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 ين، زبان و بيان عقيده اصل جدايی ناپذير پيشرفت و تجدد است آزادی د

  از دکتر عزت اله همایونفر
  

  خــاک پــاک
  

    ای وطن  لب های من بر پای تو
  سورمه چشمم ز خاک پاک تو                                               

  وـام تـر نـاین نگاهم دوخته ب
  شمع جانم سوخته در شام تو                                               

    دگیـ زنابـفبای کتـای ال
  یــۀ آزادگــه سرمایـای هم                                              

      ار منـاهنگ شبان تـای شب
  ار منـّیسا و بُت و زنـن کلـای                                              

     اطرمــان خـراغ آسمـای چ
  مراخفر شکوهِ ـو عشق پـ تای                                             

  

* * *                                     
  

    زلــعر و تصنیف و غـسرزمین ش
  شق از روز ازلـرزمین عـس                                                 

  ویــولــاه مـرزمین و زادگــس
  روردگار مثنویـپوی ـولـم                                                 

  وریــی و انــرزمین رودکـس
  فظ دریــانۀ شهنامه و لـخ                                                 
  به به از آن شیر و آن خورشید تو

  به به از آن تخت و آن جمشید تو                                          
  منـوچ و تُرکــرد و بلـبه به از کُ

  کی روح اند در صدها بدنـه یـک                                         
  یزــردخــایجان مـبه به آذرب

  ند او رستخیزـرپا کُــیزد و بــخ                                       
  

* * *                                     
  

    ادهاــرزمین یـای وطن ای س
  د فریادهاـاله شــراقت نـدر ف                                            

    وـور بخشد نام تـوتم را نـخل
  مستی ام را شور بخشد جام تو                                            

   درخیالم، نام تو چون کهکشان
  نورپاشی می کند، دامن کشان                                            

   را نشناختمـدر تُـطن قای و«
  »اختمـاد خود را بــانۀ آبــخ                                            

  با دو دست خود تُرا دادم به باد« 
  »امت ایران یاد بادـادا، نـاد بـی                                            

  دارم امیدی که در سال نوین« 
  »ران زمینـگَردی آزاد و رها، ای                                            

  جده کنم بر خاک توـم سـآی
  خاک پاک، پاک و باک ِ پاک تو                                             

  مهرداد علی بابایی
  بی بردار ما در د پهلوانانِ وزنه

  برداری  وزنهیِ آسیاییِ  در مسابقه- امارات عربی - 
  درخشیدندخوش 

  

بردار ما       در این پیکار با اهمیت آسیا، تیم پهلوانان وزنه
توانستند با کسب شش مدال طال و سه مدال نقره مقام 

  :نخست را از آنِ خود سازند
توانست به سه مدال طال   کیلو94 یِ رده در  اصغر ابراهیمی

در سنگین وزن نیز توانست با  حسین رضازاده .دست بیابد
 کیلو، سه مدال طال را از آن خود 460بلند نمودن رویهم 

نیز توانست در این هماوردی به یک  محسن بیرانوند .بنماید
به جایگاه  علی دهقانیان همچنین. مدال نقره دست بیابد

چهارم رسید ولی او توانست رکورد جوانانِ آسیا را در دو 
 . بشکند و به دو مدال نقره دست بیابد کیلو گرم203ضرب با 

نیز توانستند به جایگاه  سجاد بهروزی و ابوالقاسم داوودی
  . پنجم و هفتم آسیایی برسند

هایِ درخشان را به این پهلوانانِ دلیرمان و       ما این پیروزی
  ! گوییم همچُنین به مردم ورزش دوست ایران صمیمانه شادباش می

_________________________________  
  مهرداد علی بابایی

  درگذشت جانگداز یک پهلوان 
  

نخسـتین     فیروز علیـزاده    خوانندگان آگاه هستند شادروان   
پهلوانی که در رشته کُشتی فرنگی موفق شد مدال طال برای           
ایران بـه ارمغـان آورد، چنـدی پـیش در پـی تصـادم بـا                 

امـا  موتورسیکلت مجروح شد و به بیمارستان منتقل گردید         
بر اثر سهل انگاری مقامهای بیمارستان که مطالبه پول برای          

کردنـد، جـان خـود را از دسـت داد و جامعـه               نجات او می  
  .ورزشی را سوگوار کرد

 گلهایی کـه در     -     این است سرنوشت جوانان ورزشکار ما       
  . در جمهوری اسالمی-شوند  جهنم والیت فقیه شکوفا می

روان علیـزاده، ایـن چهـره            ما درگذشت دردنـاک شـاد     
برجسته و  افتخارآفرین کُشتی فرنگی کشور را به خـانواده           
آن شادروان، جامعه ورزشـی و بـه مـردم ایـران صـمیمانه            

      .تسلیت می گوییم
  

خوانندگان گرامی می توانند مطالب خـود را جهـت چـاپ در      
  .نشریه جبهه ملی خارج کشور، به نشانی زیر بفرستند

  : جبهه ملی خارج از کشورزمان جوانانراه تماس با سا
www.javanane-melli.de 
info@javanane-melli.de 

  

  نشريه
  جبهه ملی ايران
  خارج کشور

با مسئوليت هوشنگ کردستانی زير نظر هيأت 
  تحريريه

   مهدوی-گ کردستانی، مسعود هارون هوشن
  

نوشتارهای با نام نويسنده در نشريه جبهه ملی ايران 
  .خارج کشور، الزاماً  نظر جبهه ملی ايران نيست


