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بهاران خجسته باد  

 
 باري ديگر ، بهار از راه مي رسد و زمستان رخت برمي بندد و سالي نو آغاز مي شــود . خانـه هـا از گـرد و غبـار 
سال كهنه روبيده مي شود ،مردم دوباره با زمان نو پيمان مي بندند تا سالي شاد، سالي پيروزمند و ســالي تـازه را 
آغاز كنند . خنده هائي كه از لب ها بريده شده ، شادي هائي كه در پستوهاي تودرتوي دل هــا پنـهان مـانده دوبـاره 
سر برمي افرازند و مثل تخم دانه هاي دور كوزه ها ي نوروزي  يا ميان سيني هاي بزرگ و كوچــك گليـن و مسـي 

پرگ هاي سبزشان را مي گشايند تا به زندگي و فردا سالم گويند .  
با فرارسيدن كوكبه ي شاد بهاري ، مردم عاشق آفتاب وشادي ،چشم در چشم خورشيد بــه پيشـواز روشـنائي هـا 
مي روند . نوروز جشن سالم به آفتاب ، جشن شكفتن شكوفه ها ،جشن روئيدن سبزه ها ، جشن بزرگداشت زندگي 
ــردم ايـران زميـن هرسـال نـوروز را بـا آرزوي رسـيدن بـه آمـال و  است در مبارزه با اهريمن ظلمت و نيستي . م

آرزوهاي خود جشن مي گيرند و پايكوبان به استقبال بهار مي شتابند . 
سال نو را با هر آنچه زندگي ساز است آغاز مي كنيم . به ياد جوانــه هـاي دلـير بشـارت هـاي بـهاري كـه بـا داس 
چركين جمهوري اسالمي به خاك افتادند ، به ديدار عزيزانشان مي رويم . دست هاي گــرم هـزاران عاشـق آزادي و 
بهروزي ، كه حكومت مرگ و نيستي اسالمي به زندان ها افكنده است ، از راه دور مي فشــاريم . بـا آرزوي شـكفتن 
ــانگ شـادي لـبريز  هاي هر چه قدرتمندتر در مبارزه براي رسيدن به بهار آزادي ،  سرود خوانان كوچه ها را از گلب

مي كنيم . 
 

نوروزتان پيروز باد  
 
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
اول فروردين ١٣٨١ 

 
 


