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 دقیقه 63مدت: 

اشهد انّکم حزب اهلل و أنّ من حاربکم فقد حارب اهلل علی إنّ حزب بسم اهلل الرحمن الرحیم السالم علیکم ایها الشهداء المؤمنون 

 . )صلوات حضار(ابالقاسم المصطفی محمداهلل هم الغالبون و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا 

ی سروران عزیز، خادمین و نوکران آستان سیدالشهداء. ممنون هستیم از بزرگوارانی که قدم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه

حاشیه  هایی که درها و چشمچهرهرنجه کردند، قبول زحمت کردند در این گرمای تیرماه تابستان و در این روز جمعه، خیلی از 

گفتند، گاهی چند شبی هست نخوابیدند و غالب دوستان از همین جنس و از همین دست هستند. من دیروز توی جلسه هم می

آمدم از یزد، یک دفعه دیدم آقای محمدی پناه از کنار ما ردّ شد. بعد دیدم تنها، تعجب کردم گفتم احتماالً دارند برای راه که می

گویم برای چی آخر شب رسیدی؟ گفت قم حالم بد شد گفتند آخر شب، رسیدم می بله ،ستان جویا شدمآیند، بعد از دوجلسه می

ها، یکی دو ساعت قم تا رسیدند این جا، همه دوستان، همه عزیزانی که حاال و دیگه فشار به هم ریخت و بیمارستان و سرم این

تا این جا را، سعید آقای  رکنند و این راه طوالنی بندا را شرمنده میهای دور و نزدیک رسیدند، آقای میرنژاد که غالباً ماز راه

فر از خراسان شمالی، از گوشه و کنار کشور یعنی از چهار گوشه کشور تا این جا، حاج آقای افشین کرمعلی از بندر ماهشهر تا

به این عزیزان، یک  خواهند شد مناطق مرکزی که همه زحمت کشیدند تشریف آوردند و جمع دیگری هم که ان شاءهلل ملحق

جمع بابرکت و استثنائی را تشکیل داده، خدا را شکر هستیم به ما این توفیق را داد، این سفره پهن بشود و این جلسه برقرار باشد 

ست را این نش ،و از خداوند تقاضا داریم که این توفیق مستدام باشد و این امکان فراهم باشد، ما حتی ولو به سالی یک مرتبه

های شاخص چون هر عنوان و هر تیتری که ما این نوشتید جمعی از هیأتداشته باشیم. حاال یک توضیحی هم من گفتم کاش می

های شاخص جبهه یحی داشته باشد. نشست جمعی از هیأتجا بزنیم به هر حال ممکن است پشت آن یک تبعات و یک حواش

هایی بودند که ما بر مبنای یش هم جعل اسماء بوده، واقعاً این دوستان جمع هیأتاهفرهنگی انقالب، حاال این اسم شاخص و این

های هایی که داشتیم، تأثیر جدی داشتند در سطح فرهنگ عمومی کشور، حاال درست است از استانرصد و شناسایی و پیگیری

اش ده، باال و پایین داشته، ممنون شما هستیم. خالصهها غالباً تأثیر ملی بوده، فراز و فرود بومختلف آمدند اما تأثیر این هیأت

تر تر و منسجممحکم ،قدمتان روی چشم، خیر مقدم، دم شما گرم، ان شاءاهلل پایدار باشید و ان شاءاهلل با همت و مدد شما این جمع

ای باید تداوم حیات داشته باشد. من در این قسمت یک گزارش گونه تریتر و وسیقکم و ارتباط عمیقتر و با یک تراو قوی

اش به صورت جدی خواهیم دربارههستیم. سرفصل اولی که می د ان شاءاهلل خدمت آقای عودتیانمحضر عزیزان ارائه بدهم، بع

ث ادامه خواهد داشت. بعد از ظهر ان شاءهلل گفتگو داشته باشیم را آقای عودتیان طرح مسئله خواهند کرد و بعد دیگه تا ظهر بح

ما بخشی از آن را در خدمت حاج حسین آقا هستیم که ان شاءاهلل حاج آقای یکتا آن سرفصل دوم را که بحث هیأت و خدمات 

خدمت شما خواهند )سالم و تعارف(اجتماعی، گفتمان خادم هیأت، خادم مردم و نسبت آن با این وضع و اوضاع پیچیده امروز را، 
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. دو تا بحث در واقع مکمل هم برای این بحث داریم. حاج آقای معلی که االن زحمت کشیدند مسئولیت دفتر اقتصاد ما را داشت

شان هم دارند پیش کنند. درس حوزهخب خودشان االن مشغول هستند، دکترای اقتصاد اسالمی را دارند کار میبر عهده گرفتند، 

ها بدهند هم پیوند آن را با آن طرح بحث یدند. هم یک گزارشی باید از آن فعالیتبرند، زحمات زیادی توی این مدت کشمی

مان را راجع به این سرفصل عرض شده خواهیم داشت. ما مهمان حاج حسین خدمت دوستان داشته باشند و بعد بحث جدی دوم

این نیست ما بخواهیم  شأن این جلسه بیرونی هم االن توی این جلسه نداریم به جز آقای رحیم پورازغدی؛ یعنی گفتیم اصالً

مان این شان اهل فن هستند و همه صاحب نظر و کارشناس، بیشتر نگاهسخنران دعوت کنیم بیاید و از سخن، خود دوستان همه

ای که طرح بحث جدی را بود که بحث و گفتگو بین خود جمع ان شاءاهلل برقرار باشد اما در هر صورت در حد یک مهمان ویژه

شان هستیم. به سازی و تکمیل مباحث داشته باشند، از آقای رحیم پور دعوت کردیم ان شاءاهلل بعد از ظهر خدمتبرای غنی

گویم یعنی قول را گرفتیم و قرار را قطعی کردیم، فقط چون دیر احتمال زیاد توی بخش پایانی جلسه هم، به احتمال زیاد که می

شوند، ما از هم به جمع ما ملحق می 3شبکه مدیریت  م. آقای فروغی، علی آقای فروغیشده بود دیگه توی سین هم نیاوردی

آیند. کنم برای شش و نیم، حدود شش و نیم، هفت بعد از ظهر میایشان خواستیم که در واقع در آن نیمه پایانی جلسه، فکر می

تواند برقرار باشد. خدماتی که ورودش که خب حاال یمان را، خدمات متقابلی که مهایاین بحث تعامل بین رسانه ملی و هیأت

، شبکه جدی ما است. مخاطب عام دارد. ما 3فراهم شد. شبکه  3یک در واقع گشایشی هم در شبکه با آمدن علی آقای فروغی 

به جمع ما ملحق فق شاید با مشکل مخاطب مواجه بودیم اما این جا دیگر این مشکل را هم نداریم. ان شاءاهلل علی آقا هم اتوی 

. اما من ای که امروز خدمت عزیزان و رفقا خواهیم بودشان خواهیم داشت. این از کلیّت جلسهشوند و آن بحث را هم خدمتمی

گونه را خدمت عزیزان تقدیم کنم تا ادامه برنامه را داشته باشیم. قبل ای که محول کردند، آن بحث گزارشبیایم و ناظر به وظیفه

شان قرار گرفته و یک سری اطالعات خاص را که ما قبل از این توی رضم هم خدمت رفقا این کاربرگی که مقابلاز شروع ع

ها؛ یعنی آن روزگاری که با هم آشنا شدیم و آن سال غالباً به این اطالعات اصالً مبتال نبودیم ههای شناسایی که بودکاربرگ

های اجتماعی که االن محل شابه این را گاهی دوستان پر کردند، خیلی از این شبکههای مارتباط برقرار کردیم و احیاناً کاربرگ

ها نبود. االن رجوع مخاطب هست و بخشی از آن محل حیرت، بخشی از آن محل در واقع اضالل، بخشی از آن محل هدایت، این

از یک طرف  که خیلی نیاز داشتیم وشبکه و ارتباطات  آن برای آن در واقع تکمیل کردنهست. ما برای برقراری این ارتباط، 

ها ارتباط هایی که با آندیگر یکی از آرزوهایی که دوستان داشتند این بود، ما از این جمع خاص؛ یعنی اگر توی آن هرم هیأت

دادند که باید گزارش می به عنوان در واقع عنصر رسمی آخرین آماری که آقای معممی مقدمداریم، در مقطع هرم، سازمان تبلیغات 

دانم نود و دو هزار هیأت را اعالم رسمی کردند. نود و یک هزار و هشت صد و نمیدرباره تعداد هیئآت اعالم کرده، قریب به 

آن قاعده بگیریم، ما یک برشی از این را مخاطب هدف حرکت  ای، قریب به نود و دو هزار هیأت، اگر این را مقطعشصت و خرده
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پنج هزار هیأت بوده که االن به هفت هزار میل کرده، نهایتاً ما گمان واقع هیئآت قرار دادیم. توی آن بخش قریب به  این در

های موجودمان را روی ده هزار داریم کنیم ده هزار هیأت باشد؛ یعنی اختالف عددی که داریم، ما افق این جماعت هیأتمی

این قرار گرفته، یک نکته هم دارد، آن هم اختالف تعریف ما است؛ یعنی ما هیأتی را بینیم، با تعریف سازمان روی صد هزار می

ت اجتماعی و اثرگذاری اجتماعی دارد. این هیأت در سطح جامعه و در درون خودش یی هدف قرار دادیم که هودر این نقطه

های بوده، این مخاطب عام ما بوده؛ یعنی آن بسته کا است. این یک جهت ماجراتشکیالت و آن هویتی که پیدا کرده قابل اعتنا و اتّ

این مجموع ده هزار  ،ی این موارد، مخاطب آنهای استانی، همههای فضای مجازی، ارائه محتوا، همایشمعرفتی، زیرساخت

برگزیده،  های محوری واسم آن را گذاشتیم هیأتگزیده کردیم، ، یک برش دیگری زدیم ک الیه از این راهیأت خواهند بود. ی

کنم، این اصطالحات و این جعل الفاظ اعتباری است، خیلی حاال اسم این را بگذاریم گزیده، آن را بگذاریم باز هم یادآوری می

خواستیم صدا بزنیم، ناچار بودیم یک اسمی بگذاریم برای صدا زدن و به هر نش، بعد ما میدانم شاخص، خیلی ایمحوری، نمی

های هایی داشت. شاخصهای محوری و برگزیده یک شاخصمناسب آن در واقع جمع باشد. از آن هیأت حال اسم خوبی باشد که

ها را علنی و آن هیأت محوری و برگزیده این بود که بیست و سه تا شاخص است، یک جدولی دارد، امتیازی داده شده بود، این

هایی بودند که های مولد بودند. هیأتها هیأته ماجرا این بود، ایندهند اما خالصمیبیان نکردیم. ارزیابی بود که دوستان انجام 

ها الگوپذیری داشتند. این کردند، از اینها نگاه میها غالباً به اینتوی مقطع استانی خودشان، منشأ اثر ویژه بودند. سایر هیأت

ها، عالوه بر مراسم در واقع احیاء امر شد کار آنم نمیها استمرار هفتگی داشتند، نگاه تربیتی داشتند، غالباً محدود به مراسهیأت

های ها مخاطب آن همایشخب آن زدند.اتفاقات دیگری را هم رقم می شانسیدالشهداء و اهل بیت در جلسه عزاداری یا مولودی

های مختلف خدمت مناسبت های محوری و برگزیده ما هستند که ما در قبل از محرم، قبل از فاطمیه، برای عملیات اربعین وهیأت

ی این جمع حاضر پوشانی دارند؛ یعنی در آن جلسه همهگویم بر هم همهایی که میاین عزیزان هستیم و البته این در واقع گروه

ای ها؛ یعنی باالترین قسمت این هرم، آن کالهک هستهکنند. یک الیه از آندهند که شرکت میهم دعوت هستند و افتخار می

های شاخص هم های شاخص، حاال با این اسم ما عنوان کردیم. ما برای این هیأتشد جمع شما عزیزان؛ یعنی هیأتمیماجرا 

هایی که واقعاً جریان کالن هیأت در سطح شد. هیأتیک تعریف خاصی داشتیم و خیلی در واقع تنگه ارزیابی ما محدودتر می

مان توی این ای فعالیتعزیزان گره خورده بود. ما توی این قسمت این کالهک هستهها، جلسات و مراسمات این کشور به برنامه

کاری شاید بخواهم توجیه بکنم. از یک طرف ممکن است بگویید نه کم ها کمتر بوده، شاید هم یک هدایت الهی پشت آن بود.سال

خواستیم خود شما هم قبول دارید. اگر ابتدای حرکت را ما میکردید اما نکته این بود؛ تر عمل میشما بوده، اصالً این جا باید فعال

ها با هم به ه هیأتنن اتفاقی که تا امروز پیش رفته بود، این گره خوردن بدهای مدعی در سطح کشور بگذاریم، ایبر مدار هیأت

ائط مدعی مرجعیتی که هیچ شدیم با یک مجموعه مجتهدین جامع الشرگرفت؛ یعنی ما آن جا وارد میها شکل نمیاین راحتی
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ها و خورد. تعبیر ما این بود که، تعبیر ما این بود که آن بدنه هیأتدادند و کار خیلی گره میکدام هم به رساله دیگری رجوع نمی

ها شکل گرفته بود، آمده بودند دور هم نشسته بودند، شورای امنیت آن زدیم جنبش عدم تعهد هیأتحاال این جوری مثال می

نوز راضی نشده بود که در واقع بیاید و پای این جنبش عدم تعهد حضور پیدا کند. برای این که آن شورای امنیت هم همراه ه

کنم، ؛ فقط جهت تقریب به ذهن عرض میبشود با این جنبش عدم تعهد، حاال مثالش ببخشید شاید اصالً این الفاظش چیز نیست

لفاظ، برای این که این اتفاق رقم بخورد، ما صبوری کردیم، ابتداءً آن بدنه نُزج بگیرد، یک شما هم عذر ما را بپذیرید در کوتاهی ا

بیاییم در واقع آرام  بعد آرام شد،نگاه بودن را بچهمو گرا بودن سری برکات را کنار هم قرار گرفتن و با هم حرکت کردن و هم

ها و بگوییم که های اثرگذار بشویم و بیاییم خواهش بکنیم از آنهای مرجع، هیأتگتر، هیأترهای بزدست به دامن این هیأت

یک اتفاقات خوبی توی بدنه رقم خورده، خیلی از فرمایشات و اوامر حضرت آقا، آرزوهایی که داشتند، حداقل ادای آن را 

در حد توان کم خودمان  هایی ولو کوچکدرآوردیم این جا، مانورش را دادیم. یک رزمایشی برای آن انجام دادیم. یک حرکت

تری تر و جدیشود برداشت. اتفاقات مهمهای بزرگتری میبرداشتیم. اگر شما هم حاال کمک بکنید و همراهی بکنید، خیلی قدم

شود رقم زد البته این جمعی که االن حاضر هستند از جنس جمع همراه این ماجرا هستند؛ یعنی اعضای شورای امنیتی هستند می

گویم این الفاظ این جا چون توی استغفراهلل، حاال می ،. مستکبرینش نیستحرکت و با این ماجرا کامالً همراه بودند که با این

های دیگری هم داریم که باید به این گیرد ممکن است بار معانی را نتواند بکشد. ما یک سری هیأتها قرار میقاعده مثال و این

م ما اصالً به خودمان هنوز رار گرفتند، دعوت را ممکن است اجابت نکردند. گاهی هجمع ملحق بشوند. گاهی مورد دعوت ق

ها را دعوت بکنیم؛ یعنی برای خودمان حجت شرعی نداشتیم. االن در این مقطع دعوت آن ها و آناجازه ندادیم برویم سمت آن

شود یا خواهیم به آن دست پیدا کنیم حاصل میمی عزیزان به این حرکت و به این ماجرا آیا مفید فایده هست؟ ایا آن حاصلی که

باعث ممکن است بشود که همین جمع مبارک هم در واقع در آن تزلل ایجاد بشود، اختالل خوریم؟ حتی نه؟ به مشکالتی می

ی این هرم خواستم برسم بگویم االن کجاایجاد بشود. این را هم شما باید کمک بکنید. این مقدمه را پس داشته باشید. من می

انقالب اسالمی را قرار دادیم که این پرچم دست هیچ هیأتی نیست.  را هم ما آن پرچم هیأت تراز قلّهقرار گرفتیم؟ و نوک این 

کنم. دقت کنند رفقا، منظور ما از هیأت تراز انقالب اسالمی، این را شاید بارها مباحثش را با هم مرور کردیم. تذکراً عرض می

آقای سلحشور یا همین دوستانی که االن هیأت آقای فالن و آقای دیگری نیست؛ هیأت مثالً آقای پناهیان یا آقای مطیعی، هیأت 

هیأت تراز  دور هم جمع شدیم فارغ از هر مثالی بخواهم بزنم. هیأت حاج منصور یا هر عزیز و بزرگوار و سرور دیگری نیست.

کنیم حساس میانداز بوده که باید فتح بشود و ابوده، یک چشم قلّهکنیم، مراد ما این بوده، یک انقالب اسالمی که ما از آن یاد می

اندازی است که نه خیلی دور است انداز، چشمانداز دیگر معنا نداشت. چشمکه هنوز فتح نشده، این تراز اگر فتح شده بود، چشم

های خوب ما، همین جمعی که االن جمع مبارکی که این جا نشستند، و دست نیافتنی نه خیلی نزدیک و در واقع دم دستی، هیأت
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و یک نکته دیگری که باز هم باید تذکر بدهم؛ در  قلّهها هستند به سمت آن ترین هیأتترسیم کردم، نزدیک توی همان هرمی که

های ما بیایند و یک الگو و مدل تهرانی، ی هیأتفلذا قرار نیست همه بینیمبینیم، یک سلسله جبال مینمی قلّهما یک  قلّهاین 

ای های بومی منطقهفیت الگودهی را دارد، تکرار بکنند و تقلید بکنند. باید هویتقمی، یا هر شهر دیگری که حاال االن این ظر

ها و فضایی که در هر منطقه وجود دارد باید ها حفظ بشود، آداب و رسوم و خصوصیات و اقتضاءات و شرایط و محدودیتهیأت

ای متناظر و متناسب با شرایط و منطقه قلّهای رسیم که هر هیأتی در هر منطقهپس ما به یک سلسله جبالی میلحاظ بشود فلذا 

و بوم خودش را باید طراحی بکند و دست پیدا کند و نکته آخری که در این مورد باز هم باید تذکر بدهم هیأت تراز انقالب 

یم را با هم ، هیأت انقالبی نیست. هر چند به شدت انقالبی است. این مفاهیعناصاسالمی، این لفظ، این عبارت به حمل شایع 

تراز انقالب اسالمی یعنی هیأت اهل بیت پسند، یعنی هیأت مطلوب  خلط نکنند و بعد برداشت دیگری از این اتفاق بیفتد. هیأت

عد آن، مداح آن، منبری آن، مدیر آن، خادم اامام عصر)عج( یعنی هیأتی که تمام ارکان و عناصر آن، چهارچوب و ضوابط آن، قو

 ای کنار هم قرار بگیرند که این ترکیب هیأت مورد رضای امام عصر باشد در حدّ اعال،به گونهو همه و همه آن، شاعر آن، همه 

. باز هم این جا خلط نشود، منظورمان این شود، مورد توجه حضرت هستای که دارد ذکر مصیبت سیدالشهداء میقطعاً هر جلسه

شد داشتیم، آن چه که میکه کنیم، سرمان را بلند بکنیم بگوییم آقا آن چه جهت ماجرا نیست. این که بتوانیم حق مطلب را ادا ب

که در صدر  هجلس و آن ترکیب و آن جایگاه و جای این انجام دادیم. پس این نگاهانجام بشود در این نزاع حق و باطل، ما 

اعت به نظر من بسیار شدند. قدر این جمع و جمها جمع هگردهم بچ ،نشسته و قلّه نشین است، این جلسه در باالی دامنه آتشفشان

کنم. من هنوز حالوت و شیرینی کنم و تصور میبسیار باالتر از آن چیزی است که خود بنده االن دارم توی ذهنم فرض می

که این کنم به نیابت از آقای کرمعلی پریشب جلسه فاطمیون بندر ماهشهر در تمام وجودم قرار گرفته و خواهش دارم، دعوت می

ی دوستان را یک جلسه هیأت فاطمیون ماهشهر را سر بزنید. یک جلسه شیرین، خوب، مبارک و دعا کنیم که جا نشستند، همه

ای به دور باشد. ی جلسات دوستان برقرار و پایدار و مستمر باشد، ان شاءاهلل از گزند هر گونه آفت و بلیّههمه ،ماناین جلسات

و شیرینی شب وداع آخر ماه مبارک رمضان قزوین توی اعماق وجودم نشسته، از همین االن عطش  هنوز که هنوز است حالوت

نظیر، یک مانور معنوی در و آرزوی سال بعد و دوباره جمع شدن بیش از هفتاد تا هیأت توی گلزار شهدا دور هم، یک اتفاق بی

بت از حاج محمد آقای نبوی و آقا ابوذر اوالدی که توی کنم به نیان را هم دعوت میطح شهر با یک جلسه پر حس و حال، آس

شان، شود بیش از هفتاد تا هیأت، امضاءجلسه نشستند، دوستان شب آخر ماه رمضان از همین االن ببندند آن جا باشند و ببینند می

نوی ارائه بکنند. هنوز شان پای یک اطالعیه بخورد و همه با هم بیایند توی یک نقطه، به مردم سطح شهر یک خدمت معاسم

ها به اشتراک گذاشته شده بین خودشان و عباس وقتی وارد شدیم دیدیم پوسترها و بنرهای هیأت رای که در بندشیرینی صحنه

ها برابر شده، یک هیأت اگر بود مکتب الزهرا و ده تا تابلوی تبلیغاتی، بوم تبلیغاتی توی سطح شهر داشت شان دهتوان و قدرت
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ها آمدند این ده تا و خرد مان توی بندر، اینشان در حدّ یک دانه بوم تبلیغاتی نهایتاً بود، با ابتکار دوستانها توانهیأتو بقیه 

های ی هیأتهل تا را اختصاص دادند به همها، چهل تا تابلوی تبلیغاتی، این چخردها را همه را ریختند روی هم شد مثالً سی ت

در آن گوشه شهر بود و توانش محدودتر، چهل تا تابلوی تبلیغاتی داشت. یک بنر طراحی کردند باالی بندرعباس، هر هیأتی ولو 

ی جلسات هیأتی که توی آن آن اسم آن هیأتی که صاحب آن در واقع بنر بود خورده بود، زیر آن یک جدول خورده بود از همه

ق هستم که برسیم به دهه والیت اکنند و االن من مشتیزد برگزار میهایی که دوستان در ایام مراسم داشتند. هنوز شیرینی برنامه

های شوند، سالها با هم جمع میی هیأتی شهرها؛ همهو عید غدیر که کار زیبایی کردند، کاش این اتفاق تکثیر شود توی همه

یم، ده تا جلسه جشن کوچولو، ایی بگیرنقطه، توی این ایام ممکن است ما یک جشن کوچولو توی یک گوشه 7نقطه،  10قبل 

جشن باشکوه  10شب  10گیرند. شب اول توی فالن مسجد، شب دوم فالن مسجد، ها هر شب یک جشن بزرگ میی اینهمه

های یزد انجام دادند، سال گذشته کسی تا عید های مختلف، توی جاهای مختلف، االن به برکت کاری که بچهبا مشارکت هیأت

برای محرم که بعد از آن اتهام بخوریم، بعد از آن مکافات و مشکلی که االن دوستان ما توی اردبیل گرفتار  مباهله پیشواز نرفت

ها بکنیم. ما داریم تا آن روز اعیادی داریم که باید بر مبنای آن اعیاد توصیه آن هستند و نگران هستند و یک فکری باید برای آن

مان از عید قربان یهااهل بیت را داریم، در صورتی که ما االن داریم توی بعضی از استانداریم، برای آن دستورالعمل داریم، امر 

اتفاقات زیبا و مبارکی  برند.ها توی همان مراسم دارند به سر میاش را هم اینشود؛ یعنی حتی این اعیاد میانیمشق عزا شروع می

تک دوستانی که دور هم نشستند را دانه دانه نام ببرم ببرم باید تک که این جمع رقم زدند و ببخشید من بخواهم همین جوری اسم

های خُرد و ریزی است که عرض کردم و این اش، توانش، برکتش به مراتب باالتر از این مثالو یاد کنم. ولی این جمع انرژی

ی ، یک آرزویی داشتیم، من همهتواند بزرگترین قدرت نرم جمهوری اسالمی باشد. خب حاال توی این فاصله و فرصتتوان می

کشند، پیگیر هستند، این جا هم توی این را در امتداد این آرزو عرض کردم. آقا پاسبانیان هم خیلی وقت است دارند زحمت می

هایی که به این شکل دهم که این جمع هیأتاین خواهش را از ایشان انجام میی دوستان حاضر در جلسه بت از همهجمع و به نیا

ها، بزرگترین تقدیر، تجلیل، دست کشند، به نظر ما بزرگترین هدیه برای این هیأتغریبانه گوشه و کنار کشور دارند زحمت می

مریزاد، خدا قوت، هر چه که شما بخواهید بگویید، به مراتب بیش از هزار هزار کمک و مساعدت مالی، یک دیدار مختص این 

ها است طومار آن را آماده کردیم، امضا کردیم، تقدیم کردیم و امیدواریم حاال تالش تجماعت با خود حضرت آقا بوده، ما مد

و پیگیری حاج آقای پاسبانیان و دوستان دیگر و دعای شما و اخالص شما اثر بدهد و حاصل بشود. امسال چهلمین سال انقالب 

دانم فرانسه گرفت. سالگرد انقالب مثالً چین و نمین میماهای قبل، ما غصهشد توی این سالاست. هر سال سالگرد انقالب که می

کردیم که تا ها و مراسمات و اتفاقات مثالً با شکوهی که بود؛ نه این که بگوییم آن کار را ما باید تقلید میدیدیم، رژهو کجا را می

اهیم کار دیگری انجام بدهیم اما کار آید بخوگذارد دردمان میای، یک محرومی، مستضعفی سر بر بالین میزمانی که یک گوشه
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کردند رفت یک جا هم پیدا میها و بوق قطار و زنگ مدرسه را وزیر آموزش و پرورش میما این طرف خالصه شد به بوق کشتی

این گفتند که خب دیگه سالگرد انقالب شد و گذشت و رفت. نگاه ما زدند، بعد میها بود میکه دیگه زنگی نبود، از این کلنگی

بود که خروجی انقالب یک خروجی انسانی است؛ یعنی حاصل انقالب را ما نه در صِرفاً تولیدات و محصوالت و در واقع کاال 

ببینیم که آن هم هست اما همه آن طفیلی انسانی است که در انقالب اسالمی تربیت شده اما هیأت را محل تربیت آن انسان تراز 

ی ما این بود یک نمایشگاه جمع و جور و مختصری در حسینیه امام خمینی برگزار بشود، ما دیدیم. آرزوانقالب اسالمی می

ها های این هیأتها و خروجیسالگرد پیروزی انقالب اسالمی بگوییم آقا خروجی انقالب اسالمی بعد از چهل سال، این هیأت

ای که ی شده بود از این بحث مثالً اختالف بودجهااست. خدمت آقا عزیز، دوستان یک گزارشی بود و صحبتی، بعد یک گالیه

ها فیلم است، خب باالخره مثالً یک فیلم سنگینی مثل به وقت گفتم آناوج، ها مثالً ممکن است برای سازمان توی این کارگروه

هزینه برای آن صورت  بشود، باید این های تدوین بشود، ساختخواهد توی تراز حرفهخواهد و آن فیلم میشام چه قدر هزینه می

ای مواجه نیستیم. یک عزیزی خیلی حرف لطیفی زده بود و بگیرد. ما االن مخصوصاً توی مسئله هیأت که با یک چنین ابرپروژه

ها بگذرد، توی یک فضا و بستری در یک گلخانه یک محسن حججی تولد پیدا بکند، گفتند نگاه کنید باید سال ...کردند کهنقل می

برای رشادتش، برای صالبتش، برای حماسه ای که  د به بلوغی برسد و برود عالم را به هم بریزد، بعد محسن حججیِتربیت بشو

ها نشان داده بشود. ای از رشادت محسن حججیها به وقت شام بسازند، شاید گوشهکیا بیایند، دهها حاتمیاو آفریده، حاال ده

اش و محصولش شده محسن حججی؟ ما جایی گاه اتمی، کدام پاالیشگاه، خروجیمحسن حججی حاصل کدام کارخانه، کدام نیرو

فرصت و بستری فراهم بشود و یک چنین گزارشی از فعالیت شماها که یک را جز فضای هیأت نیافتیم. آرزوی ما این بود که 

سه به عالوه غایبینی که حاال یا عنصر اصلی آن نمایشگاه قاعدتاً همین جمع حاضر در جل ،اگر چنین نمایشگاهی برگزار بشود

ملحق خواهند شد یا بعضی حاال عذرخواهی کردند نیامدند، این جمع باید آن نمایشگاه را شکل بدهد. این برگه به عنوان اولین 

های مختلف های اجتماعی و آن عرصهاطالعاتی که مکمل آن اتفاق خواهد بود شما تلقی بفرمایید. دیگه ما هم توی آن شبکه

ها و طراحی آن نمایشگاه را داشته باشیم. فلذا خواهش من این هست که پس این را ها را کامل بکنیم و ظرفیتتوانیم فعالیتیم

هم با دقت و با توجه ویژه، دوستان لطف کنند با صبر و حوصله پر کنند و حتماً به خادمین خودشان تحویل بدهند. االن قریب 

سال پر فراز و فرود بوده؛ قضاوت و داوری درباره مشعر باید خارج از  7گذرد. این عر دارد میسال از فعالیت مجموعه مش 7به 

توانید قضاوت بکنید و البته این قضاوت شاید باید با بررسی ضعف این جمع و فضا صورت بگیرد. خود شما بهتر از هر کسی می

ا کنار هم دید و تعریف کرد. بزرگترین مشکل و ضعف آن شاید ت راها و امکانها و همه و همه محدودیتها و توانمندیو قوت

هایی که با وجود حقیر آمیخته است و اگر جایی قوت و اتفاقی رقم خورده، ها و ناتوانیضعف شخص بنده باشد و محدودیت

و عملیات انجام  کردندزحمت، زحمت همین دوستانی بوده که داشتند کف میدان ماجرا، در خط مقدم، در سنگری سنگربانی می
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سال گذشته رقم خورد و آن هم با شروع  2صورت این شش هفت سال پر فراز و فرود که گذشته، اتفاقی از  دادند اما در هرمی

ی آن در واقع مخروط و آن هرمی که عرض کردم های شاخص و زمانی که ما ورود کردیم به موضوع آن قلّههمین نشست هیأت

ای که شکل گرفت برکتی داشت. الحمدهلل به برکت آن جلسه، جمعی از دوستان انتخاب شدند در هکار شروع شد. اولین جلس

ت تصمیماتی گرفته شد و به یک اعزیز با هم داشتند. در طول جلس 13بزرگوار، این  13نفر، جلساتی را این  13همان جلسه، 

نفر مستقیم  13نفره برآمده از جمع شما،  17ند. یک جمع نفر ملحق شد 13نفر عزیز دیگر به این  4در واقع ساختاری رسیدیم، 

ای شکل گرفت که این نفره 17نفر دعوت شدند. یک جمع  13ی خود آن شدند با رأ نفر ترمیم شدند، ملحق 4انتخاب شدند، 

ها و ریزیمهبرنا ارت بیشتر و دخالت بیشتر درنفر به عنوان شورای راهبری جامعه ایمانی مشعر فرایند مشارکت بیشتر و نظ 17

 17شود گفت منظم جلسات این شورای راهبری اقدامات و مسیر رسیدن به اهداف را فراهم کنند. الحمدهلل در این مدت تقریباً می

آن هم مشخص است و طبق زمانبندی جلسات در حال اجرا و پیشرفت هست. برکات زیادی  97نفره برگزار شده، تقویم سال 

و امر تدوین و نهایی کردن آن، شاید یک مقدار حرکت  این ه بعضی از اسنادی که ما نیاز داشتیم برای ادامهداشته از جمله این ک

کند شده بود، به واسطه حضور این جمع سرعت گرفت، االن و سند راهبردی مجموعه یک بازبینی جدی شد که کامالً عملیاتی 

رود. اتفاقات پیش می ابازنویسی شد و مراحل تدوین آن دارد در همان شورکاربردی، میدانی و برآمده از میدان نبرد تدوین شد و 

نبوده که دوستان البالء للوال روزی هایی که الحمدهلل از باب و مسائل اقتضائی که در فواصل این ایام پیش آمد، مشکالت و مصیبت

شان برسند و دائماً این ابتالئات و بالهای آخر بخواهند راحت و با آرامش و با خیال جمع و راحت بروند منزل و به کار و زندگی

داشتند برای دوستانی که آمده بودند توضیح ای که همین سر سفره حاج حسین آقا الزمانی وجود داشته، االن هم که این دغدغه

ای ها را بکنم، هم یک هدیه ویژهتر این صحبتاز جلسه بیرون، هم من راحت او را ، حاج حسین هم ببخشید ما بردیمدادندمی

های قرمز حاج حسین بود، ما کتاب را تهیه کرده چون امروز بعد از ظهر این در واقع رونمایی از کتاب مربع ،برای شما آوردم

شود تشریف ببرید. من گفتم یک فرقی جلسه هستید و آن جا نمی ین که این جا تویبودیم تقدیم شما هم بکنیم با توجه به ا

کرد، شود تهیه کرد، حاج حسین را به اجبار بردیم، قبول هم نمیشود با کتابی که بیرون میداشته باشد کتابی که به شما داده می

خواهیم هدیه بکنیم کند، یک جمله بنویسد که کتابی که میها را، گفتیم امضا کند کتابباالخره گذاشتیم این پشت دارد امضا می

 تان تقدیم خواهد شد. های بازار، آن هم خدمتای داشته باشد بر کتابیک اندک افزونهخدمت دوستان، حدااقل 

خ کرده بادان و خرمشهر واقعاً کام مردم را تلای که همین روزهای گذشته در آختهخدمت شما عرض شود این اوضاع به هم ری

خواهید بکنید؟ این ماجرای بحران بود و هم چنان ادامه دارد. دیشب آقا ابوذر به من زنگ زده بودند که آقا زابل را چه کار می

یک سفر توی این هفته برویم زابل، من تلفن را قطع نکرده  خشکسالی و شرایط سخت اقتصادی که برای مردم زابل پیش آمده،

توانم بیایم، عذرخواهی کرد، رابط ما توی بوشهر، گفت حاجی من نمی فرنگ زدند، آقای خواجه علیستان زهای دشتبودم، بچه
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رویم مردم درگیر شدند با هم، دیروز درگیر شدند یک نفر از دارم با امام جمعه دشتستان داریم می ،االن این ساعت شب است

گذاشته (story) استوری بینم مسیح علی نژاد آمده یشب بعد میکشاورزها توی این درگیری کشته شده، شروع فتنه است. همان د

برای بوشهر، زده که در بوشهر آب نداریم، برق نداریم، و ربط این ماجرا و سرعت انتقال این اتفاق، بعد وسط این اوضاع یک 

 نه اتوبوس، کل هنرمنداشود آن طرف، هنوز این تریلی نخورده بدفعه خبر مثالً آتش سوزی مسجد جامع ساری هم اضافه می

گفتند های آبادان میغریبی که بچهبنر تسلیت سنندج را زدند. کردستان تسلیت، اهل کُرد تسلیت؛ یعنی اصالً یک اوضاع عجیب و 

شان نرفتند هایگفتند ما از زندگی دو هفته است مرخصی گرفتیم. سه هفته است بعضیخب برنامه چیه؟ ما تا کی باید، االن می

فهمد این فضا را، گفت آقا این سه هفته تا لیت آن دست یک آدم دیگری است که نمیوای هم که مسئار، اداره را نرفته، ادارهسر ک

شود؟ گفتم من یک حس غریبی دارم. ما که نبودیم، های آب تا کی کامل می؟ منبعشودکی ما باید بایستیم حاجی؟ بحران تمام می

ادبی شان امضا شد؟ ببخشید ما بیحاج نادر و بزرگترها و اهل جنگ باید این را تصمیم ...،) حاج حسین آقا بفرمایید؛ حاجی همه

این را حس و حالی بود که از روی خاطرات کردیم شروع کردیم( حس و حالی که ما توی آن فضا داشتیم، حس و حال؛ من 

من »کتاب این آباد توی سال را حتی خانم  8سال،  7هایی که این خرمشهر و خاطرات شروع جنگ و بعد خاطرات مثالً بچه

رند بآیند میکشد، یک ماه دیگر میگوید روزهای اول اسارت ما گفتیم یک هفته این طول میکند میچند جا اشاره می «امزنده

سال  7سال،  4سال،  3سال،  2شود. گفت به سالگردش رسیدیم. یک سال بود در اسارت بعث، ما را، سه ماه دیگر تمام می

این شروع ماجرا  این بود که جوانی، احساس منن هم شاید نشود گفت در عنفوان اجرا برای مثالً چند تا دختر جوااستمرار این م

 ه ووی آبادان، خرمشهر، حال و هوای روزهای اول قبل از شروع جنگ است. این عساکرها االن تاست و حال و هوای بچه

زنند که د، هی هم دارند فریاد میهای خرمشهر را دارند که نگران هستنهایی که نشستند، حکم جهان آرا و بچهبچهدل و این عشفی

کند، این طرف هم توی ستاد الحمدهلل ان دارد حرکت میشهایآید، تانکشان دارد میهایها، ماشینآقا این تحرکات عراقی

دیدیم؛ یعنی فرماندار را ها را هم میآمدیم کارشکنیصدر گوشش به کار نیست؛ یعنی فضا یک چنین فضایی بود. بعد میبنی

را نداشت و شان را آوردیم دیدیم فهم ماجدیدی اصالً توی یک باغ دیگر است. نماینده مجلس ارزشی، میآوردی وسطمی

ای است. کافی است این شبکه اتفاقات توی هر گوشه کشور به هم دست بدهد، این بحران، همین چند تا اوضاع، اوضاع پیچیده

بحرانی که االن داشتیم. دشتستان را داشته باش، زابل و خرمشهر، آبادان، کوهبنان هنوز اوضاع به هم ریخته است، سرپل اوضاعش 

، یک نفوذی، یک احمق، یک نادان، توی شبکه مثالً ها به هم دست بدهند. بعد کافی است توی اوج گرمانرو به راه نشده، همی

دیروز که بودیم، توزیع برق یا توزیع آب هم ورود بکند، همین االن ما البرز شنیدم االن دو نوبت قطعی برق داریم توی روز، یزد 

کالفه شده بودند. یعنی خود ما هم اصالً مانده بودیم مستأصل بودیم؛ بعد این آب که قطع، برق که قطع شد آب هم که نبود، مردم 

این التهاب و این اتصاالت اگر به هم وصل بشود،  ....تر، شهرهایهای عمیقچک بشود زخمهای کواز شهرهای کوچک، این زخم
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ها و ماجرای جریان نفوذ و داعش وطنی و داری که توی گوشه خانه خیلی فهمی ممکن است از این دعوا و درگیریآن زن خانه

شود آب این شیره که باز می ی طفل کوچکی بغلش دارد که باید طهارتش بکند و آب نیست.ها نداشته باشد، بچهمنافقین و این

ه واسطه شدت آید، حالی که او توی گرما است، بعد کافی است دو تا خبر فردا پس فردا در ارتباط با بچه مثالً نوزاد باز آن نمی

گرما در فالن شهر تلف شدند یا به خاطر عدم بهداشت و نبود آب توی فالن شهر فالن بیماری توسعه پیدا کرد که االن دارد همین 

های ای نیست؛ اگر این جریان نفوذ برقرار باشد که نشانه، یعنی به راحتی، خیلی کار سخت و پیچیدهماجرا توی بعضی از شهرها

ین طرف هم این برکت و امید را داریم، تجربه مبارک کرمانشاه؛ حضور و زحمتی ا، کل اوضاع به هم بریزد. از بینیممیآن را داریم 

تک همین دوستان درگیر ماجرای کرمانشاه بودند. برکتی که که همین جمع، همین دوستانی که االن نشستند، دیگه اسم ببرم تک

ها، سر پل نیامدند بیرون، ریخت به هم، مردم آمدند بیرون توی آن تظاهرات و شلوغیماه پارسال کرمانشاه داشت که دیدید دی

تر بودند به این که بیایند و فریاد بزنند، یک ی کشور محقخیلی نقطه عجیبی بود، این باید تحلیل بشود رفقا، مردم سرپل از همه

نشستند؛ تازه آن رفت روی آنتن دور آتش میزد، مید میها فریا، حاج حسین جای آنیدیمبراصالً می هاجاهایی ما جای آن

گذرد، ماه است دارد از زلزله می 8هنوز که هنوز است االن  ....شد، رسانه بود، مصلحت بود، فالن بود، دردی که آن آدمجا نمی

یک چهارچوب، اتاقک فلزی . کانکسی که االن کوره است ....ماه توی کانکس زندگی 8شوی هنوز بعد از آیی مواجه میبعد می

بارد سر مخاطب، این مردم نریختند بیرون، توی آن شلوغات، من احساسم این بود این مردم نجیب آن جا که آتش دارد می

ها ها و حاج حسین و حاج سعید و آقا سید حسین و این دوستانی که البالی آنها و بچه هیأتیی طلبهافتاد به چهرهشان مینگاه

ها از زن و بچه و زندگی گذشتند آمدند کنار ما، عیدشان را با ، اینانداختندکشیدند بیایند بیرون، یک نگاه میالت میبودند خج

کرد بین نظام و جریان می کرد، بعد تفکیکد، بعد همراهی میکشیدنها خانه نرفتند، خجالت میما بودند. چند ماه است بعضی از آن

کرمانشاه توی مین حدّ موفق باشیم بین نظام و نفاق را برای مردم تفکیک ایجاد بکنیم، اتفاق تجربه نفاق؛ اگر ما همین فقط در ه

تر انجام شد و عمل شد. ما توی چشم به هم زدنی دوستان را در آبادان کنار هم دیدیم. بعضی از دوستانی آبادان به مراتب موفق

ین جا راحت دور هم جمع شدند. بعد خدمت شما عرض اشدند، جمع می که قبل از آن حتی توی اتفاقات دیگر به سختی دور هم

مان را این جوری ...، سر این ماجرا جمع نه سر مثالً فالن شعر و سبک و مثالً جلسهکنم حاج حسین آقا؛ ما این دوستان را 

که اگر این جا دور هم جمع بشوند  ها دور هم جمع شدندنشدند، اتفاق مبارکی که رقم خورد، سر یک مسئله و درد واقعی این بچه

ها سر آن نقطه بچه ما مشکلی نداریم. اینتر حل خواهد شد. آن جاها تر و سریعاین مسائل به راحتی، خیلی بهتر و راحت

شوند، حساسی که نقطه وحدت و تالقی ماجرا بود خودشان، بعضی از دوستان حاال هنوز نرسیدند، ان شاءاهلل حاال ملحق می

ها عذر داشتند، حاج آقای انجوی نژاد، شیراز آقای حدائق به رحمت خدا رفتند، درگیر مراسم ختم آقای حدائق بعضی از آن

های مختلف نرسیدند شتند آن را هم لغو کردند ماندند، عذرخواهی کردند. بعضی از دوستانی که حاال به شکلشدند، سفر کربال دا
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گویم تمام ماجرای آن در مظلومیت و غربت به جلسه و جمع امروز ما، از جاهای مختلف این کمک رسید. کمکی که باز هم می

ها؛ یعنی تا دیروز صد و بیست سی میلیون تومان خود بچه هیأتی کنم یک چیزی بیش ازشما است. یعنی ما تا االن فکر می

دادیم که آمدیم هی باید توضیح میتوانید به ما بکنید؟ بعد ما میگفتند خب آقا شماها چه کمکی میها میمشکل ما این بود؛ بچه

و آن ندارد، پول پایین، این ربط دارد دانم خاتم، سپاه، باال، آقا مشعر، جریان مردمی، خط چینش این جور است، آن طرف نمی

داریم، نداریم، این ؟؟ است، نیست فالن؛ توی این دعوا و درگیری االن خود این بدنه آمده دارد مشکل سنگین اجتماعی کشور 

تانکر  کند اما در غربت و مظلومیتی که کل این کمک ما بشود صد و پنجاه میلیون، بشود دویست میلیون،گذارد حل میرا پول می

آن منطقه آزاد اروند نیست آن جا نشسته، ککش نگزیده، تکان نخورده،  جرا پول خرداین ماها بخواهد برود. کل و فالن و این

ها و آن سیستم باشد. ولی این اتفاق بود بسا اصالً مبدأ و منشأ این اتفاق خود همان جماعت و همان جریانچه نیامده ماجرا که 

ها کنیم به برکت سیدالشهداء، به اخالص شما، به نیتای داریم، احساس مییم، یک تکلیفی داریم، یک وظیفهکه ما یک رسالتی دار

گیری و تحقق است. االن ماجرای خدمات اجتماعی، خدمت هیأت به مردم به نظر این امر مبارک در حال شکل و آن اراده شما

در دوران اصالحات، رقیب سرسخت  70دست بگیرند. اگر ما در دهه  ترین و بزرگترین گفتمانی است که باید دوستانما مهم

وها آمدند برای به چالش کشیدن جریان مردمی در هیئآت در این دوره که همه این اوها بود و انجیاجریان هیأت، جریان انجی

تری وجود دارد، امروز چالش فاق پیچیدهکند و نتر شده، تیم امنیتی نشسته دارد کار را اداره میایتر شده، حرفهاتفاقات پیچیده

ای که در این چند ق، اتفاق عجیبی است. هزاران خیریهو این اتفا خوردها دارد رقم میاصلی و اساسی جریان مردمی با خیریه

و اسالم بویی از اهل بیت و خدا و پیغمبر هایی که هیچ ردّ و رگ و سال مثل قارچ رشد کردند و رسماً سکوالر هستند. خیریه

کنند نه از روی مصلحت که مبادا رقیب مخاطب من را ببرد که وظیفه و رسالت ها سفره شما را دارند کوچک میندارند و آن

های مختلف ها به بهانهداری و خدمت به مردم و خدمت به خلق خدا و توی این سالاصلی، ذاتی و اولیه هیأت بوده این مردم

مان از مسجد رفت در حسینیه، از حسینیه به زیرزمین، از زیرزمین هایدر یک گوشه انزوایی، هیأت فراموش کردیم و ما را بردند

اش بیفتد هیأت، بعد آن طرف این اراذل و اوباش که هر و یک خانقاه شیعی را تالش کردند، که از کارکِرهای اجتماعی شد دخمه

ای است، آن یکی ، یکی سفیر بیماران پروانههای فضای مجازییتمیلیونی دارید از این شخصشان؛ یعنی شما یک جماعت کدام

ت حها، بهنوش بختیاری رسماً و با وقات تمام زده سفیر ترنسحسفیر بیماران سرطانی است، سفیر بیماران چه و چه چه و با وقا

سلسله فضائل کامل است اما  ،چیه ،بازیگر چیهدانم نمی؛ مدل شش تا معرفی کرده ...و قباحت، با جرأت و جسارت اولین معرفی

ها، توی این فضا، توی این اوضاع خیریه زده، شش میلیون، هفت میلیون ها با وقاحت نوشته سفیر ترنسی ایندر رأس همه

مشخص و پیام  محک،کنی زده مؤسسه خیریه و کرده، فقط یک صفحه را، باز میلر دارد فالن بازیگر، یک صفحه را فقط فاوفالو

بیند این یک بیند میمی این صفحه را باز بکند تقابل بین شش میلیون با یک نفر راکه دم نادان هم دارد؛ یعنی حتی یک آ واضحی
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خواهم باز کنم. موضوع بحث االن ما نیست. در این اوضاع، در این شرایط کنونی احساس ما این است؛ تفاقاتی که نمی؟ و اهکی

ها جای خودشان را باز کنند، ورود کنند و بشکافند این رود نیل را و این قوم موسی انند هیأتتوآن گفتمان ویژه و برتری که می

از این نیل عبور بکند، به ید موسایی شما ان شاءاهلل، همین ماجرای گفتمان خدمت به مردم است که این در واقع شروع و مقدمه 

بحثی را که توی نوبت دوم با همین سرفصل خواهیم رفت جدی  خواهش بنده این است ان شاءاهللهمین بحث ما خواهد بود که 

 بگیرید؛ یک طرف آن سمت بحث است. 

خواهیم به آن بپردازیم این بوده که ما در حدّ عدّه و عُدّه محدود خودمان، در یک جهت بحث که امروز صبح تا قبل از ظهر می

پنج هزار تا هیأت که االن شده هفت هزار و گوییم آقا زنیم میحدّ توان ناچیز خودمان یک بستری را فراهم کردیم. ادعا می

توانید این ارتباط را پررنگ کنید. شما ای هیأت، توی سطح کشور با هم مرتبط شدند. این مرتبط شدن یعنی چی؟ شما میخرده

یک  قاای، آ. ما یک ارتباط اولیهتوانید این حلقه و این رگ ارتباطی را تقویت بکنیدتان میهایبزرگترها و مؤثرین سطح استان

آقا بیایید کمک بکنید، بیایید گوییم مشقی کردیم، اوالً این مشق ما برای شما، در خدمت شما، دو تا خواهش داریم. آمدیم می

تک شماها، شخص خواهم. تکام از شماها کمک میسازیگوید آقا در فرایند تصمیمای آمده میمشورت بدهید، یک مجموعه

یقی شما این قابلیت و این شأنیت را دارید که مؤثر باشید، هر کدام شما اوالتر هستید که اصالً بیایید این کار را جمع کنید و حق

منطقی برسیم بشود مشارکت حداکثری عزیزان را در آن ساختار دید.  باید به یک ساختارما اداره بکنید و حضور داشته باشید اما 

یک بخش آن این است بسم اهلل، مطلق، عام، کامل، کمک بکنید و به هر شکلی که بفرمایید ما این را در خدمت هستیم. یک بخش 

ری اجتماع ایمانی مردمی گیگیری این اجتماع ایمانی مردمی با همین خصوصیات برای شکلدوم آن این است؛ توی آن شکل

را زخمی کردیم، تا اول راه باشد. یک بخشی از راه گویم شاید هیئآت، این تالشی که ما تا نیمه راه رفتیم، شاید حاال نیمه که می

یک جاهایی از آن یک فتوحاتی ولو کم و قلیل داشتیم. یک جاهایی از آن هم شاید توفیقاتی بر مبنای اخالص دوستان و یاران 

اصل شده، ادامه این مسیر و فراگیر شدن آن اتفاق، جامع شدن و کامل شدن که این اجتماع، یک اجتماع حقیقی، واقعی و ح

برای من سخت بود بخواهم مثال بزنم. اگر هفت  کارآمد و در خدمت والیت باشد؛ یعنی اگر این ماجرای آبادان اتفاق نیفتاده بود

مروز خیلی سخت بود بخواهم مثال بزنم که برکت جمع شدن این دوستان چه فتوحاتی را و سه دهم ریشتر سرپل نلرزیده بود ا

ها برکاتی برای ما بوده، برکت آن دیدن همین جمع و این آبی آبادانی بالی زلزله و بیهمه تواند ایجاد بکند اما االن در کنارمی

پیشنهاد بدهید. پیشنهادات جدی، کاربردی، عملیاتی  ،م کمک بکنیدخواهن قدرت و توانمندی بوده؛ این را میآن ارائه آو توانش و 

نقد به این معنا که این اقدام، این اتفاق را دیگه باید مثالً پیش نبرد، جلوی  ؛نقدهای مهم داشتیدو یک جاهایی از آن ممکن است 

ها الحمدهلل دفاتر استانی ما توی تمام استانآن را گرفت، رقم نزد. االن این ساختار به صورت حاال در حدّ توان ما شکل گرفته، 

هیچ؛ نه میزی نه صندلی چیزی نیست؛ یک نفر است اما این نفر ساختار شکل داده،  گویم نه دفتر و دستک،ما برقرار، دفتر که می
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ش، آدمش، اش، تیمتر بشود، شورای راهبری، شورای راهبردیکامل او رایهش کردیم یک شورایی شکل بدهد، شواز او خوا

ها موفقیت ما خیلی کم بوده؛ ما توی یکی دو تا استان خوردیم به ها هم فراز و فرود دارد. توی بعضی از استاننفرش، استان

به ما کمک بکنید، بتوانیم از  شماها باید هاتالشاین کنیم؛ یک جایی برای پشت خاکریزهای آن استان و هنوز داریم تالش می

کنم کلّی است، کالن نیم ورود بکنیم توی آن استان، این را شما باید کمک بکنید. این گزارشی که عرض میاین جا معبری باز بک

ها شدیم. االن توی همین تر کردیم، وارد شهرستانها یک درجه زوم این نقشه را دقیقکنم. بعد ما از استانقضیه را دارم عرض می

های مشعر را در قم داشتیم، رابطان شهرستان ما سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه هفته قبل، اجالس ...هفته گذشتهاجالسی که 

تر است، وقت تر است، نازنینهای شما لطیفدیگه به شما زحمت ندادیم تا قم بیایید، گفتیم هم آن جا گرم است، باالخره پوست

ها ضرر شد، مثالً آقای محمدی پناه از یزد قم را ردّ کرد، صالً برای بعضی، دیگه از تهران دوباره تا قم، اشما ارزشش بیشتر است

های دور پروازی بیایند، بود که آقایان غالباً ممکن است راهاین شب هم بنده خدا زیر سرم رفته بعد رسیده به تهران، بعد فرض هم 

ای ما امکان داشت توی جلسه باشند، توی آن جلسه ها هم حاال آن بخشی از آن که برخواستیم تهرانیتر این که میبعد مهم

حاال این باید کامل شود، ما االن دویست و هشتاد تا  یعنی یک پله....زنیم ها داریم حرف می ها با رابطرابطان ما توی شهرستان

یم باید کامل شود. این ای دارشهرستان رابط گذاشتیم تا چهارصد و تقریباً بیست تا شهرستانی که توی کشور داریم، یک فاصله

به شماها است. آن شهرستان چشم امیدش به  نها دیگه چشم امیدش توی استارا باز هم شما باید کمک بکنید. بعد آن شهرستان

شماها است. بعد واقعاً به هر حال چه کار کنیم؟ ما توی عالم ماده محدود هستیم دیگه؛ یعنی توی این زمان و مکان محدود 

، این جمع باید بیایند و بروند. حاج حسین دیگه فکر کنم توانم برومروم اما من تنها که نمیآن جا که بتوانم دارم می هستیم. من تا

بیش از این، باید برویم یک مراسم، به جای مراسم تجلیل از حاج حسین باید از خانواده حاج حسین تجلیل بکنیم. این صبوری 

ها، سفرها، رفتن و آمدن و، من سه شنبه بود دیگه، صبح آمدیم ها، دوریاین قدر نبودن و تحمل کردن این همه سال، این آدم،

برای همین حاشیه ل گوید رفته بودیم واوان شمامن دیدم ماشین حاج حسین از ته رفته داخل، ماشین چه شده؟ میسرچشمه 

 فضا، توی این اوضاع،شهر، یک تصادف و باالخره باز هم هنوز توفیق شهادت حاصل نشده، توی این 

ا زیر تریلی گیر کرده بودیم، یک پیرمرد وسط خیابان دوید در را باز کرد، گفت من چه قدر دوست داشتم تو را ببینم وسط م-

 .یک بوست کنم، بوس کرد رفت، حاال ما هم آن زیره مانده بودیم. گفتم یکی ما را دربیاورد از این زیر

 

ها شکل گرفته، بعضی دوستان ها توی شهرستانگیرد؛ یعنی این شاخهه، این مویرگدارد شکل میها این ماجرا توی شهرستانـ 

ای دارند، توانی دارند، خدا به تک دوستانی که عدّه و عُدّهی تکتر بشود. از همهباید کامل همراهی کردند ممنونیم. این همراهی

نفری ممکن است مثالً به عنوان خادم   هستند. حاال یکدرگاه اباعبداهلل هلل همه آبرومنداندبرکت امام حسین آبرویی داده، الحم
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ها را مردم این دوستانی که در واقع علی الخصوص عزیران ذاکر ما، دوستان منبری ما، این اام هیأت است؛ آن قدر چهره نیست

ها و ها، مردم و مجموعهطفی بین هیأتتواند کمک بکند به تقویت این بندهای عادوست دارند؛ بعد این وجود شما به شدت می

ادبی نکردیم، ، از طرف دیگر ما بیرود جلوای که الزم هست. این ساختار به این شکل  دارد میگیری آن شبکه و جبههشکل

ها فاصله خودمان را و حدّ و حدود خودمان را نگه داشتیم تا االن، ما عمده مخاطب و جسارت نکردیم، در بعضی از حوزه

گری و بحث ذاکران و مداحان اهل کنم؛ ما در حوزه ستایشمان تا امروز بحث مدیران هیئآت بوده فلذا خود بنده اقرار میگاهن

تر بگویم خیلی غلط خاصی نکردیم. توی حوزه منبر علی الخصوص بعد از تشری بیت خیلی کمتر اقدامی انجام دادیم. خودمانی

ها، ما یک ثال زدند به امر تبلیغ و گفتند که معاونت تبلیغ حوزه را داریم و اینوازی و بعد مزدند که آقا کار م 2/2که آقا توی 

ای وجود داشت اما توی حوزه مدیریت هیأت های ویژهتوی حوزه منبر ضرورتچند مقدار توی تبلیغ هم دست نگه داشتیم، هر 

ها، آرام آرام حوزه شعر هایی که شکل گرفت و این، آن شبکهاز تولیدات، محصوالت، محتواها ؛عمالً اتفاقات مبارکی رقم خورد

را بسم اهلل گفتیم. جمع مبارکی دور هم جمع شدند، خواهش من این است که تقویت کنید این جمع را، کمک کنید، ما واقعاً نیاز 

بک و خدمت شما شاید آن نحوه بحث ملودی و س الب ارائه این شعر یعنیقداریم و بحران داریم، شعر به عنوان محتوا یک طرف، 

کنند در همان حوزه، ما در حوزه شعر آقا دارند کمک می ا است. االن دوستانی هستند در جمععرضه آن دقیقاً نقطه بزنگاه ماجر

کنم. واقعاً ممنون آقا یوسف رحیمی یوسف رحیمی زحمت کشیدند عَلَم این کار را به عهده گرفتند و من االن نیست عرض می

سنگی است؛ الی قدر و گرانامروز هیأت خیلی صفت گران م یعنی یک جوان پاک، سالم، سالم، سالم و این در حوزه شعرِهستی

ای، هیچ گونه آزاری، اذیتی از او شما سراغ ندارید. یوسف رحیمی کنارش حسن آدمی که هیچ گونه حاشیه . اینزرورق است

ها استاد حسینی نشسته؛ ی اینبیاتانی نشسته، کنارش سید جواد شرافت نشسته، کنارش جواد محمد زمانی نشسته، باالسر همه

م کردند. محصوالت و هایی را فراهم زدند، خدمات و زیرساخت. توی حوزه شعر اقداماتی را رقیایی استؤجمع، جمع ر یک

ها تولید کردند. باید خود آقا یوسف بیاید یک موقعی گزارش بحث دفتر شعر را عرض کند ای را توی این سالتولیدات ویژه

است. ت شعر هیأت ها بود، همین بحث سایهایی که االن فراهم شده و نیاز در واقع هیأتخدمت دوستان، یکی از زیرساخت

امیدواریم بتوانیم برای همایش قبل از محرم سایت را رونمایی کنیم اما سایت با نگاه به شعر فاخر و شعر قوی و شعر سالم، شما 

مین شعر جاهای مختلف برای تأکند از مراجعه به منابع متعدد، سایت و کانال و نیاز میرا ان شاءاهلل به امید خدا با کمک شما بی

گشا است برای شما، سایت االن باال است، قابل مراجعه نظیری که در سایت هست به شدت راهنظیر نه کمبندی بیت، موضوعهیأ

بندی فعل، بر مبنای قالب شعری دستهبندی شدند، فاعالت، فاعالت، دستهاست اما رونمایی نشده، شعرها بر مبنای وزن شعری 

خواهید فقط بروید بند است، قصیده است، غزل است، یعنی شما مید است، ترجیعبنشدند. مسمت است، مخمس است، ترکیب

بندی و شاعر دستهآید برای شما، بر مبنای پدیدآورنده بندها میبند، صفحه ترکیبزنید ترکیببندها را پیگیری بکنید، میترکیب
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ها و موضوعات، گاه االن بارگذاری شده، توی مناسبت، بیش از سه هزار قطعه شعر با این نکامل شده، یک لیست مفصلی از شعراء

بندی دارد. اصحاب سیدالشهداء، خاندان عصمت، بندی موضوعی، چهارده معصوم هر نور مقدس و مبارک جداگانه دستهتقسیم

ف، ، هر کدام شعرها، اماکن، برای کربال، نجحضرت سکینه، حضرت رقیه، حضرت ربابزنان اهل بیت، حضرت خدیجه کبری، 

آید مثالً شهدا، به شهدا بسنده نکرده، شهدای مدافع حریم اهل بیت، شهدای شاهچراغ، یعنی کامالً ریز، بعد میقم، کاظمین، مشهد، 

ها با هم بندی کامل، بعد ایننشان، مادران شهدا، خوهران شهدا، پدران شهدا، توی تمام این موضوعات یک دستهمنا، شهدای آتش

خواهم، درباره شهدای مدافع حرم که وزنش گویید یک شعر از حاج علی انسانی میجستجوی پیشرفته، میشود توی ترکیب می

دهد. خیلی زحمت کشیده شده، این کار دارد خب زنید اگر موجود باشد به شما ارائه میالب آن هم غزل باشد. میقهم این باشد، 

  شود. ضعف و قوت دارد باید کمک کنید.توی حوزه شعر می

توانند کمک هایی برداشتند. این جا دوستان ذاکر حاضر در جلسه خیلی بیشتر میها یک قدمگری تازه بچهتوی دفتر ستایش

گری که توی ، از دوستان ذاکر و ستایشای نفر، نزدیک به هزار نفر را داریمبکنند. ما االن یک جمع حدوداً هشت صد و خرده

البته  شعر است،گر داشته باشد در حوزه سبک و گری الحمدهلل بزرگترین نیازی که ممکن هست یک ذاکر و ستایشحوزه ستایش

 سازنیاز هستند، خودشان مولد هستند، خودشان در واقع شاعر دارند، سبکها بیجمع حاضر و دوستانی که هستند خیلی از آن

توانید به شدت کمک بکنید، یک جمع حدوداً ده پانزده دهیم و شما میای را داریم پوشش میشان گرم؛ اما یک شبکهدمرند، دا

جمع شدند، این جمع باید کامل شود، باید تقویت  مبیست پنج نفر از دوستان شاعر دور ه ،ساز، بیستنفری از دوستان سبک

ریزی نکردید برای استفاده مثالً برای بک خوبی رسیدید که این سبک را انحصاری برنامهشود، شما باید کمک کنید. اگر به س

؛ یعنی ما شود به اشتراک گذاشته بشود. آن دوستان دارند آن سبک را و آن شعر را نو و جدیدگویید این میمحرم امسال و می

آید برای آن مناسبت، شعر شستیم صحبت کردیم، او میشان کردیم، نآمدیم به این جماعت سفارش دادیم، خواهش کردیم، همراه

؟ برای آسید مهدی میرداماد داشت این شعر و سبک را ؟کند. این شعر نو سبک نو که تا دیروز مثالً حمیدنو و سبک نو تولید می

داماد طراحی کرده آید کنار آن یک دانه سبکی که برای سید مهدی میراما می دهدداد. سبک خاص آسید مهدی سهمش را میمی

کنیم؛ عمومی هم منتشر نمی کند، این سبک را و این شعر را دیگه ما توی فضایو تولید کرده، پنج تا سبک دیگر هم آماده می

؛ دیگر نیازی نیست که آن مداح خوب من در شهرستان منتظر کنیمبرای آن گروه مخاطب و هدف، نفر به نفر تقدیمش می خاصةً

چه خواند؟ توی فطرس گذاشت، من بروم فردا شب از روی سایت مثالً فطرس سبک و شعر حاج حاج محمود باشد ببیند امشب 

خواهد برود در مجلس، برای خودش اختصاصاً شعر و سبک دستش هست. یک محمود را تکرار کنم. او خودش امشب که می

گفتند های مداح میکردند دوستان؛ بچهاین گالیه را می های ما توی مواجهاتی که داشتیم، توی سفرها،خأل جدی بود، خیلی از بچه

گویند اگر این ها میبچهگفتم شدیم اصالً، من سازهایی را که این دوستان دارند، ما داشتیم چه میعرها و سبکاآقا این مثالً ش
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م خب ما بیاییم، حاال کار ندارم شدیم. هر جایی، هر کسی، گفتما داشتیم سلمان می سازهایی که آقا ابوذر داشتشاعرها، سبک

مان بیایید این را یک مقدار تلطیف این حرف درست است یا غلط؟ این اشکال وارد است یا وارد نیست؟ اما گفتیم در حدّ توان

خورد. یک تالشی دارد توی آن حوزه ها هم دارد رقم میکنیم، حل کنیم و یک خدمتی را این جا داشته باشیم. خب این اتفاق

گری و در حوزه مداحی، دوستان مشعر حق ندارند ها این بود؛ توی حوزه ستایشمان توی استانشود. ما خواهشمینجام ا

روان این جا هستند، ممنون هستیم قدم های مبارک دیگری بلند شده؛ حاج آقا مجتبی روشنبینند پرچمپرچمی بلند کنند. اگر می

، حاج محمد های گذشته جا دارد تشکر کنیم از آقای فراهانی، بسیج مداحان در این سالرنجه کردند، لطف کردند، تشریف آوردند

آقای فراهانی که بعدش این در واقع کسوت و جایگاه دست آقا مجتبی قرار گرفته، زحمات بسیار زیادی در حوزه آموزش 

ما نباید بروید یک پرچم و عَلَمی مقابل این کشیده، این زحمات و این اتفاقی که توی آن استان رقم خورده، ما گفتیم دیگه ش

گری بسیج مداحان داریم، خانه مداحان داریم، کانون مداحان داریم، بنیاد دعبل داریم، . ما توی حوزه ستایشماجرا بلند بکنید

های مختلف داریم، حاال بماند توی ها را توی استانکشد، مجمع الذاکرینهیأت رزمندگان هم در همین حوزه زحماتی دارد می

گری وجود ها دارند؛ یعنی این همه دایه و مادر برای فرزند و طفل ستایشتانها هم یک چیزهای بومی هم خود اساز استانبعضی 

قل دسته بندی کن، مثالً هر شب برود خانه یکی از این حداخب خوابد. ها توی جوب میدارد، این طفل باز هم یتیم است، شب

فتاد، حاج آقا مجتبی توی جریان هستند، ماند. یک زحمت و تالشی کشیده شد، یک اتفاقی اها بماند، شب زمین نمیاین دایه

گران، خیلی جلسه بابرکتی بود. چند ماهی است های ستایشتوی آن جلسات شرکت داشتند، به عنوان شورای هماهنگی تشکل

آقا این دوباره ...، فایده آن جلسه برای من کوچولویی که توی  متوقف شده، آرزوی بنده حتی زنگ زدم به بعضی از دوستان که

آمدیم زیارت چهره حاج آقا مجتبی بود و دیدن حاج آقای، حاج یداهلل بهتاش بود و دیدن حاج غالمرضای سازگار جلسه می

گفتند مثالً آقا شما توقع این جلسه را باال نبرید. بگویید آقا ما یک ها نور بود. میاصالً دیدن خود اینصفی و د و حاج مهدی آبو

خب نشد دیگه، ا هم بنشینند، آقای سازگار چایی بخورد، من بچه نگاه کنم چای خوردن او را، اما ها بجلسه زیارت داریم، این

ها، االن یک چند ماهی هست، یک دو سه ماه است، سه چهار ماه است جلسه متوقف شده، ها رفت باال و اینیک مقدار توقع

؛ اگر این همه پرچم در استان و شهرستان شما باال است، شما امیدوارم دوباره آن شکل بگیرد. اما خواهش ما از دوستان این بود

دارها بگوید بیایید دور حق ندارید به اسم مشعر پرچمی بلند کنید، مشعر پرچمش را باید پهن کند، سفره کند. به همه ی آن پرچم

یم. چون توی این قضیه کارها و کنیم، ما خادم و نوکر این مسئله و موضوع هست، ما هم نوکری شما را میاین سفرهه بنشینید

اتفاقات مبارک و خوبی رقم خورده، توی حوزه منبر هم الحمدهلل یک جمعی از دوستان شکل گرفتند. جمع بسیار بابرکت، من 

ند داد به امید خدا، یعنی دوستانی هستند که شاید های جبهه انقالب را شکل خواهبریخیلی امید دارم به این جمع، نسل دوم من

کشور نداشته باشد اما فقط های شاخص شخیص امروز شان، کیفیت منبرشان، محتوای منبرشان، دست کمی از همین منبرینتوا
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ها، این جمع دور هم جمع شدند، هسته سخت منبر را شکل دادند؛ فعالً هسته ای که هست، دوربین رسانه نرفته روی سر ایننکته

، ما هم شودتر میاش گستردهو آن شعاع ورودیکند م دارد دامنه خودش را پیدا میآراسخت ماجرا است. این هسته سخت آرام 

ای که یزد رفته بودیم برای جلسه همین شورای منبر، این را هنوز ما علنی نکردیم، عمومی نکردیم، فعالً در حد همین هسته جلسه

در یمین و یسار جلسه نشستند از رگواری که سخت شکل گرفته، جمع بسیار مبارکی هست از همین جمع حاضر، دو سید بز

اعضای این در واقع شورا هستند و عزیزان دیگری که در واقع در آن شورا هستند؛ یک شورای حدوداً چهارده نفره هست و 

های اصلی، توی این دفاتر رقم خورد. اتفاقاتی که در دفاتر جلسات مستمر و مبارکی که داشتند، این اتفاقات هم توی این حوزه

های عکس و پوستر و گرافیک محیطی و نشان و، دیگه ما به هر هنر، بحث رسانه، بحث اقتصاد، بحث سوگوارهاز بحث  فرعی

های که تکلیف داریم و مسئولیت داریم، فقط اولویتکردیم کرده، احساس میای از عالم که ربطی به هیأت پیدا میجایی و هر نقطه

بود و احساس  مهماین نوشتار هیأت که روی الف حمزه قرار بگیرد یا روی دندانه برای ما  آن با هم فرق دارد؛ یعنی حتی برای ما

دهم، با توجه گیرم و ادامه نمیها دیگه فاکتور میمن از آن ،این جمع مبارککردیم نسبت به آن ما تکلیف داریم و هم چنین می

ای، نیمچه گزارشی از این دست و پا زدن و گونهوان یک گزارشآسید احمد آقا هم به جمع ما ملحق شدند، این را به عناین که 

ها قم آماده کردند، آن نمایشگاه ما تاحاال بلد خط خطی کردن ما توی این چند سال قبول بفرمایید. یک نمایشگاه خوبی را بچه

ها و بزنیم اما چون این رابطان شهرستانبیاییم نمایشگاه و گزارش کار و از این چیزها انجام بدهیم  ای هم نداشتیمیم، انگیزهدنبو

خواهند ملحق شوند به این کاروان؛ ما باید آن رابط شهرستانی را کامالً در جمع شدند، بعد از مثالً یک بازه پنج شش ساله می

های الیتدادیم. در یک اقدام در واقع اجباری، یک نمایشگاهی را دوستان زحمت کشیدند از فعجریان اتفاقات مشعر قرار می

آماده کردند. االن قم برقرار است، در حاشیه اجالس رابطان بود، ما فعالً از یاوران، مجتمع یاوران مهدی خواهش کردیم  مشعر

گر کذرتان، آید نمایشگاه هم چنان باشد. ایکی دو هفته دیگر نگه دارند نمایشگاه را، امیدواریم این هفته پیش رو از شنبه که می

تان متبرک بکنید. تان هستند، نمایشگاه یک سری بزنید، با قدومتخورد، یک تماسی بگیرید دوستان ما خدمت سیرتان به قمم

کردید که بیاید و آن جا گزارش کار شما را ببیند، مؤثر است توی این برقراری ، مسئولی، بزرگواری را فکر میاگر احیاناً عزیزی

ای که شود مکمل این گزارش نصف نیمه پاره پورهتان هستند، آن میان در خدمتارتباطات، باز هم آن فضا فراهم هست و دوست

 ما خدمت شما تقدیم کردیم. 

آن سرفصل اولی که اشاره کردم به اجمال، بنده آسید احمد آقا ان شاءاهلل کنم و ان شاءاهلل من عرائضم را همین جا ختم می

گو بشویم درباره این سرفصل مهم؛ ممنونم، حوصله به خرج دادید، تحمل کردید تر بیان خواهند کرد و بعد وارد شور و گفتمبسوط

های نخوابیده، االن آقا ابوذر تاری، شبی سروران عزیزی که در وسط این همه مشغله با هزار گرفکنم از همهو باز هم تشکر می

های رشت تم و دیشب قرار بوده بخوابد، تا صبح بچهافکشد و دارم میهایم نمیگوید چشمزند که برود بخوابد، میدارد چانه می
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آقا  های تیم حفاظت پرواز به اسرارخوابم، این مهماندار و این بچهآمدند نگذاشتند بخوابد، سوار پرواز شده گفته توی پرواز می

ها، شود، شما شهدا، امام، آقا، آوردند جلو تا دم رسیدن به تهران هم با او حرف زدند در مورد شهدا و یادواره شهدا و ایننه نمی

ی دوستان هستیم. جلسه را مزین کنید به ذکر صلوات باز هم ممنون همههایش نه، امنیت پرواز آمده، آقایان مهماندار بله، خانم

 محمد.بر محمد و آل 

  پایان


