پند ایشان را بخوانید
از اینکه فرصت یافته ام تا با آینده سازان مملکت چند کالمی صحبت کنم بسیار خوشحالم .دوستان عزیز علم خوب
است ولی باالتر از علم انسانیت است ،پیشرفت مادی خوب است اما باالتر از پیشرفت مادی ،عرفان و خداشناسی و کمک
به هم نوع است .الگوی زندگی من بر  5اصل استوار است .من روستا زاده هستم و از زیر صفر شروع کرده ام .شب ها
کارگری می کردم و روز ها درس می خواندم .پنج اصل این ها هستند :ایمان به خدا ،امید ،تالش ،احترام به دیگران و
کمک به هم نوع .در مورد احترام به دیگران باید به همه احترام بگذاریم به خصوص به والدین و به ویژه به مادر ،یکی
از پایه های بنیاد مادر همین است .به همه احترام بگذارید ،پدر و مادر هر دو از یک جنس هستند ولی مادر ویژگی
خاص خودش را دارد .آرزو می کنم روزی دختر خانم جوانی بتواند مشعل دار بنیاد مادر باشد .بنیاد مادر بر اساس حفظ
قداست والدین به خصوص مادران تشکیل شده است .در قرآن کریم  6بار در مورد مادر گفته شده و  2بار در مورد پدر،
حضرت رسول (ص) فرموده اند بهشت زیر پای مادران است ،همه مادران و هیچ دعایی گیراتر از دعای مادران نیست،
اما امان از نفرین پدر ،به شما هشدار می دهم مبادا دل پدر را بشکنید .اگر دل پدر بشکند دیگر وا مصیبت است .اما در
مورد کمک به همنوع ،این همان کار خیر است ولی متاسفانه در ایران مختص شده به ثروتمندان ،خیر اصلی شما
هستید ،یک کارگر که کار خود را خوب انجام دهد ،معلمی که خوب تدریس کند و نخبه و دانشجویی که علم را برای
پیشرفت جامعه ،مشعل را درست به دست نفر بعدی برساند این کار خیر است .همه شما می توانید مشعل دار خیر
باشید .امیدوارم این  5اصل را آویزه گوش خود کنید و در زندگی خود به کار بگیرید.
سوالی از شما دارم :وظایف شما نسبت به بنیاد نخبگان ،خانواده ،کشور و جامعه بشریت چیست؟ احساس مسئولیت
کنید در قبال خدای خود ،خانواده ،جامعه و بشریت .پنجره را بگشایید ،اگر بخواهید می توانید .هیچوقت فقر مالی،
اجتماعی و خانوادگی نمی تواند جلوی پیشرفت کسی را بگیرد ،اگر بخواهید موفق شوید ولی موفق نشوید خودتان
مقصر هستید ،نه جامعه ،نه خانواده و نه معلمان ،بلکه خودتان مسئولید .در زندگی به دو کس اتکا کنید :خدا و خودتان.
من افتخار می کنم که از زیر صفر شروع کردم ولی خوب کار می کردم .یا کار نکنید یا خوب کار کنید ،یا دوست نگیرید
یا دوست خوب بگیرید .در تمام مراحل زندگی جدی باشید .ما باید برای آینده بیشتر تالش کنیم ،رقابت بسیار کار
خوبی است ،حسادت نکنید ،رقابت کنید .رقابت سالم باعث موفقیت در تمام جوامع پیشرفته است.
اما در مورد بنیاد مادر باید عرض کنم که چشم انداز ما در بنیاد مادر اعتقاد بر این است که مادر چراغ راه آینده است.
خانم های عزیز قدر قداست خود را بدانید ،شما روزی مادر می شوید ،مسئولیت مادر بسیار خطیر است .یک مادر که
می خواهد به بهشت برود باید خیلی ریاضت ،کم خوابی ،دلتنگی ها و کمبود ها و درد های فراوانی را تحمل کند تا به
مقام مادری برسد .مادر قلب یک خانواده است اگر دست و پا نداشته باشید و حتی مغز از کار بیافتد باز زندگی ادامه
دارد .مادر قلب خانواده است و تا زمانی که چراغ مادر روشن است قدر لحظه های با مادر بودن را بدانید ،قدر آینه را
بدانید که هست ،قدر والدین را بدانید .برای همه شما آرزوی موفقیت می کنم.

