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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .این جمع بسیار عزیز و نورانی سالم و عرض ادب دارم  بنده هم محضر

 تواضع فرودگاه تشریف آورده بودندجناب مهندس محمدي دیروز که زحمت کشیده بودند با نهایت 

خواهیم در نظر بگیریم فرمودند که ما در این بنیاد عناوین و جایگاههاي حقوقی افراد را خیلی نمی 

 من خدمت شما فرزندان مادر سالم عرض می کنم  و هیچ .فرزندان مادر باشیممی خواهیم همه 

عنوانی را از هیچ عزیز و بزرگواري نمی خواهم ذکر کنم به شرط اینکه همگی به این فرزند بودن 

فرزند بنیاد  منبه  وقتی که  گیریم .داریم در نظر بکه حقوقی  از مقامبیشتر  و آن راافتخار کنیم 

حقوقی خودم بدانم فتخار کنم و آنرا باالتر از مسؤلیت امادر این لقب داده می شود ببالم بر خودم و 

برگ خواهد داد و در همه جا پر و بال خواهد گستراند. من هم در  صورت این بنیاد شاخ و در این

دان بنیاد مادر تبریک این دو عید عزیز را محضر شما فرزن ،بین العیدین عید قربان و عید غدیر

دیدگان آرزوي براي داغ و عه صحراي منا را تسلیت عرض میکنمو همچنین فاج عرض می کنم

تسلی دارم و همچنین به جناب مهندس محمدي که مادر گرامیشان را در همین روزها از دست 

محضر ایشان هم تسلیت عرض می کنم. چه بسا این حادثه خیلی هم بی ربط نباشد اگر  ،دادند

به ایشان امروز در اینجا حضور داشتند شاید این جمع بیشتر به احترام آقاي مهندس محمدي 

اد مال همه شخصیت این مادر معطوف می شد و االن به همه مادرها این جمع نظر دارد و این بنی

از طرز فکرها. زهاي جغرافیایی، به دور از مذاهب، به دور از نژادها و به دور مادرهاست به دور از مر

در در تولدي هست ماهرجا که تنها در روي زمین بلکه در همه آسمان ها ه مادر همه جا هست ن

سی است در جاي جاي کیهان تولد آنجاست. من بعنوان فردي که تخصصم در نجوم کیهان شنا

مادر ي آنکه جایگاه برابینم، ستارگان و اجرام سماوي مادر در آنجا هست، مادر همه جا هست. می

قاي شمی به آن اشاره کردند عرض کنم شعري را از آاکه آقاي دکتر ه را واقعا با تمام وجود و دلم

   .می خوانم برایتانمشیري را 

  



  جاودان آن تاج برسر داشتن             تاج از فرق فلک برداشتن                

  هر نفس شهدي به ساغر داشتن              در بهشت آرزو ره یافتن                

  بر داشتنی چون ماه در بت شب    ز                        نعمتهاي نا انواعروز در 

  روي گیتی را منور ساختن    صبح از بام جهان چون آفتاب                

  ناز بر افالك اختر داشتن      شامگه چون ماه رویا آفرین                  

  بال در بال کبوتر داشتن                          چون صبا در مزرع سبز فلک

  شوکت و فر سکندر داشتن          حشمت و جاه سلیمان یافتن            

  ملک هستی را مسخر داشتن           تا ابد در اوج قدرت زیستن             

  همه اینها همه این مقامات بر تو ارزانی

  خوش تر است لذت یک لحظه مادر داشتن که ما را

شیراز می آیم .چند هفته  به جناب مهندس محمدي واقعا دست شما درد نکند بنده به هر بهانه اي

و چون حدود  آمدم اینجابه پیش بود که براي یک کاري که بنا بود در استان فارس انجام شود من 

تحصیالتم ،  ،به یاد دارم حضور داشتم سال در این شهر زیبا در این شهري که همیشه من 20

اگر هر بهانه اي که بشود ت دارم و یراز هست من این شهر را بسیار دوسفرزندانم همه چیزم از ش

خود را توجیه کرد باید به این شهر عزیز و دوست داشتنی بیایم  می آیم ولی این بار بسیار خرسندم 

و در یک فضاي معنوي در جمع این عزیزانی که هر کدام ستاره آسمان معنویتند حضور دارم بسیار 

  افتخار می کنم.

ند هیچ کسی نمی تواند مانع تحول شود ولی این تحوالت باید در تاریخ و در زمان صورت بگیر

هویت کشور  ،را، هویت وجود ما، هویت شهر ماتحوالت نباید همه چیز را بهم بریزند از جمله هویت 

اخیرا فکر خوبی در کشور شده و دنبال باز آفرینی  .، هویت عقل ما و فکر ما را نباید بهم بریزندما

فت هشت . من در دو سه ماه اخیر که به ههستند یت شهريا در ساختار شهري و در مدیرهویت ه

، در شهرداري ها و استانداري ها این فکر دارد جاي خود را باز می کند. استان سفر کردم در همه جا

، نباید قسمت کنیم 2بریزیم ، نباید بازار وکیل را نباید هویت شهر را بهم  سازیمخیابان می  ما وقتی

د تحول میشو، کشید و هویت را هم حفظ کرداتوبانی هویت شهري را بهم بریزد، می شود خیابان 

این جمله هم جمله فیزیک است ما در فیزیک به اصول بقا  .داشت و اصول بقا را هم رعایت کرد



 ه اي و حرکت زاوی اعتقاد داریم اصل بقاي انرژي، اصل بقاي اندازه حرکت خطی، اصل بقاي اندازه

اینها باید باقی باشند. در  ،تعداد کثیري اصول بقا که اینها سایه هاي ملکوت هستند در زمین

تحول داشت و هویت را هم  ، می شودتحوالت باید یک سري چیزها باقی باشند و آن هویت است

ر پاس داشت درا می شود ابنیه تاریخی  ،میشود میراث فرهنگی را هم حفظ کرد ،باقی نگهداشت

عین حال مدیریت شهر را هم به درستی انجام داد اینها را باید یاد بگیریم. می شود مادر را آنگونه 

روز آقاي مهندس یکه در فرهنگمان داریم حفظ کرد و اجتماع را هم تحول داد. من این جمله د

ا مادر امروز وضعیت اجتماعی ما خیلی رضایت بخش ب واهم به زبان خودم بیان کنممحمدي را می خ

نماز گسترده مادر را، الالیی هاي مادر را سجاده برخورد نمی کند ما در این تحوالت اجتماعیمان 

که بهشت زیر پاي آن هست  نه باالي  يعطوفت و مهر مادر را، دوست داشتن مادر را ، همان مادر

ما ریشه دار کشور ر خیلی عزیز است باید این فرهنگ را که درسر آن، زیر پایش است بهشت ، ماد

او را دوست بداریم است در این تحوالتی که حجمه فرهنگی می شود هویت مادرمان را حفظ کنیم 

د هم یادمان نیست، وقتی که کودکی بودیم به پزشک مراجعه می ، شاین هستمادري که یادما

دانست می، او  دیم وقتی که پزشک به ما می گفت کجاي بدنت درد می کند به مادر نگاه می کردیمکر

تمام تحوالت در را باید با تمام وجود در حین این ما .ما درد می کند ما نمی دانستیم بدن کجاي

اهدافی که  2اجتماعی پاس بداریم و این بنیاد مادر به نظر من براي این هدف ساخته شده و بند 

زآفرینی جایگاه از اهداف این بنیاد هست همین ارتقاء و با که جناب مهندس محمدي به بنده دادند

نهاد مرجع در فرهنگ ماست و رکن  مادر از جهات اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی ، خانواده اي که

ري مثل شما واگ، این بنیاد به دست فرزندان بزرآن، نقطه مرکز آن، کانون محبت آن مادر است

  همیشه پاس خواهد داشت. انشااله براي

بال  و فرهنگی سازمان ملل متحد هست که بال و اما یونسکو بعنوان یک نهاد خوشنام، نهادي 

 ،ي سیاسیود حق وتوها، بازیهادخل و تصرف می ش ی آن شوراي امنیت است خیلی در آنسیاس

 ولی یونسکو همچنان خوشنام و مستقل عمل کرده .خوشنام بماندکه این نهاد را خیلی نگذاشته 

  . است

در کنفرانس عمومی پاریس بودم که یونسکو فلسطین را بعنوان عضو یونسکو به  2011ال من س

ریکا واقعا که قامت نمایندگان کشورهاي اسرائیل و آمرسمیت شناخت، در آن فضاي پر از نشاطی 

تحت فشار بود جمعیت کثیري این کشور مظلوم را به رسمیت شناخت. اخیرا شما شنیدید وقتی 

شناس دانشمند را در سوریه سر برید داعش افراط گر این خانم بوکووا بود بعنوان که آن باستان 

یونسکو همیشه جنگی نامید. مدیر کل یونسکو که این عمل را به شدت محکوم کرد و آن را جنایت 



این  .کند آموزشی و علمی خودش را سعی کرده بازي نقش فرهنگی ، ،مستقل از بازي هاي سیاسی

پایه علم و فرهنگ و آموزش می داند نه با کارهاي سیاسی، نه با ترتیبات اقتصادي  نهاد صلح را بر

و نه با کارهاي نظامی. بعد از اینکه جنگ جهانی دوم آن همه مرارت را به بشر تحمیل کرد عقال به 

صلح ایجاد کنیم تا فعلیت ، رسیدند که ما باید در ذهن آدم ها با آموزش، فرهنگ و علم  نتیجه این

  صلح دارد. د برو لذا یونسکو همیشه تاکی بشود صلح آن در سطح جامعه عدالت و

جناب برداشته که ین بنیاد بستري است که در مسیر اهداف یونسکو قدم مادر نماد صلح است و ا 

دکتر هاشمی فرمودند که این بزرگوار همه چیزش را حتی  آقاي مهندس محمدي همان نکته اي که

حفظ کنم و شما را  يبه سهم خودم آبرو ،آبرویش را به میدان آورده من تمام تالشم را خواهم کرد

دارد اگر  یدر وحله اول خیلی عجله نکنیم بین المللی شدن آداب .کنیم این نهاد را انشااله کمک

ر دوست داشتنی امروز هست آدابی را رعایت کرده، مسیري را جناب دکتر مهراد بعنوان پروفسو

طی کرده، یک فردي در مسیر علم همانطوري که فرمودند با دستور نمی شود غزل سرود، با دستور 

نمی شود مقاله نوشت، با دستور نمی شود ایده ایجاد کرد، با دستور هم نمی شود بین المللی شد. 

که همه ما دست به دست هم انشااله در زمان کوتاهی سعی خواهیم بین المللی شدن ترتیباتی دارد 

کرد این نهاد، منطقه، ملی شدن و بین المللی شدن را با شتاب معقول طی کند و انشااله این عنوان 

زیبا که روي این بنیاد هست خودش با عشق خودش و با عمق خودش کمک خواهد کرد که این 

عنوان یک نهادي خوشنام، بو انشااله هم بنوردد و جهانی بشود را دراد در واقع مرزهاي جغرافیایی نه

آسمان خیر بودن، در آسمان معنویت، در آسمان انسانیت انشااله بدرخشد و ر آینده، دربا آبرو د

  نور آن بر همه نسل ها بتابد.

    .خیلی تشکر می کنم

  

  

  

  

  

  

 


