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کار  ن سردم دارا دست    آاثر باستانی اریان ب   وریانی و    اتراج     گر اشغال جمهوری اسالمی    تبه

  ما   آثار باستانی بیش از ده هزار سال است که  .ستگهواره تمدن دنیا    ،با داشتن کهن ترین شهری گری  ،روز آشکار تر میشود که ایرانه  روز ب

بیگانه و بین المللی  سود بران  و      غولم  ،شغال گران عرب ااز گزند    ،در زیر خاک  ، جای ایران  یدر جا  آذربایجان، کاشان و در سیستان، خوزستان،  

یا    تیله کنی)  آثار باستانی  حفاری  ،با مزدوری خمینی  ،دست خارجیانه  با اشغال ایران ب  ،بود. ولی پس از شورش پنجاه و هفت  مانده  دوره  ب

. این کار به دو منظور انجام  ه استگرفت  شتابجمهوری اسالمی    لعّما دست  ه  باین آثار    و ویران کردنیا    و تاراجبا روشهای نادرست    (کاوشگری

  ،پس از اشغال ایراناعراب بدوی، تنها  ، ایران باستان تمدنی نداشته و)شان کودنانه  برای ایدئولوژیبرای از میان بردن این آثار یکی  د:ریمیگ

این    بر پایه  . این دزدی ها بین المللی  هایدر بازار  تاراج و فروشدزدی،    از راه  جیب هایشانپر کردن بیشتر  برای    ، دوم(به ایران آوردند تمدن  

آثار باستانی، از دید  و فروش  ، از جمله تاراج  هااز آن   بهره بردنهستند و    ه و غزو   جنگ  غنایمکه همه اموال، زنان و کودکان جزو    است  برهان 

  با بولدوزر   ، مانند رفتار طالبان در افغانستان،  ی قصد داشتنی که دست پرورده خم  رفتند  پیش  تا آنجا  آنان   .تالزم س  و  مجاز  شان  قانون های فقهی

بخش بزرگی از این آثار بیرون از خاک را تا کنون از    ،اگر اعتراض ملت ایران نبود  ،ند وتخریب ک  و مواد منفجره تخت جمشید و دیگر آثار را

 د. ن دمیان برده بو

وابسته به دولت    یهاو سازمان   یدولت  یانبارها ،هاموزه چه موجود در  فروش آثار باستانی بدست آمده چه از راه کاوش    یا  بر پایه قانون تیله کنی

بجای زندانی    ،کاران در جمهوری اسالمی  و جنایت  بزهکارانتوجه به اینکه  تبهکار باید زندانی شود. اما با  جرم شناخته شده و    ی و در اماکن وقف

فروش این آثار    این تاراج گران آن بوده که  دشواری برایتنها      بی اثر بوده است.  تا کنون  میشوند، این قانون  رسردم دا و  وزیر و وکیل    ن،شد

  گردد. می   آثار باستانی  دزدی  یبی آبروپخش نام و  و باعث  غیر قانونی و دزدی محسوب میشود    ،بر پایه قوانین بین المللی  ،بین المللی  هایدر بازار

ی الیحه ای به مجلس مزدور خود  اسالم  ی جمهور  اکنون  ویر ین  ه ا. ببه بهای بسیار کم  ، آن همشدنی بودفروش تنها به خریداران دست دوم    نیز

در    دزدان آثار باستانی    البته  و تاراج آثار باستانی و فروش آن را قانونی کند.  را منسوخ  های موجودقانون    الیحه،این    21، پیرو بند  برده تا

کشف   آثار  ناممیخریدند و به داشتند و آن فروش به کشورهائی بود که این آثار را  برای فروش دور زدن قوانین بین المللی برای راه حلی گذشته

موجود است    ایران  کشور های اطراف  موزه های  شماری در  بی  ایرانی فروخته شده  هم اکنون آثار  .میخواندند  شانخود  کشور  شده در سرزمین

 . در حالی که از آن ایران است است اعالن شده کشور  باستانی آن عنوان آثار ابکه 

د  ن بدهند باید بدان  موافق  نمایندگانی که به این الیحه رایجمهوری اسالمی تعلق ندارد، بلکه به مردمش متعلق است.    نسردم داراسرزمین ایران به  

  جانیان راه  شناخته خواهند شد و هم کارجنایت  ،پس از رسیدگی،  پس از براندازی بدست ملت ایران  ،ی  به پایان رسیده واسالم  ی جمهورعمر    که

و بد نامی تاریخی برای خود و    محکومیت به دزدی اموال ملت ایرانغیر از  و    خواهند رسید  اعمال خود  سزایه  ب  اسالمی  جمهوری  و دزدان

 . بردبهره ای نخواهند  شان آینده بازماندگان

 :الفبا  ب یهموند جبهه همآهنگ مبارزان ایران به ترت یسازمانها 

انجمن زنان     ن، یزم  ران ی و عدالت،  انجمن فرهنگ ا  یصلح و آزاد  ی برا  یرانیدر داالس،  انجمن ا  رانیالفبا، انجمن ا  ب یهموند به ترت  یسازمانها

  مان یپ    ران،یدر ا   یجنبش دموکراس  بابانیپشت  ران،ی در ا  یدموکراس  ادیبن   ،ی زرتشت شناس  اروپایی  ادیبن   ،یدر سوئد،  انجمن مردم ساالر  یپارس

از    تی جنبش حما   ،یا  شهیر   شگانیخرد پ  تیّ در فرانسه،  جمع  یران یا  خواهانیآزاد   تیّ خارج از کشور،  جمع  ران یا  یمل   ۀجبه   ،یدموکراس  یبرا

   ، آزادگان   و یخارج از کشور،  راد  ستیرانیسازمان پـان ا   ران،ی نجات ا  یسازمان اتحاد برا   ران، یحزب دموکرات مردم ا    ران،یمبارزات ملت ا

سازمان     ران،ی دموکرات ا  یسازمان سربـاز،  سازمان سکوالرها   ،یسازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاه   ـام،یپاد،  سـازمـان پ  رانیسازمان ا

  ن سازمان مشروطه خواها    ،یاسیس  انیزندان  یآزاد  یسازمان حقوق بشر برا   ،یپادشاه  رانیسازمان مشروطه خواهان ا   د،ی جاو  رانینگهبانان ا

  ران، ی زنان ا  ی سازمان همبستگ  ر،ی عشا  التیا  ی ان همبستگسازم   ان،یرانیا   یسازمان نهال، سازمان همبستگ  ران،ی ا  یهن یم  ی بلوچ،  سازمان مل

 ان، یرانی ا  یهمبستگ  ۀکوروش بزرگ در سوئد، کانون خرد، کنگر   یفرهنگستان جهان  ران،یا  یراهبرد  یشورا  ورک،یو ین  یاتحاد و همبستگ  یشورا

 ران یا یکپارچگی ننگهبانا 


