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 . سا تَ ُوَ کْضٌذگاى آصادی ّسْسیالیسن ّ ُوَ هشدم صحوتکص ایشاى ضادتاش هیگْئین1398فشاسسیذى  ًْسّص

. دسسال جذیذ تَ پیشّصیِای تیطتشی دست یاتذسال جذیذ خْسضیذی سا آغاص هیکٌین تا اهیذ تَ ایٌکَ هثاسصات تْدٍ ُای صحوتکص هشدم 

 تا ًظام استجاػی ّهزُثی حاکن  یکی اص ضاخصَ ُای تشجستَ صًذگی ، آصادیخْاٍ صحوتکص ّسالِا است کَ هثاسصٍ ّ هقاتلَ تْدٍ ُای هشدم

 دستشاتش استثواس ّ غاست ّچپاّل ،جذال تیي ،هقاتلَ آصادی تا سشکْب ّ استثذاد هزُثی ، هثاسصٍ ػذالتخْاُاًَ. هشدم دسکطْسها ایشاى است

چِشٍ ایشاى سا تَ کطْسی کَ دسآى هثاسصٍ  ایي دّاسدّ ُوْاسٍ  ...  ، هثاسصٍ ًْ،تاکٌَِهافیای قذست ّثشّتّطثقات هحشّم تا طثقَ سشهایَ داس

  .ّتطذت جشیاى داسد، تثذیل کشدٍ است  ّ اغلة افکاسػوْهی داخل ّ خاسج اصایشاى هتشصذًذ کَ  ًتیجَ ایي جذال چَ هیطْد ّ تَ کجا هیاًجاهذ

ضشکت کٌٌذگاى دسایي جذال الثتَ هحذّد تَ ًیشُّای اجتوائی داخل ایشاى ًویطًْذ، تلکَ طثقات اجتواػی  ریٌفغ دس ایي هثاسصات، داسای هتحذیي 

 .هٌطقَ ای ّجِاًی ًیض ُستٌذ کَ تالش هیکٌٌذ سًّذ هثاسصٍ  سا دسساستای هٌافغ استشاتژیک خْد جِت دادٍ  ُّذایت کٌٌذ

 دسایي ًثشد طثقاتی تْاصى قْا هذام دسحال چشخص تَ سوت ًیشُّای اجتواػی پیطشّاست ّسال گزضتَ جٌثص طثقَ کاسگش چَ دسػشصَ 

هثاسصات اقتصادی ّ چَ سیاسی، گاهِای اسصًذٍ ای دسساستای استقالل طثقاتی خْد تَ پیص تشداضت کَ تْیژٍ دسضؼاسُا ّهطالثات کاسگشاى 

صًاى تشغن تطذیذ سشکْتگشیِای سژین، اها ُوچٌاى . صٌایغ فْالد ّ ًیطکش ُفت تپَ تثلْس یافت ّ هْسد پطتیثاًی سایش صحوتکطاى قشاسگشفت

سشکص ّاستْاس تَ خْاست ُای خْد پای فطشدًذ ، هؼلواى ، داًطجْیاى ،جْاًاى ّ صحوتکطاى سّستا ُا ّ تَ حاضیَ ساًذٍ ضذگاى ، خلقِای 

تحت ستن ّاستثواس، ُشکذام تَ اضکال هختلف هثاسصٍ دست صدًذ ّدسهقاتل تؼشضات سژین ایستادًذ ّدسهْاسد صیادی صاحثاى قذست ّثشّت 

.   ساتَ ػقة ساًذًذ ّگاهِای تضسگی تَ پیص تشداضتٌذ

 هثاسصٍ تشػلیَ ستن ّاستثواس ایي ّاقؼیت تلخ کَ تشغن هثاسصات دسخطاى کاسگشاى ، صًاى ، جْاًاى ّ ّاقطاس هختلف جاهؼَ  دسسال گزضتَ ،

، دىّصّس ّسشکْب تَ ًتیجَ هطلْب ًشسیذٍ است ٌُّْص دیْ استجاع  ّحاکویت هذُة ّخشافَ  سشهایَ ساالساى ،تشهقذسات هشدم حکن هیشاى

صسٍ ای اصاُویت هثاسصات دسخطاى کاسگشاى ّصحوتکطاى  ّدست آّسدُای آًِا دسصهیٌَ کسة آگاُی طثقاتی ّ تَ ػقة ساًذى سژین استجاػی 

.  ّافطای هتحذیي داخلی ّ خاسجی آى ًویکاُذ

  طثقَ حاکن ّدستگاٍ دّلتی هزُثی ّسشکْتگشآى،تذّى تشدیذ  هثاسصات تْدٍ ُای کاسّ صحوت کَ اص ظلن ّ ستن ّ استثواس ّ صّس ّ سشکْب

هؼِزاًثشد تیي ًیشّی کاس ّصحوت ّ .  ّگستشدگی تیطتشی اداهَ خْاُذ یافت، آگاُی تاضذتسال جذیذ ًیض دس،جاًطاى تَ لة سسیذٍ است

.  تذّى تطکل ّ تحضب طثقَ کاسگش ّ اتحاد سایشصحوتکطاى  تَ ًتیجَ هطلْب ًخْاُذسسیذ،صاحثاى قذست ّ هکٌت کَ تشاسیکَ قذست سْاسًذ

 پیطشّاى کاسگشی ، داًطجْیاى ، هٌاسثتش ّ تیطتشی سا دساختیاس ساصهاًِای اًقالتی،دسسال جذیذجشیاى گستشش هثاسصات صهیٌَ ُاّفشصتِای 

 ًذ تَ کاسآگاٍ گشاًَ ّساصهاًگشاًَ خْد دسهیاى کاسگشاى ّصحوتکطاى ضذت تخصهیگضاسد تاهؼلواى ّ فؼالیي خلقِای تحت ستن ّاستثواس

صیش چتش جثَِ اًقالتی تشای سشًگًْی ًظام حاکن ّتشپائی سیستن اقتصادی ّ سیای ّآًِاسادسهثاسصٍ ػلیَ ًظام حاکن  ّ تحقق خْاست ُایطاى 

 .ّاجتواػی ًْیي هثتٌی تشضْاسُا ،هتحذ کٌٌذ

 ُوشاٍ تا دلپزیش ضذى ُْا ّ تشدهیذى گل اص دل خاک، تَ افق سّضي فشدا ی آصادی اهیذ ّاس تاضین ّ تا تطذیذ هثاسصٍ تشای 98تاآغاص تِاس

تاضذ تاًْسّص دلپزیش تِاس آصادی ، تاس . سشًگًْی ًظام حاکن، دس ّاقؼیت تخطیذى تَ آسهاًِای اًساًی ّ آصادیخْاُاًَ خْد گاهی تَ پیص تشداسین

.  دیگش تشگشدد ّگام دسکطْس استثذاد صدٍ ها ًِذ کَ دساى ُضاساى ُضاس اًساى تَ خاطشآصادی ّ سْسیالیسن جاى فذاکشدٍ اًذ

! ًْسّصتاى پیشّصتاد
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