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تطمئن القلوبا� اال به ذکر

 گشته، همانند تو، از تو آموختند که مانند فوالد آب ندیده زنجیر هم شوند گسیلزنجیر های
 و دنیا تراشیده نشوند. سپهر، بی اراده میلغزد و سیاهی پرده ی دل ها به سپیدی گرایش میابد.

، ریسمان الهی را چنگ میزنیعشق و با پیچ و مهره های شکست ناپذیری تو همانی که 
 به وسعت دریا، نا منتهی میخواهد.و قلبی. از تو آموختم، ایستادگی در برابر دنیا، دل و جراتی بزرگ 

همگی رهگذر هستیم
به کسی کینه نگیرید 

دل بی کینه قشنگ است

خدایا! تو رهایم مکن، تورا وفادار دیدم و تورا بخشنده پنداشتم.. تو مرا چه دیدی که
وفادار ماندی!!!

گویا تو هرگز زمین را از آزادگان تهی نمی گذاری، آزادمردانی چون سردار دلها که گویا
ماموریتی خاص از جانب تو داشته است و اورا وسیله ای برای اثبات حقانیت خود و اهل

بیت قرار داده بودی.

 از بین میرود موقعی که بتی فرو می افتد نیمه شکسته باقیامنیتبت ها در هم میشکنند 
نمی ماند تماما خرد میشود هیچ چیز غیر ممکن نیست بت شکسته را هم میشود از دوباره

ما توانایی برنده شدنتحریم ها ساخت ما قادر به انجام هر کاری هستیم با وجود تمامی 
در این بازی را داریم.

 دلدادگی علی  یعنی با عشقسادگی خمینی یعنی یک عشق 
بزرگ سکان دار می فرماید: از سرمایه جوانی خود برای خودسازی علمی و فکری و روحی
استفاده کنید و مگذارید ساعتی از زندگی شما صرف غفلت و لهو شود  و سردار سلیمانی

را سر لوحه خود قرار دهید و با اخالص راه درست را انتخاب کنید .

هنوز چیزی در سکوت تو را فریاد می زند تو همچون ماه از خاطر شب چون برگ از یاد
درخت و چون نور از حافظه آفتاب هرگز از یاد نمی روی دلگرم به شجاعت و استواریت

بودم. روحت شاد که رشادت هایت حالم را خوب میکند . 
 زمین نمی ماند علم و علمت قسم که سردار دلهاگویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 



رفت.. اوبنویسید در کتاب ها ما در خواب ناز بودیم که 
بنویسید انکه از خدا بترسد خداوند دشمنانش را از او میترسانند..

 او متبرک شده است... خونبنویسید که خاک از تماس 
است...بسم ا� بنویسید که این خون آخر خط نیست بلکه اول 

را تحقیرایران  سال خانه نشین کرد و بیانیه کی پیشرفت ۲۵حکمی که علی (ع)را  تحریف
تحریمهایی که فقط راه غلط برای رفع تحریف هایی سعی کرد ضعیف کند. تحریف کرد. 

ها به رخ می کشد.

انقالب می فرماید:رهبر طی تفسیر حدیث شریفه امام زمان (عج) در خصوص فرج 
 انسان در فرج باشد یعنی اینکه در هیج شرایطی نباید نا امید شود. نفس

همچنین از وظایف ما انسان ها این است که زمینه ظهور را فراهم کنیم.
 است.ظاهری و باطنی زن و مرد در جامعه حفظ حجاباز جمله اقدامات مهم، 

در ناامیدی بسی امید است 
پایان شب سیه سپید است 

 زنده شود امید را خط بزن تا نا امیدیدر 
امیدواریپس نا امیدی خود ریشه امید است و امید را بکار و ان را پرورش بده تا ثمره ان 

شود.
 به مانند نوری است که در تاریکی مطلق سوسو کرده و امید را در دلامیدهمین بس که 

هر رهگذری زنده می سازد .
غمی نیست چو خواهی و نخواهی نیز می گذرد

پس با امید زندگی کن.

 گشته از زبان خویش سخن میگویم . دشمنان گسیلحال ای
زنگ زده و باران خورده درستصندوق پستی ادمها فکر میکنند بعد از رفتنشان باید مانند 

 بمانی پیغامشاندر نقطه ای که رهایش کرده اند تا بیاید منتظر 
اما نه، همیشه اینطور نیست.

آدمها دل دارند پا دارند
 میکنند و میروند.محکم که پاره شود، بند کفش هایشان را دلشانبند 

با آن همه دل داده دلش بسته ما شد...



ای من به فدای دل دیوانه پسندش.


