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 :کالمآغاز 
 عشق سوزان است بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 هر که خواهان است بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

   النور  بسم اهلل  خاموش  اگر  تاریک  دل اگر

 بسم اهلل الرحمن الرحیم  ،گر چراغان است 

 «شاعر: مهدی جهاندار»

 

مقدس حضگگرص حگگاحز ال مان و با درود بر پیشگگها  

سالمی،  سالم بر روان پاک بنیان گذار انقالب ا درود و 

سالمی و  شهدای انقالب ا ضرص امام خمینی )ر ( و  ح

دفاع مقدس، و همچنین با درود و سگگالم بر نایز امام 

زمان، رهبر معظم انقالب، حضگگگرص امام خامنه ای و 

 آرزوی طول عمر بابرکت برای ایشان.

سالمی به گرمع ی ان، درو سالمتان باد.  ی روزهای د و 

انقالب و خون شگگگهیدان، و به تقدس و عظمت ایمان 

 نثارتان باد.

ستم و  .................اینجانز  که توفیق خدمت  مفتخرمه

ترین روزهای زمستان نصیز بهاریدر  ،به شما ع ی ان

 من گردید  است.

 

 

 

 برنامه )شعر(:میان 

  است جاوید ما اسالمی جمهوری

 است نومید خویشتن حیاص ز دشمن

 

 است خالی ستمهر ز عالم که روز آن

 است عید را کشان ستم همه و را ما 

 «شاعر: امام خمینی»

 برنامه )شعر(:میان 
 از نهضت قاطعانه ی روح اهلل

 شد دست ستمهران ز ایران کوتا 

 

 دست تهی و این همه پیروزی با

 ال حول و ال قوص اال باهلل

 «شاعر: ؟»

 برنامه )شعر(:میان 
 ست و سپید  حلقه بر در زد  استفجر ا

 روز آمد ، تاج الله بر سر زد  است

 

 با آمدن امام در کشور ما

 خورشید حقیقت زافق سر زد  است

 «جواد محدثیشاعر: »

 

 برنامه )شعر(:میان 
 خون سرخ بهمن سرسب  شد بهاران از

 اندیشه باور شد، در امتداد باران
 

 های همّت جوشید  خون غیرصحخر بر 

 بانگ سرود و وحدص آید زچشمه ساران
 

 ل شکفتن آمدالفجر بهمن آمد، فصو 

 ن...راپهندشت باور، خالی است جای یا بر

 «شاعر: ؟»

 برنامه )شعر(:میان 
 کندض نمینگ عوزآهن آبدید  را 

 کندچهر  انقالب را جنگ عوض نمی
 

 من علی بهو به کوری دو چشمتانبه دش

 کندیرو خط رهبری رنگ عوض نمیپ

 «شاعر:؟»

 برنامه )شعر(:میان 
 برخی  که فجر انقالب است امروز

 بیهانه حفت خانه خراب است امروز

 هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد

 از لطف خدا نقش بر آب است امروز

 «جواد محدثی شاعر:»
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 برنامه )متن ادبی(:میان 
 است...« اکبر ...ا»انقالب ما، ر اشع

حف د ب رگخداون ، زیرا«ا... اکبر» ست که و تر از آن ا

تر اسگگت از تمامی خداوند ب رگ زیرا، «ا... اکبر» شگگود.

که  تنها اوسگگتیرا ز ،«ا... اکبر» ها.شگگیاطین و طاغوص

 قادر مطلق است.

کبر پیروز اما را نه شگگعار ا... اکبر، که باور به ا... انقالب 

باور  چه در برابر کرد.  قارص هر خدا و ح به ب رگی 

 خداست.

 به ب رگی خدا و عظمت هرچه در مسیر خداست...باور 

ها طنین ها و خیابانز که نوای ا... اکبر در کوچهروآن 

ین و سلطنت شیاط انداز شد، لرز  بر اندام طاغوص افتاد

 را در هم شکست.

 ، ا... اکبر، ا... اکبر.. اکبرا.

 این بانگ آزادی ست، ک  خاوران خی د

 نای جان خی د هاست، ک فریاد انسان

 ن خی دهاست، ک  هر کرااعالم توفان

 های در بند استآتشفشان قهر ملت

 1های آرزومند استالمتین تود حبل

 

 

                                                           
 حمید سبزواری شاعر: 1

 ختام:حسن 
عاخد ند مت یت باو نا بت لطف و ع با حدل را  ش ی 

خدمت به حضور در محضرتان و  سپاسه ارم که توفیق

 . را به من عنایت فرمودشما ع ی ان 

دار شما چراغ راهتان باد. به امید دی نور ای د توانا همار 

  دوستان. خدا نههدار.

 ها:یادداشت
 
 

 

 


