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پی تشنجات اخير در جبهه ملی ايران با استاد اديب برومند  در 

جبهه ملی ايران گفتگوی کوتاهی کرديم تا  رئيس هيئت رهبری

  .سوتفاهمات برطرف گردد برخی از نکات تيره روشن و

اديب برومند در پاسخ به اين سوال که سياست جبهه ملی در 

 ؟اين جبهه چيست مورد فراگير بودن

 : گفت

سازمانهاست و مشترکات ما با ديگر احزاب مانند حزب ملت  جبهه ملی خواهان همبستگی با ديگر احزاب و"

بهره  جبهه دمکراتيک و ملی مذهبی ها زياد است و بايد روی اين مشترکات کار و، نهضت آزادی،ايران

می شود و شخصيت های خوشنام ن اين فراگيری تنها به احزاب ختم:"رهبر جبهه ملی افزود ."برداری کرد

  ." پيوندند ملی نيز ميتوانند و بايد به جبهه ملی ايران به

خروج ايشان از اين جريان  از ايشان در رابطه با جريان همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ايران و

 :رئيس شورای مرکزی جبهه ملی گفت.پرسش کرديم

استعفای اين .ميکنيم تی برای دمکراسی و حقوق بشر استقبالمخالف اين جريان نيستيم و از هر حرک ما"

واقعيت که تمام اصول مطرح شده در منشور  جانب تنها به خاطر مسئوليت های زياد در جبهه ملی و اين

اين که شايعاتی نيز توسط بدخواهان مبنی بر انشعاب در جبهه ملی  ضمن. بود, جبهه ملی نوشته شده است 

 .ود که يادآور روزهای تلخ گذشته است ب مطرح شده

 :شاعر ملی ايران اضافه کرد"

وجود فشار هايی  جبهه ای که با. سال گذشته کمک به بقای جبهه ملی ايران است١۶ ١۵،من مثل  وظيفه" 

  " . پابرجاست١٣٢٨که اعمال ميشود همچنان و از سال 

 :درباره استعفای مهندس زعيم سوال شد که پاسخ دادند 

ام  به هيئت اجرائيه توصيه کرده.  نه شورای جبهه ملی ايران ،هيئت اجرائيه است  فای ايشان تنها ازاستع"

  ".پس گيرند که استعفای ايشان را نپذيرند و خوب است که آقای زعيم هم استعفايشان را

ايشان .رسيده شدگسترده کند پ از استاد برومند در مورد راهکار هايی که ميتواند جبهه ملی را فراگير تر و

 :پاسخ دادند

جبهه دمکراتيک و شورای ملی مذهبی ها دعوت ميکنم تا ،نهضت آزادی ،ايران من از نمايندگان حزب ملت"

کار کنيم و همچنين  جلسه شورای جبهه ملی ايران شرکت کنند تا همانطور که گفتم بر روی مشترکات در

به پيوندند و در اين بستر تاريخی برای  ه ملیشخصيت های خوشنام و ملی را تشويق ميکنم که به جبه



های جبهه ملی ايران بر روی همه جوانان و آزاديخواهان باز است  در.استقرار حاکميت ملی تالش کنند 

 ".هر حرکتی برای دمکراسی و حقوق بشر در ايران حمايت ميکنيم ضمن اينکه از


