
 جبهه ملی ايران  های نوروزیپيام 
  ١٣٨٨  سال

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 

  :اديب برومنداستاد پيام نوروزی 
 

سربلندی و گردن  فرارسيدن سال نو و جشن باستانی نوروز را که يادمانی خجسته از دوران
ارجمند شادباش می گويم و  ن گرامی و هم انديشگانفرازی ايرانيان است، به همه هم ميهنا

سال بازگشت برای همه ملت های جهان  اميدوارم به ياری يزدان پاک و همت مردم، اين سال
  .باشد

  اديب برومند
  1388نوروز 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 

 
 

  1388عباس اميرانتظام ، ومتنوروزی اسطوره مقا کارت شادباش
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 
 

  :پيام دکتر هرميداس باوند
 

  هم انديشان گرامی،
تاريخ ماست، به همگان شادباش  فرارسيدن نوروز باستانی را که قلب تپنده فرهنگ و يادآور کيستی و چيستی

  . از سلطه انيرانيان، آرزو می نمايمعاری گفته زيست سرافرازی را در پرتو ايرانی آزاد،
  هرميداس باوند

  1388نوروز 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 

  کورش زعيممهندس پيام 
 

   را به همه هم ميهنان شادباش می گويم1388سال فرخنده 
ن صدها ميليارد دالر ای از آ امسال، هرچند توفانی از دشواری های اقتصادی را در پيش داريم و هيچ پشتوانه

نمانده است، و تهی و فقير و نااميد از آينده هستيم و الشخوران  درآمد تلف شده اين سه دهه نافرخنده برايمان
در اين سال بتوانيم  شايد که. ما پرسه می زنند؛ ولی نسيمی ماليم و بهاری از دور به مشام می رسد در پيرامون

رهايی از سياهی و تاريکی، و آزادی و  فساد و خشونت و بسوینخستين گام را برای زدودن دروغ و 
باشد که لبهای تک تک مردم عزيز ما را، در آينده ای نه چندان دور،  .بازشکوفايی ملت بزرگ ايران بر داريم

 اسارت زندگی دوگانه تحميل خندان ببينيم، شادی دوباره به دلهای ما و به خانه های ما بازگردد و از دوباره



  .شده کنونی رها شويم
  کورش زعيم

  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  1388 ی حزب ملت ايراننوروزپيام 
 

  پاينده ايران
 

  نوروز پيروز
 

در هر جای دنيا که هستيم  فرا رسيدن نوروز باستانی را شادباش گفته ،باشد که در سال نو ما ايرانيان
با مبارزه آزاديخواهانه خود بتوانيم به نا  ک صدابه دور از خود خواهی،خود محوری با همبستگی ي

ما سايه افکنده پايان داده و درفش کاويانی بشارت دهنده استقالل و  بسامانی هايی که بر هستی ميهن
  .در سراسر ايران زمين بگسترانيم و سال نو سال پيروزی مّلت ايران باشد آزادی را

با ايمان به آزادی و  کار جويان آزادی هم چنان استوارحزب مّلت ايران سنگر راستين رزمندگان و پي
مبارزه را تا تحقق همه ی آرزوهای مّلی ادامه  پيروزی مّلت ايران با شناخت واقعيت ها چون گذشته
  .خواهد داد

 
  خسرو سيف                                      
 1388نوروز                                       

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 جبهه ملی ايران خبرگزاریپيام نوروزی 
 

ايرانيان تهنيت  جبهه ملی ايران سالروز ملی شدن صنعت نفت و فرا رسيدن سال نو را به تمام خبرگزاری
  .جديد دارد ميگويد و آرزوی خبر های خوش برای ملت بزرگ ايران در سال

 
  بيژن مهر

  انرخبرگزاری جبهه ملی اي
 1388نوروز                                   


