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موضوع برپائي يك پلنوم بمنظور به روز درآوردن منشور و اساسنامه جبهه ملي و همچنين 

ان جبهه ملي اير در دستور كار شوراي مركزي 1380انتخاب اعضاي شوراي مركزي از سال 

آئين  فر از اعضاء خود را مامور تهيهدر ابتدا شورا كمسيوني متشكل از دوازده ن. قرار گرفت 

اين كمسيون پس از تشكيل چندين اجالس آئين نامه برگزاري پلنوم . نامه اجرائي پلنوم نمود

آئين نامه مذكور پس از در نظر گرفتن . را تهيه و جهت تصويب به شوراي مركزي ارائه كرد 

 به تصويب نهائي رسيد و بر 80حظات و نظرات ساير اعضاء شوراي مركزي در اواخر سال مال

 شخصيت برجسته و فقيد جبهه » پلنوم الهيار صالح «پلنوم تحت نام طبق آئين نامه قرار شد 

بموجب آئين نامه اعضاء شركت كننده در پلنوم بايد از چهار گروه . ملي ايران تشكيل گردد 

  :شدند زير تشكيل مي

 اعضاء شوراي مركزي -1

 نمايندگان منتخب سازمانهاي جبهه ملي در تهران  -2

 نمايندگان منتخب سازمانهاي جبهه ملي در شهرستانها  -3

   نمايندگان احزاب وابسته به جبهه ملي  -4

جهت انجام انتخابات در سازمانهاي جبهه ملي در تهران يك هيئت نظارت متشكل از آقايان 

 سعيدي و حسين شاه حسيني توسط شوراي مركزي تعيين گرديد حسين راضي،دكتر خسرو

 در تهران آغاز گرديد به سازمانهاي 3/5/81و كار انتخاب نمايندگان سازمانها از تاريخ 

شركت در پلنوم انتخاب و بهشهرستانها نيز ابالغ شد تا نمايندگان خود را جهت             

ئيس هيئت اجرائيه معرفي نمايند همچنين دكتر سيد حسين موسويان مسئول تشكيالت و ر

 با اين كننداز احزاب وابسته به جبهه ملي خواسته شد تا نمايندگان خود را تعيين و معرفي 

.وق الذكر بصورت زير مشخص گرديدند يل دهنده پلنوم در هر چهار گروه فترتيب اعضاء تشك  

    -ز عبدالعلي اديب برومند اعضاء شوراي مركزي جبهه ملي ايران متشكل ا-  گروه اول-1

 -  مهندس مرتضي بديعي- مهندس عباس اميرانتظام-  بانو فرشيد افشار-دكتر مه لقا اردالن

 حسن - مهندس اسماعيل حاج قاسمعلي-  دكتر مسعود حجازي-دكتر داود هرميداس باوند

 حسين - غالمرضا رحيم- دكترعلي رشيدي-دبيري دكتر پرويز -  غالمحسين خير- خرمشاهي
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 - جواد شرف الدين-  حسن شهيدي-  دكتر خسرو سعيدي- مهندس كورش زعيم- راضي

 -  دكتر سعيد فاطمي-  محمدرضا عالم زاده- دكتر عباسعلي صحافيان-حسين شاه حسيني

    -حسن لباسچي  -   دكتر رضا قاضي مقدم   -   دكتر باقر قديري اصلي- ناصر فربد

 - مهندس نظام الدين موحد-ن موسوياندكتر سيد حسي -   ابوالفضل ميرشمس شهشهاني

 حسن -  سيد جواد مادرشاهي– منوچهر ملك قاسمي -يد زادهؤ دكتر مهدي م-هرمز مميزي

   دكتر پرويز ورجاوند-  مهندس علي اكبر نوشين- محمد صادقيمير

  

 
  نمايندگان سازمانهاي جبهه ملي در تهران-  گروه دوم -2

                      – دكتر احمد بهنيا -اه برومند دكتر جهانش: نمايندگان سازمان پزشكان  

 دكتر منوچهر سماك                                                                            –جمشيدي نصراهللا دكتر

   – مهندس محمود زنديان –مهندس هوشنگ خيرانديش : نمايندگان سازمان مهندسين 

    مهندس حبيب يكتا–زاده مهندس   محسن مقدس 

      – يوسف صحفي – جمال درودي –مصطفي آجوداني :  نمايندگان سازمان كارمندان

   ابوالفضل نيماوري– سيد محمد مدني –رامين غنچه اي 

         –ط زاده  عليرضا خيا- فرهاد بيشه اي: ويان نمايندگان سازمان جوانان و دانشج

  داريوش نيماوري

   پريچهر مبشري–يبا درودي فر: ان زنان نمايندگان سازم

   علي شجاع-عباسعلي شهسواري: نمايندگان سازمان اصناف 

  فرهاد امير ابراهيمي: نماينده سازمان وكال و حقوقدانان 

   مصطفي روحاني– محمد خوش طينت -  عبداهللا ازدوجيني: نمايندگان سازمان فرهنگيان 

   محمد ابراهيم منتصري–لي اصغر فني پور  ع–محمود سيف : نمايندگان سازمان محالت 

 دكتر علي حاج –دكتر افشين جعفرزاده : نمايندگان سازمان جوانان و فارغ التحصيالن 

 – دكتر حسين مجتهدي – مهندس حسين عزت زاده –قاسمعلي  مهندس آرش رحماني 

 يمهندس علي هنر

         –يسي خان حاتمي  ع–محمد بهمني قاجار : نمايندگان سازمان نويسندگان و شعرا 

  دكتر محسن فرشاد

  ور پ دكترعلي اكبرنقي– منصور فرهومند –دكترحسين اعرابي :نمايندگان سازمان پژوهشگران 

   حسن قدياني–عليرضا افشاري :نمايندگان سازمان روزنامه نگاران 

   نمايندگان سازمانهاي جبهه ملي در شهرستانها -  گروه سوم -3
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  اصر مغازه اي    ن: نماينده همدان 

 محمد حسين خياط –دكتر محمد حريري  –دكتر منصور اشرفي : نمايندگان آذربايجان 

   دكتر اسماعيل عجمي– دكتر شاهپور شاهگلي – ياخامنه

  نعمت اهللا    – احمد شهناصري –  شاهين سپنتا –دكترمحمدعلي خزائي : نمايندگان اصفهان 

   امير مسعود موگوئي –عظيميمير

 دكترعلي – سيد حسن قوام شهيدي – اكبر صفويه –محمد سياسي : ندگان مشهد نماي

    عباس همايوني–اصغرمينو 

   مهندس اشكان رضوي–مهندس ميترا آبتين : نمايندگان قزوين 

   رامين ناصح –احمد عبدالحسينيان : نمايندگان اهواز 

  فرهاد اعرابي : نماينده كرج 

   فريدون نوزاد–ود فريدون ملك فرن:  رشت نمايندگان

  مصطفي قاسمي : نماينده دره گز 

  فرزاد سلطاني :نماينده كرمانشاه 

   سيد غياث الدين ناصرالسعادتي–محمد حاتمي : نمايندگان اسفراين 

 
   گروه چهارم    نمايندگان احزاب-4

   دكتر منوچهر رفيعي – حسين بهاور –مهندس حسن ايزدي : نمايندگان حزب ايران 

   ضياء مصباح-  رحيم ترابي نژاد- ذبيح اهللا پورفر:  حزب مردم ايران نمايندگان

  

انجام انتخابات در سازمانهاي تهران و شهرستانها و مشخص شدن افراد تشكيل دهنده پلنوم و 

قرار شد پلنوم در سال  به انجام رسيد و 81ارسال براي آنان تا آخر سال صدور اعتبارنامه و 

ه ملي ايران تشكيل شود و چون جبهه ملي ايران در روز اول  و در سالروز تاسيس جبه82

 به رهبري دكتر محمد مصدق تاسيس گرديده تصميم گرفته شد پلنوم جبهه 1328آبانماه 

محل .  در پنجاه و چهارمين سال تاسيس آن برگزار شود 82ملي در روز جمعه دوم آبانماه 

 عضو هيئت رهبري جبهه ملي و دبير برگزاري اجالس پلنوم منزل مهندس نظام الدين موحد

 به ذكر الزم. كل حزب ايران واقع در خيابان پاسداران خيابان بهستان پنجم تعيين گرديد 

وم كليه افراد چهار گروه فوق الذكر نتوانستند در پلنوم حضور است كه در روز اجالس پلن

ود حجازي و دكتر رضا يابند مثال از گروه اول يعني اعضاء شوراي مركزي آقايان دكتر مسع

ابوالفضل مير شمس قاضي مقدم بعلت بيماري و آقايان دكتر سعيد فاطمي،حسن لباسچي،

شهشهاني و مهندس علي اكبر نوشين بعلت مسافرت به خارج از كشور نتوانستند در پلنوم 
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شركت نمايند و شبيه همين موارد در سه گروه بعدي نيز وجود داشت و در چند مورد نيز 

 برخي از افراد ليست شركت كننده در پلنوم در جلسه حضور  به وكالت از طرف جايگزينافراد

  .يافتند 

 نفر از اعضاء بر طبق برنامه تنظيم شده شروع به 81 صبح با حضور 9اجالس پلنوم درساعت 

 را بطور دسته جمعي خواندند »اي ايران«كار كرد ابتدا همه حاضران بر پا ايستاده و سرود 

اي اديب برومند رئيس شوراي مركزي در پشت تريبون قرار گرفته با بيانات زير سپس آق

  :بيانات ايشان به شرح زير است . ا افتتاح نمود جلسه پلنوم رارسم

از خانمها و آقايان كه باين مجمع سرنوشت ساز تشريف آوردند تشكر ميكنم و تقاضا مي كنم 

اين امروز را كه يك روز تاريخي براي جبهه كه با متانت هر چه بيشتر، بردباري و صبوري 

قبل از اينكه . يج رضايت بخشي حاصل بشوداملي است به بهترين نحو برگزار بفرماييد تا نت

هيئت رئيسه سني تشريف بياورند و دو نفرهم به  موحد عضو مهندسجلسه شروع بشودآقاي

سه پلنوم به وسيله ايشان انتخاب رئيس تشكيالت از جوانترين حاضران و انتخابات هيات رئي

قرار بود آقاي شهيدي كه مسنترازآقاي مهندس موحد هستند تشريف بياورند . شودمىانجام 

عبدالحسينيان  احمد  ناصح و رامينآقاي. كه به دليل گرفتاريهايشان تاكنون نتوانستند بيايند

  .جوانترين شركت كننده در پلنوم هستند 

  :لنوم اظهار داشت سپس آقاي مهندس موحد رئيس سني پ

 بنده چون تكليف فرمودند به عنوان ميزبان دوستان عزيز و رئيس سني جلسه چون جناببه 

 به بنده امر فرمودند اين نداهميرمحمد صادقي هنوز تشريف نياوردآقاي شهيدي و جناب آقاي 

 جلسه راجع به تشكيل اين. كار را قبول كنم و چون ميزبان هم بودم اين كاررا قبول كردم 

 از ياور و نزديك تشريف آوردند يك گوشهضمن تشكر از تمام نمايندگان محترم كه از راه د

 و هدفهاي پلنوم را عرض ميكنم ، مدتها بود تصميم داشتيم شوراي جبهه ملي انتخاب شود

 شد كه   تصميم گرفته جوانتر به شورا اضافه شود و پس از بحث هاي زياديافراد جديد و 

 برايمان ميسر نبود اين است كه ما جلسه  گنگره چون تشكيل كنگره فعالبجاياين پلنوم 

خوشبختانه آقايان ازراه دور و نزديك تشريف آوردند و . ل كرديم كنگره را به پلنوم تبدي

هدف از تشكيل ؛ برنامه اي در كار . انشاءاهللا مقدمشان مبارك باشد و خير براي جبهه ملي 

بنده . ري همه دوستان اين برنامه به خوبي و خوشي سپري خواهد شد است كه انشاءاهللا با يا

از حضور تمام نمايندگان عزيز تشكر ميكنم كه از راه دور و نزديك تشريف آوردند و چون 

جلسه اي است سرنوشت ساز از هر جهت هم از نظر سياسي ، هم از نظر فرهنگي و هم از نظر 
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ند و دل سوخته و زحمت كشيده در راه جبهه ملي ميهني انشاءاهللا تمام آقاياني كه هست

  .بتوانند روح حقيقي خودشان را دراين اجتماع نشان بدهند 

دوستان براي برنامه هاي اين پلنوم شايد دو سال بيشتر زحمت كشيده شده ، هيات هايي 

يمت براي ايين نامه آن تعيين شد تا باالخره خوشبختانه به نتيجه رسيد و حضور آقايان را غن

 و اميدواريم كه اين پلنوم دانيم كه از راه دور تشريف آوردند قدمشان سر چشم همه مامى

اميدوارم بعد از اين پلنوم . بتواند تصميمات قاطع رو به پيشرفت براي جبهه ملي بگيرد

 وظيفه خود پي ببرند و سعي كنند دوستاني كه از شهرستانها تشريف آوردند به اهميت

اءاهللا تصميمات پلنوم در راه رسمي درآورند انش خودشان را به صورت الت شهرستانيشكت

  .خير وصالح ملت ايران باشد كه همينطور خواهد شد 

سپس انتخابات هيئت رئيسه پلنوم به صورت كتبي و مخفي توسط هيئت رئيسه سني بعمل 

مت رئيس  نفر عده حاضر به س81 راي از 76آمد و در نتيجه آقاي اديب برومند با داشتن 

 راي بعنوان نايب رئيس اول و تيمسار فربد با 51شد و آقاي مهندس موحد با پلنوم انتخاب 

 راي بعنوان منشي اول و دكتر 70 راي بعنوان نايب رئيس دوم و خانم فرشيد افشار با 46

در اولين بخش از .  راي بعنوان منشي دوم جلسه انتخاب گرديدند 35عباسعلي صحافيان با 

نوم پيام جبهه ملي برون مرز به آقاي اديب برومند توسط مهندس موحد به شرح زير كار پل

  .قرائت شد

  جناب آقاي اديب برومند

  رياست هيئت رهبري و شوراي مركزي جبهه ملي ايران 

بدينوسيله نهايت شوق و مسرت خود را از تشكيل اولين پلنوم سازمان جبهه ملي ايران در 

، موفقيت آن مبارزين راه آزادي و مردم ساالري در ايران  ابراز داشته تاريخ دوم آبان در تهران

را آرزو مي كنيم باشد كه رهنمودهاي پلنوم راه گشاي مبارزات در مبارزه با خودكامگي و 

استقرار آزادي و دموكراسي در ايران باشد و باز اميدواريم كه به همت مبارزات پيگير و 

خاك در برقراري مردم ساالري در ايران همگي روزي سرسختانه مردم شريف اين آب و 

بتوانيم دوش به دوش زنان و مردان هموطنمان در ايران به ساختن ايراني آزاد و آباد كمر 

  .بنديم 

  با آرزوي موفقيت كامل براي پلنوم جبهه ملي ايران

   20-11- 2003 اكتبر 22 -شوراي جبهه ملي ايران برون مرز

  

   :د رئيس پلنوم اظهار داشتسپس آقاي اديب برومن
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 باعث كمال خوشبختي و سربلندي است حقيقتا جاي سرور و مسرت است كه امروز روز واقعا

تشكيل پلنوم جبهه ملي ايران است بعد از مدتها كه صحبت پلنوم بود بعد از آن كنگره بسيار 

اخيري در اين  ما امروز توانسته ايم اين گردهمايي را داشته باشيم و اگر ت41قاطع سال 

مه آقايان در جريان زمينه حاصل شد بدون ترديد بواسطه اوضاع و شرايط سياسي بود كه ه

آن قرار دارند و بنابراين تقصيري به ظهور نپيوسته است و در اختتام كالم بايد از دوست بيمار 

اريها و مقاوتمند،اهل مقاومت و سر سختي و شهامت و بردباري ها كه كمتر نظير اين نوع بردب

صبوريها طي زندگاني اشخاص مبارز ديده شده است همانند آقاي اميرانتظام كه در بستر 

بيماري هستند ذكر خيري كنيم و از آقايان استدعا كنم كه دعاي خيري براي سالمت ايشان 

  .بدرقه راهشان بفرماييد

رهيخته ايراني خانم شيرين عبادي از خانمهاي فضمنا الزم است خوشبختي خود را از اينكه 

از خانمهايي كه كم نظير هستند در زمره بانوان فعال و جدي و مبارز و من شاهد بودم كه 

ايشان مدتي قاضي دادگستري بودند در زماني كه بنده وكالت مي كردم ،قاضي بسيار جدي و 

 خوشرو و صميمي و متيني بودند كه كارهاي قضايي و آراء قضايي كه از ايشان برمي آمد همه

ايشان بخاطر افتخاري كه نصيبشان شده است و جايزه نوبل را در صلح احراز . پسنديده بودند

كرده اند بايد ابراز خوشبختي كنيم و اين را سرآغاز پيروزي زنان و بانوان ايران بدانيم و 

مراحل اميدوار باشيم كه از اين به بعد زنان كشور ما به واقع دوش به دوش مردان در 

با اينكه ما با تشكيالتي كه در . ي و همراهي خواهند داشت شئون سياسي همگاماجتماعي و

 برون مرز براي ما تبريك  ولي از طرف جبهه ملياروپا و آمريكا است ارتباط تشكيالتي نداريم

و شادباش  گفته اند كه بوسيله جناب آقاي مهندس موحد خوانده شد واين داستانش اين 

ه جبهه اي به نام جبهه ملي به نام اين كلمه مقدس تشكيالتي است كه به هرحال هر جا ك

دارند ولو اينكه خودشان به ترتيب خاصي كه دارند كار مي كنند و اظهار نظر مي كنند به 

جهت اهداف كلي كه با ايشان در جهت تقديس جبهه ملي و هدفهاي بسيار ارزشمند جبهه 

ماهنگيهايي  در پاره اي از مسائل نداشته ملي داريم بنابراين با وجود اينكه ممكن است ه

يم اما برايشان احترام قائليم و محترم مي شماريم شادباشي كه به اين پلنوم اظهار كردند باش

برنامه اي كه براي اجرا داريم اين است كه آقاي دكتر موسويان رئيس تشكيالت . و فرستادند

      . يندو رئيس هيئت اجرائيه سخنراني خود را ايراد مي فرما

  .سپس دكتر سيد حسين موسويان سخنان خود را به شرح زير آغاز كرد

  به نام خداوند جان و خرد
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. با عرض خير مقدم خدمت خانمها و آقاياني كه پلنوم را با قدوم خودشان مزين فرمودند

مسائلي راجع به گذشته جبهه ملي و فعاليتهاي آن كه موضوع سخنراني بنده است به 

 رسانم البته گذشته جبهه ملي از بدو تشكيل تا به امروز شامل حوادثي است كه عرضتان مي

بيانش در نيم ساعت و يك ساعت و ده ساعت نمي گنجد و بنابراين از اينكه من در حقيقت 

  .تيتر حوادث و خالصه اي از آنها را به عرضتان مي رسانم معذرت مي خواهم 

 ديكتاتوري رضا خان، دكتر محمد مصدق از  و سقوط حكومت1320پس از وقايع شهريور 

 ساله جان 20جمله معدود آزاديخواهان و ميهن دوستاني بود كه از زير تيغ آن استبداد سياه 

توانست به صحنه سياسي كشور وارد شده و كانديداي نمايندگي سالم بدر برده بود و 

ده اول خود ن نماينعنواشود و مردم تهران اورا به چهاردهمين دوره مجلس شوراي ملي 

ود كه با اي ملي فرستادند نماينده اول تهران در همين دوره ببرگزيده و به مجلس شور

 و طرح سياست موازنه منفي نظر اقشار هاي حساب شده و حساس مهيج و پيشنهاديهانطق

در .مختلف ملت ايران را به خود جلب نمود و در جايگاه يك رهبر بزرگ ملي قرار گرفت

 بندي گرديد از ورود دولت قوام السلطنه سرهم  دوره پانزدهم مجلس كه توسطانتخابات

شانزدهم مجلس شوراي  ملي    دورهمصدق به مجلس جلوگيري شد و در جريان انتخابات

جرايد تصميم به اعتراض به نحوه  مصدق همراه عده اي از شخصيتهاي  سياسي  و مديران

 تراكتي با امضاي 1328 مهرماه 18روز . آن گرفتندانتخابات و جلوگيري از تقلب حاكميت در

 ما تصميم «دكتر محمد مصدق در دانشگاه و بازار پخش گرديد كه مضمون آن چنين بود ؛ 

حضرت قبل از ظهر در جلو سردر سنگي اعلي مهر دو ساعت 22 كه روز جمعه گرفته ايم

ين نداي دكتر مصدق صبح  با ا».حاضر شويم اي مردم در آنجا ما را تنها و بيكس نگذاريد

 هزار نفر 20 جمع كثيري از طبقات مختلف مردم كه تعداد آنها را تا 1328 مهر 22جمعه 

نوشته اند در خيابان كاخ گرد آمدند و به دنبال دكتر مصدق به طرف سردرسنگي كاخ مرمر 

كره با در مقابل درب كاخ شاه،عبدالحسين هژير، وزير دربار كه براي مذا. به راه افتادند

معترضين جلوي در آمده بود مورد تعرض شديد دكتر مصدق قرار گرفت،مصدق درحاليكه با 

عبدالحسين خان تو شرف داري؟ اين انتخابات :مشت به سينه هژير مي كوبيد فرياد كشيد 

 نفر از 20آزاد است؟ تو را به وجدانت اين انتخابات آزاد است؟بعد از مذاكراتي قرار شد 

 نفر 19مصدق و .  متحصن شوندوان نماينده جمعيت به داخل كاخ وارد شده معترضين بعنو

، كريم سنجابيمي،دكترفاطد حسين سييي چون دكتر هااخ وارد شدند نام شخصيتكديگر به 

 حسن صدر،             ، نريمانده ، محمود زااحمد زيركس يگان ، مهندشادكتر سيدعلي 

ن نوزده نفر بچشم ميخورد كه بعدها از رهبران موثر و دكترشمس الدين اميراعالئي در بين اي
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متحصنين با ورود به دربار نامه اي در مورد عدم آزادي وفادار جبهه ملي شناخته شدند،

 5سرانجام ساعت . انتخابات به شاه نوشتند و تا چهار شبانه روز منتظرپاسخ باقي ماندند

يچ وجه قانع كننده و صادقانه نبود از  جوابي كه به ه1328 مهر 29بعدازظهر روز سه شنبه 

طرف شاه و توسط وزير دربار به متحصنين رسيد و آنها پس از مشورت جوابيه اي به وزير 

  .دربار دادند و از تحصن خارج شدند

ردم نتيجه اعمال هيئت حاكمه اگر فقر و بيچارگي م: ن آمده است در پايان اين جوابيه چني

  ؟ييد علت بدبختي هاي اين جامعه چيست نيست،خوب است آن جناب بفرما

اكنون كه درخواست ما مورد توجه و عنايت قرار نگرفت به تحصن خاتمه مي دهيم و سعادت 

  .مملكت را هميشه خواهانيم 

 در خانه مصدق گرد آمدند و موجوديت سازمان 1328گروه متحصنين در روز اول آبان 

مي نام جبهه ملي بر آن نهاده  شهيد دكتر فاطسياسي جديدي را اعالم نمودند كه به پيشنهاد

      بنابراين ما در حقيقت در سالروز پنجاه و چهارمين سال تاسيس جبهه ملي هم به سر .شد

  .مي بريم و انتخاب اين روز به علت همين تقارن بوده است

به زودي اولين اساسنامه جبهه ملي تدوين گرديد و احزابي مثل حزب ايران،حزب 

ان،حزب ملت ايران،نهضت خداپرستان سوسياليست و انجمن بازرگانان و كسبه بازار زحمتكش

تهران به آن پيوستند و روزنامه هاي احزاب منعكس كننده نظرات جبهه ملي گرديد مبارزات 

سياسي كه از طرف جبهه ملي آغاز گرديد سبب ابطال انتخابات تهران و انجام انتخابات مجدد 

خابات مجدد هشت نفراز دوازده نماينده تهران از اعضاي جبهه ملي در پايتخت شد در انت

بودند و همين فراكسيون جبهه ملي در مجلس شانزدهم بود كه توانست با پشتيباني اكثريت 

 به 1329 اسفند 29قاطع ملت ايران قانون ملي كردن نفت در سراسر كشور را در تاريخ 

نفت را كه اثرات شگرفي در وضعيت  و كار بزرگ ملي كردن تصويب نهايي برساند

به دنبال تصويب .سياسي،اقتصادي و اجتماعي اين مرزوبوم داشت به نام خود به ثبت برساند

قانون ملي كردن نفت موجي از احساسات ميهن پرستانه سراسر كشور را دربرگرفت و رهبر 

جلس را ناگزير جبهه ملي را در اوج محبوبيت و نفوذ سياسي روي ملت ايران قرار داد و م

ساخت جهت اجراي قانون ملي كردن صنعت نفت به نخست وزيري رهبر جبهه ملي اظهار 

رهبر . صادر گرديد1330 ارديبهشت 10تمايل نمايد و حكم نخست وزيري مصدق در تاريخ

                                        :جبهه ملي برنامه دولت خود را در دو ماده خالصه كرد

                                                                     . اصالح قانون انتخابات-2. اي قانون ملي كردن نفت اجر-1
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ات،نگاه به  اجراي قانون ملي كردن نفت جهت مبارزه ضداستعماري و اصالح قانون انتخاب

خدماتي .شان مي دادحاكميت ملي را از سوي دولت رهبر جبهه ملي نمردم ساالري و تحقق 

 ماه زمامداري خود انجام داد و گامهاي بلندي كه در راه حفظ 28كه دولت ملي در حدود 

منافع ملي در مجامع جهاني برداشت و حيثيت و اعتباري كه براي ملت ايران در انظار 

جهانيان كسب نمود و اقدامات مهمي كه در جهت اعتال و پيشرفت ايران به ثمر رسانيد و 

در اين مقال دث و توطئه هايي كه در اين مدت پشت سر گذاشت تاريخ مفصلي است كه حوا

 كه با برنامه ريزي انگليس و آمريكا و 1332 مرداد 28نمي گنجد در هر حال كودتاي خائنانه 

 داخلي آنها و دربار پهلوي به حمايت و تاييد اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و عوامل

پذيري را به ملت رنجديده ناي مصدق را سرنگون كرد و لطمات جبراناجرا درآمد دولت مل

 مرداد احزاب و نيروهاي جبهه ملي تحت 28از فرداي كودتاي . ومحروم ايران تحميل نمود

نام نهضت مقاومت ملي مبارزه برعليه دربارودولت كودتاي اجنبي ساخته و در راه تحقق 

مبارزاني كه در روزهاي سهمگين پس از كودتا پرچم ما ياد و نام .حاكميت ملي را آغاز نمودند

  .داريم مىمبارزه را به دوش كشيدند گرامي 

و ساير افراد و يكي از اين افراد كه در اينجا تشريف دارند آقاي مير محمد صادقي هستند 

شخصيتهاي ملي ايران و احزاب جبهه ملي كه در حقيقت نهضت مقاومت ملي را تشكيل 

فداكاري ها و جانبازي هاي آنان سر تعظيم فرود مي آوريم و در ضمن تاكيد دادند در مقابل 

آن را به نام خود مصادره كرده اند ت مقاومت ملي كه بعضي با تقلب مي نماييم كه نهض

 بوده است و به گروه متعلق به تمام نيروهاي ملي و سازمانهاي تشكيل دهنده جبهه ملي

تظاهرات قاومت ملي با انتشار نشريه ها و سازمان دادن مبارزات نهضت م.خاصي ارتباط ندارد

 تير 30 مرداد ادامه يافت و باالخره در روز 28و اعتصابات تا پنج،شش سال پس از كودتاي 

 از سوي شخصيتهاي ملي و همكاران نزديك و وفادار دكتر مصدق و نمايندگان احزاب 1339

ران مجددا مطرح گرديده ومبارزات تحت و سازمانهاي سياسي نام شوراي مركزي جبهه ملي اي

جبهه . از اين دوره معموال تحت عنوان جبهه ملي دوم نام مي برند.اين نام پرافتخار ادامه يافت

 در مدت كوتاهي توانست يك مركز ملي ايران در اين دوره و تحت شرايط سياسي خاص

با بسته شدن اين محل .د در اختيار داشته باش143تشكيالت در خيابان فخرآباد،خانه شماره 

از طرف رژيم به فاصله كوتاهي محل ديگري در خيابان ايتاليا تهيه شد كه آن هم به 

به ناچار جلسات و گردهمايي هاي جبهه ملي در منازل .سرنوشت باشگاه اول دچار گرديد

 جبهه ملي صدها اعالميه و 1343 تا 1339در فاصله سالهاي .اعضاء تشكيل مي گرديد

 و نشريه منتشر نمود كه همگي در تيراژ نسبتا زياد و در نقاط مختلف كشور تكثير و خبرنامه
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تظاهرات و ميتينگ ها و اعتصابات متعددي در اين مدت از سوي اعضاء و .توزيع مي گرديد

 در ميدان 1340ارديبهشت ماه در ميتينگي كه در .سازمانهاي جبهه ملي صورت پذيرفت

له فعلي برگزار گرديد صدها هزار نفر از مردم تهران شركت جالليه تهران محلي پارك ال

نمودند و في الواقع تهران به حالت تعطيل درآمد و گفته مي شد كه شاه شخصا با هواپيما بر 

فراز محل برگزاري ميتينگ آمده و از عظمت جمعيت آن دچار ترس و وحشت گرديده 

ابات پي در پي مجلس را كه بوسيله اقبال مبارزات جبهه ملي در اين دوره توانست دو انتخ.بود

   انجام شده  تابستاني  شاه به نام انتخابات زمستاني و انتخاباتناو شريف امامي نخست وزير

از مشخصات .سياسي عمده اي قرار دهد  و مخمصه  را در تنگنا بكشاند و رژيم بود به ابطال 

انهاي وسيع و كم نظير بود و علي جبهه ملي در اين دوران داشتن تشكيالت گسترده و سازم

  گروه سياسي غير چالتحقيق مي توان گفت كه گستردگي تشكيالتي جبهه ملي دوم را هي

 مي كنم كه در آن زمان از پانزده به عنوان مثال و نمونه عرض .ستدولتي در ايران نداشته ا

ند حدود سه هزار دانشجو كه در دانشكده هاي مختلف دانشگاه تهران مشغول تحصيل بود

ميتينگ هاي دانشجويي در تشكيالتي جبهه ملي بودند و حوزه نشين و  اعضاءهزار نفر

دانشگاه تهران با شركت سيزده،چهارده هزار نفر برپا مي شد يعني تقريبا تمام دانشجويان در 

دانشجويان جبهه ملي در هر لحظه كل دانشگاه تهران با تصميم كميته .آن شركت مي نمودند

لت تعطيل درآمده آماده تظاهرات و اعتراضات سياسي مي شد و نزديك به همين به حا

در شهرهاي بزرگ و كوچك كشور نيز كم و بيش همين .وضعيت در بازار تهران وجود داشت

 يكصد و شصت 1341قدرت و وسعت تشكيالتي ديده مي شد در كنگره جبهه ملي در  ديماه 

 از سراسر كشور انتخاب شده بودند در منزل حاج نفر نمايندگان سازمانهاي جبهه ملي كه

اين كنگره چند روز متمادي به كار خود ادامه داد و نتيجه كار آن .حسن قاسميه گرد آمدند

شاه كه . نفره آن بود35تدوين منشور و تنظيم اساسنامه جبهه ملي و انتخاب شوراي مركزي 

 نگران شده بود با الگوبرداري از از كنگره جبهه ملي و منشور مترقي آن به شدت متوحش و

مبادرت به اعالم انقالب سفيد كزايي نمود كه چون صداقت و بخشهايي از منشور جبهه ملي 

اصالتي در لوايح به اصطالح انقالبي او نبود همگي به شكست انجاميد و عدم موفقيت 

 كه در جامعه ساد روزافزون دستگاه حكومتش و استبداد و اختناقيات فرمايشي او و فاصالح

متاسفانه در پايان كنگره جبهه ملي .  گرديد57ن حكمفرما نموده بود عوامل اصلي انقالب ااير

بعضي از افرادي كه به عضويت شورا انتخاب نشده بودند و برخي احزاب كه در شوراي مركزي 

 گله مندانه تعداد عضو مورد نظرشان را پيدا نكرده بودند كوتاه فكرانه نامه هاي اعتراض آميز و

نسبت به كنگره به رهبر جبهه ملي كه در آن هنگام در احمدآباد تحت نظر و در خانه اش در 
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به محاصره بود نوشتند و توسط يكي از بستگان ايشان كه خود جزء معترضين قرار داشت 

دست آن بزرگ مرد رسانيدند و باعث شدند كه دكتر مصدق به شوراي مركزي منتخب كنگره 

ته و اعتراضات آن عده را به شورا منعكس نمايد و كار تشكيالتي جبهه ملي را مورد نامه نوش

اين نامه كه پاسخ و توضيح شوراي مركزي را به دنبال داشت نتوانست ايشان .انتقاد قرار دهد

را متقاعد نمايد و در نتيجه نامه دوم از طرف ايشان به شورا نوشته شد و پس از ردوبدل شدن 

راي مركزي به رهبر جبهه ملي نوشت كه نمي خواهد در مقابل عقيده ايشان در چند نامه شو

مورد نحوه تشكيالت جبهه مقاومت نمايد بنابراين فعاليت شورا را متوقف نموده و منتظر 

به دستور آقاي دكتر مصدق آقاي باقر .دستور رهبر خود براي تشكيل شوراي جديد مي ماند

ي جديد شد ولي متاسفانه شورايي كه توسط آقاي باقر كاظمي مامور تشكيل شوراي مركز

دعوت شد فقط يك جلسه تشكيل گرديد و نتوانست به انسجام و تفاهم برسد و كاظمي 

فعاليت جبهه ملي را تداوم بخشد و بر هيچكس پوشيده نيست كه توقف فعاليت جبهه ملي 

ر سرنوشت ملت ايران و  سال چقدر د13 يعني به مدت 1356 تا سال 1343باين نحو از سال 

توجه به شرايط   با1356در سال . پيش آمد اثر منفي داشته است57آنچه در انقالب سال 

سياسي نويني كه پديد آمده بود و با توجه به شكست رژيم شاه در اصالحات ادعايي و به بن 

گره بست رسيدن رژيم او در بسياري از زمينه ها اعضاي شوراي مركزي جبهه ملي منتخب كن

آقاي دكتر كريم .را وادار نمود كه مجددا دورهم جمع شده و جبهه ملي را فعال نمايند

سنجابي دعوت از اعضاي شورا را به عهده گرفت و شورا را از برخي از افراد منتخب كنگره و 

اولين تجمع بزرگ اعضاي جبهه .داد نهاي سياسي  ملي  تشكيلنمايندگان احزاب و سازما

سراسنگي باغ مرحوم حسين گلزار تشكيل گرديد كه مورد هجوم اعضاي ملي در كاروان 

ساواك و نظاميان ارتش شاه قرار گرفت و ضرب و شتم و مجروح شدن اعضاي جبهه ملي را 

با تندترشدن جريان انقالب تحركات جبهه ملي نيز بيشتر مي شد و اعضاي .در پي داشت

 با 57 دي ماه 17در روز .ديگر شدندجبهه ملي به سرعت مشغول سازماندهي و يافتن يك

در راهپيماييهاي .دعوت جبهه ملي اعتصاب عمومي در سرتاسركشور با موفقيت به اجرا درآمد

در ميتينگ ها و . جبهه ملي فعاالنه شركت داشت57عيد فطر و بعدا تاسوعا و عاشوراي 

پا ات اعتصابي بر كه هر روز در دانشگاه ها،بيمارستانها،ادارات و كارخانجگردهماييهايي 

نمودند و كال استراتژي جبهه مىهه ملي حضور يافته و سخنراني گشت اعضا و رهبران جبمى

ملي اين بود كه با حكومت شاه تا محو كامل آن مبارزه نمايد زيرا اين تجربه وجود داشت كه 

ه دست در گذشته شاه چندبار عقب نشيني نموده و تا آستانه  سقوط  پيش رفته بود ولي با ب

آوردن فرصت به تهاجم مجدد به نيروهاي مردمي پرداخته و موقعيت خود را تثبيت نموده 
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 پس از مالقات 57 آبان 14بود اعالميه سه ماده اي كه از طرف دكتر كريم سنجابي در تاريخ 

  .با آيت اهللا خميني منتشر گرديد حكايت از همين استرتژي جبهه ملي داشت

 را از خانمها و آقايان درخواست مي كنم به دقت و كلمه به كلمه اين اعالميه سه ماده اي

در كتابها هست توجه بفرماييد كه اين يك چماقي شده برعليه جبهه ملي در حاليكه بخوانند 

اين هر سه .هيچ نكته اي كه باعث بشود اين چماق را بعضي ها  در دست بگيرند وجود ندارد

  .ماده را خدمتتان ميگويم 

سلطنت كنوني ايران با نقض مداوم قوانين اساسي و اعمال ظلم و ستم و ترويج فساد :ماده اول

جنبش ملي : ماده دوم.و تسليم در برابر سياستهاي بيگانه فاقد پايگاه قانوني و شرعي است

اسالمي ايران نمي تواند با وجود بقاء نظام سلطنتي غيرقانوني با هيچ تركيب حكومتي موافقت 

نظام حكومت ملي ايران بايد بر اساس موازين اسالم و دموكراسي و : وم ماده س. نمايد

  .استقالل بوسيله مراجعه به آراء عمومي تعيين شود 

 جبهه ملي طي اعالميه اي طرح انتقال 57 بهمن 27پس از پيروزي انقالب در تاريخ  روز 5

هاي قدرت دسترسي پيدا قدرت به ملت را ارائه نمود ولي متاسفانه انحصار طلباني كه به اهرم

كرده بودند به هيچ وجه حاضر به رعايت موازين دموكراسي و حقوق مردم نبودند و هر روز 

بناچار جبهه ملي كه مي خواست راه . انقالب را از مسير اهداف اوليه آن دورتر مي نمودند

ن اختالف راست دفاع از آزادي و حاكميت ملي را دنبال نمايد با تشنگان قدرت و انحصارگرا

هنوز يك ماه از پيروزي انقالب نگذشته بود كه دكتر سنجابي از پست وزارت . مسير پيدا نمود

خارجه دولت موقت استعفا داد و در باشگاه جبهه ملي كه در يكي دو سال اول بعد از انقالب 

 در يك كنفرانس مطبوعاتي علتدر خيابان      سي متري مقابل ستاد ژاندارمري قرار داشت 

استعفاي خود را توضيح داد و هشدار داد كه انقالب به بيراهه ميرود و دستهايي مافوق دولت 

ما در روزهاي بعد از انقالب با .و به طور غيرقانوني امور را تحت نظر و سلطه خود مي گرداند

ده ها اعالميه و جزوه كه هر يك سند افتخاري براي جبهه ملي است نظرات مصلحانه خود را 

 انتقاد از مجلس خبرگاني كه به جاي مجلس موسسان تشكيل گرديد.ردم اعالم نموديمبه م

ترقي براي قانون اساسي تهيه و اعالم نموديم راجع به واليت فقيه مپيش نويس .كرديم

  سند حكم درصراحتا اظهار نظرنموديم هفتاد و هفت شماره روزنامه پيام جبهه ملي را كه

منتشر نموديم روزنامه اي كه با حداقل امكانات بار تمام روزنامه افتخار براي جبهه ملي است 

 چندين بار از مردم خواستيم كه در.هاي اصالح طلب امروزي را به تنهايي به دوش مي كشيد

 براي 1360 خرداد 25 شركت نمايند و باالخره در ميتينگ هاي اعتراضيها و راهپيمايي 

 نموديم كه به ميتينگ و راهپيمايي جبهه ملي اعتراض به روشهاي حاكميت از مردم دعوت
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بيايند و اين همان مقطعي بود كه با حربه ارتداد جبهه ملي را از صحنه خارج و به حاشيه 

راندند بسياري از سران جبهه ملي به زندان افتادند و يا زندگي مخفيانه در پيش گرفتند و يا 

بهه ملي در اين سالها متوقف نگرديد و  جهان نمودند ولي با وجود تمام اين مضيقهجالي وط

 طي اين سالها ده ها اعالميه از طرف جبهه ملي منتشر زدمى مچنان در راه مردم گامه

و صدوبيستمين شماره نشريه درون سازماني پيام جبهه ملي نيز چند روز پيش انتشار گرديده 

ه با آرم جبهه ملي ايران علي رغم شمشير ارتداد در مراسم ملي گوناگون سرافرازان.يافته است

حضور يافته ايم با كمال صداقت و حسن نيت در ارتباط با جنبش اصالح طلبي كه از درون 

 آغاز گرديد همراهي نموديم و باورمان اين بود كه شايد اين جنبش 1376حاكميت در سال 

هه برهاند و بتواند به نحوي مسالمت آميز و بدون ايجاد تنش و خشونت مسير انقالب را از بيرا

در اين برهه با نگاشتن نامه هاي .به مسير مردم ساالري و حاكميت ملي رهنمون گردد

سرگشاده به رئيس جمهور و اصالح طلبان گوشزد نموديم كه بخاطر ايران و منافع ملت ايران 

تكيه نموده و با در صحنه در شعارهاي خود كوتاه نيايند و به راي بيست وچند ميليوني مردم 

وتاه اه داشتن مردم و تكيه بر نيروي آنان از خواسته و راي ملت حراست نمايند متاسفانه كنگ

 اصالح طلبان و تهاجم مدام و برنامه ريزي شده مخالفان اصالحات آمدنهاي قدم به قدم

فرصت مغتنم بدست آمده را نيز از بين برد و در شرايط كنوني كه كشور از همه سو مورد 

هاجم است باز هم جبهه ملي بر پا ايستاده و در اعالميه بيست و هفت فشار و تهديد و ت

 ندا مي دهد كه راه نجات كشور انجام يك همه پرسي براي اصالح ساختار 82ارديبهشت 

  .قدرت مي باشد

  جبهه ملي ايران.پاينده ايران زنده و جاويد باد

  :سپس آقاي اديب برومند رئيس پلنوم اظهار داشت 

 همانطور كه فعاليتهاي جبهه ملي سخن گفت ولي ايشاناينها مي شد راجع به البته بيش از 

  بعلت كمبود وقت به اختصار برگزار كردند و اما كار ديگري كه خارج از برنامهاشاره كردند

داشتن دانيد كه يكي از ويژگي هاي جبهه ملي اعتقاد و مىخواهيم انجام دهيم آقايان مى

 ملي وارد شود مكلف است به رعايت هر فردي كه در جبههتعهد به مكارم اخالقي است 

به اين جهت است كه يكي از جنبه هاي مكارم اخالقي و اخالق .موازين انساني و اخالقي

حسنه وفاداري نسبت به كساني است كه سالها در راه هدفهاي مقدس نهضت ملي ايران 

 جلسه ما آقاي                   و دروفاداري و پايبندي به موازين جبهه ملي پيشگام بودند

 يكي از مصاديق اين جنبش وظيفه شناسانه و فداكارانه در راه جبهه دقيصاحسن ميرمحمد

ملي بوده است و ما هم تقديري از ايشان ميخواهيم بكنيم هر چند اين تقدير و تحسين كافي 



١٤ 

براي ته است  است كه از دست ما ساخياحقوق ايشان ادا شود نيست ولي شمهبراي اينكه 

ايشان قابي تهيه كرديم كه نوشته شده وآقاي مهندس موحد ميخوانند و خدمت ايشان 

  .ميدهيم

  .متن لوح كه توسط آقاي مهندس موحد خوانده شد بشرح زير است

  جناب آقاي حسن ميرمحمد صادقي

عضو شوراي مركزي جبهه ملي اكنون كه دوران بازنشستگي جنابعالي از فعاليتهاي سياسي 

فرا رسيده شوراي مركزي جبهه ملي ايران به پاس خدمات صادقانه و فداكارانه آن مبارز 

 سال 60ديرپاي در راه نهضت ملي ايران و پايبندي به هدفهاي جبهه ملي و بيش از 

چالشگري در مسير مبارزات ملي كمال قدرشناسي را نسبت به شما اظهار مي نمايم و 

  .ه ملي ايران را به سركار ارزاني مي دارمعضويت افتخاري شوراي مركزي جبه

   1382اول آبانماه -تهران

  اديب برومند- از طرف شوراي مركزي و هيئت رهبري جبهه ملي ايران

در قسمت بعدي به آقاي دكتر محمد حريري وقت داده شد كه پيام كميته جبهه ملي ايران 

  .به شرح زير استمتن سخنان آقاي دكتر حريري .در آذربايجان را قرائت نمايند

 كه از خدا مي خواهم كه  بودپدرم از ياران خيلي قديمي رهبر بزرگ نهضت ملي ايران

 از الطاف خداوندي خود قرار دهد وروحشان و ارواح همكاران گرانقدر ايشان را قرين رحمت و 

. بالممى بي نهايت بر خود ن باشم اين افتخار نصيب من هم شده كه پيرو آن بزرگمردااينكه

گان اين مملكت هستند ر بزشانهخيلي معذرت ميخواهم از فرد فرد خانمها و آقاياني كه هم

 اين چند جمله را از  اينكمقاومت و سرافرازي اين مملكت هستندي ها اسطورهشانهو هم

ن مايل بودند كه در اين محل باشند و اين افتخار شاهطرف همكاران آذربايجان كه هم

  .كنممىرائت قبرايتان نصيبشان شود،

   به نام خدا

  رياست محترم شورايعالي جبهه ملي ايران

با تقديم سالم و درود بي پايان هم مسلكان آذربايجاني از اينكه نمايندگان جبهه ملي ايران 

كميته ايالتي آذربايجان را جهت شركت در پلنوم دعوت فرموده ايد نهايت سپاس و تشكرات 

م و از خداوند توفيق خدمتگذاري براي ي را تقديم ميدارقلبي كليه هم سنگران آذربايجاني

  .ملت قهرمان و قدرشناس ايران مسئلت مينمائيم

     آذربايجان از زمان شادروان  در استانجبهه مليكميته !انم ها و آقايان نمايندگان محترمخ

به حيات و  تشكيل شده 1329دكتر محمد مصدق رهبر هميشه جاويد ملت ايران در سال 
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اعضاء جبهه از زمان .همچنان به صورت فعال باقي مانده است وياسي خود ادامه دادهس

 و تحمل خسارات مواجه بوده اند ولي  رنجها و شكنجه هاتاسيس در تبريز با چالشها و تحمل

 و ناكاميها را بخاطرخدمت به ملت شريف ايران و پيشبرد اهداف سياسي هاهمه اين مرارت

 حقه مردم بيگانه پرستي و حفظ استقالل و تماميت ارضي و حقوقوم ودن آثار شجبهه در زد

  .ند و خواهند خريداخريدهايران زمين بجان ودل 

اعضاء اين جبهه در تحوالت بعمل آمده در موقع انقالب اين ملت كه منجر به فروپاشي رژيم 

 هديه سلطنتي و تغيير بنيادي در جامعه گرديد از هدايت مردم در جهت حفظ بزرگترين

و دربيگانه ستيزي و انتخاب و مبارزه بي امان با جهل و استبداد الهي يعني آزادي تفكر 

جبهه ملي آذربايجان در آن شرايط سخت در مقابل هرگونه تجزيه طلبي . نداكوتاهي نكرده

كه استقالل ايران را از بين ميبرد به شدت پايداري كرده و عوامل آگاه بيگانه و نا آگاه داخلي 

رئيس وقت كميته آذربايجان مرحوم آيت اهللا حاج در آن مبارزه سخت .ا مايوس ساخته استر

ميرزا محمدعلي انگجي نيز درصف مقدم قرار داشته كه به همراه عده اي از ياران نقاب بر 

خاك كشيده جبهه مانند مرحومين حاج محمد علي بهروزين و حاج حسين درياني و دكتر 

رگوار دانشگاه و سايرين مجاهدت بسياري كرده است كه ياد همه بزعطاري استاد فريدون 

  .بخير و روانشان شاد باد

ما با احترام گذاردن به اعتقادات مذهبي و سنن ملي ايرانيان در همان راه رفتگان ادامه مبارزه 

اين تصريح و تاكيدها حقيقتي است كه دوست و دشمن به آن اقرار كرده و .داده و خواهيم داد

جبهه ملي آذربايجان در شرايط امروزي مشكل اساسي جبهه ملي را عدم بررسي .هند كردخوا

عميق تحوالت كشور و رويدادهاي ملي و جهاني و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

ميداند و عقيده دارد كه با اجراي آن نبايد به حقوق اساسي ملت خدشه وارد شود اگر در 

ردد بالفاصله با همه پرسي رفع تعارض به نفع صاحبان قانون عمل تعارضي در اصول پيدا گ

اساسي يعني خود ملت فيصله يابد كه نمونه بارز اين تعارض سلب اختيارآزادي ملت در 

  .انتخاب نمايندگان موردنظر خود وسيله نظارت استصوابي ميباشد

سيله همه پرسي حل  و بهدر اين راستا نيزعقيده داريم كه اين معضل آشكار و حاد را ميتوان

  . و نيازي به جدال جناحين حاكميت نميباشدو فصل كرد

جبهه ملي آذربايجان عقيده مند است كه تجربيات تلخ گذشته به همه آموخته است براي 

براي .حل مشكالت اجتماعي و اقتصادي و بنيادي ايران بايستي راه حل ايراني پيدا كرد

رتر الزم است عميقا معتقديم كه هيچ كشور بيگانه و رسيدن باين هدف مبارزه وسيعتر و آشكا
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آنها منافع .عوامل آن بخاطر نجات مردم ايران از چنگ جهل و استبداد قدم به پيش نميگذارد

  .بر منافع اين ملت ترجيح ميدهندشخصي و ملي خود را 

ايران جبهه ملي آذربايجان ايمان دارد كه با تكيه بر اراده و نيروي اليزال ملت كهنسال 

ميتوان به مشكالت فائق آمد و رويدادهاي دور و نزديك و وضع خطرناك خاورميانه مخصوصا 

همسايگان ايران نشان ميدهد فقط ميتوان با منسجم كردن و آگاه نمودن ملت با خطرات 

ناشي از تهاجم بيگانه در منطقه مبارزه كرد و مانع سقوط استقالل و تماميت ارضي ايران 

دانندگان گرانقدر جبهه ملي از موقعيت استفاده نكرده و نسبت به جذب اگر گر.گرديد

  .نيروهاي جوان اقدام اساسي ننمايند در تاريخ ايران بخشيده نخواهند شد

جبهه ملي آذربايجان پيشنهاد مينمايد كه شوراي عالي منتخب جديد و هيات رهبري و 

 تفكر و با عنايت به بذل مال و جان هيات اجرايي كه انتخاب خواهند شد با توجه به اين طرز

  .عمرو وقت خود را سرمايه اين جهاد مقدس بنمايند.در مقابل ملت ايران متعهد شوند

و كندوكاو ما اطمينان داريم كه اين ملت بزرگوار با مطالعه تاريخ دويست ساله ايران 

بست بناز اين  است كه براي نجات كشور  شيرين به اين حقيقت دست يافته تلخ ورويدادهاي

موجود جز پيمودن راه رهبر بي نظيرايران خلدآشيان دكتر محمد مصدق راه ديگري وجود 

راه رهبر جاويد نهضت ملي ايران راهي است كه همواره مجد وعظمت ايران و كوتاه .ندارد

 تعيين سرنوشت خود و حذف كردن دست بيگانگان و تشويق مردم به شركت فعال در

  .ق آن مبارزه نموده استداشته در تحقرا مدنظر  ريگسلطه

ما با استعانت از درگاه پروردگار توفيق نمايندگان محترم پلنوم را در طرح و تصويب خط 

  .مشي جديد و انتخاب رهبران جبهه ملي با عنايت به خواست هاي مردم آرزومنديم

  درود بروان پاك دكتر محمد مصدق

  پاينده و جاويد باد ايرن

  بهه ملي آذربايجانكميته ايالتي ج

  :سپس آقاي اديب برومند رياست پلنوم اظهار داشت

ند ا حفاظت چهارديواري ايران بودههميشه آذربايجان و مردم آذربايجان پيشگامان راه آزادي و

بوده ايم  درباره خراسان هم هميشه منتظر عين حال كه ما از آذربايجان بسيار اميدها داريمدر

خراسان يكي از .يكوترين اقدامات مفيد را براي جبهه ملي انجام دهندكه بهترين فعاليتها و ن

بزرگترين پايگاه هاي مقاومت و مبارزه در راه نهضت ملي ايران و وفاداري نسبت به جبهه ملي 

  .ايران بوده است
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در قسمت بعدي برنامه به پنج نفر از حاضران وقت داده شد كه هر يك به مدت پنج دقيقه 

  خانم فرشيد افشار  -2آقاي منوچهر ملك قاسمي  - 1  بيان نمايند باين ترتيبنظرات خود را 

قاي حسين راضي در نوبت  آ-5آقاي مهندس حبيب يكتا  - 4آقاي حسن خرمشاهي -3

  .سخنراني قرار گرفتند

  آقاي منوچهر ملك قاسمي بدينگونه سخنان خود را آغاز نمودند

  بنام خداوند جان و خرد 

مخصوصا آقاي .توضيحات الزم داده شد. سخنراني ها خوب انجام گرفتپيامها مفصل است و

دكتر موسويان واقعا حق مطلب را ادعا فرمودند اگر مي خواستيم در اين مورد صحبت كنيم 

  .ساعتها طول مي كشيد،همه آشنا هستند وضرورتي ندارد

 دل برآمده بود در واقعا آنچه از.دوستان آذربايجاني من كه خود بنده را هم شرمنده فرمودند

 كه جنبش ملي شروع شد مرحوم آيت اهللا انگجي 1322از سال .مورد آذربايجان نوشتند

حتي بعد از انقالب هم .آمدند از ياران مرحوم دكتر مصدق بودند تا روز آخر كه فوت كردند

 محلي را اجاره كرديم كه ايشان آمدند و آنجا عكسهايي داريم كه بايد در آرشيو جبهه ملي

در اينجا آقاي ملك .موجود باشند و عكس دكتر مصدق كه حاكميت از اين كار خوشش نيامد

است قرائت كردند كه مورد توجه حاضران » يا مرگ يا مصدق«قاسمي شعري كه برگردان آن 

  .قرار گرفت و سپس به سخنان خود چنين ادامه دادند

چ وقت آن راه و روش را فراموش خوشبختانه رفقاي شما در آذربايجان همه ثابت قدمند و هي

اجازه مي خواهم يادي از آقاي دكتر داوران بكنم كه در .نكردند همان راه و روش را مي روند

 در جبهه ملي بودند و حزب  وآذربايجان اولين نفري بودند كه همراه آيت اهللا انگجي آمدند

دكتر مصدق كه در حالت ايران را هم تشكيل دادند و يكي از ياران بسيار صديق و بزرگوار 

حيات هستند،آقاي علي اصغر مدرس هستند كه ما در حق ايشان چندين جلسه تجليلي 

 بودند،بعد هم 17دوره يكي از حقوقدانان بزرگ هستند و نماينده اول تبريز در .تشكيل داديم

 نفري كه براي اداره ملي كردن نفت انتخاب شده 7دكتر مصدق آن هيئت  مرحوم از طرف 

 ايشان نفر اول و رئيس آن شورا بودند يك روز هم در جائي از ايشان تجليل شد حتي از دندبو

مقامات هم بودندحتي وزير ارشاد هم آمده بودند و در آنجا نام مصدق كبير آمد چنان كف 

 ه ميخواستم عرض كنم در مورد جلسهنكته اي كه بند.زدند و حورا كشيدند كه خدا مي داند

درمورد اساسنامه من خيلي مطالعه كردم اينجا ما با يك مشكل روبرو .مه استامروز و اساسنا

 اساسنامه پيش 14در اينجا در ماده .هستيم كه بايد حل شود و آن مشكل سازماني است

 نفر انتخابي 35 نفر 50 نفر است از آن 50بيني شده كه تعداد نمايندگان شوراي مركزي 
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نفرشان هم بوسيله شوراي مركزي انتخاب و دعوت  15است كه پلنوم انتخاب مي كند و 

ميشوند يعني اشخاصي كه اعتباري در سازمانها و احزاب و جامعه دارند ازآنها هم دعوت مي 

  .شود كه تشريف بياورند و عضويت شورا را قبول داشته باشند

ن در ت شورا بحث شده كه همه اطالع دارند كه يك عده از دوستانمادر گذشته بارها درجلسا

خارج از كشور هستند مثل آقاي لباسچي و آقاي فاطمي كه نمي توانند بيايند،بنده پيشنهادم 

 نفري كه خودمان دعوت ميكنيم اين آقايان را هم قرار دهيم كه 15كه جزو آن اين بود 

      .نامشان حذف نشود

  سخنران بعدي خانم فرشيد افشار بود كه سخنان ايشان به شرح زير است

   خداوند جان آفرين                                   حكيم سخن در زبان آفرينبه نام

  يك نكته نيست غم عشق و اين عجب                  كه از هر زبان مي شنوم نامكرر است

از فرمايشات  بنده بسيار سپاسگزارم.بسيار افتخار دارم كه در اين جلسه حضور پيدا كردم 

 ياد كردند از يك زن فعال مبارز و برنده جايزه صلح نوبل بنده با رياست محترم شورا كه

محضرشان الزم دانستم گرچه مجلس مردانه است،متاسفانه من يكي دوبار در كسب اجازه از 

 را به اين جلسات نمي آوريد  و همسرانتاناين جلسات عرض كردم كه چرا حاضران،دخترانتان

ه ها را در اين جلسات شركت دهند و االن تعداد و خواهش كرده بودم كه آقايان خانواد

  .خانمها خيلي معدود است

  :قطعه اي براي شيرين عبادي گفتم الزم دانستم با اجازه آقاي اديب در اينجا بخوانم 

شيرآسا زني كه تو هستي     چگونه توصيف توان كرد    كه از سپيده برآمدي از شرق وتا بي 

جا كجا چنان    تويي در اين مجال تحير    اينچنين آفريند غروب مي تواني زيست    كجا ك

    ميالدي چنين از صلح زاد و به به عشق مي انديشد و به آزادي    كدام كدام زني چون تو

مردمان هديه داد؟اينگونه چيست؟    شيرآسا زني كه تو هستي شگفتي برانگيختي     كه از 

 ماند    تو شيرين فرهاد را به يادمان آوردي    كه شرق از سپيده فروريختي و بي افول تواني

اگر فرهاد بيستون را بنياد نهاد و كتيبه اي از عاشقي برنوشت    تو شيرين ديگري به چنين 

  سرشت كه كتيبه عشق را به پيشاني البرز حك كردي    واين است اعجاز سرنوشت

 نه بر كوه كه بر دلاي طپش ناك،اينك حماسه ات را زنان سرزمين من بر كتيبه ه

نويسند    اين چنين است كه تا بي غروب مي توان زيست    شيرآسا زني كه تو هستي از مى

  .شرق برآمده و در آستان ديانت    عشق را دوباره برافروختي كه آن را حد توصيفي نيست

   :سخنران بعدي آقاي حسن خرمشاهي چنين آغاز سخن نمود 

  ام مرحوم دكتر محمد مصدقبنام خداوند آفريدگار ما،بن
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  رهبر ضد استعمار ملل شرق و بنيانگذار جبهه ملي ايران 

  بدعوت عام مرحوم 1328در سال همانطور كه در آن گزارشي كه دكتر موسويان گفتند بنده 

دكتر مصدق براي اعتراض به عدم آزادي در انتتخابات دوره شانزدهم در ميتينگي جلوي دربار 

 سال داشتم با مذاكره و همفكري و همياري 21 كه در آن موقع يافتم حضور به عزم تحصن

اهالي محل قنات آباد در آن ميتينگ شركت كردم بياد مي آورم در آن موقع هژير از طرف 

ان چيست؟ دكتر مصدق گفت ما  تشاه آمد در مقابل مرحوم دكتر مصدق و گفت فرمايش

بعضي ها در بيانات خود .تحصن اختيار كنيمت انتخابا و براي آزادي آمده ايم تا حصول نتيجه

 نوشته اند كه دكتر مصدق به سينه هژير كوبيد بنده كه در دو سه رديف هاگفته و در كتاب

پشت سر ايشان بودم شاهد بودم كه آن مرد واال يقه هژير را گرفت و گفت هژير تو را به خدا 

 بر اين شد شخص دكتر مصدق با چند اين انتخابات آزاد است؟با مذاكراتي كه انجام شد قرار

آقاي خرمشاهي سپس با .نفر از ياران تحصن كنند و ديگران با نظر ايشان محل را ترك كردند

 كه گفته بود مردان بزرگي يخي از بيان سفير كبير اسبق فرانسه در ايرانذكر يك سابقه تار

ه ركود اند ولي كار فرانسه هرگز بامور بوده اند كه از دار دنيا رفته و در مزارها خفته در مصادر

تخانه گفته ص به همكاران و ياران خود در سفار كه اين شخگفتند.نكشيد و نخوابيده است

ها سير عملي و طبيعي بگذاريد فرضا كه شما اينجا نباشيد كاربوده است كه اختالفات را كنار 

آقاي خرمشاهي با ذكر .يدمي كند پس اختالفات را براي پيشرفت امور كنار بگذارخود را طي  

اين مطلب اظهار داشتند ما هم هميشه نخواهيم بود و مثل سابقيان كه در كنگره جبهه ملي 

بودند و حاال نيستند در آينده نخواهيم بود و ديگراني در پلنوم شركت كرده اين راه را ادامه 

م با اتحاد نظر اين خواهند داد و ضرورت امر ايجاب مي كند كه ما اختالفات را كنار بگذاري

 جبهه ملي شدم چراغ را روشن نگاهداريم ايشان اضافه كردند خود بنده از روزي كه وارد

مي گذرد از آن موقع تا كنون يك سرباز ساده بوده ام و تا امروز جبهه ملي  سال 54حدود 

  ما بايد همه به پيشرفت جبهه.و منصبهدفم بوده و نه وسيله براي ترقي و كسب مشاغل 

  .ملي و تعالي كشور بينديشيم و الغير

ل اين اجتماع يآنگاه آقاي مهندس يكتا به سخن پرداختند ايشان با سالم و تبريك براي تشك

يكي آنكه در مورد آقاي .گفتند دو سه نكته است كه مي خواهم درباره آن صحبت كنم 

ته بكار نمي ميرمحمد صادقي از فعاالن و سخت كوشان جبهه ملي خوب بود لغت بازنشس

 سال 55رفت پيشنهاد من اين است كه در اين تقدير لغت بازنشسته حذف و بجاي آن از 

نكته ديگر آنكه اگر آقايان بخاطر بياورند در تدوين قانون اساسي .خدمت ذكري بميان آيد

،از طرفي مجلس هم حق تغيير قانون »مجلس شوراي ملي« نوشته شده بود 1358سال 
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لي آقايان با يك نشست و برخاست اسم مجلس را عوض كردند ما آنوقت واساسي را ندارد 

سومين نكته آنكه چرا در كشورهائي مثل فرانسه .اين را در مطالب يادآور شويد.سكوت كرديم 

كودتا بوقوع ... و انگليس يا سوئيس كودتا وجود ندارد ولي در كشورهائي مثل ايران،سوريه و 

ت كه چون در آن كشورها سازمانهائي منسجم وجود دارد كه مي پيوندد بنظر من جواب اينس

امكان كودتا را از بين مي برد و حاال ما چه كنيم تا بتوانيم در جهت ايجاد دموكراسي خدمتي 

ايشان اضافه كردند بايد ما اين راه كار را پيدا كنيم و با شعار پاينده باد ايران . انجام دهيم

    .سخنان خويش را به پايان بردند

  : سخنان خود را اينگونه آغاز كردراضي حسين آقايسپس 

اوال از طرف اعضاي حزب مردم ايران خدمت نمايندگان محترم جبهه ملي سازماني .بنام خدا

كه دوستش دارم تبريك و خير مقدم عرض مي كنم و اميدوارم كه نتيجه اين پلنوم بسيار 

 جنبه تاريخي داشت و خيلي هم مثبت باشد در مورد گزارش جناب دكتر موسويان چون

براي اينكه اصالح شود،من اين تذكر را مي دهم و .عالي بود واقعا من تشكر و قدرداني مي كنم

آن اصالح ايشان بي لطفي بود كه نسبت به احزاب شد احزاب ملي در حاليكه پايه گذار و 

در .زات ملي راجبهه را،مبار.تداوم بخش مبارزه هستند،هميشه در هر شرايطي حفظ كردند

شادروان .اينجا فرمودند كه جبهه ملي دوم وقتي كنگره اش تشكيل شد كه بسيار عالي هم بود

مصدق نامه اي نوشتند و اعتراض كردند كه جبهه ملي تشكيالتي است كه از نيروهاي ملي و 

احزاب ملي تشكيل مي شود كه براي تحقق بخشيدن به چند اصل كه براي استقالل و 

مه خودشان را بعدا ،ايدئولوژي و برنا ايران ضروري است با هم توافق داشته باشنددموكراسي

مردم هر ايدئولوژي و هر .داشته باشند و وقتي انشاءاهللا پيروز شوند به ملت ارائه مي دهند

در آن .اين مجموع نامه شادروان مصدق بود.برنامه اي را كه مايل باشند انتخاب مي كنند

 شرايط بي لطفي شده بود نسبت به نيروهاي ملي و احزاب و ايشان هم اين اعتراض را

موفق شده بودند ولي ه در شورا بودند همه در كنگره احزاب همه انتخاب شده بودندهم.كردند

شادروان مصدق و به نفع ملت و نهضت ملي باشد ايشان اصرار ين نظر نظري نبود كه نظرا

رجال و شخصيتهاي ملي هم كه حضور داشتند،جوابي دادند و باز ايشان تاكيد فرمودند .كردند

عال كنار مي نشينيم و ن شد كه دوستان همانطور كه فرمودند گفتند پس ما فو نتيجه اش اي

جبهه .مرحوم مصدق،مرحوم باقر كاظمي را مامور كردند كه جبهه ملي كارش را ادامه دهد

ملي سوم از آن تاريخ تشكيل شدو در اين جبهه احزاب ملي شركت فعاالنه داشتند و مبارزه 

از حزب مردم ايران مرحوم نخشب و .موسوي شركت كردندكردند شادروان اردالن و مرحوم 

بنده شركت داشتيم و از طرف نيروي سوم آن موقع آقاي عاقلي زاده شركت داشتند و از بازار 
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شخصيت هايي بودند مرحوم حاج قاسميه،راسخ افشار همه اينها شركت داشتند و در اصناف و 

اصالح مختصر شود كه گفتند يك خواستم .محالت آقاي شاه حسيني شركت فعال داشتند

 و در آن شرايط كه 44جلسه بيشتر تشكيل نشد ادامه پيدا كرده،جبهه ملي سوم تا سال 

 ادامه 44 تا سال 41 اينجا پايان سال 44دستگاه يورش آورد وهمه را توقيف كرد در سال 

  .من خواستم اصالح تاريخي شود.پيدا كرد

  :دكتر موسويانجواب 

رئيس هيئت اجرائيه جبهه ملي مطالبي بشرح زير رات آقاي حسين راضي در پاسخ به اظها

  .ايراد نمود

 سالي است 41 در تاريخ اشتباه كردند براي اينكه سال عرض شود كه جناب راضي،يك قدري

 ه كه كنگره جبهه ملي تشكيل شد و شورا را انتخاب كرد و آن شورا تا دوسه سال بعد از كنگر

 بود كه آن نامه آخري به آقاي دكتر مصدق نوشته شد و گفتند ما 43 هم فعال بود و در سال

و بنابراين جبهه ملي سومي كه مي .كنار مي مانيم تا رهبر بزرگ تصميم بگيرد چه بايد كرد

 جبهه ملي دوم كامال فعال بود و كنگره 41 اصال چنين چيزي نبوده،44 بوده تا 41فرمايند از 

 جبهه ملي سوم هم كه. ادامه داد به فعاليت خود43سال اش را تشكيل داد و تا اواسط 

فرمايند آقاي كاظمي دعوت كردند واقعا شورايش بيشتر از يك جلسه تشكيل نشد و مى

نمايندگان چند سازمان آمدند و نتوانستند با هم تفاهم كنند و پاشيده شد و اين چيزي است 

 تا 43بودن اين سازمان مقتدر از سال البته اينكه اين توقف جبهه ملي و ن.كه همه مي دانند

 چه نتايجي به بار آورد و چه صدماتي از اين رهگذر به آينده ملت ايران وارد گرديد 56سال 

مطلبي است كه بايد در آينده و در شرايط مناسب بررسي شود تا معلوم شود نامه پراكني 

توقف داشت و چطور   اينهاي گروه گرايانه و خودخواهانه برخي به دكتر مصدق چه نقشي در

هيچ .ارد نمود واما در مورد نقش احزاب به سرنوشت و تاريخ اين كشور لطمات جبران ناپذير و

 احزاب ملي و اينكه تكثير پيدا كنند و تعدادشان زياد بشود نيست و ما  لزومكس منكر

 بيايد و وجودواهي باستقبال مي كنيم از اينكه هر تعداد حزب ملي و وطن خواه و آزادي خ

اصوال تحزب پايه دموكراسي است و بدون حزب دموكراسي معنا و مفهومي نمي تواند داشته 

جبهه،آن گونه كه در . ولي سازمان جبهه ملي از ابتدا يك سازمان استثنايي بوده استباشد

 آيند سر مشتركاتي موقتا با هم فرهنگ سياسي شناخته مي شود اين است كه چند حزب مي

تالف مي كنند و بعد هم كه به نتيجه رسيدند از كنند مثال در انتخاباتي با هم ائتالف مي ائ

جبهه ملي از اول ساختارش اينگونه نبوده و .هم جدا مي شوند و مي روند دنبال كارشان

مادر،در ايران جا افتاده و از اين لحاظ نبايد بگوييم تانه به عنوان يك سازمان سياسي خوشبخ
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اينطور نيست،در اين جبهه ي جبهه در دنيا است اين همان جبهه است مطابق آنچه كه معن

ي ملي بودند احزاب بودند اصناف بودند و كميته هاي مختلف صنفي حضور هاشخصيت

  بيروني كه از كنگرهاره و اساسنامهكنگداشتند و در حقيقت بنا به توصيه آقاي دكتر مصدق 

ر ايشان رعايت شده باشد يعني اگر چارت  چارت تشكيالتي را طوري تنظيم كرد كه نظآمد

سازمان مهندسين،سازمان  ، تشكيالتي را بصورت صنفي ريخت مثل سازمان پزشكان

 سازمان هستند به جهت رعايت نظر 16كارگران،سازمان كارمندان و سازمانهاي ديگر كه كال 

شكيل شود آقاي دكتر مصدق بود كه ميخواست جبهه ملي از احزاب و اصناف و جمعيت ها ت

مي توانند نقش يك جمعيت و حزب را داشته باشند چون هر يك از اين سازمان هاي صنفي 

بنابراين در فرم تشكيالتي جبهه ملي نظر آقاي دكتر مصدق رعايت شده منتهي مسائلي كه 

پيش آمد به فرم ديگري بود كه نه فرصت است و نه جايش در اين جلسه است كه مطرح 

  .شود

آقاي حسين شاه حسيني عضو شوراي مركزي جبهه ملي بود كه سخنان خود سخنران بعدي 

  :را اينگونه آغاز كرد

  بنام خداوند هستي بخش

اكنون كه در خدمت آقايان هستم از كنگره اول جبهه ملي كه در منزل مرحوم حسن قاسميه 

كه  و همچنين اميدواري من است بينم و باعث خوشبختيمىايي را ههبوده در اينجا چهر

تواند اين تفكر و جريان ادامه پيدا كند و سالهاي سال در اين مملكت بقاء و دوام داشته مى

فتخار مصدق را كه پايه و مايه زيربناي اباشد وبتواند افكار آزاد انديشانه شادروان مرحوم دكتر 

 ملي اينهاي هكنم از تمام آقاياني كه چكيدمىت است ادامه بدهد اكنون استدعا اين مملك

مملكت هستند و در اينجا تشريف دارند بياد شادروان مرحوم دكتر مصدق و شهيد راه قلم 

دكتر حسين فاطمي و همچنين شهيد مبارز كريم پورشيرازي و شهيد آزادانديش مرحوم 

دكتر سامي كه در كنگره اول جبهه ملي ايران عضويت داشتند چون جبهه ملي مجموعه 

هايي كه در اين راه قدم بر ميدارند و همچنين هيشان و تمام گروايست از تمام احزاب و آزاداند

رفيق عزيز و انديشمند چون داريوش فروهر و پروانه فروهر بپا بايستيد و اداي احترام كنند و 

بسيار سپاسگزارم انشاءاهللا اگر منبر من چند )فاتحه(ي روح آنها را شاد بگردانندابا فاتحه

دهند چون من سخنران و سخنور نيستم كه مىمحترم اجازه ي اضافه شد جناب رئيس ادقيقه

شود ولي بايد حاال توجه مى يك جمله بياورم جمالتم طوالني بتوانم همه را جمع كنم در

گذرد تا به االن تا بحال ما رجال مى مدت كه از كنگره اول جبهه ملي داشته باشيم كه در اين

اند و افتخار جبهه ملي ه كدام آنها اسوه تقوا بودايم كه هرهرا از دست داد و انديشمندان زيادي
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 28اين است كه آقايان توجه داشته باشند در كادري و در نيرويي هستند كه بعد از كودتاي 

 دستگاه محمدرضا شاهي خيلي كوشش كرد كه آنها را هم آلوده بكند و حتي 32مرداد 

تي بعد از پيروزي انقالب هم اي براي آنها پيدا بكند ولي خوشبختانه در تاريخ حهپروند

نتوانستند براي همكاران جبهه ملي و ياران شادروان دكتر مصدق حتي كوچكترين نقطه 

ضعفي پيدا بكنند و تحت عنوان نقطه ضعف آنها را به پاي محاكمات بكشانند و در نتيجه آن 

ي و هر گروهي لي گرايانه آنها را آلوده بكنند اين افتخار جبهه ملي است شما هر حزبتفكر م

ي كه در ايران تشكل پيدا كرد آمدند بعد از مدتي درباره آنها تحقيقاتي كردند و در اهر دسته

آن تحقيقات باالخره به نقاط ضعفي رسيدند ولي در مورد دكتر مصدق و ياران دكتر مصدق 

ون چه از نظر قضايي و چه از نظر مالي و چه از نظر فرهنگي به هيچ وجه من الوجوه چرا چ

نديشي و ملت اعناصر پاك عمل و سالم و صادق در اينجا جمع بودند و همه بر مبناي آزاد

گذار اصلي نهضت مقاومت ن بنيام برداشتند حق است در اينجا ما ازگرايي و ملت دوستي قد

 مرداد توقف 28 چون بعد از  ياد بكنيمملي كه ادامه دهنده راه شادروان دكتر مصدق بود

ز دوسه روز بعدش مرحوم آيت اهللا حاج سيدرضا زنجاني كه مرد متفكر  اكامل پيدا شد

مذهبي بود و همچنين شايد آقايان يادشان رفته باشد مرحوم دكتر عبداهللا خان معظمي كه 

اين شخصيت رئيس مجلس در زمان دكتر مصدق بود و عالوه بر اين از ياران باوفاي دكتر 

يي كه در ها نشريات روزنامهها و اعالميهها نامهمصدق با تمام امكاناتي كه داشت و تمام

كنم به تصديق دوست همگاممان آقاي مى ملي ايران اين كه من دارم عرض نهضت مقاومت

ارات نهضت مقاومت ميرمحمدصادقي كه تشريف دارند من مدتها افتخار آن را داشتم كه انتش

رسيد و او تنظيم مىخان معظمي دادم تمام اين نشريات به نظر دكتر عبداهللا مىملي را انجام 

 مرداد كه حق در اين است كه 28كننده خط سياسي نهضت مقاومت ملي بود بعد از كودتاي 

 عبداهللا خان معظمي يك آدم استثنايي بود با تمام آن علم و . او راآقايان فراموش نكنند نقش

ه براي او هم دانش و فضيلتي كه داشت در خدمت تفكر دكتر مصدق بود حق بر اين است ك

بينيم كه جبهه ملي ايران مىدر عين حال ما .ادآوري خدمات اوطلب مغفرت بكنيم و هم ي

ر صالح بود كه به دفعات مورد توجه شاه قرار گرفت و حتي در ياداراي شخصيتهايي چون اهللا

 حتي آخرين روزي كه ازآمريكا بر بينم ذكر شده كهمىات بعضي از آقايان رجال كه من خاطر

يد سفير كبير دولت ايران اظهار گشت موقع خداحافظي به او پيشنهاد شد كه آقا شما باشمى

 آمدم باال بنام سفير دكتر مصدق آمدم نه بنام سفير هاكند من به دفعات كه از اين پلهمى

اند كه در اين گروه هند آموزش داده به ما درس دادهاكبير دولت كودتا از اين جهت اين چهره

ينكه پستي در دهيم نه امىن را قربتا الي اهللا انجام  اگر بتوانيم خدمت خودما اين تفكربا
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 كه بعضا 17ين آقايان زير بار نرفتند آقاي محمدرضا اقبال نماينده دوره اختيار بگيرند ولي ا

بينيد همين آقايان با كهولت سن مىبعد در خدمت آقايان بود يا شما در تشكيل جبهه ملي 

فع ملي مملكت در خطر است بدون اينكه شخصيتهاي علمي جناب اديب و بينند منامىوقتي 

سايرين كه شخصيتهاي علمي ما بودند شحصيتهاي دانشگاهي ما چه آقاي دكتر آذر چه آقاي 

فع شخصي روند در قالب منافع ملي،منامىدكتر سنجابي چه آقاي دكتر صديقي همه اينها 

ر مجلس سناي كشور و ايجاد شوند دمىتحصن روند ممىكنند و مىخود را فداي منافع ملي 

آورند در مىآورند دانشگاه را به حركت در مى يك بازار تهران را به حركت در كنندمىحركت 

ند و هم مورد احرمتي قرار گرفتهبىمقابل مسائل انتخاباتي به دفعات اينها مورد هجوم و 

انه آنها در كنار تفكر  سرسختيي ولي باز هم مقاومت كردند و با اين مقاومتهاتوطئه

 شخصيتش و تفكرش در حدي بود كه دكتر مصدق.آزادانديشانه دكتر مصدق باقي ماندند

بينيد در خفقاني كه اين مىدل مردم بگذارد ما كاري نكرديم تواند آن اثرات باطني را در مى

 اين تز را نظام ايجاد كرد و ما را همه را مرتد اعالم كرد و طرفداران دكتر مصدق و طرفداران

ر عين حال كه اكثر اينها را من حتي بدفعات كه مرا به زندان انداختند بعد از انقالب،د

زدند در عين حال كه بعضي از اينها در زندانها مىديني و المذهبي بىشناختم به من اتهام مى

پشت سر خود من نماز خوانده بودند و توي خانه من غذا خورده بودند ولي در عين حال به 

ديني بىدادند كه از راه اتهام مى خطر افتاده بود دراين حد نشان دليل اينكه منافعشان به 

شايد دكتر مصدق و طرفدارانش از صحنه خارج شوند ولي چون حقيقت داشت تفكر دكتر 

زنيم در نقاط مىشرايط باز هم به همان تفكر حرف مصدق ما اينجا جمع هستيم و در اين 

دهند كه اجازه مى به من افتخار انشگاههايي كه در بعضي مواقعدور افتاده مملكت و د

گويم كه هر كدام اين آقايان كه در شوراي مى آنجا بروم صحبت كنم به جوانان دهند منمى

جبهه ملي گذشته حتي در شوراي جبهه ملي فعلي هستند بدفعات مورد عنايت حكومتها 

همه بدليل اصالت فكري بدليل آن اعتمادي قرار گرفتند و حتي براي شغلهاي بسيار باال ولي 

  .ندا سرباز زدههاند كه راه مردم را بروند همه از قبول پستاكه به مردم داشته

يي ها كه هر كدام اينها اسوههاادهززيرك-هاحسيبي- آذرها- هاسنجابي- هاصديقي- هاصالحبراي 

اينها را نشناخته و ور كه بايد و شايد طدر تاريخ اين مملكت هستند متاسفانه نسل موجود آن

وم شادروان دكتر بختيار كه همين مرح.اند چه گوهرهايي را از دست داده استدهنوز هم نمي

نديش ابينيد و آن تالش آزادي خواهانه را كرده تالش كرده اعتقادي داشت و آزادمىشما 

ن در من شخصا با ايشا در اين راه مملكت را نجات دهد بوده اعتقاد داشته كه شايد بتواند

كردم قصد خيانت نداشته قصد خدمت داشته ولي دچار اين بحرانها شده مىاتحاد نيروها كار 
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 آقا سيد محمدعلي انگجي كه ذكر هاند طالقانيااست واقعا علمائي كه در جبهه ملي بوده

خيرش در اينجا بود چه آقاي جاللي موسوي و چه مرحوم شادروان شبستري چه مرحوم حاج 

بينيد حاج سيد مىنظيري بودند وقتي شما كمسيدجوادي اينها شخصيتهاي ضياءالدين حاج 

 بود به او پيشنهاد 17آيد اينجا رفيق ديگرش در قزوين كه وكيل همان دوره مىجوادي 

دهند و پسرهايش را مىتوليت مدرسه سپه ساالر را به او شود و بعد مىكنند او تسليم مى

آيند در اين مملكت ولي حاج آقا مىكنند و مىيه فرستند از اينجا به فرنگ تحصيالت عالمى

گذشت ايستاد و مى فقط زندگيش از راه تبليغ مذهب ضياءحاج سيدجوادي در عين حال كه

كند جوانان مىت و تفكرات دكتر مصدق را اعمال مقاومت كرد و تسليم حاكميت نشد و نظريا

 شيدا هستند كه حتي كه سنشان در حد مبارزات دكتر مصدق نيست ولي آنچنان شيفته و

 آن مردم را به تفكر دكتر حد و حصري برايشان نيست اين اصالت است و صداقت و پايبندي

رساند تمام رهبران جبهه ملي چه كساني كه بيرون كنگره بودند آنهايي كه بعد از مىمصدق 

كردند كنگره آمدند و آنهايي كه در اين تجديد فعاليت جبهه ملي در آستانه انقالب همكاري 

همه آنها خدمتگزاران جبهه ملي و اهداف دكتر مصدق هستند يادمان باشد كه راه دكتر 

دهد راه مردم ساالري در هر شرايطي راه نجات مىق راهي است كه اين ملت را نجات مصد

شويم و من يك آدم مىاگر ادامه دهيم انشاءاهللا موفق بخش اين ملت است و اين تنها راه را 

كيده پاكان اين  راه اين مبارزات زحمتها كشيدم آقايان وجدانا و اخالقا چون چ ساله كه در74

فقط خداگونه فكر كنيد و .ي دهيد هواي نفس را بگذاريد كنارخواهيد رامىجمعند زماني كه 

عالوه بر اين در قالب مسئوليت فكر كنيد و به كساني راي دهيد كه آمادگي اجراي اين 

را داشته باشند و آماده باشند منافع خودشان را فداي منافع اهداف شادروان دكتر مصدق 

  .ند راي بدهيداملت ايران بكنند به همه آنهايي كه در راه جبهه ملي تالش و كوشش كرده

پس از سخنراني آقاي حسين شاه حسيني به مدت يك ربع ساعت تنفس و استراحت اعالم 

ني خود را ئت رهبري جبهه ملي سخنراشد و پس از تنفس آقاي دكتر پرويز ورجاوند عضو هي

  :به شرح زير ايراد نمود

يي كه شايد براي برخي كم شناخته باشند هابا تالش شمار بسياري از دوستان بويژه چهره

توفيق بدست آمد كه اين نشست را ما بر پا كنيم من به سهم خودم از يكايك آن كساني كه 

كنم و از سرور گرانقدر آقاي مهندس  مىثري داشتند تشكرمؤدر برپايي اين نشست تالش 

موحد به اعتبار اينكه امكان برپايي اين نشست را با وجود همه مسائل و مشكالت در منزلشان 

 انمدكنم بحثي را كه بر عهده من گذاشتند نميمىمن فكر .ردند صميمانه سپاسگزارمفراهم ك

دهد كه همچنان به مىاجازه  و آقايان تا چه حد هاواقعا شرايط خستگي سروران عزيز خانم
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يك مسئله گسترده من بپردازم كه بعيد است بنابراين ناگزيرم از اين خواهم بود كه آنچه را 

خواست فرصت مىبيان بكنم خيلي دلم  هاترين زمينههكه بايد به عرضتان برسانم در فشرد

كرديم چرا؟چون ىمكم اين پلنوم را در دو روز برپا بود و ما در تنگناي زمان نبوديم و دست 

خواستم اين توفيق را پيدا كنم كه بر خالف بسياري از جريانها و سازمانهاي سياسي كه مى

دارند همه حرف و سخن در جهت بحث كردن از توانمنديها مىي را برپا اوقتي پلنوم يا كنگره

ي هم به يك اشد كه نقدهاي گستردهمى است اين فرصت به دست داده هاو نقش آفريني

ي كه جريان مادر است امروز در ايران صورت بگيرد به دليل اينكه تصور من اين است جريان

م ا سال از آغاز فعاليتهايم تا به حال داشته55كه با آن ذهنيتي كه دست كم حول و حوش 

توان نام برد كه از آغاز فعاليت مىررسي در ايران كمتر سازماني را كنم برمبناي هر بمىتصور 

آبرو حضور يافته و با آبرو به كار خود ادامه داده باشد و جبهه ملي چنين بوده تاريخي خود با 

تواند وجود داشته باشد و حرمت مى نقدي را كه بر اين جريان ندكاست اما اين امر نفي نمي

ند در نهضت ملي ايران نافي اين موضوع نيست كه ادكتر مصدق و كساني كه در كنار او بوده

ت بيشتري برداريم أر و با جرتتا گامهاي بعدي را با شناخت گسترده.دازيمبه نقد عملكردها بپر

مسائلي را بايد شكافت و راه . و تاكنون بايد مسائلي ارزيابي شود57 و 56از جمله سالهاي 

حلي ارائه داد در طي اين ربع قرن از سال اول انقالب ملت ايران از گذاري عبور كرده،آئين و 

دروني براي پالوده كردن روح انسانها و بيداري و كسب وجدان آگاه مذهب مردم در ارتباط 

خواهد باشد سكان را بدست مى كه در كسوت روحانيت هر مملكتي موقعيتي يافته كساني

امروز مردم از جهاتي يك دست ترين تفكر و .شدمىيستي چنين باگرفتند كه شايد نمي

داند كه مىلت مميخواهد  جامعه خود را خواسته را دارند ملت با آگاهي منافع ملي و منافع

مين كند از طرفي بيش از يازده ميليون أتاند منافع ملي ايران را توحكومت دين ساالر نمي

ود ناديده گرفت،از توانمندي مردم بايد آگاه شد و از آن بهره شجمعيت اهل تسنن را نمي

فت بيالن به مردم داده نشده  ميليارد دالر فروش ن480در اقتصاد از نقطه نظر مالي از .گرفت

ما .گذشته شكل گيردشود مجلس داشت كه از صافي مىمگر .بايد پاسخ ملت را بدهند.است

دنبال جبهه ملي و اهداف آن هستيم كه اهم آن حاكميت ملي است تمام قدرت و مطلبي كه 

 هر ما معتقد نيستيم از.يك جامعه با نيروي ملي و حكومت ملي بخواهد در آن وجود دارد

از .ان كند بهره گيريمشيوه و اقدامي كه براي استقرار حاكميت سرزمين را آشفته و نابسام

در تمام موارد . ميليارد دالر از دست داده شد و بيانيه الجزاير امضاء شد14 جمله مسائل

در جريان پايان جنگ جام زهر وقتي نوشيده شد .تعريف روشن از منافع ملي بدست داده نشد

ملت ايران هنوز قطراتي در كام دارند،در جريان فروپاشي اتحاد شوروي بزرگترين كه همه  
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فرصتي بود كه ايران بتواند حركتي بنيادين را انجام دهد و صاحب موقعيتي شود ولي اين 

% 65در آغاز فروپاشي .براي اين ممالك پيامي از جهت فرهنگ داده نشد.فرصت از بين رفت

 و در نهايت درد و رنج دالالن سلطه گران فرصت را به اختيار آسياي مركزي با ايران بود

در مورد پروتكل حاكميت اشتباه بزرگي بمنظور تثبيت .تركيه و ساير كشورها گذاردند

ند ا پيوستهNPT كشور ديگر كه به 80پروتكل را ما بايد نظير .موقعيت خود كرده

ير هم شديم به آنچه دول غرب پيوستيم ولي نه تنها ما به پروتكل نپيوستيم كه ناگزمى

گيري از اورانيوم غني شده و فن آوري سوخت سهيم ہخواستند بپيونديم تا بتوانند در بهرمى

در مورد آذربايجان كه صحبت كردند بايد به نيروي جوان .باشند و اين يك مانور نابخردانه بود

مهائي برداريم و در اين  سال است كه بايد گا35ي داشته باشم منظور نيروي جوان زير ااشاره

يم بجاست از حضور آقايان باوند،رشيدي و ازمينه اصوال ما توفيق زيادي در مناطق داشته

حركت به جوان گرائي و جذب له أمساينك جبهه ملي به اين .زعيم و ساير آقايان ياد كنم

  .نگردمىله اساسي سأم به عنوان يك جوانان

بري گرفت و شورا نيز در جريان بود و تصويب كرد نكته ديگر آنكه با تصميمي كه هيئت ره

ي سياسي ملي كه ها جلسه داشتيم و تالش كرديم از تمام سازمان5جلسات متعددي حدود 

ند و حاال نيستند دعوت كرده،نشستيم و صحبت كرديم و در ادر گذشته عضو جبهه ملي بوده

واهيد در يك جريان خياين بود كه اگر نمما نشست اخير در بهار امسال آخرين سخنان 

 يك بار در جمعي بنشينيم و ماهسامان يافته حضور يابيد دست كم موافقت كنيد ما هر

ثرات ما اين تالش أتمسائلي را در ميان بگذاريم،از حال هم باخبر باشيم ولي با تمام كوشش و 

د در مسير راه بجائي نبرد ولي باز جبهه ملي اين روند را دنبال خواهد كرد و سعي خواهد كر

  . همه نيروهاي ملي گام بردارد

سپس آقاي اديب برومند اظهار داشتند سخنراني آقاي دكتر ورجاوند بسيار پر محتوا بوده و 

 آنرا عنايت كنند آقاي اديب در  اميدوارم حضار محترم توجه دقيق داشته باشند و نكات مهم

  .ن و مطالب خود را بيان كنندند بيايند پشت تريبواگفتند چند نفر كه اسم نوشته ادامه

بنام خداوند جان و :اده پشت تريبون قرار گرفتند و گفتندزهنگام آقاي مهندس عزتدر اين 

خرد به ياد ملت ايران و به ياد دكتر مصدق و با درود به ياران و شهداي راه آزادي و شهداي 

 مصدق را براي ملي شدن  تير و با بوسه بر دستهاي بريده و پاهاي قطع شده،اگر امروز نام30

 آنچه نام ايشان را ولي.واند برقرار باشدتيم ولي اوضاع ايران بدون نفت هم ميربنفت نام مي

واند زندگي با افتخاري تي است كه بدون آزادي هيچ ملتي نميبلندآوازه كرده است براي آزاد

 سرود اي ايراان را ارند ود باشند نام مصدق را گرامي ميجا ايران هرتداشته باشد امروزه مل
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ي أواهم كه امروز از اين پرتگاه به خوبي رد شويم و شما به كساني رخاز شما مي.وانندخمي

فكار مصدق در تمام اكناف بدهيد كه از مناطق،شهرها و اصناف مختلف باشند تا در مورد ا

  .موفق باشيم

 ايران اظهار داشتند در پي ذار جبهه مليگآنگاه آقاي دكتر مينو با نام خدا و با درود به بنيان

اي ملت ايران وجود دارد بيان كنم واهم بعضي مسائل را كه برخسخنان آقاي ورجاوند مي

انند دواين را تذكر دهم كه مردم اغلب شايد از ما در طرز تفكر جلوتر باشند و حداقل مي

اسخ واند بكند جبهه ملي بايد به اين مردم پتجبهه ملي اصول عقايدش چيست؟و چه مي

ند و امروز مردم آگاه هستند اي فرصت طلب وارد معركه شدهاآيا اين طور نيست كه عده.دهد

و جبهه ملي مورد حمايت اكثريت جوانان هست آيا نبايد ديگران از اشتباهات خودداري كنند 

ند ما ديديم كه حتي به ملت ايران توهين شده است ا را كه مطرح كردهله فرهنگ و دينأمسو

لت وحشي بودند و طالب سواد نبودند آيا اين توجيهي است براي دين و تبليغ مثبت كه اين م

واند دين را قبول داشته باشد ؟ما امروز در جايگاهي تاست؟آيا ملتي كه فرهيخته نيست مي

ند و نبايد دچار اشتباهاتي بشويم،افرادي را با خود همراه اهستيم كه همه به ما اميد بسته

  .ص خودشان است نه مردم و هدف و آرمانكنيم كه هدفشان شخ

به نام ايزد دانا و درود بروان : آنگاه آقاي دكترصحافيان سخنران بعدي به سخن پرداختند

درود به اميرانتظام و خانم عبادي ايشان افزودند در كشور ما دو قشر از همه .دكتر مصدق

ند در تمام ادا كردهي بسياري پيهامهمترند يكي خانمها و يكي جوانان زنان شايستگي

N.G.Oواهيد جوانان اين چراغ را خكنند اگر ميمىنند واز حقوق خود دفاع ك شركت ميها

من از خانم افشار كه .روشن نگه دارند مثل حاال شما كاري كنيد كه اين چراغ روشن بماند

واهم تحقيق كنند چرا حضور خانمها در جمع ما كمرنگ خيك محقق دانشگاه هستند مي

واهيم خ و حال كه ميي ما عدالت،آزاديهاي معقول،حكومت دموكراسي استهااستهخو.است

اين پروتگل را بوجود آوريم من چراغ گفته شده آقاي خرمشاهي را قبول ندارم من نور زياد و 

نم بازنگران در اساسنامه ما بايد در جهت دموكراتيزه ككيد ميأتواهم فقط خخورشيد را مي

ديگر آنكه افرادي را .د بايد ازداخل دموكراسي را شروع كنيمكردن خود جبهه ملي باشن

از صداقت ، سوابق سياسي روشن ، تحليل : د انتخاب كنيد كه واجد اين مشخصات باشن

  .شجاعت ، اوضاع

ور  داشتند حضاظهار يزعزي بودند كه با درود به همرزمان آقاي حاتمي سخنران بعد

ابقه تاريخي و مفصل دارد مبارزه با خارجي تا انقالب آزاديخواهان و انديشه آزادي درايران س

ناصرالدين شاه در كنار .مشروطه ادامه داشت بعد از فتحعليشاه حاكميت سفارتخانه ايجاد شد
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قشري به عنوان روشنفكر وارد صحنه سياسي جامعه .سفيرهاي روسيه و فرانسه به ايران آمد

وقتي نيروي سياسي .ت جهاني مساعد بودشد و انقالب مشروطه وقتي بوقوع پيوست كه وضعي

له مشروطيت را با مبارزه با مظفرالدين شاه بدست آوردند بعد از أمسي اروسيه كم شد عده

آنكه ديدند حكومت قانوني در ايران نهادينه خواهد شد كودتا را علم كردند و حكومت 

 ازديخواهاني كه  قشون خارجي باعث شد1320ديكتاتوري در جامعه ما بوجود آمد ودر سال 

در تبعيد بودند به ايران برگردند تا كشيد به ملي شدن صنعت نفت جنوب و نفت شمال را نيز 

ال كشور ما را تحت سيطره  س25 وبه روسيه نداديم متعاقب آن كودتائي ديگر بوجود آمد

  .خودشان گرفتند

نديش الت دگمدموكراسي امروزه به عنوان يك اصل مردمي پذيرفته شده است مذهب از حا

درآمده است امروزه خانمها و جوانان در صحنه هستند بخصوص خانم عبادي كه اينروزها به 

عنوان جايزه صلح نوبل مطرح گرديده است اين حركتي بوده است كه در نيمي از افراد كشور 

 نفر از سراسر كشور به تهران آمدند خود 81بايد بگويم اينكه امروز .ثير مثبت داردأتما 

  .وضوع مهمي است كه بايد در خور توجه محسوب شودم

  :ور بود كه اينگونه آغاز به سخن نمودپسخنران بعدي آقاي اصغر فني

  با سالم چندباره خدمت خانمها و آقايان عزيز

 به بعد در اين 60 خرداد 25 از أصطول اين مدت مخصومناسبات اينكه بالانقطاع دربنده به 

واهم اينها را بگويم خمى.ا فعاليت كردم يك مقدار انتقادات دارمتشكيالت و تحت نظر اين شور

همه آن دردها را كشيديم ولي ادامه داديم و به قول بعضي از .كه در آينده اصالح شود

 .يمئآويم،كوتاه هم نميردوستانمان پوستمان خيلي كلفته و كنار نمي

ه ملي تشكيل شده از خدمت شما عرض كنم همانطور كه آقايان گفتند و تكرار شده جبه

شان مشخص است وكارهاي  حسابكهحزابارويصأمختلف،مخصوفصنوومجموعه احزاب

اصنافي كه در جبهه ملي عضو هستند اينها تشكيالتي دارند و .هنددتشكيالتيشان را انجام مي

  .يك دسته محفل نشينند و يك دسته تشكيالتي: در اين تشكيالت دو دسته وجود دارند

 را انجام دهم و عاشق ف جبهه ملي سعي كردم كه اين كارهاه نسبت به اهدابنده همانطور ك

بودم در تشكيالت هم عاشقم،دوست دارم تشكيالت خيلي منظم و مرتب بدون اينكه 

ش يا چوبي الي چرخش برود كارش پيش برود و اين حركت به اكوچكترين حركتي عليه

محفل نشيني بوده تضعيف شده و مناسبتي كه بعضي مواقع اصرارهائي كه شده در جهت 

نم كه براي آينده در آن اساسنامه ويا تنظيم و تشخيص خط كمن فكر مي.كارها انجام نشده

تشكيالتي الزم .تيتشكيال يا مشي بايد اين موقعيت مشخص شود كه بايد محفل نشين باشيم
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اين تشكيالت ويم اگر تشكيالتي الزم است همه تابع تشكيالت باشند و گمياست يا نه؟رسما 

ي زيادي بوده از قبل ولي هارا تقويت كنند،در هر شرايط و موقعيتي كه هستند البته نارسائي

  .اين يك چيزي بوده كه باعث تضعيف اين تشكيالت جبهه ملي شده است

مسئوليتش را قبول  تا حاال تمام كارهائي كه وجود داشته از لحاظ تداركاتي 60 خرداد 25از 

حاال شايد عيب و نقص هم داشته . بدون عيب و نقص انجام دهممكردم و سعي كرد

باشد،فعاليتمان هم در گروه اصناف بوده و جزء كميته اصناف بوديم ولي با مسئوليت محالت 

در كميته تشكيالت هم حضور داشتيم به همين جهت يك مقدار اطالعات بيشتري در تمام 

همين دو مورد را پيش كشيديم كه آقايان  داشتيم كه ضعفهاي زيادي ديده شده كه هازمينه

  .اين مسايل را توجه داشته باشند

. معاصرايران،دكترمحمدمصدقتاريخ اظهارداشتند با نام ويادبزرگمردورپآقاي دكترنقيآنگاه 

 در ي كانديداي عضويتاعده ونداشهرستانها آمدهازدوستان ازدارم،تعدادي بنده يك پيشنهاد

ود خودشان را معرفي كنند يا از اعضاء هيئت مديره آنها را شورا هستند يا فرصت داده ش

ي پرداختند كه مديريت شركتي براي استخدام دختر اسپس ايشان به شرح واقعه.معرفي كنند

رده كي را پر ميايستي ورقهباي دارند و مياايشان سئوال كرده است پدر شما چه كار و پيشه

ويد جبهه گمسئول مربوط مي.ايران استاست در آن نوشته است پدر من عضو جبهه ملي 

ملي همه پيرند و در حال رفتن و اين براي من دردناك بود جوانها بايد كوشش كنند 

جايگزين شوند و همچنان كه ما در صحنه بوديم و جبهه ملي را تا امروز نگه داشتيم آنها هم 

  .فعاليت كنند و اين حركت تاريخي را به جائي مثبت برسانند

از تجليل ازدكترمصدق واهداف واالي اوگفتند از ي ا عبدالحسينيان با مقدمهپس آقايس

 سازان جوانترين حزب ايراني هستم كه زير سخت ترين فشارها از طرف حاكميتهآيند

اي و اينكه بقول ايشان وزارت اطالعات در اين موارد ه زنجيريها ايشان با اشاره به قتليمابوده

ت ادامه دادند در جرياناتي من دستگير و مشكالت فراواني كمتر از خودش هزينه كرده اس

دي تحت فشار قرار گرفتيم براي دوستان و يارانمان بوجود آمد در مورد انتشار نشريه فرياد آزا

  .ان گودرزي حكم دستگيري آمد در ضمن به تفتيش منزل او پرداختندبراي مهر

در استان فارس به ناصر سفري و .ست براي دوستان ديگر ما مسائلي پيش آمده ادر طي زمان

و براي مسئول آذربايجان را از دادگاه انقالب احضار كردند .به تعدادي ديگر فشارهائي وارد شد

زان به فعاليتهائي مشغول بوده براي برگزاري اس حزب آيندهفعأل.او دو ترم تعليق زدند

  .همايشهائي به فعاليت گسترده اينترنتي پرداخته است
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ي بعنوان پيشنهاد اظهار داشتند بهتر است در مورد ابيشه فرهاد ام آقايدر اين هنگ

آقاي اديب برومند در پي اين پيشنهاد .االتي دارندمطرح كنندؤس كساني كه هاسخنراني

 .تواند عنوان كندمىالي دارد ؤسگفتند اگر كسي 

  :ال خود را اينگونه مطرح ساختندؤسآقاي مهندس يكتا 

ال است همه آنچه كه تا بحال مطرح شده در واقع وقايعي ؤسرم طرح صحبتي كه من اينجا دا

شويم مىبوده كه در گذشته بود و يا به قولي ذكر مصيبت بود،وقتي كه ما با مردم مواجه 

كنند كه در ا ين اوضاع بحراني مملكت و منطقه ودر رابطه با جهان،اروپا و آمريكا مىال ؤس

يد در اين جمع جواب داده شود كه اين جوابهايي كه در چه بايد كرد به اين چه بايد كرد با

نيم كبه عبارتي ديگر وقتي از گذشته صحبت مي.هيم يكدست باشددبيرون ما به مردم مي

خواهيم به آينده بپردازيم بايد مسئله را در آنجا باز كنيم و مسئله مىخيلي خالصه اما وقتي 

 از آن است كه در تررود خيلي حساسمىاوضاعي كه االن در كشور ما پيش .را تحليل كنيم

گيري كه غلط بود نسه بار در اين دوران اخير يك بار در رابطه با گروگا.طول تاريخ ما ديديم

و نتيجه غلط هم گرفت اصل مسئله غلط بود رفتيم بيانيه را امضاء كرديم دومين بار جنگ بر 

م به غلط هم جام زهر ما تحميل شده بود تا فتح خرمشهر آن را ادامه داديم باز ه

مرحله سوم اين پرتگل است ما با خفت امضاء كرديم ما حقمان بود به فناوري .خورديم

ببينيم در آينده اروپا چه نظري خواهد داشت ما چه موضعي بايد .ي دست پيدا كنيماهسته

ارند بگيريم در رابطه با مسائل آينده مملكت در رابطه با انتخابات خوب اگر آقايان تحليلي د

  .در اين رابطه خوب ارائه بدهند اگر نداشته باشند خوب من در رابطه با اروپا دارم

  :سخنران بعدي آقاي زنديان سخناني به شرح زير ايراد داشتند 

با عرض سالم و احترام خدمت حضار محترم من براي اينكه وقت شما را زياد نگيرم و به 

سفبار اقتصادي،سياسي و اجتماعي كه االن در حاشيه نروم مطالبم را يادداشت كردم وضع ا

ي است اكشورمان موجود است و همگان تصديق دارند كه اين وضع نتيجه انحصارطلبي عده

جبهه ملي .اندهكه مردم ايران را به دو دسته اقليت خودي و اكثريت غيرخودي تقسيم كرد

 طرزتفكر مخالف با اين  سال مبارزه در راه مردم ساالري نماينده و55بايست به اعتبار مى

 است و خواهد بود ولي ناشايستشيوه و اين تقسيم مردمي و اين انحصارطلبي باشد كه عمال 

واند تبينيم كه عمال نميمىمتاسفانه جلسه امروز كه تحت عنوان پلنوم برگزار شده ما 

وها و يست در خود را بروي همه نيربانمايندگي كند اين طرز فكر را،جبهه ملي نه تنها مي

 جبهه فراگير ملي كوشا بود ذاشت بلكه با فعاليت پيگير در راه تشكيل يكگاحزاب ملي باز مي

و اين بخاطر اينكه يك نيروي منسجم در نيروهاي ملي بتواند در كشور عضو بگيرد و عمال 
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وانند تفانه ميه همينطور كه االن همه آقايان منصمتاسفان.تاثيرگذار باشد در مسائل سياسي

يت در راه تشكيل يك نيروي فراگير تيجه اين طرز تفكر و اين عدم موفقوت كنند در نقضا

ست ايران ندارند و موضع گونه تاثيري در اين بازار داغ سياملي عمال نيروهاي ملي در آن هيچ

فشاني نجبهه ملي ميراث جا.ضعف به حدي رسيده كه اصال اسمي از اين نيروها وجود ندارد

دكتر مصدق،فاطمي و خون بهاي شهيدان سرافرازي چون داريوش و مردان بزرگي چون 

كنم از جناب آقاي شاه مىگذارم و تشكر مىكنم و احترام مىپروانه فروهر كه من تعظيم 

حسيني كه اسمي از اين شهيدان نهضت ملي ايران بردند و گرنه هيچ آثاري اسمي هيچي در 

  .اين پلنوم از داريوش و پروانه فروهر نبود

خواهم اين را بگويم مى بود و هست كه خداي نكرده من  هر حال ميراث اين مردان بزرگبه

  :كه آيندگان درباره جبهه ملي در مصداق شعر مولوي قضاوت نكنند كه 

   »رستمي جان كند و مرجان يافت زال             مرد ميراثي چه داند قدر ما          «

ايي بلند به جايگاه رفيع خود و جايگاهي كه بايد داشته اميد است در آينده جبهه ملي با گامه

  .باشد دست بيابد و اين مسير را هموار كند

  :در اين هنگام آقاي اديب برومند رئيس جلسه چنين گفتند 

اينكه آقاي زنديان گفتند براي فراگيري همه نيروهاي ملي اقدامي از طرف جبهه ملي نشده 

اوند ما چندين بار دعوت كرديم و گفتيم در جبهه ملي به به شهادت سخنراني آقاي دكتر ورج

ي يا اند اقال هفتهكند چه بهتر و اگر نميكاگر كسي به جبهه ملي اقبال مي.روي همه باز است

پانزده روزيك مرتبه ما يك مجمع همفكري داشته باشيم كه در مورد مسائل مهم مملكتي با 

ال راجع به اين ؤس نحوي از پاسخ اين هم تشريك مساعي فكري بكنيم ولي هر كدام به

 جلسات بعدي به تدريج از مسئله كه اجابت كنند يا نكنند مطالب سردرگمي گفتند كه در

عده آنها كسر شد اولين دعوت هم در منزل بنده بود و بعد درمنزل آقاي مهندس موحد و 

رف اين كنيم كه وانيم تمام اوقاتمان را صتما كه نمي.نيامدند و عذر صحيحي هم نداشتند

بنابراين قصوري .بياييد مشتركا كاري كنيم آقايان نيامدند چه علتي دارد برايمان نامعلوم است

  .از اين بابت جبهه ملي نكرده است

جبهه ملي جاي انحصاري نيست جبهه ملي ميراث فخيم ملي است كه همه ايرانيان سهيمند 

  .شود برخوردار بشوندمىصالح ملي كه تامين در اينكه جبهه را به مدارج عالي برسانند و از م

  :سخنران بعدي آقاي مصباح عضو حزب مردم ايران بود كه چنين گفت 

فخيمه بودن و پيشكسوت بودن و صاحب نظر بودن و ارزشمند بودن دوستان جبهه ملي و 

ي كه در امقامشان،صالحيتشان،شهامتشان همه چيز مورد اذعان دوست و دشمن است نكته
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 نسبت به مسائل روز مملكت براي است شايد درصد قابل توجهي از نگاه جبهه ملي رااينجا 

 مورد هجوم قرار نگيرند بوسيله بخشي از اصالح طلبهاي درون حاكميت بايد گفته اينكه

آيند خوب فرزند شما نمىم اين است كه چرا دوستان از اين زاويه من عرضم و پيشنهاد.دشو

كنم اين فرزندان مىه پير من به عنوان يك ميان سال عرض هستم من نه جوان هستم و ن

شما يا نگرانند كه اگر گرايش پيدا كردند هزار و يك وصله همانطور كه جناب شاه حسيني 

چرا؟ چون .گفتند كه در آغاز انقالب چه گفته شد راجع به جبهه ملي و يا ترديدهايي دارند

بخشي هم قدرت ممكنه باشد .اشدمالك و معيارشان همت و غيرت و خدمت ممكنه نب

ال من اين است كه اين بخش از حاكميت سؤبنابراين استدعاي من و پيشنهاد من و در ضمن 

زنند شايد واقعا به مىي خوبي دارند حرفهايي با ما هاكه تريبون هم در اختيارش است روزنامه

را ما توجه داريم ن مسئله من قال و ما قال شاعتمادي به بخش اعظماعتقادي و بيادليل بي

نم خيلي قشنگ همين كمن با رغبت و با عالقه و با فرصت نگاه مي.يشان را بخوانيداهروزنامه

نند تريبون هم دارند بنابراين از اين تريبون بايد استفاده شود و بعد با جبهه زحرفها را مي

ن كه خدمت ما باشد كه ما آن هدف نهايي و اصليتريشان كوتاهاهملي انشاءاهللا هر چه فاصله

بها ما بايد .به مردم است و آزادي و استقالل،عزت و سربلندي چه در داخل و چه در خارج

 دعوت كنيم به بازي بگيريم و آن پيشكسوتي و تخصص ما در اين مسير  به آنها بايدبدهيم

  .مانع اين تماس نشود

 شرح زير بيان ند مطالبي بهال و پيشنهاد آقاي مصباح آقاي دكتر ورجاوؤسدر پاسخ به 

  : داشت

كنم كه شايد مناسبتر اين مىمن فكر .من سپاسگزارم از آقاي مصباح كه اين بحث را گشودند

 به كردندمىال را متوجه عزيزان گرانقدر جريان اصالح طلبي ؤسكه جناب مصباح اين بود

تحمل فرماييد كه ما واقعا يك مواردي داريم اعتراضهاي سنگيني را مىدليل اينكه مشاهده 

كنيم به دليل اينكه از زماني كه حركت اصالح طلبي آغاز شد به دليل اينكه هيچگاه جبهه مى

 منافع ملي را اگر از طريق  الزمفرصتملي در اين ذهنيت نبوده است كه براي بدست آوردن 

كنم كه بدون مىشود تاييد نكنيم اين يكي از ويژگيهايي است كه من فكر مىديگران عنوان 

 و شنودي خاص جبهه ملي است يعني جبهه ملي ذهنيتش،محور توانمندي اين هيچ گفت

سرزمين استقالل اين سرزمين يكپارچگي اين سرزمين و حركت در مسير توسعه و پيشرفت 

نيرو و هر شخصيتي كه در اين زمينه گام بردارد اين را جزء وظايف ،بنابراين هر جريان.است

كند اگر فرصت باشد من اين را به تفسير بايد بيان داند كه اين كار را بمىمسلم خودش 

كنيم اين است كه ما مىبنابراين ما االن كه عرض كردم اعتراضهايي را كه داريم تحمل .كنم
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جريان اصالح طلبي را با تمامي حسن نيت به دليل اينكه معتقد بوديم يك شكافي دارد 

كه تربه دليل آن نكته اساسيكاهد و مىطلبان را آورد كه توان قدرت انحصارمىبوجود 

م و ييددعد بر اين نميا شرايط محيط پيرامونمان شرايط جهاني را مسنمابضاعت سرزمين

وانيم براي آينده ببينيم كه ايجاد دگرگوني در ايران همراه با يك تنش و تهنوز هم نمي

اند گامهايي ي اصالح طلبانه بتواهم كه حركتيبنابراين هميشه اميدوار.م باشدأراديكاليزم تو

ي ملت را به جلو ببرد و اعتقاد هم داريم كه اين حركت اصالح طلبانه گامهاي قابل توجه

لي عليرغم اين ما با حمايتي كه كرديم امروز مورد اعتراض توانسته جامعه را به جلو ببرد و

نيم برايشان توضيح دهيم ولي كي خاص تالش ميا هستيم و با روحيهنمابخش جوان جامعه

خواهم واقع بين مىيعني از آن سو هم باز به نظر من چون .مسير از آن سو بسته استاين 

آيد در هفته مىشما ببينيد زماني كه جبهه مشاركت .باشم به يك اعتباري به حق بسته است

هد از دوستان نهضت آزادي و آقاي مهندس سحابي دعوت دش را تشكيل مياگذشته كنگره

ند چون هياهويي را كه به دنبال اين كهه ملي دعوت نميبه نظر من به حق از جب.ندكمي

ماجرا و برخورد را كه با جبهه مشاركت شده مالحظه بفرماييد كافي بود كه در آنجا يك 

ي اهيديم كه شليكدنشست و آنوقت ميمىشخصيت شناخته شده جبهه ملي در آن مراسم 

 به سوي جبهه تري بسيار سنگيناهيي به صورت سالحاهمسلسل وار تبديل به شليك

 را درك كنيم بايد هم به آنها نماي جامعهاهخواهيم واقعيتمىبنابراين اگر .شدمىمشاركت 

توانند جرات همگام شدن با ي برسانند كه باگام به گام خودشان را به مرحلهفرصت دهيم كه 

اگر .يمي مرتد را پيدا كنند و بعد هم به تدريج ما هم با آنها يك همگامي داشته باشجبهه مل

نند با كروزنامه ياس نو،شرق سعي مي.ارنددبينيد گامهايي را بر ميمى را نگاه كنيد اهروزنامه

خواهيد مىي جبهه ملي گفت و شنودي داشته باشند ولي شما چه اهشماري از چهره

 كه مثال حسن و حسين اهند به روزنامهكزماني كه كميسيون امنيت ملي اعالم مي.بكنيد

نند كه مصاحبه اينها را روي كسه هفته نبايد بيايد به ايسنا وايلنا تلفن مياسمشان براي اين 

يم كه در خدمت همه جريانهاي سياسي كه در مسير ملي گام ابنابراين ما آماده.آنتن ندهيد

خواهد سريعتر اين ملت مىحاضريم نردبان اين باشيم كه كسي .سان باشيمرارند ياريدبرمي

  .اه برآن نيستيم كه سريعتر خودمان را به سر بام برسانيمرا از بحران نجات دهد هيچگ

  :سخنران بعدي نماينده كرمانشاه آقاي سلطاني چنين گفت

يكي اينكه همه ما باالخره يك بار قانون اساسي خودمان را .دوست دارم پاسخ جمع را بشنوم

خواهم مى؟يعني شود در اين قانون اساسي كاري انجام داد يا نهمىبه نظر آقايان .يماخوانده

 است اگرما چه معناست؟ اگر اصالح طلب جبهه ملي اصالح طلب به.ال را مطرح كنمؤساين 
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 بود باز 58خواهيم حركتي بكنيم آيا در چهارچوب اين قانون اساسي كه اگر قانون اساسي مى

توان حركتي كرد يا نه؟بنده عرضم اين مى 68يك حرفي بود به نظر شما در قانون اساسي 

 كدام كه شما مقايسه بفرماييد قانون اساسي مشروطيت را با اين قانون اساسي كه داريماست 

و بهتر بود؟خوب مسلما قانون مشروطيت اما در رژيم سابق حرفمان اين بود كه تر برجسته

ود دخالت شند وارد حكومت ميكشاه سلطنت نمي.ودشمياجرا ناين قانون اساسي كه داريم 

خود .ودشفتيم قانون اساسي دارد نقض ميگميما .ندكيين وزرا ميدر انتخابات مجلس و تع

يم كه با يك تفسير خوبي كه شوراي يرگا قبول داشتيم ولي حاال فرض ميقانون اساسي ر

توان در اين قانون اساسي حركتي كرد؟يعني شما حاال اين مىند به نظر آقايان كنگهبان مي

 اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان است اصل هم از اصول قانون اساسي داريد كه تفسير

يري گگيريم كه اصال اين اصل را نگذاشتند يك تفسير كامال حقوقي نه جهتمىحاال فرض 

سياسي،هر تفسيري هم از اصول قانون اساسي بشود به نظر من در چارچوب اين قانون 

اسي هم متاسفانه خوب راه اصالح اين قانون اس.وانيم راه به سوي آينده ببريمتاساسي مانمي

بسته است آن شخص و يا نهادي كه اين اختيار را دارد كه دستور بازنگري و تغيير قانون 

،خوب از سال اهاگر اعتقاد به اصالحات در جامعه داشت و تغيير بعضي رويه.اساسي را بدهد

 به  كه آقاي خاتمي آمد اينها سر يك سفره گروهي كه االن قدرت اصلي را در اختيار دارد76

حاال يكسري تغييرات و اصالحات انجام .ندزاسم جناح راست با جناح چپ سفره را به هم نمي

ولي نگذاشتند آنها كارشان را .اين اعتقاد را بازداشتند.دهد كه اسالم را تثبيت و پايدار كندمى

ر هند در رويه نه ددل تغييراتي را در رويه سياسي نميشما نگاه كنيد وقتي حداق.انجام دهند

يي كه از سابق بود خالف قانون اساسي يا تفسير غلط اهقانون اساسي در آن رژيم و آن رويه

ي سياسي اهشما انتظار داريد كه وزراي ملت و گروه.نندكرا ترك نميا هقانون اساسي آن رويه

 اينها قدرت را  دهندبه نمايندگي از ملت پاسخ دهند و خودشان بيايند قانون اساسي را تغيير

قدرت نظامي .خواهيد اسمش را بگذاريدمىگروه،حزب،باند هر چه كه .ختيار دارنددر ا

ي مطبوعاتي صدا و سيما و پول و بودجه و امكانات دارد و مهمتر از همه دو ميليون ارسانه

 ميليون راي دارند من 7ويم گمن نمي.جمعيت با ايمان و به درست و غلطش كاري ندارم

 به راحتي هم صحنه را ترك ل يك رقيب قوي قرار داريمگويم سه ميليون ما در مقابمى

خواهيم تغييراتي انجام شود و خودمان را فريب ندهيم اين مبارزه جدي مىپس اگر .نندكنمي

  .خواهدمىاست و مبارزه جدي هم هزينه 

  :ايشان گفتند .آقاي دكتر محسن فرشاد حقوقدان سخنران بعدي بودند
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اين قانون از جهاتي عقب .ي جهان استاهين قانون اساسيرتسي ما يكي از ارتجاعياقانون اس

نهادهاي سياسي ما در اين قانون بايد از پديده دموكراسي برخوردار باشد و .افتاده است

ير نهادها عنوان شده است ولي  اساسي مسئوليت رياست جمهوري و سادر قانون.نيست

در بعضي .ات عنوان شده استمسئوليت ولي فقيه معلوم نيست و در اين مورد فقط اختيار

اين امر قانون .شوراي نگهبان اهرمي شده است براي قوانين.خوردمىموارد تناقض به چشم 

يك مجلس شورا بايد باشد و يك مجلس سنا هرگاه رياست .كندمىاساسي را دچار تزلزل 

اريم جمهور خطايي كند ديوان كشور بايد رسيدگي و يا عزلش كند ما دادگاه قانون اساسي ند

ند؟يك عده متخصص قانون اساسي مىكحت چه مجمع تشخيص مصل.مه جاي دنيا دارنده

بايد جمع شوند و يك قانون اساسي روز و مبتني بر دموكراسي تنظيم شود كه جواب مردم را 

  .بتواند بدهد

آقاي حسن قدياني آخرين سخنران جلسه با نام خدا سخنان خود را آغاز كردند و از برترين 

ايشان افزودند كساني كه صحبت كردند يا درباره .ي خدا يعني انديشيدن ياد كردنداهنعمت

از انتقاداتي كه .دام از آينده صحبت نكردندكخودشان يا درباره گذشته سخن گفتند ولي هيچ

كنم عملكرد جبهه مىكنند اين است كه كارش قانون مدار نيست من تصور مىاز حاكميت 

جبهه ملي مطلب ديگر از ديد من آنست كه مسابقه .ر نيستملي طوري است كه قانون مدا

نبايد مثل مسابقه دوي صد متر باشد بايد مسابقه دوي امدادي باشد بايد پرچم را نفر قبلي به 

به ديگران بدهند و كار فردي و دست ديگري بسپارد بايد افراد هدف و آرمان جبهه ملي را 

  . نكنندويرتك

 آقاي اديب برومند رئيس جلسه پلنوم اعالم داشتند كه اكنون پس از پايان آخرين سخنراني

زمان انتخاب سه كميسيون براي بازنگري اساسنامه جبهه ملي و بازنگري منشور جبهه ملي و 

كميسيون تدوين بيانيه سياسي پلنوم فرارسيده است افراد داوطلب براي هر يك از سه 

  .كميسيون ثبت نام نمايند

ي اساسنامه به ترتيب ثبت نام روي تابلوسفيد آقايان دكترعباسعلي براي كميسيون بازنگر

صحافيان،غالمرضا رحيم،اديب برومند،مهندس نظام الدين موحد،مهندس حبيب يكتا،دكتر 

يدزاده،مهندس كورش زعيم و مؤمحسن فرشاد،دكتر سيد حسين موسويان،دكتر مهدي 

كتبي و مخفي آقايان زير به حسين راضي داوطلب گرديدند كه پس از انجام راي گيري 

  :ترتيب احراز آراء براي كميسيون بازنگري انتخاب شدند
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        توضيح ضروريتوضيح ضروريتوضيح ضروريتوضيح ضروري

        

در برخي موارد از گزارش پلنوم متوجه بعضي أل از خوانندگان محترم كه احتما

طلبيم و مىند پوزش اي انشائي و ادبي در برخي جمالت گرديدههاكاستي

در پلنوم و مطالب ايراد شده ها عرض ميكنيم كه چون تمام سخنرانيضيحأ تو

از روي نوار پياده شده عينأ بصورت شفاهي و زنده صورت گرفته و همه آنها 

  .شودمىي انشائي ديده هااين كاستي،است

از شما خوانندگان گرامي درخواست ميكنم اين ايرادات ادبي را با توجه به شكل 

  .  تهيه گزارش قابل قبول تلقي فرمائيد

        

        ائيه جبهه ملي ايرانائيه جبهه ملي ايرانائيه جبهه ملي ايرانائيه جبهه ملي ايران انتشارات و تبليغات هيئت اجر انتشارات و تبليغات هيئت اجر انتشارات و تبليغات هيئت اجر انتشارات و تبليغات هيئت اجرتهتهتهتهكميكميكميكمي
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