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 آزادی دين، زبان و بيان عقيده اصل جدايی ناپذير پيشرفت و تجدد است 

    ۸     بقيه از ص                               بيانيه حزب ملت ايران
  

آنجا که نتوانست هيچ دگرگونی در خـوری در رابطـه هـای             
 فرهنگـی پديـد     - اجتماعی و نوآوری سياسـی       -اقتصادی  

پس از   های نسبی و فرصت های تاريخی را يکی        مزيت. آورد
مـان در بحـران     ديگری از ايرانيان در ربود و اکنون مـيهن          

دهشتناکی فرو رفته است بطوريکه، بـا اجـرای ديپلماسـی           
ان های بين المللی، جهان را رو در        دسردرگم و انفعالی در مي    

گرانی، فقر، نـاامنی،     روی ملتمان قرار داده است و از سويی       
فرار مغزها، فرار فرزندان، نبـود ايمنـی قضـايی، تبعـيض و         

نـديش، بگيـر و بـه بنـد         عدالتی و نبود سازمانهای دگرا     بی
جوانان و دانشجويان و روزنامه نگاران مستقل و آزاديخـواه          
کشور را با بن بست روبرو کرده است و از سوی ديگـر، کـار               

قهر آشکار مردم که بارهـا در        بدستان حاکميت بی اعتنا به    
گزينش های گونه گون نمايان شده است، برای نمای استوار          

امداری خود همچنان بـر دامنـه       دادن به پايه های لرزان زم     
  .اند دهزوسرکوبگری ها اف

 اين همه در حالی است که با عملکردهای به دور از !هم ميهن
خردگرايی، به جايی رسيده ايم که بيگانگان در چهارگوشـه          
اين نياخاک چشم طمع به خاک ميهن دوخته و عده ای هـم           
 با افسوس بسيار، در نتيجه فشـارهای وارده و عـدم تـوان            

  ارـود باختگی در انتظـا خـا وابستگی فکری و يـمل، يـتح
بيگانه ای که شايد به اصطالح ناجی باشـد لحظـه شـماری             

غافل از اين که هيچ کس مرا نخواهد کـه در آن            ! (کنند؟ می
و عده کم شماری هـم شـرايط را مغتـنم           ) سود خود نجويد  

های شوم تجزيه طلبی سر داده اند، شـماری          شمرده زمزمه 
 بر پرکردن کيسه های نو دوختـه خـود از ثـروت ملـی               هم

ايـن  . مشغولند و ملت هم در شرايطی اسفبار بسر می بـرد           
ــديران و   ــاتوانی و ناشايســتگی م ــا از ن ــا و تنه ــه تنه هم

در . سرخوردگی مردم از کاربدستان سرچشـمه مـی گيـرد         
چنين شرايطی که ميهن را به ميدان رويارويی با قـدرتهای           

 است حزب ملت ايران هم چنان که بارهـا          بزرگ روبرو کرده  
اعالم کرده است با وجود تمامی نابسامانی هـای داخلـی در            

خواهد ايستاد، ما بر اين باوريم       هـمقابل هرگونه تجاوز بيگان   
در گزينش اولويت ها نبايـد دچـار اشـتباه شـد، مسـائل و       

همان ملـت از ميـان       مشکالت داخلی هر ملتی بايد بوسيله     
دليرمـان تـوان     ، ما ايرانيان به همت جوانـان      برداشته شود 

بهگرد وضع کنونی را دارا هستيم و پيش از هر چيز از وجب             
به وجب خاک مقدس ميهنمان بـا خـون و جـان پاسـداری              

ما ايرانيان در راندن متجاوز از      : خواهيم کرد، جهانيان بدانند   
  .هميم اندرين کار ايران شريک

 و آزادی ملتهاسـت راه       عصر حاضر زمان استقالل    !هم ميهن 
در غير اين صورت محکوم بـه فنـا         . ديگری در پيش نيست   

هستيم به هوش باشيم که زمان درگذر و حادثـه در کمـين             
  .است

داخلـی    رويدادهای تلخ جاری و دخالت در امـور        !هم ميهن 
حسـاس و    کشورها شـرايطی را بوجـود آورده کـه بسـيار          

ره داشـت اسـطو    سرنوشت ساز اسـت کـه ضـرورت زنـده         
 ورطه هولناک کنونی همبستگی همگانی برای رهايی ايران از

رهگذر باز پـس دادن تمـام        از ب می کند و آنهم تنها     لرا ط 
  . است و بس حقوق ملت به ملت ميسر

  
  !زنان و مردان ايران زمين

فـراز و    در چنين برهه ای، حزب ما که پيوسته و در همه               
رهبران شـهيد خـود      همچون فرودها درفش ملت گرايي را    

پراميد برافراشته است، به شـاديانة       داريوش و پروانه فروهر   
 پنجاه و هفتمين سالگرد روز بنياد بر پيمان خود با شما پای           

ما بر اين باوريم استقالل ملـی، آزادی فـردی و            می فشارد، 
اجتماعی، عدالت همگانی و جدايی ديـن از دولـت جـز بـا              

  . دست يافتنی نيستبرقراری سامانی مردم ساالرانه
  

  برقرار باد سامان مردم ساالر
  در اهتزاز باد درفش ملت گرايي

  پيروز باد ملت
  دبيرخانه حزب ملت ايران                                             

   خورشيدی۱۳۸۳ شهريور۱۵تهران، 
__________________________________  

  

  خودکشی يک جوان ديگر ايرانی
  

آزاد که   ساله که اگر در ايرانی۲۲کيانوش سنجری، جوان      
در آن حاکميت ملی برقـرار بـود مـی زيسـت، بـی شـک                

ای درخشان پـيش رو داشـت در ايـران زيـر سـتم               آينده
  :استبداد مذهبی دست به خودکشی زد و نوشت

  »زندگی را دوست دارم، اما نه اين چنين« 
  

ــ  ــان م ــانوش ســنجری همچــون ســاير جوان و  يهن دوســت     کي
را در  » عـدل اسـالمی   «  آزاديخواه، چند بار بازداشت شـده و طعـم        

  .چشيده بود زندانهای کاسبکاران دين
  ثـروت       در نظامی که سـردمداران آن جـز بـه غـارت و چپـاول              

زننـد،   مـی  جنايتی دسـت   انديشند و در راه کسب پول به هر        مین
نها کشته می شـوند،       يا در زندا    -  اين آينده سازان کشور       -جوانان  

 يا هنگام جالی وطن دچار سـانحه شـده      يا به اعتياد رو می آورند،     
جان خود را از دست می دهند و يا اينکه اقدام به خودکشی کـرده،      

  .بدست خود به زندگی شان پايان می دهند
     برای رهايي از اين وضعيت وحشتناک، پايان بخشيدن به عمـر           

گزين کردن آن با نظامی مردمـی اسـت   نظام استبداد مذهبی و جاي   
جـدايی ديـن از   که تنها در سايه همبستگی بـزرگ ملـی بـا شـعار           

      .  است امکان پذيرتحقق آزادی و استقرار مردم ساالری  ،حکومت
  

  پيروزی تيم ملی بسکتبال جوانان ايران
  

     بعد از سالها که متأسفانه تيم های ملی بسکتبال ايران نتوانسته    
د در ميدان های خارجی موفقيت های درخـوِر اسـتعداد خـود             بودن

 محمود مشحون بدست آورند، خوشبختانه اخيراً با کوشش و ابتکار         
رئيس فدراسيون بسکتبال و مربيان کارآزمودة برگزيده ايشان، تـيم    
ملی جوانان ايران در مسـابقه هـای قهرمـانی ُآسـيا کـه در کشـور                 

مل حريفان خود را شکست داد و هندوستان برگزار شد، با برتری کا  
  .به مقام قهرمانی آسيا رسيد

مشحون رئيس فدراسيون، خود در گذشته يکـی از بازيکنـان بنـاِم             
  .تيم ملی بسکتبال بود

ما ايـن پيـروزی را بـه ايشـان و جوانـان تـيم بسـکتبال صـميمانه                
   .شادباش می گوييم


