
بخشی از گفتار داریوش فروهر در کنگرهی جبههی ملی ایران 

١۱٣۳۴١۱دیماه 

چنانچه بانوان و آقایان محترم استحضار دارند، در آییننامهی کنگره پیشبینی شده است که هیئت   

 اجرائی باید گزارش کامل اقدامات خود را به کنگره تقدیم کند؛ ولی با کمال تأسف باید گفت

گزارشی که دیروز قرائت شد به هیچ وجه برآورندهی این منظور نبود. این گزارش در یک قسمتِ  

 اصلی، سیاسی، و سه قسمتِ فرعی، تشکی(تی، تبلیغاتی، و مالی، تدوین شده بود که من نیز

ناگزیر قسمت اصلی و سه قسمت فرعی آن را به طور جداگانه مــورد بحث قرار میدهم.

 در قسمت سیاسی گزارش، هیئت اجرائی بیشتر به ذکر وقایع تاریخی مربوط به نهضت ملّی ایران و

 عکسالعمل هیئت حاکمه و استعمار خارجی در برابر آن پرداخته و، از آنجا هم که به دوران تجدید

حیات جبههی ملّی ایران میرسید، به بیان اقدامات هیئت حاکمه و دولتها قناعت شده بود؛ در حالی    

 که در طی چنین گزارشی، صرفنظر از تشریح اوضاع و احوال و امکانات مبارزاتی، حق بود هیئت

اجرائی به ذکر نقش خود در آن اوضاع و احوال و استفادهای که از امکانات کردهاست میپرداخت.  

من نمیگویم که هیئت اجرائی در طول بیش از دو سال مبارزه اقداماتی نکردهاست؛ بلکه شاهد  

بودهام که تمام آقایان، تا آنجا که در قوه داشتهاند، کوشش میکردند و اکنون، با ناراحتی بسیار،   

این آقایان را، که مــورد احترام من هستند، انتقاد میکنم.

 در هر حال، اقداماتی که انجام گرفته به هیچ وجه متناسب با نیاز زمان نبوده و بهرهبرداری )زم و

 کامل از امکانات نشدهاست؛ در بسیاری از موارد کارهای ناقصی انجام گرفته و حتی باید پذیرفت

که در پارهای موارد نیز اشتباه و خطا رخ دادهاست؛ و بهتر بود که هیئت اجرائی گذشتهی خود را   

به طور کامل تشریح مینمود و از موارد ابهام آن پرده میگرفت، اگر اشتباهی شده، خود را انتقاد  

میکرد تا راه تصحیح باز بماند.

اینک، با وجود آنکه گزارش هیئت اجرائی در دسترس نیست و فقط یک بار در جلسهی دیروز کنگره  

آن را شنیدهام، با توجه به اقدامات انجامشده، میکوشم موارد نقص و اشتباه اعمال گذشته را برای   

نمایندگان محترم روشن کنم.

همان طور که گفته شد، هیئت اجرائی قسمت عمدهی گزارش خود را متوجه قبل از تجدید مبارزهی  

جبهه ملّی کرده و حقایقی را بیان داشته است که مــورد قبول همه میباشد؛ ولی، به هر حال، هیئت  

 اجرائی در چگونگی آن نقشی نداشته و فقط جای تأسف است که هنوز هم، به جای آنکه بهصراحت

  مرداد را بشناسانند، به واقعهنگاری٢۲٨۸عاملِ اصلیِ اقداماتِ خ(فِ قانون و ضدملّی بعد از کودتای 

در بارهی چگونگی دولتها میپردازند؛ و نیز باید یادآور شوم، اگر بهراستی سخن از گذشتهی دور      

گف' مــورد توجه و نیاز بود، میبایست در این گزارش به ضعفهایی که در طول آن سالهای   

خفقانآور پارهای از رهبران مبارزه از خود نشان دادند اشاره میشد، از کوشش مردانی که در   

روزهای سخت مشعل نهضت ملّی را روشن نگه داشتند نامی به میان میآمد، بهخصوص نقش  

نهضت مقاومت ملّی ایران و پارهای از احزاب و شخصیتهای ملّی یادآوری میگشت.  



 برگردیم به اصل مطلب. آن زمان که دولت دکتر اقبال انتخاباتِ آزاد اع(م کرد، عدهای از آقایان از

شــورای جبههی طرف جناب آقای صالح برای مبارزهی انتخاباتی دعوت شدند و همین عده بعد نام  »  

 �ملّی بر خود گذاشتند؛ در حالتی که این ترکیب بیشتر بر اساس روابط خصوصی

دعوتکنندگان با دعوتشوندگان ایجاد شده بود و به هیچ وجه قدرت رهبری جنبش پرهیجانی را که   

  سال سکوتِ سنگین ابراز وجود میکرد نداشت؛ و من در همان هنگام از زندان دژبان در٨۸پس از 

طی نامهای که به جناب آقای صدیقی نوشتم این مسئله را متذکر شدم.

 به هر صــورت، از دل همین شــورای ناهماهنگِ متکی بر روابط خصوصی، هیئت اجرائی بیرون آمد

 که به هیچ وجه قادر به درک نیاز ملّی نبود و شجاعت )زم را برای آنکه از آغاز کار شعارهای کامل

و صریح به مردم عرضه کند نداشت.

دستگاه رهبری جبهه در آن روزها از اینکه خود را به صراحت ادامهدهندهی راه نهضت ملّی ایران و  

 وفادار به شعارهای گذشته نشان دهد پرهیز داشت و حتی از به کار بردن نام مصدق، پیشوای ملت،

جلوگیری میشد؛ و، از طرف دیگر، در مــورد تجاوز مقامات غیرمسئول به قانون اساسی و افشا  

کردن نقش جنایتکارانهی سازمان امنیت و سایر دستگاههای پلیسی حالت تردید وجود داشت.  

 هیئت اجرائی همیشه با توسل به اصل رعایت مصلحتْ مسئولیت تاریخی خود را فراموش میکرد،

 در برابر انتقادها نیز گذشت نشان نمیداد؛ و همین رویه ایجاد محیط سوءتفاهمی کرد که سبب

رنجش بعضی از مبارزان و کنارهگیری پارهای از کسانی که سابقهی فعالیت در نهضت مقاومت ملّی   

داشتند شد.

 در جریان دومین انتخابات دورهی بیستم، در حالی که نیروی عظیمی به پا خاسته بود، هیئت اجرائی

قدرت )زم را از خود نشان نداد و، در مبارزات دلیرانهی دانشجویان دانشگاه، اقدامات قاطع آنها  

را تأیید نکرد.

 کوشش برای شکس' اعتصاب شبانهی دانشجویان دانشگاه تهران و سپس خارج کردن دانشجویان

دانشسرای عالی از محل تحصن، به عقیدهی من، گریزی از مبارزه به حالت حادّ و فعال آن بود. در  

 هنگامی که تجاوز دولت به حقوق ملت در جریان انتخابات به حد نهایی رسید و زندان کردن

 دستهجمعی دانشجویان، سپس، بازاریان و کارگران آغاز شد، تصمیم تحصن کردن در مجلس سنا

کار غلط و غیرمنطقی بود. در حالی که مبارزهی مردم در کوچه و خیابانهای تهران و در   

شهرستانهای دیگر نیاز به رهبریِ صحیح و قابلاعتماد داشت، آقایان به مجلس سنا رفته و، در  

 عمل، به دور خود حصار کشیدند ــ آن هم مجلس سنایی که مــورد قبول ملت ایران نبود و نمایندگان

انتصابیِ مقاماتِ غیرمسئول در آن کاری جز صحّه گذاش' به اعمال خ(ف قانون دولتهای  

دستنشانده نداشتند.

 برای من جای تعجب است که، در گزارش هیئت اجرائی، اشاره شده بود که آقای صدرا)شراف یک

 !روز به حال نزار آقایان تأسف خــوردند و اشک ریختند آیا اشک تمساح آقای صدرا)شراف،

محاکمهکنندهی ملکا&تکلمین و صدها مشروطهخواهِ دیگر، و ابراز تأسف سایر حامیان سرسخت     



 استبداد و استعمار آن قدر بااهمیت است که باید در گزارش هیئت اجرائی به عنوان یک نکتهی مهم

 خاطرنشان شود؛ ولی درمــورد خشمی که دانشجویان و سایر مبارزان نسبت به روش غلط دستگاه

 رهبری در خود مییافتند و من در زندان قزل قلعه از نزدیک شاهد آن بودم سخنی به میان نیاید؟ به

هر حال، با این عمل غیرمنطقی، مبارزه بیسرپرست ماند و مردم در تهران و شهرستانها    

  هیچ سخنرانی وجود نداشت و تنها١۱۴٣۳سرگردان ماندند، به نحوی که در آخرین میتینگ خانهی 

 چند دانشجو و چند مبارز شهرستانی به دادن چند شعار قناعت کردند. به عقیدهی من، در چنین

شرایطی، نمیبایست صحنهی مبارزه ترک میشد و هیئت اجرائی از مسئولیت خطیر خود   

میگریخت و میبایست رهبری قبول خطر میکرد و، با ماندن در میان مردم، اصالت را نگه   

 میداشت. ممکن است استد)ل شود، در صــورت بیرون ماندن آقایان از مجلس سنا و عدم تحصن،

آنان را میگرفتند و به زندان میانداختند؛ و درست همین جاست که میخواهم بپرسم آیا بهتر نبود   

در میان چهرهی بیش از ششصد زندانی قزلقلعه و شهربانی، از دانشجو گرفته تا بازاری، از  

کارگر گرفته تا دانشآموز و، با)خره، در میان همهی گروههای مبارز اجتماع، چهرهی چند وکیل و    

وزیر سابق هم دیده میشد تا اثر ارزندهای را که زندان رف' آقایان در مرحلههای بعد در روحیهی    

افراد باقی گذاشت، همان موقع که مبارزه حالت قاطعی داشت، بهوجود میآمد و از افشانده شدن  

نخستین بذر بدبینی و سرخــوردگی در میان مردم جلوگیری به عمل میآمد.

خوشبختانه این غفلتها کوچکتر از آن بود که چرخ تاریخ را از گردش بازدارد. فساد و تباهی    

هیئت حاکمه، خشم و نارضائی مردم، و امکانات بینا&للی ضرورتِ یک مبارزهی حادّ و لزوم شرکت  

و تجمع همهی نیروها را قطعی کرده بود و، در بدترین شکل رهبری، باز رمقی در تن جبههی ملّی و  

امیدی در دل مبارزان باقی میگذاشت. دستگاه رهبری یک سازمان سیاسی زمانی میتواند ادعای  

حُسن عمل کند که از همهی فرصتهای بهوجودآمده بهرهی کامل برده باشد. مبارزات جدی و     

خستگیناپذیر گروههای اجتماعی، بهویژه دانشجویان دانشگاه تهران، جبههی ملّی را به آنجا برده    

بود که، در صــورت روشنبینی و قاطعیت، امکان درهمشکس' بساط دیکتاتوری و ایجاد حکومت   

قانونی بهخوبی وجود داشت؛ ولی دستگاه رهبری، به جای استفادهی حداکثر، به استفادهی حداقل   

اکتفا کرد و جبههی ملّی، به جای در دست گرف' حکومت، به صــورتِ جمعی از نیروهای بدوننقشه و  

 برنامه، که ضرورت زمان به گرد همشان آورده است، باقی ماند و معلوم نبود، اگر در این میان ــ با

کمال تأسف ــ مبارز ارزندهای چون مرحوم نریمان درنمیگذشت، ما به چه بهانه دوباره خود را  

نشان میدادیم.

به هر صــورت، در همان هنگام که گروه زیادی از مردم در زندان به سر میبردند و آقایان هم در  

 مجلس سنا محصور شدهبودند، مجلس شــورای ملّی افتتاح شد و هیئت حاکمه، که خود را بَرنده

گمان میکرد، اجازه داد تحصنکنندگان به خانههای خود برگردند و زندانیان را نیز بهتدریج آزاد    

نمود.



 انتخابات هیئت اجرائی تجدید شد و همان آقایان دنبالهی کار را گرفتند. بدون شک دستگاه رهبریِ

یک سازمان سیاسی باید به تمام جریانهایی که در کشور میگذرد توجه داشته باشد؛ ولی در آن  

 هنگام هیئت اجرائی به عنوان اینکه سرگرم دادن تشکی(ت است و به امید سخنرانیهایی که در

مجلس فرمایشی انجام میشد وظیفهی اصلی خود را بهخوبی انجام نمیداد؛ و، هنگامی که با    

استفاده از نارضایی فرهنگیان زمینهی تشکل و اعتصاب وسیعی فراهم میشد، جبههی ملّی خود را   

 از آن دور گرفت؛ و حتی وقتی عدهای از دوستان فرهنگی در داخل این جنبش به کوشش پرداختند،

تأیید )زم از آنها نشد. به هر حال، اعتصاب معلمان پیش آمد و دکتر خانعلی کشته شد و جبههی  

ملّی خواهناخواه، به علت آنکه تنها قطب مــورد توجه مردم و روشنفکران بود، خود را در قلب یک  

که در این مــورد هم نقش دانشجویان دانشگاه آموزنده بود و، در ]مبارزهی حادّ یافت. ناگفته نماند  ]  

 حقیقت، در جریان این مبارزه، دستگاه رهبری را به دنبال خود کشید. در اینجا، شعار سقوط دولت

 معلمکُش بسیار گیرا بود و به نتیجه هم رسید؛ ولی با کمال تأسف باید اقرار کرد که هیئت اجرائی

برای مرحلهی بعدی برنامهی روشنی نداشت؛ و، در گیرودار همین بیبرنامگی، امینی از فرصت   

که بنا بر منافع خود میخواست تغییراتی در وضع استفاده برد و، با حمایت یک سیاست خارجی،  [ ] 

هیئت حاکمهی ایران بدهد، روی کار آمد. در چنین شرایطی نبایست اجازه داده میشد شور و  

 هیجان مردم فروکش کند و اعتصاب معلمان، که در روزهای آخرْ رهبریِ آن به دست عناصر جبههی

ملّی افتاده بود، بهسادگی پایان یابد. دکتر امینی چهرهی شناختهشدهای بود و میبایست کام(ً     

احساس میکردیم که او برای نجات هیئت حاکمه و پایگاههای استعمار به میدان آمده است. او   

 مجلس را نه به خاطر رضای مردم، بلکه برای مصلحت خود منحل کرد. در آن هنگام، جبههی ملّی به

 صــورت یک قدرت جانشین مــورد توجه ملت ایران بود و سیاستهای خارجی نیز به همین شکل روی

آن حساب میکردند و )زم بود بیدرنگ دولت امینی را هم به قصد جانشینی آن میکوبید و به این   

جناح ظاهرالص(حِ هیئت حاکمه فرصت نمیداد که پیغامآور اص(حات و ارائهدهندهی راه جدیدی    

 باشد؛ ولی جای تأسف است که کوشش چند تن از اعضای جوان شــورای مرکزی به جایی نرسید و،

در برابر دولت، رویهی انتظار در پیش گرفته شد.

 ١۱٣۳۴٠۰ اردیبهشت ٢۲٨۸برای پاسخ به این پرسش که آیا قدرت جانشینی داشتیم یا نه، به میتینگ 

اشاره میکنم. در آن روز، دهها هزار نفر به ندای جبههی ملّی پاسخ گفتند و، برای استماع سخنان   

 رهبرانش، اجتماع کردند و آماده بودند که هر گونه برنامهی مبارزاتی را با جان و دل اجرا کنند؛

ولی در همین جا نیز ضعفِ دستگاه رهبری به چشم میخــورد و، گذشته از آنکه برنامهی روشنی در   

 برابر مردم قرار داده نشد، ناهماهنگیهایی نیز نمایان گردید، چنان که جناب آقای صالح به عنوان

لیدر جبههی ملّی در پایین کرسی خطابه در مصاحبه با خبرنگاران از پاسخ صریح پیرامون پارهای  

 مسائل احتراز جستند، ولی چند لحظه بعد یکی از سخنرانان بر با)ی کرسی رفت و همهی آن

چیزهایی را که ایشان به عنوان مصلحت نگفته بودند گفت.



این هرجومرج در جهت ارائهی برنامهها و ادارهی نیروها سرانجام مبارزه را به مرحلهی دیگری      

 کشانید. دکتر امینی، عاقد قرارداد کنسرسیوم نفت، فرصت یافت که مرد اص(حات شود و، با

 شعارهای کاذب، که نوع اصیل آن مــورد توجه و نیاز مردم بود، جبههی ملّی را از صــورت قدرتِ

 جانشین درآورْد و به صــورت یک نیروی سیاسی که نمیتواند در مواقع حساس تصمیم )زم را

 بگیرد معرفی نمود. دکتر امینی در مقابل جبههی ملّی تحرک نشان داد و اع(م کرد که اص(حات

اجتماعی معارض با آزادیهای اجتماعی است و همهی نیروهای تبلیغاتی خود را در جهت اینکه او  

تنها نیروی اص(حکنندهی اجتماع است بهکار برد؛ در حالی که دستگاه رهبری جبههی ملّی تحرک     

 )زم را در مقابل دکتر امینی نداشت و فقط بر محور خواست استقرار حکومت قانونی، که در

حقانیت آن هم جای تردید نیست، باقی ماند، بیآنکه با ارائهی شعارهای صحیح دیگر بتواند همهی   

گروههای اجتماعی را برای رسیدن به هدف خود تجهیز کند؛ و بدین گونه، جبههی ملّی، که تنها قطب  

مــورد اعتماد مردم بود و میتوانست علتآفرین حوادث باشد، دستخوش و دنبالهروی حوادث شد.   

  تیر هم دیگر برای کوبیدن دکتر امینی دیر بود؛ و او، که با وضع متزلزلی روی٣۳٠۰جریان تظاهرات 

کار آمد، پس از آنکه تظاهرات سیام تیر را در خیابانها به ضرب سرنیزه و باتوم درهم شکست،  

  بر مزار شهیدان رفته بودند، (!)تنها برای فاتحه خواندناعضای شــورای مرکزی جبههی ملّی را، که 

 به زندان انداخت؛ ولی دستگاه رهبری باز هم در خواب خرگوشی بود و از خود جنبش )زم را نشان

 نمیداد. معدودی از آقایان در زندان نگه داشته شدند، ولی بقیه برای استراحت و رفع خستگی

 زندانِ چندروزه به مسافرت رفتند. چند تنِ باقیمانده هم دست به اقدام قاطعی برای جبران شکست

نزدند. به عبارت دیگر، مبارزه تعطیل شد؛ زیرا دانشگاه تعطیل بود و الهامبخشی وجود نداشت.

 باز هم باید گفت، با کمال تأسف، دست غدّار سرنوشت رادمرد کمنظیری را، که از میان مردم

 برخاسته و با درد مردم آشنایی داشت و تا واپسین دم در میان مردم مانده بود، یعنی حاج حسن

شمشیری، را درربود و این واقعهی دردناک نیز تحرکی به بار آورد که بسیار بهموقع و قابل استفاده  

 بود؛ زیرا در همین هنگام هیئت حاکمه برگ اصلی خود را بر زمین زد و شاه با دادن فرمان

ششمادهای    منشور استبداد و انح(ل مشروطیت را امضاء کرد. اینجا دیگر همهی١۱٣۳۴٠۰ آبان ٢۲٢۲

مسئلهی جبههی ملّی مطرح بود. ما از اول برای حفظ قانون اساسی و بازگردانیدن آزادیهای فردی   

 و اجتماعی به میدان آمده بودیم؛ در حالی که این عمل یکسره بر آن خط بط(ن میکشید و بدون

شک باید با همهی نیروی خود، چه کم و چه زیاد، به دشمن حمله میکردیم و به او فرصت نمیدادیم   

 که، با تبلیغات وسیع و همهجانبه، اَعمال خویش را توجیه کند و مردم را بفریبد که به استناد منشور

استبداد میتواند قوانین جدیدی به نفع مردم و به خاطر اص(حات اجتماعی وضع و اجرا کند.

هیئت اجرائی در آغاز کار رویهی امیدبخشی در پیش گرفت. 

قُم فاسـتَقِم شروع میشد و اقداماتی که به دنبال آن انجام گرفت و دادن اع(میهای که با شعار  « »  

دعوت به میتینگ و تظاهرْ نوید یک مبارزهی قاطع را میداد؛ ولی این قاطعیت پس از یکیدو م(قات   

 با رئیس شهربانی و سازمان امنیت و در برابر توپوتشرهای هیئت حاکمه از میان رفت و میتینگی



جبههی ملّی مایل نیست١۱۴که قرار بود در   آذر تشکیل شود با اع(میهای که در آن نوشته شده بود  »  

مبارزات قانونی و حقطلبانهی خود را با وجود تحریکات دستگاههای انتظامی و مقاماتی که به نام   

دولت بر مردم به قوهی قهریه تسلط غیرقانونی دارند به ایجاد حوادث بکشاند و مردم بیدفاع و  

محروم را با مسلسل و سرنیزهی هیئت حاکمه مواجه سازد موقوف شد. علت این عقبنشینی وجود «  

تانک و مسلسل در دست دولت بیان شده بود.

 آیا هیئت اجرائی نمیبایست در گزارش خود روشن کند که، اگر از تانک و مسلسل واهمه وجود

 داشت، چرا همان روز اول این محاسبه را نکرد و، بعد از آنکه وارد میدان شد و به مردم گفت

»چنین و چنان خواهیم کرد، با آن همه افتضاح، از میدان به در رفت. خوب است آقایان به یاد » 

 داشته باشند اگر، آن روز که محمدعلی شاه سوگند خود را نسبت به حفظ قانون اساسی زیر پا

 گذاشت و مجلس را به توپ بست، مجاهدین صدر مشروعیت از ترس توپ و تفنگ دنبالهی کار خود

را رها میکردند و تن به زندان رف' و کشته شدن نمیدادند، بدون شک همان وقت طومار مشروطیت  

درهمنــوردیده شده بود. ارزش دیگر این موقعیت مبارزاتی، که ما بهسادگی از آن چشم پوشیدیم، این  

بود که، گذشته از سرکوبیِ دولت قانونشکن امینی، هدف بزرگتری را در برابر داشت و، در  

 کشاکش آن، طرفِ حمله عاملِ اصلیِ از بین رف'ِ مشروطیت، که فاسدترین جناح هیئت حاکمه را

نیز زیر بالوپر گرفته بود، قرار میگرفت. این روش غلط دستگاه رهبری باعث شد که نیروهای   

بسیجشده با دلسردی و نارضائی به عقب روند و دشمن فرصت یابد، از یک طرف، با ادامهی  

توقیفهای پرسروصدا به عنوان مبارزه با فساد و اع(م کردن تصویبنامهی اص(حات ارضی، روی   

منشورِ استبداد رنگ مردمپسندی بزند و، از طرف دیگر، برای خلع س(ح جبههی ملّی، شروع به  

تبلیغات دامنهداری بر ضد دانشجویان دانشگاه، که در آن روزها قدرت بینظیری برای اجرای  

 آذر از خود نشان داده بودند، کنند. در ظاهر به نظر میرسید که جبههی ملّی باید،١۱۴برنامهی   

به ایجاد حوادث با مسلسل و سرنیزهی هیئت حاکمه روبهرو نسازد و  »برای اینکه مردم را  »  «  » 

 نکشاند، از انجام کارهای تند و ناگهانی پرهیز نماید؛ اما ناگهان موضوع انتقال چند دانشآموز از

دبیرستانی به دبیرستان دیگر، که مدتی از آن میگذشت و به صــورت یک مبارزهی موضعی میشد   

 کار آن را فیصله داد، به شکل حادّی درآورده شد و حادثهی یکم بهمن به وجود آمد و سپاه چنگیز

دانشگاه را به خاکوخون کشید. این حادثهی فضاحتبار، که متأسفانه عدهای به آفریدن آن افتخار    

میکنند، ضربهای سنگین به پیکر جبههی ملّی ایران وارد کرد. من برای پاسخ بدان عده که میگویند    

اوّل بهمن برای ما افتخاری است میخواهم بگویم هر ننگی که هیئت حاکمه به بار میآورد افتخاری  

 برای مردم نیست؛ همچنان که هجوم چنگیز به میهن ما ودرهمکوف' دانش و فرهنگ ایران برای

قشون چنگیز ننگ ابدی است، اما برای ملت ایران افتخاری دربرندارد.

 ما در آن شرایط به شکل بسیار غلطی به میدان کشیده شده بودیم. جبههی ملّی، که از برابر امر

بسیار بااهمیتی نظیر فرمان ششمادّهای عقب نشست، در حالی که تبلیغات کاذب دولتِ دکتر امینی  

 همه جا را پر کرده بود و اص(حات ارضی به صــورت یک دگرگونی بزرگ اجتماعی جلوه داده



میشد و اخت(ف درونی جناحهای هیئت حاکمه به نحو بارزی نمایان شده بود، به عنوان اخراج چند  

دانشآموز به میدان آمد و، در توازن قدرتها، نیروی خویش را دانسته یا ندانسته به نفع فاسدترین  

 جناح هیئت حاکمه به کار انداخت و، با تبلیغات قوی دولت، در ردیف آنان قرار گرفت و ما هنوز

 ناچار از مبارزه با تأثیرات زشتی که از آن روزها در ذهن مردم باقی مانده هستیم. در این مــورد،

دنبالهی سخن را به دوستان دانشجو، که به طور کامل در این جریان وارد هستند، میسپارم تا به  

تخلفات تشکی(تی و کارهای غلطی که انجام شده بپردازند.

 در روزهای بعد از حادثهی اوّل بهمن نیز، دستگاه رهبری دچار اشتباه و خطا شد. دعوت به

 اعتصاب عمومی بدون ارزیابی نیروها اشتباه بزرگی بود و شعار سیاسی این اعتصاب و تظاهرات

سقوط «بعدی نیز اشتباه بزرگتر؛ زیرا هیئت اجرائی در اع(میهی ششم بهمن خواستِ خود را به    

حکومت غیرقانونی امینی محدود کرد، درحالی که همه میدانستند فرمانِ هجوم به دانشگاهها از  « 

ناحیهی دیگری صادر گردیده و این حادثهی شوم به نفع فاسدترین جناح هیئت حاکمه آفریده شده  

است.

 از آن پس نیز، روش دستگاه رهبری صحیح نبود. درحالی که صدها نفر از مبارزان جبههی ملی در

 زندان بودند، باب آمدورفت و خوشآمدگویی با عناصر فاسدِ وابسته به هیئت حاکمه گشوده شد.

نمایندهی هیئت اجرائی به خانهی آیتا¡ بهبهانی رفت ــ این همان آیتا¡ بهبهانیای بود که، در     

جریان اعتراض به صدور فرمان ششمادّهای، که جبههی ملّی میخواست از نیروی همگان استفاده    

 کند، نصیحت میکرد که عمل تندی صــورت نگیرد و از اعتراضِ قاطع به منشور استبداد خودداری

داشت، ولی پس از حادثهی اوّل بهمن سردمدار حمله به دکتر امینی شده بود. نمایندهی هیئت  

 اجرائی با ایشان و کسان دیگری نظیر سردار فاخر، تقیزاده در یک صف نشست و خواستار

انتخابات شد؛ و اعضای بازداشتشدهی هیئت اجرائی نیز در شرافت و آزادیخواهی رشیدیان و   

فرود، همزنجیران عزیز خود، داد سخن میدادند. من نمیدانم که چرا هیئت اجرائی در گزارش خود   

 این موارد را به سکوت گذراند و در بارهی روش خود توضیح نداد تا امثال من از اشتباه بیرون

بیایند. پس از آن نیز، ضعف دستگاه رهبری جبههی ملّی و غلط بودن طرح تشکی(تی آنها ما را  

دچار مبارزهی درونی بسیار نابجایی کرد که مبارزه با هیئت حاکمه را تحتالشعاع خود قرار داد. 

سرانجام هیئت اجرائی جبههی ملّی، که سخت در سرگردانی و بیبرنامگی به سر میبرد، در چند   

ً للباب از آن گذشته بود و آن اجابتِ  ماه گذشته نیز دست به اقدامی زد که در گزارش خود طردا

دعوت مذاکره با اسدا¡ علم، نخستوزیری که تنها افتخارش چاکری شاه است، میباشد. 

جبههی ملّی میبایست پس از سقوط حکومت دکتر امینی، که خواهناخواه بازگشت قدرت کامل   

 فاسدترین جناح هیئت حاکمه را دربرداشت، سخت به کوبیدن دولت بعدی میپرداخت و من به هیچ

وجه علت این مماشات چندماهه را نمیتوانم توجیه کنم.

هیئت اجرائی وقتی این دعوت را پذیرفت میدانست که آزموده را میآزماید و میدانست که امکانِ   

یاف' راهحل متناسب بین مردم و خواستهای هیئت حاکمه وجود ندارد و تنها با مبارزهی   



آشتیناپذیر و قاطع میتوان تجاوز مقامات غیرمسئول را به قانون اساسی پایان داد. خوب روشن  

است که زمان این گونه گفتگوها و سازشگریها به سر رسیده و، اگر جبهه هم نتواند پاسخگوی نیاز  

 مردم باشد، ناگزیر از انجام نقش خود بازمانده و جای خویش را به آن نیرویی خواهد سپرد که

چنین وظیفهی تاریخیای را تقـبّل کند. اکنون، با اجازهی نمایندگان محترم کنگره، به بحث در بارهی    

 قسمت دیگر گزارش هیئت اجرائی، که پیرامون کارهای تشکی(تی، تبلیغاتی، و مالی سخن گفته بود،

میپردازم.

صــورتجلسات کنگره جبهه ملی ایران به کوشش »ادامهی این گفتار در دست نیست. در کتاب   »  ) 

 امیر طیرانی، انتشارات گام نو، بخش دیگری از گفتار داریوش فروهر در جریان این کنگره منتشر

شده که در ادامهی این م' آمده است. نسخهی دستنویس م' اول نیز در پایان آورده شده است   

)که به خط پروانه فروهر است.










































