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 ایرانیسم پان سرافراز درفش

 ایرانی بزرگ ی جامعه اقوام اتحاد

 

 .کوبیم می هم در را ای فرقه حاکمیت های توطئه خاستیم پا به که آنگاه

 مبارز های بلوچ دلیر کردان شما استعمار ضد و آزاده زنان و مردان شما تباران ایرانی نژادان ایرانی میهنان هم

 و زمین ایران ی آزاده مردم دگر و قفقاز سرزمین در گرفته جای نیزمردم و فرارود و رودان میان در نشسته شمامردم

 !برونی ایران در گرفته جای چه و ایران در چه ایرانی برومند فرهنگ به وابستگان شما

 روی ایرانیسم پان اهورایی نهضت رزمندگان نشیب و فراز پر تاریخ از گذشته ی دهه شش از بیش چونان اکنون

 است سخنی.باشد می عزیزان یکایک شما با( پندار)پزشکپور محسن نهضت این ی سربازکوشنده نخستین سخن

 راه این در که وظایفی ایفای راه در و ایم اندیشیده بدان سرنوشت و تاریخ فرمان به آغاز از آنچه از گویا و روشنگر

 . دهیم می ادامه و داده ادامه را نبرد سرسختانه است گذارده ایرانی بزرگ جامعه فرزندان ما ی عهده به سرنوشت

 خیزش آغاز از که است بوده چنین ایرانی فرهنگ و خون خروش و جوشش از برخاسته سخنانی بیان سنت و شیوه

 تاریخ از الهام با مبارزات نقش که زمان بدان تا و است مانده جای بر ما های یادواره و یاد در که زمان آن تا رستاخیز

 گرد را هایی چکیده و فشرده است بسته نقش ما های اندیشه های صفحه بر ایرانی بزرگ جامعه ی ساله هزارها

 خاک از یک کدام سوی به ما خیز و حرکت که بدانند تا داریم بیان جویان نبرد و رزمان هم اگاهی برای و آوردیم

 و دشمنان و ایم نموده پا به خود که مبارزاتی سنگرهای از یک کدام در و تازد می پیش به آینده روزهای ریزهای

 اگاهی برای فریاد و خروش این آنکه دیگر و. دهیم می ادامه را ؛نبرد خوانند می فرا آن سوی به را ما اهریمن یاران

 سرنوشت فرمان به که باشد می ودیار شهر و سرزمین هر از و قبیله قوم هر از ایرانی بزرگ ی جامعه فرزندان ی همه

 و یگانگی سیاسی و اجتماعی نظام ی برپاکننده و آنان مدافع باید بشری جامعه و زمین ایران تاریخ بنابراحکام و

 از گذر راه در ایرانی اقوام بخش آزادگی جنبش که تاریخ از مقطع این در پس.باشیم آنان سربلندی و آزادی

 جامعه دشمنان ی نابکارانه های یورش از ویژه به و روزگار حوادث از را آنچه برآنیم باشد می تاریخ های گذرگاه

 ایم دیافته دهد می پیوند یکدیگر بر را آنان تاریخ های ریشه از برگرفته نهضتی چونان ایرانیسم پان که ایرانی بزرگ
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 راه ودر ایران بادشمنان درگیری های صحنه در تا دهیم سامان را فردا و امروز نبردهای استراتژی و داریم بیان

 . برافرازیم نهضت های درفش ایرانی اقوام یگانگی و بهروزی و آزادگی

 آرمانهای از چند اصول گردید بیان آنچه به توجه باشیدبا می که دیار هر در و قوم هر از تباران ایرانی و ایرانیان

 پیشین مبارزات کشاکش در وبیش کم که هرچند. میدارم بیان را رستاخیز استراژیک و راهبردهای واصول نهضت

 خائنانه ونقش است ضرور همواره آن بر توجه و اصول این بیان که آنجا از اما است آمده میان به سخن آنها پیرامون

 روشن مسیر ی کننده بیان و راهنما چراغ اصول آن مکرر بیان و سازد می آشکار را ایران بزرگ ملت دشمنان ی

 :میشود مبادرت آن از چند اصولی بیان به بود خواهد مبارزات

 

 این که است مدتی ان به وابسته عناصر و ای فرقه حاکمیت نظامات یورشهای نیز و ها توطئه دنبال به  -1

 گذشته تاریخ متمادی های سال و ها دهه مانند به که است گردیده تشدید گوناگون جهات از اقدامات

 و اتحاد از را استعماری و ایرانی ضد سیاست ی همه نگرانی مجموع در و ایران دشمنان نگرانی و وحشت

 بیش که رستاخیزی.دهد می نشان ایرانی بزرگ جامعه به... و فلسفی و فرهنگی های تیره و اقوام نیرومندی

 به ایرانی بزرگ ی جامعه مبارز فرزندان از چند تنی ی وسیله به و تاریخ دل از گذشته ی دهه شش از

 سرزمینهای حاکمه های هیئت تجاوزات و ها یورش با ها کوشش این همواره کشانیده نبرد های صحنه

 تجزیه بند و قید دچار که ایرانی اقوام های سرزمین دیگر تا گرفته امروز ایران از. شد رودررو نشین ایرانی

 .دارد ادامه و داشته ادامه آنها عوامل و استعمارگران های یورش گونه این اند شده یکدیگر از

 

 بنیان زمان آموزان دانش از تنی چند وسیله به و معزی امیر دبیرستان از که اجتماعی وسیع جنبش و حرکت -2

 ای بر ایرانی اقوام اتحاد و یگانگی سرفراز آرنگ زیر تاریخ از برگرفته های آرمان راستای بر شده گذاری

 باشد ایرانی های تیره و اقوام ی همه ی برگیرنده بتوانددر که آباد و آزاد و نیرومند و بزرگ ایران برپایی

 اقوام فرزندان سوی به اتحاد یگانگی پیام مبارزات آغاز همان از گردید عرضه جامعه به و گرفته شکل
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 الزام آنرا قبول اجتماع و تاریخ که بزرگی نبرد در همگامی برای آنها و شد فرستاده ایرانی جامعه گوناگون

 .شدند خوانده فرا نبرد های جبهه به ساخت می آور

 

 و یگانگی سرود و گردید می تر گسترده نهضت فراخوان و ها پیام این که اندازه هر مبارزات آغاز همان از  -3

 و استعماری عوامل و حاکم های هیات شد می انداز طنین منطقه در و زمین ایران در استعمار ضد رزم

 اقدامی هیچ از نهضت مبارزان پادراوردن از برای و خاستند برمی نهضت با مقابله به آنها به وابسته احزاب

 که کسانی تمامی و مردان و زنان و وپسران دختران مبارزات و نهضت گذشته تاریخ. کردند نمی کوتاهی

 و ایرانیسم پان بخش رهایی نهضت شدید نبرد این از حاکی داشتند قرار نهضت صفوف در مراحل این در

 تمامی مسیر این در است بدیهی.است ایرانی ضد عوامل و پرستان بیگانه صفوف با ایرانیست پان حزب

 ی دهه شش از زمان از مقطعی هر در مبارزات از سطحی هر در و آمد می وارد نهضت مبارزان بر ها یورش

 اقوام تمامی المللی بین و سیاسی اصطالح به ازمرزهای برون در چه و کنونی ایران در چه کنون تا گذشته

 زنجیرهای که استعماری های سیاست وحشت و نگرانی. هستند و اند بوده یورش و هجوم مورد ایرانی

 برای یورشی و توطئه هیچ از که هست و بوده حد بدان اند بسته فرو ایرانی اقوام پای و دست بر را تجزیه

 ننموده خودداری ایرانی های سرزمین و ایرانی اقوام خواه وحدت های نهضت گسترش از جلوگیری

 بزرگ ی جامعه موجودیت عظیم اقیانوس در و گرفت ریشه تاریخ دل از که مقدسی جنبش سبب بدین.اند

 ایرانی جامعه بیکران دریای این در موجود های حرکت دیگر با مرحله این ودر داد نبرد ادامه ایرانی

 و عوامل و حاکمه های هیئت ی نابکارانه های توطئه و دشمنی و عناد مورد همواره گردید هماهنگ

 .است بوده ایرانی ضد و استعماری های سیاست دیگر به وابستگان

 

 از آن رهبران و نهضت مبارزات بر انسانی ضد مواردی در و قانونی ضد های یورش انجام و دشمنی اعمال  -4

 به ایرانیست پان حزب و ایرانیسم پان علیه تاکنون 1357 بهمن 22 ایرانی ضد های یورش برپایی هنگام

 نیز و(( آژیر)) تهرانی عاملی محمدرضا دکتر چون رهبرانی و مبارزان قتل از گذشته که است رسیده آنجا
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 حتی ایرانیست پان مبارزان سیاسی و اجتماعی حقوق و اموال غارت و ها مصادره و افکندن زندان به

 حزب و ایرانیست پان حزب چونان ایرانی برادر احزاب یگانگی و اتحاد مورد در ای فرقه حاکمیت

 تشکیل اعالم آن از ای نمونه که زند می رسوائی و مذبوحانه اقدامات به دست ایران کردستان دموکرات

 ها نمونه قبیل این از دیگر رسوای و ناروا اقدامات چونان که باشد می ایرانیست پان مشابه و موهوم حزب

 .است

 

 فرزندان و افغانستانی تاجیک جویان نبرد و کرد دلیر جویان نبرد شما و ایرانیست پان مبارزان میهنان هم -5

 حاکمیت های توطئه و تهدیدها و یورشها اینگونه که دهم می اطمینان شما به ایرانی بزرگ ی جامعه دیگر

 متزلزل را ما مبارزات مسیر در تواند نمی هرگز ایرانی غیر سیاست آموز دست عوامل دیگر و ای فرقه

 فرزندان دیگر و ها افغانستانی و ها تاجیک شما و ها بلوچ شما و کردها شما و ها ایرانیست پان ما.نماید

 ی همه یگانگی اتحاد دشمنان که را ایرانیسم پان دشمنان ما ایم دیده بسیار حوادث این از بزرگ ایران

 . است بوده چنین کنون تا که همانگونه ساخت خواهیم رسوا باشد می ایرانیان

 

 

 بسته نقش پیروزی های پیام ایرانی فرزندان دیگر و ایرانیست پان نبردجویان های پرچم بر که بدانید شما -6

 ها توطئه و ها دسیسه ازاین را ما که بود خواهیم پیروز و مقاوم و سرسخت نیز نبرد از مرحله این در.است

 . نیست باکی

 

 

 ایران پاینده

 ایرانی های تیره و اقوام ی همه اتحاد باد برقرار

 (پندار)پزشکپور محسن


