
 اطالعیـه مـهــم
قابل توجه خوانندگان محترم

هر روز صدها آگهی با مطالب مختلف جهت رفع نیازهای روزانه شما درنیازمندیهای 
صبح کیهان درج می گردد  وظیفه ما آگاهی دادن جهت سهولت در کار شماست؛ لذا 
هیچگونه مسئولیتی درباره محتوای آگهی و یا پیامدهای احتمالی نداریم؛لطفا قبل 
از قرارداد از درستی آگهی دهندگان اطمینان الزم را بدست آورید و هزینه چاپ 

آن تنها براساس تعرفه کیهان می باشد. 
ضمناً به اطالع خوانندگان گرامی میرســانیم که نیازمندیهای کیهان پنج شــنبه ها 

سازمان نیازمندیهای صبح کیهانمنتشر نمی شود.

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

گمشده

پیدا شده

خرید و فروش

فیش  

حج - مکه

قالیشویی

مبل شویی

بــرگ ســبز و بــرگ کمپانــی 
ســفید  ن  پیــکا نــت  ا و
شاســی  شــماره   90 مــدل 
  NAAA36AAXCG260714
ر  تــو مو ه  ر شــما
شــماره   11490068390
پــالک 148 ب 47 ایران 26 
مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

ســند ســبز)برگه کمپانی( و وکالت 
  EF71700CC خودروی ســواری دنا
مدل 1398 به رنگ مشکی به شماره 
  NAAW01HE3KE170142 شاسی 
  147H0478092 به شماره موتور
به شماره پالک 451 ل 32 ایران 20 
به نام ایرج نجفی زاده مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است.

بــرگ ســبز خــودرو پرایــد صبــا 
)جی تی ایکس( به رنگ سفید روغنی 
مدل 1380 به شــماره شــهربانی 
875 ص 41 ایران 21 به شــماره 
موتــور 00275968 بــه شــماره 
شاسی  S1412280740907 به 
مالکیت مصطفی خسروپور مفقود و 

فاقد اعتبار است.

بــرگ ســبز خــودرو ســمند 
شــماره  بــه   86 مــدل   X7 
 -82 م   159 مــی  نتظا ا
ایــران 41 به شــماره موتور 
12486071533 و شــماره 
شاســی 70390800 مفقود 
ســاقط اعتبــار  درجــه   از 

 است.

اسناد فروش، سند کمپانی و شناسنامه 
مالکیت )برگ سبز( موتورسیکلت تریل 
فــالت مدل 1395 به رنگ ســفید به 
شــماره انتظامــی 59719 ایران 511 
  0249NBF004080 و شــماره موتور
  NBF249G9503678 و شــماره تنــه
به نام حســین ارتباحی مفقود شده از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ کمپانی موتورسیکلت دلتا 
به شماره شهربانی 99978- 
ایران 319 به شــماره موتور 
 NC5-161FMJF بــه شــماره 
  NC5160J8911640 شاسی
به مالکیت رقیه نظام پور زمانی 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز وانــت دو کابین 
بــه  آی   2000 بــی  مــزدا 
 شــماره انتظامــی 363 و 26 
ایران 73 مدل 86 رنگ نقره ای 
شاســی    998358 موتــور 
  NAGAPX2PC19E01263
به نام مســلم بور مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خــودرو پــژو 405 
انتظامــی شــماره   91  مــدل 

بــه  ایــران 41  م 98-   185
شماره موتور 12491006538 
 382657 شاســی  شــماره  و 
مفقــود از درجه اعتبار ســاقط 

است.

برگ سبز و کارت شناسایی خودرو 
  SDTU5 206 سواری پژو 206 تیپ
به شماره انتظامی 243 ه 23 ایران 
10 شماره شاســی  G582244 و 
شماره موتور  B1740042448 به 
نام آقای داود مومنی هابیل کد ملی 
4180017245 مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است. 

کارت ایثار نهاجا به شماره کارت 2010621 
شــماره پرســنلی 051084020 بــه نام 
محمدکریــم مقدادیــان مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

پــالک خــودرو  راهــور  مالکیــت   ســند 
 444 ل 78 ایران 99- به شــماره شاسی 
 NATGBAYL5F1004469 بــه نــام محمود 
پاشــامحمدی مفقــود و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

اسامی 6 نفر  از فرزندان  تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

7/260/0003/630/0001/815/000روزنامه کیهان

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان انگلیسی

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی

3/338/4001/669/200834/600مجله کیهان ورزشی

3/338/4001/669/200834/600مجله زن روز

1/670/000835/000420/000مجله کیهان بچه ها

----------------417/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیــان محتــرم می تواننــد با توجه به جدول زیر نســبت به انتخاب هر یک از نشــریات  مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت 
 6104337743976845  بانــک ملــت و یــا حســاب 0106713595009)ســیبا( بانــک ملی شــعبه ســعدی جنوبــی  کد 69  
 به نام حســین شریعتمداری)موسســه کیهان( و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شــده ذیل به صندوق پســتی 11365/3631

 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود  اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین
    اطالع دهید.

ه 
ج

تو

نام: ............................... نام خانوادگی: ...................................................... نوع نشریه: .................................................. تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 

مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. آدرس: 

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................    

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

امور مشترکین  موسسه کیهان تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085
      33110202

33942000
 33118052
33911568

تهویه مطبوع احمدی
ساخت انواع کانالهای گالوانیزه

 Z-ahmadi17:آدرس اینستا
۰9۱۲5346694

کارخانه قالیشویی آیدین
عضو رسمی اتحادیه = قیمت پایین

بازسازی، ریشه زنی، رنگبرداری
متخصص در شستشو انواع فرش

دستگاه مخصوص ضمانت نامه
شبانه روزی ۲۲464649

44484955 و 8884854۰

خرید ویژه فیش حج مکه
)به بهترین قیمت(

665748۱9
۰9۱۲69936۰3

خرید و فروش فیش حج تمتع
انتقال قطعــی با مجوز حج و زیارت 

تماس همه روزه از 8 تا 23 
۰9۱۲۲875۲۰۱ -66846634

مهاجرت به کانادا
اخذ پذیرش تحصیلی

۲۲66۲۱3۰

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

فروش خط ۰9۱۲۱۰۰۰۲۰6
فروش یا معاوضه با خودرو

تماس با ۰9۱۲۱۰۰۰۲۰5

آگهی مزایده )اجاره(
اداره آموزش و پرورش منطقه 10 تهران در نظر دارد ساختمان  ها و مجموعه  های 

ورزشی زیر را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید.
1- مغــازه داخــل حیاط اداره بــه آدرس: خیابان قزوین خیابان شــهید محمود 
عرب نرسیده به میدان بریانک آموزش و پرورش منطقه 10 با شماره مزایده 

5099004737000007
2- سالن ورزشی شهید طوقانی به آدرس: خیابان کمیل خیابان سلمان فارسی 

با شماره مزایده 5099004737000005
3- مجموعه ورزشی شهید زینلی به آدرس خیابان قزوین شهید سبحانی نبش 

کوچه قلی زاده و با شماره مزایده5099004737000003
4- ســالن ورزشی شهید فیضیاب به آدرس: خیابان قزوین خیابان درویش با 

شماره مزایده 5099004737000004
5- ســالن ورزشــی یاس نبی به آدرس: خیابان رنجبر خیابان برادران عرب با 

شماره مزایده 5099004737000006
در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت برگزار نماید. کلیــه مراحل فرآیند 
مزایده شامل دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی 
 پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس 

) www.setadiran.ir و با شماره های مزایده ذکر شده( انجام خواهد شد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 99/05/12 تا 99/05/19 ساعت 19
مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 99/05/19 تا تاریخ 99/05/26 ساعت 14:30

واحد پشتیبانی و خدمات اداره: شماره تماس 55149521 - 55777709

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 10 تهران

نام کودک: سوگول عاشوری
تاریخ تولد: 98/9/6

تاریخ پذیرش: 99/4/8
نام والدین: سپیده فرهی

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی نواب

نام کودک: یلدا

تاریخ تولد: دوساله
تاریخ پذیرش: 99/4/18

نام والدین: 
ارجاع دهنده: کالنتری مسعودیه

نام کودک: سارینا

تاریخ تولد: 1397
تاریخ پذیرش: 99/3/26

نام والدین: فاطمه حسینی 
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی دولت آباد

نام کودک: فراز
تاریخ تولد: 99/3/10

تاریخ پذیرش: 99/4/16
نام والدین: مهسا عزیززاده

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام کودک: مسیح
تاریخ تولد: 99/4/3

تاریخ پذیرش: 99/4/17
نام والدین: سمیرا جمالی

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی ورامین

نام کودک: سپند
تاریخ تولد: 99/2/22

تاریخ پذیرش: 99/4/17
نام والدین: شهناز قزوینی

ارجاع دهنده: بیمارستان رسول اکرم

adabhonar@kayhan.ir

صفحه ۶
یک شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
۱۲ ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۲۸

* استاد! شما سرودن شعر انقالب 
را از چه زمانی شروع کردید؟

- وقتی نهضت انقالب اسالمی شروع شد، 
جوانی بودم تشنه معنویت و عدالت. جوانانی 
چــون من کم نبودند. برخــی از اینان چون  
تربیت درست و بصیرت دینی نداشتند، در دام 
برخی گروهک های منحرف الحادی و التقاطی 
گرفتار شــدند. من این خوشبختی را داشتم 
کــه در بطن خانواده ای دینی، بتوانم ماهیت 
افراد و جریان ها را درک کنم. می دانستم که 
گروهک های مدعی خلق و مبارزه... راه شان 
خدایی نیســت و ســرانجامی  ندارد. اما نام 
حضرت امام خمینی)ره( برایم دلنشین بود و 
دریافتم که این سید بزرگوار اهل دنیا نیستند 
و نظر به آسمان دارند. با تمام وجود حقیقت را 
در کالم و نگاه شان حس می کردم. بنابراین من 
شیفته ایشان و راه شان شدم. من شعر آیینی را 
از نوجوانی می سرودم و کم کم شعرهایم رنگ 
سیاسی و مبارزاتی گرفت. من چون نظامی 
بودم، بیشتر خودم را در دید عمال سرکوبگر 
پهلوی می دیدم. درســت هم بود. به حدی 
حساسیت آنان نســبت به افراد دیندار زیاد 
بود که من و همکاران شاعرم و دیگر شاعران 
آیینی مجبور بودیم بی  سروصدا گرد هم بیاییم 
و محفل ادبــی خود را برگزار کنیم. در واقع 
نهضت انقالب اسالمی باعث تولد دوباره نه تنها 
روح من بلکه سبب شروع دوباره زندگی ادبی ام 
شــد که تا امروز ادامه دارد. من در واقع شعر 

را با انقالب درک کردم و قلم را پیش بردم.
* در زمــان خفقان ســنگین 
در   پیروزی  امیــد  آیا  طاغوت 

اشعارتان تموج داشت؟ 
- اگر از بسیاری از زندانیان سیاسی بپرسید 
که آیا گمان پیروزی در زندان های طاغوت را 
داشتید، پاسخ خواهند داد که خیر. چرا؟ به 
همان دلیل سنگین بودن جو خفقان. من اما 

به دلیل اعتقادم به پیروزی خون بر شمشیر 
و اساساً تفکر عاشورایی می دانستم که مبارزه 
چه ادبی و چه غیرادبی، بی حاصل نیســت و 
سرانجام حق پیروز می شود. همین تفکر در  
اشعارم موجود بود. در مجموع ناامید نبودیم 
اما گمان هم نمی کردیم که با وجود حمایت 
ابرقدرت ها، حکومتی خودکامه که برای حفظ 
تاج و تخت، از هر جنایتی فروگذار نمی کرد، 
به زودی سرنگون شود. همین جا باید یاد کنم 
از شاعران مبارزی چون زنده یاد اوستا، مشفق 
کاشانی، حمید سبزواری، طاهره صفارزاده و... 
که به واقع در آن دوران سیاه با قلم شان مبارزه 
کردند. اگرچه در مقایسه با جانفشانی مبارزان 
بزرگ و شهدای عزیز، مبارزه ما مانند مبارزه 

و شهادت شان، برجسته و درخشان نیست.
* شعر انقالب قبل و بعد از انقالب 

چگونه بود؟
- پیش از انقالب اســالمی شعر انقالب 
به صورت مخفی تولید و عرضه می شد و از این 
حیث ما نمی توانیم بگوییم که شعر انقالب در 
دوران پیــش از 22 بهمن 57 دارای قاعده و 
وجوه نشانگانی بارز است. اما بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی چون شعر در معرض قضاوت 
گروه مخاطبان بزرگ تری قرار گرفت و فضای 
نقد فراهم گردید و نیز به این دلیل که شاعران 
تازه نفسی با پیروزی انقالب رو به شاعری برای 
انقالب آوردند، شــعر انقالب به مفهوم اصلی 
بروز کرد. شعر انقالب گونه ای شد که؛ در دفاع 
از حق بی پرواست، در پی عدالت جهانی است، 
دردمند است و امیدوار، از حکومت اهلل حمایت 
می کند و چشــم به راه مهــدی موعود)عج( 
اســت، اهل تسلیم یا مسامحه نیست و همه 
آرمان هایش را در قالب دین الهی اسالم معنا 
کرده است. واژگانی جدید به ساحت شعر قدم 
گذاشتند و تعابیری بکر ورود یافتند. خب این 

بود خالصه ای از شعر انقالب!

نسل جدید شارعان انقال ب

                      رو یش عظیم ا دبی را نوید می دهد

استاد عباس براتی پور صاحب کتاب های »بهت نگاه« و »وعده دیدار« و »ارغوانی ها« 
و... شاعری پیشکسوت است و سال ها در حوزه هنری در کنار مدیریت بخش شعر، کار 
آموزش شاعران نوجوان و جوان را دنبال کرده است. وی بیش از دو دهه نیز مسئولیت 
صفحه شــعر روزنامه رسالت را بر عهده داشــت و با آموزش شاعران جوان انقالبی، 
سهمی بزرگ در  تربیت شاعران آیینی و انقالب را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
درخصوص شــعر انقالب و نسل جدید شــاعران انقالب و مقاومت با وی گفت وگو 

کرده ایم که می خوانید:

استاد عباس براتی پور:

* اعضای کانون منحله نویسندگان، مخالف انقالب و به دنبال آن؛ شعر انقالب بوده اند و هستند.

باز هــم خالصه تر اینکه؛ شــعر انقالب 
دربرگیرنده مجموعه  اشــعاری اســت که از 
انقالب و حکومت اســالمی دفــاع بی پروا و 

جانانه می کند!
* در برابر شعر انقالب چه کسانی 

قرار گرفتند؟
- خب بی شک شعر انقالب هم مخالفانی 
داشــت از مخالفان نرم تا سخت. کسانی که 
مخالف شــعر انقالب بودند عمدتاً کســانی 
بودند که خود وابســتگی های سیاســی به 
تفکرات سلطنت طلبانه و چپگرایانه داشتند و 

نمی توانستند بپذیرند که شعر انقالب با زبان 
و هیاتی بدیع آرمان های انقالب و مردم ایران 
را نمایندگی و تبلیــغ می کند. آنها دریافته 
بودند و می دانستند که شعر سالحی کارآمد 
اســت و می تواند اذهان و احساسات و افکار 
بخــش کالنی از جامعــه را همراه خود کند 
و شعر انقالب نیز چنین کرد. مخالفان شعر 
انقالب کوشیدند با در اختیار گرفتن نشریات 
مختلف  اشعار الحادی و درون تهی را منتشر 
کنند. نگاه کنید به نشــریات ادبی دهه های 
گذشــته و به ویژه همان دهه 70 را. نشریات 

به ظاهر ادبی اما سیاسی و نشریات زرد نیز به 
شکلی جدی به شعر روی آوردند. تالش کردند 
چهره هایی مانند صف شاعران شبه روشنفکر را 
نماینده شعر فارسی و قله شعر ایران معرفی 
کنند تا شاعران انقالبی و شعر انقالبی منزوی 
شود. اگرچه جوانانی را هم جذب کردند. اما 
با این حال نتوانستند مردم را از شعر انقالب 
جدا کنند و نتوانستند که میان شعر فارسی 
و شعر انقالب خط تمایزی بکشند و شاعران 
انقالبی را منزوی سازند. شعر انقالب با وجود 
کینه توزی ها اما رشــد کــرد و به این نقطه 
رسیده اســت که امروز کتاب شعر شاعران 
انقالب هدف استقبال مردم قرار می گیرد اما 

بحران کم مخاطب بودن دامنگیر مخالفان شعر 
انقالب می شود.

* می توان گفــت بخش عمده 
منحله  کانون  در  مخالفــان  از 

نویسندگان خزیده اند.
- دقیقاً همین طور اســت. امــا نگوییم 
بخش عمده... مخالفان و معاندین میان خود 
اختالفات زیادی دارند و خیلی ها، خیلی ها را 
نمی توانند تحمل کنند و در قالب یک تشکل 
قــرار بگیرند. اما بله اعضــای کانون منحله، 
مخالف انقالب و به دنبال آن؛ شــعر انقالب 

بوده اند و هســتند. جالب است بدانید برخی 
از اعضــای همین کانــون بودند که با وجود 
ادعای شاه ســتیزی کاماًل هم به شــاه روی 
خوش نشان می دادند و در پشت پرده دست 
در دست ساواک داشتند و در وزارت فرهنگ 
طاغوت نقش سانســورچی را ایفا می کردند. 
یعنی نمی گذاشتند متون دینی و ضد طاغوت 
و ضد صهیونیسم و ضد استکبار آمریکا منتشر 
شود. حاال همین افراد علیه ممیزی که کاری 
قانونی و منطبق با شرع است، قداره می کشند 
و با وقاحت برای عبور از سد ممیزی دست به 

دامن دشمنان بیرونی می شوند.
* چه شد که شعر انقالب به رغم 

دشمنی ها خود را بر کشید؟
- تعجب آمیــز نبود. شــاعران انقالب از 

مکتب عاشــورا بهره می بردند و می برند. آنها 
پا در عرصه نبردی نفس گیر گذاشتند و برای 
آرمان شان قلم زدند. برعکس مخالفان که برای 
نفس خود قلم می زنند و چشم به مطامع مادی 
دارنــد. مردم ما هم دین دارند و عدالت خواه... 
مردم از دین گریزی بیزار هستند و  تراوشات 
اذهان مسموم روشــنفکری را برنمی تابند و 
پس می زنند. درک این نکته دشــوار نیست 
اما شبه روشنفکران که همه زندگی شان را در 
دنیاخواهی خالصه کرده اند و غرور ســرکش 
دارنــد نمی توانند مردم ما و مطالبات مردمی 

را درک کننــد. مردم اینــان را نمی خواهند. 
به تعداد شــمارگان کتاب هایشان نگاه کنید. 
ببینید چه تعداد از مخاطبان یا مردم،  اشعار 
اینان را از بر هســتند! خجالت آور است!... اما 
یکی از دالیل دیگری که باعث برکشیده شدن 
شاعران انقالب شد، بی شک بصیرت سیاسی 
است. این عزیزان با درک اقتضائات روزگار و 
مجهز به نگاه دشمن شناسانه به میدان فرهنگ 
و هنر ورود یافتند و با ابزار ادبیات و شعر دست 
به تبیین و روشنگری زدند. بصیرت سیاسی از 
یک سو به غنای محتوایی آثار بچه های انقالب 
انجامید و از سوی دیگر موجب شد که کلیت 
ادبیات ایران از خمودگی و روزمرگی های رایج 
و تخیل بافی های بیمارگونه که از نشانه های بارز 

جریان شبه روشنفکری است، فاصله بگیرد.
* با مرور آثار شــاعران جوان 
انقالب می بینیم که این عزیزان 

نه تنها در تکنیک درخشیده اند 
که در محتوا نیز کاماًل انقالبی اند 
و برخــی مالحظــات را کنار 
اعتراضی  اصال شعر  می گذارند. 
که امروز شاهد هستیم نشانه ای 
در دو دهه اخیز به این شــکل 

ندارد.
- بله درســت است. نسل جدید شاعران 
انقــالب به واقع شــعر اعتــراض - اعتراض 
به پلشــتی ها و نفوذی هــا- را صریح فریاد 
می زنند. آنها با درک درست از معنای انقالب 

و انقالبیگری پا به میدان گذاشته اند و با درس 
گرفتن از پیشکســوتان و با نظر به اینکه در 
دوران حاضر دشــمن پیچیده تر از پیش به 
میدان آمده است؛ آنها نیز متناسب با رویدادها 
و تهدیدات سخن می گویند. توجه کنیم که در 
گذشته نیز شاعران انقالبی، انقالبی می سرودند 
اما همان طور که گفتم، به سبب نوع رویدادها 
و تهدیدات، زبان شاعران انقالب نیز صریح تر و 
ستیهنده تر نسبت به گذشته است. این نسل 
در واقع رویش ادبی عظیم تری را نوید می دهد 
که به زودی محقق خواهد شد و سنگینی سایه 
شعر سکوالر و دین ستیز را از ساحت ارجمند 

شعر فارسی خواهد زدود.
سروده ای از عباس براتی پور

شعری برای 4۰ سالگی انقالب
 بــا اتحــاد ارتــش و ملــت 
کاخ ســتم از پایه ویران شد
جمهــوری اســامی ایــران 
بنیانگذار عدل و ایمان شــد

 * * *
روح اهلل ری  بیــدا ی  آوا
توفان به جــان اهرمن افکند
دشــمن پی امحــای بیداری
آتش بــه ارکان وطن انداخت

 * * *
خون جوانــان وطن آن روز
دشت و دمن را الله کاری کرد
عــزم بلنــد ملتــی نســتوه 
خاک وطن را پاســداری کرد

 * * *
دانش پژوهان جوان با عشق
در راه بهروزی کمر بســتند
در عرصه فناوری با شــوق
تا مرز خون رخت سفر بستند

 * * *
جــان برکفان مکتــب توحید
فرمــان رهبر را نیوشــیدند
تــا قله های فتــح و پیروزی
مردانه بر دشمن خروشیدند

 * * *
آنک 40 ســال است با عزت
ایران در اوج اقتــدار امروز
بــا قامتی ســتوار و پا برجا
ایستاده بر موج خطر پیروز


