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!!!حمله به سايت نهضت محكوم و عملى رذيالنه بيش نيست   

 
هموطنان شريف و آزاده , هم ميهنان   

 
حقيرانه درون مايه , و مطلق گرايان را ياراى تاب و تحمل نور و روشنايى نبود و در وحشت از آگاهى تاريك انديشان 

. پليدشان را با تهوع بيرون ريخته و با حمله به سايت تشكيالتى نهضت نجات ملى ايران ذلت و زبونى خود را آشكار ساختند 
چرا آه سايت , ه بينش و ديدگاهى باشند بانى جهالت و شرارتند اين آلودگان به ننگ و عار گذشته از آنكه برخوردار از چ

نچه را آه تبليغ مىآرد جز در راستاى منافع ملى ز هر گونه توهين و افراط بوده و آاينترنتى نهضت نجات ملى ايران فارغ ا
ترنتى دجاالن نييگاه اضع و فراخونهاى نهضت در پاو مصالح مردم ميهنمان ايران نبود و قدر مسلم طرح ديدگاهها و موا

مواضع صريح و ديدگاههاى اصولى نهضت آه برخواسته از عقالنيت توام با حقانيت بود . شب پرست را خوشايند نبود 
 بيش از پيش نهضت در بين آحاد ملت و قشر آگاه مطلق گرايان را وحشت زده ساخته و آنان را به تشنج مىانداخت و نفوذ

 موجب بيم خود باوران و مردم ستيزان نيز شده است  , بويژه جوانان و دانشجويان گذشته از نگرانى رژيم مستاصل, جامعه 
 اضات و تحصنها با ايندر اجراى اعترو دليل روشن آن پاسخ شايسته دانشجويان به خواستهاى نهضت و همآهنگى آنان 

ما اتهام تخريب در سايت نهضت را متوجه جبهه شرارت مىدانيم و اين جبهه شرارت و پليدى آه دشمن  . تشكيالت مىباشد
مىباشد امروز در آمال تاسف فقط نزد رژيم آخوندى ... مهر و , بيان , تفكر , انديشه , خير , آگاهى , مردمساالرى , آزادى 

 و نبرد خير و شر طلق گرايان جرگه آخوندى موتلفند  آه مردم را باور ندارند با مچرا آه بسيارى از آنانى!!! جمع نيست 
 امروز هست و نيز در آينده خواهد بود و اگر نهضت منادى مدارا صلح و صفا و آزادى و مردم باورى  , از دير زمان بوده

غافل از اين مهم هستند آه نهضت از پس جزم انديشان . بوده و هست پس بيدريغ پيروز نهايى اين ميدان نيز خواهد بود 
ستم ديكتاتورى و از ميدان تحجر و شيادى ارتجاع سربلند بيرق بر پهنه آسمان آبى ميهنمان ايران افراشته ديوارهاى بلند 

.است و هيچ مانعى سد راه مبارزه ميهن پرستانه نهضت در تحقق آرمان برپايى حاآميت ملى و مردمى نخواهد شد   
 

 
و جاويد ايرانى آباد و آزادپاينده   

 معاونت فرهنگى نهضت نجات ملى ايران
 
 

شريف و طرفداران نهضت تا برپايى دوباره سايت نهضت مىتوانند اخبار و بيانيه ها و مواضع نهضت را روى هموطنان 
 سايت خبرى نجات مالحظه فرمايند با آدرس 
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