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ت سروران رضا کرمانی ،حسين شهرياری و حجت کالشی که در پی بی خبری از وضعيت سه عضو حزب پان ايرانيس
نزديک به دو روز از ربوده شدنشان توسط افراد ناشناس می گذرد صبح امروز دوستان و خانواده آنان با مراجعه به 

 تمام اما متاسفانه.اطالعات نيروی انتظامی ، وزارت اطالعات و اطالعات سپاه خواستار رسيدگی به وضعيت اين افراد شدند
اين نهادها و ارگان ها با اظهار بی اطالعی از وضعيت اين سه تن بيان داشتند که افراد و نيروهای اين نهادها دست به اين 
اقدام نزده و آنان از وضعيت اين سه نفر بی اطالع هستند و بيان داشتند که برای بررسی وضعيت می توانيد به اداره آگاهی 

  .مراجعه نماييد
  

انان حزب پان ايرانيست ضمن هشدار جدی نسبت به عواقب اين رفتار غير مسوالنه خاطر نشان می سازد که سازمان جو
  .مسوليت جان اين سه تن بی شک بر عهده حاکميت می باشد

  
  

 خبرتکميلی، بازداشت سه تن از اعضای سرشناس حزب پان ايرانيست
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مهندس رضا کرمانی، حسين شهرياری و حجت اهللا کالشی به ترتيب از اعضای پيشين شورای رهبری :گزارش دريافتی
حزب پان ايرانيست و مسئول سازمان جوانان اين حزب، روز گذشته در نزديکی اصفهان نا پديد و به احتمال زياد بازداشت 

  .شدند
سه کنشگر سياسیِ  ناسيوناليست که زير شديد ترين فشارها به فعاليت خود ادامه می دادند، قبال بارها بازداشت يا اين 

 در يک سال گذشته چندين بار، بازداشت و - شهردار سابق خرمشهر–مهندس رضا کرمانی . تهديد يا محدود شده بودند
اين دو فعال به اتهام انتشار يک . ازداشت به مرخضی آمده بود ساعت پيش از ب24آزاد شده است و حسين شهرياری تنها 

کتاب به نام آهنگ های خون، که در آن اسرار آتش سوری سينما رکس آبادان منتشر شده بود،چند سال پيش نيز بازداشت 
  .و محاکمه شدند

خود را در خاش بگذراند و هم چنين حجت اهللا کالشی ممنوع از تحصيل در مقطع دکتری مجبور شده بود دوران سربازی 
در چند ماه گذشته تحت تعقيب فيزيکی بود و همه ی تلفن ها و روابط وی ، حتی مکالمات به وسيله تلفن های عمومی، با 

وی مسئول اجرايی برگزاری تظاهرات هزاران نفری در برابر سفارت امارات متحده بوددر . وسايل پيشرفته کنترل می شد
. در دانشگاه تهران می بود) 1387(ين مبتکر بر افراشتن پرچم های پان ايرانيسم در روز دانشجو  و هم چن1387سال 

کالشی از نظريه پردازان جوان ناسيوناليست بود که عالوه بر تحصيل در علوم سياسی تا مقطع کارشناسی ارشد دوره 
وی اصالتا . صاحب نظر به شمار می رفتکارشناسی رشته حقوق را نيز آغاز کرده بود و در مسائل فلسفی و تاريخی

  .اردبيلی بوده و ماموران امنيتی بارها از طريق خانواده اش در اردبيل وی را تحت فشار گذاشته بودند
پيش بينی می شود در روزهای آينده ساير فعاالن ناسيوناليست در اصفهان،شهرهای آذربايجان و خوزستان و تهران مورد 

گذشته دو بار دفاتر پان ايرانيست ها در کرج و تهران به محاصره نيروهای امنيتی در آمده و سال .تعرض قرار بگيرند
  .برخی ازا شرکت کنندگان در نشست ها بازداشت يا تهديد شده بوند
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