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 سخني با اندامان حزب
 اصلي از رفتار رنجش. گذشته شده استپان ايرانيست بيش ازحزب وارده براخير شاهديم كه فشارهاي دوستان و ياران؛ در روزهاي 

تهديد نظامي  .پي داردچنين فضايي را درطبيعتا  حاكميت، كننده بيگانگان بركشور وخرد ، زيرا فشارامنيتي جمهوري اسالمي نيست
داده كه نمي خواهد به هيچكدام از مخالفين سياسي ؛ جمهوري اسالمي را در وضعيتي قرارنيز تنش دروني تحريم اقتصادي وهمراه با

  .دهدخود مجال خودنمايي  كيا ايدئولوژي
 نتيجه عميق شدن قصه تلخ جداييده ميشود و جزدامن ز بشكل متناوبموضوعي آزاردهنده است كه تشنج بي پايان بر ،درد ما امروز
 تضييقات و نيز! حل بحران كنوني كشوررهبري در توسط شوراي عاليانجام معجزه انتظارات باال از ،سوي ديگر .نداشته است يديگر

درك . كشوراستثمره برخي سوء تفاهمات ويا نبودن بينش الزم از وخامت شرايط وشودكه گاه وبيگاه مطرح مي است حزبوارده بر
كند تا دريابيم چرا بايد اندكي كمك مي،گرفته استترين گذرگاههاي تاريخ خويش قراريكي از سختكه دروضعيت امروز ايران از  ما

 يي براي اندامان حزب است تا كمتربلكه تمهيد فضا ،گزاردن آرمانهاي پان ايرانيسم نيستازشكيبايي، كنارمنظور . شكيبايي كنيم بيشتر
بايست مي ! حاكميت سازش كرده اندبا كه وارد ميكنند  هجمه بي دليل عالي رهبريرگان شورايكه بر بزكساني.گيرندهجمه قرارمورد

ليل واضح ، دشوندنمي اقناعبخوانند و اگر انتقادهاي جدي به مديران كشورحزب و هايدفاع ازآرمانرا در ابتدا نوشتار اين بزرگواران
! ؟شودنميبرخوردي  و رند كه شما چطور چنين ميگوييدگيايراد ميآنكه برخي ديگرترجالب. خويش ارائه دهند گفتارو برهان آشكار بر

ر محاصره مزا. گرفته اندتهديد قراربازخواست وبارها موردبارها و اندامانذشته دبيركل وديگرسال گدرطول يك منتقدين اخيربدانند
ازخواست ، ببنيادمراسم روزحضورياران شهرستاني درازجلوگيري ،بنيادسياوش درروز حمله به پايگاه،شهريور10 روز پزشكپور درسرور

بدليل  سرور پندارسالگرد درگذشت دبيركل در برمضاعف فشار  ،سرور بهمن آباديممنوع الخروج شدن  ،مسئولين شهرستاني متناوب
 .  گرديدآن چيزي است كه بدنبالش مينمونه اي از... در منزل خويش و  برگزاري مراسم

حزب پان ايرانيست  .دليلش نيز آشكاراستزب با برخي نهادها رسانه اي شود؛ پنهان حدرگيريهاي پيداو نخواسته اندهبران حزب ر 
آخور  در نيست كه سراسبكاران حقوق بشرجنس كه سازمانهاي جاسوسي بيگانه يا از فرقه گراي وابسته ب قماش گروههاي قومگرا واز 
همان رسانه ها  تبليغبا  زده ميشود و ببندشان در رسانه هاي جهاني جار و كوچكترين بگير ويي بين المللي دارند دهاي مافيانها

نند و در مرثيه گذراروزگار مي تحت نظارت دولتهاي بيگانه رفته و مغرب زميني به چندصباحي بازي مطبوعاتپس ازته ومعروف گش
اني دوم بدهد حزب پان ايرانيست ازجنس احزابي نيست كه بيانيه فدايت شوم براي متجاوزان جنگ جه .مي خوانندروضه  قدرت 

المعامله  اينگونه سياست بازان وجه. چراغ سبز براي يورش مجدد دهند انزمتجاو تاريخ جنگ جهاني دوم، بهتا درلواي نبش قبر
 يست بخواهدپان ايرانحزب اگراما  ؛نين بيانيه اي دستگير نمي شوندچ هستند و اينجاست كه صادركنندگان بيرونيقدرتهاي دروني و

گرامي كوشش  دوستان. نيست جهنم برايش تدارك ديده ميشود زيرا پان ايرانيسم از آن خاندانهزار دارد،مخالفتي ريشه اي را ابراز
  .دكنند كه اين تفاوت را درك كنن

شد و به اساسنامه حزب ميتواند راهگشا باركمي مداقه د، جدايي و برگزاري كنگرهد قصه تلخ در مورمورد پيامهاي متناوب دراما  و
انتخاب اعضاي شوراي عالي  «: اساسنامه حزب پان ايرانيست 7 ماده از )ث(بند توجه گردد كه مطابق با . مباحث پايان دهدبرخي 

 .از وظائف كنگره عادي است »رهبري و داوران
كل ماه دبيرا تشكيل ندهد، پس از دوكنگره رشوراي عالي رهبري در موعد مقرر، چنانچه« :همين ماده از )سه(براساس تبصره  

 3شهرستان به شرطي كه حداقل از  10غير اينصورت با گذشت دو ماه مسؤوالن در، كنگره حزبي را دعوت نمايد موظف است
  ».عادي را تشكيل دهند ةتوانند با رعايت ظوابط، كنگر مي ،استان كشور باشند

 فوق ةكنگر- 8ماده  « :شرح زير استپيش بيني كرده است كه ب 9و  8د طي مواساسنامه كنگره فوق العاده را نيزا،كنگره عاديبغير از
دو كنگره طبق شرايط تشكيل  ةحزب در فاصل ةالعاد فوق ةبنا به تشخيص شوراي عالي رهبري و مقتضيات حزب، كنگر: العاده
 -9ماده « ».شوراي عالي رهبري اعالم ميشود ةالعاده بوسيل فوق ةكنگرمحل ودستوركار. گرددهاي عادي برگزار مي كنگره

ب ـ رسيدگي . الف ـ شنيدن و بررسي گزارش شوراي عالي رهبري يا دبير كل و اخذ تصميم بايسته:العاده فوق ةكنگروظائف 
 ».به هر موضوع ديگري كه تشخيص دهد
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سال گذشته و از زمان برگزاري كنگره نهم حزب پان ايرانيست تاكنون ، برگزاري حزب همه ميدانند كه در طي چند اندامانياران و
ت حتي در زمان برگزاري مراسم وفازه برگزاري كنگره را نداده اند وهرگز اجا نهادهاي ذيربط. زميسر نشده استكنگره حزبي هرگ

د كه هرگز امكان شرايط چنان تمهيدش) فوق العاده لبشك(كنگرهتشكيل جلوگيري ازجهت مرد به بزرگسرورپندار وسالگرد عروج آن 
كه طي آن امكان برگزاري كنگره حزبي نبوده را  اوضاع مشابه سالهاي اخير ،اساسنامه حزب لبتها .برگزاري كنگره وجود نداشت

ماده همين  )يك(درتبصره  و نمايداعالم مي سال 3عالي رهبري را مدت فعاليت شوراياساسنامه  10 ماده. پيش بيني كرده است، است
                     : دارد اشعار مي

 »مسؤوليت شورايعالي رهبري تا گزينش و شروع كار شوراي بعدي ادامه خواهديافت«

امكان برگزاري شرايط چندسال گذشته است كه به هيچ روي ين جهت بطور شفاف وگويا ناظربراواز زمان استفاقد قيد ،تبصره فوق
تا زمان برگزاري كنگره دهم  كه در كنگره نهم برگزيده شده حزباست شورايعالي رهبري مهيا نبوده؛ بنابراين هويد كنگره حزبي

 .و مسئول اداره حزب پان ايرانيست خواهد بود ستپابرجا

و با اراده استوار برمجموعه مشكالت فائق آيندتوانمند حزب توانسته اند دبيركل شجاع و ،در راس آنشورايعالي رهبري و  ؛نرايا
بزرگان و پيشكسوتاني هم كه راه خويش . و جوانان حزب را به آينده اميدوار حزب پان ايرانيست را زنده و پويا نگاه دارندخويش 

زب، تصميم شورايعالي ، احترامشان بر همه ما واجب است و ثواب اينست كه اندامان حچارچوب اخير تبيين كرده اند خارج ازرا در
 براي رفعزمان راگذشت و شورايعالي رهبري بسپارند بويژهبرعهده بزرگان و اپذيرفته و حل هرگونه مشكلي ررهبري را دراين مورد

آرمان اشو زرتشت،كورش برگرفته از با تمام ناهمواريها راه خويش را كه حزب پان ايرانيست  .و راهنما قرار دهندتنش اخير شاهد 
وضعيت موجود  نشريه ، سايت حزب و جلسات حزبيدر . دهدبوده ادامه ميپرست تاريخساز  فردوسي پاكزاد و هزاران ميهن بزرگ،

گردد و در مواضع پان ايرانيسم بيان مي ،النهپرهيز از تندروي غيرمسئو ميشود و با حفظ آرمانهاي حزب و به بوته نقد و بررسي گزارده
 .شوند ولو تنها از راه رسانه هاي حزبياهند با ما همراه شوند، همراه ميشنوند و آنانكه بخوما را بشنوند، مي نانكه بايد سخناين بين آ

احث امنيت ملي و فرهنگي ترين مببه اساسي ما ماههاي گذشته پردازش در گردد، حاكميت ملت بايد اضافه واما درباره ساختار نشريه
نوشته ها اينكه دربرخي از. بوده استكشور نگرش بر وقايع روز اميت ارضي وحفظ تممعاصر،ف توجه به حوزه هاي تاريخ عطايران با

اه ما به عرصه منافع ناشي از نگ ،گرددعنوان باصطالح اپوزيسيون تازش مي نقد گرديده و دربرخي ديگر به دشمنان ايران باحاكميت 
مراجعه به آرشيو نشريه  .مطالب تكراري منتشر كرده ايم  ادعاها برخي نه برخالف اغراق كرده ايم و اين مسير تاكنون نهدر. ملي است

اما برخي  ،مقاالت خود را بفرستيد تا منتشر گرددبارها وبارها تقاضا كرده ايم كه نظرات و همچنين. در ماههاي گذشته كامال گوياست
عالي رهبري ته ازسياست تبيين شده توسط شوراي برگرف بايد گفت كه شيوه مانيز مشي نشريه درمورد . تنها به خلق ايراد مي پردازند

ت كه هركس در راه اعتال و اصل پذيرفته شده ما اينس. كنند والغيراست و تهيه كنندگان نشريه تنها وتنها از دستورات حزبي پيروي مي
دنياي ما برخالف . گيردقبال قرار ميملي مورداست،به ميزان حركتش درمسيرباشد حاكميتمي بردارد ولو آنكه از اركان اقتدارايران گا

 .ماست شيطانبا ماست پاك است و هركس منتقد  شود كه هركسوسفيد خالصه نمي برخي مطبوعات داخل و خارج در دو رنگ سياه
فروپاشي ايرانيست و سياهي مطلق آناني هستند كه سقوط و پان ايرانيسم و سرافرازي ايران و تنها سفيدي براي ما پاسداشت آرمان 

كه در راستاي منافع ملي و از ديدگاه حزب پان ايرانيسم  يان طيف وسيعي از نيروهاي سياسي قرار دارنددراين م .ايران را بخواهند
اشت چه ماركسيست، اگر قدمي در پاسدجمهوري اسالمي و  چه سپاهِي ،اينجاست كه هركس. كه كامال بديهي استگردندمي ارزيابي

سركوب تروريستهاي تجزيه طلب پژاك توسط  راستاهمين  در .واقع ميشودال استقبهمان ميزان موردبه  ردارد،ايران ومنافع ملي ب
 . مي شود نفي و نهيدر امور اقتصادي و سياسي كشور  نظامياندخالت گسترده مورد تقدير قرار ميگيرد وپاسداران سپاه 

حزب را در بن بست نيستي رها  كه با حركتي بي موقع مجموعهخواهندراهبران حزب نمي  بزرگواران و فدائيان پان ايرانيسم؛
نيروهاي حزب تبديل  كيفي كمي وتهديدهاي پيش آمده را به فرصتي براي رشد  ،و هوشمنديامروز بايد با درايت . كنند

شجاعت هميشه : هوآخراينك .گرفتر راه پاسداشت تماميت ايران بكاررا داندامانش د و در روز موعود توانمندي حزب وكر
 .كنمميكند امروز بيشتر تالش مي  فرياد زدن نيست؛ گاهي صداي آراميست كه نجوا

 پاينده ايران
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 دبيركل گفتار

 زنان ايراني در عرصه تاريخ، اجتماع و سياست
بابك خرمدين و ، يعقوب ليث صفارنوشيروان، داريوش، تاريخ نشان ميدهد كه در دامان زن ايراني،آزاد مرداني چون كورش،

 .يافته اندپرورش  ،جهان تا به امروز داشته اندايران وكه نقش موثري در ساختار تاريخ و تمدن نادر 
ي آزادگاستعماري وهاي بزرگ ضدجنبشانه درهم پاي و هم رديف مردان مجدداشته و مقام وااليي قرارراني همواره دراي انزن

بخش ملت ايران حضورداشته و درطول تاريخ درايجاد فرهنگ تاريخساز ايران نقش داشته وبه مقام پادشاهي ويا درياساالري 
 .چون آرتميس رسيده اندهم

براي  1314ماه سال دي 17براي آزادگي زنان ايران در سرآغاز جنبشي بود  ،رضا شاه ،فرمان كشف حجاب سردار دلير ايران
اين فرمان نكته اساسي كه در .هاي ملت ايران در آن روزگارپايان بخشيدن به ديگر تيره روزي جامعه ايراني و سرافراز ساختن

شود  ملي ايران ناميده مي ي وتساوي حقوق زنان ومردان در جامعةه آنچه به نام آزادبايد بدان توجه داشت اين است ك
نگونه كه البته آ. غل مقامات اداري باشندبتوانند شا براي زنان تنها اين نيست كه مفهوم آزاديداراي مفهومي ژرف مي باشد و

كارهاي ،ورزشيهنري،هاي فرهنگي،كوششسازمانهاي اداري،درمدارس،. ه اندخود خالقيت نشان دادازديده ايم بانوان ايراني 
درخشاني از  چهرة، مادري وهمسري م وظيفةدركنار اين كوششها به انجاهداشتي وحتي كارهاي انتظامي،پزشكي، بفني،خلباني،

 .خود نشان دادند
جامعه تشكيل شده است از واحد خانواده كه دو پايه و ركن ، آيين ناسيوناليستي ملت ايراندر فرهنگ و فلسفه ايراني واما در 

توان گفت زنان مسووليت ميقش زنان كمتر از مردان نيست و وليت و نراستي عقيده داريم مسئما ب .اساسي آن زن و مرد هستند
ه ديداجامعه ايراني ناين فرمان، نقش سازندگي زنان را درته و قبل از اما در گذش. ونقش اساسي و مهمتري از مردان دارند

وجود آوردند كه هرگز بر مهمترين ركن سازنده و استواري جامعه ملي ها و نظامات اجتماعي را بانگاشته اند و در نتيجه سازمان
 .نداشت ءخالت و مسووليت زنان اتكايعني د

جامعه  تساوي حقوق زنان با مردان دراين خالصه نميشود كه زنان درو يا تاثيرما پان ايرانيستها، مفهوم آزادگي وبنابراين به نظر 
بايد قبول . با مردان باشند ر امور ديگري از اين قبيل هماهنگيا دي اداري و اجتماعي را كسب كنند وهابتوانند مقامات و پست

ه خواقام واالي مادري كه پرورش دهندة نسل ايرانمنقش در رسالت زنان ايراني بعد ازداشته باشيم كه مهمترين و اساسي ترين 
ملت ايران است و بايد زنان را بدين باور معتقد ساخت و  آينده ايران است، شركت كردن آنها در ساختن سرنوشت شايستة

زن ايراني بايد سرنوشت، خصوصيات و حقوق جامعه ملي خود را بشناسد و بداند كه او نيز  .گي الزم را پديد آوردفضاي فرهن
ه ملت خود و پيروز گردانيدن جنبشهاي بزرگي بخش ميهن خويش مسئوليت و وظيفة مهمي مانند مردان براي ساختن آيند

ن زنان به لزوم ايفاي اين نقش سازنده ومهم اجتماعي، معتقد ساختادراك دقيق و وسيع ايجاد چنين تشخيص و .عهده داردب
 بتوانند براي اين رسالت و نقش تي است كه جامعه زنان ايرانسياسي و فرهنگي، فراهم ساختن موجبات و امكانااجتماعي ، 

ل تساوي حقوق سياسي، بوجلوه درخشان ديگر آن قاساسي جنبش زنان بايد اين باشد ومفهوم  .اجتماعي گام بردارد سازندة
هاي چيز مسووليتبيش از هر بدانند كهايراني بايد  دخترانپس مادران وخواهران و .بوداجتماعي وفرهنگي زنان ومردان خواهد

 .ن جامعه خود دارندنند وظيفه مهمي براي ايجاد ساختاجتماعي خود را بشناسد و بدا
، از درك چنان مرحله اي زنان ايراني بايد بر. راي زنان ايران قائل نيستيمها، نوعي آزادي تصنعي يا صوري را بما پان ايرانيست

گذاري و ملت ايران را بنيانافتخارتر پرسي برسندكه اساس جامعة پيروز و سياهاي اجتماعي ونقش آمادگي براي اجرايقبول و
مهمترين روشهاي همگامي و  سياسي از اجتماعي و نيروهايعرصه ها و كوششبدين سبب شركت آگاهانه زنان در .تحكيم نمايند

 .دوشي در اصل تساوي حقوق زنان با مردان مي باشدهم
 پاينده ايران                                                                                                                                
 »ايرانيست دبيركل حزب پان « زهرا صفارپور 
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 كالبد شكافي روشنفكران نفتي
 شاه دارد تخت طاووس را به دهانه آتشفشان ميبرد

 .شركتهاي نفتي سر همه ما كاله ميگذارند 
 مايه داري هاي بزرگ كه ميكوشد خودش را پنهان نگهداردسر

 )18قسمت( منوچهر يزدي: نويسنده

، به اوج  قربانيان روشنفكران انقالب بودند شك بي  انسان بيگناه كه 400رحمانه  كشتار بي آتش زدن سينما ركس آبادان و ي باجنگ روان
در خود فرو رفت   شاه. نجامدابساماني بيكشتار و نا ،هرج ومرج  ،جنايت  سياسي به اين همهشاه هرگز تصور نميكرد فضاي باز...رسيده بود 

 . داداز دست  بر خالف گذشته ا راو از سر ياس و نوميدي ، قدرت ابتكار در خنثي سازي توطئه ه
قدرت  ن صورتآسها تاثير بگذارند در سترا تصميم گيري شاه بدليل افزايش كانونهاي جنگ رواني ميدانستند كه اگر بتوانند در تئوريسين

كه ، بويژه آندرك كرد آموزگارجاي مي بانتخاب شريف امار آن را ميشد ازو اثمدآوجود اين اختالل ب متاسفانه. مختل كرده اندفرماندهي را
زنده  مصيبت بزرگواكنش شاهنشاه  به . آوردن شاه بودن و استفاده از داروهاي بنيان برافكن، عامل موثر ديگري در ازپاي دربيماري سرطا

 .ست وزير بود  سمت نخشهريور ب 5مامي در روز تصاب مهندس شريف اناكناري آموزگار و، برركس سينمازنده سوختن انسانهاي بيگناه در
 ،ترين مقام است نايل گشته بوداعظمي كه باال سونري به درجه استادهبي پرورش يافته و درمكتب فرامايك خانواده مذشريف امامي در

شايد  مدنظربود، تصور ميرفت كسي دنبال شايسته ساالري نبود بلكه ارتباطاتولي درآن روزها ديگر ،انتخاب شايسته اي محسوب نميشد
اما شريف انيت به مذاكره سازنده دست يابد و يا با روحواند صداي بي بي سي را خاموش كندويا انگليسها را بر سرعقل آوردشريف امامي بت

نه ها، به تعطيل قمارخا و به همين دليل او گمان ميكرد انقالبيون درد دين دارند ؛موفق نبود و رهبران اپوزيسيون امامي در مذاكره با روحانيون
ا دوستان صميمي اش بودند مانند هويد از رجال سابق را كهاو عده اي از. اعالم نمودزادي احزاب راآ ،اقدام كردها هاو مشروب فروشيكازينو

 »درد دين« كه كسي وكامال آشكار بودرا راضي نميكردروشنفكران معترض ها اما همه اين كار... بازداشت نمود ،رييس ساواك، صيري ن و
يك از به هر، اي روشنفكران نيز پاياني نداشتهشعار. ه تا نظام شاهنشاهي را ازجاي بركند سي تبديل شدندارد بلكه دين به يك اهرم سيا

 ، حربه ايخواهي نيزمانند دينخواهيبنظر ميرسيد كه آزاديمطالبات ديگري را مطرح ميكردندو مه عمل پوشانيده ميشدتقاضاهاي آنان كه جا
 .آوردن نظام است ي دربراي از پا

منتهي شد  »حكومت مذهبي« انون اساسي بود تغيير ماهيت داد و به درخواستبحال اجراي قمطالبات تظاهركنندگان كه تا 1357عيد فطر روز
براي حفظ جان تري پيداكرد تا آنجا كه دولت مجبور شد نا امني ها ابعاد وسيعگونه مذاكره براي اصالح امور تلقي گرديد و و اين پايان هر

 .مردم بيگناه حكومت نظامي اعالم كند 
د فرماندهي انقالب تبديل كه به ستاراديو بي بي سي اما . شدقرار برماه 6شهر ديگر به مدت  11ران و تهدر حكومت نظاميشهريور 16از روز 

اط حساس همه نقكه در نيروهاي نظامي !خواهدبودان ژاله راهپيمايي دشهريور درمي17 ظامي روزجمعهعليرغم حكومت ن:اعالم كردبود شده 
التماس  فرمانده.. .يي نرسيدجازان براي متفرق كردن مردم بتالش فرمانده سربا...مستقر شدندطراف ميدان ژاله نيزادر،شهر موضع گرفته بودند

 بازتعدادي سرو گ گلوله ها فضا را پركردان صداي شليناگه...انون حكومت نظامي به پيش ميرفتندقجه به هشدارها وولي مردم بي تو ميكرد
بيش .كرد درصاپي آن فرمانده حكومت نظامي دستورشليك بسوي مردم رادر !شدكجا آغاز، هيچكس نفهميد تيراندازي ازنقش زمين شدند

 »جمعه سياه«چه بود اين روز هر... شودبرداشته  »شوماين روز«باشد كه پرده از اسرارهنوز زود يداش...تعدادي زخمي شدندكشته ونفركصدياز
اكيدا به سوي اندهان حكومت نظامي فرمان داد ، و به فرمز همه شاه را نگران و عصباني كردانگيخت و بيش اناميده شد و خشم عمومي را بر



143شماره  -1390ديماه -سال چهاردهم                                                 نشريه داخلي حزب پان ايرانيست       -حاكميت ملت  
 

7 
 

خيابانها بال اثر شد و از آن روز ببعد ديگر ارتش در . مردم شليك نگردد و براي پراكنده ساختن شورشيان از گلوله پالستيكي استفاده شود 
 .مردم بر روي لوله هاي تفنگ آنان گل ميگذاردند

رق ساختن شورشيان و ابزار متفايران فاقد پليس ضد شورش بود  كوبگر ميناميدند ،يم ايران را مستبد و سرزمان كه راديوهاي بيگانه رژآن در
و ميخواست از اوضاع آشفته با كنسرسيوم كه سخت جاني ميكرد يك روز بعد ازجمعه سياه درگرما گرم مذاكرات دولت .نيز وجود نداشت

كه تقاضاي افزايش حقوق ها بود اين اولين حركت نفتي.تصاب كردندگران پااليشگاه تهران اع،كاربرداري كند بهرهي ودستپخت خود سياس

به اعتصاب  قاي خميني نيزآشهريور  23روز . آنان پيوستندوكرمانشاه نيز به شيراز ،بادانآ ،اصفهان ،سه روز بعد پااليشگاههاي تبريز.. .داشتند
كس به اين عمل غير به اسراييل ميدهد و در ايران هر كوبي مسلمانانت كشور را براي سرشاه  نف«: كارگران نفت پرداخت و درپيامي گفت

 »! ا سر نيزه جوابش داده ميشوداتساني اعتراض ميكند ب
كارهايشان كميته هماهنگي اعتصاب نفت به سر موافقتكارگران پااليشگاه ها موافقت كردو كاركنان با افزايش حقوق چند روزبعد دولت با

خوبي ميدانست بازگشتند، شركت ملي نفت ايران همچنان كه قبال بدان اشاره كردم ازمديريتي آگاه ومسئول و ميهن پرست برخوردار بودو ب
است و حوادث و رويداد هاي صورت گرفته اقتدار نفتي چه فداكاريهايي در اين چند سال  بي بهرسيدن ايران به استقالل و دست ياكه براي 

 . ني شركتهاي نفتي عليه ايران ميدانستند ا نگراني دنبال كرده و آن را  حاصل جنگ پنهاسياسي را ب
سخنراني خطاب به يك ت به صحنه آمدو درآشيل نظام اس شنهدرنبرد قدرت دريافته بود نفت پا قاي خميني كهآبار ديگر  1357آذر  4روز  

كه به هيچ درد ايران نميخورد  يي راحه هاله پول نفت را داريم تحويل ميدهيم، به اين عنوان همين اسعنوان اينكاينها ب«: كاركنان نفت گفت
به . ست ميكنند شان پايگاه دري  خودجاي آن براا ميخورند و بيعني نفت ما ر. ن و پايگاه براي خود آمريكا درست ميكنندآورند در ايرا مي

 »... ! اسم دادن پول نفت براي خودشان پايگاه درست ميكنند 
قاي خميني را تنها گروههاي مذهبي ميشناختند به همين روي نه تنها اين قبيل آبا روشنفكران مخالف نظام بود و  كنندگانهنوز رهبري تظاهر

 و، وامانده راديو بي بي سي .ميليون بشكه دراوايل آذر رسيد 5/4كه در روز به بشهزار 500نشكست بلكه توليد نفت از عتصاب راپيامها ا
د، تشويق وبا رهبران مخالفين مصاحبه مينموتر گسترده تبه تظاهراومردم رااخالل ميكردشكستن اعتصابهاركارد،دن نفتجريان افتاب ازنگران 

 .پيش به اطالع مردم ايران در سراسر كشور ميرسانيد پيمايي را پيشاهاي راهو برنامه مع مردم عليه شاه مشروعيت مي بخشيد جبه ت
هاي جانگداز به پادشاه ايران نيش 40و 50دهه هاي  نيز ق ودر زمان مصد. داشتهاي سياسي نقش موثررنمايششاه دبي بي سي از زمان رضا

علم خود اهللا اسداما حاال ديگر  ،كشور اخراج كردندسي را از خبرنگار بي بيزمان نخست وزيري علم بود كه دستور داد تنها در. زده بود
بي بي سي  نگارخبر.نمي پذيرفت ن موردايگران را درتوصيه هاي ديشاه نيزوپنجه نرم ميكردمرگ دست وشور باكخارج ازدرگرفتارسرطان و

كند شريف امامي نتوانست كاري . روشنفكر مخالف نبودتر از رهبران شعور سياسي اش  باالبود كه  »وايتليندرو آ« يك جوان انگليسي بنام
و كار بركنار بان ماه شريف امامي ازباالخره در آ .ب را به اصالحات سوق دهدن بود كه او بتواند مسير انقالآسياه بيش از چون اتحاد سرخ و

سي بايد زمام امور هم نميكرد كه اكنون چه ك فرقيداشت وازهاري خود ادعاي اداره كشور را ن. ري دولت جديد را تشكيل دادارتشبد ازها
او نميخواست دستش . كنندگان بودند ايستاده بودظاهربا ت خشونت آميز خوردمعتقد به بركه برابر كسانيشاه با همه قدرت در. را بدست بگيرد

به توصيه ارتشبد اويسي كه ميخواست به اين اوضاع  او .سياسي شده اند آلوده گردد هيجانات روشنفكران كه تابع احساسات و بخون مردمي
يافته بود كه پادشاه ايران به درستي در !خارج شود ازكشورتكليف كرد كه چون خسته شده بهتر است به اويي نكرد بلكه اعتناخاتمه دهد 

ناه و فريب براين  مردم را بيگيت ميكنند بنا، رهبري و هدااسيساكنون  دارند جريانهاي مخالف را ت دست از حمايت او برداشته اند و  غربيها
با آمدن ازهاري تالشهاي  .و به جالد تاريخ مشهورگرددافتدبودند فرولب خونريزي بيشترحاضرنبود دردام بيگانگان كه طاخورده ميدانست و

اه تا جايي كه در روز ششم ديم نامه ريزي حساب شده آغاز گرديدو برهر چه بيشتر  مرزي براي به تعطيلي كشاندن صنعت نفت با شدتفرا
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از اين طريق شركتهاي نفتي سود شدت باالبرد وبهاي آن را بهنگام سرما كاهش عرضه نفت به جهان در.صدور نفت بكلي قطع گرديد 1357
رژيم  و بودافتاده كار ر قلب تپنده اقتصاد ايران ازحاال ديگ. ناني رسيدندان نيز با دريافت ماليات به آب وسرشاري عايدشان شد و دولتهاي آن

 .در سراشيبي سقوط قرارداشت 
و با شاهنشاه بر سر ست و نماينده مجلس شوراي ملي  به دربار دعوت شدماه بود كه شادروان محسن پزشكپور رهبر حزب پان ايرانيدر دي
ت با دوستان حزبي طرحي را به ها سه بار صورت گرفت و پزشكپور پس از مشوراين ديدار .سمت نخست وزيري به مذاكره پرداختقبول 

وزيري تنها از بين داوطلبان نخست : گفته بودند واقع نشده و شاهنشاه به اردشير زاهدي ها معلوم شد مورد پسندكه بعدپادشاه ايران ارائه داد 
 ! ميخواهد  سر كشور مخالف است و آن پزشكپور است كه از ما يك نفر با خروج من از

نت كه به ايران خياجاري كشور كسانياستناد به قوانين بايد با«: طرح پيشنهادي آمده بودود كه درميخواهد اين بپزشكپورسرشاه ازاينكه منظور 
اشاره به سفراي امريكا و  شاه باپاد .خود راه ندهيمهراسي بمالشان برسندو از هياهوي غرب هم دادگاهها محاكمه و به سزاي اعكرده اند در 

ما سه روز به كليه اتباع خارجي فرصت ميدهيم كه كشور : پزشكپور پاسخ ميدهد؟ با اينها چه كنيم: ... يندپزشكپور ميگوبه شادروان  انگليس
 . »به مشورت با سفراي آنان نباشدرا ترك كنند تا  ديگر لزومي 

هاي بسيار قرار گزاريها و بزرگنماييبينها و خبرو تحت پوشش دوردنياي رسانه هاي آزاد پاي گذارد خميني از عراق به پاريس رفت و به
 .گشت و انقالب اسالمي خود را به ثمر رسانيد ا سياست جديد جهاني به ايران بازگرفت و در يك فضاي هماهنگ و همراه ب

دي كه با زبان مر از. انجام شد مه نگار معروف فرانسويناروز با ادوارد سابليه 1977د كه در مصاحبه ژوئن و اينك از زبان پادشاه ايران بشنوي
سي او قصه تلخي كه نه تنها به حيات سيا. توطئه شركتهاي نفتي را احساس كرده بوددهاي  بازي با نفت وخنتك تك سلولهاي بدنش زهر

ر د « :سوي از پادشاه ايران سوال كردمه نگار فرانروزنا .براي ايران سرنوشت ديگري رقم خوردجانش را خشكانيد وخاتمه داد بلكه ريشه 
 1958سال ت دراين حمال: ؟ محمدرضاشاه چنين گفتاست جام ميگيرد چه حقيقتي نهفتهكشورتان انمداوم عليه شماورحمالتي كه بطوپس 

ايتاليا  رييس شركت نفت ماته ئيسيوم نفتي داشتيم با  است پنجاه ، پنجاه را كه با كنسركه ما تالش كرديم سيهنگامي. با مسئله نفت آغازشد
ج تبليغاتي عليه كشور ما آغاز كه نخستين مودرآن هنگام بود. براي طرف مقابل درآوريم%  25راي ماو بهره ب%  75را بصورت تغيير دهيم وآن

 ربورتمامي ذخاير  هيدروككه ما اختيار1352سال در.اين حمالت همچنان ادامه يافت،مرموزي كشته شداندكي بعد بطور آنكه ماته ئيوبا شد
ثروتهاي  ايران  حاكميت مطلق بر به محض آنكه .اين حمالت كه مدتي فروكش كرده بود دوباره به اوج رسيدخودمان را در دست گرفتيم 

 ندمرا پادشاهي مستبد خواندكشورم آغازكردندومن و ياي غرب مبارزه بي اماني رابرضدبرخي ازرسانه هاي دن،ردوآرا بدست يني خودزيرزم
به  1354اين مبارزه تبليغاتي درسال . تشديد شدنشجويي درخارج از كشورهاي به اصطالح دافعاليتهاي ضد ايراني سازمان نگامهمان هو از

. ي تمام دنيا معرفي كردندهم زننده توازن اقتصادبرشماره يك ويراني اقتصاد غرب وآن هنگام اين رسانه ها مرا عامل و ازاوج خود رسيد
شد زيرا  دشمنيو تقريبا تبديل به كينه وت رسيد، اين حمالت به اوج خشوندها سياست خودمان را ادامه داديمديكه ما با همه اين تههنگامي

 اين منافع اختصاصي برخي از ه باك بدهد پيشنهادهايي را ميكند آسيايي شهامت پيداكوچك كشور چگونه يك كه بود مسئله اساسي اين
اين گونه بنظر ميرسيد كه دوران پس از جنگ جهاني دوم . هاي بزرگ نفتي استالبته منظورم از بزرگترها، كارتل ت دارد مغاير »ترهاگزرب«

يگر و ديكي استعمار سرخ كه استعماري آشكار بود: استعمار به دو صورت عرض اندام كرد ،تعمار به پايان رسيده است اما برخالف انتظاراس
ل كشورهاي بي دفاع ش تنها اين بود كه به چپاو، اما هدفه ميكوشيد خودش را پنهان نگهداردبزرگ كهاي استعمار اقتصادي سرمايه داري

انقالبهاي خونين حتي ترورها وكودتاها وراطوري نفت با دسيسه هاوتوطئه هاوبحرانهاي سياسي واقتصادي،ريخ امپتا،تا پايانازآغاز. ادامه دهد
هاي جهان نو بوده است كه در آن همه اصول غيرانساني ترين امپراطوريقعي خود پيوسته يكي ازهره واچنفت دري امپراطور. همراه بوده است

جوانمردانه كارتلهاي نفتي سوءاستفاده هاي ناتحميالت وتقلبات و. ا گذاشته استپمنافع ، زير زيادتراجتماعي در راه تامين هر چه اخالقي و 
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حقيقت مسلم اينست كه شركتهاي . جهانخواران ازانصاف ومروت وانسانيت بكلي بيگانه اندحصري نداشته است،زيرااين وجهان هيچگاه حد
 ».نفتي سر همه ما كاله ميگذارند و با تباني با يكديگر حقوق همه ما را مي دزدند 

 ،ساله قرارداد خود با كنسرسيوم 25وره پايان دايران درنظر دارد پس از«: بود كه اعالم كرد بين حق وباطلبرابر محمدرضا شاه درچنين نبرد نا
   ».گذارد و واسطه ها را كناربعهده گيرد اه تا پمپرا ازچ آاورده هاي فرسا وبطورمستقل كار توليدوتصفيه وتوزيع وفروش نفت وراش خود

 قابل قبول نبودو داشتقرارفروش توزيع وبر امرانحصار در انموجوديتشان براي كارتلهاي نفتي كه قدرت وسوي ايراعالم آن ازاين تصميم و
فرانسي در كن 1975نوامبردر .آن تشكيل كنفرانس لندن بودوبه چاره جويي پرداختندشركتهاي نفتي  كهبود هاپي اين چانه زنيترديد در بي

زير انگلستان به مدت چهار روز اين نشست  با شركت نخست و. تشكيل گرديد »بريتيش پتروليوم«دعوت با نو ب لندن باحضور شركتهاي نفتي
گيري از تاثيرات رد ايجاد سياست مستقل نفتي و جلوموهاي ايران درپروازيبحث، پايان دادن به بلندموضوع شد وگزاربردرپشت درهاي بسته 

يزي نامه رو نيز بريشگاه در سه كشور جهان اقدام ايران براي تاسيس پاال،اين كنفرانسدر .اين سياست در ساير كشور هاي نفت خيز بود 
بانكهاي انگليس از آور شدند كه ايران قصد دارد ميلياردها دالر سپرده هاي خود رادو نيز يا كشور ديگر مورد بحث ونقد قرار گرفت 5براي 

 .ذارده شدد كنسرسيوم نيز به بحث گو همچنين موضوع تمديد قراردابود خواهد خارج كند كه اين اقدام ضربه هولناكي به اقتصاد آن كشور
ت كردن به پذيرش نظرياادشاه ايران تن به تمديد قراردادندهد بايد ازراه فشار واردكه اگر پاين كنفرانس اتخاذگرديد آن بودتصميمي كه در

 .سمان برخاست آروشنفكران كنفدراسيون به  يزاديخواهآپايان اين كنفرانس در لندن بود كه  نداي و دقيقا پس ازشركتهاي نفتي اقدام شود
نها واگذارند آميانه را به صاحبان اصلي تي بايد منابع نفت كشور هاي خاورشركت هاي نف« :ين بودچن كنفرانس لندنپاسخ شاهنشاه به توطئه  

طه كليه سطوح دخالت خواهيم داشت و راب نها درآفروش  تصفيه واين پس دراز زيرا ما. ري باشندجستجوي منابع نفتي ديگ وخودشان در
  »قرار خواهيم كردمصرف كننده برمستقيم ميان توليد كننده و 

سيوم نفت ايران را به بيان اين نخستين مدير عامل كنسر شالتكسآقاي و تنگاتنگ و پاسخهاي شاهنشاه ايران بود كه  نفس گير اين نبرد
 : جمله تاريخي واداشت كه گفت 

 .تشفشان ميبرد آشاه دارد تخت طاووس را به دهانه 
 باز هم با شما خواهيم بود 

 1390دي ماه  تهران؛
 
 

 
     

 :آخرين پيام ماندگار سرور پندار براي جوانان حزب  

 مقاومت، مقاومت، مقاومت
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 بمناسبت يكمين سالگرد درگذشت سرور پندار

 ؟ ...چگونه درد را مي توان بيان كرد 

 دكتر سهراب اعظم زنگنه: نويسنده

از آنسو با ) رپزشكپو( به صدا درآمد وبانو فريده ضامني وآخرين بيمارم را دربيمارستان معاينه مي كردم كه زنگ تلفنشنبه بود 5 بعد از ظهر 
را از  واي خداي من ، ايران وايرانيان عاشق ترين عاشقان خود» حال داداش بهم خورده وآنچه نمي خواستيم شده است«دنيايي از درد گفتند 

ن داانديشه هاي بزرگش براي يگانگي وسربلندي همه ي اقوام ايراني مشعلي فروزان فراراه نسل هاي پياپي فرزن دست داد، گرچه يقين دارم
 ...نمي دانم چگونه خود را به منزل سرورضامني رساندم  ...ايران ومعياري جاودانه براي درستي راهي خواهد بود كه بايد به پيمايند 

اه عاشقان ايران وستايشگران پزشكپور بزرگ بود سكوتي سنگين سايه انداخته بود ودر ميان سالن چند سال اخيرميعادگبرآن خانه كه در 
پوشانده بودند پيكر پاك ايشان را با درفش عقاب نشان زرين رهبري نهضت كه مزين با پرچمهاي مقدس ايران وحزب پان ايرانيست است 

لو زيبائي آراميده بودند بانوئي نوراني به آرامي به الپرفراز ونشيب ملت ايران وبا ت كنار رهبر فنادرآرمانم كه به آرامي وبه شكوه تاريخودر
وهمسر گرامي ) الميزان(تالوت آيات قرآن مشغول بودند كه بعداْ دانستم فرزند عالمه بزرگوار شادروان طباطبائي مفسر بزرگ قرآن كريم 

برآن پيكر شريف بوسه  سالم حزبي دادم و.ي ايرانپرست دوستدار پندار هستند حجت السالم منآقبي كه فرزند شادروان دكتر منآقبي روحان
      زدم وبه حاضرين درود ودل آرامي گفتم ونسبت به بزرگ بانوي پان ايرانيست سرور زهرا صفارپور دبيركل ارجمند حزب پان ايرانيست 

 .اداي احترام كردم »كه به شايستگي وظيفه خود را انجام داده اند« 
پاكان بيشتر وبيشتر مي شدند ، دقايقي بعد متوجه شدم كه در گوشه اي ميان دبيركل حزب ، سرور منوچهر يزدي  عاشقان و، بتدريج ياران

استاد قدرت اهللا جعفري قائم مقام انديشمند دبيركل محترم حزب وسرور ضامني ، سرورورايعالي رهبري حزب پان ايرانيستسخنگو وعضو ش
كنار همسر فداكارشان سرور فريده پزشكپور خواهر گرامي سرور وصداقت در وفاداري،كه سالها به شايستگي ور پزشكپورداماد شايسته سر

پندار هردو وفاداري پان ايرانيست را به اوج نشان دادندوتني چند از ياران مصلحت انديشي براي مراسم تشييع وخاكسپاري آن يزرگ مي 
ها واستواريهاي سرور پزشكپور به حق توقع دارند كه بتوانند وعاشقان پاكيها وصداقت تان پان ايرانيسنمودند ومطرح شده بود كه چون يار

 آينده پيكر ايشان را به امانت درها وحق شناسيشان واحترام را نثار پيكر پاك ان بزرگ نمايند بهتر آنست تا روز دوشنبه ن بدرودآخري
 بايكي از پزشكان شريف و.، بگذريمت الزم مراسم وداع را انجام دهيمبا همه تشريفات واحتراماسردخانه بيمارستاني بگذاريم وصبح دوشنبه 

شنيدن نو كه سالها دوستي وهمراهي با ايشان دارم تماس گرفتم وآن عزيز محترم در عين تاسف واندوه فراوان از بيمارستان پاستوربزرگوار در
بزرگ را به  ذشته ضمن صدور گواهي فوت دستور دادند كه بنام ايشان پيكر پاك پندار، با روي خوش واستوار چون گاين ضايعه بزگ ملي

 گذار ون پزشكپوربزرگ بنيانارهرو عاشقان بزرگي ايران وايراني و 1389آدينه هفدهم وشنبه هيجدهم ديماه .آن بيمارستان منتقل نمايند 
 .د آمده ودرد ورنج آن فقدان بزرگ را با يكديگر تقسيم مي كردنددار نهضت پان ايرانيسم در منزل سرور ضامني واطراف آن گرپرچم

صبح يكشنبه كه از منزل خارج شده بودم در بين راه سرور صفارپور دبيركل حزب تلفني وبا نگراني به من دستور دادند كه  11حدود ساعت 
خيال دارند پيكر پاك پندار را به زور از بيمارستان خارج  !!ظاهرًا حضرات .به سرعت به بيمارستان بروم وبه سرور ضامني در آنجا ملحق شوم 

 ....به سرعت تغيير جهت داده وتلفني استاد جعفري را در جريان گذاشتم وايشان هم به سوي بيمارستان حركت كردند ...وپنهاني دفن نمايند
انتظامي به ايشان زنگ مي زدند وتهديد مي كردند كه  دقايقي بعد در حالي به سرور ضامني رسيدم مرتباً كساني از اطالعات ، سپاه ونيروي

د اگر تا ظهر پيكر پندار را به آرامگاه خانوادگيشان دربهشت سكينه نبريد خودمان ايشان را به نقطه نامعلومي منتقل ودفن خواهيم كرد وچن
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ري مرتباً دبير كل وديگر اندامان شورايعالي رهبري  با تشريف فرمائي سرور گرانقدر استاد جعف! ؟!روز ديگر محل را به شما نشان خواهيم داد
وخواهر گرامي سرور پزشكپور را در جريان تهديدها واقدامات دستگاههاي فوق قرار مي داديم وشور مي كرديم ، سرانجام راًي همه بر اين 

به ... يم از رنجي كه همه براي اين تصميم برديمقرار گرفت كه با انتقال پيكر پاك سرور پندار به بهشت سكينه موافقت نمائيم ، اما چه بگوي
 بيمارستان دستور داده بودند كه سرور پندار را به خانواده تحويل ندهند ، بهشت زهرا حاضر به ارسال آمبوالنس نبود وتهديدهاي تاسف بار

اهند مراسم تشيع وخاكسپاري را به تظاهرات مطرح مي شد كه از جمله خنده دارترين آنها اين بود كه منافقين مي خو هوبهانه گيريهاي مسخر
اصال چه ربطي ميان  ؛ن گفتنهاي شماستدشم،گفتم اين هم از همان دشمن ! ؟!!ضد حكومتي تبديل نموده وبمب گذاريهائي هم انجام دهند

ه در پاريس به ايشان ند كبزرگ ومجاهدين خلق وجود دارد كه به خواهند در مراسم پان ايرانيستها شركت كنند مگر همانها نبودپزشكپور
 ...  هجوم بردند؟

بيمارستان نمود به درب سردخانه قديمي وكهنه ميآمبوالنسي مشكي كه آرمي نداشت وبسيار 1389ديماه 19يكشنبه بعدازظهر 4باالخره حدود
، در خفقان وسكوت چقدر تلخ بود ؛پاك را خارج كردندآن پيكر،ودقايقي بعدراي شناسايي بداخل سردخانه بردندبآوردند وسرور ضامني را

 ابان وحيات كوچك سردخانه به خيرفته و ازگه اشك مي ريختيم زير برانكارد راكورضامني،استاد جعفري ومن درحاليسريكي ازآنها، .كامل
نمي كنم  آرزوشدوشروع به فرياد زدن كردم ودرحاليكه رنج ومرگ يك حشره را  اين لحظه ديگر طاقتم تمامنزديك آمبوالنس آورديم،در
صداي بلند فرياد ، ودوباره با ي سال با تمام وجودم گفتم مرگ بردشمنان پزشكپور، مرگ بردشمنان پزشكپوربه رسم حاكمان وشيوه اين س

 ....ببينيد اين پيكر پزشكپور بزرگ است كه مخفيانه مي خواهند خاك كنند كردم اي مردم 
...  فيلم برداري كردند ينعابر ازظاهره حس كردم باتعجيل بيشترو برخي ب؛ايرانيان ضجهاست ازپرنها كه به اين فغانها عادت دارندو گوششان آ

استاد جعفري در آن غروب غمگين اشك ريختيم و عليرغم آنكه گفته بودند غير از بستگان فقط سرورضامني را بهمراه بردو من و آمبوالنس
جا رسيديم كامال تاريك پرسان پرسان به آن كههنگامي. حركت كرديم كرج بهشت سكينهبا تاكسي به سوي رجه اول كسي نبايدبه مزار بيايدد

انواني يكي دو نفر از بخواهر سوگوار وفداكار و) ني مضا(انه هدايت كردند دقايقي بعد سرورفريده پزشكپورباالخره ما را به غسالخشده بود و
شنا ختيم يكي  آن تاريكي شب غسالخانه پر از مردماني بود كه نميهم آنجا بود در آمبوالنس كذايي .منزل رسيدندكه از بستگانشان بودند از

خت سكوت وآرامشي با شكوه بر تموي سفيد او در باوقديسان بدن چون  .كردو پيكر مطهر رهبرم فيلمبرداري ميما هم دوربين بدست از
 !روحاني را كه مرد محترمي بود ولي عجله داشت كه براي نماز يكغسالخانه گذاشته شده بود و درآن وانفساي تاريكي مرده شور بدبخت و

خاكسپاري  وبا اين گونه مراسم !سابقه بودندمعلوم بود كه اين دو نفر با ...شده گفت ديرميم وبه مسجدي كه ظاهرا درآنجا پيشنماز بود برسد
 و چون شبها مراسم خاكسپاري معمول نيست در آوردند تصادفي درگذشته بودند كه در را چندهمان هنگام تني اما در .شبانه مردم آشنا

دستگاه ارتباطي ،كه مانند پليس كه شماچه ميكنيدوچكاره ايد؟جوان مودبي لمبرداررفتم واعتراض كردمسوي فيب ...سردخانه گذاشتندو رفتند
كه زحمت بسيار براي تهيه آنها عكسها و مداركم سياه رنگي با آنتن بلند داشت جلو آمد و در حاليكه مودبانه سالم كرد و معلوم بود مرا از 

ري براي بايگاني اين ايشان مامور فيلمبرداري گورستان هستند و حسب وظيفه مشغول به فيلمبردا! شناخت گفت آقاي دكترالبد كشيده اند مي
پرسيدم اينكارها  .منيتي منطقه كرج هستندمسئولين اايشان پرسيدم كه شما كي هستيد و شنيدم ازاز  )واقعاچه گورستان مدرني !(مركز هستند؟

كي دو نفر ديگر هم ي!... دارند ومي خواهند مراسم خاكسپاري شبانه بدستور را با آرامش بپايان برسانند! معلوم شد كه نيت خيربراي چيست و
اما سايرين ! مت آقاي پزشكپور است؟راي حفظ حرتالش داشتند كه نشان دهند اقداماتشان بآمدند كه من واستاد جعفري رابنام صدا كردند و

و هواداران ن ايرانيستهابود به لشگر عظيم پااههاي بي روحشان را كه بسيار سردفقط نگت روسايشان حرف نمي زدندوخدمبودندو درسياركه ب
عظيم را كه نگذاشتند ل تحركات آن جمعيت كنتر وخته بودنددونفر بوديم  6يا  5پزشكپور بزرگ كه فقط  ،فدائيان ايراندوستداران و و

فقط من واستاد  ،ربان منزلشانكارگر مهني ومضاوسرورآن چند بانوي همراه سرور فريده پزشكپور غيراز !بقول خودشان رصد ميكردند! ندبياي
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پان دورافتاده مواظبت مي كردند كه خبرتظاهرات خشمگينانه و جعفري بوديم وحق داشتندباالخره درآن تاريكي شب وگورستاني خاموش
 ...؟  بگذريم..!ايرانيستها و به خاك و خون كشاندن آن به خارج از گورستان درز نكند

يرانيستي پان احزبي و اداي احترام ازبعدشانندكه من بيتاب شدم وبه جلو دويدم وآن پيكر مطهر جامه رهسپاري بپوخواستند برمي بعدازشستشو، 
دي ملت بزرگ سرافرازي ابانديشه يكتاي جاودانگي ويام آورحق آن پ ازآخرين ظلمي كه دررنج ودلي غرق درد با به رهبرم،گريه كنان و

يگانگي و ايستادگي و فناي وفاي به عهدو پيمان و ن بسوي روشنايي شادي و راستي وايرانيا سم كه پيام طي طريق عاشقانهنيايران يعني پان ايرا
مرا ببخشند گان اين يادداشتها خوانند .پاكان و نياكان بر پيشاني بلند وموي سفيدش زدمه سه اي به نيابت همداشتند بوآرمان ميباشد روا ميدر

گستاخي سوي ديگراز وازيكسوفقدان جسماني رهبر .ويمگكه درآن گرفتار شده بودم سخن مي نگاه خودم به فضاي فاجعه باريخودم وكه از
 شترين رهبر ايرانپرستان بتوانند آن پيكر مطهر را به خانه آخرشقان عاشقرم نكردند ونگذاشتند عاوبي پروائي كسانيكه از خداي بزرگ ش

 ايپيشنماز بر .وجودش متبلور مي ديدي من بود همان جوش وخروشها را درجاهي نمايند، اما يقين دارم كه هركدام از ياران بمحترمانه همرا
 هم صفوف نماز را پر! ذورانن ومعفيلمبرداري خيل ماموراازغير پشت سرش ايستاديم كهكه ما درحالي درنماز برآن پيكر مطهرآماده ميشد

 . صف را آراستند،دردبه صدق دل و ،بودنداندكي آشنا،بزرگي كه روبرويشان آرميده بود كه به عظمتگرچه قطعا ازميانشان كساني! دكردن
بال به همت سرور ارجمند مجيد ضامني داماد سرور پندار آرامگاه خانوادگي كه قمبوالنس به محل خاكسپاري يعني دربعداز نماز ايشان را با آ

استاد را  تابوت آنحركت داديم زيرمبوالنس به مزارآكنار كه پيكر پاك پزشكپوربزرگ را ازهنگامي بردندو ،آماده شده بوديارزحمت بس وبا
در زير نور  در آن تاريكي شب و و آمدند آقايان هم به كمك من گرفته بوديم، دار خانوادگيشان ووفارسرور ضامني وكارگسرور جعفري،

را صال » سرود اي ايران«صداي بلند همگان را به سكوت دعوت كردم وبالفاصله يان به مزار نزديك مي شديم كه باآمبوالنس ،الاهللا االهللا گو
هميشگي بنيان گذار جنبش پان  ونشان داديم كه پيامداشتنددادم ودر دل آن شب تار، پان ايرانيستهاي حاضر با من همراهي شكوهمندي 

دل  ايرانيسم وحزب پان ايرانيست براي كوشيدن مستمر به راه ايران وايراني را با خود تا سرافرازيهاي ايران آينده ادامه خواهيم داد، طنين
 را به تحقير كشانيد و دانهتاريكي شب وآن خاكسپاري تلخ ودز ،كه فرياد پردرد ورنج وسوزناك ما را با خود داشت» سرود اي ايران«انگيز 

نشان داد كه عليرغم همه ستم وحق ناشناسي ها نسبت به پزشكپور بزرگ ، آرزوي پايندگي ايران حتي از پيكر بي روحش نيز شب ظلماني 
   .چنين باد ...تيره هاي ايراني مبدل خواهد كردملت ايران را به روز روشن سربلنديها ، شاديها ويگانگي اقوام و

، اين پيكر پزشكپور داي بزرگ ايرانخاي «داي بلند فرياد كردم را بر زبان مي آورد با ص! نگام كه روحاني كلمات تلقينرآن هد

ض آقايان صداي اعترا ، »شبانه وپنهاني به خاك سپرده مي شود) س(بزرگ عاشق ترين عاشقان ايران است كه چون فاطمه زهرا
شادباد،  :گفتم اين فاجعه اظهرمن الشمس است،پس از مراسم خاكسپاري وقرائت فاتحه ، بخشي از هفت پيمان  !برخاست كه نه چنين نيست

، شهيدان راه ايران كه به قرنها دردل دشتها، كوهها ودرياهاي ميهن بخون خود كفن پوشيده و خفته ايدشادباشيد اي 
 برترين آرزوي خود را شهادت در راه ايران مي داند؟كيست كه .ه شما افتخار ما ودرس زندگي ماسترا ياد شما و

راهي  او و ، به افتخارمرد آنگاه به عنوان حسن ختام وبدرود با آن بزرگ....گفتيم  »ما «يكصدا  توسط سرور مجيد ضامني خوانده شد كه همه
من تا چند روز بعد  .را صال داديم» اي ايران «سروركه براي ملت ايران ترسيم كرده است يعني پان ايرانيسم بار ديگر در ميان اشك وآه ودرد 

 .... از آن شب پررنج بستري بودم
 

 وپررهرو باد راهش براي ايران) پندار(افتخار ابدي بر سرور محسن پزشكپور 

 پاينده ايران                                                                                                             
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 نيرزد آن خون كه نريزد براي ايران
 :ها ان ايرانيستري بر مبارزات پشمار تاريخ، مروروز

ها و هدفهايي را اصول مبارزاتي ان اتكاء داشته و آرمانتاريخي و نياخاكي ملت اير بدو تاسيس و بنياد خود بر نيازهايحزب پان ايرانيست از 
حزبي همه ايراني كه هدفي جز استوارساختن اجتماعي كه زيبنده ملت  .خود قرارداده كه هدفهاي مشترك همه مردم ايران زمين بوده است

اخالقي پندار وگفتار وكردار نيك كه سرلوحة همة پيامبران تاريخ بوده است، اصل  3ايران است نداشته وهمواره درمسير مبارزاتي خود به 
صدمات بسياري را متحمل شده اند اين مبارزه ياران و سربازانش رپايبند بوده وبراي نجات وبيداري ملت ايران تالش پيگير داشته است و د

. ين راهي با دشواري همراه استطبيعي است حركت در چن. هموار گرددفرزند خود بريده اند تا پيروزي ملت ايران وبسا از جان ،مال ،زن و
پناهگاه  شناسنامه ايراني در به اسارت گرفته شده اي كه با هم در برابر دشمنان ايران واستعمارگران جهاني وعوامل وطرفداران منحرف وآن

 .نبشهاي ناسيوناليستي وآزاديخواه ملت ايران بوده اندحق طلبانه ج راه حركت  پرداخته دست امپرياليسم هميشه سد سنگرهاي ساخته و
جلسه هفتگي و كنفرانس ) آنزمان(انجمن ملي دانشجويان ايراني مقيم كارلسروهه واقع درآلمان غربي 1348چنين بود كه در روز نهم ديماه 

ا كه بنام كنفدراسيون دانشجويان ايراني ، عوامل جنايتكار ومزدوراني رئه هاي گروهي ازنمود تا ضمن آن توط مطبوعاتي خود را برگزار
دانشجويان مقيم آلمان  مي باشند آشكار نمايد كه با هجوم بي شرمانه و فاشيستي عناصركثيف وخيانت ست اندركار جنايت به ملت ايران ود

هيچ سياست استعماري رويگردان ي باهمكاركه ازديگر چهرة ننگين عوامل پست، فرومايه وضد ايراني خود را بارِ انشجويان ايراني،پيشه به د
 ،كوشندة وفادار راه سرفرازي ملت ايران وپرويز ظفري نيست آشكار مي سازندو باسالح سرد دريك يورش ناجوانمردانه به سرورمهندس 

ايشان يك چشم (كننددبير انجمن ملي دانشجويان ايراني مقيم آلمان حمله ميكنندو ايشان را ازناحيه چشم وصورت به سختي مضروب مي 
و دولت آلمان آنزمان شرايطي را  آن دانشجويان وطن پرست ايراني را در نشست مورد حمله قرار مي دهندزپس ا و) خود را از دست دادند

 .پيشگيري نمي كند كه خود بوجود آورده بود،
غارتگران اقتصادي آمريكايي ، استعمارگران و جديد خود،امروز هم شاهد آنيم، همان دانشجويان كنفدراسيون ضد ايراني بنابه فرمان اربابان 

نفرين ابدي بر . انگليسي و اروپايي خود در خارج از ايران تحليلگران سياسي هستند كه از بلندگوهاي اربابان جنايتكار خود سخن مي رانند
 .اين سياه دالن تيره روز باد

 بانوي ايران، گرد آفريد
 

 
 ديدار دبيركل از خوزستان

در شهر اهواز ديداري يك هفته اي با سروران پيشكسوت  1390بانوصفارپور، دبيركل حزب پان ايرانيست، در اواخر آذرماه  
اين ديدارها با همراهي سرور دكتر باستاني، عضو شوراي رهبري و سرور آصف، مسئول تشكيالت خوزستان . حزبي داشتند

شستي نيز در منزل سرور آصف برگزار شد كه ضمن آن بانو صفارپور با ن)  18/9/1390(در جلسه روز جمعه. انجام پذيرفت
در پايان به آگاهي مي رساند كه حضور . كوششگران ميهن پرست خوزستان ديدار نمود و به گفتگو و تبادل نظر پرداختند

 . دبيركل در خوزستان با موفقيت پايان يافت

 پاينده ايران
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 هاي كمونيست، عزادار مرگ ديكتاتور هم پالكي خود هستند تروريست

 نام خداوند جان و خردب

 مائوئيسم وكاستروئيسم را در، استالينيستي كمونيسم لنيني،-يسمعلمي ماركسپيروان انديشة سخيف وغير ا هرگزپان ايرانيسته ؛هموطن
محتواي فكريشان طرفداران حكم تاريخ يكصد سالة خويش و ن بهآنا.دانند خواه ندانسته ونميعدالت خواهان حق جو و جرگة آزادي

ره و غيره اند و حكومتهاي سراسر ننگينشان در روسيه، اروپا، چين و ك طبقة خاص بودهتاريا و حاكميت فرقه اي يك حزب وديكتاتوري پرول
ردمان به اسارت گرفته شده جهان ي متقاضاي اطاعت كوركورانه ازحزب كمونيست ديكتاتور، نمود ديگري براجز سركوب خونين مردم و

اند و پيروان آن انديشه  ديكتاتورهاي طرفدار غرب نداشتهيوناليستي آزاديخواه ملتهاي اسيرناسهاي ملّي و حراف كشاندن همة جنبشبه انو
ة دروغ، هستي ملت ايران را اند و همانها كه روزگاري با سالح و شعارهاي فريبند سخيف و جزمي همواره انسانيت را فداي ايدئولوژي نموده

به آتش كشيدند و شرافت ملت ما را لكه دار كردند امروز بانهايت گستاخي و بدون شرم از تاريخ، مرگ ديكتاتور خون آشام كره شمالي 
رزند خود اينك آن را به ارث تقديم ف ارث برده بود وديكتاتور جنايتكاري كه حكومت را از پدر خون آشامش به  .گويند را تسليت مي

كند و دوران سياه حاكميتش شاهد مرگ ميليونها انسان گرسنه كشورش بوده است و تصاوير آبكي و نمايشي سوگواري چماقدارانشان  مي
 ... كنند را از تلويزيون ديديم كه گريه به فرموده مي

 ... اي در امان نگهدار خدايا، ايران عزيز ما را از شرارت دروغگويان حرفه
هاي سخيف غيرملي نيست و اگر به اندازة خردلي شرافت در وجودشان هست براي  بايد بدانند كه جامعه محل آزمايش انديشه فريبكاران

گذشتة ننگينشان توبه كنند و عرصة سياست و اجتماع را به جرم شكست در افكار و عملكردشان ترك كنند و در عزلت خود تاريخ راستين 
نامة خود از  لت ايران را بخوانند تا بدانند؛ شايد كمي رستگار و آگاه به سراي ديگر روند و در وصيتو فرهنگ خدايي و همه انساني م

 .پيشگاه ملت بزرگ ايران پوزش بخواهند؛ باشد كه رحمت حق شامل آخرتشان شود

 پاينده ايران                                                                                                                                
 1390ديماه  12 -حزب پان ايرانيست                                                                                                           

                                                                                                                                                      
  

 
 بر مزار پندار، يكسال پس از جاودانگي

پرستان، براي  گروهي از اندامان حزبي و ديگر ميهن  مطابق برنامه از پيش اعالم شده شورايعالي رهبري حزب پان ايرانيست،
در سالگرد جاودانگي  1390دي ماه  16صبح روز آدينه  10اداي احترام به سرباز فنا در آرمان ايران، روانشاد محسن پزشكپور، 

ر آخرين پيام رهبر در اين گردهمايي، بانو فريده پزشكپور، خواهر ارجمند سرور پندار، بار ديگ .ايشان بر مزارش حاضر شدند
 »مقاومت، مقاومت، مقاومت«: جاويد حزب پان ايرانيست را خطاب به جوانان تكرار كردند كه

همچنين دبيركل حزب پان ايرانيست، بانو زهرا صفارپور، اين گردهمايي را نشانه پايبندي ياران به آرمانهاي واالي سرور 
ر در حالت احترام پان ايرانيستي ايستاده بودند، دكتر سهراب اعظم زنگنه متن درحاليكه باشندگان بر مزار پندا.پزشكپور دانستند

خواندن آن  رهبر جاويد حزب نگاشته شده است وسالهاست كه نشستهاي حزبي باقلم حزبي را صال دادند؛ متني كه ب »سرآغاز«
 .بدرود گفتند» اي ايران«باشندگان، مزار رهبر جاويد حزب پان ايرانيست را پس از همسرايي سرود  .يابدرسميت مي 

 

http://www.paniranist-party.org/Show.php?SID=59�


143شماره  -1390ديماه -سال چهاردهم                                                 نشريه داخلي حزب پان ايرانيست       -حاكميت ملت  
 

15 
 

 سياست خارجي جمهوري اسال مي ، ايران را به كجا ميبرد ؟

 ؟...ما به دنبال چه هستيم 
 دانشمندان سرمايه هاي ملي ما هستند

 منوچهر يزدي :نويسنده 

ن قربـاني گرديـد و نـامش در فهرسـت جـا     دكتر مصطفي احمدي روشن دانشـمند جـوان ايرانـي بـر سـر مـاجراي اتمـي        ... يك قرباني ديگر 
د كـه چـالش بـين ايـران و     جان ارزشمندش را گرفتند تا ثابت كننـ . باختگاني كه در راه اقتدار و نيرومندي ايران گام نهاده بودند ثبت گرديد 

غيـر قابـل    ضـايعه اي  .و مراودات قبلي تفـاوت مـاهوي دارد  ير معادالت فقط يك بازي سياسي نيست و با سا سازي اورانيومغني  غرب بر سر
. هاي ارزشمند ، سرمايه هاي ملي ما هسـتند  ن بي تفاوت ماند زيرا اين انسا نكه نميتوان آن را ناديده گرفت ونسبت به آجبران و سوال برانگيز 
ص و كارآمـد غيـر قابـل جبـران و     ر ناگوار و سنگين باشند قابل جبران هستند اما ترور و حذف نيروهاي انساني متخصخسارتهاي مالي هر قد

اما امـروز سـئواالت  اساسـي    . ما ، پديده شوم ترور را از قبل از انقالب اسالمي نيز ديده و طعم تلخ آ ن را چشيده ايم . قابل بخشش است غير
 كجا ؟ و آيا قابل جلوگيري نيست ؟بوجود مي آيد كه چرا ؟ تا 

انشان از سوي ديگر  به راه ا فتـاده  سو و آمريكا و اسرائيل و متحده امروز بين جمهوري اسالمي از يكآغاز انقالب تا بژيكي كه ازونبرد ايدئول
از چرخـه حيـا ت سياسـي  ،    يـد  ف فيزيكي نيروهاي انسا ني ماهر و مفترين آن حذ ران داشته است كه زشتري براي ملت اي، ضايعات بيشما

يـب  صورت تشويق و ترغاندازي جنگهاي منطقه اي و چه ب گونه  راهر و چه بچه به شكل ترور و كشتا، علمي واجتماعي بوده است ،اقتصادي
ه مسير ما خود نيز بـ  اينسفانه درمتأ. خروج از چرخه توليد و ابتكارنه نشين شدن و مغزها به فرار و مهاجرت به آنسوي مرزها و چه به طريق خا

 ،ائيمكرده ايم كه خود بر اين آتش باد مي زنيم و هيزم مـي افـز  آمده و راه را براي تحميل سياستهاي خارجي نه تنها باز كمك دشمنان كشور
 . نيم نب نمي ماداليل گوناگون پيش گرفته ومنتظراجاتمسك بخود درايران با،را زندان آنان بگونه اي كه فرارمغزها وخانه نشيني ايشان ويا

از سوي ديگر جمهوري اسالمي بر اين باور پاي ميفشارد كه گردونه  انقالب اسالمي و استقالل ملي بر مـدار مبـارزه بـا غـرب مـي چرخـد و       
بـدين  . را تحـت پوشـش خـود قـرار دهـد       د، از مرزها  بگذرد و جهان اسـالم الجرم بايد همچنان كوبنده و بي گذشت از همه موانع عبور كن

گونه است كه زمينه براي جنگي تمام عيار بين ايران و غرب ادامه يافته و مخالفت و مبارزه با ديپلماسي جمهوري اسالمي و جنـگ آرمـاني و   
كـا و اسـراييل  بـه    ،  ظاهراً چـالش بـا آمري  در تمام سالهاي پس از انقالب !ي پاياني بر آن متصور نيستجنگي كه كس. مذهبي فراهم ميگردد 

روز جمهوري اسالمي اعضاي سفارت آمريكا را به گروگـان ميگيـرد ،   يك. اي گوناگون و بدون لحظه اي درنگ دنبال گرديده است بهانه ه
كشـد و بـيش از   سـا ل طـول مي   8هزينه نبرد خونين و پرتلفات و پر روز ديگر صدام حسين با چراغ سبز آمريكاييها به ايران حمله ميكند و اين

نـابودي و   ،مـرگ . رنـد ، در دو سـوي مـرز كشـته ميشـوند     عراقي كه بعضا يا ريشه ايراني داشته و يا مشتركا ت مذهبي دايك ميليون ايراني و
لطمات جدي بر زيـر  . كشورتنها گوشه اي از اين رنج بزرگ است از كودكان و زنان و مردان هر دو صدمات روحي و جسمي بخش بزرگي

ميدان نبـرد بـه   پس ازدفاع مقدس ،  .رنج است كه برنده اصلي آن فقط مافياي سرمايه داري بودبناي اقتصادي دو كشور بخش ديگري از اين 
هللا  پشـت  گوش و چشم بيدار اسراييل ، حـزب ا عرصه را بر امريكاييها  تنگ كردو عاقبت زير و گروگان گيري و انفجارهالبنان منتقل گرديد

ور را در معرض تهديـد مـداوم    شد و قادر گرديد خا ك اسرائيل و موجوديت آن كش و جان گرفت و برومند و تواناديوار تل آويو متولد شد
سپس عراق حمله كردند و در نهايت  دو دشمن قدرتمند ايران يعني طالبـان و صـدام حسـين را از    مزمان آمريكاييها به افغانستان وه. قراردهد

ولي ناگهان سوژه جديـد وجـود فعاليـت هـاي اتمـي ايـران بـا        ... اهم شد دو سوي ايران پاكسازي نموده ، فضاي مناسبي براي تنفس ايران فر
 .ب جرايد وابسته  قرارگرفتبا هياهويي كم نظير در دستور كار دولتمردان غرب و اربا تاخير بسيار ولي
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ي پوچ و بي معناي ادعا. كوتوله هاي سياسي عرب آغازگرديد سو و جهان غرب همراه باش جديدي بين جمهوري اسالمي ازيكچالروزاز آن
د مانع بـر سـر   ايجادر راه اقتدار ملت ايران و كيسه نمودن عربها و سنگ اندازيخت سالح اتمي درايران بمنظور بحراني كردن منطقه و سرسا

آورده اسـت   ي را بـه ارمغـان   صداي  غرب هميشه فاجعـه ا ادعاهاي پر سرو .اسي درخاورميانه و ايران با جنجال بسيارمطرح گرديدراه دموكر
ديديم با همين ادعاهاي مسخره وتوخا لي بود كه خاك عراق را بـه تـوبره كشـيدندو صـدام حسـين يـار ديرينشـا ن را بـا خفـت و            كهبطوري

سـال هنـرش صـحنه آرايـي بـراي آمريكـا و        40ويا حسني مبـارك را  كـه   ...  شيعيان دادند تا حلق آويزش كنند كرده و تحويلخواري اسير
 .د در قفس تحويل مردم هيجان زده كوچه و بازار دادند اسراييل بو

مـه ميداننـدو ميـدانيم    زيـرا ه  بـاطي نـدارد  به غنـي سـازي اورانيـوم ارت   ك كرد اينست كه  چالش جديد بهانه اي بيش نيست ورآنچه ميشود د
ا كـه وجـود صـدها موشـك بـ      بـود، همچنـان  به تغيير وضعيت منطقه نخواهـد  كه ايران داراي بمب اتم گردد جز دفاع از خود قادر فرض اينب

بـا بمـب اتمـي ايـران از     يـا هـيچ كشـوري    و كالهك اتمي مانع فروپاشي اتحادجماهير شوروي نگرديد ويا براي اسراييل مزيتي بحساب نيامد
ف نـابود  آيـا هـد  وپرهيـاهو بـدنبا ل چيسـت؟    اين مبـارزه كـالن   ولي آنچه نميتوان فهميد اينست كه ايران در صفحه روزگار محونخواهد شد

هوري اسالمي دست يـافتني  خارجي كنوني جمبايد اذعان كرد هيچيك با سياستهاي داخلي و كسب استقالل؟ا واسراييل است ياكردن آمريك
سـرمايه داري بـه آن تحميـل    هاي شومي است كه بوسـيله قـدرتهاي   سياستدرميتواند آمريكا را از پاي درآورد غلطيدن اين كشور  چهآن.نيست

 ،فاسـد تبـديل كـرده اسـت    رگو وزو ،متجاوز ،به حكومتي مسلحراسي بوده امروزدموككه روزگاري پرچمدار آزادي وكشوري راگرديده و
و ت روابـط  دوسـتانه اش را بـا ملتهـا    حرمـ هاي سياسي و اخالقي پشـت پـازده و  ورشكستگي اقتصادي به تمامي پرنسيبت ازآنجاكه براي نجاتا

توري گرديـده  نهايـت مـروج ديكتـا   هـاي سياسـي و در  عامل بقاي كوتولـه  ين برده وبناچار مشوق هرج ومرج وبران كشورهاي دوست از بره
 . سوق خواهد داد  دي و باالخره نابودي وانفجارپاشي اقتصافروعرصه جهاني ودر مي و بي اعتبارياين چالش بزرگ، آمريكا را به بدنا.است 

در سياسـت خـارجي   تر و منطقي تر و دست يافتني باشد زيرا اين خالء اساسي مي  مشخصجمهوري اسال »هدف«حال در چنين شرايطي بايد  
طـه  ، نـه تنهـا بحـران آفـرين شـده بلكـه راب      كوتاه مدت و بلند مدت  نظام اسـت  نا نامفهوم بودن و دست نيافتني بودن اهدافو داخلي كه هما

كـه   كسي شناسد احتماال مقصراست اما آنكس كه حقيقت رانمآن :برتولد برشت ميگويد .د كرده استتضاحكومت با نخبگان را دچار

دسترسي بـه حقـايق بـراي     كاري وجود داردونسورو پنهانجامعه اي كه سادر .هان ميكند مسلما يك خيانتكاراستو پنحقيقت را ميشناسد
 بـر . خطا نپيماينـدومرتكب خيانـت نشـوند   زآنان داشت كه راه چه انتظاري ميتوان ا ،مردم از پشت پرده سياست بي خبرندهمگان ميسرنيست و

اساساً وظيفه  ،ملت ايران بايد بداند. اطالعات غلط مردم را گمراه نكنندومرتكب خيانت نگردندمسئولين واجب است كه با دادن تمردان ودول
، فـاه يا ايجـاد ر ادامـه يابـد؟  ي كه بامشي سياسي مامخالف اسـت تـا ابـديت    جنبنده ااسرائيل وهر،اصلي حكومت ما چيست؟آيا نبرد با آمريكا

 ؟ده ايم يا حقايق را پنهان ميكنيمآيا ما راه را گم كر ؟تأمين اجتماعي وتوسعه همه جانبه در داخل ومحيطي آرام و راحت براي ملتمان
ش پـي  كامـل را سـنوات اخيـر راه انسـداد    وفرهنگـي در  اجتماعي ،كه فضاي سياسيحاليدر ؛ايجاد فضاي بازسياسي است يكي عالئم توسعهزا 

تر مي آيـد و  روز بروز باال تر مي شود تا جا يي كه خط فقرمحيط اقتصادي نيز روز بروز تنگتر و سخت. گرفته واميدي به بازشدن شرايط نيست
ب از قيمـت  كه قيمت بسياري از مواد مصرفي و كاالهاي صنعتي در ايران به مراتتحريمها اثرگذار بوده اند تا جايي. شمول بيشتري پيدا ميكند 

افت ارزش پول ملي در برهـه اي  . برابر قيمت جها ني آن شده است 5 تا 2جهاني آن بيشتر شده و در پا ره اي رشته هاي صنعتي قيمت عوامل 
 ايـران بـه تـازگي تـأمين بسـياري      در. از ديگر عالئم تأثير تحريم هاسـت  كوتاه و افزايش داخلي قيمت كاالهاي سرمايه اي مانند طال ومسكن

شده و بازار در دست شركتهاي كالهبردار چيني افتـاده  و شير خشك كودكان از منابع مطمئن و كيفي با چالش مواجه كاالها حتي شيشه شير
ها لطمه خورده ايم و ناچاريم مواد اوليه و كاالهـاي مصـرفي و   ما براستي از تحريم. است تا جاييكه تعدادي نوزاد بيگناه را بكام مرگ فرستاد 

كنيم آمريكا را شكسـت  ت كه ما را متوهم ساخته و فكر مياين چگونه قدرتي اس .كيفي تأمين نمائيممنابع دست چندم و غيرخود را از يصنعت
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 ف بايـد موقعيت و وضعيت مردم كشورمان شده؟  پس از تعيين هدف، تعيين راهكارهاي رسيدن به هدكه او تصميم گيرنده داده ايم در حا لي
منظـور رفـع ابهـام جهانيـان از برنامـه هـاي       ا فحاشي و تمسخر دشمن پشت تريبونها و حذف مذاكرات مستقيم بآيا ب.مورد بازنگري قرارگيرد

و آمريكاي جنوبي پشـت  كشورهاي آسيايي و نيمي از اروپا ؟ كمتر از ده سال پيش اكثر ان، ما را به مقصود نزديك ميكندصلح آميزاتمي اير
ديـم و  از دسـت دا فرصت مذاكره و حل مشكل را با دعواهاي داخلـي  . ايران قرارداشتندو واسطه  مذاكرات ايران وغرب بودند سر سياستهاي

 ندادنـد، خود قاطعيت نشان هاوقطعنامه هاي شوراي امنيت ازدرتحريمهاي ايران رنجيده اندوسياستتركيه كه آنها هم ازيه وروس،جز چينامروزب
 شـد ايـران بـا   ذاكره كننـده ار دكتـر جليلـي مـ   . به دشمنان بالفعل تبديل شـده انـد   نفوذاكثر دوستان باري باقي نمانده وو ياور و واسطه ديگ يار

هسـته اي   بحثوا درجلسه با كاترين اشتون اصرارداشت كه طرفين بايد درباره موضـوعات مـورد عالقـه دوطـرف مـذاكره كننـد      يه اروپاتحاد
خام، مذاكرات تعطيل و دورجديد تحريمهاي كمرشكن ازسوي غرب به ايران تحميل شدوايران تنها به بااين سياست . موردعالقه ايران نيست

بـه جلسـات   توان رانـا هم اين فرد امروزو كره باشدكه آنرا پيروز بدانيمتوانست پشت اين نحوه مذامدتي ميوبلند چه منطق سياسي.نظاره نشست
؟ آيـا  مسـتقيماً درمـذاكرات شـركت نميكنـد     جبران خواهندكرد؟چرا وزارت امورخارجهچه كساني اكره بفرستيم؟خسارت اين سياست رامذ

يا اين همـه وسـاطت   آان را اثبات كنيم برنده بوديم ياوقتي جلسات راتعطيل كرديم؟توانستيم صلح آميز بودن فعاليت هايممذاكرات مياگر در
اين راهكارها دوستي دردنيا برايمان باقي ميماند؟ آيا نبايد راهكارهاي مـا  براي مذاكره ازسوي دوستان ما بااين جواب راضي كننده بود؟آيا با
 آيا نبايد در فضاي بين المللي ياران بيشتري بدست مي آورديم ؟ درجهان خارج به بهبود مناسباتمان با كشورهاي دوست مي انجاميد؟

رائيلي وسپس متهم كردن آنان  به جاسوسي وتشكيل دادگاه طوالني مدت سه جوان آمريكايي كوهنورد با تفكرات ضد اسآيا زنداني كردن 
؟ گـذارد ودرنهايت آزادي آنان با پول هنگفت، آبرويي براي سياست خارجي ونظام قضـايي كشـورباقي مي  دادن حكم زنداني طويل المدت و

ك رئـيس جمهـور و بـا كـت شـلوار شـي       با بدرقـه همـين  زان متجاوز انگليسي را با سالم وصلوات وما همان كشوري نيستيم كه افسران و سربا
يـا زنـداني كـردن    ؟ آدانسته وارد خـاك ايـران شـده بودنـد    اين سه جوان بي گناه بود كه نتر ازآنها كمايراني راهي خانه هايشان كرديم؟ كار

يـا باتكيـه برمنـابع فقـه     نظام و زنان معترض به مرگ فرزند، وجهه اي براي كشـور بـه بـارمي آورد؟آ   فعاالن سياسي معتقد به و روزنامه نگاران
سال و سـاير گناهكـاران را تغييـر داد تـا اينهمـه از سـوي        18اعدام جوانان زير شكل مجازات سنگسار وتوان اسالمي وقدرت فقها ومراجع نمي

نظـر مجلـس    ؟ مگر توصيه رهبر انقالب بـه ارجحيـت  تراض واقع نشويم و آمار اعدام دركشورمان واقعاً تعديل شود وكاهش يابددنيا مورد اع
ن حـل كنـيم ؟   انديشمنداوكجا ميخواهيم معضالت كشور را بدست نمايندگان مردم ونظر فقها و؟ پس كي سالمي بر احكام اوليه اسالم نبودا

؟ وشتن چند خط مطلب درست ياغلط ميتواند عليه آن اقدام كندنويسنده نوجواني با ناين حد صدمه پذيرشده است كه هر آيا امنيت ملي ما تا
 ؟اگـر جاسوسـي ميكـرد حكمـش چـه بـود       ؟موفق به انجام آن نشده اعدام اسـت هنوز شته وساله اي كه قصد جاسوسي دا 28آيا حكم جوان 

خـواهيم از   پس چرا نمي. تأثيرگذاري كالم حكومت برمردم ميكاهدو از سخت گيري وخشونت درچنين شرايطي راه را بردشمنان باز ميكند
ي حتـي  اظهـار نظـر  اي سياسي داخلي متمايل شده ايم وجلوي هرسمت انسداد فضدر برابر فشارهاي خارجي ب اين شدت عملها بكاهيم؟ حتي

مـداد شـده و   سا له نسل انقالب به اقدام عليه امنيت ملـي قل  30تا  18و اينجاست كه هر اقدامات كم اهميت جوانان  در اينترنت را هم ميگيريم
مـا حـداقل   . نيز ديگر توصيه و استفاده نميشودكالم نند دهه هاي قبل حتي دررأفت اسالمي ما. ندآنان را بكام زندانهاي سخت و مرگ ميكشا

نظـام  . كنـيم  اخير را هم مي بينيم ومقايسـه مي  سا ل 7-6هاي وران جنگ و سپس سازندگي و اصالحات را ديديم و سياستهاي نظام در دسياست
اخيـر متفكـران جمهـوري اسـالمي تنـدتر و       سـال هاي چندكـه سياسـت   بايد پذيرفت. ملكرد نظام تغييرات جدي كرده استعوض نشده ولي ع

ران را مهد امنيـت و  ، خود را آزاديخواه و ايپس در داخل نيز خطر را باوركرده ايم ولي دربيان. سال جنگ است 8اقدامات ايران در حادتر از
كه كـدامين حكومـت در تـاريخ از     ؟ سئوال نهايي اينستي جهان شويمگوخواهيم الين عملكرد سخت عليه اتباع خود مياآيا با. ثبات ميدانيم

 كرده وسياست خارجي نيز راه گم سودبرده كه ما دومين آن باشيم؟پس بپذيريم كه درتعيين اهداف سياست داخلي وتأثير آن برت عمل شد
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كارآمـد عمـل   هزينه وفايده هاي خود بسـيار نـاتوان ونا   ست خارجي ما درتعيينسيا .داخلي برچهره جهاني ايران غافليم روابط و رفتار ازتأثير 
معـرض نـابودي قـرار    كرده بطوريكه  دشمنان دريك جبهه متحد صف آرايي كرده، براحتي قطعنامه صادر ميكننـدو اقتصـاد ملـي مـان را در    

يكه حتي جان دانشـمندانمان را نميتـوانيم   رل هيچيك از آنان نيستيم تا جايت نظامي ميزنند و ما قادر به كنتدر منطقه دست به تحركا –ميدهند 
در برابر تحريم فقط قـادريم تنگـه هرمـز و رادارهـاي     . نقطه قوت ما نيست و جز ضعف و ناكارآمدي توجيه ديگري ندارد اين. حفاظت كنيم
تم راداري در كشـوري كـه   و سيسـ تنگه اي كه آبراه بين المللي است وغيرقابـل بسـتن اسـت    . شكي ناتو در تركيه را تهديد كنيمدفاع ضد مو

كـا ايـران را كشـوري يـاغي     آمري. وزارت امورخارجه دسـت بـه تكـذيب ميزنـد    آنگاه . باط ما با غرب و اقتصاد جهان استو واسطه ارتمتحد
ه خوراك تبليغـاتي بـراي غـرب تهيـ    جاي نشان دادن چهره اي صلح طلب ، نگ خواهد كشاند و در مقابل ما بكند كه منطقه را به جمعرفي مي

 ؟ هدافمان منطبق بر منافع ملي ماستآيا راهكار رسيدن به ا. يدهيم كه تنگه هرمز راخواهيم بستكنيم ووعده ممي
است؟ آيا چين هم همينطـور   هاي متناقض با آمريكا دارد و خواهان استقالل مليا ما اولين كشوري هستيم كه سياستسوال بعدي اينست كه آي

ست كه متفاوت از ؟ آيا ضروري اترند يا ما وسيه چطور؟ آنها پيشرفته تر و بلحاظ سياسي و اقتصادي مستقل؟ رعمل كردونتايج مشابه گرفت
د ناوگـان آمريكـا بـه    آيا تهديـ  ؟ براستي ما دنبال چه هستيم  .لت و جامعه خود تحميل نماييماين همه نتايج منفي را به مسايرين عمل كنيم؟ و

راه حل است يا ترفندي است  براي گريزاندن شيوخ عرب از گرد ايـران و فـروش سـالحهاي از رده     يا بستن تنگه هرمز يكعدم بازگشت و
 ؟ . . . خارج شده به آنان 

شوند  بايد بدانند كـه ايـن خيـال    بروز جنگ ميت جمهوري اسالمي به اين دلخوش كرده اند كه با سالح تهديد و سالح نفت ، مانع اگر مقاما
ايـن مـا   . ه است ننگ نه مرز ميشناسد ونه  بين دوست ودشمن تفاوتي قايل است، تنها درپي آتش افروزي به هر بهاچون مافياي جباطلي است 

ياد داريم در حملـه  به ! قه اي راه حياتشان استهاي منطگ بترسيم و گرد آن پاي نگذاريم ونه آنها كه توليد سالح وجنگجنهستيم كه بايد از
م عراق وساكنان خليج فارس را رودرروي يكديگر قـرارداد  مردا ازصدام حسين  پشتيباني نمودو ملت ايران وعراق به ايران،مافياي جنگ ابتد
ته هـاي آنـان   اندوخسال تداوم يابدو منطقه ويران و هاي درگير اسلحه فروخت تا جنگ هشت روزه به هشتولي در بحبوحه نبرد به همه طرف

رس اسـت و سـهم مـا نـابودي     ، تكـرار قصـه تلـخ جنـگ خلـيج فـا      گـه هرمـز اگـر هـم بتـوانيم     بستن تن اينبربنا .به غرب و شرق سرازيرگردد
ابي هاي خوزستان وخرمشـهر را سـر وسـاماني    ماهنوز نتوانسته ايم خريادمان باشد كه . اي انساني است اقتصادي و نيروه،هاي عمرانيزيرساخت

اكس و چنگ انـدازي بـه دامـان  دولتهـايي     كس و نآيا توسل به هر .سرميدهدبدهيم وجغدشوم  همچنان بر ويرانه هاي نوارمرزي ايران فغان 
نيز بـي اعتناينـد و يـك ايـران     هاي ملت ايران آرمان هاي ديني نظام اعتقادي ندارند بلكه در طول تاريخ ثابت كرده اند كه بهكه نه تنها به آرمان

 اني دارد ؟ ر را سد راه خود ميدانند با مصالح و منافع ملت ايران همخومقتد
،  هنـر  يم اما اين را هم ميـدانيم  سياسـت  ضرورتي جدي ميدان رفع نيازهاي علمي و صنعتي كشور پايان كالم اينكه ما انرژي اتمي را برايو در

ه هاي موجود يعني شناخت ملت ايران در عرصـ با شناخت كامل امكانات و پتانسيلميسر نميگردد مگر مكنات است وآن هنر، محقق و تحقق م
حرمت گذاردن به هويت ملت ايران و منافع ملـي و ارج نهـادن بـه بايـدهاي تـاريخ و احتـرام بـه         ،ته هاي دور تا به امروز و فردازمان از گذش

ير از صـفوف بهـم پيوسـته    بدين گونه است كه سدي بزرگ و مسـتحكم و شكسـت ناپـذ   . ايرانيان بنيانگزار آن بوده اندقوانين حقوق بشر كه 
در . ن ملـت و اتحـا د مـردم پديـد مـي آيـد      قدرت هر كشوري از انديشه آزاد و توان علمـي آ . برابر تجاوز بيگانه پديد مي آيد درملت ايران 

ده و تـرازوي سـنجش را ازدسـت    ژيكي شولاز آن طرفي است كه اسير توهمات و خيال پردازيها و نظر بازيهاي ايدئو، شكست جنگ قدرت
كرد و اهل قلم و جرايد را از پرداختن به امور مهم سياسـي  ني جنگيدو هم به بهانه حضورآن،  بخشنامه صادرنميشود هم با دشمن بيرو .ميدهد

ميشود تنگـه هرمـز را   ن. ست غارتگران اموال  عمومي را بازگذاشت نميشود تنگه هرمز را بست ولي  د. همچون انتخابات منع كـرد 

  .تر كرد خط فقر و فساد را روز به روز بازنميشود تنگه هرمز را بست ولي . ها را به دروغ و ريا گشود بست ولي دهان
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ر لهجه و زبـان و مـذهب و   تنگه هرمز را زماني ميتوان بر روي هر انديشه و اراده نامحرم و متجاوزي بست كه همه اقوام و تيره هاي ايراني با ه
ر سـي سـا ل   گونه كه دهمان... را با گوشت و پوست واستخوان خود لمس كرده باشند   ملت بودن  انديشه وآداب و رسومي، احساس يك

 .ل خود دريغ نورزيدند اش ايستادند و از نثار جان و ما جوانمردانه صدام حسين و ياران شرقي و غربيپيش در برابر تهاجم نا
دن بـه دلهـاي شكسـته و سـفره هـاي خـالي       شرايط  يعني بدون سامان بخشيل دارند در شرايط فعلي بدون درك موقعيت و آيا دولتمردان خيا

نيده ايـد كـه جنـگ عامـل     ؟ اگـر شـ  ه آزمون جديدي بزنندفساد دست بفقر ورستان و زدودن آثار ظلم وتبعيض ودلجويي از ميهن پتوده ها و
رسانيده اند مدعيان اين حديث قطعاً در ميان مـردم  تان بدانيد كه خالف به عرض ،خاتمه دهدميتواند به پريشاني اوضاع سياسي وحدت است و

 .نيستند و از احوال جامعه بي خبرند 
ر پـايش نهـاده انـد كـه     ، اجتماعي و فرهنگي داخلي پوسـت خربـزه اي اسـت كـه زيـ     يدوارم حاكميت دريابد شدت عمل درفضاي سياسيام 

دافي ايران به سياستي ديگر و مرداني ديگر با اهـ . ي سوق خواهد دادمحالل و ايران را به سوي تجزيه وفروپاشسوي نابودي و اضحكومت را ب
اگـر فقـط بـه    . رجام و نيستي آفرين گرفتار نكنيدهاي بي فسياسي و جنگ هايايران را بيش از اين درچرخه با زي. ند است ف نيازمشفاروشن و

گـاه  نظـامي بـر آن    در عرصه جهـاني داشـته باشـيد و آن    و شاداب ، بايد به فكر منافع ملت ايران باشيد تا مردمي سرافرازفكر حفظ نظام هستيد
 .  حكومت كند و احتماالً الگوي جهانيان باشد 

                                                                                              
 
 

                                                                                       

 

 :بخشي از سخنان رهبر جاودان پان ايرانيسم؛ سرور محسن پزشكپور

 ما به خوبي تمام مسئوليتهاي سنگيني را كه در برابر تاريخ و. در راه خود يك دم نيز از كوشش باز نمي ايستيم        
پس بسوي آرمانهاي درخشان ملت ايران با وفاداري بي مانند گام بر مي . فرهنگ ملت خود بعهده داريم دريافته ايم

راهي را كه پشت سر گذارده ايم نگاه كنيد تا دريابيد چه قدمهاي استوار و . اين ادعاي ما بي اساس نيست. داريم
آنچه كه ما مي خواهيم، آرمان جاويد . ذير ملت ايران استدعوي و سخن ما خواست اجتناب ناپ. بزرگي برداشته ايم

، يگانه و  ما ايراني نيرومند.  ملت ايران مي باشد كه هزاران سال است بر پيشاني تاريخ اين سرزمين مي درخشد
 .بر بنيان گذشته پرافتخار استوار ساخت، بايد اساس نو . رهروي از كاروان فرهنگ بشريت مي خواهيم 

براي اين منظور درخشان، تنظيم سالنماي آرمان خواهان ايران و زنده ساختن بي باكانه سنتهاي ملي و نژادي          
ملت ايران با آشنايي و وقوف بر اين جشنها و . كه در پي خود فلسفه نيرومندي و پيروزي را دارند يك گام ديگر است

 .دي و شاهين پيروزي و سرور بوده استسنن تابناك درخواهد يافت كه سرزمينش آشيانه عقاب نيرومن

 1333اسفندماه 
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 حذف يارانه ها و نتايج پيامد آن

 يكسال پس از شوك قيمتي
 دكتر محمدرضا واعظ مهدوي: نويسنده

ين مدت بطالن يا ترديدهاي جدي در ا. يكسال از آغاز شوك قيمتي نهاده هاي انرژي كه به هدفمندي يارانه ها معروف شد، گذشته است
  .خوش خياليهاي اوليه اجراي اين طرح آشكار گرديده استدرمورد برخي از برآوردها ومحاسبات وعده هاي مطرح شده و 

از . نكرد هزار ميلياردتومان را تاييد 40محاسبات بعدي بيش از . هزار ميليارد تومان به يارانه انرژي اختصاص مي يابد 90كه ساليانه  ادعا شد
هزارميليارد تومان كسري حاصل شده است ومجلس ونهادهاي نظارتي ازتخلف دولت درپرداخت بدون تحقق درآمد  18اين مبلغ نيز 

 .گزارش مي دهند
كاهش  فقر! كه بي عدالتي دربهره مندي واختصاص يارانه ها ازميان ميرود و نابرابريها كاهش يافته وتوزيع درآمد بهترميشود بود ادعا شده

اثرات تورمي شوك قيمتي ناچيز بوده ؛ كاهش قدرت خريد مردم با ! مي يابد و سطح زندگي اقشار آسيب پذير و مستضعفان بهبود مي يابد
آيا واقعا امروز شكاف و اختالف طبقاتي از بين رفته و ضريب جيني كاهش يافته؟ آيا فقرا و گروههاي ! اختصاص يارانه نقدي جبران ميشود

گزارشهاي بانك مركزي .آمد،كارگران،كارمندان وبازنشستگان راضيترند؟اين روزها امواج فزاينده افزايش قيمتها سرعت گرفته استكم در
كرايه حمل ونقل، لبنيات، .گزارشهاي مركز آمار نيز رشدتورم را نشان ميدهد. درصد نشان ميدهد 30افزايش شاخص توليدكننده را بيشتر از 

درصد افزايش قيمت را تجربه  50تا  25واد اوليه صنعتي،مصالح ساختماني، طال، ارز وساير كاالها و خدمات هريك بين موادغذايي،ميوه، م
 .كرده اند

منابع مالي فراواني آزاد ميشود واين منابع صرف توسعه زيرساختهاي اقتصادي وايجاد ! الگوي مصرف انرژي اصالح ميشود ادعا شده بود
هدفمندي يارانه ها باعث شفافيت درآمدو هزينه ها دربودجه عمومي ميشود و ! هاي عمراني ملي و منطقه اي ميشودكارخانجات و رونق طرح

بدون هيچ توضيح اضافي توجه خوانندگان را به ترافيك روزافزون و ! با شوك قيمتي نهاده هاي انرژي، ساختار مالي دولت اصالح ميشود
رگ،وضعيت اقتصادي اعم از ركود اقتصادي،تعطيلي كارخانجات وشهركهاي صنعتي،عدم تحقق آلودگي غيرقابل تحمل هوا درشهرهاي بز

درصدي پيش بيني شده در سند چشم انداز و برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، اختالسهاي چندهزار ميلياردي و افزايش كسري تراز  8رشد 
 .پرداختها جلب مي نمايد

آيا تا ! صاد كشور آزادميشوند صرف بهبود شرايط اجتماعي وافزايش پوشش بيمه و درمان كشور ميشودمازاد يارانه هايي كه دراقت ادعا شد
ه االن ريالي از مبالغ يارانه به حوزه هاي اجتماعي كشور اختصاص داده شده؟ آيا كسري بيمه ها بيشتر نشده؟ آيا مبالغي كه براي پرداخت ب

 انونا هم تكليف شده بود، پرداخت شده است؟صنعت و بهداشت و بيمه ها پيش بيني شده و ق
شوك قيمتي،طيف گسترده اي ازاثرات نامطلوب و آسيب .دراين ميان،اوضاع حوزه بهداشت ودرمان ازسايرحوزه ها اسف بارترشده است

 :طبقه بندي هستند گروه اصلي آثار مستقيم وغيرمستقيم قابل 2اين اثرات به . رسان را درحوزه سالمت وبهداشت كشور ايجاد كرده است
محاسبات موجود نشان دهنده . درماني، جزء مصرف كننده هاي مهم انرژي هستند-بيمارستانها و واحدهاي  بهداشتي: آثار مستقيم) الف

افزايش قيمت نهاده هاي انرژي . درصد كل هزينه هاي اين واحدها را هزينه هاي انرژي تشكيل مي داده است 10-15اين است كه در حدود 
درصد در هزينه كل اين واحدها  30-50اين بمعناي اثر خالص افزايش هزينه به ميزان . ال شده استدرصد اعم 300-400در اين واحدها بين 

درصد افزايش در بيمارستانهاي دولتي و  40-55درصد افزايش هزينه در بيمارستانهاي خصوصي و  20-30محاسبات خرد نيز . بوده است
ساير هزينه هاي . و كهنه آسيب بيشتري در اثر اين شوك قيمتي تحمل مي كنندبديهي است بيمارستانهاي قديمي . آموزشي را نشان مي دهد
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هزينه مواد غذايي، تجهيزات پزشكي و دارو نيز بدليل افزايش قيمت تمام شده، اقالم ياد شده افزايش داشته . بيمارستاني نيز بيشتر شده است
، )وعمدتا فاقد بودجه دولتي براي هزينه هاي خود هستند(خدماتي دارند  از آنجا كه بيمارستانها واحدهاي اقتصادي هستند كه كاركرد. است

ومي براي تعادل بخشيدن به هزينه و درآمد خود ناگزير از جبران هزينه هاي افزايش يافته مي باشند ولذا يا بايد منابع اعتباري از بودجه عم
باتوجه به پوشش نسبي بيمه هاي درماني، . خدمات خود را افزايش دهندبراي جبران هزينه هاي افزايش يافته دريافت كنند ويا بايد تعرفه 

. و بخشي نيزبايد توسط بيمه ها پرداخت شود) بعنوان فرانشيز يا هزينه پرداختي از جيب(بخشي از اين افزايش تعرفه ها به مردم تحميل ميشود
همه اين افزايشها، سيكل معيوب تورمي . صي را افزايش ميدهدافزايش حق بيمه ها هم به نوبه خود سهم كارفرمايي دولت و نيز بخش خصو

افزايش هزينه نيروي انساني نيز بخشي . را شدت مي بخشد و تراز مالي تمام واحدهاي يادشده را با بحرانهاي افزايش يابنده مواجه مي سازد
فاف حقوق ودستمزد كاهش يافته وكارفرمايان ناگزير بديهي است درشرايط تورمي ايجاد شده، ك. از روندافزايش هزينه ها را تشكيل ميدهد

مشابه اين وضعيت براي ساير . هزينه بيمارستانها را شديدتر مي كند-اين امر نيز كسري تراز درآمد. از افزايش دستمزد كاركنان هستند
 .رخ داده است... واحدهاي تابع وزارت بهداشت، نظير دانشكده ها و آزمايشگاهها و داروخانه و 

گزارشهاي . شوك قيمتي آثارغيرمستقيمي بروضعيت سالمت جامعه اعمال كرده است كه از آثارمستقيم شديدتراست: غيرمستقيمآثار) ب
درصد  30ماهه اخير، كاهش مصرف شير و لبنيات تا  9در . موجود از تغيير الگوي مصرف مواد غذايي در اثر افزايش قيمتها حكايت ميكند

كاهش مصرف گوشت و پروتئينها .رحاليست كه مصرف سرانه لبنيات در ايران كمتر ازنصف مصرف جهاني استاين د. گزارش شده است
مصرف جايگزين سويا و ساير پروتئينهاي گياهي، . درصد بالغ شده است  50در سبد مصرف خانوار از اين هم شديدتر است و به بيشتر از

ه همين دليل عوارض سوء تغذيه و نيز بروز بيماريهاي گوارشي در اثر اين تغييرات الگوي نيازهاي تغذيه اي شهروندان  را تامين نميكند و ب
 . تغذيه درآينده اجتناب ناپذير بنظر ميرسد

استرس مزمن ناشي از . تورم، بدليل بي ثباتي اقتصادي و بي اعتمادي اجتماعي كه بدنبال مي آورد از عوامل ايجادكننده استرس مزمن است
نگارنده قبال در اين زمينه شواهدي ارائه كرده و در آينده نيز بيشتر به اين امر . ثار درازمدتي بر بافتهاي مختلف باقي مي گذاردتورم، خود آ

سيستم  -1: سيستم تنظيم كننده بيولوژيك بدن بخوبي شناخته شده است 5تاثيرات استرسهاي اجتماعي حداقل در . مهم خواهيم پرداخت
.   اختالل در تعادل اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك -4. اختالل در ميزان ترشح كورتيزول -3. يستمهاي متابوليكس -2. عروقي  -قلبي

نتيجه اين اختالالت باعث افزايش بيماريها، آسيب پذيري دربرابر عفونتها، اختالالت تكثير . اختالل و التهاب در مدوالتورهاي سيستم ايمني 
 . كاهش اميد به زندگي را در پي خواهد داشتسلولي و سرطانها و نهايتا 

چه كسي مسئول اين آسيبهاي اجتماعي، بيماريها و مرگ ومير ناشي از آن است؟ چه تدابيري براي كاهش اين زيانها انديشيده شده است؟ 
بكشد، مانند اين است كه  هركسي كه فردي را«مسئوليت فردي و اجتماعي هركدام از ما چيست؟ در پايان توجه همگان را به كالم الهي 

 . جلب مي نمايم» همه مردم را به قتل رسانده باشد
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 خيمراهچ تازاجمملت ايران و 

 )بخش نخست(شاهين بزرگمهردكتر : نويسنده

يك دهه است كه شبكه هاي ايراني و البته ضدايراني خارج بيش از. اي روشن شده است ماهوارهمدتهاست كه چشممان به جمال شبكه هاي 
با صحبت ونوشتار اخير روي . نوشته اخير نگاهي كوتاه به كاركرد اين شبكه ها و نيازهاي ماست. اندازكشور مهمان خانه هاي ايرانيان شده 

شبكه هاي سرگرمي، تفريح يا سازو آواز انتظاري صدالبته از. ي پندارندمكساني است كه خود را مخالف يا اپوزيسيون جمهوري اسالمي 
برنامه ساز مشكوك لس آنجلس ز، كه حميد شبخيهاست مشخص كرده اند؛ چنانتكليفشان را مدتاينان كه بيش ازحوزه عملكردشان نيست 

 » !با اين مردم حال كنيم بابا نمي خواهيم حرف سياسي بزنيم ، مي خواهيم«: نشين در جمله اي قصار بيان داشت
يك دهه گذشته چه كارنامه اي از خود بجا گذاشته اند؟ ي اعم از سياسي يا ايدئولوژيك درواما شبكه هاي باصطالح دشمن جمهوري اسالم

ن يكايك تواد كه نميهرچنعملكرد رسانه هاي اپوزيسيون تا چه ميزان برپيشرفت فرايند دموكراسي و بويژه وحدت ملي موثر بوده است؟ 
 .در نقطه كنوني ايستاده ايمتواند ما را به نتيجه اي مختصر برساند كه چرا ، اما نگاهي گذرا ميآنها را نقد كرد

مسيحي، سني هاي  در راس اينها رسانه هاي. مي آغازيم كه ازجهاتي دربرابر ايدئولوژي حاكميت قراردارندديني مبلغين مذهبي و ابتدا با
ميليونها شيعه مذهب ايراني  كه با مسيحي، بهايي يا سني شدن صدها هزار يا مثالپرسش نخست و بدون معطلي اين. ندافراطي و بهائيان هست

مسيحيت اگر ارمغان مناسبي براي غربيها داشت هرگز  ايران حل شود؟... رفاه اقتصادي و حقوق بشر، قراراست كدام مشكل دموكراسي،
محبت مسيح وكليسا سخن حضراتي كه شب و روز از. ب نمي شدبه كنج كليساها پرتا» ردنگياُ«عصر روشنگري اروپا با  انديشمندانتوسط 

آيا ميتوانند بگويند ه علمي به بشريت عرضه شد؟ مغرب زمين، كدام فرآورددر هزارسال سلطه سياه كليسا بر  پاسخ دهند،ميگويند براي يكبار
دن به مسيح يا نكرايد، چند صد هزار انسان بيگناه راتنها بخاطر فكر تفتيش عقض و طويل آنكيزيسيون وعري دستگاه! محبتكه برپايه كدام 

رانسه درحوزه نزديك به يك چهارم خاك فتوجه خواننده محترم كه تنها درهمان دوران سياه،؟ قابل ندسوزاندزنده زنده  ندادن اعانه كليسا
خرافه مطلق روزگار مي گذارندند تا جاييكه شيوع طاعون نيز بت زده فرانسه درهمان حال درفقر وو رعيت نكگرفته بودمايملك كليسا قرار

عملكرد ، كشيشان محبت پرور شبكه هاي پارسي زبان لطف كرده،با تهيه ماله اي مناسب! ب گناهان همين رعيت بدبخت سندميخوردبه حسا
اقصي نقاط جهان مسيحي گل بگيرند كه روزي نيست در، را دراتاقهاي اعترافوانان پسر همجنس بازي با نوجشنيع هزاران كشيش هرزه در

 ! در نقطه اي از جهان مسيحيت ، محبت اخير چهره ننمايد
. ري ندارند جز گسترش بنيادگراييكانشسته وهيچ  عده اي با ريش طالباني وقيافه هاي نحس .هستندسني  اينها شبكه هاي افراطيپرمدعاتر از

من نمي دانم كه روزه  !عاشورا  تبليغ براي روزه گرفتن در روزغم حضرات شده بود عاشوراي امسال، تمام هم وپيش از روز يك درست
تواند بر تفرقه بين اين دو گروه بيافزايد آنهم ، اما مسلما ميگرفتن در روز عاشورا قرار است كدامين مشكل جماعت شيعه يا سني را حل كند

! ست كه آنرا شيعة وهابي ميخوانمبه هر روي استراتژي جديد اينان چيزي ا! كيد دارند كه فقط نظر ما درست استدرحاليكه علماء طرفين تا
تمام اصول وهابيت تبليغ ميشود تا در تهران و شهرهاي  گذارد،گانه احترام مي 12براي جذب مخاطب شيعه به امامان كه  در اين فرقه جديد
اكناف  مالعمر بيانديشند تا درروز مبادا براي بمب گذاري دربمانند بن الدن ومدتي بيت شوند كه پس ازتدريج كساني ترشيعه نشين ايران ب

 زن ستيزي، هنر. عربي نباشد پاكستان وكشورهاي آدمكش پرورازي به اعزام تروريست انتحاري از ني! به آغوش كشيدن حورة العين ايران و
با  هزاران ستيز ديگربويژه جشنهاي ايراني و هرگونه جشن غيراسالميمردن عيد نوروز وش، بدعت دموكراسيزي، ضديت با حقوق بشر وستي

دنياي جديد ست كه پشت توليدات كساني ؛ ايدئولوژي)حجازبغير از(ه مهمتر ضديت شديد با ميهن پرستيهممظاهرتمدن جديد دريكسو و از
تندروي مذهبي را پيشه كرده اندو طرحهايي همچون تبليغ باورهاي  ميت،كسانيكه دردرون حاك هرچند. بسته اند نابودي آن كمر نشسته و بر
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گاه وبيگاه به دختران وپسران جوان كه پروردگار بزرگ بدون هماهنگي با » گيردادن«خشك و عزاپروري؛ تفكيك جنسيتي دردانشگاهها؛ 
ريزند وثمره عملكردشان قتلهاي ناموسي، افزايش جرائم  را پيش مي برند؛ آب را مستقيما به آسياب سلفيون سني مي... آنها زيبا آفريده و

 . در امروز و بمب گذاري انتحاري در فرداست... جنسي مانند تجاوزبه عنف، قمه زني و 
 گويندازطرف ديگر از عشق به ايران مي ميكنندو بهائيان ازطرفي تبليغات جهان وطني. نشسته اند سوي ديگر برنامه هاي تبليغ مذهبي، بهائيان

تجزيه طلبان در  و هم باگويندشق به ايران ميعچگونه هم از هائيت توضيح دهند،گردانندگان فرقه ب .تناقض استكه خود حديث مفصلي از
بدين بزرگي انصافا جاي ديگري  در جهان بهائيان ميتوانند بگويند همچنين. كنندميهمدستي  !درشت اقليتهاي تحت ستموكنگره هاي ريز 

اسرائيل  كرد كه براي بهائيان،د؟ يعني بايد باوررده انا درست در جواركوه صهيون بناكان رشمعبد مقدسمهمترين نبود كه دوستان،جزاسرائيل 
سط تودر راستاي برنامه جمهوري خواهي كه ست كه بهائيان گرامي مدتي !است؟ اياالت متحده بوده و تر از اروپا پيش ازآن، امن فلسطيِنو

را  با تحريف مسلم تاريخ معاصر، روزهاي آسايش گذشته اناين. شود، به پروژه شاه ستيزي نيز پيوسته اندكا ساپورت ميوزارت خارجه آمري
انتظار حقوق برابرِ » !بهائيان ظاهرا با اينكه بگويند ما روزگاري راحت بوديم مشكل دارند«گفته دوست گرانقدري، ب كهكتمان ميكنند تا آنجا

 .. ..به شرط آنكه با اين سياست، اثري از ايران آزاد و بدون تنش بر جاي ماندنيان است البته شهروندي، حق همه ايرا
 ادامه دارد
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ن �ای �وا�ان ����ه دل ت��ست                                                                                                                  "ز��ق � � ��وری �ار�����ست "                    �دا
 دو��زه ا�ان �بیب: �روده ای از 

 



143شماره  -1390ديماه -سال چهاردهم                                                 نشريه داخلي حزب پان ايرانيست       -حاكميت ملت  
 

25 
 

 ايران بزرگ
گردد تا با توجه به رسالت يت ملت؛ به آگاهي شما گراميان ميرسد كه از اين پس كوشش ميخوانندگان محترم نشريه حاكم

، از گوشه وكنار فالت زرخيز ايران گزارشهايي درخور زير يك پرچمفالت ايران به جاودان پان ايرانيسم برپايه آرنگ هميشگي 
 .فراهم گردد

 بحرين و زخمي كه هر روز عميقتر مي شود  -1

 هايي از بحرينگزارش

 هرمزد  ونداد: تنظيم  گردآوري و

از مرزهاي  بويژه در ببرونايراني  تيره هاي پشتيباني از حقوق همه همواره پرچمدار دخو آرمانهاي اصول و ايرانيست برپايه حزب پان
  بارزاني مصطفي مال رهبريب زمر كردهاي آنسوي رستاخيز زمان مثال در  كه بعنوان همين اساس بود بر .است بوده تجزيه خونين

 پان پافشاري. بود ايران ايراني بويژه به حاكميت وقت خيزش ومعرف آن به جامعه اين تنها بازتاب دهنده »خاك وخون« روزنامه
 زخصوص ني تا آگاهيهايي دراين گشت سبب 57بهمن  22پس از و در پيش ايران اكخاز بحرين جزيره  نجدايي ناپذير بود«ايرانيستها بر 

باتوجه به رسالت تاريخي حزب پان  و اكنون با توجه به خيزش ايراني تباران بحرين» دشو آن منتقل سياسي ايراني وكنشگران به جامعه
   .را از تازه ترين رويدادهاي اين سرزمين هميشه ايراني و قيام مردم آن آگاه كنيم تا هر ماه خوانندگان حاكميت ملتايرانيست برآنيم 

 كنندگان بحريني خليفه به تشييع حمله نيروهاي امنيتي آل
 »يوسف موالي«كنندگان در مراسم تشييع و خاكسپاري شهيد  خليفه با حمله به شركت گزارش الجزيره، نيروهاي امنيتي و نظامي رژيم آل به

شهيد يوسف موالي هفته گذشته توسط نيروهاي امنيتي  .آور شليك كردند بسمت آنها گازهاي سمي و اشك »محرق«از ساكنان منطقه 
تصاوير منتشره پس از  .كردند اش خودداري مي اما دستگاههاي امنيتي رژيم بحرين از تحويل پيكر او به خانواده خليفه به شهادت رسيد، آل

اين درحالي است كه جمعه گذشته نيز . خليفه حكايت دارد تحويل پيكر اين شهيد از شكنجه شديد وي توسط دستگاههاي امنيتي رژيم آل
  .اي سمي شهادت رسيدنددو نوجوان بحريني بر اثر استنشاق گازه

 مخالفان براي حذف  بحرين توسط شاه  نظامي هاي شبه تشكيل گروه

هاي شبه نظامي با دستور مقامات بلند پايه بحريني  پايگاه خبري االنتقاد، مركز دفاع ازحقوق بشر بحرين به شدت از تشكيل گروه  گزارش به
خليفه  اين نيروهاي شبه نظامي در كنار نيروهاي امنيتي و نظامي آل: مركز تاكيد كرداين  .براي حذف معارضان اين كشور ابراز نگراني كرد

قابل مالحظه  معارضان را هدف قرار ميدهندو اولين نمونه اقدامات سركوبگرانه آنها در حمله به تشييع كنندگان پيكر شهيد يوسف الموالي
كننده  خليفه با حمله به زنان و كودكان بحريني شركت ظاميان وابسته به رژيم آلمركز دفاع از حقوق بشر بحرين توضيح داد كه اين شبه ن.بود

، دبيركل جمعيت »يوسف قدرات«همچنين مركز دفاع از حقوق بشر بحرين از ربوده شدن  .در مراسم تشييع آنها را وادار به فراركردند
مركز دفاع از حقوق بشر  .بحرين توسط اين نيروها خبرها داد كه با چراغ سبز نيروهاي امنيتي و درحضور آنها انجام شد) برادري( »االخاء«

هاي ديگر  ، نماينده سابق پارلمان بحرين نيز يورش بوده و شيشه» علي العشيري«بحرين همچنين در ادامه تاكيد كرد كه اين نيروها به خودرو 
اين مركز دفاع از حقوق بشر تاكيد كرد كه بگفته منابع موثق اين نيروها به دستور مستقيم پادشاه  .تقر درمحل را نيز شكستندخودروها مس

بحرين تشكيل و هدف ازتشكيل اين نيروها سركوب بيش از پيش معارضان وحذف آنها بيان شده واين گروهها در حال حاضر سياستمداران 
 .اند دادهو حقوقدانان را هدف قرار 
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 :فالت و روزهاي فراموشي بلوچستان خاور -2

 هاي حقوق بشر پاكستان از وضعيت بلوچستان نگراني نهاد  

عاالن نهادهاي ف.نهادهاي فعال در زمينه حمايت از حقوق بشر در پاكستان از نقض گسترده حقوق بشر در ايالت بلوچستان اين كشور نگرانند
  .به نيست مي كنند پاكستان، فعاالن سياسي بلوچ را سرامنيتي و) اطالعاتي(هستند كه دستگاه استخباراتي  دعيپاكستان ممدافع حقوق بشر در

ايالت بلوچستان افزايش يافته  هاي فرقه اي درد شدن فعاالن سياسي و همچنين تنشگويند، قتل هاي هدفمند، ناپدي مدافعان حقوق بشر مي
 .بلوچستان بگيردض حقوق بشر وافراط گرايي را درنقتي را متهم ميكنند كه نتوانسته است جلوقوق بشر حكومت ايالهاي مدافع حنهاد .تاس

پاكستان به شدت نگران كننده  گويد وضعيت حقوق بشر در ستان، ميواني رئيس بخش بلوچستان كميسيون حقوق بشر پاك ملك ظهور شاه
 )اتحاديه روزنامه نگاران(  پرس كلوبچند سال است كه در ارتباط با افراد ناپديد شده در برابر «: واني به بي بي سي گفت آقاي شاه.است

اين مسئول  ».كسي فرياد آنها را نمي شنوداست كه شما چرا اعتراض مي كنيد واما تا امروز كسي نپرسيده . مردم دست به اعتراض مي زنند
امان افراد مشهور، در كويتهدرشهر براي دريافت پول بيشتر شده و موارد گروگانگيريپاكستان همچنين گفت محلي كميسيون حقوق بشر

نفر  28را بياد داريد كه  ماستونگ شما حادثه«: هاي پاكستان كشته شدند اشاره كرد اي كه درآن شماري از هزاره  او با اشاره به حادثه .نيستند
  »بررسي شد همه كشته شدند شانن آورده شدند و پس از آنكه اسناداز اتوبوس پائي

ران بودند، از اتوبوس پياده نفر از هزاره ها را كه عازم اي 28در منطقه اي موسوم به ماستونگ، دي، افراد مسلح ناشناس،ميال 2011در سپتامبر 
حوادث مشابه ديگر در اين حادثه و .، مسئوليت اين حادثه را بعهده گرفتجنگهويبعدا گروهي موسوم به لشكر .آنها را كشتندو كرده

  .خود پاكستان به دنبال داشتستراليا و،اهاي گسترده اي را در اروپااعتراضكويته پاكستان كه قربانيان آن حوادث نيز هزاره هاي كويته بودند،

 :ملي گرايان بلوچ
       هاي گروه كمپاين بلوچگروهي موسوم به  .اند اعضاي آنها ناپديد شدهاند كه تاكنون صدهاتن از مدعيگراي بلوچ نيز احزاب ملي

اسناد زيادي  آنها :اعضاي اين گروه به بي بي سي گفت نصير بلوچ، يكي از .سازمانهاي استخباراتي پاكستان را متهم مي كنند پديد شدهنا
هاي كرده ايم كه درآن شماري بلوچ) هآماد(يك فهرست ديگر راجور ما:آقاي بلوچ افزود.جمع آوري كرده اندرا درموردافراد ناپديد شده،

بر اساس يافته هاي ما، شماربلوچهاي . ايمبلوچ ديگر راهم پيدا كرده  300برعالوه ما اجساد پوسيده بيش از . نفر مي رسد 200ناپديد شده تا 
كراچي، همچنين شهرو دركويته درسالهاي گذشته بارها پديد شده،اعضاي خانواده افرادنا .نفر مي رسند1600اند به  شده) ناپديد(كه الدرك

دست به اعتصاب غذا زده اند تظاهرات كرده اند اما آنگونه كه مسئوالن كميسيون حقوق بشر پاكستان نيز مي گويد، صداي آنها شنيده نشده 
فرزند : آقاي بلوچ به بي بي سي گفت .مدتي جسدش پيدا شدگويد پسرش اول ناپديد شد وپس از او مي. قدير بلوچ يكي از آنهاست .است

افراد آي اس آي او را از نزديك خانه ما در بلوچستان . ناپديد شد 2009او درسال  .عضو حزب جمهوريخواه بلوچستان بودمن جليل ريگي،
د و صداي خود را براي مردم خود مبارزه مي كر )كشور(گناه او اين بود كه براي ملك . با خود بردند و سه سال بعد جنازه او را به ما دادند

  .دلند كرده بوخود ب

 :اتهام متقابل
پديد شدن فعاالن سياسي در كويته پاكستان را رد مي كنند ولي از نا گاه هاي اطالعاتي اين كشور دراما مقامات پاكستان دست داشتن دست

گويد حكومت براي تامين امنيت در  رحمان مالك، وزيركشور پاكستان مي .نگران هستند امنيتي در ايالت بلوچستان به شدتوضعيت 
مبارزان بلوچ را عامل افزايش خشونت و نا امني در كويته و در كل  ،وزير كشور پاكستان .كار خواهد بستبلوچستان تمام امكانات خود را ب

 .داند بلوچستان مي
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 كرد در آنسوي مرزهاي پوشالي توسط ارتش خونخوار تركيه غيرنظامي  35در پاسخ به كشتار مظلومانه  -3

 رژيم تركيه كشتار ايرانيان كرد را به خارج از مرزهاي بين المللي كشانده است 

 بنام خداوند جان و خرد

 هموطنان ؛
در ايران زمين بزرگ و  يعني پان ايرانيسم -دار آرمان بزرگ يگانگي و سربلندي مجدد همة اقوام ايراني  حزب پان ايرانيست كه درفش

ايراني تباران كرد را دربخشهاي به اسارت گرفته شده ازميهن بزرگ ايرانيان محكوم كرده وبه بازماندگان خلفاي شتارِادامة كاست، -تاريخي
درون  تباران كرد دردراز كشتار ايراني ساليان كه حتي پس از هويت تركيه امروز بي كشور نوبنياد ومانيان سلجوقي درغارتگر عثآشام و خون

دهد كه ملت ايران سرانجام انتقام هشدار مي ،كردهاي اقليم كردستان عراق دست زده استاينك به كشتار پوشالي خودي والملل مرزهاي بين
غارتگر  دارد و اقوام مهاجر،تاريخي خود نگه مي  خواهد گرفت و اين جنايتها را درخاطره همة ددمنشي بيگانگان اشغالگر آسياي كوچك را

ميليون از برادران همخون و هم فرهنگ و  5/1و اشغالگر آناتولي را به دليل كشتار شيعيان، ايرانيان آذري و مردم تبريز، ايراني تباران كرد و 
 ... اند بازخواهد گرداند هم تاريخ ارمني خويش تنبيه خواهد كرد و چه بسا به بيابانهايي كه از آن مهاجرت كرده

جنايت، جنايت است  ؛لح، نظامي و غيرنظامي معني نداردانيستها و همة دوستداران حق و عدالت و فرهنگ، كرد مسلح و غيرمسبراي پان اير
ا به اعتراض وسيع و و هيچ بيگانة مهاجمي حق ندارد ايراني تباران را كشتار نمايد و ما همة مدعيان دفاع از حقوق بشر و مجامع بين المللي ر

خوانيم و خواستار جلوگيري مراجع بين المللي از تجاوز  ريز آن فراميوارتش هميشه خونحاكمين نژادپرست تركية كنوني  عليههمه جانبه بر
 .به اقليم كردستان و كشتار كردهاي با فرهنگ و به اسارت گرفته شدة آسياي كوچك هستيم

 پاينده ايران                                                                                                                                       
 1390ديماه  12-حزب پان ايرانيست                                                                                                    

 
 

 آذرماه؛ گريز اهريمن21نشست حزب پان ايرانيست بمناسبت بزرگداشت 
خاك سپند آذربايگان، در دفتر حزب پان ايرانيست نشستي دوستانه برگزار گرديد كه روز يكشنبه مصادف با شب گريز اهريمن از 

در بدو نشست دكتر شاهين بزرگمهر درباره مساله اقوام و حق تعيين سرنوشت . طي آن سه تن از اندامان حزب سخنراني كردند
و برداشت خودسرانه از حقوق اقوام لل در حقوق بين المسخن گفت و طي آن به بررسي اين موضوع و ممنوعيت تجزيه طلبي 

پس از ايشان، مهندس ساسان بهمن آبادي درباره نقش قاطعانه شاه در حل بحران آذربايجان سخن . بمنظور تجزيه طلبي توضيح داد
اينكه قوام حاضر اشاره كرد و  در برابر موضع ضعيف احمد قوام شاهسازنده به تفاوت نقش با اتكا به اسناد متقن، گفت و در اين مورد 

وب ايران نگاه دارد و اظهار داشت كه بود با اعطاي امتيازات باال، آذربايجان را با حفظ خودمختاري و تنها بشكل ظاهري درچارچ
 .مشخص نبود با اعمال سياست قوام در آينده چه بر سر ايران مي آمد

 رد شاهنشاه فقيد در قضيه آذربايجان سخن گفتند كه تا پيشسرور منوچهر يزدي بعنوان آخرين سخنران درباره زواياي پنهان عملك
ه نقش كليدي شاهنشاه ايشان با ارائه اسناد مستحكم تاريخي ب. گرفته استتوجه نويسندگان تاريخ معاصر قراراندك مورد از اين بسيار

دولت ايران در آن زمان به اشتباه  نشان داد كه چگونه اين پيروزي بزرگ ملت و با ارزيابي سياست درست شاهنشاه، اشاره كرد و
با كمترين هزينه از شر اهريمنان وابسته را  آذربايجانبا درايت مثال زدني چگونه  شاه جوان كهواين است بنام احمد قوام سند خورده

 .با تبادل نظر حاضران پايان يافت پس از اين سخنراني، جلسه حزبي. دادروس نجات  كمونيسم به استعمار
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