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  جـبهه مـلی از بـرابـری حـقوق زن و مـرد دفـاع می کـند

  :این رئیس جمهور اسالمی است که می گوید 
 در ایران محدوده ممنوعه قـدرت وجـود دارد کـه ورود بـه آن                -

  گناهی است نابخشودنی
 در شانزده سال اخیر، گروهی خیمه زده و کشور را مال و میراث              -

  خود می دانند
مرزبندی سیاسی در ایـران     . است  ستاد دولت از مردم جدا شده      -

ل اینکه هر نظام حکومتی جز حزب خود، تحمل         پیدا شده است مث   
  .دیگران را ندارد

چیـزی کـه    .  ایران نیاز به یک تحول دارد، تحـول در مـدیریت           -
  بر تحول استآن اساس 

  . کارمندان زیر بار تورم له می شوند-
 از دو میلیون نفر زیر پوشش، نصف آنها تحصیل کرده انـد، ایـن               -

. د کشور را بسازند تا مفید باشـند افراد در بهترین دوره زندگی، بای  
  .امّا این ها بیکارند

 برای هر کار یک تومانی، سه تومـان هزینـه روی دسـت ملـت                -
  .ه انددگذار

  .روند  استان ها محرومند، روستاهای ما دارند از بین می-
 متأسفانه به نظر می رسد جز  بساز و بفروش، بـرای اجتنـاب از                -

  .ی انجام نشده استمشکالت شهر تهران کار تازه ا
 بنیاد ثروتمند مستضعفان با اموال و امالک مصادره شده فـراوان       -

 فریاد می کشند که میلیون هـا مستضـعف          – به حق    –داریم و باز    
  .دارند

 تنی چند به قله ثروت رسیده اند و مساوی شده اند بـا حاصـل                -
  انقالب

  .شود  فاصله طبقاتی هر روز به نفع عده ای خاص بیشتر می-
  . اقتصاد ایران اقتصاد داللی است-
  . کارگران و کارمندان امنیت خاطر ندارند-
 درصد رشد اقتصـادی کشـور را       7 تا   6 یک قشر باریکی، حاصل      -

  .برده اند و سُفره عمومی ملت از آن تهی گردیده است
آزادی محدود شده، تمام اقتصاد دست      . صنایع دولتی است  % 80 -

  .عده ای خاص است
 رسانه های خبری ندارند؛ زبان و بلندگوها در اختیار همان            مردم -

  .عده خاص است
  .اند مردم محدود شده.  همه چیز متمرکز در دست دولت است-
  . مردم، هیچ چیز را به زور نمی پذیرند-

  اپوزیسیون نیست که می گوید
_______________________________________  

  4                          بقیه از ص   ...     پیشینه ی تاریخی هر ملت
  

 بیاییم به آخرین خواست ایـن       !هم میهنان، آزادگان جهان   
  :انسان ستایشگر آفرینش و زیبایی پاسخ دهیم که گفت

من کورش کسی هستم که شاهنشاهی پارسـیان را پدیـد    « 
آورد، پس این زمین کوچکی که تن مرا در بر گرفتـه از مـن    

  »دریغ مدار
به باور ما فرهنگ و تاریخ ملت ها از یکدیگر  ! ای بیدار انسانه

هیچ تمهیدی دیگر نمی توانـد اشـیاء تخریـب          . جدا نیست 
شده موزه کابل، تندیس های بامیـان، مسـجد بـابری، ارگ            
علیشاهی تبریز، اشیاء غارت و تخریب شده جیرفت، خانـه          

را بـه مـا ایرانیـان، جهانیـان و آینـدگان            ... کمال الملک و    
  .گرداندباز

با تاکید می کنـیم کـه ایـن تنهـا تـاریخ و          ! انسانهای بیدار 
فرهنگ ما نیست که در معرض تخریب قرار گرفتـه اسـت،            
بخش مهم از تاریخ، تمدن و فرهنگ جهان است کـه خـوار             
  .دارندگان انسان و ارزش های انسانی در صدد تخریب آنند

ان  اطالع یافتیم که هیات هایی از سـوی سـازم          !هم میهنان 
بـرای کـاوش در     »  یونسـکو «علمی و فرهنگی ملل متحـد       

  .محوطه تاریخی سیوند به ایران اعزام شده اند
حزب ملت ایران ضمن ارج نهادن به این تالش، آن را ناکافی            

  نــر روی حجم ایــدانسته و حتی مایه نوعی پرده پوشی ب
  

                                                                                       !  

  مجله خواندنی: نقل از                             کاظم سلطانی
  

  فرانسوی ها و دیگران غارت کردند، 
  !ما غرق می کنیم

  
     بدون کوچک ترین تردیدی، سد سیوند در تنگه بالغـی            
بـر روی رودخانـه   ) نگه های مشهور عهد باسـتان  یکی از ت  (

پلوار که در پنجاه کیلومتری تخت جمشـید احـداث شـده            
است، آثار بر جای مانـده از عصـر هخامنشـیان را، شـامل              
پاسارگاد، تخت جمشید و ده ها تپـه ی باسـتانی و منـاطق              

  .کاوش نشده اطراف آن را به زیر آب خواهد برد
منطقه، از آغاز، فکر احـداث سـد،             با توجه به تاریخ این      

نادرست و دور ازخرد بوده است؛ و نظریات گول زننده و دل            
 کیلـومتر بـا     9حتی اگر آب سد باال آیـد،        : خوش کننده که  

  .پاسارگاد فاصله خواهد داشت، فریبی بیش نیست
و سدهای ایجاد شده    (     همان طور که دیدیم در خوزستان       

ادمـان هـا و آثـار بازمانـده از           چگونه بسیاری از ی   ) در آنجا 
نیاکان ما، به زیر آب رفت و بخشی از تاریخ عهد باستان در             

  .تاریکی غوطه ور شد
     سد سیوند که کار آن رو به اتمام است اندک آثـار بـاقی              
مانده عصر هخامنشیان را که همیشه مـورد نفـرت جهـان            
غرب بوده، و با ساخت عروسکی به نـام اسـکندر مقـدونی،       

ی در نابودی آن داشته و دارند را، به تاریکی های تـاریخ          سع
  .خواهد فرستاد

آب به آسیاب دشمن ریختن،     :     و ضرب مثل مشهور ایرانی    
  .این بار مصداق کامل خود را به دست می دهد

     همیشه تیشه ی انتقادها بـر سـر گذشـتگان، خصوصـاً            
ه در  حکومت های زندیه و قاجاریه فرود آمده است که چگون         

میراث های ) الجرم(و وطن دوران آن ها بخش هایی از خاک     
گرانبهای گذشتگان به یغما رفته و کسی خم به ابرو نیاورده           

  . است
زخم هـای ناشـی از تـاراج آثـار شـهر شـوش توسـط                     

که فهرسـتی رنـج     ... فرانسویان، غارت مقابر هخامنشیان و      
  ...ه است آور برای هر ایرانی است، هنوز التیام نیافت

 کـه  21     اما در عصر ما و در همین سال های آغازین قـرن    
پرمدعاترین نسل ایرانی ها بر بقایای ایـران کُهـن، جـوالن            

  .دهند، بقیه آن آثار به گونه ای دیگر نابود می شوند می
     اگر فرانسویان آثـار مـا را بـه یغمـا بردنـد، حـداقل در        

ـ       موزه ان قـرار دادنـد تـا       های حفاظت شده در منظر جهانی
پژوهشگران از گذشته ما آگاه شـوند و جهانیـان دریابنـد،            
تحوالت جهان از کجا سرچشمه می گیرد اما، ما یادمان های           
خودمان را به دست خودمان به زیر آب می فرسـتیم و صـد           
البته کسانی که مایل به کاوش در این آثار باشند، باید فنون            

ریاچه پشت سد کند و کـاو       غواصی را بیاموزند و در بستر د      
  6      بقیه در ص                                                     !کنند

____________________________________  
ویرانی ها می داند و خواستار اقدام سریع همه انسـان هـا،             
دولت ها، سازمانهای فرهنگی و فرهیختگـان جهـان بـرای           

 اثر و محوطه شناسـایی     129سد که   جلوگیری از ساخت این     
شده را به زیر آب خواهد بـرد و هـم چنـین جلـوگیری از                 
ساخت و آبگیری سد سلمان فارسی، مالصدرا و مروست که          

 تپه، محوطه و اثر باستانی را به زیر آب خواهند           42مجموعاً  
  .برد، هستیم

  پاینده ایران
  برقرار باد مرمساالری، پایندان حقوق بشر

  د زندان سیاسیبرچیده با
  20/6/1384دبیرخانه حزب ملت ایران،  -


