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بازگشتچاپ مطلبصفحه اصلی

نشست مسئوالن و رابطان حزب در تھران

20 خرداد ماه 1390

بنا به دعوت بانو صفارپور، دبیر کل حزب پان ایرانیست، نشستی با حضور مسئوالن و رابطان
تشکیالت شھرستانھا در دفتر مرکزی حزب (پایگاه سیاوش) برگزار شد. در این گرد ھمایی، از
ساعت 9 صبح روز جمعه بیستم خردادماه اعضای شورایعالی رھبری و دعوت شدگان حضور یافتند.

ابتدا سرآغاز توسط دکتر زنگنه صال داده شد و آنگاه برنامه نشست و ھدف از این دعوت بیان شد.

دکتر زنگنه به تشریح آیین نامه انظباطی حزب و اھداف مبارزاتی پان ایرانیسم پرداخته و یاد آور
شدند که رمز پایداری حزب در بیش از شش دھه و عبور پیروزمندانه از فراز و نشیب ھای سیاسی،
تنھا اعتقاد خالصانه به آرمانھای مقدس پان ایرانیسم و رعایت اصول تشکیالتی و پذیرش مقررات و
ضوابط انظباتی بوده که در طول حیات سیاسی حزب پان ایرانیست توسط رھبران و اندامان وفادار

مد نظر قرار داشته است؛

تا آنجا که ھر گاه کسانی خواسته اند نظم تشکیالتی را نادیده بگیرند و از اصول مندرج در
اساسنامه سر باز زنند از حزب رانده شده اند و یا خود ادامه خود سری را در فضای موجود میسر

ندانسته به سویی دیگر روی آورده اند.

حزب پان ایرانیست که پایگاه میھن پرستان است با اصول آرمانی خود به فرصت طلبان مجال سیا
ست بازی و سوء استفاده سیاسی نمیدھد که اگر غیر از این می بود، این حزب نیز ھمانند احزاب

دیگر به ورطه فراموشی و یا فروپاشی سقوط میکرد.

دکتر زنگنه با قرائت بندھایی از مواد آیین نامه انظباطی یادآور شد که شورایعالی رھبری بنا به
پیمانی که در ھر نشست آن را تکرار میکند نمیتواند به اقداماتی که منجر به ھرج و مرج در درون

حزب میگردد بی تفاوت باقی بماند و مرگ یک نھضت اھورایی را شاھد باشد.

شورایعالی رھبری حزب، با درک شرایط سخت و دشوار سیاسی امروز و با توجه به ضرورت یک
تشکیالت منزه و وفادار به آرمانھا برای ادامه راھی که نقشه آن توسط زنده یادان محسن پزشکپور
و دکتر محمدرضا عاملی ترسیم شده است باید به فضای پاک و به دور از آشفتگی و نظم

تشکیالتی اھمیت می داد و چنین کرد.

آنگاه بانو صفارپور، دبیر کل حزب پان ایرانیست، با خوش آمد گویی به مدعوین، با اشاره به راه
دشواری که فرا روی حزب قرار دارد بیان داشت:

دبیرکل، برگزیده شش تن از ھفت عضو شورایعالی رھبری است و اصول دمکراسی ایجاب می کند
که تمرین دموکراسی را از خودمان آغاز کنیم تا بتوانیم تحقق آن را به ملت ایران وعده دھیم و این

امر میسر نیست مگر با قبول ضوابط و احکامی که از سوی کنگره به تصویب رسیده است.

ما برای تشکیل کنگره از مدتھا قبل با ممانعت و مخالفت مقامات امنیتی روبرو ھستیم ولی
مسئولیت اداره حزب را به این بھانه بر زمین نگذاشته و نمیگذاریم و به دیگران ھم اجازه نمیدھیم بر
موج بھانه جویی ھای دستگاھھای امنیتی سوار شوند و با ایجاد شکاف به درون تشکیالت رخنه

نمایند.

من در حضور رھبر فقید و فنا در آرمان مکتب پان ایرانیسم، زنده یاد محسن پزشکپور و اعضای
شورایعالی رھبری سوگند یاد کردم که برای پاسداری از آرمانھای حزب و پیشرفت آن از نثار جان و
مال دریغ نورزم و تا کنون به عھد و پیمانم وفادار مانده ام و شرایطی را فراھم ساختیم که اینک
میتوانم ادعا کنم حزب پان ایرانیست، پاک ترین و منزه ترین تشکیالت سیاسی کشور است و

انضباط و نظم تشکیالتی موجود راه را برای کوشش ھای آتی ھموار کرده است.

اما در این راه به ھمراھان شایسته و آرمانخواه نیاز دارم. به شما که در سراسر ایران سکونت دارید
و میدانم که از بوته آزمایش سر بلند بیرون آمده اید؛ شما ھا بازوی توانای حزب ھستید و باید با
استواری و پای بندی بیشتر راه پندار را که راه سر افرازی ایران و ایجاد حاکمیت ملت ایران است

دنبال کنید.

پس از بیانات بانو صفارپور، ھر یک از حاضران به طرح سواالت و نظرات خود پرداختند و پاسخ ھای
الزم داده شد. جلسه به مدت یک ساعت برای صرف نھار متوقف شد و آنگاه به کار خود ادامه داد.
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سروران جاوید از اصفھان، پشتکوھی از شاھین شھر، آصف از خوزستان و طالیی از گرگان ھر یک
به بیان مطالبی پرداختند و بر آرمانخواھی خود تاکید ورزیدند. سروران امیری از شیراز و بھمنیاری از
یاسوج نیز در بین مدعوین حضور داشتند. قابل ذکر است که سرور غالمی به ھنگام سفر از رودسر
به تھران در بین راه دچار حادثه شده قادر به حضور در نشست نگردید ولی با ارسال پیام، نتایج

نشست را مورد تایید قرار داد.

مھندس شھرام یزدی از جمله سخنرانانی بود که به ضرورت تغییر روش ھای اطالع رسانی اشاره
کرد. وی اظھار داشت:

حزب پان ایرانیست در حیطه اندیشه و آرمان و خط مشی ھای کلی ھرگز با کمی و کاستی مواجه
نبوده ولی برای برنامه ھا و شیوه ھای اجرایی رسیدن به اھداف خود نیازمند به روز شدن است. از
جمله توصیه ھای ایشان، برنامه ریزی برای تھیه آرشیو قوی و کامل حزبی و نیز ضرورت معرفی
اندامان پیشکسوت و صاحب نظر حزبی که قھرمانان زنده میھن مان ھستند بود. وی به فاصله

 
نسلھا در حزب اشاره کرد و راه حل آن را نشستھای مستمر اندامان اعالم کرد.

آنگاه سرور منوچھر یزدی عضو شورایعالی رھبری و سخنگوی حزب به ایراد سخن پرداخت و اشاره
کرد:

ما از صبح تا به حال پیرامون خانه مان و اندرون آن سخن راندیم و به رایزنی پیرامون این امر پرداختیم
که چگونه باید حزب را منزه و پاک و استوار نگه داریم و نظام شامخی را بر آن مستقر سازیم تا
آسیب پذیری آن به حد اقل برسد، اینک اجازه دھید به این موضوع بپردازیم که ما در کجا ایستاده

ایم، فضای سیاسی ما چگونه است، و جایگاه ایران در عرصه جھانی کجاست؟

سرور یزدی در ادامه سخنان خود بیان داشتند جھان در شرایط دشواری قرار دارد، بحران اقتصادی
رھبران دولتھا را به تصمیم گیری ھای غیر انسانی و خالف پرنسیپ سیاسی وا داشته و بازار دروغ
و ریا را گرم و ملتھب ساخته است. ھیچگاه جھان تا بدین حد در فساد سیاسی و بی حرمتی به

بشریت و دروغ پردازی و استفاده ابزاری از ارزشھای معنوی آلوده نبوده است.

سالھای مدیدی است که پرچم دموکراسی خواھی از دست رھبران غرب بویژه آمریکا به زمین
نیفتاده است ولی به ھرجا گام نھادند جز جنگ و آشوب و انقالب چیز دیگری به ارمغان نبردند.
سیاست ھای خصمانه آمریکا در خاورمیانه که کانون انرژی و نفت و نیروی انسانی است آن چنان
آشکار است که دیگر ھیچکس حتی در اندرون خانه اش الف و گزاف آمریکا را برای اشاعه
دموکراسی باور ندارد و اصوال ادعاھای غرب جز اسباب مضحکه و تمسخر برای مردم خاور میانه

نیست.

سرور یزدی در مورد اعتراضات مردم کشور ھای عربی به این نکته اشاره نمود: آنچه که در تونس و
مصر و لیبی و یمن و سوریه میگذرد ھرگز یک بھار عربی نیست، مردم خاورمیانه از حضور رھبران
ناالیق، فاسد و دیکتاتور خشمگین و خسته اند ولی فاقد نھادھای دموکراتیک و احزاب و بینش
سیاسی ھستند؛ آنان به اغتشاش و شورش علیه رھبران شان ترغیب میشوند و به خیابانھا
میریزند؛ ھنگامی که حکومتی را سرنگون میکنند تازه به چاره جویی میپردازند که حال باید چه

کنیم؟

اینجاست که سر و کله سیاستھای گوناگون برای غارت آن کشور ظاھر میشوند تا با دستور العملی
جدید، چھره ای تازه ولی وابسته و اجیر را به مردم آن سامان تحمیل نمایند. این جابجایی ھا آسان
صورت نمیگیرد. اختالفات داخلی کار را به جنگھای داخلی میکشاند و نبرد بر سر تقسیم قدرت جان
ھزاران نفر را میگیرد. تصفیه ھای خونین و غارت اموال بنام مصادره، آرامش را از جامعه سلب میکند
و در این آشفته بازار ، اقتصاد و تولید داخلی لطمه جدی میخورد؛ اما سرکوب و اختناق اجازه نمیدھد

دلسوزان به ارائه طریق بپردازند.

تنھا حاکمانند که سخنرانی میکنند و کالم شان حجت است. در چنین فضایی است که دشمن
ھوس دست اندازی به کشور آشوب زده به سرش میزند و جنگھای خونین به راه میافتد. گاه
قدرتھای سرمایه داری با بمب افکن به سراغ کشورھا میروند تا با تجاوزی آشکار دست متجاوز
داخلی را کوتاه کنند! نتیجه آنکه بحران و جنگ و شورش ھای داخلی به کشورھا اجازه رشد و
ترقی و توسعه نمیدھد، بلکه به بازاری مصرف کننده کاالھای دیگران و فروشنده منابع خود تبدیل

میگردد!

سرور یزدی در پایان اظھار نمود ھمه این شورش ھا و اعتراضات در خاورمیانه به اسالم خواھی که
تنھا آموخته مردم است ختم میگردد. ھمه به حکومت ھای اسالمی تن میدھند در حالیکه خود از
درون به فرقه ھا ی گوناگون تقسیم شده اند و تا قرنھا بار اختالفات مذھبی را با خود حمل خواھند
کرد و خون میریزند و تخریب میکنند و با ھیجان و بحران روز گار رامیگذرانند و در چنین فضایی چه

جای حکومت مردمی و توسعه و پیشرفت خواھد بود؟

ما در ایران از این معابر گذشته ایم و عوامل دست اندر کار راه اندازی این طوفانھا را میشناسیم. ما
بر اساس فرامین مکتب خود باید در نشست ھای حزب به شناخت دوستان و دشمنان ملت ایران
بپردازیم و رویدادھای منطقه را با حساسیت دنبال کنیم و بدانیم امروز دشمنان بیرونی خطرناکتر از

ھمیشه و بی پرواتر از گذشته ھستند و به بلند گوھای آنان ھرگز اعتماد نکنید.

ما از یک پشتوانه پاک و مقتدری برخورداریم که آن فرھنگ اصیل ملی ما ست. ما از آموزه ھایی
برخورداریم که در مکتب ناسیونالیسم ملت ایران به روشنی تصریح شده است. ما از عزمی بر
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خورداریم که رھبران حزب به ما آموخته اند. بنا براین به این بازوھای توانا تکیه کنیم تا کشور را به
سوی ساحل آرام سازندگی و سر افرازی و اقتدار ملت ایران پیش ببریم.

در پایان مھندس ابراھیم قیاسیان، مسئول دفتر مرکزی حزب، ضرورت تالش بیشتر از سوی
مسئوالن حزب را یادآور شد و تاکید نمود که امروز بیش از ھر زمان دیگری ما باید نگران توطئه ھای
دشمنان ایران باشیم زیرا اندیشه ناسیونالیسم و میھن پرستی و توجه به فرھنگ ملی جایگاه
شامخی در افکار ملت ایران پیدا نموده است. ما باید بتوانیم خانه امنی برای پذیرش این اندیشه

ھای ناب فراھم سازیم.

در پایان ھفت پپمان به نیت تجدید عھد با خدای ایران خوانده شد و نشست پر ثمر در ساعت 5 بعد

 
از ظھر خاتمه یافت.

 

   

فرستادن دیدگاه

نام :

ایمیل :

دیدگاه :

 
 

دیدگاه کاربران :

تاکنون ھیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !

    

  بازگشتصفحه اصلی 

تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399
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