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وه                                                                                                       رز  از ا ر از  ن یدن آرش  ن  ن ، روز  ان ز گ ا تاره باران آور   ت   یدا ا ن  رماه روز آرش ، روز  زدھم 

نده باد.                                                                                                                                                                                                                                                                        دی »  ی   ی ه  روزی                « روز پ
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  نخستين شهيد راه پان ايرانيسم وراه آزادي ايران –ه ياد عليرضا رييس ب
ايرانيسم وراه عظمت وبزرگي وآزادي ملت بي گمان براي هر پان ايرانيستي هشتم خردادماه يادآور روز شهادت اولين شهيد راه پان 

  ايران است.
براي نخستين بار نام پر ژرفاي پان ايرانيسم طي فرمان تاريخي رييس  » پندار« در اين روز كه ازسوي روانشاد سرور محسن پزشكپور

ن بيشتر پي برده باشيم متن براي نهضت ورجاوند ملت ايران برگزيده شد حال به منظور اين كه به عظمت روح آن مبارز فنا درآرما
    .را باز نويسي مي نمائيم » رييس « تاريخي فرمان 

  
  

 » رييس«متن فرمان تاريخي                                                            

ما بنيان گذاران انجمن ، كه نخستين پايه ي ايران پرستي را به روي شانه هاي خود برپا كرديم ، امروز در اين ساعت به خاطر آن كه «   
انجمن مقدس خود را وارد يك راه تغيير ناپذير و به سوي يك هدف مقدس جاويد رهسپار سازيم و به خاطر آن كه آرزو و ايده 

ب داريم تقديم جامعه ي ايراني نموده و مبناي تعليمات و فلسفه و كليه عقايد انــجمــن خويــش مشتركي را كه همگي در قل
           آن آرزوي مقدسي است كه بر قلوب جملگي حكومت مي كند .  پان ايرانيسمسازيـم مي گوييـم 

سوگند ياد مي كنيم كه  عليرضا رييساكنون به خداي خود و شرافت انجمن خود و به خون نخستين شهيد و سرباز فداكار انجمن    
براي خود هدف و آرزويي تخصيص ندهيم و ايران را جز به سوي اين آينده درخشان و دوست  پان ايرانيسمبراي هميشه و تا ابد جز 

  داشتني نرانيم . 
  . ، اي كساني كه روزي زمام امور انجمن كنوني ما را در دست مي گيريد اي آيندگان   
فرزندان داريوش و  به نام  كساني كه براي عظمت ايران به سازمان مقدس ما مي پيونديد ، زمامداران ، اي افرادي كه -مردان مبارز   

ي خواني اجساد ما خاك شده باشد. شايدكه جاي ما كوروش حكومت مي كنيد ، اي خواننده ي عزيز ، شايد وقتي كه اين سطور را م
كنج زندان باشد و شايد به جرم وطن پرستي آواره ي كوه و دشت باشيم ، يا قلوب ما را كه كانون آتش ايران پرستي است تيرهاي 

رامزدا خداي بزرگ ايران جانگداز دشمنان ميهن سوراخ سوراخ نموده باشد . اما از تو مي خواهيم و به تو مي گوييم و تو را به اهو
اران انجمن و به خاطر عظمت ايران و براي هميشه تو نيز يك وح شهداي ايران و به ياد بنيان گذسوگند مي دهيم كه به پاس احترام ر

نپيوندد ، ، شايد اين آرزو در زمان ما و در دوره ي تو به حقيقت  پان ايرانيسمآرمان داشته باشي و متعقد به يك عقيده ي كلي گردي ، 
اما باشد ، تو موظفي ذره اي از اين اخگر را كه در سينه داري در قلوب ديگران و آيندگان وارد كني تا سينه به سينه بگردد و خاموش 
نشود مطمئن باش روزي مي رسدكه اين آتش پليدي ها را بسوزاند و جز پاكي چيزي برجاي نگذارد ، تا آن روز اين وصيت ماست شما 

اه را از پرچم ايران برنگيريد ، اين هاله نشانه ي عزاداري و ماتم ماست تا وقتي كه به هدف مقدس خود نرسيده ايد تا زماني هاله ي سي
  را برنگيريد و نعره كشان بگوييد: كه عظمت ايران را اعاده ننموده ايد شما را به ناموس وطن سوگند اين هاله

  پيش براي روز تاريخي و مقدس به پيش براي محو اين هاله ي سياه ، به    
آن روز سعادت بار فرح بخش ، آن روز براي نخستين بار پرچم سه رنگ ما بدون هاله سياه در دست جوانان فداكار ايران و سربازان    

  غيور انجمن در اهتراز خواهد بود . 
، ايران را به شما مي  عليرضا رييسآزادي ايران ، هم وطنان درود برشما و شهداي ايران ، درود بر قهرمان پيش آهنگ و شهيد راه    

  پاينده ايران                                                                                                                              .سپاريم و شما را به اهورامزدا
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  اقدامات تجاوزكارانه براي جدايي بحرين         
  خودرا   استعمارگران غرب كه پيشاپيش آنان امپرياليسم انگليس در حركت بود براي اينكه بتوانند در سراسر خليج فارس قدرت هاي ظالمانه    

   خاورميانه به همه سرزمين هاي اين  مستقر كنند ، براي آنكه بتوانند سموم استعمارگر ونفوذ خودرا از خليج فارس ، اين شاهرگ حياتي
  .سرايت دهند به يك سلسله اقدامات تجاوزكارانه عليه حقوق ملت ايران دست يازيدندكه از آن جمله ، اسارت بحرين مي باشد منطقه        

  1348امردادماه سال  26روزنامه خاك وخون                                                                                                                                                                                                       

       

  زهرا صفارپور  ٭                 نده ايران                                                                                                                    پاي          

رين وتاكيد مجريان )  مصاحبه هايي در زمينه بح(BBC)وانگليسي (VOAاين روزها شاهد آنيم كه دررسانه هاي خارجي آمريكايي     
  برجدايي بحرين از خاك ايران صورت مي گيرد.

  بحرين جزء خاك ايران است وايران مالكيت تام نسبت به بحرين وسه جزيره تنب كوچك وتنب بزرگ ( گپ سيزو) دارد.    

  !!اما چرا آقاي قاسمي كه خود بخوبي براين مسئله مهم واقفند اصرار برتمام شدن جدايي بحرين دارند.؟

جناب آقاي قاسمي شمادر وزارت امور خارجه ايران در دوران بحث برانگيز واستيضاح گروه پارلماني پان ايرانيست يكي از مسوولين 
رده باالي وزارت امور خارجه بوديد وهمانطور كه در قطعيت مالكيت سه جزيره يادشده نسبت به ايران معتقديد بخوبي مي دانيد كه 

ان است .وطبق قوانين بين المللي هيچ نشانه اي قانوني از جدايي بحرين وجود ندارد.شما خوب مي دانيد كه هنوز بحرين ازآن اير
سالها به جز ايران ،بحرين در اشغال انگليس ها اداره مي شد حتي در بعضي از جزايرمربوط به ايران هم حضور نظامي داشتند اما مهم 

الكيت خود بربحرين وجزاير خود دست برنداشته بود اسناد ومدارك موجود نشان مي دهد اين بود كه دولت ايران هيچگاه از ادعاي م
كه قبل از حكومت قاجاريه ودرروزگار محمدرضا شاه پهلوي مالكيت بحرين در برخورد با استعمار غرب ازآن ايران بوده وتا امروز سند 

  رد.قانوني كه داللت برجدايي بحرين  از ايران داشته باشد وجود ندا

  (در كدام محكمه اعمال زور مي تواند جاي حق وحقوق قانوني رابگيرد؟!!!)

) ادامه داشته است ، سالي كه پادشاه ايران سفري به دهلي نو داشتند . در اين سفر قراربود مذاكراتي در 1348اين روند تا سال(     
ر درحين مذاكره از شاه سووال مي شود كه حدود دريايي زمينه حل مسئله بحرين وبازگشت آن به مام ميهن صورت گيرد بدين منظو

) وبدنبال آن پرسش ديگري مطرح مي شود كه شايد اين پرسش از تا همين اقيانوس هندشما تاكجاست؟در پاسخ مي گويند: (
كه پيش از حرف  پيش تعيين شده وبابرنامه قبلي  بيان مي شود كه باعث غافلگيري ايشان گرديد زيرا امروز اسناد نشان مي دهند

هاي شاه گفتگو هايي بين دولت وقت وانگليس صورت گرفته وباين توافق رسيده بودند كه در بحرين همه پرسي انجام شود پس وقتي 
شاه در پاسخ پرسش مي گويند (ما نمي خواهيم در بحرين به زور متوسل شويم) انگليسي ها فرصت را غنيمت شمرده وپيشنهاد همه 

  ا مطرح مي كنند.پرسي دربحرين ر
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در بحرين اگر قرار بود همه پرسي انجام شود بايد ابتدا شيخ بحرين كه دست نشانده انگليس وقدرت زور وفشار بر مردم بحرين بود     
كنار مي رفت ويك حاكم موقت وبي طرف از سوي سازمان بين اللمل مستقر مي شد وهمه مردم درآرامش كامل وبدون واهمه پاي 

رأي مي رفتند اما به جاي اين كار سازمان ملل با حضور شيخ مستبد وزورگوي دست نشانده بريتانيا ،شخصي بنام صندوق هاي 
كه از ديپلماتهاي ايتاليايي بودرا براي اين كار انتخاب مي كند وقبل از ماموريت فهرست برخي از سازمان هاي اداري » گيچاردي «

را ملزم مي كنند كه نظرات آن ها را بپرسد .اين سازمانها نهادهايي بودند نظير انجمن  واجرايي وفرهنگي را به دستش مي دهند واو
حقوقدانان انجمن شهر،انجمن زنان كه ساخته و پرداخته دستگاه وابسته به شيخ حاكم بودند و (ايشان به وظايف خود عمل         مي 

  پليس محلي وشيخ بحرين انجام شد.–هاي بريتانيا نيرو –كنند ) بنابراين همه پرسي در حضور مستشاران انگليسي 
  همه پرسي كه نه تنها آزاد نبود بلكه مردم بحرين حق خروج از خانه هاي خودرا هم نداشتند.

سال كه از اين واقعه دردناك  وبالتكليفي مردم بحرين مي گذرد باز سخني رابيان مي كنيد كه ريختن  40اما چرا امروز بعد از بيش از 
آب به آسياب دشمن است وبا تمسخر وخنده مي گوئيد استان چهاردهم!؟ بحرين مدتها بود از دست رفته بود .خودبخوبي مي دانيد 

  ير است وترك ها ادعاي قبرس رادارند وموارد بسياري كه در جهان وجود دارد هنوز پاكستان مدعي كشم

چرا وقتي طرف گفتگوي رسانه هايي قرار مي گيريد كه منافع ديگران را  ارجح مي دانند واقعيت را ناديده مي گيريد وحقيقت را زير پا 
سرور محسن «شما ويكي از بزرگ مردان تاريخ معاصر مي گذاريد ودست از منافع ملي خود بر مي داريد؟!!! اين است فرق بين 

  تفاوت شما و ايشان مانند خواب وبيداري است.» پزشكپور

ايراد كردند فرمايشي مي دانيد در حالي كه ايشان بنا به  1349شما سخنراني ايشان رادر مجلس بيست ودوم كه در فروردين سال 
وتماميت ارضي سرزمين خويش دفاع كردند وتوجهي به منافع شخصي خود  فرمان تاريخ ملت ايران سخن گفتند واز منافع ملت

نماينده پان ايرانيست كه به گزارش دولت در خصوص جدائي بحرين راي كبود دادند از حضور در  4نداشتند چرا كه در دوره بعدي 
ايران دست برنداشتند امروز من يكي از  انتخابات مجلس آتي ( دوره بيست وسوم) محروم شدند اما باز از تالش ودفاع از حقوق ملت

  شاگردان مكتب فكري ايشانم .روانشان شاد .

آقاي قاسمي آرزو داشتم كساني كه بهر دليل در برابر منافع ملت ايران ودفاع از تماميت ارضي ايران توان دفاع در مقابل زورگويان     
محفوظ بدارند تا آيندگان خود به آن بپردازند يا شايد چون وطن را  جهاني را ندارند حداقل سكوت اختيار كنند وحق ملت ايران را

  ترك گفته ايد ودر سرزمين بزرگترين دشمن ملت ايران روزگار را سپري مي كنيد شهامت دفاع از حقيقت را نداريد. 

يست كه نمك نشناسي نمايند وپا زيرا آنان كه از امكانات اين سرزمين بهره جسته اند وتحصيل كرده وبه مدارج باال رسيده اند حق ن
مگر غافل ازاين هستيد كه ماه هميشه در پشت ابر ها پنهان نمي ماند آنچه از مسلمات است –روي حقايق مختوم تاريخ بگذارند 

  روزي بر همه گان آشكار خواهد شد وروسياهي به خائنين ووطن فروشان خواهد رسيد.

   

  دبير كل حزب پان ايرانيست.  ٭                                                                                                                                                   
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 ملتها قدرت ابر با نبرد در داري سرمايه قدرت ابر                                      

 يزدي منوچهرعربي                                    بهار سراب در ميانه خاور                                                            

  كرد تبديل ها فرصت به را اشتباهات بايد                                                     
 

  انساني جمعيت بيشترين جايگاه خاورميانه بشري، تمدن خاستگاه ميانه خاور ، طبيعي منابع و انرژي و وگاز نفت سرزمين خاورميانه    
 را خردمندي فروغ و ميشد بيدار داشت كه غيبي الهامات يي رويا بستر در خفته ميانه خاور ، بشري استعدادهاي پايگاه ميانه خاور
 ورطه اين از نجات و رهايي گمان بي كه است غلطيده فرو سرابي  به جهان  داري سرمايه هاي قدرت ناگهاني  دسيسه با ميكرد تجربه

 . طلبد مي  سياسي آگاهي و ملي عزمي و اراده  هولناك
 بساط و كشتند گرا بنياد مسلمانان را بنگالدش استقالل قهرمان الرحمان مجيب كه سالي ، شد آغاز ميالدي 1975 ازسال  توطئه    

 كودتا سيا سازمان و الحق ضياء ياري به دارند المسلمين دراخوان ريشه كه مودودي خاندان آن متعاقب. گستردند را اسالمي حكومت
.  كردند اعالم را اسالمي حكومت ، اساسي قانون تغيير با و رسانيدند قتل به سپس و زنداني را جمهور رييس بوتو علي ذوالفقار كرده
 به  آزاد جهان به انديشيدن نيز و اوپك سازمان ايجاد در ايران پادشاه با همكاري گناه به فهد ملك عربستان پادشاه كه نكشيد طولي
 و اي قبيله روال ادامه به ومتعهد افكندند سعودي خاندان گردن بر را يت عبود وطوق رسيد قتل به دركاخ اش برادرزاده دست

 .    بنيادگرايي

 با روسي كفار نبردگاه  به كشور واين گرديد كنار بر سلطنت از ها چپي دست به ظاهرا افغانستان پادشاه شاه ظاهر محمد  آنگاه    
 .  بدارند امان در كفار تعرض از را اسالم ، عربستاني دالر و امريكايي اسلحه با تا شد  تبديل اسالمي بنيادگراي مجاهدين

 پادشاه  و رسيد ميشد ناميده ثبات جزيره كه ايران امن ساحل به خواهي اسالم شكننده هم در امواج ، حوادث اين از پس سال چهار
 به غربت در تا كردند رهايش  ناسپاسي و مهري بي و گرداني سر وادي در جهاني حيرت و بهت ميان در را غرب دوست و سكوالر
 دگر باني       كشتي را جهاني سياست كه بدانند جهانيان تا شد زده رقم امريكا بر مرگ شعار با  ايران  انقالب.  پيوست حق رحمت
 :  آمد در زير شرح به منطقه سياسي وضعيت نتيجه در.  دارد دردل ها راز و است

 . آنان سياسي پناهگاه به افغانستان و گرديد تبديل القاعده و طالبان نند ما رو تند اسالمگرايان نون كا به پاكستان
 سپس   و كردند هموار حسين صدام  هاي طلبي جاه بر را راه ،  قدرت هاي نهاد و ارتش نيدن پاشا فرو با اسالمي انقالبيون نيز ايران در

 . نمودند تحميل ايران ملت به سال هشت مدت به را  سوز خانمان جنگي ، المللي بين افروزان آتش
 و سنگين هاي بمباران آماج اسالمي رو تند گروههاي دست به شده اشغال و روسها از ديده مصيبت افغانستان كه نكشيد طولي اما    

 مرزي كوههاي و پاكستان به ها رو تند  ، وحشتناك هاي ريزي خون و بسيار هاي ويراني پي در و گرديد امريكاييها محاباي بي آتش
 و عربي متحده امارات  ودولت ني عربستا وهابيون  مالي حمايت با ديگر بار خورده شكست جمعيت اين كه شگفتا و شدند رانده عقب
 ناتو نظامي نيروهاي حضور براي تا  شدند ستيز آماده و بخشيدند سامان و سر خود پريشان و آشفته وضع به آمريكا مي نظا هاي كمك

 .    باشد داشته وجود الزم توجيه افغانستان در

 اتحاد.  كشيدند گنداب درون به خود با هم را كمونيست قدرت ابر و رفتند فرو افغانستان باتالق در شوروي جماهير اتحاد سربازان    
 يا تحقق رادع و نع ما بي جهان بر داري سرمايه سلطه و افتاد ذلت خاك به چپ قدرت ابر و گشت تجزيه و پاشيد فرو شوروي جماهير

 .   فت

 . است رسيده فرا سركش حسين صدام  نوبت حال   
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 آيد در غرب دموكراسي لشگر تصرف به نفتي سرزمين اين تا گرفت قرار هدف حسين صدام و شد رانده عراق به غرب جنگي ارابه
 و شد ويران عراق.  ند غلطيد خون و خاك به امريكاييها  بمباران زير اينك ند بود بعثي ديكتاتور دراسارت ديروز تا كه عراق مردم.

 شدند افكنده فرو قدرت از ايران غرب و شرق همسايگي در دشمن اينك دو . گشت آغاز ها ويرانه روي بر اي فرقه و  خانگي جنگ
 خود زيرسايه را افغانستان و لبنان و عراق شيعيان و بگشايد بال ميتوانست اسالمي جمهوري و  نداشتند ايران براي مزاحمتي وديگر

 نبرد يك بار و برود ها صهيونيست مصاف به بودند افتاده ازنفس ولي داشتند اسراييل با تاريخي دشمني كه اعراب جاي وبه بپروراند
 در بتوانند   نيز امريكايي ناوگان  و نيفتد حرارت از منطقه رواني جنگ تنور تا نهد خود  دوش بر و بردارد اعراب دوش از را تاريخي
 را جهان بر وسلطه يابند كامل استقرار  نفت راههاي و چاهها سربر  فارس خليج جنوب عربي هاي وكشور  عمان ياي در و فارس خليج

  نميشد محسوب اعراب  دشمن اسراييل ديگر نبرد، ميدان يي به جا جا اين در. كنند اعمال  است اتم از تر برنده كه انرژي سالح با
 ها رادار انواع و زميني و يي دريا و هوايي هاي سالح ترين پيشرفته به و باشند داشته واهمه اتمي ايران آنهم ايران از بايد اعراب بلكه
 و قطر و عربستان در  آمريكايي سربازان كه باك چه  نميشود يافت  وادي آن در كارآزموده و ديده ان ميد مرد اگر حال ، گردند مجهز
 خواهند مراقبت عرب وشيوخ حاكمان حكومت  و استراتژيك وراههاي نفت چاههاي حريم واز كرد خواهند خدمت نيز امارات و كويت
 .نمود

 در حال...  اند خريده سالح كه برداشته خرج دالر ميليارد 70 از بيش   فعال فارس خليج جنوبي ساحل هاي شيخ براي ايران از ترس    
 . است مانده باقي مكتوم فعال كه است ديگري داستان آن..  نه يا دارند اختيار

 عربي بهار پروژه اجراي  -  دوم مرحله   

 ناگهان.  ميداد بشارت را اوباما " تغيير "  پيام كه گامي ،  داشتند بر جديدي جنبش تدارك در را دوم گام اروپا و آمريكا  زمان هم     
 كشور و شدند ديكتاتور ضد و برانداز شبه يك و آمدند خروش به يمن  و  وليبي مصر و تونس در  عربي هاي كشور  بازار و كوچه مردم

 نيدند. كشا داخلي جنگ و انقالب كام به را

 پايين در را سياسي غير و سياسي عناصر تمامي دست است سوار  عربي بهار كار اندر دست مقامات گرده بر كه جهاني داري سرمايه   
 با راي هم و همراه و جهاني سياستمداران درحلقه  روزگاري كه را  آنان  همه  و گذاشت باز  زده آشوب هاي كشور رهبران كشاندن

 گردن گرفت صورت مقاومتي كه جا هر و داد خيابان و كوچه ناراضيان و ياغيان تحويل سپاسي نا و جوانمردي نا كمال در بودند غرب
 زمين بر را بسياري بيگناهان خون     و كرد ويران سرشان بر را ديار آن مردم كاشانه و خانه و طلبيد ياري رابه تو نا يعني محله كلفت
 .كشيد آتش به را كشور آن هاي ساخت زير و ريخت

 : جز نيست و نبوده چيزي درواقع ميشود و شده پياده عربي هاي كشور در دموكراسي نام با كه  عربي بهار مافيايي پروژه.. واما 
  اي توده نظام كردن جايگزين و ها كشور  نظامي و اجتماعي و سياسي و اداري نظام پاشي فرو – 1
 اند كرده پر را ميدانها كه امور از خبر بي و زده هيجان و گمنام اي عده دست به امور سپردن – 2

  ملي و مترقي احزاب و ملتها ناسيوناليستي تفكر با ستيز و " ديني حكومت "  انديشه اشاعه  - 3
 كشورها مديريت چرخه از  صنعتي و اقتصادي مديران دلسوزو و فرهيخته هاي شخصيت راندن – 4

 خارجي كمكهاي به شدن مند نياز حد سر تا اقتصادي نظم كردن متالشي – 5

  ملي و طبيعي منابع و مراكز ساير و گاز و نفت هاي چاه تصرف – 6
 ملي وحدت رشته گسستن هم از قصد به اي فرقه و مذهبي ، قومي  هاي تفاوت سازي رنگ پر – 7

 خشونت ، فقير ، بيسواد هاي توده رهبري به متمادي هاي دهه براي سياسي تشنجات و خونين بحرانهاي زمينه ساختن فراهم  – 8
  اي فرقه و طلب

 :  كه بود اساس اين بر
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 ليبي. گرديد غرب هاي گويي گنده و  مردم هاي هيجان پايمال اش توريستي اقتصاد و سياسي آرامش و شد سپرده مذهبيون به تونس
 ممكن وضع ترين شنيع به وآمريكا اروپا يارغاردولتمردان ، ديوانه ديكتاتور وقذافي شد تبديل خاكستريتل  به ناتو بيرحمانه باآتش
 . ساخت نخواهد رها را ديار آن مردم قرنها براي  داخلي جنگ و نفرت سايه و رسيد قتل به جوان ديكتاتورهاي بدست

 افتادند يكديگر جان به  سياسي انديشه از تهي سرهاي و گرسنه شكم با ومردم شد برانگيزانده عربي وعشاير طوايف سرزمين يمن    
 سر و حيران خود و راندند كشور از را شان رهبر عاقبت...   گرديد  سياسي مبارزه  اساس  سوزي آتش و جنايت و قتل و برادركشي. 

 ...   رسيد نخواهد راه از هرگز كه هستند رفاهي و آرامش نگران خورده زخم و گشته

 را شان كشور رهبر و نهادند پاي زير را  عربي شرافت و اخالق...  كردند فتح المسلمين اخوان شورشيان و بگيران مزد و فقيران را مصر
.  كرد خالي مصري بزرگ زنان و مردان و فرهيختگان از را كشور اين مصر، عربي بهار...   دادند قرار جهانيان ديد معرض در قفس توي
  تركيه.شد اسالمي نيز مصر وحكومت سپرد ديني احكام به را جايش اجتماعي قوانين.   شد سپرده سياسي هاي كوتوله به بزرگان جاي
 هر كه گل و اردوغان...  كردند منطقه شدن اسالميزه  پروژه وارد آرام آرام دارد و داشته اسراييل با كه امنيتي قراردادهاي دليل به را
 بند به را سكوالر احزاب و ارتش سران و شدند سياسي درام اين بازيگران باشند مي المسلمين اخوان فرقه در عضويت به مشهور دو

 تواناي بازوي به نرسيده راه از  و كردند باز اسالمي حكومت ادعاي و اخير سي سيا هاي بازي آتش به  را تركيه كشور پاي و كشيدند
 فتنه سوريه براي قطر و عربستان دست در دست تركيه رهبران.....     گشتند سوريه نبرد بيار آتش و شدند تبديل غرب داري سرمايه

 . بچشد را عربي بهار طعم هم اسد بشار تا ميكنند مسلح را سوريه ارتش راضيان نا آمريكا اشاره به بنا و بينند مي تدارك اشوب و
 آشاميدن آمادگي  ولي زده پا پشت دموكراسي بازي قواعد بر و دارد پيشاني بر را ارثي جمهوري حكومت داغ كه آن با سوريه رهبر    

 بي معتقدند هستند تراژدي اين نويس نسخه كه امريكاييها ولي نريختند  خيابانها به هم مردم و ندارد را عربي نارنج بهار شربت
 بهار كه هايي كشور رهبران سرنوشت كه اسد بشار.  شود سپرده جراح بدست بايد كه است ناك خطر بيماري يك ، اسد بشار اشتهايي

 حسني  سان چه و دادند عبور  قذافي از را آهني ميله چگونه  يي امريكا دوستان كه ميداند و است ديده  اند كرده تجربه را عربي
 و اش خانواده و خود براي را باري خفت پايان چنين  نيست حاضر قراردادند جهانيان تماشاي معرض به قفس درون در را مبارك
   سوريه مردم نمايندگان كه ارتش از شده جدا شورشيان به قطر و عربستان مالي كمكهاي.  بپذيرد اند ايستاده او پاي به كه علويان

 به آنان از امريكا ديپلماسي هاي حمايت و تركيه حكومت توسط پيشرفته هاي سالح به آنان تجهيز  چنين هم و نميشوند محسوب
 امور در امريكاييها علني دخالت و وندارد نداشته شباهت   دموكراتيك تحول يا و اسالمي انقالب و مردمي خيزش يا جنبش  هيچ

 ميباشد المسلمين اخوان از ديگر شاخه يك آوردن كار روي و  داخلي جنگ ايجاد و كشور اين پاشي فرو قصد به صرفا سوريه داخلي
 و نرسيده پايان به پروژه اين ميرسد . بنظر كنند تنقيه سوريه مردم به را عربي بهار شربت ميخواهند ديگر زبان به واقع در.  بس و

 منطقه هاي توطئه اجراي آلت حاضر حال در كه عربي متحده امارات و عربستان و قطر و كويت نوع از  نه ميا خاور ديگر هاي كشور
 .  آمد خواهد در اجرا به سوم مرحله در كه دارند قرار عربي بهار مهلك باد وزش معرض در ، ميباشند

 استفاده سوء.  گرفته را ديپلماسي جاي شارالتانيسم و دروغ و فريب...  ميگذراند را سياهي و تلخ هاي روز ميانه خاور اينكه خالصه    
 و پستي هرچه به و  كرده اشغال را ساز نوشت سر هاي كرسي ، مايگان فرو.  رسيده تهوع بحد عدالت و ازادي و دموكراسي نام از

 سوق نابودي به ملي هاي آرمان و اخالقي هاي ارزش.  اند كرده مال لگد را ها ملت آزادي و انساني شرافت و ميدهند بها است رذالت
  ميگردد متوقف غرب باالي بسيار مقامات هياهوي ميان در اصالحي حركت گونه هر و رفته تاراج به ملي هاي سرمايه.  اند شده داده

 و شده كشانيده مسلخ به مردمي هاي حكومت و دموكراسي و آزادي ، است  داري سرمايه ارمغان كه سياسي وانفساي دراين و    
  اند ساخته فراهم ديار اين مردمان مطلق اسارت يا و اي منطقه عيار تمام جنگ يك براي را زمينه
 ! ؟  چيست ايران ملت تكليف

 اند كرده محاصره را كشور  نادان دوستان و  خورده سوگند دشمنان كه  تاريخ از برهه اين در ايران ملت رسالت و تكليف اما و  
 ؟ چيست
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 كرده تجربه را اقتصادي هاي بحران و داخلي قدرتهاي نبرد سالهاي و جنگ سهمناك ايام و انقالب سخت روزگار كه ايران آيا    
 ؟ گيرد قرار ملي اقتدار مسير در و بيابد حوادث طوفان ميان از را خود راه  ميتواند

  از  را دشمن   شر  همدلي  و اتحاد و يسته شا فرهنگ بر  تكيه با مصائب هنگام به كه بوده آن تاريخ درطول ايران ملت ماندگاري راز
 .  است يافته باز را خود رفيع جايگاه و كرده دور ميهن سر
 :  است شده تقسيم قدرت ابر دو به جهان كه ، مسلم امر اين بر آگاهي ، است سي سيا آگاهي ، حوزه اين در اول گام    

 جهاني داري يه سرما قدرت، ابر – 1

 جهان هاي ملت قدرت، ابر – 2

 مايه سر مافياي راه.   خواهد نمي دموكراسي ملتي هيچ براي و ست ملتها آزادي با چالش در  داري سرمايه كه  باشيم داشته باور     
 ها كشور مردمان از يك هيچ و نميكند عبور عدالت و ي ازاد جاده از مييكنند نماينگي را آن بزرگ دولتهاي متاسفانه كه جهاني داري

 براي و انداخته چنگ نيز آنان سفره بر داري سرمايه غول كه اند يافته در اروپا و آمريكا مردم اينك هم.  نميدهد قرار استثنا مورد را
 .  است آورده در خويش سيطره تحت را جهان انساني و مالي و طبيعي منابع خود سلطه تداوم

 و جمهور روساي انتخاب در تردستي و مهارت با است داري مايه سر قدرتهاي اختيار دريد كه يي ها رسانه و جمعي ارتباط وسايل
  ميانه خاور در اخير ساله  چهل سي حوادث بقه سا.  ميكنند سازي فضا جهان  بزرگ هاي كشور مالي و سياسي اجرايي مقامات
 و جنگ و اقتصادي بحران ايجاد به و آمده بيرون آمريكا كنگره و سفيد كاخ آستين از داري سرمايه دست كه ميدهد گواهي وجهان
 . است پرداخته واپسگرايي از حمايت و اي فرقه هاي وتنش تروريسم ترغيب
 سازمانهاي ولي تنهايند ها ملت.   است رسيده فرا ديگر سوي از جهان داري سرمايه مافياي و سو ازيك ملتها نبرد دوران امروز

 همه حدت و و اتحاد گرو در ، بشري تاريخ سياه دوران اين در  ايران ملت پيروزي شرط.  اند يگانه و متحد دولتها با جهنمي مافيايي
 . است متنوع رسوم و اداب و مختلف اهب مذ و گون گونا هاي لهجه با ايراني هاي تيره و اقوام

 هاي آسيب درست نا هاي سياست اعمال دليل به اخير سالهاي در اتحاد اين متاسفانه اما است ايران ملت موفقيت كليد ملي وحدت    
 :  است زير شرح به آن تبعات كمترين كه  است ديده جدي
 اعمال ،  مردم سفره و اقتصادي منابع به دستبرد ، ايران تاريخي و ملي هاي ارزش به اهانت ايراني، هويت و ملي مفاخر به كردن پشت

 بي و يي اعتنا بي ، بزرگ صب منا در كوچك هاي آدم اداري،انتصاب باالي سطوح در محور شعار و آمد كار نا و توان نا هاي مديريت
 تبه و فساد ،اشاعه اداري بقه سا بي فساد ، اقتصادي مفاسد ، اجتماعي و فردي هاي آزادي سلب و  ديگر اهب مذ پيروان به حرمتي
 ، كه است فرهنگي و اجتماعي و سياسي وضعيت چنين پي در. قلم كشيدن زنجير به و سياسي فضاي محدوديت ، اعتياد و كاري
 قرار پاشي فرو معرض در است نگان بيگا با مبارزه الزمه كه را ملي وحدت و گرديده كمرنگ بسيار بودن هم براي و بودن هم با انگيزه
 .  است داده

 ؟  چيست حكومت وظيفه   
 داري سرمايه مافياي پيوسته بهم زنجير از اي حلقه حكومت اين اگر...  بدهد پاسخ ايران تاريخ  به بايد حاكميت كه اينجاست در   

 جدي را ايران تجزيه خطر و  يافته پايان زرگري جنگ دوران اگر....  است صادق جهاني استكبار با نبرد در اگر....   نيست جهاني
 ؟ دارد اي نامه بر چه و انديشيده تدابيري چه اش اهل به كشور سپردن و ارضي تماميت حفظ و استقالل براي ، ميداند

 هاي وعده از هيچيك و بوده اشتباه سراسر انقالب از پس ن دورا فرهنگي و سياسي و اقتصادي هاي برنامه است مسلم آنچه   
 از كه نيز الهي هاي وعده.  است نينجاميده تحقق به كشور عزت و شكوه و ايران ملت بلندي سر و آسايش و رفاه زمينه در حكومت

 رونق از مردم سفره هنگفت هاي امد در وجود با.... نداشته بر مردم كشيده رنج دوش از باري است جاري كشور مسئوالن قلم و زبان
 ديد معرض كاري در پنهان و سياهي و زشتي همه با ناك درد تبعيض اين و است گشته تر رنگين خواص سفره ولي است افتاده

 .  است شده عالمگير آن ورسوايي گرفته قرار جهانيان
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 . بازار سر بر عيان و  است مجلسي و محفل هر قصه  ،  گارما روز غصه كه نميپردازيم مصيبت ذكر به     
 و انتشارات گواه به و است بسته ايران خداي با كه پيماني و دارد ايران ملت پيشگاه در كه رسالتي پاس به ايرانيست پان حزب    

 نقد و دلسوزانه هاي نظر ابراز از اسالمي جمهوري عمر طول در هايش سايت مندرجات و ها نشريه و هاي اعالميه و ها بيانيه و مقاالت
 است زده دست جدي واكنش به گرديده خسران دچار ايران ملت منافع و مصالح كه هرجا و است نورزيده دريغ تلخ ات تذكر و عالمانه

 در نه هاي پاسخ زيرا رسيده مملكت باالي رده مسئوالن گوش به كه دارم يقين ولي نرسيده مردم همه گوش به ما صداي اگر حال. 
 .  ايم داشته دريافت را شان دهنده آزار هاي گوشمالي بلكه خور

 مجدد آوري ياد و برسانيم اسالمي جمهوري حاكمان گوش به روزگار سخت ايام آغازين در را مان پيام آخرين است ضروري نيز اينك
 :  كه باشيم داسته

 يي ها قدرت فراي را ملت قدرت و داشته باور هست كه سان آن را  "  ايران ملت " يعني منطقه قدرت بزرگترين بايد  حاكميت     
 .  است بوده اويزان آن به حال به تا كه بداند

 اقوام گوناگون هاي رنگ در را ايران ملت عظمت و اقتدار و شكوه تا بردارد چشمانش از را رنگ تك "مذهبي عينك " بايد حاكميت 
 كوروش فرزندان  بداند تا.....  ميدرخشد اش " فرهنگي جغرافياي  "در " بزرگ ايران  " كه ببيند تا...  كند مشاهده ايراني هاي وتيره

  اند دوخته  اش باستاني فرهنگ با مادر سرزمين به اميد چشم جهان سراسر در
 زمين ايران در.  باشد داشته را فرزندانش رنگارنگي تحمل تاب دلسوز و پرست ميهن و پدرمهربان يك دركسوت بايد حاكميت
 يي ها باور همان وبر انديشد مي او كه بينديشند گونه همان همگان كند تالش و براند جامعه كردن يكدست سوي به نبايد حكومت
 از اعصار و قرون طي در كه انسانهايي به رسد چه كرد يكدست نميتوان را حيوانات حتي ديگر امروز  ميفشارد پاي حاكميت كه باشند
 ، بزرگ جامعه يك مردمان ميخواهد  عربي بهار پروژه با كه است داري سرمايه قدرت ابر اين.  اند كرده عبور تاريك و معابرتنگ اين

 .... ! باشند جريان يك تسليم و نمايند پيروي آدم يك از و كنند تعظيم مكان بريك و بينديشند يگانه و باشند يكدست

 دادند نشان مردم به كه نيست آن ميشود ختم خدا به كه راهي.  بردارد دست جو خدا ملت يك به غلط آدرس دادن از بايد حاكميت 
 مردم...  نداشت نشاني نيز حسين رشادت و علي عدالت از ، نبود خبري خدا از ولي رسانيد قدرت و منال و مال به را جمعي راه اين.... 
 هاي تجربه كسب وبا شده آبديده و پخته حوادث كوره در اخير هاي دردهه ايران ملت . فريفتند او كتاب و او رسول و خدا نام با را

 توانمند پاهاي روي ببردو بهره خويش فرهنگي هاي توانايي از اهريمن با درنبرد بار اين كه است رسيده آگاهي از درجه آن به گرانبها
 قرار رآن كنا در و بشناسد حاكميت را قدرت اين اگر نگردد جهاني  سازي جريان قدرتهاي و سياسي شارالتانيسم اسير و بايستد خود
 . كنيم عبور گردنه دو از بايد ما....   وگرنه شكست خواهد را داري مايه سر غول  شاخ ، گيرد

 ...  نيست پرست ميهن و فرهنگ با بزرگ ملت يك اراده از تر سخت ولي هستند وسختي ناهموار هاي گردنه     

                                                                                           
  نهدكتر سهراب اعظم زنگ                                                                                                                                                  
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 چه خبر است .... ؟ 

 16اخيرا در خبر ها آمده بود كه يك گروه از زمين شناسان ايراني در كوير لوت و در عمق زمين به يك رود خانه آب شيرين به طول      
  كيلومتر بر خورد كرده اند كه به طرف حوزه اي در عمق كوير امتداد داشته است .

گزارشي كه در مجلس سوم شوراي اسالمي مطرح شده بود انداخت . در ان گزارش آمده بود كه اروپاييان به خبر مزبور مرا به ياد     
وسيله ماهواره هاي زمين شناسي در عمق كوير لوت به رود خانه عظيمي از آب شيرين بر خورد كرده اند كه از زير استانهاي كرمان و 

تا شبه جزيره حجاز امتداد مي يابد و حتي برخي هم به بهره برداري سعوديها از آن هرمزگان عبور ميكند و با گذشتن از خليج فارس 
رود خانه زير زميني اشاره كرده بودند و در مجلس شوراي اسالمي گفته شد كه اروپاييان به دولت ايران پيشنهادكرده اند كه براي بهره 

 قبيل از انجا در امده بوجود امكانات از د تا ضمن اباد كردن كوير لوتسال به آنها امتياز ي داده شو 50برداري از اين آبها به مدت 
  . ببرند بهره غيره و جنگلي چوبهاي

 آب كه همدان مردم نماينده اميني دكتر ست ريا به زميني زير روخانه وجود سقم و صحت بررسي منظور به در اين مورد كميته اي   
  . نشد خوانده گرديد ولي از حاصل كار كميته مزبور گزارشي شنيده و يا تشكيل بود هم شناس

 نقل فراري ايراني يك از  اينترنتي گزارش  اين.  ميداد خبر " ذره ضد " اما به تازگي گزارشي را خواندم كه از وجود سنگي به نام   
ي متري كوير لوت به انجا منتقل كرده بودند خبر س عمق از هخامنشيان عهد در كه خاكي و كاشان در سوخته باغ وجود از كه  شده

 اين از نقل به.  ميپرداختند بوده)  جاذبه ضد و ذره ضد(  ماده حاوي آن هاي برگ كه  توت درختان تربيت به ميداد در اين باغ بزرگ 
تهيه ابريشم به كار مي برده اند و با  براي ابريشم كرم خوراك عنوان به را كويري خاك از آمده بر توت درخت هاي برگ ايرانيها ، گزارش

 كننده گزارش .  بودند شده ميرفت شمار به سري كامال سالحي و وسيله كه پرنده اي قاليچه ساختن به موفق استفاده از اين ابريشم 
ستند . پژوهش آنان ه ارزشمند ماده اين باره در بررسي مشغول تحقيقاتي مراكز ايجاد با امريكايي و هلندي دانشمندان كه است مدعي

  در پي به دست آوردن يك قطعه فرش سوخته از خرابه هاي تخت جمشيد آغاز گرديده و در جستجوي راز هاي قالي پرنده هستند .
 مانند جهان سوزان هاي صحرا در و اند يافته)  ذره ضد(  ماده سوخته ابريشم تكه  آن در در اين گزارش آمده ست كه دانشمندان   

 پيدا ايران لوت كوير در فقط مزبور ماده  كه  باورند اين بر دانشمندان اند نيافته چيزي اما و ربع الخالي به دنبال آن گشته  سينا صحراي
 آغاز لوت كوير در را اقداماتي سيما و صدا طريق از  غربي محققين از تن چند و گرفت صورت الزم هاي رايزني منظور بدين.  ميشود
ه با كار شكني مقامات ايراني روبرو شدند . راوي اين گزارش كه خود در جمع فيلمبرداران ايراني حضور داشته و را نيمه در ولي كردند

اينك به كانادا پناهنده شده از ماجراهاي پليسي پرده بر ميدارد كه دسترسي به صحت يا سقم آن از عهده ما خارج است و يك شبكه 
  !!؟...  انجاميد كجا به ضد جاذبه   دستيابي به عنصر ضد ذره و پروژه   گردد سرنوشت دانشمندان و اطالعاتي را ميطلبد تا روشن

  
  
  
  

  جوانان ميهن را براي ساختن فردايي بهتر وپراز شادي آماده سازيم.به فرزندانمان بياموزيم       
  زمان ايستادگي نمايند.كه چگونه از حقوق خويش دفاع نمايند ودربرابر ظلم وظالمان            
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ماشا     و    ماشا                                                                                                                                                                                                                                                                                   صد 
  دستگاه آپارتمان دارد. 21مسوولي كه ادعاي دفاع از حقوق محرومان را داشت خود      

تعجب نكنيد، اين سخن را من نگفته ام ، شخص آقاي رحيمي معاون اول رئيس جمهور دولت دهم درشيراز به هنگام افتتاح طرح   
  پزشك خانواده براي حاضرين بيان داشتند.

جناب آقاي معاون اول رئيس جمهور قطعاً بيشتراز اين ها اطالعات دارند كه نخواستند خاطر حضار را مكدر نمايند، زيرا به قول شاعر:   
  گرحكم شود كه مست گيرند ، در شهرهرآنچه هست گيرند

ن دست اخبار به سمع ونظر مردم ستمديده روز براي ملت ايران فراوان از اي 10روزگاري كه برما مي گذرد كه هرروزش برابر است با    
  وبيچاره ميهن مان توسط رسانه هاي داخلي وخارجي رسانده مي شود خبرها گوناگون است:

  اختالس سه هزار ميليارد توماني 

  اختالس چند هزار ميليارد توماني 

  تدستگيري زمين خواران دولتي اخيراً افسر نيروهاي انتظامي نيز به آنها اضافه شده اس

  اختالس در بيمه ايران و ....

  اختالس در ... اختالس در ..... اختالس در .....
وخالصه اينكه هرروز اخبار تازه اي اطالع رساني مي شود ودر باب گراني وگرانفروشي خواص نيز گزارش ها گوناگون است وحسرت    

اخلي وخارجي براين گونه وقايع مي نويسند جاي شگفتي ملت ايران روزانه فزوني مي يابد وتفسيرهاي جور واجوري كه مطبوعات د
  بسيار دارد.

روزي نيست كه دركنار كارهاي صورت گرفته توسط دولت چند برابر ارزش عمليات عمراني وزيربنايي اختالس نشده باشد. رانت    
وتبديل به گروهها وباندهاي مخوفي شده  خواران كه هر ساعت بر تعداد ريز ودرشت آنان افزوده مي شود با هم به رقابت برخاسته اند

اند كه شناسايي ومهار كردن آن ها براي اين دولت وعوامل دست اندركار آن كاري بس دشوار وتقريباً ناممكن شده است زيرا اگر 
ود مبارزه قدرت وتواني در مسوولين مربوطه مي بود كاربه اينجا كشيده نمي شد، دولت مجبور است كه در چند جبهه براي بقاي خ

نمايد، به نظر مي رسد كه بيشتر توان ، نيرو ووقت دولت صرف خنثي كردن كارهايي مي شود كه بصورت خالف از جانب عوامل وابسته 
به دولت صورت مي گيرد .اگر نگاهي اجمالي به اطراف خود بيندازيم به وضوح خواهيم ديد كه نوكيسه هايي كه پيرامون دولت را 

زانه با استفاده از توان وپشتيباني هاي پيدا وپنهاني كه از سوي خواص از آنان مي شود بر ثروت آنان افزوده شده فراگرفته اند ورو
واساساً ديگر خدارا بنده نمي باشند ،هراز چند گاهي موجبات آن رافراهم مي آوردند تا يكي از اشخاص كه براي آنها پارتي بازي كرده 

اد شود ، دولت تا مي آيد دماغش را پاك كند ، سنگي به چشم اش زده مي شود، گاهي عناصر بسيار اند لو رفته ورسوايي جديدي ايج
نزديك به رئيس دولت به عنوان جريان انحرافي آنچنان در كار خود غرق شده وبه  مانند كبكي كه سر در برف برده است دست به 
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ط را گرفته كه عمالً اين وقت وسرمايه ملت ايران است كه در اين راه اعمالي مي زنند كه رفع سوء اثر آن مدت ها وقت مسوولين زيرب
به باد داده مي شود ، وقتي، كه بايد با استفاده بهينه از ثروت اين مردم ستمديده صرف آباداني وعمران ميهن شود در راهي هزينه مي 

ن كه روزي به نان شب محتاج بودند امروز در كاخ هاي شود كه فقط منافع شخصي تني چند نور چشمي وآقازاده را در بر مي گيرد ، آنا
آن چناني زندگي مي كنند، آموزگاران ويژه براي آموزش زن وفرزندان خود استخدام مي نمايند تا نحوه وروش زندگي از ما بهتران را 

به ريش اين ملت نجيب ومظلوم  به آنها تعليم دهند تادر مراسم هاي ويژه اي كه با هم پالكي هاي خود  براي خوشگذراني وخنديدن
آري آقاي معاون اول رئيس جمهور اسالمي ،اگر قصد داشته » سه شود«برپا مي دارند مبادا شتباهي ازآن ها سر بزند كه به اصطالح 

  باشد كه پرده از اسرار پشت پرده اين اشخاص وامثالهم بردارد مثنوي هفتاد من خواهد شد ، 
فروش منابع زيرزميني متعلق به ملت ايران در كجاها هزينه مي شود كه هنوز تا هنوز است مردم راستي اينهمه درآمد حاصل از 

! هنوز بسياري از خانواده ها توان اين را ندارند كه براي ديدار 1شهرها وروستاهاي ما از آب سالم براي آشاميدن بي بهره هستند؟
هزينه ي خريد موادي كه براي يك وعده ميهماني خانوادگي الزم است را  به جاي آورند ، زيرا» صله رحم «بابستگان خود اصطالحاً

برابر  10ندارند وشرمنده اقوام وبستگان خود مي شوند ، اما در ميهماني هاي آنچناني آنقدر خوراكي طبخ مي شود كه به اندازه ي 
ارك رمضان براي خواندن تقديم شما شود، ماهي كه ميهمانان حاضر مي باشد، مگر اصراف به چه مي گويند ، اين نوشته شايددر ماه مب
آيا انگيزه ماه رمضان چه بوده است؟ مگر نه اين  -تمام آداب ورسوم آن به باد رفته است فقط بخش تظاهري آن پررنگ شده است

مي شود؟ دولت كه بوده كه متمولين به ياد گرسنگان باشند؟ آيا امروز روز در حكومت جمهوري اسالمي به چنين خواسته اي توجه 
مراسم افطاري كه در دستگاهاي عريض وطويل دولتي برپا مي  -خود بايد اعمالش سرمشق ديگران باشد بدتر از همه عمل مي نمايد

  شود وهزينه آن از جيب ملت ايران مي باشد به چه منظوري بايد برقرار شود؟

يد آذوقه نموده ودر بين مستمندان توزيع نمايند تا رضاي خالق آيا بهتر نيست كه هزينه اين ميهماني هاي افطاري را صرف خر   
  خودرا بدست آورده باشيم؟

  كوتاه سخن اينكه اگر بخواهيم وارد حاشيه شويم ، از اين حواشي بسيار است .   

ل نمائيد  كه در اما جناب آقاي رحيمي ترس مااز اين است كه شما نيز به مانند رئيس جمهور جناب آقاي دكتر احمدي نژاد عم    
مراسم هاي گوناگون همواره مردم حاضر در پاي تريبون سخنراني خود را تشنه شنيدن نام مافياي نفتي ومفسدين اقتصادي نگه مي 
داشتند ودر پايان با شيوه اي ماهرانه از اصل موضوع منحرف شده وسر مردم را به گونه اي ديگر گرم مي كردند، تا امروز كه به اتمام 

دوم از رياست جمهوري ايشان نزديك مي شويم  آرزوي شنيدن نام مفسدين بويژه  مافياي نفتي را به دل مردم ايران نهاده اند  دوره
واين طور كه پيش مي رود ديگروقتي  براي بازگو كردن اين اسامي نيست ومردم ايران هم اين قول هاي رئيس جمهوري محترم  را به 

ن قدر مسايل تازه پيش آمده است كه قديمي ها ديگر ارزش واگويي وبيان را در مقابل تازه ها  ندارند، فراموشي سپرده اند ، چون اي
بهرحال جناب آقاي رحيمي خودتان بهتر مي دانيد كه بازگو كردن چنين اخباري جز اين كه براي خنثي سازي رقابت ها سياسي درون 

مشكالت ومصيبت هاي مردم ايران در پي نخواهد داشت به  –رفع معضالت تشكيالتي بيان مي شود فايده وارزش وكاربردي براي 
گمانم بهتر است كه جنابعالي از اين گونه فرصت ها كه هرروز برايتان پيش مي ايد بهتر است در جهت نصيحت كردن اعضاء دولت 

روزگار بردارند تا خداوند قدري از بار گناهان ومسوولين وگردانندگان اموربهره جوييد تا بلكه باري از دوش اين باركشان وجفا ديدگان 
  شما وديگران را كه به درستي به ايفاي وظيفه خود موفق نشده ايد بكاهد.
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  با خون ايرانيان بپاخاسته بحرين بازي سياسي نكنيد!   
  !كنيد آشنا ديپلماسي اصول و ايران تاريخ با را بحرين در  اسالمي جمهوري كاردار 

  
خارجه قبل از هر كارسياسي و ديپلماتيك بايد تكليف خودش و ملت ايران را با برخي از سفيران و كارداران و نمايندگان ايران در وزارت      

كشورهاي مختلف جهان روشن كند. در همه دوران حكومت جمهوري اسالمي شاهد گزينش آدمهايي بنام سفير و يا نماينده سياسي ايران بوده 
نان به همه چيز شباهت داشتند جز يك ديپلمات و چه شرمندگي هاي بسياري كه براي ايران از اين بابت فراهم كردند و چه ايم كه بر خي از آ

  تاوان سنگيني كه ملت ايران نپرداخته است. شايد الزم باشد باب اين بحث را در فرصتي ديگر بگشاييم.
ندگان مجلس روبرو هستيم و نماي از تن دو برابر در سياسي دانش فاقد و اي حرفه غير هاي ديپلمات همان از يكي نظر اظهار با نيز اينك    

  شگفت زده و متاسف از وجود اين قبيل آدمها بر اين كرسيها ... !!
ن گويا سخنان علي الريجاني رييس مجلس اسالمي كه گفته بود: بحرين براي عربستان لقمه گلو گيري است و نيز نماينده سيستان كه بحري   

ميگويد  را حق ايران دانسته بود نه عربستان، براي مهدي اسالمي كاردار جمهوري اسالمي در بحرين خوش آيند نبوده و در كمال خفت و ذلت
اين نظرات بيان كننده ديدگاههاي دولت ايران نيست ... ايران مخالف هر صدايي براي سرنگوني حكومت بحرين و خواهان ثبات و " كه: 

  "... توافق ميان تمامي طيف هاي اين كشور استبرقراري 
 اسالمي شوراي مجلس هاي موضعگيري است، عرب بيخ از منطقه سياسي تاريخ و مهدي اسالمي كه به نظر ميرسد نسبت به الفباي سياست     
  .نميداند ايران دولت نظرات كننده بيان را آن و گرفته نشنيده را كشور هاي رسانه و جرايد و

تاكيد بر احترام تهران براي حاكميت و استقالل بحرين باشد و يا دولت اسالمي " شايد به زعم مهدي اسالمي نظر دولت جمهوري اسالمي    
  درباره مسئله اتحاد با عربستان احترام بگذارد ...!! "ملت بحرين"ايران به هر تصميم 

ي اسالمي حق ندارد براي خوش آمد حاكمان عربستان، جنبش آزاديخواهانه اما اين موضع ملت ايران و تاريخ ايران نيست و كاردار جمهور
مردم بحرين را كه با سرنيزه سربازان عربستان به خاك و خون كشيده شده ناديده بگيرد. اين خوش رقصي هاي غير ديپلماتيك و ضد ايراني، 

ت ايران را با مل موضع اتفاقا كه اسالمي شوراي مجلس به ي است نه تنها مردم بحرين و ملت ايران را آزرده خاطر ميكند بلكه توهين آشكار
وزارت امور خارجه بايد زبان ديپلماتيك را به نمايندگان خود در سراسر جهان بياموزد. بايد آنان را با   صراحت و شجاعت اعالم كرده است. 

 كشور براي سنگيني تبعات كه كنند استفاده واژگاني از سياست عالم در كه بگيرند ياد تاريخ ايران و مصالح و منافع كشور آشنا سازد تا 
  .باشد نداشته

كاردار ايران در بحرين بايد بداند كه حاكمان عربستان پايبند هيچيك از اصول ديپلماتيك در مورد ايران نبوده و نيستند و  مهدي اسالمي  
ر از درك شرايط صلح منطقه به دليل وابستگي به اسراييل و امريكا عاجزند ... آنان در حال حاضر ماموريت دارند كه بنا به توصيه وزير امو

رهنمود هاي البي صهيونيسم جهاني، كشورهاي عربي ساحل جنوبي خليج فارس را زير يك چتر گرد آورند كه هم اداره آنان خارجه آمريكا و 
آسان باشد و هم پايگاههاي نظامي آمريكا در سراسر آن كشورها با پول مردم آن سامان مستقر گردند. كشورهاي عربي خليج فارس مدتهاست 

شان را از دست داده اند اينك تماميت ارضي شان مطمح نظر است كه با فشار عربستان دارد از صفحه كه استقالل سياسي و اقتصادي 
   جغرافياي منطقه حذف و به يكي از اياالت متحده آمريكا تبديل ميگردند.

بايد بداند كه حضور نظامي امريكا در خليج فارس و بر سر چاههاي نفت نياز به بحران دارد و حاكمان عربستان با خفت و  مهدي اسالمي   
 به ايران دولت احترام"بنابراين خوش رقصي نماينده ايران و بيان جمالت راضي كننده از قبيل  خواري بسيار به موفقيت اين پروژه تن داده اند.

د. شيوخ مذكور آلت بگيرن ياد را سياسي نزاكت و داري همسايه آداب نيست قرار نيز عربها و نميكند عوض را چيزي "بحرين و عربستان اتحاد
  . هستند اسراييل و بالفعل قدرتهاي سرمايه داري و اسير دست آمريكا
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آزردگي ايراني هاي به پا خاسته بحرين و ناديده  حال چرا بايد كاردار ايران در بحرين به ايراد سخنان سخيفي بپردازد كه كمترين اثر آن   
  انگاشتن احساسات ملي و ميهني ايرانيان در سراسر جهان ميباشد؟

 و را كه از اقتدار مهدي اسالميوزارت خارجه ايران بايد به دليل سخنان ناشيانه كاردارش در بحرين از ملت ايران پوزش بخواهد و     
  .شود واقع مفيد آزاد مكاره بازار در شايد براند بيرون ديپلماتيك كادر از است ناآگاه ايران ملت توان

  

  خواست بي چون وچراي مردم بحرين 

در دوران استعمارزدگي بحرين كه طي سالهاي بسيار، سياست  شوم انگليس پنجه هاي خون آلود خودرا برحلقوم مردم 
  ت ايران در اين سرزمين خاموش نشد.بحرين گذارد، هيچ گاه صداي آزادگي وخواست پيوستگي با مل

با اتكاء به تمايالت بي چون وچراي مردم بحرين براي زندگي با ملت ايران ، بايد به جدايي غم انگيز بحرين از پيكر 
  پايان داده شود.» ايران« سرزمين مادري اش 

  حزب پان ايرانيست                                                                                                                      

 

 

  بيان آرمانهاي ملي در شرايط سخت ودشوار 
كه سياست هاي استعمارگر حزب پان ايرانيست وكوشندگان پان ايرانيست در هر شرايطي، سخت ودشوار، درسالهائي    

  عوامل وابسته به  خودرا در داخل شهرها وروستاهاي ميهن ما تجهيز مي كردند.
  در شرايطي كه سازمانهاي حاكمه ديرين ، سايه شوم خودرا بر نظامات اداري واجتماعي گسترده بودند.   
ايران مطرح مي ساخت . در چنان شرايطي ما پان آرمانهاي ملي را بيان نموده وراه تاريخ را بعنوان راه، رستاخيز ملت    

ايرانيست ها را به گناه :آنكه از حقوق ملت ايران واز نيرومندي وسرفرازي ملت ايران واز نبرد ضد استعماري با همه 
  .جبهه هاي بيگانه سخن مي گفتيم مورد انواع تهديدات ، صدمات ومصائب قرار مي دادند

  
  
  
  
  
  
  



ت ّم ت - حاک ا ب پان ا ی  دھم سال                                                                                          ر داخ رماه  – ١۴٩و١۴٨ی همار - پا  ١٣٩١دادماه و
 

 

١۵ 
  

  

  دكتر سهراب اعظم زنگنه                   سر نگوني  ه در سراشيب سقوط وآل سعود دست در دست آل خليف                               
  

از سالها پيش بحرين تاريخي يا به عبارتي استان چهاردهم ايران، در سايه شرارت انگليسها در اشغال طايفه مهاجر  آل عطوب  به     
خاندان آل خليفه قرار گرفت و شوراي امنيت سازمان ملل و دبير كل وقت آن  اوتانت  به جاي خلع يد از استعمار انگليس و سركردگي 

باز گرداندن آن سرزمين و حاكميت آن به قبل از وضعيت اشغال توسط بيگانگان يعني استقرار قطعي و كامل حاكميت ايران بر آ ن 
الكيت و حاكميت  بحرين جزيره اي  (جزيره اووال) را به ايادي اشغالگر و استعمارگر يعني شيخ بخش اشغال شده ميهن ايرانيان، م

دست نشانده انگلستان سپردن، گرچه در گذشته همين ايادي و دست نشاندگان  استعمار جز با رضايت و تاييد پادشان قاجار  
ايان دوران عثماني كه بر بغداد حكومت ميكردند به محض اعالم نميتوانستند بر آ ن جزيره ايراني حكومت نمايند و به مانند پاش

نارضايتي دربار ايران از عملكردشان، بركنار ميگشتند و بارها نيز برخي از آنها كه بناگاه پرچم ايران را بر مي افراشته اند و حقيقت 
نگون و حتي به قتل ميرسيدند و يك آل خليفه تابعيت خود را نسبت به دربار ايران اعالم ميكردند توسط استعمارگران انگليس سر

  سر سپرده خود را حاكم ميكردند.
شمسي  متاسفانه سازمان ملل متحد و شوراي امنيت و دبير كل وقت آ ن بجاي  آنكه نقش ضد استعماري  سازمان  1349در سال      

ملل متحد و اعالميه جهاني حقوق بشر اجرا نمايند و وضعيت بحرين را به قبل از اشغال آن باز گردانند يعني همانگونه كه در جزيره 
شيخ شارجه و همراهان با موزيك و دسته هاي گل به استقبال فرمانده نيروي دريايي ايران كه از ناو برادر  –ابوموسي (گپ سبزو) 

آرتميس به ساحل پياده ميشد آمدند و شادماني خود را از پيوستن دوباره جزيره ابوموسي به آغوش ميهن بيان كردند و با پايين 
  ند، در مورد بحرين نيز مي بايستي عمل نمايند.آوردن پرچم انكليس، درفش ايران را به اهتزاز در آورد

متاسفانه كار استعمار و ايادي آن به جايي رسيد كه اگر شادروان محسن پزشكپور رهبر حزب پان ايرانيست و ليدر فراكسيون پان  
ه عمل آورد، دالورانه ايرانيست در مجلس شوراي ملي حضور نداشت و با آن استيضاح شجاعانه و قهرمانانه خود كه از دولت هويدا ب

مانع از آن شد كه مساله تجزيه يا جدايي بحرين جز گزارشي درباره اقدامات سازمان ملل در مجلس مطرح شود و بحرين براي هميشه 
در  به موجب قوانين داخلي ايران و نيز حقوق بين المللي بخشي و پاره اي از تن ملت بزرگ ايران باقي بماند و استقرار دولت آل خليفه

آن جزيره فقط يك اشغال سرزميني تعبير گردد و جز ادامه مسير همان حاكميت استعمار مفهومي ندارد لذا حاكميت اشغالگر كنوني 
حق ندارد به بهانه اينكه عضو سازمان ملل متحد است براي خود مشروعيتي حقوقي قايل باشد، چنانكه عضويت چين ملي سابق 

  زمان ملل و حتي شوراي امنيت و با داشتن حتي حق وتو مانع از اخراج آن از سازمان ملل نگرديد. (تايوان) بجاي دولت چين در سا
همانطور كه وجود دو آلمان غربي و شرقي در آن سازمان هرگز مانع تشكيل آلمان متحد و الحاق آلمان شرقي به آلمان غربي نشد و     

ده بنام ويتنام در سازمان ملل متحد دارند و يقينا به زودي دو كره يك نمايند ه در نيز ويتنام شمالي و جنوبي نيز امروز فقط يك نماين
  سازمان ملل خواهند داشت و مجمع الجزاير اشغالي مالونياس به آغوش آرژانتين باز خواهد گشت.

الكيت و حاكميت سر اينكه بخشي اشغالي از يك سرزمين بنام دولتي مستقل در سازمان ملل متحد عضو باشد زايل كننده حق م 
زمين اصلي نخواهد بود. بنابراين  اراده ملت ايران و قيام مردم بحرين و شناخت مصالح و منافع ايران و ايراني توسط حاكميت امروز 
ايران و درك درست آنان از اصول و بايدهاي تاريخي از ناسيوناليسم فخيم و انساني ملت بزرگ ايران سبب ساز آزادي هم ميهنان 

  رين و بازگشت آن اسيران رنج ديده به آغوش ميهن بزرگ و تاريخي شان خواهد شد.بح
در اين ميان نكته اي كه شايد براي خيلي ها نيز مغفول مانده شناخت واقعي بحرين است كه از دو بخش جزيره اي (جزيره اوال) و     

ز به عنوان استان شرقي عربستان در اشغال آل سعود بخش ساحلي و كرانه اي بحرين در حاشيه خليج فارس تشكيل شده كه امرو
قرار دارد و اين بخش همان بخش بنياد اردشير دوران ساساني است كه بعدها به مركزيت االحسا و با وجود شهرهايي چون قطيف و ... 

  شناخته شده و االحسا در دوران اسالمي مركز دو بخش ساحلي و جزيره اي بحرين را تشكيل ميداده است.
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ايران است كه در زمان رسول اكرم  از  يبحرين اولين قسمت از خاك ايران است كه به اشغال اعراب تازه مسلمان درآمد و تنها بخش  
اشغال شد و فرمانده عرب به پيامبر اسالم نامه نوشت كه اكثريت سكنه بحرين زرتشتي و تعداد كمي هم يهودي و مسيحي هستند و 

ي مذهب  شيعيان ايراني ساكن دو قسمت جزيره اي بحرين (كه در اشغال  آل سعوداست) و ساحلي آن (كه اينك آن ايرانيان زرتشت
در اشغال  آل خليفه است) هستند كه بپا خاسته  و بنيان هر دو حاكميت جنايتكار و ضد مردمي  را به لرزه در آورده اند  و حمايت و 

دارند و ملت بزرگ ايران نبايد اجازه دهند كه بعد از سقوط آل خليفه، گروهي ديگر از دفاع برادران و خواهران ايراني خود را انتظار 
ايادي  استعمار حتي به صورت ظاهري از ميان شيعيان و در واقع تجزيه طلباني از وابستگان بيگانه استعمارگر جاي آنها را بگيرند و 

يران كنوني شوند (همانگونه كه شيعه خائني چون اياد عالوي در ميانرودان بكوشند تا مانع پيوند دوباره  بحرين با سرزمين مادر يعني ا
كوشيد تا چهره اي پليد و غير واقعي از شيعيان آن سرزمين و هويت ايراني آنها به نمايش بگذارد و عراق را سرزميني عربي و با 

  يشه، همانگونه كه اخيرا روزنامه مردماني كه عرق عربي ونه ايراني دارند نشان دهد، در حاليكه ميانرودان از ر
و جلوه و جالل ايران شكوهمند را با خود داشته و  "بغداد در عراق نيست بلكه در ايران است"گاردين در لندن اعتراف كرد و نوشت: 

   دارد.)
ني بودن خود معترف و كه به ايرا حمايت ملت ايران و حاكميت كنوني از مخالفان آل خليفه فقط مي بايستي شامل گروه هايي باشد  

مار در آستين پروراندن است و افراد و گروههاي بدنهادي چون اياد  مفتخرند وگرنه جمع آوري و كمك به همه مخالفان آل خليفه
درك درستي از ميهن واقعي و ملت تاريخي خود ندارند، نيرومند و فربه كردن بر خالف مصالح ملي ايران است،  عالوي و العراقيه  كه 

به غير از عالوي و گروهش، نمونه هاي ديگري هم در ميان كردها و شيعيان عراق مي شناسيم كه مصلحت نبود حاكيت ايران آنان را  ما
بركشاند و مورد حمايت قرار دهند و مشاهده شده كه بر چهره ملت ما چنگال كشيده اند ... از آن جمله دو فرد ناسپاسي كه در صحت 

  د رود تشكيك كردند و ...خط مرزي تالوگ در ارون
  
ملت ايران و حاكميت كنوني ايران مي بايستي از ايرانيان شيعه در هر دو بخش جزيره اي و ساحلي بحرين به شدت حمايت كنند و   

   بايستي آنها را در عرصه جهاني آنچنان معرفي كنند كه به ايراني بودن و شيعي بودنشان اعتراف و افتخار نمايند نه اينكه از 
  حمايتهاي حاكمان ايران فقط سپاسگزار باشند ... !!

  
ملت ايران با همه توش و توان خود از ايرانيان بپاخاسته  كه درد وطن واقعي دارند حمايت مينمايد و در غم و شادي آنها و مبارزه   

  پاينده ايران                                                            .                                               رهايي بخش شان شريك و هم آوا خواهد 
  
  

   فرداي جوانان وفرزندان پيروزمند سرزمين ايرانيان بايد روشن وپراميد باشد. جوانان بيشترين و                  
  پربركت ترين سرمايه هاي ملت ايران هستند.آنان را، دريابيد تا دير نشده است.                         
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                           آرش آرمانخواه!!!                                                    چرا فرياد رسي نيست؟، گراني بيداد مي كند 

                                                                                                                          
ل از آغاز به كار دولت نهم و در ادامه دولت دهم كه در لجبازي و استمرار در استفاده از اشخاص نا كار آمد و نا آگاه نسبت به مساي     

روز به روز اوضاع معيشتي و اجتماعي مردم ايران به سرعت رو ، ه استآفاق شدشهره ملت ايران  و به ويژه درموقعيت خاصاقتصادي 
ه دولت و زعماي رياد مراجع ديني هم به آسمان رسيده در اين وادي تنها چيزي كه مورد توجفبه وخامت گذاشته است به طوري كه 

و فرياد خواهي مراجع و علماي ديني است ، تو گويي دولت و مردان او كه سكان اداره امور  د و دادخواهي مردمحاكم قرار نمي گير
سن خود را مي تازند و هرگز به تبعات اعمال دن اين فريادها ندارند ويكسره توميهن ما را در دست دارند اصال گوشي براي شني

  ال مردم را بدتر مي سازد .ورفتارخانمان برانداز خود وقعي نه نهاده و هر روز اوضاع و احو
تلخ براي مردم كشورمان رقم خورد ،به دنبال  ي، روزگاري به ميهنمان صادر شدآن روزي كه مجوز ورود كاالي بيگانه بويژه چين    

ي ركت چرخ دنده اش رو به كندهجوم همه جانبه ي اجناس گوناگون كشورهاي ديگر به ميهنمان ، به آرامي صنعت نو پاي ايران ، ح
، تا به امروز كه ديگر چرخها به طور كامل از كار افتاده اند و زندگي نه چندان پر رونق ملت ايران رو به سياهي نهاد و مشكالت نهاد

 راعديده اي سر راه مردم سرزمين ما سبز شد ،به طوري كه انسجام و تشكل در خانواده ها را در هم نورديد و مي رود تا آخرين رمق ها
به دوران رسيده به خارج از  د اختالف فاحش طبقاتي ، فرار سرمايه هاي متعلق به هموطنانمان توسط گروهي اندك و تازهاز ما بگير

عدم  به طور كامل ، به علت سردر گمي خانواده ها در چگونگي اداره زندگي روزانه خود مردم، حذف شادي و سرور از زندگي  ايران
، تقليل  پول ملي  لحظه ايبرابر سال هاي قبل ،بي ارزش شدن   3و2قيمت ها تا  افزايشمردم و كنترل برارزاق و اجناس مورد نياز 

وانان از انگيزه هاي ملي و ديني و فرار از واقعيت ها و پناه بردن به مواد افيوني كه به وفور در سطح جامعه توليد ملي ، دوري جستن ج
اد مخدر و جرم هاي اجتماعي از جمله قتل و غارت و عدم امنيت خانواده ها از ترس يافت مي شود ، افزايش روزانه تعداد زندانيان مو

هجوم اراذل و اوباش در روز روشن ،رواج سرقت هاي بانكي و گروهي از منازل و مكان هاي تجاري ( كه طليعه ي روزگار شوم و 
ه ها ، و افزوده شدن بر تعداد طالق ها و جدايي هاي دهشتناك آينده اي نه چندان دور مي باشد ) كثرت بي اعتمادي در بين خانواد

توافقي در ميان زوج هاي جوان به سبب مشكالت اقتصادي و نا هنجاري هاي اجتماعي حاكم بر جامعه ،بي اعتباري ملت ايران نزد ملل 
فري كه به برزيل داشتند مورد سئيس جمهور اسالمي ايران درديگر جهان كه روزگاري از اعتباري خاص برخوردار بوديم ( بطوري كه ر

بت به عملكرد دولت برزيل توسط ديپلماسي خارجي رين اهانت ها قرار گرفتند اين درحالي بود كه كوچكترين واكنشي نسخفت بارت
،  اي تحصيلي و لوازم التحرير دانش آموزان ، هزينه سرسام آور پزشكي ، دارو و بيمارستان هاهايران صورت نگرفت) افزايش هزينه 

سير صعودي فساد اداري و مالي در موسسات  –% درآمد خانواده ها را به خود اختصاص داده است 70فزوني اجاره منزل كه بيشتر از
مالي و اقتصادي كشور ،سبز شدن قارچ گونه ي موسسات مالي و اعتباري كه همان بنگاه هاي نزول خواري به سبك مدرن و جديد آن 

  خواري جنگ با خدا مي باشد اين از آموزه هاي قران مجيد است ) مي باشد ( در حالي كه ربا
واميد ها به فرداي زندگي را در و خالصه اين كه اوضاعي حاكم شده است بر زندگي مردم ايران كه طاقت ها را به پايان رسانده     
خالف را تقويت نموده است .و در اين يب ترين مردم جهان به شدت تنزل داده است ، ريشه هاي ايمان را سست وروحيه اعمال نج

  نبرد با يك دنيا دشمن مهيا كرده ايم ، در حالي كه در درون با چند دستگي صاحبان قدرتاداره امور جهان وشرايط خود را براي 
يك ياچند ايراني ملي خالف صورت مي گيردپاي مواجه ايم و در خارج از سرزمين مان به شدت به انزوا يمان برده اند ، در هر كجا كه ع

 »يصهيونيست ها«انخوار به همراهي جه»آمريكاي«مي آورند ازهرنوع هتك حرمتي نسبت به عنصر ايران دريغ نمي ورزند  به ميانرا
ريزي  مثلث شوم سلطه بر جهان را مدت هاي مديد است كه پايه »انگليس«مكار و پليد به كمك روباه پير استعمار و مادر فتنه ها 
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روزانه ملت ها به ويژه آنان  كه روزگاري براي خود قدرتي بوده اند هم چون ايران مي روند تا چتر  امروز با فقير كردنكرده و 
بختانه تمامي شورراتي را پديد آورند ،ياستعماري خود را برروي همه ي ملت ها ي جهان باز كنند و در نقشه ي جغرافيايي جهان تغي

ران بوده اند نيز تحت تاثير زورمندي اين مثلث خبيث قرار گرفته و از آنان فرمانبرداري مي نمايند و ي كه جيره خوار ملت اييكشورها
در شرايط حساس همه چيز را ازياد مي برند ، و خود را در پناه زور وقدرت اين جهان خواران ديو صفت قرار مي دهند ، تحوالت اخير 

گو داشتند نمونه بارزي از اين قدرت نمايي اين مثلث شوم مي باشد ،با تحريك زور يي كه حاكمان و فرمانروايانكه در بعضي كشورها
و نوكري تازه اما به سبك كالسيك تر و متجدد تر آنهم از نوع  همردم ستمديده نوكران ظالم خود را از اريكه قدرت به زير آورد

اخوان المسلمين را به دست  مي باشد ،امريكا تا تاييد همكارياسالمي اش را به قدرت مي رسانند ، مصر نمونه بارز اين تغيير و تحول 
د اجازه نداد تا آقاي دكتر مرسي وابسته به اين تشكيالت سياسي مذهبي استعمار ساخته به عنوان رييس جمهور برنده انتخابات نياور

ا ديگر گروه هاي حاضر در صحنه سياسي مصر در د اسالم گرايان بندك به اين نماد كه به دنيا بگويمصر اعالم شود آن هم با اختالفي ا
يك رديف اما با اختالفي اندك قرار دارند ،آري اين شيوه جديدي است كه اين جهانخواران حاكم و قدرت مند كه آرام آرام همه چيز را 

ي باشند ، آنگاه دولت مردان از آن خود كرده اند براي جهان در پيش گرفته اند و طرح خاورميانه جديد را اندك اندك در حال اجرا م
ق و كرنا كرده و به خورد اين ملت بد روز در بو ايران كه توانايي اداره كشور خود را ندارند ادعاي مبارزه با اين قدرت جبار و زورگورا هر

تبليغاتي از مجراي اقبال مي دهند ،غافل از اينكه ملت ايران آنچنان در پيله ي بدبختي هاي خود گرفتار آمده است كه ديگر چنين 
همه گان در اين ت, از صبح تا شام شنوايي او اجازه ورود ندارند،روحيه بي تفاوتي بطور كامل برزندگي مردم ما مستولي شده اس

 يانديشه هستند كه چگونه واز چه راهي براي سير كردن شكم اهل بيت خود درآمدي كسب نمايند، ساعت كار كارگري ، كارمند
اد انجام مي دهند بسيار افزايش يافته است ، بسياري از مشاغل به سبب ركود وكسادي بازار از دست رفته اند وصاحبان وآنان كه كارآز

آنها به شغلي تازه از جمله مسافركشي در سطح شهر ها روي آورده اند, نرخ باالي چكهاي برگشتي را كه روزانه اعالم مي شود سندي 
شد، به گروه  مي طبقه اي كه در گذشته به نام طبقه سوم ناميده–يران داراي دوطبقه شده است براين ادعا بدانيد،جامعه كنوني ا

بي خيال هم كه روزانه با داللي به چپاول ثروت ملت واند وطبقه متوسط جاي آنان را گرفته اند،طبقه مرفه  زيرخط فقر تبديل شده
 مي نمايند وپايه زندگي جديد را براي خود وخانواده ها يشان در ن خارجايران پرداخته ودارايي هاي بادآورده رابه سرعت از كشورما

انگليس و... بنا نهاده اند وهرلحظه كه اراده نمايند سوار بر پرنده آهنين بال شده ورحل وطن مي -ليادنيا ، مالزي ،كانادا،استراينگه 
ت وفريادشان نيز گوش كه دستشان از هركجا كوتاه شده اسبندند وبه سرزمين موعود رهسپار مي شوند ، دراين بين مي مانند مردمي 

د، نتيجه آن كه انرژي اتمي را عشق است كه به نادرستي پيرامون آن تبليغات فراوان صورت گرفته وبزرگ نمايي بي حد شنوايي ندار
گيري از اشخاص خبره كار به  شد با مذاكرات مسالمت آميز وبا بهرهاساً مورد مهم اماساده اي كه مي پيرامون آن انجام شد واس

سرانجامي نيكو رساند، اكنون به معضلي عظيم براي ملت ايران درآمده است ودنياي استكبار نيز همين مورد را بهانه قرار داده است 
غارت واز هر طرف كه در توانش باشد درها را به روي ملت ما مي بندد، از تحريم هاي كوچك تا بزرگ ونفس گير گرفته تا چپاول و

اموال به امانت گذاشته شده درآن ديار ، آنگاه دولت مردان ما مدام ادعا مي نمايند كه تحريم ها كوچكترين اثري براقتصاد ايران 
  تومان رسيده است ؟ 2000چرا قيمت دالر به نگذاشته است اگرواقعاً چنين است ، 

توسط كاسب هايي كه روزگاري حبيب خدا بودند امروز  ارزايش قيمت به تبعيت از همين افز اجناس مورد نياز مردم چرا قيمت ارزاقو  
به نظر شما آيا اين همه مصيبتي خدا تبديل شده اند،  هاي اين كاسب ها به دشمن -سر به آسمان كشيده اند، وبقول ملت بيچاره ايران

اد شده است؟!!! ودر اين وانفساي زندگي كه كه برسرملت ايران آمده است ازاينجا ناشي نمي شود كه ميان ملت وحاكميت فاصله ايج
دشمنان رنگارنگ ملت ايران شمشيررا براي نابودي اين ملت از روبسته اند بهتر نيست كه قدري مدبرانه انديشه كنيد واين شكاف 

ي خودبه اين نكته ايجاد شده ميان ملت وحاكميت را ترميم نمائيد؟ بارها شنيده ايم كه زعماي قوم در سخنراني ها وديدارهاي گروه
مهم اشاره نموده وبر اجراي آن تاكيد هم داشته اندكه قدرت واعتبار    حكومت ها با اتكاء به مردمان آنها مي باشد واگر مردم را از 
دست بدهيم زوال وسقوطتمان حتمي است ؛ سووال مهم اين  است كه چرا دركشور ما اين حالت بي تفاوتي وفاصله ايجاد شده است 



ت ّم ت - حاک ا ب پان ا ی  دھم سال                                                                                          ر داخ رماه  – ١۴٩و١۴٨ی همار - پا  ١٣٩١دادماه و
 

 

١٩ 
  

هم در فكر عاقبت كار نيست ؟شما براي برون رفت از اين معضل بزرگ تنها راه برايتان اين است كه به سمت ملت باز گرديد واز  وكسي
درِمهرباني وعطوفت با مردم سخن بگوئيد ورفتار نمائيد ،زيرا تنها ره رهايي همين است وبس ، ببينيد كه مردم چه مي خواهند همان 

قاد داريد كه به خواست واراده ي مردم ما به قدرت رسيده ايد ، پس چرا به چنين نيرويي كه وجودش واقعيت را انجام دهيد، شما اعت
دارد تكيه نمي كنيد؟ مردم ايران همين تعدادي كه در روزهاي خاص به ميدان آورده مي شوند نيستند. قدرت ملت ايران فراتر از اين 

مردم برخورد مي نمائيد؟ چرا اين همه انسان فخيم وآگاه را در محبس نگهميداريد؟ به حرف هاست. چرا از راه قهر وبگير وببند با 
شعارهاي اوايل انقالب توجه نماييد آنگاه خواهيد دانست كه اين مردم چرا حكومت پيشين را ساقط ودولت جديد را بر سركار آوردند. 

ر بن بست را بيابيد، در غير اينصورت اشفتگي وسردرگمي روزبه پس تا دير نشده است به خواست واراده مردم درآئيد تاراه خروج د
روز بيشتر خواهد شد، مصيبت هاي فزوني مي يابند وكارسخت تر از آن خواهد شد كه امروزه روز دولت مردان، ومردم ايران با آن 

  مواجه هستند ،
  

  مالل خواه گير پند سخنم از خواه وت                 گويم مي تو با است بالغ شرط آنچه من                               
  
  
  

  

  روزي از روزهاي قهرماني ملت ايران              

، ملت بزرگ ايران برابر همه ي  توطئه هاي ضد ايراني وضد نهضت  1330در سي ام تيرماه سال    
  ملي شدن نفت در سراسر ايران بپا خاست.

نيمه آن روز رسيده بود كه قيام پيروز شد وبارديگر ملت ايران بر خورشيد روز سي ام تيرماه به 
  كرسي پيروزي پاي كوبيد.

در گرماگرم نبرد قيام سي ام تيرماه رزمندگان پان ايرانيست نقش آفرين افتخاراتي بزرگ    
  بودند.

  به درجه شهادت نايل گرديد.» سرور هوشنگ رضيان« در اين راه    

  وراهش پر رهرو باد.نامش ويادش گرامي     
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  رهايي سياوش                                                                      !بياوريد فشار تان حافظه به كمي فرهودي، آقاي      

 نماينده الموتي مصطفي با داشت گفتگويي آمريكا صداي تلويزيون خبرنگار و مجري فرهودي بيژن ،1391 ماهتير يكم تاريخ در     
] نافرجام[ جدايي ماجراي به اشاره ضمن فرهودي آقاي گفتگو اين از بخشي در .نوين ايران حزب عضو و ملي شوراي مجلس پيشين
 از يكي از پيش سال دو«      :  داشت اظهار گونه اين ايرانيست پان حزب پارلماني گروه توسط مجلس در وقت دولت استيضاح و بحرين
 اين پي در.» است شده تهيه خارجه وزارت خود در پزشكپور آقاي استيضاح نطق متن كه شنيدم خارجه امور وزارت سابق مقامات
    : است بررسي قابل نكته چند خصوص اين در. شدند جويا الموتي مصطفي آقاي از را مطلب اين سقم و صحت فرهودي آقاي اظهارات
 عضو نه و بوده ايرانيست پان حزب عضو نه هنگام آن در ايشان شود؟ مي مطرح الموتي آقاي با چرا پرسشي چنين كه اين نخست
 آقاي قصد رسد مي نظر به. باشد خبر با آن از اتفاقي چنين وقوع فرض بر كه نداشته سمتي هيچ ديگر عبارت به. خارجه امور وزارت

 بينيم مي تاسف كمال در كه شود مي تر قوي هنگامي ظن اين. است بوده مطلب اين اعالم تنها بلكه سوال، يك پرسيدن نه فرهودي
 است جالب. كند مي ايشان به مطلب القاي در كوشش گردد مي مواجه شونده پرسش اطالعي بي هاراظ با همراه انكار با مجري وقتي
  : كند مي عنوان گونه اين را استيضاح داليل »352 – 353 صص ،12 ج پهلوي، عصر در ايران« خود كتاب در الموتي آقاي كه
نماينده در مجلس  ۵ھنگام طرح مسئله بحرين در مجلس شورای ملی فراکسيون پارلمانی حزب پان ايرانيست که «    

داشت دولت را استيضاح کرد. پان ايرانيست ھا که خواھان تجديد عظمت ايران باستان بوده و کراراً اشاره کرده اند 
ارس و مناطقی که در طول تاريخ به ايران تعلق داشته بايد به ايران بازگردد به شھر قفقاز و جزاير خليج ف ١٧که 

ھمين جھت به شدت از اقدام دولت انتقاد نموده و به انصراف دولت ايران از حق حاکميت خود بر بحرين اعتراض 
  »نفر آن ھا چھار نفر رای مخالف دادند.  ۵کردند. به ھمين جھت به اليحه دولت از 

 گفتگو آن انجام ي لحظه تا دهند؟ نمي »خارجه وزارت سابق عضو« اين از نشاني و نام هيچ فرهودي آقاي چرا كه اين ديگر ي نكته    
 در خارجه وزارت نهم ي اداره رييس قاسمي، رضا آقاي حتي بلكه بود نكرده مطرح ادعايي چنين اي خارجه وزارت عضو تنهاهيچ نه

 افراد از يكي سوي    از كه را ادعايي چنين صراحتاً »اول روز دو« نام به فرهودي آقاي پيش سال سه ي برنامه در استيضاح، زمان
 صداي نزديكي جمله از »مسايل برخي« رسد مي نظر به. كردند تكذيب بود گرفته صورت كتابش در ايرانيست پان حزب با مغرض
  !است گذاشته سوء اثر فرهودي آقاي ي حافظه بر طلب تجزيه و گرا قوم هاي جريان با آمريكا

 رو همين از. ماند مي طنز به بيشتر شد مطرح كتابش در و آمريكا در (ناصر انقطاع) نام به فردي توسط بار نخستين كه ادعا اين اما    
 ناصر آقاي. نيامد بر ادعا اين به گويي پاسخ مقام در گاه هيچ پزشكپور محسن سرور حيات دوران در حتي ايرانيست پان حزب كه بود

 پان حزب تشكيل با كه بودند 1330 دهه اوايل و 1320 دهه اواخر در ايرانيسم پان مكتب اسبق اعضاي از خودش ادعاي به انقطاع
 ايرانيست پان حزب ي كينه اي گونه بيمار صورت به خود، ايرانيستي پان هاي فعاليت گيري پي جاي به و نپيوسته حزب به ايرانيست

 از بحرين، دولت هويدا در خصوص استيضاح از پس. است ايرانيان حزب در عضويت ايشان ي كارنامه در جالب نكته. گرفتند دل در را
 و شدند اخراج ايرانيست پان حزب از بودند داده مثبت راي هويدا دولت به حزب رويه و دستور خالف بر صدر دكتر آقاي كه جا آن

 قبال در ايشان زمان آن ي رويه ي دهنده نشان خود ايرانيان حزب هبانقطاع  ناصر آقاي پيوستن. دادند تشكيل را ايرانيان حزب
 حزب اعضاي از بسياري و شد بسته ايران سرتاسر در ايرانيست پان حزب دفاتر از بسياري هويدا، دولت استيضاح از پس است بحرين
 هنگام در هويدا آقاي كه گونه همان ايرانيست پان حزب همچنين. شد جلوگيري حزب بعدي ي كنگره برگزاري از و شدند تبعيد

 بودن ساختگي صورت در پرسيد بايد كه نيافت را ملي شوراي مجلس بعدي دور در حضور ي اجازه بود كرده تهديد استيضاحش
 در اي شبهه و شك هيچ جاي كه شده منتشر ساواك از بسياري اسناد امروز همچنين است؟ گرفته انجام چرا اقدامات اين استضاح

 حزب« كتاب به را راستي جويندگان و پرهيز ها آن بيان از سخن كشيدن درازا به از جلوگيري براي نگارنده. گزارد نمي باقي زمينه اين
  مطالعات وپژوهش هاي سياسي ارجاع مي دهد. سازمان توسط منتشرشده »ايرانيست پان
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  فخرالدين سورتيچي سرور انتشار سروده هاي                 

منتشر شد. در اين مجموعه ، اشعاري به فارسي و گويش مازندراني با "الله هاي خيال"با نام  "فخرالدين سورتيجي"ديوان اشعار     
نسخه به زيور طبع آراسته  1000زمينه هاي ميهني و ... به چاپ رسيده است. اين مجموعه اشعار توسط انتشارات شلفين و در شمارگان 

  گشته است.
تحصيالت      خورشيدي در شهر ساري زاده شدند.  1310فخرالدين سورتيجي از ياران ديرگام حزب پان ايرانيست در هشتم خرداد     

خود را در دبستان دانش، دبيرستان پهلوي و دبيرستان مروي پي گرفتند. پس از پايان دوران دبيرستان،به دانشكده ادبيات دانشگاه 
افتند و از محضر اساتيدي چون عبدالعظيم قريب، جالل الدين همايي، بديع الزمان فروزانفر، ابراهيم پورداوود، دكتر محمد تهران راه ي

  معين، دكتر ذبيح اهللا صفا، دكتر پرويز ناتل خانلري و دكتر صادق كيا بهره بردند.
سالنامه ي فرهنگ ساري را چاپ و  1339ند و در خرداد ايشان پس از پايان تحصيل به تدريس در دبيرستان هاي مختلف پرداخت      

منتشر كردند. در همين دوران از سوي وزارت آموزش و پرورش مامور تدوين چند كتاب درسي دوره ي ابتدايي و سه ساله ي نخست 
ار ايشان در اين زمان از ديگر آث» مهرپرستي«و » پيشينه جشن نوروز«دبيرستان در استان مازندران شدند. پژوهش هايي در زمينه 

را منتشر كردند كه همچنان داير است. فخرالدين » انجمن ادبي تبرستان« 1382نيز بازنشسته و در سال  1370است. در مهر ماه 
  سورتيجي در همه ي اين سال ها از ياران كوشاي حزب پان ايرانيست بوده اند.

                                                                                                                                          

 

 اوست سوي به همه گشت باز                                                                                        

 . ما براي بود باورانه نا و تلخ خبر                                                                                 

 به بود پيوسته اهورا ياران جمع به جواني از كه ايرانيست پان حزب گام دير ياران از گار روز جوان جمشيد مهندس سرور        
 از را حزبي هاي كوشش و بوده ايرانيست پان حزب و ايرانيسم پان آرمان راه به دار وفا سربازي همواره او.  پيوست خود معبود
 .  بود كرده آغاز)  نارمك عالي سراي هنر(  صنعت و علم دانشگاه در دانشجويي هنگام

 ياران براي اش جسماني جدايي اندوه و زدني مثال هميشه ايران شايسته فرزند اين پاكبازي و پرستي ايران و خواهي آرمان شور
 . است ناك درد و فرسا طاقت نهضت

 محبوبش خاك با ورزي عشق اوج در تا شد سپرده خاك به اردبيل شهر زادگاهش در گار روز جوان جمشيد مهندس سرور پاك پيكر
 . باد رهرو پر راهش و شاد روانش.  گيرد دربر را ايران پاك خاك ساله هزار چند مقدس شهر آن در

 خاندان و يرانيست پان ياران و اندامان همه به را بزرگ سوگ اين ايرانيست پان حزب رهبري عالي شوراي اعضاي و كل دبير
                .بود خواهد ما با هميشه يادش و داده ارامي دل اش گرامي و محترم

 پاينده ايران                                                                                                                                                            
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  زاده بيات آريا                                                                                                                                   ميهن پرستي  آموزه هاي 
                                      

  چگونه فرزندانمان را از كودكي ميهن پرست پرورش دهيم ... !  
سـال اسـت    2500ن پرستي در وجود كودكان و آشنا ساختن آنها با تاريخ و مليت ما ، و آنچه كه ما را بيش از ايجاد حس ميه    

  يكپارچه نگاهداشته ، بي ترديد يكي از مهمترين معيارهاي آموزش و پرورش در هر كشوري به شمار ميرود.
تانهاي غرور آفرين بزرگان و سـرودهاي ادبـي سـرايندگان    كتابهاي گوناگون ، از تاريخ و متون اوستايي گرفته تا بسياري از داس

  جلوه هايي از ميهن دوستي و مهر به مرز و بوم را در بر دارند. …چون فردوسي ، حافظ و نظامي 
وجود اين گونه مطالب خود دليلي بر درك اهميت آموزشهاي ملي ، ميهني از سوي پـدران و مـادران كـه نخسـتين آموزگـاران      

  ميباشند است.فرزندان خود 
اگر به تاريخ پر فراز و نشيب ميهنمان بنگريم مي بينيم كه از دورترين زمانهاي تاريخي ، از پيشداديان گرفته تـا سلسـله ي        

  مادها و هخامنشيان ، ايجاد حس ميهن پرستي در كودكان و نوجوانان مورد توجه بسيار بوده است.
در اين دوره پدران و مادران بيشترين تالش خود را در تقويت حس ميهن پرستي در فرزندانشان به كار مي بردند. و كودكان خود 
را از سنين شش سالگي تحت آموزشهاي گوناگون نظامي ، ورزشي قرار ميدادند. آموزش تيراندازي ، اسـب سـواري ، چوگـان بـازي ،     

و ديگر فنون نظامي از مواردي بود كه كودكان و نوجوانان را در راه پاسداري از مـيهن خـود آمـاده     پرتاب نيزه ، شمشيربازي ، كشتي 
  ميكرد و همچنين اهميت ميهن را به آنها گوشزد مينمود. 

هر چند در دوره هاي اسالمي ، اين گونه آموزشها از اهميت افتاد و ارزش ميهن و پاسداري از آن كمتر شد ، امـا هرگـز حـس        
ميهن پرستي در ايرانيان از بين نرفت و پيدايش بابك خرم دين ، يعقوب ليث صفاري ، مرداويچ ، حسن صباح ، مازيـار و استادسـيس   

  خود دليلي بر اين مدعاست.  
ميهن بدين ترتيب و با توجه به پيشينه آموزشهاي ميهني ميان كودكان و نوجوانان ، به نقش اينگونه آموزشها در ايجاد حس        

  پرستي بايد پي برد.
بازگويي تاريخ پر شكوه ميهنمان به زبان ساده و بدور از جنبه هاي مذهبي ، درسي ـ به گونـه اي گونـاگوني همچـون نوشـتن         

كتابهاي داستان درباره قهرمانان ميهنمان ، داستانهاي عاشقانه اي كه سراسر ادبيات پارسي بدان آغشته گشته ، داستانهاي دلنشـين  
يرين و فرهاد ، زال و رودابه ، ليلي و مجنون و داستان غم انگيز ريختن خون سياوش ، و كشته شدن سهراب و همچنين داسـتانهاي  ش

قهرمانيها و دالوريها و  از خودگذشتگي هاي آرش كمانگير ، كاوه ي آهنگـر ، رسـتم دسـتان ، گردآفريـد ، آرتيمـيس ، آريـوبرزن (       
، سورنا اردشير بابكان ، بابك خرم دين ( ابرمرد ايران زمين ) ،يعقوب ليـث صـفاري ، حسـن صـباح ،     پيشواي ميهن پرستان جهان ) 

استاذسيس و داستان آزادمنشي كوروش كبير پدر راستين ايرانيان و نيز نخستين پيام آور بزرگ راستي اشو زرتشت كه جهـان را بـا   
نس ) را در تاريخ بشريت پديد آورد . و بسياري داستانهاي غرورآفـرين  نور دانش خويش دگرگون ساخت و بزرگترين زنده گري ( رنسا

ديگر كه ميتواند در كودكان و نوجوانان انگيزه ميهن پرستي ايجاد كند. و در واقـع از سـردرگمي و مسـخ هويـت جوانـان ميهنمـان       
  جلوگيري كرده باشيم.

اينست كه همكاري هاي اجتماعي براي شكل دادن به جنبه هاي  مورد مهم ديگري را كه بايد به كودكان و نوجوانان گوشزد كرد   
ميهن دوستي و اعتالي كشور است. كودك بايد بداند كه يك مهندس ، دكتر ، سرباز ، تاجر و بازرگان ، خوار و بار فروش ، راننده و يـا  

نها اينست كه   گوشه اي از زندگي ميهني يك پليس تنها براي خودش و منافع خودش كار نميكند ، بلكه كوشش و تالش هر كدام از اي
  مردم را ميسازد. و خدمتي ست كه به سرزمين مادري ، و هم نژادان ، هم زبانان و همنوعان خود ميكند.
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از ديگر موارد مهمـي سـت    …پرداحتن به جنبه هاي مشترك ملي ميهني مانند : زبان ، تاريخ و سرنوشت يگانه ، نژاد و فرهنگ 
  براي فرزندانمان نشان ميدهد و آنها را بيش از پيش در جريان جلوه هاي اهورايي ميهنمان ميگذارد. كه ارزش وطن را

اينكار باعث ميشود تا مهر و عالقه كودك و نوجوان براي شـركت جسـتن در كوششـهاي اجتمـاعي در همـين سـنين كـم             
ها براي خودش و يا حداكثر خانواده اش زندگي مي كنـد. بـدين   برانگيخته شود و در واقع خودش را فردي جدا از ديگران نبيند كه تن

سبب وقتي كودك به نوجواني و سپس به سنين جواني رسيد عالقه مند به مشاركت در امور اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و اقتصـادي  
  Ĥيد . سرزمينش ميشود و با احساس مسؤليت در مقابل هم ميهنان و هم نوعان خويش فردي ميهن پرست بار مي

  پاينده ايران                                                                                                                                                                         
  
  
  
  
  

  فلسفه رنگھای درفش ايران 

ای است از، سبزی وخرمی کشور، صفای روح وباطن ملت ، بزرگی ، آبادانی که در باال قراردارد ، نشانه ،رنگ سبز

  ونعمت ھای خداوندگاری برای اين ملت وکشور.

رنگ سفيد ، که در وسط قرارداد ، نماياننده ی روان ، سازش ( بمفھوم سازندگی) مانش( به مفھوم ماندگارشدن) 

  رامش خواه وصلح دوست ايران است.ورامش ( به مفھوم آرامش خواھی ودوستی ) ملت شکيبا، آ

  سازش برای سازندگی باور به صلح ودوستی را می نماياند.

  مانش ، به راه مانائی ، نياز به آشتی جوئی ، به راه سازندگی ، نمودار ميگردد.

تی ھا ، رامش ، بپا داشتن زيستی ھمراه با سرفرازی چون کوه استوار ، دربرابر ناراستی ھا ، کژ رفتاريھا ، ونادرس

  نيازمند است.

رنگ سرخ ، که در پائين قراردارد نماياننده ی خون شھدای ايران زمين به راه دين ، آئين ، ملک وملت است. رنگ 

سرخ نمودار اين است که ايرانی  به راه پاسداری از استقالل وآزادگی ملی ھرگاه که به حقوقش تجاوز شود، آماده است تا با 

  وحقيقت وشرافت ملی دفاع کند.نثار خون پاکش از حق 

کوتاه سخن ، رنگ سفيد ، پيام آور مبارزه ی سرخ وستيزه جوئی آشتی ناپذير وبی ايست ملت ايران ، برعليه ھرگونه 

  ظلم ، جوروستمگری است. ھمچنين نماياننده آمادگی ملت ايران برای شھادت در راه نگھداری ميھن ، دين وآئين ميباشد.

شادباد، شادباد ، شاد باشيد ای شھيدان راه ايران که به قرنھا دردل دشتھا ، کوھھا ، صحراھا، ودرياھای به راستی ، 

  وطن به خون کفن پوشيده وخفته ايد، نام شما وياد شما افتخار ماست ودرس زندگی  ما.

 ( مھرداد)بدالرضا طبيبعسيد نوشته  از کتاب شير خورشيد                                                   
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  چرا اين همه مماشات در برابر جنايات آل سعود                                                   

  مسئول پاسداري از جان و شرف ايرانيان در جهان كيست ؟                                                  
  ؟ مماشات دولت ايران مصلحت انديشي است يا ذلت پذيري                                                               

 برخالف سعود آل كه روي بدان نه ايراني در عربستان سعودي اعجاب و تنفر مردم آزاده جهان را بر انگيخت ،  18اعدام بي سابقه       
 چرا كه است روي آن از  اعجاب  بلكه گرفته ناديده   1963   كنوانسيون سند پاي در را امضايش  و كرده عمل  المللي بين تعهدات
ه ايرانيان مماشات ب نسبت عربستان حكام انساني غير و ستانه دو غير رفتار به نسبت اش حكومت سالهاي تمامي در اسالمي جمهوري
  ؟...  است برده ياد از را ايرانيان شرف و مال و جان از پاسداري ، سياسي هاي رويه خالف بر ميكند و

خشونت هاي حكام آل سعود امري تازه و نوظهور نيست و متاسفانه مالك و ضابطه رفتاري مامورين اين كشور نشات گرفته از      
به حقوق انساني پيروان ساير  ن مجال انديشيدن در زمينه روابط حسنه بين ملتها و احترامآنا به انديشه فرقه اي وهابيت است كه

حزب پان ايرانيست ضمن اعالم انزجار از عمل وحشيانه آل  مذاهب رانميدهد و به زندگي قبيله اي و قرون وسطايي خو گرفته اند .
 آن و ميسازد مطرح اسالمي جمهوري دولت از را ايراني اسير را محكوم ميكند و در اين راستا پرسشهايي  18سعود , اعدام 

 و مسئوالن تا باشد داشته ايرانيان با رفتاري نوع چه بايد جهاني گران استعمار دست پرداخته و ساخته و متجاسر دولت يك كه  اين
   ؟... بدهند عربستان نشينان باديه به را خور در سخ پا و آيند خود به ايراني حكومتگران

   ؟ نيست كافي  عربستان مامورين آيا حقارت و مزاحمت ايرانيهاي زوار حج توسط 
   ؟ آيا ضرب و شتم و تجاوز به حجاج ايراني را فراموش كرده ايد

  آيا سرمايه گذاري بر سر تغيير نام خليج فارس ، اعالم دشمني با هويت تاريخي و فرهنگي ايران نبوده است ؟ 
   ؟ نينگيخته بر را ايران ني بحرين ، احساسات ملي دولتمردان ايرا آيا كشتار علني شيعيان

   ؟ نيست آيا بمب گذاري مزدوران عربستان در عراق و كشتار ايراني ها ، جنايت عليه ايراني ها 
  آيا تحريك دولت هاي عربي در سراسر جهان عليه ايران ، به اقتدار ملت ايران لطمه نزده است ؟

  ؟ ايران نيست آيا تحريك دولت امارات عربي در مورد جزاير سه گانه ايراني دخالت در امور
   ؟ نبود ايران ملت به خيانت حسين صدام به آيا ارسال سيل دالرهاي نفتي و اطالعات نظامي

 كافي آيا همسويي عربستان با آمريكا و اسراييل در جنگ نفت عليه مصالح و منافع ملت ايران ، از زمان پادشاه فقيد ايران تا به امروز 
  ؟ نمايند ايراني مقام منزلت و شان و ايران ملت حقوق حفظ جهت در اقدامي و رخيزندب خواب از ايران زمامداران كه نبوده

 خليج در جديد جويي ماجرا پي در و بوده منطقه در در شرايطي كه احساس ميشود عربستان آلت فعل سياستهاي امريكا واسراييل
   ؟ نماييد قطع را كشور دو بين روابط باط مسخره و غير قابل قبولارت اقل ال ، است فارس

روابط بين ايران و عربستان تنها سود ي كه در بر داشته اعزام هر ساله ميليونها ايراني به عربستان و سرازير كردن ميلياردها دالر از 
بيت المال به جيب گشاد حكام ال سعود بوده است ... واريز سرمايه هاي ملي به جايي كه ديگر حتي خدا هم آنجا را ترك كرده 

ملت ايران قرنهاست كه خانه خدا را در دل هاي خود ساخته و به  . دارد بر در را كشور مصلحت نه و  است شرعي تكليف اجراي نه 
 به صرفا  ندهيد اجازه ندارد مانده عقب قوم آن و جابر حكومت چنين با ارتباط به نياز ملت اين....  ست ا ورزيده عشق معبود خويش

 خانواده  به را شده اعدام هاي ايراني پيكر حتي كه آنجا تا گيرند قرار حرمتي بي و خشونت و اهانت مورد كعبه زيارت دليل
  . ندهند تحويل  هايشان
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  اخگر                                                     شيخ بهانه گير ابوظبي                                                                    

محمد بن زايد آل نهيان وليعهد ابوظبي در سفر به امريكا و ديدار با اوباما رييس جمهور ، بيانيه اي صا در كردند كه بيشتر به راضي     
مناقشه بين ايران و ابو ظبي بر سر جزاير تنب بزرگ و كردن يك  بچه بهانه گير براي شكالت شباهت داشت . اوبا ما  قول داد كه در  

  تنب كوچك و ابوموسي از موضع ابو ظبي چه در مذاكرات مستقيم و چه در ديوان بين المللي دادگستري حما يت خواهد كرد ... !!
سلم  و  سن و سال او كفايت بيچاره شيخ خود بهتر از هركس ميداند كه حاكميت ايران بر جزاير سه گانه ، حاكميتي است تاريخي و م

ميكند كه شجره نامه شيوخ خليج فارس را ورق بزند تا بداند  اتنصاب چند دزد دريايي بر جزاير اشغال شده توسط انگليسها در 
ايد  امارات و كويت و قطر و بحرين و  ... حقي براي آنان ايجاد نميكند ولي چه ميشود كرد بي هويتي و عدم اصالت هم دردي است كه ب

  در مان شود .
البته جهان ميداند اين قبيل حمايتها ي بي اساس آمريكا ، براي شيوخ عرب ارزان تمام نميشود  زيرا آنان  بايد  نفت شان را ارزان  

اعتباري  بدهند و  اسلحه را گران  بخرند و دالر هاي نفتي شان را نيز  روانه بانكهاي امريكايي كنند تا  چرخ بانكها و موسسات مالي ،
  غرب در گردش باشد .

بهر حال به بهانه گيري  بچه گانه شيخ با يك وعده ي دهان شيرين كن پاسخ داده شد . اما قصه به اينجا ختم نگرديد و مذاكرات به   
تشديد تنش ها در خليج فارس و عدم وجود يك پيشرفت ديپلماتيك در رابطه با خاتمه بخشيدن به برنامه هسته اي ايران كشيده 
شد  ، اوباما و سا ير  مقامات آمريكايي كه شيوخ و سران عرب را به خوبي ميشناسند با استفاده از فرصت توي دل شاهزاده اماراتي را 

  قضيه به انجا خاتمه يافت كه : خالي كردند و در نتيجه 

  . "مانورهاي نظامي مشترك بيشتر صورت بگيرد .. تا آموزش و شناسايي فروش هاي آتي تجهيزات دفاعي  ميسر گردد  "
غرض  ، فروش هاي آتي تجهيزات دفاعي بود كه بايد بهانه اي وجود داشته باشد و اين بهانه فقط ميتواند يك ايران  اتمي باشد كه 

  نابودي اسراييل و استكبار جهاني را دارد و موشك ها ي  دور برد و ميان برد ش  هم آماده شليك است ... !!قصد 
بنا بر اين   ادعاي بزرگي كردن و گنده حرف زدن و پا را از گليم خود دراز تر كردن و بر چهره همسايه شمالي پنجه افكندن ، خرج 

ا فقط زنده باشند و بر مشتي مردم محروم و عقب نگه داشته شده حكومت كنند در غيراين دارد كه بايد شيوخ عرب ان را بپردازند ت
  صورت بهار عربي را روانه سا حل جنوبي خليج فارس خواهند كرد .

  

  

  

مابراي رسيدن به قله هاي رفيع پيروزي وسرافرازي نيازمند اتحاد وهمبستگي ملي هستيم .در اين راه بايد هرچه در توان داريم  
  ايراني بيدارشو - روز رستاخيز وپيروزي ملت ايران نزديك است–بهره جوييم » پان ايرانيسم« براي پيشبرد انديشه ي واالي خود 
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  دكتر علي موسوي                                                               يادي از استعمار پير                                                                            
ق زمين پيدا شد جز نكبت براي شرقيها عايدي دولت نافخيمه بريتانيا را همگي مي شناسيم. از زمانيكه قدوم نحس كارگزارانش در مشر     

ديگري نداشتند. بازگويي سياست ايران ستيزانه بريتانياي صغير يادآورنده تلخ ترين سالهاي افول ماست. سياست ايران زدايي ازخاورميانه 
يتانيا پاي تمام معاهدات تجزيه ايران در كشور بي ريشه در چهار سوي مرزهاي ايران بوده است. نام سياه بر 10تداوم داشته ونتيجه آن ايجاد 

سال گذشته مهر شده تا ايرانيان ميهن پرست خوب بدانند كه مهمترين دشمن معاصرشان كيست. راه اندازي فراموشخانه ،طرح اشغال  200
اندهي گروههاي تجزيه طلب و اجراي آن با ياري روسيه وآمريكا،گسترش مقدس مĤبي وخرافه پرستي،راه اندازي وسازم 1320ايران در شهريور

از روز نخست، هدايت وسازماندهي مستقيم وغيرمستقيم روشنفكران انترناسيوناليست و وطن گريز، تحريف نام سپند و چند هزارساله درياي 
فرزندان  پارس و دهها وصدها فتنه ريز ودرشت ديگر كه در عدادكالم و نوشتار نمي گنجد. شايد طنز قضيه راه اندازي حزب توده توسط

 خانواده هاي انگلوفيل دوره قاجار باشد كه يكباره به دشمن تمام عيار امپرياليست سرمايه داري تبديل شدند! از بچه هاي سليمان ميرزا و
سال اخير،  200شيخ فضل اهللا نوري گرفته تا فرزندان نصرت الدوله فيروز نمونه تمام عيار اين داستانند. دولت بريتانياي حقير در تمام فجايع 
امرداد را به  28دولت روسيه و سپس آمريكا را يك درميان در كنار خويش داشته و عجيب اينكه دولتين روباه صفت انگليس و آمريكا تنها 

دشمن گردن ميگيرند، چراكه به گردن گرفتن اين يكي به صرفه است. اينان ميخواهند القا كنندكه شاه شما دست نشانده ما بود، پس اگر با ما 
هستيد بايد با شاه و شاهنشاهي هم دشمن باشيد واگرهم رفاه وآرامشي درآن روزگار بوده، نتيجه اراده ماست! يعني يك معامله دوسر سود.  

دشمن  اوالبته چه اصراري هم مي كنند پوزش بخواهند كه اال وبال اين ما بوديم كه دولت ملي را سرنگون كرديم!  فلذا تا اطالع ثانوي بايد با م
باشيد! ناگفته پيداست كه سود اين دشمني به حساب چه كسي واريز ميشود و علت پافشاري مقامات دولتين معظمتين مذكور در اينكه فقط 

اشاره اي نمي  57بابت يك روز معذرت بخواهند ازكجا ناشي ميشود. راستي چرا مقامات دولتين مورد نظر هرگز به نقش خويش در انقالب 
هدف انگلستان صغير بازسازي اعتماد ايرانيان است،چرا بابت تمام قراردادهاي تجزيه ايران كه نام نحسش در پايين آن آمده كنند؟  اگر

و يا تحريف نام خليج فارس پوزش نمي خواهد؟ نه اينكه  1320معذرت نمي خواهد و درصدد جبران برنمي آيد؟ چرا بابت اشغال شهريور 
ه دروغگوي بي.بي.سي سالهاست به توجيه سياستهاي ضدايراني گذشته واكنون دولت متبوعش مي پردازد. در معذرتي دركار نيست بلكه شبك

يكسال اخير بخوبي ديديم كه همين شبكه منافق چه تبليغاتي براي عروسي فالن بچه خانواده سلطنتي راه انداخته بود و يا در شصتمين 
دارد) چه ميكرد! ويا اگر براي خاندان سلطنتي خودشان صدها ميليون پوند در اوج بحران سالگرد تاجگذاري ملكه پير(كه حدود يك قرن سن 

ساله ايران كه يادآور شكوه  2500اقتصادي هزينه شود، توجيه ميكند كه براي انگلستان درآمدزايي دارد! اما همين رسانه مزور براي جشنهاي 
اي راه انداخته بود كه اين همه پول براي چه هزينه ميشود؟ نشان دادن اقتدار وامنيت و عظمت تاريخ ايران بود، چه نوحه سرايي و الم شنگه 

كشور براي جذب سرمايه خارجي و معرفي فرهنگ وتمدن ايران باستان براي ايجاد غرورملي براي ملت شرقي دور ريختن  70ايران به سران 
ميچرخد.هنوزهم تجزيه طلب ،روشنفكرديني ،توده اي و... مطمئنا دركنف حمايت پول بود ، اما براي آنها نه؟ امروز همچنان در برهمان پاشنه 

همين دولت ودوستانش روزگار ميگذرانند. پس جاي شگفتي نيست كه اين جماعت دوچهره كه دهها سال خود را ضدامپرياليست سرمايه 
د، يك به يك در لندن، واشنگتن، پاريس و ... زندگي مي كنند داري معرفي كرده اند و هرروز براي ملت ايران نسخه مبارزه خلقها!!! مي نوشتن

يران و البته جهت گرفتن اوامر از پدرخوانده به نوبت راهي لندن عزيز ميشوند.دولت مكارآنگلوساكسون همه اروپا را براي تحريم بانكي ونفتي ا
يمي كه جز فقير كردن بيشتر ملت ايران نتيجه ديگري نداشته به خط ميكند اما نهايتا خودش از تحريم خريد نفت ايران معاف مي شود!!! تحر

كه فرصتي  ومگر انگليس غيراز اين ميخواهد؟ فرزندان ايران بايد اين قصه تلخ را بارها وبارها بخوانند و اين كينه را در دل نگه دارند تا هرزمان
سال است كه ما را رها نميكند. مگر ما وپدرانمان به اين كشور  200دست داد به جبران محبت ايشان بپردازند. شوخي كه نيست، دولتي بيگانه 

ننگين چه بدي كرده بوديم كه تجزيه، فروپاشي،گسترش فقر و خرافه پرستي را پياپي به ما ارزاني كرده؟ روسيه هم البته از اين قضيه 
يم كه نمي بايست ازايرادات خودمان بسادگي عبور مستثني نيست و به ذكر خدمات شكوهمندآنان هم خواهيم پرداخت. اين را نيز مي دان

كنيم ، چراكه ذكر خيانتهاي خودي مثنوي هفتادمن كاغذ است و در بسياري ازموارد از ماست كه برماست.اما اينجا نكته اي هست كه يادآوري 
برابر  20اين كشورمضحك زماني بيش از سال گذشته پيوسته تحليل رفته است.  70آن خالي از لطف نيست؛ زيرا دولت نافخيمه خود نيز در 

 2014مساحت خود مستعمره داشت و امروز حتي استراليا خواهان جدايي از زيرمجموعه سلطنت متحده است . جدايي اسكاتلند هم براي سال 
م به تالش براي جدايي جدا نشويم بازه 2014به رفراندوم گذاشته ميشود. همچنين رئيس دولت محلي اسكاتلند اعالم كرده حتي اگر درسال 

  چاه نكن بهركسي؛ اول خودت، بعدا كسي!ادامه مي دهيم. پس ما  همان ضرب المثل پارسي را براي گرگ پير استعمار مي خوانيم: 
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  اخبار حزبي 

پان ايرانيسم كوشيده       سال ها استوار گام به راه نهضتكه اين روزها پان ايرانيست ها , در غم از دست دادن ياري عزيز وارجمند     
بود سوگوارند, سرور گرانقدر روانشاد مهندس جمشيد جوان روزگار كه از دوران دانشجويي با دلي پاك وعشقي تمام به ايران وايراني 

ي وياران نهضتي پيوسته بود عليرغم آنكه فرزند دالوري از استان اردبيل بود به مصداق همه جاي ايران سرا پان ايرانيسم به نهضت
من است به كار وادامه زندگي در استان قزوين پرداخت, ونزد همه گان خدمتگذاري شريف ومفيد به حال آب وخاك ميهن خود بود . 

,ياران وخانواده ارجمندشان مراسم يادبودي در مسجد شيشه گر قزوين  او به همين مناسبت پس از خاكسپاري پيكر پاكش در زادگاه
ين مراسم گروهي از ياران وپيشگامان حزبي در معيت بانو صفارپور دبيركل حزب پان ايرانيست به قزوين برپا كردند, براي حضور درا

عزيمت كردند, ايشان از سوي شورايعالي رهبري حزب وهمه ي اندامان حزبي مراتب تاسف عميق خود را به ياران پان ايرانيست 
روزگار اعالم نمودند .دبيركل حزب وهمراهان به هنگام ورود به نشسته در قزوين ودودمان ارجمند سرور مهندس جمشيد جوان 

  .مسوول شايسته تشكيالت قزوين وياران حاضر قرار گرفتند  يمسجد مورد استقبال پرشور سرور حسين
آينده هرچه  كه به ها پان ايرانيست ي كل آغاز گرديد كه ايشان از اميدهاران حاضر با دبيرپس از پايان مراسم مذكور گفتگوي سرو    

سخن گفتند واز كوشندگان حزبي درخواست تالش بيشتر براي پيشبرد اهداف حزب را چشم دوخته اند  بهتر حزب پان ايرانيست 
پان ايرانيست ها بوده است وتجلي دوباره خاطرات مبارزات راستين  مستحكمخواستار شدند, زيرا قزوين از ديرباز از دژهاي 

يژه در مواجهه با عناصر وطن فروش وخائن توده اي در يادها وتاريخ سرزمين جاويد ايرانيان با افتخار ثبت كوشندگان پان ايرانيست بو
  شده است.

  ٭٭٭٭٭٭  
از  ياز ديرباز پايگاهي توانمند براي پان ايرانيست ها بوده است , اين توانمندي زماني مضاعف گرديده است كه بسياراصفهان      

هميشه سرفراز خوزستان به آن ديار كوچ كرده وساكن شده اند به منظور ديداري با ياران حزبي روز سه شنبه اندامان حزب از استان 
شهري ديداري نوزدهم تيرماه دبيركل حزب بانو صفارپور به اتفاق سروردكتر سهراب زنگنه  راهي آن ديار شدند وبا دوستان شاهين 

ويژه مملكتي در شرايط بحراني كنوني مورد بحث وبررسي  اوضاعوناگون حزبي وند ساعته مسايل وموارد گداشتند كه در نشستي چ
قرار گرفت ودر خصوص موانع وديدگاهاي حزب وشوراي عالي رهبري پيرامون حوادث خاورميانه ونقش مخرب شيخ نشين هاي 

ه جوي غربي بويژه امريكاي حاشيه خليج فارس وكشور عربستان سعودي در فرمانبرداري از اوامر كشورهاي استعمارگر و سلط
ه كوشش ها ومجاهدات خويش ادامه دهند ودر گسترش ن خواستند كه منسجم تر از گذشته بجهانخوار , سخن گفتند واز دوستا

انديشه هاي نهضت پان ايرانيسم از هر تالشي غفلت نورزند , زيرا زمان تشنه ي انديشه يگانگي طلب پان ايرانيسم مي باشد كه اگر 
زمان را از دست داده ايم .واين گناهي است نابخشودني براي هريك از ايرانپرستان كه عاشق  در بسط انديشه صورت پذيردقصوري 

  وشيفته ميهن خودمي باشند.
  

  ايران بزرگ ، آرمان بزرگ مي خواهد                                                          

  است.تحقق انديشه هاي پان ايرانيسم : آرمان بزرگ ملت ايران                                      
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  149و148شماره هاي 

 1391خرداد وتيرماه   –سال پانزدهم 

 

اين نشريه ملي از هرگونه مطلب سياسي، اقتصادي، 
فرهنگي، علم و ادب كه در آن از منافع ملي باشد سخن 

مي گويد. هر ماه يك بار به چاپ مي رسد و نوشتارهاي 
نام و امضاء سودمند با امضاي مشخص را مي پذيرد. 

ّ نويسنده نزد   .محفوظ خواهد ماند ت ّم حاک

ک

ن خاک ری ا دا د  راه پا ون    رزد آن 
د د جان و  و دا م    

 خوانيد: در اين شماره مي
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