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 در روز اول مه

 ؛ صذاٖ سَذاَياٌ سياسي تاضيذصذاٖ دِ ْا كارگز سَذاَٗ تاضيذ

 

 ٬سَذاٌ ٔ ضکُجّ ٔ اعذاو تٕدِ است ٬پاسخ حك خٕاْی ضاٌ ٬تزای ييهيَٕٓا اَساَی کّ َسم اَذر َسم خفماٌ ٔ دیکتاتٕری را تجزتّ کزدِ اَذ

تزای صذْا ْشار  ٬تزای ييهيَٕٓا اَساَی کّ آسادی فمط رٔیایی دٔر اس دستزص تٕدِ است کّ فمط دٔنتٓا ٔ حاکًيٍ سٔرگٕ دراختيار دارَذ

آسادی ٔحزيتص گزايی ٔ عشیش است ٔ . دستگيزٔ ضُکُجّ ٔ تثعيذ ٔاعذاو ضذِ اَذ ٬اجتًاعات  تطکم ٔ ٬ّ تزای داضتٍ آسادی تياٌاَساَی ک

 !حك اتزاس َظز ٔ اعًال ارادِ ٬حك تطکم ٬حك اعتزاض ٬حك در تُذ َثٕدٌ. أل ياِ يّ پياو آٔری حك آسادی است

تا جايعّ را  ٬در سحزگاْاَص کٕدکاٌ را تّ دار کطيذِ اَذ. أل ياِ يّ در ایزاٌ تحت حاکًيت جًٕٓری اساليی ًْيطّ خَٕيٍ تٕدِ است

ٔ ضثاَگاْاَص در ! يزعٕب کُُذ ٔ َيًزٔسش آسادیخٕاْاٌ ٔ تظاْزات کُُذگاٌ أل يّ را تّ تُذ کطيذِ اَذ ٔ خياتآَا را خَٕيٍ کزدِ اَذ

 !اٌ يا راسالخی کزدِ اَذسَذآَا عشیش

رَگ ٔ تٕی دیگزی  ٬ايسال أل ياِ يّ ايا تزای ييهيَٕٓا يزديی کّ َثزدی سزَٕضت ساس را تا ْيٕالی جًٕٓری اساليی تّ پيص ييثزَذ

ر ٔ کطتارگآْای آضکا ٬سَذآَای يخٕف ٔ تيطًار ٬ضکُجّ گآْا ٬اس دل سياْچانٓا ٬فزیادی اس دل ْشاراٌ سَذاٌ سياسی است. دارد

َگزاٌ ٔ  ٬فزیادی اس لهة ْشاراٌ خإَادِ سَذاَياٌ سياسی. َٓاَی کّ حکٕيت اساليی تزای تمای عًز پز َکثتص تزپا کزدِ است

 !ياَذِ اَذ است ٬در پطت حصارْای سَذاٌ تی خثزاس عشیشاَطاٌ ٬يضطزب

 

حزيت ٔ کزايتی کّ . رٔس ًْثستگی جٓاَی تزای حزيت ٔ کزايت تطزیت است! اری ٔ عشت تّ آسادی اَساٌ استذأل ياِ رٔس ارجگ

 !ييطٕدتّ ختّ دار آٔی  ٬اليی ضالق کص ييطٕددر سَذآَای ٔ ضکُجّ گآْای حکٕيت اس

 

اس پيص تٓذیذ کزدِ است کّ دْٓا سَذاَی سياسی سزضُاص را تّ دار خٕاْذ آٔیخت  ٬حکٕيت اساليی تزای خَٕيٍ کزدٌ أل ياِ يّ ايسال

 !اَتماو تگيزدآَٓا  ٬تا اس جايعّ تّ پا خٕاستّ ایزاٌ ٔ فزیاد آسادیخٕاْی يزديی کّ جًٕٓری اساليی را ًَی خٕاُْذ

  

رٔس دفاع  .رٔس حضٕر یکپارچّ ٔ يتحذ در دفاع اس آسادی ٔ حزيت ٔ کزايت تطزیت است ٬أل يا يّ تزای يا يزدو ضزیف ٔ آسادیخٕاِ

 .است سَذآَا درب  ضكستٍ در ْى رٔس آسادی کهيّ سَذاَياٌ سياسی ٔ  اس دِ ْا كارگز سَذاَٗ است؛ 

سَذاَی   ٔ تجًعات أل ياِ يّ ضزکت کُيذ ٔ ًّْ جا فزیاددر صفٕف يتحذ ٔ یکپارچّ راْپيًایی ْا  ٬تزای دفاع اس آسادی سَذاَياٌ سياسی

 .جٓاٌ تایذ صذای آسادیخٕاْی يا را رساتز اس ْز ٔلت دیگز تطُٕد! سياسی آساد تایذ گزدد سزتذْيذ

  

 سياسٗيثارسِ تزاٖ آسادٖ سَذاَياٌ کًيتّ 

 ۸۲١١آٔریم  ۸۲

 


