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رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سینماها و تئاترها از ابزارهای مؤثر تباهی و تخدیر ملتها، خصوصاً نسل جوان بوده است. در 

های بزرگی از این ابزار، چه در تبلیغ ضد اسالم و ضد روحانیت خدمتگزار، و این صد سال اخیر بویژه نیمة دوم آن، چه نقشه

و شرق، کشیده شد و از آنها برای درست کردن بازار کاالها خصوصاً تجملی و تزئینی از هر چه در تبلیغ استعمارگران غرب 

قماش، از تقلید در ساختمانها و تزئینات و تجمالت آنها و تقلید در اجناس نوشیدنی و پوشیدنی و در فرم آنها استفاده کردند، 

از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن بویژه در خانمهای به طوری که افتخار بزرگِ فرنگی مآب بودن در تمام شئون زندگی 

مرفه یا نیمه مرفه بود، و در آداب معاشرت و کیفیت حرف زدن و به کار بردن لغات غربی در گفتار و نوشتار به صورتی بود که 

های غرب یا شرق هنمود! فیلمهای تلویزیون از فرآوردفهم آن برای بیشتر مردم غیرممکن، و برای همردیفان نیز مشکل می

بود که طبقة جوان زن و مرد را از مسیر عادی زندگی و کار و صنعت و تولید و دانش منحرف و به سوی بیخبری از خویش و 

با  شخصیت خود و یا بدبینی و بدگمانی به همه چیز خود و کشور خود، حتی فرهنگ و ادب و مآثر پر ارزشی که بسیاری از آن

ها و عکسهای افتضاح ها با مقالههای غرب و شرق منتقل گردیده است. مجلهها و موزهن، به کتابخانهدست خیانتکار سودجویا

ها با مسابقات در مقاالت ضد فرهنگی خویش و ضد اسالمی با افتخار، مردم بویژه طبقة جوان مؤثر انگیز، و روزنامهبار و أسف

ها و مراکز قمار دار در ترویج مراکز فساد و عشرتکدهبر آن تبلیغ دامنهکردند. اضافه کنید را به سوی غرب یا شرق هدایت می

شد. و در های فروش کاالهای تجمالتی و اسباب آرایش و بازیها و مشروبات الکلی بویژه آنچه از غرب وارد میو التار و مغازه

شد؛ و صدها چیزهایی که امثال وارد می مقابل صدور نفت و گاز و مخازن دیگر، عروسکها و اسباب بازیها و کاالهای تجملی

کرد، چیزی اطالع هستیم. و اگر خدای نخواسته عمر رژیم سرسپرده و خانمان برانداز پهلوی ادامه پیدا میمن از آنها بی

های هها و نقشگذشت که جوانان برومند ما ـ این فرزندان اسالم و میهن که چشم امید ملت به آنها است ـ با انواع دسیسهنمی

بستند: های گروهی و روشنفکران غرب و شرقگرا از دست ملت و دامن اسالم رخت بر میشیطانی به دست رژیم فاسد و رسانه

کشاندند. کردند؛ و یا به خدمت قدرتهای جهانخوار درآمده و کشور را به تباهی مییا جوانی خود را در مراکز فساد تباه می

 .گذاشت و همه را از شر مفسدین و غارتگران نجات داد خداوند متعال به ما و آنان منت

بعد و به شورای نگهبان و اکنون وصیت من به مجلس شورای اسالمی در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما

لح ها از اسالم و مصاشورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله



شود، از کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می

نظر اسالم و عقل محکوم است. و تبلیغات و مقاالت و سخنرانیها و کتب و مجالت برخالف اسالم و عفت عمومی و مصالح کشور 

ان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه حرام است. و بر همة ما و همة مسلمان

در نظر شرع حرام و آنچه برخالف مسیر ملت و کشور اسالمی و مخالف با حیثیت جمهوری اسالمی است، به طور قاطع اگر 

کی از امور مذکور نمودند به اللهی اگر برخورد به یباشند. و مردم و جوانان حزبجلوگیری نشود، همه مسئول می

دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند . خداوند تعالی مددکار همه 

 .باشد


