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٢٩در روز   ) אكثریت(در لحظات آغازیנ كار كنگرה ی هفتم سازماנ فدאءیاנ خلق אیرאנ                 
طلب אسرאءیل تحت رهبری آریل شاروנ       مارس با كمال تاسف باخیر شدیم كه دولت جنگ        

ما אز אیנ عمل غیرאنسانی به شدت         . אدה אست دفتر شما رא مورد حمله ی نظامی قرאر د            
برآشفته و خشمگیנ گشته ، آנ رא محكوم نمودה و با شما و مردم فلسطیנ אبرאز هم دردی                   

אیנ حمله در אدאمه ی حملات نظامی و אعمال خشونت و نق قرאردאدهاءی                         . می كنیم  
روند صلح  صورت می گیرد كه آریل شاروנ אز آغاز زمام دאری خود برאی متوقف كردנ                      

بیנ فلسطیנ و אسرאءیل و אز بیנ بردנ دست آوردهای آנ ، بدوנ توجه به كلیه ی                                   
אستفادה אز فضای پس אز      ءمصوبات سازماנ ملل و عرف بیנ אلمللی ، آغاز كردה و با سو                

אفكار عمومی ی جهاנ با حساسیت فرאوאנ با אیנ          . سپتامبر به آנ شدت بخشیدה אست      ١١
كردה و دولت های مختلف جهاנ ، אزجمله دولت های אروپاءی            אعمال غیرאنسانی برخورد    

. ، گرچه با تاخیر، آנ رא محكوم و صدאی خود رא برعلیه آנ روز به روز بلندتر كردה אند                      
تنها رءیس جمهور אیالات متحدה ی آمریكا آقای بوש و دولت تحت رهبری وی تاءیدآمیز                 

حمله ی نظامی آریل شاروנ به . אنددر مقابل אیנ تجاوز جنگی خشנ سكوت אختیار كردה        
فلسطیנ برאی گروה های خشونت طلب فلسطیנ אمكاנ عمل فرאتری فرאهم كردה و آנ ها                      
نیز در مقابل به گسترש خشونت و حالت جنگی خدمت كردה و در بهتریנ حالت بهانه ی         

 .אند  نمودהאدאمه ی אعمال خشونت رא برאی آریل شاروנ فرאهم
، همانند אكثریت قریب به אتفاق مردم אیرאנ ،                 )אكثریت(אیرאנ    سازماנ فدאءیاנ خلق       

هموאرה به مبارزאت مردم فلسطیנ برאی آزאدی و אستقرאر دولت مستقل خود با علاقه و                       
حترאم نگریسته ، خود رא دركنار شما אحساس كردה و آرزومند אیجاد شرאیط برאی زندگی                  

 دو دولت مستقل در كنار همدیگر          صلح آمیز فلسطینی ها و אسرאءیلی ها تحت حاكمیت            
بودה و در همیנ رאستا با سیاست های تشنج آفریנ حكومت جمهوری אسلامی در رאبطه با              

سازماנ ما هم چنیנ عملیات تروریستی علیه            . مسءله ی فلسطیנ مخالفت كردה אست          
بودה אتباع אسرאءیل رא محكوم كردה و با אبرאز تاسف شدید אز كشتار مردم بیگناה אمیدوאر                  

אست كه رهبری فلسطیנ بتوאند گروה های بنیادگرא و אفرאطی رא אز אنجام چنیנ אقدאماتی                
 . باز دאرد

 ! آقای عرفات
ما אز نمایندה ی دولت شما برאی شركت در كنگرה ی هفتم دعوت به عمل آوردה بودیم كه                    

 به  مورد پذیرש وی قرאر گرفته بود كه متاسفانه بدلیل حمله ی אخیر אرتש אسرאءیل                      
دفتر شما و تشدید خشونت ، אیشاנ نتوאنست حضورא شاهد אبرאز همبستگی ی كنگرה ی ما                

ما مجددא אیנ حمله ی وحشیانه و كلیه         . با مبارزאت مردم فلسطیנ به رهبری شما باشد         
אقدאمات خشونت آمیز رא به شدت محكوم و هم بستگی صمیمانه ی خود رא با مردم                               

אی شما سلامت و زندگی طولانی و توفیق در جهت هدאیت נ و شخص شما אبرאز و بریفلسط
 . مردم فلسطیנ به زندگی صلح آمیز آرزو می كنیم

 
 )אكثریت(كنگرה ی هفتم سازماנ فدאءیاנ خلق אیرאנ 

  


