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   انقالب مشروطۀ اریان گرد سال ین دهم  ازنش یک سد ویادبود جشن  
1401ربارب    1825  داد امر   

ا  افت ی در  ان یرانیا.  رندیگیجشن م  در ایران  حکومت قانون  لیتشک  در   ی روزیبمناسبت پچهاردهم امرداد را    رانیهمه ساله مردم 

اعتالی    ی برا  یامکان  ،ه استن را از دست دادایرا  ز ی انیم  رت خودتی که برای حفظ قدو بی کفای  ی با حکومت استبداد  ،که  کردند

. شکست ماندخواهند    یقانون   یفشار زور و ب  ری ز  رد   بیشتر از پیش  موجود   طیو با شرا  افتیاهند  بهتر نخو   یرشد و زندگ   ایران و

 رکشو  اسفناکوضع  در کنار آن    .ه بودوه بزرگ ملی شداند  ی وسبب سر خوردگ  بدست آخوندها  لیتحمی  دو جنگدولت قاجار در  

 کرده بود.  ایجاد به شدت را عهجام نیاز به تغییر اساسی در دگی  و عقب مان ، خرافاتتیو بی عدال ظلم فقر فزاینده، در اثر

و مردم    دادند  نامه انتشارکه داشتند روز  یبا امکانات محدود  افتادند و   یی بفکر چاره جوجنبش روشنفکری  مان  شگایپ   از این روی

سواد   به  اند  قیشوت  یموزآرا  کردند.تشوی  یخواه  یآزاد  شهیو  دالور  ق  از  مقاالت  نوشتن  ا  یبا  با   که  ،رانیقهرمانان  مردم  

اشنأ کردند  مردم  انیم  در  باب گفتگو  ،تندداش  یینامشان  خود مردم  در سر هر گذر    تاآمد    وجودب  یب یترت  بدین روی.  را مرسوم 

قانون و  یخواهیزادآمبشر   ار  ی مدن  مقررات  و خواهان حکومت  انتشار روزنامه  ده مردم شدندابر اساس  با  شهرهای    در  ها  و 

قدم    ش یخواه پ  ر یبزرگان خ  ی مردمیروی ن  بر پایه اینکه    افت ی  رشگست  چنان   یتفکر آزاد   رشتو     ز یتبر   ،مشهد  نند مختلف ما

ر شکل ممکن اقدام هب  یوردن آزادآبدست    یسر انجام مردم برا  دیمردم همراه نشو   با  اگر شماعبارت به شاه  "  نیبا گفتن ا،  شدند

کرد ای    ."خواهند  زنان  جلوی  یا  در  داد  لسکهاکران  خواستار  او  از  و  ایستادند  آزادیشاه  برا  ن  مردانو  و  زنان  شدند.    بری 

 ،گذاری کندپایه    را    فت کشورپیشرداد خواهی و    مردمساالری،  که    ،اساسیانون  ق به یک    راپیشگامان آزادی نیز نیاز شدید ایران  

 میدیدند. 

مردانزنان    زمانمه د  و  اقدامات  و  تظاهرات  مشغول  محالت  مغازه  یگر یدر  بستن  جمله  بهاز  و  آنکه  .بودندازار  ا  فرمان   تا 

  ینخستینکشور  چند  جزو    ایران  اساسی  انونق   بتصوی  از  پس  . شد  صادر   یروز نین  چل پیش در  یکسد و شانزده سا  در  تیمشروط

ب.  قانون اساسی داشتند  که  آمددر در کشور،   دیو میزان فقر و بی سواآخوندها    بیکران، کنترل  قاجار  سالطین  قدرت  هبا توجه 

، مالی و اجتماعی  نه های انسانیبویژه که هزی  و خواهد ماند  بودهه بشری  ز شاهکارهای جامعا  انون اساسیقو  طه  نقالب مشروا

پادشاه  نقالب آن بود که دو  بهره این ابوده است.    فراوان  ایرانبرای    آن  بهره  کم و  رجهانی بسیا   هایدیگر انقالببا    در مقایسه  آن

ایران عقب   و  د رجایگزین ک  هزینه گران  دونب را  لسله نو  و یک سکرد  بر کنار  را  ور  دیکتات  سلسلهیک    ،ترا از کار انداخیق  النا  

   د.رک  تبدیل نه بین المللیدر صحکشوری توانا  به  ،در زمانی کوتاه ،مانده را

مباآهم  جبهه اهنگ  را  نیا  رانیرزان  فرخنده  آن   که  ،روز  تشدند    روزیپ  انیرانیا  در  را  استبداد  را  و  لیعطتا  پایه راه  در    ایران 

 . ردیگیم جشن و آنرا دی گویشاد باش م  د،نگذارمردم ساالری ب  گذاری

 :الفبا  بیهموند جبهه همآهنگ مبارزان ایران به ترت یسازمانها 

ا  بیهموند به ترت  یسازمانها  اد  نرایالفبا، انجمن  اداو ع  یصلح و آزاد   یبرا  یرانیر داالس،  انجمن   رانی لت،  انجمن فرهنگ 

  بابان یپشت  ران،یدر ا  یدموکراس  ادیبن   ، یزرتشت شناس  ییاروپا  ادیبن   ،یدر سوئد،  انجمن مردم ساالر  یانجمن زنان پارس   ن،یزم

دموکراس ا  یجنبش  انجلس تشکیالت     ،یدموکراس  یبرا  مانیپ   ران،یدر  جمعنایرا-لس  فران   ی رانیا  خواهانیآزاد  تی  ،     سه، در 

نجات    یسازمان اتحاد برا   ران،یحزب دموکرات مردم ا   ران،یاز مبارزات ملت ا  تیجنبش حما   ، یا  شهیر  شگانیخرد پ  تی  معج

ا   ران،یا پـان  از کشور،  راد  ستیرانیسازمان  ا   ،آزادگان  ویخارج  پ  رانیسازمان  وانان هوادار سازمان ج   ـام،یپاد،  سـازمـان 

سازمان مشروطه    د،یجاو  رانیسازمان نگهبانان ا   ران،یدموکرات ا  ی،  سازمان سکوالرها ازسربـسازمان     ،یمشروطه پادشاه

ا برا   ،یپادشاه  رانیخواهان  بشر  حقوق  خواها   ،یاس یس  انیزندان  یآزاد   یسازمان  مشروطه  سازمان  نسازمان   یمل  بلوچ،  

 یشورا ران،ی زنان ا یسازمان همبستگ ر،یعشا تالیا یسازمان همبستگ ان،یرانیا یازمان همبستگسازمان نهال، س ران،یا یهنیم

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

 رانی ا یکپارچگی  ننگهبانا ان،یرانیا
. نه گسترده پخش نمایندگورز باین آگاهینامه را در برون مرز و درون ماز گیرندگان در خواست میشود که   


