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 19/11/1991وگو با رادیو معارف )برنامه عطر بهاران(                                                                  گفت

 

 .آمدیدخوش. خیلی امینی خواه آقایعرض سلام و ادب دارم خدمت شما  -

 سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمان. عرضهمبسم الله الرحمن الرحیم. بنده  -

ا رترسند مسئولیت چیزی بگویند که امروز جوانان می هاییوقتیک. شاید شاءاللهانسلامت باشید  -

 ؛ای همراهش باشدپذیری یک ترس و واهمهشاید این مسئولیت کلی در حالت مثلاً ؛بگیرند بر عهده

پذیری جسورتر شاید جوانان امروز ما یک مقداری در این مسئولیت اتفاقاًخواهم بگویم ولی من می

 هستند. در خدمت شما هستیم.

کنم که اگر ما فقط یک شاهد داشته  عرض همخوامیدرستی را اشاره فرمودید و من  سلامت باشید. بله. نکته -

و  آن را دارند جرئتآسیب، باز  همهاینموانع و  همهبااینبینیم که جوانان ما مسئله ازدواج باشد. می همآنباشیم، 

آوردند. دوتا، سه تا، چهارتا. این دیگر چه کنند و فرزند میکشند و حتی این مقداری هم ریسک میدست هم نمی

 ترسند. اهل ریسک هستند و از این موانع و خطرات هم نمی این جوانان خواهیم کهبهتر از این میما شاهدی 

 درست است. -

م بینکه بنده می قدریآنش این است که جوانان ما، از جهات مختلف، یتولی واقع ؛حالا این بحث مزاح کار بود -

 هاییهستند، آن منددغدغههستند،  مؤمنپذیری، افرادی که تاز حیث مسئولی واقعاًها هستم، و در ارتباط با آن

د کننخودشان را برای کارهای بزرگ آماده می واقعاًها زنند، اینکه به استعدادهایشان توجه دارند و پشت پا نمی

از کار ندارند. ای واهمه شوند وبا دلاوری و شجاعت مضاعفی وارد کار می اتفاقاً تر است، این افراد و هرچه کار بزرگ

کار فرار  از مثالعنوانبه ؛، این فردمؤمن، باهوش عدادبااستنیست که بگوییم یک جوان نخبه،  طوراین واقعاً نآنه ال

، این بینندمی درخطرای که خودشان را از جانب این جوانان پرانگیزه یعنی بیشتر یک عده ؛کند و برعکس است

 اتفاقاًود و ها بر باد نرو میز آن ، تشکیلاتنان مانع بتراشند تا اینکه تخت، تاجکنند که برای این جواافراد سعی می

 کنند که دخالت کنند. ها بیشتر سعی میانگیزه کردن جوانان اینکنند در ناامید کردن و بیها سعی میاین

گوییم ما میعزیز اگر امروز در چهل و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران  امینی خواه آقایجناب  -

هایی را برای آن در ایده چهپذیری را پذیر نیاز دارد، این مسئولیتکه کشورمان به جوانان مسئولیت

 چه چیزی است؟ قاًیدقگیریم و منظورمان نظر می
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ببینید اصل مسئله این است. حالا اجازه دهید که وارد جان کلام بشوم و شاید از این زاویه به بحث خیلی پرداخته  -

 ده است. نش

 عالی بسیار هم -

ر د مثلاً  ؛بینم. گاهی من میبدمیم مسئلهمان این است که خیلی باید در این رسانه وظیفه عنوانبهو ما هم  -

ود شباورمان می کمکمکنیم که انگار ما مردم را از مسئولین جدا می قدریاینها ایفضای جامعه، در فضاهای رسانه

 مسئولین یک طیف دیگر.که مردم یک طیف هستند و 

 است؟بوده  غیرازاینمگر  -

از دل مردم  ولی مسئولین برآمده ؛هایی را دارندولین تفاوتدگاه و انگیزه و این موارد با مسئمردم از جهت دی -

ئولین را مس تکتکمردم،  -مسئولین حقیقتاًهستند و این را نباید بین مردم و مسئولین تفاوتی قائل شویم. 

اند. اگر اراده مردم نبود، بسیاری از اند و خودشان قدرت بخشیدهاند و خودشان سرکار آوردهخودشان انتخاب کرده

تر هم شاید صلاحیت نداشتند که بخواهد فعالیت کنند و فرصتی هم پیدا این مسئولین ما حتی در سطوح پایین

اند. بگذارید من چند تعبیر از امام فراد را سرکار آوردهولی مردم این ا ؛کردند تا بخواهند کاری را انجام دهندنمی

 ها جالب هستند و خیلی باید این موارد گفته شود. بخوانم که خیلی این (ره)خمینی 

از مردم است  اسلامیاسلامی و شاهنشاهی این است که جمهوری  جمهوری مابینفرق » :فرمایند کهمی (ره)امام 

نیست که به مردم  طوراینگفت نه من عادی کشور است و شاهنشاهی میو جمهوری اسلامی رهین همین مردم 

 یکاین «.کردندمی طورآنو با مردم  مردم باید تحت سلطه ما باشند راکار داشته باشم، ما خودمان باید کارها 

 که خیلی جالب است. (ره)جمله امام 

و نه یک کسی بالای سر شما است که  امروز کشور شما دست خودتان است» :فرمایند کهمییک جمله دیگر 

دست خود شما  چیزهمهبخواهد به شما حکومت کند و نه مستشاری از کشورهای دیگر دارید و نه کارشناسان. 

 ؤالسب من چه بکنم؟ به دست من چیزی نیست اگر گفت خاست و مسئول خود شمایید. در رژیم سابق ملت می

 «.عذر پذیرفته نیست که من چه بکنماست و دیگر این  شماهادر دست خود  چیزهمهشد. امروز که می

 عاً واقدارد و ما نباید در این بدمیم که مردم احساس بکنند  تأملجای دقت و  (ره)خیلی این عبارت از حضرت امام 

 شود.ای ندارد و آخر هم آن چیزی که مسئولین بخواهند، انجام میهر چه بخواهند و هر چه تلاش بکنند، فایده

هایی که عین الاسد خورد، سوختش این فریادهای انتقامی بود که مردم کف هبر انقلاب فرمودند که این موشکر

شود. آمریکا هم اگر نباشد، هیچ اقدامی در سطح بالا انجام نمیها، این مطالبات، خیابان سر دادند، این درخواست

توانست با شصت موشک جواب چهار موشک را می ترسد. آنخورد در عین الاسد، نمیاز آن چهار موشکی که می



 

3 
 

داند که اگر با ده تای دیگر جواب بدهد، این و می ترسدبدهد. او از همین فریادی که سوخت این موشک است، می

 شود.تر میفریاد محکم

 نیست دیگر. پذیرپایان -

دارند. اولین باری بوده است در تمام این دهد که مردم ما چقدر در تصمیمات کلان نقش و این نشان می آفرین -

 دریکیحمله جدی، مقتدرانه، محکم و شفاف صورت گرفته است  و که یک تعرض های بعد از جنگ جهانیسال

بوده  جاازایننتوانسته است که نُطُق بکشد. خوب این از کجا بوده است؟  اصلاًهای آمریکا در این منطقه و از پایگاه

 ینکهبعدازاتهران که  مصلاکند در این ماجرا هستند، جوانان پشت این ماجرا هستند و نگاه میاست که مردم پشت 

وانند. خنفر با همدیگر برای آمریکا، رجز انگلیسی می چند هزاررسد، همه جوانان، حاج قاسم سلیمانی به شهادت می

ها همین است. در اقتصاد هم م عرصهها نقش داریم، در تمادر این قسمت شوند. ما چطورها دیده میب اینخ

ها ها اینهمین است. در مشکلات معیشتی هم همین است. مردم نقش دارند. جوانان ما نقش دارند. خیلی وقت

تلاش کنم، آخر  هم ناآورد. من اگر بدانم که هر چه میزآورد، ناامیدی میها دلسردی میب اینخشود، گفته نمی

ای ندارند و اهتمامی ریزی بشود، که دغدغهخواهد اداره بشود، برنامهمی مثلاًمسئولی تقدیراتم به دست چهار 

 ساز انیجرباشم،  گفتمان سازتوانم ولی اگر بدانم من می ؛شوممن ناامید و دلسرد می قطعاً ندارند، تلاشی ندارند، 

 .شوداوضاع عوض می قطعاً ،دلابه بکشم مسئولین را، این اگر در مردم دمیده بشوصبه  باشم، مطالبه بکنم

در جوانان این  خصوصبههمگی ما داشته باشیم و  شاءاللهانرا  مطالبه گری درست است. روحیه -

ف لط ؛امینی خواهمصطفی  والمسلمینالاسلامحجتبینیم. خیلی ممنونم از شما، وجود دارد که ما می

 فرمودید.

 بزرگوارید. سلامت باشید. -

 .ا علی. خدانگهدارالتماس دعا. ی -

 .سلامت باشید. خداحافظ -


