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»منشور مهسا« در بوته ی نقد

1نویسندگان: شماری از فعالین اجتماعی داخل کشور

نسخه ی ورد  | 1۴۰1اسفند  ۲۳

وی بخش1ی از اپوزیس1یون قدرت م1دار خ1ارج از کش1ور در« از س۲1اخیرا منشوری تحت عنوان »منشور مهسا

شبکه های اجتماعی و رسانه های خارج از کشور به سمع و نظر عموم رسیده است که ب11رخالف ادع11ای خ11ود،

مبنی بر مدنظر قراردادن مطالبات نهادهای صنفی و مدنی و مطالبات مردمی، کامال در ضدیت با آنهاست. با

نگاهی به جنبش ها و مطالبات معلمی، کارگری، بازنشس11تگان، زن11ان، پرس1تاران و دانش11جویان ح11داقل در دو

دهه اخیر می توان به ماهیت ضد-دمکراتیک و ضد مردمی این منشور به رغم استفاده ی رتوریک از ترجیع بند

»دمکراتیک« )در سطحی کلی و مبهم( پی برد. اج1ازه دهی1د مختص1را ب1ه برخی از سویه های ض1دمردمی و ضد

دمکراتیک این منشور بپردازیم تا سمت گیری واقعِی آن روشن تر شود: 

1.

 اطالع دارد که خیزش ه1ای ت1وده ای پنج س1ال گذش1ته و بخش1ی از مب1ارزات۳آیا اپوزیسیون خارج از کشور

صنفی دو دهه ی اخیر علیه حذف یارانه های دولتی بوده است؟ آزاد س1ازی خ1دمات درم1انی، آموزش1ی، اقالم

خوراکی و سوخت شمار قابل توجهی از مردم را از دسترسی به این خدمات مح1روم ک1رده و منج1ر ب1ه رش1د

روزافزون پدیده هایی همچون گورخوابی، اتوبوس خوابی، پشت بام خوابی، فروش اعضای بدن، قتل کودک برای

فروش اعضا و بی شمار مواردی از این دست شده است. چرا که این خدمات به کااله1ای گران قیم1تی تب1دیل

شده اند که تنها طبقه ی مرفه و ثروتمند جامعه قادر به خریداری آنها هستند. با توجه به عدم اش11اره ب11ه این

نام شان در پای مطلب درج گردد. مایل نبودند متن قابل فهم، نویسندگان این محدودیت هاییبنا به 1

. ]امضاکنندگان اولیه ی آن حام::د اس::ماعیلیون،1۴۰1 اسفند 1۹ )مهسا(. رادیو زمانه، منشوِر همبستگی و سازماندهی برای آزادی2

 »اپوزیسیون خارج کشور« که باره::ا درعبارتنازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علینژاد و عبداهلل مهتدی هستند. 

متن به عنوان نویسندگان »منشور مهسا« به آنان ارجاع داده می شود، ناظر ب::ر همین ائتالف و ن::یز طی::ف سیاس::ی  هم س::و ب::ااین 

[آنهاست. در هفته های اخیر در شبکه  های مجازی بعضا با عنوان »ائتالف دانشگاه جورج تاون«  از آنها یاد می شود.
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موضوع مهم، پر واضح است که اپوزیسیون خارج از کشور قصد دارد به آزادسازی در ابع11اد گس11ترده تر ادام11ه

دهد و مشکالت معیشتی سرسام آور موجود را بیش از پیش تشدید کند. 

2.

آیا اپوزیسیون خارج از کشور به این موضوع واقف است که عدم دسترسی به خدمات آموزشی رایگان تنها در

 میلیون دانش آموز را از ادامه ی تحص1یل در من1اطق مح1روم بازداش1ته اس1ت؟۵دوران بحران ویروس کرونا، 

محرومیت از تحصیل همان طور که دبیران شورای صنفی فرهنگیان بارها تذکر داده ان11د، تم11ام ط11ول حی11ات

اف11راد را تحت ت11اثیر ق11رار می ده11د و منج11ر ب11ه رش11د آس11یب های ف11ردی و اجتم11اعی گس11ترده ، از جمل11ه

کودک همسری، قتل ناموسی، قاچاق، دزدی، اعتیاد، .. می شود. باید به نگارندگان این منشور خاطرنشان کرد

که یکی از مطالبات اصلی جنبش معلمان ضدیت با خصوصی سازی آموزش بوده ک11ه ب11ر اس11اس آم11ار مرک11ز

 درص11دی بازمان11دگان از تحص11یل ش11ده1۷ سال اخیر  منجر به افزایش ۶پژوهش های مجلس، تنها در طی 

است. آیا عدم شمول ارائه ی خدمات آموزشی رایگان در منشور حامل این معنا نیست ک11ه این م11وتلفین ک11ه

مدعی نمایندگی و بازنمایی مطالبات مردمی هستند، اساسا هیچ وقعی به یکی از ضروری ترین و بنیادی ترین

نیازهای جامعه که دسترسی عمومی به خدمات آموزش1ی رایگ1ان اس1ت. نمی نهن1د در ش1رایطی ک1ه امک1ان

دسترسی به خدمات آموزشی برای فرزندان طبقه ی کارگر و حاشیه نش1ینان در محروم ت1رین من1اطق بیش از

پیش دشوار شده است، نگارش چنین منشوری تنها یک معنا در بر دارد: منش11ور ارائ11ه ش11ده تنه11ا م11دافع و

حافظ منافع اقلیت مشخصی از سرمایه داران است و در نظم مد نظر آنها، اساسا هیچ تمهیدی برای رفع فق11ر

و شکاف طبقاتی موجود نیاندیشیده شده است. پرسش دیگر این است که  برنامه ای که اپوزیسیون م1د نظ1ر

1۶۰۰دارد اساساً چه تفاوتی با پروژه ای دارد که اخیرا تحت عنوان »مولد س11ازی دارایی ه11ای دولت« بیش از 

مدرسه در محروم ترین استان ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است؟

3.

موض11وع دیگ11ری ک11ه در این منش11ور هیچ ت11وجهی ب11دان نش11ده و ب11از هم بی11ان گر این واقعیت اس11ت ک11ه

تدوین کنندگان این منشور نسبت به مسائل و مشکالت مردم در نظم موجود آگاهی ندارند و به ج11ای ی11افتن

راهکارهایی برای ح1ل مش1کالت موج1ود ص1رفا برنامه ه1ایی خی1الی ب1رای س1اختن آرمان ش1هری توهم آل1ود

می دهند، مسئله ی ارائه ی خدمات درمانی رایگان است که بازنشس1تگان سال هاس1ت در تظ1اهرات روزم1ره ی

خود مطالبه کرده اند. در حال حاضر، خصوصی سازی دارو و درم11اْن امک11ان اس11تفاده از این خ11دمات را ب11رای

افرادی که عموما از طبقه ی کارگر هستند و به واسطه ی کاره1ای ط1والنی و طاقت فرس1ا ب1ه ان1واع بیماری ه1ا

مبتال شده اند، از بین برده است. الزم است به این اپوزیسیون ی1ادآوری ک1نیم ک1ه تعه1د ب1ه حف1ظ »ک1رامت

انسانی« با التزام به »اعالمیه ها و کنواسیون های سازمان های جهانی« حاصل نمی شود؛ بلکه ک11رامت و ع11زت

انسانی در وهله ی نخست با بهره مندی از خدمات رفاهی و معیشتی میسر می شود که با مناسبات اقتصادی و

سیاست  گذاری های مربوط به آن ارتباط وثیقی دارد. 

۲



۴.

موضوع دیگری که افراد متعهد به »شفافیت« هیچ توض1یحی در خص1وص آن ارائ1ه نکرده ان1د این اس1ت ک1ه

»جذب سرمایه گذاران بین المللی« چه تفاوتی با س11رمایه گذاری های خ11ارجی پیش11ین دارد؟  ای11ران در س11ال

 شرکت خارجی در۴۰۰ از منظر جذب سرمایه گذاری های خارجی در رتبه ششم جهانی قرار داشت و ۲۰1۰

ایران از طرف سرمایه گذاران آلمانی، نروژی، بریتانیایی، فرانس1وی، ژاپ1نی، روس1ی، ک1ره جن1وبی، س1وئدی و

ش1رکت های سوئیس1ی در بخش نفت و گ1از، س1اخت وس1ایل نقلی1ه، اس1تخراج مس، پتروش1یمی ها، ص1نایع

خودروسازی سرمایه گذاری کردند. از کیا، نیسان، پژو و رنوی فرانسه گرفته تا نستله سوئیس و کوک1ا ک1وال و

پپسی کوالی ایاالت متحده، توتال، اکوینور، شل، گازپروم و الکی گلدستار کره جنوبی در بخش های مختلف

تولیدی و صنعتی سرمایه گذاری کرده اند. اما پرسش این است ک11ه این س11رمایه گذاری ها چ11ه من11افعی ب11رای

کارگران به همراه داشت و چه تغییری در وضعیت معیشتی آنها ایجاد ک11رد؟  اساس11ا ک11ارگزارن دول11تی ب1رای

جذب سرمایه گذاران خارجی قرار است چه وع1ده های ج1ذابی ارائ1ه دهن1د: ن1یروی ک1ار ارزان؟  ن1یروی ک1ار

تشکل نیافته؟  مقررات زدایی از کسب و کار؟ قراردادهای کاری م1وقت؟  آی1ا ب1رای تحق1ق »تس1هیل مب1ادالت

تجاری« و »جذب سرمایه گذاران بین المللی« مطابق این منشور، الزم نیست شوراهای مس1تقل ک1ارگری ک1ه

در دو دهه ی اخیر با مبارزات مداوم کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، هفت تپه، فوالد اهواز، ش11ورای ص11نفی

فرهنگیان و ... با زندان و شکنجه و سختی های بسیار حاصل شد  ه اند از میان برداشته شوند ت11ا سیاس11ت های

اقتصادی مد نظر اپوزیسیون خارج از کشور »آزادانه« و بدون دخالت، مشارکت، تص11میم گیری و کن11ترل این

نهادهای کارگری اجرایی گردد؟  

۵.

با توجه به ثروت عظیم نفتی و مواد خام طبیعی که در ایران وجود دارد، سرمایه گذاری خ11ارجی ق11رار اس11ت

منافع مردم ایران را تامین کند یا شرکت های خارجی را ثروتمند سازد؟ قرار است سرمایه گذاران خ1ارجی ب1ا

اختصاص مقدار مشخصی  منابع مالی به دولت یا چند شخص، ثروت های هنگفتی را از کشور خارج کنند، یا

اینکه بناست ثروت برای مردم ایران خلق شود؟  آیا بیش از اینکه به واسطه ی س1رمایه گذاری خ1ارجی ث1روتی

در ایران حاصل شود، ثروت و نیروی کار بیشتری خارج نمی شود؟  در ض11من، این ث11روت تولیدش11ده بناس11ت

صرف چه اموری گردد؟ ارائه ی خدمات عمومی درمانی و آموزشی؟ بهبود زیرساخت های سیستم حمل ونقل؟

ساخت و عرضه ی مسکن دسترس پذیر برای همگان؟! 

۶.

آیا »انتخابات آزاد و دمکراتیک تمام مقامات سیاسی و رس1می و تش1کیل مجلس موسس1ان و ت1دوین ق1انون

اساسی جدید« در تضاد کامل با مطالبه ی نهادهای ص1نفی نیس1ت ک1ه خواس1تار » مح1دودکردن اختی1ارات

« هستند؟ ۴دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره ی امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری

. 1۴۰1 بهمن 2۶. رادیو زمانه،  تشکل و نهاد مستقل صنفی و مدنی2۰منشور مطالبات ما چه می خواهیم؛ ۴

۳
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در حالی که اپوزیسیون خارج از کشور به دنبال استقرار حکمرانی از باال و تقلیل مش1ارکت سیاس1ی م1ردم ب1ه

انتخابات است، یعنی دقیقا همان شکلی از مشارکت که علی االصول در رژیم مستقر هم وجود دارد، نهادهای

صنفی داخل کشور خواستار حداکثرکردن مشارکت مردمی از طریق شوراهای محلی و سراسری هس11تند. در

ضمن، نکته ای که از نظر اپوزیسیون یادشده مغفول مانده، امکان »عزل هر مقام دولتی و غیر دول1تی توس1ط

انتخاب کنندگان در هر زمانی« است که به مثابه »حقوق بنیادین انتخاب کنندگان« توسط نهادهای ص11نفی و

مدنی مطرح شده است. روشن است که چنین غفلتی به هیچ وج1ه ام1ری س1هوی نب1وده اس1ت، چ1را ک1ه در

سرتاسر منشور نمی توان یک بند را یافت که قائل به عاملیت سیاسی مردم و دخالت فعال و موثر آنها در امر

سیاسی-اجتماعی باشد؛ چرا ک1ه بناس1ت »متخصص1ان« ب1ا ارج1اع ب1ه »ق1وانین و کنوانس1یون های نهاده1ای

بین المللی« زمام داری امور را به عهده بگیرند و »مردم« قرار است صرفا نقش میانجی را عه11ده دار باش11ند، ت11ا

قدرتی را که به واسطه ی مبارزه ی خیابانی  و پیکار اجتماعی ش1ان در براب1ر یکی از مخ11وف ترین حکومت ه1ای

نظامی کسب کرده اند به این »متخصصان« بسپارند. 

۷ .

جایگاه مردم غیرمتخصص در این فرم حکمرانی چیست؟  یع1نی در نظم سلس1له مراتبی موج1ود ک1ه به دلی1ل

توزیع نابرابر ثروت و محرومیت از امکانات آموزشی رایگان، جمعیت زی1ادی را در حاش1یه ی کش1ور از کس1ب

تخصص مد نظر اپوزیسیون خارج از کشور محروم کرده، این سلب مالکیت شدگان و مطرودان اجتماعی چ11ه

نقشی در نظم سیاسی آینده ایفا خواهن1د ک1رد؟ به بی1ان دیگ1ر، درحالی ک1ه جنبش ج1اری بیش از هم1ه در

شهرها و مناطق حاشیه ای، ازجمله سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان در جریان است، آیا مردمان

این شهرها که در نظم ناعادالنه ی موجود از تمامی امکانات رفاهی و آموزشی محروم شده اند، ص11رفاً به دلی11ل

عدم برخورداری از »تخصص الزم« قرار نیست مشارکتی در امر سیاسی داش1ته باش1ند؟ آی11ا آنه11ا  به مث1ابه ی

سیاهی لشکری پنداشته می شوند که صرفا ابزاری برای براندازی رژیم و انتقال ق11درت ب11ه اپوزیس11یون مرف11ه

خار ج نشین اند؟  

۸.

برخالف نام گذاری منشور با ن1ام مهس1ا و ذک1ر خ1یزش تحت عن1وان انقالب »زن، زن1دگی، آزادی«، ب1ه ج1ز

اشاره ای بسیار مبهم به لزوم برخورداری از حقوق برابری جنسیتی، و باز هم التزام به »پیوس11تن و عم11ل ب11ه

کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان«، هیچ گونه تبیین یا توضیح دقیقی از ساز و ک11ار رف11ع

 درص1دی۸۰ستم جنسیتی ارائه نشده است. منظور از برابری در پیشگاه قانون برای زنان چیس1ت؟  بیک1اری 

زنان در مناسبات اقتصادی موجود و مجموعه ی عظیمی از تبعیض ها که از تقسیم جنسیتی کار حاصل شده

است چگونه قرار است رفع شود؟  و اصوال چه ساز و کاره1ا و نهاده1ایی ق1رار اس1ت این براب1ری را اج1رایی و

تضمین کنند؟ چرا هیچ اشاره ای به حذف اعمال کنترل مردس1االرانه نش1ده اس1ت؟  چ1را ب1ه ج1ای تض1مین

مشارکت سیاسی زنان برای تعیین سرنوشت خود از طریق شورای زنان که پیش11تر در ش11بکه های اجتم11اعی

مطالبات خود را مطرح کرده اند، از پیوستن به کنواسیون های بین المللی سخن گفته می ش1ود؟  آی1ا مس1ائل و

۴



مش1کالت زن1ان در ج1امعه ی ای1ران آنچن1ان ش1بیه ب1ه جوام1ع دیگ1ر اس1ت ک1ه بت1وان ب1رای رف1ع آنه1ا ب1ه

کنواسیون های بین المللی ارجاع داد؟  یا با توجه به تاریخ مبارزاتی متفاوت، بس1تر اجتم1اعی متف1اوت و ان1واع

متفاوت ستم الزم است خود زنان از طریق تشکل هایی که با مبارزه مستمر خود و با دخ1الت مس1تقیم خ1ود

در جهت رفع تبعیض و ستم جنسیتی بنیان نهاده اند، عمل کنند؟

۹.

موض11وع مهم دیگ11ر، مس11ئله ی اقلیت ه11ای ملی-ق11ومی اس11ت. نویس11ندگان منش11ور ب11ا گنجان11دن عب11ارات

»تمرکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات مالی، اداری، سیاست گذاری به نهادهای منتخب استانی، شهری و

ناحیه ای« و »پذیرش تکثر« یا »پذیرش جایگاه زب1ان م1ادری«، تالش کرده ان1د ب1ا مط1البه  ی  »ح1ق تع1یین

سرنوشت« از جانب اقلیت های ملی-قومی، و نیز با مبارزات تاریخی مس11تمری ک11ه ب11رای دس11ت یابی ب11ه این

شکل از خودگردانی در یک سده ی اخیر انج1ام گرفت1ه، تع1یین تکلیف کنن1د. منظ1ور از »نهاده1ای منتخب«

چیست؟  چه کسی قرار است این نهادها را انتخاب کند و عهده دار اختیارات مربوطه شود؟  در حال حاضر، در

نظم مستقر کنونی، نهادهای بسیاری مانند شوراهای شهر، فرمانداری، استانداری، ... با هدف توزیع ق11درت و

ممانعت از تمرکز قدرت در مرکز وجود دارد اما این نهادها نه تنه11ا م11انع انباش11ت ق11درت در مرک11ز نمی ش11وند،

بلکه تبدیل به بازوهای اعمال سلطه و کنترل مرکز بر حاشیه شده اند. چرا که این نهادها و نمایندگان آنها از

باال تعیین شده و در خدمت تامین منافع مرکز هستند. حتی در اثن11ای قی11ام ج11اری در اس11تان سیس11تان و

بلوچستان، انتظامات مسجد مکی و روحانیون مشخصی رو به حاکمیت و پشت به مردم س11عی در جهت دهی

مشخصی به اعتراضات مردم بلوچ دارند. در نتیجه، به جای انتخاب چند نماینده از مرکز و سپردن اختی11ارات

اجرایی به آنها، الزم است نهادها و تشکل هایی که در میانه ی خ11یزش ج11اری مانن11د »ص11دای زن11ان بل11وچ«،

»هسته ی جوانان انقالبی زاهدان« و تمامی شوراهای انقالبی جوانان که در سایر نق11اط کش11ور ظه11ور و ب1روز

یافتند، دخالت و مشارکت مستقیم در تصمیم گیری و اجرای امور سیاسی داشته باشند. در ضمن، مب11ارزه ای

که تاکنون از سمت فعالین اجتماعی برای کسب »حق آموزش در و به زب11ان م11ادری« وج11ود داش11ته اس11ت

به هیچ وجه قابل تقلیل به »پذیرش زبان مادری«  نیست. در واقع، مطالبه ی مطرح شده نه برای »پ11ذیرش«،

بلکه به منظور فعال کردن سازوکارهای مشخصی برای تغییر محتوای آموزش1ی اس1ت ک1ه متناس1ب ب1ا بس1تر

اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان باشد و آنها را نسبت به خاستگاه فرهنگی و اجتماعی خ11ود بیگان11ه نس11ازد.

به عبارت دیگر، برای رفع فرودستی فرهنگی که با غلبه ی فرهنگ مسلط تک زبانی حاص11ل ش11ده اس11ت، الزم

است نه تنها زبان آموزشی، بلکه محتوا و مواد درس11ی توس11ط ش11وراهای معلمی و ف11رهنگی موج11ود تغی11یر و

تحول یابند. 

همان طور که آشکارا پیداست، اپوزیسیون خ1ارج از کش1ور به هیچ وج1ه مطالب1ات و نهاده1ای م1ردمی را ک1ه

حاصل سال ها مبارزه و مقاومت است به رسمیت نمی شناسد، بلکه صرفا بر آن است ایده ها و نهادهای مد نظر

خود را بر مردم تحمیل  کند تا به استقرار مجددحاکمیت از باال در نظم بعدی دست یابد. دمکراسی مد نظ11ر

آنها تنها با تقلیل مشارکت سیاسی مردم به انتخابات، واگذاری تصمیم گیری های سیاسی به »متخصص1ان« و

کارشناسان، انحالل شوراهای کارگری و صنفی و اشکال متفاوت مبارزاتی ست که در پی سال ها پیکار مداوم
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حاصل شده اند. به طور خالصه، الگوی دموکراسی مورد نظر آنان چ11یزی نیس11ت ج11ز اس11تقرار دوب11اره ی نظم

استبدادی و والیتی در فرم سکوالر آن، که هیچ نوع تغییر بنی11ادینی در رواب11ط و مناس11بات موج11ود ق11درت

ایجاد نمی کند. 

به منظور اعاده ی حیثیت از نام مهسا/ژینا، جنبش »زن، زندگی، آزادی«، مبارزات خیابانی و جان های زیبایی

که در این راه از دست داده ایم، الزم است نهادها و تشکل های فعال داخل ایران موضع گیری رس1می خ1ود را

علیه منشوری که ماهیت استبدادی و ارتجاعی آن در زیر واژگ11انی دمکراتی1ک و تهی پنه11ان ش11ده اس11ت را

اعالم کنند و از مطالبات، شوراها، اتحادیه ها و نهادهایی که با سال ها مبارزه ی دالوارنه حاصل ش11ده اند دف11اع

کنند، تا بار دیگر ضد انقالبی ارتجاعی دستاوردهای مبارزاتی مان را به یغما نبرد. 

*   *   *
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