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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

 

  فريبرز سنجری 
  ٢٠١٨ فبروری ٢٨

 

  "بذر ھای ماندگار" کانال مصاحبۀ
 !ی اخير ئبا رفيق فريبرز سنجری در بارۀ خيزش توده 

 
ق به چريکھای فدائی خلق ايران ، در جريان خيزش بزرگ دی متعل" بذر ھای ماندگار"کانال تلگرام : توضيح پيام فدائی

آنچه که در . ی انجام داده استئنجری در رابطه با اين خيزش توده  با رفيق فريبرز سمصاحبه ای ، ١٣٩۶ ]جدی[ماه
انندگان  ست که از حالت گفتاری به نوشتاری درآمده و به اين وسيله در اختيار خومصاحبهزير مشاھده می کنيد متن اين 

 : ددر لينک زير برای عالقه مندان قابل دسترسی ستمصاحبهفايل صوتی کامل اين .  قرار می گيرد

ePpNHanUAmA=v?watch/com.youtube.www://https  
  

  

و با درود به مردم مبارز و آزاديخواه ايران که بار ديگر  با درود به شنوندگان عزيز  :پرسشگر کانال بذر ھای ماندگار

  .با مبارزات عظيم خود لرزه بر پيکر رژيم ددمنش جمھوری اسالمی انداختند

با توجه به خيزش عظيمی که در چند روز گذشته در اعتراض به شرايط وحشتناک زندگی در زير ديکتاتوری جمھوری 

بر آن شديم تا با رفيق فريبرز سنجری از چريکھای   ، راسر کشور صورت گرفتاسالمی توسط مردم مبارز ايران در س

، وظايف نيرو ھای انقالبی در قبال آنھا و چشم   شکل گيری اين جنبش ھائی خلق در ارتباط با چگونگی و چرائیفدا

   .ه باشيم داشتمصاحبه ای" بذر ھای ماندگار"انداز ھای مبارزانی اين اعتراضات از طرف کانال تلگرام 

  . با درود به شما رفيق سنجری عزيز:پرسش

  .با تشکر از شما که چنين فرصتی را مھيا کرديد :پاسخ

  

را  اصلی بروز اين خيزش ھا ال را مطرح بکنيم که علتؤ اول می خواستيم اين سۀرفيق در درج. مرسی رفيق :پرسش

  ينيد؟در اين سطحی که امروز ما شاھدش ھستيم شما در چه عواملی می ب

نی که در شھر امعترض.   جانباختگان مبارزات اخير را گرامی بدارمۀ ببينيد قبل از ھر چيز بگذاريد من ياد ھم:پاسخ

دولتی تا حاال اعالم  تا جائی ھم که منابع .ھای مختلف به دست نيرو ھای سرکوبگر جمھوری اسالمی جان باختند

ی می باشد و تعداد کشته که البته اين رقم غير واقعي. ندختلف خبر داد نفر در شھر ھای م١٢، حداقل از کشته شدن کردند
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 به ھر حال ما اگر به شعار ھائی که در تظاھرات مردم در روز ھای  .شدگان بدون شک از اين رقم خيلی بيشتر است

 در مشھد مردم ًچون مثال.  اخير سر داده شده توجه کنيم علت اين خيزش را بروشنی پيدا می کنيم و در خواھيم يافت

مرگ بر خامنه "و در بيشتر شھر ھا ھم " نان ، کار ، آزادی"در تھران فرياد زده شد " مرگ بر گرانی"شعار دادند 

   .سر داده شد و به وضوح شنيده شد" مرگ بر جمھوری اسالمی"و " مرگ بر ديکتاتور"و " ای

...  بيکاری ، فقر ، گرسنگی ، اختناق ، فقدان آزادی وبنابراين تعمق در ھمين شعار ھا نشان می دھد که مردمی که از

ی که برايشان ايجاد شده اعتراض کنند ، شرايط زندگيکه عليه  جانشان به لب رسيده به خيابانھا ريخته اند تا ضمن آن

آورده  ما به وجود ۀ حاکم برای مردم ستمديدۀيک راھی برای خالصی از اين شرايط سختی که نظام سرمايه داری وابست

واقعيت .   سال گذشته با سرنيزه و شکنجه و اعدام به حفاظت از آن پرداخته ، پيدا کنند٣٩و جمھوری اسالمی ھم در 

که   در حالیود ھر صدای مخالفی که شنيده می شۀاين است که اين فقر و فالکت و سرکوب وحشيانه ؛ سرکوب وحشيان

ھا و متمولين ھستند و شکاف طبقاتی بيش از ھر زمان ديگری در ھمه ی آقازاده ئمردم شاھد دزدی ھا و زندگی افسانه 

 که ودچرا در اين اعتراضات شعار داده می ش.  جا خودش را نشان می دھد ، کارد را به استخوان مردم رسانده است

 و زحمتکشان که تفاوت زندگی سرمايه دار ھا و مرفھين با کارگران به خاطر اين" مرفه ھای بی درد ، مايه ننگ ملت"

 و داين شکاف عميق طبقاتی نمی تواند خشم و نفرت کارگر و زحمتکش را فشرده نکن.  استتفاوتش از زمين تا آسمان

که برای مزد معوقه را آنھم در شرايطی که جمھوری اسالمی ھر صدای اعتراضی را سرکوب می کند و حتی کارگری 

به ھمين دليل .   می گيرند و به زندان و شالق محکوم می کنند، نداش يعنی حقوق پرداخت نشده اش دست به تجمع می ز

تظاھر کنندگان با آتش زدن ؛ آتش زدن ھر چيزی که رابطه ای دارد با قدرت دولتی به آشکاری نشان می ھم ھست که 

  . ن و عامل تداوم اين وضع می دانندادھند که قدرت دولتی را دشمن خود ش

 که حق و حقوقشان در ھمه اين  استخوب روشن" ريز بيرون حرف بزن ، حقتو فرياد بزنب"وقتی مردم فرياد می زنند 

ديکتاتوری دھشتناکی که ھيچ صدائی را تحمل نمی .  سالھا پايمال سرکوبگری سردمداران جمھوری اسالمی شده است

 را بيشتر توضيح دھيم بايد بنابراين اگر بخواھيم علت بروز اين وضع . د و جز با زبان زور با مردم حرف نمی زندکن

يعنی بيکاری ، گرسنگی ، .  به آن شرايطی که جمھوری اسالمی با دار و شکنجه در ايران برقرار کرده توجه کنيم

 ۀ سال٣٩ ۀ سلطۀ ادامۀحاشيه نشينی شھر ھا ، کارتون خوابی ، گورستان خوابی ، فحشاء ، اعتياد ، دزدی اينھا ھمه نتيج

وضعی که ضرورت يک انقالب اجتماعی برای نجات از اين و .  کومت جمھوری اسالمی استنظام سرمايه داری و ح

   . روز تبديل کرده استألۀاوضاع  را به مس

 اين خشم  و نفرتی که در مبارزات اخير خودش را نشان می دھد بر می گردد به سرکوب و ۀ ريشراز سوی ديگ

از سرکوب انقالبی که مردم .  راه انداخته استه  عليه مردم ب حدود چھل سال گذشته جمھوری اسالمیازکشتاری که 

ُعليه شاه و اربابان امپرياليستش کردند تا به خاک و خون کشيدن مردم در گنبد و کردستان ، از قتل عام بھترين فرزندان  ُ

نجير کشيدن و  اين خشم و نفرت در به زۀريش.   ۶٧ تا قتل عام زندانيان سياسی در سال ۶٠ ۀاين سرزمين در دھ

   . ، در سرکوب و در بند کشيدن زنان استگی کارگران و زحمتکشانبرد

ُ اين خشم در کليه فروشی مردم شرافتمندی ۀ کار کودکان سرزمينمان است ، ريش  اين خشم در کارتن خوابی وۀريش

 ۀريش.  مين کنندأشان تن را جز از طريق فروش اجزای بدنااست که به ھيچ طريقی نمی توانند مايحتاج زندگی خودش

 ، اين خشم را نه با اصالحات و نه با ھيچ ترفند ديگری نمی توانند  است گرسنگی مردم اين خشم در تحميل گورخوابی و

پاسخ بدھند و خاموش کنند ، اين يک آتشيست که سر بر کشيده تا تمام اين نظام را بسوزاند ، تا با سوراندن اين نظام و با 

   .دعميق فاصله طبقاتی را پر بکن ۀخاکستر آن در



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 آنھا به گرانی و فشارھای ز مردم و اعتراض ھای مسالمت آميۀچرا مبارز.  مرسی رفيق از توضيحات :پرسش

   به اين سرعت به قھر کشيده شده؟ءاقتصادی در ابتدا

اين .   استسلط بر ايرانزامی نظام اقتصادی م اين واقعيت بر می گردد به ماھيت ديکتاتوری حاکم که روبنای ال:پاسخ

شما نگاه کنيد به اعتراضات و .  ديکتاتوری آنچنان شکننده است که قادر به تحمل ھيج مخالف و معترضی نيست

 انجام داده ً خود ھستند يعنی دستمزد کاری که قبالۀکارگرانی که خواھان پرداخت حقوق ھای معوق.  مبارزات کارگرھا

در .   حق را ھم به شالق می بندندهاين رژيم اين ديکتاتوری حتی اين اعتراض ب.  ی دھداند اما کارفرما حقوقشان را نم

طور طبيعی ه  نيروی انتظامی و پاسداران جمھوری اسالمی ، بۀ مردم از سرکوب ھای وحشيانۀنتيجه با توجه به تجرب

.   رژيم را با قھر انقالبی می دھند پاسخ قھر ضد انقالبیً و کارگران و مردم  ھم اجبارادکار به جنگ و گريز می کش

   .ن می کنديي که تع است و اعمال قھر دشمنسرعت تبديل مبارزات مردمی به مبارزات قھر آميز را شدت ديکتاتوری

  

ن درونی خودش ا تظاھرات مردم را به مخالفءرفيق سنجری ، ھمانطور که می دانيد دولت روحانی در ابتدا :پرسش

 چرا اينھا اينطوری آشکارا دروغ می.   که از داعش و قدرتھای خارجی اسم می برندوديده می شحاال ھم شن.  نسبت داد

  گويند؟

آنھا می خواھند چنين جلوه بدھند که مردم با آنھا مخالف نيستند بلکه .  ببينيد اين روش ھميشگی ديکتاتورھاست :پاسخ

 و در مقابل آن خيزش بزرگ ٨٨در سال .  را راه انداخته جمھوری اسالمی است که اين بلوا ۀ فالن دار و دستًاين مثال

ھم طرفداران خامنه ای جنبش مردم را  انقالب مخملی دست ساز امپرياليستھا جا می زدند و جلوه می دادند که البته اين 

 اصول ھمين طور که امروز ھم انتساب چنين مبارزات و اعتراضات به.  کاری بود که بيشتر خودشان را رسوا می کرد

 عباس عبدی طرح می کرد که مراکز مالی که پول مردم را ً احمدی نژاد و يا آنطور که مثالۀگرا ھا و يا دارو دست

  .  و آنھا را رسوا تر می کنددی به دروغ ھای دروغگويان حاکم اضافه می کنردروغ ديگخورده اند ، تنھا 

اين باز .  به داعش و قدرت ھای خارجی نسبت می دھدامروز دستگاه تبليغاتی جمھوری اسالمی تظاھرات مردم را 

 که نشان بدھد که مردم با ما ھستند يعنی با جمھوری اسالمی ھستند و اين داعش و قدرتھای دھمان ھدفی را دنبال می کن

 و دسته  تنھا دارۀند ، اينھا ھستند که يک عده ای را تحريک کرده اند و اين روش ھم البته رويا منفورًخارجی که مثال

من به ياد دارم که در زمان تظاھرات .  جمھوری اسالمی نيست در زمان شاه ھم از اين مزخرفات زياد گفته می شد

ن يعنی ان موقع شاه اعالم کرد که معترضآ ، آموزگار نخست وزير ١٣۵۶ سال ]دلو[ بھمن٢٩بزرگ مردم تبريز در 

ه اند که خوب می خواست بگويد که يعنی مردم تبريز ھمه تظاھرکنندگان يعنی مردم تبريز ، از آن سوی مرز آمد

ن ور مرز آاين عده ای ھم که تظاھرات کرده اند و اعتراض کرده اند و عليه شاه شعار داده اند از . طرفدار شاه ھستند

   .آمده اند

ا منتسب کردن تا به قول معروف ب. امروز ھم سردمداران جمھوری اسالمی به ھمان ترفند شاھانه متوسل شده اند

ن سود ااعتراضات مردمی به داعش و قدرتھای خارجی از نفرت مردم از چنين نيرو ھائی جھت تحکيم موقعيت خودش

 با صراحت خواھند گفت ان اين رامبارزات خودشۀ  در ادامًاما بايد به اين دروغگو ھا گفت و مردم ما ھم حتما.  ببرند

کسانی که چھل .   داعشی اندۀپاخاسته اند ، مخالف ھرگونه تفکر و برنامه ن بکه مردمی که عليه داعشيان حاکم بر ايرا

 دست داعش شده ۀسال داعش را تجربه کرده اند و ھزاران شھيد در مبارزه با اين دار و دسته داده اند نمی توانند بازيچ

   .باشند
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 چی می در شما ارغم نداشتن رھبری متشکل ر ھا ، علی خودی تودهه ھای انقالبی خودب رفيق اھميت خيزش :پرسش

 چطوری توضيح می اھا در رفع تدريجی اين کمبود در واقع عدم رھبری و تشکل ر که نقش اين خيزش بينيد؟  يعنی اين

  دھيد؟

ما .   استی خود جوش و فاقد رھبریئواقعيت اين است که جنبش کنونی جنبش توده .  مھمی اشاره کرديدۀ به نکت:پاسخ

اين امر بر می گردد به ديکتاتوری .   ھم شاھد بوديم٨٨فقدان سازمان و بی تشکلی را در جريان خيزش سال اين 

 ۀن اعمال کرده اند و ھر گونه مبارزاددمنشانه ای که سردمداران جمھوری اسالمی در سالھای سلطه خونين خودش

  وحشيانه اسازمانھای سياسی ر.  يردمتشکل را وحشيانه سرکوب کردند و نگذاشتند تشکل ھای مردمی شکل بگ

 سازمانھای ۀن و قتل عام زندانيان و به ھر حال سرکوب ھماجمھوری اسالمی با توسل به  کشتار مبارز. سرکوب کردند

.  و اين يک دردی است که دردھای مردم ما را تشديد کرده.   امکان متشکل شدن مردم را از آنھا سلب کردًسياسی اصال

ن و ا که به مبارزاست  ، بستریاست زاتی که امروز جريان پيدا کرده و امروز در سطح کشور جاریاما ھمين مبار

ن حرکت کنند اجوانان امکان می دھد که ھمديگر را بشناسند و با کسب اعتماد به ھم در راه جمع آوری ھمفکران خودش

تجربه نشان داده که بدون سازمان و . نندن غلبه کاتا مردم ما امکان پيدا کنند که باالخره بر اين درد پراکندگی خودش

   . بر دشمنی در اين ابعاد غلبه کرددوتالش برای تنيده شدن اين سازمان با کارگران و ستمديدگان نميش

  

خودی را به دليل نداشتن ه ھای انقالبی خودب ال قبلی ، اشتباه کسانی که خيزشؤرفيق در رابطه با ھمين س :پرسش

  دانند چی ھستش؟ فايده می  بیًستی اساسارھبری متشکل کارگری کموني

 ، اما کسانی ھم که اين خيزش ستا که خوب واقعيتی انکار ناپذيرتسکه خيزش ھای مردمی اخير فاقد رھبري  اين:پاسخ

ھای خودبه خودی مردمی را به دليل فقدان تشکل و رھبری محکوم می کنند و يا حمايت و پشتيبانی از آنھا را نادرست 

چنين کسانی آنچنان دچار ذھنيگری ھستند که متوجه .  نھا پاسيويزم خودشون را به نمايش می گذارندجلوه می دھند ت

 در ًاتفاقا.  دو آفتابی از آسمان نازل بشمورد نظرشان قرار نيست که يک روزنيستند که آن سازمان و تشکل و رھبری 

 وقتی بحث بر سر راز سوی ديگ.   آيد که شرايط شکل گيری آن به وجود میتسجريان مداخله در ھمين مبارزات

 ، بايد فھميد که حتی اگر سازمانی ھم در صحنه حضور داشت به می آنھم در چنين ابعاد وسيعی ھستتظاھرات مرد

.   د آنھا را رھبری کنۀ و ھمد اين مبارزات شرکت کنۀدليل ديکتاتوری نمی توانست آنچنان وسعت يافته باشد که در ھم

در ھر .   حمايت و شرکت در چنين خيزش ھائی است که امکان رشد و گسترش بيشتر پيدا خواھد کردچنين سازمانی در

مبرم ، تالش برای ساختن و شکل دان  ۀصورت امروز که مبارزات مردم ما از فقدان چنين سازمانی در رنج است وظيف

 در شرايط ديکتاتوری ً  سازمانی که الزاما.دو تالشھا در اين جھت متمرکز بشۀيعنی بايد ھم. دبه چنين سازمانی می باش

 امروزی ۀ وظيفًاتفاقا.  ايران ھم بايد مخفی و دور از چشم سربازان گمنام امام زمان فعاليت ھای خودش را پيش ببرد

 امکانات در آنھا شرکت کنند و بکوشند که ياران ۀنيرو ھای کمونيست و انقالبی در قبال اين مبارزات اين است که با ھم

و در ھمين رابطه بايد .  رفيقان مبارزات آينده را بشناسند ، با آنھا آشنا بشوند و روابط مستحکمی با آنھا بر قرار کنندو 

 ھر چه بيشتر آگاه کنند و به مردم نزديک بشوند و يک شرايطی برای پيروزی آينده تدارک اتالش بکنند که مردم ر

  . تس  ھميند که االن مقابل جوانھا و نيرو ھای انقالبی قرار دارتسيفيفکر می کنم که يکی از مھمترين  وظا. ببينند

  

اينھا .  که در رابطه با جريانھای اصالح طلب صحبت کنيددال آخر بد نباشؤمرسی رفيق ، شايد به عنوان س :پرسش

  كنند و در واقع چه نقشی در اين اعتراضات دارند؟ چگونه عمل می
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وقتی که . بندی ھای جمھوری اسالمی در اين اعتراضات نقشی نداشتند و ندارند خوشبختانه ھيچ کدام از دسته :پاسخ

، اين خودش نشان می دھد که مردم به يک " اصالح طلب ، اصول گرا ، ديگه تمومه ماجرا"مردم شعار می دھند که 

می با ھر جناح و  دسته بندی ھای جمھوری اسالمی گذر کرده اند و نابودی جمھوری اسالۀجائی رسيده اند که از ھم

  . دسته را فرياد می زنند و خواھان آن اند

 نيرو ھای طبقاتی و سياسی سعی می ۀطور طبيعی ھمه  بد و ادامه پيدا می کندی شکل می گيرئالبته وقتی جنبش توده 

ا ھر کجا در ھمين راست.  کنند که در آن شرکت کنند و نيرو و انرژی مردم را در جھت مورد نظر خودشان کاناليزه کنند

اصالح طلب ھا وارد صحنه بشوند ، اولين کارشان جلوگيری از فعاليت ھا و شعار ھای ساختار شکنانه و کاناليزه 

 که مبارزات مردم را در چھارچوب تسکار آنھا اين.  است  حاکمۀکردن انرژی مردم به سوی حفظ نظام استثمارگران

 ما ۀکه تنھا راه رھائی کارگران و ستمديدگان جامع در حالی.   حاکمه محدود و به ھرز ببرندۀاختالفات درونی طبق

 که ھمان نظام اقتصادی که است  وابسته به اين امرً و اصال استسرمايه داری وابسته است که موکولنابودی نظام 

بنابراين مردم ما بايد .   سال گذشته به حفاظت از آن بر خاسته از بين بره٣٩جمھوری اسالمی با دار و شکنجه در 

ن را آشکارا فرياد می زنند ، امر نابودی سرمايه آ تالش برای نابودی جمھوری اسالمی که در شعار ھايشان ضمن

   .ن اضافه بکنندآداران و مرفھين بی درد را ھم فرياد بزنند و به 

  

رابطه با ی در ردر پايان اگر صحبت ديگ.  داديدبا تشکر از شما رفيق سنجری برای وقتی که به ما اختصاص  :پرسش

   .خيزش ھای اخير ھست بفرمائيد

 به علت ماھيت قدرت ً من از اين فرصت باقی مانده می خواھم استفاده کنم و روی اين نکته تکيه کنم که اصوال:پاسخ

ن به امپرياليستھا و پيشبرد خطوط امپرياليستھا در منطقه چه از نظر اقتصادی ، پيشبرد آدولتی در ايران و وابستگی 

می بينند و چه از نظر فعاليت ھای  مردم ما به عينه ا ھای بانک جھانی و صندوق بين المللی پول که نتيجه اش ررھنمود

طور ه که در منطقه پيش برده ، مردم و کشور ما را در يک موقعيت خيلی بغرنجی قرار داده و ب یتروريستی  و جنگي

 برای مقابله با دسيسه اگ مردمی پيش می آورد که بايد خودش رله را برای ھر خيزش بزرأطبيعی اين موقعيت اين مس

 شما د آماده کنا خودش ردوش  عمل می آنه و بدوش طور طبيعی مطرح میه ھای امپرياليستی که در چنين شرايطی ب

 در فرانسه خيلی از رسانه ھا بيشتر تالش می کنند که ًاگر به تبليغات اين روز ھای رسانه ھای خارجی توجه کنيد مثال

که اين مردم درسته که عليه گرانی شعار می دھند و   جلوه بدھند در حالیًبارزات مردم را يک امر اقتصادی صرفام

ن مرگ بر خامنه ای و مرگ بر آطور طبيعی و تنيده با ه برای نان و کار فعاليت می کنند اما در ھمان حال ھم ب

ن ھا را آ ببينند ، ا ھر جا که پوستر ھای اين شياطين رًساساسر می دھند و اجمھوری اسالمی و مرگ بر ديکتاتوری را 

،  اقتصادی جلوه بدھيمۀ يک مبارزً صرفاادر نتيجه نمی توانيم مبارزات مردم ر.  پائين می کشند و به آتش می کشندًواقعا

.  به جای آلترناتيو جا بزنندن مايلند آنھا را اکاری که می خواھند بکنند يا يک بار زيادی بدھند به آلترناتيو ھائی که خودش

ن آ در اين شھر يا است  می دھند و چند تا شعاری که گاه و بيگاه ممکن بھاه آنھاب خيلی ا نيرو ھای سلطنت طلب رًمثال

از آن روز اگر .  بزرگ می کنندا ردشھر از سوی يک سلطنت طلب و يا يک جوان ناآگاه به نفع سلطنت مطرح شده باش

 امپرياليستی ، مدام بلندگو در اختيار سلطنت طلب ھای شناخته شده قرار می رسانه ھای ديگنگاه کنيد بی بی سی و ر

طور طبيعی با مخالفت ه امری که ب.    به عنوان جايگزين اين رژيم معرفی کنندان ھا رآدھند و سعی می کنند که 

 زندگی کرده اند مواجه  آناند و بن لمس کرده اابا پوست و گوشت خودشش يمردمی که سالھا سلطنت را با جنايت ھا

 و سلطنت بيايد جايش در دو جمھوری اسالمی براست طور طبيعی اگر خيلی ھا در ايران بفھمند که قراره  و بدوميش
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در حالی .  تس اين رسانه ھا به جمھوری اسالميراين به يک معنا ھم باز کمک ديگ.  دوش اين مبارزات اخالل ايجاد می

 که در اينجا يا آنجا گوش ھای شنوائی برای شنيدن تبليغات دروغين ست  باالخره ممکنکه من نمی خواھم انکار کنم که

 سلطنت به عنوان يک آلترناتيو امپرياليستی و جريانی که برای سالھای ً ولی اصوالدسلطنت طلب ھا پيدا شده باش

ن را عليه او جناياتشش را برای قدرت ھای خارجی  ا به قدرت ھای امپرياليستی و نوکریامتمادی وابستگی خودش ر

پاخاسته ه  بًمردم ايران به روشنی نشان داده ، جائی در ميان مردم ستمديده و کارگران و ھيچ بودگانی که  امروز واقعا

 يکی از کار ھای مھم ً و اتفاقاد داشته باشدنا و نمی تود نمود ھای جمھوری اسالمی را به آتش می کشند ، ندارۀھماند و 

 که ھر گاه با بروز چنين شعار ھائی و يا با سر داده شدن چنين شعار ھائی مواجه تسحرکات اخير اينجوانھای ما در 

گری کنند و اجازه ندھند که يک چنين عناصری شعار ھای ء به مقابله برخيزند و آگاه گری کنند و افشاًمی شوند فورا

 حال اين مبارزاتی که شروع شده ، پيش به ھر.  نادرست و جھت گيری ھای نادرستی را بر مردم ما تحميل بکنند

 برطرف خواھد کرد و چه تجربياتی را ان می دھد که به کجا خواھد رسيد و چه مشکالتی راخواھد رفت و آينده نش

ن آن را برای ا تا خودشدن ھا کمک می کنآ ، اين تجربيات به ٨٨مثل جنبش .  برای جوانھای ما باقی خواھد گذاشت

ی که نابودی نظام سرمايه داری ايران و ھمه دارو دسته ھائی که اين نظام  ، انقالب اجتماعيدشگل بگيرانقالبی که بايد 

 و ٨٨ن را آماده بکنند و من فکر می کنم که چه خيزش انند را خودشآ ، وابسته به دبرای حفظ خودش باز توليد می کن

 و ھستند که منبع تجربه می شوند برای فعاليت چه خيزش اخير درست در اين جھت ، يک حرکت ھای مردمی بودند

   .با سپاس از شما که اين فرصت را به من داديد.  ھای ھر چه گسترده تر و عميق تر آينده

  ممنون.  با سپاس دو باره از شما و به اميد رھائی خلقھای دربندمان: پرسشگر
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