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یک سد و ن سا رد ا الب روطۀ اریان ،ها ا الب رد ر و بدون ورنزیی
امرداد  2574ربارب 1394

مشروطه بعنوان یک جنبش و حرکت اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نه تنها دگرگونی ژرفی در جامعه ایران پدیدار ساخت بلکه الهام بخش ملتها
در سرزمینهای دیگر برای ایجاد جنبش های مشابه شد انقالب مشروطه در آن زمان جهان را به ستایش واداشت و در تحوالت سیاسی-اجتماعی
کشورهای هم مرز مانند ترکیه و روسیه الهام بخش بود .جنبش مشروطه رویدادی بود که نه تنها با استبداد حکام جابر و ارتجاع سیاه مذهبی
پیروزمندانه جنگید بلکه میهن ما و جامعه ایرانی را بسوی قانون مداری ،آزادی ،پیشرفت و نوگرایی رهنمون کرد.
اگر انقالب مشروطه را تنها بعنوان یک تغییر در ساختار حکومتی ایران از سلطنتی مطلق به پادشاهی پارلمانی بنگریم ،آنگونه که شایسته است
به ژرفنای آن دگرگونی بزرگ و بی همتا پی نبرده ایم .مشروطه سر آغاز گشایش فصل نوینی درتاریخ معاصر ایران ،گذر از یک عصر تیره
وعقب مانده و ورود به یک دوره روشن و امید بخش و باز گشت ملت و کشور ایران به گردونه پیشرفت و مدرنیته و اصالحات اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی شد.
پیش آهنگان مشروطه مانند میرزا آقاخان کرمانی ،میرزا ملکم خان ناظم الدوله ،میرزا فتحعلی آخوند زاده و میرزا عبدالرحیم طالبوف ومانند
آنان ،با آشنایی با مکتب های نوین دنیا و ارج نهادن به ارزش های فرهنگی ایران ،با انتشار مقاالت و کتابها ،چاپ روزنامه و شب نامه ،به
ترویج افکار سیاسی و اجتماعی مدرن در جامعه پرداختند .تبلیغ حکومت قانون ،برابری انسانها در برابرقانون و ارج نهادن به آزادیهای فردی
و احترام به حقوق دیگران از مهمترین کارهای آنان در ایجاد نهضت مشروطه بود.
پیشگامان و اندیشمندان مشروطه کوشش نمودند در آرمانشهر خود ،نمایی از یک جامعه ای که شایستگی رسیدن به آزادی و سر افرازی را
دارد ،ترسیم کنند ،جامعه ای که در آن از فساد و عقب ماندگی ،از جهل و خرافه پرستی ،از بیداد و نا برابری اثری نیست و مردمانش نیک
نفس وآزاده هستند و ،با حس میهن پرستی و احترام به قانون ،خواهان پیشرفت و تکامل اند.
آنچه از نوشتارهای انقالب مشروطیت در مییابیم ،باز نگری و باز شناخت پیشینه فرهنگی و تاریخی به منظورزنده کردن هوییت ملی و تاریخی
ایرانیان بود که سالهای دراز در پس پرده فراموشی قرارداشت .بر پایی حکومتی شایسته بر پایه رای مردم ،تشکیل مجلس نمایندگان و مسئول
بودن همگان در برابر قانون و سر انجام کوتاه کردن دست دین مداران و کهنه پرستان از دخالت در امور کشور ،که راه را برای توسعه
مدرنیسم و خروج از دنیای بسته و عقب مانده قبیله ای  -مذهبی هموار میکرد ،کوشش های بی دریغ و از جان گذشتگی پیشگامان مشروطه در
جهت روشن کردن اذهان عمومی ونبرد پی گیر آنان با خرافه پرستی و ارج نهادن به ارزشهای فرهنگ کهن ایرانی ،سر انجام مشروطه را
پیروز گردانید و دست آوردهای پر ارزش و گران سنگ آن در قالب ناسیونالیسم ،لیبرالیسم و سکوالریسم پدیدار گشت .ونیز با وجود فشارهای
مذهبی های افراطی و استعمار انگلیس و روسیه ،جدائی دین از حکومت و مبارزه با استعمار بخش اصلی خمیر مایه جنبش مشروطه باقی ماند.
انقالب مشروطه باعث تربیت شخصیت ها و روشنفکرانی شد که توانستند پیشرفتهای باور نکردنی پس از قاجار را پایه ریزی کنند و ایران را
از دوران عقب ماندگی در آورند.
شور بختانه آنچه در بهمن  57با تسلط جمهوری اسالمی رخ داد حرکتی بود به عقب که ،نه تنها دست آوردهای مشروطه رالگد مال کرد ،بلکه
زمینه های اجتماعی و سیاسی ایران را برای باز گشت به چند سده پیش فراهم ساخت ،که آثار شومش بر کسی پوشیده نیست .باشد که ملت
بزرگ ایران ،با یک باز نگری و گرفتن درسی ،اگر چه بسیار گران ،از تاریخ ،بتواند یک بار با همت پیشگامان خود نهضتی آغاز نماید که
سبب نجات کشور و ملت از سیه روزی حاکم بر ایران بشود.

جبهه همآهنگ مبارزان

ایران ( شامل سازمانهای زیر به ترتیب الفبا):

اتحاد عشایر ایران ،انجمن ایران در داالس ،انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت ،انجمن زنان پارسی -سوئد ،انجمن فرهنگ
ایرانزمین ،پیمان برای دمکراسی ،پشتیبانان جنبش دموکراسی ،جبهۀ ملی ایران خارج از کشور ،جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه،
جمعیت خرد پیشگان ریشه ای ،جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران ،حزب پان ایرانیست خارج از کشور ،حزب دموکرات مردم ایران ،رادیو
آزادگان -سوئد ،سازمان ایران پاد -آریزونا ،سازمان ایران پاد -هوستن ،سازمان ایران پاد  -لس آنجلس ،سازمان ایران پاد -داالس ،سازمان
ایران پاد -شمال تگزاس ،سازمان ایرانیان سکوالر دمکرات ،سازمان پیام ،سازمان جوانان هوادار مشروطهُ پادشاهی ،سازمان سرباز،
سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی پارلمانی ،سازمان مشروطه خواهان بلوچ ،سازمان همبستگی ایرانیان ،سازمان همبستگی ایالت و
عشایر ،سازمان همبستگی زنان ایران ،سازمان نگهبانان ایران جاوید ،شورای اتحاد و همبستگی نیویورک ،کانون اروپایی برای آموزش
جهان بینی زرتشت ،کانون خرد ،کنگرهُ 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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