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کتیبهسبز

 باید بیایی آقا...!
آمده ام كه برادری ام را ثابت كنم بعد عمری

آمده ام تا نگاه برنگیرم از دستان سخی تان آقا
... بلکه بیابم

قول می دهم دیگر آیه یأس نخوانم
دیگر نمی خواهم از اینجا مانده و از آنجا رانده باشم

می دانم هر كجا بروم آسمان همین رنگ است
می خواهم از دل بگویم شاید بر دل تان بنشیند 

آخر می گویند؛ »هر ســخن كــز دل بر آید الجرم بر 
دل نشیند«

خیلی وقت است كه قافیه را باخته ام؛  جا زده ام
دیگر مؤانستی نیست با دل
روزگار قمر در عقربی است

دریافته ام كه به حرف نمی شود كاری كرد كارستان
مرد عمل می خواهد ...

می دانم دنیا محل گذر است
و در محل گذر نباید آشیانه ساخت؛ 

دل خوش كرد؛ 
رحل اقامت گسترد...

حاشا و كاّل... دیگر دل دل نمی كنم
مصّمم آماده ام تا در ركاب تان باشم!

دیگر شانه خالی نمی كنم از همراهی تان
می خواهم باشم تا باشید؛ تا بیایید عن قریب!

باید بیایی آقا... باید بیایی...!

بنده محبوب خدا...
)به مناسبت انتخاب شایسته آیت اهلل جنتی 

به ریاست مجلس خبرگان رهبری(
جنتی، بنده محبوب خداست

سخنش، خواسته های دل ماست
صاحب دانش و اخالق و كمال
ساده زی، مرد وفا، اهل والست

دل به دنیا نسپرده، چو علی
فارغ از وسوسه و دام بالست
عالمی صادق و دلداده حق

حركاتش همگی، خوب و بجاست
حامی مملکت و رهبر و دین

دشمن مترف)1( و یار ضعفاست
خار در چشم منافق صفتان

جنتی موهبت و لطف خداست
دوستش دارم و دل، برده ز من

ای »فرائی« سخن حق، چو طالست
عبدالمجید فرائی

ـــــــ
1ـ اشراف 

جمع بندی تریبون چهارم

الزمه حفظ روحیه انقالبی چیست؟
 در آستانه رحلت امام عظیم الشأن، موضوع چهارمین پرسش تریبون 
به روحیه انقالبی اختصاص دارد كه در ادامه به جمع بندی پاسخ های شما 

گرامیان می پردازیم.

پیروی از والیت  فقیه
پیروي از والیت  فقیه تقریباً پاسخ 70 درصد از شما همراهان گرامی 
است كه در كنار مسائل دیگر به آن اشاره كرده اید. »مسلم جعفري« از 
تركالکي، »غالمرضا غدیري« از گیالن، »زهرا فتحي« از قزوین، »آرش 
بخشي پور صداپشته« از الهیجان، »رسول سلیماني« از زنجان، »ریحانه 
عباسي« از نقده، »داود مهرجو« از كرج، »منصوره بخشي« و »لیال زارع 
دربرزي« از یزد، »خواجوي« از نجف آباد، »اصغرســلطانزاده یامچي« و 
»حمیده محمدي كردعلیوند« از خرم آباد، »هاشم حیدري نیا« از بهمئي، 
»مجید فیاضي پور« از دهدشت، »مرضیه احمدي« و »مصطفي اكبري« 
از داران، »جهانبان« از سردشت، »دادآفرین« از یزد، »عفت شریفي« از 
نجف آباد، »علي پورفتحي« از خرم آباد، »مسعود جوكار« از فسا، »جواد 
قاسمي« از خنداب، »شهبازي« از هرسین، »محمد مهدي خداویسي« از 
صحنه، »رضا گودرزي« از بروجرد، »محمد بانشي« از شیراز، »محمدهادي 
عرفاني« از باشت، »شــعیب محمدي« از قزوین، »جهانشاه پروین« از 
گیالنغرب و »غالمرضا شرفبیاني« از كردستان از جمله افرادی بودند كه 
به این موضوع اشاره داشته و آن را الزمه حفظ روحیه انقالبی دانسته اند.

استکبارستیزی
استکبارســتیزي مؤلفه دیگری اســت كه در كنــار والیتمداری و 
موضوعات دیگر از سوی »محمد فرخي« از پاكدشت، »فاطمه پیرآالگز« 
از سلدوز، »مهدي میرزازاده« از آذرشهر و »فاطمه صالحي راد« از ارومیه 

بیان شده است.

انس با شهدا و زنده  نگه داشتن شهادت
عده دیگری از همراهان گرامی نیز در كنار مسائل گفته شده، انس با 
شهدا و زنده نگه داشتن شهادت را الزمه این امر دانسته اند. افرادی چون 
»علي حیدرپور« از شبستر، »سیدعلي حسیني« از بجنورد، »موسي الرضا 
حیدري« و »علي مجیدي« از آذرشهر، »روح اهلل ابراهیمي« از ارسنجان، 
»حسن روشي« از رودان، »منیره درستیان« از صحنه، »پویان پناهپوري« 
از گچساران، »محمد صیام پور« از اصفهان و »محمدحسین محمدي« از 

الرستان به این موضوع اشاره كرده اند.

دوری از اشرافی گری
دوري از اشرافي گري و مهار لذت های دنیایی را »مجتبي صداقت« 

از آمل و »محمد زارعي برآبادي« از خواف بیان كرده اند.

پایبند بودن به اصول و مباني اسالمي
داشتن ایمان و پایبندی به اصول اسالم را هم »محمود رحیم آبادي« 
از سیستان وبلوچســتان، »علیرضا رهــدار« از زاهدان، خانم »كواري« از 
ارسنجان، »طاهر صالحي« از چهارمحال وبختیاري، »الهام عباسقلي پور« 

از املش و »عیسي رحیمي نیا« از زاهدان گفته اند.

داشتن بصیرت
داشــتن بصیرت هم از ســوی »علیمراد غالمي« از ایالم، »اسداله 
منصوري« از كرمانشــاه، »سیدمســعود قاضي« از قــم و »فرمانیان« از 

سمنان مطرح شده است.

دیگر نظرات
اعتمادبه نفس در برابر دشمنان را »عرفان عباسقلي پور« از املش، 
ایستادگي در مقابل جریان غیرانقالبي درون نظام را خانم »بهارلو« از 
قره بلطاق، شــناخت دشمن را »مسلم محمودي« از سپیدان و اتکا به 
توان داخلي را »فهیمه فوالدوند« از قم بیان كرده اند. »مجید رحیمي« 
از اصفهان اعتقاد به ارتباط و فعالیت در پایگاه هاي بســیج و انجام كار 
بدون توقع را و »مســلم محمودي« از سپیدان سالمت فکري را بیان 
كرده اند. »سمیرا فیروزي« از خرمدره خدمت صادقانه به نظام و چگونگي 
اقدام و عمل به آنچه انقالب كردیم و رعایت عفت و حجاب را در این 
امر مؤثر دانسته و »مرتضي محمدي« از اسفرورین قزوین معتقد است، 
اول باید از دســتاوردهاي انقالب اسالمي محافظت كرد، آنگاه خود به 
خود روحیه انقالبي به وجود مي آید. عملکرد انقالبي مسئوالن كشور را 
»محسن قلیچ« از شاهرود، تبیین دستاوردهاي انقالب برای قشر جوان 
را »زارعــي« از مریوان و »همایي« از ســاوه مطرح كرده اند و »محمد 
كریم زاده« از اصفهان ایجاد روحیه مقاومت در جامعه را مؤثر دانســته 
اســت. »میالد حاج محمدي« از قزوین هم در این هم اندیشی همراه 

ما بوده است.
»محمدسعید ادیبي« معتقد است، شناخت هدف انقالب اسالمي و 
جایگاه و نقش آن در بسترســازي حکومت جهاني اسالم بسیار اهمیت 
دارد. »احمــد محمــدي« از آبیک هم یادآوري اهــداف بزرگ انقالب و 
مسئولیت عظیمي را كه شهدا و ایثارگران با فداكاري هاي خود به دوش 
ما گذاشته اند، در این زمینه مطرح كرده است. »محسن قاسمي« از نهاوند 

هم نظری مشابه دارد.
بازخواني و مرور اصول اصلي انقالب اسالمي را هم »ابراهیم تركمند« 

از بوئین زهرا بیان كرده است.
درک و بصیرت درســت از اسالم انقالبي در مقابل اسالم سکوالر و 
ارتجاعي را »روح اله نوروزي« مطرح كرده و »وحید غالمي« از ایالم عمل 
به دستورات الهي و رجوع به كردار و گفتار مردان انقالبي همچون، امام)ره( 

را در این زمینه مؤثر دانسته است.
برندگان تریبون چهارم

»محمدسعید ادیبي« / »مسلم جعفري« از ترکالکي 
 »مجتبي صداقت« از آمل

پرسش تریبون پنجم
برای پیروزی در جهاد کبیر چه باید کرد؟

تبعیتازدشمن


