند دائم فکر می کنند که ضربه ها بزنند... و به نظر 
من راهش هم این اســت که نیروهای جوان حضور داشته باشــند؛ آن که ماحظه نمی کند و 

نمی ترسد و بدون ماحظه حرکت می کند نیروی جوان است.

ی ݡکه انقــالبــــی ها را تبدیل  خطـر
بـه فسیـل مــی ݡکند!

6 نکته مهم رهبر انقالب درباره  تحول خواهی
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این تحول ها به  دست خداست                
آن چیزی که برای من 
اعجــاب آور اســت آن 
شکســت  قضیــه ی 
نیســت؛  طاغــوت 
قضیــه ی  ]بلکــه[ 
شــیطان  شکســت 
اســت و تحول شــما جوا ن ها به یک انسان های 
متعهــد. 58/6/16   و ایــن تحــول بــه دســت 
خداست. امکان نداشت که کسی بتواند یک نفر 
را اینطــور متحــول کنــد؛ از مرکز فحشــا بــه مرکز 
عبــادت و عرفــان بیــاورد، به مرکــز جنگ بــا کفار 
بیاورد. اگر همــه ی ماها جمع می شــدیم که ده 
نفــر را یــک همچــو قدرتــی بــه آن بدهیــم، هرگز 
ممکن نبــود بــرای ما. ایــن یک مســئله معنوی 
اســت کــه دســت خداســت، چنانچه همــه چیز 

دست اوست.  64/11/22 

مـا اگـر بخواهیـم در مقاصد دنیـوى هـم پیروز 
بشـویم، بایسـتی ایمـان خودمـان را، اعتقـاد 
خودمان را، عمـل خودمـان را، براى آن سـوى 
امیرالمؤمنیـن  کنیـم.  تقویـت  مـردن  مـرز 
بـه  را  مـردم  می خواهـم  مـن  می فرمایـد 
اسـت.  مـا  وظیفـه ى  ایـن  برسـانم؛  بهشـت 
نهـی از منکـر بایـد بکنیـم، امر بـه معـروف باید 
را در  بکنیـم، وسـائل عمـل خیـر و حسـنات 
کشـور فراهم کنیم، وسـائل ُشـرور و آفـات را از 
دسـترس ها برداریـم؛ ایـن وظائـف مسـئولین 

حکومـت اسـت.    93/2/22

یک خبر دهشتناک!                 
در زمینه ی مســائل خانــواده به معنــای واقعی 
کلمه بایــد تحــّول ایجــاد کنیــم. امــروز خبرها و 
گزارش هــای متقن به مــا می گوید که کشــور ما 
به سرعت به سمت پیری دارد پیش می رود؛ این 
خبر خیلی دهشــتناکی اســت، خبر بدی است؛ از 
جمله ی چیزهایی است که آثار آن در وقتی ظاهر 
خواهد شد که هیچ گونه عاجی برایش متصّور 
نیست؛ خب اینها را با تحّول بایست انجام داد؛ در 

این زمینه ها باید تحّول انجام بگیرد.      99/3/14
راننده می فهمید، پیش نماز شهر نمی فهمید!                

در دوران پیش از پیروزی انقالب، بنده در ایرانشــهر تبعید بودم. در یکی از شــهرهای همجوار، چند نفر آشــنا داشتیم که یکی 
از آنها راننده بود، یکی شغل آزاد داشت... به حســب ظاهر، به آنها »عامی« اطالق می شــد. با این حال جزو »خواص« بودند. 
روحانی شهرشــان هم آدم خوبی بــود؛ منتها جــزو »عوام«بود. مالحظــه می کنید! راننده ی کمپرســی جزو »خــواص«، ولی 
روحانی و پیشــنماز محترم جزو »عوام«! مثًال آن روحانی می گفت: »چرا وقتی اســم پیغمبر می آید یک صلوات می فرســتید، 
ولی اسم »آقا« که می آید، سه صلوات می فرســتید؟!« راننده به او جواب می داد: »روزی که دیگر مبارزه ای نداشته باشیم... 
انقالب پیروز شــود؛ ما نه تنها ســه صلوات، که یک صلوات هم نمی فرســتیم! امروز این ســه صلــوات، مبارزه اســت!« راننده 

75/3/ 20 می فهمید، روحانی نمی فهمید!      

امام بزرگــوار ما هــر روز گوئــی زنده تر می شــود؛ 
در فضــای جامعــه ی مــا و در فضــای بین الملل 
اســامی، روزبه روز امام بزرگوار برجســته تر و فکر 
او و راه او فهمیده تــر و ملموس تر می شــود. آن 
چیزی که این دوام را، این اســتمرار وجــود را، این 
بــرکات را پدید آورده اســت، چیســت؟ آن، ایمان 

مخلصانه و عمل صادقانه است.
امام بزرگوار ما مصداق این آیه ی شــریفه بود که 
ذیــن امنوا و عملــوا الّصالحات ســیجعل 

ّ
»اّن ال

لهم الّرحمن وّدا«)سوره ی مریم/96(؛ هدف او، 
هدف الهی؛ رفتار او، رفتار ایمانی؛ و عمل او، عمل 
صالح. این اســت که در فضای ذهنیت جامعه ی 
اسامی، برای چنین موجودی می ماند و میرائی 
ندارد؛ مثل سلسله ی انبیاء الهی و اولیاء الهی که 
جسمشــان از مردم غایب شد، اما حقیقتشان و 

هویتشان زنده است. 86/3/14

یک روزی بود که از شــهرهای بزرگ که خارج می شــدیم، 
پزشک ایرانی کم بود. بنده خودم در زاهدان، در ایرانشهر 
بــودم؛ دکترهایی که آنجــا بودند هنــدی بودنــد؛ بنده 
خودم ]پیش آنهــا[ رفتم؛ البّتــه بد هم نبودنــد اّما خب 
کشور احتیاج به دکتِر بیرون داشت. همان اوایل انقاب 
بــرای بیماری های قلبــی نوبت هشت ســاله، ُنه ســاله، 
ده ساله می دادند، یعنی بیمار قلبی مراجعه میکرد به 
بیمارســتان، نوبت عمل جّراحِی او ده ســاِل بعد بود و 
تــا آن وقت غالبــًا میمردند! این جــوری بودیم؛ امــروز در 
شهرهای دوردست دکترهای متخّصص عمل های قلِب 
باز انجام می دهند. این پیشــرفتها، پیشرفتهای واقعی 

است.    97/3/20

توصیه ی مــن به شــما جوان هــای عزیز، مســئله ی 
خودسازی اســت؛ خودســازی خیلی مهم است؛ هم 
در ابعــاد فردی، هــم در ابعــاد جمعی. هم شــخص 
خود شما باید خودسازی کنید، هم جمعتان باید به 
عنوان یک جمع خودسازی کند... این کمک میکند به 

شما که از لغزشگاه ها راحت و، بسامت عبور کنید... 
لغزشگاه های زیادی سر راه ما وجود دارد، بخصوص 
بــرای فّعاالن مســائل اجتماعــی؛ لذا اینها بیشــتر به 
خودسازی احتیاج دارند و نیاز دارند که ُبنیه ی روحی و 

معنوی خودشان را قوی کنند.         99/2/28

خدا محبت امام را در دل 
مردم گذاشت

اگر خودسازی کنید، از لغزشگاه ها عبور خواهید کرد

 )( در حاشیه  حضور رهبر انقالب در جمع رزمندگان لشکر 27محمدرسول اهلل
و سخنرانی معروف عوام و خواص، 20 خرداد 75

کالم امام  

خانواده ایرانی  

درس اخالق   روایت پیشرفت  

عکس نوشت  

تفسیر قرآن  

حزب اهلل این است  

برای دستیابی به مقاصد دنیوی 
هم تقویت ایمان الزم است

واردات پزشک از هند!


