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 و بدون خورنزیی انقالب مشروطۀ اریان، تنها انقالب خردگرا  گردسال یک سد و نهمین 
1394ربارب  2574 دادامر  

ساخت بلکه الهام بخش ملتها  داریپد رانیدر جامعه ا یژرف ینه تنها دگرگون یاسیو س یفرهنگ ،یعجنبش و حرکت اجتما کیبعنوان  مشروطه

 یاجتماع-یواداشت و در تحوالت سیاس شیانقالب مشروطه در آن زمان جهان را به ستا مشابه شد یجنبش ها جادیا یبرا گرید ینهایدر سرزم

 یسیاه مذهب ارتجاع بود که نه تنها با استبداد حکام جابر و یدادی. جنبش مشروطه روام بخش بودهالمانند ترکیه و روسیه  مرز هم یکشورها

  رهنمون کرد. ییو نوگرا پیشرفت ،یآزاد ،یقانون مدار یرا بسو یرانیجامعه ا پیروزمندانه جنگید بلکه میهن ما و

 ، آنگونه که شایسته استمیبنگر یپارلمان یمطلق به پادشاه یاز سلطنت رانیا یدر ساختار حکومت تغییر کیبعنوان  تنهاانقالب مشروطه را  اگر

 رهیعصر ت کیگذر از  ،رانیمعاصر ا خیدرتار ینیفصل نو شیغاز گشاآه سر . مشروطمینبرده ا یپ بی همتابزرگ و ی دگرگونن آ یبه ژرفنا

 ،یعو اصالحات اجتما تهیو مدرن شرفتیبه گردونه پ رانیبخش و باز گشت ملت و کشور ا دیروشن و ام رهدو کیوعقب مانده و ورود به 

.شد یاسیو س یفرهنگ  

طالبوف ومانند  میعبدالرح رزایخوند زاده و مآ یفتحعل رزایم ،کم خان ناظم الدولهمل رزایم ،یقاخان کرمانآ رزایهنگان مشروطه مانند مآ شیپ

به  ،چاپ روزنامه و شب نامه ،با انتشار مقاالت و کتابها ،رانیا یفرهنگ یو ارج نهادن به ارزش ها نوین دنیا یبا مکتب ها ییشناآبا  ،نانآ

 یفرد یهایزادارج نهادن به آو  قانونانسانها در برابر یبرابر ،حکومت قانون غیتبل مدرن در جامعه پرداختند. یعو اجتما یاسیافکار س جیترو

.نهضت مشروطه بود جادینان در اآ یکارها نیاز مهمتر گرانیو احترام به حقوق د  

را  یو سر افراز یزادآبه  دنیرس یستگیکه شا ای جامعه کیاز  یینما ،رمانشهر خودآدر  ندمشروطه کوشش نمود شمندانیو اند شگامانیپ

 کیو مردمانش ن ستین یاثر یو نا برابر دادیاز ب ،یاز جهل و خرافه پرست ،ین از فساد و عقب ماندگآکه در  یجامعه ا ،دنکن میترس ،دارد

.و تکامل اند شرفتیخواهان پ ،و احترام به قانون یپرست هنیبا حس م ،و تندزاده هسآنفس و  

 یخیو تار یمل تییهو زنده کردنبه منظور یخیو تار یفرهنگ نهیشیو باز شناخت پ یباز نگر ،در مییابیمنوشتارهای انقالب مشروطیت از  نچهآ

و مسئول  ندگانیمجلس نما لیتشک  ،مردم یرا هیبر پا ستهیشا یحکومت ییبر پا قرارداشت. یدراز در پس پرده فراموش یبود که سالها انیرانیا

توسعه  یکه راه را برا ،مداران و کهنه پرستان از دخالت در امور کشور نیکوتاه کردن دست د بودن همگان در برابر قانون و سر انجام

مشروطه در  شگامانیپ یو از جان گذشتگ غیدر یب یها کوشش ،کردیهموار م یمذهب - یا لهیبسته و عقب مانده قب یایو خروج از دن سمیمدرن

سر انجام مشروطه را  ،یرانیفرهنگ کهن ا یو ارج نهادن به ارزشها ینان با خرافه پرستآ ریگ یونبرد پ یجهت روشن کردن اذهان عموم

 یونیز با وجود فشارها .گشت داریپد سمیو سکوالر سمیبرالیل ،سمیونالیناس ن در قالبآپر ارزش و گران سنگ  یوردهاآو دست  دیگردان روزیپ

. ماند یجنبش مشروطه باق هیخمیر ما یاصل بخشو مبارزه با استعمار  ن از حکومتجدائی دی و استعمار انگلیس و روسیه، یافراط یها یمذهب

پس از قاجار را پایه ریزی کنند و ایران را  انقالب مشروطه باعث تربیت شخصیت ها و روشنفکرانی شد که توانستند پیشرفتهای باور نکردنی

 از دوران عقب ماندگی در آورند.

بلکه  ،مشروطه رالگد مال کرد یوردهاآنه تنها دست  ،بود به عقب که یرخ داد حرکتبا تسلط جمهوری اسالمی  57نچه در بهمن آبختانه   شور 

باشد که ملت . ستین دهیپوش یثار شومش بر کسآکه ، فراهم ساخت شیباز گشت به چند سده پ یرا برا رانیا یاسیو س یعاجتما های نهیزم

که  دیغاز نماآ یخود نهضت شگامانیبار با همت پ کیبتواند  ،خیاز تار ،گران اریاگر چه بس ،یو گرفتن درس یباز نگر کیبا  ،رانیبزرگ ا

.بشود بر ایران حاکم یروز هیسبب نجات کشور و ملت از س  

) شامل سازمانهای زیر به ترتیب الفبا:( جبهه همآهنگ مبارزان ایران  

انجمن فرهنگ  ،سوئد -انجمن زنان پارسی ،برای صلح و آزادی و عدالتانجمن ایرانی  ،انجمن ایران در داالس ،اتحاد عشایر ایران

 ،جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه ،خارج از کشور ایران جبهۀ ملی ،پشتیبانان جنبش دموکراسی ،پیمان برای دمکراسی ،ایرانزمین

رادیو  ،حزب دموکرات مردم ایران ،یست خارج از کشورحزب پان ایران ،جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران ،جمعیت  خرد پیشگان ریشه ای

سازمان  ،داالس -سازمان ایران پاد ،لس آنجلس -سازمان ایران پاد  ،هوستن -سازمان ایران پاد ،آریزونا -سازمان ایران پاد ،سوئد -آزادگان

 ،سازمان سرباز ،هوادار مشروطهُ پادشاهی سازمان پیام، سازمان جوانان ،سازمان ایرانیان سکوالر دمکرات ،شمال تگزاس -ایران پاد

سازمان همبستگی ایالت و  ،سازمان همبستگی ایرانیان ،سازمان مشروطه خواهان بلوچ ،پارلمانی سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی

ون اروپایی برای آموزش کان ،شورای اتحاد و همبستگی نیویورک ،دسازمان نگهبانان ایران جاوی ،سازمان همبستگی زنان ایران ،عشایر

نگهبانان یکپارچگی ایران ،کنگرهُ همبستگی ایرانیان ،کانون خرد ،جهان بینی زرتشت  

.از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند  


