
  تظاهرات کارگریمقدمات دربارۀ 
  

انجام يش بينی و پتظاهرات کارگری، برای آنکه درست به پيش برده شود، مانند هر کار ديگری، به 

  :، به اين مقدمات به صورتی کوتاه در زير می پردازيمدرست مجموعی از مقدمات نياز دارد

 روشن، فشرده و یخواست هاو شعارها اهداف تظاهرات کارگری، در هر مورد مشخص، بايد در  )١

منافع و خواست های وسيع  منعکس کنندۀکه ای  دقيقًا فرموله شده شعارها و خواست هایموجز، يعنی در 

  .ترين تودۀ طبقۀ کارگر و تودۀ مردم باشد، در يک اعالميۀ کوتاه و قابل فهم برای توده ها نوشته شود

ی به رساندن و بردن خواست ها و شعارهای  يعن،پيش برد موفق تظاهرات کارگری به تبليغ )٢

زمان مورد نياز و سازماندهی تبليغ . تظاهرات در بين وسيع ترين تودۀ طبقۀ کارگر و ساير توده ها نياز دارد

. تظاهرات کارگری امر بسيار مهم و دقيقی است که رهبری تظاهرات بايد بدان توجه الزم و کافی داشته باشد

   :تبليغ تظاهرات بايد به آنها توجه شود عبارتند ازموارد اساسی ای که در 

د به آوردن تودۀ وسيع  که هرچه عام تر و دوربرد تر باش،نوع و اهميت خواست ها و شعارها )الف 

  برای تبليغ نياز دارد؛ تری به تظاهرات و بنابراين به زمان بيشتر، نيروی متمرکز تر و سازمان يافته تر

در بين کارگران و ساير توده ها، و ارزيابی اينکه خواست ها و شعارهای بررسی نتايج تبليغ  )ب 

نتيجه گيری درست از اين  (تظاهرات و کار تبليغی چه کميتی از آنان را به صحنۀ تظاهرات خواهد آورد

ه واکنش هائی کدرست  و پيوند با تودۀ طبقۀ کارگر و ساير توده ها، و نيز به بررسی  له به ميزان ارتباطأمس

  ؛)می دهند، بستگی دارداين توده ها به تبليغ تظاهرات نشان 

  .وارد خواهند شد نيروهای دوست و دشمن که در صحنۀ تظاهرات بررسی تناسب )پ

. تظاهرات کارگری مانند هر عمل مبارزاتی طبقۀ کارگر به رهبری منسجم و آگاهانه نياز دارد) ٣

 باال، مسائلهای تظاهرات، تبليغ آن با در نظر گرفتن وظيفۀ رهبری تظاهرات تعيين خواست ها و شعار

  . سازماندهی و تنظيم کار تدارکاتی تظاهرات است

  : عبارت است ازسازماندهی و تدارک تظاهرات) ۴

  برقراری ارتباطات، تظاهرات کنترلهدايت و ،سازماندهی و تدارک نيروی انسانی برای پيشبرد) الف

اهداف، دامنه و چگونگی در مورد تصميم های توافق شده راساس تصميم گيری به موقع و سريع بو 

  تظاهرات و حدود تغييراتی که در صحنۀ عمل می توان اجرا کرد،

     . فراهم کردن وسايل به نمايش درآوردن تظاهرات)ب

بررسی تناسب نيروهای دوست و دشمن در صحنۀ تظاهرات و اينکه مخالفان تظاهرات چه جريان  ) ۵

حداقل در رابطه با نوع تظاهرات و صحنۀ برگزاری آن بسيار  ،و حدود مخالفت آنان چه خواهد بودهائی اند 

در تظاهرات کارگری بايد رابطۀ دقيق بين کار قانونی و غير قانونی و نيز رابطۀ دقيق بين فعاليت . مهم است

همۀ اينها بر مجموعۀ روشن است که . به دقت مشخص شودبرای به عمل درآوردن تظاهرات، مخفی و علنی 
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فضا و روح تظاهرات . کار سازماندهی، تدارکاتی، تبليغی و صحنۀ تظاهرات تأثير مستقيم خواهد داشت

در يک فضای غير قانونی برای انجام تظاهرات به زمان . قانونی و تظاهرات غير قانونی به کلی متفاوتند

به ويژه در . بی تر، منضبط تر و منسجم تر نياز استبه سازماندهی بسيار انقال. بيشتری برای تبليغ نياز است

. تظاهرات غير قانونی بايد درک درست و دقيقی از ارتباط کار مخفی و علنی برای مقدمات تظاهرات داشت

به خصوص در تظاهرات غير . بايد دور از دسترس دشمن باشددر تظاهرات غير قانونی رهبری تظاهرات 

توجه داشت که دشمن اصلی خود دولت است و در نظر گرفت که دولت قطعًا نيروی خود را برای بايد قانونی 

در نظر داشتن اين مسأله بی ترديد بر سازماندهی، تدارک، تبليغ، . سرکوب تظاهرات به کار خواهد برد

و بر  ،  آنظت آن، بر آرايش صحنۀ تظاهرات، نوع و محلاوسايل به نمايش درآوردن تظاهرات، کنترل و حف

 .ثأثير مستقيم خواهد داشتآمادگی برای تغييرات سريع در پيشبرد تظاهرات، 

نوع، صحنه و محل تظاهرات بسته به قوائی که دوست و دشمن وارد صحنه و محل تظاهرات )  ٦

برای رساندن خواست ها، .  تبليغی تظاهرات کارگری اهميت ويژه داردجنبۀخواهند کرد و نيز در رابطه با 

اما صحنه .  نيستمناسب صحنه و محل دور از حضور تودۀ مردم ،شعارها و به طور کلی صدای کارگران

. د يکسان باشندن نمی توان،ها و محل های تظاهرات برحسب قوائی که کارگران می توانند به ميدان آورند

بايد به نمايش هدف تظاهرات کارگری عالوه بر رساندن خواست ها و شعارهای کارگران که روشن است 

ه جامعه باشد و نه بسرمايه داران، دولت و به طور کلی به از جهات مختلف به کارگر گذاردن قدرت طبقۀ 

 طبقۀ کارگر در نفس طرح خواست های کارگری و به طور زيرستم بودن. نمايش گذاردن مظلوميت اين طبقه

بنابراين .  مستتر است،ين ظلم اجتماعی است که بنيادی تر،کلی در نفس مبازرۀ اين طبقه برای رفع استثمار

يکی از اهداف مستقيم تظاهرات کارگری بايد به نمايش گذاردن قدرت کارگران در پيش برد خواست ها و 

و يا تظاهراتی که به تجمع در يک تظاهرات مجتمع و ثابت در يک ميدان يا يک پارک . شعارهايشان باشد

مؤثر و موفق زمانی می تواند ژه اگر اين تظاهرات غير قانونی باشد، ميدان يا پارک منتهی می شود، به وي

باشد که برآورد نيروی شرکت کننده به نفع تظاهرات، برحسب محاسباتی که پس از کار تبليغی صورت می 

می تواند چندين برابر نيروی مخالف تظاهرات اعم از دولتی يا اوباش طرفدار اين نيرو  نشان دهد که ،گيرد

 در يک ميدان يا پارک، بسيار کمتر ات،تظاهرشرکت کننده در اگر نيروی . باشدديگری يا هر اوباش دولت 

روشن است که در اين . از قوای سرکوبگر باشد، در محاصره قرار خواهد گرفت و سرکوب خواهد شد

ه هيچ چيز  کنندگان تظاهرات تنها می توانند مظلوميت کارگران را به نمايش بگذارند و نبرگزارصورت 

 و صحنۀ ديگری از تظاهرات کارگری، به ويژه اگر نيروی های شرکت کننده در تظاهرات  نوع. بيشتر

بسيار زياد نباشند، می تواند به صورت خيابانی و متحرک صورت گيرد، هر چند ممکن است نتوان اعالميۀ 

در را ش کرد و شعارهای تظاهرات تظاهرات را برای شرکت کنندگان خواند، اما می توان آن را بين مردم پخ

اين نوع تظاهرات را می توان، حتی در يک روز، . به نمايش درآورد ،حتی اگر کوتاه مدت باشد ،بين مردم

در اين نوع از تظاهرات .  کردبرگزار، در بين مردم  های مختلفخياباندر چندين شهر در چندين بار، 
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به  توان صدمات وارد به تظاهر کنندگان و به ويژه  می، از طريق کنترل و حفاظت تظاهرات،کارگری

  .  کنندگان آن را تا حداقل کاهش دادبرگزاررهبران و 

  

  ٢٠٠٩ مه ۵ ، ١٣٨٨ ارديبهشت ١۵

  بهروز فرهيخته


