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   صورت خيلی مختصر معرفی نماييد ؟با درود در ابتدا می خواستم اعضای دفتر پژوهش هِيئت رهبری را به 

  .با تشکر از اينکه فرصتی را در اختيار من و همفکران هموندم برای معرفی اين دفتر قرار داديد -

رضوی که عضو سازمان مهندسين جبهه   نفر می باشند که عبارتند از آقای مهندس اشکان4دفتر پژوهش در حال حاضر  اعضای

  .جبهه ملی ايران هستند  عضو رسمی1375ل ملی نيز ميباشند و از سا

  . عضو رسمی جبهه ملی هستند1378آقای مهندس آرش رحمانی عضو و مسؤل سازمان جوانان ودانش آموختگان که از سال 

  . عضو رسمی جبهه ملی می باشند1383آقای مهندس حميد رضا خادم عضو سازمان جوانان ودانش آموختگان که از سال 

  . عضو رسمی جبهه ملی می باشم1373 علی حاج قاسمعلی عضو سازمان پزشکان و ودانش آموختگان که از سالو اينجانب

دفتر آغاز نموده اند که انشاء اله بزودی به طور  همکاری تنگاتنگی را با اين( روانشناس)تازگی نيز آقای دکتر حسين مجتهدی  به

هفتاد به طور رسمی  مان جوانان ودانش آموختگان می باشند و از آغاز دهه یپيوست ايشان عضو ساز رسمی به اين دفتر خواهند

  .در جبهه ملی فعال هستند

  مبنای انتخاب اعضای دفتر پژوهش بر چه اساسی بوده است؟ 

قط در حال حاضر ولی اين کار جديدی نبوده ف می کنم اين سوالی است که بايد از اعضای هيئت رهبری جبهه ملی پرسيده شود فکر-

اين افرادی که نام بردم  گذشته هنگامی که زنده ياد دکتر ورجاوند سخنگوی جبهه ملی ايران بودند تمام جنبه رسمی پيدا کرده است در

آوردند  بدست می...) اينترنت-روزنامه(مقاالت متفاوت ،خبر ها را که به هر طريقی  بطور مستمر با ايشان در تماس بودند و آمار ،

برای ايشان ارسال می کردند و در اين زمينه به ايشان کمک  مراه با تجزيه و تحليل مسايل روزدر پيوند با سياست داخلی و خارجیه

اطالعات و خواسته های اعضای هيئت رهبری  ارتباط با جامعه، تشکلهای سياسی و دانشجويی همراه با تبادل. رساندند و ياری می

رهبری بوده  روز و انتقال آن به هيئت رهبری نيز از جمله کارهای دفتر پژوهش های هيئت س مسائلهمچنين تنظيم جلسات بر اسا

ايران و فعال بودن آنان باعث اعتماد هيئت رهبری و در نهايت  شايد بطور عمده بتوان گفت سابقه اين افراد در جبهه ملی. است 

  . افراد بعنوان اعضای دفتر پژوهش بوده است گزينش اين

  اين مشاوره ها که در ابتدای صحبت فرموديد يعنی از قديم وجود داشته است؟ 

وظيفه ی ما جمع آوری آمار ها .گذشته هم نبوديم بيان نکته ای را بسيار ضروری می دانم ما مشاور هيئت رهبری نيستيم و در ابتدا-

  ...با ديد گاههای مختلف و و خبر ها و تحليل کارشناسان

سپس جهت  دفتر،ابتدا به دليل در جريان گذاشتن اعضای هيئت رهبری نسبت به مسائل روز  باشد که همراه با تجزيه و تحليلمی

خوشبختانه .خود هيئت رهبری می باشد که اتخاذ تصميم می کند ايجاد فضای تصميم به هيئت رهبری ارائه می کنيم ولی در نهايت اين

نفر هم اين افتخار را داريم که در اين  5 يم که دارای تحليل و آگاه به مسائل بين المللی ميباشد و ماهيئت رهبری دار ما در حال حاضر

  .مهم کمکی برای آنان باشيم

درون سازمانهای آن ما شاهد انتصابات هستيم  از ايراداتی که ميگيرند اين است که جبهه ملی که پرچمدار دموکراسی است در يکی 

  ات؟تا انتخاب

توضيحاتی بدهم تا دوستانی که اطالع  فکر ميکنم الزم باشد من در مورد چهار چوب سازمانی.اينصورت که فرموديد نيست اصال به

  .ندارند در اين زمينه آگاهی پيدا کنند

  .ار گرديددر منزل مرحوم مهندس نظام الدين موحد بر گز) پلنوم الهيار صالح( پلنوم جبهه ملی 1382در ابان ماه سال 

. و بصورت کامال دموکراتيک انتخاب گرديدند  نفر يک نفر به پلنوم معرفی شدند3 سازمان فعال داريم که بازای هر 16حدودا  ما



شورای   نفر را برای35ها و احزاب ملی و اعضای قبلی شورای مرکزی که در بين خودشان  همينطور نمايندگانی از شهرستان

رهبری ، هيئت اجرائيه بارای همين اعضای شورا  مرکزی جديد انتخاب کردند در اولين جلسه شورا،اعضای هيئت رئيسه، هيئت

جبهه ملی مراعات  پس دقت بفرماييد رويکرد دموکراتيک از مراحل ابتدايی تا انتخاب هيئت رهبری انتخاب و مشغول به کار شدند

  .گرديده است

   مشغول به کار هستند؟1382تان اين است که اعضای هيئت رهبری بدون تغيير از سال منظور 

و دکتر پرويز . آقايان مهندس نظام الدين موحد. خير متاسفانه دو تن از اعضای هيئت رهبری در طول اين سالها مرحوم شده اند -

  .ورجاوند

آقايان رشيدی و سرلشکر بازنشسته ناصر فربد به  ات انجام گرديده واز درگذشت اين عزيزان مجددا در شورای مرکزی انتخاب بعد

  .هيئت رهبری اضافه شدند

  در حال حاضر هيئت رهبری جبهه ملی چه افرادی هستند؟ 

هيئت هستند که در حال حاضر رياست شورا و رياست  شاعر ملی و از قديميترين اعضای جبهه ملی: استاد عبدالعلی اديب برومند  -

ملی محسوب می شوند ولی در  در اينجا الزم ميبينم که اشاره نمايم با اينکه استاد از افراد مسن جبهه . رهبری را نيز بر عهده دارند

 بعد از درگذشت شادروان ورجاوند جلسه سازمان دانش آموختگان به منزل آقای .جذب جوانان و جوانگرايی در صف اول قرار دارند

  .داشتند تقال يافت و ايشان نقش به سزايی در ادامه اين نشستهااديب برومند ان

ايشان هنوز هم زندانی هستند ولی به علت بيماری های گوناگون در  قديمی ترين زندانی سياسی که: آقای مهندس عباس اميرانتظام

تاييد جبهه ملی نيز قرار گرفت در ابتدا  پيشنهاد انجام رفراندوم که مورد. مرخصی استعالجی در بيرون زندان هستند حال حاضر در

  .توسط ايشان مطرح گرديد

بودند ) نيروی سوم( حزب زحمتکشان ملت ايران  استاد علوم سياسی و روابط بين الملل از اعضای قديمی: دکتر هرميداس باوند آقای

  .ايران می باشند و در حال حاضر سخنگوی جبهه ملی

  از اعضای قديمی جبهه ملی ايران, قتصاد و صاحب تاليفات متعددی در زمينه اقتصاداستاد ا: آقای دکتر علی رشيدی

  رئيس ستاد ارتش در دولت موقت مرحوم بازرگان, از افسران ملی و ميهن دوست : سرلشکر بازنشسته ناصر فربد

  ی شود؟آيا سازمانهای مختلف جبهه ملی ايران در حال حاضر توسط تشکيالت خاصی اداره م 

در حال حاضر اين مهم بر عهده آقای دکتر حسين  از بين اعضای هيئت اجرائيه مسئول تشکيالت انتخاب گرديده که, قطعا چنين است -

در جلسات , گرديده  مسئوالن سازمانهای مختلف توسط ايشان انتخاب.فعال جبهه ملی ايران ميباشد  موسويان از اعضای قديمی و

به طور . گردد حضور می يابندو گزارش خود را به ايشان ارائه ميدهند نظم به رياست دکتر موسويان تشکيل میهفتگی که به طور م

از , آموختگان آقای مهندس رحمانی  از سازمان دانش, سازمان مهندسين جبهه ملی ايران آقای مهندس مجيد ضيايی  مثال از

  .دارند سازمان زنان سرکار خانم فرشيد افشار شرکت

 همواره از, سخنرانانی از نيروی جوان در آن مراسم به ايراد سخن پرداخته اند , آيين های يادبود گوناگونی که تا کنون داشته ايم

  .جانب دکتر موسويان مورد حمايت قرار گرفته اند

 ملی ايران را نيز بر عهده در خاتمه الزم به يادآوری است که دکتر سيد حسين موسويان در حال حاضر رياست هيئت اجرائيه جبهه

  .دارند

  در پايان اگر نکته ايی فراموش شده بفرماييد؟ 

, دوستانی که معتقد به حاکميت سکوالر ملی  ما از تمامی.  نفر محدود نيست و نخواهد بود 5پژوهش به طور مسلم به اين  دفتر-

  .ياری کنند  ازمنافع ملی هستند دعوت ميکنيم ما را در اين مهمارضی، حقوق بشر و دفاع آزادی، حفظ تماميت, مردم ساالری 

   تشکر از اين مصاحبه

 

 1387سه شنبه چهاردهم آبان 

 


