


پدیدآور:  نام  و  13۴۸./عنوان  محمد،  سید  مهاجرانی،  سرشناسه: 
مر�یه  تصویرگر  مهاجرانی؛  محمد  سید  سروده    / ایران  خوب  مردمان 
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  نویسنده: سید محمد مهاجرانی
  تصویـرگر: مر�یه صادقی

گرافیک: ناصر حـسنی   مدیـر هنری و طراح 
  ناشـر: بهار دلها

گلها   چاپ: 
  شمــارگان: 5۰۰۰ نسخه

  چــــــــــاپ اول: 139۶
  قیـمــــــت: 3۰۰۰ تومان

  تلفــن مرکز پخش: ۰۲5-3۷۷۴13۶۲
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سرزمینم 

    مردمانش 

    اهل ایمان 

   دوستداران خدا و دین و قرآن 

عاشق راز و نیازند 

              صبح و ظهر و مغرب و شب در نمازند 

         ماه زیبای خدا  

کنار سفره های سبز افطار  گل ها در        مانند 

  در شب ِاحیا همه بیدار بیدار

    در سفرها در سخن ها 

کار و هر جا     اول هر 

              بر زبان می آورند نام خدا را 

                  نقش بسم اهلل و »اهلل« مثل خورشید درخشان 

                                     می درخشد روی درها روی دیوار اتاق خانه هاشان 

                  ابتدای نامه هاشان 

              قلبشان دریای ایمان 

مردمان خوب ایران     
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سرزمینم: 

     مردمانش 

دوستداران نبی، ماه ُمطّهر    

عاشق و دلداده ی زهرا و حیدر 

ک ایشان پیروان اهل بیت پا      

        دوستداران امامان

        در حرم ها، در زیارت

               ذکر لب هاشان سالم و احترام است 

      نام فرزندانشان 

    احمد محمد فاطمه یا یک امام است  

در شهادت های جانسوز امامان    

چشمشان تر، قلبشان لبریز از غم    

در والدت های آنان    

رویشان بسیار خندان     

دوستداران حسین اند و شهیدان     

عاشقان مهدی صاحب زمان خورشید تابان        

مردمان خوب ایران    
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سرزمینم: 
        

    مردمانش 

     خوب و خونگرم 

          چشمشان شاد قلبشان نرم 

مهربان، مهمان نواز، آرام آرام 

در میان مردم دنیای ما 

خوش بخت و خوش نام  

قلبشان سرچشمه ی  مهر و صفا و آشنایی    

زندگی هاشان خدایی  

دستشان لبریز بخشش    

چشمشان چشم نوازش    

       با خبر از دوستان و بستگانند 

       آشنا با تک تک همسایگانند  

عید زیبای غدیر و عید فطر و عید قربان 

  عید نوروز و بهاران 

می روند دیدار هم با روی خندان    

گلستان  گل های        می نشینند دور هم مانند 

مردمان خوب ایران    


