
 تأیید درخواست برگزاری گردهم آیی جبهه ملی
 
 شورای مرکزی جبهه ملی از مسئوالن جمهوری اسالمی در خواست برگزاری یک گردهم آیی نموده

 است. اقدامی درست و بهنگام که گردانندگان جمهوری اسالمی را بر سر دو راهی «آری یا نه»
 قرارداده است.

 پاسخ منفی یعنی رد تمام ادعاهایی که پیرامون وجود آزادی در جمهوری اسالمی می شود.
 حسن روحانی و رئیس جمهور قبلی برگزیده رهبر بارها ادعا کرده اند که در جمهوری اسالمی همه

 آزادی ها ازجمله آزادی بیان اعتراض وجود دارد. با توجه به اینکه آزادی بیان در قانون اساسی
 جمهوری اسالمی هم تضمین شده است دشوار می توان به در خواست جبهه ملی پاسخ منفی داد.

 البته در شرایط کنونی امکان موافقت کردن با این در خواست بسیار کم است.
 جبهه ملی با این درخواست به واقع مسئوالن نظام را بر سر یک دو راهی قرارداده است. پاسخ «آری

 یا نه» هر دو به زیان آن ها است.
 الزم به یادآوری است که شورای مرکزی جبهه ملی در سال 1360 نیز از وزارت کشور جمهوری

 اسالمی درخواست کرد که با برگزاری یک گرد هم آیی در میدان امجدیه یا محمد نصیری موافقت
 کنند و یادآور شده بود چنانچه ظرف مدت سه هفته پاسخ مثبت یا منفی به در خواست جبهه ملی داده

 نشود جبهه خود رأسًا میدان فردوسی را محل برگزاری گردهم آیی اعالم خواهد نمود.
 متن دعوت نامه جبهه ملی به این شرح است:

 «جبهه ملی دعوت می کند،
 هموطنان شرافتمند، مردم غیور و آزادی خواه ایران، انقالب بزرگ ملت ما که برای نابود کردن

 استبداد و از میان بردن وابستگی و برچیدن یک رژیم فاسد صورت گرفت از هدف های بنیادی خود
 منحرف شده است. ناامنی، گرانی، بیکاری و اختناق بیداد می کند.

 در نتیجه سوء سیاست ها و پیش آمدن جنگ تحمیلی، میلیون ها تن از هموطنان ما آواره و سرگردان
 شده اند. با تعطیل دانشگاه ها و محروم شدن کشور از تربیت افراد کارآمد و متخصص، عمًال راه

 وابستگی به قدرت های استعماری جهان شده است. زنان مبارز و پاکدامن میهن ما مورد انواع تحقیر
 و توهین قرارگرفته اند. امنیت قضایی به کلی از میان رفته و دادگستری در معرض انحالل قراردارد.
 با مطرح کردن لوایحی چون قصاص، الیحه احزاب، الیحه بازسازی، درصدد پایمال کردن شخصیت

 انسانی ملت ما هستند. تمام آزادی های فردی و اجتماعی به وسیله هیأت حاکمه مستبد و انحصارگر
 زیر پا نهاده شده است. مدعیان حمایت از مستضعفان با انعقاد قراردادهای مفتضحانه میلیاردها دالر

 از جیب این ملت محروم را به یغما داده اند و باال تر از همه، استقالل و تمامیت ارضی کشور در
 معرض تهدید و خطرهای جدی قراردارد.

 در چنین اوضاع و شرایطی از شما هموطنان و همه نیروها و سازمان ها و طبقات مختلف دعوت
 می کنیم تا در روز 25 خرداد ماه در گرد هم آیی و راهپیمایی اعتراضی جبهه ملی ساعت چهار بعد

 از ظهر روز دوشنبه شرکت نمایید و فریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانید.
 همچنین از مردم مراکز استان ها و شهرهای بزرگ دعوت شد که در همان روز در میدان های اصلی

 شهرهای خود گرد هم آیی نمایند.
 این همان گرد هم آیی است که آیت اهللا در یک نطق شتاب آلود که  برای نخستین بار از روی نوشته

 خوانده شد، ملی ها و مصدقی ها را مرتد اعالم کرد و خونشان را مباح دانست!
 اکنون با توجه به اینکه این بار نیز پاسخ مثبت یا منفی به درخواست جبهه ملی داده نخواهد شد تا
 زمان درخواست گردهم ایی به پایان برسد انتظار می رود آزادیخواهان در روز چهاردهم اسفند

 سالروز درگذشت مصدق بزرگ در میدان بهارستان سنگر مبارزاتی مصدق و جبهه ملی حضور یافته
 و صدای اعتراض خود را نسبت به شرایط اختناق آور کشور و وضعیت اسفناک زندگی مردم و



 خطرهای که با سیاست نابخردانه سردمداران جمهوری اسالمی آینده ایران را تهدید می کند به گوش
 آزادیخواهان جهان برسانند.


