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 دقیقه 5/67مدت: 

ها در این نشست؛ یعنی در دوازدهمین نشست به جهت این که دو جلسه وقت عرض ادب هم نیست به این جهت که برنامه

کنند مجموعه و اساتید صحبت می در حال برگزاری است؛ هم بخش برادران در این قسمت، بخش خواهران در همین

ها را لی وقت ضیق است، ما مجبوریم فقط با عرض شرمندگی اعالم کنیم برنامهیبرند در بخش خواهران، ختشریف می

 خدمت شما خوبان.

ایم پویشی است در حوزه خانواده و تبلیغات عمومی در این سرنوشتیم یا همسر نوشتیم ما یک خانواده پویش با هم هم

آورند، پویش را تقدیک زه که برادر بزرگوارمان جناب آقای طالبی، آقا مجتبی طالبی عزیز ان شاءاهلل االن تشریف میحو

کنم. کنم که حقیر که فقط دارم اعالم میشما خواهند کرد. گزارشی این پویش و پانزده دقیقه هم وقت دارند. من تمنا می

ها برسیم و ان شاءاهلل ها را تا ان شاءاهلل به برنامهه رعایت کنیم حدود و وقتنوازی کنند همدوستان هم محبت کنند، بنده

تان یا آن عزیزانی که مادرشان فرما خواهند شد. محبت بفرمایید سالمتی مادرانعقب نیفتیم. آقای طالبی بزرگوار تشریف

 د به همراه یک فاتحه بفرستید. )صلوات(ی مادرهای رفته کنیزان صدیقه طاهره صلوات بلنبه رحمت خدا رفته؛ نثار همه

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم. ـ 

 اهلل علیها اجماعاً صلوات. )صلوات(اهلل. بسو اهلل الرحمن الرحیم. شادی قلب نازنین حضرت زهرا سالمسالم علیکم و رحمة

 متفرقه(های صحبت)

تان عرض من یک روایت کوتاهی را خدمت تان عرض کردند.توی حوزه انگیزشی و ضرورت کار؛ دوستان همه خدمت

شود یا یک کابلی، حضرت تابی تمهید میپکنم که شاید این روایت را نشنیده باشید. تا حاال دوستان ان شاءاهلل یا یک لمی

رگزار تا جلسه که با مسئولین و فعالین حوزه خانواده بتا جلسه، سهتا جلسه داشتند توی حوزه خانواده تخصصاً، سهآقا سه

، شده، یک جلسه با مسئولین نظام برگزار کردند خاصتاً، توی جلسه ششم شورای عالی اجتماعی کشور، سران قوا بودند

جلسه داشتند و  20/2/95یک جلسه با مسئولین محترمی که آمده بودند بنیاد ملی خانواده را تشکیل بدهند توی تاریخ 

حاج آقای عباسی هم فرمودند بحث خانواده شد خدمت حضرت  که صبح 24/5/98یک جلسه هم اخیراً خدمت آقا 

ای کار دیگری رفته بودیم این تاً به خاطر این که فضولتاً ما برشان را مطرح کردند. نسبآقا؛ آن جا صراحتاً ایشان مباحث

خانواده  کنیم. خب این که نوع نگاه حضرت آقا به قصهو خدمت شما گزارش عرض میتا جلسه را حضوراً بودیم سه
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سازی، توی تعابیر حضرت آقا برای گام دوم انقالب پردازی و تمدنگانه خودسازی، جامعهگانه داریم؛ سهچیست؟ یک سه

خواهد منجر به ظهور بشود ان شاءاهلل، توی تعابیر حضرت آقا گشتیم ببینیم حضرت آقا نسبت میان خانواده اسالمی که می

ویدئویی که منتشر شد و پارسال حضرت دانند؟ و چرا توی این سازی را چه میسازی، با تمدنبا جامعه ،با خودسازی

دانستیم. حاال آقا فرمودند که حفظ نظام مساوی با حفظ خانواده، ما تا حاال حفظ خانواده و حفظ نظام را یکسان نمی

ستاد هستیم. چرا این اتفاق افتاده؟ توی این جلسه اخیر خانواده است دیگه، همه ما داریم. تجربه هم داریم، همه هم ا

حضرت آقا فرمودند که غرب به صورت قطع و یقین تمدنش را از دست خواهد داد چرا که خانواده را از بین برده است. 

م هم ما را السالکنیم که دستگاه امام حسین علیهزنیم، گریه میاین ته کالم است ها! همه ما جمع شدیم سر این، سینه می

 آفرینی بکنیم. )متفرقه(تربیت کند هم ما برای انتقال این فرهنگ نقش

ها و خواهد ها! این روضهها را از بین ببرد، همین حسِ را میحاال اگر یقین بکنیم یکی کمر بسته به این که همین روضه

دهیم؟ دهیم؟ همه کار انجام میخون میایستیم؟ این محفل را از بین ببرد، رضاخان ملعون است. چه جوری جلویش می

گیریم. این جا هم باید حس بگیریم. توی جلسه ششم شورای عالی اجتماعی کشور گفت آن جا حس میآقا عزیز می

دهد، ما باید خودمان را بگذاریم جای آن پدری که دخترش فراری حضرت آقا فرمود آقایان! این آمارها به ما حس نمی

اید شود یا جای آن مادری که دو فرزند معتاد در درون خانواده دارد. آقایان دیدهفحشاء کشیده میاست و معموالً به 

داریم، به هر پزشکی شویم دست به دعا برمیشود چگونه مستأصل میمان مریض میشود، نوهفرزندمان مریض می

اجتماعی بزرگترین خطر برای انقالب و اسالم های رسیم التماس دعا داریم؟ ما باید همین حس را داشته باشیم. آسیبمی

اش زنند( انقالبی متعهد است بلکه برای هر انسانی است. از انقالبی)آقا تخصیص میاست. این بزرگترین غم برای هر انسان 

 گری نیست و نسبت کار را فرمودندهم حضرت آقا کوتاه آمدند. فرمودند این بحث بحث انسانی است، بحث بحث انقالبی

که خانواده شالوده جامعه است. سلول بنیادین جامعه است. همه دور هم جمع شدیم که جلوی یک اتفاق را بگیریم. قطار 

شود، گوید چیک چیک چیک چیک چیک چیک، حرکتش شروع شده، از وادی خودسازی دارد رد میانقالب دارد می

اش الهی برسد. توی این وادی خودسازی مرحله بعدیخواهد به دروازه تمدن به فضل رسد میسازی میروی پل جامعه

ها سازی، پلِ یک سری ستون دارد دوستان، یک سری ستون دارد، زیر آن یک سیالبی است. آن ستوناز روی پل جامعه

 یک سری آجر دارد، سلول بنیادین دارد، سلول بنیادین جامعه چیه؟ خانواده است. با هم بگوییم؛ چیه؟ 

 خانواده -
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ها وقتی سی سه درصد آجرهایش ریخته باشد چه قدر مقاومت دارد؟ چه قدر؟ خانواده است. این ستون ها بپرد(ت)چر -

اش آفرین حاج آقا! شما یک ستون؛ یک سومش را بردار، چه قدر مقاومت دارد حاج آقا؟ هیچی مقاومت ندارد. ساده

بکشید، یک سومش بکشید بیرون، مقاومتی ندارد. قطار  این است. ستون را االن شما بردارید بکشید آجرهایش از میانش

تان راحت! این قطارِ سازی برسد برادرها! ما هم سوارش هستیم، اصالً خیالانقالب با آن سرعت و قدرت به پل جامعه

سیالب، رود کجا؟ توی آن اش هستیم. این قطار با اهلش میران آن هستیم توی لوکوموتیوش نشستیم، رانندهما االن پیش

ریزد. البته امید هم وجود دارد. به خودمان بیاییم، حرکت بکنیم، قاعده آورد فرو میکند، چرا؟ پل طاقت نمیسقوط می

 (46)سبأ/« ن َّةٍجِ مِنْ بِصاحِبِکُمْ  ما تَّتَّفَّک َّرُوا ثُم َّ  فُرادى وَّ مَّثْنى لِل َّهِ تَّقُومُوا أَّنْ  بِواحِدَّةٍ أَّعِظُکُمْ إِن َّما قُلْ»قیام را رعایت بکنیم 

گویم. همه دور هم جمع شدیم یک کار خطرناک خواهیم انجام بدهیم، االن آن جمله خطرناک آقا را مییعنی کاری که می

« جِن َّةٍ مِنْ بِصاحِبِکُمْ ما»گوید اش چی باشد؟ دیوانگی باشد. میباید نشانه ماش این است؛ قیاآقا خواسته، خود خدا قاعده

کشد این دیوانه نیست، این رسول من است، مستظهر به حمایت از من است. وی خانه من دارد فریاد میاین که آمده جل

مان اگر الهی و والیی نباشد کنی؟ نظام محاسباتدو دوتا چهارتا، صبح آقای عباسی ولدی گفت. گفت شک در خدا می

خدمت حضرت آقا بودیم  20/2/95بندی بکنم. معافتد. جی جمع هستم ولی اگر نباشد اتفاقی هم نمیمن کوچکتر از همه

 حضرت آقا چهارتا مسئله مطرح کردند. 

 ق و بقاء خانواده است. مسئله اول مسئله طال -1

 مسئله ازدیاد نسل است و جمعیت -2

 مسئله افزایش جمعیت، افزایش ازدواج و کاهش سن ازدواج -3

  مسئله حق زن و آرامش در فضای درونی خانواده -4

ات نیست. تعبیر زن گل است باغبان خانه« بِقَّهْرَّمَّانَّة لَّیْسَّتْ وَّ  رَّیْحَّانَّةٌ الْمَّرْأَّةَّ»تعبیر ظریفی داشتند؛ روایت داریم که  یک

چه چیزش هستی؟ تو باغبانش هستی. اگر این طرفش را بخواهیم  ین بود که زن گل توی باغ است. توحضرت آقا ا

ترین نگاهی که االن وجود ها خوش آمدید. این تعبیر اسالم یعنی این که فمینیستیذلیلحساب بکنیم آقایان به جمع زن

کند. چرا حضرت آقا فرمودند بروید قصه حق زن را احیاء بکنید مبتنی بر جاگیری زن توی دارد جلویش لنگ پهن می

ک جایی دیگر خودش را بُروز بدهد. رود یشود، میکنیم تأمین نمینهاد خانواده، چون ما توی نهاد خانواده به زن ظلم می

های دولتی ؟ زن است. بعد فرمودند )این تعبیر ظریف را داشتند( من شنیدم گفتند این خانمهمه تحوالت هم کیهمحور 
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ها گفتم زن خواهیم بشویم. من به آنها میچند وقت پیش آمدند پیش ما به ما گفتند وزیر و وکیل و از این حرف

خورد. مسئله این را حل بکنید. چهار نفر وزیر و وکیل سوادش کتک میخانه از دست شوهر بی خوانده ما تویدرس

خورد. ای را گفتند واقعی بود. گفتند به من گفتند فالنی از دست شوهرش کتک میبشوید که مسئله نیست. بعد یک لطیفه

فصل حسابی زدش، من این خبر را دور از چشم شوهرش رفت بیرون کاراته یاد گرفت برگشت خانه، یک روز یک 

خواهد بکند، مجتهد است ها! گفت دلم شنیدم دلم خنک شد. این یعنی چی؟ یعنی حضرت آقا دو دوتا چهارتا هم که می

خنک شد. یعنی مرد اگر ظلم کرد این خانواده را از بین برد دل خنکی یک فقیه هم از آن طرف قصه جلوی تعدی گرفتن 

کنیم خواهیم کار بکنیم. حاال ان شاءاهلل فایلش را جداگانه اگر لب تاب رسید که ارائه میث را، میرا دارد. جمعش کنم بح

تک این ، فایل وجود دارد، تکتان گفتندها را کالً برایها را دوستان، قصهخواهیم کار بکنیم. این داستانو اال نه، می

ترین مسئله ای مواجه هستیم؟ آقا مهممطالعه بکنید. با چه مسئله شود ان شاءاهلل وها در اختیارتان قرار داده میفایل

 ای سریع بگویدثانیهخانواده االن چیست؟ هر کسی یک چیزی ده

- ... 

 دیگه  -

-  ... 

 دیگه .... -

- ... 

 دیگه -

- ... 

 چی؟ -

-  ... 

 شان، دیگه چی؟خب، معیشت -

- ... 

 تربیت فرزند، ازدواج تسهیل بشود. دیگه -

- ... 
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 کمبود محبت، دیگه -

- ...  

 مسائل دینی فراری شدیم. دیگه -

- ... 

ها از پس آن برنیامدند. پارسال آمد سپرد به کی؟ ها سپرد، دولتیها را آقا خبر داشت. به دولتیی اینها، همهی اینهمه -

رد؟ دولت خیلی بزرگ است. به هیأت، چرا به هیأت سپرد؟ چرا به شبکه تبلیغ کشور سپرد؟ کسی برایش جواب دا

مان است. میلیارد چه قدر تان بخواهم بگویم دولت چه قدر بزرگ است؛ دولت عددش مثالً هشتصد هزار میلیارد توبرای

. چهار میلیون هم کارمند است؟ هشتصد هزارتا چه قدر است؟ این هزینه جاری و فالنش است. توی آن جا حل نشد

دستگاه حوزه اجتماعی و ...، حل نشد. آقا من الغریب الی الحبیب نگاهش را برگرداند  تادارد. دم و دستگاه و سی چهل

شان زده، گفته دیگه آخرین تیر در ترکشم را صدا بزنم ای دارد، صدایگفت شماها بیایید وسط، انگاری یک یار ذخیره

دکان داریم؛ هیچی  فتر داریم نه دستک دارین نهدانیم؟ ما که نه ساختار داریم نه دبیاید. چرا به هیأت سپرده؟ دلیلش را می

 داریم؟ خیلی پول داریم؟ نه، دیگه چی؟  هم نداریم. پول

-... 

 دیگه چی؟ -

-  ... 

 اجتماعی است، مردمی است. دیگه چی؟  -

- ... 

 زیر بیرق ائمه اطهار است. دینی است. مال این طرف است. دیگه چی؟  -

- ... 

 است. دیگه؟ادعا است. مخلص چی؟ بی -

- ... 
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ها این قدر وصل باشد آقایان؟ شما یک سازمانی را حساب ها وصل است. کدام سازمان است که به خانوادهبه خانواده -

ها مأنوس باشد. جایی سراغ دارید؟ مثالً وزارت ورزش و جوانان، شورای عالی زنان و بکنید که این قدر با خانواده

 ک چیزهایی دید. قدمت، قدرت، قوت، درست است؟ )آمد. یک صلوات بفرستید(. )صلوات(خانواده مثالً، هست؟ پس آقا ی

تک تک ای مواجه هستیم؟ این مسائل است آقایان، گذارم کنار، با چه مسئلهاش را میخب، من چون وقت گذشته بقیه

زدیم، این هم داشتیم حرف می شود، مسائل قبل و حین و بعد ازدواج هم استخراج شد. االنها تقدیم حضور شما میاین

توانیم درمانش کنیم؟ نه، باید ببینیم میه  مشکلی دارد م چینب کرد تا ندای خانه اگر بچه تاستخراج شده، ما تا ندانیم، تو

دهد یا ببریمش دکتر؟ پس باید بدانیم با چی مواجه هستیم. این شبکه مسائل حوزه ازدواج؛ درمان خانگی جواب می

ای هم که اعالم کرد آقا توی جلسه همین چهارتا است. کلی مسئله داشتیم ایشان چهارتای آن را ترین مسئلهآقایان، مهم

مطرح کرد. آن حرف خطرناکی هم که حضرت آقا زد و االن به ما سپرده، با همدیگه باید برویم حلش کنیم این است؛ 

ول غیر از بنده فضول، آن جا جمع حیم. هر کدام از فحضرت آقا توی جلسه فرمودند چهل پنجاه، چهل و دو سه نفر بود

بودیم. مثالً ایشان شاخ فیل را کنده، ایشان عاج فیل برایت آورده آقا، ایشان صد جلد کتاب دارد، ایشان پانصد هزارتا 

این همه های این قدری، بعد حضرت آقا فرمود شاگرد دارد، حساب بکنید دیگه، ایشان دویست هزارتا جهیزیه داده، آدم

رسیم پیش آقا، آدم خوب، کار خوب، فعالیت خوب، اثرتان کو؟ این را گوش بدهید همه، سر سال یعنی دو ماه دیگه، می

های خوبی! چه قدر گوید چه آدمپرسد میگوید من پارسال خط فرمان رادادم به شما، بعد از ما یک سؤال میآقا می

ثرتان کو؟ توی جلسه برگشت رو به همه کرد حضرت آقا فرمود که اثرتان های خوبی! چه قدر کارهای خوبی! ولی اآدم

 8/1بینم اثرتان را، بعد یک مصداق مطرح فرمودند. فرمودند توی قصه جمعیت یک و هشت دهم کو؟ من توی جامعه نمی

گفتم که ه عبارة أخری بودیم چهار سال قبل، بنده آمدم گفتم. گفتم هم خودم مقصر هستم، گفتم هم که استغفار هم کردم. ب

 یعده معدودی دخترهای جوان حرف گوش ندادند، تکان نخورد، تغییر ه بفهمید چه قدر قصه مهم است. ال احس بگیرید ک

نشدیم. این بزرگترین خطر برای  5/2هستیم هنوز دو و نیم  8/1حاصل )تحول نه ها(! تغییری، ما یک و هشت دهم 

رسد؟ دادند بعد فرمودند که بروید ببینید گیر کار کجا است؟ چرا حرف به میدان نمی انقالب است برای ایران است. تذکر

دهند؟ خیلی ساده است. البته یک خبر بد هم من را دوست دارند حرف را گوش نمیخود هایی که ترش( چرا آنت)راح

دهم یعنی  8/1، یک و هشت 6/1 هستیم. یک و شش دهم 6/1به شما بدهم. هفته بعد دولت اعالم کرد یک و شش دهم 

خبر  ؛بچه بماند 6/1، اگر از هر زوجی یک و شش دهم 1/2 ها ؟؟ دو و یک دهمبه ازاء هر زوجی دو تا از، بچه از آن
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ها شده سی و شش درصد، یعنی برای آن طرفی هم به شما بدهم یک خرده غیرتی بشوید. توی دنیا رشد حرامزاده

رود لشکر او زیاد جنگیم یک لشکری فراهم آمده که این لشکر ما توی آب میریم میآخرالزمان آن امامی که برایش دا

شود آقایان، این شلوغی را دیدید برای سال دیگر هم جمعیت اربعین که رفتید امسال نصف میشود. تا بیست و سه می

رود. ای توی آن نمیه بچهشود؟ نصف، مرزهای باز است ها! عین مدارس ولی دیگدستگاه امام حسین؟ جمعیت چه می

 (8/1) خواهد برسد آقایان، صورت مسئله ما این است. یک و هشت دهممی (5/2)به دو و نیم  (8/1)یک و هشت دهم 

خواهیم به آقا جواب بدهیم باید بگوییم آقا فروش را پیدا بکنیم. اگر میبشود. حاال برویم بگریم پرتقال (5/2)دو و نیم 

، 6/1 ما شده بود یک و شش دهم (8/1)آمدی گفتی دستگاه امام حسین بیاید وسط، همه آمدیم وسط، یک و هشت دهم 

 5/2، آقا دو و نیم 5/2 ، دو و نیم20/2 بیست دو و 10/2، دو و ده، 2 ، دو 8/1 کشیدیمش کردیمش یک و هشت دهم

توانید ببندید در اندازه یک فانتزی سخنرانی است، استادهای توانیم یک چنین عهدی با آقا ببندیم؟ اگر نمیآیا میشد. 

ز و من عرض کردند فرمودند برویم انجام بدهیم ها! ولی آن فانتزی است آقایان، حاال چه کار بکنیم؟ برویم جلوتر، سا

اش که ما مسئول های اجرایی چیست؟ آقا توی کشور همهگذارم کنار، ظرفیتها را میکارهایی که خود آقا فرمودند. این

، از طریق فرایند آموزش ؟؟ از چه کسانی هستند؟ از طریق شبکه محلی هاله این صفحه را ببینید. مسئولکه نیستیم، ب

دانشجو، کمیته امداد هفتاد هزارتا ازدواج دارد، عروس دارد. از طریق فضای  طریق نهادها، نهاد رهبری سی و شش هزارتا

، هیأت داریم، بسیج داریم، مدرسه ها محلی نهاد دین مسجد داریممجازی، رسانه، تولید، بازار ولی توی قصه نهادی شبکه

گوییم عامل انقالب بودیم، ما می ها را مثل جنگ فعال بکنیم؟ حاال سؤال این است؛ چراتوانیم اینعلمیه داریم، نمی

جمعیت داریم، قدرت داریم، قدمت داریم، ثروت خودگردان داریم، اعتبار اجتماعی داریم، هیچ کدام از این چیزهایی که 

ها نگاه نکنیم. انقالب را ایجاد کرده دوره گویم دستگاه دولتی ندارند. پس قدر خودمان را بدانیم، به دستگاه آنمن می

انقالب دوم را هم رقم بزند. راهکارها کدام است؟ حضرت آقا فرمود: افکار عمومی را به دست توانند هی، حتماً میشاستم

هایی که سازی بکنید، پویش مردمی، اراده همگانی، این تحول اجتماعی است. آقا یعنی چه؟ ته این حرفبگیرید، فرهنگ

های ذهنی را باز کنیم. مسئله جمعیت ن بگوییم، متقاعد بکنیم، گرهمازدی یعنی چی؟ کلی گفتی؟ یعنی آقا روی منبرهای

و ازدواج مسئله اقتصاد صرفاً نیست. حاج آقا؛ شما که فرمودید، جسارتاً چند سال پیش ازدواج کردید؟ شصت سال پیش 

ن ها! همان زمان احتماالً، درست است حاج آقا؟ با چی ازدواج کردید حاج آقا؟ دارایی شما چی بود آن زمان؟ آن زما

 خواهم بدانم. را می
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 تا تک تومانیپنجاه-

 تا تک تومانی، چه قدر جهیزیه آورده حاج خانم حاج آقا؟ پنجاه -

- ... 

 فراری دادی؟ یعنی االن چندتا فراری دادید حاج آقا؟  -

- ... 

 ؟ دارید؟ الکچرید؟ بی ام وتا بچه، حاج آقا، بچه شهر هستید؟ پولدارید؟ مایهسه -

- ... 

سازی، کار افتادیم توی خندق، هی توی گلِ داریم ...، آقا گفتمان های ذهنی است ها!نه بابا! االن گیر دادین این گره -

آموزش دهنده  -2ساز هستند. هایش گفتمانتوانیم بکنیم؟ آموزش بدهیم هیأت تراز هیأتی است که هیأتیدوم چه کار می

ها مثالً یکی افتاده کف ها را دیدید؟ تهرانیر؛ ماست نیستند. این شهریتکنند. راحتیتوی حکمیت مداخله م -3هستند. 

گوید اگر یکی خورد زمین فیلم از او بگیر؟ یا گیرند. روحیه هیأتی میایستند این جوری فیلم از او میخیابان، همه می

که نرخ خودمان بیشتر از بقیه است. این را بدانید. نرخ ازدواج کشور توی متدین، طالق  دستش را بگیر؟ اگر عروس دامادِ

هایی که کامالً متدین هستند، از سرانه عمومی آن شهر اش جسارتاً متأسفانه درصدش توی بعضی از استانکشور سرانه

تر از آن تدین عمومی است که دینی مهمهای زیست باالتر است. پس نگوییم عامل بقاء خانواده دین است صرفاً، مهارت

ها باال، گری کار سختی است؟ آقا چند نفر این جا مجرد هستند؟ دستداریم. باید یاد بگیریم با هم زندگی بکنیم. واسطه

هایی که ...، خب، آقا این جمع این جا چه قدر سخت شان باالی هفتاد است نه، آنهایی که سننه، حاج آقاها نه، آن

 سن ازدواج است. ما حاال  19، 18، 17حضرت آقا فرمود  است؟

- ... 

الحسنه، تأمین جهیزیه، تسهیل مراسم، آقا هیأت امام بله حاج آقا، من دیگه در این حد ... خودم ...، مشاوره، قرض -

تان ایحسین مراسمش را بدهد به یک مؤسسه خصوصی یا بدهد دستگاه اجرایی بگو برگزار کن، چه قدر فاکتور بر

شب  10شب همایش است دیگه نه؟  10بگیرم خواهم یک مراسم آورد؟ حضرت عباسی برو به یک سازمان بگو میمی

گردانی؟ همه دور هم دهد. هیأت را با چند میرا می 100، 50دهد؟ شبی دیگه ور به شما میهمایش بگیرم، چه قدر فاکت

 م؟ دوره حاج آقا من یادم هست ها همه دور هم باشیشود ازدواجهستیم. آیا نمی
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- ... 

گرفتند. محبت بود، شدند با هم عروسی می)ما با آقای جنتی بودیم( دوره حاج آقا من یادم هست. اهل ده جمع می -

مان هم این جوری سقت نبسته بودیم کنار بایستیم نوکر بیاید؛ خیلی خوب بودیم با هم، مودت بود، کت و شلوارهای

توانی نفس بکشی، مدرنیته، اصالً یک مان را بد کرده، تهران نمیمان کاله گذاشت گفت شیک شوید. حالمدرنیته آمد سر

عاملی به نام هوای بد نداشتیم ها! برویم جلوتر؛ تسهیل مراسم، کارآفرینی، خدمات سفر، تحقیقات، روضه خانگی، تکریم، 

هایی که نوشته شده این جا، حاال این من تمام است( اینها این است؛ نوشته شده )وقت ها چیه؟ اینهمیار، آقا این

کنیم. آمدم اُرد ناشتا ای که برای شما خواندم آمدم تهییج کنم بگویم بروید این کارها را بکنید یا یک کاری هم میروضه

برای این که هیأت بدهم یا آمدم بگویم آقا نوکرتان هستیم. آمدیم بگوییم نوکرتان هستیم. یک صلوات بفرستید. )صلوات( 

دهیم. شما خطش کردیم، طراحی کردیم به شما میتراز انقالبی خواست آقا محقق بشود اول باید یک الگو طراحی می

سازی، رصد و شناسایی هیئآت؛ گفتمان -2شود. شود این نمیبزنید بگویید این غلط است این درست است، این می

تان هستیم. زنیم. گام بعدی چیه؟ ما خدمتنشستیم داریم با هم حرف میدعوت کردن، آمدن نشستن با هم حرف زدن، 

مان، آقا ما رفتیم گری که گفتی یعنی چی؟ به من بگو، ما نداریم توی شهرستان، طالبی! این واسطهآموزش و توانمندسازی

دور میز هم جمع شدیم.  گری بوده دعوت کردیمتا مجموعه توی کشور که کارشان واسطهگشتیم با اجازه شما، پانزده

میلیون گفتیم شما چه قدر مخاطب دارید؟ گفته ما صد هزارتا کالً توی کشور، گفتیم من یک مجموعه سراغ دارم ده 

ها یاد ه میلیون، مشتری خوبی است؟ گفته از خدایم هست. گفتند حاضری بیایی به اینمخاطب دارد. چند میلیون؟ د

اش ای نود و سه هزارتا هستند، رسمیشان توی یک سامانهروغن و فالن یک قسمتها اسمی برای نبات و بدهی؟ این

اللهی انقالبی فالنش پنج هزارتا هستند. پنج هزارتا هزار نفر پنج پنجاه و سه هزارتا هستند. پنجاه هزارتا هستند. حزب

تک چیزهایی که گفتیم پس نگران تک میلیون نفر، مشتری شدیدی دیگه نه؟ گفته ما نوکرتان هستیم. ما پای کار هستیم.

ی مسائل را االن با هم حل کنیم ها! خواهیم همهانجام بدهیم. نمیخواهیم با همدیگر عملیات مشترک نباشید. می

. همه ما ایستادیم خواهیم به آقا بگوییم آقا جان! پیغام تو را شنیدیم. قربانت هم برویم. درد خودمان هم بود شما گفتیدمی

کنی؟ من کار ندارم، من پول ندارم، من فالن ها، تو بیا این طرف، تو چته ازدواج نمی؛ بچه عزب اوقلیترچه زدیمکه دف

دهیم سه ندارم، اشکالت چیه؟ مشکلش را چه جوری رفع کنیم؟ بسم اهلل الرحمن الرحیم، یک، دو، سه، چهار، آقا قول می

؛ یعنی چی؟ یعنی «جِن َّةٍ مِنْ بِصاحِبِکُمْ  مَّا»داشته باشیم. آن گفتم و ها نسال دیگر بچه عزب باالی بیست سال توی هیأت
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کنیم، یعنی خواست زنم معنایش دیوانگی است؛ یعنی تحول ایجاد میتحول، یعنی دیوانگی، آقا اگر این حرفی که دارم می

اءاهلل یک پانصدتا را ان شاءاهلل، آقا مان تا سه سال دیگر ان شقیام الهی، و اال آقا ما قول دادیم از این صدهزارتا جوان

تان ارائه خورد خدمتبرویم صفحه بعد. چی داریم برای شما؟ این بخشی است که به درد شما می ...،گوید که به درد می

هایی که زدم؛ یک مجموعه را جمع ساز خدمات، آن حرفگر، یکپارچهدهنده، تسهیلکنم. مرکز پشتیبان خانواده، شتابمی

ها، اراده فعال شدن از شماها، خانوادهد به دست چه کسی؟ ییم، یک مسیر برای دسترسی شما گذاشتیم گفتیم شما برسانکرد

گری خواهید واسطهخدمات و حمایت از سمت ما بسترسازی، نهضت اجتماعی درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی شما می

کتاب منبری که حاج آقا روی منبر باید در  -2دهم. می گویم ایده و روشش را به توشروع بکنید، من بلد نیستم. می

های من بلد آقا من آدم ندارم. آدم -3دهم، نگران نباش. تو می هم به آنکلیپی که باید پخش بکنید، موردش حرف بزند، 

ی ما گذارم برایت؟ تربیت مدرس، دوره تربیت مشاور، یعنی چی؟ یعنی شما استاد برانیستند؛ آره من دوره چی می

تان کارشناسی ارشد و دکترا نداشته باشید؟ دستش برود باال، توی فرستید؟ آقا کدام یکی از شما هستید توی هیأتنمی

تا دکترا داریم. حاال پشت ش هم کهنه است. توی المرد فارس است. شانزدهکهنه است. نگاه کنید دهده ما، اسم ده ما ده

های شماست که تا دکترا داریم. توی کدام یک از هیأتدهرویم. شانزآن طرف می ر این طرف وکوه هستیم ولی با هلکوپت

آوری، رسانه، و رسانی، فنخوانده وجود نداشته باشد؟ جمع کنم. مشاوره، آموزش، تبلیغ، محتوا، محصوالت، اطالعدرس

آوریم یم. شما قیام بکنید مجوز را میخواهیم، نوکرتان هم هستخواهیم این واحد را راه بیندازیم. مجوز مینکته آخر؛ می

گویم. مفرداتش آیات، روایات، منبر، درسنامه، سخنرانی، ای که دیگه میها یعنی چی؟ یعنی این چند صفحهتان، ایندر خانه

مان این خواهید. شما اصالً زنگ بزنید بگویید ما مشکلای که میدهیم؟ هر ایدههایی به شما میگوییم چه ایدهاگر ایده می

کنند. شبکه امور نمایشگاهی؛ پرداز و خل اق کمک میهای ایدهکنیم. یک تیم سیصد نفره آدماست. ما از شما پشتیبانی می

ره نمایشگاهی داری؟ آره دوره نمایشگاهی داریم. این دور نمایشگاهی در خواهیم بگذاریم. دونمایشگاه می بگویید

رسد. فایلش را به شما مان نمیکنیم یک جا هم دسترسد چاپ میمان میدستشود. یک جا اختیارتان قرار داده می

 دهیم دیگه شما زحمت گرافیک نکشید. می

 دورت بگردم. -

بندی دارد، گفت پتشو بدم، اینشو بدم، آنشو بدم، ان شاءاهلل به فضل دورتان بگیردم. شبکه آموزش دارد، شبکه خالی -

بفرستید  100097به  313، عدد 313خورد. یک عدد هم اشیم یک اتفاق بزرگ رقم میالهی برادرها همه با همدیگه ب



  1 مانا تجربهعنوان فایل: 

11 

 

شود ان شاءاهلل، من از آقای آبفروش خاصتاً حاج رحیم این بسته خدمات که از طریق مشعر در اختیارتان قرار داده می

 آقا ...

 خواهند.دانید دوستان شماره شما را هم میاگر صالح می -

حاال یک پلتفرم   9125514102کنم. بندی میدهم. روی گوشی مثل االن دارم خالیواتساپ جواب می دهم. رویمی ج:

 کنمداریم جلوتر به شما معرفی می

 حاال وصف العیش نصف العیش -

ها با شما از طریق را بفرستید بچه 313بینید عدد ای که میمجتبی طالبی این سامانهشماره غیر از  09125514102 -

 ند و ان شاءاهلل به فضل الهی برویم جلو گیرشوند، ارتباط میر هماهنگ میمشع

 گویند که به جای واتساپ ایتا وصل کنید بهتر است. آقا مجتبی؛ دوستان می -

 ام این است کهآقا ایتا دارم، بله دارم، اوتا دارم، همه چی دارم ولی صورت مسئله -

 است.حمایت از تولید داخلی کنید بهتر  -

کنند. یک نکته هم آخر بگویم؛ یک استودیو این کنیم. این شماره را بگیرید کمک میآره، حتماً ایتا را داریم، چک می -

 ها کنار زدند. شما االن چند نفر هستید توی این سالن؟ بچه

- ... 

یرید پنجاه هزارتا، ظلم حدود هشتصد نفر هستند. خب؟ چندتا هیأتی داریم کالً توی کشور؟ فرض بگ هاکل مهمان -

ها دارند ها نرسد؟ خداییش ظلم است دیگه؛ بیایید یک کمک بکنید، یک سری ویدئو بچهنیست به گوش بقیه این حرف

کنید همین مباحثی که امروز توی جلسه شنیدید به گوش بقیه برسد. کنند با کمک خود شماها که شماها کمک میتهیه می

بینید. کمک بکنید که ویدئوهایی تولید روند این که االن دارید میها هم دارند مید، با هیأتیها رفتنها و چهرهبا مداح

 کند. ها به سراسر کشور انتشار پیدا میشود همین حرفمی

 )پخش کلیپ(

؟؟  ها در جلسه چهل روز؟؟ دیگر حضرت آقااین ها هم با هم کار )یک صلوات بفرستید(مداح بود. هیأتی داین که دیدی

شود منتها از هدیه فانتزی و هنری لبیک ها هم هدیه میتوی جلسه مردادماه هدیه شد خدمت حضرت آقا تابلو امضا، این

 هدیه عملیاتی ...
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 آقا مجتبی -

 کنم. ببخشید. حالل کنید. نه دیگه تمام شد. عذرخواهی می -

بایستید؟ خدا خیر یه شما بدهد به همه عزیزان،  شود روی پا)صلوات ختم کنید( آقا مجتبی مخلصیم. یک زحمتی؛ می -

آورند برای تجربه محمد. لطفاً ننشینید. تا دوستان تشریف می ها از بیدارها مشخص بشود. به نام نامی قائم آلجمه خواب

ها خواب تا ذکر یاحسین بگوییم یک ذره جان بگیریم. بخش تجربه مانا را ان شاءاهلل روی پا بایستید، همهمانا یک پنج

زنیم ابد واهلل یازهرا ما میمان فریاد ان شاءاهلل بیدار شوند و جز ذکر حسین هیچ چیز در این عالم شفا نیست/ از جان

مان بدانند مگر مرده باشیم و هزاران بار مرده باشیم که این بیرق بر زمین بماند. به نیت همه شهداء حیسنا. از جان ننس

علی تابنده به مرگ رسید الحمدهلل قاتل و آمر به قتل محمدحسین به دیان که این ظلمتخصوصاً شهید محمدحسین حدا

ی شهداء. یاحسین یاحسین، به نیت پدر و تا یا حسین بلند ان شاءاهلل با همدیگه خواهیم گفت به نیت همهنیتش پنج

یاحسین، ان شاءاهلل هر کسی بلندتر  مادرتان بلند بگویید. یاحسین یاحسین یاحسین، لبیک یاحسین لبیک یاحسین، لبیک

صلوات بفرستد زودتر حرم عقیله بنی هاشم را زیارت کند. )صلوات( ماشاءاهلل، دورتان بگردم. خدا خیرتان دهد. دعوت 

های نورانی و همین طور کنم در بخش تجربیات مانا از برادر عزیزمان جناب آقای جهاندار مسئول محترم طرح خانهمی

 ئه طرح شکوه مادری کهجناب حاج آقای منفرد عضو محترم شورای راهبردی مجمع فعاالن جمعیت در ارا از برادرمان

ها را خدمت شما انجام بدهند. حاج آقای قمی هم رسیدند. ما ارائهاین دوستان تشریف بیاورند هر سریعتر ان شاءاهلل 

بیایند. ان شاءاهلل خدمت ایشان هستیم. بعد تجربه  بخش تجربه مانا را دو قسمت کردیم. چون حاج آقای قمی فرصت نبود

        تان صلوات بلند بفرستید. )متفرقه(هایمانا بخش دوم را ان شاءاهلل تقدیم خواهیم کرد. به روح پدربزرگ مادربزرگ

 

هاندار مسئول برادرمان جناب آقای ج ؛های نورانیخب بسم اهلل الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید با معرفی طرح خانه -

های نورانی انجام بشود؟ توضیحش محترم این طرح که چه هست؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چرا به این جا رسیدیم که خانه

های نورانی پیش رفته و از این پس چه سرمایه و ظرفیتی را از هیأت مطالبه ای بحث خانهو این که تا االن تا چه مرحله

ای را از ظرفیت هیأت االت را من تیتروار گفتم خود عزیزان توضیح بدهند. چه مطالبهکند؟ من چون وقت کم است سؤمی

 های نورانی فراگیر و ان شاءاهلل با خیر و برکت همراه باشد دارد برای این که خانه
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم. شادی دل حضرت زهرا یک صلوات بفرستید. )صلوات(  -

خیلی خوشحال هستم و خدا را شاکر که چنین جمعی تشکیل شده  ،داقوت خدمت همهعرض سالم و ادب و احترام و خ

کنند که بتوانیم اتفاقات مهم و مثبت کشند و ماها را کنار هم جمع میها را میزحمت این جمعو چنین دوستانی هستند که 

های ای که در خصوص خانهار شد تجربهرا ان شاءاهلل رقم بزنیم. بنده جهاندار هستم؛ از کاشان خدمت دوستان رسیدم و قر

توانیم چه کار بکنیم؟ چندین ای به آن بکنیم و ببینیم توی ظرفیت هیأت مینورانی داشتیم را ان شاءاهلل امروز یک اشاره

دادیم، عضو بسیج دانشجویی بودیم و هیأت دانشجویی مان کار تشکیالتی انجام میسال پیش بود، ما با تعدادی از دوستان

کردیم. توی همان دوران دانشجویی هم ازدواج کردیم. تشکیالت که تمام شد، دوران دانشجویی که توی دانشگاه کار می

داد؛ صد و هفتاد و پنج هزارتا التحصیل شدیم، خب آمار طالق و اتفاقاتی که حول محور خانواده رخ میبه سر رسید فارغ

ها، یک ذره ما را ترساند که خب آقا اگر خانواده در حلقه اول شکل گرفت در زمینه تحکیم و طالق ساالنه و این حرف

شد. خب اولش رفیق های مذهبی وارد میهایی که به خانوادهدیدیم حتی آسیبتعالی ما االن باید چه کار کنیم؟ چون می

گشا ذره که گذشت دیدیم آقا این رفت و آمدهای خانوادگی خیلی راه یکبودیم با هم، رفت و آمد خانوادگی داشتیم، 

خورد و مفید نیست. اگرچه تجمع اصحاب حق به قول حضرت آقا هست ولی کارکرد چنان نمینیست، به درد هم آن

ات، هر کاری ت، خانواده( خود6)تحریم/« نارا أَّهْلیکُمْ وَّ أَّنْفُسَّکُمْ قُوا»مثبتی نداشت. گفتیم چه کار کنیم؟ تکیه به قرآن 

آرام هم داشت  شویم خانوادگی که، آرامکه دور هم جمع می ای به ذهن ما زد؛ گفتیم ماک ایدهاهلل، یخواهی بکنی بسممی

کنیم یک ای مطرح میها، گفتیم آقا ما یک ایدهدیدیم و میوه و این داستانرفت، شام باید تدارک میبه سمت سختی می

تا خانواده ای که با هم رفیق هستیم. با پنجتا خانوادهدهیم با همین چهار پنجهای جوان تشکیل میرآن زوجقرائت ق جلسه

سادگی که این جلسه ساده ساده باشد که هیچ سختی مانع از  -1این جلسه را تشکیل دادیم. دوتا الزام اولیه هم داشتیم. 

د ارتباط اسالمی، یعنی فضای خانوادگی ما خدای ناکرده مختلط ها و قواعحفظ حرمت -2برگزاری اصل جلسه نشود  و 

خوانیم. یک هفته نشینیم دور هم قرآن مینشود. فضا را مدیریت بکنیم. خب، جلسه شکل گرفت؛ ما اول فقط گفتیم می

شود جلسه تشکیل نمیتا خانواده عَّلَّم این جلسه روی زمین نماند. حاال فالنی نیست، در میان تعهد هم دادیم که آقا ما پنج

و این هفته نشود و آن هفته نشود هم نه، یک هفته در میان هم شروع کردیم که سخت نباشد. ما خانوادگی دور هم جمع 

شدیم و شروع کردیم جلسات یک هفته در میان قرآن خواندن، این ابتدای تشکیل جلسه ما بود به همین سادگی تشکیل 

شویم قرآن جمع شدند ما شروع کردیم جلسه چهارم، پنجم، گفتیم خب ما که جمع میها دور هم شد. خب، وقتی که آدم
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البالغه هم که باید بخوانیم، چه خوانیم تجوید هم کار کنیم، برویم جلوتر تفسیر هم کار کنیم، برویم جلوتر خب نهجمی

خواهد نورانی باشد یک سری ای میخواهد نورانی باشد خانهای میاتفاقی افتاد؟ یک سؤال پیش آمد که اگر خانوده

های نورانی بپردازیم به الزامات یک خانواده ایرانی اسالمی که در تراز انقالب خواهد. ما باید توی جلسه خانهالزامات می

 و اسالم باشد. این کلیات داستان است. 

 (؟ جزو شروطی که فرمودند )شما کاشانی هستید دیگهرا عرض کنم  تهنک من اینالبته -

 پذیرند به عنوان یک کاشانیکنم. ان شاءاهلل ما را میبله، اصالة نه ولی ده سال است کاشان زندگی می -

تان حذف کنید ها! اگر کسی قرار شد این طرح را با آقا ادامه بدهند شام بخش که شام داشت و پذیرایی، آن را از ذهن -

ها حساس هستند به مهمان؟؟ ناراحتی شان قرار نگیرد. االن کاشانی ها هم هست. نباید بگویید ترس از شام و ...و این

 در چه حالی هستید در طرح؟

تا خانواده هستیم با حدود تا خانواده بدون فرزند شروع کردیم، االن تقریباً پنجاهبعد از چهار سال ما چهارتا خانه و پنج -

 تا فرزند، اگرچهپنجاه

دار نشدند. توی این سیری که اتفاق افتاد ذیل این گردهمایی مؤمنانه به تعبیر ما که همان هنوز بچهایتعدادی از زوج 

یکی بگویم. ما کنار هم که جمع شدیم چه شکل گرفت برکاتی جاری شد که حاال من توی طول مسیر خدمت شما یکی

های دیگر ه ما اهل هیأت بودیم. هیأتهای بیرونی داشتیم که همهایی رخ داد. ما یک حلقه بیرونی داشتیم که ارتباطاتفاق

توی شهر عضو بودیم رفت و آمد داشتیم اما جمع وقتی که آمد ذیل محور خانواده و گفتمان خانواده و فرزندآوری و 

فرزندپروری و الزامات یک خانواده، اتفاقاتی افتاد که من االن خدمت شما باید عرض بکنم. خب تشکیالت ما شکل 

شان بکند مان کردیم. آقای واجدی استاد ما خدا حفظک سفارشی به ما کرد ما این را آویزه گوشگرفت. یک استادی ی

آورد ها! ما اصراری به ایشان گفت که از کم شروع کنید به زیاد برسید. از زیاد شروع نکنید بعد کم بشوید دلسردی می

بشود جلسه، چون این شلوغ بودنِ از کیفیت کار کم  مان زیاد بشود اصالً نداشتیم. این که آقا شلوغاین که آقا جمعیت

های نورانی شد. تا االن توانستیم کار انجام بدهیم. جلسه ثابت ما پاتوق اصلی اهالی خانهبودیم نمیفکر نمیکرد، هممی

قرائت قرآن مان . فراخور هر زمان، پایه اصلیتا جلسه ثابت گرفتیمکنیم صد و چهلتوی این چهار ساله که ما کار می

کنیم. هایی اجرا میاست و استفاده از فیض قرآن، حاال بسته به موقعیت زمانی هم که توی آن قرار داریم یک سری آیتم

ها بگیرید تا اکران فیلم و مستند و کرسی آزاداندیشی و خوانی و مطالعه جزوات مفید و ایناز تجوید و تفسیر و کتاب
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افتد. این اصلیت جلسه ما ها توی این باکس جلسه ثابت یک هفته در میان ما اتفاق میاین ییادواره شهداء و غیر ه، همه

 است. 

 هایی که فرمودید روضه توش نبود. میتحاضر همه خادم هیأت هستند، همه آ کنم. چون جمععذرخواهی می -

ها از کجا گردیم و همه اینم ما به کجا برمیگویرسیم دیگه، بله، ببینید اصالً اصالت ما حاال میرویم جلوتر میاالن می -

. گفتیم خواستیمدیم نه از کسی پول میادکنم. آمدیم جلوتر، ما نه به کسی گزارش میشکل گرفته؟ خدمت شما عرض می

مان را از کجا تأمین کنیم؟ یک صندوق تعاونی شکل دادیم گفتیم آقا خودمان خدا را شکر یک درآمدی خب مخارج

سهمی از درآمدمان را اختصاص بدهیم برای گرداندن این جلساتی که حول محور قرآن است و اهل بیت، یک  داریم، یک

مان را از این تأمین کردیم. آمدیم کردن، جلساتها را شروع کردیم به جمعاین سهم دادیم، سهم صندوق تعاونی تشکیل

مان را هایلسه، چه کار بکنیم؟ اول گفتیم آقا خانهای یک ایده فرهنگی بچسبانیم به ججلوتر گفتیم برای هر جلسه

الحسین، الحسن، این گذاشت بیتالزهراء، او گذاشت بیتکنیم به نام اهل بیت، این اسمش را گذاشت بیتنامگذاری می

حضرت  ای که به ناممان را جمع بکنیم که دیگه توی خانهاین باعث شد که این اسمِ هم برکت بدهد هم ما یک ذره حواس

هایش را آورده مان )من عکسهای خانهزهرا متبرک است گناه اتفاق نیفتد، ترک نماز اتفاق نیفتد. آمدیم جلوتر؛ آبسردکن

مان را تبدیل کردیم به سقاخانه، از های خانهها را ببینیم( آبسردکنبودم، این جا خیلی فضا مناسب نبیت که این عکس

های کوچولویی بود که آرام آرام ها ایدهم. یک لیبل چسباندیم طرح سقاخانه گرفت. اینای گذاشتیسقاخانههای این کاسه

به جمع ما برکت داد. هر خانواده یک شهیدی را انتخاب کرد که شهید محوری آن خانواده شد، با او ارتباط گرفتند، 

د یک ذره که آمدیم جلوتر رسیدیم به تمثالش را تهیه کردند و اتفاقات این جوری، جلوتر که آمدیم؛ جلسه که تشکیل ش

های خودمان، گفتیم رویم هیأتها گفتند آقا ما همه اهل هیأت هستیم دیگه، میماه محرم، خب گفتیم چه کار کنیم؟ بچه

ها؛ دیدیم ما باید احیاء کنیم ها و گذشتهایم نسبت به هیأت چیست؟ برگشتیم به اصالتآقا االن وظیفه ما که جمع خانواده

شویم تا متبرک نشود به نمک روضه ابی افتد و ما دور هم جمع میهای خانگی را که اگر برکتی هم اتفاق مینت روضهس

های خانگی را که شروع کردیم بزرگواران؛ با جلسات بسیار ساده یک منبر و عبداهلل قطعاً برکت نخواهد کرد. ما روضه

شان برکت روضه خواستند توی خانهها زیاد شد، دوستان میوضهیک روضه ساده و یک شام نذری این قدر درخواست ر

را بچشند که ما مجبوریم جلسات را هفتگی کنیم. االن جلسات یک هفته در میان ما توی طول سال تبدیل شده به جلسات 

اگر برکتی هم  های خانگی بیشتر شد که قطعاً معتقدیمهفتگی محرم . صفر و فاطمیه، از این جا بحث ارتباط ما با روضه
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شدیم عبداهلل هست. خب حاال ما خانوادگی که جمع میهایی است که بر ابیها و به همین گریههست به همین روضه

کند. شدن کنار همدیگه فضا و فرصت ایجاد میها دوستان حرف همین است که این جمعی اینگرفتیم ببینید همهروضه می

ها بنشینند دور هم چایی بخورند( خب این چایی خوردن یک بستری فراهم اللهیزبگفت حگویند امام میها که )میآدم

کردم کند که من و شما بتوانیم توی آن کار انجام بدهیم. وقتی که من با همسرم و فرزندم توی روضه خانگی شرکت میمی

 کنم.تان عرض میرا جلوتر خدمت توانستیم منشأ خیرات بشویم که حاال خیراتشکرد که ما میاین یک فضایی ایجاد می

 خیلی متشکرم. حاج آقا ؟؟ توضیحات اولیه را دادید. ؟؟حاج آقای منفرد باشید  -

 حتما -

شان باشیم ان شاءاهلل که اصالً شکوه مادری بحث شکوه مادری را هم یک توضیح کوتاهی بدهند، معرفی کنند، خدمت -

 برای ؟؟ بهتر چه خواهد بود؟به چه معناست؟ ضرورتش چیست؟ و ظرفیت هیأت 

 اهللبسم اهلل الرحمن الرحیم. سالم علیکم و رحمة -

 علیکم السالم -

خواهم راجع به شکوه مادری عرض تا نکته را میخیلی ممنون از این که این وقت را در اختیار ما قرار دادید. بنده سه -

در دستور مجمع فعاالن جمعیت قرار گرفته، دوم توضیح ای به عقبه فکری این طرحی که یک اشاره -1بکنم خدمت شما. 

تواند در بهبود و اجرای کنم و سوم این که نقش هیئآت محوری میتان عرض میمختصری راجع به خود طرح خدمت

بهتر این طرح چی باشد؟ راجع به عقبه فکری این طرح بخواهم عرض بکنم در مورد قصه پرغصه جمعیت، حاال دوست 

نرخ کنم. ما در دهه شصت کردند اشاراتی داشتند. من خیلی کوتاه و گذرا عرض میه داشتند صحبت میعزیزی هم ک

فرزندان هر خانواده شش نفر بود. اواخر دهه شصت تعداد باروری که داشتیم در جمهوری اسالمی ایران؛ یعنی میانگین 

انداز بیست ساله، عنایت بفرمایید، یم و در یک چشمهای کنترل جمعیت را بیاییم پیاده بکنبه این رسیدیم که یک سیاست

عمال حداکثری چهار فرزند داشته باشد منتها با اِبیست ساله قرار بود به نرخ باروری چهار برسیم؛ یعنی هر خانواده 

ه زیر های کنترل جمعیت ما در یک بازه زمانی چهار پنج ساله به نرخ باروری چهار رسیدیم و در دهه هشتاد ما بسیاست

هر خانواده، هر پدر و مادر به جای خود یک فرزند  1/2سطح جانشینی رسیدیم. سطح جانشینی هم یعنی دو ممیز یک 

تا سناریو برای کشور ما مطرح است؛ در آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد بگذارند. خب االن سناریویی که مطرح است سه

میلیون شود و این سیمیلیون میمان حدود سیجمعیت هشتاد میلیونی 1430ترینش این است که ما در سال خوشبینانه
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سال هستند و نیروی  65سال و باالی  15دهند که مصرف کننده هستند؛ یعنی زیر اش را جمعیتی تشکیل میبخش عظیمی

 کار ما متأسفانه بخش 

 ودش َّحداقلی می -

کنم همین جا توی مباحث مطرح است. من دعوت می دهد. خب خیلیحداقلی این جمعیت را به خودش اختصاص می -

این کمیسیون جمعیتی هم که قرار است برگزار بشود حتماً دوستان شرکت بکنند. مباحث ان شاءاهلل مفید خواهد بود. این 

لرزد. خب مباحث مختلفی مطرح کنم تنم میفرمایند وقتی من به مسئله جمعیت فکر میجا است که حضرت آقا می

ترین شود. مهمنظیر در دنیا داشته باشیم؟ عوامل مختلفی مطرح میکه چه باعث شد که ما یک سقوط جمعیتی بی شودمی

توانیم چه بگوییم؟ این که فرزندآوری این قدر ما تبلیغات کردیم برای کنترل جمعیت ی این عوامل را ما میو شالوده همه

عرض بکنم که یکی از عواملی هم که در ادامه این هست این است  که فرزندآوری متأسفانه به یک ضدارزش تبدیل شد و

های فمنیستی خیلی توی جامعه مطرح شد. ما یک وقتی )کاش یکی از شهای و مباحث ارزما؛ حاال سیاست که بانوان

 ان از ابتدا تااساتیدمان بیاید این جا یک بحثی را ارائه بدهد درباره تحصیالت عالیه زنان که ما در جمهوری اسالمی ایر

ها مان بیشتر شده و بعد اینکنند از مرداند زنانی که دارند در مقاطع عالی تحصیل میاالن چه قدر ما رشد داشتیم و درص

گیرد. چون خانم فوق لیسانس دارد، ها معموالً دیگه شکل نمیشود، ازدواجکفو بودن مطرح میموقع ازدواج بحث هم

شان زنان دیگه برای؛ یکی از مسائلی که مطرح شد (ی مباحثیمه، فوق دیپلمه، بگذریم از همهدکترا دارد، آقا االن دیپل

داری را انجام ارزش ندارد االن در جامعه ما، حداقل در بخشی از جامعه ما که بگویند ما مادر هستیم و داریم وظیفه بچه

ترین نقش رات دینی ما هست، بزرگان ما که مهمهای دینی ما هست، در دستودهیم. خب عکس این دقیقاً در سیاستمی

ها، الگو و نقش مادری را به عنوان یک نقش تکوینی و های اجتماعی و اینکنیم نقشو وظیفه زن را در کنار، ما نفی نمی

 به عنوان یک نقش مقدس برای خانواده، 

  دانید برویم توی مطلب به خاطر این که وقتام. اگر صالح میمن شرمنده -

گوییم . طرح چیه؟ این است که ما میشد برای این طرح شکوه مادری بریزیمبله، این حاال عقبه فکری که ما باعث  -

های جوان را ما انتخاب کردیم، جوان هم یعنی زیر چهل، چهل و پنج سال که دارای حداقل اساساً زنی که رفته، حاال زن

ها را ما شناسایی ها؟ اینها هم هر کدام عقبه علمی دارد که چرا چهار را انتخاب کردیم و اینچهار فرزند هستند؛ این

کنیم توانید ببینید. ما مادرها را شناسایی میم در مرحله اول، یک تندیسی تهیه کردیم که این تندیس این جا هست میبکنی
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های مردمی، این تأکید ما است. خط قرمز ما توی این طرح این است که حکومت پای ها و مجموعهو توسط مردمی

ها ها بروند با این خانوادهیک مسئله حکومتی تبدیل بشود. اینخواهیم مسئله جمعیت به اجرای این طرح نیاید. ما نمی

ها ها بشود، سؤاالت و نوع گفتگویی که با این خانوادهکنند، تجلیل از این خانوادهارتباط بگیرند، تندیس را تقدیم می

جوری شده و مسائل گوییم بچه زیاد کنید، خب پول نداریم. پوشک االن این شود؛ چون در بحث جمعیت تا میمطرح می

توانند این شبهات را جواب بدهند همین کسانی هستند که تجربه فرزندآوری بیشتر و شبهات مختلف، بهترین کسانی که می

ها ما همین سؤال را آمدیم علمی جواب دادیم، آن مادرِ آمده گفته اتفاقاً من وقتی بچه اولم به را تجربه کردند. خیلی وقت

 زندگی من آمد. دنیا آمد برکت توی 

 تر هم هستشیرین -

ها ارتباط دهند و مخاطب با اینها را جواب میتر ایندار شدیم. خیلی راحتدار شدیم. بچه دومم آمد ماشینبله، خانه -

ها و نوع های مردمی تجلیل از اینها است و بعد توسط مجموعهکند. پس گام اول طرح شناسایی اینبیشتری برقرار می

ای را توجه خورد این طرح و توی الگودهی هم ما باید یک نکتهای مییی که طراحی کردیم و بعد پیوست رسانهگفتگو

ساله الگوهایی که معرفی شدند از انگشتان یک دست کمتر هستند. مادرانی که داشته باشیم. متأسفانه در این حدود ده

روند ایرادهایی نسبت به آن شود میهم وقتی الگو محدود می تعداد فرزندان بیشتری داشتند و موفق بودند. و معموالً

کنند الگوی ما را زیر سؤال ببرند. اما اگر ما الگوها را بیاییم متعدد بکنیم؛ یعنی گیرند و سعی میشخص یا آن مصداق می

د دارای چهار فرزند یا بیشتر ها مادران جوانی دارنکه اینها را بیاییم معرفی بکنیم شما فرض بفرمایید ما هزارتا خانواده

 شود. هستند. خود این فضا شکسته می

 های مردمی به جامعه آماری برسید؟ ها و تشکلکنم. شما جامعه آماری دارید یا قرار است از هیأتاالن عذرخواهی می -

د با سازمان تبلیغات یا با هایی کردیم. فرض بفرماییتوانستیم برویم، همین االن هم امکانش فراهم است. رایزنیما می -

های معلمی که زیر های علمیه یا آموزش و پرورش که یک جمع نخبگانی هستند مثالً معلمین، بگوییم خب خانمحوزه

شان هایهایی که اسم بردم. این شناساییِ خیلی راحت با سامانهچهل سال هستند چهارتا فرزند دارند. یا توی مثالً ارگان

های تک هیئآت ما، گروهها، منتها آن سمپاد؟؟ اجتماعیِ را ندارد. وقتی تکرویم سراغ اینعد ما میشود و بانجام می

ها را شناسایی بکنند و البته شان آن موقعیت جغرافیایی که دارند اینمرجع مردمی که دارند خودشان بیایند بروند در محل

عی خودشان یک وقت نشوند. یعنی شرایط یک الگو را داشته های اجتماهایی باشند که حاال دچار آسیبباید خانواده
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توانیم ما تر کرد میایها را رسانههای الگوی موفقی داشته باشند بشود اینشاخصه ها حاال کسانی کهباشند و بعد بین این

توانیم ت که ما میها را مطرح بکنیم. خصوصیتش این است که یکی از فوائدش حداقل این اسبیاییم توی سطح ملی هم این

آن ترفتد ما بیشماریم را این جا مطرح بکنیم. از این فضا خارج بشویم که این حداقل تصور و القاء عمومی برداشته بشود 

بیشتری نداشته  هایش ممکن است موفقیتکه هر کسی بچه بیشتری دارد امکانات کمتری دارد، رفاه کمتری دارد، بچه

آید که اتفاقاً یک خانواده ...، ها بیرون میها طراحی کردیم دقیقاً این شاخصهما با خانواده باشند. توی نوع گفتگویی که

یک  هانیازی هم نیست آن مادرِ حتماً حاال یک نقش اجتماعی داشته باشد. اصل این مادربودنِ و این که آن خانواده

ها ی خانوادهاش را هم دارد، مثل همههای ورزشیاش تحصیالتش را دارد، موفقیتهای خوب است. بچهخانواده با ویژگی

ها هایی که فرزند کمتری دارند اینهایی داشته باشند که خانوادهها و موفقیتکنند اتفاقاً ممکن است مؤلفهدارند زندگی می

تواند باشد؟ من عرض آخرم این است. هیئآت به نظرم به عنوان یک پایگاه اجتماعی می را ندارند. حاال نقش هیئآت چه

توانند بیایند ای متصل هستند. خود این عزیزان میگونه واسطهمردمی که به بدنه مردمی به صورت مستقیم و بدون هیچ

یک ارتباطی بین بروند ارتباط بگیرند،  حاال هر کدام از مسئولین هیئآت؛ غرفه ما این جا هست، مجموعه فعاالن جمعیت،

توانند. ما پشتیبانی طرح را ها را بیاییم شناسایی بکنیم، هر کدام از دوستان میمجمع ما و دوستان برقرار بشود، ظرفیت

و  ها داده بشود. دوستان پای اجرای این کار بیایندای قرار است به آنکنیم، هدیهداریم. یعنی تندیس را ما تقدیم می

ما،  یهاهای ما، نخبگان ما، جواناالمکان هم نباید مسئولین و چهره حکومتی بگیرد. خود دوستان هیأتی ما، طلبهحتی

ای بشود و آخراالمر حاال ها بروند حاال با یک شکلی که توضیح دارد این طرح، با خانواده ارتباط برقرار کنند. رسانهاین

ها یش ملی برایش در نظر گرفتیم فرض بفرمایید بعد از مدت یک سال که اینهای استانی و یک هماشود همایشمی

ها هم مطرح بشوند ای شدن را دارند اینبیایند توی این همایش جمع بشوند، عرض بکنم آن الگوهایی که شاخصه رسانه

که آن جا ان شاءاهلل  های پرجمعیت و مسائل مرتبط آنآن جا، فراخوان مقاالتی داریم توی زمینه موضوعات خانواده

 شود.دیگه این مطرح می

 خیلی متشکرم -

 کنم.خواهش می -

البته حاال جای بحث و صحبت دارد. همین که چرا سن چهل سال با توجه به میانگین سن ازدواج و این که خب شبهه  -

چهار فرزند بیاورد از امروز  دوستان زیاد دارند در مورد این که، اگر چهل سال در نظر بگیریم که زیر چهل سال مادری
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ینش باالست و این اتفاق بیفتد، این تشبیه؟؟ تازه یک میانگجامعه ما دور خواهد بود احتماالً، به این جهت که سن ازدواج 

رید اگیربم. این بخش که یک تأکیدی شما دای هم حاج آقا وجود دارد حاال بعد بخش پایانی از شما پاسخش را مینکته

حاکمیت ورود به این قصه نکند، این هم پذیرفته است. اما یک چیزی الجرم باید پذیرفته بشود. طرح متفاوت  روی این که

افزایی به حکومت نشود، برای این که راهکارهایی در جهت های نورانی است. تا با حکومت تعامل نشود، ایجاد همبا خانه

های حاکمیتی از فرزندان، آن اتفاقی که در خیلی از کشورهای ل حمایتها بگوید که فرزند بیشتر بیاورند. مثتشویق خانواده

ایستند و تعداد فرزندان بیشتر را ها خیلی محکم پای یک خانواده میها و حاکمیتافتد این است که حکومتاروپایی می

رسد حاال باید به آن نظرم میها، من به کنند مثل ابعاد خانه، مالیات و اینهای تشکیالتی و سازمانی و دولتی میحمایت

فکر کرد. این که بخش تعامل با حاکمیت و نهادهای حاکمیتی برای جا انداختن شیوه و راهکار ازدیاد فرزند ان شاءاهلل 

هایی مثل های نورانی االن به خروجیدر آن اتفاق بیفتد. یک سؤالی از آقای جهاندار عزیز انجام بدهیم این که طرح خانه

الحسنه، االن به این های قرضصندوقردوی مشترک یا ازدواج افراد با همدیگه، معرفی، یک کار جهادی، برگزاری ا

 رسیده؟ 

گیرد؛ ماها معتقدیم که توی اسالم کفالت خیلی از امور به عهده خود ماها خدمت شما که عرض بکنم جمع که شکل می -

« الْمَّحْرُومِ  وَّ لِلس َّائِلِ حَّق ٌ أَّمْوالِهِمْ  فی وَّ»آن تعبیر دارد دیگه بینیم که قرها، مثالً رفع فقر، ما میاست نه حاکمیت

های نورانی وقتی که های خانهخودتان بروید مشکالت را حل بکنید. ما اعتفادمان این است که توی تجربه« 19)ذاریات/

آیند کنار ها که میهای انقالب، آدمکنندگی نیروخاصیت بسیجشوند به قول تعبیر حضرت آقا ها دور هم جمع میخانواده

مان شکل گرفت. تواند اتفاقات مثبتی را رقم بزند. خب ما جمعافزاییِ میکند. این همشان افزایش پیدا میهم قدرت

آمدند جلسه، های نورانی یک پاتوقی شد از مجموعه فعالین فرهنگی شهر که خانوادگی میها آمدند کنار هم، خانهخانواده

مان، گام ششم اال توی این جمع شدن دو همِ این اتفاقات رقم خورد که من تعدادش را گفتم. برویم قدم بعد گامخب ح

خورد که، خواهد نورانی باشد کار خیر نکند که به درد نمیایی میمان همین بحث خیریه بود. گفتیم خب اگر خانوادهششم

ها خوب ها و اینهای موقتی و شب عیدی و بستهآقا این کمک االن وجه ما توی کمک به محرومین چیست؟ ما گفتیم

های عید یک طرحی داریم بوی عید، سال اول از صدتا بسته دهیم، دوتا کار داریم. شباست. ما این کارها را انجام می

آزاد کردیم های پیرامون خودمان، یک ظرفیتی را شروع کردیم خدا شاهد است خودمان با پیامک و زنگ و تلفن از آدم

تا صدتا بسته صد و بیست هزار تومانی جمع کردیم شب عید دادیم دست مردم، سال بعدش برکت کرد شد صد و پنجاه
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بسته دویست هزار تومانی، و پارسال ما خدا را شکر که یک همت بیشتری کردیم هفتصدتا بسته سیصدهزار تومانی جمع 

ی هیئآت ت که دور هم جمع شدند. حاال این را پخشش بکنید توی همهتا خانواده اسکردیم. ببینید این ظرفیت بیست

ماند ما بخواهیم جمعش بکنیم یا نه؟ خیریه که شکل گرفت گفتیم آقا این کشور ببینیم اصالً دیگه فقیری این وسطِ می

بخاری ندارد شناسیمش، ها خیلی خوب، نیاز هم هست، باید هم انجام بدهیم؛ حاال خانواده فقیر است ما میکمک

مان، اما آمدیم وارد یک طرحی شدیم به نام طرح تکافل اجتماعی، طرح تکافل حرفش این است خریم؛ روی چشممی

سد، درآمدت رتشکیل دادی، دستت هم به جایی میای که تازه های موقتی نیاز هست اما شما خانوادهکه آقا؛ اگرچه کمک

ند را کامل به عهده بگیر؛ یعنی برد رد کارش، اگر مشکل اشتغال دارد حل کن، هم بد نیست، برو کفالت یک خانواده نیازم

اگر مشکل اعتیاد دارد حل کن، اگر توی وادی طالق هستند حل کن، اگر مشکل آموزش فرزندش هست حل کن، ما االن 

ها های ما هستند. اینحت تکافل بچهایی هستند که تتا خانوادهتا، بیست و پنجزنیم. تقریباً بیستاین اتفاق را داریم رقم می

گوییم باید آدم دوست فقیر داشته باشد. رفت و دائم با هم ارتباط دارند، رفت و آمد دارند، توی معیارهای قناعت ما می

کند که من فکر ها شکل گرفته و طرح تکافل االن دارد توی زمینه رفع فقر این جوری عمل میآمدهای خانوادگی با این

باید همه ما به این سمت حرکت بکنیم. هر خانواده هیأتی یک خانواده فقیر تحت تکافلش باشد. خب اگر ما  کنممی

 توانیم رقم بزنیم.ها را برطرف بکنیم اتفاقات مثبتی میبتوانیم نیاز این

هایی است که ما گرهمان هستند یک سری گام هفتم ما این بود که آقا دیدیم حاال بین خودمان و بین افرادی که پیرامون

های الحسنهالحسنه خانگی، اصول قرضالحسنه هم ما داریم. چه کار بکنیم؟ قرضها را باز کنیم. سنت قرضباید این گره

گشایی خیلی توی دهیم به یک نفر، دیدیم آقا این گرهکنند میکشی میآورند و قرعهخانگی این است که آقا یک پولی می

های بیست و پنج ای طراحی شد با فروش سهمخورد. ما نشستیم فکر کردیم یک اساسنامهر ما نمیاین نیست. به درد کا

کنم توی طول چهار سال اتفاق افتاده تا گامی که من عرض میهزار تومانی، من توی پرانتز بگویم بزرگواران، تمام این ده

الحسنه؛ خب برویم فعه بگوییم آقا فردا صبح قرضو برای هر کدامش هم ما روش اجرایی داریم، این نیست که ما یک د

 وام بدهیم. این جوری نیست واقعاً 

 گیرنده طرح؟؟ شورای مرکزی است یا یک هیأت مؤسسی؟؟ است-

نشینیم ...، ما با هم نه، حاال خیلی هم ما این جوری نیست که بگوییم یک هیأت مؤسسی دارد. ما خودمان هستیم می -

 اهلل این کار را انجام بدهیمکنیم خب چه کار کنیم؟ بسمیم فکر مینشینرویم، میکوه می
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 ؟؟  -

مان خب با هم بیشتر است دیگه، یعنی اگر ای هستیم که این حلقه را تشکیل دادیم االن ارتباطاتیک جمع پنج نفره -

الحسنه را با یک ساز و ا قرضگیرند. مسازی کاری انجام بدهیم بین این؛ پنج نفر تصمیم میقرار باشد توی حوزه تصمیم

خریدم به صندوق گشایی بود. من سهم بیست و پنج هزار تومانی میکار جدید شکل دادیم. ساز و کارمان هدفش گره

های دو داد. ما توی یک سال و تقریباً چهار پنج ماه از وامدادم، اگر کسی نیاز وام داشت درخواست میماهانه پول می

های پنج میلیون تومانی، هشتاد میلیون تومان وام دادیم. خب اگر این االن رسیدیم به وام کردیم میلیون تومانی شروع

آمد این هشتاد میلیون پولِ االن کجا بود؟ معلوم نبود. خب حاال این را ضرب کنید توی تمام هیئآتی که این همتِ نمی

ر بیماری شده گیر خیلی ریسک واقعاً مثالً طرف دچا و های خیلی سادهگشاییاند. ببینید این گرههایش نشستهنماینده

االن یکی دو میلیون تومان پول است و ندارد. خب یک ملجأ خانوادگی باید وجود داشته باشد که بتواند با اعتمادی که 

رفتیم به همسایه به این جمعی که درونش قرار دارد بتواند این کمکِ را از او بگیرد. همان که ما بچه بودیم پیاز نداشتیم می

 بینیم.گفتیم که پیاز بده، تخم مرغ بده، ولی االن دیگه ما متأسفانه این چیزِ را نمیمی

 بندی بفرمایید.جمع -

ها فضاهای خواهد اما خیلی وقتگردی میخواهد، طبیعتمان هم دیدیم آقا خانواده تفریح میبله، ما گام هشتم بعدی -

هاً، گفتیم اگر جمع بشویم دور ریخت گامان را به هم میرفتیم فضاهای اجتماعی اعصاباجتماع مناسب ماها نبود. می

گردی شکل گرفت؛ با همان حفظ وی یک فضایی برویم اثرگذار هستیم تا اثرپذیر، یک گروه کوهنوردی، طبیعتهم ت

رش پاکسازی طبیعت داریم. شما رویم کناهای تفریحی، زیارتی، سیاحتی، کوه، خب کوه میقواعد ارتباط، االن برنامه

کنند، کنند باور نمیاللهی هم کوه تمیز می، حزببینندکنند ماها را میآیند طبیعت پاکسازی میهایی که میکنید آدمباور نمی

شان تعجبی است. خب با این کارها توانستیم یک فضای صمیمیت دهید؟! خیلی برایشما مگر این کارها را هم انجام می

 های نورانی شکل گرفته بودند انجام بدهیم. این گروه هم شکل گرفت.ری هم بین اعضایی که توی خانهبیشت

گام نهم ما هم بحث ماه مبارک رمضان بود که دیگه برکت قرآن آن جا است. شکل گرفت جلسات هفتگی قرآن و کنار 

ها؛ دید این قدر سخت شده به خاطر هزینهمی کردها آدم بررسی میآن احیای سنت افطاری ساده، چون االن بحث افطاری

های همدیگر افطاری گرفتیم با پذیرایی نان اصل داستان رفته زیر سؤال، ما شروع کردیم ترویج افطاری ساده را، خانه

اری پنیر سبزی یا یک نان و پنیر هندوانه، البته نه هندوانه دو سه هزار تومانی، آن وقت که ارزان بود. با این سنت افط
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دهیم. ته آن گام دهم ما حاال است که من این را بگویم. ما ساده هم الحمدهلل احیاء شد و االن داریم این کار را انجام می

ایم که توی هر تا بچهتا خانواده هستیم. هیچی بچه نبودیم االن چهل پنجاهتا خانواده بودیم بزرگواران؛ االن پنجاهپنج

ها را یک نفر ببرد آن جا سرگرم میان مجبوریم مهد کودک حسینی هم داشته باشیم، بچهمان یک هفته در جلسه ثابت

های جدیدی آمد که یک سری اتفاق افتاد. من اگر های جدید اضافه شد، حرفبکند که خانواده مشغول جلسه بشود. آدم

 ویم و ان شاءاهلل عرضم را تمام بکنم.های بزرگترمان را هم بگفرصت باشد حاال بعد از کالم شما یکی دو مورد از اتفاق

 اگر سؤال دارید همین جا توی یک دقیقه جواب بفرمایید که دیگه خدمت حاج آقا باشیم و ؟؟-

چشم! اتفاق مهم بحث مادر و فرزند بود. ما حلقه مادرانه و حلقه تربیت فرزند شکل دادیم. یک جلساتی شکل گرفته،  -

ف تسهیل شرایط مادری، مادرها کنار هم بنشینند، تجربه بیان کنند، وسیله به هم قرض کند با هدمادر و فرزند شکل؟؟ می

توانند آسان بکنند برای همدیگه، بعد از آن بحث قیام خانوادگی بدهند، کمک هم بکنند به تعبیر حاج آقا مادری را می

کند با هدف تسهیل های نورانی همت میخواستیم برویم کربال با بچه کوچک سخت بود. گفتیم خانهبود. اربعین همه می

مان دوتا اتوبوس شدیم رفتیم اربعین، الحمدهلل سفر بسیار با های کوچکشرایط سفر اربعین ما این کار را کردیم، با بچه

من تولد دو سالگی پسر خودم را کربال گرفتم و نه سختی را خدا را شکر تحمل کردیم و نه خاطره بدی تجربه خوبی 

د. یک اتفاق دیگر هم رخ داد. ما خانواده بودیم نیاز به خانه داشتیم ولی پول نداشتیم. یک کانونی را شکل دادیم؛ ایجاد ش

دار بشویم؟ از دل آن به یک ساز و کار پول، هی نشتسیم فکر کردیم چه جوری خانهدار شدن بیکانون دوستداران خانه

دوتا مجموعه هشت واحدی؛ یعنی شانزده واحد داریم کاشان ساختمان  اقتصادی رسیدیم بر پایه تعاون و ایثار که االن

الحسنه دارد و تمام سازیم که بافت همسایگی را احیاء کنیم. آن ساختمان حسینیه دارد، مرکز فرهنگی دارد، دفتر قرضمی

طرح شد دوستان ما توی هایی که شکل گرفت. خدا را شکر ایده که مها توانسته این کارها را انجام بدهد. و شعبهاین

اندازی کردند. اصفهان و فریدونشهر هم شکل گرفته، سه چهارتا شعبه دیگر هم توی خود های نورانی را راهتهران خانه

های نورانی، ان شاء اهلل جمع بشویم کنار هم مشکالت را بتوانیم با هم مرتفع بکنیم به لطف کاشان شکل گرفته از این خانه

 همدیگه

 بندی ؟؟ کنند و قه هم حاج آقای منفرد جمع؟؟ دقی -

ها ای بیشتر مطرح کردید توی بحث ما، آن بحث اقتصاد و مسائلی که باید حکومتکنم. شما یک شبههخواهش می -

بیایند یاری بکنند برای این که این بحثِ افزایش جمعیت اتفاق بیفتد. ما منکر این نیستیم که در بحث جمعیت، مسئله 
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و مسائل  ،و ،ها، رفاهی وتبط با مسائل مختلف است. اقتصاد، مسائل پزشکی، مسائل تسهیالت و امکانات بچهجمعیت مر

های خود حضرت آقا گرفتیم. تواند مرتبط با حوزه جمعیت هست. اما اعتقاد داریم؛ این هم از صحبتمختلفی که می

بوده که اصل قضیه در موضوع جمعیت، بحث بحث مشاهدات عینی خودمان هم این بوده، مطالعات علمی ما هم همین 

های مختلف سؤال کردیم هم حل بکنید، بارها ما توی همایش سازی است. یعنی اگر شما مشکالت اقتصادی رافرهنگ

مان را لو ندادیم که جمعیت است، بعد سؤال کردیم گفتیم اگر االن به شما یک جایزه پانصد گفتیم ابتدا اصالً موضوع

شود، کنی؟ این جایزه تبدیل به آهن و ماشین میهمین االن بدهند، شما با این جایزه پانصد میلیونی چه کار میمیلیونی 

 شود اال بچه، پس ببینید گیر اصلییشود. آنتالیا و سفر و همه چیز مشود، تبدیل به همه چیز میتبدیل به آجر و خانه می

این که فرزندآوری تبدیل متأسفانه به یک ضدارزش شده بعضی جاها  گیر اقتصادیِ نیست. گیر اصلی گیر فرهنگ است.

ای هم من نکته پایانی عرض بکنم. این یا حداقل این است که ارزشی ندارد. این مسئله مسئله فرهنگ است. یک نکته

و بارها و به کرات ای که حضرت آقا بارها شکوه مادری که گفتیم و اصالً کالً در قصه جمعیت، ما معتقدیم تنها قضیهطرح 

آقا مطرح کردند، فریاد استنصار آقا توی این قضیه جمعیت بلند است و متأسفانه دولت که فعالً همراه ندای استنصار 

اند. لذا حتماً با دوستان ما ارتباط بگیرید توی ما هم هنوز همراه این موضوع نشده هایاللهیهای حزبنیست. بدنه بچه

دهیم. ان شاءاهلل ن مدت، کمیسیونی که هستش و حتماً شرکت بکنید. ما هم این ندای استنصار را این جاداریم سر میای

پای این موضوع شکوه مادری هم به عنوان یک اقدام در حوزه ترویج فرزندآوری ان شاءاهلل بیایید. ما در خدمت شما 

 هستیم. 

  خدا خیر به شما بدهد. ان شاءاهلل هر دو -

 ارتباط ؟؟ هم بگویید به دوستان -

رنجه فرمودند، بعد دوستان هستند؛ حتماً کنم که بعد از جلسه حاال حاج آقای قمی هم قدمجان؛ من یک تمنایی می -

خواهید ارتباط تان تقدیم خواهند کرد و این که اگر االن میهای ارتباطی هم ان شاءاهلل حتماً خدمتارتباط بگیرید و شیوه

 اعالم بفرمایید. را 

اش مکتوب موجود است. حاال به لطف آقای طالبی هم ان های نورانی تجربهاین بزرگواران محصول ما توی خانه -

های مان خانهمان چه باشد؟ اگر بخواهیم در دل هیئآتشاءاهلل قرار است به صورت رسانه تولید بشود که ما روش اجرایی

ها داشته اشیم و  کفالت ها را توی جمع خانوادهشکل بدهیم و بتوانیم این اثرگذاری هانورانی را با محوریت خانواده
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موضوع خانواده را بر عهده بگیریم. این محصول هست. بزرگوارانی که خواستند ان شاءاهلل ارتباط برقرار بکنند ما در 

م اگر بخواهند یادداشت بکنند شویم. شماره بنده هشان هستیم بتوانیم کمک بکنیم، خیلی هم خوشحال میخدمت

جهاندار. ان شاءاهلل که خداوند به همه توفیق بدهد بتوانیم قدمی برداریم و دل رهبرمان را شاد بکنیم.  09131366346

 کنم از همهمن تشکر می

 رفه؟توانند ارتباط بگیرند. حاج آقا شما ارتباط ؟؟ یا غخیلی متشکرم. البته غرفه دوستان هم پایین هست؛ می -

هم که شرکت بکنند. این کمیسیونی که هست با موضوع جمعیت، آقای دکتر  مانبله، توی همین غرفه بیایند. کمیسیون -

شود. نمایشگاهی هم که نیم شرکت بکنید حتماً، مباحث خوبی ان شاءاهلل مطرح میکتی ارائه دارند آن جا، دعوت میمرو

ایی ها راهم به نظر من بازدید بکنید خالی از لطف نیست. غرفهبرپا است. اینآیید دم در از ورودی مجتمع یاوران که می

 توانید ارتباط بگیرید.مان میمان دارند، مجمع فعاالن جمعیت، با دوستانهم دوستان

های نورانی موضوع بسیار مهمی است. همین طور هم موضع حاج آقای خیلی متشکرم از هر دو عزیز، موضوع خانه -

شان ان شاءاهلل که همه توجه خاص به آن داشته باشیم. خدا برکت بدهد به کار هر دو عزیز، برکت کار و همراهان منفرد،

 صلوات بلند بفرستید. )صلوات(.

                                   پایان 


