
 

 ...میشدیم روزیاگر پ

و چنان  یکه چرا چنان کرد کنندینم یحسابرس یعنی. شودیسؤال نم روز،یاست که از برنده و پ معروف

 بیرق ای فیبا حر یاسیس یقوادر تعادل یعنی م،یده میتعم استیس یایمعنا و مصداق را اگر به دن نیا ؟یبود

 یــ چنان هما یشده باش کینزد یلیخ یلیخ یروزیــ و اگر به پ یدشمن اگر دست باال را داشته باش ای

مسلط زمانه را داشتن است  یکرس یاقتضا نی. و ایشنویتر از گل هم نمکه نازک ندینشیات ماقبال بر شانه

 اشیو اجتماع یانسان یهست اریکه مع گرید «یاز نو آدم»و « ساخت دیببا گرید یعالم»قول حافظ تا مگر به

 نباشد. یستیدوز صلتحاکم و محکوم با خ نیقوا بسنجش تعادل

یکیو نزد هایها و دوربه اتحادها و انشقاق یو نگاه میقرن پشت سرمان را که ورق بزن یهایکینزد نیهم خِیتار

 .دیآیمان مها دستها و فراقوصال نیعلت و اساس ا یبه اندازه کاف م،یاندازیب یاسیس یها

 و اتحاد وستنیانداز و صف بلند پچشم کیبر  یپرتو

 ۴۱ خیبر تار یو از آن پرتو یکنون رانیرو به ا میو برگردان میکن یپشت سر را چراغ یهازمانه یاقتضا نیهم

ه را که نمون کی ان،یم نی. از امیاندازیب خواهشیحاکم و مخالفان آزاد کتاتورید نیب یاسیس یقواتعادل ٔ  ساله

و  یوفانت یهاو پنجه نرم کرده و از گردنه ستد هیفق تیوال تیبا حاکم یاسیس یقوادلدر تعا هیاز بق شتریب

که به  میکنیم ی. بررسمیکنیم یپرتو زمانه بررس ریعبور نموده است، در ز گرانینسبت به د یشتریب یبوران

خاطر که هرگز به ییهایو چه حسابرس شدیهرگز از او نم ییهاچه سؤال شد،یم روزیسنت زمانه اگر پ یاقتضا

 .کردیمگران خطور نحساب



یم ریکه هر روز و هر شب صدها نفرشان دستگخلق با آن نیمجاهد ۶۱و  ۱۳۶۰ یتوفان یهادر سال یروزگار

ست د یلیخ ه،یفق تیبا نظام وال یاسیس یقواحال در تعادل نیبا ا رباران،یو ت یو دهها نفرشان اعدام شدند

 یاسیفکر س یهاقوا و اتاقتعادل ٔ  صهنظران عرانداز صاحبدر چشم شانیروزیکه افق پ قدرباال داشتند؛ آن

خلق، صف بلند  نیبا مجاهد یمقاومت و همراه یمل یدر شورا تیعضو یرو هم بود که برا نیبود. از هم

 شد که اصحاب دهیشن یشده بود. حت لیتشک یو هنر یو فرهنگ یو اجتماع یاسینامداران و کنشگران س

عالم هم کم نبودند  یاسیقدرت س ٔ  رهیشدند! در دا اکرهخلق خواستار مالقات و مذ نیسلطنت هم از مجاهد

 .فرستادندیم یهمبستگ امیپ ایو  آمدندیمقاومت م یبه مالقات مسؤل شورا مل ایکه  یریمشاه

از متن جامعه  کرد،یهم م یکنجکاو یداشت و قدر رانیا ٔ  روز و جامعه استیدر س یموقع هر کس دست آن

 تیهراس و وحشت از سقوط، تمام ی. از طرفشدیم نیاز مجاهد یکه چه استقبال افتییها را درمهم زمزمه

 یرا نداشت. محمد انیانداختن کاروان اعدامجز شتاب در راه ییچاره چیرا فراگرفته بود و ه ینظام آخوند

 یشرویدرو کنند تا جلو موج پ یشدند تا هر شب صدتا صدتا زندان ینیدستان خم یهاداس یو الجورد یالنیگ

را  نیاز مجاهد یاجتماع تیبر جو رعب و وحشت، حما دنیببندند و با دم یهزاران اعدام کریرا با پ نیمجاهد

 سد کنند.

 نهیزم کیبه  یضرور ییاشاره

 یتو خال یــ مثل شعارها یانحراف ٔ  بر هر صورت مسأله یبا اصرار و سماجت بر تقدم آزاد نیمجاهد

را از  یاسیــ دوران معروف به فاز س اشیحام یهاستیو اپورتون ینیخم یبرالیو ضد ل یستیالیضدامپر

و  یالتیتشک انضباطبردند. با  شیبر ارتجاع حاکم پ اریعتمام یروزمندیبا پ ۶۰خرداد ۳۰تا  ۵۷بهمن ۲۳

العمل عکس کیعضو و هوادارشان، ۷۰از  شیدر مقابل کشته شدن ب یحت یو انسان یاسیس یدارشتنیخو

 و مقابله به مثل هم نداشتند. یرقانونیغ

 یاسیس ٔ  در صحنه ینیخم یهمتایب بیرق نیکه مجاهد دادندیم یبه بعد همگان گواه ۵۹سال لیاوا از

با  یحت زیآممسالمت تیفعال یکه آن فضا نمودیو واجب م یضرور یلیخ نیمجاهد یهستند. برا رانیا

 ٔ  بالنده تیماه ،یکیدمکراتمهین یفضاها نیچرا که در چن داشت؛یادامه م شیو ببندها ریو بگ تهایمحدود

 میرو هم بود که در آن دوون نیرشد، جذب و گسترش دارد. از هم ،یشرویامکان پ ،یو دمکراس یبر آزاد یمتک

 نیهمبسته با مجاهد ایهمراه  رانیا یو هنر یو فرهنگ یروشنفکر یهاشیاغلب گرا ،یاسیسال کوتاه فاز س

 یمترق یهاگروه گریو د نیمجاهد رامونیپ اشبالندهو نسل جوان و  رانیا ٔ  جامعه یِخواهیبودند. موج آزاد

 .شدیمند در مقابل ارتجاع حاکم مو بدل به قطب قدرت افتییگسترش م

، کشتار رو آورد یعلن یرا بست و به دستور و فتوا یقانون زیآممسالمت تیفعال یتمام راهها ینیخم یوقت

ون داده بودند، قان زیپره یاسیو کارگزارانش را از به خشونت کشاندن روند س ینیکه بارها و بارها خم نیمجاهد



 یتسیدوز اتی. آنها هرگز ننگ سازش و سکوت و حیآزاد ایمرگ  ایهم زدند و گفتند قوا را بهتعادل کیکالس

 .رندیو مردم را نپذ کتاتورید نیب

 نییپا یبرا نیقاطع مجاهد میدر جامعه وجود داشت، تصم ۵۷بهمن امیکه هنوز از آثار ق یرو با موج نیا از

. دادیرا نشان م نیمجاهد یقواتعادل یبرتر تش،یحاکم اریعتمام یاز ماه به چاه و سرنگون ینیخم دنیکش

و دانشگاه و ستادها و شهرها  ابانیاز خ ییشدنشان، گو ربارانیهر روز و هر شب ت یالبته در آن فضا نیمجاهد

جاع آنان بر ارت یاجتماع یهم خبر از برتر یدشدگیتبع نیشده بودند. اما ا دیمردم تبع یهاو روستاها به خانه

 یو جهان یرانیا تیمقاومت و حما یمل یدر شورا تیهم همان صف بلند عضو اشیرونیحاکم داشت. بازتاب ب

 بود. نیاز مجاهد

 اول جهینت

 هاها سال بعد از آنسال شدند،یم روزیپ ۶۲و  ۱۳۶۱ یهادر همان سال نیمجاهد اگر

 د؟یایب ینیشود و خم ۱۳۵۷ امیکه باعث شد ق دیکه چرا با شاه مبارزه کرد شدیپرسش نم ـ

)بدون در نظر گرفتن علت و  د؟یو با او عکس گرفت دیدر قم رفت ینیخم داریکه چرا به د شدیسؤال نم ـ

 (ینیمالقات با خم یمحتوا

 ینیخم یگریو باعث وحش دیرفتیرا نپذ ینیو شرط خم دیخرداد مقاومت کرد۳۰که چرا در  شدیپرسش نم ـ

 رسد؟ینم ینیکه زورتان به خم دیدانستیشد! مگر شما نم ختهیکه بعدش آن همه خون ر دیو پاسدارانش شد

 هاافتاد مشکل ی... ول

ور شکنجه و اعدام شعله شهیهم یهابا کوره یو الجورد یالنیو گ ینیخم. گذشت و گذشت ۶۰ ٔ  دهه لیاوا

 یشرویتوانستند پ ،یپاسداران جان یبا گشتها رانیوجب وجب ا دنیو دستگاه سرکوب، با چ ربارانیو ت

 رانیرا در داخل ا نیمسلط کردن مطلق رعب بر جامعه، امکان حضور مجاهد یرا کند کنند. از طرف نیمجاهد

 مشکل کرد.

به اروپا  رانیکه آنها از ا کردیم جابیو ضرورت استمرار مبارزه ا نیمجاهد التیحفظ تشک یطیچنان شرا در

 بروند. هیهمسا یو کشورها

 دوم جهینت

و مردم خود، سخت است؛  یدور از مأل اجتماعو بهدر خارج از وطن  التیتشک کیاستمرار مبارزه و حفظ  ـ

 سخت است. یلیخ



 طیمشخص از شرا لی. تحلطلبدیباال م یِ داری. توان انطباق و پاکندیاستمرار مبارزه، شکل مبارزه را عوض م ـ

 .طلبدیدرست مرحله نبرد را م صیو تشخ کیتوان تئور کند؛یم یضرور شهیاز هم شیمشخص را ب

را  رانیاختناق در ا طیشرا یو زندان و حت یاسیاز فاز س شتریب یلیخ یلیخ یاستمرار مبارزه، پرداخت بها ـ

 .طلبدیم

 .کشدیمدت به بلندمدت متر: مبارزه از کوتاهاز همه مهم ـ

 انتخاب نیبا دورتر« نبودن ایبودن »به  پاسخ

 شیپ ریمس نیسنگ یپرداخت بها یو سخت یارتجاع آخوند یسرنگون دنیشدن مبارزه، طول کش مدتبلند

در عناصر سست درون  دی. از جمله باعث تردشوندیمقاومت م کریدر پ ییهابیموجب آس یعیطور طبرو، به

یعوامل هرگز بروز نم نیاز ا کدامچیه شدند،یم روزیپ نیکه اگر مجاهد ی. در حالشوندیمقاومت م رامونیپ ای

خارج از  یهایسخت نیبا وجود تمام ا نیمجاهد ینبود. ول ایبروزشان مه ٔ  نهیهم زم یطور واقع. بهکردند

موجود نگشته و بر  یقواتعادل میتسل ،یگریحل دبر هر راه یشان، خسته نشدند. باز هم با تقدم آزادوطن

 .دندیکوب یروزیطبل مقاومت و نبرد تا پ

 یبود. ضرورت نیدرون مجاهد کیدئولوژیانقالب ا ،یآزاد دمدهیکوبش مقاومت تا سپ نیا ینهایاز طن یکی

را از  نیمجاهد شیکه پاال ی. ضرورتیشهر کیو پس از مرحله اول مبارزه چر رانیدر خارج ا ریناپذاجتناب

نبود.  نیکه هرگز انتخاب اول و ساده و دم دست مجاهد ی. انقالبدیطلبیم یارتجاع یو باورها هاشهیافکار و اند

یطور مطلق سراغش نمنبود، هرگز و هرگز و به یمقاومت تا سرنگون نیتضم یرار مبارزه برااگر ضرورت استم

 یقابل فهم و هضم نبود. هر کس هم که حت یاسیس یقواقدر سخت بود که اصالً در منطق تعادل. آنرفتند

 پرداخت،یآن م لیتحلبه شناخت و  یو سنت جیرا افکار ٔ  و با پشتوانه یاسیس یقوااز منظر تعادل نانه،یبخوش

عقب  ینیدر برابر خم یداریمبارزه و پا یهاهم که از پاسخ به ضرورت ی. برخدیدیدر آن نم یضرورت چیه

 نزاراو کارگ ینیخم یغاتی. دستگاه مکش تبلختندیر نیمانده بودند، دامن دامن فحش و ناسزا بر سر مجاهد

خودشان را هم به  یچند تغار از افکار مادون تمدن بشر کردند،یها و ناسزاها را رله مفحش نیمترصدش هم ا

 .دندیدمیم نیمجاهد هیعل یاسیس یو در فضا افزودندیآنها م

 مقاومت ٔ  هم از بدنه یینبود. عده یمقاومت خبر یمل یدر شورا تیاز آن صف عضو گرید ۶۰ ٔ  اواخر دهه از

 ٔ  گذشته ن،یبا مجاهد یهمراه ایبودن  لیدلبه ییهم که گو ییخودشان رفتند. عده یزندگ سراغ و شدند جدا

کردند!  بیو غر بیعج یهااتهام رادیو ا نیگفتن به مجاهد راهیاند، شروع به بدوبرا از دست داده شانیزندگ

 یالمللنیو ب یداخل یهادر عرصه اشافتهیهماورد سازمان نیتریاصل کوتیهم که مترصد با یارتجاع آخوند

جا گرفته و با علم و کتل همه یرنگ یهارا قاب نیمجاهد ایسابق مقاومت  یاعضا یهاو اتهام هاراهیاست، بدوب

 جار زد!



 «مپرس چیبه راه در نه و ه یتو پا» یعنی «یخیتار ٔ  لحظه»

مخالف  یروین یهایاز نادر هماورد یکیکرمانشاه آمدند،  یکیتا نزد نیکه مجاهد دانیفروغ جاو اتیعمل

 «یخیتار ٔ  لحظه» کیپاسخ به  نیاست. نقطه آغاز مجاهد تیبعد از جنبش مشروط رانیا خیدر تار تیحاکم

 نهیشیم پتما ،یپاسخ نده یخیو تار یاسیساز سبزنگاه سرنوشت کی یکه اگر به ندا یبود و بس. همان لحظات

 یمسلط، برابر که با حاکم ستیمهم ن یخیلحظات تار نی. در ایدهیو اعتبار و اعتماد را از دست م هیو سرما

ر برابر ترفند د یو انسان یو مل یهنیم تیمسئول کینه؛ مهم پاسخ به  ای یدار یزاتیو تجه یحاتیو تسل ییروین

 گر حاکم است.سلطه زیو دستاو

 کردند یرا هم بررس یروزیاحتماالت شکست و پ ،«یخیتار ٔ  لحظه»عالوه بر اقدام به پاسخ به آن  نیمجاهد

بود که چندان هم  نیمجاهد یشکست نظام ات،ینمودند. حاصل آن عمل نییو اهداف تع ریمسآن نقشه یو برا

 هینبرد عل خیتار زیتخارآمگسترده و برجسته و نقاط اف یهااز حماسه یکیاما  نمود؛یتصور نم رقابلیغ

 به ثبت رساندند. تیرا پس از مشروط رانیدر ا یکتاتورید

نسبت  یانویدر انجام شناعت و دنائت و رذالت ح ،یجنگ ریاس یِالمللنیب نیدر نقض تمام قوان ینیخم پاسداران

ز اسم و نشان هم ا کی یحت ینیخم میرا کم نگذاشتند. رژ ییخوو درنده یپست چیه ات،یآن عمل رانیبه اس

 نداد. . یجهان سرخبیبه صل رانیآن اس

را در شهرها  ینیخم تیحاکم ینبه سرنگو دیاز ام یو موج دیچیپ رانیخبرش در ا ات،یدوم آن عمل روز

سؤال  نیاز گذشت آن، هرگز از مجاهد شتریب ایدو دهه کمتر  شد،یم روزیبزرگ پ اتی. اگر آن عملختیبرانگ

 اتیو ادب گرددیسانسور م ومتمقا اتیادب یکردیرو نی)در چن د؟یحمله کرد رانیکه چرا از عراق به ا شدینم

که  یحمله کرده است؛ در حال رانیبه ا یخارج یروین کی دانیدر فروغ جاو ییگو شود؛یم یجار کتاتورهاید

از چنگ اشغالگران  رانیاقدام نموده است. آزاد کردن ا رانیآزاد کردن ا یبرا یرانیمستقل ا یروین کی

 ندارند.( یرانیا تیو با هو خیتاربا فرهنگ و با  یتیسنخ چیکه ه ییوسطاقرون

 شتریب ف،یحر ینظام یرویکه ن دیآمد یکه چرا به جنگ شدندیهرگز سؤال نم شدند،یم روزیپ نیمجاهد اگر

 از شما بود؟

 رانتانیآن همه از شما کشته شوند و آن کارها را با اس دیکه چرا باعث شد شدندیسؤال نم شدند،یم روزیپ اگر

 بکنند؟

 سوم جهینت

شدن مبارزه،  یدر خارج از کشور و طوالن تالیسخت حفظ تشک طیهرگز شرا شدند،یم روزیپ نیاگر مجاهد ـ

 .شدینم نیمقاومت و مجاهد یمل یشورا رامونیپ یاسیس یباعث چالشها



 نیا شیو سپس رفتن به عراق نداشتند و برا یبه انقالب درون یازیهرگز ن شدند،یم روزیپ نیاگر مجاهد ـ

 .پرداختندیرا نم نیسنگ یهمه بها

چرا زنان و مردانشان از هم جدا شدند و تمام وقت و فکرشان را  دیپرسینم یهرگز کس شدندیم روزیاگر پ ـ

را به اروپا  شانیهاچرا بچه دندیپرسینم نیآخوندها کردند؟ هرگز از مجاهد یسرنگون یصرف مبارزه برا

 را خودشان انتخاب کنند؟ شانندهیمبارزه پدر و مادرشان نباشند و آ یهایفرستادند که گرفتار سخت

ها را سال نیا یِگاه فوق طاقت انسان یطیشرا در مبارزه ٔ  ادامه یهرگز سخت شدند،یم روزیپ نیاگر مجاهد ـ

مردم  و رانیکه آخوندها را سرنگون و ا دیو رفت دیزد ایدن نیدر ا یبدهکار پرسشگران نبودند که چرا به هر در

است و چنان  نیچن التشانیچرا تشک د؟یکن ها، خالصباز آمده از اعصار ماموت نِیچرک ٔ  غده نیرا از شر ا

 دارد؟ چرا به عراق رفتند؟ یاست؟ چرا رهبرشان روسر

یمنتشر نم شانهیعل کتاب۳۰۰ آخوندها اطالعات وزارت ٔ  هرگز با پشتوانه شدند،یم روزیپ نیاگر مجاهد ـ

 هاونیلیهرگز آخوندها م. شدیو پخش نم دیتول شانهیعل یونیزیو مستند تلو یینمایس لمی. هرگز دهها فشد

و  رانیرا در ا انیمال انیهمسو ای و نیکه چند عضو سابق مجاهد کردندیتومان و دالر خرج نم اردهایلیو م

 .اندازدیب نیبخرند و به جان مجاهد ایور دنو آن ورنیا

 هاسؤال ٔ  همه یباال یپرسش

 نیکارها را با مجاهد نیچرا ا ،یکه: راست آوردیها سربرمآن پرسش یپرسش هم از باال نیناگهان ا انیم نیا در

از  یکس چیندارند. به ه یگریآخوندها، هدف و کار د یسرنگون یبرا یداریکه جز پا نیمجاهد کنند؟یم

سال هم فراخوان به  یهاستند. سالیهم جز آخوندها ن یکس چیه هیاند. علنکرده یمخالفان آخوندها هم بد

 ست؟یاند. پس نقطه آغاز هجمه به آنها چآخوندها را داده هیلع انیرانیا یاتحاد و همبستگ

است و آخوندها  دهیاند. چون مبارزه طول کشنشده روزیباال است: چون پ یهااز آثار نمونه یاول ناش پاسخ

عام هم که و مقاومت و قتل یداریبا هر نوع پا نیاند. چون مجاهدمرگ کرده یرا مساو یو برابر یآزاد یبها

 یوجدانها شان،یو انقالب درون یافتگیزمانسا نیداشتند. چون با همو منسجم نگه افتهیشد، خودشان را سازمان

 جلب کردند. یآزاد یدر مبارزه برا رانیاز خودشان و حق مردم ا تیرا به حما ایدن داریب

مدعاها را هم به سمت خودش  هیاست ــ و بق شانیهایو الب انیآخوندها و همسو یدوم که هدف اصل پاسخ

کس همه و زیچتابو، همه نیبا توسل به ا کتاتوریتابو ساخت تا د نیاز مجاهد دیاست که با نیــ ا کندیمکش م

ــ و  یمرئ یبانیبگذارند و با پشت یادام پ نیهم در ا ییچه خوب که عده کتاتوریرا سرکوب کند! از منظر د

از  الشیخ هیفق تیوال نیتابو کنند تا حاکم نیبار ارا سوخت نیــ وزارت اطالعات، مجاهد یجاها نامرئ شتریب

 راحت شود. ،یسرنگون یدهنده به مبارزه براجهت ٔ  افتهیسازمان یروین نیتریاصل

 از آخر فصل ینگاه



 ایور مرگ باون از»

 میشب عق نیا وسط

 «...ها بپاش.ستاره بذر

ها هم مخاطب پرسش روزی. طرف پندیآیبرم هایاتحادها و همبستگ ها،یروزیاست. از متن پ نیریش یروزیپ

 مسلط است. ریزمانه و خصلت سر یاقتضا نی. استین هاییو چرا

و  میآسان داشته باش یروزیپ کیبه  ینگاه نخست باشد، ۹۰ ٔ  دهه انیفصل که پا نیاز آخر هم مییایب حاال

 .یطوالن ریمس کی یآوردهابه دست یسپس نگاه

ل او روزیپنج ماه، پ یط یلقب رهبر و امام گرفت و به آسان یبه آسان ورماهیاز شهر ۵۷سال امیدر ق ینیـ خم ۱

 چیه ،یو دمکراس یبر سر آزاد یداریدر تعهد و پا ینیبود که خم ایقدر آسان و مهآن طیشد. شرا امیآن ق

 بود. یروزیتا قبل از پ تشیرو نشدن ماه اش،هیپس نداد و تنها سرما یشیآزما

 نیهم ،ینیخم یواقع تیرو شدن ماه یبها ٔ  بعالوه امیآن ق یخیتار یکمبودها زیغفلتها و ن نیسنگ یبها

رو  نیپنهان بود. از ا تهایماه امیتا اآلن پرداخته شده است. در آن ق ۵۷بهمن ۲۳ یاست که از فردا یریمس

هم  ینیخم شود،یبرنده، سؤال نم و روزی. اما از آنجا از طرف پدیانجام یوزریبه بعد از پ تهایماه یهماورد

 امر مطلق جهان اسالم جا کرد. یخدا و ول ٔ  ندهینبود و خود را نما یاحد چیه یپاسخگو

 ٔ  بازنده ینیخم د،یانجامیآن م یهایدگیچیبا پ افتهیمبارزه سازمان کیبه ضرورت  امیاگر روند آن ق شکیب

 نی. از اکندیها را روشن متمام طرف تیماه اریمبارزه است که ع یهایدگیچیپ نیا که چرا بود؛ آن نخست

 طرف هستند. هایکو  یکه با ک دهندیم صیو مردم تشخ رودیباال م یرو اشعار اجتماع

 حیباال تشر یکه در محورها یلیاما به دال شدند؛یم روزیپ ۶۰ ٔ  در دهه نیخوب بود اگر مجاهد یلیـ خ ۲

 رانیا هندیرو به آ یچه عوامل مهم یطوالن ریمس نیدر ا مینی. اکنون ببدیشان تا به امروز طول کششد، مبارزه

 اند:شده فیتکلنییتع

عبور  یو دمکراس یمتعهد ماندن به آزاد یو مقاومت برا یداریپا یِکاف شاتیاز مراحل آزما نی: خود مجاهداوالً

 کردند.

و همراهانش را  انیو همسو ینیدر جوال خم نیو مرتجع یآخوند ٔ  و شبکه ینیهم خم ران،ی: مردم ااًیثان

 را. کیآزاد و دموکرات یرانیسرنوشت ا نییدر تع کیشر یروهایتمام ن تیشناختند و هم ماه

شد  یینها فیتکلنییتع رانیا خیدر تار شهیهم یمرتجع زالوصفت و استثمارگر برا تینام روحانبه یی: نحلهثالثاً

 به رانیا ٔ  در جامعه یزخم و چرک سنت کی گرید ه،یفق تیوال تیبر حاکم رانیمردم ا یینها یروزیو با پ

 ارتزاقش ادامه نخواهد داد.



 چهارم جهینت

 یداریبر پا یوفادار زانیدر م تهایماه اریو ع دادندیپس م شیآزما هاطرف ٔ  همه ۵۷بزرگ سال امیاگر در ق ـ

 امی. در آن قدیرسیبه تهران نم سیاز پار شیهرگز پا ینیخم ،یقبل از هر تحول شد،یسنجش م یآزاد یبرا

 و یاسیس یفقدان آگاه ،ییمجاهد و فدا یانقالب شتازانیدر اسارت بودن پ ،یخیتار یکمبودها لیبه دال

هرگز  صورتنیا ریوجود داشت. در غ نیزمرانیا یاصل ٔ  نسبت به درک صورت مسأله یو فرهنگ یاجتماع

 .افتییدست نم یمنیاهر یگربه صدارت و سلطه رانیا خیتار یارتجاع یروین نیتربیمه

 ،یاسیس یآوردهادست یول اند،پرداخته گذشته ٔ  در چهار دهه نیبسا سنگ یبها رانیکه مردم ابا آن ـ

 اند.دهکسب کر ینیرخمیو غ ینیخم نیدر روشن شدن مرز ب ییبهاگران یو انسان یخیتار ،یفرهنگ ،یاجتماع

 یروزیپ کیشان هر کدام م،یاکرده یط یبه آزاد دنیرس ریتا اآلن در مس ۵۷بهمن۲۳که از  یمراحل ٔ  همه ـ

 است.

 تیهو یهاو مشخصه تیاصالت، عمق ماه زانیارتباطات از م یایدن منیبه  رانیا خیبار در تار نیاول یبرا ـ

 شده است. یبردارهمگان پرده

در  «یدمکراس»و  «یآزاد»با سرعت نور، ضرورت  یدر عصر عبور اطالعات و آگاه هایروشنگر منیبه  ـ

آن  «یآزاد»شده است.  لیتبد هیفق تیوال تیحاکم تیتمام یسرنگون یبرا یفراخوان مل کیبه  نیزمرانیا

عطش وصالش  کند تایدرکش م اشفتهیکه تنها جان ش ستیانسان یِ هست یهمتایگوهر ناب و آن محبوب ب

 شکن، تاب آورد.روح یهاشیو گاه آزما ریناگز یهارا در هجرانها و فراق

 بر گرفته از سایت مجاهد


