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های اخیر از هر ا خود همه چیز داریم؛ معلوم است ما را در طول تاریخِ نه چندان دور خصوصاً، و در سدهگویم ماینجانب نمی

اند و دولتمردان خائن و دودمان پهلوی خصوصاً، و مراکز تبلیغاتی علیه دستاوردهای خودی و نیز خودْ پیشرفتی محروم کرده

دیدنها، ما را از هر فعالیتی برای پیشرفت محروم کرد. وارد کردن کاالها از هر قماش و سرگرم دیدنها و یا ناچیز کوچک

کردن بانوان و مردان خصوصاً طبقه جوان، به اقسام اجناس وارداتی از قبیل ابزار آرایش و تزئینات و تجمالت و بازیهای 

انگیز دارد، و سرگرم کردن ه بیشتر، که خود داستانهای غمها و مصرفی بارآوردن هر چکودکانه و به مسابقه کشاندن خانواده

ها، و دهها از این مصائب حساب و به تباهی کشاندن جوانها که عضو فعال هستند با فراهم آوردن مراکز فحشا و عشرتکده

حدود بسیار کنم به ملت عزیز که اکنون که تا شده، برای عقب نگهداشتن کشورهاست. من وصیت دلسوزانه و خادمانه می

چشمگیری از بسیاری از این دامها نجات یافته و نسل محروم حاضر به فعالیت و ابتکار برخاسته و دیدیم که بسیاری از 

ها رفت متخصصینِ ایران قادر به راه انداختن کارخانهها و وسایل پیشرفته مثل هواپیماها و دیگر چیزها که گمان نمیکارخانه

دستها را به سوی غرب یا شرق دراز کرده بودیم که متخصصین آنان اینها را به راه اندازند، در اثر  و امثال آن باشند و همه

محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی، خود جوانان عزیز ما قطعات محل احتیاج را ساخته و با قیمتهای ارزانتر عرضه کرده و رفع 

 .احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهیم می توانیم

های شیطانی شما را به سوی این بازان پیوسته به غرب و شرق با وسوسهباید هوشیار و بیدار ومراقب باشید که سیاست

 .المللی نکشند؛ و با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگیها قیام کنیدچپاولگران بین

ی کم ندارد و اگر خودی خود را بیابد و یأس را از خود دور کند و وبدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شورو

چشمداشت به غیر خود نداشته باشد، در درازمدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد. و آنچه انسانهای شبیه به اینان 

وابستگی به دیگران و تحمل  اند شما هم خواهید رسید به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکا به نفس، و قطعبه آن رسیده

 .سختیها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه اجانب



و بر دولتها و دست اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با 

ساز و خانه برانداز جلوگیری نمایند و به آنچه دارند کاالهای مصرف کمکهای مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود

 .بسازند تا خود همه چیز بسازند

خواهم که استقالل و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای و ازجوانان، دختران و پسران، می

شود نکنند؛ که وطن به شما عرضه میه از طرف غرب و عمال بیتجمالت و عشرتها و بی بند و باریها و حضور در مراکز فحشا ک

آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ 

ن وسایل و امثال آن شما خواهند با ایکنند؛ و میوابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت و کشورتان به چیز دیگر فکر نمی

 .نگه دارند« نیمه وحشی»را عقب مانده، و به اصطالح آنان 

 


