
 کنیم ی همه جانبه حمایت می ومدن یتشکل صنف ستیب  «یمطالبات حداقل »منشوراز 
ما در نبردی سخت با یک حکومت دینی فاشیستی هستیم که برای بقای خود حاضر است دست به هر جنایتی بزند. سرنگونی  

ترین پیوند  ی با محکمنیروهای سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیستی از همه ممکن ائتالفترین وسیعاین رژیم فاشیستی 

پیچیده را رهبری و   نبردبتواند  یک رهبری جمعی که ی دشوارمبارزه این طلبد.همبستگی با یک برنامه حداقلی مشترک می

های سیاسی، صنفی، مدنی و محیط های دینی، تشکلاقوام و ملل گوناگون و اقلیتی نیروهای جنبش زنان، جوانان، همه

 کند.، طلب میزیستی را پوشش دهد 

منشور   نیاند. امضاکنندگان اکرده  انیطالبات خود را بم « یمنشور حقوق حداقل»  یک طی رانیا یمدن و یتشکل صنف ستیب

  یهاجنبش یوستگیمردم است و با تمرکز بر اتحاد و بهم پ  ن یادیبن یهااعتراض  یها در راستاخواسته  نیا اند کهتاکید کرده

  نیامضاکننده تحقق ا ینهادهاهستند. موجود  رانگریو و  یضد انسان  تیادن به وضعد انیپا یخواهان مبارزه برا ،یاجتماع 

 دانستند. ران«یمردم ا نیادیاعتراضات بن یجهیو نت نیفرام نیها را »اولخواست 

هرگونه قدرت   یریگبه شکل شهیهم یبر آن بوده »تا برا ران یدر ا ریاخ یاند جنبش اعتراضخود نوشته  هیانیاز ب یدر بخش آنها

و استثمار و  ضیمردم از همه اشکال ستم و تبع یرهائ  یبرا ی و مدرن و انسان یاجتماع  ی دهد و سر آغاز انقالب  انی از باال پا

و شرط  دیقیو ب یفور یاند، از جمله: آزادکرده  اعالم «یخواست »حداقل ۱۲در منشور خود   آنها باشد«.  یکتاتوریاستبداد و د

هر  یصدور و اجرا ی، لغو فورو مطبوعات و تحزب و تشکل شهیو اند   انیو ب  دهیو شرط عق دی قیب یآزاد ، یاسیس انیهمه زندان

  ی هاشدن ارگان دهیبر چ ، یشغل تیکار، امن ی منیا نیکامل حقوق زنان با مردان، تام یبرابرنوع مجازات اعدام، اعالم بالدرنگ  

 . نیسرکوب و عدم دخالت مذهب در قوان

و آموزش«  ی زندگ نیکار کودکان و تام تی»ممنوع  «،یروابط خارج یساز ی»عاد «،یطیمح ستیز یهابیدادن به تخر انی»پا

که »اموال مردم را به  »یو خصوص  یو شبه دولت  یدولت ی و نهادها یو حقوق یقی»مصادره اموال همه اشخاص حق نیو همچن

 است.  شورمن ن یا یمطالبات حداقل گری اند«، از دبرده غمای

  یو مطالبات  ی اجتماع  یهاجنبش یوستگیمنشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پ  نیاند »اگفته  رانیا ی داخل یمدنصنفی و  ینهادها

امضا کننده از مردم   ی نهادها شده است. هی موجود« ته  رانگریو و  یضد انسان تیدادن به وضع  انیپا یو تمرکز بر مبارزه برا

 . رند«یرا باال بگ ی مطالبات حداقل نیپرچم ا  یخواستند »از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محالت تا صحنه جهان

و آن را  کندمیها با هم استقبال آن یپیوندو هم  یو مدن یمشترک بیست تشکل صنف های شورای ملی تصمیم از خواست 

در جهت  های صنفی و مدنی تشکل دبخشیاز تالش ام ما  داند.ایران علیه رژیم ضدمردمی میدر مبارزه مردم مهم  ی گام

 «یآزاد ،ی جنبش »زن، زندگ مبارزات صنفی و مدنب با یدگ یتندرهم ازو  خود مطالباتروشن  و طرح ی ابیگسترش، سازمان

 .  میکنیاستقبال م

باور است که   نیو بر ا کند یم  یابیرا مثبت ارز ی تشکل اجتماع  ۲۰منشور منتشره توسط  ی راستاها میتصم یمل یشورا 

داخل کشور را دارد و نه  یو صنف یمدن   یهاتشکل نینه اراده برآوردن مطالبات برشمرده ا یسیو رئ یاخامنه ینیحکومت د

از  ی مدن ی نو نافرما یاسیبا مبارزات س وند یدر پ  د یبا  ی و مدن ی صنف یبرحق، جنبش ها یهاخواست نیتحقق ا یتوان آن را. برا

 . برسانند یاری مبارزان  گریمان به د هنیدموکرات و سکوالر در م  ینظام  لیتشک ینظام گذار کنند و برا نیا

 زن، زندگی، آزادی

 شورای ملی تصمیم 

 ۲۰۲۳ هیفور ۱۶ - ۱۴۰۱بهمن  ۲۷
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 پیوست 
کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل   « به نقل ازمدنی ایران های مستقل صنفی وتشکلمطالبات حداقلی  منشور متن کامل »

 :های صنفی فرهنگیان ایران

 

 مدنی ایران   های مستقل صنفی ومطالبات حداقلی تشکل  منشور

 !ایران مردم شریف و آزاده

و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از    پنجاه انقالب  سالروز چهارمین و چهل در

توان برای پایان دادن به آن  انداز روشن و قابل حصولی را نمیبحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم

جوانان آزادیخواه   و زنان _  ایران یده ستمد مردم که است رو ازاین هم .بود متصور موجود سیاسی در چهارچوب روبنای

های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و  با از جان گذشتگی کم نظیری خیابان _ و برابری طلب 

به رغم سرکوب  _ اند و از پنج ماه پیش تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده

 .اندآرام نگرفته ای لحظه  _ خونین حکومت 

دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و  پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به

 بلوچستان و سیستان تا کردستان از کشور جای جای در هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران

خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض  به را المللیبین هایحمایت ترینسابقه کم   و شده برافراشته

جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فالکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقالبی  

عموم مردم ایران   _ یک قرن گذشته، بر ما است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول بیش از 

 .تحمیل شده است _ 

های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری این اعتراضات ِ زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش

  ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاداند بر تاریخ یکصد سال عقباست که مصمم

 .در ایران، نقطه پایانی بگذارند

جنبش کارگری، جنبش  _  های بزرگ اجتماعی ِ پیشروپس از دو انقالب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش 

در ابعادی    _ .. معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و.

دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و  ای در شکلکنندهپایین در موقعیت تاثیر گذاری تاریخی و تعیینای و از توده

 .انداجتماعی کشور قرار گرفته 

گیری هرگونه قدرت از باال پایان دهد و سر آغاز انقالبی  از همین رو، این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل

 .ئی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشداجتماعی و مدرن و انسانی برای رها

  اجتماعی هایجنبش پیوستگی هم  به  و اتحاد بر تمرکز  با منشور این کننده  امضا ها و نهادهای صنفی و مدنیما تشکل

  زیر حداقلی  هایخواست  تحقق موجود،  ویرانگر و انسانی  ضد وضعیت به دادن پایان برای مبارزه بر تمرکز و  مطالباتی و

ای نوین و مدرن  ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعهمین و نتیجهفرا اولین مثابه به را

خواهیم از های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند میدانیم و از همه انسان و انسانی در کشور می

تا دانشگاه و مدارس و محالت تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی  کارخانه

 .بر افراشته دارند
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قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه  آزادی فوری و بی .۱

 .یعلنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردم

های محلی و سراسری صنفی و مردمی،  قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکلآزادی بی .۲

 .های صوتی و تصویریهای اجتماعی و رسانهاجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه 

 .و جسمیلغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی  .۳

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  اعالم بالدرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه .۴

های جنسی و جنسیتی، به  های تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایشخانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم

 گرایشات و   تعلقات همه از زدایی جرم ،"پالسایکیوآی تیبیجیال"ی رنگین کمانیِ رسمیت شناختن جامعه

 و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل جنسیتی 

 .مردساالرانه

شور دخالت  مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ک .۵

 .و حضور داشته باشد

  و  شاغل زحمتکشان همه و کارمندان معلمان، کارگران، حقوق  فوری  افزایش و شغلی  امنیت تامین ایمنی کار،  .۶

 .های مستقل و سراسری آنانهای منتخب تشکلدهنماین توافق و دخالت و حضور با بازنشسته

های مناسب حمایتی و  تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیر ساختامحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر  .۷

توزیع عادالنه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیالت الزم و  

 .های رایج در جامعهبرابر برای یادگیری و آموزش همه زبان

کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور  های سرکوب، محدود بر چیده شدن ارگان .۸

کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید  

 .جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد

تی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا  مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دول .۹

ها، باید به فوریت  اند. ثروت حاصل از این مصادرههای اجتماعی مردم ایران را به یغما بردهرانت حکومتی، اموال و ثروت

های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق 

 .اندتری برخوردار بودهمردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسالمی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم

های زیست محیطی های بنیادین برای احیای زیرساختهای زیست محیطی، اجرای سیاست پایان دادن به تخریب .۱۰

هایی از طبیعت )همچون مراتع، کردن آن بخشاند و مشاع و عمومی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده

 .است شده سلب  هاآن  به ها( که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبتها و کوهپایهسواحل، جنگل 

ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه   .۱۱

کار و یا فاقد  یکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده بههمگانی از طریق بیمه ب

 .توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم

ل،  عادی سازی روابط خارجی در باالترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادالنه و احترام متقاب .۱۲

 .ممنوعیت دستیابی به سالح اتمی و تالش برای صلح جهانی



  و  آگاه مردمی های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجودز نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت ا

نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند،   و توانمند

 .به فوریت قابل تحقق و اجراست

ست در تداوم مبارزه و  مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بدیهی

 .تری به آنها خواهیم پرداختو دقیق  زری صورت به همبستگی خود

 های صنفی فرهنگیان ایران شورای هماهنگی تشکل

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 های دانشجویی دانشجویان متحداتحادیه تشکل

 کانون مدافعان حقوق بشر

 هفت تپه سندیکای کارگران شرکت نیشکر 

 شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت 

 )خافا(  هنگیان ایرانخانه فر

 بیدارزنی

 ندای زنان ایران

 صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد اهواز

 کانون مدافعان حقوق کارگر

 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه 

 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 اتحاد بازنشستگان

 شورای بازنشستگان ایران 

 دانشجویان پیشرو تشکل 

 شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران 

 سندیکای نقاشان استان البرز 

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران 

 )بستا(  شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی

 


