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 مرکز مردمی نفس)نجات فرزندان سقط(

 با سالم و احترام

و دلسوزانی که ایران عزیزمان  جمعیت، صدای همه ی اندیشمندان شدید رشد همانطور که مستحضرید کاهش 

جوان و قدرتمند می پسندند بلند نموده است. مهمترین عامل کاهش جمعیت،کاهش فرزند آوری و را کشوری 

افزایش بی رویه ی سقط جنین می باشد و این پدیده شوم نیز که ناشی از عوامل اقتصادی، اعتقادی، اجتماعی، 

ر کشور ،یعنی چند جنین در روز د 1000قتل عام بیش از  فرهنگی ، مذهبی و سیاست های جمعیتی می باشد

درصد این سقط ها نیز جنایی بوده و توسط پدر و مادر شرعی و  95برابر تلفات کرونا را در بر داشته است که 

زندگی بخشیدن به یک قانونی انجام می پذیرد. از آنجا که جنین انسان حرمت دارد و مطابق آموزه های قرآنی 

 "بای ذنب قتلت "مخاطبین آیه عاملین قتل یک انسان بی گناه انسان ، زندگی بخشیدن به کل انسانها بوده و 

رور گرانقدر دعوت می شود جهت مقابله با این جاهلیت نوین و نجات فرزندان بی دفاع و خواهند بود ، از شما س

 که همگی از امت بزرگ اسالم حضرت محمد)ص( می باشد به یاری مرکز نفس بشتابید. بی گناه سقط 

با کادری مجرب و مشارکت و مساعدت شما بزرگواران و خیرین و خیر اندیشان محترم راه  مرکز مردمی نفس

زوج های  ) درمانی، مشاوره ای، مذهبی، معنوی، مالی ...( کامال محرمانه و رایگان خدماتاندازی شده تا با ارایه 

دوران بارداری و تولد فرزندی عزیز را در اتخاذ تصمیم درست برای رفع موانع موجود ، نگهداری جنین و تداوم 

 سالم یاری و  حمایت نماید.

در ممانعت درخواست می گردد ضمن آگاهی بخشی به مردم و درخواست یاری عمومی  لذا از شما سرور بزرگوار 

از انجام این منکر بزرگ ، زوج هایی که قصد سقط جنین دارند را به مرکز مردمی نفس ارجاع نموده تا انشاهلل با 

ری هم توفیق کاهش سقط جنین و نجات فرزندان سالم و کسب رضایت خداوند حاصل گردد. ضمنا ترغیب همکا

خیرین و متمولین جهت کمک های مالی به این زوجین ) که معموال مشکل معیشتی دارند( از طریق مرکز مردمی 

 من اهلل توفیق.و نفس مزید امتنان می باشد
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