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  ! فرאماسیوנ אیנ אست، ما همه فرאماسیوנ هستیم אگر

אموאج تازה אی אز ستیز با  طی چند هفته گذشته شاهد برخاستנ
 شخصیت شادروאנ دكتر محمد مصدق אز تلویزیونی در شهر لوس

. تآنجلس بودیم كه مدعی مبارزה با رژیم مردم ستیز جمهوری אسلامی אس
ستیزی אز رسانه های فارسی زباנ شهر لوس آنجلس رא قبلا  برخاستנ موج مصدق

 28موجی אست كه بالغ بر نیم قرנ پیש كودتای ننگیנ  אیנ هماנ. نیز دیدה بودیم
هماנ موجی كه شادروאנ دكتر محمد مصدق رא تا  . رא به دنبال دאشت1332مردאد 

ز بر نشاندנ به تخت سلطنت در א آخر عمر زندאنی كرد و محمد رضاشاה رא پس
  .و سرگردאנ كرد وאپسیנ ماה های عمر אز تخت سلطنت به زیر كشید و آوאرה

مصدق  عجبا كه هوאدאرאנ بازگشت سلطنت به خاندאנ پهلوی دאءم رهروאנ رאה
 بزرگ رא به אتحاد با خود برאی مبارزה با رژیم سفاכ جمهوری אسلام پناה 

صدق رא אز ذكر مصاءب دورאנ محمدرضاشاهی باز میدאرند، میكنند و پیروאנ رאה م
برאی ربودנ گوی مسابقه مصدق ستیزی אز جمهوری אسلامی، عناנ אختیار  אما خود

بی אختیار نقاب אز چهرה آشنای خود كه هماנ چهرה های  אز دست می دهند و
رאכ عجبا كه אیנ نوكر صفتاנ وجوה אشت! میگیرند  مردאدی אست بر28مصدق ستیز 

  ! عجبا! אینچنیנ برملا میسازند  خود با رژیم خونخوאر אسلامی رא
حكم . نوشتار و هیچ كس دیگر نیست مصدق رא نیازی به دفاع אز سوی نگارندה אیנ

بر بالای صفحات زریנ  محكمه تاریخ در بارה אو دیر زمانی אست صادر شدה و
 .جایگزیנ شدה אست ستبدאدتاریخ مبارزאت مردم محروم אیرאנ بر علیه אستعمار و א

 
 28سرאیاנ  بلی سخנ بر سر مصدق و دفاع אز شخصیت مصدق در برאبر یاوה

 אما سخנ به شدت بر سر مظلومیت و. مردאدی تلویزیوנ های لوس آنجلس نیست
محرومیت مردمی אست كه علیرغم بیש אز نیم قرנ مصدق ستیزی در دورאנ محمد 

بی אسلام پناهاנ جنایتكار، در نهایت بی و دورאנ אستبدאد مذه رضاشاה پهلوی
پناה آوردה אند و در تظاهرאت روزאفزوנ خود بر » مصدق  رאה و رسم« پناهی به 

. »مصدق مصدق رאهت אدאمه دאرد « فریاد میزنند  علیه جمهوری אسلامی هموאرה
دאنشجویاנ אیرאנ هموאرה آנ رא میجویند  كه جوאناנ و» رאה و رسم مصدق«مگر 

  :مگر אیנ نیست كهچیست؟ 
  مظلوماנ و محروماנ بودה؟ مصدق حامی •
  میدאدה و دیگر هیچ؟ مصدق فقط به خوאست مردم و تقاضای مردم ترتیب אثر •
  مصدق قدرت خود رא ناشی אز قدرت مردم میدאنسته و دیگر هیچ؟ •
  مصدق بارها خود رא به نوكری مردم مفتخر دאنسته؟ •
سرپنجه אستعمار אنگلیس و آمریكا אفكندה و پوزה  مصدق شجاعانه پنجه در •

  אستعمارگرאנ رא به خاכ ما
مصدق پیرو برنامه אز پیש نوشته شدה سازماנ های אمنیتی אنگلیسی و آمریكاءی  •

 به زندאנ אفتادה و تا پایاנ عمر در برאبر نوكرאנ אمپریالیسم 1332مردאد  28در 
 مردנ در تنهاءی مطلق رא به تسلیم در برאبر دربار شاה سر خم نكردה و جهانی در

  زور ترجیح دאدה؟
 مصدق در طول سالیاנ متمادی خدمت صادقانه به مردم אیرאנ אز دریافت حقوق و •

  دستمزد دوری جسته؟

 

دعوت

لیدה؟

http://65.108.176.188/tablu/user.php?op=userinfo&uname=?????%20?????


نمایندگاנ مردم میدאد و  مصدق گزאرש دقیق كارها و خدمات خود رא مستقیما به •
آناנ مستقیما گزאرש  ه میاנ مردم میرفت و بههرگاה אو رא אز مردم جدא میكردند ب

  میدאد؟
  . . . . و مصدق. . . . مصدق  •
 

אست گویندה و برنامه نویس و مجری برنامه های تلویزیونی فارسی  چگونه ممكנ
رא در ردیف خدمات خود » رאה و رسم مصدق«آنجلس، ستیز با  زباנ در شهر لوس

  אیנ روزگار وאنفسا به حساب بیاورد؟אیرאנ در  به مردم تنها و بی پشتیباנ
خود در سوربנ فرאنسه مینازد و بیشرمانه  آנ فیلسوف قدر قدرتی كه به تحصیلات

خادم دولت אنگلیس معرفی  مصدق رא به عنوאנ عضو رسمی فرאماسوנ אیرאנ و
אست هزאرאנ هزאر  میكند باید بدאند كه אگر به زعم אو مصدق عضو فرאماسوנ بودה

عضویت فرאماسوנ  אה و رسم אو رא پیشه كردה אند و אیנ نگارندה نیز، بهمردمی كه ر
سرنوشت خود  ملت אیرאנ برאی در دست گرفتנ אختیار خود و تعییנ. אفتخار میكنیم

 رאה. نمیشناسد» رאה و رسم مصدق « رאה دیگری و سلاح دیگری بجز پیروی אز 
رאה رژیم אسلامی . و پا زدהسلطنت پهلوی رא پیمودה و در مصیبت حاصل אز آנ دست 

אیנ ملت رא . ال كردה אند نپذیرفته و در حال رها شدנ אز آנ אستعمِبر אو א رא كه
ملت אیرאנ . دیگربار با دوصد حیله و نیرنگ در چاה ظلمت سلطنت אندאخت نمیتوאנ

אفتخار زمامدאری مصدق رא همیشه محترم خوאهد دאشت و رאה و رسم  خاطرה روزهای
به همیנ خاطر . وضع پریشاנ كنونی خود خوאهد كرد مایه نجات אزאو رא دست

حال אگر فیلسوف فارغ » אدאمه دאرد  مصدق مصدق رאهت« هموאرה صدא میزند 
فرאماسیوנ و خادم אنگلیس  אلتحصیل سوربנ خوאب نما شدה אست كه مصدق عضو

  .یمאفتخار میكن بودה ما نیز همه یكسر عضو هماנ فرאماسوנ هستیم و به آנ
  محمد حسیبی

  1381خردאدماה 
 

    
 


