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 مقدمه

 
 الرحیم الرحمن اهللابسم

اهللا هاشمی رفسـنجانی ها پیش از این و در دوران ریاست جمهوري آیتسال
شـتند، و در سفرهایی که  ایشان به  برخی از نقاط مختلـف ایـران اسـالمی دا

ه بـاز مـردم عـادي اهـل ذوق،  برخـیندیشمندان و ادب دوستان و برخی از ا
رسم قدرشناسی از زحمات وخدمات خدمتگزار خود، شـعرهایی در وصـف 

هاي مختلـــف ها و مراســـمســـرودند و آنهـــا را در برنامـــهمی تالشـــهاي او
 و یا به دفتر ایشان ارسال می کردند. خواندندمی

هاي در وصـف نمازجمعـه،  1363در سـال  کـهشهریار صـاحب نـام  همانند
  ،می گوید:»هاي رفسنجانیپاي خطبه«با عنوان در شعري هاشمی آیت اهللا 

 
 ات ستون دلمسطوت خطبه/    اي غریو تو ارغنون دلم 

 ن دلمنقشه حمله با قشو/    هاي نماز جمعه توخطبه
 است از او فسون دلم که فسانه/     چه فسونی است در فسانه تو

 گون دلملهاي لبت لعل ال/    گون تو را گوشملهبا دلی ال
 نگارد مگر بخون دلممی /    چشم از نقش تو نگارین است 

 زند جنون دلمکه به سر می/    کند زنجیرعقل من پاره می
 که جنون زاید از فنون دلم/    من هم از آن فن و فنون دانم
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 لمون دصبر می زاید از سک/    کنی آنگاهوز مواعظ که می
  که حریفی به چند و چون دلم /    انقالب من از تو اسالمی است 

 اي چراغ تو رهنمون دلم/    چراغ رفسنجان گوهر شب
 در ترازوي آزمون دلم  /    اي تراز خامنهاي همکفه

 قرین است در قرون دلمبی/    بازوان امام آنکه دگر
 شگون دلم هم شکوهی و هم  /    چشم امیدي و چراغ نوید 

 من هم از دور سرنگون دلم/    ايدر رکوع و سجود خامنه
  شود ستون دلمها میدست /    خاصه وقت قنوت او کز غیب 

 با وي افشانم از بطون دلم/    او به یک دست و من هزاران دست
 برون دلم  واز درون دل  /    کنند صف به نماز عرشیان می

 ین صال خیزد از درون دلمکا/    من برون نیم خدا داند
 شود دیون دلم که ادا می/  دل مدیون سبک شود بارش
 بشنو از بخت واژگون دلم/    پیرم از چرخ واژگون و علیل

 م تیر آهی است در کمان دل /    ام لیکنچون کمانی خمیده
 جمله ماکان و مایکون دلم /    طوطی عشقم و زبان از بر

 اي کم از عشق تو فزون دلم   /   در ترازوي سنجشم مگذار
 که دگر فارغ از متون دلم/    درس من خارج است و حاشیه نیست

 م دل به جانان رسیده چون دل /    درسی و بحثی از تن و جان نیست
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 1شانی از شئون دلم شعر هم  /    شهریارم لسان هاتف غیب
 

 گویند : می قانهواژگان موزون روستائیان و مرزنشیان که مهربانانه و عاش یا
 

 با خلوص نیت و قلبی پُر از مهر و وفا
 خیر مقدم عرضه داریم ،چون توئی غمخوار ما 

 ما همه پیرو جوان  اي هاشمی مهربان،
 هستیم مطیع اَمرتان ،از چابهار تا سیستان

 چشم ما روشن بشد از دیدنِ آن راهنما 
 قلب ما قوّت گرفت از لطف و احسان شما

 ن با گل نثاران می کنیمتا مقدم پر گنج
 خاك پایت مرهم اِکسیر یاران می کنیم

 
   ، دل برآید سخن چون از "  :  براین مسیر بودندکه اکثر سروده ها،و البته  

 "الجرم بردل نشیند.
اهللا هاشمی رفسنجانی نیز، متفاوت بود، گاهی در این میان رفتار و سخن آیت

                                                 
،  به بخش استاد محمدحسین شهریار  با دستخطاین شعر براي مالحظه نگارش   - 1

 مراجعه شود .  ،ضمائم کتاب
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و گاهی به پاس قدردانی  1سرودهدر بدرقه شعرشاعري چون شهریار، شعري 
یا حضورا در  شده است و اي هر چند کم بها دادهو تشویق هنرمندان، هدیه

البته همواره این سخن  مراسم ها،از سرایندگان، تشکر و قدردانی نموده اند. 
مهر و محبت مردم به ما، از عشق و عالقه آنها به امام " را بر لب داشتند که: 

شعر خوبی است، اما من " :  گفتندو این که گاهی می"  و انقالب است
 "مصداق خوبی براي آن نیستم.

 تند کهبراین تأکید داش اهللا هاشمی رفسنجانی،آیت، سالها قبلاز  به هر حال 
اما در مقابل اصرار . اري شودها،گردآوري و نگهدمجموعه این سروده

ن یاتشار زمان حرا د ین کاريچناجازه  آنها،انتشار و بر تنظیم اطرافیان مبنی ا
 نمی دادند.

رزه مبا واینک اما در زمان فقدان جانسوز ابوي، که اسوه صبر و مقاومت  
ا هروده ین ساو انتشار  بودند،دفتر نشر معارف انقالب، تصمیم به تنظیم نهایی

   ت .حاضر شده اس و در این مسیر موفق به تهیه و تدوین مجموعه گرفته
و  از مهر تنیزنجیره ناگسسمی توان  ،ي آنهار انبوه سرودهدمجموعه اي که 

 را، به خوبی دریافت.  نی اهللا هاشمی رفسنجاآیتمردم و محبت میان 
اي که در هنگام فوت ایشان، غلیانی دوباره یافت و حجم وسیعی از زنجیره

سرودهایی شاعران و هنرمندان را در گوشه گوشه این سرزمین در پی 

                                                 
تحت تاثیرصفاي استاد  آنرا هاشمی رفسنجانی اهللاآیت ین شعر کهبراي مطالعه ا - 1

 د.، به بخش ضمائم کتاب مراجعه نمایی اندشهریار و در همان وزن سروده
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 داشت.
گ مر " عنواندر شعري تحت که  ،وگنامه شاعر معاصر افشین عالاز س 

گیز تضمینی از پنج بیت شگفت انبا  و "چنین خواجه نه کاري است خرد
 گوید : می ،حضرت موالنا

      ه خوردعاقبت از زخم زبان ها ک                                    
 دید ولی جان سپرهیچ ننال                                    

 ر غم او گرچه جهانی فسرد د                                                                  
 اقت و آرام من این بیت برد ط                                                                    

 گفت کسی خواجه سنایی بمرد 
 " خواجه نه کاري است خرد مرگ چنین "                

 فله اگر پرده حرمت درید س                                                                       
 و به ادب خاست و مهر آفرید ا                                                                   

 ناز، از آن خیل که خود پرورید 
 د، اگر می خرید کوه خرد بو

 اه نبود او که به بادي پرید ک                                                                      
 " آب نبود او که به سرما فسرد "                                                             

 گرچه خود از بغض گلوگیر رست 
 خت بست گرچه از این دار فنا ر

 شته مپندار که از هم گسست ر                                                                
 هضت اگر هست از او زنده است ن                                                              
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 شانه نبود او که به مویی شکست 
 " دانه نبود او که زمینش فشرد"

 ندان من از بهرمان پسته خ
 لب ز سخن بست چرا ناگهان 

 بحر خرد بود ولی شد نهان 
 بهره نمی خواست ز ملک جهان

 گنج زري بود در این خاکدان 
 "کو دو جهان را به جوي می شمرد  "  

 در غمش اي طعنه زن خودپسند 
 گریه به ظاهر کن و در دل بخند

 باش و به میراث فلک دل ببند 
 مه غیر از گزندآن که ندید از ه

 قالب خاکی سوي خاکی فکند
 " جان خرد سوي سماوات برد"

 
 :  نویسدکه دردمندانه در فراغ آن مرد بزرگ، میکرمانی،تا آن شاعر 

 اي افتخار ملت، اسطوره شهامت                               
 گیدار سازنداي شه مردانگی، سر                                         

 شتندتاریخ شهر ما را به عشق تو نو                              
 ن وطن سرشتندمهر گرانبهایت در ای                                       
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 یناتدوین  وتنظیم در دفتر نشر معارف انقالب،  اقدام باید دانستبه هر حال 
ناد از اس بخشی آنها، از یک طرف می تواند و انتشار عمومیها  سروده

اران ارگزانقالب اسالمی را که حاکی از ارتباط صمیمی و نزدیک مردم با ک
 قرار ارانو دولت مردان این سرزمین است را در اختیار محققین و تاریخ نگ

بت بی را از توجه و مح این دفترسپاس و قدرشناسی از طرف دیگر دهد و 
 ز دارد. انی، ابرااهللا هاشمی رفسنجبدیل مردم به آیت

ه،  گفتنی است که تالش شده است، در سرودهاي چاپ شده در این مجموع
 ر اگر بنا بگیرد و ی، خصوصا از جنبه هاي ادبی، صورت ندخل و تصرف

ره ها به آن اشا، در پاورقیباشد اصالحاتی مختصر، صورت گرفته ،یضرورت
 ه باشد. داري نیز شدضمن حفظ اصالت اثر، رسم امانتبدینوسیله تا شده 

ن که در تنظیم و تدوین ای،شیريبدانم از آقاي عباس در اینجا الزم می
انم نی و سرکار خداریوش باریکا يآقااز اند و وافر نموده یتالش ،مجموعه

کار، همکاري در انجام اینکه ،و دیگر همکاران هاشمیانسید فاطمه بنی
 وکوشش  بسیار داشته اند، تشکر و قدردانی نمایم.

 
 رفسنجانی هاشمى سنمح 

 و نود شش   ماه سال یکهزار و سیصد دي
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 پیش درآمد

 
کتابی که پیش روي شماست، حاوي بخشی از اشـعار مردمـی اسـت کـه بـه 

ــه هاي مناســبت ــف و ب ــمختل ــتپ اهللا هاشــمی اس تالشــها و مجاهــدتهاي آی
ن خصوصـاً در دورا در طی دوران مسئولیت هاي مختلف ایشـان، ،رفسنجانی

ریاست جمهوري، توسط جمعی از مردم عادي و یا شـعراي محلـی، سـروده 
 شده است.

زرگ، بـرحلت جانگذار این مـردم در رساي مصیبت وجه به اینکه تبا و البته 
اد یـبسیاري از اهالی شعر و ادب با سرودن شعر و نگـارش مـتن هـاي ادبـی، 

صـاص درج این گونـه اشـعار اخت ایشان را گرامی داشتند، بخشی از کتاب به
 یافته است. 

مـام و یـار ا«در این مجموعه اشعار، سرایندگان، گاهی هاشمی رفسـنجانی را 
ی بـا خطاب مـی کننـد و گـاه، » سمبل روزهاي آبادانی ایران عزیز«و » رهبر

اجی نـ«، » بهتـرین معمـار ایـران«، »ناخـداي عرصـه سـازندگی«تعابیري نظیر 
   »انقـالب سـازند«و ....، او را » غمخـوار مـردم«، » یـدانمـرد م«،  » مستضعفین

و از » ودلتنگی براي صـداي ا«و » دل شکسته گی«نامند و در فراق او، از  می
ود بـ »مـامظلوم زمان «، می گویند و تأکید می کنند که »بغض ترك خورده«

 ».هرگز پر نمی شود«و با رفتنش جاي او 
جزا ، تنظیم گردیده است. هر چند کـه به هر حال، این کتاب در پنج بخش م

و پراکنـدگی مضـامین آنهـا،  راین تفکیک، به علت گونـاگونی تعـابیر اشـعا



 
 

 
 

  

     

 

 

 اهللا هاشمی رفسنجانی   مجموعه سرودهاي مردمی در پاسداشت خدمات آیت                          

                 

 

26 

نسبی بوده و در سرودهاي بخـش هـاي مـذکور، تعـابیر و مضـامین مشـترك 
 بسیاري وجود دارد.

گفتنی است تالش گردیده در تنظیم سروده هاي جمع آوري شـده، حـداقل 
د. بـه طـوري کـه حتـی در مـواردي کـه اشـعار دخل و تصرف صورت گیـر

انـد، از تغییـر صـورت و محتـواي آنهـا مذکور فاقد ارایـه هـاي شـعري بوده
 خودداري شده است.

تواي به مح شعري فاقد عنوان بوده، عنوان مناسبی با توجه که البته در مواقعی
ص اب و درج شده است، که این گونه موارد با عالمـت (*) ، مشـخخآن انت
 اند.شده

ان همچنین براي نشـان دادن آن گـروه از شـعرها کـه نـام شـاعر آن و یـا زمـ
ــه ترتیــب از عالمت ــوده، ب ، * *.. .....و  .... *هــاي ســرودن آن نامشــخص ب

 استفاده شده است. 
دانم از جناب آقاي مهندس محسن هاشمی رفسـنجانی، کـه در اینجا الزم می

ز او نمـایم نی تشکر و قـدردا ،اندودهتهیه و تدوین این کتاب ب انه پیگیرقوشم
ده همه کسانی که این مجموعه فراهم آمده از همکاري و همفکري آنـان بـو

تواند ب ،این مجموعهمطالعه م یامیدوارما . ضمن آنکه کنماست، سپاسگزاري 
 ن مـردممحققان و اندیشمندان را در شناخت هر چه بهتر و روشنتر روابط میـا

  شاءاهللا، یاري نماید. اناسالمی ها، در دوران نظامو خدمتگزاران واقعی آن
 باس بشیريع                                                                            

 دي ماه سال یکهزاروسیصد و نود و شش
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 هاشمی رفسنجانیاهللاخودنوشت آیت زندگینامه

 
هاي ر و به مناسبتآیت اهللا هاشمی رفسنجانی، در طی سالهاي اخی

ها، در اند و بنا برضرورتمختلف چند زندگینامه خودنوشت، داشته

اند. به همین نمودههر زندگینامه ، بر نکته یا نکات خاصی تأکید می

ایی که بتوان در کتاب حاضر از آن دلیل و براي تهیه زندگینامه

سبت به منا 1384ایی که ایشان در سال استفاده نمود، زندگینامه

با  نامزدي در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري، نوشته بودند

اند و ، نوشته 1392ایی که ایشان  در سال آخرین زندگی نامه

امه و در زمان رونمایی از کتاب زندگین 1394سخنرانی که در سال 

 شان داشته اند،  ترکیب و متن پیش رو حاصل شده است.

 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم

سال  در سوم شهریور.  مشهور به رفسنجانی . اکبر هاشمی بهرمانی من،
 در روستاي کوچکی به نام بهرمان در جلگه نوق رفسنجان 1313

و مؤدب به  فرزند با پدري آشنا به معارف و اسالم 9اي مرکب از خانوادهدر
 به دنیا آمدم. آداب دینی و مادري فرزند شهید، 

الصه خاز آب و زمین روستا  %12ملکی که معاش خانواده از کشاورزي در 
 گردیدشد تأمین میمی



 
 

 
 

  

     

 

 

 اهللا هاشمی رفسنجانی   مجموعه سرودهاي مردمی در پاسداشت خدمات آیت                          

                 

 

28 

خانه روستا شدم و خواندن و نوشتن آموختم. سالگی وارد مکتب 5در 
 دامهخانه اتحصیلم را در روستا و تا سطح کالس شش آنزمان و در مکتب

 سالگی از روستا بیرون نرفتم. 14دادم و تا سن 
در براي با تشویق پسال بیشتر نداشتم  14شمسی،در حالی که   1327در سال 

 به قم رفتم.دینی، تحصیل علوم 
ي اونددر منزل آیات اخوان مرعشی که از علماي قم بودند به خاطر خویش

 دائیمستقر شدم و تحصیل علوم دینی را از جامع المقدمات که متن ابت
 تحصیل بود شروع نمودم.

دي از منهزه علمیه قم و بهردر اثر تربیت در خانواده و سپس در فضاي حو
ر کشو وسرپرستی آیَتین اخوان مرعشی، هدفم علوم دینی و خدمت به مردم 

 بود.
ان گذشت و دوران خفقان رضاخمی 20آن زمان هفت سالی از شهریور  

 ور شکلهاي سیاسی در کششد و جریانبراي نسل ما به فراموشی سپرده می
د و بودن ها فعالاين اسالم و تودهگرفته بود. در قم جبهه ملی و فدائیا

زل از ع بعد تبلیغات انتخابات فضارا پُر کرده بود شاه جوان محمدرضا، هنوز
م، و تبعید پدرش به خاطر حضور مؤثر کشورهائی پیروز جنگ جهانی دو

 قدرت ادامه خفقان رضاخان را نداشت.
اهللا ز آیتاهللا اصفهانی و استقبال اپس از رحلت مرجع عام التقلید آیت 

اهللا بروجردي کرد و آیتبروجردي در قم، حوزه علمیه به سرعت رشد 
قدرت بسیار زیادي همراه با تقدس روزافزونی، پیدا کردند و در سراسر 
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ها و مراسم دینی با نشاط زیادي که پس از نجات از کشور مساجد و حسینه
 توسعه بودند.دوره خفقان رضا شاه تحمل کرده بودند، فعال شده و رو به 

ا بشیه سه سال با این شرایط مناسب یک سره به تحصیل پرداختم و در حا
 بداهللاعهاي سیاسی و علمی آشنا شدم. جامع المقدمات سیوطی مُال جریان

 ست ودر منطق و مغنی و معالم در اصول فرهنگی جز معالم در ادبیات ا
م، رد شدوا ول فقه کهمعالم هم در اصول و به شرح لمعه و قوانین و فقه و اص

ام و ضمناً گاهی خود به احساس کردم از مقدمات به متن رسیده
-میرقی نفدادم، تابستان و زمستان و تعطیلی و ... جدیدالورودها درس می

 کرد.
 وندان زاهللا کاشانی که از در این ایام جبهه ملی به حکومت رسید آیت

 جبهه را با توده مردم اسالمیها رها شدند، با محبوبیت زیاد تبعید انگلیس
ه باسالمی همراه کرده و فدائیان اسالم که روح شهامت و شجاعت را 

ه بمایل کن بودند و حوزه را هم متجوانان هدیه کرده بودند هم راه صاف
و  حوزه اهللا بروجردي که اولویت را تقویتسیاست کرده بودند البته آیت

ات دیدند، موافق اقدامي میهاي دینی عصر پهلوجبران کمبود آموزش
 سیاسی در حوزه نبودند. 

را  پس از سه سال تحصیل مداوم، تابستان به بهرمان برگشتم و مردم
هاي ه سفرتر از گذشته یافتم وعظ و خطابه را آغاز کردم. دریافتم کروشن

 بردیمعه مسازد و هم خود آنان را در متن جاتبلیغی طالب، هم مردم را می
 گذارد.ت روي حوزه اثر میو در مراجع
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اهللا خمینی که منزلشان روبروي مسکن ما بود به خوبی در این مدت با آیت
آشنا شدم و روح جدیدي در 
 کالبد خود احساس کردم.

شدن با امام (ره) بسیار همسایه 
شیرین بودو بعدها وقتی شاگرد 
ایشان شدم، تأثیرات فراوانی در 
نوع نگاه به مسایل سیاسی، 

هنگی و اجتماعی و علمی در فر
 من ایجاد کرد.

کمی بعد آیات اخوان مرعشی 
به نجف و من به حجره مدارس 
نقل مکان کردم.  احساس شد که 
جامعه نیاز به نشریات عمیق دینی 
شود، هاي زیادي که به جوانان تزریق میو اجتماعی دارد و الزم است شبهه

شارات مکتب تشیع را تأسیس و پاك شود. با همکاري شهید باهنر و ... انت
هاي هایمان سازنده و از درساداره کردیم که براي خودمان و خواننده

 خارج امام خیلی آموختم.
اهللا کاشانی دولت مصدق در اثر تفرقه ارکانش و رفتار نامناسب با آیت

 1328مرداد سال  28و فدائیان اسالم،پشتوانه مردمی را از دست داد و در 
دربار با کمک غرب سلطه خود را بسط داد و به سیاست  سقوط کرد و
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اهللا بروجردي به فکر تضعیف سرکوب روي آورد و بعد از رحلت آیت
حوزه قم و ملوك الطویفی کردن مرجعیت افتاد که نتیجه آن قیام امام 
خمینی و جذب مردم سراسر کشور و طلوع گروه جدیدي از شاگردان 

ت شد که خود من و جمعی از دوستان ایشان و آغازي بر نهضت روحانی
 ام در این حرکت نقش اساسی داشتیم و تا امروز ادامه دادم.صمیمی

ی در آن مدت در یافته بودم که عامل اساسی فالکت و عقب ماندگ
و  گرندکشورهاي اسالمی استبداد و استعمار است که مکمل و نگهدار یکدی

-ی می، قیچاین دو جرثومه شوممثل دو لبه قیچی،منافع مردم و کشور به نفع 
 شود.

 ه نامالفلسطینیه اکرم زعیتر را ببراي بیداري مردم کتاب القضیه
ه سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار ترجمه کردم و یک مقدم

 اي در توضیح آن نوشتم.جانانه
دید و اي نقش مخرب آن دو عامل را بالعیان میچون در آن هر خواننده   

شرایط خفقان، خود مردم دهها بار آن را مخفیانه چاپ و منتشر  در همان
هاي جلسات مبارزان شد.کردند و خوراك بحث  

هاي غیرقابل توصیف را، توسط استبداد بخاطر آن، مصائب زندان و شکنجه
تر شدم. پس از آزادي کتاب و به فرمان استعمار، تحمل کردم و آبدیده

در جهت اثبات ت استعمار را نوشتم که درسامیرکبیر یا قهرمان مبارزه با 
دریافتم بود و چون استبداد قاجاریه در آنافشا شده بود رژیم پهلوي مشکلی 

هاي بیشمار کرد و آن هم با چاپبا آن نداشت و زهر آن را هم تحمل می
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هدفم را خوب منتشر کرد و در میدان مبارزه با تبعید امام و خأل رهبري 
ران نگذاشتیم که مشعل مبارزه با استعمار و استبداد و مبارزه با جمع همفک

 راه روشن شده خاموش شود.
رکبیر هاي ساالنه و سه ماهه مکتب تشیّع، نوشتن کتاب امیدر مجموع نشریه

کري در این ایام  با همف و ترجمه سرگذشت فلسطین از مواردي بود که
ي دینی، تاریخی، هاهاي امام در زمینههاي جوان حوزه و راهنماییطلبه

 اجتماعی و جهان اسالم نوشتم. 
ان ز دوریباً نیمی او تقرو شکنجه شدم  رفتمدر دوران مبارزه، بارها به زندان 

 .  ها و آوارگی گذشتزندگی ام در زندان
یري، بود که پس از دستگ 55در سال  آخرین باري که به زندان افتادم 

 ق تمامخداوند، بهترین توفین  محکوم به سه سال حبس شدم. در این دورا
از قبل را که از این فرصت طرحیبا استفادهعمرم را عطا فرمود یطوري که 

اي در ذهن داشتم، اجرایی کردم و شروع به فیش برداري براي مجموعه
در » تفسیر راهنما«اکنون با نامهاي کردم که» کلید قرآن کریم«تحت عنوان 

است و به دنبال آن تفسیر منتشر شدهجلد  33در » فرهنگ قرآن«و جلد  20
المعارف قرآن به موضوعی قرآن و بانک جامع اطالعات قرآنی و دایره

ه برجمه اکنون در لبنان و پاکستان در حال توجود خواهد آمد. این آثار 
 ها هم منتشر شده است .عربی و اُردو است و چند جلدي از آن

انم تمام شد و وارد اقیانوس مردم مصمم سه ماه مانده به پیروزي انقالب زند
چند ماه قبل از پیروزي انقالب کن کردن استبداد و استعمار شدم. به ریشه
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اسالمی به پیشنهاد امام (ره) عضو شوراي انقالب و کمیته حل مشکل 
 شدم. 1357سوخت مردم در زمستان سرد 

مکاري هبا  پیروز شد و من در شوراي انقالب 57بهمن ماه  22انقالب در  
الب انق متفکران موفق به تثبیت انقالب شدیم.همزمان با عضویت در شوراي
لین اوّ وو بر اساس دستور امام ،سرپرستی وزارت کشور را به عهده گرفتم 

 انتخابات ریاست جمهوري را برگزار کردم.
 از امام (ره) به کمک دوستانی چون شهیدبا کسب اجازهدر همین ایام، 

اهللا موسوي اردبیلی و شهید اي و آیتاهللا خامنهبهشتی و آیتمظلوم دکتر 
س انتخابات مجلدکتر باهنر حزب جمهوري را تأسیس کردیم و در سه دوره

 شوراي اسالمی با رأي مردم شریف تهران به مجلس رفتم و مسئولیت
 ریاست آن را بر عهده گرفتم. 

ي عالی دفاع در امام و سخنگوي شورابا شروع جنگ به عنوان نماینده
راي با حکمی از امام راحل ب 62جریان مسایل ریز جنگ بودم. در سال 

 1367 فرماندهی جنگ به جبهه رفتم و امام با عنایت ویژه خویش در سال
جنگ  کل قوا انتخاب کردند و براي خاتمهمرا به عنوان جانشینی فرماندهی

ی ل تالش موفقو اثبات متجاوز بودن بعث عراق در جنگ در سازمان مل
مام تو پذیرش آن  598و با تدبیر، جنگ را با اصالح قطعنامه داشتیم 
کم در شوراي امنیت سازمان ملل، صدامیان را با حبطوري که  کردیم.

 وان اسرایم ،دریافت صد میلیارد دالر خسارت محکوم کردیم و با تدبیر
 اسراي عراقی را آزاد کردیم.
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مام اه اسی در مجلس خبرگان براي ادامه رپس از رحلت امام راحل نقش اسا
هللا یت ادر حفظ جایگاه والیت فقیه ایفا کردم و با تالش براي انتخاب آ

 خامنه اي، تداوم راه امام را استحکام بخشیدم.
 وستان ز دواپس از رحلت امام و پایان افتخارآمیز جنگ، به پیشنهاد بسیاري 

لت یاست جمهوري شدم و دوبزرگان در شرایطی حساس نامزد انتخابات ر
 ومات سازندگی را تشکیل دادم و در سایه کار و تالش مدیران دلسوز خد

ختار ساخرابی هاي جنگ را ترمیم و کارهاي بزرگ زیربنایی انجام شد . 
گري دولت تا حدودي اصالح کردیم دولت را در جهت کم کردن تصدي

نگان در بسیاري از کشورمان به بیگاهاي وابستگیکه منجر به قطع حلقه
 م.سبتًا ساختنو زیربناهاي کشور را در دوره ریاست جمهوري  ها شدزمینه

 ا حضورب و  درانتخاباتی سالم و آزاد  امانت مسوولیت اجرایی را آن، پس از
بات، در این انتخا. میلیون رأي مردم به منتخب مردم سپردم 30بیش از 

ا گم اه رنشناسی رأسفانه با نمکجریان اصالح طلب، دولت را گرفت. اما مت
 کرد.

و سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام  پس از ریاست جمهوري، در
خدمت به  ،نایب اول ریاست خبرگان و چند سالی در سمت ریاست آن

 ادامه دادم. 
ولیت ریاست مجمع تشخیص ئدر طی دو دهه گذشته و در دوران مسٍ 

مجرّب و دلسوز نظام از يهاهمراه جمعی از چهرهمصلحت نظام، به
به تدوین  کامًال صمیمی وکارشناسانه،و در فضایی مختلفهاي طیف
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ضمن حل برخی اختالفات  و عالوه بر آنکلی نظام پرداختیمهايسیاست
انداز شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی، تدوین و تصویب سند چشم

 است.ساله نظام نیز از دستاوردهاي این دوره 20
 وگونه گذشت. طبعًا این زندگی، پرماجرا هر حال زندگی من این به

تی قبل حساله انقالب و  40پرحرف است. شاید بیشترین سخنرانی در تاریخ 
ها، ها و بازدیدهاي نماز جمعه، مراسم، برنامهاز آن، از من باشد. در خطبه

ریق دفتر ها از طها و مصاحبهسخنرانی و مصاحبه داشتم. همه این سخنرانی
 کنند.شود. آنها دارند کارهاي خود را میبه تدریج پخش می ،نشر

ي دو سه نکته براي خودم شیرین و جالب است. اولین جایی که برا
ًا طبع خودم شیرین شد، مسأله قطعنامه بود. البته فرمانده جنگ بودم و

و ن بایست همه چیز را براي جنگ تهیه و آماده و رزمندگان، فرماندهامی
که  مکردم. فرماندهی نبودکردم که این کارها را میمردم را تشویق می

گفتم که دشمن را شکست روحیات را تضعیف کنم. تا لحظه آخر می
ها و خبرها را در دهیم. جنگ از صدر اسالم، همیشه حماسه بود. آدممی

اي خواندند. هر رزمندهبینید که گاهی خود حضرت علی(ع) میجنگها می
خواند. این، طبیعت جنگ است. آدم باید روحیات ي داشت که میرجز

 طرف مقابل را بشکند و نباید روحیات نیروهاي خود را ضعیف کند.
شود این جنگ ادامه پیدا ولی به جایی رسیده بودیم که دیدم دیگر نمی

اي دیگري خواستم به گونهکند. چند سال آخر جنگ با تردید بود. می
وقتی فرمانده  62اي دیگر شد. در سال . بعدها به گونهجنگ را تمام کنم
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جنگ شدم، بعد از عملیات رمضان و والفجر مقدماتی که مقدماتی نبود و 
بست وقتی شکست خوردیم، اسمش را مقدماتی گذاشتیم، جنگ به بن

 رسیده بود.
، امی گرينظ باالخره قرعه فرماندهی به نام من افتاده بود که از تجربیات

 رخالف. یعنی ما را بداشتمو ماه آموزش در پادگان باغشاه سابق فقط د
زي هم رانداي تیقانون به سربازي برده بودند که بعد از دو ماه فرار کردم. برا

تم. نداش ناییتجربه من دو روز اردو در چیتگر بود. با فنون نظامی واقعاً آش
 ارد.کامل داطالعات عمومی داشتم، اما فرماندهی جنگ نیاز به آشنایی 

برنامه و هدف اصلی من این بود که ارتش و سپاه را با هم هماهنگ کنم 
که دو ادبیات، دو آموزش و دو شیوه متفاوت داشتند که آسان نبود در یک 
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جبهه بجنگند. تفکر ارتش، نظم آهنین در همه کارها و ارتباطات بود. تفکر 
یش برویم. ارتش هیچ وقت سپاه، انقالبی واقعی بود. یعنی تصمیم بگیریم و پ

کردند، خط اول دشمن را شکنی میها خطگونه که سپاهیراضی نبود آن
 بشکنند.

داد. هاي تهاجمی را عمدتًا سپاه انجام میطور طبیعی، واقعًا جنگ به
کردند. با کرد. هواپیماهایش خوب کمک میارتش از پشت کمک می

f14 ها هم خیلی کوپترکردند. هلیو توپخانه که فعال بودند، پشتیبانی می
کردند. در دریا هم نیروي دریایی ارتش حضور داشت. خوب حمایت می

 هاي تندرو دست پیدا کنیم. اواخر توانستیم به قایق
نها آکرد. اولین حرکت انصافاً ارتش در هر سه نیرو خیلی خوب کار می

ز کرد بعد اکه افتخاري براي ایران شده بود، این بود که عراق فکر می
روع وز شانقالب، ارتش و به ویژه نیروي هوایی ایران از هم پاشیده که ر

روي گونه به چندین فرودگاه و پایگاه کشور حمله کرده بودند. نیجنگ آن
قبه ارتش عسورتی پرواز بسیار مؤثر،  150هوایی ما در فرداي همان روز با 

 ه کارکدند. در آن مقطع کرعراق را منهدم کرد. خلبانان ایرانی این کار را 
ت سال، امکانا هشتبزرگی بود.ارتش تا آخر جنگ، یعنی در تمام آن 

داري شود. نگهزمان شاه را حفظ کرد و هنوز هم از آن امکانات استفاده می
ین اند، این تجهیزات خیلی مهم است که با انضباط خوبی که داشتند و دار

 کنند. کارها را می



 
 

 
 

  

     

 

 

 اهللا هاشمی رفسنجانی   مجموعه سرودهاي مردمی در پاسداشت خدمات آیت                          

                 

 

38 

ه با کگونه بود. من در آن شرایط رفته بودم نگ اینبه هر حال اوضاع ج
هایی تأسیس یک واحد، اختالفات ارتش و سپاه را حل کنم. پیشرفت

و را د، فاوع شداشتیم. چند عملیات افتخارآمیز را انجام دادیم که از خیبر شر
ر دیم. گرفتیم و بعد از آن در شلمچه، حلبچه و جاهاي دیگر عملیات کرد

خواستیم تا نزدیک کرکوك رفته بودیم که اواخر جنگ می کردستان عراق
 به کرکوك برسیم.
ها گرفتند، هاي خیلی خطرناك را از اروپاییها شیمیاییاما وقتی عراقی

هاي شیمیایی، اواخر جنگ جهانی دوم ساخته شده نگران شدم. آن سالح
 عراق به اربودند. دنیا تا آن موقع از آن نوع سالح نداشت. وقتی آن سالح 

دم خودش هزار نفر از مر 5دادند، یک نمونه را در حلبچه آزمایش کرد که 
 ه بهکرا در جا کشت. تعداد زیادي از مردم مصدوم و مجروح شده بودند 

ر دنگیم. توانیم با آن وضع بجایران آورده بودیم. بعد از آن دیدم دیگر نمی
، هم ل غربد. در شماجنگیو داشت با ما میبود جنوب، آمریکا وارد شده 

ه از و اگر فردا عراق چند نمون آنگونه بود که گفتم فکر کردماوضاع 
شود؟! اگر در هایی را که در حلبچه زد، در تهران بیندازد، چه میبمب

ر سبر  تبریز، اصفهان، کرمانشاه و مخصوصاً شهرهاي نزدیک بیندازد، چه
 آید؟!مردم می

را پخش نکردیم. خیلی رّقت بار بود. منظره کامل قتل عام مردم حلبچه 
بخشی از آنها را پخش کردیم. من چند روز پس از بمباران به اتفاق آقاي 

اي اشکم قطع دکتر روحانی به آنجا رفتیم و وقتی برگشتیم، در مسیر، لحظه
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هاي عجیب و غریبی بود. شد که آن مردم را دیده بودم. واقعاً صحنهنمی
گونه بکشیم. اوالً چنان انیم مردم عراق را اینتودانستم که ما نمیمی

و نمی خواستیم که توانستیم داشتیم، نمیهایی نداشتیم. ثانیًا اگر هم میسالح
، آن اي بود که فقط تنفسبه گونه عراقی ها،استفاده کنیم. سالح شیمیایی 

 انداخت. واقعاً همین مقدار کافی بود.کشت و به زمین میآدم را می
یگر عملیات حلبچه خدمت امام رفتم و گفتم: در این شرایط دپس از 

ما با اتوانیم بجنگیم. فرض کنید روي زمین عملیات کنیم و جلو برویم، نمی
ها را داشته خواهیم بجنگیم؟ حتی اگر این سالحمی نهاین شرایط چگو

گونه بکشیم. ولی صدام توانیم استفاده کنیم و مردم را اینباشیم هم نمی
اي نیست. امام توضیحاتم را زند. این دیگر جنگ عاقالنهان داده که مینش

لبته نیم. اککه فکري بکنیم و راه حلی پیدا  گفتنداز ما خواستند و  ندشنید
قاومت مسال  20که حاضریم  اشاره کردند به اینکه ما سالهاست می گوییم

قطره  تا آخرین«هاي ماست که به مردم گفتیم کنیم. در و دیوار پر از شعار
دم چگونه به مر حاال ،"هست هام خانهجنگیم. صداي ما در تماخون می

 پذیریم.بگوییم که قطعنامه را می
نزدیک دو سال بود که قطعنامه را معطل کرده بودیم. چون نپذیرفته 

پس از آن پیش » شود.نمی«گفتند: می بودیم. مدتی نگه مانده بود. امام 
کنند که نجنگیم. باید بجنگیم. امام قبول نمی«تم: آقاي رضایی رفتم و گف

گویید تا آخرین نفس روید، میکنید؟ شما که پیش امام میچکار می
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خواهید ما اگر می«گفت: » خواهید بجنگید یا نه؟جنگیم. باالخره میمی
 »بجنگیم، به تجهیزات و امکاناتی نیاز داریم.

هایشان ه کف خواستهک هاي خودشان را نوشتآقاي رضایی خواسته
خواهید ما بجنگیم، باید اگر می«گفت: بود. سقف خیلی زیاد بود. حتی می

ون چ» شیم.فارس بیرون کنید. ما هم باید بمب اتم داشته باآمریکا را از خلیج
 ده است.ش عراق به بمب اتم نزدیکداد که که اطالعات ما نشان می

شکل نگ مدیدند براي ادامه جآن نامه را نوشت که وقتی امام خواندند، 
دهیم و فعًال سال دیگر انجام می 5اولین عملیات خود را «داریم. نوشته بود: 

یشان ایک نامه خواندنی است. » داریم.جبهه را با همین کارها گرم نگه می
خواستیم با عراق بجنگیم، شرایط و شروط همان گفت. اگر میدرست می

پا، آمده بودند. شوروي، آمریکا، اروبود. چون همه دشمنان به صحنه 
ه بداشت  ها و همه آمده بودند که ما را ازپا در بیاورند. اوضاع کامالًعرب

اي با سران نشستیم و بررسی شود. در جلسهرسید که دیدم واقعًا نمیاینجا می
 اي نیست، باید خدمت امام برویم.کردیم و گفتیم که چاره

ادیم، امام هم نامه آقاي رضایی را خواندند، وقتی رفتیم و بیشتر توضیح د
خواهم بگویم، چیزي که در زندگی من، برایم شیرین است، قانع شدند. می

رسیدن کار جنگ به قطعنامه است. این مهم بود که قطعنامه را پذیرفتیم. 
منتها چون از موضع قدرت پذیرفتیم و دنیا فهمید که دیگر در زمین شکست 

رفتیم نشینی کرده بودیم، اما دوباره پیش میسه جا عقبخوریم. در دو نمی
و مشکلی نداشتیم. چون از موضع قدرت وارد بحث قطعنامه شدیم، دنیا 
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اي که شوراي امنیت سازمان ملل با اجماع خیلی خوب استقبال کرد. قطعنامه
تصویب کرده بود، به ضرر ما بود که آن را به نفع ما تغییر دادند. به جایی 

میلیارد دالر براي ما نوشتند و عراق  100که ما طلبکار جنگ شدیم و  رسید
توانستیم رفت که میاي پیش میمتجاوز معرفی شد. شرایط به گونه

 هاي خود را تأمین و اسرار را آزاد کنیم.خواسته
 از کارهاي مهم زندگی من همین فتوحات جنگ است، امادیگر یکی 

اق، کارها، از دو طرف ایران و عر همان توانم به آن بنازم. چون درنمی
شدند. قطعنامه را نقطه شیرین زندگی خودم هاي زیادي کشته میانسان

اي به کرد، با فاجعهدانم. آتشی را خاموش کردیم که اگر ادامه پیدا میمی
 رسید. پایان می

د. بو پس از آن در داستان اسرا گیر افتاده بودیم. صدام خیلی خبیث
ودش اصًال که ترحّم ما خیلی باالست، در حالی که او در وج دانستمی

اضر حهاي داراي اسیر باشیم، ترحم نداشت. براي اینکه تحت فشار خانواده
خر اوا نبود اسرا را به آسانی آزاد کند. کاري به سرش آورده بودیم که

برادر «اش را دیدید که نوشته بود: کرد. حتماً آخرین نامهالتماس می
ایر الجز 1975از جمله مفاد قرارداد » خواستی، گرفتی.ی، هر چه میهاشم

لوي جبود که خودش در زمان شاه امضا کرده بود، اما هنگام شروع جنگ 
خواستی، هر چه می«هاي تلویزیون پاره کرده بود. نوشته بود: دوربین

 »یم.خواهی؟ بیا تمام کنگرفتی. دیگر چه می
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ن ترین لحظات زندگی م، یکی از شیریناولین روزي که اسرا برگشتند
هاي زندان بودم، است. چون خودم در بدترین شرایط به دست جالد

آید؟ ر عراق چه میهزار نیروهاي اسیر ما د چهلدانستم برسرآن می
ها که آزاد شده بودند، نکات بسیار عجیبی از زجرها و مشکالت بعضی

وافق قعی بود که با صدام به تن موکردند. آن لحظه شیریاسراي ما نقل می
 رسیدیم و اولین 

یرون م بگروه اسرا وارد ایران شدند. هیچ وقت شیرینی آن لحظه از ذهن
 شود.داند که بهترین لحظات عمرم حساب میرود. خدا مینمی
که  یکی از کارهایی که بسیار جدي از آن خوشحال هستم، این است   

هاي را  با عرب المللیکنیم. روابط بینبعد از جنگ توانستیم دو کار مهم ب
بایست از نو جنگیدند و میمان حل کردیم. چون همه آنها با ما می اطراف

را درست کردیم و کشوري را که  ها و همه روابطکاري کنیم. با اروپایی
 دنیا ه ازواقعاً منهدم شده بود، در آن هشت سال توانستیم با امکاناتی ک

 ا ربناه زیوبی ساختیم. البته کامل کامل نشد، اما تقریباًجذب کردیم، به خ
 ی درساخته شد و کارهایی اساسی آن موقع شد. من این را افتخار بزرگ

 دانم. ما واقعاً با آن شرایط کشور را ساختیم. تاریخ جنگ می
ا مه پیدهاي بعدي ادامه دادند و هنوز هم دارد اداالبته کارهایی را دولت

کنم بعد نازم و فکر میهم یکی از کارهایی است که به آن می کند. اینمی
 تواندبسان از جنگ، با دست خالی، با آن شرایط و با آن همه نیاز مردم، ان

 کشورش را بسازد ، کار بزرگی است.
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 از لحاظ شخصی چیزي که براي خودم خیلی شیرین است، کار دوران 
ن و م تفسیري براي قرآن به صورت فارسی و روازندانم است که توانست

ته وانسعالمانه بنویسم که تا به حال در این ده، بیست، سی سال کسی نت
براساس  تند.ایرادي بر آن بگیرد. خیلی ها خواستند چیزي پیدا کنند، نتوانس

  فهرست جامعی از همه نکاتی که در قرآن هست، به صورت فرهنگ ،آن
ین و ا آمده است. به نظرم آن کار طلبگی من است قرآن در سی و سه جلد

 واهدهم واقعًا یکی از افتخارات زندگی من است که ماندگارترین آن خ
 بود.

ه کهایی که عمر ما در حال تمام شدن است، آخرین کاري در این دوره
ی حال خوشحال هستم که انجام دادم، جلوگیري از انحراف سیاسی است. در

نژاد که رفت، از دوره دوم احمديه طرف اختناق میکه کشور به سرعت ب
خواست به آن طرف پیش آمد و بعد کشور ما با آن انقالب نمی 88مسائل 

ه است ک رسیدیم. معلومبرود و اشکال واقعی پیدا شد و داشتیم به اختناق می
ا پایان نیست و همیشه دیر یآید. هیچ اختناقی بیاز نهایت اختناق چه درمی

 ایان دارد.زود پ
کرده بود،  من موفق شدم در بدترین شرایطی که تبلیغات ما را محاصره

تا حدودي این وضع را عوض کنم و مردم دوباره با همان مردانگی که 
انتخابات بسیار  92انقالب را پیروز کرده بودند، به میدان آمدند و در سال 

کاري نکردم. مردم گذاري، تبلیغات یا معنادار شد. من که هیچ جا سرمایه
هوشیار شدند. یعنی توانستیم فضایی باز کنیم که مردم هوشیار شوند و من 
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کردم و دیگران هم کمک کردند. االن مردم هم به هوشیاري مردم کمک 
 گونه شدند. ما این

ه مردم کتواند بمیرد. بعد از آن فکر کنم الحمدهللا االن انسان راحت می
ر یک روند. ممکن است ما به خاطردند و جلو میدیگر راه خودشان را باز ک

عادت کردیم، حرکت مردم را  مقدار احتیاط کارهایی که در زندگی
ه الماندم و عهم به نفع است و باید باشد و قدم به قکندي کنیم که این کندتر

ن با ای وکنم ملت ایران در مسیري قرار گرفته و عاقالنه جلو برویم. فکر می
ا تش رشینی که داشتند، االن راهی را باز کرد که تصمیماهمه فراز و ن

 گیرد. خودش می
اه راین هم جزو نقاط زیباي زندگی ماست که نزدیک پایان عمرمان، 

سته که ب ی راانقالب را ببینیم که مردم گشودند و باید ادامه پیدا کند. راه
کار ه اینبا فقط باز هم مردم راه را باز کردند و مالبته شده بود، باز کردیم. 

 کمک کردیم . 
 اکبر هاشمی رفسنجانی

***** 
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  على سید یاور

 
 

 ولى لمدارع و عمار تو اى                    على سید یاور اى هاشمى
 آفتاب اى على، سید ناصر                    انقالب افتخار اى هاشمى
 لىمنج سیاست و دین شد تو از          على سید مالک اى هاشمى

 است هآغشت ما دین سیاست با           مست گشته واال ال زجام اى
 ما تبهاى آتشین دواى اى                 ما شبهاى اختر اى سهیل، اى
 میروى دشمن جنگ حیدر مثل        ىقو سوز اهرمن اى !شها اى
 آشنا هنگ صد رزم با مالک       آشنا جنگ با جمعه، خطیب اى
 مسلمین داغ و درد طبیب وى               دین مرز با آشنا هماى اى

 است کرده انتقادى گر ترا کس
 است کرده هادى و شیخ طریق مگُ

 ىمیرو آنقر و دین طریق در       قوى خارى دشمنان چشم به اى
 ىآمد خوش ولى یار وفا با           آمدى خوش على سید گل اى

 ست شهرنبى و تو شهر ما شهر
 است زینبى و عشق شهر و خون شهر

 هشد در والیت عشق از شهرى        شده پر والیت بوى از شهرى
 پرشتاب ،دارد موج دریا مثل                انقالب ولى بر عاشق شهر
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 عشق شهر و کار شهر و فرش شهر
 عشق بحر و گندمست کشت شهر                                       

        خدا در فانى سربازان شهر
 مدعا بى و پرور شاهد هرش                                                        

  است پر شبنم و الله از ما شهر
 است پر مریم چون و اكپ زنان از                                              

 ست ولی شمعش و پروانه ما شهر
 است على یدس عاشق ،جان و دل از                                    

 نیست آلوده ما شهر اجتماع
 است زینبى و حجاب با ،دخترانش                                      
 نیست گسترده ،ما شهر اقتصاد
 نیست پرده بى ،تانلطف از نیاز بى                                         

 

  /  ( * )* .........* 

 در سفر استانی بیجار شهرستان با مردم  عمومى دیدار

  یکی از شهدا فرزند توسطشده  اجرا

 

***** 
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 پیک رهبر خوش آمد

 
 اي پیام آورده از رهبر سالم

 وردي تو اي یار اماممژده آ                   
 قدمتمبس خوش آمدها نثار 
 گشته گلباران وطن از مقدمت               

 چشم ما روشن زدیدار تو شد
 تو شد رمردم این سرزمین یا                  

 شاعران چون بلبل نغمه سرا
 گل بیامد اندر این گلشن سرا                 

 آمدي و شهر گلباران شده  
 از قدومت خطه آبادان شده                    

 خوش قدم هستی تو اندر این دیار   
 چون که داري خود پیام از سوي یار      

 یاور ما رهبر واالي ماست   
 شادمان از پیک او دلهاي ماست             

 دشمن از این شادي ما خوار گشت   
 از پریشانی بسی بیمار گشت                  

 نانت از حسادت ناخوشنددشم   
 دوستان از شوق دیدارت خوشند            
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 چون گلی هستی زگلزار وطن
 نغمه چون بلبل سُرایم در چمن               

 مقدمت بس قلب ما را شاد کرد
 رأي تو این خطه را آباد کرد                   

 اي گل باغ والیت هاشمی
 مت هاشمیپیک رهبر با شها                  

 از خدا خواهیم عِز و شوکتت
 تا که باشد پایدار این دولتت                  

 چون ثناگوي وجودت شد سلیم
 حافظ و یارت خداوند نعیم                    

 
/  ( * )   * ............... 

 در سفر استانی اهواز شهرستان با مردم عمومى دیدار

 اهواز 92زرهی  لشکرگروه سرود  توسطشده  اجرا

 اهواز 92ز لشکر زرهی ا  -سروان میر سلیم 

 

***** 
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  اي یار رهبر

 
 ار سنگردرودم بر تو اي سرد               سالم اي هاشمی اي یار رهبر

 باغ امامی گلی از گلشن و                     مبارك مقدمت بادا گرامی
 ات رهبرویی مجري مُنویّت                    فداي مقدمت اي نیک اختر

 کبر پیر خمینیاعلیّ                             تو چون عباس از بهر حسینی
 تو امیدواریم بمهر و لطف                         اگر ظِلِ در بر سر نداریم

 به دیدارت دل ما شاد کردي
 چه خوب کردي که از ما یاد کردي

 پاینده گشته به یُمن مقدمت                    دوباره بندرِ گز زنده گشته
 برفت از دیده ها نور و  ز سر هوش
 چو شد فانوس دریائیش خاموش

 ا بر فروزيکه این فانوس ما ر              بُود این آرزوي ما که روزي
 امَم شاد گرددیقین ، روح ام                   اگر این بندرم ایجاد گردد

 الب و عمر رهبربقاء انق                              زدرگاه خداي دادگستر
 رزند شاهدفنماید مَسئلت                     سالمت بهرت اي حامی قائد

  /  ( * )* .............* 
 در  سفر استانی بندر گز شهرستان  با مردم عمومى دیدار

  شاهد بندر گزان فرزندجمعی از  توسطشده  اجرا

***** 
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 بر همدوش با ره

 
 فرخنده باد ایام تو ! هاشمیهمدوش رهبر

 خرم بهار شهر ما شد از مبارك گام تو
 دست خدا بنوشته بر لوح دل ما نام تو

 ایران بنازد در جهان کاندر سیاست ارشدي       
 

  ،خوش آمدي ،خوش آمدي 
 !اي دولت محمدي !اي افتخارسرمدي

 
 استهبانات از جان ترا دارد قدم بر دیدگان

 د به خاك پاي تو عطر گالب و زعفرانپاش
 مقدم مبارك آمدي در موطن آزادگان           

 شهر شهادت شهر عشق شهر عفاف و بخردي                   
 

  ،خوش آمدي ،خوش آمدي
 !اي دولت محمدي ! اي افتخارسرمدي

 
 خوش آمدي سامان ما ،به به ز سوي رهبري

 ما از مقدمت عنبر فشان شد شهر استهبان
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 بین سوره والتین بود سرلوحه بستان ما
 اکنون که بر ما سر زدي ،دانم نظر داري بلند

 
  ،خوش آمدي،خوش آمدي
 !اي دولت محمدي !اي افتخارسرمدي

 
 را از کرم با همت جانانه ات بنواز ما

 آنجا مبارك خانه ات ،در مملکت هرجا روي
 برکام ما لبریز کن این ساغر و پیمانه ات   

 له عشرت بیافروزد به یمن ایزديتا شع
 

  ،خوش آمدي ،خوش آمدي
 !اي دولت محمدي !اي افتخارسرمدي

 
                                     اد وپنج  چهاردهم اردیبهشت یکهزار و سیصد و هفت/   .............. *( * )  /  

 در سفر استانی استهبان شهرستان با مردم عمومى دیدار
 انامور تربیتی آموزش و پرورش استهبي دانش آموز سرود گروه وسطتشده  اجرا

***** 
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  برادري تو ،با خامنه اي

 
 اي روح خداي از تو مسرور         اي هاشمی اي رئیس جمهور

 رهبري تو ،يبازوي قو                         تو يبرادر ،خامنه ايبا 
 

 گشته جاودانه ایران زتو                            اي مالک اشتر زمانه
 جمند گردیدایمان زتو ار                     ایران ز تو سربلند گردد

 
 انیجم حقیر همچو سبرج                     مبهوت سیاست جهانی

 باعث اشتهار قرآن تو                                 تو مایه افتخار ایران
 

 راینزتو گشته اسفء ا یاح             محکم ز شما شده است آئین
  نی شادیراروح و دل اسف                      زین مجتمع عظیم فوالد

 
 ا قراريمبر قلب حزین                       هرجا که قدم نهی بهاري

 میديبما د يروح دگر                  روزي که به شهر ما رسیدي
 

 م شما نهادیمسر در قد                          دمتان هنوز شادیمقاز م
 ده خمینیبا شیوه و ای                          شاگردي مکتب حسینی
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 .....اکزدل بزداید هر غمی ر           آرد به جهان چو هاشمی را
 تو خرسند اي روح امام از                 با روح خدایی بسته پیوند

 
 نام مهدي دل زنده شود ز                    تا آنکه رسد امام مهدي

 م دین و کشوراز بهر دوا                          در سایه التفات رهبر
 

 یم هاشمی راتمجید کن                            تایید کنیم هاشمی را
 اودان بمانیجپاینده و                         همواره تو شادمان بمانی

 
                                    ششم شهریور ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد وچهار    * )  /  بیست و( 

                                        اسفراینیابو طالب /     اسفراین شهرستان با مردم عمومى دیدار

 
***** 
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 فصل دوم 
 
 

 ایران اسالمی  ازندگیدر تجلیل از س
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  ناخداى عرصه سازندگى

 
 خوش آمدى محبوب ما در بزم یاران   

 سردار ایران ،بشنو حدیث ایل لر       
      ما مردمانى آریو برزن تباریم

 فرزند کهگیلویه، مرد کارزاریم                   
  سواریم برنو به دوش ویکّه تاز و تک

 شکاریم دریا دل و رزم آور و دشمن  
      ما جز به درگاه خدا سر خم نکردیم

 بى حرمتى بر احمد خاتم نکردیم     
 ما عرصه بر تیمور جانى تنگ کردیم

 تا دشت ارژن با سپاهش جنگ کردیم
    ها جانانه ماندیمدر شّط سرخ جبهه

 خاك وطن از خصم بد سیرت ستاندیم
   غرق بودیم گر درمیان آتش و خون

 برقلب دشمن تیر رعد و برق بودیم     
 ما خندق و چزابه و مجنون گرفتیم

 با چنگ و با دندان و جوى خون گرفتیم
  ما وارث چابک سواران شهیدیم

 با چشم دل، ایثارشان در جبهه دیدیم         
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 در رکابت سربلندیم  !اى هاشمى جان
 دیمبر عهد تو تا خطّ آخر پایبن           

   معمار آبادانى و بازوى دینى
 در عرصه سازندگى تو بى قرینى                    

 اى فاتح دروازه سامان ایران!   
 تندیس دریاى سخاوت، مرد باران!                
   خوش پا نهادى بر کویر تشنه ما

 اى ناخداى عرصه سازندگى ها                  
 

                  یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج                 ( * )  /  آذر ماه سال 

 در سفر استانی کهکیلویه شهرستان با مردم عمومى دیدار
 مدرّس دانشگاه آزاد اسالمى واحد بهبهان   /    سیاوش نریمان 

   
***** 
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 تا گلستان سازد این، ایران را

 
 رده ظهورکباز نور هاشمی                    امروز شد وادي طور ،بهرمان

 فورغت داده خداوند ا رتبه         خاکی اي عزیز و گرچه از این آب
 و نورتلطف حق دائم ببارد بر               طینت پاك است اي مرد خدا

 بت همچو مورما اهالی در رکا                   تو سلیمانی اال اي نور حق
 ودي کوه نوربکه  باشد ز با                     منعقدبا ذکر قرآن  نطفه ات

 د ادبذکر قران و دعا با ص             باب تو مشغول بودي روز و شب
 هست ما هست دانیم الصوم عرض سال

 یا رب جالل استم الذکرئدا
 ندر زمینیوسفی آید پدید ا             ین باب و این مادر چنیناآري از

 هم قرآن را حافظ دین است                  را ایران ،تا گلستان سازد این
 اه حق روانردائما بودي به                     لت در جهانذتن ندادي بهر 

 خونزقلبت پر  اسالماز غم            گر چه زندان بودي و گرچه برون
 ءطف تمام انبیالمورد                                اي نور خدا تیتا موفق گش

 ت آبروصد برابر داد حق                   شکنجه دیدي از دست عدو گر
 زمین شد عطا سرداري ایران               تن رها کردي براي حفظ دین

 هراي خوش گ ،سروري بر اکبران         اکبر آمد  نامت از لفظ پدر
 تو مجاهد یار دین یار امام

 مدام(خدایا این مدام) شیبا حامی دین خدا
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 ی از نذر امامتو شفا بگرفت                        ......... ت مجروح چونگش
 اي خوش کالم ،رونقی در انقالب          آب دادي نهضت پاك امام

 هبر قبلی امامهم مطیع ر                         دینهم مطیع رهبري در امر  
 تیري بر عدو وهست گفتارت چ

 اي مرد نکو ،وتسد ایرانی 
 وتهست در کل جهان غوغاي          هاي تو گویم از فضیلته من چ 

 اطمهفاي محب  مرتضی و                    هست دوستی تو در قلب همه
 مدح گو بر هاشمی" رضایی "شد 

 از هاشمی ءدور باد چشم سو
 

 ( * )  /    بیست و هشتم آبان ماه سال یکهزارو سیصد و هفتاد و دو

 تان کرمان روستاي بهرمان نوقاس سفر استانی به

   رضایی  رضا

 
***** 

 

 

 

 

 



 
 
  

              
                                                                                                                  
                                                                                                                

   
                                                                               

                                                                                  

 

 رچین خیال   پ                                                                                     

                                                                                                           
65 

  سردار رفسنجان

 
 رفسنجان اناز سردار ییک ،ز بعد جنگ تحمیلی

 براي عزت ایران ،قدم بگذاشت درمیدان
 بزد آستین خود باال و ایران کرد آبادان

 نشد هرگز پشیمان ،بحول قوه اهللا
 ایران چون گلستان شد ،ز راه آهن اسقات

 شمان حسودان وطن چون تیغ برّان شدبه چ
 همه کوهها گلستان شد ،ز سد بندي بی پایان

 بستان شد و باغ ااراضی کشاورزي عمد
 ملت بسیج گردید ،براه خودکفایی در وطن

 ورود جنس بی معنی ز خارج بی اثر گردید
 بر شهر گردید ،بنادر ها همه فعال کار

 آثار آبادي عیان گردید ،به هرجا بنگري   
 خدا باشد نگهدارش که از بهر خدا کرده

 براي نسل ما کرده ،هر آنچه هاشمی کرده
 بلی از بهر این ملت تماما بی ریا کرده

 زبان زشت گویان را حوالت با خدا کرده   
  ( * )  /  دوازدهم تیر ماه سال یکهزارو سیصد و هفتاد و شش 

 ذبیح اهللا کریمی/    شهرستان تفرش
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  هاي امید نخل

 
 ند همت و ایثار چون شتاب گرفتمس

 مجال شب شکنی را زآفتاب گرفت
 حدیث رفعت مارا ستاره باور کرد

 چو پلک خسته خود را سحر ز خواب گرفت               
 نوید هاي پیاپی ز قهرمانی ما

 اب گرفتبز چشمان شیخ و ش ،سرشک شوق
 شرافتی که جهان را به آفرین واداشت

 نقالب گرفتز خون شهیدان ا ،وطن
 دگر به اینهمه عزت خلل ندارد راه

 این کتاب گرفت ،ز وحدت است که شیرازه
 هزار شکر خدا را که نخلهاي امید

 میوه هاي ناب گرفت ،به شاخه شاخه ي خود
 درود ما به مقام ریاست جمهور

 اثر از امر آنجناب گرفت ،که این بنا
 به پشت گرمی فرمانرواي ورزش دوست

 یتوان رکاب گرفتفلکی مسن ز تو
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 به ابتکار و درایت به بازسازي ملک
 امیر کبیري ز رخ نقاب گرفت

 به چشمه سار حقیقت که پیش رو داریم
 ز چشم سوخته جان میتوان سراب گرفت

 به ورزش کهن و زورخانه مفتخریم
 که اعتبار ز نام ابوتراب گرفت

 به عشق شاه والیت در این مکان شریف
 ره صواب گرفتخوش آنکه گام نهاد و 

 به صدق آنکه در اینجا  بیان حاجت کرد
 هنوز دست نینداخته جواب گرفت

 را "براتی"اسیر پنجه پیري ببین
 به ورزش اینهمه سرمایه شباب گرفت

 
  نجیکهزار و سیصد و هفتاد وپخرداد ماه سال  ( * )  /    هیجدهم         

 محمدرضا بیاتی  /    شهر قم

 
***** 
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 ه کلنگ زبرق ضرب

 
 صبا رساند نویــــــــد !زبرق ضربه کلنگ

 که این بنا به شهیدان ما دهـــــد امید
 ز برق جستن هر ضربه تان به کوه و دشت

 پدید آمده آثارتان به هر گلگـــــــشت
 چوبرق و هم بی سیم ،نفت و گاز و صنایع به

 امیــــــر زعیم ،ایم توانمندي اتدیده 
 رها شد از ســـــوییبه هر کجاي که آبی 

 موريبر آن حصار گرفتید اگــــر که چون 
 همه ذخائر میهن ز حیف و میل خـــــطا

 به یمن همتتان شد محافظت آنــــــجا
 به لطف و قدرت یزدان ز راه ابـــــــریشم 

 گشوده شد به جهان راه ما ز خشکی ویم 
 ت ســــــــردار غنیمت است وجود گرامی

 رایت از جهـــــان دادارجزاي خیر شما 
 کنون که نوبت فرهنگ جنگ گفته کلنگ

 خون پاك شهیدان بیاد آید و جــــنگ
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 يبزرگ جانبـــاز ،تو خود به یمن وجودت
 يبزن کلنگ بنا را به نغمه ســــــــــاز

 هزاران شهید درمستند ،کلنگضربه به هر 
 بردستــــند ،به عشق ،هزار الله شهیدان

 ند پس از هزاران ســــــــالبه یادگار بما
 بال دنکه هاشمی به بناي شهید خوش ز

 چو ایزدي به ثنایت یک از هزاران گــــفت
 چگونه گوهر پاك تو را تواند ســـــفت

 

 یکهزار و سیصد و هفتاد و ششخرداد ماه سال ( * )  /            

 هان  شهر اصفبه سفر استانی در مراسم افتتاح ساختمان مرکز فرهنگی دفاع مقدس 

 دکتر سید  مهدي ایزدي دهگردي

 

***** 
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  پدیدار آمد خورشید چو

 
 همرهان راه گشائید که دلدار آمـــــد

 یوسف مصر در این لحظه به بازار آمد
 

 مقدمش باد مبارك به بیابان کویــــــر
 که ز یُمن قدمش سبزه و گل بارآمــد

 
 صولت وحشمت او دشمن اسالم چو دید

 دست بر دست زد و نقش به دیوار آمد
 

 یاور رهبرم آمد که کند دلــــــــــشادم
 داروي درد مِن خسته و بیمار آمــــد

 
 تا گل چهره او محفل ما را آراســــــــت

 بلبل طبع من از شوق به گفتار آمـــد
 

 من که باشم که کنم وصف خط و زلف نگار
 پدیدار آمد خورشید چو  جمله خود گفت
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 خدماتی که به سازندگی کشور کـــــــرد
 حقش این بود که مشهور به سردار آمد

 
 گو سر از خاك برون آورد آن میر کبــــیر

 بنگرد آنچه همی گفت به کـــــردار آمد 
 

 چشم بد دور از آن سرو دل آرایـــــش باد
 خرم و شاد همیشه رُخ زیبایـــــش باد

 
 یزد در سفر استانیشهر با مردم عمومى دیدار( * )  /   

 اداره عقیدتی سیاسی نیروي انتظامیاز /    سید جالل فاطمی نسب

 
***** 
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 خشت خام 

 
 تو شاهباز بر بام ایران زمین

 ام ایران زمیننببالـــد ز تو                                        
 مرید امام و تو غمـــــــخوار او

 ـــــار اوبه دوران بی یاوري یــ                                
 علی را به دوران وزیر بوده اي

 لیر بوده ايبه مانند مالــک د                                    
 به راه هدف بــــس جفا دیده اي

 يازدوست و ز دشمن خطا دیده                              
 نفاق و ترور چون پدیدار شــد

 بیدارشد ز هر خطبه ات خفته                                    
 چو صدام در جنگ و ما بر دفاع

 دفــــاع امیري و فرماندهی در                                  
 به بحران و آشوب دوران جنگ

 ــنگجتوانا مدیري چو مردان                                 
 رسیدچوآن جنگ وآتش به پایان  

 ــــیددگر وقت عمران ایران رســ                             
 به کابینه ات پاك مردان خادم
 خادم به سازندگی پاك دستان                                 
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 چو دانا به    اسرار   ســـازندگی
 ـازندگیشدند یار   سردار ســــ                               

 لب فرو بســــته اي ؟!اواخر چرا 
 ي؟!انشستی و بغض در گلو بسته                              

 تو در خشت خام ماجرا دیده اي
 یا دیده اينشان از نـــــفاق و ر                                

 سکوتت جوابی است به تاریخ ما
 ـاریخ ماـــبدان  جاودانی به تــ                                 

 
 

( * )     / * ............. 
  معلم بازنشسته /    حسن حدادي 

***** 
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 نوبت هاشــمی

 
 بنام خداوند مــــستضعفان
 که فرموده حاکم شوند در جهان                      

 بشد انقالبی در ایران زمین
 نبه گیتی نظیرش نبینی چنــی                            

 ه سر بسر پاشده بهردینهم
 علیه مظالم و اصحاب کــــــین                         

 امام(ره)باصالبت نمود رهبري
 نکرده به تاریخ چنین ،دیگـــري                       

 بشد سرنگون شاه طـاغوتیان
 فراري شده جمع مستکـــــبران                         

 ه ايزبعد امام فرد شایستـــ
 يجلو دار در خط بایــــــسته ا                         

 بود در پناه خداي کــــریم
 یممقامش نماید مـــــــعزّز عظ                          
 خالصه کنم این وقایع چنین

 بشد موسوي راس دولت گـــزین                      
 نوبت هاشــمی ،پس از او بود

 خدایش ،تعالی دهد دائـــــــمی                       
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 چو کوه استوار عزم اوآهنیـن
 سیاست مداري مجرب وزیــــن                        

 کشتی هر جا برد،بخواست خدا
 درَاگر صهیونیسم جامه بر تــــن دَ                     

 به تدبیر صف ها شکسته کند
 و خصم بسته کنــــدحصاري بر ا                       

 خصم نامرد باشد کمیــن ولی،
 تهاجم کند جمله بر علـــم و دین                      

 به تحریم ها گرکه دارد امیــد
 یداز آن فقر دانشگهان را بـــــــد                      

 تالشی ز بهرپژوهش همـــــی... 
 مـــــیکزو دشمنان را نکوهش ه                     

 به علم و به تکنیک پوشش کند
 به خلع ید از علم کوشش کنـــــد                    

 مبادا که دانشگهان پرثــــــمر
 به عزم پژوهش به بندند کــــــمر                      

 مبادا اساتید با عزم جـــــــزم
 شکوفا نمایند تکــــــــــنیک رزم                     

 نند دفع هجمه به دانش به دینک
 ــینبدینسان موثر بیفتد یقــــــــ                        
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 چو دردینمان علــــــم واال بود
 ــــودبه نزد خداوند باال بــــــ                           

 خصوصاً در این دولت دین مدار
 رزگاتوقع بود بــــــــیش از رو                         

 که دانش پژوهان کنیم تقویت
 ـــتنوابغ در اینجا کنیم تربیــ                           

 وسائل و امکان تـــــحقیق را
 دافراهم کنیم ما بلــــــطف خ                           
 وگرنه همین دشمنان پـــلید

 یدزنند تهمتی بر روال جـــــد                           
 ملکرد ما را نشانه کننـــــدع

 به حرمت شکستن بهانه کـنند                            
 کنیم شکریزدان پاك» ادیبی«

 انی داریم در این آب و خاك زعیم                  
 خداوند توفیق بیش آن دهـــد

 سالمت سعادت به ایشان دهـــد                        
( * )      /........ * . 

 استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر /   دکتر علی اکبر ادیبی

 برنده جایزه جــــــــشنواره خــــــــــــــوارزمی

***** 
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 سپاس اي بهترین معمار ایران 

 
 ا دل بسته بودندبه امداد خد                     در آن دوران که مردم خسته بودند
 ود و سینه ها تنگبروانها تیره                   در آن دوران که از ویرانی جنگ

 سرزنش بود سخن ها بر سبیل                 در آن دوران که میهن در تنش بود
 ه میدان عالمی ربانی آمدب                                   ندا آمد که رفسنجانی آمد

 انوار خورشید از جهان شد خرم                         فروغ هاشمی بر ما درخشید
 مان توسعه آغاز گردیدز                                    گره از کار مردم بازگردید

 وت زندگی شدلطیف و پرطرا                         همه جا صحنه سازندگی شد
 ورشید حکمتخوطن شد روشن از                      ببارید آسمان باران همت

 لک ما طوفان سختیبرفت از م                            یکبختیخرامان شد نسیم ن
 ل زیباي بستان امامتگ                                          ایا اي سرو باغ استقامت

 رهبري نورٌ علی نور کنار                                 چریک پیرو سردار سلحشور
 سالم ناب استاکالمت گوهر                       نگاهت از زمین تا آفتاب است

 گنج آتینا تو داري ز حکمت                             دم عیسی ،ید بیضا تو داري
 ز مهر خدا در دل نداريبه ج                                تو سردار کبیر این دیاري

 ل ایرانیان را شاد کرديد                                    تو هر ویرانه را آباد کردي
 داري خدا ترس و امینیجهان                               تو الحق خادم ایران زمینی

 ا ،خدا را می شناسیعلی آس                            تو رمز هل اتی را می شناسی
 ند پدر شیوا کالمیمانه                                            تو فرزند برومند امامی
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 ه هاي دولت دیننشاندي پای                       نشان دادي به مردم شوکت دین
 بر مرد جهاد و اجتهاديا                                      یگانه قهرمان دین و دادي

 یدي میان سینه داريتو خورش                           دلی روشن تر از آیینه داري
 ین دنیا به چیزيانبستی دل در                        ی خواهی براي خود پشیزينم

 اي دین مردم کار کرديبر                               فزون از نیم قرن ایثار کردي
 حظه اي بیرون ز میداننرفتی ل                           نترسیدي ز بند و رنج زندان

 رده شب را دریديشگفتا پ                              چو شمعی روشنایی آفریدي
 ي مصلح بیدار ایراناسپاس                             سپاس اي بهترین معمار ایران
 ي در دریاي مروتسپاس ا                               سپاس اي شعر زیباي مروت
 ي قهرمان بی هماوردسپاس ا                             سپاس اي آیت اهللا جوانمرد

 وشان حکمتسپاس اي چشمه ج                    سپاس اي نم نم باران رحمت
 ي از بی نهایتسپاس اي پرتو                      سپاس اي مظهر هوش و درایت

 میدانهاي پیکار سپاس اي مرد                         سپاس اي ناخداي کشتی کار
 ار خاك میهنسپاس اي پاسد                       بی باك میهن سپاس اي منجی

 ي فاتح دلهاي مردمسپاس ا                            سپاس اي یار بی همتاي مردم
 ي مقتدر سردار رهبرسپاس ا                              سپاس اي محرم اسرار رهبر

 ین و آسمان باددعا گویت زم                      وجودت بی گزند و جاودان باد
 

 د زرهانی سید احم/    یکهزار و سیصد و هفتاد و ششدوازدهم اردیبهشت )  /     ( *

***** 
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 ناجی مستضعفین 

 
 

 اي یاور مستضعفان ،خیر مقدم گویمت
 شاد باش در جهان اي ملجاء آزادگان 

 مرزداران وطن در انتظار دیدنت
 اید در بیاندر تالطم بوده اند وصفش نی

 در سیاست هم کیاست تو کلید کشوري
 با کلید تو حل گردد مشکل سلدوزیان

 سالها در مرز کشور جانفشانی کرده ایم
 از تو می خواهم مدال جاودانی را نشان

 مرزداران کهن صدها سالطین دیده اند
 بی توجه از کنار ما گذشتند چون زمان

 اینک آن افسردگیها زنده گشت
 یم در کنار خود عیانچون ترا دار

 سید ساالر دین موال امیر المؤمنین
 در والیت مهربان بودند با خرد و کالن

 یا که آن پیر جماران سرور آزادگان
 بی پناهان را پناهی بود همچون آشیان
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 ما به پیشوازت همه یکدل به پیمان آمدیم
 تا به اثباتش رسانیم عهد و پیمان را به جان

 از افتخار کشورتعهد و پیمان با دژي 
 چون بال گردان میهن گشته اي هم سایبان 

 خشم استعماریان و خصم شیطان جهان
 دائماً در فکر هستند تا برند از ماکیان

 کور دل آنان که از دین و سیاست غافلند
 مکان و هاشمی نعمت بود از خالق کون 

 ر می بارد به میهن بهر دیناز کالمش دُ 
 ه آتشفشاناز سیاستهاي او ایران شد

 آفرین صد آفرین بر ناجی مستضعفین
 افتخار دین و میهن آشناي عرشیان

 از کیاستهاي او غرب جهان آواره است
 هر کجا پا می نهد رنگش شود چون زعفران       

 آن وجود نازنینش بهر ما از گنجها باالتر است
 بارالها این وجود نازنین رامحفوظ دارش در امان

 
 یکهزار و سیصد و هفتاد و ششرداد ماه سال ( * )   /     خ 

  مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع فوالد خراسان در سفر استانیدر 
***** 
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 سردار سازندگی

 
 

 صبح نیشابور را شستند گویی با گالب
 کز فضاي باغ و راغش می تراود عطر ناب

 اي هاشمی در پایتان ز آسمان شهر ما،
 ، شعله شعله آفتابدسته دسته گل ببارد 

 بوي رضا (ع) دارد هنوز کوچه هاي شهر ما،
 آمد ، با وجود آن جناب اهللابوي روح 

 مرشد آن پیر خمین ،پاك فرزند رشید
 یاور رهبر؛ که می باشد ز نسل بوتراب

 اسوه سازندگی آیت آزادي و
 از قدوم میمنت بارش ببالد انقالب

 نام سرداري که در سازندگی شد بی مثال
 روشن از اسالم ناب وجودش میهن ما،با 

 تا رهاند امت ما را زهر وابستگی
 میدهد سردار ما فرمان : یاران پرشتاب !

 زین همه همبستگی و زین همه سازندگی
 مار زخمی گشته اندر پیچ و تاب دشمن ما،
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 در کنارت جمله می مانند در سازندگی

 قامت یاران پاکت ،خالی از هر اضطراب
 مرد عرصه ي سازندگی آزاده !هاشمی

 قدرت ام الکتاب حافظ جان تو باشد،
 

 یکهزار و سیصد و هفتاد و ششاردیبهشت ماه سال 

 سفر استانی نیشابوردرشهر با مردم عمومى دیدار 
 شاعر نیشابوري/    محمد پروانه

 
***** 
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  چون توئی غمخوار ما

 
 نیمیبارالها ،خالقا ،اي ذوالجاللِ ذوال

 حالیا در انجمن وجد و شور و حال است، این چه 
 افتخاري َبس عظیم و شور و شوق و یکدلی

 جا گرفته در نهاد هر بلوچ و زابلی
 با نیابت از تمام ِ مرزداران بلوچ

 کوچ وز عشایر ،جملگی را ،تا سپه مردانِ
 با خلوص نیت و قلبی پُر از مهر و وفا

 خیر مقدم عرضه داریم ،چون توئی غمخوار ما
 ما همه پیرو جوان مهربان، هاشمی اي

 هستیم مطیع اَمرتان ،از چابهارتا سیستان
 چشم ما روشن بشد از دیدنِ آن راهنما

 قلب ما قوّت گرفت از لطف و احسان شما
 گل نثاران می کنیم رامقدم پر گنجتان 

 خاك پایت مرهم ِاکسیر یاران می کنیم
 آمدي تا سنی را گویی که شیعه یاوِر است

 ی ،کفر بی دین زین حدیث ناباور استاَجنب
 آمدي تا راهنما گردي مرا در راه راست

 مفتخر از بهر آنیمِ ، هاشمی مهمان ماست
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 دست بدست هم دهیم و حمله بر دشمن بریم
 مکر اهریمن چو شیر با نعره اکبر دریم

 آفتاب تازه سر زد در محیط کار ما
 جان گرفت این شهر ما از ندايِ یار ما

 م رمز احساسات دل بیتاب وارمی نویس
 از معارف پروریهايِ رهبر عالی تبار

 دلگرمی اهلِ هنر ،اي حامی علم و عمل
 معرفت را مرجع نیکو خصال و خوش نظر

 در وطن چون شمعِ علم و معرفت افروختی
 پیکر بدخواه را در آتِش غم سوختی 

 درس خوشبختی به اهل مملکت آموختی
 اندوختی مایه اي ،از براي ما زحکمت

 در مکاتب درسِ آئیین و دیانت داده اي
 در کتابِ علم و دانش باب حکمت داده اي 

 ما همانا با صداقت دل به اسالم بسته ایم
 وز عدوي بی حیا وز اسارت رسته ایم

 
   /  (*)* ............. /   *  ............* 

 تلخیص / با  سفر استانی در  مقدس مشهد شهر با مردم عمومى دیدار

***** 
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 نیک دوا آوردي ،تو بزخم شهدا

 
 

 مقدمت باد مبارك که صفا آوردي
 دیاري که در آنیم بهار آوردي در 

 همرهانیکه بهمراه تو باشند اینجا 
 یک بیک عرض نمایم که بجا آوردي

 آرزوي همگان بود که ببینیم تو را
 کار ما سهل نمودي که رجا آوردي

 رانشهر بیجار بود شهر بلند ای
 ما و خوربین تو در اینجا که عال آوردي

 شهر ما شهر بزرگان و هنرمندانست
 هست دروازه استان ،تو سخا آوردي

 غله خیز است و منابع زحد افزون دارد
 بهره یابیم کز آن آب و هوا آوردي

 ی ما به کنار آبستگتشنه لب زند
 امر سد بستن آن کن که بنا آوردي 

 ر این شهرروح اسالم و تشیع بود اند
 نیک دوا آوردي ،تو بزخم شهدا
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 همه در خدمت اسالم بپا می باشیم
 در حقیقت بخدا مهر گیا آوردي

 تو روي آوردیمه ما بیاد رخ رهبر ب
 هست پیدا که از آن شخص صال آوردي

 روح روحانیت و مهر والیت داریم
 عرض مطلب بود این بانگ رسا آوردي 

 متاع ه بود جان ورکهدیه از ما بپذیر ا
 خود مفرماي که این هدیه چرا آوردي

 وقت ضیق است و اجازت نبود بیش از این
 بس بنما بهر خدا آوردي "خیّرا"

 ه بیت بیاد رخ معصومانستدچار
 دار صلوات بپاي گوي لقا آوردي

 
(*)    /  .............* * 

 رستم پور پدر شهید دکتر مصطفی/    محمد رستم پور (خیّر ) 

 
***** 
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 تالء لو سازنده انقالب

 
 ا هاشمینشانه دست خد                          ریاست جمهور ما هاشمی

 مقتدا هاشمی خروش امت،                           تالء لو سازنده انقالب
 و مقتدا یار کشوريت                                         تو سرور نور برتري

 ه جان ما مهر رهبريب                                       تو مظهر قدرت نظام
 وستکه عزم تدبیرت ره جهاد ت          سپاه ایران نقش اتحاد توست

 وستتچو نور ایمان پرتو نهاد     به سعی و کوشش پا به پاي رهبري
 ان هاشمیظهور عمار زم                        ریاست جمهورمان هاشمی

 امید  مستضعفانتو ناجی و 
 اي قهرمان ،خوش آمديخوش آمدي، 

 ماسه جاودان ماح                                               دالور و قهرمان ما
 ما و مظهر آرمانت                                        به سنگر عزت و شرف

 طر جانان رسیدشهر بیجار ع به               گل ز بستان دمید ئیزبه فصل پا
 

 / (*)* ............. /  *  ...........* 
 با مردم شهر بستان در سفر استانیدیدار عمومی 

***** 
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 فرصت دیدار

 
   آنکه در سازندگی سردار شد 

 او آیت دادار شد ،هاشمی                             
 حجت حق حامی دین خدا
 تش ستوار شددین حق از هم                        

 علم و حلمش چاره ساز مشکالت
 قول و فعلش سمبل رفتار شد                         
 از عطایش بینوایان بهره مند
 با تالشش سهل هر دشوار شد                        
 تابع اسالم و بر رهبر مطیع

 قاطع و محکم بر کفار شد                             
 اال ما سعیالنسان لِ  لیس

 هر کجا گویی به وي گفتار شد                     
 مهر ورزي فکر او با مسلمین

 قهر و کینش قسمت اغیار شد                        
 بی زبانان را زبان آتشین

 را همدل و دلدار شد بیدالن                          
 در قبال دشمنان حصن حصین

 دوستان را چون دژ جاندار شد                       
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 از وجودش شادمان ایران زمین
 دشقلب غربیها از او افگار                              

 سربلندي بهر ملت سعی او
 دسر فراز از او دل هشیار ش                            
 پیش طاغوت زمان ایستاد او
 سرار شدبا خمینی تا که هم ا                         

 هشت سال آن نقشه دشمن بجنگ
 اهتمامش نقش بر دیوار شد ز                         

 بعد جنگ آبادي شهر و دیار
 برترین اهداف آن ساالر شد                          

 شهر ما را مقدمش داده شرف
 زو مزین کوچه و بازار شد                            

 وصل بود هواي» وافد«در سرت 
 »فرصت دیدار شد «مژده آمد                        

 
  / (*)*  ............. 

 امیدي وافد 

***** 
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 سردار افتخار

 
 البز دریاي انق دریست پر بها ،              نوریست پر فروغ به فرداي انقالب

 
 نقالبهاي اچون شاخه ي گلیست ز گل          پرورده وجود همان باغبان پیر

 
 آقاي انقالب ویاري رسان رهبر                  سردار عزت و سازندگی ،به حق

 
 هباي انقالبساقی شربتست به ص            مرحم رسان زخم بجا مانده از عدو

 
 ر پاي انقالببسر را نموده وقف چو          هم اعتالي میهن و هم اعتبار دین

 
 ت ز درهاي انقالببابی گشوده س                        بر راه سبز شکوفایی وطن

 
 رناي انقالببا یک نواي شاد که ب          آبادي است و ماه به آهنگ هاشمی

 
 ز آواي انقالب واست ،تاریخ پرن                      سردار افتخار بماند به افتخار

 
 یکهزار و سیصد و هفتاد و هفتپانزدهم مهر ماه ( * )  /  

 حیمی ساغندعید رس
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 هاى توسعهمیوه

 
 ندهاى مبتالپاره گردید ب                    گشت درمان دردهاى بى دو

 ا ساز کردقصه فضل ربیع ر               بازکرد پر مرغ خوشخوان رها

 رى دیده بود؟باغ ایران که بها        بودبوى عطراز هر طرف پیچیده

 ورمهتابى نشسته برزمینن              گون شد آسمان از فضل دیننقره

 ما گى برماههدیه کردند تیره              لیک بودند دشمنان در کارما

 لم افراشتندبهرویرانى ع                   چون مروت را زمین بگذاشتند

 بارى از جفایست بارشانکوله           غارت و ظلم و تعدى کارشان

 ونفشان شد آسمان از میخهاخ          اگون شد این وطن از تیغهالله

 ید افسانه شدنام مردان شه                 شان ویرانه شد ازخشم شهرها

 شمنان زندگىیاغیان و د                     طاغیان و قرنها پس ماندگى

 ر خاك مابسنگ ویرانى زدند                  همسفرگشتند با پیک بال

 هادت کاشتندبذرایثار و ش                 ستندیاوران ملک و دین برخا

 زیر به ان آوردبیرق ناپاکش                        همت دستان مردان دلیر

 یدگشتقلب میهن شاد و پرام         دشمن از فکر پلید نومید گشت

 یمار بودبنوبت بهبودى                  االغرض، فصل تالش و کار بود
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 جزم بود»  توکلت على اهللا« با             عزم بود فصل برپایى و وقت

 ت انتخاباصلح دوران به وق            مردى از بطن  و درون انقالب

 زندگىشد مصمم بر سر سا                با تالش وقدرت حق بندگى

 ون عسلچکام ایران گشت شیرین             جامه دیبا بپوشید برعمل

 رد تا فناکجغد ویرانى سفر               بنا چون ستون شهر عمران شد

 هاى توسعه آید به برمیوه                          در کنار این ستون معتبر

 ها روئیده شد بر بام ماسبزه                       در پناه دین حق اسالم ما

 چنین دوران نیابى اى شفیقاین         در به تاریخ وطن گردى دقیق

 عتبار این دیارابرحریم                          درخشد هاشمى با افتخارمی

  

     /   ( * )*  ..........* 
 یکهزار و سیصد و هفتاد و هفتپانزدهم مهر ماه 

 
***** 
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 بودش هاشمى، آنکه ایران را نمودآباد

 

 بودش هاشمى، آنکه ایران را نمودآباد

 شمىیاردیرین امام وهست وفادارها   

 وستردنستوهدر شرایط هاى سخت چون کوه

 کردایران را نگین در مرکب خودهاشمى

 هافرمان امام در جبههبود چون اشتربه

 فایق آمد برهمه بعثى و کفارهاشمى

 صبورى بردبار ،درتقوا درصالبت کوه و

 هاشمى بدنیا باشد درسیاست بینظیر

 ازشاهاین وطن بگسسته، ملک ایران

 شیرازه برآن هاشمى داخ یاد با کرد

 نام سردارکبیرملک ایران را گرفت

 برلیاقتهاى خود در امر اجرا هاشمى

 اسالم پایدارگشت تصویب ازیدش قانون

 درریاست هاى مجلس بهرایران هاشمى
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 هست خادم بهرامت آن عزیزکردگار

 برتصدى هاى ایران است جناب هاشمى

 دست او با دست رهبرکرد ویران کاخها

 با اجانب هاشمىهاى ایراندرمبارز

 روشن است برخلق ایران خدمت واالى او

 دردفاع سرفراز باراى و دست هاشمى

 دادفرمانش خمینى بهرحفظ انقالب

 حکمدار مصلحت بهرنظام است هاشمى 

 پیروخط امامت. حافظ راه والیت

 خودفقیهى عادل و صاحب مقام است هاشمى 

 امرامام فرمانده با رأس قوا در بود

 معه رزم برتن و در جبهه بود هاشمىجا

 در رژیم پهلوى آن غاصبان این وطن 

 مینمود تبلیغ علیه این وقیحان هاشمى

 بندآوردنشخواهى بهسالها برجرم دین

 چون اباذربوددرزجروستمهاهاشمى
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 زاوغافل نبودداد ستم سختىدست بى

 در پى تبعید آن سروخرامان هاشمى 

 یزان وطن میرساند پیک امام را برعز

 درخفا و ترس و وحشت ازپلیدان هاشمى 

 بپابود رهبر مردم براى انقالپابه

 تاطلوع بهمن و فجردرخشان هاشمى

 ت امام آن راحل فرزانه براواعتمادشدا

 هاى سردار سرافرازهاشمىبرکیاست

 زمین امت ایران بر پیرما گفت بارها

 هرچه داد انقالب باشد زوجد هاشمى

 ن عاسى زدرگاه خدا خواهم محال مى

 بهرحاجت چند دعائى از براى هاشمى

 صالحتبارالها برمقرب بندگان

 کن عطاعزت براى یار اسالم هاشمى

 ومکاناى  خالق کون ،اى خدا

 عالم زجان هاشمىباش حافظ درهمه
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 شریک اى عالم سروخفااى ورود بى

 تاظهورمهدى (عج)است ده طول عمرهاشمى

 بحان وکریم که قهارى وجبارى وس اي

 هاشمى باش حامى بهردین از رهنمود

 قادرمطلق توئى ،که ستارالعیوبى اي

 هرکه هست دشمن براى هاشمى کن نابود

 اسالم ما نمودى هدیه اى که قرآن را

 جان قرآن باش حامى برمقام هاشمى 

 اى یگانه قادرمطلق خداى کردگار

 هاشمى مند نطق بران و تیزکن توان

 هایدان درشفاعت وعدهاى که دادى برشه

 باش یاورهم پناه هاشمىبرشهیدان

 اى کبریا مشکل گشا ،هست علمدارحسین

 هاشمى مشگل زکار جان عباست گشا

 برمحمد(ص)ختم مرسل باقى دین مبین

 بدست هاشمى مسجدالقصى شماآزاد
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 حقیر و چاکر وخدمتگزار "کیهانى"هست 

 دولت هم براى هاشمىرهبر هم بههم به

 منام لیکن عاشق کوى حسین(ع)شاعرى گ

 ازحسین خواهد که جاویدان بماند هاشمى 

 باش هاشمى باشى مظفربرجهانمطمئن

 هست دعاى امت همراه راهت هاشمى

 اى خدا بر چهار قل دربطن قرآن کریم... 

 ازبلیات کن مصون جان امیدم هاشمى
  

    /   ( * )*  ........... 

 على کیهانیان
***** 
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 ه سان به گرد وجودت تمام شهرپروان

 

  اى افتخار ملت ایران خوش آمدى

 اى یادگار پیر جماران خوش آمدى

 از مقدمت کنون شده گلپایگان بهشت

 اى رهنماى مردم ایران خوش آمدى

    برپهندشت گلشن گلپایگان زمهر

 چون بلبالن بطرف گلستان خوش آمدى

 گر خوش بیان مااى عندلیب نغمه

 و چهره خندان خوش آمدى با روى باز 

 پروانه سان به گرد وجودت تمام شهر

 اى چلچراغ و شمع فروزان خوش آمدى 

 باغى خزان زده در پیش روى تست  

 اى باغبان به عشق بهاران خوش آمدى
    /   ( * )*  ............ 

 ابوالقاسم طالبى 
***** 
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 شهره در سازندگى 

 

 تى        بعد رهبر افتخار ملت ایران تو هس

 اعتبار این نظام و حامى قرآن تو هستى 

 اقتدار و اعتبارت شد جهانى نزد مردم        

 بهر فرزندان ایران فکر جاویدان تو هستى 

 ن بدست اهل بینش        شود هر مشکلى آسامى

 شهره در سازندگى و اصلح دوران تو هستى 

 رهرو راه امام (ره) و رهبر وحامى مردم        

 مرد میدان عمل در بین همکاران تو هستى 

 افتخارت اینکه بودى یاور پیرجماران         

 رأس تشخیص نظام و مرد اطمینان تو هستى

 در تالش و توسعه کوشش نمودى بى نهایت         

 این وطن را باعث آبادى و عمران تو هستى

 اقتصاد مملکت رشد سیاسى را توخواهان        

 نظام و مرد این میدان تو هستىافتخار این  
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 عمر پربار تو وقف انقالب و مردمان شد        

 تو هستى حق دار و هم درماندرد مردم را به 

 نشر آثار و مقاالت تو ماند جاودانى        

 چونکه باتقوا مدیر و آیت ایمان تو هستى 

 دوره سازندگى با نام تو زینت گرفته        

 عاشق ایران تو هستىچون وفادارنظام و  

 (هاشمى) ثبت است بر تاریخ ایران نام نیکت        

 (طالب) سازندگى و فخر این سامان تو هستى 

 
 یکهزار و سیصد و هشتاد و چهاربیست و ششم خرداد ماه ( * )   /     

 ابوالقاسم طالبى(طالب)  

***** 
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  ناخداي کشتی

 
 آمدي جانا عجب شور و صفا آورده اي

 بر دیار عاشقان لطف و عطا آورده اي 
 اي شیر دلیر مقدمت بر چشم من بگذار 

 دوا آورده اي ،چون غبار ره را برمن
 ايگردراه تو به چشمانم کنم سرمه 

 بر بال در راه دین قالوا بلی آورده اي
 اي امام عاشقان اي مقتداي عارفان

 وفا آورده اي یار،خوش صفا بر مقدمت اي 
 نه تا زخم من درمان شود دست بر قلبم ب

 چون به قلب ما صفا دار الشفا آورده اي
 مقدمت بادا مبارك بر دیار عاشقان

 اي صبور اندر ره شیر خدا آورده اي
 چهره ماه تو در یلدا نمایان می شود

 گویا نوري از آن شمس الضحی آورده اي
 اي تو یوسف ، ما همه یعقوب پیربی دوا

 آورده اي چشمها را از کدامین نورها
 اي به دریاي بال چون  ناخداي کشتی

 کشتی از موج بال کرده رها آورده اي
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 اي نثار تو همه جان عزیزان وطن
 الله ها بهر شما از خون ما آورده اي

 چهره بنما اي فروغ آفتاب ایزدي
 نور را در طور سینا در جال آورده اي

 سالها این دل به شوق دیدنت بی تاب بود 
 ي ، به به صفا آورده ايآمدي خوش آمد

 التیام از دست تو این زخم ناسورم بود 
 دست بیضا در جناح و با عصا آمده اي

 اي مسیحاي زمان، ما مردگان زنده ایم
 روح عیسی بهر ما با حل اتی آورده اي

 درد من درمان نگیرد جز به الطاف خدا
 لطف خدا آورده اي نائب روح خدا  

 بت قدمگداي مفلس ثا "بدري"بردرت 
 میشود درمان چرا بر این گدا آورده اي

 تا نفس دارم نویسم وصف رخسار گلت
 جلوه ماه و قمر را بر ثنا آورده اي

 
 روستاي آرباطان از توابع شهرستان هریس ( * )   /   

 علی بدري 

***** 
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 غم خوار ملت 

 
 ی قریند بو خردمن بی نظیر اي فرد         فرخنده باد مقدمت اي راد مرد دین

 گوهر ثمین اي عنصر شرافت اي             اي ماه آسمان ادب ، اي بزرگوار
 متین صائب وي رأي تو به حادثه ها         اي عزم تو چوه کوه دماوند استوار

 گیر هم چنینصیت درایت تو جهان              آوازه سیاست تو در جهان بلند
 

   تو مانده مستقلهمت کشور ز یمن 
 ر ز پند و موعظه ات متکی به دینلشک  

 
 هد انگبینشکام و دهان خلق پر از         در خطبه هاي جمعه بگاه سخن کنی

 ل نشیناندر مصاحبه به سخنهاي د      مجذوب سازي با سخن خود خبرنگار
 ر تیز بیناندر فراست هم چو بزرگمه       ان وائلیبدر کرسی خطابه چو سح

 ندکمینکشورایران ز بار دگر به      م جنگ نفتهنگابه دشمن خیال داشت 
 

    اندیشه بلند تو بر بست ره بر او
 ورنه چه میگذشت بر این ملک و سرزمین  

 
 یگان و هم بگینبستی تو راه حیله ر          با اتخاذ بی طرفی در خلیج فارس 
 کینمزیبد که شخص حضرت عالی بود    بر کرسی ریاست جمهوري وطن
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 ینوي هاشمی توئی رجل زبده و گز       توئی خلف صالح زمان اي هاشمی
 روحانی متین وفرمانده دلیري                  غم خوار ملتی و نگهدار مملکت

 نگین برخاتم والیت رهبر توئی      ملت چو خاتم است در انگشت رهبري
 نینستقل چهرگز نبوده کشور ما م        سوگند با خداي که در هیچ روزگار

 
 اخالق پاك و خصلت و خوي نکوي تو

 گویی بخلق و خوي فرشته بود عجین
 

 بر حضرتت سالمی و بر همرهان درود
 خواهم سالمتت ز خداوند عالمین

 از ذاکري اگر بپذیري چکامه اش
  از فخر بگذرد سرش از چرخ چارمین

 
 یکهزار و سیصد و هفتاد و ششدهم خرداد ماه ( * )  /    

 محمد حسن ذاکرالحسینی /حیدریه  شهرستان تربت

 
***** 
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 دو عید

 
 

 ز سرزمین پاك وطن بوي یار می آید 
 زگلستان خمینی ، یادگار می آید

 دهید مژده به ایرانیان در غربت
 هماره شاد که سردار با وقار می آید

 هزار خرمن گل ، هم هزارها غنچه
 به پاي نوردیده ملت نثار می باید

 رق ایرانید ببه اهتزاز درآری
 که یار خوب امام بزرگوار می آید

 به سوي ملک قائد اعظم خوش آمدي سردار
 ید خداي قادر منان تو راهمی باید

 سفر به کشور همسایه مان مبارك باد
 که با حضور تو اینکه دو عید می آید

 اضافه شد به نوروز جشن آمدنت
 به فصل گل ، به بهاران ، بهار می آید

 وب ما جناب هاشمی استرئیس دولت محب
 که دشمن از کیاست ایشان دمی نیاساید
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 ستاره اي است درخشان ز انقالب اسالمی
 خص شریفش همیشه حفظ بنمایدشخداي 

 مدیر خوب و مدبر ریاست جمهور
 چه خوب کشور ایران اداره بنماید

 هموست بازوي رهبر، سیاسی و روشن
 ز رهنمود و تالشش گهر به بار می آید

 سالم و چو می روي بدرود چو آمدي
 براي حفظ وجودت وان یکاد می باید

 پیام ماست به رهبر که سید و آقاست
 براي تندرستــیت از ما دعا می آید

 خداي من قسمت باد حق مهدي موعود
 که از براي رهبر و دولت مشکلی ناید

 
 یکهزار و سیصد و هفتاد و ششسال نوروز  

 پاکستـان  اسالم آباد

 صدیقیعزت اهللا 

 
***** 
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 ابران، مثل خورشید

  
 خیر مقدم عرض بنماییم اندر پیشگاهت... 

 لیمان زمان اي سروناز کل کشوراي س                                                       
 چون شما گشتی رئیس کل جمهوري ایران

 جمشید و کورش شد مکرر و داریوش و نادر                                             
 ، امیر اکبرحضرت اقدس جناب هاشمی

 ساکنین فارس قنبر ،لی این زمانیعتو                                                         
 خیر مقدم عرض بنماییم به آن جان شیرین

 تمام فارس پیکرمایی جان ما چون ش                                                         
 از خدا خواهیم که این جان براي ما بماند
 ا زمان انقالب مهدي آل پیمبرت                                                                 

 از خدا خواهیم که این بلبل اندراین گلستان
 ر گلزار ما تا روز محشروید دزنده و جا                                                     

 در جهان گم نام بود این کشور ایران ماها
 ....ید است در دنیا سراسرران مثل خورشیحال ا                                           

 
    /  (*)............*  .  /**............. 

 با تلخیص و بازنویسی

***** 
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 فرزانه روزگار 

 
 یورديبعطر سحر و صبا                       ودرياي یار امام سفا بی

 يبا بیمن خود دوا بیورد            این سینه خسته گر مریضی بو
 

 اونداز حد تو وسنه دم                      اي رو تو آیه خداوندت
 داره لبخند گل بر سر سبزه                     باغ از قدمت پر از باهاره

 
 فرزانه روزگار مایی   /  مائی تو باعث افتخار

   
 ر ماییسازنده این دیا                     ایران شده از تالشت آباد

 شقسردار سپاه و لشکر ع                 اي چشم و چراغ رهبر عشق
 سر عشق یک گوشه چشمی از                    امروز به اهل شهر ما کن 
 

 اییار مائی  /   فرزانه روزگار متو باعث افتخ                  
 /  (*) *...........  / **............ 

 استان لرستان 

 دیدار مردمی  /   سرودي براي خیر مقدم 

***** 
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 اي تو قهرمان 

 
 هاشمی اي تو قهرمان خوش آمدي

 مديمالک اشتر زمان خوش آ                                 
 ياي تو هما بر سر ما خوش آمد

 مديآنشانه لطف خدا خوش                                    
 خوش آمدي در بر ما هاشمی
 مديآدل بزدي بر سر ما خوش                                 

 خار دو چشم دشمنان خوش آمدي
 يهمدم موسی زمان خوش آمد                               
 مرغ دلم پر زده در هواي تو

 طاي توعشهره شده منطقه از                                    
 اي به صفا بازده بر دریایی

 ما رویایی آمدنت بر سر                                           
 همدم صد الله صحرا بودي

 يودبدرهمه عرصه جنگ ما                                    
 شهره المردي ما بادین است

 سترگ به رگ مردم ما آیین ا                              
 /  ...........** ..........*  (*) / شهر المرد /

**** 
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 مه تابان رسید ،مژده به یاران

 
 ندان رسیدهاشمی آن نوگل خ             مه تابان رسید ،مژده به یاران

 ه عزیزان رسیدبلهی لطف ا                          مقدم او با برکت بهر ما
 

 رسید همچو یکی شیر به میدان            گشتبمرد سیاست در ایران 
 رسید باد ببرد و سوي کنعان           بوي خوش یوسف شیرین سخن   

 
 ن رسیدهمچو نسیمی به سپندا             عطر وجودش چو گل یاسمن   
 ریدان رسیدمخمینی به روح                     هاشمی آن پیرو روح خدا   

 
 رآن رسیدقمرد عمل حامی                   در خط اسالم و خط رهبري   
 اران رسیدهمچو گلی سرخ عذ                 هاشمی آن رهرو راه علی   

 
 ایمان رسید بحر سخا مظهر                  هاشمی آن گوهر علم و ادب   
 ه سپیدان رسیددر گرانی ب                      هدیه آن معدن جود و سخا   

 
 مصرف هر هدیه گل است و گالب

 بوي گل هدیه  به بستان رسید
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 و هزاران رسیدگرد وجود ت                       چون همه پروانه شمع تواند

 ه تو فراوان رسیدپشت و پنا                            آن مدد غیبی پروردگار
 

 ر گلزار شهیدان رسیدسبر                                   ن مامه شیرین دلیراغن
 یغام امامان رسیدپحامل                                  عطرگل یاسمن و نسترن

 
 رخ گلستان رسیدسبر تو گل                             تهنیت جمله سپیدانیان

 ختر تابان رسیدروشنی از ا                       کلبه احزان که نبودش فروغ
 

 نور رخ شمع وجودت چو تیر
 آمد و برقلب فروزان رسید

 
  / (*) *  ............... 

 در سفر استانیشهرستان سپیدان دیدار عمومی با مردم 

 سپیدانآموزش  و پرورش  دبیر/     سید محمد جواد فروزان

 

***** 
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  نوگل فصل بهار

 
 زارحسن تو هر جاي ایران صد ه            هاشمی اي نوگل فصل بهار

 من و قراراچتري از آرامش و              هست بر سر ایران ما ات  سایه
 نارقامتش تا آسمان است چون چ          از وجودت کشور ما سرفراز 

 ن گوش و کنارهرکجاي این جها                   رده اي آوازه ایرانمانبُ
 گر گشتند مدارمملکتهاي د                      ایرانیان ما گشته ایم راستوا

 م سواراسب تکتاز زمان هستی          میدان آبادي و جنگبه حاضریم 
 دمتگزارگویی بر ملت منم خ                فروتن هاشمی بسدر مقامت 

 د مهاربا سیاست هاي تو گرد          هر سیاست را که دشمن رو کند 
 خوار گشته آمریکا به پیشت خوار        رسیاست زیرکیتا بدان حد د

 نج بیشماردست پر خیرت به ر                   شد شکوفا انقالب مردمی
 ام را زنده داریادگار آن ام                   اي خدایا  کن اجابت این دعا

 ارعت این شدل هسه ب ،جمله ایران را          هاشمی پاینده باشی تا ابد
 

 وس/  شهرستان گنبد گاو یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج ماه سالپانزدهم تیر
 دانشجوي رشته جغرافیا    /حمید عبدالحکیم شاوزنی  

***** 
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 آب
 

 
 اي دل به خبر باش که دلدار رسیده است

 و از باغ افق کوکب اقبال دمیده است
 دلچسب چو این مژده و فرخنده چو این روز

 است و کسی و نوشیده استتا حال نو دیده 
 بربام تو اي یارا چه دامی است که اینسان

 مرغ دل ما از قفس سینه پریده است؟
 جامی بده زآن دست که دستان تو انگار

 ده خوشه سیاره ایست که برتاك رسیده است
 خورشید چراغیست کز انگشت تو گل داد

 مهتاب ، شعاعی است کز آن دیده دمیده است
 ه بخال لب توستصد حقیر عطش کشت

 لبهات لب چشمه روح که گزیده است
 لبخند ، نمکدان و لبت ، گشته مشکردان

 درهم نمکستان و شکر زار که دیده است؟
 رازیست در آن چشم که هیچش نتوان خواند

 چون رشته عقلی است که در عشق ندیده است
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 مند بگو از چه تباري؟ اي جان جنون
 است؟کز شعله چشمان تو خورشید جهیده 

 از عارف سر منزل پنجم ، سفر عشق
 از هفت گذشته ست و به پنجت نرسیده است

 عمري به طلب رفت ، چه باکیست ، که امروز
 آن مطلب مطلوب ، طلب را طلبیده است

 برعکس شده قصه این غلغله بزار
 رمی کرده و بازار خریده استگیوسف 

 انگشت بگذار زنم بوسه بر آن دست که برآن 
 رقم لطف کشیده است )ره (خمینی 

 بگذار زنم بوسه بر آن دیده که شبها
 از شاخه آن باغ،گل خاطر چیده است

 نیز "ولی"اي والی پاکی که "هاشمی"اي 
 جزامن و امانت ز درت هیچ ندیده است 

 اي زنده دلی که شیداي تو هرگز
 غیر از تب دین و غم مردم تپیده است

 اي باغ سپیده که به هر شاخه گل تو
 اري است که درچمش شب پست خلیده استخ

 دشمن به رجز گرچه پلنگ است ولیکن
 صیدي است که در گوشه دام تو خزیده است
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 تا سجده کند برگل پیشانی تو ، ماه 
 از قله افالك براین خاك دمیده است

 این قامت عرش است که بر فرش نشسته است
 یا فرش، تنش را به دل عرش کشیده است؟

 ك خود خیمه خورشیدبرخاك زده دیر
 خورشید و گذرگاه زمین؟این چه پدیده است

 اي دل به خبر باش رسیدي به سر آب
 گم گشت سراب و خبر از آب رسیده است

 خوش آمدي اي ابر سخاوت ، دل این خاك
 تا حال چنین مزه باران نچشیده است

 آنگونه زدي نقش سحر بردل این قوم
 تکامید به صبح از دل صد شب نبریده اس

 گه سینه شده در جلو دشمن خونریز
 گه در غم آالله رخان جامه دریده است

 چون نخل کریمند و صبورند چو این کوه
 کس شکوه ازاین ملّت شکوه ندیده است

 یکبار بلی گفت و بال گو که به صد بار
 حرف است همان حرف و همان راي و عقیده

 "المرد"یک نکته بگویم ز جوانمردي 
 دیده و یکدم نرمیده استصد بانگ به خود
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 با چه بسراییم زبانحال دل امروز 
 جز از لب بیتی که سرآغاز قصیده است

 اي دل به خبر باش که دلدار رسیده است
 وازباغ افق کوکب اقبال دمیده است

 
  / (*) *  ............... 

 یکهزار و سیصد و هفتاد وپنج ماه سال پنجم اردیبهشت

 در سفر استانیالمرود ر دیدار عمومی با مردم شه

 
***** 
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 پیک خوشبختی 

 
 نقل دهانها گشته است ها،حرف برق این روز

 یب مردم ماگشته استافتخاري بس، نص                                            
 لبریز شوق دل هایتانمژده  اي باغانیان 

 د، برق شادیها هویدا گشته استبرق آم                                                     
 ها دیگر کنار افتاده اندسموشی و فانو

 و صد تمنا گشته استغ و چرا نوبت برق                                                   
 ظلمت خاموشی شبها رو به پایان آمده
 اغ برق زیبا گشته استرچ نها زا خانه                                                       

 کودکان را شاد می بینیم جوانان خنده روي
  ه ها صد نور پیدا گشته استدر درون سین                                                

 پیک خوشبختی رسیده هاشمی محبوب ما
 اشک از دیده ها مانند دریا گشته است

 اهاشمی امروز مهمان است در استان م
 م و دل ما گشته استو چش جاي پایش بر سر                                        

 هر طرف انبوه جمعیت رسیده فوج فوج
 نظر تهران پهناور تجال گشته است در                                                         

 هاشمی با چند گل ببین امروز مهمان ماست
 ن از بویشان محو تماشا گشته استاستا                                                       
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 دیدن این گل که خود بوي خمینی می دهد
 عاشق صف به صف یاران می رسند از هر طرف                                         

 بهر ماها افتخاري بس چو واال گشته است
 اشق آن سرو شیدا گشته استچون که دلها ع                                             

 طرح هاي برق و سد و پل موجی ز شادي آفرید
 ز مشکالت روستا واگشته استصد گره ا                                                   

 اهللا اي عزیز كارب حاج اقا را بگو صد
 و چنین کاري مهیا گشته استکزو چون ت                                                  

 بنگر آن مرد خدا را چون که با ما انس داشت
 ما محبوب دلها گشته است زین سبب در پیش                                            

 پیش تو اي حاج آقا واقعا درمانده ایم
 ت نصیب جمله ما گشته استه الطافچون ک                                               

 طفل دلهامان زشادي در درون سینه نیست
 رشکوه امروز برپاگشته استپبسکه جشنی                                                  

 شور و شوق و عشق و شادي در نگاهها جلوه گر
 ریف فرما گشته استلی تشچون که در باغان گ                                         

 آمده اي باغانیان برقی کنون گر
 الش خوب شورا گشته استاین ز یک سو از ت                                          

 با تشکر از وجود دولت خدمتگزار
 ش سخت احیا گشته استچون که دلهامان ز فیض                                      
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 ا جان می دهیمدر کنا رپرچم اسالم م
 جان ما چه بینا گشته است واز جمالش چشم                                              

 ما همه امروز شادیم و پر از شور و نشاط 
 هبري عازم به اینجا گشته استچون که یار ر                                              

 باز بوي گل رسید امروز در باغان ما
 شارتی مهمان دلها گشته استآري، آري ب                                                 

 
   /  ( * )*  ..........  **.........  / 

 استان بوشهر شهرستان باغان / 

 
***** 
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 آشناي درد

 
 ایران اگر شده ست گلستان زکارتوست

 هرجا فقط نشان زرخ گلزار توست
 دگی و فقرزدائی شعار توستسازن

 هرجاي این وطن سخن از افتخار توست
 اي آشناي درد، قلم شرمسار توست

 بنیان و پایه هاي وطن، پایدار توست
 توستبه  رهبر اگر خوش است، امید وار

 هر جانشان، نشان تو و شاهکار توست
 آن ایزدي که در همه احول یار توست 

 وستآنجا که تشنگی است همانجا، دیار ت
*** 

     تنها ندیم کوي فقیران فقط توئی
 تنها نشان قدرت ایمان فقط توئی            

      معناي آفتاب درخشان فقط توئی
 تنها امید مردم ایران فقط توئی             

 اي آفتاب حسن که از حسن برتري
 اي در میان سحر که هستی چوگوهري   
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  اي در میان هرچه سرند، باز سروري 
 اي قدرت و توان بازوي رهبري          

 بر کلیه فقیر و مساکین تو در زدي 
 رفتی به خانه هاي گلی شان توسر زدي    

     دست روي سینسه تزویر و زر زدي 
 در گوشه، گوشه وطن خود اثر زدي 

    هر شهر، هر دیار بود زیرپاي تو
 این باغ پر زگل همه شد از براي تو           

 شده ز کوشش وسعیت خداي توراضی 
 می خواهم از یگانه هستی بقاي تو

 اي چون علی سفره خالی ز نان بیاب
 شبهر رضاي مردم مسکین بکن 

 اي آنکه توشه ات همه پرگشته از صواب
 یک عده تشنه اند در این دشت پرسراب

 هرجا نرفته اي همه در انتظار تو
 از اعتبار تو است  هرجا سخن زشوکت

 توشد دوستار تو ه دیدارب هرکس که
 کار تو تمام، وصعف نشدشعر خطیب هم 

/  ( * )  .*..........    /**  ........... 
***** 
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 تباري؟  کدامین از پیر،  شیر اي وت
 

 جاري   تو  در  بُوَد  که رود شهامت     تو کوهی مگر این چنین اُستواري؟
 آري ت،مدیون  عمر هستیمبه یک            تو سردار سازندگی هستی و ما

 تباري؟  نازکدامی  ،پیر شیر ايتو        بلوچی؟لري؟کرد؟ فارس؟ یا ترکی؟
 زاري بیشه   در  کرده  کمین  پلنگِ         گرگان و   شغاالن شکارِ   براي

 ده یادگاريجیحون ز  به  تیرش  که      بزرگی  قهرمان    آن  نسل  از  تو
 ِاسفندیاري  چو خورده زخم  هم  وَ         مبارز    مرست  همانندِ  میدان  به

 افتخاري  ي مایه  دباَ  َاهلِبه               بدگو    نادانِ  ز گذشتی  زیبا  چه
 تمداريسیاس کنِر دو هر  بُوَد                اطاعت ، والیت  که  آموختی  تو 

 حواري جلد ز را فتهودا صی              بیاور در  خود  تدبیر   به   و  بمان
 نمودآبیاري  خمینی ار آن که                       انقالبی گلشن  از  زیبا گلی
 اريوق با  سّید آنعمّارِ  وَ                               اَمینی را زمان  امام  اَمینِ

 نداري مغ دگر داري که خدا را         چه غم داري از طعنه هاي حسودان؟
 

 /  ( * ) *  ........... 
 شاعر آل اهللا علیهم السالم /حسین ولی خانی 

***** 
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 اي سمبل روزهاي آبادانی

 
 ر روي زمینبمانند فرشته اي               مدیحه و صد تحسین اي در خور صد

 شبهه به یقین تبدیل شده ست شک و           ازاوج ارادتم به تو ؛بس بود این
 حاج اکبر هاشمی رفسنجانی    /  ر ایرانیاي باعث افتخار ه

 الب هم زیور؛ توبرکشور و انق                      اي موجب افتخار شهریور ؛تو
 هاي پردیور ؛ تو آوازه ي زخمه                   فرهنگ وهنرگرفته اندر بر ؛ تو

 حاج اکبر هاشمی رفسنجانی  /   تو در دل تاریخ وطن می مانی
 و فقط غم دارداین ملک بدون ت                 یه تو ملک کم دارداین ملک شب

 اش روح معظم دارد ایران به تن                     سردار جهاد تا که پرچم دارد 
 حاج اکبر هاشمی رفسنجانی    /  تو روح و طراوت ترنجستانی

 ؛خطر پیداکنده کشتی به شط ز                   اي مرد قبیله ؛ همسفر پیدا کن
 ر کمر پیدا کندچاقوي نشسته                     از همسفران خود خبر پیدا کن

 حاج اکبر هاشمی رفسنجانی  /     اي رهروي مدرس و خمینی
 انس و ملک ذکرتو گرفته اند هم            داري تو به گردن همه حق نمک  

 شده حک ي عرش اعلیاسم تو به رو         دیدم که نوشته اند بر اوج فلک
 حاج اکبر هاشمی رفسنجانی   /  بر تارك مملکت تو جاویدانی

 اي تو در حاشیه ها از متن نرفته                   اي اسم تو مثل نفسم در ریه ها
 به تو ثانیه ها بی تاب رسیدن                   سمت تو همیشه می رسد زاویه ها
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 حاج اکبر هاشمی رفسنجانی     /   اي سمبل روزهاي آبادانی
 نی کالم را می دانیاسرار ب                         درد دل خاص و عام را می دانی
 ت نظام را می دانیتو مصلح                        از خیل بزرگان و حکیمان تنها 

 حاج اکبر هاشمی رفسنجانی   /  در فصل خطر تو حامی ایرانی
 یاست پیريساي بخت جوان که در                یري شایسته مدح و جانب تقد

 ه آیه را تعبیريکآن ینتظري                       صدبار رجال صدقوا را خواندیم
 حاج اکبر هاشمی رفسنجانی /     تو نابغه ي طریقت قرآنی

 ن نشکستیخونت به جگر شده ست و آ        آن عهد که با امام راحل بستی 
 مایی هستیناي شیخ چنان که می             رسید و تو نگسستیجانت به لبت 

 حاج اکبر هاشمی رفسنجانی /    اي عاجز از مدیحه ات خاقانی
 

 نودو پنج یک هزارو سیصدو  سال ماه  بیست ونهم فروردین
 ی انتشار به بهانه سوم شهریور سالروز تولد حضرت آیت اهللا هاشمی رفسنجان

 اسمعیل شاه محمدي
***** 
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 "حافظ"سردار خدا 
 

 سالمت را دگر پاسخ نمانده،خسته اي آیا؟
 و شاید دلخوري،دل رسته اي حتی

 تو محکومی به بوسیدن
 به خندیدن، به ماندن، سخت ماندن

 تو شاید میروي آهسته اما بی گمان پیوستگی با توست 
 ...و تنهایم

 امیدي نیست
 قربانگاه اینجا

  ... این حوالی
 غربت بی اضطراب شهر من جاري است  در کنار

 ...سرداري نمی دانم
 و حالجی نمیخواهم

 تو بی شک مرد میدانهاي دوري ... روز،روزت نیست
 برگشتن،چه رویایی است؟ 

 و آتش بی امان بر چهره ها بارید 
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 اشکی نیست 
 مردي نیست

 سرداري نمانده
 دار مانده 

 .....هیچ حرفی نیست

 
 ود و دون  سیصد ویکهزار و سال

 محمد مهدي میرزایی  

***** 
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 سوم دفتر
 

 ه هایها و شکوائنیازنامه 
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 سان شکایت میکنمنزی ،خدمت پیغمبران

 

 بر رئیس جمهور محبوب و همه همراه آن

 خیر مقدم ما بگوییم مرد وزن پیرو جوان

 شهر ما روشن شده از قدومت هاشمی جان

 با صفا گشته سمیرم هر کجا گلشن شده

 تا ببینند وضع شهر حومه کل دهات... 

 از عقب افتادگی ما را دهند ایشان نجات

 آب بسیاري بود درشهر و هم اندر دهات...

 و هم قنات چشمه و رودخانه ز  میرود هرز             

 آب آن گردد مهار ،گر شود این سد بسته... 

 آب آبشار ،دهد برق دهات و شهرمی  

 گر چنین میشد کشاورزان تولید زیاد... 

 مینمودند، احتیاج بر کشور خارج مباد 

 هم دهات هم شهر ما سیب درختی است زیاد

 خوبی سمیرم گوییا جایی مباد           
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 موقع برداشت خریداران و دالل زیاد

 زحمت یکساله ما را دهند یکجا به باد      

 ر دارند حناب هاشمی شهر و دهاتانتظا

 بهر دانشگاه و هم سرد خانه کارخانه جات

 بدي بهر کفاف در شهر ما سرد خانه گر 

 مصرف بشد در شهر ما ،نفع سیب هر قدر که بود          

 بدي هم دردهات و شهرما کارخانه گر

 اهل بیکاره از این رو مرد و زن بود در رفاه

 بسیار رادکترا گر داشتیم این جاده 

 که اذیت میکند زجر میدهد بیمار را         

 بعد از آن خرج زیاد قربت و هم تخت خواب

 صاحب بیمار ازین رو سخت باشد در عذاب             

 گر که صد میلیارد دالر بخشید باین شهرو دهات... 

 از عقب افتادگی شاید کنند پیدا نجات     

 مهرباناي رییس جمهور محبوب عزیز و ... 

 زین حقیر عرض و سالم خدمت رهبر رسان               
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 گو کشاورز مریضی سال اوهست شصت وهشت

 زحمت صحرا کشیده نیرویش رفته ز دست  

 آرزو دارد رسد در خدمتت تا زنده است

 وضع حالش را رساند چون خدا را بنده است

 میکنم دائم دعا در این جهان از بهرتان... 

 دادتان در آخرت پیغمبران ند برتا رس         

 گرکه نادیده بگیرید این حقیر در این جهان

 تاندر قیامت هر دو را گیرم جلو روي        

 خدمت پیغمبران زیسان شکایت میکنم

 من حکایت میکنم ،عرض و حالم را در آنجا              
 

 یکهزار و سیصد و هفتاد وپنجسال هفتم آذر ماه ( * )  /    

 احمد منصور زاده /    ستان سمیرم شهر

 با تلخیص و بازبینی
***** 
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 شکایت نامه 

 
 اي هاشمی جان، پیرمردم، ناتوانم، بیـــــقـرار

 کشور فدا کردم پسر ، حرفــی ندارممن به 
 آرزو دارم که این عرض مرا جانا بخــــــوانی

 تا نشود شادان دلم این آرزو را از تــو دارم
 انتهدي ،خوش امدي با همرتو سمیرم آم

 پاي مهمان را به روي دیدگانم می گــذارم
 رفت فرزندم به جبهه زیر آتش ماند جــسمش

 مادرش با چشم گریان نیست قبري و مزارم
 باغ و امالك زیادي داشـتم از دســـــت دادم

 واي از دست زمین شهري مرا کرده شکارم
 قسمتی را خود ببخشیدم ،حاالدست جهاد است

 قسمتی دادم به فرماندار و هم بر بخشـدارم
 قسمتی مانده ست باقی لیک من مــالک نباشم

 چند سالی هست اي جان من امید شهردارم
 عرض حالی اینچنین بر تو نوشــــتم گر بخوانی

 یک ریالی نیست حاال از شما هم انــــتظارم
 امر فرمائید ملکم را خریداري نـــــــــــمایند
 ر شما دارم زدست شهــــردارممن شکایت ب
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 یا بفرما شهرداري آنقدر ظلـــــــــــــم نسازد
 ملکم را بــکارم هیا زمین شهري گذارد تا ک

 هاشمی جان ،واي از ظلم زمین شهري کمک کن
 اختیارم هست در دست تو صاحب اختــیارم

 من نمی خواهم کمک جز حــــق خود را طالب
 می نــــــــــگارمگرتو فریادم نیائی بازنامه 

 هستیم خاندان شاهـــــــــــد ،ظلم و اذیت ههم ابن
 می کنم نفرین به درگاه خداي کــــردگارم

 سازمان با ظلم برده ملک ما را ،حـــــــاکم ما
 هست جاي کشت فرزند شهیدم ، شـرمسارم

 نامم عباس دهانی کارمندي بازمــــــــــــانده
 من با شــعارم ،مدلم را گفته ا درد قسمتی 

 
 یکهزار و سیصد و هفتاد وششسال یازدهم تیر ماه ( * )   /   

 شهرستان سمیرم 

 عباس دهانی پدر شهید غالمرضا دهانی

***** 
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  اي که به عشق تو گرفتار شدم

 
 

 هاشمی، اي که به عشق تو گرفتار شدم
 شدم آن گونه که خود شهیر بازار شدم

 ینی خواهیمحضرت خامنه اي را چو خم
 با دل جان پی آن در گهر بار شدم

    بهر جمهوري اسالمی ایران همه جا
 بنده با حربه شعرم در اشرار شدم        

     چنین عشق و عالقت که بدینم دارم 
 اسفرائینی ام و دشمن اغیار شدم       

      من به عنوان معلم همه جا با شعرم
 کار شدمسپري در بر اشرار ستم           

 حیف با اینهمه اخالص و ارادت اینک
 بنده از فرط بدهکاري خود خار شدم

 چه توان گفت چه سازم بفدایت گردم
 که چنان بنده گرفتار نزول خوار شدم

 چاره نبود که شما را شده ام دردسري
 خود چنان سخت گرفتار طلبکار شدم
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 هاشمی اي که بدرد همه کس درمانی
 و بیمار شدم من گرفتار سه تن ناخوش

 نظري کن که خدایت نظري خیر کند
 من که شرمنده آن قادر دادار شدم

 فی البداهه چو سرورم همه خوش گویند
 بخداوند که از زندگی بیزار شدم

 
 یکهزار و سیصد و هفتاد وچهار هشتم آبان ماه سال( * )   /   

 غالمرضا اسفرایینی / شاعر محلی 

***** 
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 ه خوابنام
 

 خواب دیدم من جمال و روي ماهت هاشمی
 شکر حق گفتم که هستم من به یادت هاشمی 

 خواب دیدم که مالقات شمایم در حضور
 بَه چه خواب دلنوازي را بدیدم هاشمی

 خواب محرومین و قلب دوست خواهانت یکی نیست
 اي سلیمان عدالت بخش عالم هاشمی

 دشمنانت خار گردن اي امید مسلمین
 حرومین فداي خاك پایت هاشمیجان م
 دولت مردانه ات خدمت به روستاها نمود

 جان روستائی فداي هر کالمت هاشمی
 حافظ اسالم و مکتب دولت مردانه ات

 شیر میدون شجاعت مرد عالم هاشمی
 در نماز صبح گفتم همی دعاي خیر تو

 زنده باشی در جهان همیار رهبر هاشمی
 فااي رئیس جمهور محبوب کریم با و

 دستگیر جمله محرومین کشور هاشمی 
 خواب دیدم بوسه می سازم کف پاي تو را

 وارث ایران زمین بعد رهبر هاشمی
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 پشت آمریکا شکستی با کالم دُرفشان
 آبروي ملت ایران شما اي هاشمی

 خواب واعظ تا زنهبندان رسد بر دفترت
 روح و جانم هر زمان گوید ثناي هاشمی

 اك پایت روشن استخواب دیدم خانه ام از خ
 گر زبیداري ببینم من شما را هاشمی

 اشک از چشمان من سیلی به دریا می رود
 گر بیایی و ببینی حال زارم هاشمی 

 شعر بنوشتم ز خواب خود برادر با سالم
 تا شود باور که حق است خواب واعظ هاشمی

 مشکل من جز مالقات حضوري بیش نیست
 میکن روا حاجات این مداح مخلص هاش

 
 پنجم آبان یکهزار و سیصد و هفتاد و پنچ( * ) /   

 حسین حسینی

***** 
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 معین الضعفا

 
 اي معین الضعفا حضرت رفسنجانی    

 تو رئیس الوزرائی و امیر ثانی            
 مکتبی را که تو شاگرد امامش بودي 

 ندهندش بفلک مرتبه دربانی               
 خود روز نماز آن خطیبی تو،که در خطبه

 خلقی افسون کنی از آن هم در افشانی
 وآن سخنران بلیغی که ز تبلیغ شما  

 نشر شد در هم جا فلسفه و قرآنی           
 کلمات تو هم حکمت افالطونی 

 هم ز رفتار تو پیدا  ادب  لقمانی                
 صاحب رأي و نبوغی و از آن دوخته است

 ایرانی چشم امید به الطاف تو هر
 هم به دوران تو ایمن همه تبریزي 

 هم ز تدبیر تو راحت همه تهرانی               
 خلق چون خیل خدایند و در این خیل عظیم

 تو شبانی که سزد شخص تو را چوپانی
 واي از آن روز که یک ثانیه غافل باشی

 گرگ در گله فتد با هوس قربانی     
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 نیممنهم از زمرة این خیلم و بیگانه 
 لیک سر می کنم روز و شب به ناسامانی

 این نه شعر است که در صورت ابیاتی چند 
 قصه و شرح پریشانی من می خوانی 

 دخمه سرد و سیاهی است یضبم ز جهان 
 یوسفم لیک بزندان فلک زندانی 

 اهل تبریزم و از سلسله ساداتم 
 جمله اسالف من از قاطبه روحانی

 من  رنجها کرده تحمل همه اجداد
 ازستم پهلوي و غائله خان خانی

 نان و آبی است مرا رزق مقدر آري
 کی دگر شکوه نمایم زغم بی نانی 

 لیکن این ظلم که کرده است طبیت با من
 شرح آن را قرآن داد به من آسانی

 عقب افتاده ذهنی است مرا،کودك من 
 باغمش در دل خودگریه کنم پنهانی 

 
  / ( * ) ** ..............       

 یکم مرداد ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و شش

***** 
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 آیا کسى هست؟ ،چون  هاشمى، ولى 

 

 عشق» انى رفسنج« محبت وقف                   به رسم صدق شد ارزانى عشق

 من»  ام رفسنجانى« اگو بهر دع                          من امبه نیّت این ثنا را بانى

 

 دوست دارم را» هاشمى « همیشه                کسى دلجوست دارمنظر بر هر 

 ام من»رفسنجانى  «رهین لطف                 ام مناگر در نقش حق چون مانى

 

 اظهار کردم» مى هاش« اگر با                         سخن را وقف استظهار کردم

 حق به لطفت ست بعد ازامیدم ه                  دل من گرم شد مطلق به لطفت

 

 ست؟هآیا کسى  ،هاشمى  ن  چو ، ولى  / تفقدگر در این سامان بسى هست

 
 هفتیکهزار و سیصد و هفتاد وسال ماه  دوم مرداد( * )  /    

 شجاع الدین ابراهیمى  /     مشهد مقدس

***** 
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  تویی امیر کبیر

 
   حق کند تو را یاري    ،هاشمی                

 دارينگه ،مصطفی و علی                                           
 اي که مشتاق ملک ایرانی                  

 فقیرانی چون علی همدم                                               
  به فراهان چرا نمی نگري                  

 راز او اثريکه نمانده دگ                                               
     آن مکانی که مهد ایرانست                

 مردانست زادگاه بزرگ                                                
 آن امیرش که فخر این وطن است                 

 من استچچون گلی سرخ زینت                                                
                  همه جاي جهان از او نام است                

 نام استزادگاهش ولی چه گم                                            
 قایمش آن وزیر با تدبیر                 

 ر کبیرکه از او شد تقی، امی                                  
 از بزرگانست   هرکجا نامی                

 هان استبازبینی که از فرا                                     
 بیزد آناز  رخاك پاکش که دُ                
 مکان خیزد زان ،بیشتر غله                                             
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 این زمان که تویی امیر کبیر                
 فتاده بگیر دست این مردم                                              

 خوانم  ل من که چون بلبی غز                
 ز فراهانمافخرم این بس که                                            

 من که از نسل آن بزرگانم                  
 عاشق فراهانم علی به                                                     
 کن» عیسی«گوش برحرف خیر                

 طه ماکنخسفري هم به                                                 
 

 ششم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت( * ) /   

 عیسی شیخ االسالمی /  دبیر انجمن بورقانی هاي فراهان مقیم مرکز 

 
***** 
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 تمام انجمن را سروري تو

 
 ا سروري توتمام انجمن ر                    ود گفتم حقیقت گوهري توبخ  
 رحمت وکجائی هاشمی با لطف               زدیدارت پایان شد صعوبت  
 که دیدي زاعماق دلم شعري              سرودم من به مشهد چون رسیدي  
 یشه اي در کار باشدمدام اند                        مرا چون عائله بسیار باشد  
 ه شعرم صادقم منبوفا دارم                      به ارگانها و جبهه ناطقم من  
 ز بندرم منتریلی ران ،شب و رو              زشغلم گر بخواهی شوفرم من 
 زدُور مردم ناتوانمم مُمن                               مرا لطفی بکن تا کی برانم 
 وأم سالم بمانیدعاگوي ت                          مرا قسطی بده ماشین جونی 
 م پاینده و خوشنام باشد رژی                               خدایا سربلند اسالم باشد 
 دگان حیدري راتو نور دی                       حفاظت کن تو جان هاشمی را  
 را کردم فراموش گرفتاري تو                      اعرِ صفّار خاموشمُحمّد ش  

 
   /  ( * ) *  .................... 

 مشهد مقدس 

 محمد صفاري /   شاعر /  راننده کامیون 

***** 
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 چهارم دفتر

 

 عاشقانه هاي مردمی
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 یار میدان دار دین

 
 هاشمى اى سرو پاك خطه ایران زمین 

 اى امید دین و ملت فاتح فتح المبین
 نام نامیت خیال خیلى سرمستان حق

 شمس عالم قلب اسالم بر مهین وهم کمین
 ام لرزان بود خاصه ،گشایم لب ،گر به وصفت

 مادحت روح االمین ،مدح تو از من نیاید
 له شهیدان یار میدان دار دین   یاور جم

 بر تو مینازد وطن اى ملک را خال جبین  
 بود روح اهللا دعاگویت به مه صبح و ما  
 آن لسان الغیب قرآن امتى از او رهین 

 در خطابت حیدرانه دلگشا دارى
 گشته اشباه الرجال خصم تواى در ثمین

 هاى بى بدیل  بهشتى دشمنت گفته مظلوم 
 بود اى حامى مستضعفین حامیت قرآن  

 تر از شب بود در پیش چشم آن و اینتیره / ادشمن دنیاطلب هر چند بى پرو
 میرالمؤمنینا ،نکوفه را گوید نه ایرا    /  ز مظلومى مردان خدا  داحمد ارنال

 ( * ) /    *  ............. 
 شیخ احمد قربانى  /  فیدسپل  / سواد کوه                                                     
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 از خدا خواهم بماند نام نیکت برقرار

 
 اى   صفا آورده، با خود اى اسطوره تقوا

 اىها آوردهشهر الله به ،ان گلیک گلست                                                   
 ار والى ساالر این بوم کهن  دبا خود اى سر

 اىرکجا با مقدمت مهرووفا آوردهه                                                           
 انقالب سرخ ما مدیون الطاف شماست  

 اىلطف و صفا را از کجا آورده این همه                                                   
 اى    کف بنهادهدر دفاع از خاك ایران جان به

 اىجاعت را تواز لطف دعاآوردهاین ش                                                      
 روزگارى درجهاد واین زمان سازندگى  

 اىوشهیدزنده هستى خونبها آوردهت                                                           
 نامتان ثبت است در تاریخ سرخ انقالب

 اىآوردهصفاو اشمى از بهر ما نوره                                                           
 دیگر ایرانى نبیند همچو سردار اینچنین  

 اىجا آوردهرى تو شکرانه بهچون به هر شه                                               
 از خدا خواهم بماند نام نیکت برقرار  

 اىلپایگان لطف و صفا آوردهگچونکه در                                                  
   /  ( * ) *  ..............                                                                                 

  ابوالقاسم طالبى /    گلپایگانشهرستان  
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  مــرد زمان

 
 در مدح شما هر چه بگویم اینسان

 ئی که علی هستی و ما بیوه زنانگو
 دل رحم تر از شما کجا یافـت شود

 مرد بزرگ ، مــرد زمان، اي نور خدا 
 دارید کرم علی چه زیبـــــــا گونه

 کس نیست ندا ندکرمـــت در دوران
 مسند قدرتید اما دل رحـــــــم در

 محبوب همه امت از پیر و جـــــوان
 زیزدر نزد شما رئیس جمهور عــــــ

 جمع است محبت و لیاقت به عیــان
 افسوس زبان من چه الکن باشـــــد

 در وصف شما چشم و چراغ این جهان
 

ه ببراي تشکر و سپاس براي همه محبت ها و مخصوصاً توجه شما نسبت 
راي زت بخانواده شهدا و با آرزوي سالمت و توفیق روز افزون و عمر با ع
 محترمشان آن ریاست جمهور عزیز و خانواده 

 دو یکهزار و سیصد و هفتاد وسال  چهارم مهر ماه

 مادر شهید دکتر مرتضی لبافی نژاد
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 توتیاي چشم  

 
 توتیاي چشم خاك رهگذار هاشمی

 اید از وقار هاشمیبکبک را خجلت ب
 گفته بودم تا به عالم من نسازم مدح کس
 بگفتا اعتبار هاشمی» لم یشکر «نص      

 یها از او سر بر زندآنقدر خوب است و خوب
 با غزل مدحت کنم اي نامدار هاشمی

 زان زمان که حکم رعیت داري او شد قلم
 چشم عالم شد فرو از اقتدار هاشمی         

 پیرو موالي حق در جنگ و صلح و قهر و مهر
 قوه عقل و تدبر بین به کار هاشمی 

 همچو بلبل با صداي خود چو لحن جنگ گفت
 ل به دشت و الله زار هاشمیشد هزاران گ       

 او که لطف و مرحمت بود از خدا بر دوستان
 تا ابد چشم عدو آزرده خار هاشمی 

 زان سیه چشمی که آمد شهر ما شد زو پریش
 چشم ما بر در شده در انتظار هاشمی

 مرکب او تا عنان پیچیده بر ویرانه اي
 هاشمی رري جوامدر پی اش گل آمد و ق
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 اند سکندر در سپهاو م در سخا حاتم ز
 مرحبا بر پیک فرخ بال و بار هاشمی 

 خانه هر پیرزان را داشتی مد نظر
 بهر تعمیرش روان شد اعتبار هاشمی

 چون سلیمان نبی هم پادشه بود و غالم
 با ستاره همدم است شب زنده دار هاشمی

 جمله ي کشور سراي او و ملت آن او 
 بهر حفظ این پدر اهللا یار هاشمی

 اوگشته به پا دمن جمله از شت است وهر چه د
 بلبل ما پرکشد تا شاخسار هاشمی

 من چه دانم وصف تو ناگفته بسیار است و بس
 عذر می خواهم به درگه تاجدار هاشمی

 هاشمیان توانی نعت این وارسته را
 ار هاشمیکجمله عالم بماند وصف 

 
 یکهزار و سیصد و هفتاد و شش یازدهم تیر ماه

 سید ابوالقاسم هاشمی /       استان فارس  شهرستان المرد

***** 
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  نـــام نـــکو

 
 جناب هاشمی از مقدمت همه شــادیم

 به یُمن مقدمت این موهبت خدادادیــم
 

 زِوعده هاي جِنابَت امیدوار شــــــدیم
 سالمت تو زِدادار خواستـــــار شــدیم

 
 جهان نماند و ماند به دهر نـــام نـــکو

 کسی که به نیکی برند نام از او خوش آن
 

 خوش است آنکه به پاي تو گُل نثار کنم
 نثار مقدمت این دُرّ شــــــــــاهوار کنم

 
 

 یکهزار و سیصد و هفتاد و شش سال  یازدهم تیر ماه( * )  /  

 احمد نادري /    شهرستان جیرفت 

***** 
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  مرد عمل

 
 ملاي قائد و اي زعــــــــــیم و اي مرد ع

 اي مظهر فضل و داد و کوشش نه اَمَــل
 

 این فکر بلند و دانش و بــــــــــــینش تو
 در راه وطن خالصه گشته به کَـــــــمَل

 
 انسان موحّدي و در عیــــــــــــــن کمال

 دولت به ریاست تو بگرفت جــــــــمال
 

 آخر چه توقّع که چه احساس کند خصم لئیم
 و چیــــست زوالاندیشه چه و ملک چه 

 
 قلبت بطپد در ره این ملک و آئین ملت پاك

 خادم بوطن توئی زخصم و بیگانه چه باك
 

 دانید و بدانند و بـــــدانـــــــــــــیم همه
 کس را ندهیم و نسپاریم از این ذرّه خاك
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 ت را همه از پیـــــــــــــرو جوان شایستگی 
 ــانتأیید بداریم و بگوییم چنـــــــــــ

 
 تقدیـــــــــــــس ازوبه این هاشمی است و 

 رهبر بسالمت که خشــــــــــنود از آن
 

 در خدمت خلق و امــــــــــت هستی مدام
 این مام وطن بتو سپرده اســـــــت امام

 
 رحمت به روان و تربتــــــــش صبح و مسا

 کوبر دست کفایتت عطـــــــا کرد زمام
 

 د فرخــــــــــنده رسیداینک که بهار و عی
 هم غنچه گل زشاخه بنمــــــــود پدید

 
 عیدي من حقیر بنــــــــــــــــما تو عطا

 ایّام بکام باد و همــــــــــــــواره مزید
 

 ششیکهزار و سیصد و هفتاد و سال   بیست و سوم اردیبهشت ماه( * )   /    

 فرهنگی بازنشسته  دبیرداود سلیمانی  /    قمشهرستان 
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 اند در بر نقش تمام تووامانده

 

 ادیه از نقش گام توآباد شهر و ب                 اى سرافراز ملت و میهن زنام تو

 ه بر احتشام توهستند معترف هم                مردان کارزار و عمیدان روزگار

 مالت خصام تواس فضل و کپدارند          ستاید ترا بفضلتنها نه دوست مى

 اند در بر نقش تمام تووامانده            نقش آنچنان زدى که هنرپروران عدد

 این خودنشانى از کف داورى توداشت

 گشت آهن وکزخاره نام توگرموم

 ن زمانند خام توانبوه پختگا                  دوعالم سیاست و تدبیر و نظم ملک

 وفیق جام توتسرشار بود از مى             در بزم اهل معرفت و جمع اهل حال

 ادت بکام توایزد فشاند شهد سع         شیرین زشهد بعد تو شدتاکه کام خلق

 ب دولت زبام توتاسرکشید کوک        هاى تارروشن زبرق چشم تو شد کلبه

 م تونظاهم برمقتضاى مصلحت و     رونق گرفت صنعت و دانش دراین دیار

 اهتمام تووطن زپى  بزداید از                     غبار نبارتاجارى شداز صفاى توا

 دق کالم توص و امیدپرورراه                   باشدگواه گوهر پاك وضمیرپاك

 تردارى و رویى گشادهدستى گشاده

 خوش دولتى است عقده گشاى مرام تو
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 دام توب دشمن  زم و عاریت سرر در       در مهروعاطفت دل یاران اسیرتست

 لتیام توهاى میهن و هم ا هم زحمت       ت بر صحایف تاریخ روزگاربث شد

 هاده سربخط احترام تونامت                         اىتاجان ودل بیارى رهبر نهاده

 مام تابکف اهتمام توزآمد                         ایران مقام و عزت دیرینه بازیافت

 عتصام تواپیروزگشت روز تو از         هم رسول تو معتصم به فضل خدایى و

 دار خدمت دیگر شدى بجاستگرعهده

 هاى عارف و عامى مقام تودر سینه

 و قیام تو ودق این خود بس است اجر              منظورعاشقانى ومقبول عارفان

 فام تو الل از رخ آئینهمگرد                         ایزدهمیشه یار تو با روبد در باد

 ا یاد و نام توکى میرود زخاطر م            اى هاشمى بنام اى هاشمى بسیرت و

 گونه گزاریم وام توشرمنده تاچ                        وامدار رنج تو و همت توایم

 اهتمام براه امام تو جز گام                       از پاس رهبر و پاس تو چاره نیست

 یار عظام توود رهآغاز میش                     خاتمىه ن را بچون بسپرى زمام وط

 حسن مطلع و حسن ختام تونازم به           یعنى که راه خبرتو، مختوم خیرشد

 ب سالم تولدرسینه شور عشق تو به      حمید « دارند مخلصان وفاپیشه چون 
  یکهزار و سیصد و هفتاد و ششسال  بیست و چهارم تیر ماه 

 میر سبزوارى/    قلهک  
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 به چه می انــدیشی ســــــــــــــردار ؟

  
 به چه می انــدیشی ســــــــــــــردار ؟

 اندیشه ات پــاك ، به زاللــــــــــی آب             
 "ماء کل شیی حیمن الــ "و چه زیباست آیه                                   

 ان زیــباي حیات یک امــــــتیو تو واژگ                                                  
 

 به چه می انــدیشی ســــــــــــــردار؟
 افقهاي روشن دیدگان تیز بین ات ، خیره در                               

 تو گرفت وشنی از وجــــــــودکه ر افقی                                                  
 

 به چه می اندیشی ســــــــــــــــردار ؟
 طراوت می پاشد دستان مهربانت،                      

 است  سوي آینده در راهبسرسبزي از سر منزل تو  و قافله                             
 

 چه عظمتی اســــــــــــت در تو
  نه بکرنش واداشتهکه کوهساران را حقیرا                      

 ستوت نگین انگشتري چه بزرگی تو ،که سد عظیم،و                                 
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 به چه می اندیشی ســــــــــردار ؟
 تو سرود دلنشین توکلی ، تفسیر سوره حدید                 

 و متـــــــــــــــجلی است ــــــــــدر ت                                                       
 

 آراسته  تو که هستی که کوه به پــــابوسی ات چمن
 دهخارا هدیه کر روح بودن را به ســــنگ ،و نگاه نافذت          

 گ پیموده است سختی را در دل سن راه ،و دانه بشوق دیدن رویت               
 

 به چه می انــدیشی ســــــــــــــردار؟
 تو امید همیشه سبـــــــــــــــــز والیتی               

 ادت همیــــــــشه جاري استدر تو رود عب                                               
 

 تو هماره ، طـــــــــــــــــــــراوت امتی
 مصون باد .انشاءاهللا سبزیت تا ابد پایدار و وجودت از هرگزندي

 
  /   ( * ) ...*  ........... 

 محمد علی مقیسه   

***** 
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 ماه رفسنجان

 
 ماه اگر در پشت ابر تیره شب پنهان شـود

 در شب تیره زمین تا صبح سر گردان شود
 ي ابر تیره رو،بر بند رخت از آسمــــانا

 تا زمین روشن ز نور ماه نور افشان شـود
 باید اکنون سرزمین تشنه یک جرعه نور

 ر ماه رفسنجان شــــــوددست بر دامان نو
 ماه رفسنجان،شب است وسربرآوراز ستیغ

 تا زنورت نور باران کشور ایران شــــــود
 باز باید کشتی درگیر با طوفان و مــــوج

 ناخدایش نیک مرد خطه کرمان شـــــود
 با توام سردار،اي سردار سر در کــــــارزار

 اي که با دست تو سختی ها همه آسان شود
 گیري باز هم سکان کشتی را بـــدستگر ن

 کشتی ایران دچار فتنه طوفان شــــــــود
 درد بسیار است و رنج و یاس و حرمان بی شمار

 پا به میدان نه که رفع مشکل و حرمان شـــود
 گر بر آري ز آستین دست طبابت اي حکــــیم

 درد هاي دردمندان بی گمان درمان شود
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 یس شـــددشتهاي گونه از اشک حسرت خ
 گر تو باز آیی به میدان هر لبی خندان شود

 چشم در راهیم و بی تابیم و مشتاق و صبور
 لیک اگر این قصه توام با غم هجران شــــود

 گریم از  فرط غم و انــدوه و درد می آنقدر
 تا که صد قندیل اشک از دیده آویزان شـود

 شیر کرمان راصداکن خویشتن داري بس است
 د ز بیشه وارد میدان شــــــــــودگو برون آی
 آي روباهان،تهی از شیر نر این بیشه نیســت

 واي بر احوالتان این شیر اگر غران شــــــود
 مرحمت فرما به خوزستان قدم نه اي عـــزیز

 تا طال هر ذره اي از خاك خوزستان شــــود
 

............   /  ( * ) * * 

 شتاد و چهاراسفند ماه سال یکهزارو سیصدو ه

***** 
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 چشم و دل ما روشن ،درهر محل و برزن

 
 ( خیرمقدم به لهجه محلی نی ریزي )

 رئیس جمهور، دیدارت برون میسر شده

 اي موهبت از سوي خداي مقرر شده

 چشم انتظار قدوم پر ز بارُت بودیم

 آمدي و انتظارئن امروز دیر سر شده

 مژده دیدارو ته نسیم اُورده نی ریز

 خوشه هاي انار و بادم معطر شدهگل 

 پلنگونون با گلی رنگین و گونه گوش

 بفصل اردیبهشت غالیه پرور شده

 دست و سرو شانه ها به رهگذارت پراز

 قرآن و آئینه و سینه و قجمر شده

 اي جلوه خدائی،خوش آمدي به نی ریز

 از پرتو وجودت دلُون منور شده

 درهر محل و برزن چشم و دل ما روشن

 قدم رئیس جمهور کشور شدهاز م
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 تعجبه که امروز کاکاي اي نفاق افتــیده

 شاید که اي معجزاهللا و اکبر شده

 مدتی هه شنفتیم که رئیس جمهور میات

 همه مون شدیم ذوقکی نی نی چه محشر شده

 یادنی دیدیم تو  نی ریز رئیس جمهور میات

 این لحظه مبارك براي ما نوبر شده

 موکب فرخندته کجا می دیدیم تا اینجا

 عطیِّه و رحمتی هدیه زداور شده

 زمن هدیه خداداد این خطه گردد آباد

 حاال که رئیس جمهور نی ریز را یاور شده

 ز بذر سرخ خون شهید دین و میهن

 گلزار نی ریز پر از الله هاي پرپر شده

 اي مسجد جامع ما خیلی قدمت داره

 طاق بلند و زیباش باره منبر شده

 ید و معدن سنگ چینیاز سیمان سف

 عیار اقلیم ما عقیق و گوهر شده
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 براي مخارج خویش سکه ي پر غباره

 مصرف این سکه ها براه دیگر شده

 بآرزوي خودون ما نی ریزیا رشیدیم

 شبهه و تردید ما بحد یاور شده

 زلطف پروردگار هاشمی وفادار
 چهره حق نمایت بدل مقصود شده

 مجمع دلهاي ما پر از مهر و صفاي
 رئیس جمهوري و مقام رهبر شده

 
 

 یکهزارو سیصدو هفتاد و پنجسال سیزدهم اردیبهشت ماه  

  سراینده اشعار انقالبی و دینی محلی/    احمد مدنی/    شهرستان نی ریز

 
***** 
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 باید که ریشه هاي مرا جستجو کنید

 
 مرا زیر و رو کـــــنید ید که کوچکتر از آن

 رو کنید ،دارید حتی اگر هر آنچه که
 که بدانید من کــی ام یدکوچکتراز آن

 از کوهها نام مرا پرس و جو کنیـــد
 من ریشه در شقایق پرخون نشـانده ام

 گلهاي سرخ مرا خوب ،بو کــــــنید
 اي بادهاي سرد مخالف! منم درخـــت

 باید که ریشه هاي مرا جستجو کنید
 اي بادهاي سرد مخالف! من ایستاده ام

 سینه ام که خنجرتان را فرو کنیداین 
 تیغ شما زخمی ام کنـــد بر من مباد،

 شاید به خواب، مرگ مرا آرزو کــنید
 * ............   /  ( * ) 

 حسن نمازي /   با اخالص

 مجلس خبرگان رهبري در آذربایجان غربیمردم نماینده ي 

***** 
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 مرداصیل

 
 ـــــیاست با هنربا دیانت با س                     اي شده شمع وجودت شعله ور

 یــــــــران زمینآفتاب کشور ا                      اي امید جمله مســــتضعفین
 

 ـــــاهاي مااي گل گلدسته طـ                    اي گل رأفت ،گل زیبـــاي ما
 ورده ايــــفا آآمدي جانا صــــ               عهد شادي را بجــــا آورده اي

 
 اي پـــرپــر استبوئی از آالله ه                با توبوئی از امام و رهــبر است

 ه هاي بی بـــدیلگنجی از اندیش                مـــرد اصیل با تو اي مرد خدا،
 

 دگیستصحبت از سرسبزي و سازن           با تو خرم نوبهار زنـــــدگیست
 ـــر کورکرده چشم ظالمان را کویـ          خنجر صبر تو اي سنــگ صبور

 
 حمـــــتیرچشمه فیض و سخا و                یاور و همسنگر این امتـــــــی

 ـــرم کنیملک ما را گلشنی خــــ          آمدي محرومیت را کـــــم کنی
 

 ــــــم آمدياي به باالي دو چشمـ            مثل بارانهاي نم نم آمـــــــدي
 یــــــــد نمودتشنگی را برطرف با              با زالل دیدنت اي مـــرد جود

 د مطهري مسعو/     شهرستان کامیاران /    ................  *( * )  /  
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 هاشمی تو بهار ایمانی

 
 رتو آیه هاي قرآنیپ                                    هاشمی تو بهار ایمانی

 ز روزگارانیسرو سب                        رغوان خواندممن به گلبرگ ا
 

 اریخ استرد پایت وراي ت              اي که نایت ،نواي تاریخ است
 تپاي تاریخ اس،پا به پاي تو                   در تب و تاب امتداد زمان

 
 اي که مهرت به سینه مسطور است

 ذکر خیرت هماره منظور است
 

 وشنگرهر پیامت چو مهر ر             صد طور است هر کالمت کلیم
 از تو نو بنیاد جمله ایران شد                      قلب امت زهمتت دلشاد

 
 ور این میهنطتو کلیمی به                        آذرخشی به خرمن بیداد

 پرورد دامن عشق چون تو گل            دهر چون توئی کم زاد مادر
 

 پنجم آذر ماه سال یکهزارو سیصدو هفتاد و سه  ( * )  /

 مصطفی حسین خانی /    استان کرمان

**** 
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 تویی ،سپهدار بر ملک ایران

 
 بداده روان که تاریک تن را                     پیغمبرانو بنام خداوند 

 بد دور باد هبر ما زتن ر                           روان امامم پر از نور باد
 

 کام باد همه روزگاران پر از             جهان روشن از نور اسالم باد
 رمانشهانکمنور نمودي تو                   ایا هاشمی اي حکیم جوان

 
 دشهمه کور   دل بدسگاالن          خود از گام تو خطه پر نور شد
 ند آوريبسر دشمنان را به              شکیبا و با هوش و رزم آوري

 
 تویی ،رانپناهگاه و پشت دلی            تویی ،سپهدار بر ملک ایران

 کوه چو دریا بجوشید هامون و      همه غرب ایران گروه ها گروه
 

 وشبه کردار م  بشد بدسگاالن        خروش یالنت بیامد به گوش
 نده شیرچه روبه به پیشت چه در         که اي هاشمی مرد راد دلیر

 
 نرم تو فوالد را می کنی موم       ب و سخنهاي گرمبه اخالق خو

 ن غمگسار همهبه کرمانشها                     تو از باستان یادگار همه
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 جوان وپس پشت آنان ز پیر                  رده برکشیدند نمایندگان

 طه بادخدرود خداوند بر آن            همیدون ببودند چند روز شاد
 

 ان بودمکان پلنگان و شیر              ملک ایران بود که آن خطه از
 آفرین که بر تو درود و هزار         ز پایان یکی عرض دارم چنین

 
 ه بر ما نه پیرنه بیمار داند ن                     گرانی کند بس ظلم کبیر

 گرانی چه گویم چه ها کرده است
 چه رنج و چه سختی بپا کرده است

 رانی شکار تو بادگکلید                            ه یار تو بادبرو آفرینند
 رآري دمارز دیو گرانی ب                 امید است بر فضل پروردگار

 اکنون برت چاکر است» ططري «
 صمیمانه از لطفتان شاکر است

 
  /  ( * )*  ................ 

 اسماعیل ططري

 راي اسالمی ایران مجلس شومردم کرمانشاه در  نماینده

***** 
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 عندلیب باغ عرفان 

 
 هاشمی با لطف ربّ بر شهر ما خوش آمدي

 ناطقی با نطق حق بر قلب ها خوش آمدي 
 شوره زار شهر ما از مقدم مسعود تو

 در زمستان شد گلستان با صفا خوش آمدي
 گل چه باشد تا کنم من بر قدوم تو نثار

 سردهم در راه تو ساالر ما خوش آمدي
 قالی نائین نباشد الیق نعلین تو

 جان نثار پاي تو محبوب ما خوش آمدي
 بلبالن بر گل نشینند و تو را بر چشم و سر 

 می نشانیم از ره مهر و وفا خوش آمدي
 یادگاري از خمینی (ره) چشم رهبر یار دین

 خوش آمدي صفدرا  عندلیب باغ عرفان 
 من ندارم تحفه اي در خورد تو اي هاشمی

 که گویم رهرو راه خدا خوش آمديجز  
 از هزاران بانک آید از کران» رفیعی «چون 

 ناجی ما، مالکا، خوش آمدي یاور ما،
 شهرستان خوروبیابانک  /................  * 

 جانباز انقالب اسالمی /   عبدالحسین رفیعی دبیر آموزش و پرورش  
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  مسیحاي زمان

 
 افراخته ایم قامت به بقاي کشور          ما اهل دلیم و بر تو دلباخته ایم
 داخته ایمبودیم قریب تا که بگ            با گرمی انفاس مسیحاي زمان

 اخته ایمتبر دشمن دیرینِ وطن           با گوشه چشمی به اشارت از او
 اخته ایمدر حُسن عَمَل بصدق بشن     ما قَدر تو را رئیس جمهور عزیز

 آخته ایم تیغیم که بر جان عَدو        پابرجائیمبر عهد و وفاي خویش 
 و انداخته ایمبر رأي و درایت ت              ما چشم اُمید بعد الطاف خدا

 اخته ایمسما خویشتن آماده بجان      تا کشور ایران بدرخشد به از این
 رداخته ایمزین رو بدعا همیشه پ        خواهیم خدا تو را مَدد کار شود

 خته ایمنی بر سر هر کنگره چون فا     مه سرايِ گلشن توحیدیمما نغ 
 یمو دل باخته اما َاهل دلیم و بر ت        بزبان اهل بَم می گوید» احمد «

 
 و دو  یکهزار و سیصد و هفتادسال فروردین ماه  / ............  * (   * )  /

 شهرستان بَم

 احمد خراسانی نژاد

***** 
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  اهشکوه نمودي به چ

 
 ی آهمهر و نواي تو شد موجب گرم      شمع وجود تو شد روشنی چاه و راه

 !ن طاغوت و شاهکم خدا ! دشم          هاشمی ! اي آشنا! اسوه ایثار ما !مژده 
 اهه شب اندر پگهمنفس و همصدا، نیم        بل همه ایرانیان جمله  کرمانیان ،

 از سر صدق و نیاز،اه دعا در نماز
 بب سوز راز، مالک خورشید وماهش سیپ

 کند شکر و سپاس ترا خواهد و خواهش
 چون بوجود تو شد امن و امید و رفاه

 اهتو زیبد بج بوذر و عمّار دین ،زیب       رهبر مستضعفین خامنه اي در زمین
 صبر و ظفر جاودان ، در تو تبلور که هان!
 جور زمان چون علی ،شکوه نمودي به چاه

 گاهنفکر و  وراه امامم عیان از لب    ! هاشمی از خوش پیام !حاصل عمر امام
 مقدم سبز تو دوست! هر ده و شهرت نکوست

 میمنتش همچو کوه ، خدمت با برگ کاه
 جان بخواه جرعه عشق آفرین میدهدت          قشر دبستانی و جمع معلّم زدل

 
 یکهزارو سیصدو هفتادو دو سال فروردین ماه 

 عباس دبستانی رفسنجانی  /   استان کرمان 

***** 
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  اي بحق الیق

 
 ر،این شع ابیاتاز جمع حروف اول               

   نام هاشمی رفسنجانی، حاصل می شود          

 هر آنکه پیروي از حقّ  بروزگاران کرد ه
 کرد حکومت بقلب یاران روزگار،ب                                                           

 از آن به دیده دلها نشسته اي که لبت  الف
 داي حقّ و عدالت بروزگاران کردا                                                            

 هرکس دشجاع چون تو در احقاق حق شو ش
 ان کردیروي زره عارف جمارپ                                                                  

 امُت مائی که خُلق خوي خوشت  مراد م
 ان صفا از طالیه داران کردوه کارب                                                             

 یقین و باور پاك تو اي بحق الیق ي
 خون به دلِ خیل زشتکاران کرد همیشه                                                      

 تو هستیم چون که رأفت تو لطف رهین ر
 کام تشنه ما کار نوش باران کردب                                                               

 فداي جُمله همسنگران الیق تو ف 
 ر هسته ي تاریخ سربداران کردبکه فخر                                                     

 و گوي به چوگان آن شهید رودسرم چ س
 شور ما را چو الله زاران کردکه خاك ک                                                   
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 نوید فتح نهائی است نُطق و پیغامت ن
 ه شاد قلب همه چشم انتظاران کردک                                                          

 دیار بابا را جمال دوست ،خزان ج
 همه سو، رشک نو بهاران کرد ت ازهبه نک                                                 

 اگر ز بعد خمینی صبور بنشستیم  الف
 یه وجودت به سوگواران کردشکیب هد                                                    

 نگفته ام همه عُمر مدح کس در شعر  ن
 را کمال ارادت ز جان نثاران کردم                                                            
 یگانه حسرت روح القدس بجز این نیست ي

 وبی جانان یک هزاران کردخکه وصف                                                     
 

 ک بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و ی

 سید ابوالحسن روح القدس استان همدان   /  

 روشندل از مرکز توانبخشی نابینایان شهید ارشاد بهزیستی همدان

 
**** 
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 یک اختري درخشان، در آسمان ایران 

 
 یک اختري درخشان ، در آسمان ایران

 تابان چو آفتابی در دشت و کوهساران 
 پرتو فکند تا روشن چو صبح صادق

 و شد در عالمی نمایاننور وجود ا
 او در طراوت و نور چون مهر صبحگاهی

 افشاند نور رحمت بر  امّت مسلمان 
 از آسمان رحمت آن تابناك اختر

 دیده گشود او در استان هشِت کرمان
 توفیق یافت او چون در علم و دانشِ دین

 بگزیر خطِّ سرخِ یاريّ مستمندان
 با قلب صادق خود ره یافت او بخالق

 دگر نپیمود جز راه حّق سبحانراهی 
 خوشنام علّی اکبر ثابت به صدق و معنا 

 این نام نیک بر او گشته به حکم یزدان
 چون هاشمی لقب شد در عرصه سیاست

 در راه این رسالت بگذشت از سر و جان
 در جنگ بعث کافر در جبهه هاي پیکار

 در انهدام دشمن بود او چو شیر غرّان
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 طّ رهبر پیراسالم را مددکار در خ
 نستوه و با لیاقت روشن بنور ایمان

 یا رب امانتِ ماست این شیخ پاکدامن
 او را بر آرمانش مختار و شاد گردان

 باشد امید رهبر در کار مُلک و اسالم
 بر نصرتش بیفزا اي کردگار رحمان

 غم ریشه کن شود با علم و درایت او
 از ملّت شریف و غیور ملک ایران

 ت بر او بود خدایاچشم و امید ملّ
 سالم بدار او را یا ربّ بحقّ قرآن

 تا حال بوده خندان لبهاي او به هر جاي
 او را ز غصّه و غم یا رب همیشه برهان

 مَعروف لطف یزدان با او بود میندیش
 در دولتِ منیعش خوشحال باش و خندان

 
 /  ( * ) *  ............   /   *  ............* 

***** 
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  ي خیر اندیشناخدا

 
 وزید بوي بهاري به باغ و هم بستان

 دهید مژده به بلبل گذشت فصل خزان
 خبر زآمدن گل شنیدم از شبنم

 ز وجد و شوق نگنجیده در خود از احسان
 رسد ز راه یکی ناخداي خیر اندیش

 دمد به کالبد بیجان مرده ما جان
 وي رهبرم آیدسبیاید آنکه از 

 ر در کنعانچه رهبري که نشسته چو پی
 رسد به شهر مدرس چه طرفه جانبازي

 که هاشمی بود او گل ز گلشن ایمان
 به شان و منزلت او بگفت پیر خمین

 که زنده هاشمی و انقالب جاویدان
 ز جاي خیز مدرس براي استقبال 

 که میرسد ز ره همسنگر تو از تهران
 مدرس است به تاریخ زنده جاوید

 کالم رهبر و مصداق آیه قرآن
 سپند و عود د دگر گوسفند قربانی

 بیاوردید اهالی شهر از دل و جان
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 به موزکان خوش الحان بگو که بنوازند
 به پاس مقدم شاگرد مکتب قرآن

 بگو به بلبل و شمع و دگر به پروانه
 رسید موسم شادي براي جانبازان

 به شادمانی یاران و کوري دشمن
 کنید جمله خیابان شهر نورباران

 م و تحیت زما به او بادادو صد سال
 که هست حامی مستضعفان و یار محرومان

 خدا وجود شریفش همیشه سالم باد
 که یار خامنه اي هست و حامی قرآن

 سزد که فخر فروشی به خود (رجب زاده)
 که بوده اي تو ز اول پیرو ایشان

 خدا کند که بیاید صاحب اصلی
 هللاشاءا آن امام زمان ان ،ولی حضرت حق مهدي

 

 /  ( * )  *  ...........  /   ...........*  * 

 محمد رضا رجب زاده /    شهرستان  کاشمر (شهر مدرس)

***** 
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 مرد میدان 

 
 آنکه در رأس حکومت خدمتش جانانه است

 مرد میدان سیاست هاشمی مردانه است 
 

 علم و تقوي دارد و هم هوشیار و هم امین
 نه استدر سیاست با درایت در خرد فرزا

 
 انقالب ما اگر نورش درخشد در جهان

 هاشمی بر گرد نورش همچنان پروانه است
 

 کشور ما گر گلستان شد ز یمن رهبري است
 هاشمی در این گلستان چون گل ریحانه است

 
 کشور کفر جهان گر بنگري با چشم دل

 حاکمانش مجلس و مأوایشان بتخانه است
 

 او دشمنان کوشش کنند ویران کنند اهداف
 بیگانه است ما  ز ریشه اش را بر کند آن کو
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 کشور ما مهد عرفان است و هم مهد والیت
 از غدیر خم بنوشد هر که می مستانه است

 
 در والیت هاشمی بر قلّه عرفان نشیند
 اشک او دیدم بگفتم ساقی میخانه است 

 
 هدیه موري پذیرفته سلیمان از عنایت

 است ریانهموهم از کمترین  بپذیرکههدیه ام 
 هاشمی را گر شناسی کی بدیوانه رسی

 عشق او در خانه دل بود و صاحب خانه است
 

 ( * )  /    هفدهم شهریورماه سال یکهزار و سیصد  هفتاد و دو

 زندشیخ محمد /     شهر کرج  

***** 
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  لی و سردار صنعت مائیضتو مرد ف   

 
 ریاست جمهور الیق ایران !  ایا

 و ید با کفایت ماییتبنازمت                                                   
 قسم بحق که تو اي هاشمی ،ابر مردي

 پاك نهضت مائی رسا لباس تن                                              
 تو یادگار امامی تو دوستار امام

 قتدر رهبریت مائیدست متو                                                  
 بجان بحق ،ستاره رخشنده سپهر حقی 

 سبب اوج عزت مائی ،تو                                                       
 اگر شهید بهشتی بسان ملت بود

 و تو تنها هویت مائی تو امتی                                                  
 رت تستحماسه سازندگی به قد

 لی و سردار صنعت مائیضتو مرد ف                                     
 

 ( * )  /    سی مهر ماه سال یکهزار و سیصد  هفتاد وپنج 

 دبیر بازنشسته آموزش و پرورش اردبیل  /    مید دانیالیح

***** 
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  ولی پاك گهر

 
 فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر

 ر که نو را حالوتی است دگرسخن نو آ            
 اگر حدیث نو دلپذیر خواهی کرد

 به کارنامه پیروز هاشمی بنگر
 کمال آیت حق در وجود او کامل

 قلم ز وصف تالش و توان او مضطر       
 در عنفوان جوانی چه زجرها برده  

 چه رنجها بکشید و بخورد خون جگر      
 بهر دیار شب و روز در مبارزه بود

 عظه ها بر فراز هر منبرنمود مو
 یم قرن رنج و محنننتیجه آنکه پس از 

 درخت رنج به بار آمد و بداد ثمر
 نمود پاره همه بندهاي استعمار

 بگشت کشور آزاد و مستقل یکسر
 بهر کجا که قدم می نهی اثر از اوست

 بداده است باین ملک زیب زیور فر
 که بند اسارت زپاي این کشور کنون

 ما کشوریم پر ز گهرگسسته گشته و 



 
 

 
 

  

     

 

 

 اهللا هاشمی رفسنجانی   مجموعه سرودهاي مردمی در پاسداشت خدمات آیت                          

                 

 

182 

 کسی که با هنر و عزم هزم هم تدبیر
 بساحلی ببرد اقتصاد این کشور

 کسی کنون به جز این شخص هاشمی دانی
 که اقتصاد رساند بسطح رونق و فر

  به عزم و همت و تدبیر او همه واقف
  به پشتکار و سیاست شهیر در کشور 

  بقاء عمر درازش امید ما ملت
 ي ولی پاك گهردرود بر تو بود ا

 
  / ( * ) * ...........       /  ** ........... 

 

***** 
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 آینه زندگی 

 
 ته دَروردِ حناسِ تو و هارها          هاشمی اي همنفس خوَش خه وه ر

 از نفس ات گل بدمد در سحر            هاشمی اي همنفس خوش خبر
 و خوه شه زندگیوردِ قدومِ ت                       نامِ تو نه معنی سازندگی

 آمدنت آینه زندگی است                     نام تو همپایه سازندگی است
 دل و گیانمان کَیمه خِرّت مال و             اِي گِره كِ بیته وه مهمانمان
 دیده ي ما خانه مهمانمان                        اي به فداي تو سر و جانمان

 وفادار خمینی تونی یارِ                               لِ حسینی تونییادِ حماسَی
 یار وفادار خمینی تویی                        تویی    جلوه ي پیکار حسینی

 ي ماله كِ مالِ خوَتهپا بِنه وَ                      ساروِّمان سایه ي بالِ خوَته
 یده ي ما خانه اتدپاي بنه                            مأمن ما سایه کاشانه ات

 شِ خامنه اي هاتِگهعطر خوَ                            نُیر نبی یار علی هاتِگه 
 ده استعطر خوش خامنه اي آم              نور نبی یار علی آمده ست
 مانه دُنیا سَرِ ایالمبَرزه و                           هاشمی تا بیته وه مهمانمان

 جهان نام ما نقطه ي پرگار                  از نفس ات گشته ،دالرام ما!
 ت دل ایالمی اماي به فدای                     رایت منصور تو را حامی ام  

* ...........       /  ** ........... 

 : بهروز سپید نامهاز ترجمه /    اثر :  عبدالحمید یعقوبیان 

***** 
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 ت سپاس خدم

 
 ستاسوه ي عقل و درایت هاشمی ا       الگوي فضل و لیاقت هاشمی است 

 است هاشمی استمرد میدان سی                       رکن پوالدین نهضت استوار
 والیت هاشمی است حامی اصل                               بازوي فرمانده کلّ قُوا 

 البت هاشمی استصآن دلیر با                       پیش تاز عرصه رزم و جهاد   
 تانت هاشمی استمپایدار و با                          با شجاعت قبل و بعد انقالب

 ست هاشمی استکند از حق حرا می                  آنکه در وقت بروز فتنه ها
 تاشمی اسناصر دین و دیانت ه                  سوء قصدي گر بدین آید پدید

 ت هاشمی استمرد پیکار و رشاد                چون ستون محکمی بهر نظام   
 ت هاشمی استآن مدیر با کیاس                   هم فکور و صائب و برنامه ریز

 اقت هاشمی استپر تالش و با صد                      قهرمان عرصه علم و عمل
 شادت هاشمی استمرد ایثار و ر                        آن توانا عنصر علم و ادب 

 غت هاشمی استآن خطیب با بال                  رشادا اوستاد کرسی وعظ و   
 اشمی استزیب کرسیّ امارت ه                   ذوفنون علم و قرآن و حدیث 
 ا متانت هاشمی استآن دبیر ب                        جامع االطراف در علم و فنون

 می استپرتوان و با کفایت هاش       ر جواب هر سئوال از خصم و دوستد
 ت هاشمی استسد نمایش با شهام                سیل آسا پرسش اَرآید به پیش

 هاشمی است پاسخ آرد با صراحت             آنکه بی چون و چرا بر هر سؤال
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 اشمی استشارت هدر کالمش با ا                آنکه خنثی می کند نقش عدو
 ماید رسالت هاشمی استآنکه بن                        بر پیام قائد اعظم امام (ره) 

 شمی استآن حکیم با درایت ها                   سخت کوش عرصه سازندگی
 ی استمی کند او را حمایت هاشم            آنکه بی شک لطف و تأیید خدا

 یت هاشمی استچشم بیدار وال                        چهره محبوب و شاگرد امام
 اشمی استه حذاقتچون طبیب با                   آنکه اندیشد به فرداي جهان

 ا قداست هاشمی استباز دل و جان                          یاور و یار مقام رهبري
 ت هاشمی استاقمجمع شور و لی                      گوید این نکته معلّم از ادب

 ت هاشمی استمحضر او از اراد                 هدیه سازم بر سپاسش شعر خود
 
 رجبعلی معلّمی (روحانی) پدر پاسدار شهید   ( * ) /

 قیدتی سیاسی منطقه انتظامی گنابادعمسئول دایره                                                       

 ***** 
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 ایرانمعین مردم 

 
 رئیس جمهور است ،معین مردم ایران

 رئیس جمهور است ،صدیق و صاحب ایمان 
 بود ز یمن وجودش شریعت آبادان 

 رئیس جمهور است ،مطیع و مجري قرآن
 که هاشمی است به فامیل و اهل رفسنجان 

 رئیس جمهور است ،بزرگ و سرور سامان
 زلطف او شده میهن منور و تابان

 رئیس جمهور است ،مثال مهر درخشان
 بزرگ نام شریفش یقین تو می دانی

 رئیس جمهور است ،علی اکبر دوران
 زجد و جهد وجودش وطن بود گلزار

 رئیس جمهور است ،چو باغبان گلستان
 هم اوست سرور و سردار مردم ایران

 رئیس جمهور است ،امین و عاشق جانان
 سخی و صاحب جو دست و صاحب قدرت
 ئیس جمهور استر ،و یار فقیران رفیق

 به بی نوا کند او مکرمت ز روي وفا
 رئیس جمهور است ،طالیه دار کریمان
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 امیدوار کرم باید از کریمان بود
 رئیس جمهور است ،کرم کند چو سلیمان

 مدیر است و بصیر است و فاضل و فعال
 رئیس جمهور است ،بود حکیم چو لقمان

 جمال او نتوان با بیان نمودن وصف
 رئیس جمهور است ،نعانشبیه یوسف ک

 چسان به گلبن و ریحان نظاره بنمایم
 رئیس جمهور است ،که بهتر از گل و ریحان

 براي حفظ وطن می کند جهاد و تالش
 رئیس جمهور است ،نپناه پیرو جوا

 همانکه همقدم و همسفر از اول بود
 رئیس جمهور است ،رفیق پیر جماران

 نه خواب و خور بنماید نه راحتی دارد
 رئیس جمهور است ،روز و شبگهبان ن

 فداي همت او گردم و جوانمردیش
 رئیس جمهور است ،بپاي او فکنم جان

 اگر عدو ز عداوت وطن نمود خراب
 رئیس جمهور است ،ند مرمت و جبرانکُ

 محب رهبر و همکار او بود همه جا
 رئیس جمهور است ،ند تالش فراوانکُ
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 امیدم آنکه خدا از بال نگه دارد
 رئیس جمهور است ،ش از ره احسانوجود
 ابوالحسن چو تهی دست و بی نوا باشد

 رئیس جمهور است ،معین و یار ضعیفان
 امیدم آنگه مرا نا امید ننماید

 رئیس جمهور است ،همانکه اوست زنیکان
 بحق نور محمد(ص) خداي عزوجل

 رئیس جمهور است ،مشکلش آسان کُند
 

  /  ( * )* ...........     

 سمنان  استان

 آموزگار بازنشسته و شاعر مذهبی و مکتبی/    ابوالحسن چلوویان

. 

***** 
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 سازنده انقالب

 
 ا هاشمینشانه دست خد                      ریاست جمهور ما هاشمی 

 قتدا هاشمیم خروش امت،                        تالء لو سازنده انقالب
 و مقتدا یار کشوريت                                    تو سرور نور برتري 
 ان ما مهر رهبريجبه                                    تو مظهر قدرت نظام

 وستکه عزم تدبیرت ره جهاد ت      سپاه ایران نقش اتحاد توست
 به سعی و کوشش پا به پاي رهبري

 چو نور ایمان پرتو نهاد توست
 هاشمی ظهور عمار زمان                    ریاست جمهورمان هاشمی
 شمیخوش آمدي اي قهرمان ها         تو ناجی و امید  مستضعفان

 ماسه جاودان ماح                                           دالور و قهرمان ما 
 ما و مظهر آرمانت                                     به سنگر عزت و شرف

 نان رسیدشهر بیجار عطر جابه        گل ز بستان دمیدبه فصل پائیز 
 دان رسیدبه شهر گلزار شهی                  ریاست جمهور ما هاشمی

 

 / ( * )* ...........       /  ** ........... 

 شهرستان بیجار   

 سرود اجرایی در دیدار عمومی با مردم 

***** 
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 کبیر فطرت 

 
ع محسن هاشمی و از جماین شعر، نام  لمصرح اواز جمع حروف اول 

 هاشمی رفسنجانی، حاصل می شودحروف اول مصرح دوم آن، نام 

 
 مقیم کعبه عشقی و خادم قرآن  م

 اصول دانش و فضلی و منبع عرفانا   
 حسن جمالی و محسن  خصال و نیک انجام   ح

 کبیر فطرت و یزدان شناس و با ایمان ك
 و جاریستسرود نصر و ظفر بر لبان ت س 

 بساط معرفتت داده حضرت یزدان  ب 
 ندیم دولت قرآن شدي به لطف خدا ن  

 رسائی پدرت بین بخدمت ایران   ر 
 همیشه نام نکوي شما مؤیّد باد ه 

 هزار مرتبه گفتم بعزت سبحان  ه
 امید ملت و ملکید و بانی شوکت ا 

 از اختیار شما گشته کشور آبادان  ا
 ز اهتمام شماستکشور  شوکتشکوه و   ش 

 شراب وحدتتان خوش گوار و جاویدان  ش
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 مدبري نبود همچو هاشمی به جهان م 
 مدیر و مطلع دین درست و با ایمان  م

 بمدحشان بگشا ،"مسافر"یگانه اند  ي
 یکی زبان دعا گو و دیگري برهان  ي

 

 دوازدهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و پنچ( * ) /   

 "مسافر"محمدیان /      ومیه شهرستان ار

 مسئول انجمن شعر و ادب ارومیه 

***** 
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 غمخوار مردمان 

 
 به اسم اعظم ایزد کنم سخن آغاز

 کنم ستایش و حمد خداي بنده نواز
 به شهر پاك شهیدان خوش آمدي امروز 

 رییس کشور ایران که بخت تو پیروز
 خوش آمدي گل خوشبوي انقالب وطن

 ك رهت باد جان صد چون منفداي خا
 چراغ و چشم جهانی تو اي گل بی خار

 الهی آنکه بمانی تو جاودان بسیار
 را به دلسوزي شناخت ملت ایران تو

 روا بود که بما درس وحدت آموزي 
 تو یار رهبر و غمخوار مردمان هستی

 زهرچه گشته تصور بو به از آن هستی
 نهاده نام تو را مام توسمی خدا

 اور در جهان ولی خداکه باد ی
 مانند گل محمدي خندانی

 خوش خلق و صبور و پاك و با ایمانی
 شهر اصفهان  /   ........... *   / ( * ) 

 پدر شهید   / حاج ابراهیم صفریان دستگردي
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 دشت ایران را گلستان کرده اي

 
 ان کرده ايدشمنان را خوار و حیر           دشت ایران را گلستان کرده اي

 ان کرده ايبر جوانان خط ایم                  صنعت و سازندگی علم و هنر
 

 مکان کرده ايهمرهی تا حد ا                    دانش و بینش به دانشگاهیان
 ان کرده ايخاك ایران را گلست           با دو صد سد ها که در ایران زدي

 
 رده ايان تو خروشان کبهر عمر        هر کشاورزي که در این کشور است

 فراهم کرده اي بین کشور ها                        ارتباط و انفعالی در جهان
 

 ه آسان کرده ايبر همه مردم چ                        مخبر و اخبار خط رابطه
 یران کرده ايابادي آ بهر                     کارگر با پیشه گر دوشا به دوش

 
 ن کرده ايدر وجود زن گل افشا                   شیر خدا خط زینب  دختر

 غان کرده ايمکتب دین را چرا                   در نماز و خطبه هاي نافذت
 

 کرده اي تو زمکتب خط فرمان                      ورزش نسل جوانان وطن
 کرده ايوزان راه فرهنگش فر                   کودکان و نونهاالن را به حق
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 مان کرده اياجر او با حیی رح                 آنکه می آموزدش استاد علم 
 مردان کرده اي افتخار راه                          عدل و انصاف الهی در بشر

 
 کان کرده ايتحد تا حد امم                    هر بسیجی را سپاه از مسجدش

 ن کرده ايحافظ این ملک و قرآ                  ارتش و شیران جنگی خدا 
 

            حفظ دیار و زمین و آسمان
 با سلحشوري چه طوفان کرده اي      

  هفته سازندگی با آن جهاد راشدت
 و زر افشان کرده ايکشور ایران ز احسان ت                                      

 نور چشم ملت ایران به شهر اصفهان
 هر ما را غرق رحمت کرده ايبا قدومت ش 

   گر سلیمی پور ثنا گوي تو شد
 چون به راشد مجري فرمان قرآن کرده اي   

 

 شهر اصفهان ( * ) /   

 پانزدهم مهر یکهزار و سیصدو هفتاد پنچ 

 عباس سلیمی پور  ، کارگر پرس گار 

***** 
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 پیک سرور انقالب

 

 

 گل اومده گل اومده،مژده بدید ،مژده بدید 

 ل صفا ، گل وفا تو قلب ما در اومدهگ

 مژده بدید ،مژده بدید ،گل اومده گل اومده

 یاور ما حامی ما،به شهر ما خوش اومده

 مردم ما شادي کنید 

 شهرو چراغونی کنید

 غمها رو از دل برونید

 مژده بدید ،مژده بدید ،گل اومده گل اومده

 خوش اومده  پیک سرور انقالب، امروز به دیدار اومده

 شهرو گلستان بکنید

 سبد سبد گل بیارید                         

 دهن اوموستابگلی به                                                    

 ه سوي دوستان اومدهب                                                                       
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 غمخوار امت اومده

 شفیق ملت اومده                   

 محبوب قلبها اومده                                  

 همدم رهبر اومده                    

 ، به شهر شیران  اومدهیم اونکه دوسش دار                                            

                                        مژده بدید ،مژده بدید ،گل اومده گل اومده

 خوش اومده ،هاشمی خوب وعزیز، عزیز دلها اومده 
 

/ ( * )  * .........   
 حمیدرضا رحیمی/     استان همدان 

***** 
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  تویی ،ملجا مستضعفان ملت ایران

 
 مطلع صبح سعادت رفسنجان تویی

 تویی ،ملجا مستضعفان ملت ایران
 اي رییس مسلمین جمهوري ایران ما

 مهمان تویی ،و مرحبا گویم ز تو صد سالم
 ملت چوتن باشد یقین ،رییس سربود

 جانان تویی حالیا،پژمرده باشد  جسم گر
 عازم دیدار ملت بر رفاه حال ما

 اوراسان تویی ،بر امور خیر کردستان
 آیه قرآن بخوانم مالک الملک خدایت

 توتی الملک من تشاء وتقرا آن تویی
 نتابع شرع مبی،رتبه واالمقامت

 تویی ،امی قرآنحهادي راه حقیقت 
 یروانشعدل تو نو ،وارث ملک کیانی

 اسکندر دوران تویی ،جام جمشیدت چه حاجت
 چون علی نام تو باشد اکبرت لطف خدا 

 شه پرست خاندان مشهد و تهران تویی
 پرچم جمهور تو سایه بان ملتت

 تویی ،در سپاه شاه مردان همچو سربازان
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 دافع چشم حسود ،یکادوان ،آیه قرآن 
 تویی ،مشعل هر انجمن در مجلس دیوان

 یکدیگر باهم صدا و عربترك و فارس و کرد  
 فرمان تویی تحت ،داعی خیر از خداییم

 پیرو دین مبین،عالم علم وشریعت 
 تویی ،نافذ االمیر الکلمی ناظر یزدان 

 آل اواحمد وصدهزاران رحمت حق بر 
 تویی ،ایشان انیکی از وارث ،قول او باشد

 
 / ( * ) * ................   /  * ................*       

 روستاي عایلی استان کردستان  / 

***** 
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 ناجی مستضعفین

 
 خیر مقدم گویم اي یاور مستضعفان

 شادباش در جهان اي ملجا آزادگان
 مرزداران وطن در انتظار دیدنت 

 در تالطم بوده اند وصفش نیاید در بیان
 در سیاست هم کیاست تو کلید کشوري

 با کلید تو حل گردد مشکل سلدوزیان
 سالها در مرز کشور جان فشانی کرده ایم 

 از تو میخوواهم مدال جاودانی را نشان
 مرزداران کهن صدها سالطین دیده اند

 بی توجه از کنار ما گذشتند چون زمان 
 اینک آن افسردگیها زنده گشت

 ر خود عیانچون ترا داریم در کنا
 سید ساالر دین موال امیرالمومنین

 در والیت مهربان بودند با خردو کالن 
 یا که آن پیر جماران سرور آزادگان

 بی پناهان را پناهی بود همچون آشیان
 ما به پیشوازت همه یکدل به پیمان آمدیم

 تا به اثباتش رسانیم عهد و پیمان را به جان 
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 کشورتعهد وپیمان بادژي از افتخار  
 چون بال گردان میهن گشته اي هم سایبان

 خشم استعماریان و خصم شیطان جهان
 دائما در فکر هستند تا برانداز ماکیان 

 کور دل آنان که از دین و سیاست غافلند
 هاشمی نعمت بود از خالق کون مکان

 از کالمش در می بارد به میهن بهر دین
 از سیاستهاي او ایران شده آتشفشان

 صد آفرین بر ناجی مستضعفین آفرین
 افتخار دین و میهن آشناي عرشیان

 از کیاستهاي او غرب جهان آواره است
 هرکجا پا می نهد رنگش شود چون زعفران

 آن وجود نازنینش بهر ما ازگنجها باالتر است
 بار الها این وجود نازنین را محفوظ دارش

 
 / ( * ) * ................    /..............  * * ..   

***** 
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 که به نیکی برند نام از او خوش آن کسی

 
 جناب هاشمی از مقدمت همه شادیم

 یمادد به یمن مقدمت این موهبت خدا
 رییس مملکت هر نقطه اي فرود آید

 آید به زیر از خالقاست که رحمتی  نوید
 ز عدل تو شود آباد مملکت یکسر

 دهات دور به اققصی نقاط این کشور
 دید عنایت ز سد و کوه و کویرز باز

 تسخیر کسی نکرده چه تو قلبهاي ما
 خداي داده به تو علم مملکت داري 

 و مردم داري و دادنیاید از تو بجز عدل 
 ز وعده هاي جنابت امیدوار شدیم 

 سالمت تو ز دادار خواستار شدیم
 و مه و سال حضرتت نوروز تمام روز

 امید هست که باشی موفق و پیروز
 ن نماند و ماند به دهر نام نکوجها

 خوش آن کسی که به نیکی برند نام از او 
 خداي را به جاللت همی دهم سوگند

 ندزوجودت حفظ نماید زهر حدوث و ک
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 ز پیروان امام و بفکر محرومان
 لومانظالم و یار و انیس مظعدوي 

 تو مرد زاهد و یکتا پرست و دینداري
 تو عالمی به قوانین مملکت داري

 زار شکر که دیدم جمال ماهت راه
 بسوي مردم جیرفت من نگاهت را

 خوش است آنکه بپاي تو گل نثار کنم
 نثار مقدمت این در شاهوار کنم 

 یارت بهر کجا که سفر میکنی خدا
 ذات حق نگهدارت ،ز چشم زخم زمان

 نادري ببخشایند امید هست که بر
 نقص طبع او دانند، قصور شعر را

 که خانه اي سازد بقدر همت خود هر
 بزرگ خرده نگیرد به لطف بنوازد

 
   / ( * )       * .............. 

 شهرستان جیرفت

 بازنشسته آموزش و پرورش جیرفت احمد نادري   /  

 

***** 
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 باد صبا

 
 با گویش محلی  )   (                                                                 

 رخ تنی انار تک دیارهس                                          هدا بهارباد صبا خبر 
 اکنه نظارهههاشمی رخوب                      چش خوانه که سود کفعه دباره

 بمودل ارمون بمو هاشمی                            ل گل و سبزه و بارون بموفص
 رهبر بوبن هاشمی عاشق                               بوین هاشمی فیروزکوه شهر

 یینه همه برارون ته خاك پا                      دست به دعا بینه همه خواخرون
 والیت دنی پیروي امام ب                                     بوي علی رهبر امت دنی

 هاشمی ن بموییدردل ایرو                           شهر شهیدون بمویی هاشمی
 ون یمویی هاشمیبرسر پیم                            درس شهامت دنی رته همه 

 مضاي توستعاشق دین عاشق ا                  عزم علی در ید بیضاي توست
 خدمت داريقصد فداکاري و                      آقاي هاشمی تو همت داري

 ئیس جمهور دالور توییر                                    بار امام امید رهبر تویی
 وغ ایمان توستپرتوي از فر                         روشنی سپیده درجان توست
 ثل امیر شاعر دانا درهم                                   آوازه فیروزه کوه هرجا دره

 وهی باالدرهروزکپرچم فی                        هر جا سخن از وطن و دین بونه
 اشمی آبادي رههته جا خوانه                    شواش دنه فیروزکوه آزادي ره

 ربئویینه روح خدا آ                                                از قول ما رهبر ما ربئو
 جا سالم به رهبر دنه از همه                          ته راه ور فیروز کوهی سردنه
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 بتو وه دواره وردشمن چش ک                         اهی و هاشمی ته ستارهته م
 

 متن ترجمه شده ) (                                                              
 فه درخت انار نمایان شدشکو                                 بادصبا خبر از بهار داد

 تماشا کند تا آقاي هاشمی را خوب              خواهد نورانی شود چشم می
 وي دل ما آمدآقاي هاشمی آرز                  فصل گل و سبزه و باران آمد

 آقاي هاشمی عاشقان رهبر را ببین       شهر فیروزکوه را ببین آقاي هاشمی
 برادران به دست بوست آمدند همه         دست به دعا شدند همه خواهران

 م پیر والیت میدهیبوي اما                             رهبر امت میدهی بوي علی
 ي  هاشمیدر دل ایران آمدي آقا           شهر شهیدان آمدي آقاي هاشمی
 اشمیهعهد و پیمان آمدي آقاي    براي  شما به همه درس شهامت میدهی

 توست يضامعاشق دین عاشق ا                  عزم علی در ید بیضاي توست
 ستاو خدمت  فداکاري تقصد            آقاي هاشمی همت تو بلند است

 ییس جمهور دالور توییر                                   یار امام امید رهبر تویی
 تسه شهرت فیروزکوه در همه جا

 هستامیر فیروزکوهی از این شهر  شاعر دانا
 یینه روح خدا را بگوآ                                         از قول ما به رهبر ما بگو

 ن کور شود دوبارهچشم دشم                       ستاره ،رهبر همانند ماه و شما
 / ( * ) * ................    /    * * ................ 

 ترجمه از :  دفتر فرهنگ و ارشاد اسالمی فیروزکوه
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  بدیلکیمیائی بی

 
 هاشمی، اي یار دیرین امام آیت اهللا

 نام تو یادآور دوران شیرین امام

 سالهاي زحمت و جانبازي و ایثار تو

 موجبات عزت کشور شده افکار تو

 مردم ایران بدانند قدر هرکس جاي خود

 می گذارد هر کسی جاچاي عاقل پاي خود

 صادق و کوشا ، وجودت کیمیایی بی بدیل

 دلیلهر سخن گویی هماهنگ است با صدها 

 آفتاب یکسر ز پشت ابرها پنهان نشد

 بی مشقت هر کویري خود بخود بستان نشد

 هجمه ها سوي تو از روي کمال جاهلی است

 موضع مردان عاقل در حقیقت صابري است

 خط قرمز نزد تو این انقالب است و نظام

 دشمنان دانند این راز تورا، یار امام
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 یادم آمد قصه ي آن مادر و آن مدعی

 قوق خود گذشت ، مادر ز دست آن دنیکز ح

 مرد کوران حوادث! این چه اوضاعی شده؟

 با تملق هر که بینی صاحب جانی شده

 جاي هر چیزي نمی بینم بجاي خود چرا؟

 عده اي احیاي خود را دیده اند در ماجرا

 هم امام و رهبري و هم شما با یک هدف

 می درخشید از صداقت هر سه تا همچون صدف

 ن در لباس دوستان پیدا شده گرچه دشم

 کیمیائی چون تو را گویا که او نشناخته

 هرچه ما داریم بعد از لطف رب العالمین

 از شماها هست اي مردان اسرار و امین

 زجرها دیدي تو در ایام قبل از انقالب

 مدعی آن روزگاران را نمی بیند به خواب

 سختی سلول و زندان را تو میدانی که چیست

 بی عمل این روزها معیار نیست گفته هاي
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 جان ومال وآبرو را داده اي در راه دین

 خوب میدانی که دشمن هست اینجا در کمین

 در کیاست برگ زرینی براي این نظام

 دشمن از تدبیر تو افتد به آسانی به دام

 زنده باشی هاشمی اي کوه صبر انقالب 

 در بیابان تشنه میداند بخوبی قدر آب

 از عشق تو بی انتهاست خاطرات جعفري

 شرح وصف چون تو را گفتن خدا داند بجاست
 

 یکهزار و سیصدو هشتاد و هشتآذر ماه سال ( * ) /   
 دفاع مقدس رزمنده  /    محمدرضا جعفري 

 
***** 
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 جلودارا، خدا را می شـناسی

 
 ـــاسینــــــتو آیین وفا را می ش          جلودارا، خدا را می شــناسی 
 را می شناســـی غم بیـــچاره ها             امام و انقالب و درد مــــردم

 
 اســــــیصبوري تارها را می شن          به زندان ستم گشتی چو فوالد

 شـــناسی که هر درد آشنا را می         تو با سازندگی سردار گشـــتی
 

 ا می شناسیهر جان فدا ر ،در آن         دلبسته ي ایران زمـینی ،ز جان
 ـــناسیچونان اهل ریا رامی شـ        اگر چه دشمنان بس حیله کردند

 
 ا می شــــناسیردر آن سّر بقا             والیت را تو پشتیبان و یــــاري
 ی شناســـــیمخدا و ناخدا را            به هر دریاي طوفانی تو عــــالم

 
 ناسیچرا؟چون مرتضی را می ش       ـنديعدالت از علی را می پســـ

 ا می شناسیرکه چون روز جزا            به رأي مردم ما پایبنــــــــدي
 

 ی شنـــاسیمچونان بی ادعا را            شهیدان و بسی جانباز میــــهن
 ـــناسیره مشکل گشا را می ش           زفرزندان خورشید محــــــبت
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 ا می شـناسیکه در کارش خدار          بــــــــرادر مرید اهل ایثاري ،
 شناسی سخن گفتن به جا را می           زفقر و جهل و اهریمن ستیزي

 
 ی شناسیم از آن حسن و خطا را          سران زشت و زیباي زمـــــانه

 ی شنـــــاسیم را  پنهان بینوا             نه اي غافل دمی از درد مـردمتو
 

 1می شنــــــاسی ره آن رهنما را         دولت صاحب زمــــــانی مرید
 

  یکهزار و سیصدو نود و پنچ سالزمستان 

 دولتخواه  ..........

***** 

 

 

 

 

 

 

                                                 
شعر خوبی  "بعد از قرائت این شعر، آیت اهللا هاشمی رفسنجانی،  خطاب به شاعر می گویند :   - 1

 "بود، ولی من مصداق خوبی برایش نبودم 
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  گوهر نادر

 
 وهر نادراي منشا ذات ازلی گ             اي عشق خدا در رگ و خونت متبلور

 و الله بروئید به صحراتاز مقدم                           هستی تو قسیم و اي مه واال
 هره و قاهراي گشنه به خصمان وطن چ            اي داروي آالم مردم مسکین

 عت دریااي قلب رئوف تو چنان وس      نوشیده اي از چشمه جوشنده مهتاب
 ار گشوديخورشیدي و دروازه انو              شام سیه ما به دمی صبح نمودي

 ل طالیه داراندگفتار تو جاري به            چون رایحه لطف بهاران  لبخند تو
 جیر گسستیاز پاي وطن رشته و زن          تو هاشمی مخلص و دلباخته هستی

 شمه سارانچاي دست تو بخشنده بسان      مام وطن از نام تو بر خویش ببالد
 ی یور این چرخ نبستر و زدل را به ز              نام تو بود اکبر و از نسل بهاري

 ل دیده بوديدبر درگه خالق چو               چون روح خدا رهبر مارا بستودي
 هرو توحیداغراق نگوید به تو اي ر     خلقی بنگاردکه تویی در خور تمجید

 ل زنده و جاویداي نام تو تا روز از            آموختی از روح خدا شیوه عشاق
 مت اسالم زدوديغم را ز دل ا                 د تو بوديآن ماه منور که درخشی

 
 یکهزار و سیصد و هفتاد  ماه سال  هفتم بهمن( * ) /   

 مرضیه خلقی

***** 



 
 
  

              
                                                                                                                  
                                                                                                                

   
                                                                               

                                                                                  

 

 رچین خیال   پ                                                                                     

                                                                                                           
211 

 ادیب خوش بیان 

 
 امام و انقالب را همیشه یار و یاوري

 رییس مملکت تویی، امین و ملک کشوري
 و هم برادري به رهبر عزیزمان امید

 ان خطیب پرتوان توییمه خطابه بی گاگ
 به گاه اجتهاد هم فقیه نکته دان تویی

 مفسر زمان توییبوضع کشور و جهان،
 علوم حوزه را به حق چو دوستان مبشري

 ناشريتو علوم پایه را همی موسس و 
 اي مالک اشتر زمان، به اصفهان خوش آمدي

 ادیب خوش بیان، به اصفهان خوش آمدي يا
 و اکابريتو یادگار پاك آن افاضل 

 وريهماره یادین به صحنه هاي انقالب 
 زفکرتت اساس انقالب بادوام باد

 اطاعتت ز رهبري همیشه مستدام باد
 بوي شهید میدهد فضاي اصفهان ما

 رایحه ي زبر زنش رسد مشام جان ما
 هالمفتح زمان، به اصفهان خوش آمدي

 اي خار چشم دشمنان، به اصفهان خوش آمدي
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 عطر گلستان مابهشت رشک میبرد ز 
 اي ثانی بهشتیان به اصفهان خوش آمدي

 گرفته اصفهان ما دوباره شور انقالب
 صف مجاهدین نگر تو در حضور انقالب

 نموده خیر مهر را شعاع نور انقالب
 هال امیر کاروان به اصفهان خوش آمدي

 ببین که غرق گل شده مسیر پور انقالب  
 سالم ما به هاشمی یل صبور انقالب 

 اي شهر اصفهان شده است طور انقالبفض
 درود ما به همرهان به اصفهان خوش آمدي

 امید آنکه این سفر پر از صفا و خیر باد
 مباد آنکه احتیاج ما دگر به یاد غیر باد هامو

 سزد که روزي از وفا بشهرما سفر کنی
 بوضع روستاییان عنایتی دگر کنی

 به خطه فریدن التفات بیشتر کنی
 شادمان به اصفهان خوش آمديشود رسولی 

 
  / ( * )        * ................. 

 دانشجوي دانشگاه آزاد خوراسگان  /ولی اهللا رسولی /    استان اصفهان

***** 
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 از آن توست  ،نشر و منشورات دین

 
 خاك رفسنجان گیاهش شیر تواست

 خصم دین همیشه در زنجیر تو است
 با هدایایت که ساعت بوده است

 دش افالك در تدبیر تو استگر
 تک تک ساعت که پی در پی زند

 این نداي کار از فرمان تو است
 گر درفش دین کشد سر بر فلک 

 نشر و منشورات دین از آن توست
 این تحرکها که در این کشور است

 خط فرمان همت واالي توست 
 گر امام راحل آن واال تبار

 بر تو داده نصب این از آن توست
 ن ارغوانی بی تو نیستخاك ایرا

 انفعالش دین و فکر و راي توست
 منجی عالم عدالت ساز حق

 راه او هموار کردن کار توست
 هر سیه فکري که در آنسوي غرب

 مغز او فرمان پذیر فکر توست
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 هر که در هر نیمه شب بیدار بود
 با خدایش گفتگو و ذکر توست

 پرچم سبز حسین (ع) و راه حق
 ي توستموج عرضش  همت واال

 کودکان هرجا که شیري می خورند
 یاد اصغر (ع) گفتنش گویاي توست

 خطبه زینب(ع) بکوفه با یزید
 حاصلش این حنجر گویاي توست

 پرده عفت بهر جا کس درد 
 ذوالفقارش مرتضی(ع) یاراي توست

 ظلمت شب شد شکسته صبح پیروزي رسید
 رخش فرمان عدالت زیرپا و راي توست

 ،کس کند تقدیر توکی تواند با سپاسش
 چون که اجراي ره حق راه توست

 /  گر سلیمی پور توصیف توکرد
 دانش منظوم شمسی دانه تسبیح توست 

 
 بیست و هشتم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج( * ) /    

 عباس سلیمی پور 

***** 
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 چوده موتی ( چهارده مروارید )

 
 عزت مآب اکبر هاشمی رفسنجانی

 اسالمی صدر اسالمی جمهوري                                     
 کی خدمت اقدس یس

 اشمی رفسنجانینیر ایثار اکبر ه                                      
 شوکت و قوت کی نورانی کتاب

 تابچرخ عظمت کی درخشتان آف                                
 تا جدار حریت عزت مآب

 نی خطیبمنبر وحدت کی الثا                                     
 حامل سوز والیی بوتر آب

 ین ابن علیسالک راه حس                                            
 غیرت ایمان صداتی انقالب

 ی نشانکدهر یس فکر خمینی                                      
 حبس سی هی وابسته اسالمی نصاب

 ی نقیبکربال والون کی سیرت ک                                 
 گلشن صبر و تحمل کی گالب

 باده خم غدیر می گشار                                                
 چشمه علم و عمل سی فیض یاب

 ل حبیب کبریاآعاشق                                                   
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 دانش کانقش الجواب حکمت و
 محب اهلبیت عامل قرآن                                              

 فقر بوذر صدق سلمانی کاباب
 ااسیرکچوده معصو مول کی زلفون                                

 بارگاه کبر یاس باریاب
 رکی سفی آدمیت واورشرافت                                       
 مهر و اخالق و مروت کی سحاب
 یدایی رسولدائمی حق اورش                                         

 انتخابی واتري یس کامیاب
 ی نگارهچوده موتی پیش کرتی                                    

 اس په بهی لطف و کرم هوبی حساب
 ی لکها گیاه اخالص سجذب                                           

 یه مبارك بادکار نگین باب
 ار و پیش کردهتخلیق ک                                                

 
 ظهیر النساء نگار /  مقیتان اسریت/        ................. *  

 سهارن پور(یوبی)  / اندیا

***** 
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 چهارده مروارید ( چوده موتی)

 
 ورشید درخشانی از عظمت است و سروري است که * آن عالیجناب خ

 حریت و عزت را پاس میدارد.
 و را ت،  * اکبر هاشمی ، چه می توان از تو گفت ، تو مظهر مهر و عطوفتی
 نتشرا ممی توان به مثابه کتابی نورانی و الهی دانست که شوکت و قوت ر

 می کند. 
 بین وصداي انقال* تو سالک راه حسین بن علی هستی ، تو غیرت ایما

 یت وال * تو خطیبی هستی که مردم را به سوي توحید فرا میخوانی و عاشق
 و بوترابی.

 تحمل وتو گلشن صبر  –* تو توجه مارا به راه شهداي کربال جلب میکنی 
 چون شهداي کربالیی. 

 نشان . و* شخصیت واالي شما نشان از امام خمینی (ره) رهبر انقالب دارد
 مقدسات دین به همراه دارد.از اصول و  

 * تو عاشق واقعی آل محمدي(ص)
 عی* شخصیت تو نشان از حکمت و منش بی همتاي تو دارد.تو رهرو واق

 امام حسین (ع) هستی. 
 مه* تو می گسار باده ي غدیر خمی تو چشمه علم و عملی که از سرچش

 علم باده نوشیده است. 
 بیت دوازده امام و  * حضرت رسول خدا(ص) و حضرت فاطمه و اهل
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 یچهارده معصومند و تو پیرو آنها هستی و در نظر خدا جایگاه مخصوص
 داري. 

 * تو پیرو دستورات قرآنی و دوستدار اهل بیت و دوستداران آنانی.
 ین * تو دوستدار پیامبري و مردم را به راه راست دعوت می کنی به هم

 دلیل در انتخابات ایران کامیاب ئ پیروز شدي.
 و  اخالق * واژه ها از بیان شرافت و خصایل انسانی تو عاجزند از تو مهر و

 مروت منتشر شده و تمام دنیا را بهره مند می سازد.
 ماشار به * از آنجاییکه در انتخابات ایران کامیاب و پیروز شدید، این اشع

 تقدیم می شود ، با ایمان و اعتقاد به اصول شما. 
 تقدیم می چهارده معصومید.این چهارده قطعه به شما* از آنجاییکه شما حا

 مههگردید.شما مظهر مهر و عطوفت و کردم هستید و از این خصایل شما  
 بهره مند می شوند. 

 
 ظهیر النساء نگار/      ................. * 

 هند، ایالت اوتراپرادش شهر سهارن پور

 ه ترجمهدارا -ترجمه: اداره کل تشریفات دفتر رییس جمهور

***** 
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  تو روح رحمت بارانی

 
 

 اي حضرت هاشمی رفسنجانی                 
 و خوش است جان فشانیتدر مقدم                                                       

 
 دیریست کویر تشنه باران است                 

 مروز تو روح رحمت بارانیا                                                                
 

 از مقدم تو کویر گلباران شد                 
 ه گشت و گل خندان شدغنچه چو پیال                                                 

 
 چون مونس رهبري و محبوب امام                  

 تورا ز جان و دل قربان شد باید که                                                       
 

   / ( * )* ................     

 غالمسین یوسفی( ناقوس )

***** 
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 خوش گلدین ( خوش آمدید )

 
 هاشمی سن ، امامین یادگاري                         

 نقالب چیچگی تو باهاريا                                                                          
                       
 رهبره یار اولویان ،ملته جان                         

 نی آلقیثالییر آذربایجانس                                                                            
                       
 نی ، سعی ایله ،آبادائلدینوط                         

 سلمینین اورگین شادائالینم                                                                        
                 

 خامنه اي ، اووالیت چیراغی                        
 اشمی نی بگنیپ دین دایاقیه                                                                      

                    
 سن ده، رهبر ده، گوروم واراوالسنیر                         

 ضرت مهدیه سردار اوالسینرح                                                                     
 

   / ( * )  * ................      / ............** .... 

***** 
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  ترانه ما

 
 از خون شهید خاك ما رنگین است              

 روحیه ي جانباز به ما تسکین است                                                        
 

 آزاده ما بر سر دشمن چون شیر             
 رید به زنجیر که مردي این استغ                                                            

 
 نه مستی است به پر چانگی بهانه ي ما              

 یر مقدم خود گوش کن ترانه مابه خ                                                         
 

 یکی ترانه بخوانیم همچو آب روان               
 شاط برقص آوریم پیر و جواننکه از                                                        

 
   / ( * )  * ................      / ** ................ 

***** 
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 سازندگی 

 
 با تالش و صدق اي خاك وطن می سازمت

 ن می سازمتبین و رنج تهاي جعرق با                                                        
 

 هر گل از شبنم طراوت گیرد اي خاك عزیز
 تشتن می سازمم خویک چشزین سبب با اش                                             

 
 نیستم کمتر ز مرغانی که سازند آشیان

 من می سازمتدر چ ي گلاعاقبت چون دسته                                            
 

 استقالل ماست خود کفائی در حقیقت اصل
 ا نثارجان و ایثار بدن می سازمتب                                                              

 
 چون کشاورزي و صنعت شاهبال آرزوست

 ی سازمتتی با کفن مچار حم ناگر شو                                                     
 

 لیمت کندصنعتت را سوخت دشمن تا که تس
 ی سازمتا علم وفن مرد، بخروي من به نی                                                  
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 چون سالح جنگ باشد در کف من این قلم 
 ازمتاك کهن می ساي خ عشق با سالح                                                   

 
 ستاده امیهمره صنعتگران ملک جم ا

 سازمت تن میخلوه چون نقش جبا هزاران                                                 
 

 می خورم سوگند ایران من به قرآن مجید
 زمتهر من می سااواهد خنچه بر خالف آ                                                 

 
 یا علی گویان ترا اي خاك فردوس آشنا

 زمتاین ملت اي ایران من می سا همره                                                      
 

 خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و شش

 فریدون گرایلی   /  شاعر و نویسنده نیشابوري

 مع فوالد خراسان تاجرایی احداث مجمراحل بمناسبت آغاز 

*****
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 سازندگی سردار 

 
 اندر خزان بهاران آمده  ! سرزمین آریوبرزن

 از قدوم هاشمی پاك اندیش جهانی آرمان 
 

 روزگار امروز بهر ما جمال آراسته 
 تا جالل و شوکت فرزانه مردي شد عیان 

 
 دست حق بگشود باد رحمت و فیض و کرم

 شکرهللا بر رخ ما مردم کوه آشیان
 

 از کمال همت سردار در سازندگی 
 شاد و خرسند آمده جان و دل مستضعفان

 
 آیین رهرو راه صراط مستقیمراست 

 صادق و صالح به امر رهبر اسالمیان
 

 سینه مردم که مملو از حب علی 
 می تپد اندر دعا با ذوق و شوق عارفان
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 ایستاده راست قامت همچو سرو آزاد فکر
 در ره دین و سیاست شد خدایش مستعان

 
 زنده بادا هاشمی او را دو ذکر ملت است

 ما جاودانچون شعار خلق باشد رهبر 
 

 نازنینی هاشمی جز از خدایی بی نیاز
 توبه هر جا و مقامی ملکی و دین را مرزبان

 
 دشمنان دین و میهن جمله منکوب تواند

 چون خدا و رهبرت دارند در حفظ و امان
 

 گر که آمریکا یا هر ظالم قدرتمدار
 در ستیزآید تو مالی پولی پوزه اش برخاکدان

 
 دارت خدایاورت بیدار دل مردم نگه

 مجري اندیشه و طرحت رجاي مهربان
   / ( * )...................  *       * 

 پانزدهم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج

 بمناسبت سفر استانی به کهکیلویه و بویر احمد 
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 سروش 

 
 وقت عیش و طرب و باده و نوش آمده است

 موسم وصل گل و چنگ و خروش آمده است
 

 جانم به یکی غمزه به یغما میبرد آنکه
 باز آشفته سرو زلف بدوش آمده است

 
 دوش آن ماه که بردین و دلم تاخته بود 

 یدل چون شب دوش آمده استبزلف افشان 
 

 گفتم از دست رخش دار، نگه جانم را
 یارب اکنون که چنین عشوه  فروش آمده است

 
 گلرخان گرچه به تاراج برند ملک جهان

 ما آفت هوش آمده استبت غارتگر 
 

 از دم روح القدس باز مگر شوري خاست؟
 که زفیض نفسش دل به خروش آمده است!
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 دم وصلم، فلک آویخته سر بر دریار
 اختران، نورفشان باز بجوش آمده است

 
 پیک خورشید زمان، رهبر ایران و جهان 

 یاور آن پیر خموش آمده است» هاشمی«
 

 شدنشدر طلب بانی استان » اردبیل«
 جملگی پیر و جوان در تب و جوش آمده است

 
 گفت مراچنین » ملولی«سحر بانک

 سروش آمده است ،خیزاي مست خرابات 
 

       * ............. 

 بمناسبت سفر استانی به شهرستان اردبیل  

 ابراهیم محمد پور 

*****
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 بودي بشیر خوش خبر 

 
 )ره(اي هاشمی رشیدترین پیرو امام 

 اه تو به هر پست و هر مقاماي آنکه ر
 صدق و صفا و و مهروفاي تو مرد حق 

 (ره)لوح مسلمی است ز تو در خط امام 
 حسن کفایت تو و حسن درایتست

 بارز بود چو روز به هر شغل و هر مقام
 کبیر  نجیاندر قیام رهبر و آن م

 جهدي زجان و دل بنمودي در آن قیام
 در انقالب امت اسالمی وطن  

 اهتمام سر حد کی تو به بودي محر
 بودي امین رهبر و هم محرم و انیس 

 بس رنجها و درد کشیدي از آن نظام
 رنج و شکنجه ها که بدیدي تو از ساواك

 (ره)نستوه و پایدار بدي در راه امام
 بین عراق و کشور ایران چو مرغ حق

 بودي بشیر خوش خبر و حامل پیام
 بودي رئیس مجلس اسالم یک زمان

 رأي تو میداشت انتظاممُهر ا مجلس ر
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 هشت سال رئیس مملکت خویش بوده اي 
 به کار وطن نظم و احترام دادي نکو

 کشور ز راي صائب تو گشته نا مور
 کامروز گشته ورد  زبانهاي خاص و عام

 سحاق بوده اي ه ااینگونه در تفکر ب
 ل از تو نامحفبه هر ماند رده همواره بُ

 ان زمریارت خداي عزوجل باد ه
 مستدام ،بر مسند جالل نشینی تو

 از بهر حسن گفته و ختم چکامه ام
 صلوات بر محمد است مرا زیور کالم

 
 مرداد ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و شش( * ) /    

 اراك   /    امیر حسین سبحاق 

 

*****
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 ناجی ایران زمین

   
 هاشمی در پرتو دین خدا شد ناجی ایران زمین 

 با هوش و دور اندیش بین ،کرد عمل ،رد حقگ 
 او گلستان کرد، ایران، چون بهشتی بی قرین

 بد نام نکویش را بتاریخ جهان منفقوش بیناتا 
 پرچم ایران اگر روزي سرهیمالیا کردي مکین

 لیک امروزش بنام هاشمی، برماوارء عالمش مفروش بین
 او اگر سردار شد، در سازنده گی بالنده گی هرگز نکرد

 رو عدل علی دارد ز تقواي مهر عزت بر جبینپی
 هاشمی خاري است بر چشم ستمکار جهانخواران قرن

 چون علی یارضعیفان است و محرومان عالی را مبین
 افکار بلند هاشمی است مستقل ایران اسالمی ز

 ، اي یاور قرآن و دینیجان فدایت هاشم
 خطیب منبر و سردار جنگ، هاشمی است عبد خدا

 عرش برینه ب اون که بود نقش نام ین بدایق
 

   / ( * ).................      * 

 لت  مند دودالو رامیري  /  کار/  یکم مرداد ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و شش

******
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 سالم بر سردار سازندگی

 
 گرانمایه سردار سازندگی                 

 یو بالندگ تد موجب عزکه ش                                    
 زمین  ابر مرد تاریخ ایران                

 رزمینسبود موجب عزت                                              
 اگر نام نامی او اکبر است                 

 وهر استبه دیهیم نام آوران گ                                      
 فظ وطن چون امیر کبیربه ح                
 ی نظیربدر علم و سیاست ولی                                        
 لشکر رأي و لطف بیان  که با                

 لب ایرانیانقظفر یافت بر                                                
 چو در راه سازندگی پا نهاد                

 ران گشاددري تازه بر روي ای                                        
 زمین جلوه اي تازه داد بر ایران                

 نی پرآوازه دادبه دنیا طنی                                                
 اگر کار او خوب و ممتاز شد                 

 غاز شدچون از اولین مجلس آ                                       
 ریاست به مجلس چنان سخت بود                

 سرود ن نغمه اي میآکه هر کس در                              
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 زهر فرقه و حزب در انقالب                 
 قدس مآبهمه در لباسی م                                            

 ه عنوان مردان اسالم خواهب                
 دین،پناه دسنگرفتند بر م                                                

 ولیکن جنین مرد با آگهی                 
 فرهی ثار و بابه صبر و به ای                                            

 به گفتار چونانکه لب می گشود                
 دبه وقت سخن، کس حریفش نبو                                  
 سزد آنکه اکنون سخن سرکنم                

 یخ اکبر کنمنگاهی به تار                                              
 که دوران ما عصر اکبر بود                
 ران، برابر بودبه تاریخ ای                                                
 چو با چشم خود در همه زندگی                 

 نه سازندگیندیدیم اینگو                                              
 مرداال هاشمی، اي گرامی                 

 مباد برجان پاکت گزنديامید که                                   
 

   / ( * ).     ** ............... 

 ششم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت

***** 
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 بسان نگین 

 
 ی پرچم دین بود سرفرازهم                               فراز  زتو اي ابر مرد گرد ن

 دار آیین و دین مبیننگه                                   چوهستی پی عزت مسلمین 
 

 مه کار را بی مهابا کنیه                                       به یزدان یکتا کنیتوکل 
 ن را به راه آوريهمه سرکشا                           ذات پاکش پناه آوريبرچو 

 
 کر ایران و هم ملتیفکه هم                          تو ممتاز و عالی به دو خصلتی 

 بر تارك سرزمین درخشنده                          نگین  از این روي گشتی بسان
 

 یده باشد وفاي به عهدپسند                             همه کار تو بوده باجد و جهد
 دیشه در کار آنان کنیبس ان                             که رو برجوانان ایران کنی 

 
 تسدعاخوب و بی ا ینین ملیتچ             کنون چشم ملت به دست شماست

 دنبال مردان نام آورند به                                  همه دوستدار چنین کشورند
 

 وانن رو آگاه و روش بصیراست                               بدانید این ملت قهرمان
 ماده استکه درجان سپاري هم آ        صدکاوه است که اوبه هر جاي بین ی



 
 

 
 

  

     

 

 

 اهللا هاشمی رفسنجانی   مجموعه سرودهاي مردمی در پاسداشت خدمات آیت                          

                 

 

234 

 
 گه اند شاکر در زجان و زدل                     ندا  چون از کارتان جملگی آگه

 ه فرمان سازندگی، لشکرندب                                 در این راه ملت ترا یاورند
 

 ود چنان مردم دیده ايخلذا                            یده، آالم را دیده اي د با چو
 زندگی نیز، پرداختیمبه سا                            کري ساختیمز(مژکان) تورا لش

 
 نگهدارتان ،ایران داوندخ                                    در این راه بادا خدا یارتان 

 
   / ( * ) * ................. 

 سال یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت

 قدس کاظمی ( مژگان) 

***** 
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 یر ثانیامیر کب

 
 آنکه داراي صفات کامل انسانی است

 چنان امیر کبیر ثانی است در وطن خواهی                                               
 

 آیت ایمان و تقوي قائدي روحانی است
 حکام خوش قرآنی استامجري آیات و                                               

 
 و گفته ها برهانی استکارهایش حق پسند 

 خوشبختی ایرانی است ودوستدارشادي                                                
 

 پیشرفت ملت خود را به دوران بانی است
 دانیم و رفسنجانی است نام نیکش هاشمی                                            

 
 

 ر و سیصد و هفتاد و هشتسال یکهزاششم اردیبهشت ماه ( * ) /   

 منصور مسرف ( بکوائی )

***** 
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  حق مرد

 

  حکایت این دوستانم دبخوانن                          روایت یک از اىقطعه نویسم

 کیست کنون و کردمى چى و بود کجا       کیست حق مرد بدانند و بخوانند

  زخوبان نوزادى افتی تولد                             ایران رفسنجان پاك خاك به

 اکبر نام موال نام هم لىع                                 حیدر اوصاف او نام نهادند  

  بود على راه حق راه مسیرش                                بود على یاد کودکى زمان

 بود على راه حق قعش حق ره                          بشباجدّوبا آرزوى بود چنان

  خوبان اوصاف او بر شد مایان                        تابان خورشید از نور شد عیان

 امامان علم او در شد حاصل که                           دین دانش راه پیمود همى

  خمینى یار و اوری شد او هم                          حسینى اوصاف شور شد او در

 یزدان لطف از اىوجهه اوبود هم                    ایران خاك الئىکرب عصر به

  بود)ع( حسین یار ،على عباس وچ         بود شوروشین در ،حق دین حفظ به

 شیران الگوى و ىحام شد او هم                      ایران میراث حافظ شد او هم

  چندان و نچندی دهد شعمر خدا                   درخشان کشور شده زایثارش

 بیابان و دشت و رد روشن شده                           ایران خاك تمام زدورانش
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  ایران کلّ در تشخدم است عیان                      اوست جلوه بیند دیده بهرجا

 چندان و چندین پیکرش بسازند           تاریخ سردار این بر است حق چنین

  میدان سوئى هر رس بر گذارند                         خدمت گوئىال دهم یاد نشان

 کشور راز و رمز رساال اى تو                        کشور ساز تاریخ سردار اى تو

  کشور ساز و ختسا و الگو توئى                    را سازندگى همه جوئیم تو ز

 هزاران صد بادا تو بر سپاسم                              ایران ملک افتخار هستى تو

  ایران اسالم امت اىبر                                خدمت بهر را خود وقف نمودى

 است نهان تو رد خدا لطف همه                     است عیان تو در حق راه نشان

  است انجه ات باشى زنده الهى                   حکمت دریاى و گوهر هستى تو

 خواندن بار زارانه و صدها به                           سرودن باید شعرها زوصفت

  گفتن اهللا از اسرارى حقب                                 تاریخ مرد اى اتجلوه نمائى

 بگو رفسنجان دُرّ آن و گوهر هاشم بهر      بگو اکبر بهرعلى ،پالیزوان بازگو

  جدا ما از وا یار نگردد هرگز ابد تا     خدا با و صدیق مرد آن اوصاف بازگو

 خدا مرد نآ یاد بماند پاکش یکر        ما خاك دیار و شهر هر میدان سر بر

  بود درکشور وسازساخت الگوى مظهر      بود آبادان سردار یادآور پیکرش

 بود محشر هصعر در حق نزد ،اجرش        ساز تاریخ مردان همه باشند او یاد
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  ما عصر اندر پاك صدیق اکبرعلى یا             دعا تمناى  دارم م،پالیزوان سید

 خویش فرزند شانزده و عیال اهل با جمله

 اسماءخدا ذکر با کنیممى فدایت جان
 

 ( * )   /   اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و نه

 مشهد شهرستان ترىدادگس کارمند / ارباستان پالیزوان سیدرسول

 

***** 
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 سردار ایران

 
 انیسپهري، کمکش تو خورشیدي،                        تودر اوج بلند آسمانی    
 ناه و ملجأ مستضعفانیپ                                  تو در قلب همه خوبان عالم    

 ق باورانیحمحبوب همه  که             تو را نازك تر از گل کی توان گفت  
 روغ دیده ي رزمندگانیف                                       تو فرزند رشید انقالبی   

 میر کار زار کاردارنیا                              تونام جنگ با نامت عجین است  
 ر همه سازندگانیو سردات                                    قرین نام تو سردار ایران   

 رآمد بر همه دلدادگانیس                                          تو امید دل امیدواران  
 ه روز حادثه از داورانیب                                             امید امتی در تنگناها  

 اندر تنگنا از یاورانیو ت                             چون حرزي، تو پناي، تو امانی   
 رون تو بود فر کیانید                                چو ذوالقرنین از کی خسروانی  

 از مدیران کالنی مدیري                          توجمشیدي، تو جم، جام جهانی  
 ، شیرین زبانیصریح اللهجه اي                     حقیت گو، حقیت محورستی  

 قیه نوگرا، روشن روانیف                              گرد امامی، همچو استاد  تو شا
 الیت پیشه اي و پشتبانیو                                    فقیهان والیی   تو همچون

 طبه را می پرورانیخخطیبی،                         نماز جمعه را تو زنده کردي   
 ا بدین شیرین بیانیرخطیبی                        من خدا را  در این دوران ندیدم 

 دادي تو از نام آورانی در این                          تو استاد سخن، استاد تحلیل  
 وي سد ره نامحرمانی ق                                  تو با تدبیر و رأي صائب خود  
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 دید آورده تبیانی، بیانیپ                                    توسرخیل همه دانشورانی   
 رائه کره تفسیر جوانیا                                           توباتفسیر نغز رهنمایت  

 در سطح جهانی سیاست پیشه                       ی  ینحکایت کرده تاریخ فلسط
 مچو میرزا قهرمانیهکبیري                          بسان ذي فنون میرزا تقی خان  
 و فرزند برومند زمانیت                                امیري، صدراعظم، ذي فنونی   

 باشد نون، کی معنا بمانین                                   به ترکیب لنا تو نون آنی   
 گوي همه پیر و جوانیتو ال                          ، شهید زنده هستی  جانبازيتو 

 تا تو بمانی که نهضت زنده است             چه خوش فرموده آن پیر جماران  
 یننون پیر و مراد سالکاک                                      دشت کویري   جوانمرد 

 نیاز جوا جبینتا در هوید                                 بلند همت و بخت جوانت  
 ئیس مجلسین خبرگانیر                                     تو ابناي بشر را دیده بانی  

 مین مهدي صاحب زمانیا                                        امان مردم ایران زمینی 
 اطرم دائم بمانیخخوشا در                            رین است نقل خاطرانتیچه ش

 بینم خاطرات را بخوانی چو                                   ت آزرده بینممبادا خاطر
 خار چشم دشمنانی همیشه                              چوکردي پایداري، جانفشانی

 لی تو با گذشتی، مهربانیو                                رقیبان تو حقد و کینه دارند
 هان کرده ز عجز و ناتوانین                              رندنه حاال، کینه ي دیرینه دا

 انیبلی تو مادري، مهرو                                   رقیبان جمله حکم دایه دارند
 قام رهبري با هر بیانیم                                         به تصدیق نهاد دیده بانی 

 نیباان بی زبهی هم با زگ                                        همیشه،آشکارا یا نهانی 
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 از جنابت قدردانی که می کرد                           نماز جمعه در خطبه خوانی
 ول زمان حکمرانیطدر این                            نیفزودي به مال و ثروت خود
 از جوانیات این  دهسجیه بو                            هماره ثروتت را بذل کردي 

 انند او از زاهدانیمتو هم                            چو مولی، ثروتی افزون نکردي
 سم و رسمت جاودانیانموده                                حدیث انماها، هل أتی ها

 ماد انقالبی، ترجمانین                                             تو آن برج بلند انقالبی 
 گیري بر بلندایش نشانیب                                   بدستت پرچم ایران زمین را

 ماي رحمت آزادگانیه                                            امید انقالب سبز ایران
 ي سوته دالنیینه ستو سوز                               تو تفسیر سکوت جنبش سبز

 بر اهریمنانی ستهبتومشت                             تو بغض و کینه ي قلب فسرده
 یامیر کاروان چو خضري تو،                    هزاران تشنه و صد کشته در پیش

 ه جویاي آب زندگانیهم                                  تمامی، تشنه ي آب حیاتند
 صورت ارغوانی به سیلی کرده                      فسرده خاطرهمه سرخورده و ا

 یه گاند همه سرگشتو امی                              همه سرگشته و کشتی شکسته
 ودکن ساربانیخادي تو ودر این                     گذر از دادي حیرت نه آسان
 ان کن درفش کاویانینمای                             در این تاریکی آشوب و فتنه 

 ر می توانیگبجنبان ریش را             بر شیران به تنگ است هکنون که عرص
 نجی، نکته دانیز روي نکته س                   آن فرزانه می گفت ،به روز رأي

 اشمی بهرمانیهکسی چون                              براي شخص من هرگز نباشد
 یاست می نماید با فالنیق                                   نه پنهان، آشکاراچرا حاال، 
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 و رشک حاسدانی اسیر بخل                            قیاست نی، تنزل می دهندت
 ر جبهه ي نابخردانییسا                                     گرفتار و دچار جهل و کینه

 ار بی وفائی زمانیدچ                               ن کین دشم ربه رشک دوستان د
 ا آورد در سطر ثانیعلی(ع) ر                           همین بس بی وفائی زمان را

 یاس اقترانی، قسم ثانیق                               به استقراء و تمثیل است اینها... 
 ز نخبگان، فرزانگانیتو هم ا                             دگر وقت قیام نخبگان است

 گر از نخبگان، فرزانگانیا                                        اگر السابقون السابقانی 
 یس مجلسین خبرگانیرئ                                  فریدونی اگر جامی اگر جم

 ر زمانیخگر پیغمبر آا                                     سلیمانی اگر، آدم، اگر شیث
 متحن در امتحانیتو هم اي م                      گریزي از سباق و امتحان نیست

 متحان، چون پهلوانیهزاران ا                         هماره امتحان در امتحان است
 از سابقانی و در هر سبقتکه                                   مهیا شو مکن تردید جانا

 ي اول بمانی تبهه اندر رک                                 بیا این وزنه را سنگین بردار 
 ن امتی را پشتوانیکبیا                          ی و موسییمتوهم چون نوح و ابراه

 بادبانیدریا شو بپا کن  ه                                      خدا را ناخدا در عمق فتنه 
 را به کام خود رسانی که امت                              الهی هاشمی پاینده باشی 

 ینم دل غمین باقی بمانینب                                 الهی وعده ي وصل تو بینم 
 انی، آنی و کمتر ز آنیزم                                  م کرسی صدر تو خالی ننبی

 بیست و پنجم بهمن ماه سال یکهزار و سیصدو هشتاد ونه/      ( * )

 محمد علی مصیبی /   با تلخیص



 
 
  

              
                                                                                                                  
                                                                                                                

   
                                                                               

                                                                                  

 

 رچین خیال   پ                                                                                     

                                                                                                           
243 

 اینک به ایران نمونه هاشمی است ،

 
 به رفسنجان گذر کردم یک روزي                 

 بود و نوروزي به ایام بهار                                              
 اگه من محیطی باز دیدمبه ن                

 انی ناز دیدمدر آنجا مردم                                              
 بدیدم موزه اي چون کاخ آنجا                

 ها بسیار آن جااشیاء پر ب                                                 
 به خود گفتم گذارم یک نمادي                

 گاريیک شی یا یک نامی، یاد                                     
 نوشتم این دو بیتی را به قابی                 

 ها گاه گاهیکه باشد بر زبان                                           
 که رفسنجان شده عزت ایران                

 ند فاتح ایرانبله آنها شد                                                
 اگر ایران بود مهد دلیران                 

 یراناینک به ا ،نمونه هاشمی است                                 
 

 سیزدهم تیر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و یک( * ) /   

 مسعود ایوبی  / شهرستان خاتم استان هرات افغانستان

***** 
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  چون سهندمقاوم 

 
 ه عز مسلمانی بخندمای                              اي که نستوه و مقاوم چون سهند
 ی سرمدیستخنده از اسرار ح                  خنده رمز حسن خلق احمدیست

 ن را شفاستخنده تو هر دل و جا           خنده بر هر دردبی درمان دواست
 وشستخبوسه از لبهاي  گل چیدن        خنده از لبهاي گل دیدن خوشست

 ریاستخنده ات آواي عرش کبی         خنده ات همچون رفیقی بی ریاست
 وید منمگخنده کن بر هر که می             خنده کن بر ظلمت شب اي صنم

 ان پراست درکویري که از دیو            خنده ات از غرش شیر خوشتر است
 است نیاستشاد باش که شادي تو خو       تو بخند گلخنده تو گلشنی است

 اشند مفاعیل فعولاز خنده ات ب                    ودان جهول سکینه توزان و ح
 ز باطل ها جدامی کند حق را ا                  تو بخند کز خنده ات عرش خد

 کالمت تیز تیز  سیف اسالم در                      زهر لبخندت بود دشمن ستیز
 شمنان از خنده تو ناتواند                                  دوستان از خنده تو پرتوان
 خند تا اهر من رسوا شودتو ب                              توبخندتا باغبان شیدا شود

 اهم سرمستی کنندهقاصدك                          تو بخند تا بلبالن مستی کنند
 ق، نواي چاووشیکاروان عش                          ان خوشییاد باد آن روزگر

 ون از دوستان ما زدندخشط                                  آتشی بر بوستان ما زدند
 فاقت کشت کرد رباغبان بذر                        باغبان باغ سالمت کشت کرد

 شت و رفتور هدایت ، هباغبان ن            باغبان نخل والیت کشت و رفت
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 بان بیننده را تسخیر کردباغ                             باغبان گلخنده را تفسیر کرد
 د را فدیه کردجام زهر نوشید و خو           باغبان گلخنده اش را هدیه کرد
 و هاشمی یاران خار هبري                          هدیه خود را عطا کرد بر دویار

 بود، همچو کدو چونکه مغز او                      والی می کند دائم عدکج خی
 اشید دمادم منفصلتا شما ب                      اه نگردند منفصلگاین دویار هچ

 وف خود عازم شودحدر مسیر                            نکند بار دگر این دشمنان
 بوستان  گاراي یاد خندبو ت                                 اي ارمغان باغبان  خندبتو 
 جنونآزاده دشت  خندبتو                             اي میراب شط خون خندبتو 

 رمان دو استخنده بر هر در دبی د            خنده ات سرشار از اسرارهاست
 

 

 1391مرداد ماه  10 / 1433سحرگاه یازدهم رمضان ( * ) /   

 براهیمیدکتر علی ا
***** 
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 نسبتی ممتاز داري ،به ایران

 
 ه هفت آسمان پارساییم                                    الی اي میر ملک آشنایی 

 یبا و به در خوش نواییزهمه                             تو را زبینده باشد صد ترانه
 اییهر شرحی جد که از هر وصف و      چه گویم یاچه خوانم حضرتت را

 م اساس دین گراییز تو محک                          عماد دولت و دینی به واقع
 ره ها می گشاییبه وقتی که گ                     خرد را در سکوتت فاش دیدم

 دا باشد ز تو فعل ریاییج                                 ظاهرتبري دانم تو را از هر 
 کردي نفی، فخر آریایین                                 سبتی ممتاز دارين ،به ایران

 ه زیر ظل مهر کبریاییب                                    ز الطاف الهی بوده اي شاد
 و نشنیده صداییتبه جز حق از                 ندیده از تو دوران غیر از حکمت

 ي، تو جز عزت، لواییبرافراز                         که دیده در فراز و شیب ایام
 با هوي و هایی لبنقنکردي م                      اط تهماره معتدل هستی و مح

 فضایی ه هر کار وببه هر گفت و                       مرام تو مرام پختگان است
 یابند مردان، پادشاهی  تو ز                                  تو پشتیبان مردان بزرگی 

 ی باالتر از هر کیمیاییول                                   نکویم قدرت اعجاز داري
 ه می پویی، پیاییکبه هر عهدي                          زکرمانی و از اهل نجابت

 زخم هر بالیی رهی از چشم                           خدایت متصل محفوظ دارد
 ود و ماجراییسبریست از قصد و             ر آنچه گفته افالطون اي جانه   

 دو / کرمان مهر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و /     **  ............. ( * ) / 
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 مصلحی ست در دنیا ،هاشمی

 
 دیر و بی همتامبینظیر و                   مصلحی ست در دنیا ،هاشمی         

 
 زد او اوالخدمت خلق ن                    و هر مقامی نیستدر پی نام 

 
 ن مکروریااندرین ره بدو               آنکه دلسوز مردم است و نظام

 
 راه دین خدا دهر و                           در تمامی عمر برود و هست

 
 ا الم او پیدحرف حق در ک                        خیر خواه تمام ملت ها

 
 تا باال یر و زبرزاز                          هر که بینی از او گرفته مقام

 
 ه او دریاقطره اي بوده گشت             ذکر حق بر زبان او جاریست 

 
 داتاکنون مدح کس نگفته او بخ    آنکه مدحت نموده از سر ذوق

 سال یکهزار و سیصد و نود و چهار ( * ) /  

 خش   /   زیست شناس خانم .... نور ب
***** 
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 آیت اهللا هاشمی ، نگین امام

 
 

 فت به یاران سوي امام از هر آنچه ر         تا که خبر می برد به کوي جماران 
 ت بر ایمانظلم تحجر چه کرده اس        گوید برخیز و درنگر که پس از تو 

 ، نتوان نزد تو دل شکن است این سخن به       اندوهم باد، چون توانم گفتن؟
 نوهراگُهد زقدر کابخواهد که                    بین زمانه ي بدعهد  ! روح خدا

 ریدي با جان واین گهري که بپر           خود به دل و دیده ي تو بود و ببالید 
 گیر ملت ایران عقل اقالیم                       گشت نگین خمینی و به درخشش 

 
 ان وطن بودمرد هماورد دشمن

 آمده آماده در میانه ي میدان
 

 رود مدائن و مدیان این دم اگر می                  روزي فرمان او رود به مدینه 
 یادگار میر فراهان پیروطن                          فاتح و فرد و وفاگزار و فرهمند 

 رانت گر قدیمی قرآنقاوست                            نیز به رغم دروغیان ریاکار 
 رونی نادانگشته هماواز او د            دشمن دون خوار خواهد او را، افسوس 

 د و به زندانحافظ قرآن شد او به بن         قرآنش حافظ است  و کار گشاید 
 د کمی مصائب انسان آسان ساز                        اسالم اندر قرائت او خواهد  
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 قلب سنت و میهنزین رو مذهب که 
 بود، بیاورد در نبرد بدین سان

 
 ابد شکوه بلخ و خراسانباز بی                             نیروگیرد زکارمایه ي ملت 

 خت را بدو کند آسانتا گره س                        رنج زدایی کند نه رنج بزاید 
 م ستیزان ترساند زصفوف ستش                         استبداد و خرافه و استعمار 

 یتی افسان قدر در افزود و شد به گ           سلسله جنبان خیزشی که خروشید 
 ی ادبی دانبی سببی خوانی تو ب               این همه فضل خداي عز و جل را 

 
 پارهی اي از سنگ قبر پاك حسین است

 ساخته بر خاتم اش به روي نگیندان
 

 ستاده بر سرپیمانبین که هنوز ای                    محزون  می گویم با امام راحل
 ام به فرزان؟فرض بفرمودي احتر                 آیا نه در کالم و کردار خویش 

 ید فریمانواندي فرزند چون شه             خواندي فرزند خویش و یار وفادر 
 اویدانت نهضتت جهست اگر هس                   او با نهضت  گفتی زنده ست

 ند پریشاناز سخن حق او شو                  اینکه چاره چه گر جماعت جاهل 
 ناعت ایشانبرکنش و کینه و ش                   شاید اگر کردگار سخت بگیرد 

 تنگشان نمانده مسلمان در نظر                             بنگر این قوم انقالبی نو را 
 ار از گزایش آنان نیست به زنه                             رفسنجانی حتی عالیجناب 
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 عصر شناسی است اعتدالی از آن سوي
 زین سو در انقالب عصاره ي عصیان

 
 و داور دوران یاور دیرین دین                     زین رو شاد اگرش نیک بدانی 
 کاست زخسران با کنش خویش خاست،       رفت به فردا ز سد عصر تباهی
 اطرات فراوانسختی و رنج و مخ                   بنگر در خاطرات او که بیاوي 

 ر مردم رفسنجانتا ابدي فخ                      هیچ کسی از تو انقالبی تر نیست 
 و نگهبانچبهر درفشیدن وطن                     دار شکفتن  هستی اینک درفش

 نرنگین از حکمت و حقیقت چون خوا   دالویز  خطبه ي آدینه روز نوشت
 

 من چه بگویم به وصف آن که سروده ست
 وصفش را شهریار شعر ثناخوان

 
 کن آن روشن از روشناي شک ش               خانه ي دلها گردید عنکبوت می

 عار و نام بهارانشساخت تباه او                        آمد مردي که بشکند باور را
 هاننآید، نبد براي تو پ پیروز                                  توانست در فریفتن تواو ن

 تمامی ایران وتا شکند عزت                        باهللا قصد شکستن تو کند خصم
 در او به یاري یزدانقروز فزا                              ایران یکپارچه ولی می ماند

 یهن و درمانممرهم بستی براي                ر کجا در ماندندچاره سگاالن به ه
 ویران ،رستیپکردي بنیاد خود                  و سیصد و نود و دوهزار در سال 
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 پرتوپاشان گشت پریشان زجشن                   توده ي در هم تنیده ي تاریکی
 شت پریشانزي صدامیان کرد                     پیش تر از آن به سالیان جهادت

 ند به خذالنخوار شدند و فرو شد                   از خردت خیره آمدند سراسر
 

 تا که به گیتی بود زنان دري را
 اصل گهربار و یادگار چو باران

 
 یک و بیشمار به کیهانثمر نپر                              نام شما جاودانه پر زجوانه

 الیان مثل بهاران سپیش نگه                           که بدارید نیز بخواهم خداي را
 فسنجانمدح سخن سنج و عالم ر                  برمن بخشاي خامدست سرودم

 د و به احسانبا نگه لطف بنگری                  باد که بر نقص این قصیدگک ما
 طعه را و دادم پایان قگفتم این                               در روز سیزده ز ماه بهمن

 
   /   ( * ) ** .............  

 بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و نود و چهار  سیزده
 

***** 
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 دلتنگ صداي آشنایت هستیم

 
  سربزیرت خواهند ،یک عده همیشه

 ت خوانندپیر ،یک عده به زعم خویش                                
    ش و دلخسته مداراما نگران مبا
 خوانند ،یر کبیرتام ،ین نسل ولیا                                        

  ي رازهاي پنهان هستی گنجینه
 دل جماران هستی برخاسته از                                             

  عمریست به اعتدال مشهوري تو
 فاتر جوانان هستیسرمشق د                                                

  ما سینه زنان کربالیت هستیم
 آشنایت هستیم دلتنگ صداي                                             

   ها دلگیر استگویند که عصر جمعه
 هایت هستیمطبهمشتاق طنین خ                                           

   یبه میدان دیانت سختکوش
 سیاست تیز هوشی تو در کار                                              

   زبان هرگز، زمان ثابت نموده است
 ما عالیجناب سبز پوشیش                                                           

* .............   /   ( * )  
 انیدانشجوي جوان مازندر    /علی دهقان دوست
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 پنجمدفتر 

 
 قسوگنامه فرا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

     

 

 

 اهللا هاشمی رفسنجانی   مجموعه سرودهاي مردمی در پاسداشت خدمات آیت                          

                 

 

254 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
  

              
                                                                                                                  
                                                                                                                

   
                                                                               

                                                                                  

 

 رچین خیال   پ                                                                                     

                                                                                                           
255 

 داغ یاران خمینی تازه شد

 
 از حد و اندازه شد شیها بغصه                   تازه شد ینیخم ارانی داغ
 جدا و دل جدا دیگرمی دهید                      غم همسنگر روح خدا در

 و جهاد و اجتهاد مانیمرد ا                         نهاد کویآن عالم ن یهاشم
 بسته بود مانیعهد و پ ینیمخبا            اي وارسته بودکه خود فرزانه او
 قراربی ینیمخاز  تیدر حماد                  بود و مرد کارزار دانیم ریش
 يال رهبرمثگاه بیهیتک                             يغار شصت سال رهبر اری

 ب خنده بوداغل کیبر لبانش ل             از اندوه و غم آکنده بود قلبش
 هر ما هموار کردراه را از ب                       کار کرد قتیحق جیترو بهر

 همه اشرار بود خار در چشم                      بود اریرا  يرهبر رتیبص با
 ی بود و کوه صبر بوداعتدال                              یار دیرین ولی امر بود

 نزد یرفداورش ح يجز برا                  نزد یآمد بر سرش حرف هرچه
 یاشمراست قامت ه یچون بهشت             یصبر و استقامت هاشم کوه

 دیکش را سر یجام وصل عاشق            دیپر کش یمیهمچون نس ناگهان
 تسیگر رانیملت ا شیعزا در

 ست؟یک ست؟یبه مرگش ک یآنکه شد راض
 ا زود رفترفت ام یناگهان               که از ارکان نهضت بود، رفت او

  یکهزار و سیصدو نود و پنچسال  دي ماه

 محبوب روستا  - شفت
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  گوشه عزلت گرفت،غنچه دهان

 
 ، هاشمیسرور ما، دلبر ما             حلقه زند بر در ما، هاشمی

 ما، هاشمی دست خدا بر سر             رهبر بیدار ما ي آنسایه
 نده آن قادر ما، هاشمیب                    هاي سیاه وطنشب ناله

 شمیتاج فروزانفر ما، ها            مام وطن گفت فروزان شود
 هاشمی یاور پیغمبر(ص) ما،              عالم دیندار شریعتمدار
 ، هاشمیارتش ما، لشگر ما                 یاور سادات والیتمدار

 هاشمی سرور ما، یاور ما،              پرچم توحید زند بر جهان
 هاشمی چهره زیباتر ما،           وه که چه زیباست در ایران ما

 ما، هاشمی قاضی ما، داور                   عدل بود پایه ایمان ما
 ا، هاشمیخیمه ما، چادر م               سایه او بر سر آدین نماز
 ، هاشمیخاطره یادآور ما                  چهره او خاطره انقالب

 اشمیهمرغ شکسته پر ما،             تهمت بیهوده به بلبل زدند
 واي گل پرپر ما، هاشمی    غنچه دهان، گوشه عزلت گرفت

 اشمیهماه خرد گستر ما،             اهرمن آمد که به تیري زند
 میگوهره نادر ما، هاش             دشمن او کودك تهمت نژاد

 ما، هاشمی دشمن شاه عنتر                ايدشمن او عنتر دیوانه
 شمیگوهر ما، سرور ما، ها           گوهر نایاب گران انقالب

 روح خردپرور ما، هاشمی         روح خدا گفت که فرزند ما
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 ا، هاشمیگوهر ما، در بر م              گوهر نایاب به دریا نهان
 اشمیهخشم زدا رهبر ما،              شعله ما، آتش ما، خشم ما

 اشمیهکوکبه کشور ما،                   ماه جبین خرد آساي ما
 ینت ما، زیور ما، هاشمی       روي عروسی که به بخت آمده

 دانفر ما، هاشمیفره یز                             فره او فره اسالم ما
 میبینش ما، گوهر ما، هاش         ما همه کوران سیاست گریز
 هاشمی اول ما، آخر ما،               واژه سیاست که گریزان او

 اي از جوهر ما، هاشمیقطره             داهیه هر سه دهاه عرب
 ی، هاشمحب وطن، مادر ما                مام وطن، مادر ایرانیان

 گفت عرب، عسکر ما، هاشمی       یاور اعراب ستمدیده شد
 گشت جهان بستر ما، هاشمی       رود خروشان جهان انقالب

 روح خدا، اکبر ما، هاشمی   وامق ما گفت، نگنجد به وصف
 

 یکهزار و سیصدو نود و پنچ دي ماه

 سیدیحیی مدرسی وامقی
 

***** 
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 اي توتا انقالب ماست زنده، زنده

 
 وام انقالب و کشور ماقبودي                           اي یار دیرین امام و رهبر ما

 هاي آخرت کردي حمایتتا لحظه             از انقالب و از امام و از والیت
 ز رفیقان با وفاتراوي در رفاقت                  اي در سیاست از سیاسیون فراتر

 وستی دیرینه بوديیار قدیمی، د                  تو رهبر ما را سرور سینه بودي
 ودرزمین کربال بسغاز آن از آ               این دوستی بس با صفا و با وال بود

 فرمانده میدان ایثار و شهادت
 سر تا به پا، پا تا به سر، مجد و رشادت

 اي توه دیدهدر گوشه زندان شکنج    اي تویک عمر در راه هدف کوشیده
 اسالم در راه استقرار جمهوري    سال کوشیدي به موج رنج و آالمشصت 

 وایی را به تو دادقفرمانده کل                  روح خدایت دلربایی را به تو داد
 بگیرد یعنی تو را از جمع یارانت     گیردخواست دشمن با ترور جانت بمی

 ماندند نافرجامدر کار زشت خویش      لطف خدا یارت شد و ناکام ماندند
 در آن قضیه روح حق دُر از لبش سُفت

  با احترام و مجد و تکریم این سخن گفت
 اي توب ماست زنده، زندهتا انقال               اي تواي هاشمی پاینده و تابنده

 ار کرديککوشیدي و بیش از توانت          در دوره سازندگی ایثار کردي
 هاي جنگ شد آباد از تویرانهو            ز توهاي غمدیده بسی شد، شاد ادل

 دبر تو دادن سرداري سازندگی را       چون مهر حق تابندگی را بر تو دادند
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 سوز بوديبا تدبیر و دشمن باهوش و         ها پیروز بوديتو در تمام عرصه
 ت دمیديجانی دگر بر پیکر اُمّ           ات شور آفریديهاي جمعهدر خطبه
 دادهایت درس عشق و شور میهم خطبه

 دادهم وقت نومیدي امید و نور می
 گشوديوقتی که از رزمندگان لب می

 ربودياز دشمن و از دوستان دل می
 شددنیا سراسر محو آن توصیف می

 شدصدام پست و لشگرش تضعیف می
 ایشدلربدر پیام  فرمود رهبر،                    در سوگ یار مهربان و باوفایش
 کردآرام می هم دوستان خویش را      کردهم دشمنان را هاشمی ناکام می

 داري اقامتما  رفتی ولی در قلب             اي مرد ایمان و جهاد و استقامت
 ان ما سوز غم توجشعله زند بر                  فرمود رهبر، سخت باشد ماتم تو
 ر مقتدایت آرمیدي!رفتی کنا                   وا حسرتا! یکباره دل از ما بریدي

 تیرباران! جسم عزیز فاطمه(س) شد        جسم تو بودي بر فراز دست یاران
 جسم تو را بر دوش جان، یاران نهادند
 جسم حسین(ع) تشنه را عریان نهادند!

  و نود و پنچ یکهزار و سیصد دي ماه 

 حسن هارونی از شهرستان آران و بیدگل

***** 
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 به یاد هاشمی

 
 

 آه اي خطیب جمعه ي مغضوب و ناگزیر
 الماس پر ابهت این خاك چشمگیر 
 

 جز نیکنامی از تو نخواندیم در روش 
 جز پایمردي از تو ندیدیم در مسیر 
 

 خون دل از پیاله ي یک عمر در گلو
 ...ندوه بی نهایت یک قرن در ضمیر

 
*  .............. 

 عبدالجبار کاکایی

***** 
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 بایددوباره از خداي هاشمی گفت

 
 شاید شود شعري براي هاشمی گفت!؟

 البّته اینک در عزاي هاشمی گفت!!
 از نوحه خوانی، مرثیه، از اشک ماتم!

 از الوداع! از کربالي هاشمی گفت!؟
 هاي نزدیکان اکبر!!وفاییاز بی

 از دوست یا از آشناي هاشمی گفت!
 !امروز عرض تسلیت؟اما پري روز!

 هم روبه رو هم در قفاي هاشمی گفت!
 ازرحلت یارِ امام و رهبري ا

 بغضِ گلو قوت و غذاي هاشمی گفت!از
 از مصلحت اندیشی از صبرو مدارا

 از عشق از مهرو وفاي هاشمی گفت!
 اوزنده هست و زنده میماند همیشه!

 درسینه باید از بقاي هاشمی گفت!!
 نهایت!اش تا بیاز وسعت اندیشه

 دوباره از خداي هاشمی گفت!!باید 
 

 حمزه پورمیرزایی/        نوزدهم دي ماه یکهزار و سیصدو نود و پنچ



 
 

 
 

  

     

 

 

 اهللا هاشمی رفسنجانی   مجموعه سرودهاي مردمی در پاسداشت خدمات آیت                          

                 

 

262 

 گاه همگان رفت از دست تکیه

 
 ز رسیدخبري تلخ و غم افرو               سوز رسیدخبري سخت و روان

 یدآمد و دلها لرز عاقبت                              خبري که نتوان باور کرد
 خبر این است که شد گرم سفر

 هاشمی یار امام و رهبر
 والیت راهش راه اسالم و                           جاي حق بود دل پرآهش

 ه حق آگاهشببا دل وجان                         همه جا سنگر پیکارش بود
 تکیه گاه همگان رفت از دست
 هاشمی هم به امامش پیوست

 د میدان جهاد و خدمتمر                                     تیار دیرین امام ام
 ا عزتزین جهان رفت ولی ب                 بعد یک عمر تالش وکوشش

 ها شدرفت و مهمان بهشتی
 ها شدهاشمی همسفر گل

 ه دلش افسردندکجاهالنی                            واي آنان که ورا آزردند
 مردندروح چون برگ گلش پژ                  رمتبابداخالقی وهتک ح

 هاشمی زان همه غم راحت شد
 فارغ از رنج وغم وتهمت شد

 آن سرو رشید خواست تا بشکند                  یاد آن روز که فرقان پلید
 ه ونهضت جاویدهاشمی زند                          داد پیغام امامش که بود
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 بر ماهفت روزاست که رفت از 
 همدل و همقدم رهبر ما

 ن ملت بودحافظ وحدت ای                     اوکه همواره پی وحدت بود
 گاه همه با قدرت بودتکیه                            در ره رهبر و درخط امام

 روح نستوه وبزرگش زنده است
 راه او تا به ابد پاینده است

 یرون استداغش ازطاقت ماب                 دل هر پیر وجوانی خون است
 زافزون استعزت هاشمی رو                         عمرباعزت اوثابت کرد

 مرگ او نیز براي ملت
 مبدل به نماد وحدت شد
 هایش همه روشنگربودخطبه                    سخنانش همه چون تندربود

 رهبر بود هم قدمشصت سال                        در ره حفظ امام ونهضت
 هاشمی مرد تمام دوران
 مرد تفسیر علوم قرآن

 سنگر رفتومردعلم وعمل                       مرد فقه وسخن و دفتر رفت
 وشیفته رهبر رفت عاشق                                هامرد میدان همه بحران

 رفت وآسود درآغوش امام
 آن سلحشور جهان اسالم

   و نود و پنچ و سیصددي ماه یکهزار 

 حسین شمسایی 
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 سوگواران خموش

 
 سوگواران تو امروز خموشند همه

 هاي وقاحت به خروشند همهکه دهان
 گر خموشانه به سوگ تو نشستند رواست

 زان که وحشت زده حشر وحوشند همه
 آه از این قوم ریایی که درین شهر دو روي

 روزها شحنه و شب، باده فروشند همه
 ین تب روحی به کجا برد که بازباغ را ا

 قمریان از همه سو خانه به دوشند همه
 ببار ،ن ابرآن قطره ز آفاق هرآ اي هر

 بیشه و باغ به آواز تو گوشند همه
 ها بسته و یاران امروزگر چه شد میکده

 ز نعره خموشند همه هر بر لب زده ومُ
 به وفاي تو که رندان بالکش فردا

 همه   یسندننو جز به یاد تو و نام تو
       

 دي ماه یکهزار و سیصد و نود و پنچ
 شفیعی  کدکنی

***** 

 

 



 
 
  

              
                                                                                                                  
                                                                                                                

   
                                                                               

                                                                                  

 

 رچین خیال   پ                                                                                     

                                                                                                           
265 

  مرد مردستان ایران بود و رفت

 
 ان بود و رفتعاشق پیر جمار                مرد مردستان ایران بود و رفت

 باران بود و رفت در سیاست مثل                در دیانت مثل صحراي بهار          
 ن بود و رفتروز را خورشید تابا             ر شب تاریک ما مهتاب بودد 
 ن بود و رفتگرمی فصل زمستا               مثل بلبل باغ را سرسبز داشت 
 رفت وراوي مظلوم کاشان بود          سرگذشت قدس گفت» زعیتر«با  
 بود و رفت »رآنفرهنگ ق«کاتب                  او» تفسیر«تا ابد » رهنماي«
 وانان بود و رفتحامی نسل ج                          را» کرسی اندیشه آزاد«
 بند و زندان بود و رفت سالها در           اندیش هااو رها از هر چه دُگم 

 ود و رفتمعتقد بر اصل ایمان ب            سنجی براي اجتهاد» مصلحت«
 »ذلول«اسب همت زیر پایش چون 

 خوان بود و رفت 1»مشوا منکَبَ ارض فا«
 فتردر سرش طرح فراوان بود و          آب را مثل وضو قدیس داشت

 فترناجی دشت و بیابان بود و         یادگارش شوکت سازندگی است

                                                 
 الَّذِي جَعََل لَکُمُ الْأَْرضَ ذَلُولًا فَامُْشواْ فِی َمنَاکِبهِ ا َو هُوَ : «15سوره مبارکه ملک، آیه شریفه  -1

هاي کلُواْ ِمن رِّزْقِِه وَ ِإلَیْهِ النُّشُورُ؛ او کسی است که زمین را براي شما اسبی آرام قرار داد، بر شانه
به سوي  هاي خداوند بخورید و بازگشت و اجتماع همهآن سوار شوید و راه بروید و از روزي

 »اوست.
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 بود و رفت جانشین جان جانان                سالهاي جنگ ایران و عراق 
 اشق راه شهیدان بود و رفتع                    امهایش دیدهبارها در جمله

 رفت وثبت در تقویم دوران بود           لحظه لحظه خاطرات زندگیش
 ود و رفتبنقطه نقطه مرد میدان           او که از خاك حلبچه تا جنوب

 فتن بود و راز شلمچه تا به مهرا      گُلف  و ایالم و مریوان یاد اوست
 د و رفتاز ریا خیلی گریزان بو        صدق و یکرنگی مرام بوده است 

 یمان بود و رفتپایبند عهد و پ                 بر سر قول و قرارش مرد بود
 ود و رفتدائماً چون پسته خندان ب      کس از او دلواپسی هرگز ندید 
 ود و رفتباز دیار پاك کرمان            بهرمان و نوق و رفسنجانی است

 هتان بود و رفتخسته دل از سیل ب                   از یاد کن » خلیلی«اي 
 
 نوزده دي ماه یکهزار و سیصدو نود و پنچ

  حمزه خلیلی واوسري  

***** 
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 …بسیار دل شکسته 

 
 م، نهرفت نه دوشنبه شب که براي تسلیت به یادگارانش به حسینیه جماران

 ر دلم، باش نماز خواندمسه شنبه صبح که در میان آن خیل بی قرار بر پیکر
ام. چیزي مثل یک حضور کنم چیزي را گم کردهسبک نشد. احساس می

هل چگرم و طوالنی، یک روح آرام و همراه، که سی و هشت سال از عمر 
ام با من بود. نمی خواهم از او قدیس بسازم. از این و هفت ساله

اش خالء گهانیا رفتن ناایم. هرچه بود، بها کم لطمه ندیدهسازيقدیس
فتم اي در روح هم نسالن من باقی گذاشت. در حسینیه جماران گآزاردهنده

 . پساو حتی فرصت دعا به ما نداد! طوري رفت که فقط بهت باقی گذاشت
ی لتنگنمی توانم سوگنامه بگویم. ترجیح دادم غزلی را بخوانم که در د

 ی هم باشد:سالیان بعد از امام سروده ام. چه بسا زبان حال هاشم
 

 اي یار دلخوشیماي به توهرچند رفته
 با خاطرات کهنه ي دیدار دلخوشیم

 ما عاشقان کوي ترا عاقالن شهر
 انکار اگر کنند، به انکار دلخوشیم

 زخم زبان شنیدن و باز از تو دم زدن
 عمریست تا که ما به همین کار دلخوشیم
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 از آن سحر که روزه ي هجران شروع شد
 ام! به افطار دلخوشیماي ماه ناتم

 ، میان شما و ماست1پرچینی از خیال
 همسایه با توایم و به دیوار دلخوشیم

 از شکر و از شکایت ما بی خبر نباش!
 بسیار دل شکسته و بسیار دلخوشیم

 
 یکهزار و سیصدو نود و پنچسال دي ماه 

 عالاافشین 
 

***** 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، براي کتابی که پیش رو دارید، از این بخش شعر افشین اعال ، "پرچین خیال  "انتخاب نام  - 1

 الهام گرفته شده است .
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  واگویه درد

 
 دامشب ما غصه فراوان دار قصه

 ی سر و سامان داردکی سر برگ من ب                                        

 ز سرماي شب رفتن تو ما را کشت و

 تنگی جان عقده باران داردابر دل                                                 

 ها قاتل رفسنجانندزلزله ،بعد بم

 هاي بدي پهنه کرمان داردچه گسل                                            

 باغ سبزیست جهان با طبقی از انواع

 س چیدن خوبان داردمرگ، تنها هو                                           

 هاي تواندها تنگ نفسهاشمی! ثانیه

 ز غم دوران داردمثل مردي که شکست ا                                    

 ل خونین و دواتی از اشکشاعري با د

 شعر پریشان دارد دفتري خیس و دوصد                                      
 

 و نود و پنچ دي ماه یکهزار و سیصد
 اهللادانشجوي کرمانی در ماتم آیتیک شعر 
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 ي آخرنقطه

 
        ي آخرنقطه
 بر کلمات کهنسال           

     یاه، خاکستريبر خالی هاي سپید، س                                      
 ر تلخ طعم وقتب                                                                  

 غض هاي هضم و ناهضمبر ب                               اویده و ناتراویدهتر     
 سیاه در سقوطاي ي جعبهناگشوده         مرگ یک فرفره، یک عطر فرار 

                       زندگی دائم گردنده   
 چرخیدکه گاهی به سکوت می                           

 مرکز  ه آمادگی براي گریز ازگاهی ب                                                    
 آخرین نقطه   

 ایستدکه می  
 کنندها شره میتلخی                                  

 پاشدرگ میو م                                                  
 ها...ه چشمب                                                                            

 
 و نود و پنچ دي ماه یکهزار و سیصد

 نسرین فرقانی 
***** 
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 ها رباعی 
 
 

 "یرانیا "مرد سازندگی و غیرت هر           ست گل رفسنجانیتو همان مرد سیا
 مانی...فس میتا ابد در دل مردم به ن      گرچه رفتی ولی از گریه ایران پیداست

 دي ماه  سال یکهزار و سیصدو نود و پنچ
 پیمان الوند 

***** 
 

 رفتیه باران، میدلسوز وطن، شب  رفت      سردار ادب، سوي شهیدان می
 رفتها بود       با بغض گلو با لب خندان میرچند که دل خسته ز تهمته

 دي ماه  سال یکهزار و سیصدو نود و پنچ
  الهام درخت پیري

***** 
 

 ديه بوهر چند که پیر و خسته بودي                 هرچند که دل شکست
 دي...بو تهنشس با آن همه افترا و تهمت                          در قلب همه

 دي ماه  سال یکهزار و سیصدو نود و پنچ
 ...........  داشگران                                                         

***** 
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  پایان تو هرگز نخواهد بود،و مرگ

 
 و مرگ پایان تو هرگز نخواهد بود             

 صه نخواهد بودکابوس این ق و شب،                                          
 

 اگرچه رفتی و این خانه غمگین شد              
 شک نخواهد بودولی این انتهاي راهمان بی                                 

 
 دهیم راهتچراغ راه تو در دست، ادامه می              

 بن بست نخواهد بودمسیر انقالب ما                                            
 

 دلم غمگین زبانم سست از پرواز مردي که             
 خواهد بودنکسی دیگر مثالش، روي این کشور                                  

 
 به یاد دارم پیام روشن رهبرکه فرمودند             

 هد بود...خواکسی اینجا برایم هاشمی هرگز ن                                
 

 و نود و پنچ دي ماه یکهزار و سیصد
 نواب خلف 

***** 

 هاشمی اي یار دیرین امام
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  بر ملت ایران سالم بر تو و                   هاشمی اي یار دیرین امام          

 هاشمی اي یار صدیق امام
 خوب خدمت کرده اي بهر قیام

 داممُماندهی کردي جنگ را فر        رحمت حق بر تو اي یار امام
 همسنگري رهرو او بودي و                  عشق تو باشد مقام رهبري

 گفت رهبر هاشمی یار من است
 او رفیق و دوست و همکار من است        

 فته ايمرقد پاك خمینی خ              عاقبت لبیک حق را گفته اي
 ستنده اهاشمی گفتی همیشه ز          اي خمینی یاور تو آمدست
 فوت تو غوغا کرده است هاشمی،

 کشور ایران عزا برپا شُدَست
 اصفابپیکرت تشییع گشته             جملگی در سوگ،اندر این عزا
 دارحمت حق بر تو و روح خ       دشمنان حیران شدن زین ماجرا

 آفرین بر مردم ایران زمین
 قدر هر خادم بدانند این چنین

 نود و پنچدي ماه یکهزار و سیصد و 

 شاعر گالیکشی » قنبر قنبرپور

***** 
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 بغض ترك خورده
 

 ن رفتممدر حسرت دیدن سحر              با بغض ترك خورده دگر من رفتم
 م تر من رفتمبا سینه ي خون و چش        شاید که دلم ز این زمان دلخون بود

 ر گوهر من رفتمدبا ماتم این )                   در شام غم فاطمه ي معصومه(س
 ق پر ثمر من رفتمبا توشه ي عش                      انا الیه راجعون قسمت ماست

 ن قدر من رفتماي کشور ایرا                     اینبار سفارت خداست مقصد من
 ن گذر دگر من رفتمحاال که از ای                   آگاه نبوده جز خدا از دل من

 ن سفر من رفتمبا روح مطیع به ای           ن ما اجباري استمن می روم و رفت
 ي نظر من رفتم با این همه حجمه             من یار امام و رهبري بودم و لیک

 منبال پدر من رفتداو رفت و به              )در اول راه انقالب شدم یار امام(ره
 شت تبر من رفتمه از این دحاال ک               من کهنه درخت بودم از بار ثمر

 بی خبر من رفتم بخشا تو مرا که            اي رهبر انقالب در این برهه ي درد
 ن اثر من رفتمجاوید شدم در ای            آنگاه که خدا به انقالب رخصت داد

 

 دي ماه یکهزار و سیصد و نود و پنچ

 رجسته شهرستان چرامروز از شاعران باحمد نیک                                           
 

***** 
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  مبارکت شهادت

 
  

 خاکی که بر تن توست خاکیست بر سر ما
 دردي که در بر توست ، دردي ست بر دل ما

 این شهر بدون نامت نام و نشان ندارد
 این باغ با نبودت سرو روان ندارد

 سرو روان ما رفت، جان جهان ما رفت
 بیرمان رفتمرد دلیرمان رفت، امیرک 

 رفتی و با رفتنت غم دل م فزون شد
 بغضی که در گلو بود با اشک چشم برون شد

 رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل
 از جماران چه ماند جز آتشی به منزل

 با رفتنت دوباره تاریخ عزادارت شد
 با رفتنت دوباره ملت وفادارت شد

 اي افتخار ملت، اسطوره شهامت
 ر سازندگیاي شه مردانگی، سردا

 تاریخ شهر ما را به عشق تو نوشتند
 مهر گرانبهایت در این وطن سرشتند
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 آنان که با تهمت ها تبر زدند به قلبت
 اکنون همه پشیمان شدند دواي دردت؟

 لکن باید بدانند دردت درمان ندارد
 لکن باید بدانند راهت پایان ندارد 

 اي اسوه شجاعت ،برو سفر سالمت
 بهشت حق به کامتاي کوه استقامت 

 
 بیست و هشتم بهمن ماه  یکهزار و سیصد و نود و پنچ 

 زهرا صفریان
 

***** 
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 وصف تو هرگز نگنجد در کالم

 
 تمام یف عمر نازنینت شد            هاشمی اي یار دیرین امام         

 در بقاز دارفنا انارفتی                           هاشمی رفتی از این دارفنا
 ی رقیببتو سخنور بودي امّا              در نماز جمعه بودي خطیب

 آتشی بر جان آنها برفروخت  خطبه هایت جان دشمن را بسوخت
 نیا رئیس مجلسی هم بی گما      تو رئیس جمهور بودي یکزمان

 دیدي رهبريبهتر از رهبر ن                    یا رئیس خبرگان رهبري
 ضاوت سالهاقیا که در میز              ه بدي در جبهه هایا که فرماند

 لحتیک زمان بودي رئیس مص              از براي اعتالي مملکت
 ر زندگیبودي آزاده تو اند              در لقب سردار در سازندگی

 ام شبابتو بزندان بودي هنگ        زجر ها دیدي تو قبل از انقالب
 ا بردي پناهاندر آنجا بر خد            هیچ گاهباکت از زندان نبودي 

 هستو از شکنجه نامدي هرگز       استقامت کردي آنجا همچوکوه
 ار بهر وطن افتخار هستی تو                  اي مجاهد مرد نستوه زمن
 ر کالمدوصف تو هرگز نگنجد            تو بدي فرمان بَرِ خط امام

 مقبتها رتا نگارد در کتا             معاجز است از وصف اَوصاف قل
 این چنین آمدند بیرون تمامی             بهر تشیعت همه ایران زمین
 نگه خاتمهزندگی را دادي آ                پیکرت تشییع بنمودند همه

 ان بی ثمردر خیابانهاي تهر              بود مملو جمعیت در هر گذر
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 بدنیاي دگر رفتی از دنیا                 در بهشت زهرا تو بنمودي مقر
 ا ناظر شدندراین همه اندوه                  در نماز میّتت حاضر شدند

 آرزوي شومشان در گور کرد      ارتحالت چشم دشمن کور کرد
 ی بادا درودبر روان هاشم                  زرعکانی چند بیتی را سرود

 
 سیصد و نود و پنچ بیست و ششم دي ماه  یکهزار و

 منطقه طالقان، روستاي فشندك 

 شاعر روستایی رحمت اله زرعکانی

 
***** 
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 سِرّ درون نهضت و فخر نظام رفت

 
 مرد صالة و سجده و صبر و صیام  رفت

 سِرّ درون نهضت و فخر نظام رفت
 احترام رفت چه با مظلوم روزگار                      دلسوز انقالب و امین امام ما

 ي امام رفتاینگونه هاشمی به صفا              آن پاسبان واقعی دین و مملکت
 عمري جهاد و کوشش و فضل و مجاهدت

 رمز و کلید توسعه و انسجام رفت
 م رفتشور حسین و واعظ اهل خیا        سوز کالم و خطبه او ذکر اهل بیت

 رفت ه مراجع پاك و عظامهم دور       محبوب قلب مردم و هم عالمان دین
 ام رفت گلبرگی از سجل این نظ          آن آفتاب روشن و آن ماه شب فروز 

 ام رفت شروشنگر و طلیعه هر صبح و             عالم سراي تسلیت داغ هاشمی
 هم رزم و یار رهبر و غمخوار انقالب

 مرد حدیث و خطبه و فقه و کالم رفت
 بر واال مقام رفت تنها رفیق ره                      همسنگر قدیمی و همیار مهربان

 ور قیام رفت شحرف دل حمینی و                      یار مطهري و بهشتی و باهنر
 رفت  مغز فکور نهضت و هوش تمام        دارنده سیاست و ادراك کم نظیر 

 مرد اصول و منطق و اصالح و اعتدال
 رفت بر جان او درود و به روحش سالم

 فترآن طائر شکسته دل از اوج بام     گاهی سکوت بود و غمی گه تبسمی 
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 در دل سکوت کرد و چه زخم زبان شنید
 بی شکوه از میان خواص و عوام رفت

 م رفت مردي به پاس حرمت دین و نظا      همواره خط قرمز او بوده رهبري 
 تاریخدان عصر و امیر کبیر ما

 ف و نام رفترنگ و شهرت و توصی خالی ز
 دحام رفت بر دستهاي عاشق آن از          بر دوش امتی چه فداکار و با شکوه

 یاري به نزد خامنه اي کو چو هاشمی
 او عشق هاشمی شد و عاشق مرام رفت

 ي با امام رفتاهمرزم و یار خامنه            بی او امام خامنه اي گشته بی رفیق
 

 شهرستان کهنوج کرمان

 انشور عبدالحمید د
***** 

 
 
 
 
 
 

 هاشمی خوشنام در تاریخ شد
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 هاشمی خوشنام در تاریخ شد

 باعث بالندگی از بیخ شد
 اشمی ازریاکاران جدا بود ه             عاشق روح خدا بود هاشمی  

 هاشمی  باعث شور و صفابود                 اولین ناطق زسیما بعدفتح
 جنگ را او با ظفر همراه کرد

 قیب صدام هاشمیبانی تع
 نده هاشمیداده بر ساحل نشا                    انقالب مازبحرانها گذر

 اشمی هرهبري را تابع ناب            مرد صلح و مرد تدبیر و عمل   
 شر آمریکا، سفارتخانه اش
 فیصله داد و دعا شد هاشمی

 هم زسوي صلح جویان هاشمی            هم زسوي ملت فرزانه اي 
 کشوري شد کارگاه از هاشمی          لت سازندگی ایجاد کرددو 

 هم خرابیهاي جنگ زشت و شوم
 کرده است معمور و آباد هاشمی

 د هاشمیباتز اسالم آزا                  کرده است تأسیس دانشگاه را
 ی داد هشدار و تذکر هاشم           برسر کار آمد افسوس آن دغل

 آه ودردحیف و صد حیف و هزاران 
 از جفاهایی که شد بر هاشمی

 هاشمی افتراو تهمتش بر                  آي امان از ظلم محمود خشن
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 بانی تفکی هم شد هاشمی            عاقبت تفکیک شد ظلمت زنور
 منعقد گردید برجام طال

 رفع شد تحریمها از هاشمی
 می رهبروي پاك است وي برهاش          جاي او روحانی فریخنه 

  شادشد روح کبیر هاشمی             منتخب گردید از نوشیخ حسن
 راه اصالحات و راه اعتدال
 گشته روشن از پیام هاشمی

 شمی گشته و گردیده فخر ها            راه و اسلوبش هماره مستدام
  تاشود روشن مرام هاشمی             گفت شمس ابیات حق فوق را

 
 ( * )  /  ...........  *  

 سید اسداهللا شمس اردبیلی 
 

***** 
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 مخزن االسرار بود ،سینه اش

 
 بینیم؟ هرگز اي دریغ  مثل او                            رفت آن مرد مبارز اي دریغ 

 ق و گاه عین شمع بود گاه بر                          سنگ با آیینه در او جمع بود 
 بود از مرادش بهر من  آینه                                سنگ میزد بر سبوي اهرمن 

 وختن آموخته سشمع را هم                           خرمن دشمن ز برقش سوخته 
 ي یک رنگمان  قیمتی دردانه                    رفت آن الماس مفت از چنگمان 

 مهر کاشت  د جایشکینه ها را چی         دل پر از خون بر لبش لبخند داشت 
 م سیاسی تر از او هکس ندیدم                        بعد رهبر من حماسی تر از او 

 ت با پیر خمینعهد خود نشکس                   دار خود بر دوش در راه حسین 
   ار چیست؟کجنگ با مرد خدا؟ این            میشناسیمش اگر، انکار چیست؟ 

 اك را از مهلکهمی رهانْد این خ                 معرکه  هاشمی مردي که در هر
 صدایش آشناست  گوش فّکه با                     جبهه هم با ردّ پایش آشناست 

 هی تقّیه می نمود گرچه گه گا                   در دفاع و حمله مالکْ گونه بود 
 کی ز رو بندد، ببین تدبیر را                           خوب میدانست که شمشیر را 
 در پی َاش باران حمد و سوره ها                   رفت شد جاوید در اسطوره ها

 ماند بین ما گرامی یاد از او                           آنکه شد دِه کوره ها آباد از او 
 ه گیقدر او مجهول شد در زند                     اوست الحق افسر سازنده گی 

 سفره ها پر شد به یُمن دولتش                             شد چراغ خانه هاي ملّتش
 میکنم مدح چنین مردي قوي                             من نه بهر کسب مال دنیوي
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 پاسدار نام رفسنجانی است                          هرکه عاشق پیشه ي ایرانی است
 بهر ملّت زخم خورد آن بی گناه                   ز راه بعد جنگ آورد آرامش 

 تا دم آخر درون سنگرش                                   ماند تنها از براي کشورش 
 نقشه هایش سیل اهریمن شکن                خطبه هاي جمعه اش دشمن شکن
 اخالص داشتمنصفان دانند که              در سیاست او نبوغی خاص داشت 

 بود بر روي سر اهل وفا                                      سایه ي بالش همانندِ هما 
 صابر و ستّار و مردمدار بود                        سینه اش چون مخزن االسرار بود

 آب خورد از چشمه ي باغ فدك             خورده بود از سفره ي موال نمک 
 گریه میکرد او براي فاطمه                                  زاي فاطمه دیده بودم در ع

 با والي پر بهاي فاطمه                            دست شست از این جهان بی واهمه
 در کنار رهبر خود دفن شد                      جسم پاکش در سفیدي کْفن شد 

 باز هم من با خمینی مانده ام                         یعنی اي مردم، حسینی مانده ام
 در مدار عاشقانْ روشنْ روال                   آي خورشیدي که هستی بی زوال 

 هست هشتاد و دو دفتر برگ تو                زنده کردت اي مجاهد مرگ تو 
 اشمی مرگ بر ظالم نوشتی ه                            مثل استادت بهشتی هاشمی 
 با وي اکنون در جوار رحمتی                            همچو استادت شهید تهمتی

 در لباس دوست شمشیرت زدند                    شایعه سازان چرا تیرت زدند؟ 
 نکته ها گویم به آنان چند بیت                 من که دارم فیضی از طبع کمیت 

 کرده هتکِ احترام هاشمی                                  اي مخالف با مرام هاشمی
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 بار دشمن را چه راحت میکشی                    اي تو که از کینه اش در آتشی 
 هاشمی هرگز نمی میرد بِدان                 _با بَدان _گو تو با هم کیش هایت 

 
 یکهزار و سیصد و نود و پنچسال دي ماه 

 لیهم السالمعشاعر آل اهللا     /حسین ولی خانی                                   

 

 

 

  جاي هاشمی پُر نمیشود

 
 همچنان که سنگ سیاه را رنگ اگر کنی ُدر نمیشود 

 یا مقام هر توبه کار هم مثِل رتبه ي حُر نمیشود
 گرچه رفت و آمد شده زیاد در ردیف و نسل سیاسیون 

 اشمی پُر نمیشودنُخبه هم شوند آخرش، ولی جاي ه
 

 یکهزار و سیصد و نود و پنچسال دي ماه 

 لیهم السالمعشاعر آل اهللا     /حسین ولی خانی                                   

 
***** 
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 همراه تو، سخاوت صد ابر آسمان

 
 ي زندان بگو بهار!از خاطرات دوره

 از بردگی سرو خیابان بگو بهار!
 یز .... یا کهها ناز فصل قحط عاطفه

 ي گلدان بگو بهار!از رنگ و رخ پریده
 وزید و زمستان همی وزیدپاییز می

 از برگ و بار خشک درختان بگو بهار!
 همراه تو، سخاوت صد ابر آسمان 

 با این درخت از تب باران بگو بهار!
 اي یار مهربان همه از تو سخن کنند

 هاي سبز جماران بگو بهار!از کوچه
 شکوه؛ خمینی سخن بگواز مرد با 

 اما تو از نگاه شهیدا بگو بهار!
 هاي شعر گذر کن خیال واراز کوچه

 هاي شعر خراسان بگو بهار!از کوچه
 از راز چشمهاي بهار آورت نه 

 هار!هاي مخفی و پنهان بگو باز گنجینه
 

 نغااعر افش سید حکیم بینش / /  یکهزار و سیصد و نود و پنچسال ( * )   /  دي ماه 
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 هاشمی رفت 

 
 یار دیرین خمینی، هاشمی رفت از میان 

 یار رهبر با سعادت، هاشمی رفت از میان 
 

 یار دولت همره خط والیت، هاشمی رفت از میان 
 یار دوران اسارت در رژیم شاه ایران، هاشمی رفت از میان 

 
 رهروان و شاهدان جنگ خیبر، هاشمی رفت از میان 

 هاشمی رفت از میان عاشقان خط سرخ کاظمی،
 

 غافالن از راه ایمان و یقین ، هاشمی رفت از میان
 اي عزیزان و سفیران وطن، هاشمی رفت از میان

 
 شیر مرد جنگ و اسرار نهان، هاشمی رفت از میان

 عالم نستوه و شیخ با خدا، هاشمی رفت از میان
 

 یکهزار و سیصد و نود و پنچسال ( * )   /  دي ماه 

 نی (آزاد)حامد نریما
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 هاي پیچ و تابمردي گذشت از همه

 
 هاي پیچ و تابت از همهمردي گذش               هاي انقالبمثل عبور خاطره

 صبرش به سان کوه دماوند استوار
 هااش بلندتر از آفتاباندیشه

 هالخطاباهمواره بود اول فصل             مردي که در سپهر سیاست و اجتهاد
 ا شکیب به دریا رسیده بودمردي که ب

 هابی اعتنا به روي و ریاي سراب
 هابچون نوح راند کشتی ایمان بر آ     زامواج سهمگین حوادث عبور کرد

 نگرفت روي صورت دریایی ورا
 هاها، حبابنقش فریبکاري کف

 هاي فتح بابزمی بلند در همهع            اي که داشت در ایام انقالباسطوره
 ي دفاع ز دین و وطن شدندآماده

 هادر پاي درس و دانش او شیخ و شاب
 هامواره بود در صف پا در رکابه         ي امامي سنجیدهدر پیروي ز شیوه

 ي خود در زمان جنگهاي جمعهبا خطبه
 هاداد التیام همه التهابمی

 هاابي او بر صوبرجام هم اشاره        یک چشمه از درایت او قطعنامه است
 ي سعی بلیغ اوستسازندگی نشانه

 هاآباد شد ز سعی بلیغش خراب
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 هاي کریه پلیدان نقابز چهرها               ي رهبر فکنده بود با پیروي ز سیره
 خود انتخاب مردم هشیار بود یا

 هاي انتخابتأثیر داشت در همه
 هابشط شرا انداخت جان خسته به       دردي کشی به شوق وصال و لقا یار

 دشمن که خواست قامت او را در افکند
 هاي تهمت خشابپر کرد از گلوله

 »هاعالیجناب«ي ادند یاوه نامهد                 ها که تاب جاللش نداشتندخناس
 مظلوم ثانی است و بهشتی بگفت این:

 هادر نوبت است گردش این آسیاب
 هاآبمچاه رشک ماند چون یوسف در       باید به رسم تجربه تاریخ انقالب

 افسوس هاشمی که به حق بی قرینه بود
 هااز خاطرات او بنگارد کتاب

 هاحسابماییم و وقت حسرت یوم ال       امتحان الهی است روزگار» شیبانی«
 

 یکهزار و سیصد و نود و پنچسال ( * )   /  دي ماه 

 بدالرضا شیبانی

***** 
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 طرفی عمرانی زآنکه باقی است از او هر

 
 مرد مردان جهان اکبر رفسنجانی

 افتخاریست به هر مسلم و هر ایرانی
 او امیر است و کبیر است نمیرد هرگز

 زآنکه باقی است از او هر طرفی عمرانی
 آنکه چرچیل از او درس سیاست آموخت

 بهر تاریخ مدرس شده این روحانی
 آنکه در جنگ بیفتاد بدامش صدام

 د از آن ویرانیحفظ ارکان وطن کر
 بهر ملت چو بهشتی خود او ملت بود 

 بود در معرکه جنگ چنان چمرانی
 کسی همچون او  بهر رهبر ندهد هیچ

 معنی دوستی و یاري و هم پیمانی 
 ش در حرم روح خداست  او که آرمگه

 روح او غرق سرورست از این مهمانی
 اي بانی این مجلس اوستحضرت خامنه

 ی ربانیبانی مجلس او گشت یک
 

 د مقدس/  مشه دکتر رحمت ملکی/    ( * )   /  دي ماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنچ
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 فرمانده

  
 بهشتی رفت و نوبت دلدار شد 

 فت و سیدمان بی یار شد او بر                                                     
   ما پر از درد بودیم درمان شدي

 عزم بودیم فرمان شدي ما پر از                                                  
   ي توپر ز امید گشتیم هم شانه

 ي توریاد شدیم در سایهپر ز ف                                                    
   شدي در سازندگی سردارمان 

 تو اي امیر کبیر زمان  شمیها                                                     
 

   کنون ماایم با بغضهاي فرو خورده 
 هاي در گلو مرده ناله کنون ما ایمو                                             

   و دردهاي بسیار کنون ماایم
 ون ماایم، در فراق یاریارکن                                                        

   ام ماندهها در سینهو حرفبا ت
 فرمانده ، سپارمت دست خدامی                                                  

 
 نوزدهم دي ماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنچ

 علی اسکندرپور (هادي)
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  مظلومِ زمانِ ما

 
    این داغِ بزرگِ تو، در سینه چه سنگین است

 است غمگین همه ها لد سردار، اي  در ماتمت 
     ما نوزدهِ دي را، در یاد نگه داریم 

 جاي گله دیگر نیست، رسِم گذران این است 
 گفت، تو زنده اي و نهضت )ره( آن روز خمینی 

 بر اُمت بیداري، این گفته چه تسکین است
              را مظلومِ زمانِ ما، یاد آر بهشتی 

 است نی هجمه که یک تهمت، مطرود ز آیین
   آن قوم که تا دیروز، مرگِ تو طلب کردند 

 امروز عزادارند، این سوگ نمادین است 
    فحواي سخن اینجاست، تا کی به دغل کاري 

 در خويِ جوانمردي، معیار مگر این است؟ 
  هبر چه حزین گفتا، همرزمی و همگامیر

 گفتاِر ولیّ امر، شوق آور و شیرین است
   یخ ُبوَد بیناالقّصه مهاجر جان، تار 

 هرآنچه بر او بگذشت، در بوته ي تدوین است
 

 )لطان (مهاجرسعلی اکبر پور /     دي ماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنچ( * )  /   
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  صراط هاشمی

 
 مستقیم و صاف و بی پیچ وخم است

 "صراط هاشمی"چون اتوبانی، 
  !غا، مالط هاشمیمی کند غو                         بر لب دشمن کشیده، ماله ها

 "نشاط هاشمی" همچو بارانی،                    گردغم می شوید از رخساره ها
 !ي کن، از مناط هاشمیپیرو                               انحرافی نیست در رفتار او

 "انضباط هاشمی"بیست باشد،                          نظم دارد در کالس انقالب
 !رتباط هاشمیاسِحر دارد،                        ه اش مشهور در سطح جهانچهر

 "ختالط هاشمیا"هست شیرین،                     گفتگوها می کند با این و آن
 "حیاط هاشمی"ر سّکه روید، د                     جاي پسته ، بر اساس شایعات

 !جا، بساط هاشمیپهن شد هر                       غیبت از او می کند، هر مومنی
 "انبساط هاشمی"، مرحبا بر                           از کسی بغضی ندارد در دلش

 "رات هاشمیخاط"یک ورق از،                     شور برپا می کند توي جهان
 ریشه کن گردد الهی، چون یزید

 !هرکه خواهد انحطاط هاشمی
 

    /  ( * )............... * * 

 دي ماه سال  یکهزار و سیصد و نود و پنچ 

 یکی از کاربران پایگاه اطالع رسانی آیت اهللا هاشمی رفسنجانی
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 درد دل سی کی بگوم کی کنه باور

 
 شعر و شروه لري (نوحه) 

 
 لی اکبرعدي نیا به مصلحت نظام شیر     درد دل سی کی بگوم کی کنه باور

 ی رفسنجانیهمه ایران عزا گرن به س         نیمراسم سیش بگرین به رسم خا
 هم بیدي به مصلحت هم رئیس جمهور

 کی گفته دالورم خوسی منه گور
 یتخت شیر علی اکبرده نیا به پا                  یه شوکی وارد وابی به کل کشور

 کبر چه داغ سختهامردن شیر علی                      جلسه به مصلحت به پایتخته
 دي و رفسنجانی کنین او مرد خوش نامیا

 بعد خوش کی بچرخونه دفتر مصلحت نظام
 ي به تهرونده نیا بجور خوت شیر         دینه مو و نا عجل که وت گرو جون

 اغ علی اکبردتا قیامت موند به دلم           غم و غصه بخورم چندي بزنم سر
 
* ................. 

 و نود و پنچ دي ماه سال  یکهزار و سیصد 

***** 
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 ممتاز، مردم شناسی بود،  وا
 

 بنام هاشمی کرد یایش ران                                  نیایش برخدایی دارم امروز
 هاشمی کرد  انی بنامخیاب                              نیایش هم چنین ایجاب میکرد

 
 اشمی کرده وکار جهد ش وتال             چهل سال از تقدیر و شکر سپاس و

 هاشمی کرد را هم کارهاا                                              بدستورامام امت ما
 

 اشمی کرده وزین فرماندهی را              دفاع ازخاك ودین وملک وناموس
 لفتوحی هاشمی کردعجب فتح ا                       نابش و آن نامه هاي نغز با و
 
 ثابت هاشمی کرددلیل آوردو                           جاوزرابه دست شوم صدامت

 هم هاشمی کرد تجاوزگرشد،آن                        ودربین الملل صدام ملعون
 

 هاشمی کرد، ت بهین تفسیرعدال                    او خطیب خطبه هاي قسط بود
 زدین دورهاشمی کردتحجررا                              مردم شناسی بودممتاز، او
 

 لی ،هاشمی کردفقاهت،اعتدا                          درایت، تیزهوشی،ازخصالش
 ودوآبادهاشمی کردموسس ب                               اگرخواهی زدانشگاه آزاد

 



 
 

 
 

  

     

 

 

 اهللا هاشمی رفسنجانی   مجموعه سرودهاي مردمی در پاسداشت خدمات آیت                          

                 

 

296 

 ردکهاشمی  آبیاريگلی شد،                             نچه واکردغواماطرح مترو،
 هاشمی کرد عین،م والیت را                           پس ازپروازروح حق،خمینی

 
 لی برماولی شد،هاشمی کردع                                       فقیهی ازتبارفقه پویا

 زگردید،هاشمی کردشب مارو                              خدایا عزتش افزون بفرما
 

 فت،هاشمی کردگخمینی درنجف                         قیه نیک پنداروالیت ازف
 شورت باهاشمی کردهماره م                             بدنبالش فقیهی نیک کردار

 
 ردادوهاشمی کردعلی دستو                             همیشه برنکویی،نیک کاري

 ش پافشاري هاشمی کردبه رفع                                 واما انحرافی شدهویدا
 

 همت،هاشمی کردزپشت ابرت                           نهایت آفتاب حق طلوع کرد
 ،هاشمی کرد به پاي انقالبی                   عجب حلمی،عجب صبري نمود،او

 کردراین کارهاشمی خدا، یاري د                          وله الشکروالحمدا کثیرا
 

 یکهزار و سیصد و نود و ششمرداد ماه سال  (*) /  

 بمناسبت تغییر نام بزرگراه نیایش تهران بنام آیت اهللا هاشمی رفسنجانی

 سیداسداهللا شمس

***** 
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  ضمائم

 
 
 

  اي صفاي تو رهنمون هنر 
 

صدي تو در زمانی که  1363بهمن  17آیت اهللا هاشمی رفسنجانی، در تاریخ  
یار، شهر لس شوراي اسالمی را بر عهده داشتند، در نامه اي به استادریاست مج

 " :د ن، می نویسبابت سرودن شعري در وصف نماز جمعه ضمن تقدیر از ایشان
، ده ایدنمو الزم می دانم از اظهار لطفی که نسبت به خطبه هاي نماز جمعه تهران

ا ارزه بمب بیر، قهرمانامیر ک"تشکر کنم. یک جلد کالم اهللا مجید و یک جلد کتاب
 عارشا ، به عنوان قدر شناسی تقدیم می گردد. شعرکی هم در جواب"استعمار

 "زیبایتان سروده ام که براي ثبت در تاریخ نزد خودم می ماند.
 متن کامل این شعر، به شرح زیر است : 

 
شعرهایت پر از طال و گهر/   اي صفاي تو رهنمون هنر   

هنرت جلوه گاه خوش منظر  /ادبت اسوه هنرجویان    
همنوا ساختی سهند و خزر/   پارسی گوي ترك کشورمان    
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همرهی راز قدرت کشور  /همدلی رمز عزت ملت    
مادح فاتح دژ خیبر/  عاشق اهل بیت پیغمبر    
جلوه دارد به صورت اختر/  تو » هماي رحمت « عشق تو در    
ردر وجود ولی حق محو/  که تماشا کنی خدایت را    
 که شدي رهرو ره حیدر/  از خدایت گرفته اي پاداش  

طوطی عشقی و زبان از بر/  دعبل عصر ما که خود گوئی   
خلعت هل اتی کند در بر/  طوطی اهل بیت را زیبد   

هبرردر مسیر هدایت /  هاي من و نماز علی خطبه  
میفزاید تو را جنون در سر/  می شود ارغوان ترا در دل    
بري از خضوع سهم واثرمی/  اي جود خامنهاز رکوع و س   
گرچه دریافتی ز خطبه اثر/  انقالبت به عقل اسالمی است    
حق نگهدارت ز خوف و خطر/  شهریار اي عجوبه دوران    
اي به عشق درکه چرا سفته/  دشمنان خدا ز تو دلگیر    
میزنی با ادب به کفر اژدر/  اي اما چون کمان خمیده   
 گرمی سرائی سرود از سن /ها خداجوئی بههتو که در ج 

ها چو نجم سحر در پس جبهه/  اشک و آهیست چو پیک خوش فرجام   
می نماید به چشم تو زیور/  خاك پاي دالوران جهاد   

مومیاي دل شکسته زشر/  استخوان شکسته جانباز    
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خضردر نگاهت چو رفرف ا/  کشد سرباز پیر به افالك می   
ذرآنماید کلیم را می/   سینا  نخله طور سینه   
آن بسیجی عشق حق در سر/  گویی ساقی تشنگان تو می   
در شجاعت یل است وشیر جگر/  در عبادت بسان مرغ سحر    

ست تبرکه بتازد به شر به د/  اي خمینی را بت شکن دیده  
در طلوع امامت رهبر/  بینی فجر و خورشید را تو می   
به ره خلق و حق به بسته کمر/   نکز امامش گرفته خط اما   

که بسوزدین ستم یکسر/  آتش افکن به جان استعمار   
از جنایات پهلوي و قجر/  کرده آزاد کشور ایران    
او گرفته ز دیو انگشتر/  از سلیمان برفت ملک و نگین    
که در آنجا بریزد عنقا پر /هاشمی الحذر ز صحنه شعر    
یا بپرداز شعر از این بهتر/  یا میا در مصاف استادان    
 

 اکبر هاشمی رفسنجانی
 

 ***** 
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