
  )!گوتنبرگ(وئد سهم ميهنان ساکن ، ايرانيان عزيز و آزاده

  ! کانون پژوهش محترماعضای

  

  !گويم ی دميدن نويد بخش نوروز، نوروزتان را شادباش می در آستانه

  

ُگل و بنفشه و  غوان و ُسرخ گرفته از اری دشت ُگر من چند ساعتی است که از حاشيه

خواهی،  زندان مقاومت و ستم ستيزی و آزادی ترين فر جا که برومند شببوی خاوران، آن

ی ما و به  آنها، اما بيدار و چشم به راه، به همه  .آيم اند، می به خاک ُخفتهگون الله 

  !بهاران ُخجسته باد: ند گفتشما

  

 حاضر و غزل خوان، هزاران آفرين  اميدواين پيام را، نه من، که هزاران جوان  ! و ياران

ای کوتاه تا  ا هنوز نغمه سرا، و اين را زنان و مردانی که در ُگسترهعندليب پر شکسته، ام

  .گويم ی مردم ايران باز می اند، به همه بسيار دراز روزگاران در تالش و مبارزه گذرانده

  

فرزندان . ها بر مردم ما رفت گی ها و تيره  تلخ کامی1383در سال   !ميهنان سرفراز هم

 ی ها جان باختند؛ زلزله و سيالب و محاصره اده در جکوچک در آتش سوختند؛ صدها تن

های زندگی، باز،  گرانی و بيکاری و مشقت . ويران کردرا ها  گرفت و خانهرا ها  برف جان

ی و دفاع از حقوق خواه اند و به ُجرم آزادی زندانيان سياسی آزاد نشده . اند گزند رسانده

های توطئه،  اند و کژُدم ديگری بازداشت شدهاند؛ شمار   ماندهها در حصارانسانی مردم ما

آمدنی و   اين نوروز بازباز، با اين وصف، ما در کنار مردم خود و شما در آنجا  .، گزيدندباز

  .گيريم ُپر رمز را جشن می

  

داغ باشيم، زمستان بشکنيم، و بر  های سرزمين مان ُگل خواهيم مثل بنفشه ما می

کنيم و  ما چنين می . خوان سرخ فام را دعوت کنيم شآی کوه و دشت، عندليبان خو سبز

ما   .مانيم  جاودانه می،آوريم و بدين سان گی و ريا و قهر فرود نمی سر تسليم به ياوه

 همه چيز مان را فدا ،داريم و برای آن صلح و آرامش و امنيت و آزادی را گرامی می

  .کنيم می

  

تان ی ياران  تان، از سوی همه، که اين برادر و ياور خدمتگزاردر اين پيام شادباش

.  نيز همانند من، سهم دارداندربندم، ناصر زرافش فرستد، دوست ديرين سرُبلنِد می

  .ی شما نيست گويم واژگان او و من است، که ُجز تکراِر راز دِل گرما بخش همه آنچه می

  



 و به منظور تاکيد بر اينکه ای نمادين  گونههای شما، که به کش  همينجا، جا دارد از پيش

   .گزاری کنمتقديم آنان شد، صميمانه سپاس ) و (،هميشه به ياِد دربنداِن آزاده هستيد

ی  کنم و طپش قلبم از طپش دوباره های خود حس می گرمای دستان شما را در دست

را رسيده است و ی رهايی ف ، دورهگويابهار و سر زندگی همگان حکايت دارد، و اين که 

  .عنقريت است که بلبل به ُگل آشوب کند

  

  !شاد و شاد و شاد باشيد

  

  دانا دکتر فريبرز رئيس(

      )، تهران1383 اسفند 28 روز جمعه، 18ساعت 

  

 کانون پژوهش فرهنگ ايران در  اعضایدکتر فريبرز رئيس دانا به  شادباش نوروزی پياممتن فوق بر گرفته از

و نا رسائي های احتمالی در متن مربوط به انتقال پيام از شکل . داده  شد تلفنی که شدبا  میبوری يوته

  .يمباش می ماکه مسئول آن است گفتاری به نوشتاری 

 نوروزی سايت ی  در صفحهتوانند آن را ، می با صدای دکتر فريبرز رئيس دانا،عالقمندان به شنيدن پيام

  !بيابند  www.eucn.org/n: سبا آدر» شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا«

  !هر روز تان نو روز و نوروزهای تان پر از مهر، شادی و به روزی باد
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