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 پرسش : 
 
 روشِ هم  ،یعتیشر روانِیپ ما به عنوانِ ،که نیبا توجه به ا ●

 طِ یو هم در شرا ،میکنیم یرا نف یحکومتطلبانِ اصالح اصالحِ
 یاما بر و روشِ یاستراتژ م،یستیانقالب ن به دنبالِ یفعل
 ست؟یچ قاًیدق ،رییتغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 
 
، هک نیا به خاطرِ .میکنمی ینفطلبان را ما روشِ اصالح .بله ●

اما  ،دبکنن یسال فرصت داشتند که کار ستیب طلباناصالح
 نیچندیگر  بارِ ،سال ستیعاقل پس از ب آدمِ !نکردند
م و ه ..."شما در ادامه گفتید:  .شودنمی را مرتکب یاشتباه

 یگبست. خب! "!...میستیبه دنبالِ انقالب ن ،در شرایطِ فعلی
 حولِتیک  یعنیانقالب  .دیکنمعنا  یدارد که شما انقالب را چ

خانه از  ،که نینه ا ،لکایتحولِ راد یعنی ،و بنیادی قیعم
 ! مثالً است وانیا است، خواجه در بندِ نقشِ رانیبست ویپا

ه س و ،میدیخر مایهواپ ،ما چهارتا، شش تا حاال پس از برجام،
ی همه رگیحاال د پس شود،وارد  است قرار گهیچهار روزِ د
 حامالنِ چنین تفکریبه  ه است!حل شد کشور مشکالتِ

 .میستین ستیمما رفرو  ست،یرفرم دنویگیم
 
 یمسلحانه یمبارزه یشما انقالب را به معنا! گاه دینیبب ●
چند تا روشنفکرِ مبارز، مثلِ مبارزاِن  یعنی د،یریگیم یکیچر

با ترور  خواهندیو م کنند،یحرکت م ست،یمجاهد و مارکس
ب! و انقال دئیگویحرکت م نیببرند، و به ا شیکارِ مبارزه را پ

حوِل ت کی یرا به معنا نقالب. و گاه شما امیکنیم یما آن را نف
در آن  ،یمردم یبا حرکتآن هم  د،یریگیدر جامعه م ییربنایز

 .می! ما به دنبالِ انقالب هستیصورت، آر



 
 یطرب به ما روشنفکرانو هاست، توده کارِ  انقالباز نظرِ ما،  ●

ما رسالتِ  روشنفکری نیست. "انتخابِ". یعنی یک ندارد
است، با  "مبارزه برای رهایی"به مردم  دعوتِروشنفکران، 
نهادها،  جادِ یابا کار متشکل، به  ،یکار حزببه  دعوتِ آنان

 ،و اتحادِ با هم روها،یجمع شدنِ ن برای ها،هیاتحاد کاها،یسند
کار کنند، ه ند چهبخوا اما این که .هم در کنارِ و مبارزه 

کر اصالً به منِ روشنف ،ندانقالب کنیا اصالحات کنند،  خواهندب
 "هجامع طِیشرا" قت،یو در حق کنم،نمی نییندارد، من تع یربط

 است. "نوعِ مبارزه" یکنندهنییاست که تع
 
حرف  یانقالبقرآنی و  نشِیب اگر بخواهم در چارچوبِ یک ●

 قسط ر. و اگالناس بالقسط قومیل هاست!بزنم، انقالب کارِ توده
ز، که عبارت است ا ،بگیریم یادیبنبرابریِ  تحققِ  به معنای را،

 ، انجامِ این رسالت،"و معرفت ،ثروت ،قدرت کردنِ  یاجتماع"
 چگونه این امر رندیگیم میتصمو آنانند که  .هاستکارِ توده

 را پیش ببرند!
 
که، توده در آغاز با اعتراض شروع  دهدینشان م خیو تار ●
و در ابتدا، به دنباِل  رود،یم شیو آرام آرام پ کند،یم

 یو حمله رد،یگیاصالحات است، و همان اول، اسلحه دست نم
، خود است ی"مطالبه"! توده به دنبالِ ی! آرکندیمسلحانه نم

 !"انقالب"است، نه  "اصالحات"، و به دنبالِ "یآزاد"نه 



 
 در آغاز، ،توده اما !هاستتوده کارِانقالب  ،من از نظرِ ،پس ●

ه هستند ک ریناپذاصالح یاهدولت کند.شروع می با اصالحات
. جامعه شانندکمی را به خشونت مردم یِاصالحی مبارزه

 ،دشونمی اصالحات انجام یوقتو  نیازمندِ اصالحِ مداوم است،
 و ست،یساز ناصالحات چاره گرید ،که رسدیم ییجامعه به جا

پس  دهد،یم "رخ" جبراًو انقالب  رسد،یانقالب فرا مزمانِ 
 نه یک استراتژیِ انتخابی! است! "رخداد"انقالب یک 

 
هستند که ها حکومت ،کنندنمیانقالب  در حقیقت، مردم ●

و به تعبیِر  !انقالب کردکه شاه بود آری!  !کنندمی انقالب
اگر از بود!  شاهمهندس بازرگان، رهبرِ آغازگرِ انقالب خودِ 

 انسدادِ سیاسی، بابه جای ایجادِ  ، در بخشِ سیاسی،اول
رخ  کرد، انقالبیفضای بازِ سیاسی ایجاد می، یجیاصالحاتِ تدر

جهانِ مدرن،  رد ، ومیدیرسینم نجایبه اداد، و اکنون ما نمی
 م!شدینمیهولناک اسیرِ این ارتجاعِ 

 
، و اگر نکردو اصالح کند، مدام خودش را  دیبا تیحکومهر  ●
در نهایت، شد،  انباشتهبر روی هم  ضروری اصالحاتِ نیا

به  "نیازِ"و  ،تبدیل شده تیفیبه ک تیکمروزی از روزها، 
و یک  .شودیم لیتبد ،"انقالب"به  "اجبارِ"به  ،"اصالح"
 خواهد شد! "انقالبی"، به ضرورت و اجبار، یک "گراصالح"
 



 
شما  در ظرفی در حالِ جوشیدن است، اگر آبآن زمان که  ●
 انسدادو  ،یدذارگن یخروج یجا هیچید، و را ببند ظرف درِ
درست به همین معنا  ،انقالب دهد.انفجار رخ می ،یدکن جادیا

روی  ی ازتیحاکم و در کشوری که، !انفجار یعنیاست، 
ز را با فضای فرهنگی و سیاسیاصالحات نکرد،  ،یشعوریب
 برای مردم نیز تنفس انسداد ایجاد کرد، و فضایذاشت، گن

 شود!دهد، انقالب میمی نگذاشت، انفجار رخ
 
ظرف هم  رِیز یو آن شعله ست،یظرف ن نیانفجار، کارِ ا نیا ●
انقالب، کارِ آن  ایانفجار  نیکار را انجام نداده است. ا نیا
ظرف را محکم بسته است، و هر  نیاست که، درِ ا ی"ابله"

 کرده است. شما جادیپوشانده است، و انسداد ا زیرا ن یمنفذ
ن ظرف، آن قدر بجوشد، یدرِ ظرف را باز بگذار، و بعد بگذار، ا

 هیچ انفجاری در کار نیست! !دیاش درآتا جان
 
 چیه ،بدهیدانجام اصالحات به طورِ مستمر شما در جامعه  ●

ا مچرا  کشیده نخواهد شد. انقالب به اعتراضاتِ مردمیوقت 
 خاطرِه ب دموکراتیک نیستیم؟ یک کشوردر  یانقالبهیچ شاهدِ 
تدریجی  اصالحاتِ انجامِ دارای ساز و کارِ  ،امعهآن ج ،کهآن 

 اصالحِ  در حالِ شکالِ گوناگون،، و در ا  مومداو به طورِ  است،
 اصالحاتی که، خواستِ مردم یا نیازِ جامعه است. است، امور
 



 
 سه گانه انقالبِ�� 
 
، هستیم ایاساسی و ریشه تحوالتیایجادِ  خواهانِما آری!  ●

 ابنه انقالبی  ،اما، میمانیم "انقالب"که ما آن را تحوالتی 
افرادی چند از و توسطِ  ،یکیچری نه با مبارزه ،تفنگ

 عمیقانقالبِ  کیبلکه، ی مردم، روشنفکران، و جدای از توده
 .، که دارای سه مرحله استو همه جانبه

 
 نامهنیمبارزاتی م خِیخواه، با توجه با تارتحول یروهانی ما ●
 ،یآن مبارزات، به نوع یهمه باًیگذشته، که تقر سالِ ۶۵۱در 
 میدیرس هجینت نی، رفته رفته، به ادقدرت بودن کسبِ یِدر پ

 قِ یو به تحوالتِ عم م،یروش دست بردار نیاز ا دیکه، با
 .میروایب یرو یاجتماع

 
گفتمانِ  تِ یدرست در اوجِ غالب د،یگفتمانِ جد نای آغازگرِ ●

 ،یچه در داخلِ کشور، و چه در سطحِ جهان ،یکیچر یمبارزه
بود، که درست در اوجِ قدرتِ  یعتیو گفتمانِ شر ،یعتیشر

، مطرح ار ینیچهل، راهِ نو یدر دهه یکیچر یِمشگفتمانِ خط
ه، دور آن یِانقالب یهاکرد، که متاسفانه، توسطِ سازمان

 !نشد یریگیپ
 
 



 
دارای سه و ماندگار،  یانقالبِ اصول کی ،یعتشری نگاهِ  در ●

 :است یاصل یمرحله
 

 فکری انقالبِ ⬥
 اجتماعی انقالبِ ⬥
 یاسسی انقالبِ ⬥
 
 
 فکری انقالبِ ⚡
 
که  ،است یانقالبِ فکر کیکارِ مبارزان،  اولِی مرحله ●
 یروین کیو  ،یانقالب _ یانسان یشهیاند کیوجودِ  ازمندِین
 نیا انتقالِ یمسئول، برا یشدهیسازمانده شگامِیپ

 نیا شدنِ یو عموم نیگزیمردم، و جا یبه توده ی نوشهیاند
 نیتریو طوالن نیتریاصل وجامعه است.  در سطحِ شهیاند

 .است یانقالبِ فکر یهمین مرحله ،یبخشِ هر تحولِ اجتماع
 روشنفکرانِ  یعهده ردوره، ب نیدر ا هاتیمسئول نیترشیو ب

این متفکرانِ از  ،یآگاهخود نی، که پلِ انتقالِ ااست مبارز
 هستند. ،مردم یبه توده ،یفکرانقالبِ 

 
 
 



 
 اجتماعی انقالبِ ⚡
 
انقالِب  ی است. وانقالبِ اجتماعی ی دوم، مرحلهمرحله ●

که  ،یانقالب یهاشهیمعناست که: آن اند نیبه ا ،یاجتماع
. شودجامعه، وارد  تِینیاز ذهنِ مردم، به عامری ذهنی است، 

شده در مردم، در  جادیا یِفکر راتِییآن تحوالت و تغ یعنی
 نیا و د،کن دایپ و عینی مشخص یتمامِ اندامِ جامعه، حضور

قابل  ،یو نهاد ،یهنر ،یفرهنگ یهاعرصه یِحضور، در تمام
 ،ینهادساز :یانقالبِ اجتماع نیاوجِ ا که، دمشاهده باش

ها، و متشکل شدنِ مردم، در نهادها، انجمن ،یابیسازمان
 .است یو احزابِ مردم ها،هیها، اتحادسازمان

 
 
 سیاسی انقالبِ ⚡
 
و  مرحله نِیآخر است. یاسسی انقالبِی سوم، مرحله و ●

 ،یریو به تعب استبدادی است، نظامِ حاکمِ به یینها یضربه
. تاس شده توسطِ مردمساختارِ از قبل محکوم نیلگدِ آخر به ا

 که، در ییهاآن خواسته یِقانون "تحققِ" یاست برا گامیو 
 شده "پذیرفته" ی دومدر مرحله و ،"مطرح" اول یمرحله
 نی. هر چند که متاسفانه، ما هنوز هم، قادر به تحققِ چناست

 .نیستیم ،ناخودم یِدر تحوالتِ اجتماع ،یروندِ اصول



 
 یرابطه است که، رسالتِ روشنفکران هم، دارا نهمی در ●

انقالِب  یمرحله در ،"یبخشیخودآگاه"سه مولفه است: اول، 
اِن ، از متفکریانقالب _ یانسان یهاشهیبا انتقالِ اند ،یفکر

انقالِب  یمرحله در ،"یبخشسازمان"به مردم. دوم،  برجسته
فکری و  یِاریو هم ،یابیه سازمانبا دعوتِ مردم ب ،یاجتماع

ن. اتوسطِ خودش یابیامرِ سازماندر تحققِ  ،آنانبا تشکیالتی 
 با شرکتِ  ،یاسیانقالبِ س یمرحله در ،"یبخشیآزاد"و سوم، 

جلوتر از گامی ، آناندر کنارِ مردم، همراهِ با حضورِ در مبارزه، 
، و و همراهی "یگامشیپ"، با آنان ، اما، دست در دستِآنان
 یِندگیها، و به نماو فاصله گرفتنِ از توده "یتازشیپ"نه 
حکومِت  کیجز  اش،جهیاقدامِ به انقالب کردن! که نت ،آنان
 !ستین ، و در نهایت توتالیتر،یکتاتورید
 
، در ارسالتِ روشنفکرانِ مبارز ر م،بخواهی اگر پس ●
هر  یِارسالتِ سه مولفه نیا م،یفرموله کن ،یعتیشر یشهیاند

 عبارت است از: ،یروشنفکرِ مسئولِ مبارز
 

 یبخشخودآگاهی ⬥
 بخشیسازمان ⬥
 یبخشآزادی ⬥
 
 



 
 وضعیتِ کنونیِ ما�� 
 
، تا حدِ موردِ نیاِز ستا "یفکر انقالبِ" کی کهی اول، مرحله ●

شده انجام  ،روشنفکران دیگرو  ،یعتیشر ما، توسطِامروزِ 
زیستنِ چهل ساله، در فضای با  ،نیز ما مردمِ  ضمن،است، و در 

 "ملی یِآگاهخود"به گرای سوپر ارتجاعی، تمامیت حکومتِ این
برای رفتنِ به سوی یک الزم،  ی"خودآگاهیِ اجتماعی"و 

 ،متاسفانه کهاند، هر چند هدیرس ،ی سکوالر دموکراتجامعه
ی "خودآگاهیِ انسانی"آن فاقدِ ان، ش، اکثریتِهم هنوز
 !اندبخشرهایی

 
در  ،"یانقالبِ فکر"ی مرحلهآن اکنون  ،من به نظرِپس،  ●

ضروری برای یک تحولِ سکوالر  حدِ البته در، ی ماجامعه
 آنبه  ایرانی، شهروندانِ، و صورت گرفته است ،دموکراتیک

 اند.نسبی رسیدهی "خودآگاهیِ ملی"و  "خودآگاهیِ اجتماعی"
در  ، که"خودآگاهی" ذهنی و هپروتیِآن معنای به نه البته، 
به آن معنا ، وجود دارد ما ذهنیِ برخی از روشنفکرانِذهنِ 

نها ت بلکه، !!شده باشند فیلسوفباید  ،جامعه افرادِی همه ،که
جامعه،  "خودآگاه، فعال، و فداکارِ"ما، آن بخشِ ، حد که ایندر 
ی در کجای این جامعهمان کجاست؟ و جایگاهِ  :که یمبدان

 ایم.ایستاده مدرن، جهانِناموزون، و آن 
 



 
، که "خودآگاهیِ ملی"و آن  "اجتماعی یِآگاهخود"آن  آری! ●

گفت، به این معناست: درکِ چگونه استثمار شریعتی می
 درکِو  شدن، درکِ چراییِ جایگاهِ فرودستیِ خویش در جامعه،

 نه دانستنِ مکتبِ ی جهانی، وجایگاهِ حقیرِ ما در جامعه
نوز آنچه که هالبته و دیگر مقوالتِ روشنفکری! و  سم،یمارکس
است، که در  "خودآگاهیِ انسانی"ی ما نیازمندِ آن است، توده

کنونی ممکن نیست، و نیازمندِ بسترِ مناسبی است  این مردابِ
 بستریو آن بسترِ مناسب،  ،آن خودآگاهی برای سر زدنِ

 برخوردارِ از آزادی و برابری. است
 
و نیز کسبِ  ، پس از پنج دهه کارِ فکریِ گسترده،اکنون ما ●

از یک حکومتِ مذهبیِ  "سازدوران"اما  "بارفاجعه"ای تجربه
، در آن معنای محدود و نازلِ "انقالبِ فکری"ی مرحلهارتجاعی، 

آن، و تا آن حدی که در این مردابِ حکومتِ ارتجاعی ممکن 
 انقالبِ " یمرحلهی آستانهدر  ایم، واست را، طی کرده

به کلِ انداِم  ،هابردنِ آن ایده یمرحله ،میسته "یاجتماع
 با ایجادِ نهادهای مدنی. ،و نهادینه کردنِ آنجامعه، 

 
 ،بینس به طورِ ،"یفکر انقالبِ"که، آن آن با توجه به اکنون،  ●

 انقالبِ " یمرحلهی دومِ انقالب، که مرحله تحقق یافته است،
با  نو، همان فکرِ  حال باید،آغاز شده است.  است، "یاجتماع
 و احزاب، کاها،یها، سندهیاتحاد های مدنی،گیریِ نهادشکل



نهادینه شود، و این تحولِ فکری، از صورتِ فردی، به یک 
از  بخشی یمثابهتحولِ اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود، و به 

 هر ایرانی درآید. فرهنگِ شهروندی و ملیِ
 
که مردم به  است، "یانقالبِ اجتماع" کاصولی، ی راهِآری!  ●
حد مت نهادینه شوند، و بعد باهم دیبا ،کهبرسند نتیجه  نیا

 اگر انجام .بخواهنداز دولت شان را مطالباتِبا قدرت  و، شوند
 ،را شروع کنند یمدن یِنافرمان نپذیرفت،اگر و ، چه بهتر ،داد
 :دهدینشان م را راه خودشمبارزه ند، بعد وبر شیپ و

 شروع را حرکت شما .سُبُل نا هُمو ال َّذین  جاه دوا فینا ل ن هدِی ن َّ
اه را ر مبارزه خودش بعد د،یبزن کایسند د،یبزن هیاتحاد د،کنی

 خواهد داد.به شما نشان 
 
ی بعد، با همیاری و همکاریِ این نهادهای مدنی، و در مرحله ●

آلترناتیوِ ملی، و یا یک جنبِش و اتحادِ سیاسیِ آنان حولِ یک 
، و در صورِت "تحولِ سیاسی" کیملی، به سوی  گریِمطالبه

 ،"یاسیس انقالبِ"به سوی یک  استبدادی، مقاومتِ حاکمیتِ
 حرکت کنیم.

 
ن ای متشکلِ از است سیریاصولی،  انقالبِیک  ،من دِیاز د ●

. اما یاسیس انقالبِ ،یاجتماع بِانقال ،یانقالبِ فکر :سه مرحله
مانعِ  ،جمهوریِ فقاهتی فاجعه آن است که، رژیمِ ضدِ مردمیِ 

و با شدتِ تمام به دنبالِ ی انقالبِ اجتماعی است، تحققِ مرحله



و ما ناخواسته داریم به سمِت نابودیِ نهادهای مدنی است، 
 وضعیت، رویم. و اینیک انقالبِ سیاسیِ زودهنگام پیش می

 کننده است.نگرانسخت  ،برای مبارزانِ آگاه
 
ا ب نهو  ،موافقیم ی چریکیمسلحانه یمبارزهروشِ با ما نه  ●

 آینددر میان می که هر چند سال ی،حکومت طلبانِاصالح روشِ
 آنان !!ندنکمیرا رد  یسیرئ یمثالً آقا و ،دهندمی ییرا کی و
، زامروو  ،بودند یناطق نوردر پیِ رد کردنِ  ،شیپ سالِ ستیب

 ،دند کهیرس ییبه جا !!،یطلباصالح رشد و تکاملِ رِیمس در
 دیبا ،در دورِ بعدی ،و احتماالً !رد کنند را یسیرئ یآقا باید

 !!را رد کنند یابوبکر بغداد
 
مبارزه برای "از نظرِ من، رسالتِ مبارزاتیِ هر روشنفکر،  ●

است، و روشِ مبارزه بستگی به شرایطِ جامعه دارد،  "رهایی
در نوسان است. و یک انتخاِب  "انقالب"تا  "اصالح"و از روشِ 

و در طولِ مبارزه نیز، در حالِ پیشینی نیست! ی بخواهانهدل
 تغییر و تحول است.

 
 
 
 
 
 



 
 .دندار حرکت توانِو ، است سردامروز دل ایران ملتِ  ●

و ند، اهشد سینومقالهو  ها کردرا رهملت  نیز روشنفکران
کی ی .اندبه فراموشی سپردهرا  شانیِاجتماعمبارزاتی و  تعهدِ
نویسند!! آن هم در زمانی گفت آنان روزی سیصد مقاله میمی
فس ساعت ن رند، وقت ندارند دونان ندارند بخو مردم که

 ه!مقال کیچه برسد به خواندنِ حتی بکشند، 
 
ملت  نینجاتِ ا !ل باشحبرو دنبالِ راهِ !جناب دست بردار ●

ی محورمطالبه ،ی استاعتراضاتِ مدن ،ی استدهسازمان
هم قدم دهی، دهی میسازماننهادسازی و تو که شعارِ  .است

ِی ی روشنفکرگانهو به رسالتِ سه !سیمقاله ننو تنها !ردارب
 "یبخشبخشی، و آزادیبخشی، سازمانخودآگاهی"خویش، که 

 است، بازگرد!
 
برخیزید!  !یعتیشر خطِ روشنفکرانِای  !روشنفکران یا ●

از  است حرف و حرف و حرف! بس د،یبکن ید، کاریقدم بردار
شما  خورده است!به هم  مانحالِ ،میمقاالت را خواند نیبس ا

قورمه  د؟یدوست دار را ییغذاچه  ؟دیدوست دار یچ
ما هم  د!خوریهم مه تان بحالِ ،دیهفته بخور کی ؟یسبز

هر های شما همین احساسِ تهوع را داریم! ی مقالهدرباره
 .باشد یامقاله

 



 
بد شده مان حالِ  ،میما خواند و دیتاز بس شما مقاله نوش ●

حالتِ تهوع به ما  ،شماهپروتیِ دیگر با دیدنِ مقاالتِ و  ،است
 ! گرچهبا تهوع ستا یمساو من مقاله یبرا !دهدمی دست

 !نمبخوا دیباناچاراً اما  رم،وایباال ب ورا بخوانم  یناچارم بعض
 شما را طردرفته رفته د، و نکننمی کار را نیا مردماما 
 یدو راه سرِ رب ی بی روشنفکر، وقتیآنگاه، تودهو د، نکنمی

 را نخواهد رفت. یخوب راهِ ،و ضرورتاً حتماً ،ردیگقرار 
 
 

 نقدِ یک تاکتیکِ مبارزاتی�� 
 
اکنون مایلم نقدی کنم از یک تاکتیکِ مبارزاتی، که امروزه  ●

ها آغاز شده ی با رژیم، در زندانبه عنوانِ شکلی از مبارزه
است، و آن تاکتیک، اعتصابِ غذای زندانیان تا پای جان برای 

 اعتصابِ غذا امروز یکی آزادی و یا انجامِ یک خواسته است.
ی بعد یکی دیگه! بعد یکی دیگه، و هفته بعد کند، سه روزِمی

طوفاِن  یهپردازیم، و های اجتماعی به آن میما در شبکه
دیگر متوجه هم نیستیم که و کم کم ، کنیممی جادیا یتریتوئ

 فراموش شده است! ی اصلیمبارزه
 
 
 



 
کم کم  است. مسائل نیفراتر از ا ما جنبشِ اکنون نیازِ ●

 و ،به خود آئیم دیبا شویم!می میرژ دستِی چهیبازداریم 
ه ب اعتصابِ غذا کند، و همه یکیهر دفعه  ، کهمیونش چهیباز

 غذای زندانیان اعتصابِ یِمشخط این .میباش او دنبالِ نجاتِ
به این روِش  دیبا یزندان رانِکروشنف و ،ددهیجواب نم رگید

ن با ای، نیروهای اطالعاتی، بدانند که و مبارزاتی پایان دهند،
 اند!گذاشته کار مردم را سرِ روش، عمالً

 
روِش توانست میدر زمانِ دیگری که  این روشِ مبارزه، ●

مردم  دهد، چونکارسازی باشد، امروز دیگر جواب نمی
 ندورینم دارند،یبرنم یکنند، قدمنمی ید، کارنکننمی تیحما
 زندانیانیِ آزاد خواستارِ و ندوشجمع  نیاو زندانِ یجلو

از  ،هم پس بهتر آن است که دیگر، زندانیانِ مبارز شوند.
به مسائل و  دیبابردارند. ما دست  روشِ مبارزه، نیا

 .میفکر کنتری های کالنروش
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