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  .به رفيق عزيز ومبارز گرامی رفيق آزاد ل
 تان مانند خنجر برانی است که قلب سيه دالن  ۀ شما که ھر جملۀم به نوشتم خوشحالم که بار ديگر چش،رفيق عزيز

 .  می کند دوباره روشن گرديد  پاره پاره  راانديشان  اديان ابراھيمیوسيه 

که  نياکان با شرف ما برای ما به   نوروز ۀاران سالتبريکی جشن ھزچند سطر مختصر برای  ،رفيق عزيز و گرامی

 .برای من از دوجھت مايه خوشبختی ومباھات است ميراث گذاشته اند  مورد توجه شما قرار گرفت 

 بيداد وبيدادگر ھای  وقف مبارزه عليه  سر عمر راکه سرا  من مورد توجه  دانشمندی چون شماۀکه نوشت نخست اين

 . قرار گرفته است   ،انديش  کرده ايد سيه

 دينی وغير دينی   که شما  با نوشته ھای پر بار تان ترسيم کرده ايد که بدون مبارزه عليه  ايدئولوژی ھای منحطیراھ

تنھا انسان ھای  راھی است که  دست يافتتوان به آزادی ملی   وآزادی انسان رنجبر  از قيد وبند ھای مذھبی  نمی

برای ما شما سرمشقی ھستيد که نه تنھا از شما .چون شما با شجاعت کم نظير تان در اين راه گام گذاشته ايد  ی مندخرد

  . گذاشت  گام ھای عملی هبلکه مانند شما بيھراس در اين رابايد آموخت 

در   سال نو ونوروز را برای  مردم در بند  و من باعث گرديد که شما با وجود بيماریۀدر قدم دوم خوشبختم  که نوشت و

ُ نوشته ھای شما برای  دوستداران تان بسيار پر ارزش وگرامی است زيرا ،  رفيق عزيز.يدئ ما تبريک بگوۀزنجيرکشيد

 نوشته ھای شما . حرف ھای شما مانند پتکی است که مغز سيه انديشان وسيه کاران دينی وغير دينی را نشانه می گيرد 

   .  رنج ھا ومحروميت ھای توده ھای به جان رسيده است ومن به شما ونوشته ھای تان افتخار می کنم ۀاز گو کنندب

دست ازھمه پاسداری  از نوروز و پاسداری از ديگر سنت ھای ملی وفرھنگی يکی از وظايف تخطی ناپذير ماست تا 

دشوار بر   سخت وۀان قوله بکشند  سال نو بعد از يک مبارز بگذار  سگفرھنگی خود  پاسداری کنيم   ملی وآورد ھای 

ن از ترسناک وصاحب اختيار اين جھا گويا  ی  ھر قدرئتاريکی وانجماد غلبه می کند  وفرا رسيدن بھار را ھيچ نيرو

 .  از فرا رسيدن آن جلوگيری کند  گردد يارای آن نخواھد بود تا طرف شريعتمداران معرفی

خواھانم  يقين کامل دارم که در ھمين زودی ھا بر ای تان  سال نو را تبريک گفته صحت وسالمتی رفيق عزيز بر

 .وچشمان ما به نوشته ھای تان روشن خواھد گرديدناخوشی ھا  غلبه خواھيد کرد 

  به اميد صحت وسالمتی تان  

  .نوروزتان خجسته وبھار تان گلباران 


