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بازگشتچاپ مطلبصفحه اصلی

بازداشت پان ایرانیست ھا در نمایشگاه کتاب

24 اردیبھشت ماه 1389

به نام خداوند جان و خرد

پاینده ایران

ھم میھنان،
چھار روز است که 4 تن از جوانان عضو سازمان جوانان حزب پان ایرانیست در بازداشت گروھی
نامعلوم به سر می برند و تالش ھای حزب پان ایرانیست برای محل بازداشت آنھا و دالیل آن به
جایی نرسیده است. سروران بیژن جانفشان مسؤول سازمان جوانان و مھندس کیوان زارع، مھندس
ساسان بھمن آبادی و یاشار اکبری در حالیکه مشغول بازدید از نمایشگاه کتاب بوده اند دستگیر و

به مکان نامعلومی برده شده اند.

حزب ما از این ھمه فشار بر اعضای خود به تنگ آمده و در حیرت است در حالیکه مزدوران و ایادی
بیگانه و تجزیه طلبان علناً در ھمه جا، از جمله نمایشگاه کتاب تھرا بر علیه ایران و ایرانی و تمامیت
ارضی کشور آزادانه فعالیت می کنند، چرا عاشقان ایران و ایرانی، یعنی کوشندگان حزب پان

ایرانیست این چنین مورد آزار و ستم قرار می گیرند.

ھنوز چند روز از جلوگیری شگفت انگیز مأموران امنیتی و انتظامی از برگزرای مراسم سالروز
شھادت نماد ناسیونالیسم ایران، شادروان دکتر محمدرضا عاملی تھرانی که با محاصره پایگاه
سیاوش ( دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست ) ساعتھا پان ایرانیست ھا را در محاصره خانگی نگه
داشتند نمی گذرد که چنین برخوردی با جوانان دالور پان ایرانیست می شود. جرم پان ایرانیست ھا
جز وطن خواھی و عشق به یکپارچگی اقوام ایرانی و سرافرازی ملت ایران چیست که اینگونه تحت

فشار قرار گرفته اند؟

ما از مسؤولین حاکمیت فرقه ای قویاً می خواھیم که عاشقان وطن را بیش از این در تنگنا نگذارند و
ضمن آزادی ھر چه سریعتر جوانان پان ایرانیست و بجای فشار فراوان بر ایران پرستان، وقت و انرژی
خود را مصروف بیگانه پرستان و تجزیه طلبان نمایند و یقین بدانند اینگونه تضییقات، پان ایرانیست ھا

را در ایفای وظایف ناسیونالیستی خود راسخ تر خواھد کرد.

 

پاینده ایران
حزب پان ایرانیست

24 اردیبشھت ماه 1389

   

    

  بازگشتصفحه اصلی 

تاریخ آخرین بروزرسانی : چھارشنبه 25 فروردين 1395

http://www.paniranist-party.org/pages-119.html Go MAR APR MAY

22
2015 2016 2017

2 captures
  

👤 ⍰❎
f 🐦

22 Apr 2016 ▾ About this capture

https://web.archive.org/web/20160422144610/http://www.paniranist-party.org/index.php
https://web.archive.org/web/20160422144610/http://www.paniranist-party.org/print-119.html
javascript:history.go(-1)
https://web.archive.org/web/20160422144610/http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://paniranist-party.org/pages-119.html&t=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%BE%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://web.archive.org/web/20160422144610/https://balatarin.com/links/submit?phase=2&url=http://paniranist-party.org/pages-119.html&title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%BE%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://web.archive.org/web/20160422144610/http://twitter.com/home?status=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%BE%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8http://paniranist-party.org/pages-119.html
https://web.archive.org/web/20160422144610/http://www.paniranist-party.org/index.php
javascript:history.go(-1)
https://web.archive.org/web/*/http://www.paniranist-party.org/pages-119.html
https://archive.org/account/login.php
http://faq.web.archive.org/

