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محــور اصلــی بیانات مهــم رهبر  سخن
هفتـه

انقــاب در ســالگرد رحلــت امام 
»روحیــه ی  خمینــی)ره( 
تحّول خواهــی و تحّول انگیــزی 
امام بزرگوار« بود. ایشان در این سخنرانی، به 
تفصیــل دربــاره ی ابعــاد تحّول خواهــی و 
تحّول انگیزی امام سخن گفته و به حق، امام 
را »اماِم تحّول« نامیدند. اما مفهوم تحّول و 
تحّول انگیزی، در بیانات رهبر انقــاب، دارای 
ســابقه ای طوالنی اســت. از جمله، در کتاب 
ی اندیشه ی اســامی در قرآن« که 

ّ
»طرح کل

حاصــل سلســله جلســات قرآنی ایشــان در 
ســال 13۵3 )46 ســال پیــش( اســت، بــه 
روشــنی درباره ی نقش انبیاء الهــی در ایجاد 
تحّول و دگرگونی در جوامع ســخن به میان 
آمده و پیروان راســتین پیامبران به پی گیری 

اهداف تحّولی انبیاء دعوت شده اند.

بعثت، نبّوت و دو تحّول
ی، آیت اهلل 

ّ
در جلسه ی پانزدهم کتاب طرح کل

خامنــه ای بــا نفــی تصــّور رایــج از نبــّوت که 
پیامبران را واعظان سر به زیری تلّقی می کند 
که برای مسأله گویی و موعظه گری به میان 
مردم می آیند، »نبّوت« را درآمیخته با مفهوم 
»بعثت« معرفــی کــرده و می فرماینــد: »در 
پیغمبری دو تحّول و دگرگونی هست؛ بعثت 
و رستاخیز و انقاب و تحّول، اّول در در درون 
و ذات خــود پیغمبر بــه وجود می آیــد. بعد، 
همین تحّول و شــور و انقاب و رســتاخیز به 
اجتماع می ریــزد و به متن جامعه ی بشــری 
منتقل می شود.« بعثت در اینجا و در درجه ی 
اّول، به معنــای ایجــاد یک تحــّول عمیق در 

وجود و باطن خود پیامبر است. این دگرگونی 
عمیــق، از پیامبــر انســان دیگری می ســازد؛ 
انســانی که بار و مسؤولیت و رســالت تازه ای 
بــر دوش خــود احســاس می کنــد. پــس از 
بعثت، انگیزش درونی و باطنی پیامبر، مسیر 
زندگی او را تغییر می دهد و به تــاش او رنگ 
و جهت دیگری می دهد. پــس از این »تحّول 
درونی«، همه ی جــّد و جهد پیامبر معطوف 
به ایجاد »تحّول بیرونی« در جامعه می شود 
و او می کوشــد »تا در جامعــه و متن زندگی 
انســان ها رســتاخیز و تحّولی بنیادین پدید 

آورد.«

تقّدم تحّول درونی بر تحّول بیرونی
بنابرایــن در اندیشــه ی آیــت اهلل خامنــه ای، 
»خودســازی« مقــّدم بــر »جامعه پــردازی« 
و »تمّدن ســازی« اســت. بر این مبنــا، اگرچه 
هدف نهایی پیامبــر ایجاد تحــّول در جامعه 
است، اما دست یابی به این هدف بلندمرتبه از 
رهگذر تحّول باطنی امکان پذیر خواهد بود. 
این تحّول درونی، همچنان که در باطن خود 
پیامبر به وجود می آید، باید در باطن پیروان 
پیامبر نیز ایجاد شود تا از آنها صفی استوار و 
به هم تنیده بســازد و آنها را آماده ی مبارزه با 
طاغوت نمایــد. پیامبر »اگر خــودش عوض 
نمی شد، نمی توانســت دنیا را عوض کند... 
پیغمبر، اّول آتش به جان خودش زده شــد؛ 
اّول دل خودش متحّول و منقلب شــد؛ اّول 
شــور قیامت در باطن خودش به وجود آمد 
که توانست دنیا را به شور قیامت بکشاند.«  
و »این درســی اســت بــرای پیــروان پیغمبر، 
تــا بداننــد که تــا خودشــان عوض نشــوند، 

نمی توانند دنیا را عوض کنند.«

ابعاد حرکت تحّولی پیامبران
اما رســتاخیز اجتماعی پیامبران چه ابعادی 
را در بــر می گیــرد؟ از منظــر رهبــر انقــاب، 
تحّولی کــه پیامبران بــه دنبال آن هســتند، 
»مهم ترین، کلی ترین، بزرگ ترین، اّولی ترین 
و اساســی ترین مســائل اجتماعــی بشــر« 
یعنی »نظــام، حکومــت، جامعــه و تمّدن« 
را شامل می شــود. از منظر ایشــان، »پیامبر 
می آیــد تــا جهانــی را بــا قــواره ای که اســام 
پیشــنهاد می کند بســازد. پیغمبر بــرای این 
مبعوث می شــود تــا شــکل زندگــی و نظام 
زندگی انسان ها را به صورتی که خدا می گوید 

درست کند.«
لــذا انبیــاء آمده انــد کــه نظــام و حکومت و 
جامعــه و تمــّدن بشــری را از شــکل جاهلی 
و طاغوتی بــه نظــام و حکومــت و جامعه و 
تمّدن الهی و توحیدی متحّول و مبّدل کنند. 
چراکــه بــه تعبیــر ایشــان، »نظــم اجتماعی 
جامعه ی توحیدی یک چیزی اســت مغایر و 
مباین و احیانًا متعارض و متضاد با جامعه  ی 

توحیدی«. 

تحّول، نام دیگر انقالب!
بر مبنــای آنچــه گذشــت می تــوان گفت که 
از منظــر رهبــر انقــاب، »تحــّول« نــام دیگر 
»انقــاب« اســت. مأموریت پیامبــران الهی، 
ایجاد یک رستاخیز عمیق و دگرگونی بنیادین 
در تمام شــؤون حیات اجتماعی بشر است؛ 
و این، عبــارت أخــرای کلیــدواژه ی »انقاب« 
است. به تعبیر ایشان در جلسه ی شانزدهم 

ی، »انقاب یعنــی یک تحّول و 
ّ
کتاب طرح کل

یک دگرگونی عمیق بنیادین و از ریشه در یک 
اجتماع... انقاب یعنــی پایه هــا و زیربناها و 
شالوده ها و قسمت های اصلی یک عمارت را 
تبدیل کنند به بنیان ها و پیکره ها و اندام های 
دیگر. این اســمش انقــاب اســت«؛ و انبیاء 
آمده اند تا چنین تحّولی را در تمام ابعاد شکل 
و اندام و قواره ی اجتماعی زندگی انســان ها 

رقم بزنند.
بر اســاس آنچــه گفته شــد، باید ســخنرانی 
تلویزیونی رهبر انقاب را یک بــار دیگر، و این 
بار با فهم جدید و عمیق کلیدواژه ی »تحّول« 
مبتنی بر مبانی اندیشــه ی اســامی ایشان 
مطالعــه کرد تــا ایــن حقیقت بیــش از پیش 
روشن شود که از نظر ایشان »اماِم تحّول« به 
چه معنا است. رهبر انقاب، امام خمینی )ره( 
را مصداق تاّم انسان مؤمنی می دانند که به 
تعّهد و مســؤولیت ایمان به نبــّوت پای بند 
اســت و پا جای پای انبیاء عظیم الشأن الهی 
گذاشــته و همچون پیامبران، ابتــدا از درون 
متحّول شــده و ســپس روح تحّول درونی را 
ت دمیده و آنها را برای 

ّ
در کالبد بی جان یک مل

ایجاد یک تحّول عمیق و دگرگونی بنیادین در 
هندسه ی اجتماعی وارد معرکه ی مبارزه ی با 

طاغوت و استکبار کرده است.
فهم عمیق مفهــوم »تحــّول« از منظر رهبر 
انقاب، به مــا کمک می کنــد کــه بتوانیم به 
درک صحیحــی از جایگاه و اهمّیــت »انقاب 
اســامی« در اســتمرار »انقــاب پیامبران« 
دســت یابیم و مواجهــه ی تمّدنــی جبهه ی 
تحّول خواهــان عالم با جبهه ی مســتکبران 

مرتجع را به درستی تحلیل کنیم.

درگذشـت برادر مجاهـد و مقاوم، آقـای دکتـر رمضان عبـداهلل را به ملـت عزیز فلسـطین و به همـه ی مجاهدانی کـه دل در گرو مسـأله ی 
فلسـطین دارند و بخصوص بـه سـازمان فداکار »جنبـش جهاد اسـامی فلسـطین« و نیز به خانـواده ی آن فقید سـعید تسـلیت عرض 
می کنم. جریان مقاومت فلسطین عنصر بسـیار صادق و ارزشـمندی را از دسـت داد، امیدوارم با هدایت و کمک الهی، تاش های جهادی 

جانشـینان شایسـته ای که راه مجاهدانی چون فتحی شـقاقی و رمضان عبـداهلل را دنبال می کنند، ایـن ضایعه را جبـران کند.       

مزار: اردوگاه یرموک در دمشقتاریخ درگذشت:  99/3/17

فقدان عنصری صادق برای جریان مقاومت          |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر مجاهد فقید حاج رمضان عبداهلل و شهدای جهاد اسالمی فلسطین
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درس اخالق  

تفسیر قرآن  

خانواده ایرانی  

این تحول ها به  دست خداست                
آن چیزی که برای من اعجاب آور است آن 
قضیــه ی شکســت طاغــوت نیســت؛ 
]بلکه[ قضیه ی شکست شیطان است 
یــک  بــه  جوا ن هــا  شــما  تحــول  و 
انسان های متعهد. 58/6/16   و این تحول 
به دســت خداســت. امکان نداشت که 
کســی بتواند یک نفــر را اینطور متحول 
کند؛ از مرکز فحشــا به مرکز عبادت و عرفان بیاورد، به مرکز جنگ با کفار بیاورد. اگر همه ی 
ماها جمع می شدیم که ده نفر را یک همچو قدرتی به آن بدهیم، هرگز ممکن نبود برای ما. 

این یک مسئله معنوی است که دست خداست، چنانچه همه چیز دست اوست.  64/11/22 

واردات پزشک از هند!                

یک روزی بود که از شهرهای بزرگ که خارج می شدیم، پزشک ایرانی کم بود. بنده خودم در 
زاهدان، در ایرانشهر بودم؛ دکترهایی که آنجا بودند هندی بودند؛ بنده خودم ]پیش آنها[ 
رفتم؛ البّته بد هم نبودند اّما خب کشور احتیاج به دکتِر بیرون داشت. همان اوایل انقاب 
برای بیماری های قلبی نوبت هشت ساله، ُنه ساله، ده ساله می دادند، یعنی بیمار قلبی 
مراجعه میکرد به بیمارستان، نوبت عمل جّراحِی او ده ســاِل بعد بود و تا آن وقت غالبًا 
میمردند! این جوری بودیم؛ امروز در شهرهای دوردست دکترهای متخّصص عمل های 

قلِب باز انجام می دهند. این پیشرفتها، پیشرفتهای واقعی است.    97/3/20

اگر خودسازی کنید

 از لغزشگاه ها عبور خواهید کرد                
توصیــه ی مــن بــه شــما جوان هــای عزیــز، مســئله ی خودســازی 
ــم در  ــردی، ه ــاد ف ــم در ابع ــت؛ ه ــم اس ــی مه ــازی خیل ــت؛ خودس اس
ابعــاد جمعــی. هــم شــخص خــود شــما بایــد خودســازی کنیــد، هــم 
ــک  ــن کم ــد... ای ــازی کن ــع خودس ــک جم ــوان ی ــه عن ــد ب ــان بای جمعت
میکنــد بــه شــما کــه از لغزشــگاه ها راحــت و، بســامت عبــور کنیــد... 
لغزشــگاه های زیــادی ســر راه مــا وجــود دارد، بخصــوص بــرای 
فّعــاالن مســائل اجتماعــی؛ لــذا اینهــا بیشــتر بــه خودســازی احتیــاج 
ــوی  ــان را ق ــوی خودش ــی و معن ــه ی روح ــه ُبنی ــد ک ــاز دارن ــد و نی دارن

کننــد.    99/2/28

یک خبر دهشتناک!                

ــاد  ــّول ایجـ ــد تحـ ــه بایـ ــی کلمـ ــای واقعـ ــه معنـ ــواده بـ ــائل خانـ ــه ی مسـ در زمینـ
ــا بـــه  کنیـــم. امـــروز خبرهـــا و گزارش هـــای متقـــن بـــه مـــا می گویـــد کـــه کشـــور مـ
ســـرعت بـــه ســـمت پیـــری دارد پیـــش مـــی رود؛ ایـــن خبـــر خیلـــی دهشـــتناکی 
اســـت، خبـــر بـــدی اســـت؛ از جملـــه ی چیزهایـــی اســـت کـــه آثـــار آن در وقتـــی 
ظاهـــر خواهـــد شـــد کـــه هیچ گونـــه عاجـــی برایـــش متصـــّور نیســـت؛ خـــب 
 اینهـــا را بـــا تحـــّول بایســـت انجـــام داد؛ در ایـــن زمینه هـــا بایـــد تحـــّول انجـــام 

بگیرد.      99/3/14

برای دستیابی به مقاصد دنیوی هم
 تقویت ایمان الزم است                     

ما اگر بخواهیم در مقاصد دنیوى هم پیروز بشـویم، بایسـتی ایمان خودمان 
را، اعتقـاد خودمـان را، عمـل خودمـان را، بـراى آن سـوى مـرز مـردن تقویـت 
کنیـم. امیرالمؤمنیـن می فرماید مـن می خواهـم مردم را به بهشـت برسـانم؛ 
این وظیفـه ى مـا اسـت. نهـی از منکر بایـد بکنیـم، امر بـه معـروف بایـد بکنیم، 
وسائل عمل خیر و حسـنات را در کشـور فراهم کنیم، وسائل ُشـرور و آفات را از 

دسـترس ها برداریـم؛ ایـن وظائف مسـئولین حکومـت اسـت.    93/2/22

راننده می فهمید، پیش نماز شهر نمی فهمید!                

بــودم. در  ایرانشــهر تبعیــد  بنــده در  انقــالب،  پیــروزی  از  در دوران پیــش 

ــده  ــا رانن ــی از آنه ــه یک ــتیم ک ــنا داش ــر آش ــد نف ــوار، چن ــهرهای همج ــی از ش یک

ــالق  ــی« اط ــا »عام ــه آنه ــر، ب ــب ظاه ــه حس ــت... ب ــغل آزاد داش ــی ش ــود، یک ب

ایــن حــال جــزو »خــواص« بودنــد. روحانــی شهرشــان هــم  بــا  می شــد. 

آدم خوبــی بــود؛ منتهــا جــزو »عوام«بــود. مالحظــه می کنیــد! راننــده ی 

ــوام«!  ــزو »ع ــرم ج ــنماز محت ــی و پیش ــی روحان ــواص«، ول ــزو »خ ــی ج کمپرس

مثــًا آن روحانــی می گفــت: »چــرا وقتــی اســم پیغمبــر می آیــد یــک صلــوات 

می فرســتید، ولــی اســم »آقــا« کــه می آیــد، ســه صلــوات می فرســتید؟!« 

راننــده بــه او جــواب مــی داد: »روزی کــه دیگــر مبــارزه ای نداشــته باشــیم... 

هــم  صلــوات  یــک  کــه  صلــوات،  ســه  تنهــا  نــه  مــا  شــود؛  پیــروز  انقــالب 

ــد،  ــده می فهمی ــت!« رانن ــارزه اس ــوات، مب ــه صل ــن س ــروز ای ــتیم! ام نمی فرس

75/3/  20 نمی فهمیــد!  روحانــی 

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

عکس نوشت  

عدالتخواهی بدون 

پشتوانه فکری ممکن نیست             
از  یکــی  کنیــد  فــرض  ]میخواهــد[.  فکــری  پشــتوانه ی  تحــّول 
مســائلی کــه امــروز بایــد حتمــًا تحــّول در آن بــه وجــود بیایــد، 
مســئله ی عدالــت اســت. در زمینــه ی عدالــت بایــد تحــّول ایجــاد 
کنیــم و ایــن بایــد مّتکــی باشــد بــه یــک مبنــای فکــری کــه اندیشــه ی 
متقــن و شــکل یافته ی مــا در زمینــه ی عدالــت چیســت؛ آن وقــت بــر 
اســاس آن برویــم ســراغ تحــّول؛ یعنــی ایــن پشــتوانه ی فکــری یکــی 
از چیزهــای الزم اســت کــه از دارایی هــای معنــوی مــا اســت؛ یعنــی 
مــا بایســتی از دارایی هــای معنوی مــان در ایــن زمینــه اســتفاده 
ــارت اســت از احــکام اســام و مقــّررات اســامی و آیــات  کنیــم کــه عب
کریمــه ی قــرآن و کلمــات اهل بیــت )علیهم الّســام(. ...اگــر چنانچــه 
ایــن  باشــد،  نداشــته  وجــود  فکــری ای  پشــتوانه ی  چنیــن  یــک 
ــا  ــدم را نابج ــان ق ــاًال انس ــود و احتم ــد ب ــط خواه ــان، غل ــّول انس تح

برمــی دارد.   99/3/14

اصول عدالت خواهی  

امام در مقابل واقعّیت هاخدا محبت امام را در دل مردم گذاشت
 چشم خود را نبست، اّما کوتاه هم نیامد

نام دیگر انقالب!
واکاوی خط حزب اهلل از مفهوم »تحول« در اندیشه آیت اهلل خامنه ای

امـام بزرگوار مـا هـر روز گوئـی زنده تر می شـود؛ در فضـای جامعـه ی مـا و در فضای 
بین الملل اسـامی، روزبـه روز امـام بزرگـوار برجسـته تر و فکـر او و راه او فهمیده تر و 
ملموس تر می شـود. آن چیزی کـه ایـن دوام را، این اسـتمرار وجود را، ایـن برکات را 

پدیـد آورده اسـت، چیسـت؟ آن، ایمان مخلصانـه و عمل صادقانه اسـت.
امـام بزرگـوار مـا مصـداق ایـن آیـه ی شـریفه بـود کـه »اّن اّلذیـن امنـوا و عملـوا 
الّصالحـات سـیجعل لهـم الّرحمـن وّدا«)سـوره ی مریـم/96(؛ هـدف او، هـدف 
الهـی؛ رفتـار او، رفتـار ایمانـی؛ و عمـل او، عمـل صالـح. ایـن اسـت کـه در فضـای 
ذهنیـت جامعـه ی اسـامی، بـرای چنیـن موجـودی می مانـد و میرائـی نـدارد؛ 
مثـل سلسـله ی انبیـاء الهـی و اولیـاء الهـی کـه جسمشـان از مـردم غایـب شـد، امـا 

حقیقتشـان و هویتشـان زنـده اسـت. 86/3/14

ــد،  ــم نیام ــاه ه ــا کوت ــت، اّم ــود را نبس ــم خ ــا چش ــل واقعّیته ــوار، در مقاب ــام بزرگ ام
راهبــرد را فرامــوش نکــرد... در قبــال شــرارت های قــدرت مســتکبر و مداخله گــر 
آمریــکا هیــچ تقّیــه ای و ماحظــه ای نکــرد؛ اینکــه آمریــکا شــیطان بــزرگ اســت، ایــن 
حــرف امــام اســت. اینکــه حملــه ی جوانــان مســلمان و دانشــجویان مســلمان بــه 
ســفارت آمریــکا و تصــّرف ابزارهــا و مــدارک جاسوســی آنهــا را امــام انقــاب دّومــی 
دانســت کــه شــاید از انقــاب اّول مهم تــر اســت، ایــن حــرف امــام اســت... در 
قضّیــه ی جنــگ، اینکــه فرمــود: جنــگ تــا رفــع فتنــه، ایــن حــرف امــام اســت؛ دیگــران 
میگفتنــد جنــگ جنگ تــا پیــروزی، امــام فرمــود جنــگ تــا رفع فتنــه. ایــن ایســتادگیها 

بــود کــه پایــه ی ایــن نظــام را مســتحکم کــرد.   92/6/14

خاطرت رهبری  

رهبــر انقــاب موضــوع اصلــی ســخنرانی خــود در مراســم ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی)ره( –کــه از مهم تریــن موضع گیری هــا و بیانــات ســاالنه ی ایشــان بــه 
حســاب می آیــد - را بــه مســأله ی »تحول خواهــی« و تحول گرایــی اختصــاص دادنــد. ایشــان عــاوه بــر تبییــن ابعــاد تحول خواهــی در ســیره ی بنیانگــذار کبیــر 
ــاب  ــر انق ــات رهب ــش از بیان ــن بخ ــرور ای ــه م ــزب اهلل، ب ــط ح ــریه خ ــه نش ــد ک ــرح کردن ــه مط ــن زمین ــدی ای را در ای ــکات کلی ــات و ن ــات، الزام ــامی، ماحظ ــاب اس انق

می پــردازد.

اول: تحّول خواهی لزومًا به معنای 
اعتراض نیست

تحّول خواهــی لزومــًا بــه معنــای اعتراض 
نیســت بلکه به معنــای این اســت: گرایش 
مســتمر به بهتر شــدن؛ تحّول خواهی این 
اســت؛ یعنی اکتفا نکــردن به داشــته های 
موجود؛ البّته ممکن است منشأ مواردی، 
اعتراض به وضع موجود باشد اّما همیشه 
ایــن جــور نیســت. در مــوارد زیــادی تحّول 
به معنای این اســت کــه ما به آنچــه داریم، 
بــه داشــته هایمان اکتفــا نمی کنیــم، یــک 
قدمی باالتــر، یک مرحله ای جلوتــر را دنبال 
بکنــم در  می کنیــم... می خواهــم عــرض 
آنجاهایــی هم کــه ما تحــّول مثبــت ایجاد 
کرده ایــم -مثــًا فــرض کنیــد در مقولــه ی 
علم- دیگر کســی نگویــد که خب مــا دیگر 
تحّول کرده ایم و احتیاجی نیست؛ نه، ما به 

آنچه داریم نباید قانع باشیم.

سوم: تحول را نباید با استحاله فکری اشتباه گرفت
تحّول را ]هم[ نبایستی با استحاله ی فکری اشتباه گرفت. اندکی قبل از حکومت 
پهلوی و بعد، شــّدتش در دوران حکومت پهلوی، چیزی به نام تجّدد وارد کشور 
شد، که این را به عنوان یک تحّولی در زندگی مّلت ایران به حساب می آوردند؛ این 
تحّول نبود، این اســتحاله ی مّلت ایران بود، هوّیت مّلت ایران را از او سلب کردن 
بود... تحّول باید رو به جلو باشــد، این رو به عقب رفتن بــود. مّلت ها اگر چنانچه 
هوّیِت خودشــان را از دســت بدهند، داشــته های معنوی خودشــان را از دست 

بدهند، در واقع یک مرگ تمّدنی برای آن ها به حساب می آید.

چهارم: تحّول یک حادثه ی 
دفعی نیست

تحـّول لزومـًا یـک حادثـه ی دفعـی 
تدریجـًا  تحـّول  گاهـی  نیسـت؛ 
نبایـد  بی صبـری  می گیـرد؛  انجـام 
و  هدف گیـری  چنانچـه  اگـر  کـرد. 
نشـان گیری درسـت انجـام گرفتـه 
باشـد و حرکـت بـه معنـای واقعـی 
اّتفـاق بیفتد، اگـر چنانچه بـه هدِف 
ایـرادی  برسـیم  دیـر  هـم  تحـّول 
نـدارد؛ عمـده ایـن اسـت کـه راه را 
برویـم، حرکـت را انجـام بدهیـم، و 
بی صبـری نبایـد کـرد؛ اینکـه تصـّور 
کنیـم که بایسـتی حتمـًا دفعتـًا یک 
کاری انجـام بگیـرد، نـه، ایـن  جـوری 

. نیسـت

پنجم: تحّول را با کارهای سطحی 
اشتباه نگیرید

 یک نکته  ی دیگـر این اسـت که تحـّول را نباید 
با یـک سلسـله کارهای سـطحی و دم دسـتی 
اشـتباه گرفـت. بعضـی از کارهـای سـطحی، 
انجـام  کاری  یـک  عجوالنـه  متهّورانـه،  کـه 
می گیـرد؛ اینهـا تحـّول نیسـت؛ گاهـی اوقـات 
بـرای فرونشـاندن هـوِس یـک کار، ایـن کارها 
ارزشـی  خیلـی  این هـا  کـه  می گیـرد  انجـام 
نـدارد. تحـّول، کار عمقـی اسـت، کار اساسـی 
اسـت که بایسـتی اّتفاق بیفتد. سـرعت البّته 
 مهـم اسـت لکـن سـرعت بـا شـتابزدگی فـرق

 دارد. 

ششم: شرط مهم برای ایجاد تحّول
یک شــرط مهم برای ایجاد تحّول، نترســیدن از دشــمن و دشــمنی ها است... 
باالخره هر اقدام مثبتی، هر کار مهّمی ممکن است یک عّده ای مخالف داشته 
باشد؛ مخالف، مخالفت می کند. امروز با حضور فضای مجازی، نوع مخالفت ها 
هم غالبًا نوع برخورد کننده و تیز 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 دشــمن خارجی را هم نباید بکننــد؛ هر گونه حرکتی را که در کشــور 
به سمت صاح انجام بگیرد، یک جبهه ی وسیعی از دشــمن وجود دارد که این ها 
نشســته اند دارند دائم فکر می کنند که ضربه ها بزننــد... و به نظر من راهش هم این اســت که 
نیروهای جوان حضور داشــته باشــند؛ آن که ماحظه نمی کند و نمی ترســد و بدون ماحظه 

حرکت می کند نیروی جوان است.

ی ݡکـــــه انقــالبــــی ها را تبدیـــــــــل  خـــطـر
بــــه فسیــــــل مــی ݡکنـد!

6 نکته مهم رهبر انقالب درباره  تحول خواهی

دوم: خطری که انقالبی ها را تبدیل به فسیل  
می کند!

فکــری؛  پشــتوانه ی  بــه  دارد  احتیــاج  صحیــح  تحــّول 
نمی شــود  را  فکــری  بی پشــتوانه ی  حرکــت  هــر  یعنــی 
ــطحی  ــُبک و س ــای س ــی از حرکت ه ــت. بعض ــّول دانس تح
تحــّول  گذاشــت؛  تحــّول  حســاب  بــه  نمی شــود  را 
یــک  چنانچــه  اگــر  ]می خواهــد[...  فکــری  پشــتوانه ی 
ــن  ــد، ای ــته باش ــود نداش ــری ای وج ــتوانه ی فک ــن پش چنی
تحــّول انســان، غلــط خواهــد بــود و احتمــاًال انســان 
قــدم را نابجــا برمــی دارد، بعــد هــم درســت پافشــاری 
نمی کنــد... مــا در انقــاب خودمــان داشــتیم کســانی 
را کــه این هــا افــراد انقابــی و عاقه منــد بودنــد، منتهــا 
چــون پایه  هــای فکری شــان پایه هــای محکمــی نبــود... 
بعــد از اینکــه مّدتــی گذشــت و از ســنین جوانــی مثــًا 
یــک مقــداری عبــور کردنــد، تبدیــل شــدند بــه همــان 
فســیل هایی کــه اصــًا انقــاب علیــه آن فســیل ها بــود.
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