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 71/77/7931وگو با رادیو معارف )برنامه عطر بهاران(                                                                  گفت

 

 شناسیجوان و دشمن

و  کنم. استاد حوزه وگوگفت امینی خواهمصطفی  والمسلمینالاسلامحجتتوانم با در این فرصت می -

عرض سلام و ادب.  امینی خواهجوانان و انقلاب و اسلام. خب آقای  درزمینهدانشگاه و البته پژوهشگر 

 .آمدیدخوشامروز هم به برنامه خودتان، عطر بهاران خیلی 

 دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز خیرروزبهسلام و  عرضهمبسم الله الرحمن الرحیم. بنده  -

را انتخاب کردیم و در این راستا با  شناسیدشمن. ما امروز موضوع جوان و شاءاللهانسلامت باشید  -

 باید سراپا گوش هستیم. آنچهکنیم. از زبان شما هم هر می وگوگفتدوستان عزیز شنونده 

ا که چون در خصوص روحیه جهادی دیروز با همدیگر حفظ کند. عرض کنم خدمت شم شماراخدا بزرگوارید؛  -

ی این دشمن درواقعکردیم و بخشی از بحث شناخت دشمن آنجا مطرح شد، که این هوای نفس درونی ما،  وگوگفت

بحث را ادامه دهم  جاهمینخواهم از است، مزاحمی است برای اینکه انسان در مسیر پیشرفت حرکت بکند، می

د. شوکند، این دشمن میکند برای حرکت، رشد و پیشرفت ما ایجاد میمزاحمت ایجاد میکه  هرکسی درواقعکه 

 شود ذیلچه درون ما باشد و چه بیرون باشد و همه را با اصطلاح زیبای قرآن و این تعبیر استثنائی، همه را می

عرض کنم که این شیاطین انس و  7«الجِنِِّ وَ الإِنسِ شَیاطینَ عَدُو ِّا جَعَلنا لِکُلِِّ نَبِی ِّ  لِكَوَکَذ»شیاطین تعریف کرد. 

خواهند های مختلف میها همان دشمنانی هستند که از درون و بیرون و از راهفرماید، اینجنی که قرآن می

مزاحمت ایجاد کنند که ما رشد نکنیم. خوب طبعا  برای یك جوان این است که از مزاحمی که او را از پیشرفت 

د به هر نحوی شیطنت بکن هرکسیتواند تن به این دهد که برای او بسیار سخت و گران است. جوان نمینگه دارد، 

واهد خو اختلال در مسیر رشد او ایجاد کند. قطعا  یك جوان بفهمد کسی برای مسیر رشد او طرح مخالفی دارد و می

هند دمیشه خودشان را جور دیگری جلوه میاین است که شیاطین ه مسئلهتواند تحمل کند. آسیبی به او بزند، نمی

اهد خواین است که اگر بداند که این شیطان مزاحمت دارد و می درواقعجوان  مسئلهکنند. و طور دیگری وانمود می

ولی خوب این شیطان همیشه خودش را موافق و دوست نشان  ؛دهداختلال در کار او ایجاد کند، به او امان نمی

مورد این کار خورد. ما در شود و این جوان فریب میوارد می نشیندلادهای جذاب و سودآور و دهد و با پیشنهمی

علیه باز عرض کنم که  اللهرضوانسه نکته از کلمات امام  -و باز نسبتش با جوان، دو شیطان و شناخت دشمن

ادبیات  ا اصلاست که  (ره)امام  حضرت العادهفوقنورانی شویم. خوب این تعبیر شیطان بزرگ از کلمات استثنائی و 
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سیاسی ما را دگرگون کرد که فرمودند که آمریکا شیطان بزرگ است. آن مبانی حکمی، قرآنی، عرفانی حضرت 

که شیطان بزرگ است »ها تبدیل به این هشتگ شد علیه به زبان مبارک آمد و به قول امروزی اللهرضوانامام 

و ها، خودش جلبکنم که این شیطانی که با ما درگیر است، خیلی وقت عرضهم اخوو این واژه ماندگار. می« آمریکا

در بین خود ما و  قدریآنبیند امکانات او و یا اینکه می ن را ندارد و یا شجاعتش را نداردآید و حالا یا عرضه آنمی

 بیند خودش وارد شود.ها فراهم است که لزومی نمیخودی

ت امام بخوانم که خیلی جالب است. که این دو بخش، دو فقره از کلمات حضرت امام بگذارید من این را از کلما

در نظرم است در یك روایتی است که رسول »فرمایند که: است. می 7931سال  آذرماهاست که مربوط به آبان و 

ما مشکل  برایکار ها را دور خودش جمع کرد و اینکه خدا که مبعوث شد، آن شیطان بزرگ فریاد کرد و شیطان

 «.شد

را دور  هاطانكیشاست که پیامبر زمانی که مبعوث شدند، شیطان بزرگ،  البلاغهنهجکه مربوط به خطبه قاصعه 

 خودش جمع کرد و گفت با این چه کنیم؟ 

ند کدر این انقلاب شیطان بزرگ که آمریکا است، شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می» :فرمایندامام می

هایی که در خارج هستند، جمع کرده است و هیاهو به هایی که در ایران هستند و چه شیطانچه بچه شیطان و

 « .راه انداخته است

ا هایی که بین ما هستند و همان حرف آمریکانگیز است که امام ایندل و خیلیاین تعبیر، تعبیر خیلی جالبی است 

نگ برند. جای دیگر هم یك تعبیر قشها به کار میبچه شیطان برای این کنند، تعبیرو آن شیطان بزرگ را تکرار می

های ملت شریف ما و این قشرهای مختلف، همه های شریف و تودهملت»فرمایند: باز از همین جنس دارند که می

 اصهای دیگری، اشخهای دیگری، با ماسكبا جمهوری اسلامی موافق هستند و با آمریکا مخالف، لکن با صورت

 « .کنندها را اغفال میکنند و آنها نفوذ میدر بین آن

آیند و ماسك او از این حکایت دارد که او از ما است و دلسوز ما ها هستند که بین خودمان میاین همان نفوذی

 خواهد. ای که در پشت این ماسك دارد، همانی است که آن شیطان بزرگ میولی نیت او، سریره ؛است

نند ککه باید همه ما آرامش خاطر روبروی این دیو بزرگ بایستیم و این شیطان بزرگ منحرف می زمانییكو در »

مبسوط این است که ملت را از  قدرهمینگذارد. رود و راه ضلالت پیششان میملت ما را از آن راهی که دارد می

 «.نجام بدهدکند تا آمریکا بتواند کارهایش را امنحرف می ،رفتآن راهی که می

حثی ب اصلا  کند، خوب دیروز هم دیدید که حضرت آقا فرمودند که آن دشمن بیرونی، در مورد انتخابات تشدید می

-هایی هم دارند که فرمودند در دولت یا مجلس مسئولیتاین است که افرادی بین ما مسئولیت مسئلهنیست ولی 

؛ خوب این همان 2«فی قُلوبِهِم مَرَضٌ» :ین آیه را خواندند کهکنند. آقا اها تشدید میهای مهمی هم دارند و این
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ایی هبچه شیطان (ره)زنند و همان شیطنت درونی است و به تعبیر حضرت امام ماسکی است که برخی به چهره می

او  خواست ایجاد کند، آسیبی کهای را که او میدهند و همان اختلال و رخنهکه کار آن شیطان بزرگ را انجام می

 کنند.ها آن وجهه معتبر را به ما وارد میخواست بزند، اینمی

 لطف فرمودید.  والمسلمین امینی خواه؛الاسلامحجتخیلی متشکرم از شما  -

 سلامت باشید. -

 .التماس دعا و خدانگهدار -

 .قربان شما و خداحافظ -

 خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز.  -

 


