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 22/11/1931وگو با رادیو معارف )برنامه عطر بهاران(                                                                  گفت

 

. سالروز پیروزی آمدیدخوشکنم خدمتتان. خواه عزیز، سلام عرض میآقای امینی -

 کنم.انقلاب اسلامی ایران را خدمت شما تبریک عرض می

شاءالله که الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه عزیزان، عرض سلام دارم. انبسم الله  -

 های اخیر برای ملت ما بابرکت باشد.بهمن 22این روز هم مثل همه 

بینیم، این حضور خواه عزیز، وقتی ما تصاویر را میشاءالله، الهی آمین. آقای امینیان -

آورد. یک مقدار به وجود می هاآنر بین ، یک وحدت عظیمی را دپیماییراهمردم در 

 بیشتر برای ما صحبت کنید. آفرینیوحدتدر مورد این حضور مردم و 

 دارند؛ تمثیل قطره و بارهدراینتمثیلی « المیزان»مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف  -

به این شرح که اگر ما یک قطره را روی یک برگه کاغذ بریزیم، این چقدر اثرگذار است؟  دریا.

قطره، شد دو قطره، سه قطره،  یکاینکند. اگر این قطره فقط یک لک روی کاغذ ایجاد می

قطره، دریا شود که اصلاً آن  یکاینچهار قطره و اگر شد یک دریا چقدر اثرگذار است؟ وقتی 

 تنقرار گرفکند. این اثر اجتماع و کنار هم خودش منحل می در هم را هاییابکت کاغذ بلکه

ای که کارکرد خیلی شوند. هر قطرهمردم، دقیقاً اثر قطراتی است که در کنار هم جمع می

جات ن سالیخشکتواند مثلاً مملکتی را از شود که میمختصری داشت، تبدیل به دریایی می

ها را با خود ببرد و از مملکت دور کند. این وضعیت ماست. ین زبالهتواند بسیاری از ادهد؛ می

کند. هر موقع که مردم بهمن، یک عنایت جدیدی به این مردم می 22خدای متعال در هر 

آورند. یعنی هر شوند، یک عنایت و رحمت جدید را با خودشان میحاضر می درصحنه گونهاین

و همه  آوردمیتقدیرات و روزی جدیدی را با خودش  بهمن است، یک 22بهمنی که فردای  29

 کند.زده میرا بهت

خواهید از ضرورت حضور مردم هم خواه. میبله. بسیار ممنون و متشکرم آقای امینی -

در مورد جوانان؛ چون موضوع صحبت ما در این چند روز،  خصوصبهبرای ما بگویید؟ 

 اند.جوانان بوده

مایند که فراند، مینوشته اشترمالکای که به امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در نامه بله. -

و ستون دین هستند. این تعبیر ستون دین، فقط مربوط به نماز نیست؛ « عمادالدین»مردم، 

احکام اجتماعی، احکام سیاسی و احکامی که نیاز به تجمع دارد، بدون حضور مردم معنایی 
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اگر «. تَفَرََّقوا وَلا جَمیعًا اللََّهِ بِحَبلِ وَاعتَصِموا». بسیاری از احکام قرآنی هم این شکلی است: ندارد

نباشند، حضور نداشته باشند، حضورشان را نشان ندهند و اعلام آمادگی نکنند،  درصحنهمردم 

های ستونپی درواقعدهد. خصوصاً جوانان که هیچ تحول و اتفاقی در عرصه اجتماع رخ نمی

. هاستآندهد، روی دوش  رخ خواهدمی که نسلی تحول آن و اند؛ یعنی بار اصلیاصلی حرکت

اند، ولی اگر ما اند، روزهای جنگ را دیدهاند، انقلاب را دیدهترها وقایعی را دیدهخب بزرگ

 22عجایب ترها اکتفا کنیم، این انقلاب دیگر جریان نخواهد داشت. از بخواهیم به حضور بزرگ

ها بیشتر است! این چیز بینیم تعداد جوانرویم، میبهمن این است که ما هر وقت به خیابان می

 ترهاییبزرگبیشتر از  هاآناند ولی حضور انقلاب و جنگ را ندیده هاآن. چون است عجیبی

 بتکاراتی بهکنند و ابینیم که هرسال کارهایی میها را میاند. نوجواناست که آن روزها را دیده

زنند که هرسال کنند و آتش میسازند و مترسکی را اعدام میای میدهند، مجسمهخرج می

-کس به کسی نمیها کارهایی است که هیچپیچد. اینبهمن، در فضای مجازی می 22بعد از 

ه شود، بآید، از کسی کسر حقوق نمیشود، از جایی دستور نمیگوید، از هیچ جا بخشنامه نمی

اش خودجوش است. این واقعاً اتفاق عجیبی است. این اصلاً دهند. همهکس تشویقی نمیهیچ

سال خودشان جشن بگیرند برای انقلابی که در هیچ جای دنیا  11نیست که مردم  تحلیلقابل

 05گیرند. اصلاً ممکن نیست یک دولت بخواهد ها جشن میسابقه نداشته است. معمولاً دولت

میلیون نفر بیاورند؟  05مگر چقدر بودجه دارند که بخواهند خیابان بیاورد!  میلیون را کف

ست؛ ا پیماییراهبینید این سه تا کنید، میتهران را ملاحظه می پیماییراهمخصوصاً شما وقتی 

د، کنی پیماییراهببرید پارک کنید تا  ترطرفآنکیلومتر  0چون اول شما باید ماشین را باید 

کیلومتر برگردید و سوار ماشین  15کنید و بعد  پیماییراهاصلی  خیابانلومتر در آن بعد چند کی

اند. واقعاً این برکت زند. همه شادابای ندارد و کسی غر نمیهم گله کسیهیچخودتان شوید! 

 بیند؛ خصوصاً بین جوانان.است که انسان در عرصه جامعه می بیتاهل

خواه. بسیار ممنون و سپاسگزاریم امینی الاسلامحجتبسیار ممنون و متشکرم جناب  -

 که این مدت را همراه ما بودید. یا علی.

 


