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کپی صفحه » ۵١٧تاريخ بيست ساله کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی )اتحاديه ملی( ـ
حميد شوکت« ،در باره فيش بانکی مربوط به جمع آوری کمک به زلزله زدگان خراسان
مربوط به پانويس شماره  ٣٢نوشته:

دروغ پراکنی تحت عنوان »حذف« نام دکترعلی شريعتی از اسناد کنفدراسيون!!
)درنقد اظهارات خﻼف واقع مهندس ﷴ توسلی در باره سياست وعملکرد کنفدراسيون جهانی
محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی( ــ بخش سوم

دکتر منصور بيات زاده
در بخش های اول) (٢۶و دوم) (٢٧اين نوشته توضيحاتی در  ٧قسمت درباره برخی از مطالب نوشته
تبليغاتی آقای مهندس ﷴ توسلی که تحت عنوان )»کنگره لوزان ،شرح روند تقابل چپهای
کنفدراسيونی با نيروهای ملی و مذهبی ،نقدی بر روايت حميد شوکت («.منتشرشده بود ،ارائه دادم... .
 ...در اين بخش از نوشته )بخش سوم( ،به بحث درباره مطالب ديگری ازآن نوشته تبليغاتی ادامه می دهم:.

www.ois-iran.com/2016/mehr-1395/ois-iran-2037dr_mansur_bayatzadeh_dar_naghde_mohandes_mohammad_tawasoli.htm

»...آقای حسن ماسالی طی نامه ای سرگشاده که مخاطب آن نامه تعدادی از هيئت دبيران دوره های
مختلف کنفدراسيون جهانی ،از جمله من ) منصور بيات زاده( بودند ،پيشنهاد تشکيل » کميسيونی«
برای تماس با دويچه بانک و بوجود آوردن امکاناتی برای گرفتن آن پول و ارسال آن به ايران را
نموده بود ،من به آن نامه پاسخ دادم و اعﻼم کردم که من در چنين » کميسيونی « شرکت نخواهم کرد
و آن پاسخ را برای تمام افرادی که نامه آقای ماسالی را دريافت کرده بودند  ،از طريق پست ارسال
داشتم.

ولی سر انجام دکتر حسن ماسالی موفق می شود تا پول موجودی در حساب دويچه بانک در شهر
ماينس مربوط به کمک به زلزله زدگان را از دويچه بانک برای ارسال به ايران بگيرد و تا آنجائيکه
شنيده ام با همکاری آقای قضات يکی از اعضاء سابق کنفدراسيون و آقای ﷴ ﷴی اردهالی يکی از
معتمدين ايرانيان در تهران با آن پول در جنوب خراسان مدرسه ساخته اند«.
به نقل از پانويس شماره  ۵١نوشته " :کنفدراسيون ،جنبش دانشجوئی،ساواک شاه و روزنامه کيهان
ــ بخش چهارم ـ مطالبی در باره تاريخچه کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه
ملی) افشاگری در باره تحريف تاريخ از سوی جاسوس ساواک و نويسندگان کيهان چاپ تهران(" که
به تاريخ  ١٨فروردين  ٧ - ١٣٨۶آوريل  ٢٠٠٧منتشرشد.
http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1047.htm
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