جن
مش
ب
ی
ل
م
ط
ش ی تداوم رو ت
امرداد  2581ربارب 1401

جای بسی خوشبختی است که ملت آگاه ایران بارها در جنبشهای مدنی خود اعالم کرده است که خواهان ادامه راه آزادی خواهی مشروطه ایران
و پیروی از بهره های بی همتای آن است .دستاوردهای این انقالب شکوهمند برای همیشه ،پایه و اساس ساختارهای سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی ایران را تغییر داده و ایران را به سوی تجدد راه برده است .از دستاوردهای پایه ای انقالب مشروطه ،قانون اساسی آنست
که ،بگونه یک قراداد زنده میان نسلها نوشته شده و نیز روش به روز کردن خود را برای نسلهای آینده نیز معین کرده است ،چنانکه در گدشته
نیز چندین بار بازنگری شده است.
مشروطیت ایران متکی به قانونی است که به تصویب نمایندگان ملت ایران رسیده و کماکان قوت قانونی دارد .گذشت زمان و انگیزه ملت
بزرگوار ایران از همان سال  ۱۳۵۷تا کنون نگذاشته است مشروطیت ایران از میان برود .اشغال ایران در  ، ۱۳5۷که توسط آخوندها با
پشتیبانی شرق و غرب و بدست مزدوران برون مرزی انجام شد ،بدالئل بسیار ،از جمله مراعات نکردن قوانین کشور ،بکار بردن خدعه و
نیرنگ ،بر پا کردن بلبشو ،زندانی کردن و کشتار همگانی و خدمتگزاران کشور یا اخراج آنها ،غیر قانونی است .بنابراین مشروطیت و قانون
اساسی آن تا کنون ،نه به دست مقامات قانونی کشور ،نه بدلیل اشغال ایران ،از میان نرفته است و هم چنان ماندگار است.
"تداوم مشروطیت" به این معناست که رژیم جمهوری اشغالگر ،غیر قانونی بوده و همه پیمانهای ایران بر باد ده امضا شده بدست این رژیم،
در برابر دادگاههای بین المللی قابل بازنگری هستند .نیز "تداوم مشروطیت" ،نشان از تداوم قانون اساسی ایران ،پس از براندازی رژیم
اسالمیست و باز دارنده هر گونه خالء قانونی و سیاسی در کشور و مدافع یک پارچگی ایرانزمین خواهد بود .با جنبش ملت ایران برای تداوم
مشروطیت ،پس از براندازی رژیم اسالمی ،ملت ایران خواهد توانست بگونه ای قانونی ،سرنوشت کشور را به دست بگیرد و در یک همه
پرسی قانونی ،نوع رژیم دلخواه خود را اعالم و قانون اساسی را به روز کرده و به تایید مجلس موسسان برساند .
شوربختانه گروههایی دانسته یا ندانسته از "بازگشت به مشروطیت" سخن میبرند .این افراد ظرافت حقوقی تفاوت بین "تداوم" و "بازگشت"
را نادیده گرفته و کردارها و قراردادهای رژیم اشغالگر جمهوری اسالمی را قانونی میکنند و دست ملت ایران را برای به چالش کشیدن پیمان
نامه هایی که رژیم اسالمی ،با باج دادن و برباد دادن منافع ملی ایران و برای ماندگاری در قدرت ،امضا کرده است ،خواهند بست.
جبهه همآهنگ مبارزان ایران از جنبش قهرمانانه مشروطه خواهی در جامعه ایران امروز و همه جوانان و ایرانیانی که در راه مشروطه گام
بر میدارند پشتیبانی نموده و از همه سازمانهای سیاسی و اجتماعی ایران میخواهد که به جنبش ملی تداوم مشروطیت بپیوندند.
جبهه همآهنگ مبارزان ایران ،از همه مبارزان راه آزادی و مشروطه خواهان میخواهد تا با کار برد و پشتیبانی از مفهوم "تداوم مشروطیت"،
تمامی برنامه های شوم جدایی اندازی و ناتوان کردن مشروطه خواهی را خنثی نمایند و یک پارچه و متحد" ،جنبش تداوم مشروطیت" را در
جامعه ایران ترویج داده تا با یک جنبش سراسری و دور از خشونت کشور عزیزمان را از اشغالگران بازپس گیریم.
سازمانهای هموند جبهه همآهنگ مبارزان ایران به ترتیب الفبا:
انجمن ایران در داالس ،انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت ،انجمن فرهنگ ایران زمین ،انجمن زنان پارسی در سوئد ،انجمن مردم
ساالری ،بنیاد اروپایی زرتشت شناسی ،بنیاد دموکراسی در ایران ،پشتیبابان جنبش دموکراسی در ایران ،پیمان برای دموکراسی ،تشکیالت
لس انجلس-ایران ،جبهه ملی خارج از کشور ،جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه ،جمعیت خرد پیشگان ریشه ای ،جنبش حمایت از
مبارزات ملت ایران ،حزب دموکرات مردم ایران ،سازمان اتحاد برای نجات ایران ،سازمان پـان ایرانیست خارج از کشور ،رادیو آزادگان،
سازمان ایران پاد ،سـازمـان پیـام ،سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی ،سازمان سربـاز ،سازمان سکوالرهای دموکرات ایران،
سازمان نگهبانان ایران جاوید ،سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی ،سازمان حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی ،سازمان مشروطه
خواهان بلوچ ،سازمان ملی میهنی ایران ،سازمان نهال ،سازمان همبستگی ایرانیان ،سازمان همبستگی ایالت عشایر ،سازمان همبستگی زنان
ایران ،شورای اتحاد و همبستگی نیویورک ،شورای راهبردی ایران ،فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ در سوئد ،کانون خرد ،کنگرۀ همبستگی
ایرانیان ،نگهبانان یکپارچگی ایران
از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند.
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