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 دقیقه 29مدت: 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اهلل هم الغالبون و ال انّ حزباهلل أحارب داهلل و انّ من حاربکم فقسالم علیکم ایها الشهداء المؤمنون اشهد انّکم حزبلا

 )صلوات( اباالقاسم المصطفی محمد )ص(.اهلل علی سیدنا و نبینا صلی

 ایمایم/ این دو پیاله را به ملک هم ندادهایم که لبریز بادهما دو پیاله

 ایمهاست شیعه گریان جادهرویم/ ما سالکنیم حسینیه میمیتا وقت 

 ایمکفن/ انگار روبروی حرم ایستادهبا هر سالم صبح به آقای بی

 ایمزادهکنیم که ارباباحساس می با رعیتی خانه ارباب باوفا/

 ایمشکر خدا که نان شب ما حسین شد/ ممنون لطف مادر این خانواده

 ایمایم اگرچه پیادهآورد/ یعنی سوارهبال مالئک است که ما را می

 ایمشویم/ خوشحال از این جوانی از دست دادهداریم با حسین حسین پیر می

کرام این درگاه به ویژه شاعر عزیز این شعز حاج علی اکبر آقای لطیفیان یک صلواتی ی ذاکران و شاعران و نونثار همه

 ختم بفرمایید. )صلوات(

 بینند برادر! بینند، تریبون باید بیاید جلوتر اما کالً نمیگویند شما را نمیمی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ی همه ؛ خادمان آستان سیدالشهداء، دموران عزیزقوت داریم، عرض ادب داریم، خیر مقدم خدمت یکایک سر عرض خدا

ها چشم دوخته بودند دیگه آرام آرام باید شیب نزولی طی کند بحمداهلل به برکت تا همایش گذشته، خیلیشما گرم! دوازده

کت شما تر خواهد بود به کوری چشم دشمنان، حرنام سیدالشهداء، به مدد حضرت زهرا بیرق اباعبداهلل هر روز برافراشته

غافلگیر کرد. چه حضور پرشور خواهران که به هر  نوکرهای خودتان را توی مشعر ها ودر این همایش خیلی از خادم

شان شدیم پایین توی سالن دیگه فقط و واقعاً شرمنده ها از آن غفلت کرده بودیمین سالحال یک ظرفیتی بوده توی ا

شوند، خنران را بخواهیم بیاوریم یک ردیف االن بندگان خدا بلند میروی سن باید بنشینند، هیچ جایی نیست؛ یعنی س

شود، نظام مسائل خاص خودش، اساتیدی که آید و این که همزمان دارد دوتا همایش با این تراز برگزار میسخنران می

کردیم ت. ما فکر نمیحاال هماهنگ شدند، زحماتی که رفقا کشیدند و زحمات شما است قطعاً، این اتفاق اتفاق مبارکی اس
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وقتی این مانع ثبت نام اینترنتی را بگذاریم باز هم استقبال نه تنها پایین نیاید بلکه مضاعف بشود. با افتخار امروز حرّ و 

ای برای رفت و آمد پرداخت نشده و شاید توی به این همایش به هیچ کسی هزینهگوییم برای آمدن آزاده به همه می

های دور و نزدیک از سیستان ها از اقصی نقاط کشور، راهنین کمتر داشته باشیم که عاشقانه بچهکشور همایشی این چ

ی شما گرم! بوسم. دم همهتان را میهایتک قدمگرفته تا خراسان، از خوزستان تا آذربایجان خودشان را برسانند. تک

هست در حد خودمان از محضر شما عزیزان داشته  گیر خواهد شد. این تشکری که وظیفه ماان شاءاهلل این بیرق عالم

بخشید. همزمان گرفتن دوتا مراسم خیلی پیچیدگی ها را هم ان شاءاهلل میها و نقصهای کار و بعضی از ضعفباشیم. سختی

 شان مثل حاج حسین آقا، مثل آقای عباسی ولدی مشترک بودند. یکهایها، اساتید، بعضیداشته، یعنی تنظیم سخنران

افزا گفته بودند همایش مشعر تأخیر صبح، یک خبر غلطی که یک بزرگواری زنگ زده بودند به سرکار خانم دکتر روح

لغو شده و این بنده خدا با تأخیر رسید. حاال کلی جمع کردن پشت صحنه ماجرا داستانی است که اصالً جای آن روی 

ها عذرخواهی کنم پیشاپیش. فاطمیه برای بعضی از کم و کاستیای بیاورم صحنه نیست بماند. من فقط خواستم یک بهانه

شود. برای این که ان ی فاطمیه دارد برگزار میدر پیش است. این همایش برای فاطمیه، برای حضرت زهرا و در آستانه

ا هیأت و خانواده تری داشته باشیم. دومین همایشی است که بشاءاهلل بتوانیم بهتر خادمی و نوکری بکنیم، فاطمیه باشکوه

رویم. تعمد داریم سر این ماجرا، همایش فرمایشی و نمایشی نیست. اگر فرمایشی و نمایشی بود امروز داریم پیش می

ی موانعی که بوده، چه موانعی که طبیعتاً ها و مشکالت، با همهها و سختیی کمبود بودجهافتاد. با همهکنتر دوازده آن نمی

ریزی بهتر ما ناچار بودیم بگذاریم مثل همین ثبت نام اینترنتی که ما حداقل یک تحلیل و درواقع مهبرای برگزاری و برنا

دید، دست شما درد نکنه( چه کنم حاج آقا، خوش آمفهم بهتری از مخاطب خودمان داشته باشیم. )خیر مقدم عرض می

نگرانی مثل منی نگران بودند رفقا، حاال دلما، دلکه ناچار بودیم. این که شما توی اسن شرایط مالی و اقتصادی؛  موانع

شاید شرک باشد برای من، شاید از روی نشناختن ارباب باشد که گفتیم آقا بنزین مثالً شده سه تومان، ما هم که پول 

گفت میها خلل ایجاد شود؟ مبادا کمتر بیایند؟ بنزین چیه؟ مادر شهیدی بود دهیم. مبادا توی آمدن بچهرفت و آمد نمی

دانید، دانیم و میها و مشکالتی که میی سختیدهیم. ایستادن شما پای این ماجرا با همهخوریم خاک نمیما خاک می

فردا از یک شیرزنی قرار است توی بخش خواهران تجلیل بشود، ذکر خیرش را این جا بکنم ضرر ندارد. توی این 

خواهند توطئه ل و اوباشی که آمده بودند میاراذ آن نامردها دارند برای ای که امروز چهلم شهدای فتنه است.ماجرای فتنه

آیند بسوزانند، ها، توی سمت شهرک اندیشه، سمت مالرد، شهریار یک حسینیه را میفتنه بکنند، توی همان شلوغی
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همتی هم آیند باید یک های هیأت تشریف آوردند یا نه؟ فردا میدانم بچهالشهداء را به آتش کشیدند، نمیحسینیه هیأت

مان برای ،گوییم خس و خاشاکنشان بدهند نیازمند هیچ کسی نیستند. گفتیم یک دفعه می های ما، هیأتیبکنیم همه

تواند مسائل و مشکالتش را حل بکند. به قول یکی می ها خودشان، خانواده بزرگ هیأتیشود. هیأتداستان درست می

گذاریم. فکر شان میمان کمک بکنند را به دلهاید یک هزاری به هیأتنگفت درد داغ و این که بخواهاز دوستان می

خودشان ها هستند وسط میدان برای مسائل های این اداره و آن ساختار و آن سازمان و ...، نه، هیأتنکنند ما گدای کمک

تا حسینیه را یعنی یک سری ؛ حدود دهتا حسینیه را آتش زدند؛ آماری که تا االن داریمحداقل، توی کشور حدود ده

خواهد. منبر حسینیه را من رفتم دیدم، کل منبر اندازه یک مشت زغال شده بود ریخته قساوت میخنّاس خبیث، خیلی 

ای شمعدان های شیشهله شهداء شمعدان گذاشته بودند، فقط این قسمتبود زمین، یک حجله شهداء داشتند؛ توی این حج

ها مانده بود. نه از عکس شهداء چیزی مانده بود نه دیگه از آن حجله و نه...، توی این فضا و توی این شرایطی که این

شان را نشان دادند؛ توی یک ذالتآتش کشیده بودند که اوج خباثت و رگونه آمده بودند پرچم و بیرق اباعبداهلل را به این

دار گویم شیرزن فردا ان شاءاهلل مهمان ما خواهند بود، این حاج خانم خانهای که حاال آن مییک منطقه در حسینیه دیگری

ها ریخته بوده، قد کشیدن ها شنیده بوده، اشکدار، یک مادر، همسایه حسینیه؛ توی این حسینیه روضهاست. یک زن خانه

گوید د جلوی حسینیه مقابل این لشکر اراذل؛ میایستآید میوده، این حاج خانم میب را توی این حسینیه دیدههایش بچه

ها جسارت گذارم، هر چه آنگوید تا از جنازه من نگذشتید نمیاول من را بسوزانید بعد به این حسینیه جسارت کنید. می

های ایستد. انگار قصه کوچهبندد وسط میدان مردانه میبه کمر می کند این شیرزن، چادرآیند، مقاومت میکنند، میمی

ه االن برقرار است، یگذارد ختم داستان به آن جا برسد. آن حسینبار نمیکند اما اینهاشم را دارد مشقش را تکرار میبنی

 .این شیرزن هم االن هست

 

هایی که مدینه جلوی خانه حضرت زهرا، شما ببینید آن ،ا کجاهاراذل هر چه هم اراذل بودند اما این آن ...گذارد کهنمی ـ

شان، قاعدتاً یک جوری حیا کردند ایستاده جلویشان وقتی دیدند یک زن ی اراذلیها با همهها چی بودند؟! یعنی اینآن

 ...های مدینه چه جوری واردشان، حاال ببینید توی کوچهباثتخی برگشتند. درست است؟ با همه
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رویم. آییم. همایش دوم است داریم با این موضوع میالزهراء، ما سر ماجرای خانواده کوتاه نمیاهلل علیک یا فاطمهصلی

است. این لبیک یا امامی  اش بسط ید ولیّ ها فلسفه وجودیامر آقا است. ما جمع شدیم اجتماع مؤمنانه و ایمانی هیأت

تان رسیده از همان سین تک محصوالتی که دستین جایگاه قرار گرفته، تکدر تارک ا که توی تمام این دوازده همایش

گرفته؛ یعنی  کتاب و محتوایی که از مشعر صادر شده این لبیک یا امامِ در صدر آن قرارو ها گرفته تا هر محصول برنامه

هاشم تکرار های بنیکوچه زمین نماند. جمع شدیم ماجرای خدا است. جمع شدیم امر ولیّ د ولیّهویت وجودی ما بسط ی

خدا امری کرده گفته  ولیّ 97 /7/12نشود، جمع شدیم مقدمات ظهور را فراهم کنیم. اگر فلسفه وجودی ما این است 

داری، دعوا دعوای الملل، با سرمایهمحل نزاع و دعوای شما یک نزاع جهانی است با دشمنان بشریت، با صهیونیسم بین

هیأت نیست، این محل و آن محله نیست، هیأت باال و پایین نیست، دعوا دعوای اگزوزی و دانم این هیأت و آن نمی

شود نیست. اخوی! سطح دعوا و نزاع و نبرد؛ نبرد نبرد آخرالزمانی است. چشم توی چشم شود نمیشیرازی و لخت می

کنی، )صلواتی ختم بفرمایید(. را می دشمن کن، انتهای لشکر دشمن را ببین، چنان شمشیر بزن که قصد آخرین فرد این نبرد

 )صلوات(

می که همیشه لطف و عنایت داشتند، ان شاءاهلل ای قکنیم حاج آقای میرمحمدیان عزیز، معاون حاج آقخیر مقدم عرض می

بعد از ظهر هم خدمت خود حاج آقای قمی خواهیم بود. توی این فضا، توی این شرایط، توی این ترسیم صحنه نبردی 

گوییم آقا؛ این امری که برای خانواده فرمودید پای آن هستیم. رهایش کنند ما آمدیم میت آقا برای ما فراهم میکه حضر

فردا خدمت آقا محمدرضای شیرزادفر  مان هم با خانواده رفتیم. توی اربعین هم با خانواده پایش ایستادیم.کنیم. اربعیننمی

این که گفتیم ما هستیم پای هیأت، پای اربعین با خانواده؛ حرف نزدیم عمل  اش را فردا باید بشنوید.هم هستیم. روضه

الحسین . فردا قرار است که تجلیل کنیم از مقام شامخ بانوی بزرگوار، شهیده طریقکردیم، برایش شهید دادیم، شهیده دادیم

هایی هیأت و خانواده بستند چه اتفاقسرکار خانم دکتر فاطمه رضوانی، آقا رضا باید بیاید بگوید که سر عهدی که برای 

رقم خورد. خیلی تالش کردیم امیدوارم برسد تا فردا، من وقتی این صفحه نورانی رضا را توی این دهکده منحوس 

اش های اینستاگرام یک درّی پیدا کردی، آن چیزی که نوشته درّ است، نور است. صفحهاینستاگرام دیدم انگار البالی لجن

خواهید نور ببینید، نور بخورید، نور بیاشامید، بروید صفحه محمدرضای شیرزادفر را توی اینستاگرام ینید. اگر میرا بروید بب

درواقع داستان را به یک کتاب تک صفحات این ببینید. امیدوارم تا فردا برسد. گفتم این صفحه باید کتاب شود. تک

هیأت  (Manifesto)نامه است، مانیفست اصالً هیأتیأت است، ها تبدیل کردند. درس هکوچولو، یک کتاب خوشگل بچه
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است. ورق ورقش خانواده است. یک هشتک نورانی دارد، این مال خودش نیست؛ مطمئن باشید از عالم باال آمده، 

این ها بهشت شهر هستند و ها بهشت شهر هستند. توی این آلودگی، توی این ظلمات، توی این جهنم مدرنیته هیأتهیأت

اش چند روز پیش تکلیف کند. بروید ببینید که چگونه پای عهدش ایستاده، ریحانهبهشت بدون خانواده تحقق پیدا نمی

است و ببینید چی کشیده آن  لیف شده، با خودش آورده، محمدجوادش چهار سالهکاش چند روز پیش تشده، ریحانه

وقت پیش تازه کوله خونی اربعینش را آوردند. پدرش آن جا افتاده ای که پیکر همسرش به زمین افتاده خونین، چند لحظه

هایش دارند شان زمین، بقیه مجروح و خسته، یک مرد این وسط که یتیمیک گوشه دیگر در کما، چند نفر دیگر جنازه

فتم چهلم مراسم شد. رپیچند. این باید بیاید قصه را جمع کند و این به غیر از ساحت هیأت جمع نمیدور پر و پایش می

گیرم، او عاشق ...، ایستاده بود پای کار هیأت، خانمش، چهلم نگرفت، مجلس ختم نگرفته بود، گفته بود من هیأت می

جلسه هیأت برگزار کرده بود، دیدم نماز شکرش را دم در حسینیه بعد از اتمام جلسه ختم خانمش، یعنی این مکتب هنوز 

هایش را آن جا ببینید. غرض این که ما توی یک عالم برای نظام، بعد بروید حرف دهد برای انقالب،دارد خروجی می

کنیم. ما پای امر خانواده ایستادیم. توی همایش زنیم. داریم از یک واقعی صحبت میانتزاعی و فرضی و خیالی حرف نمی

ر بگذاریم. عهد ببندیم، آماده بشویم، ها زیاد شد. قرار است وارد بحث عملیات بشویم. ما قرار است با هم قراقبل صحبت

گوییم آقا ما آمدیم این جا شارژ مان پیاده بشود، یک لشکر هستیم این جا جمع شدیم میهایها باید توی هیأتاین حرف

رویم ساحت و رویم که سنگربانی بکنیم، میرویم که مهمات را خرج کنیم. مینگ بکنیم، مهمات بگیریم، میپیوبشویم، د

مان را ارتقاء بدهیم. قرار ما این است. نیامدیم جمع شویم یک سِمی ناهاری و همایشی و یک ار و خیمه هیأتساخت

زیارتی و برگردیم. اصال و ابدا، وقت اضافی نداریم برای این کارها، صبح و شب بچه هیأتی امروز توی برهه گام دوم با 

ها مجاهدت و حرکت مجاهدانه وسط میدان است. برای همه ناامیدی ها، با این همه سوء تدبیرها، با ایناین همه خباثت

مان هم از دست مان جمع، اصولهای، پس با هم قرار و مداری داریم. حواس، برای همان بسط ید ولیّلبیک به امر ولیّ

شدم؛ همایش قبل که  ی ناراحتریزیم. خیلکنیم. به هم نمیتدبیری نمیکنیم. بیشویم، عجله نمیدهیم، هول هم نمینمی

گویم چون باید بگویم چون تکلیف دارم به گفتنش، خودم اذیت هستم از گفتن این نکته؛ اما باالخره این را دارم میبود؛ 

ها همه ما را به هم ریخته، وج داریم، این آلودگیِ، این غذاهای فست فود، اینی ما باال پایین دارد، کج و معمهتوی ه

خواهم ها، میشویم. این سونامی سرطانِ و فالن و اینما داریم روزی هفت بار ترور بیولوژیک می مان باشد همهحواس

یش، ها، به حساب ذات افراد نگذارید اما همایش، بعد از همایش؛ شنبه همایش جمعه همابگویم بگذار به حساب این
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زنید هایی که توی همای میود، گفت آقا این حرفها را پیدا کرده بود، زنگ زده ببچه شنبه یک خانمی با استیصال تلفن

هایی که ترور بیولوژیک شده تان هم ببینید، دور از جمع شما، دور از نسبت و نسب شما، دیگه باالخره از همینمخاطب

ل، های اساتید را شنیده بوده، تکلیف سر فرزندآوری و چه و چه، این دوست نادان رفته منزبود توی جمع ما بوده، حرف

ام ای که با همسر خودش کرده این بوده که شروع کرده به دعوا و داد و بیداد که تو نگذاشتی من به این تکلیف الهیمواجهه

تا فرزند، ما یک بچه داریم، دعوا گرفته باال زده به . من یک وظیفه انقالبی داشتم؛ آقا گفته چهارتا فرزند، پنجعمل کنم

کنم. من را بیرون کبود و خونین و مالین گفت من االن از توی خیابان دارم با شما صحبت میباد کتک و این خانم با چهره 

ها، اگر نه قطعاً هیأتی هایی است که عرض کردم ترور بیولوژیک شده و این، این آدم قطعاً و یقیناً یا از همینکرده از خانه

بریم بریم، از مدار عقالنیت و اخالق نمیمیجلو ق نیست. نفوذی است. ما جریان هیأت را زیر پرتو عقالنیت و اخال

داد یکی از صفاتی که برای اباعبداهلل داریم حاج آقا چی بود در آن بیرون، یادم هست حاج آقای وافی به ما یاد می

گفته که  چه کسی و... این که ما اباعبداهلل را راه و وسیله و آن طریق رسیدن به عقالنیت« یا معقل المؤمنین»مناجات؟ 

عشق ما حد خورده به عقل ما، افسار وجود و نفس ما رها نیست، یله نیست. بر مدار عقالنیت و اخالق، این تذکر  ...ما

ها، در یک گری در آوردن و اینکالن و کلی، بر مدار بصیرت و معنویت، نه معنویت صرف نه ادای بصیرت و انقالبی

ای هست با هم امضا خواهیم کرد، توضیح اتفاقات را پیاده کنیم. یک عهدنامه چهارچوب منتظم و معقول وظیفه داریم این

هایی های شما قاعدتاً راه افتاده توی این صحبتداده خواهد شد اما به اجمال و تیتروار عرض کنم، اطاله کالم نکنم. خیریه

جا هستند ان شاءاهلل هیأتی این جا نباشد که  هایی که اینکه تا االن داشتیم، قرار و مدار ما با شما این بوده، این هیأت

کنند، آن های شماها خیریه دارد که گفتیم اگر ما نداشته باشیم دیگران چه میاش راه نیفتاده باشد. قطعاً هیأتخیریه

های دوقصنهای شما راه افتاده، . خیریهآورندها و اراذل و اوباشی که به اسم خیریه دارند چه فجایعی به بار میکجمنی

تان توی موضوع خانواده، توی موضوع ازدواج، هایالحسنه شما راه افتاده، االن بحث این است که صندوققرض

تان فعال است. ان شاءاهلل فعال است. اگر این جمع گروه قطعاً گروه جهادیگری چه و چه چه باید بکند؟ تسهیل

است،  شهرانغفار حسینی من این جا نشسته، پدرش توی چمهایش فعال باشد این االن وسط میدان سید عبدالجهادی

یا  توی روستاهای معموالن هنوز که هنوز است ایستادند؛ اگر ما فعال هستیم یا خودمان وسط معرکه و میدان هستیم

مده توی االمینی را ندیدم از کوهبنان آها، آقای روحهای آنامروز سید عبدالغفار تحت فشار نیست برای جلو بردن خانه

االمینی بعد از دو مان فعال بود روحهایمان، خیریههایهمایش یا نه؟ اگر هست یک ندایی برساند. اگر ما گروه جهادی
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 های مادرهای شهدا، اصالً بقیه را ولش کن؛ بگوهای مادرهای شهدا باشد. خانهنگ خانهسال توی کوهبنان نباید هنوز لَ

نگ اللهی بودند، کوهبنان همه شیعه بودند، با شیعیان کوهبنان هم کار نداریم. لَرف علیآقا سرپل ذهاب سنی بودند، آن ط

ها باید سریعتر؛ اگر نرویم و به سرعت عبور نکنیم اتفاقات آخرالزمان به سرعت ما خانه مادر شهیدِ نباید باشد. ما از این

ی ما باید به درستی انجام بشود. خدای ناکرده فضاسازی هاترا خواهد برد. قرار ما بر این شد؛ فضاسازی بخش بانوان هیأ

جایگاه و گرمایش و سرمایش و مرتب بودن قسمت خواهران ما حداقل قرار شماها که توی این همایش و دکور و 

یادمان « بِقَهْرَمَانَة لَیْسَتْ» یادمان نرود« رَیْحَانَةٌ الْمَرْأَةَ» تر نباشد.نشستید این هست که اگر بهتر از بخش آقایان نیست پایین

هایی که آمدند این جا بینیم. این هیأتبینیم، خواهر خودمان میبینیم، مادر خودمان میمان مینرود. وظیفه داریم، ناموس

شان راه افتاده، باید بیاییم سر بلند کنیم. امروز به آقای میرمحمدیان بگوییم آقای معاون سازمان های حسینیمهد کوک

شان در ها توی هیأتی اینها مهد کودک حسینی دارند. همهما این جا پانصدتا، ششصدتا هیأت داریم همه آن تبلیغات!

داده اتاق مادر و کودک شان اجازه میحدی که توان داشتند، امکان داشتند، فیزیک و ساختمان و جاهای جلسه و مراسم

شان جایگاه مادر را های ما توی حسینیهتهران نیست. هیأت درست کردند. اتاق مادر و کودک فقط توی مترو و فرودگاه

کند ها تحقق پیدا میدیدند؛ فقط ادعا نکردند، فقط سینه نزدند، این باید تحقق پیدا بکند. اگر با حرف و با کالم و این

ها و عزیزان و جان بر کفان به ها و پیرغالمی رزمندهاهلل، نثار همهاهلل، اگر هر کاری باید بکنیم برای این ماجرا بسمبسم

 ویژه حاج آقای شمس ما یک صلوات ختم بفرمایید. )صلوات(

مان گری امر ازدواج پیشتاز هستند. وای بر ما که دختران جوان و پسران جوانها توی بحث ازدواج و تسهیلاین هیأت

بشوند و ما در حال « اک فْر یَک ونَ أَنْ الْفَقْر   کَادَ»کاری و کوتاهی بنده و شما مجرد در خانه بمانند، بعد مشمول به واسطه کم

ها ها، پای این مسئلهسینه زدن باشیم. وای بر ما! قرار ما، مدار ما بر این است که ان شاءاهلل این جماعت پای این درد و دل

گویی که توی همایش قبل گفتیم؛ ن الآن نه ماه با هما شان برایها هیأت مادران باردار را در شهرهایایستادند. این هیأت

ها را سند و خواهید ردّ این حرفر میمان ها! اگهای همایش قبلکنم این همایش را به حرفمن دارم دوخت و دوز می

های خودشان که اگر ما بچه رایشان را بها قاعدتاً مراکز مشاورهمستنداتش را پیدا کنید آن جا دنبالش بروید. این هیأت

ها های خانواده و ایناللهی، طلبه توی این دادگاهیم، مشاوره ندهیم بیایید ببینید چه قدر بچه هیأتی، حزبآموزش نده

های اطرافیان اگر خدای ناکرده یک زندگی مؤمنانه آید. توی خانوادهشوند و چه قدر بدبینی پیش میدارند باال و پایین می

زدید این بود؟ دوتایی نتوانستید با هم از ایمان و خدا و پیغمبر حرف می گویند آقا این بود؟! این همهاز هم بپاشد می
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تواند حرف های ما میبسازید؟ و چه قدر برکت دارد اگر یک زندگی خوشگل نورانی ایمانی؛ این را به رخ بکشیم. زندگی

یی از آن به رفتار ما، داشته باشد. یک جا یک سری از اشکاالت، یک سری از این اختالالت اجتماعی شاید یک جاها

شویم برای ماجرای خانواده عملیات داریم، حرف داریم، هر کدام از این های خود ما برگردد. ما داریم جمع میزندگی

ها لعل باید دانید خون جگرها باید خورد، سنگسازی آن خود شما میمواردی که فقط تیترش را عرض کردم برای پیاده

مان باشد. بیش از این اطاله نکنم. ود. باید ایستاد پای این ماجرا، باید رفت، این را حواسشود/ و لیک به خون جگر ش

اش، با مطالعه، های پیش از ازدواج، حین ازدواج، بعد از ازدواج اگر الزم است، ضروری است، از راه کارشناسیآموزش

گوییم هایی جمع شدند، اگر میما این است؛ هیأت با مشورت درست، توی همین، شما باید علمدار این ماجرا باشید. ادعای

شان خیلی وقت است گذشته، مال . این االن مسئلهگذارندها دارند قدم میمحوری و برگزیده؛ یعنی توی این ساحت

سئله ها مهای قبل بوده که ما لخت بشویم سینه بزنیم یا با کاپشن سینه بزنیم؟ به خداوند قسم! به امام حسین قسم ایندهه

هیأت نیست. مسائل انحرافی هیأت است. این که من صدایم را از کجای گلویم در بیاورم؟ دود اگزوزش این طرف در 

دایناکورد؟  برداری کنم، سیستم صوتم مونتاربو باشد یا فیلم  من با اسپایدرکم بیاید یا در نیاید، این مسئله ما نیست. این که

ها باید دنبالش بگردیم. حاج غالمرضای آن اثر و آن نفس توی حنجره مالحسین مولویباور کنید فرع ماجرا است. سوز و 

بینیم دنبال این و و و، قصه جمع شدن ما برای امروز و فردا این است. اساتید را اگر می هاسازگارها، حاج مهدی آصفی

شویم؛ توی کمیسیون دنبال ها میکمیسیون گردیم. اگر با اساتید مراوده و آن صحبتی ...، اگر بعد از ظهر تویداریم می

ها باید باشید. باید دست به یقه با آن استاد و کارشناس کمیسیون بگردیم دنبال این مسئله، توی حاشیه جلسه دنبال این

ین قدر های ما اگرفتار ...، هیأتقدر ها را، این ...، دنبال دعوت کردن این و آن نباشید ولش کنید. بروید بسازید آن آدم

تان بروید ببینید چهره چهره چهره زده گیر نکنند. این همه جلسه توی شهرهایهای رسانهتوی این باتالق دعوت از چهره

ها و تجربیات شما خیلی نیاز داریم. به تجربیات ها همه خرد شد، خوابید رفت. عرضم تمام. به ایدهته ماجرا هیأت هفتگی

توی حوزه خانواده، توی حوزه زنان، توی حوزه بانوان به شدت نیاز داریم، استقبال  ،ات شما، تجربیات شماشما، تجربی

تان را، اما تر و هایتان را، طرحهایتان را، ایدهکنیم طرف شما، تجربیاتکنیم، محتاج هستیم. دست گدایی دراز میمی

ن، نه این جوری نه، اگر طرحت ارزش دارد، آمدم فال تمیز و مرتب، االن دم در یقه من را گرفته حاج من یک طرح دارم

شهران حرفش را زدم، قیمت دارد، توی یک چهارچوب، توی یک انتظامی ما نیاز داریم، محتاجیم. عرضم تمام. برای چم

ادعایش را کردم، بیایید پای کار، مردش وسط میدان ایستاده، اگر فضا، فرصت، درس داریدریال کنکور دارید، دکترا باید 
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مان هایاش هست، فالن است، گروه جهادی هیأتمان عروسیهایدانم بچه به دنیا آمده، آن طرف فامیلانید نمیبخو

وقت ندارند، امکان ندارند جمع شوند بسم اهلل بروند توی عرصه پرچم را بگیرند، یک هیأت فعالً پرچمش بلند است به 

الشهداء ما متمرکز شدیم سر آن، یک حسینیه این طرف توی هیأت شهران، فعالً کاری است کهی ما توی چمنیابت از همه

های ما ی همایشتوی مالرد آتش گرفته، یک حسینیه توی کرمانشاه حاج آقای لرستانی حاج بهروز نیامده، توی همه

نامردها شان را نشست، کل حسینهها همین جلو این جا میآمد توی همایش خیلی وقتبود؛ آن آقایی که با ویلچر می

مان  یک شب غذا کمتر بدهیم، آید هر کدامتا حسینیه آتش گرفته، فاطمیه که میها، دهآتش کشیدند. توی شیراز حسینیه

ی ما گرفتار هستیم صدر تا ی ما مشکل داریم، همهدانم همهدهیم یک شب بدهیم، میشب میدهیم سهپنج شب غذا می

تا دانم قورمه سبزی بدهیم عدس پلو بدهیم ولی این دهاگر قرار است مثالً غذا نمیبیاییم  دانم. اماذیل، این قبول! می

ها سوخته، برویم ما رونقش بدهیم ها، این فاطمیهحسینیه که سوخته امسال فاطمیه مراسم فاطمیه ...، سوخته این حسینیه

شان را ثابت کنند. ها این ادعای...، هیأت گذاشتیم آن درادعا نباشد، یعنی بگوییم خانم اگر آن روز هم بودیم ما نمی

جرا، یک زیرساختی را رفقای ما توی این میاندار حرفش ایستاده، بیاییم پای این ماخانواده هستند و این خانواده پای 

 کنمها؛ برود جلو، من این را عرض میخدمت فراهم کردند، امیدواریم این زیرساخت کامل شود کمک بکنند عزیزان و این

فراهم کردند، اگر هر هیأتی ( USSD )یو اس اس دی خواهید یادداشت کنید من دیگه حرفم تمام و بروم. یک سامانهاگر می

توانیم برویم گویم اگر نمیکنیم پانصدتا هیأت آمده، با خواهرها بیشتر، هر کدام ما میبیاید وسط، ببینید ما االن ادعا می

ذاشتیم وسط، به نیابت، گروه جهادی ما یک تومان جمع کرده فرستاد؛ متمرکز ولی گتوی آن وسط معرکه؛ یک تومان می

توانید ملموس اش را نمیفرستد ...، بعد خروجیفرستد به آن حساب، او میفرستیم. این مییک جا دیده شود. پراکنده می

تا تا حسینیه را و این سیلی، این دهبگیرید. اگر پای این ماجرا بایستیم حداقل ماجرای فاطمیه را جمعش کنیم خداوکی

بشوید این حل است. ستاره شصت  ( USSD دی اس اس یو)این سازند. وارد شهران میها دارند توی چمای که بچهخانه

از شش تا یک، از  #44332211*6655*و شش پنجاه و پنج، ستاره چهل و چهار سی و سه بیست و دو یازده مربع، 

بیست و دو یازده مربع،  ستاره چهل و چهارشش تا یک دنده معکوس بکشید. ستاره شصت و شش پنجاه و پنج 

تان از شش تا یک دنده معکوس، دوتای اول ستاره، بعد دیگه تا آخر مربع، آن جا بروید راهنمایی 44332211#*6655*

شان فعالً آماده کردند. بسم اهلل بگویید نگذاریم شرمنده ها در حد توانکند. حاال این زیرساخت حداقلی بوده که بچهمی

بشویم. ببخشید اطاله کالم شد. من قرار بود عملیاتی و اجرایی صحبت کنم. امیدوارم که به برکت حضرت زهرا با عنایت 
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های دید. شرمنده بچههای دور و نزدیک آمتک شماها که از راهو لطف مادرانه حضرت زهرا، به همت و اخالص تک

هایی هستیم که توی کرمانشاه، توی ی بچهخوزستان هستیم که از وسط نه سیل، از وسط فاضالب آمدند. شرمنده همه

ی پابرهنگان عالم هستیم های کوهبنان هستیم. شرمنده همهسرپل بعد از دو سال هنوز سقف باالی سر ندارند. شرمنده بچه

که باید گرفتار سوء تدابیر یک جماعتی  م مستضعفان نیامده که مستضعفان حاکم بر ارض بشوندکه ما کوتاهی کردیم که اما

 ساز ظهور منجی آخر باشد صلواتی محمدی ختم بفرمایید. )صلوات(.تر، مقدمهباشیم. ان شاءاهلل که فاطمیه ما پرشکوه
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