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   مشروطیت تداومجنبش ملی 
1401ربارب    1825  داد امر   

مشروطه ایران    در جنبشهای مدنی خود اعالم کرده است که خواهان ادامه راه آزادی خواهی  اجای بسی خوشبختی است که ملت آگاه ایران باره

از   پیروی  آن    بهره هایو  برا  نی ا  ی. دستاوردهااستبی همتای  سیاسی، فرهنگی،   هایساختار  و اساس  هیپا  شه،یهم  یانقالب شکوهمند 

قانون اساسی آنست    ،مشروطه  انقالبپایه ای    از دستاوردهای  .تجدد راه برده است  سویرا به    رانی و ا  هداد   ر ییرا تغ   رانی ا  و اقتصادی  اجتماعی

چنانکه در گدشته   ،معین کرده است  نیز  نسلهای آینده  برای  روز کردن خود راروش به  نیز    شده و  نوشته  میان نسلها  زنده  بگونه یک قراداد  ،که

 . نیز چندین بار بازنگری شده است

ا  ندگانینما  بیاست که به تصو   ی به قانون  یمتک  رانیا  تی مشروط ملت    زهیگذشت زمان و انگ  .دارد   ی قانون  قوت  و کماکان  دهی رس  رانیملت 

  با توسط آخوندها  که  ،    ۱۳5۷. اشغال ایران در  از میان برود  رانیا  تی کنون نگذاشته است مشروط  تا ۱۳۵۷سال    همان  از  رانیا  بزرگوار

و    بکار بردن خدعه  ،وانین کشور، از جمله مراعات نکردن ق بدالئل بسیار  ،برون مرزی انجام شد  مزدوران پشتیبانی شرق و غرب و بدست  

و قانون   مشروطیتبنابراین    غیر قانونی است. آنها،  اخراج  کشور یا   خدمتگزاران  و   همگانی   کشتارزندانی کردن و  ،  بر پا کردن بلبشو،  نیرنگ

 .  ماندگار استو هم چنان   است از میان نرفته ،نه بدلیل اشغال ایران ،مقامات قانونی کشور به دستنه  ،تا کنون اساسی آن

 م، یرژ نیابدست امضا شده  ایران بر باد ده یهاپیمان  همهبوده و  یقانون ری غ ،اشغالگر جمهوری میمعناست که رژ نی " به اتی"تداوم مشروط

دادگاهها برابر  تداوم قاتی ط"تداوم مشرو  نیز هستند.    بازنگریقابل    یالملل  نی ب  یدر  از  برانداز  ران،ی ا  یون اساس ن "، نشان    م ی رژ    یپس از 

تداوم    ملت ایران برای  خواهد بود. با جنبش  نی رانزمی ا  یک پارچگیدر کشور و مدافع   یاسی سقانونی و  هر گونه خالء    باز دارندهو   ستیاسالم

همه   کی و در    ردی به دست بگ  اسرنوشت کشور ر  ،یقانون  یخواهد توانست بگونه ا  رانی ملت ا  ،یاسالم  م یرژ  یپس از برانداز  ت،ی مشروط

    .مجلس موسسان برساند دییو به تا   به روز کردهرا  یخود را اعالم و قانون اساس  دلخواه م ینوع رژ ،قانونی پرسی

"تداوم" و "بازگشت"    نیتفاوت ب  یافراد ظرافت حقوق  نی. ابرند ی" سخن متی ندانسته از "بازگشت به مشروط  ایدانسته    ییگروههاشوربختانه  

پیمان    دنیبه چالش کش یرا برا رانیو دست ملت ا میکنند  یرا قانون   یاسالم  یجمهور  اشغالگر  میرژ یو قراردادها  کردارها   گرفته و   دهیرا ناد

 .امضا کرده است، خواهند بست،در قدرت   یماندگار یبرا و ران یا  یدادن و برباد دادن منافع مل  باجبا  ،یم اسالمیکه رژ یی هانامه 

که در راه مشروطه گام    یانی رانی همه جوانان و او  امروز   رانی در جامعه ا ی مشروطه خواهجنبش قهرمانانه   از    رانیهنگ مبارزان اآجبهه هم

 .وندندیبپ ت یتداوم مشروط ملی که به جنبش خواهدیم رانی ا  یاجتماع و  یاسی س سازمانهاینموده و از همه  پشتیبانی  دارندیبر م

"، تی از مفهوم "تداوم مشروط  پشتیبانیو    کار بردتا با    خواهدیمشروطه خواهان م  و  آزادی  مبارزان راه  از همه  ران،یهنگ مبارزان اآهم  جبهه

" را در  تیپارچه و متحد، "جنبش تداوم مشروط  ک یو    ند ی نما  ی را خنث  یمشروطه خواه   ناتوان کردنو    یانداز  جدایی شوم    ی برنامه ها  یتمام

 . میریرا از اشغالگران بازپس گ  زمانی و دور از خشونت کشور عز  یسراسر شجنب  کی داده تا با  جیترو رانیجامعه ا

 

 :الفبا  بیهموند جبهه همآهنگ مبارزان ایران به ترت یسازمانها

در سوئد،  انجمن مردم    یانجمن زنان پارس  ن،ی زم رانیو عدالت،  انجمن فرهنگ ا  یصلح و آزاد یبرا یرانیدر داالس،  انجمن ا رانیانجمن ا

تشکیالت     ،یدموکراس  یبرا  مانیپ   ران،یدر ا  یجنبش دموکراس  بابانیپشت  ران،یدر ا  یدموکراس  ادیبن   ،یزرتشت شناس  ییاروپا  ادیبن   ،یساالر

از   ت یجنبش حما   ،یا  شهیر  شگانیخرد پ  تی  در فرانسه،  جمع  یرانیا  خواهان یآزاد  تی  جمع   جبهه ملی خارج از کشور،  ،ایران-لس انجلس 

   ، آزادگان   ویخارج از کشور،  راد   ستیران ی سازمان پـان ا   ران،ی نجات ا  یسازمان اتحاد برا    ران،یحزب دموکرات مردم ا   ران،یمبارزات ملت ا

ا پ  رانیسازمان  پادشاه   ـام،یپاد،  سـازمـان  ادموکر   یسازمان سربـاز،  سازمان سکوالرها   ،یسازمان جوانان هوادار مشروطه    ران، یات 

سازمان مشروطه     ،یاسی س  انی زندان  یآزاد   یسازمان حقوق بشر برا   ،یپادشاه  رانیسازمان مشروطه خواهان ا   د،ی جاو  رانی سازمان نگهبانان ا

زنان    ی سازمان همبستگ  ر،ی عشا  التیا  ی سازمان همبستگ  ان،یرانیا  یسازمان نهال، سازمان همبستگ  ران،یا  ی هن یم  یبلوچ،  سازمان مل   نخواها 

  یهمبستگ  ۀکوروش بزرگ در سوئد، کانون خرد، کنگر  یفرهنگستان جهان   ران،یا  یراهبرد  یشورا  ورک،یوی ن  یاتحاد و همبستگ  یشورا  ران،یا

 رانیا  یکپارچگی  ننگهبانا ان،یرانیا

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


