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  :ميدانيم گناه مصدق بزرگ چه بود؟
    :عّمال سرسپرده بيگانه شاه و ديگر به نقل از دفاعيات مصدق بزرگ در بيدادگاه

  
خواھم عرض کنم که عوايد نفت خدمت بزرگي به اوضاع اقتصادي مملکت و باال بردن  اينجناب نمي

است  خواھم اين را عرض بکنم که عوايد نفت وقتي براي ما مفيد کند بلکه مي سطح زندگي مردم نمي
  .)عوايد نفت معامله نکنيمبا را بايد يعني مملکت  که آزادي و استقالل ما از بين نرود 

بزرگ من این است  گناه من و گناه بزرگ و بسيارتنھا : گناه خود را چنين بيان نمود سپس، دکتر مصدق

که صنعت نفت ايران را ملي کردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم ترين 

در برابر حيات و من و امثال من مال و موجوديت   و   من حيات امپراطوري جھان را از اين مملکت برچيدم

ي متوالي اين ملت کوچکترين ارزشي ندارد  ھا  ايراني و نسل   ھا  استقالل و عظمت و سرافرازي ميليون

يقين دارم وظيفه تاريخي خود را تا سر حد امکان انجام  پيش آمد ھيچ تاسف ندارم و  و از آنچه برايم 

ماند حيات و  رسد ولي آنچه مي يا زود به پايان مي ما و ھرکس چند صباحي ديرو شمن داده ام عمر 

چون از مقدمات کار و تعقيب جريان دادرسي معلوم . ... است يک ملت مظلوم و ستمديده سرافرازي

که در گوشه زندان خواھم مرد و اين صدا و حرارت را که ھميشه در خير مردم به کار برده ام است 

بدين وسيله از مردم . توانم با ھموطنان عزيز صحبت کنم نمي  د کرد و جز در اين لحظه خاموش خواھن

کنم که در راه پر افتخاري که قدم برداشته اند از  کنم و تاکيد مي رشيد و عزيز ايران مرد و زن توديع مي

  . اي نھراسند ھيچ حادثه

  

  چه بود؟ پروانه و داريوش فروھر اّما گناه آن دو سرو آزاد

به رھبری  »نھضت ملی ايران«تنھا بازماندگان جّدی  پروانه و داريوش فروھريادان   زنده

زنده ياد دکتر محمد مصدق و تنھا دو ستون باقی مانده از ستون ھايی نظير زنده ياد دکتر 

را در آزادی، و عدالت اجتماعی  –استقالل برای استقرار حسين فاطمی بودند که پرچم تالش 



. و لحظه ای زمين نمی گذاشتند مرداد ھمچنان به دوش داشتند ٢٨ز کودتای ننگين بعد ا ايران

 بتوانند محال بود شانزنده بودن که در صورت سرو آزاد بود اين تنھا گناه و گناه بزرگ آن دو

حزب «  حزب خود را آن ھا بدين دليل نام .را به روز سياه امروزی در اندازند ايران ملت

ھميشه برای فدا شدن در راه رسيدن به اھداف مصدق بزرگ  آن ھا. نھادندنام » ملت ايران

  . برای ايران جان برکف آماده فداکاری بودند

 پس از قتل ناجوانمردانه و فجيع آن ھا  دو سرو آزاد داشت به دليل شناختی که از آننگارنده 

زب پيشنھاد ان در حبه اطرافيانشان اعم از افراد فاميل نزديک و يا ھمفکران و ھمرزمانش

نبايد عزاداری خصوصی و فاميلی به راه انداخت بلکه  کرده بودم در رسای آن اندوه بزرگ

اسالم  نظام سرنگون شدن ا لحظهت» عزاداری ملی«و » عزای ملی«بايد فاجعه قتلشان را به 

ستمديده  جای استبداد شاھنشاھی را در ميھن امپرياليزم جھانی با حيله که به خواسته و سياسی

عزای آن دو سرو آزاد به عزاداری  . . . .افسوس . . . . اما چنين نشد . ادامه داد گرفت ما

خصوصی در خانه شان مبدل شد و ھمچنان ھر سال در ھمان خانه مراسم يادبود آن ھا توسط 

  .افراد نزديک به آن ھا بر پا می شود

  

بزرگ  فاجعه آن اينھمه سال از پس از گذشت» عزای ملی«اکنون نيز گرچه راه اندازی 

ايجاد  از راه »لی ايراننھضت م«عملی  نيست، اما تداوم راه آن دو ستون باقی مانده از 

جبھه . بلکه ضروريست نه تنھا عملی و شدنی،» حزب ملت ايران«بجای » جبھه ملت ايران«

   :ای که با باور عميق و جّدی به دو خط قرمز

  و  و ھرنوع استبداد  ان بر باد ده اسالمیاستبداد اير خط قرمز با) ١(

  .تشکيل گردد  در امور داخلی ايران) امپرياليزم(دخالت بيگانه خط قرمز با) ٢(

  

  پايدار باد ، و راھشانو خاطره آن دو سرو آزاد زندهياد 
http://www.youtube.com/watch?v=I3OdONqrC7U&feature=related  



  

  

   


