
منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران
۲۰۲۳ فوریه ۱۵ برابر با ۱۴۰۱ بهمن ۲۶چهارشنبه 

مردم شریف و آزاده  ایران!

در چهل و چهارمین� سالروز انقالب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گ��ردابی از بح��ران و
ازهم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم انداز روشن و قاب��ل حص��ولی را نمی ت��وان ب��رای پای��ان� دادن ب��ه آن در چه��ارچوب

روبنای سیاسی موجود متصور بود.

هم از این رو است که مردم ستمدیده ایران- زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب- با ازجان گذشتگی کم نظ��یری خیابان ه��ای�
شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده ب��رای خاتم��ه دادن ب��ه ش��رایط ض��د انس��انی موج��ود تب��دیل

کرده اند و از پنج ماه پیش- به رغم سرکوب خونین حکومت- لحظه ای آرام نگرفته اند.

پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به دست زنان، دانشجویان، دانش آم��وزان، معلم��ان، ک��ارگران و دادخواه��ان و هنرمن��دان،
کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته ش��ده و کم
سابقه ترین حمایت های بین المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ن��اامنی پایان ناپ��ذیر�
اقتصادی، بردگی نیروی کار، فق��ر و فالکت و س��تم طبق��اتی، س��تم ملی و م��ذهبی، و انقالبی اس��ت علی��ه ه��ر ش��کلی از اس��تبداد

مذهبی و و غیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما- عموم مردم ایران- تحمیل شده است.

این اعتراضاتِ� زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکس��ت ناپ��ذیری اس��ت ک��ه
مصمم اند بر تاریخ یکصد سال عقب ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی ج��امعه ای� م��درن ومرف��ه و آزاد در ای��ران، نقط��ه

پایانی بگذارند.

پس از دو انقالب بزرگ در تاریخ� معاصر� ایران، اینک جنبش های بزرگ اجتماعِی پیشرو- جنبش ک��ارگری، جنبش معلم��ان� و
بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان� و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اع��دام و.  ..- در ابع��ادی ت��وده ای و از پ��ایین در

موقعیت تاثیرگذاری� تاریخی و تعیین کننده ای در شکل دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته اند.

از همین رو، این جنبش بر آن است تا برای همیشه به شکل گیری هرگونه قدرت از باال پایان� دهد و س�رآغاز انقالبی اجتم�اعی
و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.

ما تشکل ها و نهادهای صنفی و مدنی امضاکننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و بهم پیوستگی جنبش های اجتم��اعی و مطالب��اتی
و تمرکز بر مبارزه� برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواس��ت های ح��داقلی زی��ر را ب��ه مثاب��ه
اولین فرامین و و نتیجه ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی س��اختمان ج��امعه ای ن��وین و م��درن و انس��انی در
کشور می دانیم و از همه انسان های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می خواهیم از کارخانه ت��ا دانش��گاه و

مدارس و محالت تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی برافراشته دارند.

. آزادی فوری و بی قید و شرط همه زن�دانیان سیاس�ی، من�ع جرم انگ�اری فع�الیت سیاس�ی و ص�نفی و م�دنی و محاکم�ه� عل�نی۱
آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی

. آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل های محلی و سراسری صنفی و م��ردمی، اجتماع��ات،�۲
اعتصاب، راهپیمایی، شبکه های اجتماعی و رسانه های� صوتی و تصویری

. لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی۳

. اعالم بالدرنگ براب�ری کام�ل� حق�وق زن�ان ب�ا م�ردان در تم�امی عرص�ه های� سیاس�ی، اقتص�ادی، اجتم�اعی و ف�رهنگی و۴
خانوادگی، امحاء و لغ�و بی قی�د و ش��رط ق�وانین و فرم ه��ای تبعیض آم��یز علی�ه تعلق�ات و و گرایش ه�ای� جنس�ی و جنس�یتی، ب��ه
رسمیت ش��ناختن ج��امعه ی رنگین کم��انِی »ال جی بی تی کی��وآی ای پالس«، ج��رم زدایی از هم��ه تعلق��ات و گرایش ه��ای� جنس��یتی  و

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

. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتص��ادی و اجتم��اعی و ف��رهنگی کش��ور دخ��الت و۵
حضور داشته باشد.

. تامین� ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران،� معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان� شاغل و بازنشسته ب��ا۶
حضور و دخالت و توافق نماینده های� منتخب تشکل های مستقل و سراسری آنان

. امحاء قوانین و هرگونه نگ��رش مبت��نی ب�ر تبعیض و س��تم ملی و م��ذهبی و ایج�اد زیرس��اخت های مناس�ب حم�ایتی و توزی�ع۷
عادالنه و برابر امکانات� دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم ک��ردن تس��هیالت الزم و براب��ر ب��رای

یادگیری� و آموزش همه زبان های� رایج در جامعه



. برچیده شدن ارگان های� سرکوب، محدود کردن اختی��ارات دولت و دخ��الت مس��تقیم و دائمی م��ردم در اداره ام��ور کش��ور از۸
طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیردولتی توس��ط انتخاب کنن��دگان� در ه��ر زم�انی بای�د ج��زو حق��وق

بنیادین انتخاب کنندگان باشد .

. مصادره� اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوص��ی ک��ه ب��ا غ��ارت مس��تقیم و ی��ا رانت۹
حکومتی، اموال و ثروت های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده اند. ثروت حاصل از این مصادره ها، باید به فوریت صرف
مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق های بازنشس��تگی، محی��ط زیس��ت و نیازه��ای من��اطق و اقش��اری از م��ردم

ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسالمی و رژیم سلطنتی محروم و از امکانات کمتری� برخوردار بوده اند.

. پایان دادن به تخریب های زیست محیطی، اجرای سیاست های بنیادین برای احی��ای زیرس��اخت های� زیس��ت محیطی ک��ه در۱۰
طول یکصد سال گذشته تخریب شده اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش هایی از طبیعت )همچون مراتع، سواحل، جنگل ه��ا و

کوهپایه ها( که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آنها سلب شده است.

. ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگ��انی۱۱
 بیمه بیکاری� و ت��امین اجتم��اعی قدرتمن��د ب��رای هم�ه اف��راد دارای س��ن ق�انونی آم�اده به ک�ار� و ی�ا فاق��د توان��ایی ک�ار. از طریق

رایگان سازی� آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم

. عادی سازی روابط خارجی در باالترین س�طوح ب�ا هم�ه کش�ورهای جه�ان ب�ر مبن�ای روابطی عادالن�ه و اح�ترام متقاب�ل،۱۲
ممنوعیت دستیابی به سالح اتمی و تالش برای صلح جهانی

از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توج�ه ب�ه وج�ود ثروت ه�ای زیرزمی�نی ب�القوه و بالفع�ل در کش�ور و وج�ود م�ردمی آگ�اه و
توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی ش��اد و آزاد و مرف��ه هس��تند،
به فوریت قابل تحق�ق و اجراس�ت. مطالب�ات مطروح�ه در این منش�ور، محوره�ای کلی مطالب�ات م�ا امض�اکنندگان را لح�اظ و

بدیهی ست در تداوم مبارزه� و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق تری به آنها خواهیم پرداخت.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
اتحادیه آزاد کارگران� ایران

اتحادیه تشکل های دانشجویی دانشجویان متحد
کانون مدافعان حقوق بشر

سندیکای کارگران� شرکت نیشکر هفت تپه
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران� پیمانی نفت

خانه فرهنگیان� ایران) خافا(
بیدارزنی

ندای زنان ایران
صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد اهواز

کانون مدافعان حقوق کارگر�
انجمن صنفی کارگران� برق و فلز کرمانشاه�

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری�
اتحاد بازنشستگان

شورای بازنشستگان ایران
تشکل دانشجویان پیشرو

شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران
سندیکای نقاشان� استان البرز

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
شورای بازنشستگان سازمان� تامین اجتماعی)بستا(�
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