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 بيکاری بزرگترين عامل فساد و نااميدی جوانان است

  مهرداد علی بابایی 
  

  یادمان امپراتوری هخامنشیان
   انگلستان-درموزه لندن 

  
نمایشگاه تاریخ شاهنشاهی ایران در دوران هخامنشیان            
  . در موزه لندن گشایش یافت1384 شهریور ماه 18در 

    در بخش ورودی نمایشگاه نقشه بزرگ شاهنشاهی ایـران   
 شتنـدیس داریـو   در دوران هخامنشیان نصب شده و نیـز         

نقشه برجسته ای .  در آنجا دیده می شود– بدون سر–گ ربز
از تخت جمشید صف فرمانروایان کشورهای همجوار و تـابع          
ایران را نشان می دهد که در حال تقدیم پـیش کـش هـای         

  .خود به داریوش بزرگ هستند
در یک بخش از نمایشگاه منشور حقوق بشر مبنـی بـر آزاد     

 پیش از میالد مسـیح توسـط        538سال  بودن انسان که در     
  .کوروش کبیر تنظیم و اعالم شد وجود دارد

سی لندن در گفتـاری پیرامـون ایـن نمایشـگاه           . بی.     بی
  :گوید می

مدارک تاریخی که بیشتر توسط دشمنان ایران نگارش یافته    
هدف نمایشگاه  . ایرانیان را ملتی ستیزه جو نشان می دهند       

یرانیان ملتی صلح جـو بـوده و بـا          این است که نشان دهد ا     
عقیده ها و مذهب های کشورهای تابع خود با مـدارا رفتـار             

  . می کرده اند
با » پشت پرده ایران«مجله ساندی تایمز در نوشتاری زیر نام 

تعبیرهای تاریخ نویسان گذشته بـه ویـژه پیرامـون نبـرد            
پارسیان و یونانیان می نویسد این گونه تعبیرهای نادرست و          
غیرواقع سبب شده است که تمدن غرب به مـدت دو هـزار             
سال رفتار نژادپرستانه و آکنده ا زغرور رویاروی تمدن های          

 نماید و در توصیف تمدن باستانی ایـران از          ذاخخاورزمین ات 
ایرانیـان بـا    :  آثار به یادمانده از داریوش بزرگ می نویسـد        

بـاطی را   استفاده از سوارانِ پیک بَر سریع تـرین شـیوه ارت          
تخت جمشید که توسط اسکندر     :  و اضافه می کند    داشته اند 

مسـئول بـوده    » وحشی گری «ویران شد، چه کسی در این       
  است؟

متأسفانه ما گذشـته    : نوشت) استقالل(روزنامه ایندیپندنت   
  .ایران را از چشم دشمنانش می شناسیم

اسکندر که : و روزنامه نیویورک تایمز در نوشتاری می نویسد
بزرگترین امپراتوری جهان حمله کرد، نه تنها اُبهتی ندارد به  

بلکه برای به آتش کشاندن تخت جمشید، انسـانی ویرانگـر    
با توجه به استوانه کـوروش      :  و می افزاید   .خوانده شده است  

بزرگ باید این گفته تاریخی را که ایرانیان باسـتان سـتمگر       
  .بوده اند رد کرد

 پیرامون احتـرام گـذاردن بـه    این استوانه فرمان کوروش را 
گرایش  هـای مـذهبی و آزاد کـردن تبعیـدی هـا را بیـان        

  .کند می
ایـن نمایشـگاه بـه گونـه ای         :      مدیر موزه لندن می گوید    

آشکار تالش کرده است بنمایاند که دیدگاه غربیان مبنی بر          
اینکه امپراتوری هخامنشیان که توسط اسکندر نابود شـد،         

  ! .مرکز ستم و استبداد بود، دروغی بیش نیست

  3بقیه از ص     !چرا اپوزیسیون خارج از کشور موفق نیست؟
  

 پیش گیرد که بـه سـقوط        اپوزیسیون چه راهی را باید در     
حکومت جمهـوری اسـالمی بیانجامـد و یـک حکومـت         

  دموکرات و سکوالر جایگزین آن گردد؟
اپوزیسیون با اعتقاد به خواست و هدفی که دارد بایـد در              

زمینه فراهم آوردن ابزار مبارزه نسبت به موقعیت و امکانات       
  :از جمله. حریف اقدام نماید

انی که اینچنین مـی اندیشـند و         ایجاد همبستگی با کس    -1
  .بویژه نسل جوان. دارای این هدف و عقیده هستند

 با توجه به تهیه طرحهای الزمه و نحوه اجـرای آن بایـد              -2
  .امکانات مالی و بودجه الزمه فراهم شود

 فراهم کـردن امکانـات مـالی در درجـه اول از طریـق               -3
ات مالی  خودیاری و همزمان تماس گرفتن با کسانی که امکان        

دارند ولی به علت محضوراتی نمی توانند شخصاً در صـحنه           
برای جلب کمک آنان شاهزاده رضا پهلـوی و         . حاضر باشند 

دیگر ایرانیانی که موقعیتی در میـان مـردم دارنـد، حتمـاً             
  .توانند نقش بسزایی داشته باشند می

 از طریق تأسیس یک فرستنده تلویزیـونی سراسـری و           -4
عتقاد مردم به آن می توان عالوه بر رساندن         جلب اعتماد و ا   

صدای اپوزیسیون و برقرار کردن رابطه با مردم ایـران یـک            
چـه از طریـق     . (منبع درآمد برای این تشکیالت بدست آید      

  ).پخش آگهی و چه از نظر کمکهای مردم
 جلب توجه مجامع بین المللی در ارتباط با نقض قـوانین            -5

ست کمک برای بدسـت آوردن      حقوق بشر در ایران و درخوا     
آزادی مردم ایران، سقوط حکومـت اسـالمی و جـایگزینی           

  .حکومتی مردم ساالر بجای آن
 روشنگری و افشاگری در مورد جنایـات و فسـادی کـه             -6

جمهوری اسالمی را در بر گرفته و مظالمی که نسبت به ملت            
  .ایران روا داشته است

کومت می توانـد   بازگو کردن ضرر و زیان هایی که این ح  -7
  .متوجه امنیت مردم سراسر جهان بکند

 از جوامع بین المللی و مردم کشورهای آزاد بخواهیم که           -8
  .از ادامه هر نوع حمایت از این حکومت خودداری نمایند

 بــا حضــور و شــرکت در جوامــع بــین المللــی و نشــر -9
های متعدد برای آشنایی مردم نسبت به اقـداماتی           اعالمیه

  . می گیردکه صورت
 در تمامی عملکردهای فوق کـه از ناحیـه اپوزیسـیون            -10

. گیرد شرط اصلی گرویدن به اصول اخالقی است        صورت می 
داشتن صداقت، وفاداری و اعتقاد به آنچه که مـی گـوییم و             

 را بیش از هر چیز دیگری باید مورد توجه قرار        می کنیم 
  " .داد


