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  به نام مادر ،به نام خدا 

ابتدا من هم فاجعه منا را  به شما و هم به همه کسانی که عزیزانشان را از دست داده اند مخصوصا 

  ی گویم. همه مادر داشتند، تسلیت م چون این افراد ي آنهامادرهابه 

سخن و من یک روستازاده هستم، کشاورز و تا اندازه اي فنی، اهل  همانطور که استحضار دارید

درس پس می دهم.  ستنددر جمع دوستان، عزیزان و اساتیدي که اینجا ه سخنوري هم نیستم و

ولی آن چیزي که از دلم برآید خدمتتان عرض خواهم کرد . همانطور که دوستان فرمودند جناب 

آقاي پروفسور مهراد بخشی از اهداف را خدمتتان گفتند جناب آقاي دکتر هاشمی، فرزند بنیاد 

  ي پروفسور خدادوست رئیس هیئت امنا خالی است.آقا جاي جناب همچنین و مادر

مهر بود. شاید براي بعضی دوستان تکراري باشد کارهاي  11در  1393شروع بنیاد مادر که سال 

کوچکی در حد توانم براي پدرم انجام داده بودم و در این راستا تالش کردم کاري براي مادرم انجام 

با مشورت دوستان، بررسیهایی که شد  انجام دهم. يسالی در کندوکاش بودم که چه کار 3دهم. 

پیشنهاد مدرسه  ، درمانگاهی یا پارکی به نام مادر کردند ولی احساس کردم که مادر خیلی بزرگتر 

 در یک زمانی خدمت مادر رسیدم با از یک فضاي فیزیکی و یک مکان و یک زمان است. تا اینکه 

مادر را که نگاه کردم دیدم  ترا نگاه کن، سجل مسجلگفت  ،زبان محلی گفتم کی تولدت هست مادر

مهرماه ست. خیلی ذوق کردم گفتم گمشده ام را پیدا کردم. گفتم تا زمانی که مادرم در قید حیات 

است این کار را انجام دهم. تا یک روزي بر حسب عالقه و اعتقادي که به مادرها دارم به یک مادر 

گفتم خدایا مادر من، مرا دارد این مادر چه کسی  چقدر تنهاست،دیدم این مادر  تنها برخورد کردم

را دارد؟ تصمیم گرفتم یک کاري براي همه مادرهاي دنیا انجام دهم، مادرم یک بهانه بود  و اینجا 

روز پیش به رحمت خدا رفت من میلیون ها مادر در  15  خدمت شما عرض می کنم که اگر مادرم

یک برگ اگر مادر را یک درخت تنومند می بینم که میلیونها برگ دارد سراسر دنیا دارم. من بنیاد 

آن افتاد، ولی میلیونها برگ دیگر هنوز هست و ما انشااله براي آبیاري این درخت تنومند باید دست 

  به دست هم دهیم و تالش کنیم.



سه حضور من سجده می کنم به پاي همه مادرها و سجده میکنم به پاي مادرهایی که در این جل

دارند. دست یکایک مادرها را می بوسم و بر این سجده اعتقاد دارم و میگویم خدایا این سجده را 

  از من بپذیر. ما در بنیاد مادر یک اهداف، یک ماموریت و یک چشم انداز پیش بینی کردیم.

جناب آقاي  جناب آقاي دکتر صدر ما بعنوان شاگرد در محضر شما از دانش شما باید استفاده کنیم، 

من همه چیز را در  من کمک کرد. به دعاي مادر بود که ، جناب آقاي پروفسور مهراد،دکتر نصیري

دعاي مادر میبینم، جمع شما و این حرکت که تا به امروز انجام شده است. ما از وجود جناب 

المللی بنیاد  پروفسور مهراد بعنوان نائب رئیس هیئت امنا و رئیس هیئت مدیره و ایشان مشاور بین

مادر هستند. آقاي دکتر هاشمی من تلفنی از طریق یکی از دوستان با ایشان صحبت کردم، یک 

چشمی از دل گفتند و یک سال هست که پاي این چشمش ایستاده بعنوان فرزند بنیاد مادر. من 

  دست یکایک افرادي که در این زمینه به ما کمک میکنند میبوسم.

واقعی  NGOما سعی کردیم یک فرمودند فسور مهراد و آقاي دکتر هاشمی همانطور که آقاي پرو 

داشته باشیم هم از لحاظ ملی و هم از لحاظ بین المللی. من نصیحتهاي شما را گوش میکنم و سعی 

 تدوین میکنم با حرکت سنجیده، علمی و منطقی پیش برویم که در این زمینه مشاور گرفتیم براي

دیم که براي آنها یک راهکار نقشه راه بنیاد مادر و ما براي هر هدف انشااله یک گروه پیش بینی کر

ئیس هیئت . جناب پروفسور مهراد که هم عزیز من هستند هم استاد ما هستند هم رارائه دهند

از علم  که تفاهم نامه اي با دانشگاهاي کشور منعقد کنند و انشااله بتوانیم مدیره، درصدد هستند

 5ی که در دانشگاهها در زمینه مادر هست بتوانیم استفاده کنیم و براي هر دانشگاه پیش بینی یها

  انجام خواهد شد.  ه این کارهابورسیه کردیم که زیر نظر آقاي پروفسور مهراد انشاال

دمت بعنوان فرزند بنیاد مادر و بعنوان عضو کوچکی از این جامعه در خ بندهپژوهش آقاي جناب 

شما هستیم هر جایی که نیاز باشد بعنوان فردي کوچکی خدمتگذار هستیم. من عشقم مردم، کشور 

  هستم. مردمو جان نثار مادرها هستم. هرجا که نیاز باشد با تمام وجود در خدمت 

و اما یک مسئله اي که فکر میکنم مهمانان خارجی ما مشتاق هستند که این عرایض من را بشنوند  

هم با هوش  خانم ها این ضیحات مختصري دادمکه من در بدو ورودشان به زبان انگلیسی توضمن این

مترجم ما انشااله که بتواند عرایض من را خوب ترجمه کند که من بتوانم . و هم خیلی عاطفی هستند

پیامم را به این دوستان عزیز برسانم. در فرهنگ غنی ایران و آموزههاي دینی ما، مادر یک نقش 

هاي ایرانی را نسبت به ملل دیگر از  قدس دارد ، این نقش مقدس مادر  هست که کانون خانوادهم

یک ویژگی خاصی برخوردار کرده است. همه مادرها یک خصوصیت ویژه دارند . به نسبت فرهنگ 

نگاه ویژه دارند ولی در هست نسبت به مادر و خانواده یک  آن ملل و اعتقاداتی که در هر کشور

یز من احساس کردم که وجود مشترکی در مادر هست که در تمام ادیان و در تمام ملل مثل یک چ



و ما از این دید معنوي به  ،پدر با حتی پیدا میکند  هم هست و این خصوصیت مادر هست که تمایز

ناهنجاریهاي اجتماعی که در  بخشی از قداست و ارزش واالي مادر نگاه میکنیم  واعتقاد داریم که

همانطور که روانشناسان و  .ام دنیا هست بخش اعظم آن به خانواده برمیگردد و در اصل مادرتم

سالگی که از  12سالگی به عهده مادر است بعد از  12بیشتر اساتید مطلع هستند تربیت فرزندان تا 

رشد پیدا کرد پدر نقش پیدا میکند. پس وجود مادر  و عقلی فکري تکاملفیزیک و  maturityنظر 

اده که بهشت درکانون خانواده حرف اول را میزند. آموزههاي دینی ما همیشه به ما این درس را د

مادران ایرانی یا مادران مسلمان یا مادران سوئیسی و یا مادران عرب،  نگفتند زیر پاي مادران است، 

ما بعنوان شاگرد آنها در و  که افتخار دادند  ین جمع فرهیختهها. امیدواریم که با اهمه مادر

محضرشان هستیم این تقدس مادر را هم در شهرمان، هم در کشورمان و هم در سایر نقاط جهان 

این اعتقاد و ایمانی که همه ما داریم روز به روز نسبت به آن تالش کنیم که ارزش و انشااله بتوانیم 

  اه اصلی خودش را پیدا کند . واقعی مادر بتواند جایگ

من در اینجا ضمن اینکه همگی فرزند بنیاد مادر هستید و خدمت اساتید بزرگ عرض کردم که ما 

می خواهیم در محضر مادر همه فرزند بنیاد مادر باشیم ولی یک اجازه میخواهم به رسم مهمان 

خانواده یاد گرفتیم به بزرگترها نوازي شیرازیها و به رسم احترام بزرگترها در خانواده که ما در 

احترام بگذاریم من هم از مهمانان خارجیمان تشکر کنم هم از جناب آقاي دکتر صدري هم از جناب 

. قبال که بچه بودیم در مدرسه میگفتند هم از هنرمندان پیشکسوت کشورمانو  دکتر قیداري آقاي

بود میلیونها نفر وطن خود را ترك  وطن مادر است این احساس به من دست داد که اگر وطن مادر

نمیکردند ولی مادرشان را حفظ کردند بر این باور شدم که مادر وطن است و به خاطر اینکه بتوانیم 

قداست مادر را حفظ کنیم ضمن تمام ارزشهاي معنوي سرود بنیاد مادر را تدوین کردیم که آقاي 

ن کردند. جناب آقاي بابک صحرایی شعر ستار اورکی استاد برجسته آهنگسازي آهنگ آن را تدوی

  آن را سرودند و جناب آقاي ساالر عقیلی این اثر را خواندند که انشااله فردا شب رونمایی میشود.  

مجددا از همگی تشکر میکنم دست یکایک شما را میبوسم. از اساتید بزرگ دانشگاه جناب آقاي 

قاي دکتر شرفی و جناب آقاي مؤمنی مدیر دکتر سارویی، جناب آقاي دکتر پنجه شاهین، جناب آ

کل دارایی که حوصله بخرج دادند. آقاي آذري فرزند بنیاد مادر هستند اینجا مطعلق به خودشان 

است. و یک تشکر کنم از سه عزیز که از روز اول با من بودند، استاد ناصر امامی، آقاي داریوش 

  را میبوسم و به پاي مادرها سجده میکنم. درهمه فرزندان ما نویدگویی و سرکار خانم سمیعی دست

  دعاي مادر همیشه همراهتان


