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 اهلل الرحمن الرحیم.بسم

 صلی اهلل علیک یا ابا عبداهلل، بنفسی انت و اهلی و مالی.

شویم. خوشحال بودیم و افتخار  داشتیم که در خدا قوت به لحظات و ساعات پایانی همایش داریم نزدیک می

همایش بهره کافی از شاءاهلل تا این جای های محوری و برگزیده خدمت عزیزان باشیم انیازدهمین همایش هیأت

های جلسه برده باشید. برای خود حقیر که خیلی از مباحث قابل استفاده بود. جذاب بود امیدوارم اساتید و مهمان

گزاری کنیم. من زمان کوتاه هست گیری از تمام این محتویات و مطالب محرم بهتری را خدمتهشاءاهلل با بهرکه ان

کارها بیان شد، اگر دقت کرده باشید ها، راهسمع شما برسانم. خیلی از حرفباید خیلی فشرده عرایضم را به 

هایی را برای عملیات ها، و شیوهها، ایدهبسیاری از مطالب عزیزان و سخنرانان همایش کامالً  کاربردی بود، روش

رد. من در این فرصت تر کو اجرا خدمت شما تقدیم کردند. و این تا حدی کار حقیر را در تبیین این نقشه راحت

کوتاه باید یک سلسله و یک نکات و تیترهایی از عناوین بحث را اشاره کنم، یک بحثش را یک مقدار بیشتر با 

گونه که دیدید حرف بسیار است اما اولین اتفاقی که وگو بکنیم. در ماجرای بحث هیأت و خانواده همانهم گفت

را باید بگذاریم کنار، نگاه مدیران هیأت را به امر خانواده تصحیح  عزیزان باید رخ بدهد، تعارف و رودربایستی

بکنیم و اولین قدم نگاه خود ماست. یعنی نگاه این جمع به عنوان مدیران هیأت، اگر به این مسأله مهم درست 

اما زمانی  ی اجرایی کنیم توی هیأت.ئای بشود، یک شوتواند یک بازی و بازیچهتنظیم نشده باشد الباقی ماجرا می

های ما تری رخ خواهد داد. خب هیأتمان را عملیاتی بکنیم اتفاقات ویژهکه خود ما باور پیدا بکنیم و این ادعای

های مختلف که خدمت عزیزان بینند یا خانواده؟ من این بحث را در شهرها و استانآیا مخاطب خودشان را فرد می

بینیم مع األسف. ما ز بیان کنم. ما فعالً مخاطب هیأت را داریم فرد میرسیدیم به انحاء مختلف سعی کردیم تا امرو

شاءاهلل شما سردمداران و پیشتازان و کنند و انشاءاهلل این جمع بر خالف این عمل میگویم، مای نوعی. انکه می

ل بنیادین جامعه است، بینیم، خانواده سلوالسابقون این نگاه جامع به هیأت باشید. ما مخاطب هیأت را خانواده می

اش را خب این یک اقتضائاتی دارد، یک ادعایی است لوازمی دارد. اگر من بخواهم هیأت را، مخاطب محوری

فهمم یعنی چه؟ پوستر هیأت های ویژه برادران است، من نمیشود هیأتخانواده ببینم اولین چیزی که مسخره می

مجلس زنانه نیز در همان مکان.. این نیست داستان. اولین  ضمناً  زند ویژه برادران. مجلس ختم که نیست،را می
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نقطه، این جا باید این نگاه تصحیح بشود. خب اگر مخاطب هیأت خانواده است جمعی است از پدربزرگ و 

های ما برای استقبال و پذیرایی از یک چنین ترکیب مادربزرگ، پدر و مادر، دختر و پسر، نوه و نتیجه، آیا هیأت

مان را. قبالً گاهی به این نکات جسته و گریخته هایخاطبی آمادگی دارند یا نه؟ بررسی بکنید وضع امروز هیأتم

های ما، ما غالباً توی هیأت ، نه هیأتی چنین پذیرایی هستندهمان آمادهایی داشتیم، نه مسجدهایو پراکنده اشاره

ها. قسمت زنانه هیأت بنر پارسال توی ها و اینها و لطافتتکنیم. با انواع ظرافقسمت مردانه را خوب تزیین می

مان که یک دکوری هایخوب انبار پاره شده بود همان را بزنیم، یا این که مثالً دکور پارسال یا یا یا.. تازه هیأت

اگر قرار است  «لیست بقهرمانه ةالمرأة ریحان»را باز هم با هم یادآوری کردیم که  چیزی بزنند. در صورتی که این

نشان هیأت خیلی لزومی ندارد، چرا ظرافت به خرج بدهی آن جا ظرافت برایش به خرج بده. این قسمت خروس

خواهم کلیپ هیأتم چشم رود من میگیرد. دوربین آن طرف نمیایم، این جا را دوربین نمیزده من و شما رسانه

افتد؟ هیأت من آمادگی برای پذیرش بانوان را ندارد. میبینی چه اتفاقی کُش باشد. میخورد کن باشد، جاری

خواهید ثابت بکنید این فضا را باید اصالح کنید و بشکنید. مرد تان را میاولین قدمش شما به عنوان مدیر برادری

مان مان این جوری است، مسجدهایهایعمل هستید یا علی. خب جا را مرتب کردیم، مهیا کردیم، نگویید هیأت

اش را هم کردید. توی زنانه مسجد که اش را هم خواندیم، گریهب است، قصه مسجدها را قبالً گفتیم، روضهخو

ها که زند دنده و اینبوس آن جا آماده است و حاج آقا توی محراب و میهای مینیآیید دو ردیف که صندلیمی

اند. شان را گرفتهها از قبل آن جا جایماند حاج خانها سنجاق قفلی زدههیچی. دو ردیف آن طرفش که سجاده

اش آن جا، چون گویند این چند سال مُرده است، هنوز سجادهکنند میشان را استفاده نمیهاییکی دو تا از سجاده

فحش گذاشته بوده، کسی جمع نکرده، جرأت نکردند جمع کنند. سجاده آن جاست. یکی چهار ردیف شما با پرده 

اگر بر آن مبنا که مخاطب شما، قشر خاکستری مایل به سیاه است زد به کمر یک بنده خدایی، فاصله دارید حاال 

کند، از حجاب برتر محروم است. چادر حاال یک قشر خاکستری یک خانم مانتویی که حجابش را رعایت می

شود؟ حاال آمده میخواهد بیاید توی مسجد. اصالً تصور چنین اتفاقی محال است مگر ندارد. حاال زده نماز می

ها های.. این لباسها. توی این سبد چادرها را ریختیم مثل رخت کهنهخواهید دستش بدهیم و ایناز کجا چادر می

زدند. آن جا گذاشتیم خانم بیاید سرش بکند و بیاید نماز بخواند. دقیقاً فرستادیم برای سرپل ذهاب آتش میرا می
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اش بکنیم. از محضر جمع به دور است، عرض کردم توی یکی از جلسات، توانیم چادریفرصت طالیی که می

برید.. ببخشید ببخشید توالت فرنگی هتل رویش زده ضدعفونی شده، یک کاغذ زده که شما شما هتل تشریف می

کنید، خیالت راحت باشد که بهداشتی است. چادرها را ریختی توی سبد، توقع داری این خانم بیاید اش میپاره

به چه حجاب برتری بود! بلد نیستیم، سخت است، کاری دارد، ادر هم سر بکند، بعد هم لذت ببرد. بگوید بهچ

وشو کنیم، توی یک سلفون بکنیم پِرِسش بکنیم توی عجیب است. این چادرها را هر دفعه که استفاده شده، شست

شود بیندازیم الیش. اولین بار که باز میای بگذاریم، دو تا حکم حجاب، نه، دو تا برگ گل هم آن هم یک برگه

ای شد، گرفتارش شد. بعدش رفت، حسرت بخورد چه قدر محترمانه است این اتفاق. شاید همین دامی شد، دانه

دهد و اال من آرزو داشتم چادر را ام، دانشگاه، محیط، همسایه اجازه نمیام، شرایط زندگیبگوید حیف که خانواده

شان کجاست؟ امروز به ها توی مسجد و هیأت جایمان است بگذریم. بچهوضع مسجدهایسرم بکنم. این هم 

ها این همایش ها، بعد از این همایش قبالً گفتیم و گفتیم. اما امروز دیگر برای همه هیأتنظر من بعد از این صحبت

سینی هیأت باید راه بیفتد. های فاطمی و ححداقل واجب است بخش ویژه کودکان هیأت را راه بیندازند. مهدکودک

عقب بمانید ها از شما باید الگو بگیرند. این حداقل است برای شما. بعد شما مولِّد هستید، مقلدان شما در استان

برید اتاق مادر و کودک دارد. آن زنند از شما. توی یکی از شهرها عرض کردم توی مترو تشریف میجلو می

أت، زحمتی کشیده، باید تقدیر بشود یا باید به او بد نگاه کنیم. اگر صدای گریه مادری که با بچه نوزادش آمده هی

شان باید درش هایرود باال، حاج آقا روی منبر باید به او تذکر بدهد، بقیه باید نچ نچ بکنند، با چشماش میبچه

ای داریم، شما چه وظیفه بیاورند. یا نه باید از او تشکر کرد، چه همتی، چه مجاهدتی، احسنت. بعد خب من و

خیلی سخت است یک گوشه هیأت، یک جایی کنار همان مهدکودک اتاق مادر و کودکی فراهم کنیم. که توی آن 

خواهد شیر بدهد به فرزندش، راحت باشد، حسن سلیقه هم به خرج بدهید چند تا هم پوشک بچه و جا مادر می

ق مادر و کودک. توی یک جایی هم که بلند باشد دست بچه ها هم یک نفر نذر کند بگذارید گوشه آن اتااین

ساز هم آن گوشه گرم بکند. چای ساز بگذارید، یک فرنی، غذایی، سوپی هم خواست برای بچهنخورد. یک چای

باشد. فضای آن جا را هم کودکانه، عاشورایی تزیین بکنید. چند تا بازیچه هم آن جا باشد. کار سختی است، کار 

ها بشوم، خواهم وارد این داستانخورد. االن نمیشود انجام داد. بعد ببینید چه اتفاقی رقم میمی ؟ی استاپیچیده
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خواهم خیلی بسطش بدهم. اما قدم اول، هیأت ها زیاد بوده شنیدید، صحبت زیاد است. االن این را نمیاز این ایده

ما از کجا رسیدیم به بحث خانواده، یادتان بیاید قصر من اثبات بکند من آماده پذیرایی خانواده هستم. گفت آقا 

رسان های خدمتشیرین، آن دوستانی که توی همایش قصرشیرین بودند بعد از ماجرای زلزله، ما همایش هیأت

را شروع کردیم. وارد بحث هیأت و خدمات اجتماعی شدیم، یادتان باشد ما توی آن همایش و توی آن بحث از 

شان ها باید سر این واحدهایاختار هیأت سه واحد باید اضافه کنید، گفتیم امروز رقابت هیأتشما خواستیم در س

دانم این دوربین دانم ابعاد بنر و نمیتاربو و ایوی و فالن و نمیباشد. رقابت را از سیستم صوتی دایناکورد و مون

ده، بکشید بیرون، رقابتِ سر خدمت و از این چیزهایی که مع األسف فضای مجازی گرفتارمان کر ماسپایدرک

الحسنه هیأتم راه صادقانه و مخلصانه باشد. بگویید آقا من خیریه هیأتم را راه انداختم با این اثر، صندوق قرض

هستیم، حسینی  های جهادی دیگر، ما هیأتیافتاد با این کارکردها، گروه جهادی هیأت من جلوتر از همه گروه

سط میدان هستیم. بنفسی انت و اهلی و مالی هستیم. ما این جوری آمدیم وسط، این هم هستیم، فدایی هستیم، و

ها را قبالً زده بودیم بعد از همایش قصرشیرین یادتان باشد از خدمات اجتماعی گروه جهادی ماست. این حرف

ک و جمعیت امام حها هم خدمات اجتماعی دارند. بنیاد مایگفتیم توی خدمات اجتماعی متوقف بشویم حجتیه

کند گاهی دهد. هزار جریان سکوالر دیگر هم دارد کار خدمات اجتماعی میعلی هم دارد خدمات اجتماعی می

ها، امروز دشمن مار خورده افعی شده. تان، یادتان باشد سر ماجرای خیریهاز ما جلوتر هستند. هشدار دادم خدمت

ها ها، امروز پیشرفته شده با نماد و نمود خیریهد در مقابل هیأتیوها آمده بوجیدشمنی که دیروز سر ماجرای ان

هایی آمده. سند حرفم صدها و هزاران خیریه کامالً سکوالر، از خدا و پیغمبر هیچ خبری نیست. سند حرفم سلبریتی

فالن،  که توی فضای مجازی هفت میلیون، هشت میلیون فالور دارند یک فالویینگ دارند. یک دانه بنیاد خیریه

اند؟ توی جهان معروف است این ماجرا. نگویید آقا بعد بروید ببینید عقبه آن بنیاد خیریه چه کسانی نشسته

کند. رود توی آفریقا کمک میهای متعددی در دنیا هستند فالن بازیگر و هنرپیشه هالیوودی هم دارد میخیریه

کنی حاضری آن را بغلش بود، شما که خیلی ادعا میپوست آفریقایی  جلینا جولی را دیدیم بچه سیاهعکس آن

ها هستید. شویی دنیا خیریهترین سیستم پولبغل بکنی به او شیر خشک بدهی. توی جهان معروف است بزرگ

کنیم، همت کنید. دختر و کاری میهای صحیح و اسالمی و مردمی را به رخ بکشید. داریم کمتوانید خیریهشما می
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اش هم دلش خوش، رفتند کار خیریه انجام رویم کار خیریه انجام بدهیم. ننهخر هفته داریم میپسر جمع شدند آ

ها و پیرمردها زند، خواهرهای خیریه هم دارند با پیرزنبدهد. رفتند توی خانه سالمندان پسر گیتار آورده، گیتار می

ارد توی فضای مجازی. کسی هم جرأت گذدهند. با جسارت تمام عکسش را هم دارد میحرکات موزون انجام می

شین است، امام فتوای ارتداد داد. از همان کند به او حرفی بزند. یک بار آن دختر بدبخت گفت الگوی من اُنمی

جماران با مالیوتکا زد پودر شد. تا ده سال بعدش صدایی در نیامد. امروز توی این فضای لجن مجازی با افتخار 

این فضا را اگر من و شما ورود نکنیم، نشکنیم، کار های ایران هستم. ید من سفیر ترنسگوفالن خانم بازیگر می

گر هم باشیم. فریاد مردم گری. گفتیم پس ما باید مطالبهها را گفتیم و گفتیم، رسیدیم به مطالبهماند. ما اینزمین می

کنند، کنند، ظلم میمردم به جفا برخورد می ای که دارند باها و ساختارهای پوسیدههستید. این اداره شما هیأتی

سی فارسی بیدانم بیگیرند. شما فریاد نکشید، شما حنجره دادخواهی مردم نباشید، فردا آمدنیوز و نمیرشوه می

خواهد بشود ادعای دروغین مطالبه حقوق مردم را بکند. چرا؟ چون من و شما فریاد نکردیم. مسجد و من و تو می

پایگاه فریاد دردهای مردم باشد. تعارف را باید بگذاریم کنار. اتفاقاً این راه دفاع از والیت است.  و هیأت باید

تان را برای این نظام و انقالب اگر شما بیایید وسط، شما تابلو دارید، شما شناسنامه دارید، شما قبلش برادری

آیند. ما این سیر را طی را خالی کنید دیگران می آیید وسط. اما شما اگر میداناید، شما منصفانه میاثبات کرده

کردیم امروز رسیدیم به بحث خانواده. از بحث خدمت به مردم رسیدیم به این جا. بحث ما بحث خادم هیأت، 

ها را از مسجد بردند توی حسینیه، مان را فاصله انداختند بین ما و مردم. هیأتهایخادم مردم بوده. گفتیم هیأت

بردند توی خانه، از خانه بردند توی دخمه، بردند توی زیرزمین. گفت حاال توی زیرزمین بزن، بزن،  از حسینیه

هایت کر بشود. اما بیرون نیا. را این قدر ببر باال گوشات بخار کن، دم کن، صدای سیستم این قدر بزن تا بمیری.

ان بکنند به یک نحله. ما جریان زنده و پویای مها را خواستند فرقه کنند. خواستند تبدیلوسط مردم نباش، هیأت

دینی در جهان بودیم و هستیم. هیچ مکتب دیگری جز شیعه یک چنین جوش و خروشی را ندارد. عالم را شما 

ها. وسط ها و محفلها را محدود کند به دخمهخواهد نفوذ و اثر هیأتهایی که میریزید. بشکند آن دستبه هم می

خواهیم هر کاری شروع کنیم نقطه شروعش خانواده است. باشیم. رسیدیم به این نقطه اگر میمیدان قرار بوده 

مان این جاست، آن هیأت باید خانواده را ببیند، باید بسترش را مهیا کند، حاال بستر را مهیا کرد، حرف اصلی
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خواهیم بگوییم زدیم. امروز میها را ها را قبالً زدیم تفصیل و مفصل، همایش چند روزه گرفتیم و این حرفحرف

مان را اگر به سمت خانواده تصحیح کردیم لوازمش را باید عمل کنیم. لوازم این ماجرا یک بخش آن این نگاه

ام، مسجدم، محل برگزاری های الزم برای حضور خانواده را فراهم کنم. در هیأتم، حسینیهاست که من زیرساخت

اول الکالم است. من باید گفتمان هیأتم را مناسب  راهم کردم تمام شد ماجرا؟ها را فمراسمم، خب این زیرساخت

گوید گوید بابا چه میآید توی هیأت میاین فضا کنم. حرف من باید مناسب یک مخاطب خانواده باشد. بچه می

حه من، منکر من، این؟ سواد یک کم باال .. ما این طرف ماجرا را یک کم باید فکر بکنیم، مداحی من، ذکر من، نو

دانم چه کسی آمد این را شود از آن نقطه آغازین تبلیغات، نمیگفتمان هیأت من، این از تبلیغات هیأت شروع می

کنیم مثالً ما چهره خشن مداح را مثالً توی یک حالت خاصی، توی پوستر و بنر بزنیم جمعیت مُد کرد، فکر می

محوری. محوری بود نه شخصهای ما گفتمانآید. بنای هیأتجمعیت می تر بزنیممان را بزرگآید، چهره منبریمی

اشکال ندارد من معرفی باید بکنم سخنرانم را، اما ساخت این اعالن هیأت من باید مشخص باشد. یک هیأتی 

ز گذاری کرده بودم. یعنی اگفت من برای دعوت به هیأت عالوه بر تبلیغات عمومی برای کودکان هیأت سرمایهمی

ها را دعوت کرده بودم به هیأت. گفت یک بزرگواری آمده بود گفته بود من جانب مهدکودک حسینی هیأت بچه

سال است شب عاشورا توی هیأت خودمان هستم امسال این بچه من را مستأصل کرده، آورده من را این جا.  20

نی کودکانه. بعد مثالً یک آقا سلمانی بوده گفت از توی شهر که تبلیغات شما را دیده، یک تبلیغات انیمیشنی، کارت

گوید این ما را بیچاره سازی کرده برای هیأتش. میها را به هیأت. شخصیتو یک زینب خانمی دعوت کردند بچه

زنیم. کرده، ما را شب عاشورا بعد از ده سال که توی هیأت خودمان بودیم امشب توی هیأت شما داریم سینه می

کند. من بعد از این که زیرساخت را فراهم کردم بکنیم بحران مخاطب شما را هم حل می یعنی اگر درست عمل

ای داریم قبالً سر چرخه کامل مخاطب با هم صحبت گفتمان هیأت را باید تصحیح کنم. بعد این جا یک نکته

ک مرور سریع ها جدید هستند من فقط یهای قبلی نبودند و بعضی از چهرهکردیم. چون خواهرها توی همایش

کنم، مخاطب هیأت یک مخاطب کامل است، چرخه مخاطب شما باید کامل باشد. از هر جای چرخه شروع می

ها گویید هیأت جوانان داریم. دم شما گرم، این هیأت جوانانت آرام آرام بچهکنی کامل خواهد بود. دقت بکنید می

های قبل از ازدواج داشته باشد، لسات ویژه و آموزشرسند هیأت باید جکنند. به سن ازدواج میدارند رشد می
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های حین ازدواج و بعد از ازدواج باید داشته باشد. یعنی سه تا سرفصل فقط برای همین ها و سرفصلآموزش

. 2030شوید ها باید اصالً تفکیک شده باشد. و گرنه خود شما میو مطالب اینجوانان حول و حوش سن ازدواج. 

ها بود بندی، و ریختن آن در مقابل بچهگونه طبقهعدم تفکیک این مطالب و مسائل بدون هیچ 2030مشکل اصلی 

آید آن جا نباید مدیر هیأت، نباید ارکان اش پیش میکند فضای استحکام خانوادهدیگه. خب این جوان ازدواج می

نی و گرنه آهسته بگویم در بعضی از هیأت رها کنند این را. این جا هم نیاز به کمک شما دارد، باید مراقبت بک

مان نیست، بعد شما چون حواسدرصد از نُرم طالق جامعه باالتر هستیم.  13ها و قشرهای مذهبی ما گروه

ها چرد. تو اگر بخواهی درست زندگی بکنی، حساسیتهایی دارید که او ندارد، او آزادانه دارد میمالحظات و دقت

رسد. گفتیم هیأت مادر کنی، ایام فرزندداری او مییمانه تدبیر بکنی از او مراقبت میها، عاقالنه و حکو محدودیت

کنم. بعدش اش میوأماً این چرخه را قبالً رفتیم فلذا خالصهتو کودک، نه ماه، نه جلسه برای مادران و کودکان 

های هیأتی و کمک بکنند از خانمآید، ایام وضع حمل مادر آن گروهی که قرار بود همراهی بکنند، بچه به دنیا می

ای که خاکستری که چه عرض کنم خاکستری مایل به سیاه آن دوران وضع حمل، دوران حساس عاطفی مادرانه

کند. توی آن فضا، توی آن تان شرکت میآید و توی جلسه هیأتکه چه عرض کنم، سیاه مایل به بنفشش هم می

گیرد، تا دو سال وران نقاهت، جلسات هیأت مادر و کودک شکل میکنید، بعد از آن ددوران بچه را رها نمی

داند مدیر هیأت من برای مادر و کودک جلسه کودکی این بچه هیأت برقرار است برای این شرایط خاص. یعنی می

ن رسد به هماآید ماجرای هیأت نوجوانان، میراه انداختم. از دو سالگی به بعد وارد ماجرای مهدکودک هیأت، می

سن جوانی که نقطه شروع مخاطب شما بود. این چرخه مخاطب شما چرخه کاملی باید باشد اگر هر بخشی از آن 

شود. کوثر هیأت، جوشش هیأت به کامل بودن این چرخه و فرایند در مخاطب است. اگر را نبینی هیأت ابتر می

است که این چرخه را کامل ندیدند در شوند یک دلیل آن این های ما با بحران مخاطب مواجه میامروز هیأت

شان. ببخشید من باید خیلی تندتند بگویم، شما همراهی بکنید که برسد من در این مدت کوتاه عرایضم را برنامه

کامل کنم. ما آن سه تا ساختاری که در قدم اول گفتیم اضافه کنیم یعنی گروه جهادی هیأت، یعنی خیریه هیأت، 

تان عرض کردم. ، همان جا خاطرم هست در همایش قصرشیرنی این وعده را خدمتالحسنهیعنی صندوق قرض

ها. اندازی خدمات اجتماعی هیأت یک امر نو و جدیدی بود برای هیأتآن روز شاید زود بود، آن روز هنوز راه
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یم در عرصه کنم در گام بعدی، در فاز دوم این اتفاق و عمل مبارک شما، ما باید ورود بکناما امروز عرض می

های بعدی است ها گاممباحث حوزه مشاوره تربیتی، خانوادگی، امر ازدواج، امر اشتغال، امر بهداشت و درمان، این

منشانه بردند جلو. های ما گرفتند. هیأت را صوفیهای ما بوده. این کارکرد را از هیأتکه یک روزی کارکرد هیأت

د هیأت را به متن جامعه برگردانید. هیأت انقالبی یعنی این؟ هیأت انقالبی هیأت را خانقاهی کردند، شما دوباره بای

ایم.. برای این حال امروز ما بهتر ایم، آزادهبه فالن مدل سینه زدن و فالن ذکر گفتن که نیست. ای رهبر آماده آزاده

ین اتفاقات در هیأت باید رقم ایم، آماده. آمادگی من به عملم است. عمل من اآید تا ای رهبر آزاده آمادهدر می

بخورد. امیدواریم خیلی از شما که در جمع حاضر هستید شروع این ماجرا را داشتید. امیدواریم این همایش یک 

ها رقم ای باشد برای جهش در این ماجرا. تقویت این نگاه، و این اتفاقات به صورت علی الدوام در هیأتنقطه

ترین ماجراست، این نگاه که درست شد ما دو حرف ما این است، این نگاه اصلیبخورد. اگر این نگاه درست شد، 

قدم جدی، دو اتفاق جدی، دو اقدام جدی را در حوزه هیأت و خانواده باید رقم بزنیم. یک بخش آن، بحث 

بکنید توانید برگزار های مختلف میها و شکلسازی است، آموزش دادن است. با شیوهبخشی است، گفتمانآگاهی

نیاییم خراب کنیم مثل خیلی از اوامر دیگر حضرت آقا که خیرمالش  ؛با دقت ،تان باشد هنرمندانه، ظریفاما حواس

شود که اش برای ادارات این میکنند، خروجیگذاری میهایی که حضرت آقا نامکردند آقایان. مثل این شعار سال

لش آماده است فقط زده سال .. مبارک باد. همان اول سال زنند، سال.. بنرهای هر سال هم فایروی سربرگ می

زند زند سال رونق تولید مبارک باد، تمام. یعنی آن بنری که دارد اول سال میمنتظر است روابط عمومی اداره، می

 سال رونق تولید مبارک باد بنر ختم این مسأله در آن سازمان و آن اداره است غالباً. میخ تابوت است که دارد

گویم کوبد نباید عمل بکنیم به این ماجرا. اگر عمل ما ظریف نباشد، دقیق نباشد، با ظرافت و.. ببخشید من میمی

درشت نپردازید به شود. گلها خیلی خودم هم.. با ظرافت و با دقت و بامتانت نباشد کار خراب میظریف و این

گوییم چی؟ د آقا شور کار کردم در موضوع خانواده. میگویفرستد میاین موضوع، فردا نیاییم.. برایم فایل می

خانواده خانواده خانواده.. خرابش نکنید خواهشاً. اگر قرار است ورود بکنیم یک ورود آگاهانه، هنرمندانه و 

تان خواهیم. اگر این قدم را برداشتیم باید ورود ما توی عرصه اقدام حمایتی، آن ساختارهایی که خدمتباظرافت می

هاست. من شویم، بحث اشتغال بچهرض کردم. یک بخش از عمده مشکالتی که ما توی بحث ازدواج  مواجه میع
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ها، بعدش یکی نیاید بگوید حاجی من تحصیالتم این قدر رویم برای همایش هیأتکمتر استانی است االن می

دهد، یکی کار ندارم.. یا برگه می است، اوضاعم این جوری است، این قدر هم هیأت رفتم، این قدر هم سینه زدم،

توانیم برایش گوید حاجی گرفتارم، توی فالن اداره، فالن... این یک مقدمه.. خب ما نمیآید خودش گوشه میمی

ها ها از دل هیأتآید توی این برنامه و آن برنامه شبکههمتی بکنیم، ورودی بکنیم، چرا فالن کارآفرینی که دارد می

اند را حتماً پیگیر باشید توی شهرها و وره مسیر طالیی که دوستان دفتر اقتصاد هیأت راه انداختهبرنیاید. این د

ها. قاعدتاً باید بچه ها، جهت تقویت هیأتیتان بیاورید. بحث دوره تخصصی کارآفرینی، ویژه بچه هیأتیهایاستان

تان باشد، لزوماً این پولِ اگر بخواهد حواسهای شما هم علم است بچه هیأتی قدرتمند باشد. الزمه اصلی قدرت

گذرد. امر و یقیناً از مسیر علم و دانش می پایدار باشد، اگر بخواهد حالل باشد، اگر بخواهد درست باشد قطعاً 

اولین بند تذکرات حضرت آقا توی بیانیه گام دوم است، گروه جهادی « العلم سلطان»حضرت آقاست، 

آیند هر سال میهای کانون نخبگان تهران که مان این مجموعه بچههایتا از هیأت تان کجاست؟ چندهایهیأت

دهند. یک مجموعه مسجدی هیأتی هستند، یک مجموعه تربیتی هستند. های المپیادشان را خدمت آقا میمدال

مان هایهیأتهای امسالم است پیشکش به شما. توی گویی آقا جان این مدالچه قدر خوب است که با افتخار می

یک کاری باید بکنیم علم و دانش  قدر و اجر پیدا بکند. الزمه آن قدرت است، آن قدرت الزمه این است که شما 

 علی هذا ورود پیدا بکنید.  سمندانه در حوزه خانواده، حوزه خدمات اجتماعی و قبتوانید قدرت

ز شنیدید، دوستان در قالب یک بسته جامعی به هایی که جسته و گریخته و پراکنده در این دو روهمه این حرف

رو این کتاب کار هیأت و خانواده در کانال مشعر عنوان کتاب کار هیأت و خانواده آماده کردند. در هفته پیشِ 

های این دو روز را هم اضافه کردیم. یک کار مطالعاتی چند صد ساعته قبالً انجام شود، همه این ایدهبارگذاری می

افزار ما این شود. اما دقت کنید مثل یک نرمدو روز همایش به آن تزریق شده. نسخه کاملش تقدیم می شده، این

کتاب را به روز خواهیم کرد. فعالً پس بنای چاپش را نداریم. فایلش را در کانال مشعر تقدیم خواهیم کرد. بعد 

اش را مجدداً  در کانال به روز شدهدر هر توالی مناسبتی به حجمی اگر رسید اصالحات و تغییرات، نسخه 

ها در یک نظام مرتب ها و گزارشات و یادداشتتواند تجمیع تمام این حرفتان ارائه خواهیم کرد. آن میخدمت

شاءاهلل عمل بکنیم. بعضی از دوستان و منطقی باشد و نقشه عملی باشد برای این که بتوانیم توی این مسیر ان
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ها؟ دیگر این را من توقعم این است از شما که توی این همایش دارید ل؟ کانال کجا و اینپرسند آقا کدام کانامی

را همه دیگر  42، 15اند. آدرس مکرر تشریف آورده هایهایی که همایشالخصوص حاال آنکنید علیشرکت می

بی آن مردم، شروع انقالب های ورامین و پیشوا این جا هستند. آن حرکت انقالبچه 42خرداد  15باید حفظ باشند. 

فضای مجازی توی  ،org.1542مان آدرس سایتحضرت امام، انقالب عاشورایی، اسم رمز ارتباطات ماست. 

مان همین آدرس سایت بدون نقطه، ستاگرام، توی آپارات، توی ایتاء، توی بله، توی سروش آدرسنای

@www1542org  های شما رفقا اگر تا هیأت  این جا نشسته. هر کدام از هیأت 500این ارتباط اگر برقرار بشود

تان را آمدم هایکمِ کمش بخواهم بگویم که صد نفر، صد نفر، صد نفر مخاطب داشته باشد که خیلی از هیأت

ه هم متصل بکنیم توی فضای تان را بیاورید بهای چند هزار نفره دارید. این شبکهشناسم مخاطبدانم میمی

مجازی اوضاع این نخواهد بود رفقا. همتی بکنید، غیرتی بکنید، این که شما عضو این کانال بشوید، یا عضو این 

تر این است که شما شبکه خودتان را بیاورید در این اتصال و ارتباط قرار صفحات بشوید خیلی هنر نیست. مهم

ها را تان عرض کردم ابتدای جلسه خواهشم این است، این حرفیروز خدمتشاءاهلل. آن تذکری که دبدهید ان

تان، خواهشم این است ها سرّ نیست، راز نیست، اسرار مکشوفه است، رفتید توی شهرهایمکتوم نگه ندارید این

حضرت آقاست دانند، امر که این موج را ایجاد بکنید، عزیزان مبلغ و منبری که در جلسه هستند، این رسالت را می

در این موقع. از روی هوس کسی یا سلیقه کسی نبوده، حکم ولی بوده، ما هم جمع شدیم دست ید ولی خدا پیدا 

های اسالمی و انقالب در جامعه پیاده بشود. خودتان را مبلّغ این پیام بدانید بشود توی جامعه که احکام و ارزش

ای دارم. مارکوپولو چه های شهرها را بگویید آقا یک آوردهتان را جمع کنید، هیأتهای شهرهایبرگشتید بچه

ام از قم. پیام من این است یک امری را یک ولی مقتدر مظلومی امر فرموده فعالً زمین ای؟ پیامی آوردهآورده

ی ااست، آمدیم برش داریم. هیأت من و شما هم مهم نیست، همه بیایید همت کنیم برداشته شود از زمین. یک بسته

دارد گفتارهایی  کنند دوستان، بسته ارزشمندی است یک محتوای ویژهرا هم پایان همایش خدمت شما تقدیم می

در باب هیأت و خانواده. این برای شما چاپ شده تا االن جایی منتشر نشده. این ویژه این همایش االن دارد 

یک هسته احیای امری آن جا شکل گرفته،  شود، زحمت برادران عزیزم در دانشگاه امام صادق است.منتشر می

ها هم کنند ما خیلی خوشحال شدیم وقتی فهمیدیم این زحمت را کشیدند، آنمتمرکز روی هیأت دارند کار می
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نسخه چاپ  500لطف کردند، بزرگواری کردند قبل از این که انتشار بدهند در خدمت شما قرار دادند. فعالً همین 

دهم، ر بگیرد. همه مطالب این کتاب برای ارائه عمومی مناسب نیست. دارم تذکر میشده که در خدمت شما قرا

های محوری و برگزیده به عنوان یک انسان فرهیخته این خاص شماست. ما شما را به عنوان افراد مدیر هیأت

گر دست خود دهیم. این محتوا برای شماست. برای ارائه عمومی نیست یعنی شاید اداریم مورد خطاب قرار می

نسخه نیاز نداشتند چاپ کنند. محتوایش هم گفتارهایی بوده که پیاده شده  500آن دوستان دانشگاه بود اصالً 

بندی شده، توی موضوع تخصصی خانواده، از حاج آقای عابدینی، حاج شیخ محمدرضا عابدینی چند جلسه دسته

مدند، جناب آقای اعالیی که تخصصاً توی حوزه آمدند، حاج آقای پناهیان آمدند، حاج آقای عباسی ولدی آ

شان پایین هست تجربه مانای آن، اگر اند، حسینیه کودک شهید چمران منشور هیأت کودککودک کار کرده

شناسی مثل خواهید هیأت کودک راه بیندازید آن منشور را حتماً تهیه کنید و مطالعه کنید. تا مثالً یک جامعهمی

هری، یک تنوعی توی گفتارها دارد، لزوماً همه گفتارها مورد تأیید شاید نباشد. ولی برای آقای محسن حسام مظا

های جدی در حوزه هیأت و خانواده چیست کتاب بسیار مفیدی است. یک شما، برای این که بدانید سرفصل

شد، ذکر خیرش ای است تقدیم به شما. یک کتاب هم که سال گذشته دومین کتاب پرفروش جمهوری اسالمی تحفه

هایی بود که آسید حسین موسوی هیأت یا مهدی واوان ها چند بار  کردیم جزو کارویژهرا توی همین همایش

دومین کتاب پرفروش جمهوری اسالمی شد. این  97انجام دادند تألیف ایشان است. کتاب نشاط در خانواده. سال 

شود. امسال هم الحمدهلل این کتاب عارف دوازده میتان تقدیم هم محتوای بسیار خوبی دارد توی بسته خدمت

ها ورود بکنند توی است. این افتخاری است که بچه هیأتی 98ترین کتاب سال ساله ایشان تا امروز پرفروش

های باصفای شاءاهلل خدمت بچهگویان کار را به انتها و ختم برسانند. امروز هم که انعرصه. و هیأتی و یا علی

شاءاهلل خود حاج خدایار بهرامی امروز تشریف دز؟؟ همین مستند فاخر در بسته قرار گرفته که انعابدان کهن

شاءاهلل سر فرصت شان هستند. همین مستند را انبیت هم همراههای جانباز مدافع حریم اهلآورند، یکی از بچهمی

کنیم. واقعاً دیدنی تان پخش میشاءاهلل برایانما  کوتاه کردیم از این دو ساعت مستند یک ربع آن را قبل از برنامه 

است با خانواده جمع شوید و این مستند را ببینید. و این کتاب در مکتب مصطفی که مصطفی صدرزاده، حاصل 

کند بگوید آقا های عاشق پیشه است، چه قدر خوب است یک هیأتی اگر ادعای تربیت میمکتب تربیتی این بچه
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ها سر جایش. اما اگر از آن سندت ها، آنروجی هیأت من نه توی سندها و نوشتهخروجی من این است. خ

تان هست. دو تا کتاب دیگه، دو تا در کنی. این کتاب نفیس هم خدمتمصطفی صدرزاده در آمد سرت را بلند می

که با غان معرفت که فرمایشات حضرت آقا در این دیدارهایی واقع مجموعه منشور دیگه هم یکی بحث مبلّ 

اش این جا تقدیم شما شده. و یک کتاب دیگر هم که مرتبط با بحث خانواده و بحث گران داشتند بخشیستایش

شاءاهلل در پایان همایش در بسته همایش فرزندآوری و تربیت سهم من از جهاد این مجموعه هدایایی هست که ان

ببخشید من قرار بود که کوتاه و خیلی موجز  به شرط آن نظرسنجی و شرکت شما در نظرسنجی تقدیم خواهد شد.

های تان، سالمتی تمام خانوادههایعرایضی را تقدیم کنم. طول کشید عفو بفرمایید. سالمتی خودتان و خانواده

گزاری بکنیم صلواتی محمدی ختم کنید. )صلوات شاءاهلل امسال محرم بهتر خدمتهای سطح کشور و انهیأتی

 حضار(. 

 پایان. 


