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رت قي پرداختن به مسائل عمی برای انهيزم: تجمع پارك الله  
 

  ١٣٨٨ ارديبهشت ٢٠شنبه يک                                                                           ی کارگرني از فعالیجمع 
 

آشی  تجمع اول ماه مه امسال در پارك الله تهران، به صحنه آشكار وحشيگری و آزادی

پيش از آنكه تجمع صدها زن و مرد آارگر و روشنفكری آه به . جمهوری اسالمی تبديل شد

له آمده بودند، شكل و نظم بگيرد، حمله قصد برگزاری مراسم روز جهانی آارگر به پارك ال

 نفر از تجمع ١٥٠بيش از . تعداد بيشماری از نيروهای انتظامی و لباس شخصی ها آغاز شد

از اين افراد فقط تعداد اندآی آزاد شده اند و برای آزادی بقيه، . آنندگان با ضرب و شتم و توهين، دستگير شدند

ارزه متحد و گسترده برای آزادی بدون قيد و شرط همه دستگير شدگان در روز مب. وثيقه های سنگين تعيين آرده اند

جهانی آارگر به يك مساله مبارزاتی روز برای آل جنبش آارگری و نيروهای چپ و مترقی و آزاديخواه تبديل شده 

  .است

ر زندان به سر می برند و شايد در شرايطی آه آماآان بسياری از دوستان و رفقايمان در ارتباط با تجمع پارك الله د

سرنوشت نامعلومی دارند، باز آردن بحث جمعبندی از سياست و نحوه اجرای تجمع پارك الله، نا به هنگام به نظر 

به ويژه . ولی به عقيده ما، بی توجهی به اين مساله زيان های بسياری برای جنبش ما در پی خواهد داشت. برسد

ان ها، فقط به صدور اطالعيه هايی در محكوميت ضرب و شتم وحشيانه و اينكه تقريبا همه گرايش ها و جري

متعجب تر می شويم، وقتی آه به .  اين سكوت يا بی توجهی، باعث تعجب است. دستگيری های گسترده  پرداخته اند

  به بخش چپ جنبش دانشجويی، خيلی ها سريعا به جمعبندی از آن١٣٨٦ياد می آوريم بعد از ضربه آذر ماه 

چپ "و " نامعقول"دستگيری ها پرداخته، راديكاليسم را مورد حمله قرار داده، گناه سرآوب  را به گردن حرآات 

آه به نظر ما ديدگاهی نادرست و محافظه آارانه (اگر امروز آسانی با همان ديدگاه . دانشجويان انداختند" روی

اما . سازمان دهندگان اين تجمع بپردازند" ماجراجويی"اد از به وقايع پارك الله نگاه آنند، قاعدتا بايد به انتق) است

  ! فعال همه سكوت آرده اند

منظور از ما، آل فعاالن حيطه جنبش آارگری (بگذاريد از اينجا شروع آنيم آه پيش از انجام اين تجمع، خيلی از ما 

ضايتی فزاينده ای آه در جامعه می دانستيم آه رژيم اسالمی به علت وضعيتی آه در آن گرفتار است و نار) است

مقامات انتظامی پيشاپيش به تهديد . وجود دارد، با تمام قوا از برگزاری مراسم اول ماه مه جلوگيری خواهد آرد

تجسم آردن . مستقيم و غير مستقيم فعاالن جنبش آارگری پرداخته، آنان را از انجام چنين آاری منع آرده بودند

حتی خيلی از ما، تاآتيك ها و نحوه عمل نيروهای سرآوبگر برای . ، آار مشكلی نبودصحنه ای آه پيش خواهد آمد

مطمئن بوديم آه با محاصره آامل پارك الله، تصوير . محاصره و سرآوب تجمع آنندگان را پيش بينی می آرديم

بنابراين از . شدبرداری گسترده از افراد، حضور لباس شخصی ها و دستگير آردن فعاالن سرشناس روبرو خواهيم 

  :  همه، به ويژه از سازمان دهندگان تجمع پارك الله سوال می آنيم



  آيا انتظار چنين چيزهايی را نداشتيد؟

  اگر داشتيد، چه تدبير و تاآتيكی برای خنثی آردن آن انديشيده بودند؟ 

   موقعيت رژيم داريد؟   و اگر نداشتيد، اين سوال پيش می آيد آه واقعا چه تحليلی از اوضاع سياسی جامعه و

يك تحليل يك سويه و غير ديالكتيكی، آه . فكر می آنيم آه بخشی از ما به طور آلی تحليل نادرستی از اوضاع دارند

بدون شك در اين نوشته، مجالی برای باز آردن . نتايج سياسی خوشخياالنه و ساده انگارانه ای را به همراه می آورد

:  و تقليل گرايانه با تحليل های سطحی سياسی نيست، ولی در حد اشاره بايد بگوييم آهارتباط ديدگاه اآونوميستی

بعضی از ما گمان می آنند چون رژيم گرفتار بحران است، چون انتخابات نزديك است و رقابت جناح های حكومتی 

به ويژه . ا يا آنجا آوتاه بيايدباال گرفته، يا چون نارضايتی مردم گسترده است، بنابراين احتمال دارد آه رژيم، اينج

. مطرح آنند" معقولی"اگر، جنبش های طبقاتی و اجتماعی نيز خواسته های خود را به اصطالح در چارچوب 

ابتدايی ترين  اقتصادی و رفاهی، يا ارائه عمدتابعضی از ما گمان می آنيم آه جلو گذاشتن يك رشته مطالبات 

در همين زمينه، اشاره به !  نبايد با سرآوب شديد از جانب رژيم روبرو شودًا، قاعدتخواسته های سياسی و اجتماعی

. می تواند مفيد باشد) در آستانه برگزاری تجمع پارك الله(يك گفت و گوی تلفنی در يكی از برنامه های ماهواره ای 

ر نمی توان حرآت آرد؛ اينها ببيننده ای از ايران به مجری برنامه ويژه اول ماه مه می گفت آه تحت اين رژيم اينطو

مجری در جواب می گفت آه اينطور . فردا نيروهای سرآوبگر را می آورند و نمی گذارند مراسم برگزار شود

اينها نمی توانند تعداد زيادی آارگر و افراد خانواده هايشان را آه آمده اند روزشان  را جشن بگيرند و . نيست

  ) ل به معنینق! (شيرينی بخورند را سرآوب آنند

توانيم اگر اين جواب نشانگر يك تحليل سياسی نادرست و توهم آفرين از اوضاع نيست، پس چيست؟ وقتی آه نمی 

سياست، بين بحران اقتصادی و ملزومات سياسی آن، بين نارضايتی خودجوش توده ها رابطه صحيحی بين اقتصاد و

  . نگری در تحليل از اوضاع هستيم و پياپی غافلگير خواهيم شدو اقدام آگاهانه سياسی برقرار آنيم، محكوم به سطحی

" اعالم"اين سياست آه : به نظر ما يك سياست ديگر هم در برنامه ريزی تجمع اول ماه مه تهران تاثير گذاشته است

د تشكل بر مبنای اين سياست، همين آه چن. بگذاريد اين مساله را بيشتر باز آنيم. آن" اجراء"تجمع مهم است، نه 

حاضر شوند با هم فراخوان تجمع اول ماه مه را امضاء آنند و خواسته های مشترآی را جلو بگذارند، مساله حل 

) و ساير جنبش های اجتماعی(البته ما هم فكر می آنيم خيلی خوبست آه تشكل های مختلف جنبش آارگری . است

ست و اهداف مشترآی را جلو بگذارند، توده های وارد يك اتحاد مبارزاتی شوند و در مناسبت های مختلف، سيا

اما، اولين سوال اينست آه مضمون آن سياست و اهداف مشترك . وسيع را با آن آشنا آنند و به مبارزه برانگيزند

چيست؟ تا چه حد با اوضاع خوانايی دارد؟ تا چه حد منافع اساسی مبارزات طبقاتی و اجتماعی را پاسخ می دهد؟ تا 

 مبارزات و جنبش های موجود را در جهت يك دورنمای انقالبی ارتقاء می دهد؟ در عين حال، مساله به چه حد سطح

سازماندهی مبارزات معين، پيدا آردن شكل . صدور يك فراخوان، يا ليست آردن يك رشته خواسته ها، ختم نمی شود

اعالم خواسته ها، ارتقاء آگاهی، و های مناسب برای به ميدان آوردن قشرهای مختلف مردم برای ابراز وجود، 

در مقابل، ناتوانی در .  دارد، نقش تعيين آننده در پيشروی و تكامل جنبشتحكيم همبستگی و روحيه مبارزاتی آنان

سازماندهی مبارزات، عدم اجراء يا اجرای نيمه آاره برنامه های اعالم شده مبارزاتی، و نداشتن ابتكار عمل و 



ار زدن موانعی آه رژيم مرتبا در مقابل جنبش قرار می دهد، به روحيه عمومی ضربه می تاآتيك صحيح برای آن

در اين صورت است آه . زند و باعث تضعيف رشته های پيوند ما با آارگران و بقيه توده های ستمديده می شود

  .شودزمينه برای ياس و محافظه آاری، در قالب جمعبندی های راست روانه از شكست ها فراهم می 

بی توجهی به ويژگی محيط های مختلفی آه مبارزات در آنجا انجام می شود و تعميم دادن يك روش واحد به شرايط 

در اين زمينه، مشخصا بحث ما در مورد سوابق و تجربيات . متفاوت نيز می تواند يكی از اشكال های آار ما باشد

 و تناسب قوای متفاوت ميان صف جنبش مردم و صف مبارزاتی متفاوت در مناطق مختلف، فضای سياسی متفاوت،

برای مثال، مراسم های اول ماه مه در شهرهای آردستان و تجمع اول ماه مه در پارك الله تهران، . رژيم است

اما در آردستان، عليرغم چند نوبت دستگيری فعاالن، و سپس حضور . ظاهرا چارچوب و سياست واحدی داشت

اين يك تفاوت مهم است آه از تناسب .  و ضرب و شتم مردم، مراسم ها برگزار شدندگسترده نيروهای سرآوبگر

  .قوايی متفاوت، و تجربيات و توانايی های مبارزاتی متفاوت، حكايت می آند

اما آنچه در پارك الله اتفاق افتاد را از سياست اين دوره رژيم، يعنی در شرايط بحران جهانی نظام سرمايه داری و 

اين درست است آه طی سی سال گذشته، سرآوب . ابسامان داخلی در آستانه انتخابات نمی توان جدا آردشرايط ن

مبارزات مردم و جلوگيری از مقاومت و تشكل مستقل توده ها همواره در دستور آار جمهوری اسالمی قرار داشته 

 فراگير روبرو می بيند و برای چنين است، اما حاال دوره ای است آه دستگاه حاآمه خود را با احتمال شورش های

يعنی افزودن بر نقش امنيتی آن در (تغييراتی آه در وظايف و عملكرد نهاد بسيج  داده شده . دورنمايی آماده می شود

. با چنين دورنمايی طراحی شده است) محالت و محيط های آار و شرآت دادن آن در سرآوب مستقيم مبارزات

 مبنای تازه ترين تمرينات پليس آشورهای امپرياليستی، مانور سرآوب شورش واحدهای ويژه ضد شورش بر

جلو می آيند و گروه ديگر بايد انواع تاآتيك ها و " ما گرسنه ايم"يعنی يك گروه از آنان با شعار . گرسنگان می دهند

رای مهار يك تظاهرات، شك نكنيد آه رژيم هر بار آه نيروهايش را ب. ابزارهای سرآوب را روی آنان امتحان آنند

تحصن يا اعتصاب اعزام می آند، به اين ماموريت به مثابه مانور و تمرينی برای وقايع آتی نيز نگاه می آند و به 

  .جمعبندی و درس آموزی از آن می نشيند

ند اين مساله می توا. چنين اوضاعی، جامعه با يك مساله فوری يعنی انتخابات رياست جمهوری نيز روبروستدر

عليرغم خواست آل هيئت حاآمه، به تشديد رقابت ها و تضادهای درونی آنها، و نتيجتا به تضعيف عمومی حاآميت 

حكومتيان به اين مساله به خوبی آگاهند و همه تالش خود را به آار می برند تا نگذارند توده های مردم با . بينجامد

يكی از حربه . ن را با جسارت و پيگيری بيشتری مطرح آننداستفاده از اين تضعيف، جلو بيايند و خواسته هايشا

های حاآميت، آشاندن مردم به انتخابات ارتجاعی، و دامن زدن به اين توهم است آه ممكنست بخشی از خواسته 

آنها . ولی برنامه ريزان جمهوری اسالمی به اين حربه بسنده نمی آنند. های مردم توسط اين يا آن جناح عملی شود

آافيست همين روزها به دور و بر خود . طريق عوامل و خبرچينان خود دارند مرتبا نبض جامعه را می گيرنداز 

در محيط آار، در فضاهای آموزشی، در اتوبوس و تاآسی، در آنار بساط روزنامه فروشی ها، . نگاه دقيقی بيندازيد

وظيفه . انتخابات، به نظرسنجی روزمره می پردازندآسانی را گمارده اند آه با طرح سوال يا تيله انداختن در مورد 



اينان، مشخص آردن افت و خيزها در رويكرد توده ها نسبت به انتخابات و جناح های مختلف، و نيز درجه خشم،  

  .بی تفاوتی و يا توهم جامعه در اين مورد است

با چنين دورنمايی از بحران و مقاومت و خيزش، واضح است آه هرگونه افشاگری از طرح ها و اهداف سياسی و 

اقتصادی و نظامی و امنيتی رژيم، و هر حرآت آگاهگرانه ای آه به برانگيختن قشرها و طبقات محروم و ستمديده 

به . رژيم اين خطر را احساس می آند. اشته باشدآمك آند، می تواند تاثيراتی به مراتب عميقتر از پيش بر جامعه د

" براندازی"همين خاطر، حتی مسالمت آميزترين اعتراض ها يا محدودترين افشاگری ها عليه نظام را تالش برای 

در اين شرايط، فراخوان های مبارزاتی، سازماندهی . بدهد" براندازی نرم"تلقی می آند؛ حتی اگر به آن عنوان 

ن و جوانان، تبليغ و ترويج در مورد تشكل سازی مستقل و حزبيت، و ترسيم دورنما و اهداف انقالبی آارگران و زنا

خفه آردن آگاهگری ها، سرآوب . در جنبش های طبقاتی و اجتماعی، برای رژيم غير قابل تحمل تر از پيش است

وری اسالمی اهميتی بيش از پيش سازماندهی ها، و مهار مقاومت ها و مبارزات آگاهانه و يا خودجوش، برای جمه

؛ "معقولند"حاآمان به هر تجمعی از اين زاويه نگاه می آنند؛ نه صرفا اينكه سازمان دهندگانش چقدر . يافته است

  "!  فقط جشن بگيرند"است؛ يا آمده اند " آوچك"جمعشان چقدر 

يعنی به . ه خودمان همينطور نگاه آنيمرژيم به اين جنبش و فعاالنش چنين نگاه می آند؛ پس بهتر است خودمان هم ب

رسالتی آه بر دوشمان است، نقشی آه می توانيم ايفاء آنيم، و پتانسيلی آه برای دگرگون آردن اوضاع در اختيار 

متاسفانه نحوه عمل ما در تجمع پارك الله، آه با بی توجهی به  احتماالت آشكار و نداشتن ابتكار . داريم، آم بها ندهيم

در نتيجه، آنچه در پارك الله به .  خورد، نشان داد آه ما هنوز رسالت خود را به درستی درك نكرده ايمعمل رقم

آيا به راستی با چنين روحيه و رفتاری می توانيم . جنبش آارگری و فعاالنش بود" مظلوميت"نمايش درآمد، 

يد گوشزد آنيم آه در مقايسه با دانشجويان پيشروی آنيم؟ می توانيم پرچم آرمان بزرگ رهايی را به دوش بگيريم؟ با

، آنان الاقل اين درجه از تدارك، توانايی و جسارت را داشتند آه عليرغم دستگيری ده ها نفر، ٨٦چپ در آذر ماه 

همان طور آه . چنين اتفاقی در مراسم پارك الله نيفتاد.  آذر را به شكلی موفقيت آميز برگزار آنند١٣تظاهرات 

همراه با (تجمع و سپس تبليغات اينترنتی و ماهواره ای حول آن " اعالم"م، شايد برای بخشی از ما فقط باالتر گفتي

. اگر چنين است بايد بگوييم آه حتی در اين زمينه هم درست حساب و آتاب نمی شود. آفايت می آرد) بزرگ نمايی

ی و سپس محكوم آردن سرآوب آن تجمع از اگر سطح توقع ما، انعكاس فراخوان يك تجمع در رسانه های بين الملل

سوليدارتی "طرف مجامع و نهادهای بين المللی باشد، بايد بگوييم آه در اين حيطه دست امثال آوهستانی نژادها و 

آه شامل بخش " افكار عمومی. "خيلی بازتر از تشكل های جنبش آارگری است" صدای آمريكا"ها و تريبون "سنتر

 و زحمتكشان می شود، اين خبرها و اعالم محكوميت ها را از زبان و همراه با تحليل و گسترده ای از آارگران

تحت تاثير جهت دهی های آنها . تفسير بورژوازی بين المللی و سخنگويان به اصطالح آارگری آنها خواهد شنيد

دستاوردها از آن . ا باخته ايماگر عمدتا به دنبال اين نوع تبليغات و اين ابزارها باشيم، بازی ر. قرار خواهد گرفت

  .   آسانی خواهد بود آه امكانات اينچنينی را در انحصار خود دارند

به نظر . آاری ديگری نمی شد آرد. بعد از همه اين حرفها، ممكنست بعضی ها بگويند اوضاع همين است آه هست

شكل بر می گردد به درآی آه از رابطه بخشی از م. و از اين به بعد، می بايد آرد. ما، آارهای ديگری می شد آرد



يادمان نرفته آه از . فعاالن جنبش آارگری و چپ با توده های آارگر و به طور آلی توده های مردم در سر داريم

خود توده "چند هفته قبل از اول ماه مه، بخشی از اين فعاالن تبليغ می آردند آه در برنامه ريزی مراسم اول ماه مه، 

برگزار " معقول"به همين خاطر می گفتند آه مراسم بايد ".  داشته باشند و خودشان هم اجرايش آنندها بايد حضور

فراخوان علنی به شيرينی خوران اول ماه . شود و توده ها احساس نكنند آه دارند آار عجيب و غريبی انجام می دهند

در اين نوع نگاه " مشی توده ای"ه شدن در اينجا مجال نيست آه به آاريكاتوريز. مه از همينجا نتيجه می شد

اش، توده های آارگر را قابل و قادر به "مردم دارانه"فقط اين را می گوييم آه اين نگاه، عليرغم ظاهر . بپردازيم

درك شعارهای عمومی تر سياسی ـ اجتماعی و منافع عميقتر طبقه آارگر، و مبارزه آگاهانه در راه چنين منافعی 

  . نمی بيند

تاثير ! رفتيم" غير معقول"انجام شد و نه به دنبال آارهای " شيرينی خوران" برگرديم و ببينيم آار ما چه شد؟ نه حاال

واقعه پارك الله بر آن تعداد از آارگران آه به فراخوان اول ماه مه پاسخ مثبت دادند و در محل حاضر شدند، چه 

وبگر و نماينده سرمايه داری بيشتر شد اما احساس بود؟ شك نداريم آه خشم و نفرتشان نسبت به رژيم سرآ

سرخوردگی از به سرانجام نرسيدن يك فعاليت مبارزاتی و در نطفه خفه شدن تجمع : سرخوردگی را ناديده نگيريم

رژيم قوی "بروز اين احساس را در ميان بسياری از حاضران در تجمع پارك الله ناديده نگيريم آه . اول ماه مه

اصال تمام تالش جمهوری اسالمی اينست . چنين احساسی، تاثيرات ذهنی منفی به دنبال دارد". ضعيفاست و جنبش 

اين در حالی است آه رژيم واقعا در . آه چنين احساسی را به توده های مردم و مخالفان سياسی اش القاء آند

نات گسترده تبليغی و مالی و خود اين مساله آه حكومت با اين همه امكا. وضعيتی بحرانی و ضعيف قرار دارد

رسانه ای، برای جلوگيری از برگزاری يك تجمع چند صد نفری در شهر تهران، اينهمه نيرو بسيج می آند و دست 

. به چنين وحشيگری هايی می زند، نشان از وحشت هيئت حاآمه از گسترش آگاهی و برانگيزی امواج مقاومت دارد

تی است آه برای حفظ نظم و آب از آب تكان نخوردن، چنين رسوايی ها را به به راستی آدام رژيم مقتدر و با ثبا

  !    جان بخرد؟

به نظر ما برای مراسم اول ماه مه می شد آه نيروهای مختلف فعال در جنبش آارگری و همراهانشان مشترآا به 

 آارگری و زحمتكشی و نيز نقطه هر يك از اين نيروها، محله ای. نقشه ريزی و تقسيم آار و تعيين شعارها بپردازند

معينی از شهر را انتخاب می آرد و به طور مستقل، و بدون گل و گشاد بازی، گروه های آوچكی از افراد متعهد و 

اين گروه ها، با ارزيابی و نقشه و تدارك قبلی، در آن مكان ها به اجرای آآسيون های . مطمئن را سازمان می داد

آآسيون هايی آه از يك طرف برای نيروهای رژيم غافلگيرانه بود؛ و از طرف . اختندآوتاه مدت تبليغی می پرد

ديگر، امكان واقعی ارتباط و بحث با مردم را در مورد اول ماه مه و خواسته های جنبش آارگری و مسائل مهم 

وفقيت به انجام برسد آآسيون هايی آه می توانست با م. سياسی روز منجمله آارزار فريب انتخاباتی، ايجاد می آرد

بخشی از تدارك آآسيون های روز . و باعث تقويت همبستگی و روحيه مبارزاتی شرآت آنندگان و مخاطبانش بشود

اول ماه مه، می توانست و می بايست شعارنويسی بر ديوارها، آويزان آردن پارچه نوشته های بزرگ، پخش شب 

چه بسا برگزاری چنين آآسيون های در محالت زحمتكشی، . اشدنامه ها و تراآت های تبليغی در امكان مناسب ب

اينها آارهايی عجيب و غريب و . خود فرصتی برای بروز اعتراضات خودجوش هر چند محدود مردم محل می شد



آافيست آه . حتی بخش هايی از فعاالن جنبش آارگری، تجربه نزديك چنين آارهايی را دارند. نشدنی نيست

برای نمونه می توانيم به آآسيون .  گذشته شان را مرور آنند و از آن، طرح و نقشه بيرون بكشندتجربيات چند ساله

 در ترمينال اتوبوسرانی ميدان آزادی آه با شعار مرآزی آزادی فعالين آارگری و آليه ٨٥تبليغی اول ماه مه سال 

جالب . ی موفق و تاثيرگذار در نوع خوداآسيون:  نفر انجام شد اشاره آنيم٣٠زندانيان سياسی، با حضور بيش از 

 فعاالن جنبش آارگری و چپ به چنين آارهايی دست خواهند زد؛ به همين است آه خود رژيم فكر می آند آه قاعدتًا

  !!خاطر به افراد بسيج در محالت هشدار داده آه گوش به زنگ باشند؛ ولی خود ما زياد در اين باغ ها نيستيم

يات عينی غير قابل انكار، ممكنست آه آماآان بعضی ها بگويند اين حرفها،  خيالبافی و ذهنی با وجود همه اين واقع

!) در واقع انجام نداد(ممكنست آماآان پای خود را در يك آفش آنند آه تنها آاری آه می شد انجام داد . گری است

ولی سعی می آنيم خودمان را . ود گرفتبه هر حال، جلو اين جور فكر آردن ها را نمی ش. همان بود آه اتفاق افتاد

جای اين دوستان قرار دهيم تا ببينيم در چارچوب ديدگاه آنها از  سازماندهی مراسم پارك الله، آيا می شد بهتر از اين 

عمل آرد يا نه؟ برای مثال، با توجه به تجارب چند ساله گذشته، حدس زدن اين مساله دشوار نبود آه تعدادی از 

آيا تعيين يك . ريان يك تجمع غير قانونی دستگير خواهند شد و مشكل وثيقه های سنگين پيش خواهد آمدافراد در ج

بايد اين آار را به مثابه جزيی از سياست . سياست مشخص برای حل اين مشكل، از قبل ممكن نبود؟ به نظر ما بود

قعی می بايد از پيش، سياست مشترآی را برای چنين موا. تدارك آلی برگزاری تجمع اول ماه مه انجام می داديم

مثال اينكه تا آزادی بدون قيد و شرط همه آسانی آه دستگير شده اند، وارد اعتصاب . برای دستگير شدگان تعيين آرد

يا اينكه در مقابل سياست آزاد آردن برخی و نگهداشتن برخی ديگر از جانب رژيم مخالفت آنند و حد . غذا شوند

ما از همه سوال می آنيم آه آيا برخورد فردی به مساله . آه مانند تنی واحد در اسارت عمل آننداالمكان بكوشند 

دستگيری، آار درستی است؟ به اين معنی آه هر آسی در اين موارد بايد گليم خود را از آب بيرون بكشد؟ آيا گردن 

ی آه توان مالی يا امكان بيشتری برای گذاشتن به سياست وثيقه های سنگين، در عمل به اين معنی نيست آه افراد

جور آردن وثيقه دارند، بخت آزادی شان بيشتر است و آنان آه از هرگونه امكاناتی محرومند، محكوم به در حبس 

ماندن اند؟ آيا بی برنامگی در مقابل اين سياست رژيم، عمال به همبستگی و اتحاد مبارزاتی در صفوف جنبش 

هنگام سازماندهی هر آآسيون مبارزاتی، . ضربه نمی زند؟ چرا، می زند) اعی ديگريا هر جنبش اجتم(آارگری 

  . موظفيم آه به اين نوع مسائل هم فكر آنيم و برايش راه حل مشترك و جمعی در بياوريم

توقع و انتظار ما . در هر صورت، آنچه آه گفتيم فقط پيش درآمدی برای دامن زدن به بحث در اين زمينه ها بود

ست آه بحث عميق و گسترده در مورد اينگونه مسائل، خواه از طرف آسانی آه با گرايش ما احساس نزديكی اين

  .وقتش همين حاالست. بيشتری می آنند، خواه آسانی آه توافق چندانی با گرايش ما ندارند، پشت گوش انداخته نشود
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