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  پاينده ايران    

  

  تاريخچه

  نهضت ـ مكتب ـ و

 حزب پان ايرانيست

  

 مهندس رضا كرمانيمهندس رضا كرمانيمهندس رضا كرمانيمهندس رضا كرماني ::::نوشته نوشته نوشته نوشته 
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 پاينده ايرانپاينده ايرانپاينده ايرانپاينده ايران

        هم ميهن  هم ميهن  هم ميهن  هم ميهن  

  .نهضت پان ايرانيسم شصت و دو سال است مبارزه در راه وحدت و بزرگي ايرانزمين را آغاز كرده است 

 بنيان 1326رانيسم از پانزدهم شهريور ماه مكتب پان ايرانيسم به صورت جلوه تشكيالتي نهضت پان اي

  .  به كوشش ادامه داد 1330گذاري و تا پايان شهريور ماه 

 بربنياد مكتب  پان 1330حزب پان ايرانيست جهت پرورش نيروهاي اداره كننده كشور از ديماه سال 

  . ايرانيسم شكل گرفت 

  . ن ايرانيست آشنا مي سازد اين جزوه شما را با فشرده اي از گذشته و مبارزات حزب پا

و آباد و آزاد با نظامي شايسته ملت بزرگ ايران و حكومتي ايرانپرست و  باشد كه در راه ايراني بزرگ

  . آرمانخواه دست در دست يكديگر بگذاريم 

 

 

 پاينده ايران 

  فشرده اي از تاريخچه نهضت ـ مكتب و حزب پان ايرانيست

  

اشغال ايران توسط نيروهاي بيگانه انگليس و روس و آمريكا و عبور تانكهاي  هنگام 1320 ـ در شهريور ماه 1

نزديك به ميدان فوزيه يا امام ( شوروي از خيابانهاي تهران در محل پل چوبي تهران سر كوچه آسياب بادي 

  . چند نوجوان با سنگ تانكها را مورد حمله قرارداند ) حسين فعلي 

 محسن پزشكپور ـ محمد رضا عاملي تهراني ـ ابوالقاسم پور هاشمي ـ پرويز :اين نوجوانان عبارت بودند از 

  .صفياري ـ فريد سياح سپانلو ـ مهدي بهره مند و چند تن ديگر كه نام نشاني از آنان در دست نداريم 
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ان  ـ اين جوانان پس از ورود به دبيرستان پايه  كوششهاي ميهن پرستانه را نهاده و با نامهاي انجمن اير2

به همراه گروه ديگري از جوانان وطن . . . دوست ـ جويندگان ـ رستاخيز ملي ايران ـ نهضت محصلين و 

  . پرست دست به مبارزه زدند 

 همزمان با توطئه جدايي آذربايجان گروهي از اين جوانان دست به تشكيل 1325 و 1324 ـ در سالهاي 3

از افراد سر شناس انجمن ميتوان . اه با خشونت زدند سازماني به نام انجمن به گونه زيرزميني و همر

ازمحسن پزشكپور ـ علي نقي عاليخاني ـ بيژن فروهر ـ عليرضا رئيس ـ جواد تقي زاده ـ داريوش همايون ـ 

حسن غفوري ـ هوشنگ حق نويس در شاخه نظامي و محمدرضا عاملي تهراني ـ حسن علي صارم كاللي ـ 

  .رجي انجمن نام برد حسين خان مصدق در سازمان خا

(  هنگامي كه محسن پزشك پور و داريوش همايون در تپه هاي امير آباد 1325در پانزدهم ارديبهشت 

به دنبال نارنجكهاي باز مانده از كمپ اشغالگران در آن نقطه بودند پاي داريوش ) خوابگاه دانشجويان فعلي 

 مصدوم و توسط  پزشكپور به بيمارستان سينا همايون به روي مين رفته با انفجار آن داريوش همايون

  .رسانده مي شود و هنوز هم پاي داريوش همايون مي لنگد 

 هنگاميكه عليرضا رئيس سرگرم آماده ساختن نارنجكي براي استفاده عليه 1325در تاريخ هشتم خرداد 

بدن عليرضا رئيس قطعه بيگانه پرستان و عامالن سرشناس كشورهاي بيگانه در ايران بود نارنجك منفجر و 

  .تگاه افراد پان ايرانيست مي باشدمزار رئيس در باغ طوطي شاهزاده عبدالعظيم هنوز زيار. قطعه مي گردد 

  )صورتي سيصد نفره از نوكران بيگانه توسط افراد انجمن تهيه گرديده بود  ( 

 پرونده شهادت 4 تا 1ف  عاطفي نيا و سيد حسين طبيب متهمين ردي- بيژن فروهر–علينقي عليخاني -4

 بيژن فروهر مسئول شاخه نظامي در انجمن و عاطفي نيا –عليرضا رئيس بودند كه عليخاني مسئول انجمن 

وحسين طبيب هم كالسها و دوستان نزديك عليرضا رئيس در سال ششم دبرستان البرز تهران بوده و حدود 

  . يك ماه در بازداشت بسر بردند

 نوشته مي شود كه "فرمان رئيس " رضا رئيس توسط محسن پزشكپور متني به نام به دنبال شهادت علي-5

نام جنبش ايران پرستان و افراد انجمن را به پان ايرانيسم كه يك جنبش سياسي  و يك آرمان ملي است 
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 قبال در مجله آينده و توسط مرحوم دكتر افشار اين كلمه به صورت يك عنوان فرهنگي به. ( بيان مي دارد 

  )كار رفته بود 

 بنيانگذاري و پان ايرانيست ها از اين تاريخ رسما پاي در 1326 شهريور 15 در روز مكتب پان ايرانيسم ـ 6

  . ناسيوناليستي و پان ايرانيستي مي گذارند –راه مبارزات ملي 

را  ما چه مي خواهيم پس از شهادت عليرضا رئيس و نوشته شدن فرمان رئيس محسن پزشكپور كتاب -7

  .مي نگارد 

 در دوران مكتب پان ايرانيسم مبارزات پان ايرانيست ها در دبيرستان ها و دانشگاه تهران گسترش بسيار -8

مي يابد كه عليه حزب توده قويترين حزب حاضر در صحنه مبارزات آن زمان كه ضمنا آشكارا وابستگي خود 

  .ي مي زنند را به روس ها اعالم مي كرد دست به مبارزات پر دامنه ا

 تنظيم شده توسط محسن بنياد مكتب پان ايرانيسمتوسط محسن پزشكپور ـ  ما چه مي خواهيمكتاب هاي 

 چاپ و منتشر مي 1330 و 1329پزشكپور ـ محمد رضا عاملي تهراني و علينقي عالي خاني در فروردين ماه 

 ناشر انديشه و ارگان مكتب 1330 و 1329 به مديريت صادق بهداد در سال هاي ساسانيساسانيساسانيساسانيروزنامه . گردد 

  .پان ايرانيسم بود 

از پان ايرانيست هايي كه در مكتب پان ايرانيسم كوشش داشتند مي توان افزون بر بنيانگذاران انجمن و 

  . مكتب پان ايرانيسم از افراد سرشناس زير نام برد 

 علي محمد  علي محمد  علي محمد  علي محمد – تيمسار  تيمسار  تيمسار  تيمسار ـ داريوش فروهر ـ محمد مهرداد ـ منوچهرـ داريوش فروهر ـ محمد مهرداد ـ منوچهرـ داريوش فروهر ـ محمد مهرداد ـ منوچهرـ داريوش فروهر ـ محمد مهرداد ـ منوچهر     مهدي صديقي  مهدي صديقي  مهدي صديقي  مهدي صديقي –سيد حسين طبيب سيد حسين طبيب سيد حسين طبيب سيد حسين طبيب 

لشگري ـ هوشنگ آق بياتي ـ حسين تجدد ـ مهرداد سالور ـ عالالدين خطير ـ محمد علي زرشكي ـ تقي لشگري ـ هوشنگ آق بياتي ـ حسين تجدد ـ مهرداد سالور ـ عالالدين خطير ـ محمد علي زرشكي ـ تقي لشگري ـ هوشنگ آق بياتي ـ حسين تجدد ـ مهرداد سالور ـ عالالدين خطير ـ محمد علي زرشكي ـ تقي لشگري ـ هوشنگ آق بياتي ـ حسين تجدد ـ مهرداد سالور ـ عالالدين خطير ـ محمد علي زرشكي ـ تقي 

 مهوش  مهوش  مهوش  مهوش ----كبريت ساز توكلي ـ داريوش پروين ـ اسداهللا حقدادي ـ عبداهللا افسرپور ـ منوچهر آدميت كبريت ساز توكلي ـ داريوش پروين ـ اسداهللا حقدادي ـ عبداهللا افسرپور ـ منوچهر آدميت كبريت ساز توكلي ـ داريوش پروين ـ اسداهللا حقدادي ـ عبداهللا افسرپور ـ منوچهر آدميت كبريت ساز توكلي ـ داريوش پروين ـ اسداهللا حقدادي ـ عبداهللا افسرپور ـ منوچهر آدميت 

 معدلت ـ رحمت اهللا قاسمي ـ كنعاني  معدلت ـ رحمت اهللا قاسمي ـ كنعاني  معدلت ـ رحمت اهللا قاسمي ـ كنعاني  معدلت ـ رحمت اهللا قاسمي ـ كنعاني سرخوش  ـ شهربانو باوند ـ مهين ارژنگي ـ جالل پسيان ـ محمد عليسرخوش  ـ شهربانو باوند ـ مهين ارژنگي ـ جالل پسيان ـ محمد عليسرخوش  ـ شهربانو باوند ـ مهين ارژنگي ـ جالل پسيان ـ محمد عليسرخوش  ـ شهربانو باوند ـ مهين ارژنگي ـ جالل پسيان ـ محمد علي

        . . . .. . . .. . . .. . . .مقدم ـ حسن كامبخش و فضل اهللا صدر و مقدم ـ حسن كامبخش و فضل اهللا صدر و مقدم ـ حسن كامبخش و فضل اهللا صدر و مقدم ـ حسن كامبخش و فضل اهللا صدر و 

 از چهارم دي نداي پان ايرانيسمنداي پان ايرانيسمنداي پان ايرانيسمنداي پان ايرانيسمحزب پان ايرانيست تشكيل و روزنامه  ) هفدهم دي  (1330 از دي ماه -9

  . سخن گوي آن بود 1332 تا روز بيست و هشتم مرداد 1330ماه 
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زب پان ايرانيست از هنگام آغاز مبارزات ملي و جنبش ملي شدن  مكتب پان ايرانيسم و سپس ح-10

صنعت نفت در صف اول مبارزه با بيگانگان و بيگانه پرستان و در گروه حاميان دكتر محمد مصدق قرار 

  .  ساقط شد 1332داشت تا آنكه حكومت دكتر مصدق در مرداد ماه 

مزار او در ابن .(زب پان ايرانيست به شهادت رسيد  از حضيانضيانضيانضيانهوشنگ رهوشنگ رهوشنگ رهوشنگ ر 1331 تير ماه  30در روز قيام ملي 

  ) تير ماه مي باشد30بابويه در كنار شهداي 

 و نيز از سال پندار ـ نسل جوانپندار ـ نسل جوانپندار ـ نسل جوانپندار ـ نسل جوان فعاليت حزب غير آشكار و با انتشار نشريه هاي 1332 پس از سال -11

  .فت نشريه دانشجويان  پان ايرانيست در اروپا مبارزات خود را پي گرناسيوناليسمناسيوناليسمناسيوناليسمناسيوناليسم 1339

 حزب پان ايرانيست تنها حزب ملي بود كه به لوايح شش گانه و به ويژه  برنامه 1341 در  سال – 12

  .اصالحات ارضي و آزادي زنان راي مثبت داد 

   با انتشار روزنامه خاك و خون  و آغاز كوشش هاي آشكار تالش 1344 ـ حزب پان ايرانيست  از سال 13

  خاك و خون  مبارزات سودمندي را به ويژه در 1348 داد كه تا پايان سال هاي ميهن پرستانه خود را ادامه

دفاع از كردها انجام داد  و نيز در بازتاب خواسته هاي مردم بحرين و ايرانيان كرانه هاي جنوبي خليج فارس 

  .اهتمام ورزيد 

حزب پان ايرانيست  با فرستادن پنج نماينده به مجلس شوراي ملي دوره بيست و دوم 1346 در سال -14

ـ ) محسن پزشكپور (نمايندگان پان ايرانيست از شهرهاي خرمشهر. به كوششهاي گسترده تري دست زد 

و ) دكتر فضل اهللا صدر(ـ قم )دكتر اسماعيل فريور (ـ رضائيه ) محمد رضا عاملي تهراني (مهاباد 

  .انتخاب شدند ) دكتر هوشنگ طالع (رودسر

ان ايرانيست به طرح جدايي اندوهبار جزاير بحرين و استيضاح دولت هويدا   به سبب مخالفت حزب پ-15

افراد حزب و  ) 1352تا سال ( توسط گروه پارلماني پان ايرانيست در مجلس شوراي ملي براي چند سال 

  فعاالن آن مورد 

ه  خاك و خون  اذيت و آزار قرار گرفته و تابلوهاي حزب در همه شهرستانها پايين كشيده شد و نيز روزنام

  .توقيف گرديد 
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 روزنامه  خاك و خون  دوباره آغاز به انتشار و حزب پان ايرانيست در بسياري از 1352 ـ از خرداد ماه 16

  .شهرها و روستاها دست به تشكيل شوراهاي مشورتي وابسته به روزنامه  خاك و خون  زد 

  . ايرانيست به كوششهاي پنهاني پرداخت  به دنبال تشكيل حزب رستاخيز حزب پان 1354 ـ در سال 17

ـ ) محسن پزشكپور (  دوباره پنج تن از پان ايرانيستها از شهرهاي خرمشهر 24 ـ در انتخابات دوره 18

و ) دكتر حسين طبيب ( ـ بوشهر ) مهندس پرويز ظفري ( ـ نهاوند )دكتر محمد رضا عاملي تهراني(تهران 

  . شدند انتخاب) منوچهر يزدي ( اردكان يزد 

 با براندازي نظام گذشته مخالف ولي با 1357 ـ حزب پان ايرانيست در حوادث منجر به دگرگوني سال 19

  . اصالح و دگرگوني با استفاده از مجلس و نهادهاي قانوني وقت موافق بود 

مهدي  ـ در دولتهاي شريف امامي و ازهاري دكتر محمدرضا عاملي تهراني به وزارت رسيد و نيز آقاي 20

  . صفارپور به معاونت وزير آموزش و پرورش برگزيده شد 

 طي اعالميه اي نقطه نظرهاي خود را پيرامون شكل و محتواي حكومت 1358 فروردين 5 در تاريخ -21

 تأمين همبستگي سرزميني و اجراي حاكميت ملي در پهنه –آينده اعالم و بر سه اصل حفظ وحدت ملي 

  . لت اجتماعي تأكيد ورزيدسياست داخلي وخارجي و عدا

 و بيانيه پاياني آن سرود اي ايران در كنار ديگر سرودهاي حزبي بعنوان 28/2/1358و27 در گردهمائي -22

  .يكي از سرودهاي رسمي حزب و نهضت پان ايرانيسم پذيرفته شد

رانيسم  انديشمند نهضت پان ايعاملي تهرانيعاملي تهرانيعاملي تهرانيعاملي تهراني محمد رضامحمد رضامحمد رضامحمد رضادكتر 1358 روز هيجدهم ارديبهشت ماه -23 

  . مصادره گرديد و تعدادي كتاب بود 52يك پيكان بدست ستمگران تير باران شد اموال او كه 

 قطعنامه 5 شوراي بزرگ حزب پان ايرانيست در تهران تشكيل و با صدور 1358 خرداد 31 در تاريخ -24

  .درباره مسائل مهم كشور به كار خود پايان داد 

 16ايرانيست هفته نامه خليج فارس را در خوزستان منتشر كه پس از  حزب پان 1358 ازتير ماه سال -25

  . شماره توقيف شد 
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 يكي از معاونان رهبر حزب و دو تن از افسران ميهن پرست حزب در سال عباس روحبخشعباس روحبخشعباس روحبخشعباس روحبخش دكتر -26

  بازداشت و محاكمه گرديدند كه به حبس ابد محكوم بعدها در به اصطالح كودتاي  نوژه سرهنگ 1358

  .  در حالي كه در زندان بود تير باران و دو نفر ديگر پس از چند سال آزاد گرديدند  زاده زاده زاده زادهمقبلمقبلمقبلمقبل

 حزب پان ايرانيست طي نامه سر گشاده اي به انتخابات مجلس خبرگان بجاي 1358 مرداد 7 در تاريخ -27

مجلس مؤسسان اعتراض و نيز تعداد محدود نمايندگان و عدم حضور نمايندگان بخشهايي از ميهن ايرانيان 

  .مانند كردستان را غير قابل قبول خواند 

ساسي جمهوري اسالمي كه سرزمين ايران را جزء الينفك وطن امت  قانون ا138 ـ هنگام تصويب اصل 28

 طي نامه اي به مهندس بازرگان نخست 1358 آبان 6اسالمي اعالم نموده بود حزب پان ايرانيست در تاريخ 

وزير دولت موقت با ذكر داليل و بر شمردن خطراتي كه در آينده از اين بابت بخصوص جنگ با يك كشور 

  . خواهيم شد لغو اين اصل را خواستار شد مسلمان دچار آن

 1358 / 8 / 22 هنگاميكه مجلس به تغيير پرچم ايران راي داد حزب پان ايرانيست طي اعالميه -29 

حفاظت از نشان شير خورشيد را به عهده گرفت و اعالم نمود كه نشان ملي شير خورشيد به درفش پان 

  )1358 آبان 23اطالعات .(ايرانيسم افزوده گرديده است 

 حزب پان ايرانيست يورش و اشغال دانشگاهها و مدارس عالي را 1358 فروردين 31 ـ طي اعالميه 30

محكوم و اعالم نمود آن مقامات و كسانيكه مسئوليت استقرار حكومت قانون را در كشور دارند خود عليه هر 

  . گونه نظم وقانون عصيان كرده اند 

روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه  در خارج از كشور به ويژه فرانسه به كوشش ادامه و 1359از سال  گروه رهبري كننده حزب -31 

  .  را ادامه انتشار دادند ملتملتملتملت

 در جنگ ايران و عراق حزب پان ايرانيست موضعي متفاوت با بقيه نيروهاي مخالف اتخاذ و حمله عراق -32

  . منتشر نمود را محكوم و دو كتاب جنگ در خليج فارس و تجاوز و دفاع را در اين باره 
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سه تن از پيشگامان و كوشندگان حزب پان ايرانيست دكتر عبداهللا افسر )   مرداد 1( 1364 ـ در سال -33

پور ، دكتر ابراهيم ميراني و مهدي صفار پور به اتهام واهي براندازي بازداشت و شش ماه تا چند سال زنداني 

  . شدند 

ا رپور با قامت رشيد و بيش از صدو ده كيلو وزن هنگامي كه الزم به ياد آوري است كه زنده ياد مهدي صف

  . كيلو وزن داشت 54بيگناهي مطلق او ثابت و از زندان آزاد شد 

 بدون تقاضاي امان نامه و بدون در 1370 آقاي محسن پزشكپور رهبر وقت حزب پان ايرانيست در سال -34

به دنبال چهارسال تقاضاي مكرر به ايران ) ت برخالف ادعاي حاكمي( خواست عفو يا نوشتن ندامت نامه 

  . بازگشت 

، ممنوع الخروج و ممنوع المعامله ) ممنوع الشغل (  آقاي پزشكپور در حال حاضر پروانه وكالتشان لغو -35

بوده ، اموال شخصي او مصادره و حتي همين چند ماه قبل ارثيه پدري او هم از سوي نهادهاي انقالبي ضبط 

  ) . سهم االرث ايشان طبق دستور فرمان هشت ماده اي امام  . ( و بفروش رسيد

 هفتمين كنگره حزب پان ايرانيست تشكيل و اداره حزب به يك شوراي عالي 1376 در بهمن ماه -36

رهبري هفت نفره مركب از آقايان دكتر سهراب اعظم زنگنه ـ دكتر عبدالرضا باستاني ـ قدرت اهللا جعفري ـ 

 مهندس رضا كرماني ـ دكتر ابراهيم ميراني و منوچهر يزدي واگذار گرديد كه بعدها به مهدي صفار پور ـ

  .سبب در گذشت آقاي مهدي صفار پور آقاي اسماعيل رحيمي جايگزين ايشان گرديدند 

  .  به عنوان دبير مسؤول  حزب برگزيده شدند مهندس رضا كرمانيمهندس رضا كرمانيمهندس رضا كرمانيمهندس رضا كرماني آقاي 1376از اسفند ماه -37

 آغاز به انتشار نمود و تا ضد استعمارضد استعمارضد استعمارضد استعمار نشريه داخلي حزب پان ايرانيست به نام 1377 از فروردين ماه -38

كنون به گونه اي منظم هر ماه يك شماره منتشر و از طريق اينترنت نيز در معرض ديد ايراندوستان قرار مي 

  . تغيير نام يافت حاكميت ملتحاكميت ملتحاكميت ملتحاكميت ملت به 42اين نشريه از شماره . گيرد 

جدايي ( گامي كه اعالميه حزب پان ايرانيست در مورد بيست و يكم آذر ماه  هن1377 در آذر ماه -39

  در دانشگاههاي تهران توزيع مي گرديد ) آذربايجان 
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 بازداشت و پس از پانزده روز با وثيقه پنج ميليون توماني آزاد و در دادگاه ايشان قياسيانقياسيانقياسيانقياسيان آريو برزنآريو برزنآريو برزنآريو برزندانشجو 

س تعليقي و در تجديد نظر به پنج سال حبس تعليقي محكوم ابتدا به دو سال حبس تعزيري و سه سال حب

  . شدند 

 دانشگاه تهران و صدور چند اعالميه به حمايت از دانشجويان و محكوم 1378 پس از حوادث تير ماه -40

نمودن آمران و عامالن حمله به كوي دانشگاه سه تن از اعضاي شوراي عالي رهبري حزب پان ايرانيست 

 در خانه  استاد قدرت اهللا جعفري و حسين شهرياري استاد قدرت اهللا جعفري و حسين شهرياري استاد قدرت اهللا جعفري و حسين شهرياري استاد قدرت اهللا جعفري و حسين شهرياري،) دبير مسؤول حزب  ( ضا كرمانيضا كرمانيضا كرمانيضا كرمانيمهندس رمهندس رمهندس رمهندس رآقايان 

هاي خود بازداشت و پس از بيش از دو ماه زنداني شدن در بازداشتگاههاي توحيد و اوين با قرارهاي وثيقه 

ي را از ادامه ده ميليون توماني آزاد گرديدند كه هنوز در انتظار محاكمه به سر برده و ضمناً استاد جعفر

  . تدريس در دانشكده منع نمودند 

 از فرهنگيان نورآباد ممسني به توزيع اعالميه هاي مربوط به حمايت از ناصربهمن ياريناصربهمن ياريناصربهمن ياريناصربهمن ياريدر همان هنگام آقاي 

دانشجويان بازداشت ، و پس از مدتي زنداني شدن با وثيقه آزاد و سپس از آموزش و پرورش مجبور به باز 

  . خريد شد 

 هشتمين كنگره حزب پان ايرانيست در تهران در يك محل بسته با 1379اريخ دوم ارديبهشت ماه  در ت-41

حضور حدود دويست و پنجاه نفر از نمايندگان اندامان حزب تشكيل و پس از سه ساعت ماموران انتظامي 

داري گردد به محل كنگره را محاصره و تهديد به حمله به كنگره نموده خواستند كه از ادامه كنگره خود 

  . ناچار كنگره اضطراراً  به ابقاء شوراي عالي رهبري قبل راي داده و نيمه كاره به اجالس خود خاتمه داد 

 در تظاهراتي كه به عنوان اعتراض به ادعاي واهي امارات در مورد جزاير ابوموسي و 1379 در اسفند ماه -42

ت گرفت با وجود اطالع قبلي به وزارت كشور  پنج تنب بزرگ و تنب كوچك در برابر سفارت آن كشور صور

  تن از جوانان و دانشجويان پان ايرانيست به نامهاي

بازداشت و پس از دو آرش كيخسروي ـ آرش صفار پور ـ عليرضا بور بور ـ كاوه شهرياري و سيروس اسدي آرش كيخسروي ـ آرش صفار پور ـ عليرضا بور بور ـ كاوه شهرياري و سيروس اسدي آرش كيخسروي ـ آرش صفار پور ـ عليرضا بور بور ـ كاوه شهرياري و سيروس اسدي آرش كيخسروي ـ آرش صفار پور ـ عليرضا بور بور ـ كاوه شهرياري و سيروس اسدي 

  . روز آزاد گرديدند 



 10 

ن ـ اهواز ـ  گرگان ـ سياهكل و غيره به  ـ در شهرهاي اروميه ـ اصفهان ـ بروجرد ـ كرج ـ تهرا43

مناسبتهاي مختلف مسؤوالن و فعاالن حزب پان ايرانيست احضار و مورد بازجويي قرار گرفته و غالبا از آنان 

آخرين مورد در سياهكل آقاي ميرزايي پان ايرانيست . خواسته مي شود كه ارتباطشان را با حزب قطع كنند 

با محكوميت يك سال حبس تعليقي . . .  يه ضد استعمار پانزده روز بازداشت و قديمي را به جرم توزيع نشر

  . آزاد گرديدند 

 تمام اندامان شوراي عالي رهبري حزب پان ايرانيست و آقاي محسن 1380 ـ در چند ماه آخر سال 44

 و با قرارهاي  به رياست قاضي سعيد مرتضوي احضار1410پزشكپور پيام آور پان ايرانيسم به دادگاه شعبه 

وثيقه پنجاه و چهل و سي و بيست و ده ميليون توماني آزاد گرديدند و پرونده هنوز باز و با ادامه بازجويي 

  . براي دادگاه آماده مي نمايند 

 ـ در مجموع حزب پان ايرانيست با وجود آنكه از چهار سال قبل توسط يكي از افرادش كه ليسانس 45

اي امتياز روزنامه نموده است و هنوز با آن موافقت نگرديده از طريق انتشار ضد روزنامه نگاري دارد تقاض

و برگزاري كنفرانس هاي متعدد نقطه نظرهاي خود را پيرامون مخالفت با ) حاكميت ملت ( استعمار 

ر به حاكميت فرقه اي در ايران ـ لزوم همه پرسي در باره اصل نظام و تجديد نظر در باره قانون اساسي ـ باو

  .حاكميت ملي و مردم ساالري و نيز ايجاد دگرگوني در ايران از راه هاي مسالمت آميز بيان مي دارد 

 بانوان صفارپور و شهرياري از اندامان حزب پان 1381 مرداد 14 در جريان تظاهرات مربوط به -46

آزاد كه چندي بعد تبرئه ايرانيست در ميدان بهارستان بازداشت و پس از يك روز زنداني بودن با وثيقه 

  .گرديدند 

 نفر از نمايندگان 270 كنگره نهم حزب پان ايرانيست با حضور 1381ـ در تاريخ پانزدهم شهريور ماه 47

  .افراد حزبي در تهران برگزار گرديد 

 بدنبال سالها دفاع از حاكميت ملي حزب پان ايرانيست طي اعالميه اي رسماً اعالم 1380 آبان  4 در-48

ايرانيان درپي آنند كه نظام شامخ ملت ساالري و حاكميت بر آمده از اراده خود را پي «اشت د

حوادث روزهاي اخير در كيش عزيز ما زمزمه هاي فرداي ملت ماست كه خواستار خلع يد از «.»افكنند
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و غاصبين حقوق اساسي و اجتماعي ملت ايران و شركت در يك همه پرسي براي تعيين سرنوشت سياسي 

  .» اداري خويش است

 از آرش  كيخـسروي آرش  كيخـسروي آرش  كيخـسروي آرش  كيخـسروي  در مراسم يادبود شاد روانـان  فروهـر هـا سـرور  1381  در تاريخ يكم آذرماه -49

دانشجويان عضو حزب پان ايرانيست بازداشت و پس از بيش از يك ماه زنداني بودن در زندان اوين با وثيقه 

  . پنجاه ميليون تومان آزاد گرديدند 

آرنگ همه پرسي براي تعيين نوع نظام مورد ) 45شماره( نشريه حاكميت ملت 1380ره دي  از شما-50

  :قبول مردم را در هر شماره با يك رباعي بكار گرفت

 »همه پرسي « 

  

  اي آنكه نشسته اي سردرگم

  پرسي تو زمن راه نجات مردم

  تنها ره آزادي ملك و ملت

  "رفراندوم" طرح همه پرسي است و يك

  

ل حاضر حزب پان ايرانيست با هدايت شوراي عالي رهبري منتخب كنگره نهم خود مركب از  در حا-51

  : سروران 

) صفار پور ( ابراهيم ميراني ـ مهندس رضا كرماني ـ حسين  شهرياري ـ قدرت اهللا جعفري ـ بانو غالمي پور 

  .ـ منوچهر يزدي و دكتر سهراب اعظم زنگنه به كوششها ادامه مي دهد 

 تا كنون به 1377يه حاكميت ملت به عنوان سخن گوي حزب پان ايرانيست از فروردين ماه  نشر-52

  .صورت ماهيانه منتشر مي گردد 
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 دفاع از انديشه پان ايرانيسم و وحدت و يكپارچگي اقوام ايراني ـ تالش بي وقفه براي برگزاري يك همه -53

 مردم ـ حفظ تماميت ارضي ايران و اداره امور پرسي براي تعيين نوع نظام و ساختار سياسي  مورد قبول

  كشور  با  توجه  به  آراي  مردم  و ملت  ايران  در  تمام

  . از اهم مسايل مورد پي گيري حزب پان ايرانيست مي باشد ) حاكميت ملي ( شرايط 

  

   1382فروردين ماه 

 رضا كرماني
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