
پيام نهضت مقاومت ملي ايران  
به آنگره ي  

سازمان فداييان خلق ايران(اآثريت) 
دوستان عزيز ! 

اعضاء محترم آنگره! 
برگذاري آنگره ي سازمان شما را به شما اعضاء آنگره و همگي آوشندگان سازمانتان صميمانه تهنيت  مي گوييم. 

ــمل آورـده ايد مرـاتب  ال زم مي دانيم پيش از هرچيز از دعوتي آه براي حضور نماينده ي سازما ن ما در اين آنگره بع

امتنان خود را به اطال عتان  برسانيم  و تقاضا آنيم  از اينكه عــلي رـغم تـمايل طـبيعي به اجـابت اين دعوت،  موفق به 

ــديم تـأسف مـا رـا بـپذيريد. اميدواريم آه   فر صـت هاي آينده  امكان هاي  اعزام نماينده اي براي حضور در آنگره نش

ديگري را براي چنين ديدار  هايي  ميان  نمايندگان  ما و شما فراهم آورد. 

ــات اسـاسي،  شك نيست آه در  اوضاع آنوني آه علي رغم دامنه ي  وسيع جنبش مردم براي اصال حات  بمنظور تغيير

ـــر  آشور هرـروز بيشتـر در سرـاشيبي سـقوط فرومي رود، و شرـايط شـديدأ آشفته و بحرـاني جهاني آه در  آن  يك اب

قدرت منحصر به فرد، براي تأمين منافع  گروهي محدود،  داعيه ي سرآر دگي و سروري بر سرـاسر جهان رـا  دار 

د؛  در  نتيجه، در زماني آه  ملت ما از دوجانب، يعني از طرفي، با گستاخانه ترين فشار هاي نابخردترين جناح نظام 

ــائس و تهديد هاي سيادت طلبـانه ي قـدر ت  جمهرري اسال مي، رودر رو قرار گرفته و از سوي ديگر بايد بتواند به دس

يادشده پاسخ شايسته دهد، مسائلي آه در برابر تمامي نيروهاي اوپوزيسيون آزاديخواه و ايراندوست آشور و از آنجــمله  

در  مقابل آنگره ي شما قراردارد از هر زمان حساس تر است. 

بر شما پوشيده نيست آه رودررويي مردم ما با اين معضال ت آوه آسا بيش از هر زمان در گرو رافتن و هموار ساختن 

رـاه هاي نزـديكي و وحدت عـمل سازـمان هاي سياسي و آليه ي نيروهايي اسـت ك، آزـادي مرـدم، استقـــال ل آشور و 

تماميت ارضي آشور را در رــأس آليه ي هدف هاي ديگـر قرارـمي دهند؛ سازـمان هايي آه تحقـق اين آرـمان  ها رـا  

ــانقدر و وسيع ديگـري چون  تـقويت و سرـبلندي آشور مـا  مي دانند  و  آه بي  حتي شرط دست يابي به هدف هاي گر

ــم و استقرـار   شك  ال زمه ي احراز جايگاه شايسته ي ملت ما  در آارزار جهاني براي تأمين منافع ملل و اقوام تحت ست

و گسترش صلحي عادال نه در آليه ي نقاط جهان مي باشد.   

بهمين مناسبت ما، ضمن آرزوي آاميابي آامل آنگره ي شما  در به پيش بردن دسـتور  آار خود، اميدواريم  آه يافتـن 

راه حل هاي باز هم سودمند تر و مؤثر تـر از گذشـته در  جهت نزـديك سـاختن صفوف نيروهاي آزـاديخواه آشور در 

ــما بـا برـداشتن گـام هاي مثبـتي در اين سو، به يكي از موفق تـرين  قلب اين دستور آار قرار داشته باشد و آنگره ي ش

آنگره هاي سازمان شما تبديل گردد.   

تا جايي آه به نهضت مقاومت ملي ايران مربوط مي شود ترديد نبايد داشــت آه اين  سازـمان  بـر اسـاس اصول يادشـده  

يعني همانا اعتقادات بنيانگذار آن دآتر شاپور بختيار آه از بدو حياتش  فلسفه ي مبارزات و علت وجودي آن را تشكيل 

داده،  همچنان مبارزه ي خود را به سوي تحقق حاآميت ملي آه تنها بر اثــر آن اسـتفال ل آشور و آزـادي مرـدم  تـأمين 

ميگردد، سمت ميدهد و در  اين  راه  مثل گذشته  در  جهت هماهنگســازي فعـاليت همهي سازـمان ها و نيرو هايي  آه 

ــاي همگـامي در جهت  به همين راه مي روند با  پيگيري خواهد آوشيد و بسهم خود دست شما دوستان گرامي را نيز بر

اين آرـــــــمان هاي مشتـــــــرك آه به همه ي ملـــــــت ايرـــــــــان تعلــــــــق دارــــــــد به گرــــــــمي مي فشارــــــــد.                

پيروز مبارزات ملت ايران در راه استقرار حاآميت ملي  

ايران هرگز نخواهد  مرد 
نهضت مقاومت ملي ايران                                        ٢٦ مارس ٢٠٠٢  


