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 31/33/3131: تاریخ                                                          گفت و گو با رادیو معارف )برنامه عطر بهاران(

 

خودتان خیلی خوش  برنامه خواه عزیز. بهعرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای امینی -

 گویم.آمدید. به حضورتان تبریک می

بنده هم خدمت شما، همکاران عزیزتان و همه مردم شریف و مؤمن ایران عرض بسم الله الرحمن الرحیم،  -

 سلام و خدا قوت دارم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و ان شاء الله دهه فجر بر همه ما مبارک باشد.

ان شاء الله. از حضورتان در برنامه عطر بهاران ممنونم. ما از شنوندگان عزیزمان هم خواستیم  -

ما در مورد روحیه انقلابی بیشتر صحبت کنند و حالا امروز تعریف روحیه انقلابی  که برای

ارائه تعریفی برای روحیه انقلابی لزومی نداشت؛ زیرا عزم همه  75چیست؟ شاید قبل از سال 

ادامه داشتن قدری در مورد مردم برای داشتن یک روحیه انقلابی جزم شد ولی شما برای ما 

 توضیح دهید. این روحیه انقلابی و نسبت دادن آن به جوانان 

کنم. خیلی سؤال خوبی است. من دوست دارم اگر بشود، جواب آن را با هم از زبان حضرت خواهش می -

 دامام )ره( بشنویم و این پاسخ را از ایشان بگیریم. اولاً امام )ره( انقلاب را محصول یک هیجان و جوّ و مانن

دانند. تعریفی که ایشان از روحیه انقلابی دارند، آورند، بلکه محصول روحیه انقلابی میاینها به حساب نمی

 با شرایط امروز ما دقیقاً منطبق است. اگر اجازه دهید من این جملات را از حضرت امام بخوانم.

 بله. بسیار هم عالی. -

است و کلمات  81تهای امام )ره( مربوط به سال که این صحب 113، صفحه 3در صحیفه امام )ره(، جلد  -

و ان شاء الله اکنون که در دهه فجر است، این جملات  -زیبایی است که جای گفت و گوی زیادی هم دارد 

این تحول روحی که در جامعه ما ـ بحمدالله ـ پیدا شده است، » فرمایند:ایشان می –کند میما را نورانی 

امیدوارم که کمک کنیم هر که به رشد خودش برسد، اهمیت این تحول روحی بیشتر  و رو به رشد است و

یعنی ما که دهه فجر را به عنوان پیروزی  ؛«اهمیت این پیروزی است. این یک پیروزی معنوی است. از

 تگیریم، باید آن چیزی که برایمان باید مهمتر باشد و برای آن جشن بگیریم، تحولی اسانقلاب جشن می

د دهن)ره( توضیح می ای است که شکل گرفت و حضرت امامکه در نفوس ایجاد شد و این روحیه انقلابی

از پیروزی نظامی و مادی  اهمیت پیروزی معنوی بیشتر» فرمایند که:که این روحیه انقلابی چیست. می

چه جوانهای نیروی انتظامی  جوانهای ما ـ ست کهااصل شده است. ما الآن مشاهَدمان است و این معنا ح

 مکرر می آیند پیش من، حتی امروز و آرزو می کنند بازاریها ـ و چه جوانهای معمولی و پاسدارها و حتی

کنید ما شهید بشویم. این روحیه، این روحیۀ انقلابی، که در نفوس پیدا شده  به من می گویند شما دعا



 

2 
 

کلمات حضرت امام )ره( است که خیلی در خور تأمل است و خیلی  این« یک معجزۀ الهی است. است، این

کند و کسی به یک سود ظاهری و زیباست. این حسی که کسی به پیروزی مقطعی و ظاهری اکتفا نمی

بیر یعنی روحیه انقلابی. این به تع شوند؛کند و از آن اهداف بلند، غافل نمیبه یک نتیجه موقت اکتفا نمی

کنند، ها را بهتر رصد میمعجزه است و از آن موقع، این روحیه در جوانها بیشتر است، افقحضرت امام )ره( 

ها بحثی نیست؛ ولی حضرت امام ها بیشتر است. در اینها در جوانانگیزه برای حرکت به سمت این افق

د. جرئت زدنفرمایند ما همان ملتی بودیم، توی سرمان می)ره( در جای دیگر، یک بحثی دارند و می

نداشتیم با یک پاسبان خودمان را درگیر کنیم و داد بزنیم و حقمان را بگیریم. الان راحت علیه شاه موضع 

البته این ایام، با . است روحیه انقلابی . اینایمگرفتیم و الان کل استکبار جهانی را دچار چالش کرده

سلیمانی، این روحیه واقعاً دوباره دمیده شد و ماجرای شهادت سردار سپهبد عزیزمان، شهید حاج قاسم 

ها، آن امید، آن انگیزه، آن شادابی، آن نشاط، آن در بین مردم مضاعف شد. آن حس حرکت به سمت افق

 این هم میل به شهادت و درخواست شهادت با همه وجود دوباره زنده شد. این همان روحیه انقلابی است.

است که تا حالا هرچه برکت، رشد، نتیجه و پیشرفت  انقلاب معظم برره و( ره) امام حضرت تعابیر از

 به خاطر این است که با این م، از خطرات نترسیدیم و جا نزدیمداشتیم، حرکت کردیم، از موانع نترسیدی

روحیه پیش رفتیم به خاطر همین روحیه بوده است و مملکت هم در این مواقع، پیش رفته است. هر 

ایم، مشغول خورد و خوراک خانواده ه انقلابی نداشتیم و به یک نتیجه ظاهری اکتفا کردهوقت هم که روحی

 خودمان و تیپ و جناح و مجموعه خودمان شدیم عقب افتادیم. 

کار هخواه عزیز؛ برایمان کوتاه بگویید که امروز و الان برای حفظ این روحیه انقلابی چآقای امینی -

 .کنیم

رسیدن به آن هدف را رصد کنیم و آن هدف نهایی را ممکن بدانیم. چون همان گونه ببینید اولاً ما باید  -

که در کلمات حضرت امام )ره( و رهبری به فراوانی بوده و هست، یکی از اهداف انقلاب، رسیدن به دوران 

 آن ظهور حضرت بقیت الله )عج( است. این افق، پیش روی ما، مقدور ما و میسور ماست و ان شاء الله به

خواهیم رسید و این نسل، از آن جا که این امکان را دارد که به آن دوران برسد، بشارت دیده است. اگر 

 شود. این نگاه در ما جدی و عمیق باشد، این روحیه انقلابی در ما حفظ می

کلام خواهیم بود. ممنون الله با شما همشاءدرست است. خیلی ممنون و متشکرم. ما فردا هم ان -

برای ما وقت گذاشتید و از کلاستان زدید تا به برنامه ما آمدید. خیلی ممنونم. ارادت دارم و  که

 خدا نگهدارتان باشد.

 


