
 یاران معنوی اهلل ابهی 
همانگونه که مستحضر می باشید امر مبارک الهی همواره جایگاه ویژه ای برای جوانان عزیز در نظر داشته است و روز  

   2021در پیام رضوان    به روز نقش عظیم ایشان را در میدان خدمت ملموستر و محسوستر میبیند. بیت العدل اعظم الهی
 نین فرمودند:چبا این عبارات قابل تأمل در خصوص ایشان 

جوانانی    .ساله خدمات جوانان بهائی استهای این دورۀ بیست و پنجترین ویژگی بخشیکی از چشمگیرترین و الهام"
غین  بلّ در مقام م   اند.ساعی جامعه احراز کردهکه با عمق ایمان و شهامت خویش جایگاه شایستۀ خود را در خّط مقّدم م  

راهنمایان سّیار حلقهامراهلل عنوان هماهنگ و مربیان نسل جوان،  به  نیز  کنندگان های مطالعه و مهاجرین داخلی، و 
برای خدمت به جوامع خود  ،  در پنج قاّر ۀ عالم  جوانان  مؤّسسۀ آموزشی در محدودۀ جغرافیایی و اعضای نهادهای امری

بلوغی که جوانان در انجام وظایفی که پیشرفت نقشۀ الهی به آن بستگی دارد از    اند.کردهبا خلوص و فداکاری قیام  
در قبال این بلوغ آشکار   نمایانگر شور و نشاط روحانی و تعّهدشان به تضمین آیندۀ نوع بشر است. ،اندخود نشان داده

ّن فرد بهائی برای عضوّیت محفل روحانی ایم که بالفاصله بعد از این رضوان، در حالی که سروزافزون، تصمیم گرفته
ابدا  برای  سّن  این  ماند،  خواهد  باقی  سال  یک  و  بیست  تقلیل   ءکماکان  سال  هیجده  به  بهائی  انتخابات  در  رأی 

اند بدون شک اطمینان ما را به توانایی خود در ایفای این  یابد.جوانان بهائی در سراسر جهان که به این سّن رسیدهمی 
                                                                                                                           "                    وجدانًا ومجّدانه به اثبات خواهند رساند. ،که هر منتخب بهائی به آن مأمور استوظیفۀ مقّدس 

 2021رضوان  

 ه ما میفرمایند: خطاب ب 2013فوریه  8در پیام  و

از مؤمنین جوان " برای هر نسلی  زمان خود به  فرصتی مغتنم پیش می   ، دوستان محبوب،  تا خدمتی منحصر به  آید 
قّدرات عالم انسانی ارائه دهد. برای نسل حاضر زمان آن فرا رسیده است که به تأّملی عمیق پردازد، تعّهدی جدید م  

 "ی الهی آماده نمایداحصمت و مشمول مواهب ال ت  نماید و خود را برای یک زندگی سراسر خد

در این برنامه تالش داریم که بر این مهم تأمل نمائیم که چگونه میتوانیم همانند تسهیلگرانی مشتاق و متعهد جوانانمان  
میدان خدمت را هر جا که نیاز است ،را در مسیر خدماتشان یاری نمائیم؟ چگونه قادر خواهیم بود که با انقطاعی تمام 

با اطمینان تمام به توانائیها و امکاناتشان     کنارشان باشیم؟ چگونه ممکن است  به ایشان سپرده و با حمایتهای بیشمار در
یشان دهیم ؟ و چگونه میتوانیم عاشقانه و صبورانه و البته منعطفانه "جوانانمان را  در راه دشواری که پیش رو دارند یار 

 توانمند کنیم تا نور عالم شوند."؟

امید به اینکه هر کدام از    .ت عظیمی را در حوزه تفکر، بینش و عمل میطلبددور عظیمی است و البته اقدامات و تغییرا
 ما در این میدان موفق به انجام خدماتی بیشمار گردیم.

 

   تأییدات دوست حقیقی همراه اقدامتان                  

 
 

 



"جوانان ما قدرت و توانایی آن را دارند که در تشیید و تجهیز جوامع آینده، در قرن آتیه، سهم به سزایی را ایفا نمایند  
 "  آری جوان تواند که عالمی را به حرکت درآورد. .

 به جوانان  ۱۹۸۴نویه ژا ۳پیام                                                                                       
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 مناجات شروع-1
کامی   ،امدادی بخش و در هر شامی  ، آن عزیز جانم جوان روحانی و جان رحمانی را در هر بامدادی  ، ای یار مهربانم

شک گلزار و  ه تابان. دیده اش را روشن کن و سینه اش را ر  عنایت کن. صبحش را خندان کن و شبش را روشنتر از م  
س مه  توحش را بزّین فرما و روح پرف  طّراحی گلهای معانی م  ه  ن دلش را بلب  نما. گ  چمن   د  ّید کن. نطقی ؤفیض روح الق 

جنبش و ه  نجری خوش الحان عنایت فرما که شهنازش آفاق را ببخش طوطیان شّکرشکن گردد و ح    گویا ده که حیرت
جوان روحانی نامیدی، روح امید بدم و رکنی شدید کن و در خضوع و خشوع و محوّیت   ،حرکت آرد. ای خداوند بیهمتا

              توئی مقتدر و توانا و توئی بخشنده و پرعطا.       وحید و فرید فرما.  ،و فنا و انقطاع از ماسوی
 ع ع                                                                                                                         

 ۶۹ص۸مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج                                                                                            
 

 
 

 بیان مبارک حضرت بهاءاهلل-2

 کتایبه نام دوست 
م  ۀ عالم از جذِب کلم ن شاء  اهلل  در حرکت و لکن عباد از آن غافل   مالِک ِقد    را   را که تو    انیکن مقصوِد عالم   . حمد، ِااّل م 

ؤ   حجوب   دیم  ّل از او م  باب   عاِن ی. در ر  و غافل   فرمود بر عرفاِن افقی که ک  ْفسی به محّبِت الهی و اّوِل جوانی   ش  ، هر ن 
 . است   امر   نما تا از تو ظاهر شود آنچه که سبِب ارتفاعِ   . جهد، مذکورفردوِس اعلی  او از اهلِ  ، شد  فائز 

 
 332ص   ۲ج  یات الهیكتاب آ                                                                                                     

 
 
 

 عبدالبهاءلوح مبارک حضرت -3
نجذب جمال مبارک گردید و مفتون دلبر آفاق شما باید در این عصر جدید قرن رّب مجید چنان م    ،ای جوانان قرن یزدان

 شوید که مصداق این شعر گردید 
 عالم مشهور به شیدایی ۀ اندر هم                                 یئای عشق منم از تو سرگشته و سوداِ 

بهترین   ،باببدیع و سن جوانی را توانایی است و ایام ش  ۀ  بیع است و جلوایام زندگانی را فصل ر    ء،ی عزیزان عبدالبهاا
دی آسمانی و توفیقی رّبانی، شب و روز بکوشید تا زینت أییاوقات انسانی. لهذا باید به قّوتی رحمانی ونّیتی نورانی و ت

زم شدید و  ّو مقاصد و بلندی هّمت و ع  ل  عشق و دانایی و به تنزیه و تقدیس و ع  اهل  ۀعالم انسانی گردید و سر حلق
لق مبعوث گردید و سبب عّزت امراهلل شوید. مظهر  ّو همّ م  لّویت فطرت و س  ع   لق رحمانی در بین خ  ت و مقاصد بلند و خ 

ِحبائِه الفِ   ءموهبت اهلل گردید و به موجب وصایا روش و حرکت جوئید و به خصائص    ،داءو نصایح جمال مبارک روحی اِل 
کماالت را شیر ژیان شوید و صحرای  ۀ  منتظر آنست که هر یک بیش ء  از از سایر احزاب شوید. عبدالبهااخالق بهائی ممت 

بهی م   نافۀفضائل را  م  البهاء  اال  یک  ل   ع ع    شکبار باشید و ع 
                                                                                                                  

 
 ۱۴۱ص  تعالیم بهائی  گلزار                                                                                                              

 



 امراهلل قسمتی از توقیع حضرت ولی محبوب -4
ولی روح هّمت و شهامت و فّعالّیت و آمادگی    ،هید استزجاه و ز  لیل و بضاعتشان م  هرچند تجارب ایشان)جوانان( ق  

آنان را مستعد    ، انداز خود ظاهر و آشکار ساخته   به خدمت و باالخره امید و اطمینان که تاکنون با عالقه و تمسک تامّ 
گی بزر    سهم  ،و الیق آن می سازد که در آن اقالیم در برانگیختن افکار جوانان و جلب و جذب آنان به آیین حضرت رحمن 

جوانان بهایی از هر طبقه و مّلت و قوم و  ۀ  ّثر و خردمندانؤداوم و متواند مانند شرکت م  هیچ امری نمی  .بر عهده گیرند
ک حر ّمد حیات و م  روح جوان و نیروی فّعاله ای را که م    ،همچنین مجهودات اداری  ،خدمات تبلیغی  رۀشیره در دای ع  
د در خدمات و  مشهود و جلوه گر سازد. این تعاون و تعاض   ،در انظار ناس در هر دو قاّره ،سیسات امر نوزاد الهی استأت

ن رحمانی و مشروعات و  ئیترّقی و تکامل آ  که بهترین وسیله ایست که به موجب آن اعداء دین اهلل    ،مجهودات امرّیه
سّلمه پی به این حقیقت م    ،نگرنددید می نقید و بی ایمانی و تر سسات یزدانی را با شّدت و ضعف با نظر مخالفت و ت  ؤم

صین  ستحکم و ر  م    ،اض و اساسش محکم و متین و مقّدراتشزنده و نب    ، ذعن گردند که شریعت اهللوقن و م  برند و م  
ساعی نه تنها موجب ازدیاد افتخار و قدرت و  است. امیدوارم و به جان و دل دعا و مناجات نمایم که چنین اشتراک م  

ثر ؤچنان نافذ و م  ،وای آنانبلکه نفس همکاری در حیات روحانی جوانان و تقویت ق    ،الء و شهرت امراهلل گردد زید اعتم  
جوان بهائی را به درجه ای مّتحد و مرتبط نماید که بیش از پیش به ابراز قابلیت و استعداد   ۀوارح جامعافتد و ارکان و ج  
 ل و مفتخر گردند.ئبحانی ناروحانی در ظّل امر حضرت س   بدیعی از تکاملۀ موفق و به مرحل ،ذاتّیه خویش

 ۱۴۴ظهور عدل الهی صفحه                                                                                                           
 

 
 
 
 
 

 خدمت جوانان به مقدرات عالم انسانی-5
مؤمنین جواندوستان   از  نسلی  برای هر  پیش می   ،محبوب،  مغتنم  به  فرصتی  زمان خود  به  تا خدمتی منحصر  آید 

قّدرات عالم انسانی ارائه دهد. برای نسل حاضر زمان آن فرا رسیده است که به تأّملی عمیق پردازد، تعّهدی جدید م  
ی الهی آماده نماید. در ادعیۀ خود در اعتاب  احصنماید و خود را برای یک زندگی سراسر خدمت و مشمول مواهب ال ت  

نماییم که از میان اجتماع سرگردان و پریشان بشری، نفوسی خالص و  مقّدسۀ علیا از جمال اقدس ابهی مسئلت می
ور  ص  خدوش نگردد و تمرکز بر ق  شان بر اثر توّجه به عیوب دیگران م  صیر را مبعوث فرماید: جوانانی که خلوص و صداقتب  

بر این خواهد بود    سعیشانشان حضرت عبدالبهاء و  ه سرمشقمبودهای خود، آنان را از تحّرک باز ندارد؛ جوانانی ک و ک 
های کنونی جامعۀ بشری،  شان بر نقایص و نارساییالهوت" گردانند؛ جوانانی که وقوفکه "محرومان ناسوت را محرمان  

کوشش برای تقلیب آن مصّمم سازد؛ و جوانانی که به هر قیمت، از    بلکه به ،گیری از اجتماع سوق ندهدآنان را به کناره
ورزند و با جّدّیت تالش نمایند تا "انوار عدل  های فراوان اجتماعی به هر شکل و صورتی، امتناع  عدالتینادیده گرفتن بی

 عالم را احاطه نماید." 

 2013فوریه 8 پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ               

 

 



 جوانان چون طلیعۀ لشگر، پیشرو جمیع هستند -6

 خطاب به کلیه محافل ملی میفرمایند:   ۱۹۷۵مه  ۲۵بیت العدل اعظم در پیام 

د را دارند و به  ئ ل سختیها و شدا جوانان عزیز که با نیروی حیات و قوای جوانی هر مشکلی را آسان شمرده طاقت تحمّ 
نجذب شتعل و م  م  ،با حرارت و محبت خود نفوسی را که مالقات میکنند    ، اوضاع محل وفق دادهسهولت خود را با  
ز  است مجهّ   ئیجوانان بها ۀ  یند چون با صفات و کماالت روحانی که سجیآ  عضالت جدید برمیم    حلّ   ۀمینمایند و از عهد

م به عهده گیرند . فی الحقیقه جوانان قادر خواهند بود در طرحهایی که در نظر گرفته شده سهمی بسیار عظی   ،گردند
امتیازات در میدان خدمت پیشرو جمیع هستند و در هر مشروعی که    ،لشگر  ۀچون طلیع  ،بهایی با این خصائص و 

اله خواهند بود. چشم انتظار این مشتاقان به که و فعّ محرّ ۀ  ملی قوّ   ۀشرکت نمایند چه در سطح محلی و چه در دایر 
 ته است. سوی جوانان بهایی دوخ

 

 

 بدیع(  179بیت العدل اعظم الهی ) 1401قسمتی از پیام نوروز-7

  پویایی   اینکه  گیتی  نقاط  شمار بی  در  تکوین  عصر  اّول   قرن  پایانی  سالیان   در  مبارک  امر   جامعۀ  ترّقیات  ترینمهم  از  یکی
  بوده  نمایان  اجتماع  به   خدمات  ارائۀ  و  خویش  نمودن  آماده  و  کماالت  تحصیل  در   تنها  نه  شانفّعالّیت  و   جامعه  جوانان
 حامی   و  هادی  و  رهنما،  و  همراه   محّرک،  و  مشّوق  مقام  در  آنان  عاشقانۀ  قیام  ابعاد  چشمگیر   بسیار  گسترش  بلکه  است
  دیگران   با   گامهم  جامعه  مقّدم  صّف   در  اکنون  جوان   نسل  جهان  ممالک  اکثر   در  که   رسیده  ایدرجه  به  نیز  جامعه   افراد  سایر 

 فزاینده،   شایستگی  این  بروز  و  عاشقانه  قیام  این   مشاهدۀ .  دارند  عهده  بر   پیش  از  بیش  هایمسئولّیت  و  نمایندمی  حرکت
  گرایی ماّدی  مکتب  که   حالی  در    . نماید  ممکن  کمتر  سّن   در   بهائی  انتخابات  در   را  آنان  مشارکت   تا   داشت  آن  بر   را   جمع   این
  فریبنده  هایخواسته به دستیابی برای تالش به را نفوس دیگری زمان هر از فراتر  شرقی و غربی از  اعمّ   بشری جوامع در
  جمال   بیان  این  مصداق  اخیر   سالیان  در  بهائی  جوانان  درخشندگی  و  تابندگی  درستی  به  دارد،می  سرگرم  و  مشغول   گذرا  و

  و   مبدأ  مالک  امر  خدمت  بر  شباب  عانی  ر    و  جوانی   اّول  در   که  نفسی  برای   از   وبیط  ” :  فرمایندمی  که   است  شده  مبارک
  به   نگریستن  زمینه،  این   در“است  ارض  و  سموات  خلق  از  اعظم  ،فضل  این  ظهور  .شود  زّینم    شحب  ه  ب  و  نماید  قیام  مآب

  شان تمّسک  و   عزیزان  آن  استقامت  روحّیۀ .  گرددمی  مشتاقان  این  مباهات  سبب  ایران   مبارک  خّطۀ   در   بهائی  عزیز   جوانان
 های عدالتیبی  و  شماربی  هایرحمیبی  علیرغم  مردمانش،  و  مقّدس  وطن  به   خدمت  مسیر   در   خود   روحانی  رسالت  به
  جمال   وفای  و   عشق   میدان  در   که   چرا  است  نموده  بهائی  عالم   جوانان  جمیع   برای   الگویی  و  سرمشق   را   آنان  حساب،بی
  مسئولّیت  ادای  در   هم  و  ماندند  کوشا   بینش   و  دانش  تحصیل  و  روحانی  خصایل  کسب  در  هم  نمودند،   جوالن  قدم

 حضرت   که  را واالیی   مقصد  و  اندبهائی  عالم   فخر   که  بدانند  باید  اهلل امر   مهد  دالور  جوانان .  شدند  ساعی  خویش  معنوی
 : بسپرند خاطر  و دل  به  اندداشته منظور برایشان الوری مولی

 هر یک بیشۀ کماالت را شیر ژیان شوید و صحرای فضائل را نافۀ مشکبار باشید.""عبدالبهاء منتظر آن است که 

 

 



 یک تجربه قابل تأمل -8
 سرویس خبری جهانی بهائی

فرد جوانان در اجتماع ایجاد کرده  های اخیر جامعۀ بهائی آلمان فضاهای متنوعی برای بررسی نقش منحصر به  در ماه
های جدیدی است. این فضاها محرک گفتگوی در حال رشدی در بستر گفتمان ملی پیرامون جوانان بوده است و بینش

است. در طی شش ماه گذشته دفتر امور خارجٔه جامعۀ بهائی تر در اجتماع فراهم کرده  نجوا  دربارٔه نقش بارز نسل
های مختلف  کننده سعی در بررسی این سؤاالت در محیطها شرکتها دهجلساتی را ترتیب داده است که در هر یک از آن

 ... اند  داشته
گیرد  دربارۀ جوانان انجام می  گوید: »ما متوجه شدیم گفتگوهای زیادیگابریال بروتو از دفتر امور خارجٔه جامعۀ بهائی می

های  های محلی، افرادی از گروهاما خود جوانان در این گفتگوها سهیم نیستند. بنابراین تصمیم گرفتیم با کمک سازمان
کند استعدادهای بالقؤه سنی مختلف را دعوت کنیم و در این مورد بحث و گفتگو کنیم که چه چیزی به جوانان کمک می

دارد.« این دفتر پس از مالقات کمک به اجتماع پرورش دهند و چه چیز آنان را از این مشارکت بازمی خود را در جهت  
های  کنند چند سؤال اساسی را شناسایی کرد: نسلهایی که در نقاط مختلف کشور با جوانان کار میبا سایر سازمان

توان  دارد؟ چگونه میآرزوهایشان برای اجتماع باز می  کنند؟ چه موانعی افراد جوان را از بیانمختلف چگونه با هم کار می
 شرایطی برای مشارکت سازندٔه جوانان ایجاد کرد؟ 

گوید این گفتگوها واضح کرده است که بسیاری از مردم برای خود و اجتماعشان، امید و آرزوهای مشترک  خانم بروتو می
نان اشتیاقی عمیق برای مشارکت در اجتماع از طریق حرفٔه  دارند. این گفتگوها تٔاییدی بود بر این که بسیاری از جوا

ها دارند. یک نکتۀ شاخص در مورد جوانان امروزی در آلمان این است  هایشان و سایر روشها، خانوادهمندی خود عالقه
ای این شیؤه  ها پیامدهاند. در این گفتگوهای اجتماعی بزرگ شدهها غرق در تکنولوژی آنالین مانند شبکهکه اکثر آن

هایی که در این زمینه مطرح شد این بود  ترین ایدهرشد نسل جوان مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان نمونه یکی از مهم
ند که محدود به یک مکان خاص نیست و این موضوع پذیرش  های وسیعی از همساالن در ارتباطکه جوانان با شبکه

کنندگان همچنین به بحث و گفتگو در مورد خصوصیات مختلفی پرداختند که  دهد. شرکتنسبت به تنوع را افزایش می 
 دوستی، پذیرش و شور و نشاط. وجه مشترک دوران جوانی است از جمله نوع

اش در جلب مشارکت جوانان برای خدمت به  ها همچنین فضایی ایجاد کرد تا جامعٔه بهائی آلمان تجربهاین کارگاه 
های زیادی در مورد جهت دادن به شور و  ف سرتاسر کشور را به اشتراک بگذارد. یادگیریجوامعشان در شهرهای مختل

های جوانان تمرکز بر  ترین مشارکت شوق و استعدادهای بالقؤه آنان در مسیر خدمت به دست آمده است. یکی از مهم
 شان است. عنوی پرورش نسل بعد و کمک به نوجوانان در متحقق ساختن استعدادهای بالقؤه فکری و م

 
 

 

 شور و مشورت--9

موضوع شور: با توجه به توانمندیها و جایگاه و وظائف جوانان که بارها در پیامهای بیت العدل اعظم زیارت کردیم،  
 توانیم شرایطی برای مشارکت سازندٔه جوانان ایجاد کنیم؟چگونه می

 

 



 مناجات خاتمه-13

 هواهلل 
جوانی در جهان زندگانی، شادمانی و کامرانی در این جهان و جهان جاودانی خواهد. امید چنان است که  ،ایزد مهربانا  

 نومید نفرمایی. بنوازی و کار بسازی. 
 ع ع 
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 جوانان ما-10

 شیوا ی " دکتر علیمراد داوودی "   به قلم
جاج تیره  دل هایی که از شوق می لرزد ، جان هایی که گرمی به آتش می بخشد ، چشم هایی که با فروزش خود در ز 

می سازد ، دست هایی که خستگی نمی شناسد ، بازوانی که  فام ، اعجازی همچون تابش خورشید در دل شب پدیدار  
پیچ و تاب آن ها از خواهش و جنبش و کوشش حکایت دارد ، پا هایی که بر زمین چنان راه می پیماید که گویی طیر 

د..    استواری   سبک بالی در آسمان ها پر می گشاید ، تن هایی که با همه ر  .....این  در سبکی و چاالکی گویی از نسیم می ب 
، این است آنچه لب های ما را به ستایش آنان می گشاید ، این است آنچه هیچ  است آنچه جوانان ما بدان می نازند

کدام از جلوه های هستی ، در جالل و جمال به پایه آن نیست .همچون دریایی خروشان سر به طغیان بر می دارند .  
اشد ، طغیانی است که هشدار می دهد ، چشم های بر هم افتاده و  این نه طغیانی است که مرگبار و هراس انگیز ب

  خواب آلود را می گشاید ، سکوت مرگ را در هم می شکند و غوغائی از هلهله و هیاهو به پا می سازد .
همچون شعله آتش زبانه می کشند ، این نه شعله ای است که جان گداز و هستی سوز باشد ، شعله ای است که روح  

عین حقیقت را از یخ زدگی و افسردگی باز می دارد . را در   خود مصّور می سازد ، ظلمت دل رامی شکافد ، ماء م 
همچون نسیمی به جنبش در می آیند ، این نه جنبشی است که نشانی از گریز پایی و سر کشی دارد ، جنبشی است 

د ، درختان را تاجی سیمین از شکوفه ها بر سر  ، سبزه ها را از طراوت سیراب می کنکه به گل ها رنگ و جال می بخشد
، که در قفس های سینه ها گرفتارند ، مددی از ، جان های پاک رامی گذارد ، پیچ و تابی موزون به اندام ها می دهد

  .هوای جان فزا می رساند
، چه نشانی از حرکت می  در نیاید  ، اگر این نسیم به جنبش، اگر این آتش زبانه نکشد اگر این دریا سر به طغیان بر ندارد

؟ و آن جا که حرکت پیدا نباشد و حیات رخت از میانه بر بندد و روح در ؟ چه جلوه ای از روح می توان یافتتوان دید
 ؟؟ و دیانت چه مفهومی دارد؟ ایمان چه گونه به ظهور می رسد، حقیقت چه گونه جلوه می کندپرده خفا بماند

، دیانت را از نابودی می رهاند و جهان هستی را  ، ایمان را به ارمغان می آوردیقت را جلوه می دهدامر بهایی که حق
 . ، ناگزیر در وجود جوانان ظهوری شدید تر داردجوانی جاودان می بخشد

، مولی الوری  ساخت، در عالم امکان ظاهر  ، جمال ابهی در جوانی خویشتندر جوانی نقاب از رخسار بر انداخت   رّب اعلی
، طاهره در جوانی  ، قّدوس در جوانی دل به دریا زد، وّلی امر بهاء در جوانی قد بر افراختدر جوانی نرد خدمت باخت

 .، بدیع در جوانی غوغا به جهان افکند، روح اهلل در جوانی نعره از دل بر کشیدسر به بیابان گذاشت
، زیرا که  ، جوانی از دست ندادند. اگر به سالخوردگی رسیدندو جوان از جهان رفتند  ، جوان ماندندبزرگان ما جوان بودند 

، نه تن در را از جنبش باز ایستاد و نه  ایشان را نه دل در سینه به پژمردگی گرایید و نه آتش سر دل به خاموشی رفت
 ؟ ، و جوانی را جز این چه مفهومی استجان در تن به سستی گرفتار آمد

، در شکستن زنجیر هایی که  بهایی دست های توان جوانان را در گسستن بند هایی که بر گردن دل ها انداخته اند  امر 
د بسته اند  .، به خدمت می پذیرد، در گشودن گره هایی که به رشته جان ها انداخته اندبه پای ِخر 



کوه ها و رسیدن بدان سوی دریا ها برای گرد آوردن  پاهای خستگی نا پذیر جوانان را در پیمودن دشت ها و فرا رفتن از  
، برای نابود ساختن ظلمت و وهشت و نفرت  ، برای پیوستن دل های رمیده آشنایاِن بیگانه نمای فرزندان سرگشته آدم

اریم،  ، به کار می گیرد .این است که دل های خود را به جوانان می سپاز صحنه ای که جلوه گاه نور حقیقت می تواند بود
امیدهای خود را به جوانان می بندیم و آرزو های خود را در جوانان می جوییم و کاشکی جوانان ما این دل های امیدوار  

 . و آرزومند را همچنان سرشار از امید و آکنده از آرزو نگاه دارند
                                                                                                                                                                                

  هنگ بدیع آ
 
 

 


