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 چگونه باور کنم خبر رفتنت را سردار؟

پاشو مگر نمی بینی شامیان دور علی را گرفته اند؟
پاشو برادر

دلم رفته بین الحرمین
کنار علقمه

بند بند وجودم دم گرفته« ای اهل حرم میر و علمدار 
نیامد«

پاشو دلمان برای لبخندت
برای بصیرتت

برای آرزوهای شهادتت تنگ  می شود
پاشو امیر لشگر ایران

پاشو هنوز فتوحات زیادی باقی مانده
پاشو دلم برای خم ابرویت تنگ شده

برای اخم های پرصالبت
برای فرماندهی پر صالبتت
چگونه باور کنم رفتنت را!؟

آنقدر در کوه ها و بیابان ها به دنبال شهادت گشتی
تا آخر تو را در آغوش گرفت

تو شهید زنده بودی
و حاال یارانت دورت را گرفته اند

قسم به حرمت حضرت مادر
برای هر قطره خونت باید هزینه ها بدهند

حاج قاسم، بشنو
»بسم اهلل القاصم الجبارین« را پشت بی سیم می 

گویند!
علم بر روی زمین نمی ماند

بسم اهلل الرحمن الرحیم

خبر شهادت سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی، کمرمان را 
شکست و داغی بر دلهای مردم مؤمن و با بصیرت ایران 

و همه سربازان اسالم در گوشه گوشه جهان گذاشت. 
این داغی دیری نمیماید که تبدیل به آتشی شود تا خانه 
استکبار جهانی و دشمنان اسالم را بسوزاند. و ان شا اهلل 

انتقام این خون پاک ریخته شده جز با فتح قدس نخواهد 
بود. 

شهادت سردار بزرگ جهان اسالم، حاج قاسم سلیمانی، 
را ابتدا به پیشگاه مقدس امام زمان ارواحناه فداه و سپس 

به رهبر معظم انقالب، حضرت سید علی خامنه ای، و 
سایر مردمان خوب ایران و عراق و لبنان و عاشقان ایشان 

تسلیت و تبریک عرض میکنیم.

تازه ترین توییت حساب انگلیسی رهبر انقالب

خبری در راه است ؟....

دل نوشته

شبکه اجتماعی

سرمقاله

بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
ــه  ــه اش اینک ــت. نمون ــیار اس ــا بس ــت ه روای
در زمــان حضــور لئــون پانــه تــا، وزیــر دفــاع 
آمریــکا در عــراق، نامــه ای بــدون مهــر و 
ــر  ــز دفت ــون روی می ــوص پنتاگ ــوم مخص م
کارش مشــاهده کــرد. انچــه باعــث حیــرت و 
ــه  ــک جمل ــود ی ــده ب ــت او ش ــرس و وحش ت
نوشــته شــده روی نامــه بــود :« اگــر الزم 
باشــد از ایــن هــم نزدیکتــر مــی آییــم؛ قاســم 

ــدس.« ــپاه ق ــده س ــلیمانی، فرمان س
حــاال امــا نوشــتن دربــاره حــاج قاســم ســخت 
ــاج  ــهید ح ــردار ش ــتن »س ــت. نوش ــده اس ش
قاســم ســلیمانی« بــرای همــه ســخت اســت. 
هــر چنــد شــهادت برازنــده ایشــان بــود، 
ــن و قامــت  ــر ت ــود کــه ســال هــا ب لباســی ب
ــد.از آن رو رهبــر معظــم  ایشــان دوختــه بودن
انقــالب در تکریــم و تجلیــل ایشــان از ایشــان 
بــا نــام »شــهید زنــده« یــاد میکردنــد :« 
خــود شــما هــم کــه آقــای ســلیمانی باشــید 
ــده  ــهید زن ــما ش ــهیدید. ش ــا ش ــر م در نظ
هســتید. بلــه، شــما هــم شــهیدید. شــما بارهــا 
ــیدید. »  ــهادت رس ــه ش ــگ ب ــدان جن در می

ــگان  ــا هم ــدند ت ــهید ش ــان ش ــون ایش و اکن
ــه در  ــر آنک ــد شــهادت زیباســت و زیبات بدانن

ــه دیــدار معبــود شــتافته و ســر  روز جمعــه ب
ــد.  ــال بگذارن ــان شــهید کرب در دام

امــا صبــر! مــا را بایــد صبــر باشــد. هــر چنــد 
ــت داده و  ــتر از دس ــک اش ــان مال ــه امامم ک
مــا همچــون اهــل خیــام عباســی دیگــر، ولــی 
ــوز.  ــن داغ جگرس ــر ای ــت ب ــر داش ــد صب بای
دشــمنان خیــال کــرده انــد بــا شــهادت ایــن 
ــای  ــه ه ــی نقش ــر کس ــزرگ دیگ ــردار ب س
ــه  ــه چ ــداده بلک ــرار ن ــی ق ــان را هدف شومش
ــده  ــب ش ــه مرتک ــت ک ــی اس ــتباه بزرگ اش

اســت. 
اکنــون کــه ســردار دلهــا نیســت نوبت ماســت 
ــان  ــای ایش ــد ج ــر چن ــم ه ــان دهی ــا نش ت
خالیســت امــا هرگــز خللــی بــه اســالم و 
ــر  ــام رهب ــه پی انقــالب وارد نمیشــود. چــرا ک
ماســت: » شــهادت پــاداش تــالش بی وقفــه ی 
ــا رفتــن او  ــود، ب او در همــه ی ایــن ســالیان ب
بــه حــول و قــوه ی الهــی کار او و راه او متوقــف 
ــام ســختی  ــی انتق ــد شــد، ول و بســته نخواه
ــت  ــه دس ــت ک ــی اس ــار جنایتکاران در انتظ
ــه خــون او و دیگــر شــهدای  ــد خــود را ب پلی
ــلیمانی  ــهید س ــد. ش ــب آلودن ــه ی دیش حادث
چهــره ی بین المللــی مقاومــت اســت و همــه ی 

ــد.« ــواه اوین ــت خونخ ــتگان مقاوم دلبس

راه سردار شهید ادامه دارد...

راه سردار جاودانه است
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