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فصلاول:اماموجوانان

اميد به جوانها
من اميد دارم به شما؛ اميد من به شما جوانان است، اميد من به شما دبستانيهاست، اميد من به شماست كه 

ان شاءاللهَّ مقدرات كشور ما بعد از اين در دست شماها باشد و شماها وارث اين كشور باشيد. 

جوانان سربازان اليق ميهن 
خداوند پشتيبان شما باشد. شماها ان شاءاللهَّ در آتيه براى اسالم و براى كشور خودتان سرباز اليق ان شاءاللهَّ 
باشيد. خداوند در تحت تربيت اسالم و تربيت امام زمان- سالم اللهَّ عليه- و تربيت قرآن، شما را يك جوانان 
برومند براى ملت ما قرار بدهد. من به همه شما ارادت دارم، اخالص دارم، محبت دارم، دوستى دارم؛ شما از 
خود من هستيد و من هم از خود شما. ان شاءاللهَّ موفق باشيد، مؤيد باشيد. جديت كنيد در تحصيل، جديت 
كنيد در ياد گرفتن معارف الهيه، جديت كنيد در اينكه خودتان را خوب بار بياوريد. خدا حفظتان كند، سالمت 

. باشيد ان شاءاللهَّ

 درود بر جوانان 
درود بر جوانان غيور حوزه علميه بيدار قم و ساير حوزه ها كه با سرفرازى به نهضت روحانيت ادامه و رونق دادند. 
درود بر جوانان پرشور آگاه دانشگاههاى ايران كه با قيامهاى هوشيارانه پياپى، وفادارى خود را به اسالم بزرگ 

و كشور عزيز خود ثابت كردند. 

جوانان متدين برومند
از خداوند متعال عظمت اسالم را كه كفيل وحيد عدالت و استقالل و مدافع حقيقى مظلومان است، خواستار و 

ملت ايران خصوصاً جوانان متدين برومندش را به خداى متعال مى سپارم. 

از خداوند تعالى توفيق كاّفه مسلمانان و خصوص 
طبقه جوان را در محو استعمار و عمال خائن آن 

خواستارم. 



3 جوانان ذخيره ملت 
من اميدوارم خداى تبارك و تعالى به شما جوانها عزت، سالمت و سعادت عنايت فرمايد. من از خداى تبارك و تعالى استقالل كشور خودمان را و آزادى خودمان را مسئلت مى كنم. شما 

جوانها كه در اين مدت زحمت كشيديد، و از حاال به بعد هم وظيفه داريد، شما ذخيره ما هستيد و من خدمتگزار شما هستم. 

فداكارى جوانان 
خدا ان شاءاللهَّ شما را حفظ كند. همه تان را حفظ كند. ان شاءاللهَّ خدا اين جوانهاى ما، اين جوانهاى ما كه مشغول بودند از اول تا حاال و فداكارى كردند براى ما، براى اسالم نگه دارد اينها 

را. من دعاگوى اينها هستم. من خدمتگزار اينها هستم.
 

نجات جوانان 
من اميدوارم كه همه شما و همه ملت ما راه سعادت را به پيش گيرند. و همه سعادتمند بشوند. و جوانهاى ما از گرفتاريهايى كه برايشان دارند منحرفين پيش مى آورند نجات بدهد خداى 

تبارك و تعالى. خداوند همه شما را حفظ كند. 

جوانان محبوب خداى تعالى 
جوانان عزيزم و فرماندهان محترم، شما توقع نداشته باشيد كه من بتوانم از عهده ثناى شما و شكر عمل شما برآيم. شما را همان بس كه محبوب خداى تعالى هستيد، و خداى شما فرموده 

كه شما را كه چون سدى محكم و بنيانى مرصوص در مقابل دشمنان خدا و براى رضاى او ايستاده ايد دوست مى دارد. و اين است جزاى شما و اين است عاقبت عمل شما. 

جوانان بى نظير
نظير مجاهدين اين زمان، نظير اين جوانهاى اين زمان، از اول تاريخ تا حاال نبوده است. اگر آنها بوده اند، اما كم 

بودند. 

توفيق جوانان 
من از شما آقايان كه وقت خودتان و جوانى تان را براى اهداف انقالب اسالمى صرف مى كنيد كمال تشكر را مى نمايم. خداوند به شما جزاى خير عنايت فرمايد و بيش از پيش موفق باشيد. 

جوانان، مجاهدين مخلص 
من از خداى تبارك و تعالى توفيق شما جوانان و همين طور جوانان عزيزى كه در خارج كشور به اسالم خدمت مى كنند، از خداى تبارك و تعالى مى خواهم. آنها مجاهدينى هستند كه با 

كمال اخالص دارند خدمت مى كنند به ايران، و شما مجاهدينى هستيد كه با اخالص داريد خدمت مى كنيد به كشورتان، و خداوند با شماست و شما را پيروز مى كند. 
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جوانان افتخار اسالم و ميهن 
آفرين بر اين قدرت ايمان و قّوت بازوى عزيزان و صدها آفرين بر امتى كه خود را و جوانان خود را از لجنزار و كانون فساد و تيره 
روزى كه رژيم ستمشاهى براى آنان فراهم كرده بودند، رها ساخته و به اوج عظمت و معنويت رساندند ... درود بر مادران و پدران 
و همسران و فرزندان و بستگان شهدا و جانبازان و جوانان برومند جبهه ها و سالم بر معلولين و مفقودين و اسراى عزيزى كه 
افتخار اسالم و ميهن اسالمى خويش مى باشند و رحمت خداوند بر اين دامنهاى پاكى كه پروراننده اين جوانان شيردل مى باشند.

 
خداوند ياور جوانان مخلص 

خداوندا! ما هيچيم هيچ! و هر چه هست از تو و به سوى تو است. ما به قدرت مطلق تو اميدواريم و از تو استمداد مى كنيم. اگر 
تو با مايى شكست و پيروزى را به پشيزى نمى شناسيم. تو خود يار اين ملت و اين جوانان مخلص باش؛ و رحمت خود را بر 
اين شهيدان جاويد نثار فرما. و جانبازان، اين شهيدان زنده را شفا واخالص و اجر عنايت نما؛ و به بازماندگان آنان و خاندان و 
پرستاران اينان صبر و جزاى خير مرحمت فرما و اسرا و مفقودين ما را صحت و استقامت و نجات بده؛ و رزمندگان عظيم الشأن، 
اين پشتوانه هاى جمهورى اسالمى را پيروزى و قدرت و شجاعت بيشتر لطف فرما و به ملت شريف ايران هر چه بيشتر استقامت 

و مقاومت و صبر و بردبارى در راه پيشبرد مقاصد اسالم عنايت فرما. 

تشكر از جوانان 
من از همه شما جوانهاى عزيزم و از همه كسانى كه در راه اسالم دارند فداكارى مى كنند، در راه اسالم دارند جانبازى مى كنند، 

همه چيز خودشان را گذاشتند براى اسالم، من تشكر مى كنم و تشكر من چيزى نيست، خداى تبارك و تعالى تشكر مى كند. 

جوانانوحلمعضالتكشور
هميشهازخداخواستهامكهشماجوانانبتوانيدمعضالتكشوردرزمينههاىمختلفراحلكنيد.

تقربجوانانبهمعنويت
غنيمت شمردن فرصت جوانى 

هان اى عزيز، از خواب بيدار شو. از غفلت تنبه پيدا كن و دامن همت به كمر زن، و تا وقت است فرصت را غنيمت بشمار، و تا 
عمر باقى است و قواى تو در تحت تصرف تو است و جوانى برقرار است و اخالق فاسده بر تو غالب نشده و ملكات رذيله بر تو 
چيره نگرديده، چاره اى كن و دوايى براى رفع اخالق فاسده و قبيحه پيدا كن و راهى براى اطفاء نائره شهوت و غضب پيدا نما. 



5 اصالح نفس در جوانى 
اى برادر تا عمر و جوانى و قوت و اختيار باقى است اصالح نفس كن. اعتنا به اين جاه و شرفها مكن؛ اين اعتبارات را زير پا بگذار. تو آدمزاده اى، صفت شيطان را از خود دور كن.

 
استفاده از نشاط جوانى 

شيخ جليل ما و عارف بزرگوار، آقاى شاه آبادى  - روحى فداه- فرمودند كه تا قواى جوانى و نشاط آن باقى است بهتر مى توان قيام كرد در مقابل مفاسد اخالقى، و خوبتر مى توان وظايف 
انسانيه را انجام داد. مگذاريد اين قوا از دست برود و روزگار پيرى پيش آيد كه موفق شدن در آن حال مشكل است. و بر فرض موفق شدن، زحمت اصالح خيلى زياد است. 

جوانى بهار توبه 
بهار توبه ايام جوانى است كه بار گناهان كمتر و كدورت قلبى و ظلمت باطنى ناقصتر و شرايط توبه سهلتر و آسانتر است. انسان در پيرى حرص و طمع و حب جاه و مال و طول املش 
بيشتر است. و اين مجرب است؛ و حديث شريف نبوى   شاهد بر آن است. گيرم كه انسان بتواند در ايام پيرى قيام به اين امر كند، از كجا به پيرى برسد و اجل موعود او را در سن جوانى و 

در حال اشتغال به نافرمانى نربايد و به او مهلت دهد؟ كمياب بودن پيران دليل است كه مرگ به جوانان نزديكتر است ...
پس اى عزيز، هر چه زودتر دامن ]همت [ به كمر بزن و عزم را محكم و اراده را قوى كن، و از گناهان، تا در سن جوانى هستى يا در حيات دنيايى مى باشى، توبه كن، و مگذار فرصت خداداد 

از دستت برود، و به تسويالت شيطانى و مكايد نفس اماره اعتنا مكن. 

لطافت قلب جوان 
اين تأثر قلبى و تصور باطنى در ايام جوانى بهتر حاصل شود، زيرا كه قلب جوان لطيف و ساده است و صفايش بيشتر است و واردات آن كمتر و تزاحمات و تراكمات در آن كمتر است؛ پس 
شديد االنفعال و كثيرالقبول است. بلكه هر خلق زشت و زيبايى در قلب جوان بهتر داخل شود و شديدتر و زودتر از آن متأثر و منفعل گردد. و بسيار اتفاق افتد كه حق يا باطل يا زشت يا 
زيبا را به مجرد معاشرت با اهل آن بدون دليل و حجت قبول نمايد. پس، بر جوانها الزم است كه كيفيت معاشرت و مؤانست خود را ملتفت باشند و از معاشر بد اجتناب كنند، گرچه دل 
آنها محكم به ايمان باشد. بلكه معاشرت با تباهكاران و اهل خلق و عمل بد براى نوع طبقات ضرر دارد، و هيچ كس نبايد از خود مطمئن باشد و به ايمان يا اخالق و اعمال خود مغرور گردد؛ 

چنانچه در احاديث شريفه نهى از معاشرت با اهل معاصى شده. 
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انس با قرآن در جوانى 
در حديث است كه »كسى كه قرآن را در جوانى بخواند، قرآن با گوشت و خونش مختلط شود.«  و نكته آن آن است كه در جوانى اشتغال قلب و كدورت آن كمتر است، از اين جهت قلب 
از آن بيشتر و زودتر متأثر شود و اثر آن نيز بيشتر باقى ماند. شما جوانها بايد خودتان را مهيا كنيد براى آتيه. آتيه شما بدتر از آتيه ماست. ما آتيه مان تمام شد ديگر. من چند سال ديگر 
هستم؟ من هفتاد سالم است؛ از ما تمام شد. ما اين نَفسهاى آخر هستيم، چند روز ديگر مى گذرد و تمام مى شود. شما براى آتيه اسالم بايد به درد بخوريد. آتيه شما يك آتيه بدى است. 
بايد مجهز بشويد. دستهاى دشمنهاى كثير براى شما هست از هر طبقه. مجهز بشويد؛ تهذيب كنيد خودتان را آقا. اخالقتان را تهذيب كنيد. حب دنيا را از دلتان بيرون كنيد- اين دنياى 
ناداشته! آنها حب دنيا دارند، دنيايش را هم دارند؛ من و شما حبش را داريم! آن مفسده اش را داريم، آن مصلحتش را نداريم! خودش را نداريم، حبش را داريم! ُحبُّ الُدنيا َرأُس كلِّ خطيئة  
لِه و هذا ِمن آِخِره   و اضرِّ بر اين ظاهراً از حب نفس است و از حب دنياست يك همچو چيزهايى. آن- حاال اگر با اين تعبير هم نباشد- واقع  ما ِذئْباِن ضارياِن-و در قطيع َغَنم  - هذا ِمن اوهَّ
مطلب همين است. دين اسالم، دين ما را، از بين مى برد اين حب نفس؛ اين حب جاه؛ اين حب مسند- اينها دين را ازبين مى برد. يك قدرى فكر كنيد كه اين حب را از دلتان بيرون بكنيد. 

چيزى نيست. آخراين صحيح نيست كه اينها حب دنيا داشته باشند؛ آن هم اين دنيا! 

صافى قلب جوان 
تا جوان هستيد مى توانيد يك كارى انجام بدهيد. ريشه هاى فساد در قلب جوان ضعيف است؛ هر چه بزرگ شد ... آن روايت را مالحظه كرده ايد؛ من سابقاً ]در احاديث [ ديده ام كه قلب انسان 
نقطه سفيد است؛ بعد كه چيز مى كند، گناه مى كند، نقطه سياهى  پيدا مى شود؛ و هر چه گناه زياد بشود، سياْه سياهتر مى شود.  اين جوان قلبش لطيف است، ملكوتى است، لكن وقتى كه 
- خالفى  وارد شد در اين جامعه ها، وارد شد در اين چيزها، كم كم- خداى نخواسته- ابتالئات پيدا مى كند. دائماً يك كارى مى كند؛ يك شب و روزى از او نمى گذرد ااّل اينكه يك كار- نعوذباللهَّ
مى كند. خوب، اين يك نقطه سودا در قلبش پيدا مى شود؛ نه در اين قلب، در آن قلبى كه نفسانى و روحانى است. كم كم آن نقطه سياه زياد مى شود؛ وقتى كه به پيرى رسيد و قلبش سياه 
شده است، او نمى تواند به اين زوديها اين قلب را برگرداند به حال اول؛ لكن شما جوانها مى توانيد؛ قدرت داريد؛ قدرت جوانى داريد. از اين طرف قدرت جوانى داريد، از آن طرف اين امور 
در شما ضعيف است اآلن. هر چه سن شما اضافه بشود و هر قدمى كه برداريد و برداريم، بروى به طرف آخرت، آن چيزهايى كه منافى است با سعادت انسان زياد مى شود؛ قدرت هم كم 
مى شود. به سن پيرى كه رسيد نمى تواند ديگر؛ از او نمى آيد توبه. توبه يك امرى نيست كه انسان بالفظ اتوُب الى اللهَّ كارش درست بشود! ندامت است. اين ندامت به اين زوديها نمى آيد 
براى يك اشخاصى كه پنجاه سال غيبت كرده؛ پنجاه ]سال [ فحش داده؛ ريشش را سفيد كرده در فحش و غيبت! او نمى تواند. او تا آخر عمر مبتالست. اما ]شما[ جوانها كه گاهى اتفاق 
مى افتد- و نگذاريد اتفاق بيفتد- اگر يك مجلسى ديديد كه  غيبت مى كنند، در يك روايتى مثل اينكه هست كه حضرت مى فرمايد: پاشو ازاين مجلس. مى گويد نمى شود. گفت: اگر به پدرت 
فحش مى داد تو پانمى شدى كه جلوبگيرى؟ پامى شدى ديگر! مثل اينكه يك همچو روايتى هست؛ نگذاريد غيبت بشود الساِمُع اَحُد الُمغتابَْين.  اين جور نيست كه او غيبت مى كند؛ منى هم 
كه گوش مى كنم  اَحُد المغتابَْين  هستم. نگذاريد كه اين مفسده ها پيدا بشود؛ خودتان را نصيحت كنيد. آقا شما چند نفر جوانيد كه عمرتان را گذاشته ايد روى اين كار، در صورتى كه اين 

كار براى شما يك منافع سرشارى ندارد. جوانيتان را داريد تلف مى كنيد. اگر چنانچه اين جوانى را در راه خدا بدهيد و در راه خدا تلف بكنيد، تلف نشده؛ براى شما باقى است. 

قوت اراده در جوانى 
اگر در جوانى انسان مهذب شد، شد. اگر در جوانى خداى نخواسته مهذب نشد، بسيار مشكل است كه در زمان كهولت و پيرى كه اراده ضعيف است و دشمن قوى، اراده انسان ضعيف 

مى شود و جنود ابليس در باطن انسان قوى، ممكن نيست ديگر آن وقت. اگر هم ممكن باشد بسيار مشكل است. از حاال به فكر باشيد. 



7 ضعف انگيزه هاى فساد در جوان 
شما كه اكنون جوانيد، نيروى جوانى داريد، بر قواى خود مسلط مى باشيد و هنوز ضعف جسمى بر شما چيره نشده است، اگر به فكر تزكيه و ساختن خويش نباشيد هنگام پيرى كه ضعف، 
سستى، رخوت و سردى بر جسم و جان شما چيره شد و نيروى اراده، تصميم و مقاومت را از دست داديد و بار گناه و معصيت، قلب را سياهتر ساخت، چگونه مى توانيد خود را بسازيد و 
مهذب كنيد؟ هر نفسى كه مى كشيد، هر قدمى كه بر مى داريد و هر لحظه اى كه از عمر شما مى گذرد، اصالح مشكلتر گرديده، ممكن است ظلمت و تباهى بيشتر شود. هر چه سن باال رود 
اين امور منافى با سعادت انسان زيادتر شده قدرت كمتر مى گردد. پس به پيرى كه رسيديد ديگر مشكل است موفق به تهذيب و كسب فضيلت و تقوا شويد، نمى توانيد توبه كنيد زيرا توبه 
« تحقق نمى يابد بلكه ندامت و عزم برترك الزم است. پشيمانى و عزم بر ترك گناه براى كسانى كه پنجاه سال يا هفتاد سال غيبت و دروغ مرتكب شده، ريش خود را  با لفظ »أتوب الى اللهَّ
در گناه و معصيت سفيد كرده اند حاصل نمى شود، چنين كسانى تا پايان عمر مبتاليند. جوانان ننشينند كه گرد پيرى، سر و روى آنان را سفيد كند )ما به پيرى رسيده ايم و به مصايب و 
مشكالت آن واقفيم(. شما تا جوان هستيد مى توانيد كارى انجام دهيد، تا نيرو و اراده جوانى داريد، مى توانيد هواهاى نفسانى، مشتهيات دنيايى و خواسته هاى حيوانى را از خود دور سازيد، 
ولى اگر در جوانى به فكر اصالح و ساختن خود نباشيد، ديگر در پيرى كار از كار گذشته است، تا جوانيد فكرى كنيد. نگذاريد پير و فرسوده شويد. قلب جوان، لطيف و ملكوتى است و 
انگيزه هاى فساد در آن ضعيف مى باشد، ليكن هر چه سن باال رود، ريشه گناه در قلب قويتر و محكمتر مى گردد، تا جايى كه كندن آن از دل ممكن نيست، چنانكه در روايت است:" قلب 
انسان ابتدا مانند آينه، صاف و نورانى است و هر گناهى كه از انسان سر بزند يك نقطه سياه، بر روى قلب فزونى مى يابد، تا جايى كه قلب را سياه كرده، ممكن است شب و روزى، بدون 
معصيت پروردگار بر او نگذرد و به پيرى كه رسيد، مشكل است قلب را به صورت و حالت اول باز گرداند. شما اگر خداى نخواسته خود را اصالح نكرديد و با قلبهاى سياه، چشمها، گوشها، و 
زبانهاى آلوده به گناه از دنيا رفتيد، خدا را چگونه مالقات خواهيد كرد؟ اين امانات الهى را كه با كمال طهارت و پاكى به شما سپرده شده، چگونه با آلودگى و رذالت مسترد خواهيد داشت؟ 
اين چشم و گوش كه در اختيار شماست، اين دست و زبانى كه تحت فرمان شماست، اين اعضا و جوارحى كه با آن زيست مى كنيد، همه امانات خداوند متعال مى باشد كه با كمال پاكى 
و درستى به شما داده شده است. اگر ابتالء به معاصى پيدا كرد، آلوده مى گردد. خداى نخواسته اگر به محرمات آلوده شود، رذالت پيدا مى كند و آنگاه كه بخواهيد اين امانات را مسترد 
داريد، ممكن است از شما بپرسند كه راه و رسم امانتدارى اينگونه است؟ ما اين امانت را اينطور در اختيار شما گذاشتيم؟ قلبى كه به شما داديم چنين بود؟ چشمى كه به شما سپرديم 
اينگونه بود؟ ديگر اعضا و جوارحى كه در اختيار شما قرار داديم چنين آلوده و كثيف بود؟ در مقابل اين سؤالها چه جواب خواهيد داد؟ خداى خود را با اين خيانتهايى كه به امانتهاى او 

كرده ايد چگونه مالقات خواهيد كرد؟ 

ضعف شيطان در جوانها
شمايى كه اآلن جوان هستيد مى توانيد خودتان را تهذيب كنيد؛ اگر پير شديد، ضعيف مى شويد نمى توانيد. اآلن قواى شما قوى است و شيطان در شما ضعيف. وقتى سن شما زياد شد، 

قواى شما ضعيف مى شود و شيطان در شما قوى. آن وقت ديگر نمى توانيد، شكست مى خوريد. اآلن بايد خودتان را تهذيب كنيد. 

سرعت اصالح قلب جوان 
شما جوانها بهتر مى توانيد تهذيب نفس كنيد؛ شما به ملكوت نزديكتر هستيد از پيرمردها. در شما آن ريشه هاى فساد كمتر است، رشدش كمتر است، آنطور رشد نكرده؛ هر روز بماند رشدش 
زيادتر مى شود. هر روز تأخير بيندازيد مشكلتر مى شود. يك پير بخواهد اصالح بشود بسيار مشكل است؛ جوان زودتر اصالح مى شود. هزاران جوان اصالح مى شوند و يك پير نمى شود. نگذاريد 

براى ايام پيرى؛ حاال كه جوان هستيد سير خودتان را بكنيد، شروع كنيد. اآلن.
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9 جهاد اكبر در جوانى 
جهاد اكبر است؛ جهادى است كه با نْفس طاغوتى خودش انسان انجام مى دهد. شما جوانها از حاال بايد شروع كنيد به اين جهاد. نگذاريد كه قواى جوانى از دستتان برود. هرچه قواى 
جوانى از دست برود ريشه هاى اخالِق فاسد در انسان زيادتر مى شود و مشكلتر، جهاْد مشكلتر. جوان زود مى تواند در اين جهاد پيروز بشود؛ پير به اين زوديها نمى تواند. نگذاريد اصالح حال 
خودتان از زمان جوانى به زمان پيرى بيفتد. يكى از كيدهايى كه نْفس انسانى به انسان مى كند و شيطان به انسان پيشنهاد مى كند اين است كه  بگذار براى آخر عمر، خودت را اصالح 
كن. حاال از جوانى استفاده كن و بعد آخر عمر توبه كن. اين يك طرح شيطنت آميز است كه نْفس انسان مى كند به تعليم شيطان بزرگ. انسان تا قواى جوانى اش هست و تا روح لطيف 
جوانى هست و تا ريشه هاى فساد در او كم است، مى تواند اصالح كند خودش را. لكن اگر چنانچه ريشه هاى فساد در انسان ريشه اش قوى شد، ملكه انسان شد فسادها، آن وقت است كه 
امكان ندارد. شما جوانها كه اآلن مهيا هستيد براى جهاد در راه ساختن، اين يك جهاد است لكن »جهاد اكبر« جهاد در راه سازندگى خودتان است كه براى مملكت خودتان بعدها مفيد 
واقع بشويد، خدمتگزار باشيد. از همين سنيِن شما بايد شروع بشود به ساختن افرادى كه بعدها يك مملكت، يك كشور را ممكن است نجات بدهد. اگر چنانچه شما ساختيد خودتان را 

و فضايل انسانى را در خودتان ريشه دار كرديد، آن وقت در همه مراحل پيروز هستيد؛ مملكتتان را مى توانيد نجات بدهيد. 

استقامت انسان امين 
شما كه اآلن جوان هستيد قواى جوانى را الحمدللهَّ داريد و مبتالى به سستيهاى پيرى نشديد، زود مى توانيد خودتان را اصالح كنيد. خيال نكنيد كه بگذاريم آخر عمر، آن وقت توبه 
بكنيم. آخر عمر توبه ممكن نيست براى آدم، اگر از اول عمر دنبال قضيه نباشد، خودش، خودش را نسازد، آخر عمر ديگر نمى تواند؛ قواى شيطانى در انسان ريشه كرده و قوى شده و 
قّوه خود آدم، ضعيف شده و اراده اش ضعيف شده و كارى از او نمى آيد. جوانها قدر جوانيشان را بدانند كه صرف كنند در علم و در تقوا و در سازندگى خودشان كه اشخاص امين صالح 
بشوند كه مملكت با اشخاص امين صالح مى تواند مستقل باشد ... شماها ذخاير اين مملكت هستيد، جوانيد، دانشجو هستيد، ذخيره اين مملكت هستيد، طورى بكنيد كه اين ذخيره ها 
براى مملكتتان مفيد واقع بشود و خودتان را اصالح بكنيد تا ان شاءاللهَّ يك انسانهاى متعهد صحيح العمل امين؛ كشورتان دست خودتان و خودتان اداره اش بكنيد. آدم امين را هيچ كس 

نمى تواند ُمْعَوجش كند. اشخاصى كه اعوجاج دارند اينها امانت ندارند؛ اينها صالحيت ندارند. 

تقدير از جوانان جهادگر
من ضمن تقديرى كه از تمام شما جوانان و جوانان سرتاسر كشور كه در جهاد سازندگى هستيد و زحمت مى كشيد، لكن از شما مى خواهم كه در ضمن جهاد سازندگى جهاد نفس هم 

داشته باشيد. اگر اين كارى را كه انجام مى دهيد براى خدا خالص بشود جهاد نفس هم تحقق پيدا كرده است. 

اثر معاشرت با دوستان 
از وصيتها ]ى [ من كه در آستان مرگ، و نفسهاى آخر را مى كشم به تو  كه از نعمت جوانى برخوردارى، آن است كه معاشران خود و دوستان خويش را از اشخاص وارسته و متعّهد و 
متوجه به معنويّات و آنانكه به حّب دنيا و زخارف آن گرايش ندارند و از مال  و منال به اندازه كفايت و حّد متعارف پا بيرون نمى گذارند و مجالس و محافلشان آلوده به گناه نيست و از 
اخالق كريمه برخوردارند، انتخاب كن كه تأثير معاشرت در دو طرف صالح و فساد اجتناب ناپذير است و سعى كن از مجالسى كه انسان را از ياد خدا غافل مى كند پرهيز نمايى كه با 

خوگرفتن به اين مجالس ممكن است از انسان سلب توفيق شود، كه خود مصيبتى است جبران ناپذير. 
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رجوع به فطرت اللهَّ 
و تو اى فرزندم! از جوانى خود استفاده كن و با ياد او- جّل و عال- و محبت به او و رجوع به فطرت اللهَّ 
بزيست و عمر را بگذران و اين ياد محبوب هيچ منافات با فعاليتهاى سياسى و اجتماعى در خدمت 
به دين او و بندگان او ندارد بلكه تو را در راه او اعانت مى كند؛ ولى بدانكه خدعه هاى نفس اّماره و 
شيطان داخلى و خارجى زياد است و چه بسا انسان را با اسم خدا و اسم خدمت به خلق خدا از خدا 

باز مى دارد و به سوى خود و آمال خود سوق مى دهد. 

فريب شيطان با انسانها
شيطان باطنى با ما پيران به گونه اى و با شما جوانان به گونه ديگرى خدعه كند. با ما پيران با سالح 
يأس از حضور و ياد حاضر براند كه هان از شماها گذشته و شماها اصالح شدنى نيستيد و ايام جوانى 
كه وقت كشت و درو بود رفت و در ايام ضعف پيرى و كهولت كه قدرت اصالح از دست رفته و ريشه 
هواها و معاصى در تمام اركان وجود نفوذ كرده و شاخه دوانده و تو را از لياقت محضر او- جّل و 
عال- انداخته و كار از كار گذشته، چه بهتر كه اين چند روز آخر عمر از دنيا استفاده هرچه بيشتر 
كنى؛ و گاه با ما پيران نيز مانند شما جوانان عمل مى كند، به شما مى گويد شما جوانيد و در اين فصل 
جوانى وقت تمّتع و لّذات است، اكنون مطابق شهوات خود رفتار كن، ان شاءاللهَّ در اواخر عمر راه توبه 
و باب رحمت خداوند باز است و خداوند ارحم و الّراحمين است و هرچه گناهان بزرگتر و بيشتر باشد 
پشيمانى و رجوع، به حق در آخر عمر زيادتر و توّجه به خداى تعالى بيشتر و اتّصال به او- جّل و عال- 
افزونتر خواهد بود چه بسيار مردم بوده اند كه در جوانى بهره هاى جوانى را برده و در ايام پيرى تتّمه 
عمر را با عبادت و ذكر و دعا و زيارت ائمه- عليهم السالم- و توّسل به شفاعت آنان گذرانده و سعادتمند 
از دنيا رفته اند ... پسرم! اكنون با تو كه جوانى صحبت مى كنم. بايد توجه كنى كه براى جوانان توبه 
آسانتر و اصالح نفس و تربيت باطن سريعتر مى تواند باشد. در پيران هواهاى نفسانى و جاه طلبى و 
مال دوستى و خودبزرگ بينى بسيار افزونتر از جوانان است؛ روح جوانان لطيف است و انعطاف پذير و 
آنقدر كه در پيران حّب نفس و حّب دنيا است، در جوانان نيست جوان مى تواند با آسانى نسبى خود 
را از شّر نفس اّماره رها سازد و به معنويات گرايش پيدا كند. در جلسات موعظه و اخالق آنقدر كه 
جوانان تحت تأثير واقع مى شوند، پيران نمى شوند. جوانان متوّجه باشند و گول وسوسه هاى نفسانى و 
شيطانى را نخورند. مرگ به جوانان و پيران به يك گونه نزديك است. كدام جوان مى تواند اطمينان 
حاصل كند كه به پيرى مى رسد و كدام انسان از حوادث دهر مصون است؟ حوادث روزانه به جوانان 

نزديكتر است. پسرم! فرصت را از دست مده و در جوانى خود را اصالح كن. 



11 حفظ اخوت و صفا
خوف آن است كه اسلحه در دست شما جوانان عزيز موجب غرور و سركشى شود و آن تحول روحانى عظيم كه در شما پيدا شده است از دستتان برود، و شيطان نفس اماره شما را به دام 
كشد و با سوء رفتار با برادران خود صدق و صفا رخت بربندد و به جاى آن كدورت و جفا جايگزين شود، و آن روز فاجعه اى است براى اسالم و مصيبت دردناكى است براى شما و يارانتان. 

پس اين اخوت و صفا را هر چه بيشتر حفظ نماييد تا همان طور كه تاكنون از پشتيبانى بيدريغ ملت برخوردار بوديد از اين پس هم برخوردار باشيد. خداوند پشت و پناهتان باد. 

جوانى فرصت تهذيب نفس 
از مكايد شيطان اين است كه انسان را هى توجه مى دهد به اينكه خوب حاال كه تو جوان هستى، حاال كه تو وقت نشاطت است، خوب ان شاءاللهَّ وقتى پير شدى، آن وقت جبران مى كنى 
كارها را؛ و اين يك امرى است كه نخواهد شد. انسان اگر در جوانى تهذيب كرد خودش را، شده است. اگر بگذارد تا به پيرمردى برسد، هم قواى خودش ضعيف مى شود و هم آن درختى 

كه در دل انسان شيطان كاشته است قوى مى شود، و آن  درخت قوى را نمى شود با يك اراده ضعيف انسان بكند. 

جديتدرجوانى
ازحاالكهجوانهستيدوقواىجوانىمحفوظاستجديتكنيدبهاينكههواىنفسراازنفسخودتانخارجكنيد.همهگرفتارىهاروىهمين

هواىنفساست.

نصيحت به جوانان 
كلمه اى نصيحت آموز با جوانان عزيزى كه در جبهه ها و پشت جبهه ها براى اقامه عدل الهى فداكارى مى كنند، و عزيزانى كه به نحوى براى هدف الهى آسيب ديده اند، و بازماندگان شهداى 
معّظم كه در راه قرآن كريم به شهادت، بزرگترين فيض الهى رسيده اند، و به پدران و مادران و همسران و نزديكان شهداى زنده، و به كسانى كه در پشت جبهه ها به نحوى كمك به برادران 
مدافع خود مى كنند. توجه كنيد كه غرور پيروزيها و شهرتها و جوانمرديها در قلب شما رخنه نكند، كه اين مرض نفسانى از دامهاى شيطان است كه بندگان خدا را از توجه به او باز مى دارد، 

و از مكايد نفس اّماره بالسوء است كه انسانها را به شرك و عبوديت بتها، و خصوص مادر بتها، كه بت نفس است، مى كشاند. 

حفظ كماالت عهد جوانى 
ممكن است كه يك جوانى خيلى مهذب هم باشد، خيلى هم  خوب باشد، لكن بتدريج برسد به اينكه يك وقت ظالم بشود. 

پرهيز از غرور جوانى 
اى عزيزان اسالم و سرمايه هاى ملت، مجاهده كنيد كه خوديت را از سّر قلب خود بزداييد. و بايد بدانيد و بدانيم كه هر چه هست اوست و جلوه جمال او. جسم و جان و روح و روان همه از 
اوست. بكوشيد تا حجاب خوديت را برداريد، و جمال جميل او جل و عال را ببينيد. آنگاه است كه هر مشكلى آسان و هر رنج و زحمتى گوارا؛ و فدا شدن در راه او احلى  از عسل، بلكه باالتر 

از هر چيز، به گمان آيد. مبادا غرور شجاعت و جوانى و پيروزى در دل شما راه يابد، كه با آمدن آن، همه چيز فرو ريزد و طاق و رواق آمال درهم شكند. 
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قرب جوانان به ملكوت 
ُرونَ   و سر حلقه آنها آنان هستند كه آيه تطهير در شأنشان نازل گرديده. تو نيز مأيوس  ُه إاِلهَّ الُْمَطههَّ هَُّه لَُقْرآٌن َكِريٌم فِي ِكتاٍب َمْكُنوٍن ال يََمسُّ خداوند متعال پس از َقَسم عظيم مى فرمايد: إِن
نباش، كه يأس از اقفال بزرگ است، به قدر ميسور در رفع ُحُجب و شكستن اقفال براى رسيدن به آب زالل و سرچشمه نور كوشش كن. تا جوانى در دست تو است كوشش كن در عمل و 
در تهذيب قلب و در شكستن اقفال و رفع ُحُجب، كه هزاران جوان كه به افق ملكوت نزديكترند موفق مى شوند و يك پير موفق نمى شود. قيد و بندها و اقفال شيطانى اگر در جوانى غفلت 

از آنها شود، هر روز كه از عمر بگذرد ريشه دارتر و قويتر شوند.

به نيروى شخصى برآيد ز جاى  درختى كه اكنون گرفتست پاى   
به گردونش از بيخ بر نَْگسلى   گرش همچنان روزگارى ِهلى   

  
از مكايد بزرگ شيطان و نفِس خطرناكتر از آن، آن است كه به انسان وعده اصالح در آخر عمر و زمان پيرى مى دهد و تهذيب و توبه إلى اللهَّ را به تعويق مى اندازد براى زمانى كه درخت 

فساد و شجره زّقوم قوى شده و اراده و قيام به تهذيب، ضعيف، بلكه مرده است. 

جوانان جلوه الهى 
به تو  و ساير جوانها كه طالب معرفتند وصيت مى كنم كه شما و همه موجودات جلوه اويند و ظهور اويند، كوشش و مجاهدت كنيد تا بارقه اى از آن را بيابيد و در آن محو شويد و از نيستى 

به هستى مطلق رسيد. 

دورى جوانان از دنيا
نامه اى است از پدرى پير فرسوده، كه عمر خود را به مشتى الفاظ و مفاهيم به پايان رسانده، و زندگى خويش را در الك خويشتن تباه نموده، و اكنون نفس هاى آخرين را با تأسف از گذشته 

خود مى كشد، به فرزند جوانى كه فرصت دارد تا چون عباداللهَّ صالحين در فكر رهانيدن خود از تعلق به دنيا كه دام ابليس پليد است، باشد.
... پسرم! از من گذشته  يَِشيُب بُْن آدم َو يَُشبُّ فِيِه َخْصلَتان: الِحْرُص َو ُطوُل الَأَْمِل.  لكن تو نعمت جوانى دارى و قدرت اراده، اميد است بتوانى راهِى طريق صالحان باشى. آنچه گفتم بدان 

ك است يا درويشان دكان دار. معنى نيست كه خود را از خدمت به جامعه كناركشى و گوشه گير و َكلِّ بر خلق اللهَّ باشى كه اين از صفات جاهالن ُمتنسِّ
... پسرم! هيچ گاه دنبال تحصيل دنيا، اگرچه حالل او باشد، مباش كه حّب دنيا، گرچه حاللش باشد، رأس همه خطايا است؛ چه خود حجاب بزرگ است و انسان را ناچار به دنياى حرام 
مى كشد. تو جوانى و با قدرت جوانى كه حق داده است مى توانى اولين قدم انحراف را قطع كنى و نگذارى به قدم هاى ديگر كشيده شوى كه هر قدمى، قدم هايى در پى دارد و هر گناهى- 
گرچه كوچك- به گناهان بزرگ و بزرگتر انسان را مى كشد، به طورى كه گناهان بسيار بزرگ در نظر انسان ناچيز آيد بلكه گاهى اشخاص به ارتكاب بعض كبائر به يكديگر فخر مى كنند و 

گاهى به واسطه شدت ظلمات و حجاب هاى دنيوى، ُمْنَكْر به نظر معروف، و معروْف ُمْنَكر مى گردد. 
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تحريك جوانان براى خدمت 

هرچه مى توانيد مردم و جوانان را تهذيب كنيد و متوجه سازيد كه وقتى براى اسالم كار مى كنيم بايد به طور مهذب باشد كه اگر خداى نخواسته، كارها با خودخواهى و غرور همراه شد، 
مبدأ شكست انسان است. بايد اتكال به خدا باشد و خدمت براى خدا؛ خدمتى كه در هر جا انجام شد عبادت باشد.

 
استفاده از قدرت جوانى 

- و رجاء  وصيتى است از پدرى پير كه عمرى را با بطالت و جهالت گذرانده، و اكنون به سوى سراى جاويد مى رود با دست خالى از حسنات و نامه اى سياه از سّيئات، با اميد به مغفرت اللهَّ
به عفواللهَّ است- به فرزندى جوان كه در كشاكش با مشكالت دهر، و مختار در انتخاب صراط مستقيم الهى- كه خداوند به لطف بى كران خود هدايتش فرمايد- يا خداى ناخواسته انتخاب 

راه ديگر- كه خداوند به رحمت خود از لغزشها محفوظش فرمايد.

... عزيزم! از جوانى به اندازه اى كه باقى است استفاده كن كه در پيرى همه چيز از دست مى رود، حتى توجه به آخرت و خداى تعالى. از مكايد بزرگ شيطان و نفس اماره آن است كه جوانان 
را وعده صالح و اصالح در زمان پيرى مى دهد تا جوانى با غفلت از دست برود، و به پيران وعده طول عمر مى دهد. و تا لحظه آخر با وعده هاى پوچ انسان را از ذكر خدا و اخالص براى او باز 
مى دارد تا مرگ برسد، و در آن حال ايمان را اگر تا آن وقت نگرفته باشد، مى گيرد. پس در جوانى كه قدرت بيشتر دارى به مجاهدت برخيز، و از غير دوست- جّل وعال- بگريز، و پيوند خود 
را هر چه بيشتر- اگر پيوندى دارى- محكم تر كن؛ و اگر خداى نخواسته ندارى، تحصيل كن و در تقويتش هّمت گمار، كه هيچ موجودى جز او- جّل و عال- سزاوار پيوند نيست. و پيوند با 
اولياى او اگر براى پيوند به او نباشد، حيله شيطانى است كه از هر طريق سّد راه حق كند. هيچ گاه به خود و عمل خود به چشم رضا منگر كه اولياى ُخلّص چنين بودند و خود را الشى ء 

مى ديدند؛ و گاهى حسنات خود را از سّيئات مى شمردند. 

تأسف از گذشت ايام جوانى 
بدان كه يك روزى خواهى بر جوانى كه به همين سرگرمى ها يا باالتر از آن از دستت رفت همچون من عقب مانده از قافله ُعشاق دوست، ُخداى نخواسته بار سنگين تأّسف را به دوش مى كشى. 
پس از اين پير بينوا بشنو كه اين بار را به دوش دارد و زير آن خم شده است، به اين اصطالحات كه دام بزرگ ابليس است بسنده مكن و در جستجوى او- جّل و عال- باش، جوانى ها و 
عيش و نوش هاى آن بسيار زودگذر است كه من خود همه مراحلش را طى كردم و اكنون با عذاب جهّنمى آن دست به گريبانم و شيطان درونى دست از جانم بر نمى دارد تا- پناه به خداى 

تعالى- آخر ضربه را بزند. ولى يأس از رحمت واسعه خداوند خود از كبائر عظيم است، و خدا نكند كه معصيت كارى، ُمبتالى به آن شود. 

غنيمت شمردن جوانى 
پسرم! تا نعمت جوانى را از دست ندادى فكر اصالح خود باش كه  در پيرى همه چيز را از دست مى دهى، يكى از مكايد شيطان كه شايد بزرگ ترين آن باشد كه پدرت بدان گرفتار بوده 
و هست- مگر رحمت حق تعالى دستگير او باشد- استدراج است. در عهد نوجوانى شيطان باطن كه بزرگ ترين دشمنان اوست او را از فكر اصالح خود باز مى دارد و اميد مى دهد كه وقت 
زياد است، اكنون فصل برخوردارى از جوانى است و هر آن و هر ساعت و هر روز كه بر انسان مى گذرد درجه درجه او را با وعده هاى پوچ از اين فكر باز مى دارد تا ايام جوانى را از او بگيرد. و 
آنگاه كه جوانى رو به اتمام است، او را به اميد اصالح در پيرى سرخوش مى كند و در ايام پيرى نيز اين وسوسه شيطانى از او دست نكشد و وعده توبه در آخر عمر مى دهد و در آخر عمر و 
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شهود موت، حق تعالى را در نظر او مبغوض ترين موجود جلوه مى دهد كه محبوب او كه دنيا است از دستش گرفته است. اين 
حال اشخاصى است كه نور فطرت در آنها بكلى خاموش نشده است و اشخاصى هستند كه غرقاب دنيا آنها را از فكر اصالح، 

به دور نگهداشته و غرور دنيا سرتاپاى آنان را فرا گرفته است. 

نبودن اقبال به دنيا در جوان 
اينهمه مراكزى كه اينها درست كردند براى فحشا، براى خوشگذرانى، اين همين طورى حاصل شده. اينقدر تبليغاتى كه براى 
اين كار كردند، مجالتشان، هم سمعى و هم بصرى در اين خدمت بود. راديو تلويزيونشان، هم سمعى و هم بصرى، مشغول 
اين كار بود كه اين جوانها را از توى بازار، از توى بيابان كه دارند خدمت مى كنند، از توى ادارات براى خدمت بكشانند به 
آن مراكز فساد. دانشگاهى را بكنند يك موجود فاسد. ادارى را بكنند يك موجود فاسد. اگر انسان چند دفعه رفت در اين 
سينماهايى كه بود و در اين مراكز فحشا، زود عادى مى شود به اين امور. وقتى يك جوانى چند دفعه رفت در فالن مركزى 
كه مركز فساد است ديگر نمى تواند نرود، مى رود. جوانهاى ما را كه بايد ميدان رزم را اداره كنند اين را بردند به اينجاهايى 
كه موارد بَزم بود. اينها هم خيال كردند كه اينها مى خواهند كه اينها عيش كنند و نوش كنند و امثال ذلك. مسئله اين نبود، 
مسئله اين بود كه شما را از آن قوه فعاله كه خدا براى شما ايجاد كرده است در مغز شما، در بدن شما، از اين تهى كنند و 
يك موجود عياشى كه غير از اينكه برود آن موارد و بنشيند و بگويد، بخندد و مشروب بخورد و چه بكند، غير از اين نباشد. 
نبادا يك وقت در فكر اين بيفتد كه نفت را از ما بگيرد. اينها همه نقشه است كه ذخاير ما را ببرند. نفت تنها هم نيست، 
ايران ذخاير خيلى دارد. آنها هم اطالع دارند از آن. كى مى تواند جلو بگيرد از اينها؟ نسل جوان مى تواند. نسل جوان است كه 
مى تواند جلو اين فسادها را بگيرد. جلو اين حمله ها را بگيرد. اينها اين نسل جوان را مى خواهند مبتال كنند يا به مواد مخدره 
يا به آن عيش و نوش كه آن هم همان مواد مخدره است. مغز آنها را تهى كنند از آن چيزى كه مى تواند عمل بكند. ُمْهَملش 
بار بياورند كه دنيا را اگر آب ببرد اين آدم را خواب مى برد. اگر دنيا به هم بخورد اين آدمى كه عادت كرد برود در آن مركز 
و با فالن آدم غير عادى چه بشود اين دنبال او هست. چكار دارد كه مملكتش را دارند مى برند. جهنم كه مى برند! اينطور بار 
مى آورند ما را كه همچه بيتفاوت، جوانهاى ما را بيتفاوت بار مى آورند كه هر كارى بشود به من چه ربط دارد! جوانى كه بايد 
اگر يك جا يك صحبتى شد كه مى خواهد به  حيثيت كشورش، به حيثيت ملتش، به حيثيت اسالمى بر بخورد بايد پا شود 
برود سراغ آن كار، همچنانش بكنند كه از پاى اين منقل نتواند حركت كند. و از پاى آن پياله هم نتواند حركت كند. اينها آقا، 
نقشه است. اينها قضيه اى نيست كه همين جورى شده است و ما خيال كنيم كه خوب جوانها جوان اند و فالن. شما ديديد كه 
در اين قضيه، اين جوانها از همان مراكز براى اينكه خدا خواسته بود و ملت قيام كرد، از آنجاها كشيده شدند به اين طرف. 
حاال هم بايد فكر بكنند كه ما باز در جنگ هستيم. در جنگ سياسى هستيم. در جنگ اقتصادى هستيم. محتمل است جنگ 
نظامى پيش بيايد. جوانهاى ما بايد از اين مراكز گريز پيدا بكنند. براى خاطر اسالم، براى خاطر ملت، براى خاطر كشور، براى 
خاطر حيثيت خودشان، براى نواميس خودشان، بايد اينها از آن مراكز بيايند در اين مركزهاى صحيح. در تربيتهاى صحيح. 
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دامن زدن به مراكز فساد و فحشا
مدرسه فيضيه و دارالشفاء پايگاه فقه اسالمى و مركز احرار و جوانان فداكار، غصب و در حال تعطيل باقى است. در مقابل، به مراكز فساد و فحشا هر چه بيشتر دامن زده مى شود تا جوانان 
ما را به تباهى كشند و رشد معنوى نكنند و در مقابل خواست اجانب پايدار نباشند. من با كمال تأسف از وضع ايران، به شما دانشجويان داخل و خارج اميدوارم؛ اميد روزى كه كشور از لوث 

وجود اجانب و عمال آنها پاك شود. شما اى جوانان عزيز! يأس به خود راه ندهيد، حق پيروز است. 

به فحشا كشاندن نسل جوان 
مع السف ما بايد در اربعينى بعد از اربعين بلكه در اربعينات پنجاه ساله دوره سياه و عزاى اين ملت بزرگ، در حوادثى كه در اين پنجاه سال از اختناق و قتل و حبس و تبعيد و باالتر از آن 
از ورشكستگى اخالقى و فرهنگى به دست اين دودمان نشاندار، كه در عقب نگه داشتن و به فسادگراياندن و به فحشا كشاندن نسل جوان ما نقش بزرگى داشتند و الحق مأموريت را خوب 

انجام دادند، در سوگ بنشينيم و در هدر دادن مخازن زيرزمينى و از آن مهمتر مخازن روى زمينى كه نسل جوان است در عزا باشيم. 

گسترش ابزار فساد جوانان 
ايرانيها تمام جناياتى كه تا حاال بر آنها شده است در اين پنجاه سال، و تمام بدبختيهايى كه اينها داشته اند، چه از اينكه نگذاشته اند رشد فكرى بكنند جوانها، و از آن طرف به واسطه زيادِى 
مراكز فساد كه مراكز فحشا و فساد و اشاعه اين مراكز، چه از ناحيه اينكه مثاًل مشروب فروشى چقدر هست، اين كازينوها و اين بساط چقدر هست، مجالتى كه اسباب فساد مى شود و جوانها 
را فاسد مى كند چقدر در اين پنجاه سال بوده است و ترويج از آنها كرده اند، و راديوها چه حالى داشتند، سينماها چه حالى داشتند، تلويزيونها چه حالى داشتند، همه اينها به واسطه اين 
است كه اين رژيم و اين حكومْت حكومتى است كه مى خواهد كه اين جوانهاى ما را فاسد كند؛ و اين ]كه [ مراكز زياد فحشا و همه اطراف و همه جوانب فحشا را رواج دادند براى اين است 
كه جوانها را از دانشگاهها بكشند به ميخانه ها و به كارهاى زشت و بد. پس اين جنبه كه عبارت از فاسد كردن جوانهاى ماست، اين هم زير سر همين حكومت فاسد است، كه اگر حكومْت 

حكومت صالح بود و مصالح مسلمين را- مصالح ملت را- در نظر مى گرفت، نمى گذاشت كه اين قوه بزرگ و اين نيروى عظيم ملى فاسد بشود و كار از آن نيايد. 

استفاده غيرصحيح از مظاهر تمدن 
تمام آثار تجدد و تمدن در اسالم مجاز است مگر آنهايى كه فساد اخالق بياورند، فساد عفت بياورند. اسالم آن چيزهايى را كه مخالف با مصالح ملت بوده است، آنها را نفى كرده. آنهايى كه 
موافق با مصالح ملت است، آنها را اثبات كرده است. ما اآلن اين  مظاهر تمدنى كه در جاهاى ديگر- در ممالك پيشرفته- از آنها استفاده هاى صحيح مى شود، وقتى كه آمده است در مملكت 
ما يا مملكتهاى شبيه به مملكت ما، استفاده هايى كه از اينها مى شود استفاده هاى فاسد مى شود؛ مثاًل سينما. ممكن است كه كسى در سينما نمايشهايى كه مى دهد نمايشهاى اخالقى 
باشد، نمايشهاى آموزنده باشد، كه اين را هيچ كس منع نكرده؛ و اما سينمايى كه براى فساد اخالق جوانهاى ماست، و اگر چند روز جوانهاى ما در اين سينماهايى كه در اين عصْر متعاَرف 
بود و در زمان شاه متعارف است، اگر چند وقت يك جوان برود در آنجا فاسد بيرون مى آيد، ديگر به درد نمى خورد ... و اينها مى خواهند همين بشود. يعنى تمام برنامه هايى كه اينها درست 
كرده اند، برنامه هاى فرهنگى، برنامه هاى هنرى، هرچه درست كرده اند استعمارى است. مى خواهند اينها جوانهاى ما را يك جوانهايى بار بياورند كه به درد آنها بخورند، نه به درد مملكت 
خودشان بخورند؛ يا فاسد بشوند، يك عضو فاسدى بشوند. اگر يك مدتى اين جوانها در اين مراكز فسادى كه اينها درست كرده اند و در اختيار جوانها گذاشته اند .... آن قدرى كه مراكز 



16

فساد در تهران- اآلن بيشتر از كتابخانه است، بيشتر از مراكزى است كه براى تعليم و تربيت است- براى اين است كه مى خواهند اين جوانها به 
طرق مختلفه ... بيكاره و بيعار بار بيايند؛ ديگر در مقابل اين استفاده جوهاى خارجى نتوانند كارى ]بكنند[؛ يعنى بى تفاوت باشند نسبت به آنها. 
اين جوانهايى كه ترياكى بار آمده اند، هروئينى بار آمده اند، شارب الخمر هستند، قمارباز شده اند- عرض بكنم- در مراكز فساد و فحشا رفتند، اينها 
ديگر همان عياشيها را تمام مقاصد خودشان مى دانند و عالم هرچه بشود، آنها بى تفاوتند نسبت به آنها. و آنها مى خواهند كه اين نسل جوانى كه 
ممكن است يك ثروت بزرگى براى يك مملكت باشد و اين مملكت را جلو ببرد، اين نسل جوان را كارى بكنند كه به عقب برگردد، يعنى چيزى 

بشود بيفايده؛ يك امر بيفايده اى، يك ثروت بيفايده اى براى مملكت بشود. اين يكى از كارهايشان است كه مى كنند. 

انهدام نيروى انسانى 
اين دانشگاههاى ما را به يك صورتى درآورد كه نيروى انسانى ما را هدر داد. كاش هدر بود، نيروهاى انسانى ما را منقلب كرد به يك نيروهاى 
غيرانسانى. اين سينماهايى كه در زمان ايشان مشغول فعاليت بودند، آن مراكز فحشايى كه اينها درست كردند، مراكز فحشايى كه موجود كردند 
براى اينكه جوانهاى ما را بِكشند به آن مراكز و غافل كنند از مسائل حياتى خودشان، از مسائل زندگى بخش خودشان، اين مراكز اسباب اين شد 

كه اين نيروى انسانى كه بايد در خدمت كشور ما باشد عالوه بر اينكه معطل شد، منقلب شد به يك نيروى غيرانسانى. 

سلب انسانيت 
جوانهاى ما را فانى كرد، به باد فنا داد. از همه شناعتها ]و[ جنايتها باالتر، از دست دادن نيروى انسانى است؛ انسان است كه مى تواند كار بكند و 
ارزش دارد وااّل آب و خاك و اينها ارزش ندارد، انسان ارزش دارد. اين انسانيت را سلب كرد از ايران؛ جوانها و نيروهاى  جوانهاى ما را اصل به باد 

فنا داد. 

فساد اخالق جوانان 
شاه تمام آثار تمدن را در ايران به يك آثار فاسد كننده مفسد درآورد: سينماها را محل فساد درست كرد، اخالق جوانهاى ما را فاسد كرد، مراكز 

فحشا را زياد كرد، مراكزى كه جوانهاى ما را عادت به چيزهاى باطل مثل هروئين مى كند زياد كرد؛ و ما با اينها مخالفيم.  

اغفال جوانان 
در زمان اين ]شاه [ هم همه چيزهاى ما را بردند؛ همه حيثيت ما را بردند. آنقدرى كه به نيروى انسانى ما ضرر زدند، به نيروى مادى ما ضرر نزدند. 
آنقدرى كه انسانها را نگذاشتند رشد بكنند، آنقدرى كه مراكز فحشا را درست كردند، قمارخانه ها را درست كردند، فحشاخانه ها را درست كردند و 
در اختيار جوانهاى ما گذاشتند و آنها را غافل كردند از مقدرات خودشان، آنقدر كه ابتال به اين مواد مخِدره اينها پيدا كردند در زمان اينها، براى 
اينكه همه چيزشان را تخدير كنند و نگذارند نسبت به مقدرات خودشان فكر بكنند. لكن خداى تبارك و تعالى خواست كه در اين دو سال اخير، 

البته مبدأ از 15 خرداد بود لكن در اين دو سال اخير كه نهضت شكوفا شد، خداى تبارك و تعالى به شما كمك كرد. 
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سلب آزادى جوانان 
به اسم آزادى آزاد زنان و آزاد مردان. آزادى را از زن و مرد سلب كردند ... جوانها را هم منحط كردند. مراكز فحشا الى  ماشاءاللهَّ براى جوانهاى ما درست كردند به اسم »آزادى«، به اسم 
»پيشرفت«، به اسم »تمدن«! جوانهاى ما را به فحشا كشيدند. به اسم آزادى، همه آزاديها را از ماها سلب كردند ... با اسمهاى فريبنده، با الفاظ بزك كرده مملكت ما را رو به خرابى بردند. 

باالتر از همه جوانهاى ما را فاسد كردند. نيروى انسانى ما را به عقب نشاندند. 

تبليغ مراكز فساد
آنكه از همه چيز به كشور ما صدمه اش بيشتر بود اين بود كه نيروى  انسانى ما را خراب كردند و نگذاشتند رشد بكند. مراكز فساد در شهرها، و بخصوص در تهران، آنقدر زياد بود و آنقدر 
تبليغ در كشاندن جوانهاى ما به اين مراكز فساد شد، و آنقدر راههاى فساد را براى جوانهاى ما باز كردند و دامن زدند به اينها اينكه كشاندند اينها را در مراكز فساد، اين خرابى از همه 

خرابيها بدتر بود. خرابيهاى مادى جبرانش آسانتر است از خرابيهاى معنوى. 

تشويق جوانان به مراكز فحشا
جوانهاى ما را بد بار آوردند؛ هروئينى بار آوردند، ترياكى بار آوردند، قمارباز بار آوردند، شرابخوار بار آوردند و يك صدمه بزرگى به كشور ما زدند كه نيروى انسانى را از ما گرفتند؛ نيروهاى 

انسانى را هدر دادند ... جوانهاى ما را برايشان مراكز فحشا تهيه كردند؛ و تشويق كردند به اين مراكز فحشا. مراكز فحشا را مى گويند بيشتر از كتابخانه هست! و همين طور هم هست. 

گرفتن فكر جوانان 
اصل برنامه اين بوده است كه جوانهاى ما را به فساد بكشند. اينها براى اينكه مبادا يك قدرتى يك وقت در مقابلشان قيام كنند، هر جا كه احتمال يك قدرتى مى دادند آن را با تمام قوا 
سركوب كردند ... اينها مى خواستند كه هر قوه اى كه احتمال بدهند كه در مقابل اجانب بايستد و اربابها بايستد و هر فكرى را كه احتمال بدهند كه اين فكر در مقابل آنهاست، اگر بتوانند 
فكر را از او بگيرند. فكر را چه طور بگيرند؟ به اعتياد به مشروبات، به اعتياد به هروئين و امثال اين مخدرات كه فكر انسان را مى گيرد؛ انسان را از ميان تهى مى كند، مراكز فحشايى كه 
سرتاسر مملكت بود، مراكز فسادى كه سرتاسر مملكت بود، خوب، اين هم جوانها را مشغول مى كرد به يك امور شهوانى كه بكلى افكار را از دستشان مى گرفت. اين يك برنامه بود ... اين 

برنامه روى يك حساب ]بود[ نه اينكه همين طورى مى شد. يك حساب، حساِب دقيق اين كارها انجام مى گرفت. 
خارج كردن جوانان از صحنه 
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خدمتى كه مجله ها و روزنامه ها و ساير رسانه هاى اين مملكت مى توانند به كشور خودشان و به اسالم بكنند اين است كه وضع اين مجله ها را تغيير بدهند، اين مجله ها 
در زمان رژيم سابق يك وضعى داشت از حيث مطالب، از حيث عكسها، و از اين جهات. اگر شما بخواهيد خدمتى بكنيد به كشور خودتان، خدمتى بكنيد به اسالم، بايد 
از چيزهايى كه انحراف مى آورد، اينكه در مجله ها اين عكسهاى شهوانى مبتذل و آن مقاالت منحرف كننده بود، شما خيال نكنيد كه اين همين طور واقع شده بود. اين 
هم يك راه حساب شده اى بود كه جوانهاى ما را به انحراف بكشاند. جوانهاى ما را از طريقهاى مختلف اينها مى خواستند محتوايشان را از آنچه هستند خالى كنند ]و[ 
يك چيز ديگرشان كنند. يك وقت از راه مواد مخدر، خوب، اين يك راه بود. مواد مخدر اآلن هم رايج است. يك راه از باب مراكز فساد- كه مى دانيد كه چقدر مراكز فساد 
درست كردند- و جوانهاى ما را به آن مراكز كشاندند و از آنى كه بايد يك جوان استفاده از او بشود براى اسالم، استفاده بشود براى كشور خودش، اينها را از آن استفاده 
انداختند، يك آدم همين جورى بار آوردند. كسانى كه در مراكز فحشا مى روند اينها ديگر نمى تواند نه فكرشان يك فكر صحيح باشد، نه عملشان يك عمل صحيح و 
اينها همين معنا را مى خواهند كه جوانهاى ما را كارى با آنها بياورند كه محتواى خودشان را بگيرند، به جاى آن يك چيز ديگرى تزريق كنند و يكى از چيزهاى مهم 
هم قضيه مطبوعات و سينماها، تئاترها، راديوها و اينها بود. تمام اينها روى يك نقشه حسابشده براى اين بود كه اين كشور را از آدم خالى كنند، از يك انسانى كه بتواند 
در مقابل كسانى كه به كشورش مى خواهند خيانت بكنند، به اسالم مى خواهند تجاوز بكنند، بتواند در مقابل بايستد. اين بساطى كه اينها درست كرده اند و به آن دامن 
زده اند و زيادتر از همه در همين زمانهاى نزديك به ما، در اين پنجاه سال و اين سالهاى اخير ديگر بيشتر، براى اين بود كه جوانهاى ما را از صحنه خارج كنند، به چه 
خارج كنند؟ اين يك رشته طوالنى قضيه مواد مخدر است كه شما خيال مى كنيد كه اين قاچاقچيها همان يك كاسبهايى هستند قاچاقچى، بى حساب است مسئله! من 
احتمال مى دهم كه اين هم جزء همان حسابهايى است كه آنها مى كنند. آنهايى كه مى خواهند شما را بچاپند، آنهايى كه نمى خواهند ايران به پاى خودش بايستد. هر 
كشورى با جوانهايش به پاى خودش مى ايستد. از يك راه جوانهاى ما را معتاد كردند به اين مخدرات كه ديگر يك كسى كه معتاد به هروئين شد ديگر آدم اسمش را 
نمى شود گذاشت! يك موجودى است كه آنجا نفس مى كشد، اين نمى تواند مبدأ يك كارى بشود، نمى تواند يك اداره اى را اداره كند، نمى تواند تفكر بكند در امورى كه 
مملكتش احتياج به او دارد. و همين طور مراكز فحشا كه درست كردند، هر جا مى رفتى يك مركز فحشايى بود، جمع مى شدند با هم. اين اشخاصى كه معتاد شدند به 
اين، جوان است. جوان وقتى معتاد شد به اين مراكز فحشا، همه چيزش مى شود آن فحشا، اين آن ديگر نمى تواند تفكر كند كه مملكتش دارد چه مى شود، نمى تواند تفكر 
كند كه كى دارد مملكت را اداره مى كند، چه جورى دارد اداره مى كند؛ كارى به اين كار ندارد. او فقط دنبال اين است كه ببيند كه آن مركز بهتر ارضا مى كند او را، يا 
آن مركز ديگر! دنبال همين است. يك عده كثيرى از جوانهاى ما را هم كشيدند در اين مراكز. سينماهاى آن زمان هم همين بود- حااليش را من نمى دانم- سينماهاى 
آن زمان هم همين بود كه كسانى كه معتاد شده بودند بروند سينما، اينها ديگر نمى توانستند فكر كنند؛ بنشينند فكر كنند كه كشورشان به چى احتياج دارد؛ كى دارد 
كاله سرشان مى گذارد. اصاًل همچو فكرى در آنها نمى آيد؛ چنان خيالى منعكس نمى شود. هر چه در ذهنش مى آيد آن پرده سينما و آن بساطى كه آنجا هست. سينمايى 

كه بايد معلّم اين جوانها باشد، مربّى اين جوانها باشد، اصالح كند اينها را، جورى درستش كردند كه به فساد مى كشاند آنها را. 

پنجاه سال تربيت فاسد
اين فسادى كه پنجاه سال اينها دامن به آن زده اند، اين جوانهاى ما را كه پنجاه سال است تربيت فاسد كرده اند، مراكز فحشا برايشان درست كرده اند، همه جا را مركز 
فحشا قرار داده اند، سينماها كه بايد مركز تربيت جوانهاى ما باشد، مركز فساد و مركز فساد اخالق بود، مدرسه ها كه بايد مركز سازندگى باشد، نگذاشتند به آن طور 

باشد. جوانها كه بايد ذخيره اين ملت باشند و مقدرات اين مملكت را به دست بگيرند، نگذاشتند يك تربيت صحيح بشود كه اينها بتوانند يك همچو كارى بكنند. 
گسترش مراكز فساد
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از طرق مختلفه جوانهاى ما را منحرف كردند، راههاى مختلف. شياطين اينها نشستند بررسى كردند و راههايى پيدا كردند براى اينكه نسل جوان ما را بِِكشند به 
يك فسادهايى، و از آن چيزهايى كه مربوط به خودشان و زندگى خودشان ]است [ غافل كنند. اين مراكز فسادى كه بيشترش در تهران است و در همه شهرستانها 
هست، اين با يك نقشه و حساب است. اگر يك جوانى رفت در يك مركز فسادى، فردايش هم رفت، ده روز رفت، عادت مى كند به آن مركز فساد؛ دلش دنبال 
اوست. يك جوان يا جوانهايى كه دلشان دنبال مراكز فساد باشد، وقتى كه خواب مى بينند خواب همان مراكز را مى بينند، بيدار هم مى شوند حواسشان آنجا باشد 
و بعد هم بروند سراغ همان مقاصد فاسده، اين ديگر فكرش دنبال اين نيست كه مملكت ما گرفتارى دارد، بايد اين گرفتارى را ما خودمان رفع بكنيم. اين ديگر 
ذهنش منعطف است از اين مسائل. اين اختالطهايى كه درست كرده اند و ايجاد كردند براى ملت ما و جوانهاى ما را مختلط كردند با هم، و كشيدند به يك مسائل 
فاسدى؛ اين هم جزء همان نقشه هايى است كه براى ما كشيدند. اين قضيه اختالط در دريا يك چيز عادى نيست، يك چيزى نيست كه همين طورى شده باشد، 
يك نقشه اى است براى اينكه جوانهاى ما را منعطف كنند ذهنشان را به اين مسائل. اگر چندين  هزار جوان ما جذب شدند به مراكزى كه اينطور مسائل شهوى 

و حيوانى در او مطرح است، همين چندين هزار جوان را ملت ما از دست داده. 

اختالط در دريا
دستگاههاى رژيم سلطنتى و آن چيزهايى كه از قبيل رژيم سلطنتى ]است [، كه روى هم رفته بايد بگوييم رژيم ]غيرالهى [، رژيمهاى غيرالهى براى اينكه وضعش 
به حسب نوع اين است كه به ملت خيانت مى كنند و براى خودشان دستگاه درست مى كنند و به منافع خودشان ملت را به كار مى كشند و از ملت جدا هستند، 
برنامه هاى آنها اين است كه با كوشْش ملت را به تباهى بكشند و نسل جوان را فاسد كنند. اگر نسل جوان فاسد نباشد آنها از آن خوف دارند و مى ترسند كه 
يك وقت نسل جوان يك عصيانى بكند و آنها را به تباهى بكشد. از اين جهت، به وسائل مختلفه كوشش مى كنند كه نسل جوان را به تباهى بكشند كه از مسائل 
روز و از مسائل زندگى كنار باشند. وسائل متعدد، از قبيل مطبوعات كه در خدمت آنها بود، راديو و تلويزيون، سينما، تئاتر، تمام اينها كه در خدمت آن رژيمهاى 
غيرتوحيدى هست. تمام اينها براى اين است كه ملت را عقب برانند و از توجه به مقّدرات خودشان غافل كنند، و احياناً بكشانند به طرف خودشان؛ و آنها سرگرم 
به كارهاى غير مقّدرات خودشان بشوند و آنها هم منافع خودشان را ببرند و مطمئن باشند كه كسى مخالفشان نيست. و لهذا جميع وسائِل فساد جوانها را اينها 
فراهم مى كردند؛ از قبيل مراكز فحشا كه اطالع البُد داريد كه در تهران خصوصاً چقدر مراكز فحشا بوده است؛ به طرق  مختلفه اى كه بعضى از آنها گفتنى نيست 
اصاًل؛ و همين طور اطراف دريا. در وقتى كه، موقعى كه مردم به دريا رومى آورند، يكى از امورى كه آنها دامن به آن مى زدند همين اختالطى بود كه بين جوانها 
و زن و مرد بود. و اين نه از باب اين بود كه اينها مى خواستند به جوانهاى ما مثاًل خوش بگذرد، بلكه از باب اين بود كه اينها را به تباهى بكشند. مراكزى كه در 
. در سينما جوانهاى ما وارد مى شدند، اگر چنانچه چند روز وارد مى شدند عادت  آن مخّدرات از قبيل مشروبات و دستگاههاى تخديرى ديگرى بود الى ماشاءاللهَّ
مى كردند و سينما با آن صورتهايى كه همه اش انحرافى بود، راديوها همه انحرافى؛ مطبوعات از قبيل روزنامه ها؛ از قبيل مجاّلت؛ همه چيزهايى بودند كه جوانهاى 
ما را منحرف كنند. و از جمله چيزهايى كه باز مغزهاى جوانها را مخّدر است و تخدير مى كند موسيقى است. موسيقى اسباب اين مى شود كه مغز انسان وقتى 
چند وقت به موسيقى گوش كرد، تبديل مى شود به يك مغزى غير آن ]مغز[ كسى كه جّدى باشد. از جّديت، انسان را بيرون مى كند، و متوجه مى كند به جهاتى 
ديگر. تمام اين وسائلى كه حاال اين بعضيش بود، و الى ماشاءاللهَّ وسائل درست كرده بودند، همه براى خاطر اين بود كه ملت را از مقّدرات خودش غافل كند، و 
متوجه به جهات ديگر بكند، منحرف كند او را از مسائل روز كه مبادا مزاحمش بشود. اين يك برنامه بسيار مفّصلى بوده است كه طرح شده؛ نه اين است كه ِمْن 

باب اتفاق مثاًل اين مسائل واقع شده. نخير، اين يك طرحهايى است كه آنهايى كه طّراح هستند طرح كردند، كه اين جوانها را به تباهى بكشند. 
فساد سينماها
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نيروى انسانى ما را عقب زدند. نيروى انسانى ما اآلن كم داريم. براى چه؟ براى اينكه پنجاه سال ما را كشيدند به مراكز فحشا، جوانهاى ما را كشيدند به مراكز فحشا؛ كشيدند به مراكزى كه 
مغزهاى آنها را تهى كردند. يك آدمى كه در اين نحو سينماهايى كه پيش بود- حاال من نمى دانم وضعش چه جورى است، آن وقت سينماهايى كه بود كه همه آن دستگاه فساد بود- ديگر 
يك جوانى كه مى رفت در آنجا، پنج روز، ده روز مى رفت، عادت مى كرد به اين، ديگر نمى توانست جّدى يك عملى بكند، اين ديگر نمى توانست فكرش را متوجه بكند به اينكه نفت ما را 

دارند مى برند و همه چيز ما را، دارند، حيثيت ما را دارند مى برند و ما مشغول اينكه سينما را تماشا بكنيم يا نمى دانم ستاره سينما را! 

آزادى در مراكز فساد
آن زنها كه سنخ خودشان هست و آن جوانها كه سنخ آنها هستند در آن مراكز فساد، آزاد بودند بروند هر كارى دلشان بخواهد بكنند. در اين كنار درياها، كه شماها مى دانيد كه چه خبر 
بود، همان جا آزاد بودند! »آزاد زن« و »آزاد مرد« اينطورى بود! و ااّل يكى از مطبوعات ما در آن زمان آزاد بود كه يك كلمه بگويند؟ يكى از شما آزاد بوديد كه يك صحبت بكنيد؟ اينكه 

آزاد نبوديد. 

بى تفاوتى جوانان 
آنها بنا داشتند اين جوانهاى ما را فاسد كنند تا اينكه بى تفاوت  بشوند راجع به مسائل خودشان. هر قضيه اى، هر باليى سرشان بيايد، اين جوان هروئينى ديگر نمى تواند فكر بكند به اينكه 

سِر اين مملكت چه آمده است. آن جوانى كه عادت كرده هر روز برود به سينماهاى آن ترتيبى و نمى دانم كذا، اين ديگر نمى تواند فكر كند كه مملكتش چه دارد مى شود. 

آزادى استعمارى 
آن آزادى هم كه آنها مى خواستند براى مملكت ما- حاال هم بعضى از نويسنده هاى ما پيشنهاد همان را دارند!- آن آزادى است كه هم جوانهاى پسر ما را و هم جوانهاى دختر ما را به تباهى 
مى كشد. آن آزادى را آنها مى خواهند. كه من از اين تعبير مى كنم به آزادى وارداتى، »آزادى استعمارى«؛ يعنى يك آزادى كه در ممالكى كه مى خواهند وابسته به غير باشد اين آزاديها را 
سوغات مى آورند: هروئين آزاد؛ مثاًل مشروبات هم آزاد؛ َمحالِّ فساد، كه مى دانيد آنطورى كه مى گفتند از تهران تا آخر شميران صدها محل فساد به بدترين فسادها، آن هم آزادى است! اينها 
آزاد! اما قلم نه، بيان هم نه، اينها آزاد نه! آن آزادى كه آنها مى گفتند و ِهى آزاد آزاد مى كردند اين معنا بود كه مشروب فروشى بيشتر از كتابفروشى باشد، و مراكز فحشا بيشتر از مراكز علم 
باشد. جوانهاى ما را بِِكشند به آن مراكز فحشا. خوب، جوان است و اول جوانى است، وقتى راه باز باشد و تبليغات باشد و آسان كنند كار را برايشان، كشيده مى شوند به آن طرف. وقتى يك 
جمعيت كه بايد براى مملكتشان فاعل باشند، مؤثر باشند، اين را كشيدند به طرف فحشا، اين ديگر نمى تواند، اين مغِز عادت كرده به فحشا، فكر بكند كه نفت ما را كى مى بَرد، به فكرش 

نمى آيد هيچ، و اينها مى خواهند اينطور باشد. 
مسخ جوانان 
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اگر مالحظه كنيد، از همه كارهايى كه در آن زمان انجام مى گرفت، در زمان اين پدر و پسر- در زمان پسر شايد بيشتر- در يك معنا مشترك بود و آن اينكه جوانها را بكشند به غير آنطورى 
كه بايد تربيت بشوند. اينطور نيست كه ما همچو ساده تصور بكنيم كه بدون نقشه، قضيه اينطور بشود كه اينقدر مشروبخانه در سرتاسر ايران باز باشد؛ و اينقدر مراكز فساد در همه جا و 
خصوصاً تهران كه به وضع وحشتناكى مراكز فساد، هر جورى كه جوان مى پذيرد براى آن فراهم كنند و دامن بزنند. نمى توانيم ما باورمان بيايد كه اين مجله ها و اين مطبوعات، اين مجله هايى 
كه هم جوان وقتى چشمش بيفتد به آن و هم وقتى بخواند- جوان است و به تباهى كشيده مى شود- اين بدون اينكه نقشه اى باشد و اينها ِمْن باب اتفاق اين جور شده باشد، مسئله اينها 
نيست. يك طرحى بوده است كه جوانهاى ما را آنهايى كه مى خواهند، مى توانند، تربيت كنند، آنها را يك جورى كنند كه نتوانند. از ايشان قدرت تربيت را بگيرند. يا اشخاصى را كه خودشان 
مى خواهند در دانشگاهها و در دبيرستانها و آنجا بگذارند به آن طورى كه مى خواهند تربيت كنند. و از آن طرف، تمام راههاى تَعيُّش را به روى جوانها باز كنند كه هر ساعتى كه اين بخواهد 
يك عيش و نوشى بكند برايش فراهم باشد، آسان باشد. و دامن هم به آن بزنند، تبليغات هم بكنند- عرض كنم- اعالم هم بكنند و اينها را بِِكشند به طرف آن، نتيجه چى مى شد؟ نتيجه 
اين مى شد كه اين نسل جوانى كه بايد براى اين كشور مفيد باشد، اين نسل جوان بى تفاوت باشد نسبت به مسائل جّدى، يك مغزى كه دنبال اين رفت كه موسيقى گوش كند- موسيقى 
كه اآلن هم هست كه خير، موسيقى يك چيزى مثاًل تربيتى است- يك مغزى كه دنبال اين رفت كه موسيقى گوش بكند، و عادت به اين ]كرد[ اين مغز مريض مى شود، اين نمى تواند فكر 
اين بكند كه كشورش به چه حال دارد مى گذرد، چه مى گذرد در آن؛ ديگر دنبال اين نيست، مثل يك آدم هروئينى مى ماند. اينهايى كه عاّديات هست كه انسان به آن عادت مى كند، ِمْن 
جمله همينهايى كه مثاًل سينماهايى كه اينها درست كرده بودند، تئآترهايى كه اينها درست كرده بودند، اينها تمام يك نقشه اى بوده است كه ما را، جوانهاى ما را نگذارند به مسائل روزشان، 
به مسائل جديشان، فكر بكنند، در ذهنشان هم نيايد همچو فكرى. همه چيز هم براى آنها فراهم كردند؛ همه جور هم فراهم كردند. خوب، جوان هم وقِت جوانى اش است و وقتى عيش 
و نوش برايش فراهم باشد، كشيده مى شود به آنجا. اين همه نقشه ها براى اين بود كه از آن طرف نيروهايى كه مى توانند تربيت كنند جوانها را يا از بين ببرند، يا الاقل محدودش كنند، و 
يك طورش كنند كه روى همان مسائل آنها فكرها به كار بيفتد. و از آن طرف، باز به اين قانع نشدند، جوانها را از راههاى ديگر، باز كردن مراكز فساد و فحشا و همه چيز، اينها را به تباهى 
بكشند به صورتهاى مختلف؛ با وضعهاى مختلف؛ با برنامه هاى مختلف. همه شركت در اين معنا داشتند كه ما از آن چيزى كه هستيم تهى بشويم؛ مغزهاى ما از آنى كه هست تهى بشود. 

به جاى مغز آدم جدى، يك مغز لَْهو و لَعبى جايش بنشيند؛ يا يك مغز غربى  جايش بنشيند.  
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راديو و تلويزيون و مسائل شهوانى 
در طول مدتى كه شاه، محمدرضا شاه مخلوع، اين تلويزيون را تحت سيطره خودشان داشتند، كوشش مى كردند كه جوانهاى ما را منحرف كنند؛ يعنى نگذارند اين قوه اى كه بايد براى 
كشور خدمت بكند، اينها راهشان را كج كردند كه در خدمت ديگران باشند، اين بايد درست بشود، بايد متحول بشود. بايد راديو- تلويزيون مربى جوانهاى ما، مربى مردم كشور باشد، نه 
اينكه مطالبى در او گفته شود كه مخالف با وضعيت كشور است، مخالف با مصلحت كشور است، و جوانهاى ما را جورى بار مى آورند كه براى خودشان نباشند، براى ديگران باشند. جوانها را 
يك قسمشان را اينطورى بار مى آورند كه به مراكز فساد مى كشيدند، مى كشاندنشان. درست كرده بود همه جاى ايران مراكز فساد را، كه جوانها را مى كشيدند به آنجا و فاسدشان مى كردند، 
از راه شهوات. يك دسته شان را مى كشيدند دنبال مواد مخدره، از آن راه فاسدشان مى كردند. و تمام نقشه اين بود كه اين قوه فعاله اى كه همه كار از آن بايد بيايد، و مملكت خودش را 
اداره كند، اين، يا القيد بشود، و يا اينكه مخالف بشود با كشور خودش »ِمن َحيُث  اليَشُعر«  و بعضى هم با توجه. و يكى از مواردى و بنگاههايى كه در اين مطلب خيلى كوشش مى كرد 
راديو- تلويزيون بود، كه اول از پخش كردن چيزهايى كه مخدرات خودش بود، اين موسيقيها همه مخدر هستند؛ يعنى جوانهاى ما را، جوانى كه عادت به موسيقى كرد ديگر نمى تواند كار 
انجام بدهد، ديگر نمى تواند قاطع باشد. راديو- تلويزيون تقريباً اكثر اوقات جوانهاى ما را به اينطور گوش كردن وامى داشت. از طريق چشم، جوانهاى ما را فاسد مى كردند؛ زنهاى كذا و كذا 
را پشت آنجا نمايش مى دادند و جوانها از اين راه فاسد مى شدند. و همه مقصد اين بود كه در ايران يك قوه فعاله اى كه بايستد در مقابل كسانى كه دشمن ايران و اسالم هستند نباشد، تا 
هر كارى دلشان مى خواهد بكنند. اين بايد متحول بشود؛ بايد راديو- تلويزيون همچه باشد كه جوانها را بار بياورد، به طورى كه مستقل و داراى اراده و تصميم باشد، نه پايبند اين مسائل 

شهوانى يا آن مسائل ديگرى كه مثل هروئين و امثال ذلك. 

مطبوعات فاسد
صدمه اى كه اسالم از مطبوعات و رسانه هاى طاغوتى خورد از كمتر دستگاههايى خورد. آنقدر كه جوانهاى ما را اين مطبوعاِت فاسد و آن مجله هاى فاسدتر و آن راديو و تلويزيونهاى فاسدتر 
به فساد كشيدند معلوم نيست كه مراكز فساد آنقدر به فساد كشيده  باشند. اين مجالت بود و اين مطبوعات و اين راديو و تلويزيون و تمام اين رسانه هاى گروهى بود كه جوانهاى ما را 
به جاى اينكه به طرف دانشگاه بكشد، به طرف علم و ادب بكشد، به طرف فساد كشاند. جوانها زود متأثر از امور مى شوند. جوانها يك نهال نورس هستند كه اين نهال نورس زود آسيب 
مى بيند و زود هم تربيت مى شود. همين جوانها در زمان طاغوت، كه به هر جا مى رفتند فساد را مى ديدند، مجله مى خريدند پر از فساد و پر از فحشا بود، روزنامه مى خريدند پر از تبليغات 



23 ضد انسانى و اسالمى بود. هر جاى مملكت مى رفتند مراكز فساد پخش بود. نمى شد كه در يك همچو مركز فساد و در يك همچو كشورى، كه همه چيزش رو به فساد رفته بود، اينها 
يك انسان صحيح بار بيايند. آنهايى كه براى چاپيدن اين كشورها نقشه كشيدند، آنها استادها و متفّكرينى بودند كه مى دانستند چطور يك كشور را مى توانند به واسطه آن برنامه هايى كه 
دارند خواب كنند و جوانهاى ما را تهى كنند از آن انسانيت و اسالميتى كه بايد داشته باشند تا راه را باز كنند براى چاپيدن و براى بردن همه ذخاير كشور ما و كردند و آن كردند كه در 
ظرف- خصوصاً- پنجاه و چند سال آخر، نگذاشتند كه تربيت صحيح در اين ملت تحقق پيدا بكند. از دانشگاه، كه مركز علم و ادب بايد باشد، تا مطبوعات، كه بايد مربّى جامعه باشد، تا 
راديو و تلويزيون، كه بايد جامعه را تربيت بكند و تا ادارات، كه بايد خودشان يك اشخاصى باشند و يك مراكزى باشند براى تربيت، همه جا را اينها با آن نقشه هاى فاسدى كه داشتند، به 
فساد كشيدند ... اگر مطبوعات جوانها را نكشاند به طرف فحشا و ببرد طرف صراط مستقيم، مراكز فحشا هم برچيده مى شود. آنهمه مراكز فحشايى كه درخصوص تهران، كه بايد مركز همه 
خوبيها و همه فعاليتهاى انسانى باشد، ايجاد شده بود كه شماها مى دانيد كه چه خبر بود و چقدر مراكز فحشا بود و چقدر مراكزى بود كه جوانهاى ما را از هستى ساقط مى كرد و مغزهاى 
، مى شود و شده است- متحول بشود به يك مراكزى كه بخواهند تقوا را در جامعه منتشر كنند، وقتى جوانها  جوانهاى ما را به  طرف فساد مى كشاند. اگر مطبوعات متحّول بشود- و ان شاءاللهَّ
و بچه هاى تازه رس ما وارد مى شوند در ميدان فعاليت اجتماعى، بروند دنبال روزنامه، روزنامه مربّى باشد، گوش كنند به راديو، راديو مربّى باشد، نگاه كنند به تلويزيون، تلويزيون مربّى باشد، 
نگاه كنند به مجالت، مجالت، مجالتى باشد كه تربيت بكند، اين جوان وقتى كه به هر جا توجه كرد، ديد كه گوش و چشمش پر شده از تربيت، اينطور بار مى آيد. اگر رها بشود، هرزه 
بار مى آيد. اگر بِِكشندش در طرف فساد، مى رود آن طرف و اگر بكشندش در طرف صالح، مى آيد اين طرف. و ما در سالهاى طوالنى، همه جهاتى كه در ايران بود و اسباب را فراهم كرده 
بودند، همه جهات براى اين بود كه جوانهاى ما را بِِكشند طرف فساد. و نظر اصلى آنها اين بود كه يك جمعيتى در اينجا وجود داشته باشد كه هر چه سرش مى آورند توجه نداشته باشد؛ 
مملكتش به باد مى رود، او عيش و عشرتش باشد، اشكالى ندارد؛ مذهبش عقب مى رود، چون عيش و عشرتش به كار است، مانعى ندارد؛ اختناق در مملكت هست، اختناق در فحشا نيست، 
اين اشكال ندارد؛ هر بساطى سرش درآورند، بى تفاوت باشد. يك همچو مملكتى كه آنها مى خواستند اين بود كه يك طايفه زيادى از اين جوانهاى ما را به هروئين بكشند، يك طايفه ديگر 
را به ُمسكرات بكشند، يك طايفه ديگرى را به فحشا و مراكز فساد بكشند، گوش را به هرچه بدهد، يا تعليم فاسد است يا غنا و امثال اينها كه مغز را فاسد مى كند، هر اجتماعى كه باشد، 
اجتماعى است كه گوينده اش گوينده اى است كه جوانها را مى ِكشد طرف فساد و مغزهاى اينها را فاسد مى كند. اين يك مطلب اتفاقى نبود كه به طور اتفاق حاصل شده باشد، يك مطلبى 
بود كه با تمام توجه و نقشه، اين امور شده بود و ديديد چطور بود. چه شد كه يكدفعه خداى تبارك و تعالى، به اين ملت تفّضل فرمود و يكدفعه متحول شد؟ اين جوانى كه بنايش بر اين 
بود كه برود در مراكز فحشا، آمد در خيابان و مشغول جنگ شد. آن جوانهايى كه به حسب نقشه آنها، بايد آن مفسده ها را داشته باشند و آن مغزها را داشته باشند. يكدفعه متحول شد به 

يك مغزهاى نورانى انسانى اسالمى. 

فساد در خيابانها و مدارس 
سابق اينطور نبود كه ما جوان نداشته باشيم. به همين مقدار يك خرده كمتر البته- چون جمعيت زياد شده- جوان آنوقت بود و همين مقدار اشخاص بودند، مردم بودند، جمعيت همين 
طور بود، اما چى بود؟ خيابانش را وقتى مى گشتيم، همه فساد. اين فرهنگ اجنبى است. در خيابانها، كسى وارد مى شد، مى ديد سرتا ته خيابانها يا مشروب فروشى است يا بساط زدن و چه 
كردن است يا زنهاى لخت در بين مردم راه افتادن است. بازارش را مى ديدى، همين بود، همين بود؛ همين مسائل بود. توى مدارسش مى رفتى، توى مدارس دانشگاهى همين مسائل بود.
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منحرفكردنجوانان
جوانها، ذخاير كشور

باالتر از آن ذخاير تحت االرضى، اين ذخاير فوق االرضى است- اين جوانهاى 
ماست. آقا، جوانهاى ما را دارند مى برند خدا مى داند؛ جوانهاى دول اسالمى 
را دارند مى برند. يك دسته امريكاست و يك دسته نمى دانم كجاست و يك 
دسته كجاست؛ و يك دسته ديگرى هم اآلن دارند به اسرائيل مى روند. اآلن 
در منزل من موجود است آن مجله دانشجويان، سازمان دانشجويان ايران در 
اسرائيل. اآلن موجود است. آقا، اين ذخاير ما اين جوانها هستند. اين جوانهاى 
ما را دارند اغفال مى كنند؛ دارند به آنها تزريق  مى كنند كه هر بدبختى شما 

داريد از اسالم است. 
اعماق  تا  استعمار  فرهنگ مسموم  فريبنده   اسامى  با  منحرف كردن جوانان 
و  زده  عقب  را  قرآن  فرهنگ  كرده  رخنه  اسالمى  ممالك  دهات  و  قصبات 
ُمْسَتعِمرين درمى آورد، و هر  بيگانگان و  نوباوگان ما را فوج فوج در خدمت 
روز با نغمه تازه با اسامى فريبنده جوانان ما را منحرف مى كند، بر شما ملت 
عزيز اسالم كه براى اداى مناسك حج در اين سرزمين وحى اجتماع كرده ايد 
الزم است از فرصت استفاده كرده به فكر چاره باشيد. براى حل مسائل مشكله 

مسلمين تبادل نظر و تفاهم كنيد. 

عقب نگه داشتن جوانان 
آقايان مى گفتند كه ما كه در اينجا، در اين بنگاه داريم كار مى كنيم، ما را به 
يك حدى دارند نگه مى دارند و نمى گذارند رشد علمى كنيم. پس شما در 
اينجا نه نتيجه علمى مى بريد و نه خدمت به وطن مى كنيد بلكه مى گوييد 
بنگاه.  اين  در  نرويد  بايد  داديد،  تشخيص  اينطور  اگر چنانچه  و  است.  مضر 
بايد يك كار ديگر انجام بدهيد. تكليْف محول بر تشخيص خودتان است. اگر 
شما آقايان   تشخيص داديد كه اين يك بساطى است براى اينكه شماها را، 
جوانها را نگذارند قوه هايشان، استعدادهايشان شكوفا ]يى [ پيدا كند، چنانكه 
است  جورى  اين  ايران  جاى  همه  چنانكه  هست،  اينطورى  ما  دانشگاههاى 
يك  به  همچو  را  شما  مى خواهند  شما،  برويد  جلو  بگذارند  نمى خواهند  كه 
حد عقبى نگه دارند تا اينكه تحت فرمان اجانب كه مى خواهيد واقع بشويد 
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اعتراض نداشته باشيد. 

به باد رفتن خزاين مملكت 
شما همه مى دانيد كه در اين پنجاه و چند سال به مملكت ما چه گذشت، و به جوانهاى اين مملكت چه گذشت، و خزائن اين مملكت چطور به باد رفت؛ و نيروهاى انسانى اين مملكت 

چطور عقب بود. 

جلوگيرى از به ثمر رسيدن جوانان 
نقشه كشيدند كه نگذارند اين نهضت به ثمر برسد؛ و لذا از همه طرف خرابكارى مى كنند. يك خرابكارى شان همين است كه نگذارند جوانهاى ما صحيح بار بيايند؛ و حاال كه بايد از نيروى 

جوانى استفاده بشود، نگذارند اين نيروى جوانى به ثمر برسد. 

تبليغات انحرافى 
در زمان اين پسر، كه بدتر از آن پدر در يك جهاتى بود، در اين زمان تبليغات زياد شد، به طورى كه اين تبليغات در دانشگاه هم، جوانها هم- كه جوانهاى خوبى بودند- اين تبليغات در 
آنها هم اثر كرد؛ به حيث كه يكوقتى بود كه در دانشگاه اسم يك معمم را شايد نمى شد ببرند! بلكه در دانشگاه بعض از آيات قرآن را در ديوار مى نوشتند و مسخره مى كردند. براى اينكه 
آنها، كه منحرف مى كردند اينها را از راه حق، نقشه شان اين بود كه نبادا يكوقت اسالم قدرت پيدا بكند در جامعه، و روحانيت كه خدمتگزار اسالم است آن هم قدرت پيدا بكند، و جامعه 
را بِكشد به طرف مخالفت با دستگاهها و مخالفت با اجانب ... قشر روحانى را سركوب كرد رضا شاه و با بهانه هاى مختلف؛ كه شايد اكثراً يادتان نباشد كه چه بساطى بود. و بعد كه دانشگاه 
پيدا شد، و دانشگاه هم يك قدرتى به نظر آنها بود ]كه [ در مقابل ممكن است بايستند، شروع كردند تبليغات انحرافى در آنجا. به يك انحرافات كه اذهان جوان را با تبليغات كه زود مى شود 

بََرش گردانيد. تبليغات دامنه دار از اصل مذهب شروع كردند تا اسالم،- اصل و اساس را- تبليغات به خالف كردند. و بعد هم جدا كردند. 

غربزدگى جوانان 
يك دسته هاى زيادى هم از جوانهاى ما را، براى اينكه منحرفشان كنند از اساس، به مراكز فحشا كشيدند كه بيشتر جوانهاى ما از اين راه انحراف پيدا كردند. مراكز فحشا در همه جا، و 
خصوصاً در شهرهاى بزرگ، و باالخص در تهران، مراكز زياد براى فحشا و براى آن كارهايى كه مى دانند درست كردند، دامن زدند، آسان كردند رسيدن به شهوات را. راديو و تلويزيونى كه 
بايد مربى جوانها باشد منحرف كننده شد. سينما و تئاتر كه بايد مربى جامعه باشد منحرف كننده شد. با تمام قوا كوشش كردند كه اين ملت را اواًل از هم جدا كنند، تكه تكه اش كنند؛ سنخ 
دانشگاهى على حده براى خودش يك  مطلبى باشد؛ روحانى على حده باشد؛ ورزشكار على حده باشد؛ بازارى على حده؛ همه را تكه تكه كنند. و آنقدرى كه مى توانند منحرف كنند، و نيروى 
جوانى را به باد بدهند. و يك راه ديگر هم قضيه تبليغات دامنه دارى براى ترقياتى كه در غرب هست، كه جوانهاى ما را غربزده كنند؛ اعتماد به كشور خودشان را از آنها بگيرند؛ اينها ديگر 
اتكال به خودشان نداشته باشند؛ هر صحبتى كه مى شود، صحبت از غرب پيش بيايد، خيابانها را به اسم آنها اسم گذارى كنند، ميدانها را به اسم آنها اسم گذارى كنند، مراكز علم را با اسم 

آنها چه بكنند. جورى تربيت كنند اين ملت را كه خودش را ببازد و خودش را از دست بدهد؛ به جاى آن يك آدم غربى بنشيند.
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تحقير جوانان 
آن كه مى تواند در مقابل اينها عرض اندام كند و دست اينها را از ظلم و تعّدى و غارتگرى و اينها كوتاه كند آن اسالم است. از اين جهت، اينها مى خواهند اسالم را در نظر جوانهاى ما، در 
نظر طبقه متنّور، در نظر اين جمعيتى كه از آنها كار مى آيد، كوچكش كنند؛ تا اينها برگردند از اسالم، وقتى برگشتند از اسالم، ديگر از خودشان كارى نمى آيد. حاال البته خيلى چيزها 
هست كه براى سرگرم كردن جوانهاى ما خيلى دامنه دار است. آن چيزهايى را كه آنها طرح كرده اند و طرحهايى كه دادند، يكى از آنها همين است كه اسالم را در نظر اينها كوچك كنند. 

فساد به اسم تمدن 
آن قلمهايى كه قلم اجير است و مزد مى گيرد تا جوانهاى ما را منحرف كند اآلن هم در كار هستند، نطقها مى كنند و قلمها را به كار مى اندازند حتى اين مسئله اطراف دريا را كه با آن 
فضاحت انجام مى گرفت، در بعضى از مطبوعات نوشتند جلوگيرى از اين »ارتجاع« است! كه تمدن عبارت از اين است كه زن و دختر و پسر با هم در دريا به هم َور بروند، اگر اين نباشد 
ارتجاع است! تمدن اين است كه هر جوانى كه در سينما چند روز برود و ديگر زندگيش همان بشود؛ تمام آمال و آرزويش همان بشود. اگر چنانچه از اين طور چيزها جلوگيرى بشود و 
آموزنده باشد، اين سينما آموزنده باشد، اين مطبوعات آموزنده باشد، اين مجالت اگر كسى بگويد كه بايد اينها آموزنده باشد، اينها بايد بچه هاى ما را تربيت كنند، اينها بايد بچه هاى ما را 
رشد سياسى بدهند، اينها را وارد ميدان عمل سياسى بكنند و اين عكسها و اين دعوتهاى به شهوت، و اين طور چيزهايى كه همه جانبه است، اينها را از اين راه باز مى دارد، مى گويند ارتجاع 
است، و شما را از ارتجاع مى ترسانند، و به باصطالح چماق تكفير دارند. همين »ارتجاع« اصاًل تكفير مؤمنين است. اينها به هر قدرتى كه توانستند و به هر ترتيبى كه مى توانند مى خواهند 

شماها را منحرف كنند از آن مسيرى كه داريد. 

سازمان سيا عامل تباهى جوانان 
تمام اين رسانه هاى گروهى كه هست، تمام اينها را، اجير مى كردند. يا از خودشان بود كه طبقه جوان را به واسطه راديو و تلويزيون و سينما و تئاتر و مطبوعات و مجاّلت و اينها سرگرم به 
عّياشى بكنند، عّياش بارشان بياورند. جوان است، وقتى كه رفت  سينما، پنج روز، ده روز رفت سينما، عادت مى كند به رفتن سينما، اصاًل فكر، فكر سينمايى مى شود. شايد شب هم وقتى كه 
خواب ببيند، خواب ستاره سينما مى بيند! روز هم وقتى كه چشمش را باز كند، به فكر است كه ِكى شب بشود من بروم و چه وقت بشود كه برويم سراغ اين مركز. يك همچو ِدماغى كه بار 
آمد اين طورى، اين به فكر اين نمى افتد كه كارتر نفت ما را مى برد. اصاًل هيچ كارى به اين ندارد. جوانهايى كه در اين مراكز فساد كه درست كردند سرتاسر ايران و بيشتر تهران اين مراكز 
فسادى كه اينها درست كردند، مراكز عياشى كه درست كردند، اين خانه هايى كه درست كردند، براى اينكه مردان، بچه ها بروند، جوانها بروند، عياشى بكنند، دامن زدند به اين. اين ايام 
تابستان، اين درياها با آن وضعى كه آنها درست كردند. اين دستگاههايى كه بايد دستگاه تربيتى باشد، مثل دستگاه راديو و تلويزيون و مطبوعات و اينها، تمام اينها را به عكس آنى كه بايد 
باشد درست كردند. و قضيه اين نبود كه يك چيزى خودبخود شده باشد. يك قضيه اى بود كه روى برنامه تنظيم شده، آن هم بسيار محتمل است كه تنظيمش از همان »سيا«  شده باشد. 
از آنجا شده باشد كه بايد جوانها را اين طورى مى شود بگيريد، حبس كنيد. خوب، نمى شود همه مردم كه حبس بشوند. آنجايى كه مى شود با آن طور، آنجايى كه همه اين حرفها، همه اين 
چيزها، دست به هم دادند برايشان مراكز فساد و فحشا درست كردند و دامن به آن زدند و تبليغات روى آن كردند؛ و جوان هم هست، كشيده مى شود قهراً به آنجا. تابستان است، درياچه ها 
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درست كردند و دريا و اجتماعات جوانها با هم، زن و مرد داخل هم و مى كشيدند اينها را به اطراف دريا، و برايشان هم همه وسائل  را درست مى كردند. و ُمفت و مّجانى مى رفتند آنجا و هر 
كارى دلشان مى خواست مى كردند. مسئله اين نبود كه طبعاً اين شده باشد. مسئله اين بود كه يك برنامه خاص و يك توطئه اى در كار بود كه نگذارند اين جوانها رشد طبيعى خودشان را، 
و انسانى خودشان را بكنند؛ سرگرمشان كنند به همين مسائل. قضيه موسيقى يك مطلبى است كه خوب، طبع جوان به آن توجه دارد. اگر يك مدتى اين عادت كرد كه موسيقى را باز كند 

و گوش كند، مغز اين از تفكر در امور ِجّدى باز مى مانَد؛ مى رود دنبال همين قضيه. اينها امورى است كه با نقشه درست كردند كه جوانهاى ما را منحرف كنند.  

جدا كردن روحانى و دانشجو
جوانهاى ما را همچو منقلب كرده بودند كه نسبت به شما يك نحو ديگر فكر مى كردند؛ چنانچه شما هم نسبت به آنها يك طور ديگر فكر مى كرديد و هر دو فكرها، فكرهاى وارداتى تبليغاتى 
بود. هم آن طورى كه دانشگاه درباره شماها فكر مى كرد: »يك مشت آخوند كه همين حرفها.« و هم آن طورى كه شما نسبت به دانشگاه كه همچو به طور مطلق: »يك دسته ُفُكلى نمى دانم 
كذا.« اين هر دوى آن تبليغات بود كه جدا كنند. طبقه جوانى كه بعدها بايد مقّدرات يك مملكت را در دست بگيرد از شما جدا كنند. اصاًل برنامه اين است كه شما را از طبقه فّعال جوان 
جدا بكنند؛ يعنى طبقه اى كه روشن هستند و مرجع امور خواهند شد و شما را هم از آنها و آنها را هم از شما و دو قّوه اى كه دو قّوه مفّكره يك ملت هست، اينها را مقابل هم قرار بدهند تا 
كارهايشان همه خنثى  بشود، نه دانشگاهى بتواند كار خودش را انجام بدهد كار صحيح، و نه شما بتوانيد كار صحيح. شما را در مقابل هم قرار بدهند و خودشان هر كارى مى خواهند بكنند؛ 

و ما راجع به قضاياى آنها بى تفاوت باشيم؛ خودمان تو سر هم بزنيم. اين يك برنامه اى بوده است كه اينها داشته اند.
 

بازى دادن جوانان 
بازى مى دهند جوانهاى ما را! هر دو دسته بازى مى دهند، هم  غرب ما را بازى مى دهد، َملَعبه كردند ما را، هم غرب ما را ملعبه كرده، هم شرق ما را ملعبه كرده، و تا اين گول خوردنها هست، 
تا اين غربزدگى و شرقزدگى در ملت ما هست، هيچ اميدى به اصالح نيست. ما بايد اول تمام همتمان را صرف كنيم كه خودمان را از اين وابستگى فكرى بيرون بياوريم. ما فكرهايمان 
وابسته است؛ ما فرهنگمان وابسته است. اآلن ما بايد سعى كنيم از اين فرهنگ وابسته خارج بكنيم خودمان را، چه فرهنگ آن طرف كه همه اش فساد و چه فرهنگ آن طرف كه همه اش 

فساد، يعنى همه اش براى به دام انداختن ماهاست؛ به دام انداختن بشر است. 

فلج كردن افكار جوانان 
شما ديديد در طول تصدى اين دو تا جنايتكار ، آزادى براى هيچ كس نبود. هيچ كس آزاد نبود كه يك كلمه حقى بگويد. آزادى در آن جهت بود كه آزاد كنند تا هر فحشايى مى خواهند 
ايجاد كنند براى عقب راندن نيروى جوانهاى ما. اينها آن قدر كه به نيروى انسانى اين كشور ضرر زدند به آن ذخاير آن قدر ضرر نزدند. انسانها را فلج كردند. جوانهاى ما را از بين بردند. 
جوانهاى ما كه بايد خدمت بكنند به اين كشور، كشاندند به يك جاهايى كه در آنجاها جز اينكه افكارشان فلج بشود و نتوانند خدمت بكنند به اين مملكت، چيز ديگرى نبود. تمام مراكز 
فحشا را اينها درش را باز كردند و با بوق و كرنا ترويج كردند و كمك كردند كه اين جوانهاى ما بروند در اين مراكز فحشا و فلج بشوند. همانجا دفن بشود جوانيشان. جوانى اين جوانهاى 
ما را از آنها گرفتند. فلجشان  كردند. اين خواهرهاى محترمى كه در دام اينها افتادند و در دام ترويجهاى آنها افتادند و در دام تبليغات آنها افتادند، از آن وظيفه انسانيشان سلب شدند. و 
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ملعبه دست جنايتكاران شدند. براى اشخاصى كه غيرتمندند، اشخاصى كه خوى انسانيشان را از دست ندادند يك تأسف هميشگى هست كه اين محترمات را اينها چه كردند به اسم آزادى.
اغفال جوانان 

هى تبليغ كردند، هرچه بوده صرف تبليغ كردند. همه چيز ما را دادند به غير، و همه نيروهاى جوانى ما را از بين بردند، و همه جا را خراب كردند ااّل تبليغات را. هى تبليغ كردند به اينكه 
به »تمدن بزرگ« ما مى خواهيم برسيم. بعد از مثاًل همين به اين زودى ما در عرض ممالك پيشرفته، جلو رفته، چه شده، مى رسيم! ما با ژاپن سال ديگر. مثاًل از اين حرفهايى كه اغفال 
مى خواستند بكنند كشور ما و جوانهاى ما را. و توجه نداشته باشند به اينكه دارد به سرشان چه مى آيد ... يك دسته اشخاص فاسد اغفال كردند يك دسته جوانهاى ما را. اينها را از اين 

غفلت بيرون بياوريد. بسازيد اين جوانهاى خودتان را براى اسالم باشد. 

برنامه ريزى براى بى تفاوتى جوانان 
اين مراكزى كه براى عيش و عشرت جوانها تهيه كردند و اين مغازه هاى زيادى كه براى فروش عروسكها و فراورده هاى خارجى به وجود آوردند و اين دكانهاى مشروب فروشى، اينها روى طبع 
خودش واقع نشد؛ اينها روى برنامه اى بود كه آن قدرى كه مى توانند در دانشگاهها جوانها را از بين ببرند و به خط آنها بكنند. آن قدرى كه در آنجا نمى شود. ]در[ مراكز فحشا بى تفاوتشان 
كنند و راجع به كشور خودشان بى تفاوت باشند. هر كارى مى خواهند بكنند، بكنند، آنها كارى نداشته باشند. عشرتكده باشد، سينماى موافق ميل وشهوات جوانها باشد، ديگر اين مملكت 

هر چه بر آن بگذرد، گذشته است. ذخايرش را دارند مى برند، برده اند؛ نفتش را دارند مى خورند، خورده اند و امثال ذلك. 

بيخبرى جوانان 
يك جمعيتى كه در طول تاريخ و خصوصاً اين رژيم سابق كوشش كردند كه اين جمعيت را از همه چيز بى خبر نگه دارند؛ از همه اوضاع دنيا، كوشش كردند كه اين جوانهاى ما كه بايد 
خدمت بكنند به اين كشور، ابتال پيدا كنند به مواد مخدره، به جاهايى كه شهوانى هست. آنهمه مراكز شهوت و آنهمه مراكز فحشا درست كردند و عرضه كردند بر اين ملت در طول اين 

دهها سال اخير كه شدت پيدا كرد، و در زمان محمدرضا از همه وقت بيشتر شدت داشت. 

انزواى جوانان 
چپاولگران حيله گر كوشش كردند به دست عمال به اصطالح روشنفكِر خود اسالم را همچون مسيحيت منحرف به انزوا كشانند و علما را در چهارچوب مسائل عبادى محبوس كنند؛ و ائمه 
جماعات را در مساجد و محافل عقد و ازدواج منزوى، و مقدسين از توده را سرگرم ذكر و دعا، و جوانان عزيز را سرگرم عيش و نوش، از صحنه امور سياسى و اجتماعى و اهتمام به امور 

مسلمين و گرفتارى بالد اسالمى خارج نمايند. و در اين امر توفيق بسزايى پيدا كردند. 

عقب زدن ذهن جوانها
در طول مدت شاهنشاهى و خصوصاً در دو زمان اخير، همه چيز و خصوصاً افكار جوان ها را به عقب برده اند به طورى كه آنها كه تحصيل كرده بودند و مى خواستند بگويند ما متجدد 
هستيم، حتماً تجدد را به اين معنا مى دانستند كه بى بند و بار باشند، و اين معنا به واسطه تبليغات داخلى و خارجى و روزنامه ها چنان در ذهن شان متمركز شده بود كه تجدد يعنى همه 
چيز شكلش خارجى باشد و مثل اينكه غير از اين شكل زندگى كردن امكان ندارد ... عمده اين است كه ما ذهن اين جوان ها و حتى پيرها و روشنفكرنماها را آماده كنيم كه ما خودمان آدم 

هستيم و اينطور نيست كه در همه چيز دستمان را پيش ديگران دراز كنيم و حتى اخالق و زبانمان را نيز از آنها ياد بگيريم. 



29 بدبين كردن جوانان به فرهنگ خودى 
راديو و تلويزيون و مطبوعات و سينماها و تئأترها از ابزارهاى مؤثر تباهى و تخدير ملتها، خصوصاً نسل جوان بوده است ... فيلمهاى  تلويزيون از فرآورده هاى غرب يا شرق بود كه طبقه جوان 
زن و مرد را از مسير عادى زندگى و كار و صنعت و توليد و دانش منحرف و به سوى بيخبرى از خويش و شخصيت خود و يا بدبينى و بدگمانى به همه چيز خود و كشور خود، حتى فرهنگ 
و ادب و مآثر پر ارزشى كه بسيارى از آن با دست خيانتكار سودجويان، به كتابخانه ها و موزه هاى غرب و شرق منتقل گرديده است. مجله ها با مقاله ها و عكسهاى افتضاح بار و أسف انگيز، 
و روزنامه ها با مسابقات در مقاالت ضدفرهنگى خويش و ضداسالمى با افتخار، مردم بويژه طبقه جوان مؤثر را به سوى غرب يا شرق هدايت مى كردند. اضافه كنيد بر آن تبليغ دامنه دار در 
ترويج مراكز فساد و عشرتكده ها و مراكز قمار و التار و مغازه هاى فروش كاالهاى تجمالتى و اسباب آرايش و بازيها و مشروبات الكلى بويژه آنچه از غرب وارد مى شد. و در مقابل صدور نفت 
و گاز و مخازن ديگر، عروسكها و اسباب بازيها و كاالهاى تجملى وارد مى شد؛ و صدها چيزهايى كه امثال من از آنها بى اطالع هستيم. و اگر خداى نخواسته عمر رژيم سرسپرده و خانمان 
برانداز پهلوى ادامه پيدا مى كرد، چيزى نمى گذشت كه جوانان برومند ما- اين فرزندان اسالم و ميهن كه چشم اميد ملت به آنها است- با انواع دسيسه ها و نقشه هاى شيطانى به دست 
رژيم فاسد و رسانه هاى گروهى و روشنفكران غرب و شرقگرا از دست ملت و دامن اسالم رخت برمى بستند: يا جوانى خود را در مراكز فساد تباه مى كردند؛ و يا به خدمت قدرتهاى جهانخوار 

درآمده و كشور را به تباهى مى كشاندند. خداوند متعال به ما و آنان منت گذاشت و همه را از شر مفسدين و غارتگران نجات داد.  

اذيتوآزارجوانان
شكنجه جوانان 

بايد به پيغمبر اسالم- صلى اللهَّ عليه و آله- و امام عصر- عجل اللهَّ تعالى فرجه- عرض تسليت كرد. ما براى خاطر آن بزرگواران سيلى خورديم و جوانان خود را از دست داديم. جرم ما حمايت 
از اسالم و استقالل ايران است. ما براى اسالم اين همه اهانت شده و مى شويم. ما در انتظار حبس و زجر و اعدام نشسته ايم. بگذار دستگاه جبار هر عمل غيرانسانى كه مى خواهد بكند، دست 
و پاى جوانان ما را بشكند، مريضهاى ما را از مريضخانه ها بيرون كند، ما را تهديد به قتل و َهْتك اعراض كند، مدارِس علم دين را خراب كند، كبوتران حرِم اسالم را از آشيانه خود آواره كند. 

زندان و تبعيد جوانان 
مردم محروم اين كشور مجبورند موافقت خود را با نظام شاهنشاهى اعالم كنند؛ نظام پوسيده اى كه از نظر اسالم مردود و محكوم به فناست؛ نظامى كه هر روز ضربه تازه اى بر پيكر اسالم 
وارد مى آورد، و اگر خداى نخواسته فرصت يابد اساس قرآن را برمى چيند؛ نظامى كه هستى ملت را به باد فنا داده و تمام آزاديها را از او سلب كرده است؛ نظامى كه طبقات جوان روشنفكر 
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را در زندانها و تبعيدگاهها از هستى ساقط نموده و باز مى خواهد با اين حزب بازى اجبارى، بر قربانيها و زندانيهاى خود بيفزايد. 

هجوم به مراكز علمى كشور
تأسف از سركوب كردن ملت مظلوم، و هجوم به دانشگاههاى سراسر كشور. تأسف از واقعه جانسوز هفده خرداد )54( مدرسه فيضيه و دارالشفاء- كه واقعه قتل عام 15 خرداد 42 را زنده 
كرد- و يورش بى رحمانه و مسلحانه عمال استعمار بر مدارس دينى كه جز با علم و فقه اسالم و دفاع از قرآن كريم و احكام سازنده اسالم سر و كارى ندارند، و شكستن سر و دستها و در و 
پنجره ها و كوبيدن تا سرحد مرگ و پرتاب كردن جوانان بى پناه را از پشت بامها )به جرم اظهار عقيده برخالف حزب شاهى و به جرم سوگوارى براى مقتولين 15 خرداد( كه به َحَسب نقل 
بعض مطبوعات خارجى، عدد مقتولين به 45 نفر و عدد مجروحين بسيار است كه در بيمارستانها پذيرفته نشده اند؛ و بيش از سيصد نفر در زندانها به سر مى برند كه سرنوشت آنها معلوم 

نيست. 

رفتار وحشيانه رژيم شاه با جوانان 
هجوم ناراحتيها و تراكم نگرانيهاى ناشى از وضع رقتبار مسلمين- عموماً- و ملت عزيز ايران- خصوصاً- و عدم توجه مقامات مسئول به مصالح مسلمين و رفتار وحشيانه دستگاه ظلم با ملت 

ايران و خصوْص علما و محصلين حوزه هاى علميه و جوانان غيور دانشگاهى، تاب و توان را مى برد و انسان آگاه را در تحت فشار ُخرد مى كند، اگر نباشد اميدها و نويدهايى. 

حمله سبعانه به جوانان 
دستگاه جبار با اعصاب خرد شده و با ادامه قتل و چپاول در بالد مختلف، مثل جهرم و اهواز، و با دست زدن به خرابكارى و انفجار منازل آزاديخواهان و دزدى و ضرب و جرح علنى افراد 
مبارز، و حمله سبعانه به جوانان مسلمان در كوهها توسط »گروه انتقام« ساخته شاه و بستن مالياتهاى كمرشكن به كسبه متعهد به انتقام شركت در اعتصاب همگانى، اجازه تنفس را هم 

از ايرانيان سلب كرده است.
 

رژيم ظالم تشنه خون جوانان 
من نمى دانم اين خاندان ستمگر تا كى بر مقدرات مسلمين مسلط و به خون جوانان ما تشنه اند. من به حضرت ثامن االئمه- عليهم السالم- تسليت عرض مى كنم و به اهانتهايى كه بدان 
بزرگوار در عهد اين پدر و پسر خيانتكار شد و مى شود در سوگ مى نشينم. من به شما اهالى محترم و متدين مشهد و رفسنجان و جهرم تسليت مى گويم و تبريك؛ تسليت براى از دست 
دادن جوانان اسالم، و تبريك براى داشتن جوانان برومند و براى روحيه اسالمى مقتدرى كه در راه خدا از تالشهاى مذبوحانه رژيم ظالم نهراسيده و با تعطيل و تظاهرات مردانه، خود را در 

پيشگاه مقدس اسالم روسفيد كرديد. 

كشته شدن جوانان 
از آن طرف جوانهاى ما را از بين برده است؛ از آن طرف هر روز كه صحبت مى شود، همين دو- سه روز پيش از اين، كه در مجلس صحبت كرده: بايد احكام اسالم را حفظ كرد؛ بايد چه ... 

اين  ابتاليى است كه ما همه اآلن داريم. اآلن جوانهاى ما در ايران مبتال هستند به اين رژيم فاسد و دارند خون مى دهند، كشته مى دهند. 
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مردم ايران قيام كرده اند و دارند كشته مى دهند، جوانهايشان را گرفته اند، از آنها يك دسته اى را كشته اند، يك دسته اى را حبس كرده اند، عده اى از علماى ما اآلن در حبس هستند، عده 

زيادشان در تبعيد هستند، و مردم همه از بچه كوچك تا پيرمرد ايستاده اند اآلن در مقابل دستگاه شاه و همه با يك صدا مى گويند ما شاه را نمى خواهيم. 

تمدن بزرگ به روى نعش جوانان 
اكنون كه دست ابرقدرتهاى ستمگر براى چپاول مخازن غنى ما بر ضد اراده مصمم ملت از آستين دژخيمان شاه بيرون آمده و عزيزان اسالم را به خاك و خون مى كشد، اكنون كه نمودهاى 
»دروازه تمدن بزرگ« به دست پايه گذاران حقوق بشر، يكى پس از ديگرى بر روى نعشهاى جوانان برومند ما رخ مى نمايد، اكنون كه به ادعاى كارتر، ملت به آزادى و استقالل شاهانه نايل 

شده است، كشور بى پناه ما عزادار و ملت مظلوم ما سوگمندند. ما در غرب و شما در شرق به عزاى عمومى مى نشينيم. 

دانشگاهها قتلگاه جوانان 
او كه امروز به سياسيون و جوانان ملت روى آورده و از آنان براى وطن استمداد مى كند، همان است كه گروههايى از آنان را اعدام و شكنجه و زندان كرده و مى كند، جوانان ما را به خاك 
و خون كشيده و مى كشد، دانشگاههاى ما را به قتلگاههاى جوانان ما تبديل نموده است. من از جناياتى كه اخيراً در دانشگاهها با فرزندان اسالم نموده اند در سوگم. من از دانشجويان عزيز 
كه در راه اسالم و كشور فدايى داده اند و در مقابل شاه با مشتى گره كرده ايستاده و او را محكوم كرده اند تشكر مى كنم. من از جوانان غيور ايران كه ملت ما را سرافراز نموده اند احساس 

غرور مى كنم. 

پير شدن جوانان در زندان شاه 
ده سال علماى اسالم را، سياسيون ايران را- عرض بكنم كه- بازارى و دانشگاهى و دانشكده اى را اين حبس كرده است، عمر اينها را در حبس تلف كرده، اين ده سالى كه اين عمر را تلف 
كرده هيچ؟ حاال آزاد؟ »حاال آزاديم«. آزادى معنايش اين است كه از اول ديگر عمر تو برگشت؟! يا اين عمر تلف شد، از بين رفت، يك جوان پير شد در اين زندان تو؟ من بعض جوانهايى 

كه قبل از زندان ديده بودم، با من مصافحه مى كردند، با حاال وقتى مقايسه مى كنم، مقايسه يك پهلوان است با يك پيرمرد! تمام؟! هيچ اينها؟ 

تمسك شاه به توبه 
اين توبه ها يكى از تشبثاتشان است و اين هم پذيرفته نيست؛ ملت ديگر اين حرفها را نمى پذيرد. آنكه جوانش، آن پيرزنى كه جوانش  از دستش رفته، پيرزنهايى هستند كه چهارتا بچه شان، 
يعنى يك پدر بوده، يك مادر بوده، چهارتا جوان، امشب اينها سر سفره نشسته بودند پنج نفرى، شش نفرى، فردا شب سر سفره نشستند دو نفرى، چهارتا جوانش از بين رفته، حاال از شما 

مى پذيرد اينكه عذر بخواهى؟! 
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زجرها و ناراحتى جوانان 
قتل عامها كرد، حبسهاى طوالنى، جوانهاى ما را در حبس برد و به پيرى به ما برگرداند، در بين اينهايى كه در حبس بودند و پانزده سال حبس بودند، بعضى دستها كه با من مصافحه 
مى كردند آن وقت دست يك پهلوان بود و حاال كه مصافحه مى كند دست يك آدم عادى شده. آن زجرها و ناراحتيهايى كه به جوانهاى ما، به روشنفكرهاى ما، به علماى ما، به دانشگاهيهاى 

ما، به بازرگانهاى ما، آن زجرها و تبعيدها و آنقدر زحماتى كه به اينها دادند و اينها متحمل شدند، ما نمى توانيم جبران كنيم. 
آبادانى قبرستانها با شهادت جوانان 

شما اين راه را تا اينجا رسانديد. اينها رفتند از ايران و يك مملكت خرابى و يك قبرستانهاى آبادى براى ما گذاشتند. قبرستانهاى ما را با قبرهاى جوانهاى ما آباد كردند و مملكت ما را 
خراب كردند. 

شهادت جوانان براى استقالل 
ما جوان داديم، ما خون داديم، در زندانهامان جوانهاى ما زجر ديدند، شكنجه ديدند. ملت ما نمى گذارد كه اينها هدر برود؛ ملت ما نمى گذارد كه با ياوه سراييهاى مشتى اراذل اينها هدر 

برود. ما در راه آزادى و در راه استقالل جان داديم، نمى توانيم صبر كنيم تا عمال اجانب باز دست به كارهايى كه پيشتر مى زدند بزنند.

شكنجه و اعدام هزارها جوان 
از دوستان فرانسوى انتظار نداشتم كه به خاطر چند نفر جنايتكار و دزد و مجرم، حقوق بشر را به رخ ما بكشند و در انقالب اصيل ايران- كه به خواست خدا ملتى ستمديده به نداى حق 
پاسخ مثبت داده اند- به بهانه حقوق بشر ما را مورد عتاب و خطاب قرار دهند. خوب بود حقوق بشر را هنگامى كه رژيم فاسد پهلوى زير پا مى گذاشت و هزارها جوانان اين كشور را شكنجه 
مى كرد و به خاك و خون مى كشيد، به كمك ملت مستضعف ايران برمى خاستند و از حقوق بشر دفاع مى كردند، نه اينكه به خاطر چند جنايتكار و مجرم، كه تاريخ بشريت كمتر نظير آن 

را به ياد دارد، اينچنين به ما حمله كنند. ما چند نفر ضد بشر را كشتيم. 

شهادت دسته جمعى جوانان 
نه آن وقت كه ملت ايران آن جور ابتال داشت و آنطور اينها غارت و قتل مى كردند يك كلمه گفتند و از »حقوق بشر« اسم بردند؛ و نه در آخر، كه تمام جناياتى كه در ايران واقع مى شد در 
ظرف- تقريباً- دو سال آخر كه همه ملتها اطالع بر آن پيدا كردند و ملت ايران آنطور گرفتار شد كه جوانهاى ما را در خيابانها دسته جمعى كشتند ... اگر اينها بشر هستند و حقوق دارند و 
اين شصت هزار نفر يا بيشترى كه در اين چند صباح، در اين چند ماه، از ايران كشته شد- از بهترين جوانهاى ما كشته شد، از همه طبقات، طبقه روحانيين، طبقه دانشگاهى، طبقه تجار، 
ادارى، همه جور جمعيتى، دهقان، كارگر، كشته شد- اينها اصاًل به روى خودشان نمى آوردند كه اين كارها شده است! ما نديديم كه هيچ فريادى از اينها درآيد كه »خير، چرا حقوق بشر 

را مالحظه نمى كنيد. چرا اينقدر آدم مى كشيد«. 

بهانه براى دستگيرى جوانان 
فوج فوج، جوانهاى ما را مى گرفتند به عنوان اينكه كتاب توى خانه تو است، به عنوان اينكه اعالميه تو خانه تو است، به عنوان اينكه با كسى كه اعالميه دارد تو ]ارتباط[ دارى در كتابفروشى 

تو يك دانه كتاب يا رساله پيدا مى شود، با اين عنوانها مى گرفتند مى بردند، شكنجه مى دادند، مى كشتند. 
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جديت در معرفى اسالم 
شما آقايان، كه نسل جوان هستيد و ان شاءاللهَّ براى آينده اسالم مفيد خواهيد بود، الزم است در تعقيب مطالب مختصرى كه بنده عرض مى كنم در طول حيات خود در معرفى نظامات و 
قوانين اسالم جديت كنيد. به هر صورتى كه مفيدتر تشخيص مى دهيد، كتباً، شفاهاً، مردم را آگاه كنيد كه اسالم از ابتداى نهضت خود چه گرفتاريهايى داشته، و هم اكنون چه دشمنان و 
مصايبى دارد. نگذاريد حقيقت و ماهيت اسالم مخفى بماند، و تصور شود كه اسالم مانند مسيحيت اسمى- و نه حقيقى- چند دستور درباره رابطه بين حق و خلق است، و »مسجد« فرقى 

با »كليسا« ندارد. 

حفظحيثيتاسالم
شماجوانهابايدارادهخودراقوىكنيدتادرمقابلهرظلموبيدادگرىايستادگىنماييدوجزاينچارهاىنداريد،حيثيتشما،حيثيتاسالمو

حيثيتممالكاسالمى،بستهبهايناستكهايستادگىومقاومتنماييد.

آگاهى دادن به جوانان 
بر اساتيد دانشگاه است كه جوانان را از آنچه زير پرده است مطلع كنند. بر جوانان دانشگاهى است كه با حرارت با اين طرح   مفتضح مخالفت كنند؛ با آرامش و با شعارهاى حساس، مخالفت 

دانشگاه را به ملتهاى دنيا برسانند. بر دانشجويان ممالك خارجه است كه در اين امر حياتى كه آبروى مذهب و ملت را در خطر انداخته، ساكت ننشينند. 

تقويت ايمان در جوانان 
اميد است خداوند تعالى به همه مسلمين، خصوصاً شما دانشجويان عزيز كه سرمايه معنوى مملكت هستيد، توفيق خدمت به اسالم و كشور اسالم عنايت فرمايد؛ و با كوشش و سعى همه، 
دست اجانب را از اين كشور قطع فرمايد. شما جوانان محترم كوشش كنيد روح ايمان به خداى تعالى را در خود و ديگران تقويت نماييد كه در سايه آن، از ممالك اسالمى بتوانيد دفاع 

كنيد و از اين وضع رقتبار، خود و برادران خود را نجات دهيد. 

بيدارى جوانان 
از اينكه احساس مى كنم طبقات جوانان غيور دانشجوى قديم و جديد داخل كشور و خارج و روشن ضميران ساير طبقات ملت شريف مسلمان- ايّدهم اللهَّ تعالى- از خواب گران چند صد 
ساله كه به نغمه هاى خواب آور عمال خبيث استعمار بر ملتها غلبه كرده بود، بيدار شده اند و در فكر چاره هستند، و از پيوستگى دانشجويان مدارس قديم و دانشگاهها و همكارى آنها و ساير 
طبقات بيدار در اين نهضت مقدس اسالمى كه به خواست خداوند متعال منتهى به قطع ايادى اجانب و استعمارگران و هدم بنيان استعمارخواهان و غربزدگان خواهد شد، احساس مسرت 

و سربلندى مى كنم. 
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جوانان و بيدارى ملت 
بر شما جوانان روشنفكر است كه از پاى ننشينيد تا خواب رفته ها را از اين خواب مرگبار برانگيزانيد؛ و با فاش كردن خيانتها و جنايتهاى استعمارگران و پيروان بى فرهنگ آنها غفلت زده ها را 
آگاه نماييد، و از اختالف كلمه و تفرقه و هواهاى نفسانى كه رأس همه فسادهاست احتراز كنيد، و به خداوند تبارك و تعالى روى نياز آوريد كه شما را در اين راه هدايت فرمايد، و با جنود 

َ لََمَع الُْمْحِسِنيَن.   هَِّذيَن جاَهُدوا فِينا لََنْهِديَنهَُّهْم ُسُبلَنا َو إِنهَّ اللهَّ فوق طبيعت كمك كند؛ انه ولى قدير. قال الل تعالى و تقدس: َو ال

جوانان و دورى از فساد
اميد است طبقه جوان كه به سرديها و سستيهاى ايام پيرى  نرسيده اند با هر وسيله اى كه بتوانند ملتها را بيدار كنند؛ با شعر، نثر، خطابه، كتاب و آنچه موجب آگاهى جامعه است؛ حتى در 
اجتماعات خصوصى از اين وظيفه غفلت نكنند، باشد كه مردى يا مردانى بلند همت و غيرتمند پيدا شوند و به اين اوضاع نكبت بار خاتمه دهند. بايد جوانهاى تحصيلكرده از اين هياهوى 

اجانب خود را نبازند، و سرگرم بساط عيش و نوشى كه به دستور استعمار براى آنها و عقب نگه داشتن آنها فراهم شده است نگردند. 

مطالعه تعاليم اسالم 
جاى تقدير و تشكر است كه طبقه جوان تحصيلكرده توجه به اين مسائل دارند و درصدد چاره هستند. مع السف تاكنون دست خيانت استعمار، به وسايل مختلفه، فاصله عميق بين طبقه 
جوان و مسائل ارجمند دين و قواعد سودمند اسالم ايجاد نموده، طبقه جوان را به روحانيين و اينها را به آنها بد معرفى نموده و در نتيجه وحدت فكرى و عملى از بين رفته و راه را براى 
مقاصد شوم اجانب باز نموده است. و تأسف بيشتر آنكه همين دستگاههاى مرموز نگذاشته اند طبقه تحصيلكرده به احكام مقدسه اسالم- بخصوص قوانين تشكيالتى و اجتماعى و اقتصادى 
آن- توجه كنند، و با تبليغات گوناگون وانمود نموده اند كه اسالم جز احكام عبادى مطلبى ندارد؛ در صورتى كه قواعد سياسى و اجتماعى آن بيشتر از مطالب عبادى آن است. اينجانب 
اكنون روزهاى آخر عمر را مى گذرانم و اميد دارم كه خداوند تعالى به شماطبقه تحصيلكرده توفيق دهدكه در راه مقاصد اسالمى كه يكى از آن قطع ايادى ظالمه و برانداختن ريشه استبداد 
و استعمار است  كوشش كنيد، و قوانين آسمانى اسالم را كه براى تمام شئون زندگى از مبدأ وحى نازل شده است و عملى تر و سودمندتر از تمام فريضه ها است مطالعه كنيد، و تحت تأثير 

تبليغات مغرضانه اجانب واقع نشويد. 

اعتراض جوانان به همكارى با اسرائيل 
شما از خوابهايى كه براى اين كشورها ديده اند اطالع نداريد. اينجانب كراراً خطر دولت اسرائيل و عمال آن را به ملت گوشزد كردم كه بايد مقاومت منفى كنند و از معامالت با آنها احتراز 
جويند. اكنون راه را براى مصيبت بزرگترى باز كرده اند و ملت را به اسارت سرمايه داران مى خواهند درآورند. بر رجال دينى و سياسى و جوانان مدارس دينى و دانشگاه و بر همه طبقات الزم 

است كه قبل از اجرا شدن اين واقعه و نتايج مرگبار آن اعتراض كنند؛ به دنيا برسانند كه اين قراردادها مخالف رأى ملت است. 

لزوم بيدارى غربزده ها
شما نسل جوان موظف هستيد غربزده ها را از خواب بيدار كنيد، و فجايع حكومتهاى ضد انسانى آنها و عمال آنها را برمال نماييد و طرز حكومت اسالم را كه مع السف بسيار عمر كوتاهى 

داشت و در همان چند صباح، راه و روش اسالم را در واليت و والى روشن كرد به جوامع عموماً و به فرزندان اسالم خصوصاً گوشزد كنيد و صفوف خود را فشرده تر نماييد. 
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شناساندن اسالم به جوامع 

شما جوانان تحصيلكرده در هر جا هستيد وظايف خطيرى داريد: وظيفه دفاع از اسالم كه به عهده هر فرد ُمْسلم است؛ وظيفه دفاع از ميهن و استقالل آن كه از وظايف حتميه اسالمى 
است؛ وظيفه شناساندن اسالم بزرگ به جوامع بشرى، چه از ناحيه طرز حكومت و بسط عدالت آن و چه از ناحيه رفتار والى مسلمين با ملت، و چه از كيفيت معامله والى با بيت المال 
مسلمين. شماها بايد معرفى كنيد اسالم را تا رژيمها و حكومتها بفهمند معنى حكومت و پاسدارى از ملت را؛ تا جوامع بشرى بدانند اسالم چه نحو حكومتى مى خواهد؛ تا افكار غلطى كه 
به واسطه عمال استعمار به جوانهاى ما تحميل شده است تغيير كند. بكوشيد و خود به احكام اسالم عمل كنيد و ديگران را وادار به عمل كنيد، و پرده هاى ضخيمى كه كجروان بر چهره 

نورانى اسالم افكنده اند برطرف كنيد. 

آگاهى ملتها از حكومت اسالمى 
بايد كوشش كنيد تا طرز حكومت اسالم و رفتار حكام اسالمى را با ملتهاى مسلمان به اطالع دنيا برسانيد تا زمينه فراهم شود كه حكومت عدل و انصاف به جاى اين حكومتهاى استعمارزده 
كه اساس آن بر ظلم و چپاولى است، برقرار شود. اگر قشرهاى جوان از هر طبقه كه هستند ماهيت حكومت اسالم را كه با كمال تأسف جز چند سالى در زمان پيغمبر اسالم- صلى اللهَّ عليه و 
آله- و در حكومت بسيار كوتاه اميرالمؤمنين- عليه السالم- جريان نداشت، بفهمند، اساس حكومتهاى ظالمانه استعمارى و مكتبهاى منحرف كمونيستى و غيره، خود به خود برچيده مى شود. 

حضور نسل جوان در مساجد
اينك بر مسلمين غيور و خصوص نسل جوان روشنفكر است كه با كمال جديت از اين نغمه ناموزون خانمانسوز  اظهار تنفر كنند، و مساجد و محافل دينى را هرچه بيشتر گرم كنند، و 

- بكوبند. عالقه خود را به اسالم و علماى اعالم و وعاظ و خطباى محترم- دامت بركاتهم- بيش از پيش ابراز نمايند، و با اين اظهار عالقه مشتى محكم به دهان عمال استعمار- خذلهم اللهَّ
 

اميدوارى به مجاهدات جوانان 
مجاهدات و كوششهاى خستگى ناپذير شما جوانان روشن ضمير مسلمان در راه درك صحيح اسالم و شناسايى حقيقت قرآن كريم، موجب اميدوارى و خرسندى مسلمانان بيدار است. 
اينجانب، با قدردانى از روح اسالمى و حقيقت جويى شما جوانان غيور باايمان، الزم است متذكر شوم كه در پيمودن اين راه مقدس، بسى با مشكالت و خطرات مواجه هستيد و دستهاى 
مرموز دشمنان اسالم از هر طرف جهت بازداشتن شما از نيل به مقصد كوشش خواهند كرد. عوامل و ايادى استعمار كه مى دانند با آشنايى ملتها بخصوص نسل جوان تحصيلكرده به اصول 
مقدسه اسالم، سقوط و نابودى استعمارگران و قطع دست آنان از منافع ملتها و كشورهاى استعمار شده قطعى خواهد بود، به كارشكنى پرداخته و مى كوشند كه با سمپاشيها و مشوب 
ساختن اذهان و افكار جوانان، از جلوه گر شدن چهره تابناك اسالم جلوگيرى نمايند و با عناوين فريبنده و مكتبهاى رنگارنگ، جوانان ما را منحرف سازند. بر شما جوانان مسلمان الزم است 
كه در تحقيق و بررسى حقايق اسالم در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و غيره، اصالتهاى اسالمى را در نظر گرفته و امتيازاتى كه اسالم را از همه مكاتب ديگر جدا مى سازد فراموش 

نكنيد. مبادا قرآن مقدس و آيين نجاتبخش اسالم را با مكتبهاى غلط و منحرف كننده اى كه از فكر بشر تراوش كرده است خلط نماييد ...
بر شما جوانان ارزنده اسالم- كه مايه اميد مسلمين هستيد- الزم مى باشد كه ملتها را آگاه سازيد و نقشه هاى شوم و خانمانسوز استعمارگران را برمال نماييد، در شناسايى اسالم بيشتر 
جديت كنيد، تعاليم مقدسه قرآن را بياموزيد و به كار بنديد، با كمال اخالص در نشر و تبليغ و معرفى اسالم به ملل ديگر و پيشبرد آرمانهاى بزرگ اسالم بكوشيد. براى پياده كردن طرح 
حكومت اسالمى و بررسى مسائل آن اهتمام بيشترى به خرج دهيد. مهذب و مجهز شويد؛ متحد و متشكل شده و صفوف خود را فشرده تر سازيد؛ هرچه بيشتر همفكر و انسان فداكار 
بسازيد. از برمال كردن نقشه هاى دستگاه جبار ايران عليه اسالم و مسلمين غفلت نورزيد. صداى برادران رنجديده و مسلمان ايران را به دنيا برسانيد و با آنان همدردى كنيد. به وحشيگريها، 
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آدمكشيها، قانون شكنيها و ديگر جناياتى كه پيوسته در ايران جريان دارد اعتراض نماييد. باشد كه به يارى خداوند، موجبات استقالل و آزادى ملت اسالم و دفع ظلم دستگاههاى جبار و 
نوكران استعمار فراهم آيد، و خطراتى كه امروز متوجه اسالم و مسلمين مى باشد برطرف گردد. 

معرفى اسالم واقعى 
اينجانب در اين تبعيدگاه ثانوى   چشم اميدم به جوانان روحانى و دانشگاهى مسلمان بوده و انتظار دارم كه با تهذيب نفس و اخالص، مطالعات و تحقيقات وسيع و دامنه دارى را در زمينه 
شناخت احكام اسالم و مبانى نورانى قرآن آغاز نمايند؛ اسالم واقعى را بشناسند و بشناسانند. ملت اسالم را بيدار و آگاه ساخته، تباين اسالِم پيغمبر خدا و اولياى او را از اسالم ساختگِى 
امثال معاويه و حكومتهاى غاصب و جائر دولتهاى دست نشانده استعمار- كه از تلويزيونها، راديوها و وزارتخانه ها به خورد مردم مى دهند- به آنان برسانند؛ و به دنيا بفهمانند اين اسالمى كه 
دولتهاى دست نشانده از آن دم مى زنند، و كنفرانس به اصطالح وحدت اسالمى تشكيل مى دهند، اسالِم ساخته و پرداخته سالطين اموى و عباسى مى باشد كه در برابر قرآن و آيين مقدس 
پيامبر بزرگ اسالم درست شده است؛ و لذا مى بينيم كه استعمارگران و همانها كه قرآن را باالى دست بلند مى كردند و اظهار مى داشتند كه تا اين قرآن در ميان مسلمين حكمفرماست ما 
نمى توانيم بر آنان دست يابيم  ، اكنون از چنين اسالم و اتحاد اسالمى پشتيبانى مى كنند تا ملت اسالم را منحرف سازند؛ تا قرآن كريم را مهجور نمايند، تا دين خدا را از بين ببرند. تا راه 

را براى پيشبرد اغراض شوم و مقاصد استعمارى خود هموار سازند. 

استفاده از نيروى عظيم جوانى 
به دوستان عزيزم، طبقه جوان روحانى، دانشگاهى، بازارى، دهقان و ساير طبقات پس از ابالغ سالم تذكر دهيد نيروهايى كه خداوند تعالى به شما عطا فرموده در راه رضاى او صرف كنيد. 
شما اكنون داراى نيروى عظيم جوانى هستيد؛ نيرويى كه مى توانيد اسالم و ميهن خود را به اوج عظمت و سرفرازى رسانيد و دست جنايتكاران را از ممالك اسالم و كشور خود قطع كنيد؛ 
نيرويى كه اگر در راه حق صرف شود ابديت دارد و به قدرت اليزال مى پيوندد و اگر در بيهوده و شهوات هدر رود، دراين عالْم ذلت وبردگى و درآن عالْم عقوبت وشرمسارى ببارآورد. بيدار 
شويد و خفتگان را بيدار كنيد! زنده شويد و مردگان را حيات بخشيد و در تحت پرچم توحيد براى در هم پيچيدن دفتر استعمار سرخ و سياه و خودفروختگان بى ارزش فداكارى كنيد! اين 
نفتخواران بى شرف و عمال بى حيثيت آنها را از كشورهاى اسالمى بيرون ريزيد همانند زباله ها. از جشنهاى پايان ناپذير آنها كه در حقيقت چراغهايى است كه در گورستان مى افروزند دورى 

نماييد. اميد است شما عزيزان من جشن مرگ استعمار و عمال آن را بزودى بگيريد؛ اگر ما پيران نبينيم شما جوانها ببينيد. 

سالم بر جوانان 
سالم من بر مقتولين و مصدومين 15 خرداد! سالم من بر مصدومين و مظلومين هفده خرداد ! سالم من بر طبقات اهل علم و خطباى محترم! سالم من بر جوانان غيرتمند دانشگاههاى 
ايران! سالم من بر مؤمنين و مسلمين سراسر كشور كه با عدم شركت در حزب تحميلى   و انتخابات غيرقانونى مشت محكم بر دهان  ياوه سرايان زدند و وفادارى خود را به اسالم و مسلمين 
ثابت كردند! سالم من بر زندانيانى كه در راه هدف مقدس اسالم در زير شكنجه به سر مى برند! سالم من بر جوانان و دانشجويان غيرتمند ايرانى خارج كشور كه با كوشش ارزنده خود، به 

اسالم و برادران ُمْسلِم خود خدمت مى كنند و فجايع استعمار و عمال آن را برمال مى كنند. 

نسل جوان 
توفيق و تأييد شما جوانان غيور و ساير دانشجويان و روشن بينان كه در راه اهداف مقدسه اسالم- كه در رأس آن بسط عدالت اجتماعى و رفع بيدادگريها و بى فرهنگيهاست- كوشش مى كنيد، 
از خداوند تعالى خواستارم ... نقطه روشنى كه در اين آخر عمر براى من اميدبخش است، همين آگاهى و بيدارى نسل جوان و نهضت روشنفكران است كه با سرعت در حال رشد است؛ و 
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با خواست خداوند تعالى به نتيجه قطعى كه قطع ايادى اجانب و بسط عدالت اسالمى است خواهد رسيد. شما جوانان پاكدل موظف هستيد، با هر وسيله ممكنه، ملت را هرچه بيشتر آگاه 

كنيد و از نيرنگهاى گوناگون دستگاه پرده برداريد و اسالم عدالت پرور را به دنيا معرفى كنيد. از خداوند تعالى توفيق همه را در اين امر خواستارم. 

رو آوردن به مكتب مترقى اسالم 
اكنون بر شما جوانان روشنفكر و دانشمند است كه از اوضاع  عبرت بگيريد و بر اجتماع خود افزايش دهيد و از مخالفتهاى بى اساس احتراز كنيد، و مكتبهاى بى اساس ديگران را كنار گذاشته، 
به مكتب مترقى اسالم روآوريد، و در راه حق و محو باطل دست به دست هم دهيد، و مردم را از اهداف پاك اسالم با خبر كنيد، و از جنايات و خيانات عمال اجانب پرده برداريد؛ و از خداوند 

هَُّه َولِىُّ التهَّْوفيق«.  متعال استمداد كنيد، »ان

نويد پيروزى به جوانان 
اينجانب در اين نفسهاى آخر عمر اميدم به طبقه جوان عموماً و دانشجويان خارج و داخل اعم از روحانى و غيره مى باشد. اميد است دانشمندان و متفكران روشن ضمير مزاياى مكتب 
نجات بخش اسالم كه كفيل سعادت همه جانبه بشر و هادى ُسُبل خير در دنيا و آخرت و حافظ استقالل و آزادى ملتها و مربى نفوس و مكمل نقيصه هاى نفسانى و روحانى و راهنماى 
زندگى انسانى است، براى عموم بيان كنند. مطمئن باشند با عرضه اسالم به آنطور كه هست و اصالح ابهامها و كجرويها و انحرافها كه به دست بدخواهان انجام يافته، نفوس سالم بشر كه 
از فطرت اللهَّ منحرف نشده و دستخوش اغراض باطله و هوسهاى حيوانى نگرديده، يكسره به آن روى آورند و از بركات و انوار آن بهره مند شوند. من به جوانان عزيز نويد پيروزى و نجات از 
دست دشمنان انسانيت و عمال سرسپرده آنها مى دهم. طبقه جوان روشن بين در خارج و داخل روابط خود را محكم و در زير پرچم اسالم كه تنها پرچم توحيد است يكدل و يكصدا از حق 
انسانيت و انسانها دفاع كنند تا به خواست خداوند متعال  دست اجانب از كشورهاى اسالمى قطع شود. و بايد با كمال هوشيارى از عناصر مرموزى كه در صدد تفرقه بين انجمنهاى اسالمى 

ُقوا .  ِ َجِميعاً َو ال تََفرهَّ هستند و مطمئناً از عمال اجانب هستند احتراز كنند و آنها را از جمع خود طرد نمايند. َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اللهَّ

وظيفه طبقه روشنفكر و جوان 
اكنون وظيفه شما طبقه روشنفكر و جوان، و ساير طبقات ملت از هر نوع و در هر شغل آن است كه كوشش كنيد كه مذهب نقشى پيدا كند. با وحدت كلمه و كنار گذاشتن اختالفات 

موسمى و مبارزات منفى، و در موقعش مثبت، مى توان مذهب را صاحب نقش كرد و مشتى محكم به دهان ياوه سرايان زد. 

فداكارى جوانان در راه حق 
آن روز كه به اسم انقالب سفيد كه خونين ترين انقالب بود، بازار براى اربابان خود درست كردند و كشاورزى كشور را به دست فنا سپردند؛ آن روز كه همه فجايع ضد مذهبى و ملى را 
مرتكب شدند، يك نفر از اينها  نفس نكشيد و جوانان روحانى و دانشگاهى با پشتيبانى ملت از كشاورز و كارگر تا بازارى جان خود را به كف گرفته از حق دفاع كردند. اكنون كه احتمال 
استفاده است، يا از شاه به پاداش انحراف  اذهان از او و توجه دادن جنايات را به دولت، يا از ملت به احتمال تغيير رژيم، قلمها را به دست گرفته و به طور محدود و رياكارانه مطالبى نوشته اند. 
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شهادت جوانان برومند
ملتى كه با دادن بهترين جوانان برومند خود با سرافرازى به مخالفت و تنفر از دستگاه جبار ادامه مى دهد پيروز است. ملتى كه حتى بانوان محترمه اش با تظاهرات محجوبانه بيزارى خود را 
از رژيم شاه اعالم مى كنند، پيروز است. ملتى كه مادران و خواهران شيردلش افتخار به مرگ جوانان برومندش مى كند كه در صف شهدا هستند، پيروز است. ملتى كه جوانان و دانشجويان 
داخل و خارج كشورش مجال تفكر را از شاه و اربابانش سلب كرده، پيروز است. ملتى كه با همه تشبثات شاه و دار و دسته اش در امريكا با تظاهرات پرشور و رعدآساى جوانان رشيدش در 

مقابل كارتر و شاه، كاخ سفيد را به لرزه در آورده و تنفر خود را نثار آنها كرده، پيروز است. 

حفظ وحدت جوانان 
از روحانيون عظيم الشأن تا خطباى ارجمند، از جوانان محترم حوزه هاى علميه تا دانشجويان دانشگاهها، از بازاريان محترم تا كارگران و دهقانان و جناحها و طبقات محترم داخل و خارج 
كشور- ايدهم اللهَّ تعالى- و از همه صميمانه و با عرض تشكر خواستارم كه پيوستگى و وحدت كلمه خود را حفظ و از مناقشات تفرقه انداز احتراز نمايند، و با صداى واحد و نداى همگانى در 

راه استقالل كشور و قطع ايادى اجانب و عمال وابسته آنها كوشش كنند، و با اتكا به خداى متعال و احكام عدالتپرور اسالم همدست و همداستان شوند. 

پيوند جوانان دانشگاهها
بايد جوانان غيور اسالمى ما بدانند كه تا دست اتحاد به هم ندهند و هدف خود را اسالم كه تنها مكتب نجات بخش بشر است و يگانه كفيل آزادى و استقالل ملتهاى مستضعف است، قرار 
 ِ ندهند، اميد پيروزى را نبايد داشته باشند ... الزم است شما جوانان دانشگاههاى قديم و جديد به هم پيوسته و با ساير طبقات ملت پيوند اخوت اسالمى برقرار كنيد. َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اللهَّ
ُقوا؛ اين است دستور محكم نجات بخش قرآن كريم كه بايد نصب عين خود قرار دهيم و از تفرقه و تشتت، كه جز شكست در مقابل طاغوت نتيجه اى ندارد، پرهيز نموده از  َجِميعاً َو ال تََفرهَّ

خداوند تعالى نجات ملت را بخواهيم. 

اسالم سرلوحه هدف جوانان 
اكنون بر شما جوانان روشنفكر و بر تمام طبقات ملت است كه:

1- سرلوحه هدفتان اسالم و احكام عدالتپرور آن باشد؛ و ناچار بدون حكومت اسالمى عدالتخواه، رسيدن به اين هدف محال است. تواّل و تبّرا دو اصل اساسى اسالم است: بايد با حكومت 
عدْل موافق و به حاكم عادل دل ببنديد؛ و از رژيم  غيراسالم و غير اسالمى كه در رأس آن رژيم منحط پهلوى است تبّرا كنيد؛ و با كمال صراحت مخالفت خود را اظهار و در سرنگون كردن 

آن كوشا باشيد و در غير اين صورت روى استقالل و آزادى را نمى بينيد.
2- بايد قشرهاى غيراسالمى را كه عقيده و عملشان برخالف اسالم است و داراى گرايش به مكتبهاى ديگرند، هر نوع از آن باشد، به مكتب مترقى عدالتپرور اسالم دعوت كنيد و در صورت 
نپذيرفتن، از آنها هر نوع كه باشد و هر شخصيت كه هست تبّرا يا الاقل احتراز كنيد. و بايد جوانان ما بدانند تا معنويت و عقيده به توحيد و معاد در كسى نباشد، محال است از خود بگذرد 
و در فكر امت باشد. و بايد بدانند كه تبليغات دامنه دار كمونيسم بين المللى همانند تبليغات پر سروصداى امپرياليسم جهانى جز براى اغفال و استثمار توده هاى مستضعف نيست. بايد اين 

بوقهاى استثمارى شكسته شود. 
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پرهيز از منحرفين 

بايد شما دانشجويان دانشگاهها و ساير طبقات روحانى و غيره از دخالت دادن سليقه و آراى شخصى خود در تفسير آيات كريمه قرآن مجيد و در تأويل احكام اسالم و مدارك آن جداً 
خوددارى كنيد، و ملتزم به احكام اسالم به همه ابعادش باشيد. و مطمئن باشيد آنچه صالح جامعه است، در بسط عدالت و رفع ايادى ظالمه و تأمين استقالل و آزادى و جريانات اقتصادى 
و تعديل ثروت به طور عاقالنه و قابل عمل و عينيت، در اسالم به طور كامل مى باشد و محتاج به تأويالت خارج از منطق نيست. و الزم است  مراقب باشيد با كمال دقت و هوشمندى كه 
كسانى كه التزام به اسالم ندارند به جميع ابعادش ولو در اصلى از اصول با شما موافق نيستند، آنها را دعوت به التزام كنيد؛ و اگر مؤثر نشد از شركت دادن آنها در اجتماعات و انجمنهاى 

اسالمى احتراز كنيد. 

نجات گمراهان 
الزم است پايگاههاى اسالمى براى معرفى اسالم و نشر حقايق نجات بخشش در هر نقطه اى از جهان كه امكان است برقرار باشد، و در تحت يك سازمان هماهنگ براى نشر عدالت و قطع 
ايادى ستمكاران و چپاولچيان مشغول فعاليت شوند. الزم است جوانان كم تجربه گول خورده ما را با آشكار كردن انحراف ساير مكاتيب و آشنا نمودن با نظام اسالمى نجات دهيد. َو َمْن 

أَْحياها َفَكَأنهَّما أَْحَيا النهَّاَس َجِميعاً.  

احترام جوانان به روحانيون 
الزم است طبقات محترم روحانى و دانشگاهى، با هم احترام متقابل داشته باشند. جوانان روشنفكر دانشگاهها به روحانيت و روحانيون احترام بگذارند. خداوند تعالى آنها را محترم شمرده و 
اهل بيت وحى، سفارش آنها را به ملت فرموده اند. روحانيت قدرت بزرگى است كه با از دست دادن آن خداى نخواسته پايه هاى اسالم فرو مى ريزد و قدرت جبار دشمن، بى معارض مى شود ... 
به رغم اجانب و عمال آنها بايد اين قدرت را تأييد و حفظ نمود و با ديده احترام نگريست. چنانچه روحانيون محترم بايد به طبقه جوان روشنفكر كه در خدمت اسالم و كشور اسالمى است 
و به همين جهت مورد حمله عمال اجانب است، احترام گذاشته آنها را چون فرزندانى عزيز و برادرانى ارجمند بدانند و اين قدرت بزرگ كه مقدرات- خواه ناخواه- در دست آنها خواهد افتاد، 
از دست ندهند؛ و از تبليغات سوئى كه بر ضد آنها در اين چند صد سال شده و آنها را در نظر بعضى طور ديگر جلوه داده اند تا از تفرقه استفاده هر چه بيشتر برند، احتراز كنند. و كسانى 
را كه جهاًل يا از سوءنيت موجب دور نگه داشتن اين طبقه مؤثر است از روحانيت، از خود برانند و به آنها اجازه ايجاد تفرقه ندهند و مطمئن باشند كه با ضم اين دو قدرت بزرگ پيروزى به 

دست مى آيد و با جدايى روى آن را نخواهند ديد. 

اثرات تربيت اسالمى جوانان 
اين جوانهايى كه از ما حبس رفتند، تبعيد شدند، اآلن هم تبعيد هستند، اينها بعد از اينكه يك دوره تبعيدشان را، حبسشان را تمام كردند و آمدند دوباره به قم، باز همان مصايب را شروع 

كردند و همان تبليغات را شروع كردند؛ و باز رفتند به تبعيدگاه. اگر ده دفعه ديگر هم برشان گردانند، همانند؛ براى اينكه اينها تربيت شدند، تربيت اسالمى شدند. 

شجاعت جوانان غيرتمند
ما از اين جنايات پى در پى و كشتار وحشيانه ناراحت و در عين  حال اميد داريم. ناراحتى براى آنكه جوانان رشيد روحانى و دانشگاهى و بازارى و ساير طبقات را كه اميد براى آتيه كشور 
هستند از دست داده ايم و مى دهيم؛ و اميدواريم؛ چون مى بينيم اين جنايات شاهانه و اين كشتار وحشيانه نتوانست و نمى تواند نهضت اين ملت بيدار بپاخاسته را به سستى گراياند؛ هر چه 
جنايت و قتل افزايش يافت ملت در اراده آهنين خود قويتر و مستحكم تر شد ... ما كشته داديم و رنج برديم لكن هر قطره خون آنها خونهايى را در رگ جوانان غيرتمند ما به جوش آورد 
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و آتشى در دل آنها روشن كرد كه به خواست خداوند تعالى خاموش نشود مگر پس از سوزاندن درخت جهنمى استعمار و به آتش كشيدن عمال روسياه آن. 

قيام جوانان ارتشى 
شما اى طبقه جوان ارتش، بپاخيزيد و كشور خود را از زبونى و ذلت نجات دهيد، و دست غارتگران را كوتاه كنيد، و شرف و عزت را براى خود به يادگار بگذاريد، و سعادت دو دنيا را بيمه 

كنيد. 

احترام جوانان به مراجع 
الزم است از طبقه جوان تقاضا كنم كه نسبت به ساحت محترم مراجع و روحانيون، احترامات اليقه را مراعات نمايند. جوانان عزيز آگاهند كه در اين وقت حساس كه نهضت اسالمى به 

نتيجه نزديك مى شود، هيچ امرى از اختالف كلمه خطرناكتر نيست، و در شكوفايى نهضت، هيچ چيز مؤثرتر از حفظ وحدت كلمه و ابقاى صفوف مبارزه نخواهد بود.
 

اتحاد جوانان و مردم 
امروز با دست خداى تبارك و تعالى با اراده حق تعالى، ايران تمام جناحهايش با هم پيوند كرده اند: جناحهاى سياسى، جناحهاى عرض كنم؛ روحانى، بازارى، بچه هاى دبستانى تا جوانهاى 

دانشگاهى و دبيرستانى؛ همه با هم راه افتاده اند و قيام كرده اند، و همه هم يك مطلب را مى خواهند. يك همچو قيامى سابقه ندارد در تاريخ كه تمام قشرها رو به يك جهت باشند. 

قيام جوانان ُكرد
ما از همت بزرگ فرزندان ُكرِد اسالم و از جوانان برومند آزاديخواه و استقالل طلب آن سامان تشكر و تقدير مى كنيم. ما و شما در صف واحد در مقابل طاغوت به پا خاسته و از كيان اسالم 

و كشور بزرگ اسالمى دفاع مى كنيم، و با ايثار خون جوانان عزيز، درخت رشد ملت را آبيارى مى نماييم. 

پيام به افسران جوان ارتش 
براى افسران جوان پيام فرستادم كه به صف ملت بپيوندند كه ما آنان را از يوغ مستشاران نظامى نجات داده و با آغوش باز پذيرايى مى نماييم. افسران محترم جوان از مقابله خصمانه با 

برادران و خواهران خود جداً احتراز كنند و با آنان در صف واحد كه خواست اسالم است درآيند. 

جوانان و حفظ نظم 
بر جوانان غيور در سراسر كشور الزم است، براى حفظ نظم، با آن دسته از قواى انتظامى كه اكنون به آغوش ملت بازگشته اند با تمام نيرو همكارى كنند و با كمال قدرت و جديت نگذارند 

كه بدخواهان و منحرفين آشوب و ناامنى ايجاد نمايند. 
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تشكر از همه طبقات ملت 
من از طبقه روحانيون كه در اين قضاياى گذشته جانفشانى كردند، تحمل زحمات كردند، از طبقه دانشجويان كه در اين مسائل مصايب ديدند، از طبقه بازرگانان و كسبه كه در زحمت 
واقع شدند، از جوانان بازار و دانشگاه و مدارس علمى كه در اين مسائل خون دادند، از اساتيد دانشگاه، از دادگسترى، قضات دادگسترى، وكالى دادگسترى، از همه طبقات، از كارمندان، از 

كارگران، از دهقانان، از همه طبقات ملت تشكر مى كنم. آن زحمتهاى فوق العاده شماست كه با وحدت كلمه پيروز شديد. 

تشكر از جوانان 
ما از همه شما جوانها تشكر مى كنيم كه در اين موقع همه با قدرت، همه با اراده، همه با خواستهاى الهى بپا خاستيد و كارهاى خودتان را زمين گذاشتيد و اين كار بزرگى كه به عهده همه 

ماست دنبال كرديد. و رمز پيروزى شما وحدت كلمه ]است [ و اينكه همه تان  يك مطلب را مى خواهيد. 

تشابه جوانان ما به جوانهاى صدر اسالم 
شماها قشر جوان بوديد، قشر جوانى كه از همين توده؛ نه در طبقه باال كه همه چيز ما را آنها به باد دادند و نه آنهايى كه به خارج فرار كردند، يا بودند و اموال اين ملت را به يغما بردند. 
شما جوانهايى كه در متن توده، در متن جامعه بوديد منت بر ما داريد. همه منِت اسالم را دارند، ما منتى بر اسالم نداريم؛ اسالْم منت بر ما دارد، قرآن منت بر ما دارد لكن من منت از شما 
مى كشم. شما جوانهاى قدرتمند، شما جوانهاى باايمان، شما جوانهاى با قدِم ثابت، اين پيروزى را تحصيل كرده ايد. من- خدا مى داند- در مدرسه   كه بعد از يكى- دو روز متوجه شدم به 
اين عكسهايى كه از جوانهاى ما در مدرسه هست، كه البته اين بعض از آن شهيدان ما هستند، خدا مى داند كه بر قلب من چه مى گذرد و من چقدر متأسفم، متأثرم. اينها جوانهاى خود ما 
هستند؛ اينها فرزندان من هستند. اين جوانهاى برومند براى اسالم شهيد شدند. خداوند آنها را با صاحب اسالم محشور فرمايد. ما متأسفيم از اين كشتارها، از اين وحشيگريهايى كه رژيم 
منحوس كرد؛ لكن متشكريم كه خون ما، خون جوانهاى ما در راه اسالم ريخته شد. اسالم از اين شهيدها خيلى داشته است، از اين عزيزها خيلى داشته است. و شما جوانها مثل جوانهاى 
صدر اسالم به اسالم خدمت كرده ايد. اسالم داشت منسى مى شد؛ اسالم را داشتند منهدم مى كردند، قرآن را داشتند زير چكمه ها از بين مى بردند. قيام شما جوانهاى ايران، قيام شما ملت 
ايران كه قيام الهى بود، نهضت الهى بود، قرآن را زنده كرد، اسالم را زنده كرد؛ حيات تازه به اسالم بخشيد ... امروز ملت ما زنده است. امروز جوانهاى برومند ما زنده اند، ايستاده اند. اينها 

بودند كه ثابت كردند كه توپ و تانك اثر ندارد در مقابل ملت، در مقابل ايمان. ايمان به خدا، ايمان به مبادى اسالمى بود كه شما را پيروز كرد.

درود بر جوانهاى قم 
درود بر شما جوانان رشيد! سالم بر بانوان و جوانان رشيد قم! درود بر بانوان و جوانان سرتاسر ايران! من از شما مفارقت كردم در صورتى كه اكثر جوانان فعلى نارس بودند؛ و به خدمت 
شما آمدم در صورتى كه بسيارى از جوانان ما از دست رفته است. بسيارى از آنهايى كه ما نديديم آنها را و حاال شمايل آنها را مى بينيم، شهيد شدند- افتخار شهادت در راه اسالم، افتخار 
شهادت در راه قرآن كريم، افتخار شهادت در راه آزادى و استقالل، افتخار شهادت در راه هدف بزرگ اسالم و آن حكومت عدل اسالمى، »جمهورى اسالمى«. شما جوانان برومند ايران، و 

شما جوانان برومند قم به اسالم عزيز حق پيدا كرديد. اسالم بر همه منت دارد، ما هيچ منتى بر اسالم نداريم. 
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همت واالى جوانان 
درود به شما ملت بزرگ ايران و شما جوانان غيور هوشمند! سالم  بر همه شما! خداوند شما را سعادتمند بفرمايد. با همت واالى شما جوانان و تمام اقشار ايران اين نهضت به اين مرتبه 
رسيد. ]با[ همت واالى شما بود كه پيروز شديم و ريشه فساد را از ايران تا حدودى بيرون آورديم؛ و ان شاءاللهَّ از اين به بعد هم با همت واالى شما جوانها، تتّمه اين ريشه فساد از بيخ وبن 
كنده خواهد شد. شما بوديد كه در همه كشور، همه جاى ايران خون داديد، شهيد داديد و اين نهضت را بارور كرديد. و شما بايد باشيد كه در همه ايران با همت واالى خود و با گرم نگه 
داشتن اين نهضت، مسائلى ]را[ كه بعد پيش مى آيد به پيروزى برسانيد. شما بوديد كه با فداكارى، اسالم را از دست اجنبيان و دشمنان اسالم نجات داديد؛ و شما هستيد كه بايد با وحدت 
كلمه و قدرت، اسالم را از دست اين اشخاص خيانتكار كه در بين قشرهاى ملت تخم نفاق مى پاشند نجات دهيد. مجال به اين انسانهاى ظاهرِى حيوان مآب ندهيد؛ اينها را مجال ندهيد 

كه در بين شما ريشه كنند. خداوند شما را تأييد كند.
 

تشكر از پاسداران جوان 
ما بايد از اين پاسداران، اين جوانهاى برومند، اين جوانهاى زحمتكش، تشكر كنيم كه در يكوقتى جزء محرومين بودند و بعد همين محرومين به مملكت خدمت كردند و قيام كردند و با 

دست همين طبقه اين نهضت به اينجا رسيد.

وحدت جوانان براى ادامه نهضت 
من به شما برادرها، به شما جوانهاى برومند تذكر بدهم اين است  كه شما ديديد كه رژيم را با فرياد مردانه خودتان كه از حلقوم همه ملت بلند شد، شكست داديد؛ در عين حالى كه اين 
قدرت بزرگ شيطانى بود و دنبال او و پشتيبان او همه قدرتهاى ممالك ديگر بودند، خصوصاً ابرقدرتها، نتوانستند او را نگه دارند؛ و به همت واالى شما جوانها و با ايمانى كه داشتيد به 
اسالم، آن رژيم را شكست داديد و بحمداللهَّ از زير بار ظلم و اختناق بيرون آمديد؛ تا اينجا همه با هم بوديد و از زير اختناق بيرون آمديد؛ از اينجا به بعد هم بايد با قدرت شما، با قوه شما، 

اين نهضت به آخر برسد. 

حفظ روحيه جوانها
با روحيه قوى شما جوانها و متوجه هاى به خدا اين مشكل بزرگى كه عبارت از اين رژيم فاسد بود آن را پس زديد و از بين برديد، اين روحيه را حفظ كنيد، اين روحيه قوى را حفظ كنيد؛ 

خدا با شماست. وقتى خدا با كسى باشد كارها درست مى شود. 

تشكر از جوانان در خارج 
ما را به كويت راه ندادند، يعنى راه ندادند كه من از اين دروازه كويت بيايم رد بشوم آنجا سوار شوم به طّياره و بروم؛ اين قدر هم راه ندادند! گفتند از همان جا كه آمديد به همان جا برگرديد. 
وقتى هم عراق آمديم ديديم كه ... من فكر كردم كه ما هر جا برويم همين صحبتها هست؛ براى اينكه اينها همه مربوطند به هم، يك سياست است، اينها همه پشت او ايستاده اند. ما ديديم 
كه خوب، حاال برويم در خارج. خارج آمديم و آنها هم پشيمان شدند. ما آمديم آنجا. جوانهاى آنجا ... من متشكرم از اين جوانهاى عزيز ما كه از همه جاها آمدند احوال از ما پرسيدند؛ مجتمع 

شدند، حرفهاى ما را شنيدند؛ منتشر كردند مصاحبات ما ]را[ در آنجا. گاهى همه جا منتشر مى شد. و اين يك راهى براى پيروزى ما بحمداللهَّ بود. 
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قدرت ايمان جوانان 

شما مى دانيد كه اين نهضت با قدرت اسالمى و با قّوت ايمان پيش بُرد؛ وگرنه ما در مقابل آنها چيزى نداشتيم و آنها همه چيز داشتند. ما قدرت ايمانى داشتيم شما جوانها با قدرت ايمان 
اين نهضت را تا اينجا آورديد و به پيروزى رسانديد. اين قدرت ايمان را حفظ كنيد. 

حس اسالمخواهى جوانها
اين جوانهاى ما در خيابانها ريختند و غلبه كرده اند بر اينها، روى آن حس اسالميتشان بود، و ااّل اگر كلمه اسالم را ما برمى داشتيم كنار مى گذاشتيم، مردم مگر بى عقلند كه بروند جلوى 
توپ و تانك. مردم براى اسالم مى روند. صدر اسالم سربازهاى اسالمى براى اسالم جانشان را به خطر مى انداختند يعنى خطر نمى ديدند، خطر براى خودشان نمى ديدند براى اينكه مردن 
را خطر نمى دانستند. جوانهاى ما اينطور شده بودند، و اآلن هم هستند. اآلن هم بعضى وقتها، شايد هر چند روز يك دفعه، يكى مى آيد بيخ گوش من مى گويد دعا كنيد من شهيد بشوم. 

جوان  اينطور آمده است اآلن به ميدان. 

حضور جوانان در 17 شهريور
« آن هم از ايام خدايى بود كه يك ملت، زن و مردش، جوان و غير جوانش، بايستند و خون  17 شهريور هم، كه امروز ما اينجا مجتمع هستيم، آن 17 شهريور سال گذشته »ِمْن ايّام اللهَّ
« براى اينكه  « را. چنانچه كرديد، از ياد نبايد برود اين »ايّام اللهَّ « است، بايد متذكر باشيد. بايد يادآورى كنيد اين »ايّام اللهَّ بدهند براى احقاق حق. اين روز خداست. 17 شهريور »ِمْن ايام اللهَّ

اين ايام اند كه آدم سازند. اين ايّام است كه جوانهاى ما را از عشرتكده ها بيرون مى آورد به ميدان جنگ مى برد. 

فداكارى جوانان براى اسالم 
من ميل دارم كه همه باورشان آمده باشد كه اين نهضتى كه از اول تا آخرش- قريب پانزده شانزده سال، طول كشيد و زحمتها كشيده شد، خونها داده شد و جوانها از دست رفت، خانه ها 
از دست رفت، خانمانها خراب شد، و خصوصاً در اين يكى دو سال آخر كه همه شاهد بوديد كه چه شد، باورمان آمده باشد كه اين همه براى اسالم بود. هيچ من نمى توانم تصور كنم و هيچ 
عاقلى نمى تواند تصور كند كه بگويند ما خونهايمان را داديم كه خربزه ارزان بشود! ما جوانهايمان را داديم كه خانه ارزان بشود. هيچ عاقلى جوانش را نمى دهد كه خانه ارزان گيرش بيايد. 
مردم همه چيزشان را براى جوانهاشان مى خواهند؛ براى خانمانشان مى خواهند. اين منطق، يك منطق باطلى است، كه شايد كسانى انداخته باشند، مغرضها انداخته باشند توى دهن مردم 
كه بگويند ما خون داديم كه مثاًل كشاورزيمان چه بشود. آدم خودش را به كشتن نمى دهد كه كشاورزيش چه بشود. چرا همان منطقى كه خود مردم در تمام طول مدت، و خصوصاً در اين 
آخر، منطقشان بود آن را ذكر نمى كنند؟ همه ديديد كه تمام قشرها، خانمها، ريختند توى خيابانها، جوانها ريختند توى خيابانها، در پشت بامها، در كوچه و بَرَزن و همه جا، فريادشان اين 

بود كه ما اسالم را مى خواهيم و جمهورى اسالمى مى خواهيم. براى اسالم است كه انسان مى تواند جانش را بدهد. 

حركت جوانان در راه اسالم 
ملتى كه اين طور تحول پيدا كرده است كه در سرماى اين راهها، با رنج، جوانهايش پياده مى آيند و غسل شهادت مى كنند و پيشقدم براى شهادت هستند، پيروزند اينها. شما جوانها پيروزيد 
. و آنها كه گمان مى كنند كه با يك ترور، با يك راه انداختن ناراحتيهايى مى توانند اين ملت را از راه خودش منحرف كنند اشتباه مى كنند ... عمده آن است كه راه، راه خداست و  ان شاءاللهَّ
اسالم است. و جوانهاى ما اين راه اسالمى را پيدا كرده اند. و مثل سابق ديگر نيستند كه از يك تشر دولت، از يك پاسبان وحشت داشته باشند. اينها ديگر از هيچ چيز وحشت ندارند. چنانكه 

ديديم كه در خيابانها رفتند، در پشت بامها رفتند و مقابله كردند با دشمنها. مقابله كردند با توپ و تانك و پيش بردند. و از اين به بعد هم  ان شاءاللهَّ پيش مى برند. 
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يكصدايى جوانان 
شما مى دانيد كه ما نه قدرت نظامى داشتيم و نه ملت ما تعليمات نظامى. شما جوانان عزيز مشغول تحصيل دانش بوديد، و ساير قشرها هم مشغول كارهاى مخصوص به خودشان بود. 
روحانيون هم مشغول تحصيل علوم خودشان بودند. ما نداشتيم يك جمعيتى كه تعليمات نظامى ديده باشند، و نه يك تجهيزاتى داشتيم. لكن يك چيز داشتيم و دنبال آن يك چيز ديگر؛ 
عقيده به اسالم، ايمان به خدا، قيام براى خدا كه دنبال آن جمع شدن همه قشرها در زير بيرق اسالم بود. اين دو نيروى عظيم را ما داشتيم كه يكى اصيل و يكى دنبال آن نيروى اصيل؛ 
نيروى ايمان، توجه به خدا، اتكال به ذات مقدس حق. از همه زبانها ذكر خدا بيرون مى آمد. با »اللهَّ اكبر« جلو مى رفتيد و دنبال اين مطلب اصيل همه قشرها با هم مجتمع شدند و همه 
اغراض كنار رفت. يك صدا و آن اينكه ما جمهورى اسالمى مى خواهيم. اين يك صدا كه ]از[ اسالم آمد از حلقوم شما فرزندان اسالم درآمد و اين صداى اسالم بود. صداى ملكوت بود، صداى 
عالم غيب بود. و اين صدا همچو اين ملت را منسجم كرد و همچو قدرت به ملت داد كه با دست خالى بر قدرتهاى بزرگ غلبه كردند. از اين به بعد هم ما، احتياج به اين صداى ملكوتى 

الهى داريم و احتياج به اين انسجام. 

پيشروى با اللهَّ اكبر
همه ديدند كه در سرتاسر ايران، آن وقت كه هجوم از طرف رژيم فاسد به مردم بود، مردم همه از پير و جوان و زن و مرد با »اللهَّ اكبر« پيش رفتند و همه هم از رژيم طاغوتى منحرف بودند 

و رژيم اسالمى مى خواستند. 

حفاظت از خون جوانان 
رؤسا و دولتمردان بيدار بشوند! مخاصمه را ترك كنند! اين منظره ها را ببينند. اين جوانهايى كه خون خودشان را در راه اسالم داده اند ببينند. اين جوانهايى كه شما را به اين مقام رسانده اند 

ببينند، و دست از مخاصمات بردارند، آتش بس كنند. در محضر خداست، همه ما در محضر خدا هستيم و همه ما خواهيم مرد، و همه ما خواهيم حساب پس داد.

جمهورىاسالمىرهينخونجوانان
عزيزانمن!شمامىدانيدآنچهكهبهدستآورديدازنفىطاغوتوجايگزينكردنجمهورىاسالمىبهجاىآن،ارزاننبودهاستبلكهباخون
هزارانجوانمؤمنوهزارانمعلولومجروحكهمابايدتاآخرعمرخودرارهينآنانبدانيم،بهدستآمدهاست.ايننعمتبزرگالهىراارزاناز

دستندهيد.

ايمان جوانهاى دانشگاه 
اين دانشگاه بود، جوانهاى دانشگاه كه آنها هم از محرومين و مستضعفين اند و اين طبقه محروم جامعه بود كه از همه رفاهها محروم بود، لكن قلبش مملو از عشق به اسالم و ايمان بود و با 

آن عشق و با آن ايمان اين حركت را دنبال كرد و شهيد داد و در مقابلش چيزى مطالبه نكرد. 
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نجات كشور توسط جوانها
دست به دست هم بدهيد براى اصالح. نه اينكه اگر يك جوانى يك جايى خالف كرد، شما بگوييد كه پاسدارها كذا هستند! آقا، اين پاسدارها بودند كه شما را نجات دادند و ااّل پدر همه ما 
را درمى آورد رضا خان و محمدرضا خان. شكر كنيد اينها را؛ تشويق كنيد اين را، اصالح هم بكنيد. هر جا خالف كردند، بايد اصالح بشوند ... همين مردم، همين پيرزنها و پيرمردها و جوانها 

و بچه ها، از اين بن بستها بيرون مى آورند اين مملكت را. 

اسالم انگيزه همه 
هيچ ملتى در دنيا نمى تواند بگويد كه ما در مقابل همه قدرتها ايستاديم. در صورتى كه قدرتهاى بزرگ اسلحه هاى محيرالعقول دارند و حتى محمدرضا هم مجهز به تمام سالحهاى مدرن 
بود، مع ذلك، شما، بچه هاى شما، جوانهاى شما، مرد شما، زن شما، آمدند بيرون و با دست خالى در مقابل مسلسلها و تانكها و توپها ايستادند و آنها را شكست دادند. و شما از اين به بعد 

هم همين ملت هستيد و از اين به بعد هم انگيزه شما همه اسالم است. 

جانفشانى جوانان 
ثابت كرد اسالم به اينكه جوانان ما مهيا هستند از براى جانفشانى در راه اسالم و همانطورى كه اسالم مى خواهد كه در مقابل كفر و زندقه و در مقابل ستم و ستمكاران ايستادگى بكنند، 

مردانه ايستادند و ايثار كردند و جانفشانى كردند و اين مطلب را به ثبت رساندند. 

اعجاز جوانان 
شما جوانان عزيز اثبات كرديد كه مى توانيد در مقابل تمام قدرتها ايستادگى كنيد و مى توانيد كشور خودتان را حفظ كنيد ... شما جوانان از روز اول ثابت كرديد تعهد خودتان را به خداى 
تبارك و تعالى و به ديانت اسالم و بر همان امر باقى هستيد و اميد است كه تا آخر باقى باشيد و فرزندان شما و سلف شما هم با همين ايده باقى باشند و ايران و اسالم را بيمه كنند براى 
هميشه. شما ثابت كرديد كه هر چه را بخواهيد مى توانيد ايجاد كنيد. شما يك معجزه اى در دنيا به ظهور رسانديد كه آن معجزه قدرت الهى در بشر بود. شما در مقابل تمام قدرتهايى كه 

مى خواستند ايران را و ايرانى را ببلعند و مى خواستند ذخاير شما را غارت كنند، ايستاديد و مقابله كرديد و پيروز شديد. 
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قدرت جوانان برترين قدرت 
آن وقتى كه همه قوا دست رژيم بود، آن وقتى كه همه قدرت ها مى خواستند او را نگهش دارند، شما جوانها ريختيد در خيابانها و كارى كرديد كه نتوانست حتى قدرت امريكا اين رژيم را 
نگه دارد. با همه قوا دنبال اين بودند كه نگهش دارند، به همه حيله ها متشبث شدند براى نگهدارى او، لكن قدرت شما نگذاشت اين كار بشود و اين قدرت براى اين است كه، از اول شما 

دنبال اين نبوديد كه »من«، دنبال اين بوديد كه »اسالم«، دنبال اين بوديد كه »كشور اسالمى«. 

جوانان باطل كننده افسونها
قيام 15 خرداد اسطوره قدرت ستمشاهى را در هم شكست و افسانه ها و افسونها را باطل كرد. شهادت جوانان رشيد و زنان و مردان در آن روز سّد عظيم قدرت شيطانى را از بنيان سست 
نمود. خون سلحشوران كوخ نشين، كاخهاى ستم را در هم كوبيد. ملت عظيم الشأن ايران با قيام و نثار خون فرزندان عزيز خويش، راه قيام را براى نسلهاى آينده گشود و ناشدنيها را شدنى 

كرد. 
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تحول روحى جوانان 
رمز پيروزى توجه به خدا بود. اشخاصى مى آمدند از جوانهاى برومند پيش من و مرا قسم مى دادند كه شما دعا كنيد ما شهيد بشويم. اين عنايت خدا بود. اين تحوْل تحولى بود كه به دست 

بشر نمى شد انجام بگيرد. در ملْت يك تحول روحى پيدا شد، يك تحول باطنى پيدا شد؛ اين تحول باطنى به دست خدا بود، با عنايت خدا بود. 

جوانان ذخاير ملت 
شما ذخيره اسالم هستيد، شمايى كه جوانهايى هستيد كه ذخاير اين ملت هستيد. اين عواطف شما را پيروز كرد. اين تحول روحى، اين تحولى كه در جوانهاى ما پيدا شد، اين دست خدا 

بود؛ بشر نمى تواند در ارواح مردم اينطور مؤثّر باشد.
 

روحيه صدر اسالم در جوانان 
آن روحيه اى كه در صدر اسالم بين مسلمين بود تا حدودى در اين ملت پيدا شد، و همان، رمز پيروزى يك مشت فاقِد همه چيز بر يك قدرتهاى شيطانى بزرگ ]شد[ همان روحيه كه 
در صدر اسالم بود- مسلمين دنبال شهادت مى رفتند، جنگ مى رفتند- اين تا يك حدودى در ايران پيدا شد، به طورى كه جوانهاى برومندى كه اول جوانيشان بود و هست، چه در آن وقت 
كه من نجف بودم و چه حاال كه ايران هستم، و چه قبل از اين پيروزى و چه بعد، اينها از من مى خواهند كه دعا كنم شهيد بشوند، و جّداً دعا مى خواهند، و بعضيها اظهار تأسف مى كنند 

كه ما نشديم. 

عظمت روحى جوانان 
يك تحول روحى پيدا شد در ايران، ]در[ سرتاسر ايران، يك تحول روحى پيدا شد. و مردمى كه فكر در امور مملكتى نمى كردند، حاال جوانها، بچه ها، زنها، مردها، مسائلى كه در مجالسشان 
طرح مى شود مسائل روز است. قباًل ابداً اين مطلب هيچ نبود ... اين يك جور تحولى بود كه حاصل شد. يك تحول دخالِت همه در مسائل روز و مسائل سياسى. همين جمعيتى كه روزنامه 
خواندن را در آن وقتها اشكال مى كردند، حاال همانها منزلهايشان هم راديو هست و هم تلويزيون هست و هم عرض مى كنم اصاًل مشروعش هست، غيرمشروعش نيست- و هم مسائل روز 
طرح است. در هر جا برويد، جوانها مشغول به صحبت در مسائل روزند. شما خيال مى كنيد كه در ده سال پيش از اين اين حرفها بود؟ اصاًل چه دخالتى داشتيد؟ حقى نداشتيد كه دخالت 
در مسئله روز بكنيد. حقى نداشتيد كه بايد مثاًل ژاندارمرى وضعش اين باشد؛ بايد دولت وضعش اين باشد، اشكال بكنيد به دولت. حاال طورى شده است كه همه در ميدان آمده اند و يك 
تحول روحى پيدا شده است در اين جامعه. و اين تحول، تحول الهى است. هيچ كس نمى تواند، اين قلوب مردم دست خداست، اين تحول الهى است. يكى از تحوالتى كه ... ]اينكه [ امروز 
يك دسته از اروپا آمده بودند، يك دسته جوانها، گفتند كه ما آمديم براى اينكه برويم در اين روستاها كمك كنيم؛ يعنى اين چه تحولى است ]كه [ جوانى كه بحبوحه جوانيش است، و در 
اروپاست، و بايد در اروپا فرض كنيد روى غريزه جوانيش مشغول پى چيزهاى ديگر باشد، همچو تحول پيدا شده است كه عده زيادى بودند، زن و مرد، گفتند كه ما از اروپا آمديم كه برويم 
روستاها كمك كنيم به مردم. به آنها گفتم كه ارزش اين عمل را خيلى بايد بدانيد كه اين عمل چه ارزشى دارد. اين روستايى كه تاكنون مى ديده تنها هست و همه قدرتها مخالف او هست 
و مى خواهند بچاپدش، ببيند كه از اروپا يك دسته جوان تحصيلكرده، مهندس و طبيب و دكتر، اينها آمده اند با آن زحمت به ايران و مى روند توى اين روستاها برايشان گندم مى چينند ... 
وقتى كشاورز ديد كه خانمها از خانه ها پاشده اند، از اروپا، اينجا هم همين طور، از دانشگاهها و از دانشكده ها و از مراكز تحصيل جوانها ريختند، زن و مرد- در تلويزيون ديشب هم نشان داد 
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اين را- من ديدم ريخته اند اينجا و دارند كمك مى كنند به اينها، در روحيه اين كشاورزها چه قدر اين تأثير دارد؛ چه قدر اينها را آقا مى كند كه 
مى بينند خدمه اينها عبارت از دكتر است و مهندس؛ آمدند كمك كار هستند. اين ارزشش خيلى است. 

جوانان و حس تعاون 
امروز يك دسته از جوانها، زن و مرد، از اروپا آمدند پيش من و گفتند ما آمديم براى اينكه در روستاها برويم و به مردم خدمت بكنيم. جوانهايى كه 
سابق در مسائل ديگر فكر مى كردند امروز در اين جور مسائل فكر مى كنند. مى آيند، از اروپا مى آيند، از خارج مى آيند، زن و مردشان مى آيد براى 
اينكه در روستاها بروند و كمك كنند به روستاييها. چنانچه از داخل، از دانشگاه، طبيب، مهندس، خانمها، همه مى روند در اين روستاها و كمك 
مى كنند. اين حس تعاون يك حسى است كه- يك تحولى است- كه اعجاز آميز است و آنچه كه هست خداى تبارك و تعالى انجام داده است. 

روحيه شهادت طلبى جوانان 
آنچه كه ملت ما، با اينكه در حال ضعف و تشتت بود دريافت، همين مطلبى بود كه در صدر اسالم مسلمين دريافته بودند؛ اتكا به ايمان و اسالم 
و وحدت كلمه. جوانهاى ما در حال انقالب و حاال هم باز تقاضا مى كنند كه ما دعا كنيم تا آنها شهيد بشوند. اين تحول بزرگى كه به اراده خداى 
تبارك و تعالى در اين ملت پيدا شد موجب پيروزى آنها بر يك قدرت شيطانى بزرگ كه پشتيبان او همه ابرقدرتها بودند گرديد. و اين پيروزى 

از خداى تبارك و تعالى و عنايات خاصه او بود. 

لطف الهى به جوانان 
من از اين تحولى كه در شما جوانان حاصل شده است اميدوارم و شما را پيروز مى بينم. اين تحول انسانى، اين تحول اسالمى، من شما را مثل 
سربازهاى صدر اسالم مى بينم. من به اين چهره هاى نورانى عالقه دارم. من درود مى فرستم به اين چهره هاى نورانى و اسالمى كه براى خدمت به 
اسالم مهّيا هستند؛ شما مثل لشكر اسالم در صدر اسالم براى اسالم خدمت مى كنيد. و شما منظور امام زمان- سالم اللهَّ عليه- هستيد. دلخوش 
باشيد كه اسالم شما را مى پذيرد. دلخوش باشيد كه شكست براى شما نيست، نه در حيات و نه در شهادت. شهادت فخر اوليا بوده است و فخر 
همه ما؛ و سعادت است. شما چه پيروز بشويد در دنيا، يا به شهادت برسيد، پيروزمنديد؛ همان طور كه لشكر اسالم در صدر اسالم خودشان را 
پيروز مى ديدند، چه كشته بشوند و چه بكشند. شما هم امروز همان سربازها هستيد. من به شما مژده پيروزى مى دهم و من به شما تبريك عرض 

مى كنم. خداوند تعالى به شما نظر دارد.
همان نظِر لطف خدا بود كه شما با نداشتن سازمانى و با نداشتن برگ و ساز ارتشى، بر قدرتهاى بزرگ پيروز شديد. اين نظر خداى تبارك و 
تعالى و تأييد اسالم بود اين نظر اسالم است كه شما را متحول كرده است، و شما آرزوى شهادت مى كنيد. تا شما به اين حال هستيد- و اميد 
است كه هميشه باشيد- پيروز هستيد. خداوند با شماست. قرآن كريم پناه همه ماست. ما براى قرآن قيام مى كنيم و كرديم، و پيروز خواهيم بود. 
شما حق هستيد، در مقابل باطل ايستاده ايد و حق پيروز است. شما براى اسالم قيام كرديد و پشتيبان شما اسالم است و كسى كه پشتيبان او 

قرآن و اسالم باشد پيروز است. 
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هيچ قدرتى نمى توانست كه در ظرف مثاًل يك سال، يك سال و كمترى يا بيشتر، همچو تحولى درست كند. همچو تحولى كه اآلن هر جا برويد مى بينيد كه انسانهايش غير آن انسانهايى اند 
كه بودند. همين جوانهايى كه آن وقت كشيده مى شدند طرف شميران و آن قضاياى شميران، حاال كشيده مى شوند طرف جاهايى كه جهاد سازندگى است. همين، همين جوانها. همان 
زنهايى كه آن وقت- هيچ- بى تفاوت بودند راجع به كشور خودشان، راجع به همه چيز، همين ها هم وارد شدند در ميدان و ديديم كه خوب هم مى توانند انجام وظيفه بكنند. اين يك تحول 
روحى بود كه با دست خداى تبارك و تعالى و اراده خداى تبارك و تعالى براى نجات ملت ما آمد، و ما متحول شديم از يك صورتى كه آن طور بود به يك صورت ديگرى. از امريكا يك 
عده جوان، چند روز، چند وقت پيش از اين، آمده بودند كه ما آمديم براى جهاد سازندگى، اين يك تحولى است. جوان در امريكا براى، عرض بكنم كه- بيايد، از آنجا راه بيفتد، كه برود 

توى دهات اينجا براى جهاد سازندگى. 

روحيه خدمتگزارى در جوانان 
ما جوانهاى خودمان بحمداللهَّ زياد ]است [. تحول بزرگى كه در مملكت ما حاصل شده است و جوانهاى ما را- كه بسيارى در مراكز غيرمشروع بوده اند- كشانده است در خدمتگزارى به خلق 

و خدمتگزارى به خداى تبارك و تعالى، بايد ما از نيروى اين جوانها استمداد كنيم. ما از اول هم اميدمان به ملت و جوانهاى برومند ملت بود. 

هجرت از خود به خدا
اين توجه به خدا و هجرت از خود به خدا كه بزرگترين هجرتهاست، هجرت از نفس به حق و از دنيا به عالم غيب شما را تقويت كرد. يعنى ديگر براى شما مطرح نبود كه من چند روز زنده 
بمانم، اين هم مطرح نبود. جوانها مى ديدند كه دارند تيراندازى مى كنند، مى ديدند كه تانكها دارند مى آيند، مى ديدند كه مسلسلها در كار است. لكن حمله مى كردند. اين نيروى خدايى 
است. آن نيروى خدايى كه از اول اسالم را تقويت كرد. همينى است كه در شما پيدا شده بود: پشت به دنيا و رو به عالم غيب، پشت به انانيت خود، و رو به رحمت الهى، قدرت الهى. اين را 
حفظش كنيد! اين نعمتى كه خدا به شما داد و شما را متحول كرد به يك ملت ديگرى. شمايى كه از پاسبان مى ترسيديد، از رژيم شاهنشاهى نترسيديد. شمايى كه از يك باتون مى ترسيديد 

از مسلسلها نترسيديد. اين نيروى خداست. اين نيروى خدايى را حفظش كنيد! حفظ به اين است كه باز توجهتان به آنجا باشد.  
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فصلششم:وظايفجواناندرانقالباسالمى

همراهىوهمگامىبانهضت

اصالح مملكت توسط جوانان 
شما جوانان تاكنون در اين نهضت شركت داشتيد؛ من به شما درود مى فرستم! لكن نيمه راه است؛ راه باز باقى مانده است. شما جوانها، شما نيروهاى جوان بايد اين نيمه راه ديگر را هم با 
قدرت پيش ببريد. بايد با وحدت كلمه، با اسالم، با ايمان، از اين نهضت تا اينجا كه آمده ايد، از اينجا به بعد هم جلو برويد. بايد همه ريشه هاى استبداد و ريشه اى استعمار را از اين مملكت 
بَكنيد؛ بايد اين مملكت را پاكسازى كنيد. اين مملكت عقب مانده است، اين مملكت اقتصادش ورشكسته است، اين مملكت اآلن آشفته است ]و[ به نيروى شما جوانها بايد اين مملكت اصالح 

بشود. ما همه مسئول هستيم؛ ما همه بايد دنبال اين كار را بگيريم تا به آخر برسانيم. 

احتياج دائمى به جوانان 
من از مالقات شما جوانهاى برومند و چهره هاى تابناك خوشحال هستم و مايلم به مالقات شماها ... ما از اين به بعد هم احتياج به شما داريم؛ ما هميشه محتاج به شما جوانها هستيم. ما 
بعدها هم  براى كشورمان احتياج به فعاليت شما جوانهاى برومند داريم و من اميدوارم كه در همه مراحل، شما با مردانگى با ما همراهى كنيد و اين نهضت را به پيش ببريد. امروز كشور 
مال خود شماست، و شما بايد مال خودتان را حفظ كنيد. مثل زمان طاغوت نيست كه شما زحمت بكشيد و ديگران بهره ببرند. من اميدوارم كه با به كار رفتن احكام اسالم، مملكْت مال 

خود شما باشد و شما در مملكت خودتان زحمت بكشيد و در مملكت خودتان بهره را براى خودتان برداريد. 

جوانان مايه روسفيدى ملت 
اين همت بزرگ شما جوانان بود و اين اراده قاطع ملت ما بود كه با توجه به خداى بزرگ، اين نهضت را پيش برديد؛ و ما را در بين دنيا روسفيد كرديد و اسالم را بلند كرديد. شما به اسالم 
حق پيدا كرديد؛ چنانچه اسالم به همه حق دارد. اسالم حق هدايت دارد بر همه. ما خدمتگزار هستيم؛ و شما كه خدمت به اسالم كرديد، اسالم براى شما حق قائل است. لكن بايد توجه 
داشته باشيد كه باز پيروزى به آخر نرسيده است؛ ما مراحلى داريم كه بايد آن مراحل را طى كنيم. و آن، با همت شما جوانان است. شما جواناِن اقشار ملت هستيد كه بايد اين نهضت را 

همراهى كنيد، تا به آخر. 

حفظنهضت
جوانانماهمهبراىشهادتحاضرند.مردوزنمابراىشهادتحاضرند.برادرانمن!ماراهراتابينراهآمدهايموبايدبهآخربرسانيم.بايداين

نهضتراحفظكنيد.شمابايداينآتشروشنراروشنتركنيد.
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به آخر رساندن نهضت 
شما جوانها كه تا حاال مطلب را به اينجا رسانديد، ملت ما كه با همه اقشارش، با جان و خون خودش، مطلب را به اينجا رساند مبادا به اين حرفها گوش بكند و خون جوانان خودش را هدر 
بدهد. اگر به حرفهاى اينها گوش بكنيد، اگر ]در[ دانشگاه اينها وارد مى شوند، جوانهاى دانشگاهى ما به حرف اينها گوش بدهند، اگر در كارخانه ها اينها وارد مى شوند، جوانان كارخانه اى ما به 
اينها گوش بدهند، اگر در كشاورزى وارد مى شوند و در صحرا و بيابانها مى ريزند و نمى گذارند كشاورزى بشود، گوش بدهند به اين حرفها، اگر ما همه گوش بدهيم به اين حرفها، اين حرفها 
معنايش اين است كه باز همان آش و همان كاسه؛ همان خارجيها و همان بردن همه چيز ما؛ همان قلدريها. يك كس ديگر را مى آورند مى نشانند باالى سر ما با همان قلدرى؛ و بدتر از اول.

خيال نكنيد كه قلدرى اگر پيدا بشود مثل قلدرى اين است؛ خير، پوست را از سر همه شما مى كند! اگر خداى نخواسته عود كند آن مسائل. اينها فهميدند كه ما يك همچو پاسدارانى داريم 
توى مملكت، شما را اول خواهند ]كشت [! اول آن جوانهايى كه قدرتمند هستند و اينها از آنها ضربه خوردند، اول حساب شما را صاف مى كنند، بعد هم حساب همه را ... شما بايد همه به 
هم دست بدهيد، كه اين نهضت را به آخر برسانيد. حكومت عدل  اسالمى پيدا بشود، محقق بشود، خارجّيت پيدا بكند، بعداً برويم سراغ اين فروع؛ كه خوب، حاال حكومت اسالمى پيدا شد، 

«، يعنى اآلن بده! شروع كنيد.  « شروع كنيد! اما نه اينكه »يااللهَّ »يااللهَّ

شركتدرنهضت
جوانانماهمهدرايننهضتشريكبودند،واميدوارمازاينبهبعدهمبهاينشركتباقىبمانند.

شرافت طبقه جوان زاغه نشين 
شما طبقه جوان برومند زاغه نشين بر آن اشخاص كاخ نشين شرافت داريد. و شما هستيد كه اسالم را حفظ كرديد و نهضت را پيش برديد. و اميدوارم از اين به بعد هم شما باشيد كه تا 

آخر برسانيد اين نهضت را. 

استقالل كشور مرهون جوانان 
من اميدوارم كه شما پهلوانان براى ملتتان، براى كشورتان، مفيد باشيد. و با همت شما جوانان برومند و همت ساير اقشار ملت، اين نهضت اسالمى به پيش برود؛ و يك مملكت مستقل، 

آزاد، خالى از همه شياطين ]داشته باشيم [. 
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اميد به جوانهاى برومند
ما از اول هم اميدمان به ملت و جوانهاى برومند ملت بود. ما هميشه توجه مان به خود ملت، به نيروى انسانى- الهى ملت بوده است. و با استمداد از همين طبقه كارگر، طبقه تحصيلكرده 
جوان، بازاريها، از همين طبقاِت به قول آنها »طبقات پايين«، و به قول من طبقات باال، استفاده كرديم. اينها بودند كه نهضت را به اينجا رساندند. و اينها هستند كه مى توانند به پيش ببرند.

 
بيدارى جوانان 

جوانهاى ما بيدار بشويد! اى جوانهاى برومند ما، اى خواهران ما، اى برادران ما، بيدار بشويد! اى شمايى كه با دست شما نهضت به اينجا رسيده، و اين آقايان كه حاال اشكال مى كنند، در 
كنار نشسته بودند و يا كمك نمى كردند و يا بى تفاوت بودند و حاال آمده اند در ميدان، اى جوانهايى كه در مقابل توپ و تانك رفتيد، اى خواهرهايى كه جوانهاى خودتان را از دست داديد 
و خودتان هم در بين مردم تظاهر كرديد و اللهَّ اكبر گفتيد! حفظ كنيد خودتان را. نهضت خودتان را حفظ كنيد. ننشينيد ديگران براى شما كار بكنند. اينها براى شما كار نمى كنند. همان 

طور كه اجانب كار نمى كنند، اينها هم كار نمى كنند. 

جوانان اميد ملت 
شما برادران جوان و خواهران، اميد ملت هستيد. نهضت را شما جوانان، خواهران و برادران با نثار خون خودتان به پيش برديد. انقالبى كرديد كه در دنيا بى نظير يا كم نظير بود، انقالب 
اسالمى، انقالب گروهى كه متعهد به اسالم بودند. من هرجا باشد خدمتگزار همه هستم، و آنقدر خدمتى كه از من مى آيد- و آن دعاست- در حق شما جوانان، برادران، خواهران مى كنم. من 
اميدوارم كه شما جوانان، خواهران و برادران همان طور كه از اول نهضت با كوشش، انقالب بزرگ را تحقق بخشيديد، از اين به بعد هم با وحدت كلمه و با اتكال به خداى تبارك و تعالى، 

اين نهضت را ادامه دهيد. ما در بين راه هستيم، و بايد راه طوالنى را طى كنيم و آن راه طوالنى اين است كه بيرق اسالم را در همه قطبهاى زمين به اهتزاز درآوريم. 

جوانان پيروان شايسته مكتب اسالم 
شما جوانان دانشجو و جوانان عزيزى كه از هر جا آمده ايد، اميد اين ملت هستيد كه بايد اين راهى را كه فرا راه شما گذاشته شده است به آخر برسانيد. و اين نهضتى را كه در راه او آن 
همه جانفشانى شده است، ادامه بدهيد. و اين صراط مستقيمى را كه انبيا جلو راه بشر گذاشتند و نبى اكرم آخرين انبيا و اشرف همه، آن راه را جلو مردم گذاشتند، و مردم را دعوت به اين 
صراط مستقيم كردند و هدايت كردند به راه انسانيت و خروج از همه انحاى كفر و الحاد و خروج از همه ظلمات به نور مطلق، بايد شما جوانها همان راه را ادامه دهيد تا اينكه پيرو رسول 

اكرم و در مكتب حضرت صادق پيروانى شايسته باشيد. 
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وحدت كلمه جوانان 
ما اميدواريم كه با همت واالى شما جوانان، بانوان و جوانان ديگر، اين راه را به آخر برسانيم. شما ديديد كه 
با وحدت كلمه و با اتكال به خداى تبارك و تعالى تا اينجا آمده ايد و اين نهضت را به اين مرتبه رسانديد؛ 
و اين مرحله را بايد به آخر برسانيد. ان شاءاللهَّ خداوند به شماها توفيق بدهد كه وحدت كلمه خودتان را 
و اتكال به خداى بزرگ را حفظ كنيد ... من به شما جوانان محترم باز هم تذكر مى دهم كه اين وحدت 

كلمه خودتان را از دست ندهيد. 

نيروى ايمان جوانان 
نيروى پيروزمندانه، نيروى اسالم بود، نيروى ايمان جوانان ما به اسالم و به خداى تبارك و تعالى بود؛ 
توجه به مقصد واحد كه آن اسالم و جمهورى اسالم و احكام اسالم ]است [ بود؛ و فداكارى ملت ما براى 
اسالم و شهادت را فوز عظيم دانستن، رمز پيروزى بود ... شما آقايان، شما جوانها، شما اقشار ملت، آن 
رمزى را كه به آن رمز پيروز شديد حفظ كنيد و آن حفظ وحدت كلمه است. اختالف را كنار بگذاريد، با 
هم برادروار، با هم با يك صدا به پيش برويد و آن استقرار حكومت عدل اسالمى براى همه، عدالت براى 

همه. 

وعده الهى به جوانان 
شما مؤمنين، شما جوانان مؤمن ايرانى، پاكستانى، ساير اقشار كه  ايمان داريد، خداوند وعده فرموده است 
ماواِت  ُ نُوُر السهَّ كه شما را از همه ظلمتها، از همه گرفتاريها، خارج كند و به نور برساند. آن هم نور الهى: اللهَّ
از همه  از همه ظلمتها،  ... ]خداوند[  النُّوِر   إِلَى  ُلماِت  الظُّ ِمَن  يُْخِرُجُهْم  آَمُنوا  هَِّذيَن  ال َولِيُّ   ُ اللهَّ  . الَأْْرِض   َو 
گرفتاريها، خارجتان مى كند و به نور الهى مى رساند آن نورى كه روشن كننده همه ابعاد انسانهاست، آن 
نورى كه تابش او تمام عالم را به وجود آورده است. شما توجه به اسالم و تعليمات اسالمى داشته باشيد. 
اقشارى كه در بين شما مى خواهند اختالف بيندازند، دست رد به سينه آنها بزنيد. اينها عمال طاغوتند؛ 
اينها مخالف خدا هستند؛ طاغوت  وارد كنند،  به ظلمات  و  نور خارج كنند  از  را  اينها مى خواهند شما 

هستند: عمال طاغوت هستند. اين ريشه هاى گنديده را بكنيد. خداوند همه شما را تأييد كند. 

پرهيز از تفرقه 
بازى نخورند اين جوانهاى عزيز ما اينهايى كه قصدشان است كه خدمت بكنند، لكن راه را نمى دانند. دست 

بردارند اينها از اين متفرق شدن و گروه گروه درست كردن. 
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55 حفظ وحدت كلمه 
اين وحدت كلمه را حفظش كنيد و اين ايمان را، اين ايمان را كه جوانهاى عزيز ما، بسيار عزيز ما مى آيند استدعا مى كنند كه دعا كنيد ما شهيد بشويم. اين جوان سى ساله، بيست ساله، 

بيست و پنج ساله، كمتر هجده ساله، مى آيد مى گويد كه دعا كنيد من شهيد بشوم. اين احساس، اين تحولى كه در جامعه ما پيدا شد، اينها رمز پيروزى ما بود، اين را نگهش داريد. 

برادرى مبناى دولت اسالمى 
شما جوانان، شما عزيزان، ببينيد كه يك دولت اسالمى، كه مبنايش بر برادرى است، نه بر حاكم و محكومى، شماها ادراك كنيد و ببينيد يك حكومتى كه مبنايش بر محبت است؛ مبنايش 
بر اخوت است؛ مبنايش بر اين نيست كه يكى باال باشد و يكى پايين؛ مبنايش اين نيست كه طبقه اى باشد فوق طبقه ديگر؛ شماها ببينيد آن را. من اميدوارم كه با اين تحولى كه در ايران 
تحقق پيدا كرده است، و با اين وضع روحى كه در جوانهاى عزيز ما پيدا شده است، و در اين وحدتى كه بين قشرهاى ما پيدا شده است، و به اين توجهى كه به اسالم و احكام اسالم پيدا 
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راه جواانن، راه خدا
هب داد اين مملكت ربسيد اى جوانها! اى متوجهين! اى اشخاصی كه رباى دیانت می خواهيد كار بكنيد و شما را منحرف می كنند هب راه 
كاراه هب  دیگر! مع ذلك هب شما توصيه می کنم كه حفظ كنيد وحدت خوداتن را، و هب شما مژده می دهم كه مع ذلك پيروز هستيد. اين خراب

ست و پيروز خواهيد شد. ان شاءاللَّه موفق باشيد.  ست. رباى خدا ززي راهتان راه خدا جهنم می روند و شما جوانهاى ع


