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کمون   :توضیح اتحاد  کتاب   یستیگروه  بهمن   را   این  سازمان  کرد.منتشر    در خارج   ۱۳۵۶ماه  در  در    هواداران 
آن را    ران ای  در   دت کمونیستیحم سازمان ونا  ه ب   ۱۳۵۸در سال    چاپ بعدی آن ه از  د با استفا  خارج از کشور

تمامی    کهن ای. نظر به  اند افزوده   به آن  در معرفی سازمان وحدت کمونیستی  توضیحی مطالبی  اند وتکثیر کرده 
در این    هادر دسترس است، از تکرار آن   سازمان وحدت کمونیستی آرشیو اسناد  گاه  وب آن مطالب اکنون در  

 نظر شد. شده صرفتایپ ی نسخه 

 
 



 مقدمه

 

، ضمن انتقاداتی  «مسائل جنبش  مشکالت و ی »و نیز در مقدمه    «تجانسی  پروسه  یدرباره نکاتی  »در دفتر  

یان دارد.  و روابط گذشته در میان ما جراد از مشی  بحث و انتقی  پروسه خود یادآور شدیم که  ی  ه به گذشت

روری بود که  ضهای فدائی خلق و گروه ما،  چریک   تجانس سازمانی  پروسه چنین اعالم داشتیم که با قطع  هم

رورت مشخص خود دوام یافته بود، قطع گردد.  ن داشتیم و بیش از ضایرا  ی ملیجبهه پیوند دیگری که با  

بخش اروپا(  خارج از کشور )  ی ملی جبهه   هایاران سازماندعی که از اعضا و هوا سیوی  بدین منظور در جلسه 

های خاورمیانه و امریکا( در  )بخش   از کشور   رج خاایران در    ملی ی  جبهه های  با شرکت نمایندگانی از سازمان

های ازمان تشکیل شد، نظرات خود را پیرامون مسائل گذشته بیان داشتیم و خروج خود را از س   ۱۹۷۷پائیز  

ملی جبهه نمود  ی  اعالم  این  ایران  در  هم یم.  شد جلسه  اعالم  از    چنین  یک  هیچ  های سازمان اعضای  که 

ملیجبهه در خاورمیا  ی  ادامه   هنایران  به  در  ی  مایل  ملیجبهه فعالیت  هیئت  اعضای  ن  چنینیستند. هم  ی 

نیستند اظهار داشتند    ی ملی جبهه ر  د  فعالیت ی  آمریکا ضمن اعالم این مسئله که حاضر به ادامه ی  اجرائیه

یا  ذشته هیچ نوع فعالیت جبهه ی چند سال گکه ط عادی در آمریکا وجود  اعضای  ای در سطح مسئولین و 

فعالیت سیاسی   اند و یا اساساًمبارزه یافته ی  های دیگری برای ادامه گذشته یا محمل اعضای  ه است و  نداشت

 ندارند. 
جلسه  یک در  که  به بعونیم  ماهای  تصمیم نمد  جمع ظور  و  نهائی  مختلف بند گیری  نظرات    مجدداً   ی 

رساله  منجمله  )و  نظراتی  شد،  قبالًی  تشکیل  که  قر  حاضر(  بودند،  شده  شدند.  نوشته  ملی جبههائت    ی 

در جلسه شرکت نکرد و    ای از آمریکا اساساًدهنخاورمیانه انحالل رسمی خود را به مجمع اعالم کرد. هیچ نمای

هم در صورتی که دیگرانی  آن ـ  ای  کار جبهه ی  را به ادامه ت تمایل خود  و عضو و یک فرد سمپافقط د  پا ارو  از

ای نبود،  کار جبهه ی  جا که فرد دیگری مایل به ادامه ند. از آن داشت  اعالمـ  برای فعالیت وجود داشته باشند  

 افت. ی جا خاتمهدر خارج از کشور در همین  ی ملیجبههی هان فعالیت سازما
ای، عدم  فقدان رسالت کار جبهه ــ قرار گرفته بودمورد بحث  قبالًاین رساله  بدین ترتیب نظری که در

ی که  مگانتائید خود را در واقعیت یافت، بلکه ه  تنهانه   ــ  ایکار جبهه ی  ه ادام به    ی ملیجبهه تقاد فعالین  عا

شت  این امر مسلم گل به ادامه کار نیستند،  یز مایها نساده و سمپاتاعضای  روشن شد عالوه بر فعالین، حتی  

ادامه ه در این دوران، بی ک برای  آینده، برای همه واضح شده استگذشته ی  ثمری کوشش  البته این  ها در   .

های مختلف  حرکت مختلف، از زوایای مختلف، از نقطه ل نشده است. افراد  یک صورت حاصوضوح برای همه به 

این  حال به هراند. ولی همه به قض متنا  الالت متفاوت، و حتی در مواردی ل و استد . دالئاند این نتیجه رسیده به 

می نقطه  فعالیت  نظر  که  ملی جبهه رسند  کنی  ی امر  ی  جوست  نیازاب ه  این  گوی  باشد.  امروز  مبارزاتی  های 

اس و  ین احسمیزان شیوع اکار نشان دادند  ی  حقیقت که تنها دو عضو و یک سمپات تمایل مشروط به ادامه 

 . دتر از هر ابرازی نشان دا درک را به
ی  جبهه ت  های فعالیجنبه ی  شاید بهتر بود که در مقدمه و یا در کنار این نقد، بررسی جامعی از همه 

آن طی  اعضای  ری که فعالین و  گیهای پی د و نکات مثبت آن و کوشش آمعمل می در خارج از کشور به   ملی



توان گفت که تکیه بر نواقص  ک نکته را می . اما ی شد اند، شمرده می انجام داده   ــسال    ۱۶  ــهای طوالنی  سال

ای در  تیم که ممکن است عده گردد. ما واقف هس  ندیدن محاسن و دستاوردها تلقیی  منزله و معایب نباید به 

به   نسبت  خود  سابقه  با  عداوت  ابراز  برای  و  کنند  چنین  ملیجبهه خارج  محتویاتی  از  نو  ،  و  شته  این 

را  نوشته  نکاتی  دیگر  که  جسهای  هستیم  واقف  ما  نمایند.  با  تنهانه تجو  ملی جبهه ی  سابقه مخالفین  در    ی 

جا استفاده کند. اما در این این نکات سوء  ژیم منفور پهلوی نیز ممکن است ازاپوزیسیون ایران، بلکه حتی ر

ان دم فروبندیم و  بدخواهی  استفاده اید از ترس سوءشویم که یا بمی نیز مانند سایر موارد با این انتخاب روبرو  

یا   و  ابراز این مسائل،    که این تجارب خود را منتقل نکنیم،  باشیم که  استفاده، در  ن سوءامکا  رغمعلی معتقد 

ینه برای  جود آوردن زمو ه نفع اپوزیسیون ایران خواهد بود. امکان برد تاکتیکی دشمن نباید ما را از ب  نهایت به 

اترااس   برد باز  تژیک  مپوزیسیون  عدهدارد.  است  بدین   ایمکن  که  کنند  مهماتتصور  ما  دست ه ب   وسیله 

معتقدیم    نین باشد. اما قویاًکوتاه مدت ممکن است چ  . در ه کنند ما حمل  دهیم تا با آن به مخالفین خود می 

انتقاد   این  با کاشتن بذرهای برخورد منقدانه    وکه  اذهان کسانی  انتقادازخود  انقالدر  امر  به    رتصوبه ب  که 

ب افراد    ــکنند  می   در رخوجدی  این  نیستند  کم  به   ــو  بنابراین  ما  انتقادات  کرد.  خواهد  اکمک  راز  بمنظور 

مهم نیست. هدف  شهامت   بدین سیاسی  بتوانیم  ما  اگر  دارد.  نظر  را در  اندیشه تری  رشد  به  ی  وسیله کمکی 

بنمائیم، اگر ما    ــک شدیم  نزدی  آنبه سخت  ی  ز راه تجربه تیم و اآن داش   دران  راو که خود کمبود ف  ــنقادانه  

مسائل و  ه زیست بلکه باید  گاه نباید در گذشتبتوانیم کمکی به پیدایش و رشد این احساس کنیم که هیچ

  آن مغرض و وهای ایناستفاده صورت سوء، در آن و بر مبنای آن عمل کردتکالیف حال و آینده را شناخت  

ای برای  استفاده کنندگان را پایه صورت حمالت سوء . در آن ایمرده را به عکس خود مبدل ک  دخواهاین بیاآن

 ایم.رشد تفکر منقدانه ساخته 

ظیفه را  ایم، این وها ابراز داشته این سازمان   داخل، و انتقاداتی که نسبت به های  ا سازمانارتباطات ما ب

نجام این وظیفه برخوردی  ب از ایز برخورد کنیم. اجتناخود نعیوب  خود و  که به  کند  چندان می برای ما دو

 غیراصولی خواهد بود. 
به نظر و تصحیح سایر رفقای گروه رسید.  حاضر ابتدا از طرف افرادی از گروه ما تهیه شد و  ی  نوشته 

در    سپس  شد.  و تائید تصحیح    هاآن گرفت و از طرف    ر ای از رفقای خارج از گروه قرادر اختیار عده پس از آن  

ای از نکات آن  ئواالتی پیرامون پاره ذکر آن رفت( قرائت گشت. در جلسه س )که    ملی ی  جبهه آخرین مجمع  

اعضای  ای از هواداران و  با عده   پس از آن مجدداً   داد.اضافی را نشان می   مطرح شد که احتیاج به توضیحات

ملیجبههسابق   تعدیال  ی  و  شد  گذاشته  میان  شد در  داده  آن  در  بنابرایتی  نوشت.  نقطه  ی  ه ن،  بیان  حاضر 

 در خارج از کشور است.  ی ملیجبههو فعالین و هواداران سابق   ای دیگر از اعضارات گروه ما و عده ظن
می رت که  جیح  با  عنوانبه دادیم  اولین  برای  آموزنده،  و  مثبت  اقدام  تمام  یک  ایران،  اپوزیسیون  در  ر 

دنقطه  مختلف  زمینه نظرهای  می  ر  گذ بررسی  ملیجبهه شته  سائل  یک    ی  در  گروه  با  آن  مناسبات  و 

بری  مجموعه  عالوه  کار  این  شود.  منتشر  میآن واحد  نشانه که  افری  توانست  سیاسی  تا بلوغ  که  باشد    ادی 

که پس   شد هائی می انگیز سازمانکردند، مانع از تکرار سرنوشت عبرت چندی پیش در یک سازمان فعالیت می 

آن امکان  بر  اند. این کار عالوه مسئول به تشتت و دوری بیشتر دامن زده غیرورد  عاب، با برخاز انحالل یا انش

آید، از بین  می   جودبه در چنین شرایطی    ها را که معموالً مه انها و اتهامرژیم در پخش شبنامه ی  استفاده سوء



نگرفت  می  انجام  به دالئل مختلف  این کار  بدابرد.  اتخاذ شد که  ترتیبی  و  ته وش وسیله نن ولی  های مغرضانه 

 مسئول محدود گردد. غیراستفاده رژیم و افراد مشکوک مشخص شوند و امکان سوء
نتوانست    خل کشور و چه در دا  ملیی  ه جبه جا که  از آن  از کشور در زمان حیات خود  چه در خارج 

بندی  ین جمع نه چجا ک آن   های خود ارائه دهد، و ازستشک  و ، تاریخچه، دستاوردها  تحلیل جامعی از فعالیت 

می  آموزنده  و  بسیار ضروری  همه دانرا  به را  رفقائی  ی  یم،  انحکه  از  در  نحوی  شرکت  فعالیتاء  گذشته  های 

سهم خود در  کنند. ما به   ت کنیم که در تدوین این بخش از تاریخ نهضت ملی ایران همترغیب می   اند داشته 

 اهیم نمود. این زمینه کوشش خو

 

 ی مونیست گروه اتحاد ک



 گذشته بر قدین
 

تضادهائی را در    ۱۹۶۱ایران در اروپا و آمریکا، از همان اوائل کار در سال    ی ملیجبهه های  تشکیل سازمان 

خ تضادها  داشت.  ودبطن  این  از  ادامه برخی  بی  ،  ایران  در  موجود  در  تضادهای  فعالیت  مولود  برخی  و  وده 

ملهم از تجدید    که اساساً  ، خارج از کشورها در  ازمانل این س که تشکیبودند. توضیح آن   محیط خارج از کشور 

به   ملی   یجبهه فعالیت   بود،  ایران  صرفاً در  جدید  شرایط  م صوربه   علت  تشدید  سابقه ی  بارزه ت  با  ی  عناصر 

در کنار این نیروهای جدید،  نیروهای دیگری نیز شد. وجود افراد باسابقه  ی  برگیرندههه در نیامده بلکه درجب

از  برخی در    که فعالیت  ی  سابقه  کردند و برخی اساساًفعالیت می   ی ملیجبهه گذشته در کادر احزابی غیر 

 ا از نظر قدمت فعالیت به سه بخش تقسیم کرد: ارج ردر خ ی ملی جبهه اعضای سیاسی نداشتند، 

همان طیف وسیع   یندهنککس این افراد منع ــ ی ملیجبهه عضویت یا هواداری از  ی افرادی با سابقه ـ ۱

گروه   جاتدسته  مختلف درون  و  احزاب  و  ملیجبهه ها  بلوک   ی  بودند.  ایران که  دیبنایران  در  های گذشته 

لت  ود، در خارج نیز انعکاس یافته بود. حزب مو برخی بر مبانی سیاسی استوار ب  لوژیک برخی بر مبانی ایدئو

در درون    و نهضت آزادی با گرایش مذهبی، تقریباً  نالیستی ا ناسیویش اولترم با گراسایرانیایران بر بنیاد پان 

آن  حال  داشتند،  تجانس  نوعی  ملغمهحکه  خود  هریک  ایران  مردم  حزب  و  ایران  از زب   هایگرایش   ای 

بلوک    ،اهبلوک   این  برعالوه   1.اسی بودبر مبنای مالحظات سی  های آنان صرفاًبندیایدئولوژیک بودند و بلوک 

از این    ج خارو  دادند. در کنار  را تشکیل می   حزبی وجود داشت که در خارج اکثریت اعضاریغاز افراد  جدیدی  

خلسوسیالیستی  جامعه اعضای  جریانات،   )طرفداران  بها  ارتباط  نوعی  در  ملکی(  ملیجبهه ا  یل  قرار    ی 

خاص خود  ی ل و نشریه ای در اروپا تشکبودند و عده  ی ملیجبهه و ریکا( عض ی از این افراد )درآماداشتند. پاره

خواستند و انتشارات دیگر( را داشتند و بعد از مدتی در ارتباط با جریانات ایران می   سوسیالیسم ی  )ماهنامه 

 شوند. ی ملی جبهه یک تشکل، عضو  تصوربه که 

توده  ستگواب  ـ  ۲ حزب  از ح  ــان  توده،  عناصری  از  تعق  درزب  استفاده  بر  مبنی  توده  تاکتیک حزب  یب 

درون تشکیالت    بهـ    ی ملیجبهههائی از  و مآال گرفتن کنترل بخش ـ    ی ملیجبهه تحرک تحت نام  فرصت  

 
ایر احزاب م  ۱ تشکیل شد گرچه    ۱۹۶۱در سال    فاًیک جمعیت، صر   عنوان بهزادی  آضت  نه  .ان در دوران مصدق فعالیت داشتندلت ایران، ایران و مردم 

 ت:  مختصری حول سه حزب دیگر ضروری اس . توضیحی داشتندکارصورت فردی با دکتر مصدق همای از رهبران آن در زمان حکومت مصدق بهعده

ایرا   –الف   الهیار صالح، مهنحزب  رهبری  به  بختین  زاده، حق شناس، شاپور  این حزب  دس زیرک   ..... رنگامجموعهار، دکتر سنجابی  با  های  آمیزیی 

گرایش آن  ی هامختلف  از  ولی  بود  سازم ناسیونالیستی  و  ایدئولوژیک  انسجام  که   نداش اجا  بیبندیت جناحنی  بههای  آن  در  آشمار  و چندین    مدوجود 

 .  آن انشعاب محمد نخشب )تهرانی( بود ترینآن واقع شد که معروف درانشعاب 

حزب ایران از آن خارج    یران حدود نیمی از کادرها و اعضایی محمد نخشب(. در انشعاب نخشب و دیگران از حزب ا رهبرحزب مردم ایران )به  –ب  

حفظ    اساسی بر ضرورت اعتقاد به مذهب وی  با تکیه  –سوسیالیسم    –جدید  ژی مورد ادعای حزب  ایران را به وجود آوردند. ایدئولوب مردم  دند و حز ش

 میزی دیگری از همان ناسیونالیسم حزب ایران بود. غالب هواداران این حزب، کارمندان جزء و کسبه بودند.آرنگ مالکیت خصوصی، صرفاً

ایران  گرایش اولتراناسیونالیستی، طرفدار  دارای    «[ایرانیسمبنیاد پانحزب ملت ایران بر  »در گذشته  ]ه رهبری داریوش فروهر(  یران )ب زب ملت اح  –ج  

 مرداد بود.  ۲۸قبل از کودتای ی آن با طرفداران حزب توده از حوادث روزمره ی یابانی اعضابزرگ بود. زد و خوردهای خ

ور  خارج از کشهای ضربت که بهگروهاین  اعضای  تند. یکی از  د و خوردها شرکت داشناسیونالیستی نیز در این ز  دیداً دیگر ش   هایگروه  ،حزب  براینعالوه)

بود مدتی روزنامه با این تفاوت که زد و خوردهای خیابانی را بهی  هه کرد و او نیز مدعی حمل پرچم جبرا در اروپا منتشر می  وا پیشی  آمده    ملی بود 

 کشاند.(  ی نیزمل ی ههجبداخل 



علت هه به بتشکیالت جاز قوام    ای پسماندند و عده ی ملیهه جبدر  آمدند. چند نفر از این افراد    ی ملی جبهه

 ی سنتی یا کنار گذارده شدند و یا کنار رفتند. هاایجبهه  مخالفت 

ساختند. بعضی از اینان افراد  این عناصر از نظر تعداد بزرگترین بخش را در خارج می   ــعناصر جدید    ـ  ۳

ت ایجاد  علکه به شد  یل می زرگی از کسانی تشکد ولی بخش به بودنسیاسی شد   جدیداً  صادقی بودند که صرفاً 

 مبارزاتی نداشتند.ی ند و انگیزه حول این سازمان گرد آمده بوددر ایران، به  ی ملیجبههیابی ت امکان قدر
ناهم  ازترکیب  ابتدا نطفه   گون فوق  بر داشت. در ابتدا کشمکش های تفرق و چنددستگی را درهمان 

ی  جبهه های  د که قبل از تشکیل سازمانای از کسانی بوبا پاره   ی ملی جبهه اعضای  ی  بین همه   اًریبشدید تق

 رپوپائی سیفخسرو قشقائی )با هم   کردند.در خارج فعالیت می   « یی ملجبهه رهبری  »در اروپا به اسم    ملی

از جمله رهبران خودفاطمی بودند که مدتارده مگ(  نفر  ی  )دوره   امروزتر  باخها  ای  با کمک چند  را   ــ دوم( 

اعضا توده  یمنجمله  از حزب  می   ــی  کنگره منتشر  اولین  تشکیل  بودند.  قائل  برای خود حقوقی  و  ی  کردند 

کشمکش متفرق    پایانی برای این دعاوی بود. اینان سرانجام پس از مدتیی  نقطه   در اروپا عمالً   ی ملیجبهه

 شدند. 
ای  شمارهچندین نشریه تک   ،که ذکر آن رفت  پیشوادوم( و  ی  )دوره   باختر امروز  جزران به در این دو

 نیاورد.   ام یک دود مختلف منتشر شد ولی هیچ از طرف افرا  ی ملی جبهه اسم   دیگر به 
ز  ز احزاب اایران بود. تعدادی ا  ی ملیه جبهکشمکش بزرگ دوم انعکاسی مستقیم از تضادهای درون  

امر ایرااه جناح غک  این  به   ی ملی جبهه اتفاق منفردین رهبری    ن به لب حزب  طور کامل در دست داشت  را 

های مصدق در ضرورت  ی سنتی و نامه کفایتی رهبر کردند. بی خرسند بودند و بر اصل تحزب پا فشاری می ان

ضروری است قدری مکث کرده و   جااین د. در م ش سو ملی یجبهه گرایش و تشکیل  تحزب موجب تقویت این 

 تعیین کننده شد بدهیم.   ی ملیجبهه مسیر  پیرامون مسائلی که در توضیحاتی 

*     *       * 

ملی جبهه مجم   ی  تاسیس  بدو  ناهمگون.وعه در  بسیار  بود  مرت  جزبه   ای  عناصر  مانند  ملیون،  عمیدی  جعی 

ده  اخته ش شن  نفع ارباب استفاده کنند. این نوع عناصر   ا از آن بهده بودند تکر جریانات    خود را داخل ها  نوری 

ی  جبهه زودی معلوم شد که برخی دیگر از رهبران  . طی یک سال اول حکومت مصدق به ودی طرد شدند زبه 

  هاآن های آنان یبطلو جاهضعف از نقاط  اع با استفادهارتج بعداً کهنایاند و یا تجاع بوده یا از ابتدا مامور ار ملی

بسیار  به را   افراد  است.  گرفته  وخدمت  حائری سرش   معروف  مانند  مدرس(، حسین ناسی  سابق  )همکار  زاده 

بقائی و زُهری )رهبران  «ی ملی جبهه سرباز فداکار  »اصطالح  مکی )به  ملت    حزب زحمتکشان(، دکتر مظفر 

او قد علم کردند.    دکتر مصدق کرده و باالخره در مقابلی  یا آن برنامه   ا این مخالفت ب  تدریج شروع به ایران( به 

بودند    ی ملیجبهه های اساسی  قدری وسیع و حاد بود که این افراد که زمانی رکنم از مصدق به دحمایت مر

بود    ی ملی جبهه اصلی    از رهبران  )سید ابوالقاسم( کاشانی که  اهللرفت طرد شدند. آیت زودتر از آنچه تصور می 

همین سرنوشت  به   پس از چندیداشت نیز    لیی مجبهه و سهم بزرگی در جلب حمایت اقشار و نیروهائی به  

به دکتر    دچار شد. طرد شدن سریع این افراد از طرف مردم، بیانی بود از حمایت و اعتماد کامل مردم نسبت

ن حزب در  تریترین و منضبط ذشته پس از حزب توده وسیع ن که در گب زحمتکشاحزبی مانند حز  مصدق.



صدق تنها رهبر نهضت ملی بود و این مقام  قلیل یافت. ماز اوباشان تود، ظرف مدت کوتاهی به مجمعی  ایران ب

 از طرف مردم تائید شد. مکرراً
نیم در  که  کسانی  میان  حکوی  هدر  مصدق دوم  او    مت  طبا  از  وسیع  یف بودند    یهاش گرایی 

مهندس  و  شایگان  فاطمی، دکتر  دکتر  مانند  این طیف کسانی  انتهای چپ  در    ناسیونالیستی وجود داشت. 

د قرار  نهرضوی  در  داشتند.  اشتند.  قرار  سنجابی  دکتر  و  صالح  الهیار  کاظمی،  باقر  مانند  افرادی  دیگر  ایت 

حد وسط قرار    ، دکتر آذر دربیسیمهندس حزاده،    ن، زیرک ، مهندس بازرگاای دیگر مانند دکتر صدیقیعده

 دند(.ان اصلی نبو رهبر زمان جزوار و داریوش فروهر در آنداشتند. )کسانی مانند دکتر بختی

که  طوری شد، به بیشتر می   ی ملیجبهه شد، رادیکالیسم در  می   هر چه مبارزه با ارتجاع و شاه دشوارتر 

ردر   به  سلم  کامالً   هاکالادیاواخر حکومت مصدق،  و دیگران  بودند  نمایند مشاغل  ط  و  و سفارت  ی  گ رسمی 

 گمارده شده بودند.
کودتای   از  رهبرامرداد    ۲۸پس  غالب  زندانی شدن  بهو  ارتجاع    ن،  اصلی  فشار  که  شد  معلوم  زودی 

ب  دائمی  تبعید  و  حبس  در  مصدق  دکتر  است.  رادیکال  بخش  خشونت  ه متوجه  با  فاطمی  دکتر  برد.  سر 

ش زائدالوصف اعدام  شای  دکتر  ظاهراًد.  زندان  سال  سه  از  پس  رضوی  مهندس  و  حق    یگان  ولی  شدند  آزاد 

پوش دوزی خواهد کرد.  کند و پاحمل نمی وجود آنها را ت  ژیم مشخص کرد کهشتند و رندا  یگونه تماس هیچ

یش بود( زنده  گرا  اینی  سته نبود ولی از هواداران برجران  رهب  و زپور شیرازی )که جارج آمدند. کریم به خ  آنها

 .... سوزانده شد. هزند 
وابط  تی بود که برای حفظ حداقل رزمان با حرکاکردن آن هم این بخش و متالشیورود فشار خاص به  

ه را  جهت که شعل از آن   ــدوران نهضت مقاومت    ــوجود آمد. این دوران    و فعالین به   ای از رهبران بین پاره 

  به وجود ای  ی را در عده اندهبه ایجاد نوعی تشکل و سازم  رت و نیازو درک ضروس  اشت و احسازنده نگاه د

محمد صادقی و دوستان او و نیز حزب  رمی  فراد ذکر شده، کسانی مانند ا  جزخور شناسائی است. به آورد، در

بودند. در چسوسیالیست دکتر خنج این دوران موثر  ای در  بو نین  رک  امکان تح  ۱۳۳۹ال  د که درس حوالی 

 2. وجود آورد برای اولین بار کوشید که نوعی تشکیالت به   ی ملیجبهه وجود آمد و   به جبهه برای دید ج
باقی مانده بود )در رهبری(.    ی ملیجبههزمان در  این   ایش دردو گر  ، صرفاًرادیکالشی گرایش  با تال

اعتبار    زب ایران بهح  ح غالباز جناکاران او  داشت. هم  وخیتخرترین فرد بود و نوعی شیالهیار صالح مشهو

تشکیالت   هنوز  شهرت  ملی جبههاین  نیامده  ه ب  ی  حر  عنوانبه وجود  شدند.  شناخته   ها آن زب  هبران جبهه 

زمان در    عنوانبه  این  در  تنها دو حزب دیگر  بود.  آمده  وجود داشت.    ی ملی جبههحزب غالب و مسلط در 

عاب کرده بود و رهبر آن )نخشب( در خارج بود از  ان انشزب ایرکه در گذشته از همین ح  ایران مردم  حزب  

ی عمومی  یشناساو    کاری  ظ سابقه ابر نداشت که از لحیگر افرادی را دربود و از جانب دیک جانب مورد غضب  

دارهم ایران  ملت  باشند. حزب  رهبران  پرستیژ  طراز  نظر  از  نیز  فروهر  آن د   هک  ــ رهبری  یوش  عر  مل  ازمان 

 
اران مصدق  طرفدی  عنوان حزبی که همه(، به)با فراکسیون وطن مجلس اشتباه نشود   امون تشکیل حزب وطنهائی پیرر حکومت مصدق صحبتدر اواخ  ۲

 عمل در نیامد. ی به مرحلهگاه هیچرا متشکل کند، وجود داشت ولی 



اح  ترتیب رهبران جنتوانست قرار گیرد. بدیندر مقابل رهبران حزب ایران نمیوجه  هیچبه   ــد  کننده بوتعیین

 3. یقی در راس کار قرار گرفتند غالب حزب ایران و عناصر منفرد مانند دکتر صد 
ه ولی پذیرفته نشده  ردی عضویت کتر و احزابی که تقاضات کوچک اجهطرفداران دو حزب دیگر و دست

ه  جبه  کردند که رهبریدند و پیشنهاد می وشدت ناراحت بایران از این وضع به ز جناح دیگر حزب  بودند و نی 

ند و  ، رهبران حزب ایران و منفردین که خود حزبی نداشتاز نمایندگان احزاب مختلف تشکیل شود. در مقابل

نحل شوند. حزب  اب ماحزی  خواستند که همه ی کردند، مزیابی نمی نی که احزاب موجود را اصیل ارنیز کسا

ی  جبهه د و وارد تشکیالت  رهبری دکتر خنجی که حزب کوچکی بود خود را منحل اعالم کر سوسیالیست به 

د  ملی به علت  بود،  نسبتاًشده  تعلی  ورزیده، عمالً  اشتن کادرهای  امور  به   و ماتی  کنترل  را    تشکیالتی جبهه 

گرفت. د امر   ست  شد.    این  درونی  تضادهای  تشدید  ابعاد    وجود به موجب  دیگر  تضاد  چند  تشدید  و  آمدن 

به  را  مناقشات  و  انحالل  جائی کشاند که داختالفات  به  روند خود منجر  دس  )دوم( شد. مهن  ی ملیجبهه ر 

اختالفات بینشی و    علتبه   نبودند   یبحز  ای دیگر که سنتاًنی و عده اهلل طالقاندس سحابی، آیتبازرگان، مه

آوردند و خواستند که تشکیالت    به وجود   ۱۹۶۱یت نهضت آزادی را در سال  سبک کارشان با دیگران، جمع

هبری خلیل ملکی نیز تقاضای  ره ا بهسوسیالیست ی  جامعه شود.    ملی ی  جبهه یک حزب عضو    نوانعبه   هاآن

  ظر بین نیز اختالف ن  ی ملیجبهه سازمان دانشجویان وابسته به    بود. در  یک حزب را کردهی  مثابه به ویت  ضع

ت. دکتر مصدق معتقد بود که  که نبودند، تشدید یاف  هابه ضرورت وجود احزاب بودند و آن که قائل    کسانی

  ی ملی هه بجشورای    شود و هیئت اجرائیه وها تشکیل  جات و گروه ه تاز احزاب و دس   باید صرفاً  ملی  یجبهه

م موضع در  تدا اعالر ابدر زندان بود دگردد. مصدق که  جات تشکیل  ه از نمایندگان احزاب و دست  باید انحصاراً

نظرات خود رسطح علنی نمی  و  نامه کرد  از طریق  بیان می ا  افراد  و  احزاب  به  داشت. تشدید  های خصوصی 

درونی جبتض کنگره ادهای  برگزاری  و  سال    لی م  یجبهه ی  هه  نظر  ۱۹۶۲)  ۴۱در  مورد  شورای  انتخاب  و   )

ترین اسناد نهضت ملی ایران  ترین و گویانامه شد که از جالب ها موجب رد و بدل شدن یک سلسله  حزبیغیر

  یراً ماهیت جریاناتی که اخ  بر   رو که پرتو روشنگری شان و نیز از ایناهمیت تاریخی لحاظ    ها به این نامه است.  

  شوند. در این می اندازد، در انتهای همین نوشته چاپ  آمده است می   به وجود در ایران    ی ملی جبهه ام  ت نتح

ها کنیم. مصدق در این نامه م را مالحظه می ود   ملی  یجبهه مان دکتر مصدق علیه رهبری  ابی ی  ه اسناد مبارز

می اعال کم  اینان  دارد  ر  رینتکوچک» ه  در  مصالح  قدمی  نداشته   «ملکتماه  شدن  بر  زندانی  حتی  اند، 

کسب    آنهای  ماههچند  جهت  به    «محبوبیت»در  است،  می  هاآن بوده  دول  کند پرخاش  مانند  ت  که 

پذیرفتن  می   « تراشیکیل و» نفی  با  و  از  کنند  کاری  که  بازنشستگانی  برای  را  جا  احزاب   هاآن نمایندگان 

 .کنند می  آید بازبرنمی
نیز   ساکرهبران  می نمیت  البته  مصدق  فریب  در  سعی  گزارش نشینند،  و  واقع    یهاکنند  خالف 

رده و  ( است تحریف ک ی ملیجبهه احزاب  رورت تحزب )دهند. با کمال گستاخی حرف مصدق را که بر ضمی 

در  یگو  کنند که وانمود می  به شرکت حزب توده  نظر  ب   ملی ی  جبهه ی مصدق  او درس دارد.  د که  دهنمی   ه 

 
آزادی هن ۳ نهضت  یادآوری است که  به  تشکیلالزم  و  وز  نیامده  تسوسیالیسی  جامعه  نشده  به عضویت جبهه در  نیز  را  و حزب سو ها  سیالیست خود 

 منحل نموده بود.



دفاع کند و    هاآن کنند که یا باید از نظرات خود دست بردارد و از  حزب توده خائن است. مصدق را تهدید می 

 4!باشد  «گاه حاکمهشادمانی دست»یا شاهد 
وریشس پایداری کرده  ناو منبود که از این بادها بلرزد. کسی که در مقابل رزم   اما دکتر مصدق بیدی

م  در  تهدیبود،  و قابل  از    عابار  د  حاکمه»رهبران  دستگاه  می   « شادمانی  کرد.  نیز  و  کند  مقاومت  توانست 

سوم براین    ملیی  جبههپذیرفته شد و   ی ملیجبههاصل تحزب در   وشدند    فاعرهبران مجبور به است  سرانجام

 اساس آغاز به کار کرد. 
دی درونی بر مبنای اصل  نبه رود. جبهه ساسی اشارند نکته اتمه این بحث الزم است به چخا  از  پیش

اندیش مدافع اصل تحزب بودند و مخالفین  کار و درستنی نیست که افراد درست هیچ وجه بدین معتحزب، به 

ها و  با محرک . در طرفین جریان افراد و عناصری  نین نیست چ  اًمطلق  .دی از قماش دیگر بودند تحزب افرا 

با احزاب ه ند. مخالفت عد قرار داشتر متفاوت  های بسیاانگیزه بر مب  ای  بر اساس  نه  بلکه  از رهبری  نای دفاع 

یاری  حرکت آنان در بسی  ه کنند ده و تعیین سامان بووسربی   لباًوجود غاشاهده این واقعیت بود که احزاب مم

و مبنای  که پایه    چه از آن  کردند. احزاب بیش مخالفت می   اهآن رو با  بندی بود و از این وارد مالحظات دسته م

نوعی گروه لوژییدئوا باشند  پاره   بندیک داشته  اصرار  و  بودند  از  سیاسی  از  رسمیت  بر  آنهاای  دفاع  نه  یافتن 

 طلبی بود. ت شراکت در رهبری و قدرت بلکه بر اساس خواس  ــست است خودی خود اصلی دره که ب  ــتحزب 
ت که مهندس  د داش ( وجور تحزببی )طرفداک جناح حزدر درون حزب ایران نیز ی  که ن اینکته دیگر  

خود در ابتدا طرفدار دادن  ها در اقلیت بودند. شاپور بختیار  از آن جمله بودند. این پور بختیار  زاده و شازیرک 

 ها منصرف شد.  ولی بعد   ات تام به الهیار صالح بوداختیار
توده  ب  حزعضویت خود  ی  مسئله   هکآن ر با  ران سابق و فعلی حزب توده نیادطرف   که ایندیگر  ی  نکته 

نبود از حزبی مطرح  می   ها،  آن دفاع  در  کادرها  این  البته  فعال   کردند.  وجود  با  به زمان  در جبهه  علت    بودن 

یژن جزنی و  ر داشتند. از این جمله بودند فعالینی مانند بی در موضعی جانبی قراابهه کار جی  فقدان سابقه 

 بودند.  وده بریدهاز حزب ت حسن ضیاء ظریفی که
مدتی کوشید تا با    ی ملی جبهه شد. رهبری  های شدید مانع از انجام کارها می این کشمکش  ،هرحاله ب

این کشمکش بر  بیشتر  تمرکز قدرت  فائقایجاد  الهیار    ها  قرار شد  اجرائیه شود،  شود.  صالح مسئول هیئت 

شود  د ولی گرهی را نگ این کار انجام ش  ل بگیرد.یارات کامکند و اختهیئت اجرائیه را خود انتخاب  سایر اعضاء

ی  جبههداد و اساس    فاع است  ی ملی جبهه طور که گفته شد با دخالت دکتر مصدق رهبری  جا که همان تا آن 

  مور تصحیح ه جریان ابرنامگی بیشتر از آن بود ک بیما تضادها، سردرگمی، انفعال و  ریزی شد. اه سوم پای  ملی

برد و هیئت اجرائیه  سر می ه مشی، در حال انتظار بامه و بیبرنه، بی با برنام  در مقابل ارتجاعِ  ی ملی جبهه شود.  

ای  یافته ام ن قوجریاخود استعفای ودند، با را عنوان کرده ب « صبر و انتظار»سیاست  و شورا که در گذشته رسماً

ادامه  باقی ی  برای  آزادی و جامعه   نگذاشته   کار  نیز، جمعیت نهضت    5،هاسوسیالیست ی  بودند. احزاب جدید 

 
تائید خفقان  ی  منزلهدارند که عدم دفاع از این رهبران بهگیرند و اظهار میر میا کبه  وزی این رهبران نیز عیناًاستدالل چندش آور را پیروان امر این    ۴

منتها این بار    .کنندمین آموزش را به پیروان خود منتقل  ند همیشوکه افرادی با مصدق چنین روبرو میتی نیست. هنگامی  جای شگف! البته  رژیم است!

 این جواب مصدق بود.  « بدون تردید نه شما و نه رژیم.یا دفاع ازما و یا دفاع از رژیم.»تر و حقیرتر. ه در سطحی مبتذلنیز مانند همیش
های ائتالفی بود.  نیکی از این سازما  «نیروی سوم»لفی شدند.  ای مخته ها وارد ائتالف(، آن۱۳۲۶ب توده )لکی و خنجی از حز خلیل م  ز انشعاب پس ا ۵

داد خلیل ملکی و دکتر خنجی از هم جدا شدند. خنجی حزب سوسیالیست را تشکیل داد و وارد نهضت مقاومت شد. هم این حزب و هم  مر  ۲۸پس از  



مشخصی در مقابل ارتجاع که با ابزار انقالب  ی  مشکل جدیدی را در این شرایط نتوانستند حل کنند و برنامه 

ه فراتر  عالمییکی دو ا  غذ و صدور سوم از حد تشکیل روی کا  ملی   یجبهه   هند.ائه دسفید به پیش آمده بود ار

مردم نیز کم کم به سردی  تا حدی که اقبال  به نتیجه نرسید    ی ملی جبهه دهی  نرفت و کوشش برای سازمان 

تی نبود  که عضو هیچ تشکیال   ــاهلل خمینی  آیت   ــملی و مذهبی  ی  سوی قطب دیگری از مبارزه گرائید و به 

 وجه شد.مت

*     *       * 

ها در خارج در اکثریت  حزبی غیردر خارج از کشور تحت این شرایط انجام گرفت که    وقف   تضادهایانعکاس  

ها در یک جانب  سوسیالیستی  ، ملت ایران، نهضت آزادی و جامعه اشتند. طرفداران احزاب مردم ایران قرار د

دو شکل    به   و آمریکا  . کشمکش در اروپاقرار گرفتند   جانب دیگر  ردها و جناح غالب حزب ایران  حزبی غیرو  

اب و تشکیل دو سازمان  انشع  صورت صورت اخراج چند صد نفری، در آمریکا به مختلف بروز کرد. در اروپا به 

وپا  در ار  .ایدئولوژیک متفاوت نیز داشتند   هایگرایشدر تبعید( که    ی ملیجبههدر آمریکا و    ملی  یجبهه)

فاوت و نیز نقش دکتر شایگان، علت جو متمریکا به تند. در آ ر دست گرفکنترل کار جبهه را د  ها مدتیبیحز

 امر بدین صورت واقع نشد. 
در این دوران ضروری است. این توضیح هم از    ی ملی جبهه رد مسائل  مختصری در موتوضیح بسیار  

زمینه  انتقاد ی  جهت روشن شدن  و  ازو ه   زم استال  بحث  اکثریت قریب  ن جای  م    ی اعضا  اتفاق  بههت که 

توانند  سهولت می ع ندارند و به نبوده و از ماوقع اطال  ی ملیجبهه اخیر، در آن دوران عضو  های  جبهه در سال

واقع شوند، کما   مانیپوالسیون  نفری گذشتهی  تصفیه ی  که مسئله هنگامی   که اینمورد  در آخرین    چند صد 

وده در این مورد استفسار کرد، یکی از  ها نبفیه جریان تص  که خود دری  یز رفقاهه مطرح شد و یکی ابمجمع ج

اخراج  این  اصلی  به   اهعاملین  را  قضیه  که  کوشید  ابتدا  هنگامی کلی  در  سپس  و  شود  ارائه منکر  با  ی  که 

بتوضیح انکار  اظهاها  ندید،  ممکن  را  که  اش د  ریشتر  ااین»ت  بوده  قانونی  هر  «.ستها  ازبه  هم  جهت   حال 

 اتی داده شود.  حضروری است که توضی «ی قانونی کارآ»هم  و  ی ملی جبهه ی دهای ماهو ن شدن تضا روش 

تحزبکه جدال هنگامی مورد  در  ایران  به   به  های  شد،  کشیده  اصلی  خارج  محور  در  تغییراتی  تدریج 

طرفد ه ب  ــتحزب    ــتضاد   که  کسانی  آمد.  تاوجود  احزاببود  حزب ر  به  وابسته  یا  یا  و    سیونالیستاولترانا  ند 

بودند )جامعه  ایدئولوژیک در راست  سوسیالیستی  مذهبی  نظر  از  نبود( در جمع  ها حزبی غیرها هنوز عضو 

کار  جناح محافظه   ،ها آنقدر ادامه یافت تا باالخره دو جناح مشخصبندیها و دسته بندیجناح   تند.گرفقرار می 

سنتی  جن  و  مترقی و  مقاباح  در  چپ  قرار   لتر  تشکیالتی    ب قری  تند.گرف   هم  و  سیاسی  بحران  سال  دو 

ز انجام کارهای روزمره  عالی ادر اروپا را مختل ساخته بود. هیئت اجرائیه و شورای   ملی   یجبهه های  سازمان

بودند. هر کمیته  قرار میبا سایر کمیته   شهری مستقالًی  عاجز شده  بر  تماس  را  م  تا  در کها  وافقت سایرین 

کرد( جلب کند.  العاده )که هیئت اجرائیه در برگزاری آن مسامحه می فوق ی  ره انس و کنگ یل کنفرکشبرای ت

 
د را منحل اعالم  حزب سوسیالیست خو  ۱۳۳۹کردند. در سال  میحمایت  های آن  د متعددی از جبهه یا برنامها )ملکی( در موار هالیستسوسیی  هجامع 

ها که پس از مدتی تقاضای عضویت داد، تقاضای پذیرفته  سوسیالیستی  ی ملی شدند ولی چون جامعهجبههصورت انفرادی عضو  آن بهضای  اعکرد و  

 درون جبهه آمد.هها بسوسیالیستی  لی دوم، جامعهی مجبههبا انحالل   شد. کرد، از ورود آن جلوگیرییک مجموعه را می صورتهبجبهه  درون به شدن 



کار و شکل سازمانی به نهایت خود رسید تا    ِ ، سبک شیمخط در طول این دو سال، قطبی شدن نظرات بر سر  

)فوق ی  باالخره کنگره   که این را  محافظه   ی شمخط . غالب طرفداران  د وانده ش ( فرا خ۱۹۶۶العاده  کارانه، خود 

تشکیالت   ملیجبهه طرفدار  )جبهه    ی  ایران  در  می }ملی{ی سوم  بود(  شده  منحل    مشی خط دانستند.  دوم 

طور کلی )بدون روشن کردن خطوط آن(، انقالب دموکراتیک نوین  مسلحانه به ی  مبارزه ی  چپ طرفدار شیوه

تربیت   مداکو  آموزش  با  سازمار  مستقل ارکسیستی،  یک راایزان  و  احزاب(ن  وجود  )بدون  رعایت    پارچه  و 

د را  کرد و تزهای جدیمخفی مرکب از چند نفر کارها را رهبری می  دیسیپلین شدید سازمانی بود. یک گروه 

جناح سنتی از  العاده،  فوق ی  د. در کنگره دانام افراد با نام مستعار و بدون ذکر وجود گروه مخفی ارائه می   به 

نلحا تعداد  در  گامایند ظ  پیشن  کنفرانس  در  گرفت.  قرار  بحث  اقلیت  از  پس  کنگره،  در  سپس  و  کنگره 

بداند نظرات    که این چپ را بدون    مشیخط نگره  ارائه شده بود، ک   هائی که از جانب طرفین کتباً رساله   یدرباره 

ولی  دند  رک کراعتراض ت  عنوانبه جلسه را  ن جناح دیگر  یک گروه مخفی است، به تصویب رساند. نمایندگا

اساس  مطابق  جلسه  و  هنوز  ب   نامهآئین نامه  و  داشت  و  ه رسمیت  تشکیالتی  مقررات  و  داد  ادامه  خود  کار 

به را  رسان  سازمانی جدید  اجرتصویب  ب ی  ائیه ده هیئت  )که  کرد  انتخاب  بقیه  ه جدیدی  نفر  اعضای  جز یک 

مخفی   گروه  اهمان  اجبودند(. پس  کنگره، هیئت  با  ز  اختیرائیه  به    مشیخط   اشتنار ددر  و مقررات جدید 

)حوزه کمیته ی  کلیه  جریان  های  از  کتبی  گزارش  با  همراه  را  جدید  مصوبات  و  کرده  سرکشی  جبهه  های( 

که کسانی  کرد  م می رسانید و سپس اعالاطالع می ندگان را به خروج اقلیت نمایی  ه، و مسئله نگرو ککنفرانس  

ندار  طوربه   را  آن ی که  یهامانند، آن می اقی  هه بضویت جبارند در عمصوبات را قبول دکه   ند در  کامل قبول 

با  ادطرف   عنوانبه صورت تمایل   ارتباط   راآن  ی که اساساًیهاولی آنمانند،  باقی می   ملی  یجبهه ر در نوعی 

  ر نف   ۴۰۰به    فر ن  ۷۰۰از    ی جبهه در اروپا رسم  ییب اعضااین ترت  ها را باید ترک کنند. به ند کمیته قبول ندار

  نفر تعیین تکلیف نمود.   ۳۰۰رای  بای دمکراسی  ایک مصوبه در ظاهر فریبب  «قانونی»ی  تقلیل یافت و تصفیه 

نی که مایل نبودند مقررات سخت تشکیالتی را رعایت  سنتی بلکه کسا  طرفداران جناح  تنهانه در این مسیر  

دستور کار قرار گرفت و  رکسیستی در  مطالعاتی مای  برنامه   ن با این جریان، زماشدند. هم   کنند کنار گذارده 

 ایران آزاد منتشر شد. ی مسلحانه و انقالب دموکراتیک نوین در نشریه  مشیخط  یدرباره تزهائی 
آمریکا آن   در  محافظه با  خط  و  که  شایگان  دکتر  وجود  ولی  داشت  اکثریت  اجرائیه  هیئت  در  کار 

از هاز واحدها از تستنکاف بسیاری  ا ابعیت  از س جرائیه م یئت  ی جبهه دوم  ی  آنان شد. در کنگره ی  لطه انع 

ولی هنوز  اختالفات شدید، نوعی سازش در ترکیب هیئت اجرائیه انجام گرفت    رغمعلی (  ۱۹۶۳آمریکا )  ملی

ی  سئله آمریکا م  داد که در ه را نیز باید تذکر  بودند بود. معهذا این نکت   ترها که متشکلاکثریت آن با سنتی 

ح سنتی به اصل تحزب در کل  ها نبود چون حتی مخالفین جنا دائیزاب عامل اساسی جوجود یا فقدان اح

یک از  عبارت دیگر هیچ به   کردند. رزیابی نمی را اصولی ا  هاآن حرکت  ودند )ولی احزاب موجود و نقطه معتقد ب

با اکثریت    که ی  یه، واحدهاپس از کنگر چندماه  ظرف  ل نداشت.  را قبونظائر آن ه و  پارچیک ی  طرفین تز جبهه 

اج همراهیئت  نبودند  موافق  و    ه رائیه  کردند  انشعاب  اجرائیه  هیئت  اقلیت  ملی جبهه با  با    ی  را  تبعید  در 

تز    مشیخط  و  مسلمبارزه چپ  روشن  ایضاً)  حانه ی  ب بدون  آن(  خطوط  و    دووجه کردن  امروز آورده    باختر 

  « در آمریکا  ی ملیجبهه»  کهطوری   د کرد بهسرعت رش کردند. این سازمان جدید بهمنتشر    سوم( رای  وره )د

با افول جبهه در ایران به  ر یک  سرعت تحلیل رفته بود از مواضع خود دست برداشت. دو سازمان فوق دکه 



)آوی  کنگره  اتحاد کر۶۶ریل  مشترک  ای(  ولی  بادند  مطلق  ن  اکثریت  اجرار  و شورهیئت  از مشی چپ  ئیه  ا 

ایران خارج از    ی ملی جبهه های  تشار یافت. سازمان جدید نام سازمانان انکماک  باختر امروز انتخاب شدند و  

تعو نیز پیشنهاد  اروپا  به  انتخاب کرده و  اروپا»  صورتبه نام،    ضیکشور )بخش آمریکا( را  که  داد  را    «بخش 

د بدون  وجود آمه بار نوعی وحدت صوری سازمانی بین آمریکا و اروپا بلین  ی اورا بب  پذیرفته شد. بدین ترتی

 مشترکی داشته باشند.    مشترک یا هیئت اجرائیه یا شورایی  ههرگز این دو سازمان کنگر کهاین
بین سازمانی  ارتباط  حتی  و  انسجام  ببخش   فقدان  مختلف  بود درجه ه های  هنگامی  ای  از  که  پس  که 

از فعالین و  عده  ۱۹۷۰ال  در س چند سال   ایجاد  ها  هیئت اجرائیه و شورای این بخشاعضای  ای  به  تصمیم 

را  آن   ردند و راساًکرا مطرح نهای اجرائیه و نه در شوراها آن یانه را گرفتند، نه در هیئت بخش جدید در خاورم

تند از بین برد و باالخره در  داش ای  ه عده هائی را کخاورمیانه، مخالفت ی  قیت کار جبههدند. موفوجود آوره ب

 )با شرکت سه بخش( تشکیل شد.  ی ملیجبهههای ن سازما مشترک ی  ن کنگرهاولین و آخری ۱۹۷۲سال 

*     *     * 

های  متعددی مانند جدال ائل  گذشت مسدر خارج می   ی ملی جبهه بدین ترتیب طی چند سالی که از تاسیس  

)همختلف  م جدال  ناشی  درونی  انعکاس  هم  و  خارج  شرایط  افولاز  داخل(،  ملیجبهه های  و  د   ی  ایران  ر 

برداری از موقعیت به  بهره   شدن کسانی که در پیشدن و خارج جا منفعلاز آن   ل تشکیالت آن و تالشی کام

  د سئولین جدیها و ممسئولیت شدن دائمیجبهه و عوض  نوغییرات فکری در آمده بودند، ت ی ملیجبهه درون 

روزنامه  در  را  خود  نظرات  یک  هر  می که  ارگان  صلحهای  نهروی  از  حمایت  )از  تا  آوردند  گرفته  دوست 

در کاراکتر    سوم ........ تغییر اساسی  ی ملی جبهه راج طرفداران  اخ  ج و(، خرو ی مسلحانهمبارزه ری از  داجانب

علت رشد خود و هم در اثر  طور اخص گرایش کمونیستی، هم به ه ود آورد. گرایش چپ و بجوه ب   لیم  یجبهه

بدون   شد  مسلط  گرایش  سایرین،  تش  که اینغیبت  خواستجواب کیالتی  شکل  باشد.  گوی  جدید  های 

مختلف  آمیزی رنگ و    هایگرایشهای  میزان یستیکمونغیرکمونیستی  تع،  در  متفاوت  پی های  و  ری  گیهد 

طرقی که در فوق  داد. تضادهای سابق به فعالیت نشان می ی  خود را در هر زمینه و عرصه   اد، اثرات تی افرزامبار

  ای از افراد ی شدیدتر، تضاد بین محتوای کمونیستی و رادیکال پاره لی تضادکردیم منتفی شده بودند واشاره  

بی  سازمان جبهه و    باروبند و شکل  ب نامتجانس  بود  شدت مخل ه ای  اخ   . شده  بر   هایگرایش تالفات در  عالوه 

پی های  آمیزی رنگ ا  ی  ایدئولوژیک  و  تعهد  میزان  در  اختالف  چنانایدئولوژیک،  به گیری  شد  گفته    شدتکه 

به مبارز وجود داشت. عده  بودند، عدهحرفه ی  ه ای مایل  یا اساساًای  یا  این ضرورت را نمی   ای  و    که آن دیدند 

برا را  آ خود  انجام  نن  ی  من یافتمی آماده  هم  ند.  با  تعهد  میزان  و  نظری  لحاظ  از  که  را  کسانی  مبارزه،  طق 

بودند به شبیه نزدیک تر  اتر می هم  از یان فدر م  ین گرایش طبعاًکرد و  ترتیب    عالین  بود. بدین  همه شدیدتر 

رت  بحث ضرو  هرو باالخ  وجود آمد ه بجا  جا و آن ر اینمنسجم( کمونیستی دغیرهای کوچک )و هنوز  جریان

پایه ها  تشکل   ایجاد همه   ایدئولوژیکی  بر  غی  در  بود.  پارادوکس  یک  این  و  شد.  زده  دامن  لب  اسطوح 

ملی جبهه کنونی  اعضای   کسانی    ی  د از  که  مسئله بودند  با  گذشته  احزاب    ملی   یجبهه رهبری  ی  ر  توسط 

مخ بودند، عده موجود  کرده  تز جبای طرف الفت  اکنون  «پارچهیک »ی  هه دار  اف  بودند،  تز ضرورت  همین  راد 



لوژیک باید بنا  و ها بر مبنای ایدئدادند با این تاکید که این تشکل می   ی ملی جبههها را در درون  ایجاد تشکل

 د.شو
باالخره  ای و  آن در مجامع جبههی  اره ولوژیک و بحث و تبلیغ دربهای ایدئدرک ضرورت ایجاد تشکل 

های موجود  بستراه نجات از بن  عنوانبه ن حرکت، مدتی خود را  ای  ئید اهای آن در تز ارگان وبه اذراندن مصگ

  که   کرد ود، تصور ایدئولوژیک خهای بینشی و  علت کمبودها، به نمودار کرد. حرکت جدید جهت ایجاد تشکل 

ا هنوز  عطار گشته بود و معشق را    هفت شهر  هکاین غافل از    اید،گشکار می   خود گره ازخودی ه این تدبیر ب 

بدون داشتن تشکیالت در ایران، محدود بودن مبارزه به    ی ملی جبهه یک کوچه بودیم. فعالیت در  م  اندر خ

به ی  عرصه کشور،  از  خارج  آرمان   طوردموکراتیک  و  سابقه  با  مجبهه های  آشکار  حکومت  »،  لیی  سرنگونی 

در خارج از کشور، در    ــیست کمون رغیکمونیست و  ــای ای جبههدر تضاد افتاده بود. عده  «استعمار استبداد و

دموکراتیفعالیت ی  محدوده  باهای  ارتباط  نوع  هیچ  داشتن  بدون  می ک،  ایران،  با  حکومت  معنی  خواستند 

ااد  استبد  کنند و  سرنگون  را  آزا»  ،ستعمار  را  کنند ایران  ض  «د  ابزار  داشتن  بدون  مباو  انقالبی  ی  رزه روری، 

  نمایند.
کس شده بود، مقارن با تحولی شد که گرچه در زمان خود  منع  گاهیدر سطح آ  مسائل فوق که قسماً

حول، تکامل نیروهای مولده  ای بر جریان کار گذاشت. این تکننده آن احساس نشد، معهذا تاثیر تعیین اثرات  

که    ــای  های جبهه هرگونه رسالت انقالبی سازمان  تنرفن یباز  داری وسرمایه ی  شدن سلطه ازع بالمن  در ایران،

یک    عنوانبه   که اساساً  ی ملی جبهه بود.    ــگیرد  بر میمختلف اقشار و طبقات خلق را در    هایگرایش   راً متصو

موقت   و  نامتجانس  بسیار  قانائتالف  )تصحیح  وظائفی مشخص  انجام  ملی کردن صنایع برای  و  انتخابات    ون 

ضرورت طبیعی خود    بیش از شده و    عوموض بالوجود آمده و رشد کرده بود، اکنون  ه ب  ۱۳۲۸آبان  نفت( در  

حتی در شکل مبارزه    ــائتالف آن    سالت انقالبی داشته باشد و نه موضوع ای که نه ریافته بود. جبهه   «حیات»

ا استبداد  با  و  برای  ــستعمار  ضروری  صرفاً  اجرا  محمل  و  باشد  نوعمبنا بر    داشته  تفای  مبارزات  ی  در  هم 

ها و الهامات  در تضاد کامل با اصول اولیه و آرمان  ضرورتاً ته باشد،حیات یافی ه ماز کشور ادا خارج دموکراتیک 

   گیرد.گذشته خود قرار می 

رد تشخیص عمومی قرار  زمان خود شناخته نشدند، و یا مو  طور که گفتیم، همه در مسائل، همان این  

ش   نگرفتند، ن معهذا،  و  عوامل  ناخته  این  تمام  تاثیر عمل اشناخته،  یا  و  و    کرد  یا    صورتبه داشتند،  آگاهانه 

 شدند.  ی ملیجبهه گیر های مختلف در میان کادرهای فعال و پی غریزی موجب اقدام به کوشش
ها  احساس   نمبنای ایهائی که بر  ها و گروه مجموعه ای را برخود داشت.  بهه ها اما، نشان جاین کوشش

ازه ب متشکل  آمدند،  ک بودن  ملی  یجبهه فعالین    وجود  کسانی  یعنی  سابقه د،  گروهی  ی  ه  مشخص  کار 

ای حل نشده کار جبهه   و درک عدم تکافوی  ی ملیجبههبه    آنهاتضاد تعلق  )ایدئولوژیک( نداشتند.  

ف  بود.  آنهاعالیت الجرم  فعالیتی  انعکاس ها،  گروهی،  تضاد  های  بط  این  در  دررا  و    د اهرات خو ظت  ن خود 

کاری عناصر با هم تلفیقی بود از  ی و هم معیار نزدیک  ای.هم جبهه   بودند وها هم گروهی  ت. این فعالیتداش 

هود نبود.  لی بر دومی مشای(، ولی تفوق اوایدئولوژیک و حِّدت تمایل مبارزاتی )کار حرفه   هایگرایش تشابه  

که از  ند. با آن کرداسم جبهه شروع می   های جدید را به لب فعالیت اغط بودند ولی  ا م در ارتبگروه با ه  عنوانبه 

ی  علت محدودیت زمینه دادند، اما به مشخص را بدون تردید رجحان می   کِ ایدئولوژی  کار گروهیِ تئوریک،    نظر



ر ابتدا غالب بود.  ه دویژه مر بد. و این اگذاشتندمت جبهه می ا در خروهی رکار گ  و ایرادات بینشی، عمالً  کار

نیز وجود داشت. فوادرست اس  برای کار جبهه ئت که توجیهاتی  نیز  بی شد که برخی  شمرده می ای  دی  پایه 

ها خود  ه کنیم، بلکه بگذاریم که اعمال و رفتار و فعالیت واهیم فقط به دالئل ارائه شده توجنبود. ولی اگر نخ

بهسخن   می   گویند،  کهسهولت  در  بینیم  کا  الاقل  عمدهاوائل  قسمت  عمالًی  ر  گروهی  ادامه   فعالیت  ی  در 

 وده است.شکیالت و اعتبار آن بای و حفظ نام و تبهه فعالیت ج
در    ی ملی جبههافول    ز که در فوق اشاره کردیم، بحث ضرورت کار گروهی در خارج، پس اطوری همان

ا ارزش بودند.  از نظر مبارزاتی بصورت گرفت که  و آمریکا  در اروپا  مد و حرکاتی در این زمینه  د آوجوه ایران ب

ی قبلی مورد تجدید نظر قرار گرفتند. وقوف به  هاز حرکات و تجمع ای اگیر شد. پارههمه   ۱۹۶۸بحث از سال  

ش حرکات جدیدی شد. از  دایپی  کار مشخص، موجب ی  ویژه فقدان برنامه ه ای از کمبودهای گذشته، و ب پاره

  ۱۳۴۹در سال  های کوچک کمونیستی در اروپا و آمریکا  تشکیل گروهی که از نزدیکی جریان   جمله بود این  

همان مشخصات فوق، یعنی    خود را در خاورمیانه آغاز نمود. این گروه در ابتدای  یت ویژه ه و فعالوجود آمد ه ب

آن  که به   ات دیگری رو ایرادا  ای و گروهیبودن مرز کار جبهه وش  عدم انسجام ایدئولوژیک و تشکیالتی، مخد 

 خود داشت. اشاره خواهد شد در
د که همین مشخصات را  مبوجود آ   ی ملیجبهه از    جریان دیگری نیز در بخشیمقارن با این حرکت،  

ناتوانی   که  تفاوت  این  با  و    هاآن داشت  میان خود،  در  و ضوابط خاص  روابط  ایجاد  فقدان    رتمهم در  آن  از 

احم کار گروهی  مز ی ملیجبهه این نتیجه رساند که وجود را پس از مدتی به  هاآنزاتی، مشخص مباری برنامه 

افراهاآن این  در ست.  در  ی  نشریه   ۱۳۴۹سال    د  کماکان  ولی  کردند  منتشر  را  ملی جبهه مستقلی  باقی    ی 

از سه سال، مشاهدهماندند  سازمان ی  . پس  پیش و عی  ده ناتوانی در  به ت  رفدم  آن کار،  به    هاآن که  جای  را 

  ــ یران ........  ن، فقدان برنامه در جهت ارتباط با اخص، فقدان سازمافقدان مشی مش  ــهای اساسی خود  فقدان 

  به  هاآن است.    ی ملیه جبه فعالیت در  ی  در ادامه   متوجه کند، به این نتیجه رسانید که گویا ایراد کار صرفاً

ت  ماه تشکیال ۶د و وعده دادند که ظرف  نخارج شد   ی ملیجبهه از  ۱۹۷۲کافی در سال یابی ناعلت ن ایل دنبا

تر توجه کافی نکرده بودند، یا از  های اساسیبه فقدان   آنهان نشد.  وجود خواهند آورد، که البته چنیه وسیعی ب

   حل آن عاجز مانده بودند.
در داخ که قسماً  دیگری  و    ی ملی  جبهه ل  جریان    ۱۳۴۹ائوئیستی داشت در سال  م  هایگرایشبود 

م کردند و  بودند ایجاد یک سازمان مائوئیستی را در خارج اعالن  ی ملی جبهه دیگری که عضو    همراه با عدۀ 

 قطع نمودند. ی ملی جبهه ارتباط خود را با 
ضادها و کمبودهای  روه در خاورمیانه، تگ  از فعالیت، قبل از آغ۴۹ـ    ۴۸های  د سالحال در حدوهربه 

بجبهه   ر صرفاًکا را  نامناسبی  بسیار  بن ه ای وضع  بود.  آورده  نشان می وجود  را  از همه جهت خود  داد.  بست 

رنگ  گ ارنگ جبتزهای  بی هه در  آلترناتیوهای جدیذشته  مقابل  و در  داده  نشان  را  که  اعتباری خود  د جهانی 

، نه  ی ملی جبهه های  منسوخ شده بودند. سازمانکلی  کرده بود، به   ان را جلب یسیون ایربخش بزرگی از اپوز

ملی جبههمانند   صرفاًسو  ی  در خارج،  آلترناتی  هایگرایش ی  ادامه   م  هیچ  نه  بود،  قبول  گذشته  را  و جهانی 

نه   و  ج  که این داشت،  آلترناتیو  می خود  ارائه  را  نگاهی  دیدی  نشریاتداد.  ملیجبهه   به  دوران    ی  این  در 

التقاطی دگمی بی های سردر نشانه انواع متصور  کران، تزهای  بورژوائی را به  های خرده  «سوسیالیسم »ر قالب 



چهارم(  ی )دوره  باختر امروزر عالیت در خاورمیانه و انتشاسازد. در این زمان بود که فمی  بهترین وجهی نمودار

ضع و سوابق و بینش افراد  علت مواگرفت معهذا به نب یک گروه مشخص انجام می جا  از   که آن   آغاز شد که با

در چهار    شد.ظاهر می   باختر امروز در    داشت. این تضاد طبعاًای  در ابتدا تظاهر و خصوصیات جبهه   آن عمدتاً

بر مبنای شکل و    ی ملی جبهه احیای  تشکیل گروه، با    شد که اعتقاد به کوشش می   باختر امروز اول    یشماره

  به احزاب مطرح   هاآنهای ایدئولوژیک و رشد  تشکیل گروه  ورترضی محتوای نوین تلفیق داده شود. مسئله 

طور جانبی و گذرا  گروه به   وجودی  ( مسئله ۷۱، نوامبر  ۱۳۵۰کتاب رفیق احمدزاده )آذر  ی  شد. در مقدمه می 

و پلنوم    ۱۹۷۲ج از کشور در سال  رخا  ی ملیجبهههای  ن سازما  مشترکی  همطرح شد. در کنگر  ولی صراحتاً

مجدداً نی  ۱۹۷۳ تصویب  ی  مسئله   ز  و  بحث  مورد  گروهی  فعالیت  کنگره ضرورت  همین  در  گرفت.  ی  قرار 

  خواستند از جبهه خارج ند و می دانسترا مغایر می   ایدهی گروهی و جبهه در مقابل افرادی که سازمان  ۱۹۷۲

است کشوند  شد  ندارند دالل  تناقضی  هم  با  حاضر  حال  در  فعالیت  دو  این  همان  ه  ذکر  وط)البته  که  شد  ر 

ناتوانی  ی  ر شدن در مبارزات داخل ایران بلکه مشاهدهسازی برای درگیحرکت این جریان نه زمینه ی  نقطه 

امر سازمان  از کشور بودر خاردهی د خود در  تناقض    . ج  پایه  بر  نه  وهی و  و مخفی گر ای  حرفه   کاراستدالل 

بلکه بر مبنای این تصور بود    ــحاد مبارزاتی  ی  نامه نه تشکیالت مخفی داشتند و نه بر   آنهازیرا که    ــای  جبهه

شدت و ضعف،    قین، به تقریبا همه ناط   کهآن در همین کنگره با    .اندازد(سایه می   هاآن بهه بر کار  که وجود ج

:  ایران آزادی  ای با برداشتن شعار نشریه را متذکر شدند، ولی معهذا عده   یی مل هه بجالبی  دان رسالت انق فق

آمریکا و خاورمیانه و تعدادی    ی ملیجبهه   در اثر رای  که آن مخالفت کردند. با    «کرد   خواهیمآزاد  را  ران  ما ای»

ناید ولی  یب ش تصو  اروپا برداشتن شعاراعضای  از   امر موجب  بنابر پیشنهاد  ید  اراحتی شد ن  و  اقلیت گشت 

ها   افتد و مسئله در حوزه   ه تعویق مصوبه ب اجرای  گیری از تشدید تضاد و اختالف قرار شد  وای برای جلعده

   قرار گیرد. مورد بحث  

از سال  ی  نکته  بر  یالتشکدستور  اروپا  ی  رائیه یئت اج، ه۱۹۷۰قابل توجه دیگر این بود که  تی مبنی 

دتوقف   تعضوگیری  بود  س اده  تقالی  بر  راه  گرچه  ا  شود.  بسته  داشت  را  جبهه  در  نفوذ  در  سعی  که  اواک 

وتعلقات مختلف گروهی هر یک،    اشت، ولی وجود اختالفات درون هیئت اجرائیهد  ود حقیقتی در این امر وج

ای اهداف  اجر  اتوانی درتنها از نظر ننهها  ر آن سال گیری بود. بدین طریق جبهه داز عوامل اساسی این تصمیم 

هر  به   6. ه بودردخوعبور در رشد خود برقابلغیر های گذشته خود، بلکه از نظر تشکیالتی نیز به موانع  و آرمان 

های خاورمیانه یافته بود، بر این انفعال فائق آمده و دستور  ثیر مفری که با فعالیت منوال، اکنون کنگره تحت تا

 سخ کرد.  ذشته را فشکیالتی گت
  ی ملی جبهه برای فعالین این بخش، بلکه برای کل    تنهانه خاورمیانه،   ملی  یجبهه فعالیت   ین ترتیبد ب

های از فعالیت   ی ملیجبهه مایتی که یکایک افراد  امید و خروج از بن بست تلقی شد. حی  ه زن روی  منزله   به

 
  رغمعلی  اًتها، عمدهای دیگر در خارج از کشور نیست. این سازمانمنزله تائید وضع و حرکات سازمانی ملی بهجبههبست در کار  تشخیص وجود بن  ۶

  ی ملی به جبههگرفت. اما در مورد  قرار نمی  ها در تضاد با اهدافشان الیت آنمحدودیت فع   تند و بنابرایندموکراتیک نداشی  ادعای خود هدفی جز مبارزه

ایران، مشاهدهی  علت سوابق گسترده نگرانی  مبارزاتی گذشته در  فعالیت کنونی،  بمحدودیت  تضکننده  و  میان  اود  را همواره در  د  واقعیت  و  خواست 

دالئلی دیگر در تضاد  حزب توده بود که به  ذشته در ایران فعالیت داشت ه در گ کشوری کاززمان دیگر خارجسا داشت. تنها  گاه میاذهان فعالین آن زنده ن 

نمی قرار  واقعیت  و  فعالین  گرفت. آنخواست  برخالف  واجبههها  به  ملی  ایوب  لیود فعدفعیت مح ی  با صبری  و  بودند  داده  فراتن  انتظار  به  رسیدن  وار 

 کردند.می تشاراتی ارضا های دموکراتیک و ان الیتا با فعفرصت مناسب، خود ر



ه  خاورمیانی  جبهه افراد یا از مشی مبارزاتی  ی  مهد، هوجو م جوٌ  نظیر بود. در پارچه وبید، یک خاورمیانه کردن

ا  ناطق در مخالفت بکنگره، حتی یک  تدا تا انتهای  ب مودند. از انوت می اکثر سککردند و یا حد شدیداً دفاع می 

بعضی  زجانب  ه که ادانمنق غیرصحبت نکرد. این حمایت    های آن خاورمیانه و یا برنامه ی  جبهه مشی مبارزاتی  

می   ادقانهص اپو انجام  مبنای  بر  برخی  جانب  از  و  بود،  رگرفت  موج  چهچنان تونیسم  دید،  ندیدن  خواهیم  ب 

بار شد. یک  هاآن ی  ادامه   و  ــب دیگران  انه و هم از جانعالین خاورمیهم از جانب ف  ــ  و اشتباهاتاشکاالت  

های  فعالیت ی  امیدی برای ادامه   ینقطه بعضی  انه برای  موفقیت خاورمی  ا را خیره کرد. هدیگر موفقیت چشم 

  کردند، و برای برخی محملی شد برای   دفاع  از آن  ــمنقدانه  غیرگرچه    ــجهت صادقانه  خودشان شد و بدین

بااعتبار ارضاسازمان  یابی در مجادالت خود  و  از کشور، فخرفروشی، جوالن  رقیب در خارج  و    یهای  نفس. 

جلو این کار را    « موضوع فخر»داد که یا  ا تا زمانی ادامه می د رخو  «ایتمح»ش اخیر  طبیعی بود که این بخ

یا   و  باشد  از  مبارز   ضرورت  که آن نگرفته  که خود    هاآن ه  فخر »  از   هاآن نطلبد  به    «موضع  ع  و موض»فروشی 

به   « خرف و  کنند  و  حرکت  گزاف  و  الف  از  بهره جای  دیگ برداری  که فعالیت  نشوند  مجبور  از    ران  بار  بخشی 

 . دوش گیرند به  ه را مبارز
طور موقت  ه ب   ی ملیبهه جی  های مبارزاتی و تشکیالتبستزمان بن که گفته شد در آن حال چنان به هر 

شدند، انگاشته  واق   گشوده  تصور  این  صرفاًولی  مختلف  ایرادات  و  نبود  ب  عی  بروز  برای  زمان  ودند.  منتظر 

    قرار زیر بودند: ، به بینیمرا می  هاآن که امروزه وی  نح  ت، بهین این ایراداتراساسی

  یکایک  ــ با کادرهای کمتر فعال در مورد رسالت جبهه    ی ملیجبهه تفاوت بسیار بین اعتقادات فعالین    ــ  ۱

  وژیک دئول ای  ارک  ک ضرورتدر   البی جبهه بودند. معتقد به کار گروهی و عدم رسالت انق  ی ملی جبهه ین  فعال

لز  و  رس وم کار حرفه مشخص  فقدان  و  فعالیت جبههای  و شدید در کسانی سریع   ی، طبعاًاالت  ب تر    ود وجه تر 

این ضروریات و   عمل به  رده و در را در گذشته حمل ک  ی ملیجبهههای  آمده بود که قسمت اعظم بار فعالیت 

  یک بیان هویت بود که الزاماً   صورتبه صرفا    ی ملی جبهه در  ت ویده بودند. برای کسانی که عض ها پی بر نقصان 

داد و نه  را تشکیل می   هاآن بخش جانبی زندگی    سیاسی صرفاًلیت  فعا  طلبید، برای کسانی که وظائفی را نمی 

که  ی  انشد تا برای کسیرتر مطرح می ای و عدم رسالت آن بسیار در جبهه ان کبودمکفی نای  ، مسئله را  آن کل  

پُد را در فعالیت شدید سیاسی گذرانده، حیات  های مدیسال   « بیان هویت » تری داشته و به  طم الترسیاسی 

نب م قانع  و  ب ی ودند  در محیط  تغییراتی  اینه خواستند  در  آورند.  باوجود  گروه    که آن وجود  جا  تشکیل  بر  حق 

نفعلین از  و حتی م  بود  ــ ن  نفعلیمهم  و    فعالین، فعالین، هم نیمه  م ه  ــمبنای اعتقادات مورد پذیرش همه  

امر که عده  بودن بسیار خش  دوش گیرند   به  هاآن برای  لیت را  بار فعا  ای دیگراین  امر به تشخیص  نود  د، این 

گروه  یا  گروه  که  نرسید  بهمگان  فعالین  این  تجمع  از  که  فعالیتمی   وجود ه هائی  و حتی    ــ های خود  آیند، 

که صرفاًانجام  کادری  در  را    ــخود    ای جبهههای  فعالیت داد  اعتقاد خود    خواهند  نه هاآن مورد  و  بر    ست 

منفعلینمبن نیازهای  ملیجبهه الجرم    کهاینو  ؛  ای  می   ی  هدایت  سمتی  فعالیت  به  آن  در جهت  که  شود 

جا نای  در  جهت مورد تمایل تماشاچیان.ها، و نه  سمت مورد نظر گروه   ن،شود، یعنی سمت مورد نظر فعالیمی 

  ردند و هم گروهی که ککرد اشتباه می را حمل خواهند    هاآن ر  ی که در این توهم بودند که دیگران بام کسانه

نمی  تشخیص  را  امر  جبهه  این  فعالیت  کشاندن  که  می داد  درست  خود  که  جهتی  که  در  تصوری  با  داند 



است.    ین منفعل تضاد  در  دارند  جبهه  نمی از  تشخیص  را  امر  کنون سکوکه    داد این  منفعت  حتی  ی  یا  و  لین 

 دنبال خواهد داشت. ا را به دامصیبتای فر های رعد آسای آنان، فریاد وتشویق
انتقاد به گروه وارد است  جادر این  نوع  انتقاد صوری  .  دو  انتقاد دوم واقعی.  و  انتقاد اول صوری است 

ت مسئله خشعدم  ذکاییص  باال  در  که  تشست  عدم  یعنی  شد  اینر  تشامر    خیص  اپورتونیستی  های  ویقکه 

تقاد واقعی در  ی است. اما انحال انتقادهرهد داشت. و این به دنبال خوا  را به   هاآنالمت اپورتونیستی  ای، معده

یک    که فعالیت متمرکزرا  ین امر  ا  قت ای از افراد صادق، نه از روی اپورتونیسم بلکه در حقی جاست که عده این

دیدند و الجرم متوجه  کند، نمیه را حاکم می و آن گر  مشیخط ر،  دیگ   هایگروه   وجود  ت فقدانگروه، در حال

کنند. نه  تبعیت می   مورد انتخاب یک گروه بر جبهه  ته باشند، از مشی که حق انتخاب داش دند که بدون آن ونب

رفقا    اینا به جاین ر در  داشتند. اگ   انتخاب توجه  این فقدان حق  خود به   در زمان  گروهاعضای    این رفقا و نه

   : ند جهتوارد است، به چ  گروه  تر به و بزرگ انتقاد بسیار شدیدتر ــکه هست   ــباشد  انتقاد وارد 

،  رزاتیداشتن مشی مبا  متشکل ایراد باشد، برای گروهی که ادعای غیرندیدن یک تضاد، اگر برای افراد    ــ الف  

 ست.تری اار بزرگ بسی اد و انتقادکند ایرمی  امه و ... برن

این افراد بوده این مناسباتر  د  ــ ب   ار گرفته است. این  ه قرگرو  مشی خط اجرای  اند که کارشان در جهت  ، 

 اند و نه بالعکس. در خدمت گروه بوده  آگاهی خود، عمدتاً رغمعلی اند که فراد بوده ا
ا و چه    الع داشتهضع گروه اط از و  دقیق  طوربه ه  هرحال، چین افراد به ست استدالل شود که اممکن 

قب نداشته را  مبارزاتی  مشی  چنین  خود  داشته اند،  بنابول  و  گروه اند  م  راین  این  تحمیل در  خاص  گرائی  ورد 

  امر موجب کمتر شدن  این ه در غیر آن،  مواردی که این امر صادق باشد و چ   نظر ما چه در نکرده است. ولی به 

در مورد مشی    گیریتصمیم ت که این رفقا در  اس   جادر این اساسی  ی  ا نکته یرشود. ز نمی   قاد بر گروه تبار ان

نمی  داده  صرفاًشرکت  و  د  شدند  ض  اشتنبه  یا  و  صریح  می   آنهامنی  تائید  مطلقاً قناعت  این  و  است    شده 

ئه  یگران اراشورت با دخود بدون م   هایتقادات و برنامه نادرست است. گروهی مشی مبارزاتی را بر مبنای اع

محض از  ای بر مبنای اپورتونیسم و پاره  رویباله نای در اثر انفعال و دی اعتقاد، عده ای از رو داده است، عده می 

دنباله  نارده کمی روی  آن  مناسبات  این  در  و  اند.  ارائه غیر برابر  که  کسانی  جرم  بار  نظر  ی  دهنده دموکراتیک، 

   د، بیشتر است. عتقد نیستننی متحتا ــنی  ت فوقامناسبابه  هستند و 

  موجه و نا  ــمختلف  اند ولی به دالئل  ای از افراد صادق مایل به فعالیت در گروه بوده ، عده اینبره عالو  ــج  

با    فنی و تشکیالتی،   ــه  موج ین  گروه صحبت نشده بود. ا}در{  در مورد عضویت    هاآن شخصی و سیاسی، 

انتقاد قرار دهند. این  مورد    ن قصورای  د و گروه را در را مغبون بدانن  از این جهت نیز خود   افراد حق دارند که 

دم تجانس خود  علت ایرادات و عبه را داشته است، ولی  ل آن االصول توانائی حانتقاد در مواردی که گروه علی

یگران  ی دسرنوشت مبارزاتدرونی گروه بدین ترتیب بر    است وارد است. ایرادات و اشکاالتنکرده  را حل  آن

 نیست. ک وچمی ک جر  اینشده است و  منعکس
اصرار  ولی  نداشتند  را  معیارهای عضویت گروه  که  مورد کسانی  در  اما  ایراد  گروه   این    بر عضویت در 

عده می  دارد.  مالک  و  معیار  خود  برای  گروهی  هر  نیست.  صادق  می کردند  این  ای  با  موافق  توانند  معیارها 

 ای بینی است. عدهدراستاز خو  چیزی بیش  اصرار بر عضویت  ردی به گروه ومیل معیارهای فنباشند ولی تح



استالینیست    ـلوژیک )مائوئیست  و شی و ایدئفات بینعلت اختالکوچکی که به ی  از چنین افراد، و نیز مجموعه 

فوق   رغمعلی   7( بودن به العاده اصرار  اکنون  درون گروه پذ شان  ا  عنوانبه یرفته نشدند،  مگان  ز همنقدین گروه 

تناقض مضحک استدالالتشان توجه داشته باشند که اگر گروه چنین بوده  این  به   که نیادون  گیرند بمی سبقت  

 همه اصرار و ابرام بر عضویت به چه عنوان بوده است؟ مدعی هستند، این  است که اینان 

از هر بخش  ی  در کنگره   ــ  ۲ نفر  مشترک  دانمشترک  شورای  اعضای    عنوانبه دو  ی  ر جلسه تخاب شدند. 

ک  کنگره وپار ی  نگره کوتاه  از  بالفاصله پس  که  منعقد شد  ی  ا  اجرائیه اعضای  مشترک  انتخاب  ی  هیئت  اروپا 

ان مسئولین  انتخاب شدند. از می  های مربوطه بعداًآمریکا و خاورمیانه نیز در ارگانی  ی اجرائیه هاهیئتشدند.  

سال مشاهده    ۵گذشت    ز پس از دند. امروبوده و بعضی نبو   بسته به گروهوای اجرائیه برخی  هاشورا و هیئت 

به می  که  فعالیتی  تنها  که  مسئول  ملی  یجبههاسم  شود  جانب  از  است  بشده  گروه  ینی  به  وابسته  که  وده 

نداده  سال تشکیل    ۵شورا حتی یک جلسه در عرض    اند.بر نداشته   ی ملی جبهه اند. دیگران یک گام برای  بوده 

از همان بدو   هاآن ترین فعالیتی نکردند. آیا گناه عدم فعالیت ی کوچک وهگرغیرلین  اید دید چرا مسئوبست! ا

اس   انتخاب بوده  گروه  مسائل  می حداقل  ت!؟  هم  که  این چیزی  گفت  مسئولین    توان  این  که   تنهانه است 

قدری  ه ب  هان آ  اعتقاد  ند و یااشتهندا  جدی سیاسی ی  اعتقادی به مبارزه   بلکه اساساً  لی ی مجبهه اعتقادی به  

مدال    نوانعبه را    «لیتمسئو »  الًاند قدمی در آن جهت بردارند. بعضی احتماسست بوده است که حاضر نشده

ها در عمل  کار کنند. این   هاآن باید برای    دیگران اند که  فهمیدهاند و برخی از این عنوان چنین می هخواستی م

یافتند   «تشخص »که  رد آنمج فهمیدند و بنابراین بهت تشخص می مالع عنوانه با  ر ی ملیجبهه در مسئولیت 

که  ت که هنگامی ی دارند. پرسیدنی اس فیوظا  اند را انتخاب کرده   هاآن فراموش کردند که نسبت به کسانی که  

گان  ند کنانتخاببه  اندیشیدند و  رفتند( چه می پذیردند )و یا نامزدی را می کاین افراد خود را نامزد انتخاب می 

ی  جبهه ی  هارا در رابطه با سازمان  هاآن مشترک، کسی نام  ی  گره ننگریستند. از فردای کمی   ایبه چه دیده 

این مسئله که    اند!که غالب افراد حتی فراموش کرده بودند که چه کسانی انتخاب شده طوری نشنید، به   ملی 

گروهی  غیر لسه نداد، این مسئله که مسئولین  شکیل جسال ت  ۵ر در عرض  باحتی یک  ی ملیجبهه شورای  

ولین، و ماهیت  اعتقادی و انفعال مسئ ی در توضیح بی یو ادعافراموش کرده و فراموش شده بودند، از هر بیان  

سا می کار  تحمل  را  مسائلی  چنین  که  افشاگرتر زمانی  سال  8.است  کند،  طی  گذشته  اگر  سطح  دهای  ر 

 
بود و از جانب دیهای فدائی خلق در پروسهنظر رسد. گروه از یک جانب با چریکاین امر ممکن است در ظاهر متناقض به  ۷ یرفتن  پذ گر از  ی تجانس 

مائوئیست  هاستالینیستا بهو  ابا میها  تناقض صرفاًکرد.  درون خود  این  ان است. همانظاهری    اما  اسناد    تشارات گروه مشروحاًطور که در  و  آمده است 

چریک با  تماس  ابتدای  در  گروه  است،  شده  منتشر  قرارمربوطه  و  خلق  فدائی  پروسههای  در  مسئلهگرفتن  از  تجانس  ا ی  ی    ـ تی  تالینیسسگرایش 

آن پروسهمائوئیستی  نبود. در طول  تجانس  ها مطلع  نظ ی  بدل شدن  و  رد  آگاو  نسبرات،  بههی  ب ت  نسبتاین مسئله  آمد که  ببه  وجود  طور درون  هآن 

بود. معهذا از  می  آن مضحک  که خالفکرد بلتنها تناقضی ایجاد نمیای مائوئیست به درون گروه نهسازمانی مقاومت و مبارزه شد. بنابراین نپذیرفتن عده

و مائو موضع مشابه داشتند    ا با کسانی که در مورد استالین ه کاری آندائی مانع همهای ف یکت ما با سازمان چر خواستیم اختالف نظرا جا که ما نمیآن

 شود، موجبات ارتباط آنها را فراهم کردیم.
های فدائی  قت چریکه در حقیاین امر که گروه موجب شده بود که نسبت بهعی شد کذکر مدالفوق  «مسئولین»، یکی از  ایجبههدر آخرین مجمع    ۸

ها فراموش کرده بوده است که  در طول تمام این سال  لی که معلوم نشد این فرد مطلقاًیدال به  داشته است.نتقاد  مشی جبهه باشند، اخطی  کنندهنتعیی

نظر او بر  های فدائی را بهای چریکند که عدهکی ملی مشاهده میجبهه  «مسئول»آورند.  . تاثرنیستند   مضحک فاً این انتقاد را بیان دارد! این ابرازات صر

  د، ولی کنروح دیگری مطرح نمیاین امر انتقاد دارد، ولی این انتقاد را طی چند سال نه با آن افراد  نه با ذیاند، گویا نسبت به  ی ملی مسلط کردهجبهه

دارد.  شده را بیان میراض فراموشاعت  «بلندتر»کند، از همه  ری میرا ضرو  ،گروهت با مشی  فلهذا مخال  و  ،های جدیدی لزوم ابراز وجودانگیزه  که  اکنون



موارد از طرف مسئولین گروه  ی  و در همه   و مطلقاً  شده باشد، منحصراً   ی ملی هه جبنام    ه الیتی بمسئولین فع

ا بنابراین آشکار میبوده  ادعاهای دشود که صرف ست.  از  امروز، و صرف ویرنظر  از علل و  ز و  های انگیزه نظر 

ی  جبهه برای  عالیت مشخص  فکسی به    ی ملی جبههئولین  مسوز، از میان  روز و امر ای دیادعاهفاوت  واقعی ت

 معتقد نبود.  ملی
گروهی  غیرگروهی منتخب، افراد  غیر جای مسئولین  کنیم که ممکن است اگر به  ی آورجا باید یاددر این 

  ی ملی ه جبهمحدودی برای  ده و فعالیت  رکدند، بیشتر احساس مسئولیت  ش ئولیت انتخاب می دیگری به مس

دادن  ضایت آمد. صرف روجود نمی ه وت کیفی در کار ب احتی در این صورت تفاست که    این  کردند. حقیقت می 

د به مسئولیت در  ثابت کرده بود که به دنبال مسائل سیاسی نیستن  هاآن اخیر  ی  به انتخاب افرادی که گذشته 

را تماشا کردند،    هاآن ی  نفعال چندین ساله ن امگات که هن حقیقه، صرف ایشورای جبهی و  های اجرائارگان

می  که نشان  کس  دهد  که  بود  شده  پذیرفته  امری  صرفاً این  ملی جبهه خاطر  به   ی  چگونه   ی  نکند.    فعالیت 

خبر    هاآن ت  از فعالی  ها کسید که طی سال ل شوتحم  «مسئولی » د افراد  وتواند در یک سازمان سیاسی وجمی 

و از ندارد  دارند؟    هاآن فعالیتی    بی  لی همه  اگر  می چگونه  خبر  تحمل شود  خاطر  بدین  تواند چنین وضعی 

یعنی همین. یعنی سازمانی    جبههته قضیه را خوانده باشند و بدانند که  آگاهانه  ه یا نانباشد که همه آگاهان

ات مختلف که  صیداف و خصومتفاوت، اه  سیارای بزان تعهده ا می مجتمعی از افراد ب  جدی و بی درو پیکر. غیر

   ؟هم شباهت ندارند جبهه به  مناتعلق به  جزدر هیچ چیز به 

آن  سالبا وجود  در  اخیر عدمهکه  می   مکرراً  ی ملیجبهه رسالت    ای  گویا  تاکید  که  نه کسانی  شده، 

را برای کسانی که در کنگره    آن   ی ملی جبهه   و نه مسئولین   کردند،  این رسالت بودند، هرگز مخالفتمعتقد به 

پلنوم مشروحاًیا  را  نظرات  و  نبوده  دادند،  ها  توضیح  بودند  انجام    عمالً  هان آگرچه  نشنیده  از  غیبت  با 

ای  هیت لو فعا  نظراتها، نشر روزنامه و نقطه کیل حوزه هائی که برای آن انتخاب شده بودند، مانند تشفعالیت

بی  رااعتقادیگر،  خود  فعالی  دی  جبهه ت به  اخص  و  های  بودند  کرده  نمودار  به   «معتقد »اعضای  ای  این    نیز 

بودند. حقیقت داده  تن  موفقیت   شرایط  بود که  فعایهااین  که  برای  ی  ملی جبهه لیت گروه در خاورمیانه    ی 

برای هم بود  به بود و  کننده  بسیار ارضا  اعضای  ه کسب کرده  ای صادقانه و  عده ند.  کردی ارا م د لت مسهوهمه 

حوادث اخیر    کهاین است.    ده ش   ترت و ایرادات برجسته ظاهر تفاوت کرده اس ای ناصادقانه. اما امروز وضع به عده

چقدر نقش دارد در مواردی مشخص است و در    «ها نمودن »برجسته ای واهی آن در این  اندازهایران و چشم 

هم به مسئولین )چه    کاری نیز گرچه ایرادین مسئله کم ا  ه در همن با ایشد.    واهد تر خشن دیگر نیز رو  موارد 

معهذا انتقاد عمده متوجه مسئولین  کنندگان،  هم به مداراگروهی( وارد است و  غیر مسئولین گروهی و چه  

این  است.  چون  است  گروه  کل  متوجه  انتقاد  گروهی،  مسئولین  مورد  تصمبناب   افراد  در  گروهر  این  یم  ی 

 د. فته بودنرا پذیر اهیت سئولم

توسط  شدن از حل صحیح آن  دا دیده نشد و بعد از دیده تضاد دیگری که در ابت  ــتضاد بین دو حق    ــ  ۳

داشتن وجود خود، و  نظامی در مخفی  ـ تضاد بین حق یک گروه معتقد به مبارزات سیاسی    غفلت شد،  گروه 

صول، یک گروه معتقد به مبارزات  االلی. عهه استن جبور ه در دک گرو جود یع از وجبهه در اطالاعضای  حق  

 
نوع شگردهای مبتذل فقط در یک سازمان جبهه تضاد در گفتاراین  دارد. جائی که  و کرد  ای مجال ظهور  میان گفتار  تضاد  علیارو  به  الظاهر  ،  نیازی 

 توضیح ندارد.



عتقاداتش بوده و از نظر  د که منطبق با ازمانی موکول کن  نظامی حق دارد که اعالم وجود خود را به   ـسیاسی  

به مبارزه  است.  علاش ضروری  گروه  یک  دیگر  زمانی کی عبارت  تا  را  دارد وجود خود  مناسب االصول حق  ه 

تنها یک جانب مسئله است. جانب دیگر )در صورتی که چنین گروهی در  ین  ا ارد. امه دااگ داند مخفی نمی 

نیست که  غیرای  جبهه اعضای    ای فعالیت کند( حقیک سازمان جبهه  کافی  به گروه است.  اعضای  منتسب 

شده    ی تشکیل که گروه  د نحق دارند بدان  ینچنها همآن بدانند که تشکیل گروه بالمانع است.    ی ملی جبهه

گیرد.  قرار می ها به دانستن وجود گروه در سازمان خود، در مقابل حق گروه به عدم اعالم وجود است، حق آن 

حل شود،    نفع سایر اعضا  و اگر به   دیگر ضایع شده استاعضای  حل شود، حق  گروه  نفع    اگر این مسئله به 

گروه  تخطی    حق  است،  مورد  گرفته  گروه  ن عیقرار  ش ی  ک مجبور  است  ضرورت    رغمعلی ه  ده  و  خود  اعتقاد 

به  از  ر صحیح حل نشد. عده طومبارزه، وجود خود را اعالم کند. این تضاد در عمل    ی ملی جبهه اعضای  ای 

در    جان جا و آین که در ا  اشاراتی  جزه ای بمطلع شدند. عده  د یا بعداًطور مشخص از وجود گروه مطلع بودنه ب

ها ضایع شده  حق آن   .اخیر حق دارند معترض باشند ی  این عده   9دانستند ن شده بود چیزی از آن نمی ورد آم

. اند از آن بی اطالع بوده   هاآن ه است که خود  ها در جهتی کانالیزه شده بود. فعالیت آن اند ده ت و مانیپوله ش اس 

اد شدید داشته  رند که از این بابت به گروه انتقق داها حن آن رده است و بنابراین را گروه کاین مانیپوالسیو

تضاد  ی  فراد در عین حفظ انتقاد نسبت به گروه، به مسئله این انتظار نیز بجاست که این ا  باشند. در عین حال 

حل    نفع گروه جانبه به طور یک  به   نتقاد به گروه در این امر است که این تضاد راه داشته باشند. ا فوق نیز توج

قف  متو  ی ملیجبهه بایست فعالیت خود را در  ت می اصرار داش بودن خود  اگر گروه بر اصل مخفی است.  کرده  

وضع موجود رفت و    ید به ماورایضادمند وجود دارد، بامانند همه مواردی که موقعیت ت  جا نیزکرد. در این ی م

بیدال آمد ه ل  ولی کافی  بررسی کر  تضاد استی  زائیده را که    ایطین شروجود  از شرایط الزم است  انتقاد  د. 

 نیست.
ر آن رفت در ماهیت سازمانی جبهه نهفته  هم دلیل وجود این تضاد و هم تضاد دیگری که ذک  نظر ماه ب

اعد و  جهات متبه  ب  هاگرایش   گونی مفرط ایدئولوژیک، در رشد ناهم، در  واقعیتتضاد بین خواست و    است. در

والنی جامعه  مدت ط  طی اینشود،  سال پیش تشکیل می   ۲۸ای  سازمانی جبهه  .اوحتل با مابق شکعدم تط

می  رو  و  نیروهای  زیر  می شود،  رشد  منامولده  می یابند،  دگرگون  تولیدی  خرده سبات  تجزیه  شود،  بورژوازی 

نیست   ص ی که مشخر خود درشکلد به کاای بایههها، این موجودیت جباین ی همه رغمعلی گویا شود، ولی می 

در    ممکن گذشتهغیری  حیات بدهد. چنین امری ادامه   یتر است ادامه مشخصی که از آن نیز نایدر محتواو  

ود که حتی  ی ب اه ههای ماهوی کار جبتشخیص این واقعیت، یعنی تشخیص تضاد  و دقیقاً   آینده است حال و  

علت ماهوی بودن قابل رفع  رساند که این ایرادات به   ه نتیجاین    به   ـ یا نظراً    عمالً  ـرا    ی ملیجبهه گذاران  پایه

 
بود ولی نحوه  ۱۳۵۰ر آذر  ه دکتاب رفیق احمدزادی  ر مقدمهوجود گروه د  طور که ذکر آن رفته استالبته همان   ۹ صورت گذرا و  ذکر بهی  ذکر شده 

اعالم وجود گروه  ی  ، مسئلهگروهی  تشکیالتنحالل  ا   های فدائی خلق وآن نکرده بودند. پس از تماس با سازمان چریکضمنی بود و بسیاری توجه کافی به

این    «پیرامون تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران»ی  جزوه، در  ی تجانسماه پس از قطع پروسهند  چباشد.    مطرح  توانست اساساًنمی

به شد:  مسئله  بیان  زیر  ت  عبارا  در  صریح  ک »طور  است  تحلیلی  کنونی  ی ه  بررسی  گروه  توسط  از    ـمارکسیست  ک  بخشی  که  لنینیست 

بنابراین کسانی که    «ی ملی[ قرار داده شده است.جبهه]  ، در اختیار مادهدی ملی انجام میجبههی  هازمانهای خود را در درون سافعالیت 

رد افراد خاصی،  گویند. در مودروغ می  روه اطالع نداشتند، صراحتاً گی  ئلهاز مس  «سی تجان ی پروسهنکاتی درباره»ی  هنگام انتشار جزوهتا  مدعی هستند  

و تفسیر خارج  }تعبیر{ای از ابرازات از حد سخنان قابل تغییر  که پارههنگامیل مشخص سیاسی دارد. ما  یدالتر است و  گوئی حتی زنندهواقعفاین خال

 داد.  خواهیم ین زمینهارائه شوند، توضیحات بیشتری در ا  شده و کتباً



ظاهر انجام همه کاری در آن میسر است ولی انجام هیچ  ه است، شترمرغ است. ب  جمع اضداد  ههبج  10.نیستند 

یل داد. این  گروهی تشک  توانفرد عضو شد. می   صورتبه   توان در آننیست. می   میسر  درستت  رصوکاری به 

ه در  چ ــانجام دهد های خود را بر مبنای اعتقادات خود تواند فعالیت و نه نیست، نه می ست ه مستقل اگروه ن

بر    خواهد که مخالف اصول خود اقدام کند. هم بناو نه می  ــایع شود  دیگران ممکن است ضاین صورت حق  

دیگران مخفی  حق  طر رعایت  خاتواند به هم نمی ارد و  ی بد بیند که وجود خود را مخف ی می وراعتقاد خود ضر 

هم نبوده است( در  ی از انرژی خود را )که کم  ین مقدارو بنابرا  ــ ای کند  خواهد فعالیت جبههبماند. هم می 

می  تسازمانی  عمر  که  بااریخی گذارد  است ه ش  آمده  فعالیت    ــ  سر  از  عکس  بر  هم    ای جبهه ضای  عاو 

در جهت اهداف خود بدون آگاهی   ــمستقیم  غیر و  تقیم مس  ــ  بخواهد و چه نخواهد چه    ، وهگر منتسب بهغیر

استفاده می مشخص آن  مثال مشخص  . دبردها  زفعلی،  ر  فیگواده یشاید  اظهار شود  نباشد که  عالیت گروه  ی 

محفلی شده بود    یا مبدل به ته بود  از میان رف  بود که جبههها  روه نبود سال جبهه را زنده نگاه داشت و اگر گ

و در    اشتند را قبول دالعمر آنای، عضویت مادام نای بیان هویت و تعلق به یک سامان قبیله مب   افرادی بر که  

ه گروه اظهار دارند که گروه از اسم جبهه و یا فعالیت  منتسب ب غیراعضای  نخواهد بود اگر  واقع  غیرعین حال  

کرآن استفاده  هر  ها  است.  متده  جنبه  یدو  هر  است.  درست  نضاد  در  را  چون  ظر  ک  است،  همان  بگیریم 

شتربی ی  جبهه شتر رسالت  آفرینش  چون  و  است.  خداس مرغ  اشتباه  کسانیمرغ  اما  را    ت.  آفرینش  که 

  های زندگی و فعالیت خود را صرف که بسیاری از سال کنند، ولو آن نیز تحمل نمی را    آن   «اشتباه»پذیرند  نمی

 اشند.آن کرده ب بزک
جوا در  انشاید  که  آن غیرهای  ب قالمعی  مسیر  در  تشکلسوسیالیستی  نوع  این  جبهه هاست،  ای های 

حرکتی   انجام  به  قادر  جوامع  باشند.هنوز  این  در  حتی  جبهه اما  اتحاد  ،  از  باید  مختلف  یا  های  احزاب 

با برنامه و مشی مشخص و روشنهای اعالم گروه  در یک جبهه، و یا    دافراتجمع  ند.  وجود آیه ب   شده، 

افرادب  احزاتجمع   مانی   و  این  و  است  مانیپوالسیون  برای  سازمانی  شکل  عمالًپبهترین  انجام    والسیون 

کساگیرد  می  چه چه  و  باشند  آن  طالب  افراد    نی  احزاب  باشند،  جبهه  در  افراد  و  احزاب  اگر  نباشند. 

ای  بل عده قامه در منا برای متشکل و باعده که  نگامید. هنخواهی مانیپوله خواهند کر را خواهی   11متشکلغیر

جبهه متشکل از  ا اگر  نب خواهد بود. ام اکدام جبرنامه باشند از پیش پیداست که جهت کار به متشکل و بی غیر

تحزب و ایدئولوژی، بلکه بر مبنای رفاقت و آشنائی، زد و    بندی، نه بر مبنای شد، راه برای هرنوع گروه افراد با

فریبی،  صه انواع عوام ی و خالیو خودنما  «جذابیت»دسیسه،    و  به، مانورافع فردی، نطق و خطامناشتراک د و  بن

این  بود.  خواهد  دیگر  باز  احزاجا  گرنه  و  ایدئولوه ب  دووهای  باندهای  بلکه  و  یآراف صنفره  سه ژیک،  ی 

 
کلیه   ۰۱ که  است  آموزنده  و  توجه  در  جبههگذاران  پایهی  جالب  ملی  اولیهی  فعالین  و  پرداخی  خارج  گروهی  فعالیت  نوعی  به  یا  نهایتاًتهآن  و  از    اند 

سرانجامی کار  گر بیی بیش از خروارها فاکت بیانتنهائ ته بهنکند. این  ارا کنار گذاردهفعالیت سیاسی    اند و یا اساساًی ملی خارج شدهجبهههای  سازمان

 ست.ایجبهه
های متمادی  شود که یک فرد نخواهد طی سالموجب میژیک  ایدئولواجتماعی فردی و    ـم که چه دالئل سیاسی  شویاین بحث نمیجا وارد  در اینما    ۱۱

نفر متشکل شود و با چند  ی، در  بورژوازخردهی  شدهشناختهی  پرستی، خصیصهفردیت و خودی  پیدا کند. مسئله  ی مشخصتیا سمپا  حتی در ارتباط 

خواهی خود  ، یعنی دنبال فردیت خود و خود نکردنر گروهیمتشکل بودن، کای غیرید که در آن هوای مسموم، گو آورود میوجهنان جوی را ب محافلی چ

جاعی ندارند و  ارتی  اید گفت که خوشبختانه تمام کسانی که متشکل نیستند چنین فلسفهمعهذا بشود!  محسوب می  «آزادگیی»  و نشانه  «حسن»بودن،  

 ها بوده است و نه اعتقاد به فردیت و فردگرائی.شکل آنت عدم بجل دیگری مو یدال



ایده صحنه  حالت  وضعی،  چنین  که  نیست  تردیدی  کرد.  خواهند  مانیپسازی  موالتآل  و  تبلیغ  ورها  ورد 

 بارزین حقارت آور است.مر  ی از نظهاست ولآن

  خاصی از مبارزه ی  به رای جننیرو، بچند    ائتالف موقت  صورتبه ای،  بنابراین تنها زمانی سازمان جبهه

مشخص در احزاب یا    صورتبه ها  گرایش ی  تواند فعالیت کند که همه هم تحت شرایط بسیار مشخص می آن   و

تاکئول ایدبا    هائیسازمان استراتژی،  برنوژی،  و  اعالمی  امهتیک  و  مشخص  یافته    شده عمل  سازمان 

ت   وارد عملی که قبالً  باشند و سپس مشترکاً  باشد شوند. این  وافق ش بر روی آن  مسئله در مورد هر نوع  ده 

که    یعی استت طبدر غیر این صور  ها صادق است.ها و کانون سازمان ائتالفی از سندیکای کارگری تا انجمن 

  همگان  نداشتن برنامهو ارتجاعی مبنی بر  لوحانه  از پیش خواهند برد. تمنای ساده  کار را   هاارداره برنامه وهم

یابد، بلکه اساس پوشالی خود را  نمی   ی در واقعیتیجا   تنهانه   ــ ری از مانیپوالسیون  یگ ورت جلتحت عبا  ــ )!(  

طور که  این همان و مشی. و  حد داشتن برنامه  ن به  همگا  یه اعتال نهد و ن می   برنامگیسقوط همگان به حد بی 

   فریبان است.گفتیم شرایط معبود مانیپوالتورها و عوام 

وجود    هاآن جبهه و گروه و مناسبات    ای، ایرادات دیگری نیز در کارهه کار جبت ماهوی  عالوه بر ایرادا  ــ  ۴

یرادات عبارتند  اهم این ااند.  بوده   ینشی اعضاات برادای  به  ناشی از شرایط، بلکه مربوط   تنهانه داشته است که  

  از:

با سازمان   ــالف   از جبهه  ارتباط یک گروه عضو جبهه  زماهای دیگر خارج  رابنیتا  ارگکه  انیک  طه 

الزاماً باشد  بی  مسئله  نشده  نمی همهمی  رابطهوجود  شدن  ارگانیک  ما،  مشخص  مثال  در  ب   آورد.  طور  ه و 

تجانس، حالتی ذوحیاتین ایجاد کرد.  ی  سه پرولق در  های فدائی خریکزمان چه و ساوفتن گر مشخص قرار گر

از یک جانب عضو   ملی جبهه گروه  دیگ   ی  از جانب  و  با چریک ی  پروسه در    ربود  و عضویت  قرار  تجانس  ها 

از یک جانب حق داشت که مسئله  بسیاری  پروسه ی  داشت. گروه  امنیتی  نظر  از  بود    اتیحی  تجانس را که 

علت علت وجود این رابطه و نیز به سایرین را از داشتن این اطالع که به   دیگر   ی از جانبمخفی نگاه دارد ول

گر د وفقدان وجود  دیگر  می ، در حقیقت چریکملی  یجبهه   رهی  تعیین مشی  برای جبهه  کنند محروم  ها 

   کرده بود.

رد که  گیمی اتی قرار داخل در معرض اطالع ایهازمانها و س گروه در ارتباط با چریک  ــ انحصار اطالع ــب 

نی سازمان از این اطالعات بسهای مربوطه مایل  از گروه منتقل شود. بعضی  یا    ستقیم م  طوره تند به خارج  و 

جنبه غیر بی  مستقیم  و  دارند  باید  ه امنیتی  دیگر  اطالعات  از  بسیاری  ولی  شوند،  منتقل  هم  نباید  هرحال 

گیرد.  قعیت تضادمندی قرار می و در م  اًمجدد  است. گروهها حق هر مبارزی  ز آن داشتن ا منتقل شوند. اطالع  

دفاع    هاآن را که فعاالنه از    یبخصوص کسان  و  ینمبارزی  همه های داخل تن دهد حق  ست سازمانخوا  اگر به 

آن    ل به انجام مای  طالعاید در صورت داشتن ا دارد که ش هائی وامی را به فعالیت   هاآن کند.  کنند ضایع می می 

ن  های داخل رجحارا به موازین سازمان  ی ملی جبههاعضای  و    مکین نکند، حق مبارزین تگروه  اگر    و   ؛ نبودند 

 داده است.
این تضاد نشده است.    حل درست  رابطه گروه موفق به   ن تاکید شود بخصوص در ای  است که ضروری  

حل کرده است.    هاآن   نفع خواسته انبه ب جری و یک طور انحصاه ب   تضاد را ها تمکین کرده و  نسبت به چریک 



اصرار    رغمی علمسائل مطلع شدند    و سایرها در مورد استالین و مائو  گروه هنگامی که از موضع چریک اعضای  

به    12، صورت بحث و نوشته ه گیری داخلی خود بموضع  رغمعلی م انتقال آن به سایرین و  و درست خود به لز

چریک واست  خ عدم  هنمایندگان  در  این    ایتاًنه  انتقالا  قبال  در  گروه  سکوت  عدم  جانب  یک  از  دادند.  تن 

زمان را متشنج کند، اقدامی  ط گروه و ساتوانست روابکه می ود با آن کردن نظرات خها و روشنمواضع چریک 

است مالحظه  قابل  و  به اصولی  دیگر  جانب  از  ولی  تمکین،  ادامه د  التی،تشکی  خاطر  نادری  ر  ست  تصورات 

باشد. عدم  ها مقصر می از نظرات و مسائل سازمان چریک   ــجبهه و چه سایر مبارزین  اعضای  چه    ــ  دیگران

ایدئولتمک به وین  گروه  تمکژیک  آن خدشهخاطر  تشکیالتی  این جهت  ین  از  انتقاد حتی  این  است.  دار شده 

فته بود، و باز ابعاد  نیااتمام    ز ا نیهیک ویت در سازمان چرو عض تجانسی پروسه شود که دانسته شود  بارزتر می 

می  روشن  بیشتر  زمانی  انتقاد  مسئله این  شود  گرفته  نظر  در  که  ناشود  مسئله   ظیری  صرفاًاستالینیسم    ای 

ر این  خطا بوده است. البته در کناگروه به ی  که طی بحث رفیقانه قابل حل باشد نبوده و تصور اولیه   «نظری »

اعتبار را  نا این  از    ده کردهشام  باید نیز  تقاد،  )استوراعضای  که آن عده  از مسئله سامانی  کتورل(  وگروه که 

انجا که منجر به تیرگی و سپس قطع  تا بد   له با آن برخورد شدید کردند ند بالفاصبودن استالینیزم مطلع شد 

 روابط گروه و سازمان شد.

ـ پ   انعکا  ـ با جبهه  س آن درعدم تجانس گروه و  ها و ت بینش فاوروه و تگ  تجانسم  عد   ــ  مناسبات 

از  منش اسلوب کار که خود  و  بود، در    ی ملی جبهه ها  برده شده  ارث  با  به  و در رابطه    ی ملی جبهه خارج 

می یراخود  صورتبه  و کی ظاهر  او سر  با  که  نظر کسانی  گروه در  رفتار هر عضو  و  نظرات  و  داشتشد  ند  ار 

انحالل تشکیالتی گروه )در  گردی ه تلقی می کل گروار و منش  نادرست معرف رفتبه  با  ی  پروسه د. این وضع 

تشکیالتی  ی  بطه اربه بعدکه دیگر    ۵۳از پائیز    ید شد.د ها تشندگان چریکتجانس( و مناسبات بعدی با نمای

ها چریک ی  ریته داشتن اتووش و بینش خود و با  ر  بر  بنا  قبلی گروهاعضای  ه وجود نداشت، هر یک از  ودر گر 

در تعیین مشی  ها  نمایندگان چریک  تر ین امر موجب تشتت بیشتر و دخالت مستقیم کرد. ای اقدام م   عمل و 

و تائید همه اعضا  ی ملیجبهه انحالل تشکیالتی  گروه و بخش ای  اعضشد.  می   بدون اطالع  با  های مختلف، 

ی  جبهه مناسبات درونی  ده بودند و این امر  دیگر را از دست دا تار عضو  قاد به رفمکان برخورد و انتد، اه خووگر

نامتجانس   ملی نیز  تضمین  می   رترا  نوع  هیچ  انفعال،  آن  یا  این  فعالیت،  آن  یا  این  از  رضایت  عدم  کرد. 

و  اورمیانه  ختلف در خد دو شیوه و سبک کار ماذ و رش نتقال نداشته و در نهایت منجر به اتختشکیالتی برای ا

انعکاساا که  شد  بروپا  و  داشت  را  ب   لهرحاه ت خود  تشکیالتی خود  انحالل  در  گروه  اقدام  است.  معلول  وده 

ان این  بودن  نادرست  یا  درست  تسریع  تشخیص  نظر  از  تشکیالتی  مربوط  ی  پروسه حالل  بحث  تجانس  به 

ان  هر منوال در این دورست. به هه اکار جب  در العمل آن  کس د متوجه عانتقاا  جه است. در اینو خاص گر  مسائل

تشکیالتی  روابط  است  فقدان  در عمل  گروه  اشکاالت عمده  ساز  کرد خارجیکه  با  آن  ارتباط  و  و  گروه  مان 

هر    ، مسئولیت هها و قبل از انحالل گرو یک وران اولیه، یعنی قبل از تماس با چرجبهه بروز کرد. در د   اعضای

توجه کل  نب کل گروه، در هر حال م از جا  اشد و چه افراد بوده بانب  از ج، چه  ادرسته اقدام درست و نگون

فا در  است.  انتقاد عمدتاًاحیای  تا    ۵۳پائیز  ی  صله گروه  یا  نوع حسن  هر  فعالیت،  نوع  هر  گروه،   تشکیالتی 

 
نوشت پاره  ۲۱ این  از  ماههای  توسط گروه منتشر شدهجات در  اخیر  این جملههای  از  تج سهپرو»د دفترهایاناند.    مائوی  اندیشه»،  «استالینیسم»،  «انسی 

 .«بورژوازی ملی ایرانی  ارهطرح تحقیقی دربی ذکراتی دربارهت»، ی چین«دون و سیاست خارجتسه



منا و  افراد  خاص  متوجه  میهاست.  آن سبات  تمایز  عدم  گونه  دوراهر  فعالیت  ن ان  مختلف  دوران    ــ های 

کاری عریان است  ن دیگر، طبعا فریبعمیم مسائل یک دوران به دوراو ت  ــبودن و دوران عدم تشکل  کلمتش

بس.   تشدید و  و  بروز  تشکیال  در حقیقت  فقدان  دوران  در  ایرادات  از  داللت  ه ب   تبسیاری  امر  این  بر  خوبی 

جا و به هر  مبارزه هر  رند. در ام ناپذیر هستیشگی و گریزوهای همآلترناتی  تشکیالت و یا فردیت ند که  کمی 

عواقب و  ی  ، با همه شودی جانشین آن می یفردیت و فردگرای  مسئله تشکیالت نفی شود،  ی  مسئله دلیل که  

 . تمؤید این حقیقت اس وجهی انحالل تشکیالتی گروه به بهترین ی عوارض آن. تجربه 

نیز   ــ  ۵ دیگری  متعدد  نسب  ،انتقادات  جبهم  به  گروهت  به  هم  و  دا  ، هه  است  وجود  آن شته  از  که  که  جا 

  ــهای اپوزیسیون  سازمانی  همه   یاالبتالبینشی داشته و مابه   هایپایه   ه بلکه روه نبودجبهه یا گی  مشخصه 

ب  بیشتری  ه حتی  عنوان   ــ شدت  ذکر  به  تنها  این   هاآن وار  است،  می   جادر  بنابراقناعت  اجمال  این  ین  کنیم. 

   ها نیست. اشمردن آنتوجهی یا مهم نبی ی نهنشا

ـ ن جبهه و هم در مناسبات گروه و جبهه  وهم در در  مراتبی()سلسله  روابط هیرارشیک  ــالف     ـ

هدرون   روابط  همیشه  جبهه  سال یی  در  است.  بوده  مشخص،  رارشیک  تشکیالتی  روابط  فقدان  اخیر  های 

از  رارشی  یه صرفاًرا  بلکه  نبرده  آورددیگر    ی صورت  به   بین  سلسله در  بود.  بر اتمره  نه  م   ب  وازین  اساس 

ها رابطه با چریک   آنجا نیز بر اساس نوع  یکی با افراد گروه، و از ر اساس میزان تماس و نزدتشکیالتی، بلکه ب

 شده است.وجود داشته و منتقل می 

ده است. در این  اتب بو مرسله ن سلابع همانتقال اطالع نیز تیر ا. مسآن رفت  حکه شر  ــ  صار اطالع انح   ــب  

 د. انا داشته رخورد رای همین ب هه خود نسبت به سایر مبارزین غیرجبی نوبهبه   جبهه نیز الب اعضای مورد، غ

برگزیده سک  ــ  سکتاریسم  ــ  پ از  ناشی  )الیگراتاریسم  اپوزیسی  از خصوصیات حاد  که  ایران  یتیسم(  یون 

در   جباست  درونی  جبهه روابط  روابط  و  مب  هه  سایر  فی ارزبا  است.  داشته  وجود  اعتقاد المین  ص  ثل  حت  به 

جاصورتبه حانه  مسلی  مبارزه  ایران  در  که  مواردی  در  بود،  یک   صورتبه ی  ری  از  مسکتاریستی  وجب  جانب 

(  «محوریون»انواع  موجود )مانند  ی  نه مسلحای  ای از مدافعین مبارزه اصولی نسبت به پاره غیر  «هایگذشت»

در   دیگر  از جانب  و  برخورد  موا شده  بغیرردی  موجب  ی  ی مسلحانهمبارزه   ه مخالفیندموکراتیک  را  جاری 

بود. ط اشده  که  بیعی  با مخالفین  ست  مقابله  و  مخالفت  در  مه مبارزایراد  پاره   سلحانهی  در  ایراد  ای  نیست. 

از    ارجسعی در تعیین راه صحیح برای مبارزات خو  ت  راد به تبلیغ نظرادموکراتیک است. ایغیر خوردهای  بر

و گروه وارد    یی مل جبههاد، بخصوص از این جهت به  این ایری است. و  ژمونی طلبکشور نیست، ایراد در ه

که   عاعضای  است  سالالی آن  طی  مبارزالصول  گذشته هها  در  دموکراتیک ی  ،  برخوردی  یرین  سا  از  ترخود 

داشته  مخالفین  به  سک  اند.نسبت  برخورد  که  حقیقت  گریباغیرو  تاریستی  این  همه ن دموکراتیک  ی  گیر 

تی  رارشیک حیانحصار اطالع و روابط ههای دیگر در این مورد و سایر موارد نظیر  اپوزیسیون است و سازمان 

 ما نباید بکاهد.  قابل انتقادند، از شدت برخورد و انتقاد نسبت به این ایرادات بیشتر
اس  تذکر  به  گرو  کهت  الزم  و  جبهه  عوارض  بهاین  پای  ه،  داشتن  با    تماس   یعنی  ــ دی  مای  هخاطر 

در کنار سایر    مناسبی برای بروز یافت و ی زمینه   ــهمراه با آن  ی  های داخل و داشتن اطالع و اتوریته سازمان



مان ایده عوامل  سازمان ند  کردن  در    هایآلیزه  غلو ارموانقالبی،  و  نادرست  تصویر  متعددی  اآمید  مبارزات  ز  ز 

   کرد.داخل ایجاد 

صفحات  ــ  منقدانه غیربرخورد    ــت   به    در  نظرات  پیش  به  علنی  رسمی  برخورد  عدم  در  گروه  ایراد 

با    چه   ــجبهه  اعضای  غلب  اپرداخته شد.    ـ ی  های طوالنی و حاد داخلجدال  رغمعلی   ـها  چریک مرتبطین 

دیده  ها را  چریک ی  نتشرهم   هایو سایر نوشته   ۲ی  ره شما  که مطالب نبرد خلق با آن   ــآن    گروه و چه غیر 

آن د  بودن با  تفاوت و  در درجات مختلف  مسئله که  با  ارتباط  در  بخصوص  را  ابراز  ی  نظر خود  مائو  و  استالین 

ساز  ،داشتند می  حال  عین  در  چریک ولی  به مان  را  انتقاد ها  مورد  فوق  مواضع  صرفاً  قرار   خاطر  و  بر    نداده 

مثبت  جنبه  تاکید  های  سازمان  برخورد  ردند کمی این  این  که هنگامی ی  ه منقدانغیر.  که  گذشته موجب شد 

چریک با  گروه  تشکیالتی  مسائلارتباط  و  شده  قطع  سردرگمی   ها  گشت،  در    مطرح  بسیار  شگفتی  و 

برخورد   این  شود.  پیدا  گی  منقدانه غیراپوزیسیون  جبافراد  و  عده روه  که  گشت  موجب  اپورتونیست  هه  ای 

ی توا با  عده   «چریک»شبه    کنستند  اشدن  از  سردرای  ففراد  را  زمینه گم  از  مقداری  دهند.  رشد  ریب  سازی 

بوده است.    ــما  ی  گذشتهی  منقدانه غیر د  خوربر  ــین مسئله  اطر اخبه   « محوریون»ها و  «ایاتوریته »موقت  

انتقاد  اند از شدتدهحیف باقی مانخوار خوان دیگران در آمده و نریزه  صورته ب این امر که این موجودات صرفاً

رفتا انتقال    ، مای  گذشته ی  انه منقد غیرر  به  نمی ی  منقدانه غیر در  به خارج  باید اطالعات داخل    مجدداً   کاهد. 

از داخل به خارج می اعتماد ساده   تاکید کرد که  بیان این نقدالنه به مطالبی که  برای  صان فاحش ما  رسید 

   شته است.نقش دا منقدانهریغبرخورد  راینگروه و جبهه دی اعضا یدید و بینش همه  وکافی نیست  

*     *       * 

از مبارزات و نقصگیرنتیجه  از این تجارب طوالنی  انجام    ری نیست که به های گذشته کاانی جامع  سهولت 

بود.  نیز بر حسب بینش و توان    گیری نتیجه و این    گیرد  از  افراد متفاوت خواهد  اد  وان آحتاکنون می هماما 

مشاهآلترناتیو را  مختلف  کرد.  ای  آلهده  ظاهراًاین  تشکلویک    ترناتیوها  نفی  آن  و  دارند  هائی  جه مشترک 

های مختلف ادا  در قالب  گیری نتیجه بیان این    کهاینولو    13،اند اده ود را از دست داست که رسالت تاریخی خ

نو شود. این ا باید به هر  نتیجه  نه م  تعمیم   ع تشکل قابلمر که آیا این  یا  ا  ای بعده   ورد اختالف است. باشد 

ود هر  طلبانه وج الل حدنبال تزهای ان ه دیدن نقش گروه در ایجاد اشکاالت، بعمدهن دادن ایرادات گذشته و نشا

بخش متشکل جبهه    هخود را متوج   انتقاد عمده   کنند. این عده طبیعی است که اوالًتشکیالتی را نفی می   نوع 

ه هنوز تشکیل  و نی که گرزما ــ ی ملیجبهه ی دورتر هامسائل گذشته   تن بهاز پرداخکنند و  ــیعنی گروه  ــ

بود   ماهوی  ــنشده  تضادهای  و  مسائل  بررسی  ملی جبهه   و  به ی  و  ،  روند،  طفره  خود  امری  خیال  نیز  این 

دگرای  ن هر فرایو بنابر  شده است گروه است  هاآن ی  یگرادمانع رشد و گسترش فر   الًچه فع طبیعی است. آن 

حراکوته  اصلی  ندیشی  می یف  گروه  در  را  بینش  خود  این  معهذا  این.  از  بهتر  چه  و  و    تنهانه یابد  گذشته 

شود که  کند. هنگامی که روشن می اخیر نیز برخورد نمی ی  گیرد، بلکه به نفس مسئله می   تاریخچه را ندیده 

 
  ی ملی شدند، ان جبههار در  ی ملی در اروپا فقط دو نفر عضو و یک سمپات حاضر به کهای جبههسازماناعضای  لیه  طور که گفته شد از میان کهمان  ۱۳

طریق تجربه و عمل  بدین  چنین دو سه نفری نیز یافت نشدند وریکا حتی  ند. در خاورمیانه و آمکه نبود   ـهم به شرطی که دیگرانی وجود داشته باشند  

 یم. ن نداشتر آزی به تکراتاریخ آموخته بودیم، نیای که اگر از تجربهی را معین کرد و حال آنیهاسرنوشت چنین مجموعه



ی به  تجربه چیز صورت اگر    این  حل نمود در ا منود رالت ختشکی  اشکاالت زمانی بروز کرد که گروه ی  عمده

  گیری یجه ت نجز این، نه    گیری« »نتیجه تشکیالت. هر    وجود تشکیالت است و نه    انحالل کسی بیاموزد زیان  

ونی است که  مرد زبی  است و بسان گفته یافته  شده از بطن واقعیت تحریف پیش ساختهبلکه استخراج احکام از

او  ی م  عید مد اافتاتفاق می چه    هر ابشد که  هاز  تجربه نظر  مین  تدا  اخیر، عمده ی  را داشته است.  ی  خاص 

فقدان تجانس در تشکل  اثر  در  را  فقدان تشکلایرادات  نادرست تشکل و محیط  ی  هاها،  متعدد و مناسبات 

ایرادات کوشش جکه راه مرتفع   صورت طبیعی است دهد. در این می   نشان ایجاد تجانس، تکردن  صحیح  هت 

دمناسب در  تشات  بی  هاکلرون  تشو  باشد هکل ن  خارج  محیط  و  آن   .ا  مناسبات از  مناسبات،  که  جا 

نواقص و  ی  شرط بهبود، مشاهدها باشد. پیشهاننسا  معی جهر کوششی باید کوشش    ست، ضرورتاًهاانسان

ند، شمارن میا حسها رتی آن بینند و یا حنمی  ها و افرادی که این ایرادات راروهها، گایرادات است. سازمان

کرد یری  تغی  التبع ب سازمان  نخواهند  چنین  نیستند  کم  گروه و  و  کتاها  در  ما  مسائل  » ب  هائی.  و  مشکالت 

داده   تی توضیحا  «جنبش مسائل  این  ساخته   و ایم  پیرامون  بمشخص  ایرادات  این  که  هنگامی  که  نام  ه ایم 

آفرینند.  نمی   خود   ر رفعرا ب  ند امیدی گیرجیه قرار می نظائر آن مورد تو  و   «نظر داخل»و    « خواست جنبش»

شش  خواست و کو  ورادات دیده شود  یشرط بهبود وجود داشته باشد یعنی ا اما در مواردی که پیش

ی  را در تجربه ما این د بود.  ها خواهبرای بهبود آنها وجود داشته باشد، الجرم حرکت در جهت رفع آن   معی ج

که مربوط به ایرادات خود ما بود و  م از آن ، اعذشتهدات گ ایرا   زه بسیاری اایم ب در شدهایم و قاعملی خود دیده 

آن  و  کرده  برخورد  ما،  مناسبات  از  ناشی  مرتفع یا  را  آکنی  ها  فر لترم.  تضمینی    تنهانه مقابل،  ی  گرایانه دناتیو 

ب و  نوع حرکت  هیچ  نمی برای  ارائه  با  هبود  بلکه  فدهد،  فردیت، حتی  به  نمبازگشت  رها  را   سازد. یرد 

مبلغ    تنهانه ها که مبلغ انحالل همه نوع تشکیالتند،  آن نیز اثبات کرده است.    حقیقت را  تاریخ اینی  به تجر

و تجسم شکست و سقوط در    ــ  شناختند نظرات را می   کاش حداقل این ای   ــه  گذشتسوخ  حقیر نظرات من

چفر ی  ورطه  با  بلکه  انفعالند،  و  رادگرائی  نظراتی  برای  نین  را  تمبله  ساهشکلغین  باز    محض  یستینترالای 

ز  بنابر این ت  مداران دیگر. ها و قدرت ها از دو قماشند: ارتجاع متشکل و متمرکز، استالینیستنو ایگذارند  می 

یستی  های اولتراسانترالیا تشکل   های ارتجاعی و یروزی تشکلخود به تز راه را برای پ  عیتِواقتشکل ندادن در  

دام چنین اباطیلی در غلتند پیشاپیش روشن  ه سرنوشت کسانی که ب   شود.می   منجر  اشتن،ذ استالینیستی باز گ

بیاست. پروتوتیپ  انگیز این  باشد،  معرض تم  اکنون در نش هم های غم  نهایتش چنین  اشا هستند. راهی که 

د  هوارا با افسوس وداع نخنی  رواو کسی از دست رفتن چنین ره   صی را جلب خواهد کرد روان خاص مشخره 

 فت. گ

*     *       * 

ملیجبهه و سرنوشت    تجربه  از از کشور درس   ی  و خارج  داخل  متعددی میدر  گرفتهای  شاید  توان  اما   ،

مه گفت  بود  م بتوان  داده  تاریخ  که  را  درسی  گرفته   ــترین  ندیده  ما  و  یک  ــبودیم    و  متن  در  دیگر  بار 

 : است کهن اثبات کرد و آن این محتوای مبارزات ایرا 

های ایدئولوژیک خود و کوشش جهت ایجاد و گسترش پیوند  ونیست، ایجاد تشکل معناصر کی  اولیه ی  وظیفه 

نیستی،  ای، قبل از داشتن تشکیالت مشخص کموهای عام جبهه در کار  کارگر است. درگیری بقه  ات طبا مبارز



خود را با    هایزمان مختلف سا  رها زمانی که طبقات و اقشاتن  مد.انجامی   اتالف وقت و نیروست و به سردرگمی 

تحت شرایط     ــر ضرورت جامعه و انقالب بطلبد  اگ  ــوجود آورده باشند  ه مشی و اهداف مشخص و مصرح ب 

های هماهنگی یا ، در قالب کمیته موقت  دود وو مح  شدهتوافق ی  را در حد برنامه   هائیتوان همکاری خاص می 

ها و احزاب بدون  های متشکل از سازمانرد. جبهه تبلیغ ک   ل قیک حداو بر اساس قبولی    آن   جبهه یا نظائر 

از آن بدتر جبهه   مشخص ی  برنامه  از سازماو  افراد  نهای متشکل  و  نه اجرای    یهایه، جبهمتشکلغیرها  که 

دستاوردهای    رغمیعلخواست مبارزین آن و    رغمعلیرا مدعی باشند،    «الب انجام انق»مشخص بلکه  ی  برنامه 

وقت  از    قسمت مهمیشوند و پس از اتالف  ص طبقاتی می های اخز فعالیت ف توجه اجب انصراوممحدود آن،  

   . روند راه از بین می مه و نیروی فعالین خود، در نی

 تجربه باز هم این اصل را اثبات کرد. 



 شاسنادی از جنب 

 

نجر به استعفای  شد و م و بدلرد   ی ملی جبهه اعضاء    در این بخش مکاتباتی که بین دکتر مصدق و رهبران و 

 گردد. )دوم( گشت، درج می  ی ملی جبهه رهبری و انحالل 

د از  اسناد  روشناین  جهت  هستد.  و  جانگر  یک  جناح از  و  درونی  تضادهای  باسابقه بندیب  ی  های 

ملیجبهه می   ی  نشان  بهتررا  شناختی  و  می گذ   از   دهند  دیگر    .دهند شته  معرفی  را    هائیتالش ازجانب 

زحمتکش را    هایی توده یای انجام شده و سعی در مهار کردن نارضاایران از طرف عده   که امروزه در   کنند می 

در سا  دارند.  اسناد هم شکل  رهبران جبهه، هم محتواین  آنان  ا زمانی مطلوب  نظر  ی  ارائه   صورتبه ی مورد 

انتظار و  بر مسیری که جنبش  نکرتوی نمایان و پ  دشوان میها، نمای، و هم اسلوب کار آن سیاست صبر  نده 

آ رهبری  تحت  بپیمن ایران  باید  می ها  انداخته  این اید  از  مطالعه شود.  صرفاً   ین ا  دقیق ی  رو،  از جهت    اسناد 

 روشن کردن راه آینده است. ها درن ارزش بیشتر آ  اهمیت ندارد. درک تاریخ نهضت ملی 

 

*       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت جا ازماس  در اسناد، همه  هاتاکید 



 ۱۳۴۱دی ماه   ۳ـ د آباد محا

 ایران  ی ملیجبههی کنگره

 

و    دکتر سید حسین فاطمیپاک  وان  کنم. به رمی   تهنیت عرض ایران را    ی ملیهه بجی  تشکیل اولین کنگره 

از    حترمی که آقایان م  ه ستعماری را آبیاری کردند و ب زادی که با خون خود مبارزات ضد اسایر شهدای راه آ

و  را دور  به هم برای خنزدیک  ه  بدمت  را  فرموده وطنان عزیز کنگره  قدوم خود مزین  و همه    آنبه چنین  اند 

ملی    یه کمال شهامت وظیف ده و با  هراس نکرآمدی  بختی و سعادت ایران از هر پیش در راه نیک   که کسانی

وقت  چ هی  ی ملیههجبکه    رسانمضار بم به استحخواهه می ازفرستم و اجدرود فراوان می   اند خود را انجام داده 

وطنان عزیز همه در سرنوشت خود  هم اهان این بوده که  و عظمت ایران نداشته و همیشه خو  نظری جز اعتال

اندگی که  من نام عقب ایا به مقامی که داشت برسانند. و  د راکاری وطن عزیز خو ند و با هرگونه فد ودخیل ش 

رسید جز و این آرزو به نتیجه نمی   شده از بین بروده نصیب کشور ما  داران گذشتزمام   یتیکفاجه بی در نتی

وافرادی    کهاین ه  شایسته  همه   نوزجوانان  اچیز  به  و کشور  کنند  شرکت  مملکت  مقدرات  در  یران  نرسیده 

رض  را به مع   یستگی خودتوانند شااین افراد وقتی می   صاحب رجالی کاردان و فداکار بشود. بدیهی است که

ه  یگری باع برتری خود را نسبت به دشکیل شود و هرکس بتواند در اجتمی ملی تنیروها  آورند کهظهور در

عالی  ورای افرادی برای عضویت در ش هماهنگی کامل و انتخاب    ند. بنابراین باید با اتحاد و سابرور  ظه  ی ه منص

و  آمال   لی ی مجبهه افراد  آرزوی  پرو  کلیه   ملی   یجبهه های  درب   ود ولی ش ست عمطن  روی  و  رااف ی  به  د 

از  و  جاتدسته  و  مبارزه  به  مایل  که  در  خوداحزابی  هستند  ن اژگووراه  گذشتگی  استعمار  دستگاه  ساختن 

منتهای   و  به مفتوح گردد  تا کسانی کوشش  آید  استقالل عمل  و  آزادی  مبارزان    که خواهان  به جمع  ایرانند 

 ند.گروب

نه مردم از اوضاع و احوال    { و}د  لکت نه حزبی تشکیل شده بول مشروطه که در این ممی او وزهادر ر

ک اطالعات  داشتند، پیشدنیا  مافی  قانون  رفت  گرفتن  و  انجشروطه  فداکاری  و  با جدیت  به  یهامناساسی  ی 

من  انجک یا چند  که هرکس در یده بود  ن تشکیل ش د صد انجمجه رسید که در تهران و شاید در حدونتی

با  تمی  و  شود  عضو  داشت  وانست  که  قلیلی  خودشامعلومات  حقوق  به  را  که افراد  راهی  در  و  کند  آشنا    ن 

ی رسید که  یاسی به جامردم به مشروطه و قانون اس ی  عالقه سوق دهد و بدین طریق  شد  ی منتهی به هدف م

مقام   طنان به وخدمت به هم  و   ادی اه آزدر ر  و همه چیز خود گذشتند    از کثیری  ی  مجلس عده  بمباران  در روز 

قبرستانشه و  رسیدند  برای   ادت  را  آزادی  ب   شهدای  خود  اخالف  رگذاشتند یادگار  ه تشویق  آن  قان.  ن  و وز 

نبود   آن آن اساسی  بود  که  امروز  و  گرفتند  کررا  دفن  یک  را  و  مدفون  بی ی  فاتحه دند  این  برای  هم  الحمد 

این است آننخواندن به د.  این  چه  پنظر  در  به  و  سید ر  ی ملیجبههسیاست    یشرفتجانب  بسته  ر  نظ  اکنون 

ی جبهه آن قسمت که مربوط به شورای    صاًمخصو  لیی مجبهه ی  اساسنامهقایان محترم است که در  آ

ی  ده وطنان عزیز به آینو هم   ر شودصورتی درآورند که مؤثه ت تجدید نظر کنند و جبهه را بسا  ملی

 . طن عزیز خواهانمآقایان محترم را در خدمت به و بیش از این عرضی ندارم و توفیق دوار شوند.امی کشور

 دق  حمد مصدکتر م



 ۱۳۴۳فروردین ماه  ۲۸ـ د د آباحما 

 ایران  ی ملیجبههسازمان دانشجویان ی کمیته 

 

نهوص  عز  نردیوفر  ۱۹مورخ  ی  نامه  موجب  و  بخشید  ارزانی  امتناول  گردید.  ایت  فرموده   کهاینن  اید مرقوم 

ای مقدمه   م است الزالًرم عرض کنم قب حتآن سازمان ممبارزات به ی  تشکیالت و نحوه   یاره دربنظرات خود را  

بتواند از    که تی ته است بنویسم و بعد نظریات خود را در باب تشکیال رف  کاره چه در راه ابقای ملت ایران ب ن از آ

 ر نمایم.کند اظها  این هدف دفاع

نفر از آنها    ۴۰شود  ی کنم که گفته منینیه عرض می تق  ۱۷ی  اکنون شرحی راجع به نمایندگان دوره 

نمایندگان مجلس طبق  ی  ه نفر دیگر مخالف دولت بودند و چون عد   ۳۵لت موافق و  دوتند با  که اکثریت داش 

داده شود که چرا در    ه توضیحاتیر این بارزم است دست بیش از این بود الن انتخابات که در دسترسم نیوقان

از حقوق ملت  ع  ی دفاب براجاناین  انتخاباتی  تمه قبل از خا  که این وارد نشد: نظر به  نفر    ۷۵مجلس بیش از  

می  بینایران  دیوان  در  حبایست  الهه  و  المللی  شوم  اینمی اضر  غیاب  در  که خواستند  محل  هر  در    جانب 

  ت گردد و نتوانم انب متوجه انتخاباجر سبب شود که حواس اینو این کا  برپا کنند شد بلوا و غوغا  انتخابات می 

ندگان را موکول به مراجعت کردم و بعد هم  قیه نمایتخاب ب نای انجام دهم  المللان بین ویوظائف خود را در د

ت دانسمی  هکد اظهار عدم رضایت نکرد چون اتی نشد و ملت هم از این عمل که در خیر مملکت شده بوانتخاب

نماینده   نداشتن که  است  این  از  به  مجلس  در  باشد   نماینده  مجلس  رای    و   در  مملکت  ضرر  این  به  بدهد. 

رئیس مجلس که    کرد. انتخاباتا چندی به وظائف خود عمل می لس شده بود ته در مجیت و اقلیتی کاکثر

بق مقررات  کنند و ط  ن استفاده و بعد خواستند از آدست رفت.    اکثریت از  ای منحرف شدند و پیش آمد عده 

ی  را برا  مخالفین دولت   بود که یکی از  اندازند و نقشه اینند و از کار بی دولت را استیضاح کنی  قانون اساس 

رفت گزارشی بر علیه دولت بدهد و ثابت کند که    ر اسکناس انتخاب کنند و او که به بانک ملینظارت در کا

را  ناس سوءاستفاده نموده است وچون دولت آن نماینده  اسکن از نشر  میلیون توما  ۳۰۰ر خالف قانون  دولت ب

دعوت   بانک  در  قانون  اجرای  را  برای  دولت  کردند ننمود  دولت  استیضاح  نتیجه   نگرانی  و  در  که  ی  نداشت 

ه  کارگران معادن نفت ب میلیون از این وجه برای اجرت    ۲۵۰د چونکه متجاوز از  استیضاح حیثیتش از بین برو 

رفت وکار  بود  نمی ولد  ه  بهت  عوای  توانست  نبودن  آن علت  نفت  گرد  را  اغها  که  بگذارد  و  سنه  کنند  تشاش 

از    وجه مزبور هم صرف مخارجیی  اره نماید و بقیه ن خود را ادست معادایران قادر نیفین بگویند ملت  مخال

این    .بین برود  زایران ا  لتلت را استیضاح کنند و هدف مجهت بود که دوگرانی از این همین قبیل شده بود. ن

خیر شود و در  جواب استیضاح تامجلس تصمیم گرفتم مدت یک ماه در  ی  نامهآئینمواد    بود که طبق یکی از 

کمجلس حا این  و چون  نشویم  بعد ی  نتیجه ار  ضر  و  نداشت  دولت    قطعی  بار  یک  در مجلس  می از  بایست 

رفراندم معلوم کند. اگر ملت  ی  وسیله ه ت ایران بولت را ملنظر رسید که تکلیف د  چنین به  ،حاضر و عزل شود

توسل به رفراندم    کهاینظر به ن د.رج شو ولت از کار خابدهد و د مجلس رای   یبقاود به ابقای دولت موافق نب با 

ن کار  ود از اید و تقاضا نملس نزد من آمکرد رئیس مج می   م شده بود خنثیدولت ترسیبر علیه  ای را کهنقشه 

کنصر نظر  ج  م ف  هیچ  من  از  ابی  وو  غیر  مج  که این نداشتم  به  فلبگویم  خود  از  که  هرگز  سی  ندارد  کری 

باید از  باید جواب استیضاح را بدهم و عزل شوم هدف ملت ایران را    که این وم گذشته از  ر ب  چهان نچروم.  نمی



و    مجلس رفت  رسید رئیسو چون مذاکرات به نتیجه نکنم  خود دفن    مجلس به خانه خود ببرم و در انجا با

رفرابال اجرای  داده شد  ن فاصله دستور  ایرادم  اکثریت  و همه دیدند که ملت  با چه  راتابه قریبن    فاقی دولت 

جانب توسل شدند که این خط شاهنشاه مت ولت نبود به دس برای عزل دراه دیگری    که اینکرد. نظر به  تثبیت  

از هماضر شد ح آزا ه چیز خم  راه  و در  بگذرم  استقود  و  از هر گونه فالل وطن عدی  داکاری خودداری  زیزم 

 نکنم.

بی ا فداکاری  این  که  بسیار خوشوقتم  و ر  اثکنون  و  نبود  راه  های وطنجمعیت   شما جوانان  در  پرست 

هدف ملت    که این ی  اید، براداکاری دریغ ننموده و از همه چیز خود گذشته استقالل ایران از هرگونه ف  آزادی و 

شود تر می ه روز ضعیف فعلی این هدف روز بی  ی باید دانست که با اساسنامهلو ظ کنید،  ایران را حف

 ز اسم چیزی باقی نگذارند. ج  آنو از کنند  فراموش   که انرا دجائی رستا کار به

ض کنم. راجع به  ات عر مبارزی  تشکیالت و نحوه   یدرباره ود را  اید نظریات خمرقوم فرموده   که اینو اما  

حد تشکیالت   از  مطالعه چون  می   ود  نیست  راجتخارج  ولی  بدهم  نظریاتی  نحوه وانم  به  از  ی  ع  مبارزات 

آید که رهبری  ی در می صورت به آن  که مبارزه هر   یست چونساخته نبرم کاری  می  دان بسرکه در زن  جانباین

باید تجدیدنظر کند  ج از وظائف  ی  وه و آنی غفلت ننماید و تعیین نحبهه  آرائاج  هیئتمبارزه  ن کسی  یه و 

 شود.است که برای رهبری انتخاب می 

اجا می اکنون  عزیز  خواهمزه  دانشجویان  شما  کنم  ا زئی  ج  که عرض  مملکاز  نفراد  و  به  می تید  توانید 

مگر  تنه دهید  انجام  مفیدی  کار  کنید    که این ایی   همکاری  مملکتی  تشکیالت  سایر  با  با  کار  این  و 

  تنظیم شده به هیچ وجه صورت نخواهد گرفت. اساسنامه باید   یی ملههبجای  ای که براسنامه اس

توانند با انتخاب یک یا بیالتند احب تشکه صی کاطوری تنظیم شود که هر حزب و جمعیت و دسته 

نظریات جبهه    شرکت کنند و نمایندگان مزبور   ملی  یجبهه در تصمیمات    ،چند نماینده وارد جبهه شوند

 را بخواهند. انجام آن رسانند و لین خود باطالع موکرا به 

خو برای  اجتماع  و  حزب  هیچ هر  و  دارد  مرامی  نمی د  حاضر  مراوقت  از  خود  شود  دست  م 

به مرام دیگران  در اهم    ی ملیجبهه صالح    . یدیالت خود را منحل نماد و تشکشبک ین است که کاری 

فقط  باشد،  نما  نداشته  تامین  را  خود  مرام  بنابراجرای  تعریفید.  می این  که  ملیجبهه   ازتوان  ی  نمود    ی 

د و  است که برای خود تشکیالتی دارن  تیجاه دست  و اجتماعات ومرکز احزاب   ی ملیجبهه »است:  این

و   آزادی  جز  ندارندمرامی  ایران  عد   « . استقالل  یک  که  نیست  چیزی  مرام  هری  هاین  و  قدر  قلیل 

بتصاحب گذاردآنوانند  فکر  باشد.  ایران  ملت  باید  مرام  این  مجری  بلکه  نمایند.  اجرا  مملکت  در  یک  را  ن 

 بر خالف مصالح مملکت است. ه باشد ک  عنوان رهه پذیرش آن ب ای در خارج و عدم عده

گونه اصالحاتی که  م هرکنم و تمنی دارعرض می   ملی   یجبهه ا برای تشکیل یک  اکنون نظریات خود ر

 ن بفرمائید. دور مانده در آ جانب و از نظر این الزم است 
مؤ  ـ  ۱ تشکیل جبهه یک هیئت  است که دریک جلسه حاضر  برای  از هر  سس الزم  و  از  شوند  یک 

اجت  حزابا دستو  و  سهه ماعات  یا  دو  تشکیل جبهه  برای  که  کنند  تقاضا  دارند  تشکیالتی  که  از    جات  نفر 

 معرفی نمایند. سس  مؤ هیئت را انتخاب کنند و به خود  اعضای



  دهند ی ا برای مدت یک سال تشکیل مر  ی ملیجبهه ،  جاتدسته نمایندگان احزاب و اجتماعات و    ـ   ۲

از فرد  چه چنان و   به افراد جبه  ی  راجع  اعتراض کند  حیالص  ه  اعضا  از  و    ملی   ی جبهه ت یکی  رای مخفی  با 

تمام مدت سال داده شود و به شرحی که گذشت   کند و این اعتراض ممکن است دری اظهار نظر م   اکثریت آرا

 درآید.   موقع اجرا  به

انتخاب    اکثریت آرا   بابهه به رای مخفی و  از ج  از خارجت اجرائی  نام هیئ  ی را به هیئت   ملی ی  جبهه   ـ  ۳

از بین  مزبور    هیئتموقع اجراء گذارند و  کند که تصمیمات جبهه را به می  نفر را  برای اجرای  نیز یک  خود 

 تصمیمات خود انتخاب خواهد نمود. 

از  در خ نفر که   سس مؤ  هیئت اتمه الزم است عرض کنم  یا دو  اعتماد  یک  باشن  مورد  وت  د دععموم 

  شود و ران به جبهه بیشتر معتقد می امعه باشند ملت ایبیشتر مورد اعتماد ج  ان هر قدرشدگکنند. این دعوت 

در   ایران  ملت  که  شد  خواهد  آن سبب  و  نشود  مشکالتی  دچار  استقالل  و  آزادی  زودتر  تحصیل  هرچه  را 

 دست آورد. به 

جـز که عرض کنم دیگر چیزی ندارم . استحضار رسید  بهفتار شما که گر وطنات این هماین بود نظری

ــهاین ــما جوا کــ ــق شــ ــتوفیــ ــته وان ازخودنــ ــدو گذشــ ــواتســ ــدا بخــ ــزم را از خــ هم.ان عزیــ



 ائیه در مقابل مصدقالعمل شورا و هیئت اجرعکس

 

 ۱۳۴۳دوم اردیبهشت  

 اب آقای دکتر محمد مصدقنحضور پیشوای معظم ج

 

  ی ملی جبهه ی  یپاهای ارومان ت اجرائی سازهیئ  عنوانبه که    ۱۳۴۳اه  مفروردین    وممحترم مورخ س   یه م مرقو

ر و توزیع گردیده است ما را  ثیز طرف بعضی افراد در تهران تکا  ۴۳فروردین    ۲۲ایران صادر شده و در تاریخ  

 رض برسانیم: عآن داشت که مصدع اوقات آن پیشوای ارجمند شویم و مطالبی را به بر 

هر جهت محصور و محدود  برند و از  دان بسر می وز از ده سال است که رهبر بزرگ در زنااکنون متج

نهضت ملی ایران از فیض  ران باعث شده است که از یک طرف  هستند. این تجاوز فاحش به حقوق ملت ای

لت  مبا   از تماس رهبر نهضت    و از سوی دیگر   ش محروم بماند یهای خردمندانه پیشوای خوییرهبری و راهنما

برند  سر می ه ی ملی پیوسته در تالش و کوشش بهاه تحقق افکار و هدف عزیز خود و عناصر مبارزی که در را

و احوال با    بدست آورند. این اوضاع   صالحیت جاری ذی مرا از    اطالعات صحیح و دقیقند  دور مانده نتوان

و کوشش  استبدادی  و  استعماری  سیاست  به  موذیانه هتوجه  و  ای  که شب  علیه  رای  ملیهه جبوز  ایران    ی 

 آورد.  بار می ه های بزرگی ب گیرد زیان صورت می 

های  تبعید و محرومیت ی امه ادمساعد و ظم با وجود شرایط ناجای بسی خوشوقتی است که پیشوای مع

و دائم دستگاه  شدید  مراقبت  و  باز هم  های حممیزی  تی  همه   رغمعلیکومتی  به این  کر هدایت  ف  ضییقات 

راه ح تا  مبارزان  و  از فرصتآن ق هستید  بوده  استفیهاجا که میسر  ای  و  راهنمائی  از  ندرز دریغ  اده فرموده 

کارفرنمی برای  ملیبههجکنان  مائید.  درجه   ی  نهایت  کی  ایران  است  راهنماافتخار  و  نصایح  های ی یه 

بندند    جنابآن ی  خردمندانه  بکار  این طریق  ورا  زیان   از  از  از رهگذر حبس{را}ی  یهامقداری  تبعید    که  و 

ایران   حضرت ملی  نهضت  متوجه  الزم    عالی  خود  بر  بنابراین  کنند.  جبران  شمه میاست  که  از  دانیم  ای 

بههفعالیت اخیر  را در دوران چهار سال  و    ای خویش  به وضع سیاسی  را  و توجه آن جناب  برسانیم  عرض 

 مائیم: نتشکیالتی خود جلب 

سال  ت در   ماه  شد   ۱۳۳۹یر  خفقان  محیط  یک  مرکزی  در  شورای  ملیجبهه ید  از    ی  مرکب  ایران 

های اب عضویت ندارند تشکیل و اصول هدف خواه دیگر که دراحزعناصر وطن  ها ونمایندگان احزاب و جمعیت 

 . عالم نمودرا ا ی ملیجبهه خود را ضمن سه اصل تنظیم و تجدید فعالیت 

بیستم  ی  انتخابات تابستانی و زمستانی دوره ی  دوره خصوص  رشد مبارزات جبهه در سه سال اخیر و ب 

  ماه سال مملکتی را ایجاب نمود. در دی ی  یل کنگره به حدی رسید که تشک  ت بعد از آن اری و جریاناگذ قانون 

با حضور  ی  کنگره   ۱۳۴۱ نماینده تشکیلصد  یک مذکور  و  یاز  ا  .گردید   و هفتاد  احزاب  ن عده جمعی عضو 

دی  و بقیه افرا   ت نهضت آزادی( حزب ملت ایران و جمعی  ـحزب مردم ایران    ـلی )حزب ایران  های مجمعیت

ندابودن احزاب عضویت  و مستقالً د که در  سازمان  شته  و تشکیالت  در  بودند.    ی ملیجبهه ها  نموده  شرکت 

  هر یک از احزاب نیز به   های جبهه در کنگره شرکت جسته بودند ناز طریق سازمعالوه بر اعضای احزاب که ا

 گره اعزام داشته بود. کن ای از طرف خود به رسمی نماینده  صورتبه طور جداگانه و 



 

انتخاب دو کم  ی ملیجبههکشوری  ی  نگره نخستین ک از طریق  سیون سیاسی و  یکم  ــسیون  یایران 

ه آن اقدام نمود. کمسیون سیاسی مرکب از  و اساسنام  ی ملیجبهه نشور  مبه تنظیم    ــسیون اساسنامه  یکم

 د به شرح زیر: ها بودنجمعیت نفر از آنها عضو احزاب و  ۷نفر بود که  ۱۱

ابوالفضل قاسمی )اعضاء   ـعلی اصغر پارسا    ـ شناس  مهندس جهانگیر حق  ـی دکتر کریم سنجابی  آقا

م آقای  ایران(  بحزب  مهدی  جاهندس  )عضو  آزادی(  زرگان  نهضت  دکتر  آقای  ـمعیت  و  مرجائی  دکتر  ان 

محمد علی  دکتر    ـین اردالن  دکتر عبدالحس  ان( و چهار نفر دیگر آقایانرمردم ای  حزبشریعتمداری )اعضای  

سیون  ین عطاری )دانشجوی دانشگاه تبریز(. این کموعباس نراقی )دانشجوی دانشکده فنی( و فرید   ـخنجی  

ستثنای ا)به   آرا   اتفاقه تدوین و به کنگره تقدیم داشت و کنگره نیز ب   ایران را  ی ملیجبهه منشور    اتفاق آرا ه ب

افراد  و نمایندگان احزاب و جمعیت  اترتیب اعض  این  به   . ا تصویب نمودرآن یک رای(   با نمایندگان  ها همراه 

بغیر آراه  حزبی  را    اتفاق  نمو منشور جبهه  ت  نچنیدند. همتصویب  است  آن الزم  ا   وجه  بعضی  به  را  ز  جناب 

.  مائیمجلب ن  ی ملیجبههکیب  تر  یدرباره ایران مصوب نخستین کنگره    ی ملی جبهه ی  ل مهم اساسنامه واص

ه مرکب است  ایران واحد مستقل تشکیالتی سیاسی است ک   ی ملی جبهه »دارد:  اول اساسنامه مقرر میی  ده ما

ایران    ی ملیجبههها و منشور  اصول هدف   خواه که به ها و عناصر وطنه ادی ها و اتحز احزاب و افراد و جمعیت ا

بین افراد و نیروهای ملی ایران و هدایت به  هنگی و همکاری  باط و تامین هماد و در ایجاد ارتدارنتقد و وفامع

تشکیالت   در  تجمع  و  مساعی  به اشتراک  وسیع  ب  ملی  نیل  هدفه  منظور  و  مرام  خاصول  کوشش    ود های 

به  نسبت  و  نمود  و عمومی    خواهد  اساسی  م ی  جامعه امور  بر طبق  بهایرانی  و مصالح کشور  زمان    قتضیات 

پرداخته  ا الزم  تصم  به و  قدامات  آن اتخاذ  اجرای  و  کرد.یمات  خواهد  مبادرت  به   « ها  ماده   و    دوم ی  موجب 

و جمیع افراد آن اعم از  تنی است  مبایران بر دو اصل مرکزیت و دمکراسی    یلم  یجبهه ت  تشکیال»

و   به بحزغیرحزبی  یکی  به طور  ملزم  دقسان  درعایت  این  می یق  اصل  بنا  «باشند و  دوازدهم:  ی  ماده بر    و 

طلبی و  لت و حق م  گذاری بهخدمت   وخواهی  ملی و سوابق آزادی ی  هه زی باید دارای وجاعضای شورای مرک»

المقدور معرف نیروهای  وری برگزیده شوند که ترکیب عمومی شوری حتی ط  ند و دامنی باش ثبات قدم و پاک 

و   و طبقات  باشند.ملی  اجتماعی  و    ی ملیجبهه واد وضع تشکیالتی  ماین  بر طبق  «  قشرهای  عناصر  ایران 

ه تابع  در داخل جبه  هستند و  ی ملیجبهه یز عضو  نها  و جمعیت خوبی روشن است. احزاب  ن به آی  متشکله 

 باشند. ها رسیده است می تصویب خود آن مقررات اساسنامه و منشوری که به 

  نفر  ۳۵و  جبهه کامال منعکس گردید یهکزی جدید نیز عناصر متشکلورای مردر انتخابات ش

 :د قرار ذیل است( انتخاب گردیدنه ا بالفب  حروف ترتیب  رای مرکزی )که اسامی آنها به اعضای شو

الدین امیر  دکتر شمسـ  زاده  مهرداد ارفع ـ  علی اردالن  ـ  سین اردالن  دکتر عبدالحـ  تر مهدی آذر  دک

 سید باقر جاللی  اهللآیتـ  ا تختی  غالمرضـ  اصغر پارسا  ـ  دکتر شاپور بختیار  ـ  ی بازرگان  مهندس مهد ـ  عالئی  

تر مسعود حجازی  دکـ  جوادی  ید اج س اهلل حاج سید ضیاءالدین حآیت ـ    سویجاللی مو  دکتر یوسفـ  موسوی  

حسیبی  ـ   کاظم  حقـ  مهندس  جهانگیر  خلیلی  مهندس  ـ  شناس  مهندس  محمد ـ  عبدالحسین    علیدکتر 

اهلل آیت ـ  حسین صدیقی  الم غدکتر  ـ  الهیار صالح  ـ  حسینی  حسین شاه ـ  زاده  مهندس احمد زیرک ـ  خنجی  

سید محمد  ـ  براهیم کریم آبادی  اـ  قر کاظمی  باـ  حاج حسن قاسمیه  ـ  داریوش فروهر    ـی  ود طالقانسید محم



دکتر فریدون مهدوی  ـ وچهری علی اشرف منـ سید محمود مانیان اج حـ اصغر گیتی بین ـ صدر  علی کشاورز

 نوشین.  مهندس ـ عباس نراقی ـ محمد صادقی حسن میرـ 

عده   این  احز  ۱۵از  عضو  جمعینفر  و  نهضت   ا  هت اب  جمعیت  اعضای  نفر  دو  منجمله    و 

  طبق اساسنامه به  ضای شورای مرکزی را برعنفر دیگر از ا  ۱۵جبهه انتخاب  ی  کنگره .  آزادی هستند

 ند.نفر رسا  ۵۰خود را به  ی  عده نتخاب اعضای جدید  تدریج با اه جبهه محول نمود که بشورای مرکزی  

نتخاب نمود و در  اجرائی را ا  هیئتاعضای  شورا و  ی  یئت رئیسهم هاول و دو  لساتجشورای جدید در  

رفراندوسی  جلسه در مورد  و تصمیم  تمام وقت صرف بحث  بهمن سال  م  ست  و سیا  ۱۳۴۱م ششم 

ملیجبهه جلسه    ی  این  از  پس  گردید.  باره  آن  ملی جبههدر  دستگاه    ی  وسیع  یورش  مورد  ایران 

فعالین و ی و هیئت اجرائی و جمع  ورای مرکزتمام اعضای ش  رفت و تقریباًر گقرا  اکمهح از  کثیری 

شدند.   زندان  دچار  و  توقیف  جبهه  از  مبارزان  م  ۸پس  انواع  تحمل  و  حبس  شورای   شقاتماه 

  ضمن تنظیم مجدد امور خویش در اولین فرصت به این قسمت از وظایف خود  ی ملیجبههمرکزی  

نمو جلسه  و   دتوجه  دو  گذشتهخیر  ای  در  سال  افراد    )اسفند  جاری(  سال  فروردین  به و  را  عضویت    زیر 

آقای  ـ    ۳اهلل امینی  قای نصرتآـ    ۲جی  اهلل سید محمد علی انگ حضرت آیتـ    ۱شورای مرکزی دعوت کرد:  

آقای دکتر  ـ    ۷ین راضی  آقای حسـ    ۶آقای دکتر حسین مهدوی  ـ    ۵زاده   آقای جلیل غنی ـ    ۴ادیب برومند  

 اهلل ذوالقدر.  حبیب  آقای ـ  ۸من برومند عبدالرح

مورد   ایران کامالً  ی ملیجبههره  جناب به ششمین کنگفرمائید پیام آنکه مالحظه می نانچ

آن وعمل   احزاب طرفدار  همه  و  است  بهاقع شده  ملیجبههعضویت  جناب  و پذیرفته شده   ی    اند 

  زادی ایران باید توجه مورد جمعیت نهضت آدر  .  دارند  و  داشته  شورای مرکزی شرکتدر  ها  ای آن اعض

 جلب نمائیم.  ی ملیجبههابط آن با وجناب را به تاریخ تاسیس این جمعیت و رآن

از فعالیوجود نداشت و یک   ی ملی جبهه جمعیت مذکور در موقع تجدید فعالیت   ت شورای  سال بعد 

ارچگی پبا وجود بسیاری مشکالت و مالحظات برای ایجاد یک ی تاسیس گردید. در موقع تشکیل کنگره  رکزم

ملی، شو عناصر  )آقایان  و وحدت کامل  نفر  از چهار  مرکزی  بازرگان  ـ  اهلل طالقانی  آیت رای  دکتر  ـ  مهندس 

جمعیت نهضت آزادی    ضای د و از اععمل آور  نگره دعوت به کیداهلل سحابی و حسن نزیه( برای عضویت در  

مرکزی جدید نیز دو نفر از    در موقع انتخاب اعضای شورای کنگره شرکت داشتند و    کسانی دیگر نیز در 

نفر   ود یکاید خوب ب که توصیه فرموده ردی نابراین در مو. باب شدخ عضویت شورا انتعیت به آن جم

پذیرفته می نم انتخاب شده اینده  نفر  ع  اند. شد، در عمل دو  برالوو  آن کنگره اصل عضویت جمعیت  ه 

آ در  نهضت  را  ایران  ملیجبههزادی  تصویب  ی  داد  قر  مورد  جار  که  داشت  مقرر  مذکور  منتهی  معیت 

ی جبهه را به شورای مرکزی  گزارش آن   ولح خود را مورد تصفیه قرار دهد  صاغیربعضی از عناصر  

 ایران تسلیم دارد.  ملی

ملجبهه اید  مرقوم داشته که  در موردی و   به ص  ی ی  احزاب رسید نباید  از  صرف   ــگی کند  الحیت  نظر 

خاطر مبارک  ــرسد عرض می  لبی است که در ذیل به و مطا ی ملیجبهه ی ه مر بر خالف اساسنااین ام کهاین

بارها تقاضایدارد که  را بدین نکته معطوف می  به  و  تنها حزبی که  بنم  ی ملیجبهه رود  علت هوده و 



از    ۱۳۲۷ل  که در ساوده ایران بوده است  ت تقاضای آن مورد قبول واقع نشده حزب تم صالحی عد

گاه  علت ماهیت و روش این حزب هیچه عالم گردیده است. نهضت ملی ب طرف دولت و مجلس وقت منحله ا

ب که عناصر حزمبارزات و صدماتی ذیرد و  بپ  صفوف خود  نتوانسته و نخواهد توانست حزب مزبور را در 

که ی یهاشکنی   ا و کارهاند و اخالل لی وارد آورده جناب به حکومت ممزبور در دوران زمامداری آن

نظر از    نمودند هنوز از خاطرها محو نشده است. صرفعالی می های حضرت دف علیه تصمیمات و ه

خیر هیچ  ار اوله اعالم گردیده پس از آن در ادمنح جناب  آن  داریاین حزب که قبل از دوران زمام

جمعیتی   یا  اعالغیرحزب  منحله  یا  تا  قانونی  نشده  ملیجبههم  کوتاهی  ای  ی  آن  از  دفاع  در  ران 

 باشد.کرده 

وحدت نیروهای ایران از نخستین روزهای تجدید فعالیت معتقد بوده است که تامین    ملی  یجبهه

رعای و  املی  و  نظم  تحقق  اط  نضب ت  برای  وسائل  موثرترین  از  بپیروزی یکی  نهضت  و  می  شماره های  رود 

احزاب  کلیه  و  افراد  بو جمعیتی  باید  ملی  و صمیا  های  هوشیاری  اصلمینهایت  این  نمایند.    ت  رعایت  را 

و  تجار اخیر  پانزده سال  تلخ  داد که  ی  مطالعه ب  نشان  و سیاسی کشور  اجتماعی  مشرایط  اگر  لی  نیروهای 

تمه دهند  دست آورند و به استعمار خاه مثبت ب ی  باز خود نتیجه ی افراد پاک هاها و فداکاریبخواهند از تالش 

اساس تشکیالتی متکی سازند که تمام قشرهای مختلف جامعه  تحد گردند و مبارزات خود را بر  م  ناگزیرند که

مرکز احزاب    تنهانه تشکیالتی که    ند.جویآن شرکت    حزبی بتوانند در غیرو جمیع عناصر ملی اعم از حزبی و  

تواند  ا تشکیالتی مینهتافراد ملی باشد.    عناصر و  یهمه زاب ملی محل تمرکز  ملی کشور بلکه عالوه بر اح

های ملی ترتیب فوق جمیع عناصر و احزاب و جمعیت ه ثر واقع شود که بله از مبارزه مؤ در این مرح

ما معتقدیم که فقدان    نیابد.   حزبی( انحصارغیردو گروه )حزبی و یا    ز اینیکی ا بر گیرد و تنها بهرا در

واند در  جناب و نهضت ملی مقدس ما نتآن   لی حکومت م  ۱۳۳۲رداد  م  ۲۸چنین تشکیالتی سبب شد که در  

توطئه  دوره مقابل  آن  در  ملی  حکومت  توفیق  عدم  نماید.  مقاومت  مردم  غم ی  ها  که  نبود  علت  بدان  انگیز 

ای در احساسات ترین خدشهدر تمام مراحل کوچک   ، بر عکس  .و رهبر ارجمند خود نبودند   نهضت   دارطرف

رهب به  نسبت  وجودمردم  نهضت خود  و  است.  ن  ر  مردم شرافت داشته  این  از جان خود گذشته  اگر  که  مند 

ه در آن  بود ک علت    آنبه ها را در هم بشکنند  بودند نتوانستند با وجود تحمل صدمات و تلفات سنگین توطئه 

داشت تا  منضبط و سازمانی در آورد وجود ن  صورتبه ها را در یک جهت  ع آن زمان تشکیالتی که بتواند جمی

سکوآن های  تالش  از  بعد  گرداند.  مؤثر  را  مرگها  سالت  در  که  از  باری  بعد  کشور    ۳۲مرداد    ۲۸های  بر 

سیستمحکم رشد  و  گردید  جفرما  مجهز  های  و  پلیسی  دستدید  حشدن  و  گاه  اسباب  و  وسایل  به  اکمه 

ات و عوامل  اعنشریه و منع اجتم  فاقد آن بود تشدید فشار و سانسور و جلوگیری  از هر نوع   قبالً  که هائیروش 

چنین تشکیالتی دو چندان ساخت. الزم بود که در مقابل تجهیزات جدید  های ملی را به دیگر لزوم توجه نیرو

ملی نیروهای  به  دستگاه حکومت  پراکنده ی  نوبه   نیز  وضع  در  بهتجدید   خویش ی  خود  و  کنند  منظور    نظر 

گروه با  مستمر  ارتباط  وتامین  مختلف  امکا  های  از  ن  ایجاد  استفاده  مبارزآن برای  در  به  ها  اجتماعی  ات 

اگر    یمسئله  کنند.  توجه  تشکیالت  ملیجبهه حیاتی  فعالی  ی  تجدید  موقع  در  به  ایران  امرت  توجه    این 

ساخت در شرایط نامساعد و فقدان هرگونه  به احزاب ملی موجود منحصر می   المثل خود را فقط کرد و فی نمی



یم و گامی در راه  یم از نیروی مردم استفاده کنتوانستا نمی جدید دستگاه حاکمه م  تجهیزات  مههآزادی و آن 

برداریم.  ب   ی ملی جبهه   مبارزه  ایاز س لی  ود شکناگزیر  در  انتخاب کند که  را  بتواند    ن مرحله ازمان  مبارزه  از 

م احزاب ملی  تشکیالتی که هی وسیله   به شد مگر حداکثر نیروهای ملی را در برگیرد و این منظور حاصل نمی

 حزبی را در صفوف خود متشکل سازد. غیرو هم عناصر 

ولی در   ی ملی جبهه نیست  فقط عی  ایران حزب  نمی  ن حال  احزاب هم محسوب    ی جبهه شود.  مرکز 

ناصر  های ملی و عتجمعی  وها  ایران واحد تشکیالتی و سیاسی مستقلی است که جمیع احزاب و اتحادیه   ملی

ها را بر اساس نظم و انضباط در جهت  نآهای  کوشش گیرد و  های اجتماعی را در بر می وه د و گرو افرا

می  هدایت  ملی  ت یدنمامبارزات  عدم  به.  افراد    وجه  به غیرانبوه  که  نمیهحزبی  علت  عضویت  ر  خواهند 

بپذیرند   را  به   واحزاب  گذاردن  رد  تنها  آن ی  سینه   دست  بیرو   بهها  راندن  معنی  از صف  ی  عدهن  کثیری 

نمی  گمان  که  است  ملی  استقالل رود  مبارزات  مخالفین  و  حاکمه  دستگاه  کسان   و  جز  ملی  آزادی 

آ بتودیگری   از  ا. تشن منتفع شوندانند  بر  ایجاد چنین  کیالت کنونی ما  بنا شده است.  این اصول  ساس 

اب وارد شده و یا در مقام نفی  لک احزمرام و مسی  به مسئله   ی ملیهه جباین معنی نیست که    تشکیالتی به 

است. ما معتقدیم که    ها خود آن به بقا یا عدم بقای احزاب تنها مربوط  ی  ها بر آمده است. مسئله و حذف آن 

ملی جبهه باید    ی  را حفظ کند  مچنان جاهم ایران  اصالت خود  و  و کلیت  آ  و عیت  اس اصل  و  را  زادی  تقالل 

سر هم در  خودی  رنامه بی  وحه لچنان  دهد   عمل  منشور  ی  برنامه   .قرار  در  ملیجبههمندرج  در  چنان   ی  که 

مشی کلی جبهه در مسائل  گردد بلکه حاوی خط حسوب نمیز جبهه مدستور رو  شدهآن نیز تصریح  ی  مقدمه 

برای مرحله  ایران است که  از تحقق آزادی ی  حیاتی اجتماع  تضمین آن  و  منظور تثبیت    به و استقالل    بعد 

ست. و این موضوعی است که مورد درخواست عناصر مختلف جامعه بود و جمیع اعضای  پیش بینی شده ا

نیروهای    مشیخط تنظیم  آن رای دادند.  اصی به حزبی باالتفاق با شور و هیجان خغیرو  از حزبی    اعمکنگره  

نیست   امری  مملکتی  حیاتی  مسائل  در  بتوان  که  ملی  جهان  فعلی  شرایط  به  آندر  و  را  تصادف 

ب  هیجانات و  مربوط  ه  روز  تصمیمات  اتخاذ  و  سپرد  حوادث  را  بهدست  حیاتی  امور   مراکز  به  این 

 واگذار کرد.   رز تفکرهای متضاداکنده و طپر

و    پارچگی عناصر ملی ضامن پیروزی نهائی است.تحکیم مبانی تشکیالتی و حفظ یک   توجه به باری  

جهت  به  مجبهه همین  مب  لیی  استحکام  به  را  توجه  خود  اتمام  سازمانی  تقویت  و  تشکیالتی  نی 

مردم را  ی  ه دوستاند احساسات وطنتوانین طریق می تنها از اکه  ت  زیرا معتقد بوده اس   معطوف داشته است

به به  پایدار مبدل سازد و  و  نیروی عظیم  ت  های هیئت حاکمه مقاومتوطئه   ا وهآن در برابر یورش   اتکا  یک 

 . موده صدمات و لطمات را جبران کند ن

ایران توانست شکل سازمانی   ی ملیهجبهقیمت مبارزات و خسارات سنگین    این اصول و به  با توجه به

نفوذ و    کوشددستگاه حاکمه پیوسته به وسائل گوناگون می.  ردخود بگیبه  در    ی ملیجبهه ی  رخنه از 

از تجمع و تشکل  د و  کوچک محدود سازی  عده یک   را بهلوگیری نموده آن مختلف جامعه جداخل قشرهای 

عناصر وطن   افراد  سازمان   ت جبهه تشکیالدر    واهخو  از گسترش  آن  و  نماید ممهای  آن    انعت  از  مانع  و 

به   ی ملی جبهه گردد که   اتکاء  با  بتواند در مواقع یک تشکیایران  ا  های سخت بمحدودیت   الت قوی و وسیع 



ولی هوشیی  توده  باشد.  تماس مستمر داشته  ارتباط و  بیداری مردم که در  مردم  و  یط ین شراترسخت اری 

این آرزوی خود برسند و اصل همبستگی و    مانع شد که دشمنان ملت به   ،اند جهاد مقدس خود را ادامه داده 

تحمل شدائد بود که با تجدید    این مجاهدات و ی  تیجه ضباط مورد توجه قرار گرفت. در نوحدت و نظم و ان

ملی جبهه فعالیت   ب  ی  دیگر  قلوبی  ارقه بار  در  مردماف  امید  که    سرده  نگذشت  دیری  و  گرفت  درخشیدن 

قان و  ین شرایط در محیط خف ترعظیمی از مردم این کشور پدید آمد و در اجتماعاتی که در سخت جنبش  

جستند و  صد هزار نفر شرکت می تی بیشتر از یک بیست هزار و سی هزار و حگردید  وحشت تشکیل می رعب  

یران سبب شد که قریب چهار  ا  ی ملی جبههها و مبارزات  فعالیت   .دند کردیدها را تحمل می انواع مصائب و ته

مرکزیسال   شورای  فعال    اعضای  عناصر  سایر  ملیجبههو  بی  به  ی  صدمات  و  دچار شمشقات  مار 

شود که در تمام این  قدر کافی است گفته همین گردد. جناب میخاطر آن  شوند که شرح آن موجب تالم

متصدیان امور  ی  خالی نبوده و نیست. خانه   ی ملی جبهه ها از زندانیان  د هفته هم زندان چن  ی برایحت  تمد 

  و ممیزی قرار رین حرکات آنان مورد تفتیش  تتحت نظر بوده و کوچک  مستمراً  و  جبهه و اعضای فعال دائماً

  یراد ضرب و شتم به کنجه و اش ی،  های مسلحانه به محل اجتماعات، توقیف دسته جمعگرفته است. حمله می 

امور عادی و جاری بوده است. ولی مبارزان راه حق  افراد و محرومیت از  های کمر شکن در تمام این مدت 

ها و مجاهدات هزاران نفر  تالش ی  ه دل راه ندادند و سر انجام نتیج بهراسی  مصائب و شدائد ه  همهرگز از این ه

ه شد و هزاران دانشجو  خارج کشور نیز کشید   آن به ی  دامنه آمد که  ر  د نهضتی    صورتبه باز وطن  از مردم پاک 

ها توانستند ل سختی مداوم و تحم ی  مبارزه و    های خودو جوان ایرانی در اروپا و آمریکا با تشکل در سازمان

پا و  رومردم ا  ه ب واقعی هیئت حاکمه را  ی  را متوجه حقایق اوضاع ایران بنمایند و چهره   افکار عمومی جهانیان

خ این  ارزش  که  نشان دهند  حقیقتاًآمریکا  به   دمت  و  است.  ارزیابی خارج  به  از حد  که  نهضتی  ترتیب  این 

 جهان انعکاس عظیم یافته است. جناب شروع شده در سراسرنیات آن پیروی از راه و 

ی  جبهه سته به  بآمریکا وا  و دانشجویان ایران مقیم اروپا  ی  ها و کنگره آوری است که سازمانیاد  به  الزم

ی و هیئت  این مطلب که ارتباط شور   اند و با توجه به آمده   وجود به جبهه  ی  تشکیل اولین کنگرهقبل از    ملی 

ه و نیست و ارسال دستورالعمل و رهبری  طور دائم و منظم میسر نبود  خارج از ایران به های  اجرائی با سازمان 

نمی مس و  نبوده  ممکن  اعضاتمر  عالقه   ملی  یجبهه  یباشد،  در صدد    مندانو  آمریکا  و  اروپا  در  نهضت  به 

ذکر شد که احزاب ملی در  برای امور خود برآمدند. باید متها و مسئولین  ها و انتخاب کمیته تشکیل سازمان

تشکی دارای  آمریکا  و  عالقه اروپا  و  نیستند  توجهی  قابل  آن الت  در  ملی  نهضت  به  زمین  مندان  اگر  ها  سر 

بهمی  اکتفحزبتشکیالت    خواستند  می ی  آن  اقدام  این  معنی  نمایند  تشکلی  ا  و  تجمع  گونه  هر  از  که  شد 

ب این آن مانند و در  محروم  و  این مبارزات وسیع  ب ها نمیمان ساز  صورت  آید. و در صورتی ه توانست    که وجود 

ملیجبهه معتقد شویم شورای   نمایندگ  ی  از  تشکافقط  احزاب  تن  این  با  نیست  معلوم  رتیب وضع  یل شود 

اهد آمد؟ و جز  خو  چه صورتی در  کیالتی نیستند به تشکیالتی جبهه در اروپا و آمریکا که احزاب دارای تش

کوچک محدود و کامالً  ی  ک دایره خواه در یقریب بیست هزار نفر از ایرانیان وطن ی  و مبارزه که سازمان  آن

 تصور نخواهد بود. قابل ری برای آن گ اثر شود حاصل دیبی

در مدتی  ایران بتواند    ی ملیجبهه و عدم انحصار آن به اعضای حزبی امکان داد که    تشکیالت  عتوس 

و    رغمعلی لیل  ق مالحظه ی  عده محظورات،  مشکالت  وطنقابل  و  فعال  عناصر  از  داخل    دوستای  در  را 



های مداوم دست  یتمبارزات و فعال  د و پر از مخاطره به مساعمحیط نا  رغمعلی تشکیالت خود متشکل کند و  

ماید نمشاهده  بست و تنگنا  ر سو در بنهای مداوم سبب شد که دستگاه حاکمه خود را از هبزند. این فعالیت 

  هده کرده و اآن را در دو سال اخیر مش  هایبزند که نمونه   طلبانهو برای فرار از آن دست به تظاهرات اصالح 

مبه و    کنیممی  این  تاثیر  و  وسعت  سراعلت  ماه    م نجابارزات  بهمن  در  حکومت  تشکیالت    ۱۳۴۱دستگاه 

ملی جبهه م  ی  سخترا  یورش ترورد  داد  ین  قرار  مستمراً ها  متوالی  ماه  هشت  افراد    و  و  کمیته   و بر  ها 

 ان افکند.د پی هجوم آورد و جمع کثیری را به زندرپی های جبهه سازمان

های خود پرداخت و  نر به ترمیم سازماایران بار دیگ   ی ملیجبهه بحرانی  ی  دوره ن  پس از گذشتن ای

ها، آقای الهیار صالح را  و تحرک بیشتر در سازمان  ی ملی جبهه مور  منظور ایجاد تمرکز در ا  کزی بهشورای مر 

ایران را با انتخاب    ی ملیجبهه ب نمود تا امور سیاسی و تشکیالتی  جرائی انتخاا به ریاست هیئت    اق آرافاته ب

ندس کاظم حسیبی و دکتر کریم  لح، آقایان دکتر امیر عالئی، مهاداره نمایند. و آقای صا  اعضای هیئت اجرائی 

به  را  نمودسنجابی  معرفی  اجرائی  هیئت  مقرر    ند عضویت  مذکوو  هیئت  بعدا  که  ن  رگردید  تکمیل  مایند. را 

و کار شکنی  شده بود به انواع دسایس شروع به اخالل    ی ملیجبهه های  دستگاه حاکمه که متوجه فعالیت

 عمل آورد. ری به تا از ترمیم سازمان جبهه جلوگی نمود

شده    ه اهمیت خاص داد  ی گرچپایک و    انضباطی  مسئله و    تشکیالت اگر در این نامه نسبت به امر  

ه ما نسبت به نواقص و عیوب سازمانی خود غافل مانده و  در خاطر پیشوای معظم چنین خطور کند کنباید  

به دارا عرض برسانیم که    به  . الزم است صریحاًصحیح بوده و یا هستیم  وت کامل  ک تشکیالبودن یمعتقد 

ملیجبهه سال   ی  در  مو ایران  تنها  گذشته  پیهای  به  صح  ی ریزفق  اساس  و  یک  تشکل  برای  دقیق  و  یح 

نییک راه جمع پارچگی  در  و  گردید  ملی  جامعه  روهای  مختلف  قشرهای  در  سازمانی  نفوذ  و  تشکل  و  آوری 

ایم  یج الزم را بدست آورده ایم و نتاایم که این راه را سراسر پیمودهکرده عا نوقت ادهائی برداشت. ما هیچمقد 

ی اداره و فاقد عناصر ورزیده برای  شود  ایران یک سازمان جوان محسوب می   ی ملیجبهه یالت  تشک  والًزیرا ا

در طی مراحل    وا تربیت کند  ر الزم خود رد در طول زمان عناصدقیق تشکیالتی بوده است. هر تشکیالتی بای

 ثانیاً .  ماید تامین ن  ول  ی تماع تحصروحیات حاکم بر اج  مختلف تکامل یابد و وسعت و قدرت خود را با توجه به 

شدیدترین    سیاست به ی  صحنه ریزی آن دست زد در  ایجاد تشکیالت و پی   به  ی ملیجبهه در تمام مدتی که  

ها و افراد و عناصر فعال و با  ها و کمیته سازمان  های مختلف دستگاه حاکمه به جومد. ه مبارزات نیز مشغول بو 

رساند. ما هر بار که سازمان سیاسی خود را  حداقل ممکن می  کار تشکیالتی را به  امکان  ملی   یجبههارزش  

ناسب پیشرفت  آمدند و به تصدد متالشی ساختن آن بر می   پی در دربخشیدیم با حمالت پی می   قدرت و رونق 

 بندیما در کار سازمان عمل    .ردیدند گعمل و اقدام می ی  آماده های حکومتی  دستگاه  ی ملیجبهه تشکیالتی  

مبارزه  ی  ه اداموده و هستیم که در عین  ساختن مانع هنگام حدوث سیل بوده است. ما مجبور ب ی  مثابه  به 

سازمان امر  به  این  سیاسی  به  و  بپردازیم  نیز  تشکیالت  کنیم.    و  توجه  پیش  از  بیش  هنگام   ثالثاًمهم  از 

با توطئه و تحریک در داخل سازمان هموا   ی ملیه جبهتجدید فعالیت   روبرو    ی ملیجبهههای  ره 

دائماًبوده  عناصری  داشته   ایم.  به  سعی  را  ما  بکشانند ی  مبارزه یک  اند  داخل  و    داخلی  در صفوف 

خواه  واه سیاسی و  خ  یی مل جبهه ع فعالیت تا کنون هر عمل  شرو  . این عناصر از تاریخل کنندوجبهه مشغ

ریک و تخطئه  برای حمله و تح  ایدهند تا بلکه بتوانند نکته د بررسی قرار می تی را در زیر ذره بین مورتشکیال



کار صحیح  ی  افکار را مغشوش نموده از ادامه   ورا آشفته سازند  آورند و محیط داخل و خارج جبهه  دست  به 

کنند.  جلوگیر عچنان ی  نوع  این  اکنون  هم  به  استبا  ر  ناصکه  میآنی  نامهناد  یک    کوشندجناب 

  و ایران ایجاد کنند    یی ملجبهه جریان تبلیغاتی در میان قشرهای مختلف جامعه علیه تشکیالت  

 . و عناصر تشکیالتی را مایوس و پراکنده نمایند  یک بحران سازمانی و سیاسی روبرو سازندما را با 

اخیر صرف آن گردیده    هایدر ماه   ملی   یجبههورای مرکز  هم و توجه ش   مامت در چنین شرایطی  

و کار شکنی   رغمعلی که   تضییقات  بزداید   یئت حاکمهآثار هها،  مشکالت و  پیکر سازمان جبهه  از  . را 

 لطمات را جبران نماید و کار تشکیالت و تبلیغات خود را از سر گیرد.  

و تحقق بخشیدن به  کار  ی  مه ه ادانماید کیران احساس میا  ی ملیبههجکزی  ولی اکنون شورای مر 

به   این توجه  با  مرقومه   آمال  در  که  بی  مطالبی  گردیده  ذکر  مشکلمبارک  زیرا  تر سیار  است.  از    گردیده 

این ی  مرقومه  استنباط می شریف  که  طور  و  ی  نحوه شود  و    مشیخط فعالیت  ترکیب  تشکیالتی جبهه  حتی 

مرکزی  شور ملی جبهه ای  قب  ی  مورد  آن  و ل  وایران  نمی پسند  شورای  جناب  که  اصل  این  به  نظر  و  باشد. 

ملیجبهه مرکزی   برمی ن  ی  ب مخالف  تواند  خود  بعتقدات  که  کنگره  مصوبات  خالف  این  ه ر  آورنده  وجود 

اقدام نماید   به    وشوراست  با نظریات آن  که این نظر    الح صهستید به ضت  لت و نهکه پیشوای م  نابجمقابله 

یطی به چنین  وجه و در هیچ شراایران به هیچ   ی ملیجبهه و نهضت نیست و شورای مرکزی    تملک و مل

معارضه  و  داد،    ایمقابله  نخواهد  صورتی تن  آندر  فوق  در  مرقوم  توضیحات  با  نظریات  که  بر  جناب 

نامه هم باقموجود در آن  امر به متالشاشید ممکن اس ی بچنان  این  ی  جبههی شدن تشکیالت  ت 

قش  منجر گردد،   ملی تمام  از احساسات مخالف  فرا گرفته  و در شرایطی که موج عظیمی  را  تردیدی  رها 

نفع ملت است   ه دستگاه حاکمه از تالشی تنها سازمانی که قادر به اشغال مواضع آن به نیست ک

 . بسی شادمان خواهد شد

 ارادت مراتب  خالصانه و ی رین ادعیه با تقدیم بهت

 

 شورای مرکزی  ی هیئت رئیسه                             هیئت اجرائی 

 ایران  ی ملیجبهه   ایران  ی ملیجبهه



 ( ی ملیجبههی  اب به دکتر آذر برای شورا و هیئت اجرائیه  خط)احتماال

 

 ۱۳۴۳اردیبهشت ماه  ۱۰ ــاحمد آباد 

 

شوم  نظر   قربانت  باشید.  خوش  و  سالمت  که  پی  که اینه  ب  امیدوارم  اص به  جمعه  ال شنهاد  روز  که    ۴حی 

به  نصری  وسیله   اردیبهشت  آقای  جوابیت جناب  بود  شده  عرض  امینی  جواب    اهلل  در  و  نفرمودید  لطف 

و تقدیم  عرض نموده    تباًشد تاخیر کرد نظریات خود را کآقایان محترم بیش از این نمی ی  محترمه ی  مرقومه 

برای  با تجدید اسا  اریج  ۱۵تا روز    چهچنان کنم.  می  نفرمائید  انتظار  عده   کهاین سنامه موافقت  ای 

و در خاتمه    گذارمضه را در اختیار آن عده مینظریات خود را بدهم رونوشت معرو دارند که بنده  

 نمایم.ارادت خود را تجدید می 

 

دکتر محمد مصدق    

  



 ۱۳۴۳ماه  اردیبهشت ۱۰ ــد احمد آبا

   ی ملی جبهه شورای مرکزی ی ئت رئیسه و اعضای هی  عضای هیئت اجرائیا ترم خدمت حضرات آقایان مح

 

ارزانی بخشید    اردیبهشت عز  ۲مورخ  ی  نامه  امتنان گردید. همه می   و وصول  نهایت  دانند که  موجب 

آقایان محترم سال  بوده حز  های سال مؤسساکثریت  بیش    اید وب  اطالعاتی  اجتماعی  امور  ایدر  جانب ن از 

یازده سال خواهد رسید    جانب مختصر اطالعاتی هم داشتم در این مدت که عنقریب بهاین  چهنچنادارید.  

اده با کسی حق مالقات ندارم و از این قلعه هم که زندان من  وکه غیر از افراد خانام چون ز دست داده را ا  آن

کنم اطاعت کردم و    قدیما فرمودید پیامی تبا این حال موقع تشکیل کنگره که تقاض  .خروج ندارمحق  است  

ه جات باز گذاشت تا جبهدستهروی احزاب و اجتماعات و    ید به های جبهه را باعرض نمودم دربدر آن پیام  

در  و    بتواند  نماید.  حاصل  توفیق  خود  نظریات  نبوانجام  توده  حزب  به  نظری  کهیچ  آن د  پیرا ه  هن  را 

سال اول ملی شدن صنعت    حزبی است که در مان  حزب توده ه   اید. ه ن نامه اسم بردعثمان کرده و در ای

ر نداشت از این کار سند جامعه نبود و خریداکرد ولی چون نظریاتش مورد پمی   نفت با کمال شدت مخالفت

از    شود   که جبهه تشکیل یام این بود  ن پجانب از آحال مخالفت باقی ماند. و مقصود این   دست کشید و در 

وه  ر بودند در راه آزادی همه چیز خود را فدا کنند که در این گر ه حاضجاتی ک ه ات و دستاحزاب و اجتماع

جات با ه این احزاب و دست  نشده بودند.   که تحصیل کرده و در سیاست آلوده ن دانشجویان فوق آنها بودند چو

نظم  با ک  ،کنگره  نه  و  ورای حزبی داشتند نه ش   کهاین انضباط می مال  اظهارات خو  را می آمدند    و کردند  ود 

می متفر این ق  با  آن شدند.  با  دانشجویان  توحال  مورد  فداکاری  ملیجبهه جه  همه  ن  ی  چه    و شدند  واقع 

  والیتاً   ی ملی جبهه کنند و  اب  خودشان انتخی  جبههخود را در  ی  نمایندهنگذاشتید    تحقیری از آن باالتر که 

ملت ایران  ت که دولت از افرادی به نام  ان انتخاباتی اس ا دو نفر دانشجو انتخاب کرد؟ و این همهاز طرف آن 

و  اید؟  تاسیس کرده   ی ملیجبهه . اگر آقایان محترم با انتخابات مجلس موافقید چرا  کند برای نمایندگی می 

ها خود  ابات احزاب و دانشجویان که آن رسم دولت را از دست نداده و در انتخ  د چرا رویه و لفیمخا  چهچنان

ت برای ملت وکیل  های وقطور که دولت خالصه همان  طوربهاید؟  فرموده یست عمل کنند دخالت  بامی 

ملیجبهه اند  تراشیده  دست  ی  و  اجتماعات  و  احزاب  برای  خوه هم  کار  این  از  د جات  نکرده د  اری 

 ت. اس

ت قابل توجهی  احزاب ملی در اروپا و آمریکا دارای تشکیال »اید:  مرقومه اظهار فرموده   ۵ی  در صفحه 

ع و  سرزمین   القمنداننیستند  آن  در  می نهضت  اگر  این  خها  معنای  کنند  اکتفا  تشکیالت حزبی  به  واستند 

ها  سازمان  بارزات وسیع و این ن صورت این مای  شد که از هر تجمعی و تشکلی محروم بمانند. در اقدام آن می 

ندگان احزاب تشکیل  ی فقط از نما  ی ملی جبهه   که معتقد شویم شورایدر صورتی   ووجود آید  ه نست ب توانمی

یست با این ترتیب وضع تشکیالت جبهه در اروپا و آمریکا که احزاب دارای تشکیالت نیستند به  شود معلوم ن

خواه در یک  یست هزار نفر از ایرانیان وطنقریب بی  مبارزه سازمان و    کهاینجز    د آمد واهرتی در خ وچه ص

اثر شو  کامالً  و کی محدود  کوچی  دایره  قابل تصور د حاصل دبی  برای آن  بود.  یگری  این    «نخواهد  از  بنده 

بدون  بز  اگر که یک سازمان  کنماید تشکر عرض می به دانشجویان فرموده   سوزی که نسبتدل رگ 

کوچکانسازم مقمی   های  و  مرام  به  هیچ صود  توانست  برسد  خودخود  به  احزاب  از  را    یک  زحمت  این 



کنند نمی تشکیل  شعب  مرکزسا   و  دادند  می زمان  بود  الزم  چه  هر  مرقوم  کی  صفحه  همان  در  باز  و  رد 

سازمان »  :اید فرموده  با  اجرائی  هیئت  و  شورا  ب ارتباط  ایران  از  خارج  منظم    ورطه های  و  نبوده  دائم  و  میسر 

اروپائی را    است افراددر این صورت الزم    «باشد.ی ممکن نبود و نمی مل و رهبرنیست و ارسال دستورالع

ه تصمیمی غیر از این اتخاذ شود  چا به خدای متعال بسپارید. چنان ها رو آن   رمائیداف بف اد خود معاز ارش

ابه  ایران که  بود که در  ندارحزاین معنی خواهد  آزادی  براب  باش   ند  ند مضر  فرض که تشکیالتی هم داشته 

امور وطن عزیز با هم  هند و در جاتی تشکیل دهد جمعیت و دستتوانناروپا که افراد آزادند و می   نیست ولی در

مملکت ضرر دارد و نباید پیرامون چنین کاری بروند و طبق این نظریه بعضی   ه شور و مشورت بپردازند برایب

  هایهیئت اجرائی سازمان ی  نامه   فروردین در جواب  جانب در بیست پا منحل کردند که این ودر ار   را   حزابا  از

 ن تصمیم را اعالم کردم. رات ایایران شرحی نوشتم و مض لیی مجبهه اروپائی 

ن مرقوم شده:  نیچ  ی ملی هه جبمحترم راجع به شرکت احزاب در تصمیمات  ی  نامه یک  ی  صفحه در  

حزاب  ند هریک از ادر کنگره شرکت جسته بود  ی ملی جبهه های  که از طریق سازمان  ضای احزابععالوه بر ا»

ب و  ه نیز  جداگانه  نماینده  ورتصبه طور  از  رسمی  بودای  داشته  اعزام  کنگره  به  خود  است    .«طرف  بدیهی 

اگر    ک مرتبهیهر دوسال    وی جبهه نباشند  احزاب در شورای  نتیجه این بود که نمایندگان حقیق

 در کنگره دفن نمایند. و کنگره تشکیل شد نظریات خود را بگویند 

ما معتقدیم  »  اید:ده یالت موجود شده مرقوم فرموبعد از ذکر محاسنی که از تشک  ۳ی  ر آخر صفحه د

در   که  شد  تشکیالتی سبب  فقدان چنین  آن ت  حکوم  ۱۳۳۲مرداد    ۲۸که  وملی  ما    جناب  مقدس  نهضت 

  ی بود که دول مرداد توطئه نبود و یک کودتائ  ۲۸در صورتی که وقایع    ه مقاومت نماید.«اند در مقابل توطئنتو

حضرات آقایان    چهچنانو به مقصود رسیدند.    دادند   خود در ایران ترتیب   دست عماله خواهان امتیاز نفت ب

آن توطئه جلوگیری کند    توانست ازز وجود داشت در آن روز می شکل امرو  به   گرا  ی ملیجبهه معتقدید که  

اه  گتوقیف   و آقایان مدتی زیاد در می ننمود  هه اقداچه شد که در توقیف و زندانی شدن اعضای احزاب مهم جب

دانست و به  یعمل دولت را برای محبوبیت خود الزم م  ی ملیجبهه بگوئیم:    کهاین سر بردند؟ مگر  ه ب

 جبهه صادر نکرد. ضای اع کیالت دستوری برای استخالص  تش

باز مرقوم شده:  ی  ه در صفح  نامه  با حی  ره نگ که ک   ۱۳۴۱در دی ماه  »اول    نماینده   ۱۷۰ضور  مذکور 

حزب  ـ  حزب مردم ایران  ـ  حزب ایران  ملی )  هایجمعی عضو احزاب و جمعیتدر این عده    ،تشکیل گردید 

ایران  نهضت    ملت  جمعیت  او  در  که  بودند  افرادی  بقیه  و  نداشتند  آزادی(  عضویت  در    ستقالًم  و حزاب 

سوسیالیست اسم حزب  نام  ر به ولی از یک حزب دیگ   «ده بودند کر  شرکت  ی ملیجبهه ها و تشکیالت  سازمان

 اید. معلوم نفرموده   ی ملی جبهه ا در و علت عدم شرکت این حزب راید رده بن

  شان به دهند موکلین ت که رائی که در شورای جبهه می مقصود اینس  جاتدسته یندگان احزاب و  از نما

ا موکل  اگر  گذارند.  اجرا  افراد موقع  این    ین  باشد  انتظار هیچ عمل    ی ملی جبهه خود جبهه  آن  از  و  نیست 

 .  مؤثری نباید داشت

تصویب  ران را در جبهه مورد  یانهضت آزادی    گره اصل عضویتنک»د:  ایمرقوم فرموده   باز  ۳ی  در صفحه 

هد و گزارش  تصفیه قرار د  صالح خود را موردغیرکه جمعیت مذکور بعضی از عناصر    تقرار داد تنها مقرر داش 

ر  هنوشته شده:    طوراساسنامه این  ۳۱ی  بعد در ماده   .«ایران تسلیم دارد  ی ملیجبهه به شورای مرکزی  را  آن



از احزاب اسا  ی ملیجبهه عضو    یک  اعضا باید  اسامی  به  ی  ه ص و خال  سنامه و صورت  را  فعالیت خود  سوابق 

ی  جبهه های  های سیاسی خود را با اصول مرام رد و تعهد کند که فعالیتداتسلیم    ی ملی جبهه ی  دبیرخانه 

انض  ملی و  سازد  دقمنطبق  ازباط  پیروی  و  ملیجبهه   یق  ا  ی  حدود  در  تصمیمات  را  و  ی  متخذه ساسنامه 

ی  تبصره »است:    اده اضافه شدهاین مذیل هم به ی  و بعد تبصره   «رعایت نماید.  ی ملی جبهه شورای مرکزی  

به احزامزبور  مدارک  ـ  اول   که الزم    ،«مکتوم خواهد ماند ظ و  محفو  ملی  یجبههی  ه ب در دبیر خانمربوط 

از   ای باشند که مدارک خود را با بودن چند نفرسیار مردمان ساده اشخاص باید ب  کنم این  است عرض 

هستن شوری  عضو  که  بهتران  اختیار  ما  در  از    کهاین کما    بگذارند  ملی  یجبههد  یک  اعضای  هیچ 

نظریات    « ا بهتراناز م» حضور  ی  واسطه ه بکنند  نمی  هرگز جرات د و در هیچ حزبی نیستند  نشوری که منفرد

وید  دا کنند. با این حال اگر حاضر ش جناب بیچاره پییک زندگی مثل زندگی آن   کنند و   صحیح خود را اظهار

جبهه  مورد موافقت افکار عمومی تشکیل دهید شورای    ی ملی جبهه تجدید نظر کنید و یک  ر اساسنامه  که د

ر هیچ راهی  ت اموکند برای پیشرفنماید. در خاتمه عرض می   استفادهاز این آقایان در رای مخفی    واند تمی 

عه  میاد طبق نظرات جالحاق مخالفین جبهه کم و زاز تجدید اساسنامه نیست. و با این بهتر  برای الحاق مخالف

راجع به تجدید    کهنای   نم نظر بهتقدیم ک  خواستم اعتراضات خود را کتباًجانب نمی این عمل کند.  

د الزم دانست نظریات خود را  حامل مرقومه عرض شده بود جوابی نرسیی  وسیلهاساسنامه که به

تا    باًکت ی  تنظیم یک اساسنامهوسائل  ر  افقت قرار گرفت هرچه زودتمورد مو  چهچنان عرض کند 

 صحیح را فراهم فرمایند. 

 

 مصدقحمد مدتمند همه دکتر  اار



 ۱۳۴۳اردیبهشت ماه  ۱۲

 ب آقای دکتر مصدقپیشوای معظم جنا 

 

اجرائی   عنوانبه محترم که  ی  مرقومه  رئیسه  هیئت  ی  نامه پاسخ  در    ی ملی جبهه مرکزی  شورای  ی  و هیئت 

دیبهشت  شنبه دهم ارظهر روز پنجوربع بعدازجاری صادر شده است در ساعت هشت یبهشت ماه  اردمورخ دوم  

واما به ه  بالفاصله  و  گردید  اعضای  صل  جلسه دعوت  تشکیل  برای  مرکزی  شد.  العاده  فوق ی  شورای  اقدام 

قرار گرفت. و  شریف قرائت و مورد مذاکره  ی  ه دوازدهم اردیبهشت تشکیل و مرقوم نبه  مذکور روز ش ی  جلسه

 رساند. شرح زیر توضیحات الزم را به عرض می اینک به 

نکت تذک  اًوبد  این  ضر ر  به ه  می   وری  درنظر  ما  اگر  که  در  ی  باره رسد  مندرج  شریف  ی  مرقومه مطالب 

می  به عرض  چتوضیحاتی  نباید  توهمیرسانیم  برای  نین  قصدی  که  آید  رهبر    پیش  با  معارضه  یا  و  مقابله 

به ا توجه  با  بلکه  داریم.  یا  داشته  حاکمه  رجمند  دستگاه  که  حقیقت  مو  رغمعلی این  چنان هم جود  قوانین 

قلعه   حضرت در  را  و  احی  عالی  نموده  و محصور  آباد محبوس  نامه   چهچنان مد  نامه ی  در  سایر  و  ها  شریف 

اش به  فرمودکرات  افراد خاه اره  از  نداشتهاید غیر  با کسی حق مالقات  ندارید    نواده  استحضار  به و  دفعات عدم 

فرموده  تصریح  خارج  حوادث  از  را  می برخ  اید خود  فرض  پاره دانود  مورد  در  که  مند یم  مطالب  از  در  ای  رج 

عرض  که به   وشن شود اطالعاتیعرض برسانیم تا بر پیشوای ارجمند ر  محترم اطالعات صحیح به ی  مرقومه 

ی  هه جبکشوری  ی  کنگره شرکت دانشجویان در ی  نحوه ی  باره ت. از جمله دراند دور از حقیقت بوده اس اندهرس 

به   ملی  دانشجو  نفر  دو  انتخاب  فرموده ع  و  مرقوم  که  مرکزی  شورای  ملی جبهه اید  ضویت  را  آن   والیتاً   ی  ها 

ایران    ی ملی جبهه اند.  ه عالی رسانید ه اطالع حضرت است که ب ن چیزی  اقع امر برخالف آواب کرده است  خانت

های مختلف  تشکیل سازمانبر گیرد  جات را نیز درهماعات و دستاجت  حزاب سایرکه بتواند عالوه بر ابرای آن 

را تشویق و هدایت  جوانان و غیره  ـ  فرهنگیان  ـ  ان  ورپیشه ـ  بازاریان  ـ  کارگران  ـ  نام سازمان دانشجویان    به

در آن  خود وط به مربتشکیالت ی  وسیلهه ای بتوانند ب ند از هر صنف یا طبقه معالق  عناصر و افراد ی کلیه کرد تا 

کنند.   ملی جبهه ری  کشو ی  کنگره شرکت  دست   ی  و  اجتماعات  این  انتخابی  نمایندگان  به ه از  که    نام جات 

ای که از طرف حزب  نمایندهوه بر  بودند تشکیل گردید و افراد احزاب عال   گرد آمده   لیی مجبهههای  سازمان

اعزام داش  به کنگره  بودند  خود  اته  نمودند  نتخابات سازماندر  نیز شرکت  نامه   چهچنان و  ها  نیز  ی  در  قبلی 

 انتخاب شده بودند.  های مذکور برای عضویت در کنگره کثیری از آنان از طرف سازمان ی عده عرض رسید به 

کنگره که  است  تصریح  به  ملی جبهه   یکشور ی  الزم  اساسنام  ی  طبق  بر  ت  ه که  فموعد  آن  را  شکیل 

خصوص احزاب و افراد آن مورد تقاضا بود و شورای  ه ب  ی ملی جبهه از طرف عناصر مختلف    بود مصراً   هسید ر

ملیجبهه قبلی   آئین   ی  تنظیم  به ی  نامه با  اقدام  انتخ  خاصی  آئین انجام  این  طبق  بر  کرد.  کنگره    نامهابات 

اعضای ملی جبهه   جمیع  سن  ی  به  می هیج  که  بودند  رسیده  سال  در  ده  شرکت  توانستند  کنگره  انتخابات 

نفر   بر پنج  برایاعضای  کنند. و عالوه  از سازم  هیئت نظارت مرکزی  ن  هاان هر یک  ظارت خاصی  نیز هیئت 

  ید. به ن گردبود تعییمی رای مرکزیمرکب از سه نفر که یکی از آنان با عنوان سرپرست یک نفر از اعضای شو

سازمانتیب  تر از  یک  هر  انتخابات  جفوق  به داگها  مربوط  افراد  شرکت  با  و    انه  گرفت  انجام  سازمان  آن 

 د آن سازمان برای تشکیل کنگره تعیین گردیدند. ها با رای مخفی و مستقیم افران نمایندگان هر یک از سازما



عالی را به این امر  ضرت جه حاید تووده فرم   خود اشارهی  ه در مرقومه ع به نمایندگان دانشجویان کراج

می  به دمعطوف  که  آئین   ارد  مجموعاًی  هنامموجب  واب  ۳۵  کنگره  دانشجویان  طرف  از  نماینده  به  نفر  سته 

،  عده  براینعالوه .  ها(نشهرستاهای  دانشگاه نفر از    ۶نفر از دانشگاه تهران و   ۲۹تخاب گردیدند )ان  ی ملی جبهه

نیز  ۷ س بر  نفر  خاازمانای  ایرانی  دانشجویان  سازمانهای  از طرف  ولی  شد  گرفته  نظر  در  کشور  از  های  رج 

دگان انتخابی به محیط تحصیلی خود اعزام  لت عدم تضمین برای بازگشت نماینعه مذکور اطالع داده شد که ب

 ارد. های مذکور امکان ند نماینده از طرف سازمان 

از لحاظ مقایسه با    ه شد ره داددانشجویان در انتخابات کنگ   به  ی کهمیتبه اه  جنابآن توجه  برای جلب  

اند: اد زیر دارای نماینده بوده که سایر صنوف به تعد رساند  می عرض  تعداد نمایندگان دانشجویان در کنگره به 

محالت    ۱۰بازار   فرهنگیان    ۱۰نفر،  اصن  ۸نفر،  دول  ۷اف  نفر،  کارمندان  و  ه  ۵ت  نفر  و  سایر چم نفر  نین 

عداد  کدام قابل مقایسه با تها که تعداد نمایندگان آن کمتر بوده و هیچ و شهرستان  ی ملیجبههی  هاقسمت

نبوده  بارزی فوق سایر قسمتنمایندگان دانشجویان  تفاوت  با  از این جهت  ها قرار داشتند. اند و دانشجویان 

ب نسبتوجه  هیچ  ه بنابراین  بهدانشجوی  به  تحقیری  زی  ان  است  نیامده  اوالًرعمل  آن ت  ا  نمایندگان  از عداد  ها 

سازمان  و  بهسایر صنوف  بیشت  ها  و  مراتب  بوده  در جلس  ثانیاًر  را  هر  نمایندگان خود  به  مربوط  انتخابی  ات 

 اند. طور جداگانه انتخاب کرده ه دانشکده و ب

است بلکه  رده  نکها را انتخاب  آن   وری، والیتاًی ش دانشجو برا  خاب دو نفر نماینده چنین در مورد انتهم

  ای شورای مرکزی را انتخاب کرده جمعی کلیه اعض  صورتبه مجموع هیئت کنگره با رای مخفی و مستقیم و  

یرین وجود دارد.  بازرگانان و ساـ  اصناف  ـ  از قبیل روحانیون دانشجویان    است که در آن از کلیه عناصر جبهه

دانشو   نفر  دانشجو  جویدو  نمایندگان  از  خود  شوری  بوده  یان  عضو  کنگره  شوری    و در  اعضای  سایر  نظیر 

)ببرگزیده شده  آنان  از  یکی  که  دانشنام  ه اند  دانشجوی  نراقی  عباس  از مدتکد آقای  فنی(  پیش همراه  ه  ها 

 شده است. اه حصیلی او تببرد و زندگی تر می س چنان در زندان به دیگری از دانشجویان مبارز هم ی عده

بردگان در مرداد ماه سال گذشته  تذکر است که نام کشور الزم به   خارج   دانشجویان ی  در مورد کنگره 

عصر ما عصر  »گذشت با این استدالل که:  و هیئت اجرائی می   اه از زندانی بودن اکثریت اعضام  ۷که  هنگامی

  ی ملی بهه جشده است. مراد از  آزادازه ت  وشده  مارخش در کشورهای استعبهای آزادی رهبری وپیروزی جبهه 

ست که انبوه استثمارشدگان را  ای تصنعی از احزاب گوناگون نیست. مقصود از جبهه تشکیالت واحدی املغمه 

ه و  سان مبارزیک ی  های مصنوعی بر سر یک شیوه بندیون در نظر گرفتن قشر اجتماعی آنان و بدون مرز بد 

اند و در  اب در اروپا گرفته انحالل احز  تصمیم به   « دساز و علمی مترقی و واحد متشکل می   ینی عی  برنامه یک  

با سازمان   نه  ایران مشورتی  ی ملی جبهه این مورد  قبالً کرده   در  را  نه حتی تصمیم خود  و  به اطالع ما    اند 

و اصوالًرسانیده نامه انچنهم   ی ملیبهه ج  اند.  تاکید  ق ی  که در  نیز  بگردیده  بلی  نبودن    ه است  فراهم  علت 

و وجود تضییقات گ ارتباط  امنمی   وناگون عمالًوسائل  در  دانشجویانر سازمانتوانسته  و فعالیت  از    ها  خارج 

انحالل احزاب اظهار نظری در هیچ مورد )خواه مرایران نظارت و مداخله  به  باشد و راجع  به    بوط ای داشته 

 ست. و خواه راجع به خارج کشور( نکرده اور داخل کش

در مورد غالب    عیناً عرض رسیده    ن خارج از کشور به قبلی راجع به وضع ایرانیای  مطالبی که در نامه 

ها که طبقات مختلف مردم  ها و شهرستاننیز صادق است. به این معنی که در اغلب مراکز استان ها  شهرستان



به   آزادی   ی مل   یجبهه عالقمند  مبارزات  از    خواهانهو شرکت در  بعضی  فقط  یا  نداشته  احزاب وجود  هستند 

منحصر به سازمان احزاب گردد    ی ملی جبهه و هرگاه تشکیالت    باشند های مختصری می ها دارای سازمان آن

وجود  ه اشته باشد بل دم محبا مرد  توان تشکیالت وسیع جبهه را که بتواند تماس و ارتباطدر این مراکز نمی 

تشکیال در  ملی جبهه ت  آورد.  صحبت هیچ  ی  از  گاه  صحبت  همیشه  بلکه  نبوده  احزاب  انحالل  شکیل  ت  از 

 ها را نیز در بر بگیرد. و دسته اجتماعات  تواند سایرهائی بوده است که بزمانسا

اید خاطر محترم را  اشاره فرموده ه  ک  «سوسیالیستحزب  »نام  در مورد عدم شرکت یک حزب دیگر به 

می مس فعالیت  تحضر  تجدید  اوان  در  که  ملی جبهه دارد  طرف  ی  از  عضویتی  ی  جامعه »  تقاضای 

هیئ  «هاستسوسیالی که  به  گردید  واصل  اجرائی  هیئت  ت  عضو  آقایان  از  بعضی  مخالف  رای  اثر  در 

  این جمعیت در شورای مرکزی مورد  ویتعض کنوند و تاروز تقاضای مذکور مسکوت مان اجرائی آن 

 بررسی قرار نگرفته است. 

عرض   ت به زم اس ای مرکزی مرقوم شده است البه ترتیب مذاکرات در شورراجع  و در مورد مطالبی که  

مسائل    حزبی نسبت به غیربرساند که بر طبق صورت جلسات شورای مرکزی اعضای شوری اعم از حزبی و  

لسات  در کنگره و در ج  ی ملیجبهه تصمیمات  و  اند  اظهار عقیده کرده   صراحتاً  یشه هم  وحه در شوری مطر

مسئولیت اتخاذ گردیده و انتشار یافته  ول رسمی و علنی و با قب صورتبه و   بررسی دقیق شوری پس از بحث و 

که در این مورد  البی را  مط  ه شده است و مخفی نیز استفاد   ی ارد الزم برای اتخاذ تصمیمات از راواست، و در م

 کند.اند با واقع امر تطبیق نمی عالی رسانیدهت عرض حضربه 

گرا  خاطر  اساسنامه  تغییر  مورد  به در  را  می   این  می  جلب  که نماینکته  منت   د  مرکزی  خب  شورای 

تغییر    ه ب  نسبت  راساً  تواند چهل و دوم اساسنامه مصوب کنگره نمی ی  ماده کشوری است و بر طبق  ی  کنگره 

نماید  آ اقدام  و  ون  از  بهظ این  کنگره  می  ایف  به شمار  که  می رود  اساسنامه  دیگر  موجب  ماه  هفت  بایستی 

تطاب عالی در مورد پذیرش کلیه احزاب و اجتماعات  ت حضرت مساجرای نظرا  که براینعالوه د. و  تشکیل گرد

داند می الزم ذیر است، پنامه امکان ات اساس قررند بر طبق مکه حاضرند در راه آزادی فداکاری کنئیهاو دسته 

ع که  ندارد  وجود  مورد  این  در  تقاضائی  اکنون  که  سازد  مستحضر  را  مبارک  آن  خاطر  قبول  دم 

آید که  عمل میها از طرف احزاب و عناصری به اعتراضات و مخالفت  اشد. حتی شده بموجب اعتراض یا نارا

ها اصالح اساسنامه از طرف آن ی مسئله و هه شرکت دارند رای مرکزی جبشو در و ده  و ب یی ملجبهه در داخل 

 رود. ها بکار می ت ای برای ابراز مخالفبهانه  عنوانبه  صرفاً

ترکیب شورای مرکزی جبهه و    وای نهضت ملی هستند صراحتاًپیش  وآن جناب که رهبر    کهاین  نظر به 

الح نهضت و ملک و  ص  معظم را به  ابله با نظریات پیشوایمق  کهاین  هر ب اید و نظده را نفی فرموآن ی  اساسنامه

نمی  به   و دانیم  ملت  توجه  معتقد    کهاین  با  فعلی  عناصر  تشکیالتی  اساس  در  م  یجبهه به  شرکت  از  لی 

  ار این شورا کی  قبلی واقع نشود ادامه ی  که معروضه در عریضه نوع دیگر معذور خواهند بود چنان   هایسازمان

 بود. مقدور خواهد رغی

 

 خالصانه از طرف ی ارادت و ادعیه  با تجدید مراتب 

      دکتر مهدی آذرـ  ی ملیجبهه شورای مرکزی 



جواب آنها به مصدق رسید. مصدق    ن گذاشت.جواب در اختیار سازمان دانشجویا  برای   شورا را ی  مصدق نامه 

ا بپوشانند. لهذا  کنند تا مطالب ررا مستمسک می ن آنلح  ت که دیگراندانسبا لحن جواب موافق نبود و می 

 یادداشت زیر را به سازمان دانشجویان نوشت: 

 

۱۸/۲/۴۳ 

 

ادب و احترام نشده و باید  قدر فهمیدم که در نامه رعایت  م ولی آن قت بخوان که از روی دنکردم  گرچه وقت  

بی خودداری نمائید  نتشار هرگونه مطلو از ا ا بفرستید.رن فرستادید آ ای کههمین وسیله   این کار بشود و باز به 

ی  کلمه اند و اسم هر کدام بعد از  موده اند نوشته شود مرقوم فرجای نوشته ش فراهم نشود. به که موجب رنج

 جناب ذکر شود. 

نو  اینامه  که من یک  شته را که  بفرستید  آن مرتبه  اند  ببینم جوادیگر  و  بخوانم  مرا  با سؤال  ق  طابب 

 است یا نه. 



 ویان پس از تصحیحات:سازمان دانشج ی هنام

 )در رابطه با نامه شورا به مصدق( 

 

 ۱۳۴۳اردیبهشت ماه  ۱۶ ،تهران

 

 مصدق پیشوای معظم جناب آقای دکتر

ی  ه جبهی  سخ پیشوا از طرف شورای مرکزکه در پا  ۴۳ردیبهشت ماه  ا  ۱۲رخ  وم ی  نامه جناب  آن ی  اجازهبا  

پر مطالعه شد.  تهیه شده است    ملی  و  واقعیات  بر  مبتنی  زیر که    و  ی ملی جبهه های موجود  ونده توضیحات 

ملیجبههی  ه کنگری  پرونده   اًخصوص قبالً  ی  و  به  است  اختصار  به  است  گذشته  پیشوا  لحاظ  از  عرض    نیز 

 رسد. می 

علت عدم  به   گیری نتیجه در مقام    و   مطالبی بیان شده و طبعاً   ۴۳ه  مااردیبهشت    ۱۲مورخ  ی  نامه   در 

 تند از:ده است. بعضی از این موارد عبارالتفات به برخی واقعیات رعایت عدالت و انصاف نش

ی  کلیه   های پیشوا، به عدم استحضار ایشان از جریانات استناد شده است و نتیجتاًبر اساس نامهـ    ۱

شد که اظهار عدم  اند. باید به این نکته توجه می حیح ندانسته ص  لیی مجبهه ز لحاظ تشکیالت  ا  نظریاتشان را 

کند که بدین طرز مورد  رام و اصول سیاست اقتضا می متضمن مصالحی است و ادب و احت  اطالع پیشوا اوالً

مبارزه باید  ی وه نح اند که در مورد  وری فرموده دآیان یادانشجواخیر پیشوا به  ی  نامه در    استناد واقع نشود. ثانیاً

در گذشته که    ی ملی ه جبه ست و عدم توفیق  ا  تشکیالت غیر از آن ی  مسئله که  در حالی   در متن جریان بود. 

 . ردو فراوان نداقسمتی از آن معلول نداشتن سازمان صحیح بوده است احتیاج به اسناد و اطالعات گوناگون  

ملی جبهه کشوری  ی  کنگره تشکیل  ـ    ۲ مصراً  ی  دانشگاه  و  احزاب  از طرف  و    ایران  بود  تقاضا  مورد 

تلویحاًطوری   همان نامه  در  گردید.  فرموده   اشاره  که  تشکیل  کنگره  تقاضاها  این  اثر  بر  بر  اند  اصرار  علت 

شود. رهبری ایجاد شود و جبهه مؤثر  ی  وه نح لوب در  تشکیل کنگره این بود که شاید تغییرات مط

پیشوا پیام  به  د و  انه در عمل کنگره طوری ترتیب یافت که همان نظریات سابق را تائید کراما متاسف

ر  های ظاهرالصالح بسیاکرد. این عدم موفقیت ناشی از ترکیب نامتناسب کنگره بود و وجود کرسی هم توجه ن

 نیرو.کم موهوم و یا   هایبرای سازمان 

فرموده ـ    ۳ مرقوم  نامه  ملیجبههاند  در  سازمان  ی  تشویق می تشکیل  را  در  ها  سازمانی  عناوین  کرد. 

سابقه داشتند   ی ملیجبهه اول فعالیت ی ه جز چند سازمان که از دور د سال گذشته وجود داشته است اماچن

داشتند  چندانی  نیروی  نه  قا  بقیه  تحرک  نه  مالحظه بو  سازمانل  سازای.  نظیر  به هائی  نیز  دانشجویان    مان 

 شدند. اوین مختلف تضعیف می نع

و امیدی برای آینده بود درست مورد  شور دبیرستانی تشکیل شده بود  پرسازمان جوانان که از جوانان  

فراوان    قاد و ایرادتاش مورد انیه رواثر کارهای بی   راین سازمان د   ۴۰بهمن  ی  استفاده واقع نشد و در فاجعه 

 اثر افتاد.  قرار گرفت و از 

تنها سه نفر از سه  اند.  ته جبهه نمایندگان احزاب عضویت داش ی  اند که در کنگره موده ر مرقوم فـ    ۴

 ملی عضو کنگره بودند نه بیشتر.  یجبهه وابسته به حزب 



انتاین که مرقوم داشته ـ    ۵ در  احزاب  نمایندگان  نباید  ا شرکت داشته هخابات سازماناند    عنوان به اند 

های مورد نظر  زماناند، ساکرده افراد و اعضای احزاب در جبهه کار می   رحمت و لطف بیش از حد تلقی شود.م

می  اداره  انتخاباترا  در  بنابراین  و  به انمودند  که  باشد  این  مقصود  شاید  کردند.  شرکت  هم  یک    ش  همان 

که  داشتند  دیگری نمی ی  نماینده اب  ها حق انتخافراد احزاب عضو سازمان  شد واکتفا می نماینده از هر حزب  

 ر است. اتصدیق خواهند فرمود قبول آن اندکی دشو

از رای دادن بسیاری از افراد عضو  حزاب وابسته تمام و کامل نبوده است.  همه شرکت ا  با اینـ    ۶

آنکت   ندادن  با  یا  یآنبهاحزاب  و  اصوالًان  قبول ا  معرفی     جلوی  نامهنکردن  شد.  احزاب  گیری 

اعتراض قرار گرفت ی و سازمان جواانتخابات سازمان کارگر البته  نان مورد    . رسیدگی نشد(  آنبه   )و 

توجهی بود و از زمان نهضت مقاومت سابقه داشت  مهم و قابل  که سازمان نسبتاً  ازمان محالتانتخابات س

 در کنگره خالی ماند. ها انجام نیافت و کرسی آن  اصوالً بن یکی از احزاعلت اکثریت داشت به

 نماینده نداشت.  جمعیت   عنوانبه ان نهضت آزادی ایر جمعیتـ  ۷

نمی  مقایسه ـ    ۸ سازمان تعداد  از  یک  هر  دانشجویان  ایندگان  سازمان  نمایندگان  تعداد  و  ها 

ک نکته حساس و این مطلب صحیح است اما از بیان ی  ن دانشگاه استبرتری تعداد نمایندگای  دهندهنشان

صف تعداد  نماینده داشت ن  ۲۹قط  دانشگاه که ف هندگان  ست که تعداد رای دا  و آن این  اند خودداری فرموده 

 ها بوده است. سازمانی کلیه ی  دهندهفراد رای ا

برا شدهنماینده   ۲۹ر  بدر  داده  دانشگاه  به  که  سازم  ای  این  قرار  نابود  دیگر  طرف  در  همه  که  ها 

 :شرح زیر نماینده داشتند ه یرند بگمی 

کارگران    ۱۰بازار   محالت    ۱۰نفر،  فر  ۱۰نفر،  اصناف    ۸هنگیان  نفر،  کار  ۷نفر،  نفر،    ۵مندان  نفر، 

  ۲ان زنان  سازم،  نفر  ۲نفر، هیأت علمیه    ۹حومه    نفر،  ۷تشکیالت اداری    نفر،   ۵ها  ها و شرکت کارکنان بانک 

 نفر.  ۲ورزشکاران    ،نفر

این  داند که بعضی  نکته را ضرور می   عرض این  خصوصاً نفر   جز  اصوالً  هاسازمان از    اسم و دو سه 

را  از سازمان   کسی  و بانک   نداشتند.  ی  نماینده   و المثل   ضرب  عنوانبه   ی ملیجبهه ها همیشه در  شرکت   ها 

 راکنی یاد شده است.پعضوی و شایعه حرفی و بی کاری، پرکم 

تحقیرمرقوم فرموده  دانشجویان  به  به اند که نسبت  تحقیر ی  البته  نیامده است.  مادی    عمل  ظاهری و 

 معنوی در کار بوده است.   کنیم تحقیر می شته است اما فکر اوجود ند   ریباًتق

مورد  در  دانشجویان  تقاضای  به  کنگره  تشکیل  از  فاجع  پیش  به  بهمنی  ه رسیدگی  وجهی  ت  اول 

به پیشنهادهای دانشجویان توجهی    هدر کنگر   طرح این تقاضا سرزنش کردند.  نفرمودند و دانشجویان را برای

و    خالف اصول به رای گذاشته شد یان داده شده بود برشجوز پیشنهاد دانا  پیشنهادی که پس  شد. حتینمی

دانشجویان   کربه وقتی  ترک  را  جلسه  اعتراض  گفعنوان  بعضی  به  که  دند  ملیجبهه تند  دا  ی  نشجویان  به 

  همیشه  ی ملی جبهه که به دلیل آن  ویکم آغاز شد دانشجویانبیست ی دوره  که انتخاباتهنگامی  .احتیاج ندارد

میمی  های هیئت حاکمه تصبازیکرده است پیشنهاد کردند که برای مقابله با مسخره از انتخابات صحبت می 

  که این . برای  و آقایان رهبران از اظهار نظر خودداری فرمودند   . متاسفانه به پیشنهاد اعتنائی نشد وداتخاذ ش 

با وجود مخاطرات فراوان و وجود حکومت    استفاده کند وجود آزادی انتخابات    عنوانبه   دولت نتواند از سکوت 



ستگاه را در برابر این مسئله قرار  د  ، اضای میتینگاقدام کنند و به تق   نظامی دانشجویان تصمیم گرفتند راساً

از میتینگ به  با مخالفت و جلوگیری شدید  انتخابات یک   دهند که  نبودن  اما در  بار دیگر  آزاد  اعتراف کند. 

از میتینگ(  شه  ۱۴)روز    آخرین لحظات انجام میتینگ متضمن مفاسدی  آن   عنوانبهریور روز قبل  که 

ب جلوگیری  آن  انجام  از  آوردنده است  دانشجوی  و   عمل  که  شد  موجب  امر  این  برابر  البته  در  الاقل  ان 

 مقامات انتظامی موهون شوند.

نشریه  تنها  اخباردر  اسم  به  از ما  ی ملی جبهه   ای که  فروردین  هپس  امسال منتشر  ها سکوت در  ماه 

 از دانشجویان و نام آنان در میان نیست.یک کلمه گردید یک کلمه حتی 

یان به  اخیر سازمان دانشجوی  نامه   گیرد و مثالًار نمی دانشگاه در شورا مورد توجه قری  ته میی کهانامه 

اصولی بود مسکوت  شورا و لزوم تشکیالت مؤثر و  ( که متضمن دالئلی برای انحالل  ۴۲شورا )در اسفند ماه  

 گذاشته شد.  

 ت.ق تحقیر دانستوان از مصادیرسد که این موارد را می نظر می به 

ع  ونکرده است بلکه مجمانتخاب    والیتاً »دانشجو را  ی  نمایندهو نفر  اند که جبهه دفرموده   م مرقوـ    ۱۰

کرده است و دو نفر  اعضای شورای مرکزی را انتخاب  ی  کلیه   جمعی   صورتبه گره با رای مخفی و  هیئت کن

اند شده   ه و نظیر سایر اعضای شورا بر گزیده ود ن در کنگره بدانشجوی عضو شورا خود از نمایندگان دانشجویا

در    دو نفر دانشجو فعالً   که اینهمین کار بوده است. در    د به این مطلب در حد خود صحیح است ولی ایرا   «...

حرف ش  هستند  ما  دوستان  از  و  دارند  عضویت  در  وری  و  نیست  منتخب    که اینی  نمایندگان  نفر  دو  این 

 د باز هم بحثی نیست. اننگره بوده اه ملی برای شرکت در کشگ اه فنی و دان دانشجویان دانشگ 

این در  اکثریت    گفتگو  که  دانشجویان  است  منتخب  طرف  عضنمایندگان  از  نمایندگی  به  کنگره  و 

را  موک دو  این  دانشجویان(  نتیجه  در  )و  آن من  عنوانبه لین خود  و  نکردند  نامزد  شوری  در  را  اینده خود  ها 

 شناسند. ند و نمیختشنانمی  دوخ نماینده

ح کردند. دانشجویان  در کنگره مطر   داشتن کرسی خاص برای خود در شوری رای  نشجویان مسئله دا

شوخواستنمی  در  آنان  طرف  از  نمایندگانی  باشد.  د  شورآنری  عضو  دانشجویان  نمایندگان  ی  ها 

 خواهند نه دانشجو یا دانشجویان عضو شوری. خواستند و می می

در    که فعالً شوری عضویت دارند و در عین آن   تن دانشجو در   ن صحت این مطلب که دو عیبنابراین در  

ف ما  ردی آن صالحیت  اثباتاً ها که دوستان عزیز  نفیاً  هستند  ند   یا  به حرفی  را  ایراد  این  باقی  اریم  جای خود 

متحرک    نسبتاًسازمان    بهنده با توجه  سه نفر نمای.  که دانشجویان در شوری نماینده نداشته و ندارند دانیم  می 

شوری  پنج نفر از کل اعضای انتخابی  ویان و تعداد اعضای سازمان دانشجویان در برابر سی و  و وسیع دانشج

بود   هم  کم  بلکه  نبود  به زیاد  البته  دلو  و  نشد  داده  کافی  رای  نفر  سه  ترکیب  این  در  که  بود  این  آن  یل 

جویان بود دانشجویان  ن تهران در انتخابات کنگره از دانشگادهند موع رای نصف مج  که ایننامتناسب کنگره با  

 نفر نماینده داشتند.  ۲۹فقط 

این یای  صه خال بحث  د   ستا  ن  نمایند که  شوری  عضو  فعلی  دانشجوی  شوری  و  در  دانشجویان  گان 

ازها را کاندید نکرده بودند و اعضو کنگره آن  ندگان دانشجویانیستند چون اکثریت نماین نفر  ف  ر ط  ین دو 



کنگره   هیئت  وی  رابا  مجموع  و    مخفی  والیتاً  صورتبه مستقیم  انتخاب  ن  عنوانبه   جمعی  دانشگاه  ماینده 

 . اند شده

دانشکدهدانشجویای  باره درـ    ۱۱ شهرستانن  اصوالًهای  و  ملی جبهه فعالیت    ها  شه  ی  ها رستاندر 

ای هست و یا احزاب  و دانشکدههائی فعالیت وجود دارد که دانشگاه  نها در شهرستاتن  توان گفت که تقریباًمی 

می  کوشش  بنابرااندکی  به  کنند.  توجه  با  مبارشهرستاندر    کهاین ین  بار  بیشتر  قسمت  د ها  بر  ش  وزه 

ا برای  که چنین نبوده و تنهاشند. و حال آن نده داشته بهمین نسبت نمای  بایست به دانشجویان بوده است می 

ها هم که در نامه  از تشکیالت وسیع شهرستان  شده بود.  ین نماینده پیش بی  ۶ها  جویان شهرستان نشکل دا

دانی فعالیت  جز  است  شده  ناد  ما  دست  در  دیگری  اطالع  متاسفانشجویان  گذشته  در  به  یست.  کمتر  ه 

و سه تن  د  و   ته و دارند وجهی داش ای صالح که به زادگاه خود تناب آقت و جز جها توجه شده اس شهرستان

م آن خاطرات فراوان از  زاد و بوم خود بوده و نه به محلی که مردی  نه در اندیشه   گاههیچ   دیگر بقیه تقریباً

ی  اند و اگر هم در بعضاند سفری کرده کرده ان را با آغوش باز استقبال می آنو  ارزات درخشان ایشان داشته   مب

شهرستان از  از  دیگر  نامی  ثمره   یملی  جبهه ها  دانشجوی  هست  فعالیت  و  هنگام  کوشش  که  است  یانی 

 اند.پرداخته استراحت به فعالیت  جای اند و به تعطیالت به وطن خود سفر کرده 

ان  یوها و فعالیت دانشج توانسته است در امر سازمان نمی   عمالً   ی ملی جبههاند که:  ه مرقوم فرمود  ـ  ۱۲

 باشد. ه ن نظارت داشتخارج از ایرا

اخیراً شاید  فکر  همانپیدا    این  این  از  پیش  زیرا  باشد  فرموده شده  اشاره  نامه  در  که  برطور  ای  اند 

تا   ثانیاً .استای از نظارت، ارتباط و رهبری ته بودند و این نشانهر نماینده در نظر گرفوارج از کشدانشجویان خ

فع سکوت  که  پیش  پچندی  بود  لی  نیامده  رابط یش  تشکیالت  ه  کمیسیون  در  خارجه  ملیجبهه با  کار    ی 

وسیله جناب  م خارج کشور نیز به جویان مقیهم با جناب آقای دکتر آذر بود. پیام دانشکرد و ریاست آن می 

 ایشان در کنگره قرائت شد. 

نظیر  ـ    ۱۳ نظرات،  از  بسیاری  بسیار  ی ملی جبهه متاسفانه  انحال  بزرگ   با مفهوم حزب  و    لو  احزاب 

 د.ش غیره از تهران تلقین می 
فرموده ـ    ۱۴ ملیجبهه که    { اند }اید مرقوم  اس راج  ی  نداشته  نظری  احزاب  به  ولی می تع  دانیم که  . 

خ  حزبکه    هنگامی دکتر  آقای  رهبری  به  سوم(  نیروی  زحمتکشان  حزب  از  )منشعب  نجی  سوسیالیست 

شان مورد تکریم و  اکاریه احزاب دیگر نیز پیشنهاد نمود فد با  ر  ای این امررانحالل خود را اعالم کرد و اج

قرار   شوری  آن تائید  از  پس  و  تشکگرفت.  و  تعلیمات  ملی جبهه یالت  هم  انحصار    ی  منحل به  ی  شدهحزب 

احزاب   های حزبی ساختند و تبلیغ علیهحوزه  های جبههای سابق برخنجی داده شد. حزبی  سوسیالیست آقای

ز گردید. اگر این مطلب معروض صحیح باشد از جمله دانشگاه آغها ااحزاب و جمعیت   لین انحالمخالفر  و سای

 اب نظر وجود داشته است. نسبت به احز ی ملی جبهه باید قبول کرد که در 

است.  ـ    ۱۵ رسیده  پیشوا  عرض  به  احزاب  به  نسبت  شوری  نامساعد  نظر  نیز  نامه  همین    مرقوم در 

شهرستان»ند  افرموده  تشکیالت  در  هرگاه  ملیجبهه ها  نمی   ی  مراکز  این  در  گردد  احزاب  به  توان  منحصر 

تتشکیالت وسیع جبه بتواند  را که  به  ارتباط  و  ب ماس  باشد  داشته  آورد ه ا مردم محل  مطلب    «وجود  این  و 

 تحقیر احزاب را متضمن است. 



ل احزاب نبوده بلکه همیشه  بت انحالصحگاه  هیچ   ی ملیجبهه تشکیالت    در»اند:  مرقوم فرموده ـ    ۱۶

 « .بر گیردها را در تماعات و دسته سایر اجهائی بوده است که بتواند صحبت از تشکیل سازمان 

شد و حزب هم منحل گردید. سازمان  عرض رسید که صحبت انحالل بود تبلیغ ضد حزبی هم می به 

علل مخالفت با نهضت آزادی    یکی ازشد و بر عکس  تشکیل ن  ی ملی جبههتکار  ابمتاسفانه به  جدید هم  

ی جبهه جدید فعالیت  از تجمعیت نهضت آزادی ایران پس  این بود و در کنگره هم عنوان شد که  

 ی ملی بهه جبه    خوبی واقفند که از راه دادن نهضت آزادیبایست تشکیل شود و پیشوا به نمی   ملی

القانی و جناب آقای مهندس اهلل طعمل آمد و عضویت حضرت آیت   به   حتی در کنگره هم مخالفت

 نمایندگی جمعیت نهضت آزادی ایران.  ردی داشت نهجنبه ف ی ملیجبههای بازرگان هم در شور 

بهه تقاضای عضویتی از  ج  تجدید فعالیتدر اوان  »اند:  ها فرموده سوسیالیستی  معه ادر مورد جـ    ۱۷

گرفته  ها مورد بررسی قرار نون عضویت آن کنمسکوت ماند و تا  علت مخالفت بعضی از آقایانبه آنان رسید و  

آیا درست است که عضویت    . گذردمی   ی ملیجبهه ید فعالیت  سال از تجد  چهارنزدیک به    «است.

 ار نگیرد؟ قرمورد بررسی  هارسال مسکوت بماند وجمعیتی چ

فرموده ـ    ۱۸ حضرت»  اند:مرقوم  دست نظریات  و  اجتماعات  و  احزاب  پذیرش  مورد  در  که  جاتیه عالی 

اگر نظر پیشوا همان است    « ان پذیر است.رات اساسنامه امککنند بر طبق مقرآزادی فداکاری    حاضرند در راه 

جات و افراد  ه و دست روی تمام احزاب  باید به  ی ملیه بهجی هادرب »:  که اند که در پیام به کنگره ابالغ فرموده 

با    نیست.  ض برساند که اساسنامه در آن جهتباید به عر اند  تذکر داده   اخیر مجدداً ی  و در نامه   «باز شود .  ..

ه  امبق این اساسنهای باز را بستند وحتی گل گرفتند. بر طبلکه درب نکردند  در را باز    تنهانه ه  این اساسنام

ها منتظر تشکیل  بایست برای وابستگی جمعیتحیت کنگره است. یعنی می صالدر  ها  قبول وابستگی جمعیت

بود. باعبارت  به   کنگره جدید  تقاضای عضویت کنند  تماعات می ر احزاب و اجدیگر هر دو سال یک    و توانند 

نهضت   وضع  نظیر  وضعی  با  هم  کنگره  در  است  ممکن  روبرو  متاسفانه  همین  شوآزادی  طبق  بر  چون  ند. 

ک به ی  نگره اساسنامه در  فراوان  با جنجال  و  تقاضایشان مطرح شد  یافت کهدر حال تشکیل    صورتی خاتمه 

 باشند. جب شد که پیشوا خود مطلع می هائی را هم موناراحتی مسئله مجمل ماند بلکه  تنهانه 

اض  اعتر  « است و اصالح اساسنامه بهانه.ر  احزاب و عناصها از جانب  اعتراض »اند که:  مرقوم فرموده ـ    ۱۹

فعال حزب ایران    یفقط از طرف بعضی از احزاب نیست. حزب مردم ایران، حزب ملت ایران، جوانان و اعضا

فعلی هستند و نهضت    ی ملی جبهه اند، دانشگاه، بازار که در  یت داشته اخیر این حزب هم اکثری  که در کنگره 

اعتراض هم به علی هستند اعتراض دارند و  ه ف ها که در خارج این جبهسیالیستسوی  ه ایران و جامع آزادی  

 وری است. ظار مصوب شسکوتی است که مبتنی بر سیاست صبر و انت

اساسی است و بهانه  ی  اساسنامه هم یک مسئله ی  سئله م  عمل و مبارزه است. ی  نحوه اعتراض به  

فتگو و اعراض و اعتراض  از زمان تشکیل کنگره مورد بحث و گ   قلاست بلکه الاطرح نشده  نیز    نیست. فعالً

نامتناسب سیا ترکیب  این  با  ثابت شده است که  اتخاذاست. در عمل هم    ن کاری مشکل و رد کست صحیح 

 عمل. ی سنامه یکی از کارهای اساسی است برای تغییر شکل کار و نحوه گاهی ممتنع است. اصالح اسا

م جمع شوند و با ارزیابی نیروی  نی که صاحب نیرو و تشکیالتند دور هساگان مایلند کاعتراض کنند 

 خود تصمیماتی بگیرند و متعهد اجرای آن باشند.



فرموده ـ    ۲۰ معتقامرقوم  چون  که  فعلی  ند  تشکیالتی  اساس  به  ملی جبهه د  نمی   ی  توانند هستند 

متاسف دهند.  تغییر  را  اااساسنامه  همین  انه  هم  اساجرساسنامه  در  که  داوران  هیئت  است.  نشده  سنامه  ا 

است   یبینپیش مدت    شده  گ  ۱۷در  سه ماه  که  کسانی  است.  نشده  تشکیل  غیب  ذشته  موجه  غیر ت  جلسه 

 تکلیف بود. بال ی ملی جبهه قایان در زندان بودند ند ماهی که آ اند و در چخته نشدهفی شناند مستعاداشته 

فرـ    ۲۱ ف.    .   ».اند:  موده مرقوم  تشکیالتی  اساس  به  معتقد  ملیجبهه علی  عناصر  در    ی  شرکت  از 

نباید گرف نظر می   به  .«.  .  های دیگر معذور خواهند بود  سازمان باش رسد که رهبری  الفاظ  باید تار  اعتقاد  د. 

که تشکیالت  د  اید مسلم باش اساس تشکیالتی غلط و این مطلب ب  و فعالیت و مبارزه باشد نه به   ه کاراعتقاد ب 

بردار  نده و فرمان یالت و بدر خدمت تشک  ی ملیجبههران باشد نه  ملت ای  و مآالً  ی ملیجبههباید در خدمت  

 آن.

 

 ملی ایران  هیجبهه دانشجویان سازمان 

 

 

 ۱۳۴۳ت اردیبهش ۲۶ـ حمد آباد ا

 

 آقایان محترم و فرزندان عزیزم 

 [ ملی ایران یجبههدانشجویان  سازمان]

 

های شما در راه وطن عزیز موجب  فداکاری   .ت رسید و موجب نهایت امتنان گردید اردیبهش  ۱۸مورخ    یه نام

ی و  ست که در راه آزاد ئیهاگیگذشتها و ازخود ه فداکاری داشت عموم بم امید و چش  وطنان است.افتخار هم 

م و اکنون که کاری از  شما فرزندان عزیز کمال احترام قائل رای  جانب بایناید.  استقالل ایران وطن عزیز نموده 

ش از خدا  ی گریان توفیق شما را بیش از پیشمن و چو برم با قلبی محزسر میه من ساخته نیست و در زندان ب

 مسئلت دارم. 

 صدق ا ردوست دارد  دکتر محمد مکسی که شما را بسی

 

 



   ۱۳۴۳اردیبهشت ماه ـ احمد آباد 

  ی ملیجبهه زی شورای مرک

بخشید    ۱۲مورخ  ی  حترمه می  ه مرقوم  وصول  عز  جوابی  به  واردیبهشت  رسید.  مخالفان  آقایان  که    را   نظر 

م نشده که  طوری تنظی  ملی  یجبهه   نامهآئین رسانم که اساسنامه و  استحضار می   ه کنم و باند تقدیم می داده 

ا بتواند  ایران  استفادملت  آن  نز  می ه  صورت  که  کاری  و  ن ماید  زیر  و گیرد  اجتماعات  و  احزاب  عموم  ظر 

باشد. اینه دست انتخاب  ا  جانب را عقیده آن جات  هر دو سال    دست کنگره که در  اعضای شوری بهست که 

به یکبار تشکیل می  نیست  قادر  نظارت شود و  بی  کار شوری  افراد   اهوده چه هر هیئتی رکند کاریست  ی  که 

 شود در نفع جامعه تمام شود.  اشند تا هر چه می ظارت داشته بباید در کار آن هیئت نند نتخاب کنا

و احتیاجات محلی خود را  بار در طهران تشکیل شود  سال یک   جانب با تشکیل کنگره که هر دواین

می  اتخاذ  که  تصمیمی  هر  و  کند  کمال  شواظهار  روی  از  به د  باشد  مردم خارج  بصیرت  بخودرد  مرکز  رد  از 

بشود مدت دو سال صبر    ی ملی جبهه حزبی تشکیل شد و خواست وارد  موافقم ولی موافق نیستم اگر  کامال ً 

کنگ  تا  ت کند  آیا  نشود.  یا  بشود  تشکیل  نمی صوره  برر  نظریه  این  که  مفرمائید  مصلحت  است  خالف  ملکت 

 ت است؟ضرر مملک کم باشد به   ههیت جبهر قدر جمعکه چون

اعضای شورای  خابانت مجبهه ات  از طرف  به   لیی  که دولت  است  انتخاباتی  کنگره همان طریق  دست 

ی  مشروطه   حاًدانند و آن را اصطالدولت می   ت که وکالی مجلسین خود را مسئولکند با این تفاومردم می 

ند و نه  انگره مسئول ل کنه در مقاب  شوند گره انتخاب می دست کنگویند ولی اعضای شوری که به معکوس می 

شان ت خبر است و مسئولیب از انتخاب آنان بی اند و روح حزنام آن وارد کنگره شده   که به  در مقابل حزبی

اعضا عده  یک  مقابل  در  نیفقط  قادر  که  است  پناه  و  پشت  بی  و  منفرد  پیشرفت  سی  در  ملی جبهه تند    ی 

محلی  و  های صنفی  انجات و سازمه د از تمام احزاب و دستبایمرکزی جبهه  د. شورای  بکنناقدامات موثری  

ای باشد. نظر  تا جبهه تقویت گردد و مورد احترام ملت  را    جانب به حزب توده نیست که آن نتشکیل شود 

د بلکه  رس وی خود ب به آمال و آرز  ی ملیجبههنگذارند    و مخالفین آزادی  استقالل مملکت بهانه قرار دهند  

 افظ منافع جامعه باشند.توانند حند و می ابه احزابی است که مستقل   بوطمر

فصل   از  قسمت  این  با  جانب  می   ۳۹این  که  در  مد »گوید  اساسنامه  احزاب  به  مربوط  دبیرخانه  ارک 

ملیجبهه ماند   ی  خواهد  چون   «محفوظ  بالاثر.  مخالفم  است  حرفی  تمقصو  چهچنان که  کنندگاد  ن  نظیم 

یک اداره دولتی    مدرک باشد؟ جبهه نیز ی  زم به ارائه را نشناسد و النامه حزب توده باشد کیست که آن ساس ا

پرونده نیست   بایگای  که  را  و مستخدمین  با وجود عده کارمندان  و  از ما بهتران در خود شوری،  نی کند  ای 

اهد. آن روز که مرحوم جنت  بک  کارت افراد فداضویمدارک محفوظ بماند و این عمل سبب شود که جبهه از ع 

خود را  ی  قه ستقالل وطن قدم برداشت کسی به او نگفت سابستارخان قد علم نمود و در راه آزادی و امکان  

داد. و بعد همه دیدند  شد و کاری صورت نمیاین حرف گفته شده بود شاید مایوس می   چهچنان بیان کند.  

و وطن شریف  مرد  آن  از  کاری صورپرکه  گ ست  نام  رفت ت  است  باقی  ایران  تا  فاکه  نمی ش  و  راموش  شود 

 زد خاص و عام خواهد بود.زبان

بدینبه  باید  طریطور خالصه تشکیل شوری  اعضای شوری  و  نیست  مؤثر  داشته  ق  موکالنی  کدام  هر 

  این   و  .ان کمک کنند آن  بهباشند که خود را در مقابل موکالن حقیقی مسئول بدانند و در انجام مقاصد جبهه  



 ه فردی در حزب خود از طریق مبارزه شخصیتی پیدا کند و معتقدانی ب کار وقتی صورت خواهد گرفت که  

موکلی را که کنگره  اشخاص بی   در نفع وطن خود استفاده نماید.  لی ی مجبهه ند در شورای  دست آورد تا بتوا

میشه  بدین طریق ایران ه  و   کنند توصیه می را  ها  که آند  شونیا شوری انتخاب کنند آلت دست اشخاصی می 

به   فاقد رجال  بود و  این چند سال  همین جهات    خواهد  ترین  نتوانست کوچک   لیی مجبهه در عرض 

ر در  بردارد. قدمی  ایران  استقالل  و  آزادی  هم   اه  که  است  وجوهی  مثال  بهترین  برای  و  عزیز  وطنان 

ین عنوان که بعضی از مامورین دولت مانع  الی جبهه به و دادند    ی ملیهه جبزله به  هائی در محل زلساختمان

می  نکرد،  ساختمان  تظاهراتی  و  نزد  دم  بانک شوند  از  یکی  در  را  ودیع وجوه  که  ها  نبود  بهتر  آیا  گذاشت.  ه 

ن وجوه  گاد را به دهننل دهد و آای از صاحبان وجوه تشکیلسه دنیا ثابت کند و بعد ج  خود را به مظلومیت  

 ؟ پردازدب

میان آمد از کار    جات وقتی پای مصالح مملکت به ه کرد که نمایندگان احزاب و دست  رشود تصوآیا می  

و  شا کنند  خالی  منه  در  که  را  و رائی  ورقه  با  مهم  گرفته    وارد  بدهند؟  می علنی  مصلحت  خالف  بر  شود 

با افکار    د اجتماع و دادن رای علنی نتوانستن  در   اند، ولی تهخوب نداش ی  ام اشخاصی که سابقه جانب دیده این

ی  عده استعفای  ، و  ۱۶صنعت نفت است در مجلس    جامعه مخالفت کنند، و بهترین مثال تصویب ملی شدن

پرست هنوز هم  شود، و این مردان وطن   مرفراندوم معلو ی  نتیجه   کهاین زیادی از نمایندگان مجلس قبل از  

توانست افکار خود را اظهار کند،  ی ه جامعه مباشند. آن روز وضعیت طوری بود ک می ه  تگامهری دس ی مورد ب

  قادر نیست مبارزه کند و یکی از جدیت خود را بیشتر نمودند دیگر  ل استعمار سازش کردند و  وولی بعد که د 

 که بدین طریق تشکیل شده است. ملی استی ه یجبهه توانند نمی  جهاتی که 

جات از ه رف احزاب و دست گی از طپرست دارد که به نمایند ن حتیاج به افراد شجاع و وطا  ی ملیجبهه

ه کاری ساخته نیست. آیا ممکن است از چند ورق نام، و با این اساسنامه و آئین اع کنند حقوق ملت ایران دف

بی  ایران صرف کاغذ  منافع  راه  در  ممصرف  مشارکت  با  و  اقد نظر کنند  در خالفین  ی  ام  اساسنامهتنظیم  ی  ک 

بردارند.  وطن  ل  هائی در راه آزادی و استقالام د که بتوانند گق سبب شو فرمایند؟ شاید این اتفاب   جدید و مفید 

عرایضم مورد توجه    چهچنان   .نباید عرض کنم و مصدع شوم  ناتوان و در این زندان بیش از این  بنده با حال

 فقط در رد یا قبول پیشنهاد. به انتظار جواب کنم. می  که تقدیمایست خرین نامه قرار نگرفت این آ

 محمد مصدق دکتر 

 پیوست:  

 ها:نامهظیم تنجواب مخالفان طبق تاریخ 

 ایران  ی ملیجبهه اردیبهشت سازمان دانشجویان  ۱۲مورخ ی نامه ـ  ۱

 ت ایران اردیبهشت حزب مل ۱۲مورخ ی نامه ـ  ۲

 های نهضت ملی ایران سوسیالیستی اردیبهشت جامعه  ۱۷ مورخ ی نامه ـ  ۳

 و ضمائم آن.   زب مردم ایراناردیبهشت ح ۲۷مورخ ی نامه ـ  ۴

  لارسا ی ملیجبهه اردیبهشت رسید که آن نیز برای شورای  ۲۹آزادی ایران هم بعد از  نهضت ی نامه 

 شده است.



رئالهی صالح  هی ار  اجرائیه یس  کناره جبهه  ی  ئت  اظهار    گیریقصد  فوق  مکاتبات  اثر  در  را  خود 

 ای وی نوشت. قی بماند. مصدق این نامه را براهمان صورت گذشته ب به اساسنامه کهاین داشت مگر 

 

 ۱۳۴۳خرداد  ۱۲ـ احمد آباد 

 

 خدمت جناب آقای الهیار صالح دوست عزیزم 

 

خواهانم    و ید که بسیار متاسفم  و قبول بفرمائ  ز اطالع حاصل نمودم امرو  عالیجناب  قربانت بگردم، از کسالت 

مژده  و  شود  رفع  زودتر  هرچه  و سالمت جنابی  که  در ضمناعصحت  و  برسد،  ارادتمند  به  خواهم می   لی 

د عالی بایب مثل جناموجب یاس مردم است و اشخاصی   ی ملیجبهه عالی از کار جوئی جنابکناره عرض کنم 

امیدواریموج نه    ب  یک  بی ی  عده  که اینباشید  جامعه  خیر  برای  بیائید  بفرمائید.  مایوس  را  شماری 

عده مخالف را با این عمل پسندیده، امیدوار و    یک  و تنظیم بفرمائید    عموم باشد   ای که مورد قبول اساسنامه

وطن عزیز    برای خدمت بهضی و  از خود را  در خدمت به وطن مهیا فرمائید و با این عمل پسندیده جامعه را

 ، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. این است نظرات ارادتمندید. مهیا نمائ

 

 دکتر محمد مصدق

 

 ۱۳۴۳خرداد  ۱۸ـ تهران 

 

 ای معظم و سرور ارجمندپیشو 

 

مبتلی  م بنده  عرض کرد   که در نامه قبل هم طوریخرداد زیارت و موجب کمال تشکر گردید. به   ۱۲ی  مرقومه 

ام تا  گیری بوده تات و سنگ کلیه( هستم و مدت زمانی است که درمقام کناره )ورم پروس به دو بیماری مهم  

ی سلب گردید  کله خدمت از بنده بی  فرسای اخیر قدرت ادامه مشکالت طاقت  علت شدت بیماری و  به   کهاین

 وده و هستم.ب  و ناچار به استعفا

 

اصالح   به  ملی جبههی  اساسنامهراجع  بار د  ی  فرموده یگر  هم که  در    اید اشاره  است که  جواب همان 

و شورای  نامه  اجرائیه  و    به  جبهه های رسمی هیئت  اضافه  ی بنده نمعرض رسیده است.  بر آن  توانم چیزی 

 .است نکنم. سالمتی وجود محترم را خواها

 

 الهیار صالح

 



 

 ۱۳۴۳داد ماه خر  ۲۲ـ احمد آباد 

 

 ملی ایران ی هدانشجویان جبه ازمانس

 

جانب برای  مساعی این   و ل شد  ارسا  ی ملی جبهه اردیبهشت قبل به شورای    ۲۹آن سازمان محترم در  ی  نامه 

جناب آقای الهیار  ی  خود و مرقومه ی  جائی نرسید. اکنون رونوشت نامه   ظر در اساسنامه بهنکاری و تجدید هم

 ضر باشید.م که از آن مستح کنم می را تقدی لحصا

 

 قمد مصد دکتر مح

 

 پیوست: 

 

 جانب این ی رونوشت نامه ـ  ۱

 ای الهیار صالح جناب آقی مرقومه رونوشت  ـ  ۲

 

 



 و شرح مصدق به دکتر شایگان دکتر ی نامه

 دوم  ی ملیجبهه چگونگی انحالل 

 

 ۱۳۴۳مهر  ۴ـ احمد آباد 

 

طور مستقیم    الی شرحی عرض نمودم دیگر به عجنابی  مه مرقوواب  که در ج  ۱۳۴۱ریور  از شه  . قربانت شوم

بخشی در  روح مسرت   و شهریور( رسید  {۲۴} ۱۴ر )سپتامب   ۱۵مورخ  ی  مرقومه لی نداشتم تا  عاخبری از جناب 

 باب مکاتبه در این مدت اظهار لطف  انسداد  یواسطه   اید بهمرقوم فرموده   کهایندار دمید.  دوستکالبد نحیف  

دکتر غالمحسین مسافر اروپا  دم  غیبت فرزنی  واسطه   که خود بنده هم که بهد مورد تائید است چوناننفرموده 

معاینه کند. اگر باب مکاتبه مفتوح  روز گذشت تا اجازه دادند دکتر دیگری بنده را    ۱۰به دکتر داشتم    حتیاجا

خلقت  نی طوری ست  ارتبا  ما  هیچ  نبودن  با  که  شده  فکساخته  هم  مثل  می ط  سیاسی  ر  مسائل  در  و  کنیم 

ولت و هر دو یک جور فکر  محلس بودید و بنده در راس دی  هلی نمایند اعجناب  که ایناختالف نداریم کما  

ا در  عالی رهای جناب وقت فداکاری  جامعه بود و بنده هیچ   تیم در صالح داش کردیم و هر قدمی که بر می می 

دیو و  متفق  ملل  سازمان  بین شورای  نمی الملان  فراموش  الهه  قدملی  که  والحق  و  برای  کنم  مفیدی  های 

عالی را ات جنابمخد ایران قدر    یدیدهرنج و ملت  کند    شما عوض کرامت. خواهانم خدا بهمملکت برداشتید 

 بداند. 

به تجدیدنظر در  چون نخواست با نظریات بنده راجع    کنم که عرض می   ی ی ملجبهه ری از  اکنون قد 

رد  ید. نظریاتم این بوده اشخاص منفه منحل گردهو جب   نامه موافقت کند دست از کار کشید ساسنامه و آئین ا

اعات ماجتچنین اشخاصی که در اجتماعات هستند همان  که در هیچ اجتماعی نیستند وارد جبهه نشوند هم 

را باید اجتماع خودشان انتخاب  افراد    .خته نیستدر مملکت مشروطه از افراد کاری ساکند و    ا انتخابها رآن

شان در هیچ  اعات بودند و اکثریت اب اعضای شوری که بعضی عضو اجتمها باشند. انتخکنند تا پشتیبان آن 

به  نبودند  کنگرهاجتماعی  یک ی  دست  سال  دو  هر  که  می بوالیات  تشکیل  اگر  بار  سد  در شد،  راه    زرگی 

  باتیهای سیاسی و اجتماعات داشت و یک چنین انتخاسازمان   کمکبود که احتیاج به   ی ملی جبهه پیشرفت  

خبر است با این فرق که نمایندگان  کنند و روح ملت از آن بی لسین می ر حکم انتخاباتی است که برای مجد

ن توضیح داده  ت مسئول هیچ اجتماعی نبودند و چنیخبر اس ابشان بی تخاناز  شورای جبهه که روح اجتماعات  

که می  یکآن   شد  سال  دو  هر  که  کنگره هستند  مسئول  طهراها  در  باید  شود. خالصه  بار  تشکیل    که این ن 

ها باشد و بعضی از اشخاص منفرد که وارد  بان آن تیی شوری نه مسئول بودند نه جمعیتی داشتند که پشاعضا

ماموریت داشتند    بگذرانند و برخی دیگر  یک اجتماعر  این بود وقت خود را د  قصودشانبودند م  شوری شده

  ی ملی جبهه ن جهات بود که  جاهای الزم برسانند و به همیبه که در کار جبهه نظارت کنند و گزارش خود را  

در    ی ملیجبهه   ست بها  ده مربوطترین قدمی در راه مصالح مملکت بردارد. البته نظریات بنوچک کنتوانست  

تشکیل    حزب ند  که بتوانقدر نیست  مان آن وطنان همی  عده قاط  ی در خارج از مرکز چون در بعضی نمرکز ول 

باید از آنان دعوت    وحد امکان استفاده نمود    پرست باید بهظریات این جوانان مطلع و وطن دهند از عقاید و ن

م نمود  ای تنظینامه در مرکز تشکیل شد و آئین  ی ملیجبهه گر  آیند. ا  جبهه در ت شورای  عضوی  نمود که به 



اال هر  یک مقررات خواهند شد وشود و همه تابع  شد کار سهل میکه اجرای آن در خارج از کشور عملی با

می نگردد  هیچ مراپیرامون  جبهه باید برای خود مقررات خاصی تنظیم کند و غیر از آزادی و استقالل ایران  

غیر از این ولو مفید باشد مخالفت خواهند  تواند مخالفت کند ولی با هر مرامی  میکس نمرام هیچ   چه با این

ام اصلی که آزادی و استقالل ایران است توفیق حاصل نماید و این رویه  جبهه نتواند در مر  کهاینبرای    کرد

ندارم و    بیش از این عرض ی خود داشته باشد.  خاص برااع مرام  مانع از این نیست که هر حزب و هر اجتم

ها دوخته شده است از خدا  نآپرستان این مملکت به پرست را که چشم وطن نعالی و جوانان وطتوفیق جناب

 انم.خواه

 

 دکتر محمد مصدق



 مؤخره

 

یم؟ و چه  قی ماند ها باالپرسد که در سازمانی با چنین ماهیت و سرشت، چرا س و خواننده قطعا حق دارد به 

 کردیم؟ نبال می هدفی را د

 و جواب ما چنین خواهد بود: 

ما، در هر    وع کردیم. رشد تدریجیسازمان شر  خود را از این  یما فعالیت سیاسی و یا سازماناکثریت  

خاص خود  که به این نتیجه رسیدیم که باید سازمان  کرد تا آن حظه ما را با تضادهای موجود بیشتر آشنا می ل

نداشت که بتواند بندهای گذشته را    البت را ما در ابتدا از نظر بینشی آن صی  عه مجمو. اما  وجود آوریمرا به  

را. و هنگامی   دید و نه مضار استراتژیک آنفعالیت را می ی  ادامه   اگماتیسم ما صرفا مزایای زودگذرببرد و پر

کردن خطوط    نکمبودهای خود ما، مانع از روش ی  ه و ادام  قای داخلرف ی  توصیه که به این درک رسیدیم،  

و تصمیم به  ها محظورات ما را از بین برد  ک که قطع رابطه ما با چرید. و سپس زمانی ش   ی ملی جبهه مان با  

با ما   دند و یاجا که اکثریت فعالین جبهه یا به ما پیوسته بو ن سازمان را گرفتیم، از آن توقف فعالیت خود در ای

نام  به   ــجانب سایرین    حتی از   ــگیری  این پس فعالیت چشم شد که از    نظری داشتند، روشندر این مورد هم 

ه قطع فعالیت در جبهه گرفته بود. بنابراین اگر اکنون  هر کس به دلیلی تصمیم ب   .د داشتجبهه وجود نخواه

ایست از  شانه شود، این تنها نل تشکیالت آن می با انحالمقارن    یی مل جبهه های  خروج ما و دیگران از سازمان 

، با این مالحظه که برخی با  ونزوایای متفاوت و به دالئل گوناگز ، اافراد مختلفیک واقعیت توسط درک 

  ی. اما واقعیت از فراسوی خُلق و سلوک عبور یروشوند، و برخی با ترش بینانه روبرو می طور واقع یاز زمان به ن
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