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 همان  از   که   شد   منتشر   کارگری   و   مدنی   های گروه   برخی   سوی  از  حداقلی   مطالبات   مشترک   منشور   پیش   چندی 

 برخی  برشمردن   ضمن تا   هستیم درصدد   کوتاه متن    این   در  ما.  به دنبال داشت  را  هایی موافقت   و هامخالفت  ابتدا

 یادآور شویم.  نیز  را منشورهایی   چنین  نگارش   احتمالی  های ظرفیت   »منشور«، این   پیرامون  نکات 

 امضاها  خاستگاه (الف :  شامل   گیرددربرمی   را  حداقلی  مطالبات   منشور  بر  شده   وارد  نقدهای   که  اصلی  محور  چهار

 ؛امضاکنندگان   میان   در  ضدچپ   ی سابقه   با  مشکوک   امضاهای  برخی   وجود  ( ب  ؛هاآن   بودن  واقعی  اهمیت   و 

 اصلی  مسائل  گرفتن  نشانه   عدم (د   ؛« ملی  ستم»   قبیل   از  مسائلی  گشودن  عدم  و  کارانهمحافظه   ماهیت ( ج 

یابی آزاد و مستقل گونه مانع در راه تشکل   و ضرورت تاکید بر رفع هر  معیشت  و  دستمزد   وضعیتکارگران از جمله  

 .کارگر در برابر بورژوازی ایران ی کارگران و همچنین حق برخورداری از اعتصاب به عنوان ابزار سیاسی طبقه 

 .شود   بررسی  جداگانه   و  مختصر  شکل   به  باال  موارد   از کدام  هر  تا  شد   خواهد   تالش ادامه   در 

 ها آن   بودن   واقعی  اهمیت  و  امضاها   خاستگاه (  الف

 پیوندی   دارای  آن  بانیان  که   است  این   یا اطالعیه   بیانیه  منشور،   فراخوان،  هر  های مشخصه   از  یکی  تردید  بدون

 و  ترین بزرگ   همواره   یی جو دانش   جریان   در  مثال   عنوان  به .  باشند   جامعه   سطح   در   صوص خبه   ای بدنه   با   واقعی

 واقعی  نمایندگان  طرف  از   اند داده   ترتیب   را  یی جو دانش   های خیزش   و  هاتجمع   که  هاییفراخوان   ترینجدی 

 کار  مقدمات   این  نخست  وهله  در  تردقیق   بیان  به  ؛است   شده  صادر  شاندر شورای صنفی سراسری   ها جو دانش 

 حضور   بر  مبنی   فراخوانی   جمعی،  نظر  اعالم  با  و  آن  از  پس   و  شد می   گرفته  نظر  در   که   بوده  یان جو دانش   جمعی

 باال  ی قاعده   نیز   دست   این   از   مواردی  و   نویسی بیانیه   یزمینه   در .  شد می   منتشر   عمومی   شکل   به  مقرر  زمان  در 

ثر ؤ عنوان تشکلی فراگیر و م ه  یان بجودانش که چرا نهاد شورای صنفی سراسری  این .  استبوده   حاکم  همواره

ره حاضر در مبارزات جلوه دادن این تشکیالت معتبر و هموا  اهمیت نادیده گرفته شده است چیزی نیست جز بی 

 .، آزادی اخیر جنبش زن، زندگی 

از کمیته   همچنین  نشانی  و  اثر  و هسته هیچ  زمینه ها  در  فعال  و  واقعی  موجود  به چشم های  ملی«  ی »ستم 

ن در سیستان عاال از سوی این دسته از ف  گیری چشم های  گری خورد؛ و این در حالی است که ما شاهد کنش نمی 

 به این سو بوده و هستیم.  ۱۳۹۶و بلوچستان، کردستان، آذربایجان و اهواز از دی  



3 

 

 در   : کندمی   اثبات   خوبی  به   را  نکته  این  اخیر  هایدهه   مبارزاتی   یتجربه   نیز  کارگری   و  صنفی  هایجریان   سایر  در 

 هیچ  و   شدند   فعال   صنفی  گوناگون   های حیطه   در   نما تشکل   و   پشتوانه بی   های کانال   اقسام   و   انواع  گذشته   های سال 

 های رسانه   در   حضور   جز   چیزی  نیز   نتیجه .  نداشتند   خود   متبوع   ی بدنه   با   ی ک ارگانی   و  واقعی   ی رابطه   مطلقًا  کدام

 . نبوده است   کارگری  و  صنفی   یبدنه   با   همراهی   ادعای  کشیدن  یدک   و  مجازی

 میدان  مختصات  که  ستا   جایی  در  آن   وصول  هایراه   یا  مطالبات  بیان  هرگونه  ثیر أت   اهمیت

 سخنان   بهترین  الزاما    که   کسانی   نه  و  شود می   تعیین  واقعی  نیروهای  توسط  سیاست  واقعی

 سیاست   تغییر   ی عرصه   در  ن حاضرا  ترین مهم   نهایت   در   چراکه   آورند؛می   شان های ن مت   در   را 

 هستند  ستم تحت   های گروه   سایر   و  ستمملل تحت ،  یان، زنان جو دانش   ،کارگران   یعنی  فعلی 

 . باشند   تغییرات  این   مجری و   بانی  باید   که

 ظهور  امضاکنندگان، میان  در  شان نام   شدن مطرح   از  قبل   تا  کهست امضاها  برخی   شامل   حداقلی،   مطالبات  منشور 

 این.  بودند  شده  ظاهر   خبررسان   ارگان   یک  قامت  در   تنها   کمدست   یا   ، نداشتند   سیاست   یعرصه   در   چندانی   بروز   و 

 توانستند   منشور،   امضاکنندگان فهرست   در  موجود   واقعی   و  نام خوش  های تشکل   از  برخی امضای   کنار  در  امضاها 

 از  حدی  تا  امضاها  بودن  واقعی  اهمیت  ماجرای  طریق  این  از  و  کنند  پا  و  دست  خود   برای  اینسبی   مشروعیت

 .شد   پنهان  نظر 

 و  اثرگذاری  به   کار   که  زمانی   چراکه   افتاد؛  اتفاق   رسانه   درسطح  هم   آن   و   موقت  شکل   به  تنها شدن   پنهان   این  اما 

 علت   به   و  شد  خواهد   آشکار  چیز  همه  رسد، می ...  و  یان جودانش   فرهنگیان،   کارگران،   میان  در  مقبولیت  میزان 

 در  چه  و   فرهنگی   و   کارگری  سطح   در   چه  حال ــ    واقعی   ی بدنه   با   امضاکنندگان  این  ارگانیک  ی رابطه   فقدان 

 باقی   آن   از  معناداری   رد   هیچ   منشور،  انتشار   خبر   شدن   عمومی  از   بعد   عماًل  ــ   ستم تحت   های گروه   سایر   میان 

 .ماندنمی 

 در   نه   ها، آن .  کردند  پیاده   نشینخارج   راست    اپوزیسیون   نیروهای  از   برخی   پیش   های ماه   در   را  اقدام   این  مشابه 

 جبهه  به  موسوم  ایجبهه   ها، گروه   برخی   استراتژیک  ائتالف  اعالم  و  ترکالن   سطحی  در  بلکه  منشور  انتشار  سطح 

. کردند   تعریف«  پهلوی   رضا   خط»   ذیل   را  خودشان  سیاسی   ماهیت   ها آن   همگی   که  دادند   تشکیل   آبان   هفتم 



4 

 

 اعالم  مجازی   سطح   در   ائتالف  این   بدهد،   رخ   ای سیاسی   معنادار   اتفاق   که آن   بدون   : بود   معلوم   پیش   از   اما   نتیجه 

 .شد   محو  کامالً   خبر،  این   داغی   کردن   فروکش با   نیز   سطح   همان  در   و  کرد  موجودیت 

 و   سیاسی  ن فعاال   روی  پیش   که   شماریبی   امکانات  بر   عالوه   رسانه  منطق   که   شود می   یادآور   ما   به  ماجرا  این

 شود  سیاسی   ی مبارزه   در   دار اولویت   نکات  کردن فراموش   موجب   که   دارد  را  این   امکان  راحتی  به   داده،  قرار  صنفی

 .شود تبدیل    اصلی اولویت  به   رسانه   سطح  در  شدن  دیده   و   رفتن   پایین  و  باال  آن   ازای   در  و 

 یا   واقعی   اول  مرتبه  در  و  امضاکنندگان  ماهیت  به   کمال  و   تمام  توجه  دارد،  اهمیت  زمینه  این  در  چهآن   در نتیجه

 یک   به  دعوتی  آن  خواندن  با  است  قرار  که  کسی  همان  ،»منشور«   خواننده   و  مخاطب  که  هاستآن   بودن  مجازی

 دست  آن  از  پس  و  دریابد  را  امضاکننده  نهاد  توسط  شده انجام   عملی  کارهای   و  اثر  بپذیرد،   را  سیاسی   اتحاد  فراخوان

 .بزند   «منشور »  آن  رد   یا پذیرش   در  گیریتصمیم   و  قضاوت به 

 امضاکنندگان  میان  در  ضدچپ  ی سابقه   با  مشکوک   امضاهای   از  برخی  وجود (  ب

  ، نهاد   یک   های خاستگاه   و   تبار   توان نمی   شک   بدون .  است   « متحد   یان جو دانش »   امضای   مثال   بهترین   زمینه   این   در 

  اقتصادی  عینی  های پایگاه   و   فکری   های زمینه   گرفتن  نظر  در  بدون  و  کرد   جدا  ها آن   خر أ مت  اقدامات   از  را  تشکل   یا 

  های پایه   و   فکری   عالئق   از   تشکلی   هر   چراکه   د؛ کر   بررسی منحصرًا    را   تشکل   آن   از   کنش   یک   تنها   سیاسی،   و 

  های جریان   و   اسالمی   های انجمن   برای   دیگری   نام   « متحد   یان جو دانش » .  کند می   تغذیه   خود   سیاسی   و   اجتماعی 

  در   طلبان، اصالح   شدن   بدنام   با   زمان هم   و   اخیر   های سال   در   ویژه به   که   است   طلبی اصالح   فکری   خط   با   یی جو دانش 

  یان جو دانش » .  کنند   تزریق   یی جو دانش   ی بدنه   به   را   ساخته حکومت   سیاسی   گرایش   این   محتویات   تا   بودند   تالش 

  در   شان واقعی  ماهیت   از  استفاده  بدون  همیشه   تقریباً  نیز   خودشان   فکری  تولیدات  و   نشریات   سطح   در   حتی   « متحد 

 .  بودند   مشروعیت   کسب   برای   تالش 

جریان صنفی   روش  و  بینش  مخالف  و  رفرمیست  قطبی  عنوان  به  همواره  جریان  عنوان  جو دانش این  به  یی 

از این گذشته تبری نجسته است. در حالی که جریان جودانش ی جنبش  نماینده  یی چپ عمل کرده و هرگز 

قیام دی در جریان  رفته گیری  چشم های سیاسی  متحمل هزینه   ۹۶ صنفی  این جریان  با شد،  رقابت  در  رفته 

گرا( کوشید »گفتمان عدالت یی ارتجاعی  اصول جو دانش جنبش    یخواه« )به عنوان نماینده یان عدالت جو دانش » 

ری، جریان صنفی اجتماعی« را وارد ادبیات خود کند. این در حالی بود که بانی اصلی گفتار عدالت اجتماعی و براب 
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دست جو دانش  که  بود  ازیی  دوگانه   ۱۳۹۳ سال  کم  شکستن  برای  دانشگاه  واقعی  میدان  ی  در 

 گرا« کوشش کرده و هزینه داده بود.طلب/اصول »اصالح 

 غیاب   های علت   از   یکی   همچنین .  دارند   رفرمیستی   شکلی  مذکور   منشور   بندهای   از   برخی   که   نیست   اتفاقی 

  حضور  کند،   دفاع   ها آن   حقوق   از   کند می   تالش   حداقلی   مطالبات   منشور   که   ستم،   تحت   های گروه   واقعی   نمایندگان 

 چیزی   شدن مطرح   از  مانع  و  دهدمی   قرار  تاثیر   تحت  را  منشور  محتوای   که  است   مشکوک  امضاهای  همین 

 .هاست گروه   این واقعی  سخن   که   شود می 

  بندهای   قالب   در   آن   از   حاصل   خروجی   و   امضاکنندگان   اصلی   ماهیت   با   منشور   انتشار   و   تهیه   فرم   میان   پیوند   جا این   در 

  یان جو دانش »   مانند   مشکوک،   امضاهای   برخی   کنار   در   جعلی   امضاهای   برخی   اگر .  شود می   دیده   خوبی   به   منشور 

  در   که نیست    ها هسته   و   ستم   تحت   های گروه   واقعی   نمایندگان   حضور   به   نیازی   و   گیرند می   قرار   هم   کنار   ، « متحد 

  خروجی   در   طبیعتاً   کردند، می   فعالیت   م ست تحت   های گروه   منافع   پیشبرد   ی زمینه   در   آن   از   قبل   یا ،  قیام   مدت   این 

 .  شد   نخواهد   دیده   ست ها گروه   این   حقیقی   سیاسی   خواست   چه آن   از   نشانی   نیز   منشور   از   منتشرشده 

 ملی  ستم  قبیل   از   مسائلی   گشودن عدم   و   کارانه محافظه   ماهیت (  ج 

 ذاتی   و   اساسی   های بحران   از  یکی   را   آن   و  اند کرده   اشاره   « ملی  ستم »   بحث   به   درستی   به   منشور   امضاکنندگان 

 نیز  له أمس   این   کنندگان بیان   ی انگیزه   و   اشاره شود   ملی   ستم   رفع   به   که همین   اما   ، دانستند   اسالمی   جمهوری 

 زمینه   این   در   اسالمی   جمهوری رژیم گذشته و    ننگین   ی کارنامه   به   نگاهی   با کند.  کفایت نمی   باشد،   صادقانه 

 .افتاد  خواهد   اتفاق  مستقر   حکومت  مرکزگرای  حاکمیت  مطلق   نفی   با   ستْم این   رفع  که برد پی   توان می 

 اشاره  ستمی   چنین  وجود   به   سربسته   شکل   به  تنها   و  نشده   باز   عنوان  هیچ  به  له أ مس   این  که  است  جاییآن   مشکل

 به  حمله   با   طلب سلطنت   اپوزیسیون   و   گرایان راست   از   بسیاری   که   شود می   معنادار   زمانی   اتفاق   این .  است  شده 

. کردند  منتسب  طلب تجزیه   های گروه   به  مواردی  در  حتی   و  محکوم  را  آن ی  تن هر م   در  ،مذکور   « ملی  ستمرفع  » 

 سرپوش  به  امضاکنندگان  از  برخی  سیاسی  تمایل  و  ها برچسب   این  از   فرار   برای   امضاکنندگان  تالش   احتماال

  است.   ماندن سربسته   این   مهم دالیل   از یکی   دارد،   چپ   اساسًا ماهیتی   که  ملی،   ستم   یه ألمس بر   گذاشتن 

 خروجی  از  عنوان  هیچ  به   امضاکنندگان  ماهیت   کهیعنی این   ،خورد می   چشم  به   قبلی   ینکته   همان  باز  جااین   در 

 بیان  سطح  در  تنها  ملی  ستم   مانند  عمیقی  معضل  باره یک   به  که  نیست  اتفاقی   و   ، نیست   جدا  منشور  محتوایی
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 مرکزگرایی   حاکمیت  نفی   معنای  به  ملی   ستمرفع  .  ماند می   باقی  خوانندگان  از  بسیاری  برای  مبهم  کلیات  برخی 

 در  و  کندمی   مرکز   قدرت   تحکیم   تضمین  در  سعی  قومی،   هایهویت ها ازجمله  انواع هویت   سرکوب   با   که   است

 قدرت   جز  شکلی   ایران در   ساالر سرمایه   کمیت حا .  پردازد می   و اتنیکی قومی  و  زبانی نمادهای   با  مقابله به   راه  این

 اپوزیسیون   بلکه  نیست؛  اسالمی   جمهوری  گرایاسالم   نیروهای  به   مختص  لهأ مس  این  و   تابدبرنمی   را  مرکزگرا

 شاه»   چهآن   گرفتن  نشانه   طبیعتاً   و  کند می   استفاده  ایده   این  تقویت  راستای  در  خود  هایتریبون   تمام  از  نیز  راست 

 . نیست   آنان   خوشایند  زند،می   زمان هم   را « شیخ  و 

 مکتوم  با   اما   دارد،  معناداری   یفاصله   راست  نیروهای  با  مشخصاً   کهاین   با   نیز   « حداقلی  مطالبات  منشور » 

 بخشی ن تعّی  جهت   در   فراتر   گامی   ه است نتوانست  اپوزیسیون،   این   با  چپ   ی ممیزه   وجوه   ترینمهم   از   یکی  داشتن  نگه 

 .بردارد  هااقلیت   هویت  این به 

  کارگران اصلی   مسائل   گرفتن  ه ن نشا  عدم (  د 

کید بر رفع هرگونه أو ضرورت ت   معیشت   و   دستمزد   وضعیت   کارگران از جمله   اصلی   مسائل   گرفتن   نشانه   عدم 

از اعتصاب به عنوان ابزار سیاسی کارگران و هم یابی آزاد و مستقل  مانع در راه تشکل  چنین حق برخورداری 

  .است  از نقاط ضعف اساسی این »منشور مطالبات حداقلی«  ، کارگر در برابر بورژوازی ایران ی  طبقه 

یابی آزاد و مستقل کارگران و کید بر رفع هرگونه مانع در راه تشکل أو ضرورت ت   معیشت   و  دستمزد   ی له أ مس

 از  یکی  قطعاً   کارگر در برابر بورژوازی ایرانْ همچنین حق برخورداری از اعتصاب به عنوان ابزار سیاسی طبقه 

 با .  باشد   داشته   ایویژه   توجه   آن  به   باید و دموکراتیک    چپ  نیروهای   ائتالف  هرگونه   که   است  نکاتی   ترینمهم 

های کار و ممنوعیت زدایی از محیط با تشکل .  گرفت  شدت   کارگران  حقوق   تضییع   روند   اسالمی   جمهوری   استقرار

نام   به  اعتصاب  در » هرگونه  بی   ،« تولید  اخالل  دچار  ایران  انواع شد   سازمانیکارگران  کردن  قانونی  با  و  ند 

 و سازندگی   یدوره   دو  در  . اقدام شدپذیری کارگران به مقابله با هرنوع تشکیالت   کنترل و خنثْیهای قابل تشکل 

 اصالحات»   ، « بازدهی  افزایش »  ، « نیرو  تعدیل»  مختلف   های قالب   در  ینئولیبرال   اقتصادی  سیاست  اصالحاتْ 

 برای  حاکم هایجریان  از  بعضی موقت  اقدامات  برخی  از نظرصرف . یافت  معنادار ی ظهور  و   بروز ... و «اقتصادی

 نابودی  سمت  به   حکومت  اقتصادی   حرکت  کلیت  ــ گاز   و  نفت  مانند ــ   هاحوزه   از  بعضی   کارگران  نسبی  افزایش

 زیرین   هایالیه   هاسیاست   این  ضررکنندگان  ترینبزرگ   که  هستیم  آن  شاهد   امروز   و   رفت   پیش  کارگر   یطبقه 

 . هستند  موجود   اقتصادی  طبقات 
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 و  کارگران  ،۹۸ خونین   آبان   یعنی  آن   اوج   در  و  بعد،   به  ۹۶  ماه  دی  از  کمدست   که   زمانی   در  و   شرایطی  چنین  در 

و هریک   دانندمی   چپ  را  خود   که  فعالینی  از  دادند،  ما  نشان   را  تاریخ   درست  جهت  وضوح   به  ستم  تحت  هایگروه 

اند خود نهاده   بر  ها دهی آن نام و نشانی از حمایت و مشورت با کارگران را برای دفاع از حقوق و کمک به سازمان 

کارگران   واقعی   صدای   ی دهنده انعکاس   کم دست   حداقلی باید است که این مطالبات  رود؟ جز این  چه انتظاری می 

 ؟!ی کارگران سرباز زده است شده پایمال   ی ته ترین خواس باشند؟ این چگونه منشوری است که حتی از بیان ابتدایی 

  ستم   به   مربوط   که   ۷ بند   مانند   بازهم   ، ۶ بند   در   مثال   عنوان   به   اقتصادی،   امور   ی زمینه   در   « حداقلی   مطالبات   منشور » 

  بسیاری   شباهت ...   و   دستمزد  له أ مس  در  کارگری  نمایندگان  مداخله  مانند   کلی  نکات  برخی  برشمردن   با  ، است   ملی 

  به   . کند   بیان   را   آن   توانست می   نیز   گوناگون   های طیف   از   دیگری   گروه   هر   که   کنند می   پیدا   هایی بیانیه   و   منشورها   با 

  چیزهایی  آن   ساختن   مطرح   در   ، ستم   تحت   های گروه   از   حمایت   ی ویژه   کارکرد   با   منشور   یک   اهمیت   دیگر   عبارت 

  اعتراف   باید   بینی واقع  عینک  با   و  صورت  این  غیر  در   ندارد؛  را  آن   بر  گذاشتن   دست   توان  غالب   اپوزیسیون  که  است 

  و   دارد   بسیاری   بازنمایی   ای رسانه   سطح   در   کنند می   بیان ...  و   منشور   قالب   در   نشین خارج   گرایان راست   چه آن   که   کرد 

  بر   تکیه   با   تا   است   الزم   نتیجه  در .  است   تر بیش   شدن،  دیده   سطح   در   کم دست   آن،   یافتن  عمومیت   قدرت   احتماالً 

  اقتصادی   الزامات   هستند،   ستم   تحت   های گروه   راستین   نمایندگان   که   خیابان   در   ن ا معترض   درست   و   حقیقی   خواست 

  سطح   به   تا   شود   بازنگری   اً مجدد ، بیانیه و یا اطالعیه،  منشور   قالب   در   بدیل   از   شکلی   بیان   برای   ما   اجتماعی   و 

 . شود   تر نزدیک   کشان زحمت   و   فرودستان   واقعی   ی خواسته 

 : رسدمی   نظربه  ضروری   اساسی  ی نکته   دو  ذکر  انتها  در 

 نیروهای   ائتالف  از   غیر  قالبی   در   معترضان  مطالبات   بیان   برای   گرفته   صورت  ابتدایی   هایتالش   اگر   که آن   نخست

 برخی  در   نهفته   های هویت   و   امضاگیری   اخذ   شکل   و   « بودن  حداقلی »   اما   ، است   خرسندی   موجب   باشد،   راست 

 شکل   به   ما   که   دارد   همراه  به   خود   با   ای منفی   نتایج   ،است   نیز   منشور   محتوای   با   مستقیم  پیوند   در   که   امضاها 

 .برشماریم   را ها آن   از  برخی   کردیم   تالش خالصه 

 در  ،منشور   با  رابطه  در   چپ   سیاسی   مختلف  محافل  و   هاجریان   سوی   از  شده مطرح   انتقادی  نکات  که آن   دوم 

 خواهد   کار   به  بماند،  باقی  رسانه  در  شدن  مطرح   سطح  در   صرفاً   که   مجازی  نه  و   واقعی،  هایائتالف   تقویت   راستای 

  د. ده   افزایش   را بعدی   احتمالی  منشورهای   واقعی  اثرگذاری   میزان  تواندمی  و   آمد 
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 و  ستم  تحت  هایگروه  که است، میدان تغییری   سیاست  واقعی  تغییر  میدان  بر اثرگذاری  است، مهم  چهآن   نهایتاً 

 بهترین   با  منشورهایی  اثرگذاری،  از  سطحی   چنین  الزامات   بدون  . هستند  آن   اصلی  بانیان   خیابان  در  حاضر  یتوده 

ییر در شرایط کنونی در غ چه رسد به ت ،کرد   نخواهند  باز  حقیقی معترضان کار از  ایگره  نیز بندها ترینرادیکال   و 

  ! زن، زندگی، آزادی   راستای شعار  


