
 هموطن گرامی

 استاد سخن سعدی فرموده

بهشت یماه و ارد یو د  ریت  یبس  

و خشت  م یما خاک باش یایند،ب  

  آن امنه ای ملت ایران دنبال یک کلمه، "قانون" بوده که به از ناصرالین شاه تا خ 

ند دست نیافت  

 چرا؟

از این کار اطراف قبله عالم، خلدهللا سلطان و ولی فقیه  و مزوران چون چاپلوسان

 پیشگیری کردند 

و دیدن آن همه ترقی برایش   1252اولین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ در سال 

ارمنی لدوله اشاید مالقاتی با میرزا یوسف خان مستشار سوال برانگیز بود و او 

منتشر کرد 1253 نوشته و درسال  لندن داشته که کتاب یک کلمه را در  

ناصرالدین شاه میخواست که مملکت قانون اساسی داشته باشد و کوشش برای  

کم کردن قدرت قبله عالم  این به معنی  : د ولی چاپلوسان به او گفتند ترقی ایران کر

 است

در  شش دانشکده دانشگاه تهران، دارالفنون، کالج آمریکائی )دبیرستان البرز(  ولی 

رشدیه را در تبریز  میزا حسن در بازگشت از سفر اروپا  . وزمان او ساخته شد

که مدرسه در تهران دایر کند  دو او را تشویق کر دیده  

   و عکاسی مربوط به زمان ناصرالدین شاه است راه آهن، برق، تلفنشروع 

فرالدین شاه سلطنت یازده ساله  ، مظدشترور  ناصر الدین شاه که 1275در سال 

همراه است اش با جنبش مشروطه خواهی و قانون اساسی   

زده شد که   1284آذر  21در   یاسیجنبش در سطح س  نیا اصلی جرقه  

چوب  قند  متیق شیعالءالدوله، چند تن از تاجران خوشنام تهران را به خاطر افزا 

فلک کرد و   



  1285مرداد  14 خیدر تارمظفرالدین شاه در روزهای آخر زندگیش باالخره 

در    نیفرمان، درخواست متحصن یبا امضا  کرد و صادررا  تیفرمان مشروط

و با مشارکت مردم در امر حکومت موافقت   رفتیرا پذ  رانیجنبش مشروطه ا

شد  سی حکومت مشروطه تأس رانیا نیدر سرزم  بیترت  نیکرد و بد  

اطراف قبله عالم و خلدهللا سلطان و ولی فقیه در   سیاست بازان چاپلوسان وولی 

را که  مشروطه به شاه مقام والیت فقیهی دادند و قانون اساسیمجلس شورای ملی 

  1285 ی د 8در سرانجام   ،یک نداشتژهیچ شباهتی با قانون اساسی فرانسه و بل

ء او رساندند به امضا  

خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله مشروطه تیقانون بعد از موفق  نیا

مربوط به رابطه   باتیترت  ریاز حقوق ملت و سا یشده بود و در آن ذکر هیته

شد و به   هیته «ی »متمم قانون اساسلذا   .حکومت و حقوق ملت نبود اراتیاخت

 کهامضا کرد  1286مهر  14آن را در  زین شاهیو محمدعل د ی مجلس رس بیتصو

از  یمجلس مؤسسان برخ  لیدر چند نوبت با تشک  زیپس از آن ن . دیرس  تیبه رسم

کرد  رییقانون تغ  نیمواد ا  

تا ابان    1293سلطنت احمد شاه هشت روز قبل از جنگ جهانی اول )اول مرداد 

یروهای روس و عثمانی و انگلیس تا اواخر جنگ ( و اشغال ایران توسط ن1297

تا  1296و درگذشت نصف جمعیت ایران بین سالهای  گبزر منتهی به قحطی

بود  1298  

بعد از   ی و نخست وزیر و باالخرههرضا خان و سردار سپ  1299 اسفند کودتای

سال    اردیبهشت 4 تاجگذاری رضاشاه در ،کردآنکه احمد شاه ایران را ترک 

ر انجامیدانقراض سلسله قاجابه  1305  

برخالف   شاهنشاه آریامهر 1357دیماه  16 پهلوی درسال حکومت دو   52بعد از 

و بدین ترتیب   نمودایران را ترک  دکتر صدیقی شادروان   اصرار دوستدارانی مثل

گردید سلسله پهلوی منقرض   



  در خارج ایران  ، 1359مرداد  5 شاه در درگذشت  بعد از ترک ایران و قبل از

بهمن   18)ترور  د اویسیو ارتشب (1370مرداد  15)ترور  شاپور بختیار دکتر

انجام دادند  برای بازگشت به نظام قبلیتالش نافرجامی را  (1362  

در   مخالفان رژیم اسالمی فعالیتکه سال آنچه را  37ولی امروز بعد از گذشت 

دکتر  نفر به ریاست  59با شرکت  1364از سال  ، شود نامیدخارج از کشور می

 "کریستال"منوچهر کاللی دبیرکل حزب ایران نوین و وزیر مشار هویدا در کافه 

همان جائی که  ")صلح( لپه"کافه  درست یادآور داستاندور هم جمع شدند.   پاریس

را نوشتند  مشروطهقانون  روشنفکران و سیاستمداران ایران  

سازمان هماهنگی هواداران  "خود را  تشکیالتنام  ه کریستال گروه گرد آمده کاف 

نامیدند  "مشروطه پادشاهی  

نصر   جوانترین عضو، و برگشتایران  به منوچهر کاللیدکتر  1366سال 

 احمدی دبیر کل سازمان شد 

ه  هبه نام جب 1371ادامه داشت و سازمان در فروردین  1371این روال تا سال 

داد که در آن اصالحات بنیادین مشروطه به میان آمد و نظام  پایداری تغییر نام 

 پارلمانی مطرح گردید

که طرفدار  دولتمردان رژیم گذشته 1371اردیبهشت  در  یک ماه پس از آن،  

از سازمان جدا شدند و حزب مشروطه سلطنتی را درست    بودند،  پهلوی سخت  

 کردند 

به ایران با قانون   وی اعضای حزب مشروطه سلطنتی که خواهان بازگشت پهل

داریوش همایون،   :بودند عبارتند از اساسی مشروطه سلطنتی بدون کم و کاست 

منیعی، سناتور کماالتی، حبیب روشن  حسن دکتر خسرو اکمل، دکتر یمنی، سپهبد 

  ، تیمسار سیدی ،صطفی الموتی، تیمسار خسروانیمدکترزاده، عبدالمجید مجیدی، 

رضا معاون و سرهنگ یوسف حسن زاده  

اگر چه برخی از  بودند، ولی جوانها در سازمان ماندند که اکثراً دانشگاهی

را "جبهه   سازماننام    1371در سال  ن همراهی کردند و سرانجام امعمرین با آن

نامیدند رهائی ایران با ارگان نظام پارلمانی"   



پوزیسیون  امی در گو انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری سردر 1376سال 

حتی به روطه خواه ایجاد کرد و چون بسیاری از ایرانیان در خارج شسلطنت م

سالهای شروع همکاری رضا پهلوی با    و این ایران افتاده بودند  به فکر بازگشت

سنجانی و تالش برای النسه کردن خاتمی و میزبانی سید حسن خمینی در  رف

ن میشود تواشنک  

در آمریکا به  رهائی با افزودن کلمه بازسازی ایرانفعالیت جبهه  1380در سال 

هزار عضو رسمی با   154 دفتر نمایندگی در جهان و 26 ثبت قانونی رسیده  و با

  فارسی زباننام و نشان به مدت هفت سال دکتر نصر احمدی در تمام رسانه های 

و  )پارس( و بلندگوی اصلی او رادیو تلویزیون شجره سخنرانی و مصاحبه داشته

بودند   ل یک(نا)کا شهرام همایون  

موضوع پافشاری رضا پهلوی درباره راه اندازی رفراندم که باید از سوی دکتر   

تماس و   و نپذیرفتن ایشان زمینه اختالف گردید. تا که  میشد ادهینصر احمدی پ 

سید حسن خمینی و النسه کردن  میزبانی رضا پهلوی با رفسنجانی و حسنه رابطه 

به حدی باال میگیرد    1387خاتمی اختالف شاهزاده با دکتر نصر احمدی در سال 

و تا دو سال   و تا دم مرگ میرود در آن سال دکتر نصر احمدی مسموم شدهکه 

ه است حتی قادر به حرکت نبود  

  1364از سال  دکتر نصر احمدیاختالف رضا پهلوی با نیز این سابقه دوستی و 

میباشدون خارج یپوزیسا   از گروهبرجسته نمونه   ،تا به امروز  

ده ها  در خارج ی سو  دینب  اسالمی جمهوری از آشکار شدن چگونگی حکومت 

ی رژیم آخوندی در  ربرکناتشکیل شده و همه خواهان  گروه و سازمان سیاسی

 ایران هستند 

 ومزوران اطراف ولی گروه های منتسب به رضا پهلوی هم فکر همان چاپلوسان

میباشند قبله عالم و خدهللا سلطان و ولی فقیه از زمان ناصرالدین شاه تا کنون   

د مگر نخالص شو جمهوری اسالمیحکومت د از شر ن ز نمیتوانایران هرگمردم 

    باشد مناسب" اساسی  "قانون آنکه وسیله و هدف 



شعار مردم بوده    گذشته و بیست سال  مبارزه مردم در  در داخل ایران این وسیله

 است

تا رسیدن به مرحله داشتن یک قانون    1398در خرداد  تن   14بعد از بیانیه  

میباشد در مرحله چهارم  ایران ومت پارلمانی در مرحله هشتم، اکنون اساسی حک  
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