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در روز  ۲۵خرداد  ۱۳۶۰بر جبهه ملی ایران چه گذشت؟
دکتر حسین موسویان (رئیس هیئت رهبری -اجرایی و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران )
بال تردید خشت اول انقالب سال  ۵۷در ایران ،در روز  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲بر زمین نهاده شد .زمانی که حاکمیتی با
کودتای طراحی شده به وسیله دستگاههای اطالعاتی انگلیس وآمریکا و با برکناری دولت ملی مصدق ،بر اریکه
قدرت نشست واز همان آغاز کارش ،مورد خشم و تنفر ملت ایران قرار گرفت .حاکمیتی که با اتخاذ سیاست مشت
آهنین و سرکوب مردم و زیر پا نهادن قانون اساسی مشروطیت ،تجاوز به حقوق اساسی وآزادیهای ملت وارتکاب
انواع فساد و تسلیم در مقابل سیاستهای بیگانه ،خود عامل اصلی و موثر در سوق دادن ملت ایران به سوی یک
انقالب گردید.
اگر عوامل و طرفداران رژیم پادشاهی ادعا کنند که انقالب ایران یک توطئه جهانی ،از طرف قدرتهای بزرگ بوده
و از کنفرانس گوادلوپ و شواهدی دیگر یاد کنند ،باید از آنها پرسید که آیا بدون زمینه نارضایتی عمومی و مخالفت
فراگیر ملت ایران با آن رژیم ،کدام توطئهای میتوانست با آن وسعت و شدت شکل بگیرد و طومار آن حکومت تا
بن دندان مسلح با ارتش چند صد هزار نفری و آن دستگاههای امنیتی گسترده را در هم بپیچد؟
کیست که نداند و نپذیرد که در انقالب ایران سراسر این کشور علیه رژیم سابق به پا خاسته بود و عالوه بر پایتخت
و تمام شهرهای بزرگ و کو چک ،حتی در روستاهای کوچکی هم که کمتر از هزار نفر جمعیت داشتند ،تظاهرات
ضد رژیم پادشاهی به منصه ظهور میرسید و آیا به جز اعمال و رفتارهای ناصحیح آن رژیم هیچ عامل دیگری
میتوانست موجب آن نارضایتی عمومی و آن جنبش همگانی بشود؟ در انقالب ایران اقشار مختلف مردم در
اعتصابات و اعتراضات و تظاهرات شرکت داشتند .دانشگاهیان در سراسر ایران ،اعم از استادان و دانشجویان ،پزشکان
در اکثر بیمارستانهای کشور تا جائیکه بسیاری از بیمارستان ها به محل تجمع معترضین و کانون های انقالب تبدیل
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شده بودند ،بازاریان واصناف در اغلب شهرها ،روحانیون و هیئت های مذهبی ،کارمندان ادارات وسازمانهای دولتی
وبانکها ،کارگران کارخانه ها و کارگران تاسیسات نفتی ،بدنه ارتش وسربازان ونیروهای نظامی به ویژه پرسنل نیروی
هوائی و سرانجام فرماندهان ارشد ارتش نیز در روز آخر با اعالم با اعالم بیطرفی به انقالب پیوستند.
ایرانیان خارج ازکشور در کشو رهائی مانند آلمان غربی ،آلمان شرقی ،هندوستان ،اطریش ،هلند ،بلژیک ،دانمارک،
فرانسه ،ایتالیا ،انگلیس وآمریکا تظاهرات وسیع علیه رژیم پادشاهی بر پا میکردند که در برخی از آن ها صدها وبلکه
هزاران نفر ایرانی شرکت داشتند.
به عنوان نمونه در روز  ۱۰آبان  ۵۷در تظاهرات ایرانیان مقیم لوس آنجلس صدها تن ایرانی برعلیه رژیم شاه تظاهرات
نموده و با پلیس آمریکا درگیر شدند که طی آن تظاهرات ،چهل نفر زخمی شده و  ۱۲۰نفر بازداشت گردیدند.
عالوه بر قشرهای مختلف مردم ،احزاب و تشکل های سیاسی و سازمانهای مدنی مانند کانون نویسندگان ایران،
سندیکای روزنامه نگاران واصحاب مطبوعات ،کانون وکالی دادگستری ،حزب توده وسایر جریانهای چپ مثل
سازمان فدائیان خلق و سازمان پیکار ،تا نهضت آزادی ایران ،سازمان مجاهدین خلق ،همه وهمه در صف انقالب
قرار داشتند.
جبهه ملی ایران نیز که هم داغ ضربات رژیم پیشین را به فراوانی بر پیکر داشت وهم به عنوان سازمانی که جز با
ملت و هم راه با ملت ایران گام برنمیدارد وهم مانند دیگر گروه های سیاسی ونهادهای اجتماعی با هدف برقراری
حاکمیتی قائل به آزادی واستقالل و عدالت اجتماعی که علی الدوام از آن ها دم زده میشد در موضع نفی رژیم
پادش اهی قرار گرفت وپس از سال ها شعار اینکه شاه باید سلطنت کند نه حکومت ،ازسلطنت اصالح ناپذیر عبور
کرد واکنون سالها پس از وقوع انقالب در حالیکه اهداف مورد نظر مردم تحقق نیافته ونتایج مطلوبی به دست نیامده
و سوء سیاست ها و سوء مدیریت ها و فساد گسترده ،کشور را در موقعیتی قرار داده که همه از کم و کیف آن
آگاهند ،عده ای که بیشتر از عوامل و طرفداران رژیم سابق هستند ،از اوضاع پیش آمده سوء استفاده میکنند و در
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تریبونهائی که در اختیار دارند ،اصل و کلیت انقالب را به زیر سئوال میبرند و غالبا هم میکوشند پای جبهه ملی
ایران و نه هیچ جریان دیگری را به عنوان مقصر آنچه که در ایران روی داده و روی میدهد به میان بکشند.
و سعی میکنند خود را درمقایسه با آنچه در کشور رویداده و میدهد تطهیر شده و منزه قلمداد نمایند.
آیا براستی اگر محصول انقالب یک نظام پاک دست و قانونمدار و معتقد به دموکراسی و حقوق وآزادی های سیاسی
ملت و پای بند به اعالمیه جهانی حقوق بشر میبود و به زندگی مردم و معیشت آنان و حفظ منافع ملی ایران دل
میسوزاند ،بازهم طرف داران رژیم پیشین حرفی برای گفتن داشتند؟ و آیا این گونه مدعی میگشتند؟ وحال آنکه
اوضاع امروز نمیتواند توجیه کننده عمل کرد ناصحیح رژیم سابق باشد .عوامل رژیم گذشته به خطا های بزرگ و
اعمال غلط رژیم خود ،از آغاز کودتای  ۲۸مرداد  ۳۲تا پایان کارشان در ۲۲بهمن  ۵۷هیچ اشاره ای نمیکنند.
آن ها زیر پا نهادن حقوق ملت وسلب آزادی های سیاسی مردم وفساد مالی وابستگان رژیم خود وحکومت با داغ
ودرفش و زندان واعدام را به خاطر نمیآورند از اعدام های روزانه پس از کودتا ،تا به آتش کشیدن امیرمختار کریمپور
شیرازی روزنامه نگار دلیر ووطن خواه در زندان در شب چهارشنبه سوری ،و به گلوله بستن دانشجویان دانشکده
فنی دانشگاه تهران درکالس درس ،و با برانکارد به میدان تیرباران بردن پیکر مجروح دکتر حسین فاطمی که در روز
بازداشت و زیر چشم ماموران شهربانی توسط چاقوکشان رژیم ،کارد باران شده بود ،وبه رگبار بستن زندانیانی که
دوره زندان خودرا به پایان رسانیده بودند درتپه های اوین ،و درست کردن حزب واحد من درآوردی رستاخیز وبه
مردم تکلیف کردن اینکه یا به حزب رستاخیز بیائید و یا از کشور بیرون بروید ،وکشتار بی رحمانه مردم به پا خاسته
را در روزهای آخر حکومت خود در میدان ژاله تهران و در سراسر کشور ،همه وهمه را به دست فراموشی سپردهاند
وبه اینکه چرا وبه چه دالیلی انقالب ایران در زمان وقوع در سال  ۵۷یک خواسته همگانی بوده و همه اقشار وطبقات
ملت وهمه احزاب و گروه های مردم در آن شرکت داشته اند ،هیچ گوشزدی ندارند.
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و فراموش کرده اند که پادشاه سابق خود اولین کسی بود که در نطق تلویزیونی استغفارآمیز و عبرت آموز خود در
تاریخ  ۱۵آبان  ۵۷خیزش ملت ایران را ” انقالب ” نامید و گفت « من هم فریاد انقالب شما را شنیدم » .فراموش
کرده اند که پادشاه چگونه وبا چه تعجیلی کشور را ترک نمود و مقامات رده باالی رژیمش با چه سرعتی از ماهها
قبل از پیروزی انقالب فرار را بر قرار ترجیح دادند.
چگونه بسیاری از مقامات رژیم مستعفی شده وبا انقالب هماهنگ شدند حتی رئیس شورائی که تحت عنوان شورای
سلطنت تشکیل دادند در صف استعفاء دهندگان قرار گرفت وچگونه برخی از نمایندگان مجلس قالبی رستاخیزی
از تریبون مجلس شدید ترین حمالت را به آن رژیم انجام دادند .آیا اگر کمترین پایگاه مردمی برای خود باقی گذاشته
بودند به آن صورت مضمحل میشدند ؟ که اکنون اضمحالل خود را به گردن این وآن می اندازند ؟
انقالب ایران در یک تحلیل علمی و جامعه شناختی دهها علت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی دارد که بسیاری از این
علل ریشه در عمل کرد نادرست ورفتار غیرمردمی رژیم پادشاهی داشت و سرنوشتی که به آن گرفتار آمد ،سرنوشت
محتوم همه حکومتهای استبدادی وفاسد وبه هدر دهنده منافع ملی است .البته میتوان پذیرفت که هر یک از
قدرتهای جهانی هم ،جهت حفظ منافع خود ممکن است کوشیده باشند تا روی امواج تحوالت سوار شوند و سعی
کرده در مسیر حوادث اثر گذار باشند.
به هر روی پس از فروپاشی کامل نظام پادشاهی وپیروزی انقالب در روز۲۲بهمن ،۱۳۵۷درایران حوادثی روی داد
که آن حوادث ،با اصول اعتقادی جبهه ملی ایران هم سو نبوده و با این اصول مطابقت نمیکرد.
مهمترین اصول اعتقادی جبهه ملی باور به دموکراسی وحقوق بشر ،قانون گرائی واعتدال ،پرهیز ازخشونت وپایه
ریزی استقالل واقعی واجرای عدالت اجتماعی بوده وهست ،که این باورها بارویدادهای پس از انقالب به روشنی
زاویه داشت ولذا انتقاد واعتراض جبهه ملی نسبت به آن رویدادها آغاز گردید .خشونتگرائی با اعدام های خارج
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از موازین قانونی ومحاکمات عجوالنه وبدون رعایت تشریفات قضائی ،درمورد عوامل رژیم گذشته آغازشد و به
رفتارهای انحصارطلبانه و غیردموکراتیک وتنگ کردن عرصه بردگراندیشان ومنتقدین تسری یافت وتداوم پیدا نمود.
چند ماهی پس از پیروزی انقالب روزی درجلسه مشترک هیئت رهبری وهیئت اجرائیه ،درمورد راه صحیح و عادالنه
برخورد با عوامل رژیم سابق صحبت شد.
آقای دکترکریم سنجابی که درآن زمان رئیس هیئت رهبری جبهه ملی بودند ،این گونه اظهارنظرکردند ،که موجهترین
راه برخورد با آنان اینست که بادعوت ازشخصیت های حقوقی وقضائی شناخته شده جهانی وهمچنین قضات شریف
وپاکدامن ایرانی یک دادگاه بینالمللی وزین شبیه دادگاه نورنبرگ تشکیل
شود و آن دادگاه مجموعه هیئت حاکمه رژیم پادشاهی گذشته را به دلیل
زیر پا نهادن قانون اساسی ونادیده گرفتن حقوق ملت وعدم رعایت
حقوق بشر وهمکاری با بیگانگان درکودتای ۲۸مرداد۳۲وسرکوب
وشکنجه مخالفین درزندانها وفساد ودست اندازی به اموال عمومی مورد
محاکمه قرار دهد و پس از استماع دفاعیات وکالی مدافع آنان ،چنانچه
دادگاه با توجه به مستندات فراوان موجود ،رژیم را فاسد و خیانتکار
نسبت به حقوق ملت ومنافع ملی ایران تشخیص داد ومحکوم نمود،
آنگاه وابستگان آن رژیم برحسب درجه وابستگی ومسئولیتی که درآن حکومت داشته اند و جرمهائی که مرتکب
شده اند ،بدون بغض وکینه توزی و به دور از خشونت ،به مجازاتی درخور وعادالنه برسند.این نظر موردتصدیق
وتایید همه قرار گرفت .وکسی نسبت به آن ایراد واشکالی ندید ولی متاسفانه در مورد عوامل رژیم گذشته بدینگونه
عمل نشد وبرخورد با آنها خارج از موازین قانونی وبا شدت و خشونت صورت پذیرفت که چهره ای موجه وعدالت
محور از انقالب ایران ارائه نکرد.
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پنج روز پس از پیروزی انقالب درتاریخ  ۲۷بهمن  ۵۷جبهه
ملی طی بیانیه ای «طرح انتقال فوری قدرت به ملت» را که
متضمن تشکیل شوراهای استانها ،شهرستان ها و بخشها
میشد ،ارائه نمود که میتوانست نظمی سریع و دموکراتیک
درسراسر کشوربرقرارکند واز بسیاری از ناهنجاری هائی که
بعدا پیش آمد جلوگیری نمایدکه به آن طرح سودمند وجامع
توجهی نگردید.
از فردای پیروزی انقالب در تهران و تقریبا تمام شهرهای ایران مردم بطور خودجوش نام خیابان ها ،مدارس،
بیمارستان ها و سایر موسسات مهم شهر خود را به نام مصدق تغییر دادند و همچنین در روز  ۱۴اسفند  ۵۷در سالروز
درگذشت دکتر مصدق که تنها ۲۲روز از پیروزی انقالب گذشته بود ،جمعیت عظیم میلیونی که ازهمه جای کشور
برای ادای احترام نسبت به رهبر نهضت ملی ایران به طرف احمدآباد سرازیرشد ،به وضوح وروشنی نشان داد که
ملت حق شناس ایران تا چه حد نسبت به دکتر محمد مصدق و آرمان های بلند او عالقمند و وفادار است.
در آن روز ازدحام وتراکم جمعیت به حدی بود
که جاده کمربندی آبیک به احمدآباد حتی
پاسخگوی عبور پیاده راه پیمایان نبود
واکثرمردم ازطریق صحرا وبیابان به طرف
آرامگاه مصدق درحرکت بودند وبسیاری ازآنها
امکان رسیدن و یا حتی نزدیک شدن به آرامگاه
را نیافتند .آن تجلیل بزرگ وبا شکوه ازمصدق آشکارا نشان میداد که ملت ایران تا چه حد از کودتای  ۲۸مرداد ۳۲
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وبراندازی دولت ملی مصدق مکدر وخشمگین بوده ودرحقیقت انقالب  ۵۷پاسخ تاریخی این ملت به آن کودتای
شوم بوده است.
در روز  ۱۴اسفند  ۱۳۵۷پنج نفر از اعضای جامعه سوسیالیستها که از حدود یک سال قبل از آن به شورای مرکزی
جبهه ملی پذیرفته شده بودند ،شورا را ترک نموده وبه جبهه دموکراتیک به رهبری آقای هدایت متین دفتری پیوستند.
این چند ماه ،تن ها سابقه حضور اعضای این جمعیت در شورای مرکزی جبهه ملی ایران در طول تمام سال های
مبارزات جبهه ملی بوده است .خروج این پنج نفر در برخی از روزنامه ها به عنوان انشقاق وانشعاب در جبهه ملی
قلمداد گردید .در صورتیکه خروج آن ها هیچ تاثیری در روند فعالیت جبهه ملی نداشت .ومانند پریدن گنجشگی از
روی چناری کهن سال بی اثر بود.
ازنخستین روزهای پس ازپیروزی انقالب ،جبهه ملی تصمیم گرفت برای بیان مواضع خود برنامه تشکیل اجتماعات
محلی ومنطقه ای را به اجرا درآورد .تصمیم به تشکیل این میتینگ های منطقهای به پیشنهاد آقای دکتر علی راسخ
افشار مسئول وقت تشکیالت جبهه ملی اتخاذ گردیده بود .اولین میتینگ درمیدان تجریش خیابان سعدآباد محل اداره
آموزش وپرورش شمیران ،ودومین میتینگ چند روز بعددرمحل دبستان نظامی درنزدیکی میدان حسن آباد درشمال
پارک شهربرگزار شد که البته هر دو مورد با هجوم چماقداران سازمان یافته روبرو گردید .این هجوم ها از
انحصارطلبی برخی از تازه به قدرت رسیدگان حکایت میکرد .میتینگ بعدی در روز  ۲۹اسفند به مناسبت روز ملی
شدن نفت درمیدان آزادی تشکیل شد.
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در میتینگ  ۲۹اسفند  ۵۷اعضای حزب توده به صورت متشکل و با در دست داشتن پالکاردهائی که روی آنها
شعار هائی با امضای حزب توده ایران درج شده بود قصد ورود به درون جمعیت را داشتند ولی از طرف مسئولین
برگزاری میتینگ به آنها تذکر
داده شد که برای ورود به آن
تجمع که از طرف جبهه ملی
ایران تشکیل یافته نباید از
پالکارد های با امضای حزب
توده استفاده کنند .رهبران
حزب توده این تذکر منطقی و به جا را پذیرفتند وپالکاردهای خود را جمع نموده وبه صورت بدون نام و نشان به
میتینگ وارد شدند در آن روز آقایان دکتر سنجابی و حسن نزیه ودکتر شمس الدین امیرعالئی سخنرانان میتینگ
بودند.
و از آن پس همه هفته عصر روزهای پنجشنبه گردهمائی درمرکز تشکیالت جبهه ملی برپا میگشت .مرکز تشکیالت
جبهه ملی که چند روز پس از پیروزی انقالب درخیابان سی متری کارگر روبروی ستاد ژاندارمری دائر شد ،محلی
وسیع و با مساحت درحدود چهارهزارمترمربع با سه ساختمان و بیست اطاق بزرگ وسالن اجتماعات بود که قبل از
آن دبیرستان خصوصی « ایران زمین » درآن مکان دائربود.
این دبیرستان اندک زمانی پیش از انقالب به ساختمان جدیدش درشهرک غرب انتقال یافته واین محل را تخلیه کرده
بود .این محل را یکی از فرهنگیان عضو جبهه ملی معرفی کرد وتوسط آقای دکتر سنجابی برای مرکز تشکیالت جبهه
ملی به ماهی بیست هزار تومان از خانواده دکتر بینا اجاره شد .شادروان حسن خرمشاهی درسامان دادن به این مرکز
ومجهز کردن اطاقها وسالن اجتماعات آن زحمات فراوانی رامتقبل گردید.
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با باال رفتن تابلو مرکز تشکیالت جبهه ملی ایران ،هر روز عالقمندان جبهه ملی برای ثبت نام به دفتر تشکیالت
مراجعه میکردند و ثبت نام کنندگان در هر هفته به یک کالس توجیهی که در روزهای پنجشنبه در ساعت  ۲بعد از
ظهر تشکیل میشد ،دعوت می شدند .در هریک از این جلسات ده ها نفر از اقشار مختلف حضور مییافتند.
نگارنده اداره کننده این جلسات توجیهی بودم که درهر جلسه تاریخچه ای از چگونگی تشکیل جبهه ملی از ابتدا تا
آن زمان را شرح میدادم واصول اعتقادی جبهه ملی را بیان میکردم وبه سئواالت حاضران پیرامون مسائل مطرح شده
پاسخ میدادم آن گاه از بین حاضران،
افراد عالقمند به عضویت در جبهه ملی
را به سازمان های صنفی مربوط به
شغلشان معرفی مینمودم.
بعدا مرکز تشکیالت جبهه ملی به اشغال
وتصرف عدوانی درآمد ودر حال حاضر
دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد وجالب است که ذکر نمایم هنوز هم شنیده میشود که کارمندان آن
وزارت خانه از آن ساختمان به نام ساختمان جبهه ملی نام میبرند.
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پس ازپیروزی انقالب دکترسنجابی همراه باشش نفردیگر از اعضای جبهه ملی در دولت موقت مهندس بازرگان
شرکت داشتند ولی تصمیم گیری هائی که خارج از دولت صورت میگرفت سبب گردید که دکترسنجابی حدود دو
هفته پس ازپیروزی انقالب ،برای نشان دادن اعتراض به ناهنجاری های پیش آمده ازمسئولیت وزارت خارجه استعفاء
دهد .باقبول نشدن استعفاء دکترسنجابی با بهانه کردن بیماری ،خودرادربیمارستان ایران مهربستری کرد تا به وزارت
خانه نرود .پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان و نزدیک به نوروز ۵۸مجددا براستعفاء تاکید نمود که درآن
موقع آقای حاج سیداحمد
خمینی با ایشان دیدار نموده
واز سوی آیتاهلل خمینی از
دکترسنجابی خواست که تا
برگزاری رفراندوم صبرکنند
وبعدا هرطور میلشان بود
عمل نمایند و لذا اعالم
کناره گیری دکترسنجابی از دولت موقت به تعویق افتاد.
سرانجام پس ازبرگزاری رفراندوم دوازده فروردین ،درتاریخ  ۵۸/۱/۲۶استعفای دکترسنجابی رسما اعالم گردید .متن
استعفانامه دکترسنجابی که در هرزمان و برای همه دولت مردان ،حاوی پندهائی آموختنی ودرس هائی یاد گرفتنی
میباشد به شرح زیر است:

«جناب آقای مهندس بازرگان نخست وزیر ،نظر به اینکه در اوضاع و احوال کنونی پیشرفت امورمیسر نیست
و با توجه به مسئولیت مشترک وزیران درکلیه امور کشور ،ادامه خدمت برای اینجانب غیرمقدور است.
لذا بدینوسیله استعفای خود را اعالم میدارم .ارادتمند – دکتر کریم سنجابی – ۲۶فروردین ماه » ۱۳۵۸
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و دو روزبعد یعنی در روز ۲۸فروردین  ۵۸دکترسنجابی دریک مصاحبه مطبوعاتی که درمحل مرکزتشکیالت جبهه
ملی وباحضور گروه کثیری از اعضاء وهواداران جبهه ملی برگزارشد گفت که  « :استعفای من نه اعتراض به دولت
که اعتراض به بی دولتی است ».
در تاریخ  ۳۱خرداد  ۱۳۵۸شادروان داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران ،طی یک مصاحبه کناره گیری خود را از
جبهه ملی ایران اعالم کرد .وهمراه با ایشان اعضای این حزب نیز از جبهه ملی خارج شدند.
آیا این خروج با مصلحت اندیشی درست ودلیلی موجه صورت گرفت ؟
عصرروز سی ام تیر ۵۸میتینگ گرامیداشت قیام ملی سی تیرازطرف جبهه ملی درمیدان بهارستان برپاشد تریبون
دربالکن ساختمان ضلع شمالی میدان بهارستان ،در محل قدیمی تریبون میتینگ های جبهه ملی در سال های قبل
ازکودتای  ۲۸مرداد استقراریافته بود.اینجانب تریبون را اداره میکردم وسخنران میتینگ آقای اصغرپارسا عضوهیئت
رهبری وسخنگوی جبهه ملی بود که به علت تهاجم گروه های چماق دار واخالل آنان نتوانست سخنرانی خودرا به
پایان برساند.
در

گیرودار

آن

اغتشاش

آقای

دکترغالمحسین صدیقی که دربالکن محل
تریبون قرارداشت به داخل میدان و میان
جمعیت رفت و راهپیمائی به طرف خیابان
شاه آباد راشروع کرد و جمعیت زیادی
پشت سرایشان به راه افتادند و میتینگ
جبهه ملی به یک راه پیمائی آرام برای
بزرگداشت سی ام تیر مبدل شد.
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فردای روز سی ام تیر یعنی درتاریخ ۵۸/۴/۳۱جبهه ملی ایران در ضمیمه یک نامه ،قانون اساسی پیشنهادی خود را
به دولت موقت جمهوری اسالمی تسلیم نمود .در انتهای نامه مزبورچنین میخوانیم:

«جبهه ملی انتظار بلکه اصرار دارد که
پیشنهادهای اصالحی در مورد قانون اساسی مورد
توجه قرارگرفته و قانون به نحو مترقی اصالح شود.
اگرمجلس موسسان به نحوی تشکیل شود که تمامی
طبقات و گروه ها و قشرهای مملکت ،این مجلس را
نماینده خود تلقی نکنند و چنانکه تاکنون مرسوم بوده
پیشنهادات و نظرات اصالحی مورد توجه قرار نگیرد
و حتی چنانکه شایع است اصول مترقی واساسی نظام
مندرج درقانون مذکور که متناسب با اوضاع واحوال
فعلی جهانی است نیز تغییرکند ،بایدخاطرنشان نمائیم
که تشکیل مجلس موسسان وتصویب قانون اساسی
نه تنها مشکالت و مسائل فعلی مملکت را برطرف
نخواهد کرد بلکه به مراتب بر آشفتگی اوضاع خواهد افزود و ملت را به ورطه نامعلومی سقوط خواهد داد»
ولی سرانجام به جای مجلس موسسان با  ۳۵۰نماینده ،ناگهان اعالم شد که یک مجلس خبرگان مرکب از ۴۰نفربرای
تنظیم قانون اساسی تشکیل میشود و به دنبال اعتراض گسترده مراجع وگروه های سیاسی قرار شد نام این مجلس
به « مجلس بررسی نهائی قانون اساسی » وتعداد اعضاء آن به  ۷۳نفرتغییریابد.
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انتخابات

این

مجلس

در

روز۱۲مرداد

۱۳۵۸صورت گرفت و در روز  ۲۸مرداد  ۵۸این
مجلس تشکیل شد .بر پا کنندگان این مجلس
توجه نداشتند ویا شاید نخواستند که حداقل
روز شروع آن را در روزی غیر از روز شوم ۲۸
مرداد معین کنند .قراربود این مجلس درمدت
یک ماه کار بررسی نهائی قانون اساسی را که قبالمتن آن تهیه وتنظیم شده ومورد تصویب وتایید رهبر انقالب نیز
رسیده بود به پایان برساند وآن را برای قرارگرفتن درمعرض رای مردم آماده نماید .در این مجلس متن قانون اساسی
تغییر ماهیت داد وزمان بررسی قانون اساسی نیز از زمان مقرر تجاوز کرد ،لذا چگونگی کار این مجلس از نگاه
صاحب نظران و سازمان های سیاسی ازجمله جبهه ملی وحتی از طرف دولت موقت مورد انتقاد واعتراض قرارگرفت.
و در دولت موقت طرحی برای انحالل این مجلس که زمان اعتبار آن هم منقضی شده بود عنوان گردید .آقای مهندس
عباس امیرانتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ،پیشنهادکننده این طرح بود و اکثر وزرا نیزآن راتایید وامضاء
کردند و به باور من آنچه بعدا سبب نسبت
دادن اتهامات واهی علیه مهندس عباس
امیرانتظام وزندانی شدن این عنصرپاک نهاد
و رقم خوردن یک زندگی مشقت بار و
سالها زندان برای این اسطوره مقاومت و
پایداری گردید ،همین پیشنهاد و پیگیری
وتالش اوبرای تحصیل یک قانون اساسی مقبول و متعارف بود.
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درتاریخ  ۵۸/۷/۱نامه سرگشاده جبهه ملی به ملت ایران درباره انحراف مجلس خبرگان از اصول قانونگذاری وتشکیل
هیئت حاکمه جدید توسط قشر ممتاز مذهبی منتشرگردید که درآن ازعقبنشینی دولت از امر تشکیل مجلس موسسان
وجانشین کردن مجلس محدود با نام مجلس خبرگان به جای آن ،انتقادشده بود در قسمتی از این بیانیه چنین
میخوانیم:

«جبهه ملی ایران صریحا اعالم میکند که وظیفه تاریخی و مسئولیت مذهبی وانسانی روحانیون عالیقدر ایجاب
میکند که بابرخورداری از اعتماد عمیق توده های وسیعی از مردم مراقبت نمایند که جومذهبی حاکم موجب ایجاد
وتسلط قشر روحانی به عنوان قشرجدید حکومتی نشود وره آوردهای انقالب بزرگ ملت یکباره ازمیان نرود.
جبهه ملی ایران به حکم رسالت ملی وتاریخی وسیاسی وحقوقی واخالقی و بین المللی به صراحت اعالم میدارد که
وظیفه کسانی که به عنوان نمایندگی مردم به کار تدوین قانون اساسی پرداخته اند گنجانیدن احکام الهی درعبارات
قانونی موضوعه بشری نیست .مقررات الهی فوق تنظیمات بشری است .مجلس قانونگذاری باید سازمان حکومت
ایران را متناسب با اوضاع احوال عصرکنونی وبه نحوی که احتیاجات زمان ایجاب میکندپی ریزی نماید»
غیر از دکترسنجابی دیگراعضای جبهه ملی که دردولت موقت شرکت داشتند با ناخوشنودی از روند حوادث تا پایان
کار دولت موقت یعنی  ۱۳آبان  ۵۸وروز اشغال سفارت آمریکا به کار خود در دولت ادامه دادند .در دولت موقت
آقای مهندس بازرگان غیر از آقای دکتر سنجابی آقایان حسین شاه حسینی ،دکتر احمد مدنی ،علی اردالن ،داریوش
فروهر ،دکتر اسداهلل مبشری و دکتر پرویز ورجاوند شرکت داشتند.
جبهه ملی ایران با عمل اشغال سفارت آمریکا وگروگان گیری اعضای آن موافق نبود وآن حرکت را متباین با عرف
بین المللی و دارای تبعات مخالف بامنافع ملی ایران ارزیابی میکرد وبه همین جهت با آن حرکت مخالف بود واز آن
انتقاد کرد.
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با اشغال سفارت آمریکا ،دولت آمریکا بالفاصله میلیاردها دالر دارایی های ملت ایران را توقیف کرد وخصومتی
غیرمنطقی بین دوکشور پایه گذاری شد که تاکنون هم ادامه دارد واکنون ۳۷سال پس از آن حادثه به ظن غالب میتوان
گفت که حمله عراق به ایران وشروع جنگ ۸ساله با تمام خسارات جانی ومالی که به ایران وارد کرد تنها یکی
ازتبعات آن گروگان گیری بود .جنگی که علی التحقیق با خصومت آمریکا و با نشان داده شدن چراغ سبز آمریکا به
صدام حسین آغاز گردید.
ازتاریخ  ۱۳آبان  ،۵۸بعد از حادثه گروگان گیری ،دولت موقت مهندس بازرگان استعفا داد و اداره امور مملکت تحت
نظر شورای انقالب قرار گرفت.در تاریخ  ۴آذرماه  ۱۳۵۸جبهه ملی ایران طی نامه سرگشاده ای که خطاب به آیت
اهلل خمینی رهبر انقالب نوشت ،مشکالت گوناگون کشور در دوران پس از پیروزی انقالب را برشمرد ودرپایان این
نامه پیشنهاد کرد که رفراندوم مربوط به تصویب قانون اساسی که توسط مجلس خبرگان تهیه شده موقتا متوقف شود
و ابتدا انتخابات مجلس شورای ملی انجام گیرد وپس از آن ،طرح مصوب مجلس خبرگان وطرح پیشنهادی دولت
موقت وسایر پیشنهاداتی که مربوط به قانون اساسی است به مجلس شورای ملی برده شده واولین مجلس شورای
ملی دوران انقالب کار تدوین قانون اساسی را به سامان برساند.
در زمان پیروزی انقالب نویسنده این سطور ،مسئول سازمان دانشجویان جبهه ملی بودم و کمیته دانشجویان را تشویق
کردم تا به تبعیت از سازمان دانشجویان جبهه ملی در دهه چهل ،انتشار نشریه « پیام دانشجو » را از سربگیرند که
چند شماره از آن به صورت هفته نامه چاپ شد و زمینه ای برای انتشار روزنامه رسمی جبهه ملی فراهم گردید و
درهیئت رهبری وهیئت اجرائیه تصمیم به انتشار یک روزنامه گرفته شد و هنگامی که آقای دکتر مهدی آذر رئیس
هیئت اجرائیه جبهه ملی در مورد انتخاب نام برای روزنامه ارگان جبهه که در صدد گرفتن مجوز آن بود ،رایزنی
میکرد ،به ایشان پیشنهاد کردم برای روزنامه ارگان به مثابه«پیام دانشجو» میتوان از نام «پیام جبهه ملی» استفاده کرد
که مورد قبول ایشان و تصویب سایر اعضای هیئت رهبری و هیئت اجرائیه قرار گرفت.
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و یکی از اقدامات مهم و اثرگذار جبهه ملی در دوران پس از پیروزی انقالب یعنی انتشار روزنامه ارگان ورسمی
«پیام جبهه ملی» آغاز گردید .این روزنامه به علت تضییقاتی که وجود داشت ،از  ۱۷فروردین  ۵۹تا خرداد ۶۰
توانست جمعا امکان انتشار ۷۷شماره رابدست آورد .امتیاز این روزنامه را آقای دکترمهدی آذر رئیس هیئت اجرائیه
دریافت کرد وآقای اصغرپارسا عضوهیئت رهبری وسخنگوی جبهه ملی به عنوان مدیرمسئول آن و این جانب حسین
موسویان سمت سردبیری و اداره کننده این نشریه رابه عهده داشتم.
شادروان حاج قاسم لباسچی درامر چاپ وایجاد شبکه توزیع برای سراسرکشورتالش می نمود .این روزنامه در ابتدا
قرار بود هفته ای سه شماره در روزهای یکشنبه ،سه شنبه و پنجشنبه منتشرشود.
ولی به تدریج که هر روز ازطرف مردم اقبال بیشتری نسبت به این روزنامه به عمل می آمد تنگناها وفشارها نیز بیشتر
میشد و انتشار منظم آن نا مقدور میگشت .انتشارشماره  ۴۳روزنامه پیام جبهه ملی با اشغال محل تشکیالت جبهه
ملی ودفترروزنامه در آخرتیرماه  ۵۹مصادف گشت .لذا مدتی درانتشار آن وقفه افتاد .تا پس از حدودپنج ماه در روز
 ۱۱دی ماه  ۵۹دوره جدید روزنامه با انتشار شماره  ۴۴آغازگردید .در این دوره جدیدآقای دکتر حسین اعرابی عضو
قدیمی و فرهیخته حزب ایران دفتر کار خود واقع درخیابان ایرانشهر را دراختیار روزنامه قرارداده بود .این روزنامه
یکی از استثنائات تاریخ روزنامه نگاری کشوراست وپرداختن به جزئیات کار آن وروال فعالیتش وچگونگی توزیعش
درحالتی که موسسه توزیع مطبوعات از پذیرش و توزیع آن به روزنامه فروشی ها امتناع میکرد و هم چنین در مورد
میزان اثرگذاری آن در جامعه و نگاه به لیست هیئت نویسندگان  ۵۰نفره آن ،فرصت جداگانه وشرح مفصلی رامیطلبد
که من درزمان دیگری به آن ها خواهم پرداخت.
درتاریخ  ۵بهمن  ۱۳۵۸انتخابات ریاست جمهوری برگزارشد درآن انتخابات که نسبتا با موازین یک انتخابات آزاد
همراه بود ۱۲۴نفرکاندیدا شرکت داشتند .البته کاندیداهای شناخته شده ودارای حمایت مردمی به ده نفر هم
نمیرسیدند .جالب اینکه اکثر این ده نفر اول هم سابقه عضویت در جبهه ملی را داشتند.
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دراین انتخابات آقای ابوالحسن بنی صدر با نزدیک یازده میلیون رای  ۷۶/۵درصد آراء را بدست آورد واولین رئیس
جمهور ایران گردید .نفردوم آقای دکتر احمد مدنی با حدود دو میلیون ودویست وچهل هزار رای  ۱۵/۹درصد آراء
راکسب کرد .دکترمدنی کاندیدای مورد حمایت جبهه ملی بود .آقای حسن حبیبی که مورد حمایت روحانیون حاکم
وحزب جمهوری اسالمی قرارداشت ،در رتبه سوم حدود ششصدوهفتادوهفت هزاررای یعنی  ۴/۸درصد آراءرابدست
آورد.
سایر کاندیداها یعنی آقایان داریوش فروهر ،صادق طباطبائی ،دکترکاظم سامی وصادق قطب زاده هریک کمتر از یک
درصد آراء راداشتند.به فاصله کمی پس ازانتخابات ریاست جمهوری ،درتاریخ  ۲۴اسفند ۱۳۵۸انتخابات اولین دوره
مجلس شورای ملی برگزار شد که بعدا نام آن به مجلس شورای اسالمی تغییرداده شد .این مجلس در روز  ۷خرداد
 ۵۹افتتاح گردید .دراین انتخابات چند تن ازاعضای جبهه ملی یعنی آقایان دکترکریم سنجابی از کرمانشاه ،دکترعلی
اردالن از تویسرکان ،ابوالفضل قاسمی از دره گز ،دکتراحمد مدنی از کرمان ،خسروقشقائی از اقلید فارس انتخاب
شدند وهمگی آن ها با ترفندهای مختلف مانند ابطال انتخابات حوزه مربوطه ،ردکردن اعتبارنامه درمجلس ودرمورد
مهندس کاظم حسیبی در تهران به علت عدم شمارش درست آراء او ،ازورود به مجلس محروم ماندند وشکایات
فردی و اعتراضات سازمانی آنها هم به جایی نرسید .ولی تعدادی از اعضای نهضت آزادی ونیروهای ملی مذهبی در
مجلس اول وارد شدند و دفتر هماهنگی همکاری های مردم بارئیس جمهور که توسط آقای ابوالحسن بنی صدر
تاسیس شده بود توانست  ۳۳نماینده به مجلس اول بفرستد.
در روز  ۱۴اسفند  ۵۸گرامیداشت سال روز درگذشت دکتر مصدق از طرف ریاست جمهوری ،آقای بنیصدر در
میدان آزادی برگزار شد .اعضا ء وطرفداران جبهه ملی در آن روز از مرکز تشکیالت یعنی میدان انقالب تا میدان
آزادی در صفوفی منظم راهپیمائی نموده وبه محل میتینگ وارد شدند.
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در روز ۲۷تیرماه  ۱۳۵۹درساعات پایانی شب ،عده ای از دیوارهای محل تشکیالت جبهه ملی باال رفته به داخل
محوطه هجوم بردند وبه شکستن درها وتخریب اطاق هاو وسایل وروزنامه های قدیمی وپائین آوردن تابلوتشکیالت
جبهه ملی مبادرت نمودند .روزبعدیعنی روزجمه  ۲۸تیر ۵۹ساعت دو بعد از ظهرنیز گروهی ازمحل برگزاری نماز
جمعه دردانشگاه تهران به طرف تشکیالت مرکزی جبهه ملی حرکت کرده وآن رامجددا مورد تصرف عدوانی
قراردادند .شایان ذکراست که نمازگزاران روزجمعه دراین حرکت گروه معدود سازمان یافته در تهاجم به محل
تشکیالت جبهه ملی شرکت نکردند وبه دعوت وتبلیغات آنان بی اعتنائی نمودند .مراتب این تهاجم غیرقانونی
وتصرف عدوانی طی شکوائیه ای ازطرف آقای دکترمهدی آذر رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی به اطالع آیت اهلل
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل کشور رسید وتخلیه هرچه زودترمحل تشکیالت جبهه ملی وقرارگرفتن
آن دراختیار مسئوالن این سازمان درخواست گردید .که البته هیچگاه به این شکایت ودرخواست ترتیب اثری داده
نشد.
جبهه ملی در تاریخ  ۵۹/۵/۳۰نامه سرگشاده دیگری به آیت اهلل خمینی رهبرجمهوری اسالمی نوشت که درآن درمورد
ملی گرایی وهمچنین خصوصیات وخدمات نهضت ملی ایران توضیحاتی داده شد وسپس به مواردی از سلب آزادیها
اشاره کرده ودرقسمت پایانی نامه نوشت که :

« مسیرکشور از هدف هائی که برای انقالب اعالم شده بود کال منحرف شده است وکوشش میشود نظام
استبدادی جدیدی جایگزین نظام استبدادی سابق گردد »
در روز  ۳۱شهریور ماه  ۱۳۵۹به فرمان صدام حسین ،ارتش عراق از راه هوا وزمین ودریا به ایران حمله ور شد و
جنگ ۸ساله علیه ایران را آغاز کرد .در همان اوایل شروع جنگ ،دکتر کریم سنجابی رئیس هیئت رهبری جبهه ملی
ایران ،علیرغم تمام رفتارهای ناصواب حاکمیت جمهوری اسالمی نسبت به جبهه ملی ،از روی عرق ملی وبرای دفاع
از تمامیت ارضی کشور به طرف غرب ایران حرکت کرد و با جمع آوری نیرو های ایالت و عشایر منطقه که در آنها

| 19

جبهه ملی ایران

http://jebhemeliiran.org/

در روز  ۲۵خرداد  ۱۳۶۰بر جبهه ملی ایران چه گذشت؟

نفوذ زیادی داشت ،نیروی بزرگی برای مقاومت در برابر نیروهای اشغال گر عراقی ودفاع از مرزهای غربی کشور
فراهم کرد.
در آبانماه  ۵۹درجلسه مشترک هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران ،بیانیه ای که قبال نسبت به صدورآن
تصمیم گرفته شده بود ،مطرح گردید .قراربود در آن بیانیه جبهه ملی نسبت به مسائل مختلف کشور اعالم موضع
نماید .اعضای هیئت رهبری آقایان دکترکریم سنجابی ،ادیب برومند ،اصغرپارسا ،علی اردالن ودکتریوسف جاللی
موسوی واعضای هیئت اجرائیه آقایان دکتر
مهدی آذر ،دکترمسعودحجازی ،دکترحسین
موسویان ،دکترپرویزورجاوند ،حاج قاسم
لباسچی ،مهدی غضنفری وعلی اکبرمحمودیان
همگی حضورداشتند .بیانیه که توسط آقای
دکترمسعودحجازی تهیه شده بود توسط خود
ایشان قرائت گردید .درمتن تهیه شده درباره
مسائل گوناگون کشور ،از اشغال سفارت آمریکا
وشروع جنگ عراق با ایران وحمایت از ارتش
درمقابل کسانی که خواهان انحالل ارتش بودند
گرفته تا مسائلی که انقالب را از اهداف اولیه آن
دور میکرد ومحو آزادیهای مصرح درقانون اساسی مانند آزادی مطبوعات ،آزادی احزاب ،آزادی اجتماعات وانحصاری
شدن وسایل ارتباط جمعی دردست هیئت حاکمه جدید ،ازبین رفتن امنیت قضایی ،اعمال نفوذ درانتخابات مجلس،
تعطیلی دانشگاهها ،گرانی وتورم وبیکاری ،اشاعه فساد وسوء استفاده مالی ،همگی مورد تجزیه تحلیل واظهار نظر
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قرار گرفته بود .پس از بررسی های مقدماتی وگنجانیدن نظرات وتذکرات حاضران آقای دکترسنجابی خواستارآن
شدند که این بیانیه را شخصا و با ذکرسمت رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران امضاء نمایند همه با این پیشنهاد
موافقت کردند واعالمیه مفصل به صورت یک جزوه  ۴۰صفحه ای درتاریخ سوم آذرماه  ۱۳۵۹با امضای دکترکریم
سنجابی رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران منتشرگردید .به باور من پیشنهاد دکترسنجابی برای امضاء کردن آن
بیانیه دوعلت میتوانست داشته باشد.
اول آنکه او میخواست با اینکاراز رویدادهای ناروائی که پس ازانقالب پیش آمده بود برائت بجوید و اعتقادات و
مواضع خودرانسبت به آن حوادث وآنچه مورد نظراو بوده و اکنون تحقق نیافته است روشن نماید .دوم آنکه آن مرد
شرافتمند و ایثارگرمیخواست که مسئولیت انتشار آن بیانیه را شخصا بپذیرد تا اگرآن بیانیه سنگین درآن زمان عکس
العمل شدیدی را ازسوی حاکمیت درپی داشت ،آن عکس العمل متوجه امضاء کننده یعنی شخص او بگردد وسایر
اعضای رهبری واجرائی وسازمان جبهه ملی ازتعرض مصون بمانند.
روز  ۱۴اسفند ۱۳۵۹سالگرد درگذشت دکترمحمدمصدق دردانشگاه تهران وبه دعوت ریاست جمهوری ،آقای
ابوالحسن بنی صدر برگزارگردید .اعضاء وهواداران جبهه ملی دراین مراسم شرکت نمودند.سخنرانی آقای بنی صدر
توسط افرادی ،سازمان یافته به آشوب کشیده شد ودر آن روز اختالف شدید آقای بنی صدر با روحانیون صاحب
قدرت به وضوح آشکار گردید و برای هرفرد صاحب نظر وآشنا باصحنه سیاسی ایران روشن شد که جنگ و اختالف
نظر او با مخالفانش به مراحل حساسی وارد شده است.
در روز ۱۲فروردین ماه  ۶۰آقای الهیارصالح شخصیت بزرگ جبهه ملی ایران دارفانی راوداع گفت .درمجلس ترحیم
آن روانشاد درمسجد ارک تهران ،جمعیت ا نبوهی از مردم که تا پشت بام ها وحیاط مسجد وخیابان های اطراف
راپرکرده بودندحضوریافتند .درآن مراسم آقای بنی صدر ریاست جمهوری وآقای دکترسنجابی رئیس هیئت رهبری
جبهه ملی سخنرانی کردند و هردو نفرعالوه برتجلیل از الهیارصالح به موضوعات سیاسی روز نیز پرداختند.
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در روزشنبه  ۹خردادماه  ۱۳۶۰تیتر اول شماره  ۷۴روزنامه پیام جبهه ملی عبارت « راهپیمائی ومیتینگ جبهه ملی
ایران » به چشم میخورد .در زیر این تیترنامه آقای دکترمهدی آذر رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران به وزیر
کشورجهت کسب مجوز برای راهپیمائی به شرح زیر مندرج بود:

« حضرت آیت اهلل مهدوی کنی وزیرمحترم کشور
جبهه ملی ایران تصمیم دارد درساعت  ۴بعداز ظهرروزدوشنبه  ۲۵خردادماه ۱۳۶۰دریک اجتماع وراهپیمائی
عمومی نظرخودرا درباره کشوروخطراتی که استقالل وتمامیت ارضی کشوروحقوق وآزادیهای اجتماعی ملت
رادرمعرض تهدید جدی قرارداده است بامردم عالقمند درمیان بگذارد محل برگزاری اجتماع یکی ازمیدان های
بهارستان ویا انقالب تعیین میشود که پس از ایراد سخنرانی ها ،راهپیمائی تا مجلس شورای اسالمی اجرا
خواهدگردید.باتوجه به اینکه مرکزتشکیالت جبهه ملی درتصرف گروه های فشاربوده وبه شکایات واعتراضات این
سازمان درباره این عمل خالف قانون تاکنون ترتیب اثر داده نشده واقدامی برای تخلیه آن ازدست متجاوزان ومتصرفان
عدوانی به عمل نیامده است ،جبهه ملی ناگزیر به برگزاری اجتماع دریکی ازمحل های عمومی میباشد .درخاتمه
خاطرنشان میسازد که دراعتقاد جبهه ملی ایران مقررات وزارت کشوردرمورد کسب اجازه برای برگزاری اجتماعات
ناقض ومخالف قانون اساسی وحقوق وآزادی های اجتماعی است ومراجعه واطالع به وزارت کشور ازجهت رعایت
و اجرای مقررات انتظامی انجام میگیرد .رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران – دکترمهدی آذر »
به این نامه درخواست مجوز هرگز پاسخی داده نشد .در روزسه شنبه  ۱۲خردادماه ۶۰درشماره  ۷۵روزنامه پیام جبهه
ملی درستون سرمقاله روزنامه منظور از برگزاری میتینگ وراهپیمائی جبهه ملی چنین توضیح داده شده است « :
آگاهی دادن به مردم درمورد خطراتی که استقالل وتمامیت ارضی کشور راتهدید میکند .پرده برداری ازتوطئه هائی
که درهرگوشه وکنارعلیه کشورایران طرح ریزی واقدام میشود .اعتراض به نقض قانون اساسی درمورد حقوق
وحاکمیت ملی .اعتراض به ادامه تعطیلی دانشگاه ها .اعتراض به گرانی روزافزون وافزایش بیکاری .اعالم نظردرباره
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لوایحی که درمجلس شورای اسالمی تحت بررسی وتصمیم است مانند الیحه بودجه کل کشور ،الیحه بازسازی
نیروی انسانی ،الیحه قصاص والیحه احزاب ».
درتاریخ  ۱۹خردادماه  ۶۰اعالمیه دعوت به میتینگ وراهپیمائی از طرف جبهه ملی به شرح زیر صادر شد:

«هموطنان شرافتمند ،مردم غیور و آزادیخواه ایران،
انقالب بزرگ ملت ما که برای نابود کردن استبداد واز بین بردن وابستگی و برچیدن بساط یک رژیم فاسد
صورت گرفت ،از هدف های بنیادی خود منحرف شده است .نا امنی ،گرانی ،بیکاری واختناق بیداد میکند .در نتیجه
سوء سیاست ها وپیش آمدن جنگ تحمیلی ،میلیون ها نفر ازهموطنان ،آواره وسرگردان شده اند .با تعطیل دانشگاه
ها ومحروم شدن کشور ازتربیت افراد کارآمد و متخصص عمال راه وابستگی به قدرت های استعماری جهان هموار
گردیده است .زنان پاکدامن میهن ما مورد انواع تحقیر وتوهین قرار گرفته اند.
امنیت قضائی به کلی از بین رفته ودادگستری در معرض انحالل قرار دارد .با مطرح کردن لوایحی چون الیحه قصاص،
الیحه احزاب والیحه بازسازی درصدد پایمال نمودن شخصیت انسانی ملت ما هستند .تمام آزادی های فردی و
اجتماعی بوسیله هیئت حاکمه مستبد و انحصارگر به زیر پا نهاده شده است .مدعیان حمایت از مستضعفان با انعقاد
قراردادهای مفتضح انه میلیاردها دالر از جیب این ملت محروم را به یغما داده اند وباالتر ازهمه استقالل و تمامیت
ارضی کشور در معرض تهدید و خطرات جدی قرار دارد.
در چنین اوضاع وشرایطی از شما هموطنان و همه نیروها وسازمان ها وطبقات مختلف دعوت میکنیم تا در ساعت
چهار بعداز ظهر روز دوشنبه  ۲۵خرداد ماه در گردهمائی و راهپیمائی اعتراضی جبهه ملی ایران شرکت نمائید وفریاد
اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانید محل این گردهمائی متعاقبا اعالم خواهد شد.
جبهه ملی ایران»
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یکی دو روز بعد محل گردهمائی ،میدان فردوسی ومسیر راهپیمائی از این میدان تا دانشگاه تهران اعالم گردید.
جلسات هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی همیشه به طور مشترک ومعموال در روزهای دوشنبه صبح ودر منزل
دکتر سنجابی تشکیل میشد ولی روز یکشنبه  ۲۴خرداد  ۶۰به اعضای دو هیئت اطالع داده شد که در عصر همان
روز در جلسه مشترک ودر منزل آقای علی ار دالن حضور یابند،زیرا با توجه به جو به شدت تنش آلود و امنیتی که
پیش آمده بود منزل دکترسنجابی برای تشکیل جلسه نامناسب تشخیص داده شده بود .در آن جلسه تمام اعضای
هیئت رهبری یعنی آقایان دکترسنجابی،ادیب برومند ،اصغرپارسا ،دکتریوسف جاللی وعلی اردالن حضور داشتند .از
اعضای هیئت اجرائیه پنج نفر یعنی آقایان دکتر مهدی آذر ،دکترمسعود حجازی ،حاج قاسم لباسچی ،مهدی غضنفری
ودکترحسین موسویان حاضر بودند ،دونفر حضورنداشتند یکی دکترپرویز ورجاوند که ازحدود چهار ماه قبل از آن
یعنی ازبهمن ماه  ۵۹به بعد در هیچ جلسه ای شرکت نمیکرد وحالت کناره گیری از فعالیت های جبهه ملی به خود
گرفته بود .ودومین غایب آقای علی اکبرمحمودیان بود که در آن جلسه حاضر نبود و از آن به بعد هم در فعالیت
های جبهه ملی حضورنیافت.
در آن جلسه آقای دکترسنجابی گزارش داد که آقای حاج سیداحمدخمینی با ایشان تماس گرفته واز ایشان خواسته
اند که دعوت به میتینگ وراهپیمائی را لغونمایند وآقای دکترسنجابی پاسخ داده بود که ما ازچندین روز قبل از وزارت
کشور درخواست مجوز نموده ایم و ازمردم دعوت کرده ایم واکنون چگونه میتوانیم دعوت را لغو کنیم و چگونه
مراتب را به اطالع مردم برسانیم .آقای حاج سیداحمد خمینی اظهار کرده بود که شما اطالعیه لغو میتینگ را بنویسید
ما میدهیم از رادیو وتلویزیون آن رابخوانند ومردم را از لغوشدن مطلع کنند .آقای دکترسنجابی گفته بود که  « :تصمیم
به برگزاری این میتینگ در جمع اتخاذ شده ومن نمیتوانم شخصا در این مورد تصمیم بگیرم وباید با دوستانم در این
زمینه گفتگو کنم وتصمیم با دوستانم درجبهه ملی خواهد بود» واکنون دکترسنجابی در صدد بود که مطلب را به
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اطالع هیئت رهبری وهیئت اجرائیه برساند تا نسبت به آن اظهار نظر نمایند .در آن موقعیت حساس ،درآن جمع ده
نفره ،نه دکترسنجابی و نه هیچکس دیگری با لغو مراسم موافقت نکرد وهمگی بر تصمیم قبلی مهرتایید نهادند.
برنامه مراسم که ازقبل تدوین شده بود عبارت بود از تجمع ومیتینگ در میدان فردوسی و سخنرانی در میتینگ توسط
دکترسنجابی و قرائت قطعنامه توسط دکترموسویان وسپس راهپیمائی در طول خیابان انقالب به طرف دانشگاه تهران.
دو بلند گوی قوی روی سقف یک ماشین درنظر گرفته شده بود و پالکاردهائی حاوی خواسته های جبهه ملی برای
راهپیمائی تهیه گردیده بود و مسئولیت تدارکات و برگزاری میتینگ وراهپیمائی از طرف هیئت رهبری وهیئت اجرائیه
بر عهده نگارنده این سطور محول شده بود .به علت شرایط سخت امنیتی قرار بود آقای دکترسنجابی درمنزل یکی
از بستگانشان در خیابان ایرانشهر مستقر باشند و در صورتیکه امکان برگزاری میتنگ وسخنرانی ایشان مهیا شد به
میدان فردوسی بیایند .آن شب در آن آخرین جلسه مشترک هیئت رهبری وهیئت اجرائیه راجع به آینده جبهه ملی
ایران صحبت شد .تقریبا همه میدانستیم که با برخوردی شدید روبرو خواهیم گشت .به همین جهت پس از مذاکرات
درخصوص آینده ،آقایان اصغر پارسا و دکترمسعود حجازی به عنوان قائم مقام هیئت رهبری و قائم مقام هیئت
اجرائیه انتخاب شدند تا درصورتیکه شرایط به گونه ای رقم خورد که امکان تشکیل جلسه مشترک دو هیئت فراهم
نگردید ،این دونفر نسبت به امور جاری وسیاسی جبهه ملی اتخاذ تصمیم نمایند و قرار شد بقیه اعضاء دوهیئت با
مراجعه به منزل یا دفترکارآقای دکتر سیروس یحیی زاده بتوانند با آنان در تماس قرار بگیرند .دکتر سیروس یحیی
زاده عضو شورای مرکزی واز اعضای ارزشمند وقدیمی جبهه ملی بود که چون مسئولیتی در نهادهای جبهه ملی
نداشت میتوانست در دفتر وکالت و منزل خود حاضر باشد و بنابر این در آن شرایط به خوبی میتوانست نقش یک
حلقه ارتباطی را ایفاء نماید .آن شب آن جلسه در جو سنگینی از حزن واندوه ودر سایه ای پر رنگ از عواطف
واحساسات مردانی که جز آزادیخواهی و استقرار حاکمیت ملی در کشورشان واعتال ونیکبختی هم وطنانشان سودای
دیگری درسر نداشتند پایان یافت .همه با هم دیده بوسی وداع گونه ای کردند وقرار شد هیچکس آن شب به خانه
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خود نرود .پس از آن جلسه من دیگر هیچگاه دکترسنجابی ،دکتر آذر وحاج قاسم لباسچی را ندیدم .آنها در اثر
حوادثی که پیش آمد ،مخفیانه از کشور خارج شدند وتا پایان عمر زندگی خودرا در غربت به انتها رسانیدند .در آن
سالها چند نامه از دکترآذر دریافت کردم و تلفن هائی هم از حاج قاسم لباسچی داشتم.
صبح روز  ۲۵خرداد آخرین جلسه مسئولین انتظامات وبرگزارکنندگان میتینگ در منزل شادروان سیروس متوجه واقع
در بلوار شمالی تاالر وحدت که اکنون بلوار استاد شهریار نامیده میشود ،تشکیل گردید .بیش از چهل نفر از کادرهای
اصلی برگزارکننده مراسم حاضر بودند آقایان اصغرپارسا و دکترمسعودحجازی نیز درجلسه شرکت داشتند ما در حال
بررسی آخرین تنظیمات میتینگ و راهپیمائی
بودیم که همزمان سخنرانی آیت اهلل خمینی از
رادیو وتلویزیون پخش میشد که در آن جبهه
ملی را مرتد اعالم میکرد وبه همه سازمان
های سیاسی تکلیف مینمود که از جبهه ملی
برائت حاصل نمایند .ما پس از آخرین بررسی
ها در حالیکه همگی امکان برگزاری مراسم را
بسیار بعید میدیدیم آن خانه را ترک کردیم تا
عصر در میدان فردوسی در محل های مقرر
حاضر شویم.
عصر روز دوشنبه  ۲۵خرداد ۱۳۶۰ازساعت ۳
بعد از ظهر ویک ساعت زود تر از زمان دعوت
جبهه ملی ،تهران حالت فوق العاده و وضعیت غیرعادی داشت .بازار ومغازه ها بسته بودند و در تمام خیابان های
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اصلی وفرعی وکوچه های اطراف میدان فردوسی
جمعیت به طرف این میدان روان بود ولی میدان
فردوسی پیشاپیش توسط افراد سازمان یافته وابسته
به حکومت اشغال شده بود وآنها با چوب و زنجیر
وحتی سالح های گرم در میدان میچرخیدند وبر
علیه ملیون شعار میدادند .درضمن از ساعت  ۳به
بعد گروه های زیادی از همین عوامل وطرفداران حکومت به صورت متشکل و دسته جمعی از شمال وجنوب وشرق
وغرب میدان فردوسی با دادن شعار به طرف میدان سرازیر شدند .در چنین شرایطی مسلم است که برای اعضای
جبهه ملی وطرفداران و انبوه گسترده مردمی که به ندای جبهه ملی پاسخ مثبت داده بودند جائی برای تمرکز وتشکل
باقی نمانده بود .البته درخیابان های اطراف میدان
تظاهرات پراکنده وخودجوش از طرف مردم صورت
گرفت وتعداد زیادی ازمردم به وسیله زنجیر و چوب
و پنجه بکس مضروب ومجروح شدند وتعدادی نیز
بازداشت گردیدند .بسیاری از رسانه ها جمعیت آماده
برای شرکت در میتینگ را بیش از یک میلیون نفر تخمین زدند .ازهمان روز بازداشت اعضای جبهه ملی آغاز شد.
آقایان ابوالفضل قاسمی،سرهنگ ناصرمجللی،حسن خرمشاهی ومهدی غضنفری از اعضای شورای مرکزی و آقایان
هوشنگ اعتصامی فر ،حسین بیکزاده ،عباس عابدی ،مجیدشاهدی ،صادق طوسی ،علیقلی سوزنی ،حسین نایب
حسینی ،کریم دستمالچی ،منوچهر اطمینانی ،محمد یگانه ،صمد ملکی ازنخستین بازداشت شدگان بودند .تمام اعضای
هیئت رهبری وهیئت اجرائیه مخفی شدند،ازجمله اینجانب تا حدود یکسال را درمنزل اقوام ودوستان وگاهی خارج
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از تهران به سر بردم .ولی در همان وضع اختفا از طریق تماس با دکترسیروس یحیی زاده با سایر دوستان در ارتباط
قرار گرفته و از اوضاع واحوال سایرین با خبر میشدم.
جبهه ملی ایران هرگز یک جریان مذهبی نبوده ونیست .ولی هیچگاه طرز تفکر ضد مذهب ومخالف با اعتقادات
دینی مردم هم نداشته وندارد .فراوانند روحانیون برجسته درحد مرجع تقلید ودارای اجتهاد که عالقمند به جبهه ملی
بوده وبرخی در این سازمان عضویت داشته وفعال بوده اند .مضافا بر این ،شخصیت های بنیانگذار جبهه ملی از
دکترمصدق گرفته تا همکاران و پیروانش هیچیک صبغه ضد مذهبی نداشته اند و برعکس غالبا افرادی متدین بوده
اند که البته هیچگاه اعتقادات دینی خود را با مشی سیاسی و تفکر اجتماعی درهم نیامیخته اند .و قطعا به جدائی دین
از حکومت اعتقاد داشته اند.
همان گونه که در اعالمی ه دعوت و در روزنامه پیام جبهه ملی درج گردیده و در باال عینا نقل گردید جبهه ملی
درفراخوان خود برای روز  ۲۵خرداد  ۶۰هرگز به امری مربو ط به دین وارد نشد بلکه از مردم خواست تا نسبت به
لوایحی که دولت رجائی به مجلس داده بود دریک تجمع اعتراضی شرکت نمایند .این لوایح شامل الیحه بودجه،
الیحه احزاب ،الیحه بازسازی نیروی انسانی والیحه قصاص بود .درمورد این لوایح مخالفت جبهه ملی نه با یک امر
شرعی ،بل که با لوایحی بود که دولت به مجلس داده و باید چه ازطرف مجلس وچه از سوی مردم و صاحبنظران
مورد بررسی وتحلیل واظهار نظر قرار بگیرد .زیرا که اگر غرض اجرای یک امرشرعی بود چه نیازی به الیحه دولت
و بررسی و تصویب در مجلس داشت ؟ آیا مخالفت هر نماینده مجلس با هریک از این لوایح یا رای ندادن به بندهائی
از آن ها باید اقدامی خالف اسالم تلقی میشد؟
پس از  ۲۵خرداد واعالم ارتداد جبهه ملی ،از آیت اهلل منتظری که در آن زمان سمت قائم مقام رهبری را به عهده
داشتند ،در مورد ارتداد نسبت داده شده به جبهه ملی سئوال شده بود وایشان پاسخ داده بودند که «خیر جبهه ملی
مرتد نیست .آن روز آقا عصبانی بودند ویک صحبتی از روی عصبانیت کردند» .وسالها بعد آقای محسنی اژه ای به
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عنوان یک مقام قضائی در مصاحبه خود ،وقتی راجع به سوابق ارتداد صحبت میکرد به عنوان مثال از ارتداد جبهه
ملی در اوایل انقالب نام برد ولی افزود که « مادرباره زندانیان جبهه ملی وچگونگی برخورد با آنان از امام خمینی
سئوال کردیم وایشان ممکن است که فرموده باشند که خیر به عنوان مرتد آنها را تعقیب نکنید».این بدان معنی است
که حکم ارتداد توسط خود آیتاهلل خمینی نقض گردیده است .واین مصاحبه آقای محسنی اژه ای دربسیاری از روزنامه
ها درج شده است.
آقای دکتر محسن بهشتی سرشت نویسنده کتاب « زمانه وزندگی امام خمینی » در مصاحبه با پایگاه اطالع رسانی
وخبری جماران درتاریخ  ۹۱/۸/۳اظهار میدارند که « حدود یک سال پس از آن جمله امام خمینی درمورد مصدق
وجبهه ملی ،در مالقاتی که آقایان جالل الدین فارسی ودکتر شریعتمداری ،اعضای شورایعالی انقالب فرهنگی با
ایشان داشته اند وتوضیحاتی که به ایشان داده اند ،امام خمینی در مورد آن جمله گفته اند اگر این گونه است که شما
میگوئید من از حرفم برگشتم ».
چند روز پس از  ۲۵خرداد ،توسط دکتریحیی زاده به محلی که آقایان
اصغرپارسا ودکترمسعودحجازی سکونت گزیده بودند فراخوانده شدم.
آنها درشهرک غرب ودرمنزل شادروان عباس سنگانی سکونت داشتند.
در منزل آقای سنگانی عالوه بر آقایان پارسا وحجازی آقای ادیب
برومندعضو هیئت رهبری هم حضور داشتند .من و دکتریحیی زاده هم
وارد شدیم .پس از مذاکرات مفصل در باره حوادث پیش آمده وعزل
آقای بنی صدر و مسائل پیرامون آن ،در باره سرنوشت جبهه ملی
وتش کیالت آن صحبت شد وقرار شد ترتیبی اتخاذ شود که سازمان های جبهه ملی ،حتی اگر به صورت محدودتر
هم که شده حفظ شوند وبه کار خود ادامه دهند وقرار شد شخصی که تحت تعقیب نبوده و بتواند رفت وآمد علنی
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داشته باشد به عنوان مسئول تشکیالت تعیین گردد .آقایان اصغرپارسا ودکترمسعودحجازی به عنوان قائم مقام هیئت
های رهبری واجرائی وما سه نفردیگر ،روی آقای مهدی مویدزاده که در آن زمان مسئول سازمان جوانان جبهه ملی
بود به اشتراک نظر رسیدیم .تصمیم این جلسه بعدا به آقای مویدزاده ابالغ شد وایشان این مسئولیت را در آن شرایط
خطیر پذیرفت وبا همکاری یک کمیته تشکیالت ،سالها یعنی تا بیش از یک دهه به این مسئولیت خود ادامه داد.
اعضای این کمیته تشکیالت را آقایان مهدی مویدزاده،اصغرفنی پور،حشمتاهلل خیاط زاده ،مصطفی روحانی ،ابراهیم
سکاکی وفرهاد اعرابی تشکیل میدادند .چند ماه بعد یک کمیسیون تعلیمات هم برای اداره حوزه ها درکنار کمیته
تشکیالت قرار گرفت .این کمیسیون تعلیمات از آقایان حشمت اهلل خیاط زاده ،حسن طالبی ،دکترقاضی مقدم،عباس
سنگانی واینجانب تشکیل یافته بود .آقای هرمزان فرهنگ در آن دوران نوشته ها وتحلیل های ارزشمندی را برای
تشکیالت جبهه ملی تهیه نمود.
در صبح روز  ۱۴اسفند سال  ۶۰این تشکیالت تعداد افراد قابل مالحظه ای را بسیج نموده وبه احمدآباد برد ودر
حالیکه همگی شاخه هائی از گالیل سفید در دست داشتند نسبت به مزار دکترمصدق ادای احترام نمودند .این حضور
در احمد آباد در سال های بعد نیز در روزهای  ۱۴اسفند ادامه داشت و افراد به صورت متشکل از میدان توحید اول
خیابان ستارخان ومیدان ونک با اتوبوس هائی که فراهم شده بود به طرف احمدآباد حرکت میکردند وهمه میدانستند
که آن گروه باشاخه های گالیل سفید ،اعضای جبهه ملی هستند که به صورت متشکل به احمدآباد وارد میشوند.
انتشار اعالمیه جبهه ملی در  ۲۲بهمن  ۶۰به مناسبت سالروز انقالب ،جزوه هدف کور ،چاپ وانتشارکتاب امیدها ونا
امیدی های دکترسنجابی در داخل ک شور ،سخنی با مردم ومدعیان مسئولیت ،تحلیلی از انقالب ایران در دوحرکت
وجزوه پاسخی به روبرت دریفاس ،از کارهای ماندگار تشکیالت در آن دوره بود.
پس از یورش حاکمیت به جبهه ملی ایران در  ۲۵خرداد ۶۰تعدادی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی تدریجا از
ایران خارج شدند اعضائی که به خارج از کشور رفتند عبارتنداز آقایان دکترسنجابی ،دکترمهدی آذر ،حاج قاسم
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لباسچی ،دکتراحمدمدنی ،مهندس مهدی مقدس زاده ،مهندس حمیدذوالنور ،مهندس هوشنگ کردستانی .برخی دیگر
از اعضای شورا به زندان افتادند .آقایان حسن خرمشاهی ،مهدی غضنفری ،سرهنگ ناصرمجللی ،دکتراسداهلل مبشری
وابوالفضل قاسمی در همان روزهای اول و آقایان اصغرپارسا ،علی اردالن ،دکترمسعودحجازی ،دکترپرویزورجاوند
حدود یک سال بعد بازداشت شدند ومدت ها وبرخی نزدیک به سه سال را در زندان به سر بردند.
درتابستان  ۱۳۶۴در بحبوحه جنگ عراق با ایران دعوت نامه کتبی با امضای آقای عبدالحسین دانشپور نایب رئیس
شورای مرکزی به اعضای باقیمانده شورا ارسال شد وجلسه ای باحضور  ۱۴نفر در منزل آقای حسین شاه حسینی
تشکیل گردید .این اولین جلسه شورا بعد از چهار سال یعنی پس از خرداد سال  ۶۰بود .دراین جلسه اوضاع سیاسی
کشور وموقعیت جبهه ملی مورد بحث وگفتگو قرار گرفت .شادروان مهندس عبدالحسین خلیلی از اعضای قدیمی
وبرجسته شورای مرکزی در آن روز تحلیل مفصلی از اوضاع نمود وبادیدی حاکی از میهن دوستی و عشق به تمامیت
ارضی کشور نتیجه گیری نمود که تا تهاجم دشمن خارجی وجود دارد وجنگ برقرار است ،جبهه ملی باید فقط به
کار تشکیالتی وحفظ ارتباطات سازمانی خود بپردازد واز موضع گیری سیاسی که ممکن است به دفاع ازتمامیت
ارضی کشور صدمه بزند پرهیز نماید .با این تحلیل ونتیجه گیری هیچکس مخالفتی ننمود ودر حقیقت این استراتژی
مورد تایید شورا قرار گرفت .جنگ درسال  ۶۷به پایان رسید ویکی دو سال پس از آن شرایط نسبتا بهتری برای
گسترش فعالیت جبهه ملی احساس میشد وبرای شروع حرکت گسترده تر تشکیل جلسه شورای مرکزی ضروری به
نظر میرسید .مهندس کاظم حسیبی رئیس شورای مرکزی جبهه ملی که از چهره های درخشان نهضت ملی ایران
محسوب میشد ،در آبانماه  ۱۳۶۹به رحمت ایزدی پیوسته بود.
از اعضای هیئت رهبری صرفنظر از آقای دکترسنجابی که ناخواسته در خارج ازکشور به سر میبردسایرین مواضع
مختلفی داشتند .آقای علی اردالن که مدت طوالنی زندان را درشرایطی سخت پشت سر گذاشته بود و با اینکه حاضر
به هرگونه فداکاری در راه آزادی واستقالل ایران بود ولی عقیده داشت که باتوجه به صحبت ارتداد نمیشود
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ونبایدتحت نام جبهه ملی کار کرد وبه همین جهت بود که ایشان در جمعیت دفاع از آزادی وحاکمیت ملی شرکت
جست ویا بعدا به فراخوان شادروان داریوش فروهر برای تشکیل اتحاد بزرگ نیروهای ملی که مورد نظر وسلیقه
آقای فروهر بود ،پاسخ مثبت دادو طبیعی بود که با این نگرش واین تفکر برای دعوت از اعضای شورا وتشکیل
شورای مرکزی جبهه ملی آمادگی نداشت .آقای اصغرپارسا پس از گذراندن دوران زندان ،در مراجعاتی که شخصا
به ایشان داشتم ،میگفت من درسن بازنشستگی به سرمیبرم وفقط میتوانم به عنوان مشاور درکنار شما باشم وبنابر این
داوطلب دعوت از اعضای شورا نبود ولی همانطور که گفته بود از دیدار با همه دوستان ودادن تحلیل ونظر مشورتی
به آنان دریغ نمی ورزید.
آقای دکتریوسف جاللی را که استاد دانشکده پزشکی بود پس از  ۲۵خرداد  ،۶۰گروه های فشار در بیمارستان ودر
کالس درس مورد توهین شدید قرارداده واورا با شعار « استاد آمریکائی اخراج باید گردد » از در بیمارستان به بیرون
رانده بودند واو که پس از عمری مبارزه برای کسب آزادی و تدریس به دانشجویان پزشکی وتربیت پزشک برای این
کشور ،اکنون با چنین نتایجی از انقالب روبرو شده بود ،کامال دلزده ودر خود فرورفته شده بود واصوال برای فعالیت
سیاسی مجدد هم آمادگی نداشت چه رسد به قبول دعوت از سایر اعضای شورای مرکزی .تنها عضو باقیمانده هیئت
رهبری که دعوت از اعضای شورا را برای تشکیل جلسه پذیرفت وصمیمانه وباشهامت اقدام نمود آقای ادیب برومند
بود .ایشان درسال ۷۲فقط از افراد باقیمانده از لیست اعضای شورای مرکزی درسال  ۶۰دعوت به عمل آورد وحتی
یک نفر را هم خارج از اعضای قبلی شورا اضافه نکرد وهیچکس را هم ازلیست قبلی حذف ننمود هرکس غیر ازاین
چیزی نوشته یا گفته باشد حاکی از بی اطالعی او و عاری از حقیقت و کذب محض است.
اولین جلسه درمنزل آقای حسن شهیدی تشکیل گردید .حاضران در جلسه عبارت بودند از بانوفرشید افشار وآقایان
ادیب برومند ،علی اردالن ،دکتر شمس الدین امیرعالئی ،دکترپرویز دبیری ،حسین شاه حسینی ،حسن شهیدی ،حسن
خرمشا هی ،محمدرضا عالم زاده ،دکتر باقر قدیری اصلی ،تیمسارناصر مجللی ،حسن لباسچی ،دکترحسین موسویان
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و دکتر پرویز ورجاوند .شورا به اتفاق آراء آقای ادیب برومند را به سمت ریاست شورای مرکزی انتخاب نمود.
وسپس برای شروع فعالیت های جاری شش نفر را به عنوان هیئت اجرائیه برگزید .این شش نفرعبارت بودند از
آقایان ادیب برومند ،علی اردالن ،حسین شاه حسینی ،حسن لباسچی ،دکترحسین موسویان ودکترپرویز ورجاوند.
درجلسات بعدی شورا چند تن دیگر از اعضای قبلی نیز به تدریج به جلسه آمدند .آقایان دکترسعیدفاطمی ،دکترمسعود
حجازی ،دکتر سیروس یحیی زاده ،منوچهرملک قاسمی ومهندس علی اکبرنوشین از آن جمله اند .دو سه سال بعد
اعضای جدیدی با تصویب شورای مرکزی بر طبق اساسنامه به عضویت شورای مرکزی در آمدند .آقایان مهندس
نظام الدین موحد ،غالمرضا رحیم ،دکترخسرو سعیدی ،دکترمهدی موید زاده وحشمت اهلل خیاط زاده از آن جمله
اند.
در فروردین ماه  ۷۴اولین شماره نشریه داخلی جبهه ملی با نام « پیام طرفداران جبهه ملی ایران » منتشر گردید.
ودرمهرماه  ۱۳۷۴اعالمیه جبهه ملی ایران در باره انتخابات دوره پنجم مجلس که امضای شش نفر اعضای هیئت
اجرائیه درزیر آن قرار داشت ،منتشرگردید .در آبان ماه  ۷۴دومین اعالمیه درمورد انتخابات با عنوان « جو اختناق و
انتخابات مجلس » با امضای هیئت اجرائی جبهه ملی ایران انتشار یافت.
از سال  ۱۳۷۵آقایان مهندس نظام الدین موحد ودکترمسعود حجازی نیز به جمع شش نفره هیئت اجرائیه اضافه
شدند وکوشش شد تا این جمع  ۸نفره به خاطر رعایت اساسنامه ،در قالب یک هیئت رهبری سه نفره ویک هیئت
اجرائیه  ۵نفره مشترکا به اداره امور جبهه ملی ادامه دهند .در این جمع آقای علی اردالن سمت ریاست هیئت رهبری
وآقای دکترمسعود حجازی ریاست هیئت اجرائیه را عهده دار بودند .مسئولیت تشکیالت با اینجانب بود و آقای
حسن لباسچی در سمت سخنگوئی جبهه ملی قرار داشت.
در تاریخ دهم خرداد  ،۷۶اعالمیه جبهه ملی درباره انتخابات تازه انجام شده ریاست جمهوری صادر شد.در بخشی
از این اعالمیه چنین میخوانیم  « :حقیقت اینست که رای بیست میلیونی به آقای خاتمی چه ایشان بخواهند یا نخواهند
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در واقعیت امر رای اعتراض به انحصار طلبی ،بی قانونی ،نبود امنیت اجتماعی و قضائی ،سرکوب آزادی های سیاسی
واجتماعی ،خشو نت وبی حرمتی به شخصیت انسانی ،چپاولگری جمعی سودجو ،تورم و گرانی لجام گسیخته
وفقرسیاه جامعه ،در تنگنا قرار دادن پویایی های فرهنگی ،فساد و بسیاری نابسامانی های دیگر ودر عین حال رای به
مواضع اعالم شده ایشان چون احترام به آزادی،حاکمیت مردم و وفاق ملی است» .
در بهمن ماه  ۷۶نامه سرگشاده مفصل و جزوه گونه شورای مرکزی جبهه ملی ایران به آقای سیدمحمدخاتمی ریاست
جمهوری منتشر گردید .در این نامه سرگشاده جبهه ملی چارچوب های فکری آقای خاتمی دائر بر شناخت حقوق
و آزادی های سیاسی و اجتماعی ملت ایران ،تحمل عقاید مخالف و خودداری از توسل به زور واعمال خشونت،
قبول آزادی بیان و نشر عقاید و افکار ومخالفت با اختناق و سانسور ،قبول واجرای اصول دموکراسی ،تاکید بر آزادی
احزاب واجتماعات واستقرار حکومت قانون وتشکیل جامعه مدنی از طریق مشارکت آزاد همه شهروندان را مورد
تایید قرار داده واز ایشان خواسته بود که برای به اجرا در آوردن این عقاید اصولی ومفید به حال جامعه ،اقدام عملی
از خود نشان دهد .وپیشنهاداتی به عنوان راه کارهائی برای دستیابی به این اعتقادات بیان شده بود.
در هر صورت در دوران  ۸ساله ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی فضا نسبت به قبل تا حدودی باز شد و
در برخی از زمینه ها بهبودی نسبی پدیدار گشت .مثال روزنامه هائی با آزادی نسبی وبا محتوای غیر دستوری وغیر
دولتی فرصت ان تشار یافتند .انتشار کتاب با وضعی بهتر از پیش همراه گردید .فیلم و سینما وموسیقی با فشار و
سانسور کمتری روبرو بود .انتخابات مجلس ششم ،هرچند با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان ،برای
دگراندیشان و گروه های سیاسی خارج از حاکمیت از جمله جبهه ملی عرصه ای کامال مسدود بود ولی حد اقل از
میان اشخاصی که در دایره قدرت حضور داشتند ،افرادی با دیدگاه های نسبتا مثبت تر نسبت به حقوق مردم و آزادی
های اساسی ملت به مجلس راه یافتند ومجموعا مجلسی شد که حد اقلی از صدای مردم در آن شنیده میشد .در زمینه
سیاست خارجی و ارتباطات بین المللی نیز شرایط بهتری فراهم گردید .با وجود نزول قیمت نفت ،شاخص های
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اقتصادی ،وضعیت اقتصادی بهتری را نشان میدادند .فساد مالی نسبت به سایر دوره ها کمتر شنیده میشد .اما متاسفانه
ماجرای قتل های زنجیره ای دگراندیشان ومخالفان سیاسی هم در همان دوران اتفاق افتاد .شهیدان بزرگ نهضت ملی
ایران ،پروانه و داریوش فروهر از جمله کسانی بودند که درجریان آن قتل های فجیع به دست کوردالنی به دور
ازانسا نیت و مدنیت ،درخانه خود کارد آجین شدند .درغروب همان روز که خبر قتل آنان انتشار یافت با تلفن یکی
از اعضای جبهه ملی از آن خبر دردناک اطالع یافتم و من هم آن خبر تکان دهنده را به اطالع دیگران از جمله آقایان
ادیب برومند ،علی اردالن و دکتر مسعود حجازی رساندم و بال فاصله به طرف منزل فروهر ها حرکت کردم عده
زیادی از مردم و شخصیت های ملی مانند آقایان مهندس معین فر ،دکتر بهروز برومند ،خسرو سیف ،مهندس نمازی
و دیگران در خیابان و در پشت در خانه جمع شده بودند.
باالخره پیکر پاک آن دو شهید راه وطن را به داخل آمبوالنس گذاشته و به پزشک قانونی بردند و ما با عده ای از
دوستان حاضر در آنجا قرار گذاشتیم که صبح روز بعد برای تدارک برنامه مراسم تشییع و ترحیم در منزل آقای
خسرو سیف حضور پیدا کنیم .در منزل آقای سیف حدود  ۲۰نفر از گروه های مختلف ملی حضور داشتند .در آنجا
قرارشد آن جمع ،ستا د برگزاری مراسم نامیده شده و فعالیت برای برگزاری مراسم راشروع نماید .به پیشنهاد آقای
دکتر بهروز برومند و تصویب سایرین اینجانب را به عنوان مسئول آن ستاد برگزیدند .عصر همان روز به اتفاق خانم
پرستو فروهر به کالنتری میدان بهارستان فرا خوانده شدیم تا برنامه مراسم را از طرف ستاد برگزاری و خانواده فروهر
به اطالع مقامات دولتی که از نهاد های مختلف در آن جا جمع بودند برسانیم .مراسم تشییع آن دو از مسجد فخرالدوله
دروازه شمیران با حضور ده ها هزار نفر از مردم حق شناس تهران برگزار گردید و نماز بر پیکر آنان در خیابان
وتوسط شادروان دکتر یداهلل سحابی خوانده شد .قتل های زنجیره ای بسیار نا بخردانه و غیرانسانی صورت گرفت،
ولی باید اذعان داشت که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور آنها را « قتل های نفرت انگیز » نامید و ماجرای آن قتل
ها را برمال کرد ودر اعالمیه ای که صادر کرد ذکر نمود که عناصری خودسر از درون وزارت اطالعات عامل آن قتل
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ها بوده اند و عده ای از آنان را بازداشت کرد .که این حرکت نیز در جمهوری اسالمی بی سابقه بود .هرچند در
دستگاه قضائی رسیدگی وبرخورد الزم با عامالن وآمران آن قتل ها صورت نگرفت .آقای خاتمی در مقابل نظریه
جنگ تمدن ها که آقای ساموئل هانتینگتون مطرح نمود ،تئوری گفتگوی تمدن ها را پیش کشید که درجهان مورد
توجه قرار گرفت.
ولی متاسفانه ایشان از فراهم کردن زمینه گفتگو بین مردم داخل کشورخود که دیدگاه های مختلفی دارند غفلت نمود.
ویا قدرت فراهم کردن چنین زمینه هائی را نداشت .شکل دادن و نهادینه کردن گفتگوی آزاد ملی مسئله ای بود که
میتوانست پیشرفت قطار انقالب را از روی ریل نادرست به مسیر درست واصلی یعنی آزادی واستقالل برگرداند.
دولت اصالحات دریچه کوچکی راهم بروی دگراندیشان واصالح طلبان قدیمی مانند جبهه ملی نگشود .با این حال
جبهه ملی ایران در آن دوران پر از بیم وامید توانست تشکیالت خودرا تا حدودی ساماندهی کند .ده ها بیانیه واعالمیه
ونشریه درون سازمانی پیام جبهه م لی را منتشرنماید ودر روزهای مربوط به نهضت ملی مانند روزهای  ۱۴اسفند
و ۲۹اردیبهشت مصادف با سالگرد درگذشت وسالروز تولد مصدق ،همچنین سالروز قیام ملی  ۳۰تیر و  ۱۹آبان
سالروز شهادت دکترحسین فاطمی و ۱۶آذر ،روز دانشجو ،مراسمی را بر پا نماید.
با شکل گرفتن سازمان های شانزده گانه جبهه ملی درتهران وسازمان های شهرستان ها ،جبهه ملی ایران توانست به
طرف برپائی یک پلنوم برود .انتخابات در سازما ن های جبهه ملی برای انتخاب نمایندگان شرکت کننده در پلنوم
تحت نظر کمیسیون تعیین شده از طرف شورای مرکزی ،متشکل از آقایان حسین شاه حسینی ،حسین راضی
ودکترخسرو سعیدی صورت پذیرفت .و در روز جمعه دوم آبانماه  ۱۳۸۲پلنوم جبهه ملی تحت نام پلنوم اللهیار
صالح باحضور نمایندگان منتخب سازمانهای جبهه ملی درتهران ونمایندگان شهرستان ها درمنزل مهندس نظام الدین
موحد برگزار گردید .درابتدای جلسه پلنوم آقای ادیب برومند به سمت ریاست پلنوم و آقایان مهندس نظام الدین
موحد وسرلشگرناصرفربد به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند واین جانب به عنوان رئیس هیئت اجرائیه ومسئول
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تشکیالت خالصه گزارشی ازفعالیت های جبهه ملی را به استحضار اعضای پلنوم رسانیدم .درپلنوم اللهیار صالح
شورای مرکزی مرکب از  ۳۶نفرانتخاب گردید ،و پس از آن نهادهای هیئت رئیسه شورای مرکزی وهیئت رهبری
وهیئت اجرائیه توسط شورای مرکزی منتخب پلنوم برگزیده شدند.
در این جا ضروری است که اذعان کنم که آنچه در فوق قلمی گردید فقط فهرست مختصری از حوادث آن سال ها
به منظور یاد کردن از  ۲۵خرداد سال  ۶۰و روزهای پس از آن بود ،و نوشتن شرح مفصل آن رویدادها و رویدادهای
پس از پلنوم اللهیار صالح ،نگارش خاطراتی کامل و شرایطی مقتضی را طلب می کند .که امید است در آینده این
شرایط فراهم گردد.
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