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لرزه بھ اندام نظام انداختپرچم شیروخورشید نشان

دکتر ابراھیم میرانی،  ھموند برجستھ شورای رھبری حزب پان ایرانیست، ھفتۀ پیش چشم از جھان سرور 
باور راسخ داشت و بیش از پنج دھھ از زندگی پربار خود را صرف یاو کھ بھ حق حاکمیت مل.  بستروف

تا پیش از وصیت کرد کھ پیکر او را کرده بود، طبیعی ملت ایران این حق رسیدن بھ مبارزه در راه 
در دل خاک او می خواست تا ھنگام آرمیدن.  ندپوشانرنگ شیروخورشید نشان بدرفش سھابخاکسپاری 

.  ستیز جمھوری اسالمی دنبال کندامان خود را با نظام ایرانرزم بی،پاک ایران، با این درفش مقدس
.مھ عمل پوشاندنداجاو خواستبھ و پیروانش یاران 

رزمندۀ ھایی کھ آنپوستر.  ای گران آمدجسورانھ بر حاکمیت فرقھکار رفت، این ھمانگونھ کھ انتظار می
حرمتی پاره کردند و بر سوگواران او اھانت و بیداد، ار درفش ملی ایران نشان میدر کنروانشاد را 

.  ھا و تھدیدھا قرار گرفتندترین بازجوئیدیدباردیگر مورد شیرانمبارز افرزندان .بسیار روا داشتند

دیروز نیروھای یگان ویژه و اوباش لباس شامگاه . بھ این ھم بسنده نکردفقیھخوردۀ والیت رژیم زخم
نشست ھفتگی آشنایی با حزب را برھم شخصی بھ دفتر حزب پان ایرانیست در تھران یورش بردند و

ی کھ قرار بود کانبھ م.اندشاھدان بھ صد و پنجاه تن تخمین زدهخواران حکومت را شمار جیره. زدند
. ندند کھ از انجام مراسم خودداری کدستور داد،شودانجاممراسم ھفتم سرور روانشاد میرانی آنجا امروز 

ھم رزمندگان درگذشتھ از این برخوردھا نشانگر وحشت روزافزون ددمنشان حاکم بر ایران است کھ 
.دنترسمی

اندرکاران دستو سران و رآوردهدرا بھ لرزه منشھای رژیم ضحاکجنبش آزادیخواھی ملت ایران پایھ
خاری است در چشم والیت نشان درفش شیروخورشید.ھراسناک کرده استسخت ظام را ریز و درشت ن

ھای قرون وسطایی جمھوری سازمانھای برونمرزی حزب پان ایرانیست سرکوب. و اراذل و اوباششفقیھ 
جویانھ مردم کنند و خواستار رفع ھرگونھ محدودیت برای مبارزات مسالمتاسالمی را شدیداً محکوم می

.ن ھستندایرا

.  رنگ شیروخورشید نشاندر اھتزاز باد درفش سھ

پاینده و سربلند باد ملت بزرگ ایران

ھای برونمرزی حزب پان ایرانیستسازمان


