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 ینا. میخورد غبطه کسی هر برهه، این در شما برای جوانی دوران گذر و شما جوانى   به

 ایبر کردن، خرج را جوانی گرانبهای و عزیز دوران اینجور کردن، جوانی اینجور جوانی،

 .است آورغبطه است، گذاشته سر پشت را جوانی دوران که کسی هر

 چه توهماتی، چه احساساتی، چه میان در شما سال و همسن جوانهای دنیا در مروزا

 غبار شورهاک ترینپیشرفته در میگذرانند؟ را گرانبها و عزیز دوران این دارند فعالیتهائی

 از ریبسیا است؛پوشانده را جوانی زیبای زندگی روی هدفی،بی افسردگی، ناامیدی،

 هست؛ خودشان برای مادی حقیر و ککوچ آرزوهای به رسیدن هدفشان فقط جوانان

 که راهی در را جوانی کمیاب  و عظیم نیروی نه چشند،می را خلق به خدمت لذت نه

 صلا ا بلکه ندارند، واال هدفهای فقط نه بسیاری و میکنند؛ خرج هست آن یشایسته

 و زودگذر شهوات در غرق مادیات، در غرق روزمره، صورت به را زندگی و ندارند هدف

 عاشق و مؤمن جوان یک که معنوی متأللئ روح آن از میکنند؛ طی کننده افسرده

. همندنمیف چیزی آنها است، برخوردار حقیقت و زیبائی و عشق مبدأ به متوجه و خدمت

 خور در هم - باشند داشته بصیرت چشم اگر - انسانهائی چنین یک برای شما جوانى 

 شما. ...0بدانید را روحیه این و را جهتگیری این و را دوران این قدر .است خوردن غبطه

 تعالم خدای از بدانید؛ قدر را این هستید، عظیم حرکت این اصلی محورهای خودتان که

 هم آنها د،هستن امور اندرکاردست که کسانی و مدیران دیگران، مسئولین،. باشید شاکر

 بخوانید، تحقیق با بخوانید، خوب را درس تحصیلی، سال. بدانند قدر را عظیم حرکت این

 بش و روز را، ساعات هم فراغت یدوره در. کنید پیدا را علمی هایقله به رسیدن قصد 

 .کنید غنی مردم به خدمت باشکوه  و زیبا حرکت این با را،
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 درستان. است همین وقت از استفاده بهترین و بیشترین نه، میشود؛ تلف وقتمان نگویید

 یرهدو در که هم جهادی اردوهای در بکنید، را کارتان بکنید، را پژوهشتان بخوانید، را

 آشنا دممر متن با را شما این. کنید شرکت میکند مشغول را انسان ایهفته چند سال،

 میماند، ردو مسئولین چشم از غالباا  که جامعه معضلت و مشکلت با را شما این میکند،

 شعاع یک و خودشان دُور ندارند، جامعه واقعیّتهای از خبر مسئولین از بعضی. میکند آشنا

 رد،میگذ چه دور شهرهای در میگذرد، چه روستاها در[ اینکه] بینند؛می فقط را محدودی

 ولط در من را این. نیستند ملتفت اصلا را اینها میگذرد، چه فرودست هایخانواده در

 هاعضیب در امدیده را این ام؛کرده تجربه مکرّر ساله، سی بیست طوالنی یتجربه این

 ید،هست جوان االن شما. هست چه که ندارند خبر میکنم؛ عرض دارم عزیزانم شما به که

 فادهاست فرصت این از ندارید، زیادی گرفتاری دارید، وقت دارید، حوصله دارید، نیرو

 بمراتب جهادی اردوهای این است؛ جهادی اردوهای همین هم فرصتها از یکی. کنید

 ام،داده هشدار من اینکه با. است معمول هم هنوز متأسّفانه که است اردوهایی از بهتر

 از ییک! اروپا به دانشجویی اردوی اروپا؛ بفرستند که میکنند درست اردو هابعضی

 و رتشرافتمندانه و بهتر بمراتب آن از جهادی، اردوی این است؛ این کارها غلطترین

 مسئولیّت احساس مردم، با مستقیم تماس جهادی، اردوهای در حضور. است مفیدتر

 زیزع انسان چشم در خدمت مستقیم، طوربه کرد خدمت وقتی انسان. میکنید پیدا

 .1میکنید پیدا را ضعف نقاط میشود؛

 جوان و ودانشج و دانشگاه از ما که هم گاهی میکنند؛ نگاه منفی نقاط روی فقط بعضی

 که شکالیا فلن و مفسده فلن از اینها البد که میگویند خودشان به میکنیم، تعریف

 از و منفی بخشهای از ما نیست؛ بیخبری یمسئله این نه، ندارند؛ خبر دارد، وجود
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 طبیعت کرد؛ اهنگ باید را کار طبیعت لیکن نیستیم؛ بیخبر هم خیلی تاریک قسمتهای

 عجیبی تبلیغات معرض در هم آن جمعی، محیط یک در هم آن دانشجو، هم آن جوان،

 جوان فکر روی که تأثیرگذاریهائی دارد، وجود که اغواگریهائی دارد؛ وجود امروز که

 واقعیتهای به کنید نگاه شما اینها، به توجه با. دارد وجود ما دانشجوی یفهمیده

 همم خیلی که میفهمد انسان هست؛ دینی لحاظ از دانشجوئی محیط در که درخشانی

 یحضورها این ها،جماعت نماز این اعتکافها، این - کردند بیان که مواردی همین. است

 فعالیتهای این جهادی، اردوهای این حساس، مراکز در و حساس مواقع در فعال

 ساتیدا است؛ نظیربی امروز انصافاا ما دانشجوی جوان .است مهم خیلی اینها - سازندگی

 .3جور همین هم ما

 است، کرده هدیه شما به متعال خدای که را خدمتگزاری توان و را خدمتگزاری نعمت

 را این و. بخواهید خدا از را معنوی یگنجینه این افزایش کنید؛ شکر را خدا بدانید؛ قدر

 قیمتیذی و عظیمی یسرمایه چنین یک از کشوری هر و ایجامعه هر که بدانید

 عظمت و عزت هایقله برترین به توانست خواهد تردیدی هیچ بدون باشد، برخوردار

 هم، آن عامل. شماست ملت و شما یجامعه قطعی  سرنوشت این و. کند پیدا دست

 .4دارید شما که است ایروحیه همین هم، آن محرک  موتور

 بخشهای در آموزدانش و دانشجو جوانهای خود شد؛ شروع جوانها خود از اول کار، این

 به پرشکوه و زیبا حرکت این گزارش 79 سال در کردند؛ شروع را حرکت این مختلف،

. شود داده کشور جوانان یقاطبه به سازندگی بسیج پیام اینکه به شد منجر و رسید ما
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 آغاز در سازندگی جهاد مثل درست است؛ مردمی خودجوش حرکت یک این یعنی

 خودشان کردند، شروع جوانها خود اول، بود؛ جور همین هم سازندگی جهاد. انقلب

 این. دهپیچی و دشوار بسیار اوضاع آن در شدند خدمتگزاری مشغول روستاها توی رفتند

 قداما بخش الهام مردم، کار. کرد تشویق سازندگی جهاد فرمان به را بزرگوار امام حرکت،

 .5است مسئوالن و مدیران

 تفادهاس خوب نعمت این از اگر. ماست اختیار در امروز که است بزرگ نعمت یک بسیج

 را دهکننکفران آن متعال خدای بشود، کفران که نعمتی هر. است شده کفران نشود

 یک. کندمی محرومش نعمت آن از که است این مجازات اولین و کرد خواهد مجازات

 وانندبت شاید کیاسعیدی آقای و حجازی آقای گفتیم که آمد من ذهن به دیگری چیز

 .«سازندگی بسیج طرح» رسیده؟ کجا به حاال دانمنمی. بیندازند راه را کار آن

 پشت. بیکارند هم تابستان از بعد ایعده بیکارند، هابچه تابستان ماه سه این یعنی

 اعزام و سازماندهی شما، با اشسازماندهی. کنید سازماندهی را هااین...  و هاکنکوری

 و ریجمهو ریاست محروم مناطق دفتر و سازندگی جهاد با قبلی هایشناسایی. شما با

 ینیبپیش را فراوانی روستاهای بروند بگذارند پول دولت، با هم بودجه. جاها یبقیه

 ادهج اینجا ندارند، غسالخانه اینجا ندارند، مسجد اینجا روستاها، این در بروند. کنند

 انقلب اول که کارهایی مثل...  و است نشده درو خانواده تا چهار یمزرعه جااین ندارند،

 .خواهندمی هم خدا از هابچه. کردندمی

 به وقتی دادیدمی هابچه به جنگ توی که شیرینیدهان مثل هم مختصری چیز یک

 بین این رد البته. بکند کار بسیج در روز بیست هرکسی رفتند،می روزه بیست هایدوره

 جورهمه و بنّا. است الزم هم موتوری. است الزم هم فنی کارگر. است الزم هم مهندس
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 و اعزام و بندیدسته و سازماندهی. کنید جور را جنس. باشد الزم است ممکن آدمی

 با هم پشتیبانی. سازندگی جهاد با کارها یبقیه و شناسایی شما، با کار یاداره

 وقت دیان و ماه یک هستیم، اردیبهشت در االن امسال، بیفتید راه. دولتی هایدستگاه

 عمل سوطمب طور به آینده سال از. کنید کسب تجربه کنید، عمل تمرینی امسال. دارید

 .کنید

 در سهمدر تعدادی. کردند کمک رفتند نیروها این: بدهید آمار توانیدمی تابستان آخر

 یتو که نیاید وجود به باررقت یمنظره آن بوشهر در تا. است شده ساخته روستاها

 دهندب شانجیب از هم پول بروند، جاآن به دختربچه تا پنجاه یا صد چنانی،آن یخانه

 .6کند تحمل را مناظر طوراین تواندنمی واقعاا انسان که بخوانند درس جاآن و

 انیرسخدمت برکاتش از یکی سازندگی بسیج عظیم حرکت و هجرت اردوهای کار  این

 لحاظ از .میشوند مندبهره مستقیم صورت به شما خدمت این از نفر میلیونها که است

 شما. میشوند مندبهره هدایت، و معنوی لحاظ از زندگی، یروزمره امور لحاظ از مادی،

 یک در متشرع و متدین و مؤمن جوان یک حضور خود   ندهید، آنجا هم قرآن درس اگر

 هاآن است؛ قرآن یآیه مجسم مظهر مردم، بین در جوانان، بین در روستائی، یمجموعه

 شما ؛«7مالسنتک بغیر النّاس دعاة کونوا. »میدهد سوق معنویت، به انقلب، به دین، به را

 یرسانخدمت این. میکنید دعوت دین به اسلم، به ایمان، به را مردم خودتان عمل با

 شما که است خدمتی مهمتر، این از. معنوی رسانیخدمت و مادی رسانیخدمت است؛

 در که هائیبالقوه به میکنید؛ فعال را خودتان درونی استعدادهای میکنید؛ خودتان به

 میشوید؛ اآشن مردم زندگی با میکنید؛ پیدا تجربه میبخشید؛ فعلیت هست، شما وجود

 خودتان رد میکنید؛ لمس را زندگی واقعیتهای میشود؛ شکسته طبقاتی حصارهای این
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 هزند خودتان وجود در را احساس این و میکنید احساس را رسانیخدمت بهجت و شعف

 این هک جوانی…نمیشود خسته کار از بچشد، را کار و خدمت لذت که کسی. میکنید

 که دوم یفایده هم این نمیشود؛ خسته خدمت از کرد، کشف خودش وجود در را لذت

 .است بزرگی بسیار یفایده

 کی در شما وقتی. شد خواهید تلش و کار سفیران شما که است این سوم یفایده

 ردمم میان در دسترس، از دور نقاط در کوهستان، در کویر، در میشوید؛ حاضر محیطی

 ویدمیش شما و میگیرد الهام شما از آنجاست، در که جوانی میشوید، کار مشغول محروم

 ؛«جمیعا النّاس احیا فکانّما احیاها من. »مجاهدت و جهاد و خدمت و کار و تلش سفیر

 این .هست کار این در فراوانی فوائد. است بزرگی یفایده میکنید؛ زنده را دلها شما

 .8کنید حفظ را عظیم جریان

 راتیخط از یکی. بدهید ترجیح بودن جدابافته یتافته یروحیّه بر را جهادی یروحیّه

 یتافته نندک احساس که است این میگیرد، دارند امتیازی یک که را کسانی گریبان که

 این ت،اس بزرگی خطر این باالترند؛ همه از گردن و سر یک کنند احساس اند،جدابافته

 شما در بیماری این نگذارید است؛ شخصیّتی بیماری  یک است، شخصیّتی خطر یک

 تقویت خودتان در را جهادی یروحیّه و جهادی کار که است این هم راهش و بکند رشد

 ،دانستن خود یوظیفه را کار دادن، انجام خدا برای را کار یعنی جهادی یروحیّه. کنید

 برای. است جهادی یروحیّه این آوردن؛ میدان به درست کار  راه  در را نیروها یهمه

 خیلی جهادی اردوهای در حضورتان بشود، تقویت شما در جهادی یروحیّه این اینکه

 .9است خوب
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 ت؛اس انسان باطن در نورانی ئینقطه آن، هایسختی تحمل و مردم به خدمت به میل

 ایی،خودنم سودجوئی،: آفتها نگذارید و دهید گسترش خود جان در میتوانید چه هر را آن

 از و بخواهید کمک او از و نگهدارید خدائی را خود نیت. کند اندودگ ل را آن...  و تنبلی

 .01باشید موفق. بگذارید مایه آن برای خود نیروی یهمه

 که انسانی. ایمان و عشق. است اصلی ستونهای اینها همت؛ و بصیرت ایمان، و عشق

 احساس از که انسانی. کند تصویر نمیتواند خود حرکت برای محوری ندارد، ایمان

 راراستم و دهد ادامه را حرکت این نمیتواند نیست، برخوردار قلبی عمیق و عاشقانه

 ؛میکند اکتفاء محدود فرازهای به کوچک، کارهای به ندارد، همت که انسانی. بخشد

 عشق گرا میرود؛ عوضی را راه ندارد، بصیرت که انسانی. نمیدوزد هاقله برترین به چشم

 و عشق. میرود کجراهه میکند، مصرف غلط راه در را آن هست، او در هم ایمانی و

 شد انقلب لذا داد؛ ما یجامعه و ما مردم به انقلب را اینها بصیرت؛ و همت ایمان،

 لَّّهال ضرب کیف تر لم أ: »است شده برده نام آن از قرآن در که ایطیبه یشجره همان

 ...«طیّبة کشجرة طیّبة کلمة مثل

 مرزهای در دفاعی حرکت نیاز  روز یک بود، جامعه درون در دفاعی حرکت نیاز  روز یک

 یمانهاست،ا و عقاید تحکیم به نیاز  روز یک است، دانش و علم به نیاز  روز یک بود، کشور

 در لفص با متناسب هایمیوه شرائط، این یهمه در است؛ خدمتگزاری به نیاز  روز یک

 .00است انقلب حرکت  این. میشود گذاشته مردم اختیار
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و  یخدمون و حین یبنونسلمٌ علی هیئت دانشجوئی آل یاسین، حین یعمرون و حین 

ی اول، عمران و خدمت و احسان به حین یُحسنون الی الناس. و این در واقع در درجه

 .01شاءاهلل موفق باشیدخودشان است که: من عمل صالحاا فلنفسهم یمهدون. ان

 و واقعیت دندی و روستاها به توجه یمسئله بود، 03بیانات در که دیگری ینکته یک

 ام یهمه برای این که کردم، توجه اینکته به من. بود محورعدالت اقتصادى  نگاه

 به راجع آمدند که محترمی جوان این. من برای هم شما، برای هم است؛ آموزدرس

 جزو شانای کردند، که معرفیای گفتند، را مطالبی محورعدالت اقتصادى  نگاه یمسئله

 اردوهای جزو کسی وقتی. شد روشن قضیه خب،. هستند جهادی اردوهای یمجموعه

 تفکر بعااط میبیند، چشم به را واقعیتها میکند، سرکشی محروم مناطق به است، جهادی

. تاس درس ما یهمه برای این میشود؛ زنده اینجور او در محورعدالت اقتصاد پیگیری

 در این کرد؛ لمس را آنها مسائل تا شد مرتبط جامعه مختلف قشرهای با باید

 .04میگذارد اثر کشور گوناگون مسائل به ما نگاه در ما، گیریتصمیم

 آمد 05جوان این که شدم خوشحال من_. بدهید تداوم بدهید، توسعه را جهادی اردوهای

 ایشان که حرفهایی همین بله،. _ داد شرح و کرد صحبت جهادی اردوی از و اینجا

 خدمت هم است، تمرین هم جهادی، اردوهای این است؛ من تأیید مورد همه گفت،

. ستا ارزشی با چیز خیلی است؛ جامعه فضای با آشنایی هم است، خودسازی هم است،
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 هادج است، کار است؛ جهاد واقعاا  هست، هم جهاد بدهید؛ توسعه بتوانید را اینها روزروزبه

 اروست به راجع که حرفهایی این البتّه. است محرومین به خدمت است، تلش است،

 من که یمطلب آن حاال. ایمگفته مختلف، دولتهای در سالها ما که است حرفهایی گفتند

 موارد یک در مگر کند دخالت نمیتواند اجرائی کارهای در رهبری که گفتم نماز از قبل

 این- مختلف دولتهای به بنده روستاها، یدرباره است؛ همین اشنمونه یک خاص،

 روشنی هایراه. امکرده سفارش مکرّر -او قبل دولت او، قبل دولت قبل، دولت دولت،

 که اروست با مناسب صنایع[ یکی] کردند؛ بیان جوان این را موردش چند حاال دارد؛ هم

 فرض ت؛اس روستا با متناسب که هست کوچکی صنایع[. است کارساز] بیفتد راه اگر

 ویر میریزد و افتدمی اینها هایسیب دارد، سیب درختهای مثلا ارومیّه باغهای کنید

 باغ صاحب برای که است ارزان قدرآن قیمتش. میشود کود و -را این دیدم بنده- زمین

 دارد؛ن قیمت[ یعنی! ]جایی یک بفرستند کنند جمع را این بدهد پول که ارزدنمی

 جاهمان فلن، یا سازیکمپوت یا سازیافشره یکارخانه کنید فرض اگر کهدرحالی

 راه هیچ یعنی است؛ جوریاین هاراه. میشود زنده ثروت این یهمه بشود، تشکیل

. ککوچ هایگذاریسرمایه با است، آسانی هایراه خیلی ندارد؛ وجود دشواری یپیچیده

 دارد؛ زمال میلیون صد بکنیم، درست بخواهیم شغل یک اگر! آقا میگویند ما به گاهی

 الزم مه میلیون پانزده ده گاهی هیچ، که میلیون صد میگویم، من که شغلهایی این

 من ظرن به بنابراین. بکنند و کنند همّت باید خب است؛ روشنی هایراه[ اینها. ]ندارد

 .06است مهم روستاها یمسئله به پرداختن است؛ خوب خیلی جهادی اردوهای
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 احساس این هست، شما در که مسئولیتی احساس این. بخواهید مدد متعال خدای از

 و شتعلم را خود اطراف که مشتعلی ینقطه مثل و کنید بیشتر روزروزبه را مسئولیت

 محیط در خانواده، محیط در: هستید جا هر. بگذارید اثر خود محیط در میکند، نورانی

 لطف روزروزبه. بگذارید تأثیر اطرافیان روی جامعه، محیط در درس، محیط در کار،

 رس از را لطفش دست متعال خدای و کرد خواهد پیدا بیشتری گسترش متعال خدای

 دعای مشمول تانهمه امیدواریم. داشت نخواهد بر تعالی شاءاللَّّهان عزیز، ملت شما

 داردب محفوظ را عزیزان شما یهمه شاءاللَّّهان خدا. باشید( فداه ارواحنا) بقیةاللَّّه حضرت
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 خواهران و برادران عزیزم، فرزندان عزیز، جوانان شما به میکنیم عرض خوشامد اوالا

 شور   اب خودتان، جوانی با خودتان، نیروی با خودتان، حضور با که متعهد و فعال باارزش 

 و میبخشید رونق را زمان از یدوره این و را جامعه و را کشور خودتان، ایمان و امید

 .میکنید آبرومند را تاریخ

 دارید؛ قرار عزیز جوانان شما امروز که جایگاهی واالئى   در کنیم عرض اول جمله یک

 جوانی هزار صدها شاید یا هزار هاده چه و صمیمی محفل این در حاضر جمع شما چه

 این جمله آن و. ندارند حضور اینجا در امروز و کردند حرکت روال و خیل همین در که

 هر برهه، این در شما برای جوانی دوران گذر و شما جوانى   به! من عزیزان: که است

 ایگرانبه و عزیز دوران اینجور کردن، جوانی اینجور جوانی، این. میخورد غبطه کسی

 است، گذاشته سر پشت را جوانی دوران که کسی هر برای کردن، خرج را جوانی

 .است آورغبطه

 چه توهماتی، چه احساساتی، چه میان در شما سال و همسن جوانهای دنیا در امروز

 غبار شورهاک ترینپیشرفته در میگذرانند؟ را گرانبها و عزیز دوران این دارند فعالیتهائی

 از اریبسی است؛ هپوشاند را جوانی زیبای زندگی روی بیهدفی، افسردگی، ناامیدی،

 هست؛ خودشان برای مادی حقیر و کوچک آرزوهای به رسیدن هدفشان فقط جوانان

 که راهی در را جوانی کمیاب  و عظیم نیروی نه میچشند، را خلق به خدمت لذت نه

 صلا ا بلکه ندارند، واال هدفهای فقط نه بسیاری و میکنند؛ خرج هست آن یشایسته

 و زودگذر شهوات در غرق مادیات، در غرق روزمره، صورت به را زندگی و ندارند هدف

 عاشق و مؤمن جوان یک که معنوی متأللئ روح آن از میکنند؛ طی کننده افسرده

. همندنمیف چیزی آنها است، برخوردار حقیقت و زیبائی و عشق مبدأ به متوجه و خدمت
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 خور در هم - باشند داشته بصیرت چشم اگر - انسانهائی چنین یک برای شما جوانى 

 .است خوردن غبطه

 وانت و را خدمتگزاری نعمت بدانید؛ را روحیه این و را جهتگیری این و را دوران این قدر

 نید؛ک شکر را خدا بدانید؛ قدر است، کرده هدیه شما به متعال خدای که را خدمتگزاری

 ره و ایجامعه هر که بدانید را این و. بخواهید خدا از را معنوی یگنجینه این افزایش

 ردیدیت هیچ بدون باشد، برخوردار ذیقیمتی و عظیمی یسرمایه چنین یک از کشوری

 طعى  ق سرنوشت این و. کند پیدا دست عظمت و عزت هایقله برترین به توانست خواهد

 ایروحیه همین هم، آن محرک  موتور هم، آن عامل. شماست ملت و شما یجامعه

 .دارید شما که است

 اردوهای و سازندگی بسیج عظیم حرکت این مورد در کنیم عرض جمله یک خب،

 هک کنم اقرار باید من را این البته. شده آغاز است سال ده رسمی، طور به که هجرت

 بخشهای در آموزدانش و دانشجو جوانهای خود شد؛ شروع جوانها خود از اول کار، این

 به پرشکوه و زیبا حرکت این گزارش 79 سال در کردند؛ شروع را حرکت این مختلف،

. شود داده کشور جوانان یقاطبه به سازندگی بسیج پیام اینکه به شد منجر و رسید ما

 آغاز در سازندگی جهاد مثل درست است؛ مردمی خودجوش حرکت یک این یعنی

 خودشان کردند، شروع جوانها خود اول، بود؛ جور همین هم سازندگی جهاد. انقلب

 این. دهپیچی و دشوار بسیار اوضاع آن در شدند خدمتگزاری مشغول روستاها توی رفتند

 قداما بخش الهام مردم، کار. کرد تشویق سازندگی جهاد فرمان به را بزرگوار امام حرکت،

 .است مسئوالن و مدیران

. تاس اصلی ستونهای اینها همت؛ و بصیرت ایمان، و عشق چیست؟ اینجا عاملْ خب،

. ندک تصویر نمیتواند خود حرکت برای محوری ندارد، ایمان که انسانی. ایمان و عشق

 را رکتح این نمیتواند نیست، برخوردار قلبی عمیق و عاشقانه احساس از که انسانی

 فرازهای به کوچک، کارهای به ندارد، همت که انسانی. بخشد استمرار و دهد ادامه



 

05 

 را راه دارد،ن بصیرت که انسانی. نمیدوزد هاقله برترین به چشم میکند؛ اکتفاء محدود

 میکند، مصرف غلط راه در را آن هست، او در هم ایمانی و عشق اگر میرود؛ عوضی

 یجامعه و ما مردم به انقلب را اینها بصیرت؛ و همت ایمان، و عشق. میرود کجراهه

 أ: »است شده برده نام آن از قرآن در که ایطیبه یشجره همان شد انقلب لذا داد؛ ما

 درخت مثل طیب یکلمه.«07طیّبة کشجرة طیّبة کلمة مثل اللَّّه ضرب کیف تر لم

 دارای دار،ریشه ؛«الّسماء فی فرعها و ثابت اصلها. »است طیب و سالم و نیکونهاد

 اذنب حین کلّ  اکلها تؤتی. »فراگیر برگ و شاخ دارای و مستحکم و عمیق یریشه

 قرار جامعه دسترس در و اختیار در نیاز مطابق یمیوه فصل، مطابق یمیوه ؛«ربّها

 که انقلبیای حرکت. است چیزی چنین یک انقلب است؛ طیبه یکلمه این. میدهد

 - نصدیقی و معصومین و شهدا و اولیاء و طیبین راه حقیقى  رهرو  آن - ما بزرگوار امام

 .است طیبه یکلمه همان گذاشت، ما پای مقابل در

 مرزهای در دفاعی حرکت نیاز  روز یک بود، جامعه درون در دفاعی حرکت نیاز  روز یک

 یمانهاست،ا و عقاید تحکیم به نیاز  روز یک است، دانش و علم به نیاز  روز یک بود، کشور

 در لفص با متناسب هایمیوه شرائط، این یهمه در است؛ خدمتگزاری به نیاز  روز یک

 .است انقلب حرکت  این. میشود گذاشته مردم اختیار

! شد مامت انقلب کردند اعلم. است شدنیکهنه یا شد کهنه انقلب کردند خیال ایعده

 بودند؛ن راه یادامه به قادر بود، کشیده ته شانذخیره خودشان بودند؛ شده تمام خودشان

 أنساهمف اللَّّه نسوا. »کردند اشتباه کردند؛ قیاس خودشان به را انقلب را، جامعه را، دنیا

 نمیتواند درست هم را خودش حتّی انسان شد، رابطه قطع خدا با ؛ وقتی«08انفسهم

 قطع خدا با انسان جور چه. آرمانهایش به برسد چه اش،جامعه به برسد چه بشناسد،

 یداپ غلبه انسان جان بر خودمحوریها مادی، گرایشهای هوسها، که وقتی میکند؟ رابطه
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 راف خود در را آنها ایمان و همت ضعیف  یحشره عنکبوتی، تار مثل هاجاذبه این و کرد

 هم ندهآی در داشتیم، هم گذشته در. داشتیم اینجوری. میشوند متوقف وقت آن گرفت،

 ازب انقلب مسیر و انقلب راه از که کسانی آن. هستند ریزشها اینها داشت؛ خواهیم

 که قتیو. اندبسته انقلب با دشمنی کمر اول، از که نیستند کسانی لزوماا میمانند،

: خصیش حقیر  و کوچک هدفهای وقتی میماند؛ راه در کرد، غلبه انسان بر مادی یانگیزه

 برای قدرت، به رسیدن ریاست، به رسیدن تجملت، به رسیدن منال، و مال به رسیدن

 .میرود یاد از اصلی هدف هدف، شد انسان

 راه در راگ برسیم، هدفی به محلی، به که هستیم آن پی در ما که وقتی مسیر یک در

 دفه را آنجا و شد سست پامان و شد پیدا خوبی یخانهقهوه ای،چشمه یک زاری،سبزه

 یاد از هدف بگذرانیم، خوش را لحظه این اینکه به شد خوش دلمان کردیم، فرض

 به هم را دیگران آمد، بعضی سر  که بود بلئی این. ماند خواهیم راه از رفت؛ خواهد

. میکردند اهاشتب شد؛ فراموش امام گفتند شد، تمام انقلب گفتند کردند، قیاس خودشان

 اشقانهع احساسات به متکی ایمانهاست، به متکی است، خدائی حقیقت یک انقلب

: یگویمم هم االن ام،گفته بارها من لذا میشود؟ تمام مگر. است بصیرت به متکی است،

 ویترق ایمانشان اگر اول نسل جوانان از است، انقلب سوم نسل که ما امروز جوان نسل

 .ندنیست ترعقب یقیناا نباشد، ترروشن بصیرتشان نباشد، پرشورتر نباشد،

 همه این اب امروز جوان . بمانند نمیتوانستند میشدند، میدانها وارد افراد از بسیاری روز آن

 هب که وقتی خودپرستی، و شهوت و مادیگری انتشار ابزارهای همه این با ها،وسوسه

 خیلی این .میشود میدان وارد اینجور میکند؛ جانفشانی اینجور میرسد، وظیفه انجام پای

 .است باارزش خیلی است؛ باارزش

 اصلی محورهای خودتان که شما. بدانید قدر را هجرت اردوهای این و سازندگی بسیج

 لین،مسئو. باشید شاکر متعال خدای از بدانید؛ قدر را این هستید، عظیم حرکت این

 ار عظیم حرکت این هم آنها هستند، امور اندرکاردست که کسانی و مدیران دیگران،
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 به سیدنر قصد  بخوانید، تحقیق با بخوانید، خوب را درس تحصیلی، سال. بدانند قدر

 تحرک این با را، شب و روز را، ساعات هم فراغت یدوره در. کنید پیدا را علمی هایقله

 .کنید غنی مردم به خدمت باشکوه  و زیبا

 انیرسخدمت برکاتش از یکی سازندگی بسیج عظیم حرکت و هجرت اردوهای کار  این

 لحاظ از .میشوند مندبهره مستقیم صورت به شما خدمت این از نفر میلیونها که است

 شما. میشوند مندبهره هدایت، و معنوی لحاظ از زندگی، یروزمره امور لحاظ از مادی،

 یک در متشرع و متدین و مؤمن جوان یک حضور خود   ندهید، آنجا هم قرآن درس اگر

 هاآن است؛ قرآن یآیه مجسم مظهر مردم، بین در جوانان، بین در روستائی، یمجموعه

 ؛«09مالسنتک بغیر النّاس دعاة کونوا. »میدهد سوق معنویت، به انقلب، به دین، به را

 این. میکنید دعوت دین به اسلم، به ایمان، به را مردم خودتان عمل با شما

 خدمتی مهمتر، این از. معنوی رسانیخدمت و مادی رسانیخدمت است؛ رسانیخدمت

 هب میکنید؛ فعال را خودتان درونی استعدادهای میکنید؛ خودتان به شما که است

 مردم زندگی اب میکنید؛ پیدا تجربه میبخشید؛ فعلیت هست، شما وجود در که هائیبالقوه

 میکنید؛ مسل را زندگی واقعیتهای میشود؛ شکسته طبقاتی حصارهای این میشوید؛ آشنا

 وجود در را احساس این و میکنید احساس را رسانیخدمت بهجت و شعف خودتان در

 همان. نمیشود خسته کار از بچشد، را کار و خدمت لذت که کسی. میکنید زنده خودتان

 هک جوانی ام؛خوانده گزارشها در قبلا هم من گفتند، عزیز برادران گزارشها در که طور

 دوم یفایده هم این نمیشود؛ خسته خدمت از کرد، کشف خودش وجود در را لذت این

 .است بزرگی بسیار یفایده که

 کی در شما وقتی. شد خواهید تلش و کار سفیران شما که است این سوم یفایده

 ردمم میان در دسترس، از دور نقاط در کوهستان، در کویر، در میشوید؛ حاضر محیطی

 ویدمیش شما و میگیرد الهام شما از آنجاست، در که جوانی میشوید، کار مشغول محروم

                                                      
 161 فحهص ،00 لدج بحاراالنوار، 11
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 ؛«11جمیعا النّاس احیا فکانّما احیاها من. »مجاهدت و جهاد و خدمت و کار و تلش سفیر

 این .هست کار این در فراوانی فوائد. است بزرگی یفایده میکنید؛ زنده را دلها شما

 .کنید حفظ را عظیم جریان

. تاس حرکت حال در تاریخی خطرناک پیچ یک در شما ملت و شما کشور! من عزیزان

 از دیم،رسی خطرخیز خطرناک، نقاط به. میکنیم طی را پیچ این داریم ما است سال سی

 اریخت به مربوط فقط تاریخی حساس ینقطه این. نشده تمام لکن کردیم؛ عبور آن

 کودر دچار قرنهاست که اسلمی امت. است اسلمی امت تاریخ به مربوط نیست، ایران

 یاریبس یا برخی دچار است، تمدن کاروان از ماندگیعقب دچار است، تحقیر مورد است،

 امت که است رسیده فرا این نوبت امروز است، دیکتاتور و فاسد زمامداران و حکام

 گرفتاریها همه این آلودگیها، همه این مشکلت، همه این بار زیر از را خود اسلمی

 دنیای است، تعارض دنیای دنیا،. است برداشته را اول بزرگ قدم ایران ملت. کند خلص

 اهندنمیخو که قدرتهائی قدرتهاست؛ میان مادی کشتیگیریهای دنیای است، جنگ

 بیکار میمانند،ن ساکت بکنند، حضور و شخصیت احساس و کنند بلند سر مستقل ملتهای

 احکام از یبرخاسته درونى  استعداد یک از اسلمی امت میدانند که بخصوص نمیمانند؛

 انقلب اول  از. کردند کشیصف دیدید که میکنند، کشیصف لذا است؛ برخوردار اسلمی

 میان و یالمللبین خواهانزیاده المللی،بین مستبدان یجبهه میان بندیصف اسلمی،

 اسلم هدف، اما است؛ ایران هدف، میکنند وانمود. شد شروع ایران شجاع و بزرگ ملت

 است، معنویت عظیم، حرکت این موتور که میدانند. است اسلمی امت هدف، است؛

 ستا ایران ملت خطشکن البته. معارضند قرآن و اسلم با لذا است؛ اسلم است، قرآن

 بیش تگذش با خطشکن، عظیم نیروی این اما. میکنند متوجه خطشکن به را ضربات و

 نشینیعقب فقط نه نشد، متزلزل عزمش فقط نه نشد، سست پاهاش فقط نه دهه، سه از

 .کرد هم بیشتر را خود شتاب بلکه نکرد،

                                                      
 12، آیهمائدهسوره  26
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 هم همتمان، هم ما امروز: است واقعیت نیست، شعار گفته این و امگفته من بارها

 هدایت. تاس بیشتر بمراتب قبل سال سی از گوناگونمان توانائیهای هم بصیرتمان،

 ار امیدش آنها که چیزی نشده؛ کهنه ما در انقلب جهتگیری انقلب، روح انقلب،

 د؛هستی عزیز جوانان شما همین شاهدها بهترین. جوانها همین: دلیل و شاهد. داشتند

 اضرح گوناگون هایصحنه در که آگاه و باهمت و بابصیرت یبالنده و پویا نسل این

 .است

 هم ار ایهسته انرژی هستند؛ جوانها همین است، پیچیده فناوری کارهای صحبت  اگر

 یکنند؛م فعالیت دارند ما جوانهای هم بنیادی سلولهای در میکنند؛ پا سر دارند ما جوانهای

 د؛جوانهاین میرویم جا هر فناوریها، اقسام و انواع و نانو، فناوری زیستی، فناوری در و

 انقلب اول از نه کردند، ملقات را امام نه دیدند، را جنگ دوران نه که جوانهائی

 تخدم و عمل میدان به. است بالنده و پوینده حرکت حرکت، این پس. دارند ایخاطره

 سیاست دانمی به میبینیم؛ را سازندگی بسیج عظیم حرکت همین میرسیم، که تلش و

 میبینیم، را بهمن ی11 حرکت میبینیم، را دی 9 حرکت میرسیم، که حضور اعلم و

 امروز هک است این معناش چیست؟ معناش اینها میبینیم؛ را انتخابات در عظیم حضور

 حرکت جهت همان در ما ملت عموم و - هستند ما ملت قاطع اکثریت که - ما جوانان

 شپی دارند هستند، فزایندگی به رو انقلب، دست ضرب همان با و اسلمی انقلب

 .رفتیم پیش ما پس. میروند

 روز آن است؛ ضعیفتر امروز بود، قویتر روز آن. است مقابل ینقطه درست دشمن،

 میگفتند عدب هفته، یک ظرف در میگفتند بعد روزه، سه ما میگفتند و بود بیشتر امیدش

 یکس گزافی حرفهای چنین امروز میبریم؛ بین از را، نظام را، انقلب ماه، دو ظرف در

. جلوست به ور حرکت   حرکت، این پس. کردند نشینیعقب شدند، ناامید نمیشنود؛ اینها از

 زیاد وینیر با و جمع حواس با تدبیر، با احتیاط، با داریم تاریخی عظیم پیچ این در ما

 اجوانه شما عوامل، این از یکی است؛ اصلی عامل چند برکت به این و. میرویم جلو

 ورحض پیشبرنده، قوى  موتورهای از یکی. میبرید جلو را کشور دارید شما. هستید
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 نای گسترش روزروزبه شاءاللَّّهان و. بدانند قدر را جوانها حضور باید همه. جوانهاست

 محیط در چه پسران؛ در چه دختران، در چه شود؛ بیشتر ما جوانهای بین در روحیه

 نای و. دیگر اجتماعی گوناگون محیطهای در چه دبیرستانها؛ محیط در چه دانشگاه،

 یدینوم هم علتش غالباا که - افسردگی از ناشی حرفهای آلود،یأس حرفهای. شد خواهد

 .برد نخواهد جائی به راه - حرفهاست همین یگوینده افسردگى  و

 قدرتهای یهمه سال هشت. است تحمیلی جنگ آغاز سالگرد روزهای روزها، این

 ابق،س شوروی و آمریکا که است درست. ایران علیه دادند هم دست به دست دنیا نظامى 

 سرباز هب احتیاج نمیفرستند، سرباز آنها - نفرستادند سرباز جنگ، میدان توی عملا

 تادند،میفرس تجهیزات اما - بودند اینها دست اسیر عراق، ملت بیچاره. نبود فرستادن

 پول کردند،می تهیه صدام برای عرصه وضعیت از فضائی تصویر میدادند، جنگی ینقشه

 علیه رمیآمدب دستشان از هرچه میکردند؛ درست براش سیاسی اعتبار میفرستادند، براش

. ردندمیک پخش و میساختند تبلیغات و شایعه و دروغ نظام، علیه امام، علیه انقلب،

 برای آنها که صدامی کجاست؟ صدام امروز شد؟ چه نتیجه. کردند را کارها این یهمه

 اول ودند،ب کرده پیش بزرگوار امام با و اسلمی انقلب با و ایران عزیز ملت با یمقابله

 ندهز انقلب است، زنده امام اما رفت؛ دنیا از و مرد نکبت با هم بعد شد، ذلیل بشدت

 .است تجربه یک این. است زنده امام ملت اند،زنده امام فرزندان است،

 در که داستکبارن جهانى  یجبهه هایپیشکرده و میکنند سپر سینه که کسانی یهمه

 ربهتج این،. شد خواهند دچار سرنوشت همین به میگیرند، قرار اسلمی ایران مقابل

 خواهد زنده انقلب ماند، خواهد زنده امام. بود خواهد جور همین هم آینده در و است

 .رفت خواهند راه سر از زدهنکبت و منکوب شما دشمنان ماند؛ خواهید زنده شما ماند،

 و ولح به و پروردگار فضل به و برسد انقلب اهداف عالی هایقله به باید حرکت این

 .رسید خواهد الهی یقوه
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 الیشتانبیآ و پاک دلهای ارتباط ارتباطتان، بدانید؛ قدر را راه این بدانید؛ قدر را خودتان

 که یمسئولیت احساس این. بخواهید مدد متعال خدای از کنید؛ قویتر روزروزبه خدا با را

 شتعلیم ینقطه مثل و کنید بیشتر روزروزبه را مسئولیت احساس این هست، شما در

 در: هستید جا هر. بگذارید اثر خود محیط در میکند، نورانی و مشتعل را خود اطراف که

 تأثیر اطرافیان روی جامعه، محیط در درس، محیط در کار، محیط در خانواده، محیط

 تعالم خدای و کرد خواهد پیدا بیشتری گسترش متعال خدای لطف روزروزبه. بگذارید

 امیدواریم. داشت نخواهد بر تعالی شاءاللَّّهان عزیز، ملت شما سر از را لطفش دست

 ماش یهمه شاءاللَّّهان خدا. باشید( فداه ارواحنا) بقیةاللَّّه حضرت دعای مشمول تانهمه

 .بدارد محفوظ را عزیزان

 برکاته و رحمةاللَّّه و علیکم والسّلم
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 :یاوران جهادی گروه به خطاب ایخامنه اهللآیت حضرت ینوشتهدست متن

 تعالیبسمه

 تحمل و مردم به خدمت به میل. میسپارم خدا به را شما و سپاسگزارم تانهمه از

 خود جان در میتوانید چه هر را آن است؛ انسان باطن در نورانی ئینقطه آن، هایسختی

. کند داندوگ ل را آن...  و تنبلی خودنمایی، سودجوئی،: آفتها نگذارید و دهید گسترش

 آن برای خود نیروی یهمه از و بخواهید کمک او از و نگهدارید خدائی را خود نیت

 05/19/0381ای خامنه علی سید                                .باشید موفق. بگذارید مایه
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 :ینیاس آل دانشجوئی هیئت به خطاب ایخامنه اهللآیت حضرت ینوشتهدست متن

 و بنونی حین و یخدمون حین و یعمرون حین یاسین، آل دانشجوئی هیئت علی سلمٌ

 به احسان و خدمت و عمران اول، یدرجه در واقع در این و. الناس الی یُحسنون حین

 .باشید موفق شاءاهللان. یمهدون فلنفسهم صالحاا عمل من: که است خودشان

 




