
) در سومین گردهمایی معاونت محترم استاندار فارس( رانی جناب آقاي مهندس پژوهشسخن

 هیات امناء، هیات مدیره و مشاورین بنیاد مادر

  هتل شیراز-09/07/94پنجشنبه  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

فاجعه اي  بواسطهکه و ناچار هم هستم تبریک عرض میکنم حاضر  عید غدیر خم را خدمت عزیزان

که در منا رخ داد یادي از درگذشتگان کنم و تسلیت بگویم خدمت همه داغداران و عزاداران، 

  اولیا و انبیا محشور کند.روح له روحشان را با اانشاخداوند 

طف کردند تشریف آوردند دفتر بنده. خدمت آقاي محمدي رسیدم ایشان ل دو سه روز پیش بود من

چه داخلی و چه  هاي مختلفی با چهره کار در حوزه اجتماعی دارم سال سابقه 27ریب به من ق

جناب آقاي محمدي که تشریف آوردند می خواستند  ،خارجی مانوس بودم،  ارتباط و دیدار داشتم

توانم و تقریبا می شان مرا مجذوب کردیک بیوگرافی بگویند شروع که کردند هم لحنشان و هم بیان

آقاي آذري هم حضور داشتند ، فرصت کم بود و وي، آقاي شمس و کم کردند، آقاي موسخشبگویم 

بودم که زمان نگذرد و فرمایشات ایشان را  ئقیک جلسه دگر نیز میرفتم ولی خیلی شا به مبایست

بسیار زیبا بود  گوش دهم . این را که میگویم اهل مداهنه و چاپلوسی نیستم. بسیار برایم گیرا بود،

و بزرگی روح ایشان براي من خیلی خیلی ارزشمند بود، تحت ایشان ات گی، تعهد، اعتقاداز بزر

ایشان  بي بگذارند که من از تجارتاثیر قرار گرفتم. از ایشان قول گرفتم که یک وقت بیشتر

  هش را از ایشان دارم.اوو االن هم مجددا این خ ه کنم و بهره مند شوم، چون نیاز هستدااستف

 .عرض کنم این است که امروزه دولتها دیگر نمیتوانند نقش آفرین باشنداما نکته اي را که میخواهم 

میلیارد کمتر یا  6میلیارد  5جمعیت دنیا به مرز  .امروز دولتها با محدودیتهاي زیادي روبرو هستند

ملتشان  وجز هستند که بتوانند امور کشورشان ااقعی کلمه عامروز دولتها به معنی و .تر رسیدهبیش

آن مردم هست. دولتها که کار را به مردم واگذار کنند. آینده ازره اي ندارند تدبیر کنند. چا را اداره و

 و هستیم میباست فقط ناظر  باشند و براي اینکه این امر محقق شود چاره اي نیست و ناچار هستند

یک بته در لاهاي زیادي تشکیل شده NGOها  برویم.  NGOکه به سمت سازمانهاي  مردم نهاد یا 

خیلی ها هم  ،مورد بی مهري قرار گرفتند  ها در کشاکش مباحث سیاسیNGOمقطعی خیلی از 

ند اما اینکه برنامه و عالقمند هست شائقهمچنان فعال هستند اما اسم دارند اما رسم ندارند ، خیلی 



ما متاسفانه  .وجود نداردکه بتواند آنها را مدیریت کند  پشت آنها باشد ، یک فکر قويداشته باشند

رکشور در حال رویش است اما ها یا سازمانهاي مردم نهاد دNGOدر این امر ضعیف هستیم . نهال 

، عرض کردم من آنقدر جناب آقاي محمدي طرح موضوع کردندتا اینکه  .به شدت ضعیف هستند

مجذوب و شیفته شده بودم، این شیفتگی هم از جهت شخصیت خود ایشان بود و هم از جهت 

هست قابل تسریع یک الگویی ست و گیهایی که در نوع کار ایشان وجود دارد و من فکر میکنم ویژ

میبایست به این  ما. سازمانها و نهادهاي مردم نهادي که در حال شکل گرفتن هستند  براي بقیه

اگر با بسیاري از آسیبها روبرو  ،اگر در حوزههاي اجتماعی مشکل داریم . سمت حرکت کنیم

در همه بخشها . بسیار اگرهاي  ، وی در فرهنگ روبرو هستیم بی هویتبا به نوعی  اگر  ،هستیم

هیچ  راهی و  و هیچ چاره اي نیست ، رسیدیم به آن میبینیم و آنرا ک اشکال و یک معضلبعنوان ی

ها . NGOمفري نیست جز اینکه کار را به مردم بسپاریم آن هم در قالب سازمانهاي مردم نهاد و 

یک حرکت زیبا تنها میتوانید در بنیاد مادر پایگذار و اساس ه آقاي مهندس محمدي شما نجناب 

دها و ابلکه من اعتقادم بر این است که این مادر میتواند مادر بسیاري از نه را داشته باشید

ها حتما NGOدي در حق بقیه سازمانها و مسازمانهاي مردم نهاد باشد. این مادري را جناب آقاي مح

ملی و ح ا دوست دارند چه در شیراز و چه در سطر کمک عزیزان و دوستدارانی که شمابه  حتماو 

 فرمودید که شما چهارمین یا پنجمین نهاد بین المللی که دیروزاینو  .انجام دهیدبقیه نقاط کشور

و  وبی در آفریقاي جن بنام مادر تا آنجا که ذهنم یاري میکند فرمودید در بنگالدش ، هند و هستید 

امروز  پیدا نمیکند در شیکاگوي آمریکا  و شما ،مادر یک چیزي شبیه آن که خیلی هم ارتباطی با 

در سطح بین المللی مطرح هستید نیتتان نیت خیرخواهانه است ، نیت شما نیت انسانی ست مادر 

شان خیلی قشنگ دیروز ای.و با هر دین و مذهبی  هر ایده، تفکر،اعتقادا انسان است با هر گرایشی، ب

امهات نگفته ام  ،ه تحت اقدام امهاتند آن حدیث معروف که میگوید الجنو زیبا فرمودند، فرمود

بدون اینکه رنگ، مذهب، اعتقاد و  ،جمع بسته مادران ،مسلم ، نگفته مادر مسلمان گفته امهات

   .برایش ترسیم کند را مرزهاي جغرافیایی و سیاسی

آقاي محمدي انشااله زنده باشید  و پایدار باشید دوستان دیگر هم در  من کالم آخر را بگویم جناب

وقی هم انشااله مدنظرتان قکنار شما فرزندان مادر را حمایت کنید نه شخص بلکه شخصیتهاي ح

  باشد .

  متشکرم .

 

 


