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ما خیلی چشم انتظار شما ها بودیم!
خیلی جلســه شیرین و مطلوبی شــد امروز بحمداهلل؛ برادران عزیز با 
بیانــات خودشــان یــک دریچه ای بــاز کردند به یک دنیــای زیبایی 
از وضعیــت مطلوب فرهنگی و همچنین نشــانه های بســیار خوب و 
کمــی که در  امیدوارکننــده ای را دادنــد از انگیزه هــای جوشــان و مترا
ایــن نســل جــوان مــا الحمــدهلل هســت.آنچه که بنــده وظیفــه دارم 
انجــام دهــم در درجــه اول، شــکر خداســت. مــا خیلی چشــم انتظار 
شــما ها بودیــم در طــول چندیــن ســال. الحمدهلل شــماها رســیدید و 

آمدید؛ خدا را شکر. حدس ما هم همین بود.
این دوســتان پیشکســوتی که مشــاهده می کنید، در یک دوره هایی 
فرهنگــی  و  هنــری  پیشکســوت  بــرادران  ایــن  نزدیــک  از  مــا  )کــه 
یــک دوره ای واقعــا در  از نزدیــک می شناســیم( در  را  راخیلی شــان 
اقّلیت بودند، در غربت بودند؛ هر کدام شان، چه در دنیای ادبیات، 
چــه در دنیــای هنــر و بقیــۀ عرصه هــای فرهنگــی. امــروز الحمــدهلل 
شــما جوانان آمدید تــوی میدان و من پیش بینی می کــردم، امیدوار 
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کــه یــک چنیــن اتفاقــی بیفتد. یــک وقتــی هــم در نمازجمعه  بــودم 
اشــاره کردم، ســال ها پیش؛ شاید ده- دوازده سال پیش، گفتم که 
بعضی ها می گویند ریزش داریم، من هم قبول دارم ریزش ها را، اما 
معتقــدم رویش هــا از ریزش ها قوی تر و ان شــاءاهلل پربرکت تر اســت. 

الحمدهلل همین هم شده. ان شاءاهلل موفق و موید باشید.
کــه پرمطلــب و در واقع  گزارش  های شــما، هــم این بود  حســن ایــن 
کم حجم بود؛ ... آدم احساس می کند که آنچه پشت این گزارش ها، 
پشــت این الفاظ، وجود دارد در ذهن ها و در دل ها، خیلی وسیع تر و 
که  که قطعی است؛ از آن چیزی  شاید عمیق تر است. حاال وسعتش 

کلمات بیان می شود. در الفاظ و 
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نگرانی حقیقی بنده؛ نگرانی فرهنگی است
که  که می خواهم عرض بکنم به شــما این اســت  من اولین مطلبی 
کــه حقیقتًا  کردند  در زمینــه فرهنگــی، ... درســت از قول بنــده نقل 
بنده نگرانی ام در طول ســال های متمادی، بیش از نگرانی  سیاسی 
و اقتصــادی و اجتماعــی، نگرانی فرهنگی بود. علت هم برای شــما 
واضــح اســت، البته بــرای خیلی ها واضح نیســت، اما شــما خودتان 
گر این هوا ســالم بود  که فرهنگ هواســت، ا اهل فرهنگید می دانید 
گر هوا مسموم  یک بدن مستعد با تنفس آن، خوب انرژی می گیرد، ا
بود آدم های ســالم هم صرف تنفس در این هوا، مریض می شــوند. 
ناتوان می شوند، معلول می شوند، فرهنگ یک چنین حالتی دارد.
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پشــت این حوادث و آفت هــای فرهنگی یک برنامه ریزی 
احساس می شود

ایــن نگرانــی  یــک نگرانــی به جایــی بــود. ایــن نگرانی های بنــده از 
گاهــی و واقعیت هــای جامعه بــود، توهمات نبود.  روی آشــنایی و آ
ع احساس کردم در این سال های متمادی  آن چیزی که من در مجمو
کــه در واقــع ناهنجاری های  کار هــای فرهنگی  کــه، این  این اســت 
گفتــار، در آثار فرهنگی و در رفتار مشــاهده می شــود  کــه در  فرهنگــی 
که همه اش را دشــمنان دارنــد ترتیب  نــه اینکــه بخواهیم بگوییــم 
گفت؛ لکن پشــت این  می دهنــد و تزریــق می کنند، این را نمی شــود 
ناهنجاری ها یک برنامه وجود دارد. انسان این را احساس می کند، 
یعنی این طور نیست! حاال گاهی اوقات است که فرض بفرمایید در 
کارهای عجیب و غریب  که  یک جمع، یک آدمی بی خیال و مست 
که این آدم  ناباب یا  که این حرکتی  گفت  انجام می دهد، نمی شــود 
مست یا بی خیال انجام داد این را قباًل بهش دستور دادند مثل یک 
گاهی  کار را بکن انجام داده؛ نه! لکن  که می گویند این  هنرپیشــه، 
اوقات پشت صحنه یک نفر، دو نفر نشسته اند، این حرکات را رصد 
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کرد، تشــدید می کنند؛ آنجایی  که باید تشــدید  می کننــد، و آن جایی 
که بایــد باهم  کــرد، تضعیــف می کننــد؛ آن جایی  کــه بایــد تضعیــف 
کرد، جفت و جــور می کنند.یک برنامه ریزی را انســان  جفــت و جــور 
که  احساس می کند پشت این حوادث فرهنگی وآفت های فرهنگی 

سر راه ما پیدا شده در طول این زمان ها.
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بایستی جبهه تشکیل داد
 وقتــی انســان نقطــه مقابــل خــودش را نــگاه می کند، یــک جبهه ای 
می بینــد. ما در مقابل مان جبهه فرهنگی_ سیاســی غــرب وجود دارد 
ک و آدم خوار  که در دل این جبهه، باز یک جبهه سرمایه داری خطرنا
وجود دارد، باز در کنار این، یک جبهه صهیونیستی با اهداف مشخص 
وجــود دارد، بــاز در کنار این، یک جبهه ارتجاع فکری و خوک صفتی 
در زندگی بشــری وجود دارد، ســالطین و این مسئوالن و متولیان امور 
خیلــی از حکومت هــا، زندگــی حیوانی شــان مثل خوک و اهدافشــان، 
که این ها همه یک  اهداف دشــمنان و فکرشــان، فکرهای متحجر، 
گر  مجموعه ای را تشــکیل دادند در مقابل ما؛ یک جبهه هســتند، ما ا
بخواهیم در مقابل این جبهه کار کنیم هم ما باید تنوع داشته باشیم، 
هم بایدابتکار داشته باشــیم، هم باید انگیزه داشــته باشیم، هم باید 
برنامه داشــته  باشــیم، کارمان هدایت شده باشد و این نمی شود مگر 
با تشــکیل جبهه. این طرف هم بایســتی جبهه تشــکیل داد. از افراد 
و حتــی مجموعه هــا بــه تنهایــی کار برنمی آیــد، بایــد یــک کار وســیع 
جبهه ای انجام داد، این کار هم جز با حضور مردم امکان ندارد؛ یعنی 

ابتکارات مردم خیلی از کارها را می کند.



14



15

متشــکل کــردن تشــکل هــای مردمــی؛ حرکتــی عظیــم و 
کاری مبارک

که برای مــن جدید بود، مــن این آمارها  حــاال شــما آمارها یــی دادید 
را نمی دانســتم، امــا می دانســتم یک حجم عظیمــی از فعالیت های 
مردمــی در زمینه هــای فرهنگی وجود دارد. در طول این ســال ها به 
کــه بروید این تشــکل های  کردم،  افــراد متعــددی هم، مــن تکلیف 
دارنــد  کــه  را مردمــی  واحدهــای  ایــن  مجموعه هــا،  ایــن  مردمــی، 
کنید، تشــویق  کار فرهنگــی می کننــد، بروید این هارا پیدا  خودشــان 
کنید، پشــتیبانی ممکن، در حدود ممکن پشــتیبانی  کنید، متشــکل 
کــردم  تکلیــف  آنهــا  بــه  بنــده  کــه  کســانی  آن  نتوانســتند.  کنیــد، 
نتوانســتند. یــک چنین حرکت عظیمی الزم اســت،خوب حاال شــما 
کار  گرفتید، بسیار  وارد این میدان شدید، این مسئولیت را به عهده 

کار مبارکی است. خوبی است، بسیار 
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تقدم ابتکارات اشخاص و جوشش های فردی و درونی
کــه این لــوازم را باید رعایت  کار؛ یــک لوازمی دارد  لوازمــی دارد ایــن 
کــه تقدم  کــرد. البتــه مــن در همیــن جــا هــم بــه شــما عــرض بکنــم 
ع  ابتکارات اشخاص را و جوشش های فردی و درونی آدم های متنو
کــه حاال به صــورت متمرکز بــه ذهن بنــده و امثال بنده  را بــه آنچــه 
ممکن اســت بیاید، این تقدم را من قبول دارم. یعنی معتقدم آنچه 
که از مجموعه شــماها بر می آید راقی تر وعمیق تر از آن چیزی اســت 
که  که به ذهن من می رســد، لکن چیزهایی هم به ذهن من می آید 

کنید. که به آن توجه  می خواهم بگویم 
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آفت شناسی کار، جزء واجب ترین کارهاست
که وقتی شــما یک حرکتی بــه این عظمت را  یک مســأله این اســت 
کردیــد، ابعاد این  کار بزرگی شــما شــروع  کار، خیلی  شــروع می کنیــد، 
که باید  کارهایی  کار خیلی ابعاد وسیع و بزرگی است. از جمله اولین 
کار  کــه یک جایی بــرای آفت شناســی این  انجــام بدهید این اســت 
کار بــزرگ بــود، آفتش هم  کار بــزرگ اســت و وقتــی  بگذاریــد. چــون 
کار  کنید ببینید این  کار، شــما نگاه  خســارت بار اســت. از همین اول 
کند. این به نظر  وســیع و عظیم شــما، چه آفت هایی می تواند پیدا 
کار، نــگاه کنیــد  مــن از واجب تریــن کارهــا اســت. اینکــه از اول ایــن 
کند، بــه نظر من  کار عظیم شــما چــه آفت هایــی می تواند پیدا  ایــن 
کارهاســت. مــا داشــتیم؛ مجموعه هایــی البته نه  جــزء واجب تریــن 
کردند، لکــن خوب تمــام نکردند؛  کــه خوب شــروع  بــا این وســعت، 

نمونه هایی از این قبیل ما داشتیم، متعدد هم داشتیم. 
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گرفتار  گــر مراقبــت نکنیــد و از اول آفت هــا را نبینیــد با دقت تمــام،  ا
خواهید شد. آفات هم به خصوص در زمینه های فرهنگی، تدریجی 
تدریــج  بــه  نمی شــوند،  وارد  چشــم گیر  و  یک بــاره  می شــوند.  وارد 
که یک ضربه ســختی  می آینــد. یــک وقت انســان احســاس می کند 
که تدارکش دشوار خواهد بود. این یکی از توصیه های بنده  خورده  

کنید. که به آن توجه  است 
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کار به شــدت قــوی و عمیــق نظــری و  احتیــاج بــه یــک 
نرم افزاری

یک توصیه دیگر که این هم به نظر من خیلی مهم است، البته شما 
که به این توجه داشــتید من می خواهم  کردید  گزارش تان اشــاره  در 
کید  کنم، این است که این چنین کار بزرگ و گسترده ای، پشتوانۀ  تأ
گر این پشــتوانۀ فکری  فکــری و نظــری بســیار محکمــی الزم دارد. ا
و نظــری را نداشــتید، وســط راه، تشــکیالت تان در درون خــودش 
گر  ممکــن اســت دچــار انحراف بشــود، دچار رکــود و ارتجاع بشــود. ا
کمین  ایــن پشــتوانۀ فکــری وجود نداشــته نباشــد، ایــن خطرهــا در 
کار به شــدت قوی وعمیق نظری و نرم افزاری حتما  شماســت. یک 
که شما شروع  کار عمیق و وسیعی را  احتیاج دارید. ... من وزن این 
که  که این به نظر من می رســد  کردید، خیلی وزن ســنگینی می بینم 
این پشــتوانۀ فکری و فرهنگی بایســتی خیلی مورد اطمینان باشــد. 
گر نشــد، دچار ســطحی نگری می شــوید، دچــار انحراف می شــوید.  ا
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نــه این که شــما منحرف بشــوید، تشــکیالت تان آفت انحــراف پیدا 
کرد، آفــت تکرار پیدا  کرد، آفت ســطحی نگری پیــدا خواهد  خواهــد 
کرد. این  ک پیدا خواهد  کرد، احیانًا آفت تحجرهای خطرنا خواهــد 

که باید به آن توجه بکنید. هم یک نکته ای است 
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غ نکنیــد! نــگاه کنیــد ببینیــد  ســر خودتــان را خیلــی شــلو
اولویت ها چیست؟

کنید  یــک نکتــۀ دیگری که وجــود دارد بحث اولویت هاســت. نگاه 
کاری زمیــن مانــده اســت.حاال یــک وقتــی هســت یک  ببینیــد چــه 
مجموعــه ای دارنــد کاری را خودشــان انجــام می دهنــد، شــما برای 
آن نظیری هم ســراغ ندارید؛ خوب پشــتیبانی می کنید، اشکالی هم 
که شــما می  خواهید  کاری  کردید این  ندارد. چنانچه هرجا مالحظه 
کار تــدارک دیده  انجــام دهیــد قبــاًل یــک جــای دیگــری بــرای ایــن 
شــده، خــوب اقــدام اول ایــن اســت برویــد ســراغ آنجــا، ببینیــد این 
گــر بود،  کننده ای هســت یا نیســت. ا کافــی و قانــع  تــدارک، تــدارک 
بــار از دوش شــما برداشــته شــده اســت و شــما توجه تــان را بــه آنجــا 
گر  کنیــد، تشــکیالت و افراد را هــم به آنجــا ارجــاع می دهید. ا جلــب 
که انســان یک  کم پیش می آید  کنید.  نبود، ســعی می کنید تکمیل 
که صد در صد نمی شود  مرکزی را به این شکل پیدا بکند بعد ببیند 
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کار تأسیســی به وجود  کرد. آن وقــت مجبوریم یک  بــا آن همــکاری 
که البته معلوم نیســت زیاد از این قبیل موارد پیش بیاید،  بیآوریم، 
کار تبلیغ اســت که شــما اشــاره  حاال مثاًل فرض کنید نمونه روشــنش 
کار تبلیغ هســتید خیلی خوب اســت،  که شــما بــه فکــر  کردیــد. ایــن 
که ما  کار حجاب و مدرســه  کار مثاًل   کار اســت. یک جور  لکن دوجور 
کار کاماًل جدیدی اســت  هیــچ جــا نظیــرش را نداریم، یعنی این یک 
کاری علی االجالــه حاالحاالها قابل تصور نیســت؛ به  و در آن مــوازی 
کــه مثال ده تا مدرســه را  کــه حاال یــک زوجی پیدا شــدند  خاطــر ایــن 
گر ده تا زوج همراه با این ها شدند، صد تا مدرسه  پوشش می دهند ا
کشــور  را پوشــش خواهنــد داد، صــد تــا مدرســه از هزاران مدرســه در 
کــم اســت، مابقــی اش هنوز به کار احتیــاج دارد. یا مثــاًل آن کاری که 
گفتید، جدید است  که  گفتید مثل فرستادن مبلغ در مترو و جاهایی 
کــه نظیر نــدارد، لکن یــک وقت بحث فرســتادن  کارهایــی اســت  و 
کردید  که اشاره  مبلغ است، االن دوستان حوزه و یا همین دوستانی 
کارهــای تبلیغاتــی زیــادی انجام  تشــریف دارنــد می داننــد در حــوزه 
کاری بود، ما به بعضــی ازمجموعه ها  می گیــرد حتی آنجاها مــوازی 
گفتیــم اعــزام مبلغ نکننــد. بنشــینند برای اعــزام مبلــغ برنامه ریزی 
کار را بکنید.  کننــد. یعنــی دیدیم یک خألیی وجــود دارد گفتیم این 

کنید. کجاست، آن خأل را پر  کنید ببنید خأل  شما نگاه 
یــا در زمینــۀ مســائل قرآنی هــم همین جور اســت. تفصیــالت را حاال 
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که موازی کاری  کنید. منظور این اســت  خود شــما باید بگردید پیدا 
کار موازی  که هر  به معنای دوباره کاری درست نیست. حاال نه این 
کارهای مــوازی چون نیــاز زیاد اســت، الزم  گاهــی  غلــط باشــد. نــه! 
اســت، امــا دوباره کاری هــا و اضافه کاری هــای بی منطــق را مواظــب 

باشید پیش نیاید و جلویش را بگیرید. 
کار بســیار خوب ســایبری که ایشــان اشاره کردند به وجود  در همین 
گرفتــه، خوب ایــن مرکزی که  کارهــای بســیار خوبــی انجام  آمــده و 
تشــکیل شد برای سایبری، مراقب باشید ناهماهنگی بوجود نیاید. 
کار دارد  کــه در جایی دیگــر هــم آن  کاری انجــام نگیــرد  یعنــی یــک 
کاماًل همدیگر را بپوشــانند. بنابراین این هم  انجــام می گیرد، یعنــی 
کارهایی  غ نکنید به  که سرخودتان را خیلی شلو مســأله مهمی است 
که دیگران هم دارند انجام می دهند و یک گوشــۀ چشــمی می تواند 
کنــد، بــاز شــما خودتــان برویــد  خألیــی را یــا کمبــودی را از آن هــا پــر 
کارهای نشــده و نکرده که  مشــغول شــوید این خیلــی لزومی نــدارد؛ 
کنید ببینیــد اولویت ها  شــما بایــد انجام دهید، خیلی هســت. نــگاه 

چیست. این هم یک مطلب.
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مجموعه ها را از لحاظ مالی وابسته نکنید
کارهــای خوبی انجــام می گیرد به  کــه من اطــالع دارم،  ... این طــور 
گرفت وگیری های تشــکیالتی و بروکراســی  که تشــریفات و  خصوص 
گر بتوانیــد به جای کمک مالی، آن جاهایی  در میان نیســت، لکن ا
کمک مالی  کــه احتیاج بــه  کــه ممکن اســت - یک جاهایی هســت 
کار پیــش بــرود- امــا یــک جاهایی  اســت، بــدون آن امــکان نــدارد 
کمک های مالــی می توانــد تبدیل شــود به زمینه ســازی  کــه  هســت 
که  گفتید  که شما خودتان هم  برای روی پا ایستادن، این ها باشد، 
کنید، درســت هم همین  که با ما این طور رفتار  بعضی هــا می گوینــد 
گر چنان چه مثاًل وســیله پخش محصوالت آن ها  اســت. یعنی شــما ا
کمک مالی شــما ندارند. یعنی به  را فراهم بکنید، این ها احتیاج به 
خودتان وابسته نکنید مجموعه ها را، این محاذیری دارد، یعنی در 

آینده مشکالتی را برای شما و برای آن ها فراهم می کند.
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عملیات را بگذارید بر عهدۀ دیگران
کــه تشــکیالت تان را حتی المقدور ســتادی  مطلــب دیگــر این اســت 
نگه دارید و حتی المقدور وارد صف نشــوید، صف را به عهدۀ همین 
کنید،  کنید. هدایت  مجموعه های مردمی بگذارید. بنشــینید تدبیر 
کنیــد، مدیریت  بــه معنای مورد نظر در ایــن قضایا، نه به  مدیریــت 
معنــای تصدی گری. در واقع یک مرزی برای خودتان قائل بشــوید 
کارهــای عملیاتــی نشــوید،  بیــن صــف و ســتاد؛ و حتی المقــدور وارد 
عملیــات را بگذاریــد بــه عهــدۀ دیگران و شــما بنشــینید تدبیر کنید. 
گــر بخواهد ادامه پیدا  کار به این وســعت، به نظر می رســد که ا یــک 

کند، این بیشتر امید موفقیت در آن است.
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همه را توجه بدهید به خودسازی
که شماها  کنید این است  که الزم است توجه  یک نکته دیگری هم 
کار هستید در بخش های مختلف، هم خودتان  که گردانندگان این 
و هم کسانی که با شما مربوط هستند را توجه بدهید به خودسازی. 
کبر این  کبر و جهاد اصغر، جهاد ا کردید به جهاد ا ببینید شــما اشــاره 
گرما توانســتیم، با ُبت درونی و شــیطان درونی مبارزه  اســت،یعنی ا
گر آنجا شکســت خوردیم و  کنیــم در همــۀ این میدان هــا  پیروزیم. ا
مغلــوب شــدیم، در ایــن میدان ها پیــروزی پیدا نخواهیــم کرد.حاال 
کند اما  ممکن است در این میدان هاجوله ای یک وقت انسان پیدا 
دولت حق نخواهدشــد، آنجا را بایســتی عالج کرد، درون مان را باید 
که متصــدی بخش های  کنیــم. مراقب باشــند جوان هایی  درســت 
کدامنــی را در درون  کــه تقــوا را، پرهیــزگاری را و پا مختلــف هســتند 
گر ایــن را  کننــد، این هــا چیزهــای الزمــی اســت.ا خودشــان تقویــت 
ُکمیت مــان لنــگ خواهــد بود  مــا توجــه نکردیــم و رعایــت نکردیــم 
کارهای اساســی و  گــون، بــه خصــوص در  گونا در بســیاری جاهــای 

حساس.
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در زمینه مالی؛ نظارت مؤمنانه الزم است
که همان جاهایی  در زمینه های مالی هم، من اعتقادم این است 
کنیــد، یــک نظــارت مؤمنانــه و  کمــک  کمــک می کنیــد و بایــد  کــه 
نــه  نظــارت دیوان ســاالرانه الزم اســت و بایــد وجود داشــته باشــد. 
کجــا و چطور  کنیــد ببینید چــه قدر هزینــه می کنید،  باالخــره نــگاه 
که یک  کنیــد، ایــن طــور نباشــد  هزینــه می کنید؛بــه این هــا توجــه 

کتابی تلقی بشود. بی حســاب و 
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س تان را نفس عمیق قرار دهید
َ

َنف
کــه شــما بــه آن همــت  کارهــای بســیار مهمــی اســت آنچــه  کارهــا، 
گماشته   اید، مهم این است که کار ادامه پیدا کند. َنَفس تان را نفس 
عمیــق قــرار بدهیــد، نگذاریــد َنَفس تــان بیــن راه قطع بشــود. البته 
گــر می خواهیــد نفس تان، نفس عمیقی باشــد،  ایــن الزاماتــی دارد؛ ا
الزاماتــی دارد؛ هــم الزامات روحی و معنوی و هم الزامات مدیریتی و 
کار چنان چه  گر چنانچه به این الزامات توجه نشود  تدبیری دارد و ا
کرد. بــه هر حال این هــا چیزهایی  بایــد و شــاید ادامه پیــدا نخواهد 
که الزم  کرد. ممکن است من برخی از تذکراتی  که باید رعایت  است 

کنم. است را بعدًا به شما منتقل 
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از گســترش نفــوذ و کلمــه در مســائل زودبازده اســتفاده 
نکنید: مثل انتخابات!

که االن به این مناســبت، به خصــوص در این برهۀ  یــک چیــز مهم 
کلمه در سطح کشور  کنم، از گسترش نفوذ و  زمانی الزم است عرض 
کنید استفاده نشود. مثل انتخابات و...  در مســائل زودبازده، سعی 
که انســان می خواهــد انجام  کار وســیع فرهنگــی را  که  حیــف اســت 
که در انتخابــات یکی جلو بیاید و  دهــد، این را وســیله ای قرار بدهد 
یکــی عقــب برود. به نظر من حیف اســت این تشــکیالت را تا جایی 
کــه ممکن اســت صــرف این جور کارهــای زودبازده کنیــد. البته من 

گفتم. انتخابات را به عنوان مثال 
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هــدف واال یعنــی ایجــاد یــک تمــدن اســامی بــه معنــای 
حقیقی کلمه

کار برد. ما باید یک  کار هــا را باید برای تقویت بنیه فرهنگی به  ایــن 
بنیه فرهنگی قوی هم در خودمان، هم در مجموعۀ نظام و هم در 
گر بخواهیــم به آن هدف واال  تــک تــک مردم به وجــود بیاوریم. ما ا
که در آن  کلمه،  یعنــی ایجاد یک تمدن اســالمی به معنای حقیقــی 
هم دنیا هست و هم آخرت، هم عزت در مأل اعلی هست و هم عزت 

که ما داریم.  در روی زمین؛ این آن هدفی است 
که این خودش وســیله ای اســت برای  گر بخواهیم به این برســیم  ا
که خــدای متعال، ما  تعالــی معنــوی روح انســان و عبودیت واقعــی 
کنیم،  گر این ها را بخواهیم دسترســی پیدا  کرده، ا را بــرای آن خلق 
کار بکنیم، خیلی تالش بکنیم و بنیه قوی الزم  احتیاج داریم خیلی 
کنیم، بنیه  داریــم برای پیشــرفت. باید بنیــه فرهنگی خود را قــوی 
آحــاد مــردم و تک تــک مــردم را. ان شــاءاهلل خداوند متعال به شــما 

کند. کمک تان  توفیق بدهد و 



42



43

ادامه راه با استحکام زیرساخت ها ممکن است
ح کردیــد »ادامــه راه چگونــه خواهد بــود؟«، من عرضم  ســوال مطــر
گر  این اســت که ادامه راه با اســتحکام زیرســاخت ها ممکن اســت. ا
کار در ادامه آســان خواهد  کردیــد،  چنانچــه زیر ســاخت ها را محکــم 

شد.
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چراغ خاموش، بی تابلو، بدون انتساب
کنید بهتر اســت.تعبیر چراغ خاموش،  هرچه بی ســر و صداتر حرکت 
ح کردند تعبیر خوب و درســتی اســت. کــه چنــد نفر از دوســتان مطــر
منتها بعضی کارهایی که گفتید خیلی هم چراغش خاموش نیست. 
کارها بروز و ظهور بیرونی هم دارد، در یک حّدی الزم است،  بعضی 
اشکالی هم ندارد، اماهرچه بی سر و صدا و بی انتساب وجود داشته 

باشد، بهتر است.
کار را نکــرده، تابلــو می زننــد.از  کردیــم برخی هــا،  بارهــا مــا عــرض 
یــک جــاده ای بنــده عبــور می کردم نزدیک یک شــهری، چند ســال 
همان طــور از آن جــا عبــور می کردیــم یــک تابلویــی مــن دیــدم روی 
زمین افتاده، یک چیزی روی آن نوشته اند، روی زمین هم افتاده. 
امســال افتــاده بود، ســال قبل افتــاده بود، بعد هــم نرفتیم ببینیم، 
شــاید تــا حــاال هــم، آدم بــرود، تابلــوی آن بــاال باشــد و زمیــن هــم 
که  همین طور افتاده باشــد. این فایده ای ندارد. بعضی جاها هست 
کار و حرکت آن جا فراوان است،  هیچ تابلویی هم ندارد اما جوشش 

این با ارزش است.
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شماها را دعا می کنیم...
کار را می بیند  کــه شــماها را دعا می کنیــم اما خوب وقتــی آدم  ... مــا 

گرم تر دعای عاقبت به خیری می کند. گرم تر دعا می کند. انسان 
والسالم علیکم و رمحت اهلل وبرکاته
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