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جبهه ملی ايران :ياد و نام استاد اديب برومند را گرامی میداريم
 ٢٣اسفند  ١٣٩٧خورشيدی مصادف با دومين سالروز درگذشت رئيس فقيد شورای
مرکزی و هيئت رهبری جبهه ملی ايران ،استاد اديب برومند است .اديب برومند در سال
 ١٣٠٣در شهرستان گز برخوار در حومه اصفهان در خانوادهای فرهنگدوست ،اصيل
و وطنخواه متولد شد .او از نوجوانی و از دوره دبيرستان که در اصفهان طی ميکرد،
سرودن اشعار ملی و ميهنی را آغاز کرد .او دوره دانشگاه را در دانشکده حقوق دانشگاه
تهران ودر سال های آغازين دههی بيست و در زمان جنگ جهانی دوم و اشغال ايران
توسط قوای بيگانه طی کرد .که آن شرايط ناهنجار کشور ،خود عاملی برای گام نهادن
اديب برومند به راه استقﻼلطلبی و آزادیخواهی گرديد .او با عضويت در حزب ايران
به جرگه طرفداران نهضت ملی ايران به رهبری دکتر ﷴ مصدق پيوست .و در سال
 ١٣٢٨با تشکيل جبهه ملی ايران توسط مصدق بزرگ ،به اين سازمان ملحق گرديد.
اديب برومند پس از کودتای  ٢٨مرداد  ١٣٣٢از طريق حزب ايران در نهضت مقاومت
ملی شرکت داشت .در سال  ١٣٣٩در شورای مرکزی جبهه ملی ايران به عنوان دبير
شورا ،به عضويت هيئت رئيسه شورا انتخاب گرديد .در سال  ١٣۵۶و در آستانه انقﻼب
 ،۵٧اديب برومند عضو شورای مرکزی بود و پس از پيروزی انقﻼب به عضويت هيئت
رهبری جبهه ملی ايران برگزيده شد.
رويدادهای پس از انقﻼب با ديد گاه های آزادیخواهانه و استقﻼلطلبانه و عدالتجويانهی
جبهه ملی ايران به روشنی زاويه داشت .و انتقادات جبهه ملی ايران به روش های
اقتدارگرايانه و انحصارطلبانه حاکميت برخاسته از انقﻼب بدانجا رسيد که هيئت حاکمه
جمهوری اسﻼمی در روز  ٢۵خرداد  ١٣۶٠کوشيد تا با حربه ارتداد جبهه ملی ايران را
از صحنه سياسی کشور حذف نمايد .اما تشکيﻼت جبهه ملی ايران ،در همان شرايط
سالها به فعاليت خود ادامه داد .اديب برومند در سال  ١٣٧٢با دعوت از اعضای
شورای مرکزی ،شورا را مجددا احياء کرد .و از همان سال تا پايان عمر يعنی  ٢٣اسفند
ماه  ٩۵سمت رياست شورای مرکزی و هيئت رهبری جبهه ملی ايران را بر عهده
داشت .شادروان اديب برومند يک پيرو راستين راه مصدق بزرگ بود .و به افکار و

انديشههای مصدق که همانا حفظ استقﻼل کشور ،تحقق آزادی و عدالت اجتماعی است به
شدت پایبند بود .اديب برومند در طی عمر پر ثمر خود ،ده ها جلد کتاب که اکثرا شامل
اشعار ملی و ميهنی بود منتشر کرد و لقب »شاعر ملی ايران« را به حق به نام خود رقم
زد.
روانش شاد و راهش پر رهرو باد
 ٢٣اسفند ١٣٩٧
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ايران
تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق در روز جمعه
 ٢۴اسفند  ١۵ - ١٣٩٧مارس ٢٠١٩

درهمين رابطه:
جبهه ملی ايران :ياد و نام استاد اديب برومند را گرامی میداريم
ـ  ٢٣اسفند  ١٣٩٧خورشيدی مصادف با دومين سالروز درگذشت رئيس فقيد شورای مرکزی و
هيئت رهبری جبهه ملی ايران ،استاد اديب برومند است
www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8266-yad-wa-name-ostad-AdibBoroumand-geramimidarim.htm

سخنرانی دکتر حسين موسويان رئيس هيت اجرائيه جبهه ملی ايران
به مناسبت چهلمين روز درگذشت استاد اديب برومند
http://www.ois-iran.com/2017/tir-1396/ois-iran-7553-...tchehelome_Adib....htm

پيام تسليت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
به مناسبت درگذشت استاد اديب برومند
http://www.ois-iran.com/2017/esfand-1395/ois-iran-7537majmuaye_payamhaye_tasliyat_be_monasebateh_dargozashte_Adib_Borumand.htm

مجموعه ای از پيام های تسليت به مناسبت درگذشت استاد اديب برومند
http://www.ois-iran.com/2017/esfand-1395/ois-iran-7537majmuaye_payamhaye_tasliyat_be_monasebateh_dargozashte_Adib_Borumand.htm

