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های مختلف ها و گروههایی که از سوی جریانترین منشوراز مهم ، یکی  تردیدبی 

در مبارزات  ارزشمندی  عطف  نقطه درون ایران است، و  منشور بیست تشکل    منتشر شده،

آید. در نقد و بررسی این منشور مهم باید مالحظاتی  می  شماردموکراتیک مردم ایران به

اینجا  مواجهبا آن  را که این هم میهنان مبارز   به دو   صرفاًاند در نظر داشت. من در 

توانست در این منشور گنجانده  آن، که حتی با توجه به همان مالحظات می   ی جنبه 

 پردازم. شود، می 

مقدم حدخواست ی  ه در  ازدوازده  یاقل های  به  گانه،  ساختمان  پی»جمله  افکنی 

آزاد برخورداری از یک زندگی شاد و  »و یا  ،  «ای نوین و مدرن و انسانی در کشورجامعه

اند. اما معلوم مطلوبی  ههای جامعشود که همگی بخشی از ویژگیاشاره می،  «و مرفه

 های بیش از یک قرن های تمامی جنبش ترین خواستنیست که چرا از یکی از مهم

ایران، یعنی دموکراسی نامی برده نشده است. درست است که جنبش فعلی را بر   اخیر

آغاز گونه قدرت از باال پایان دهد و سرگیری هرشکلبرای همیشه به  ...»داند که  آن می

اشکال ستم و تبعیض و  ی مردم از همهی یرهاانقالبی اجتماعی و مدرن و انسانی برای 

اما چرا در هیچ جا در مقدمه و یا در دوازده    ،«استعمار و استبداد و دیکتاتوری باشد

توان یافت. آیا عامدانه بوده و را نمی  «دموکراسی»  ی ترین اشاره ای به واژهماده کوچک

ی هواهانهای ترقی خیا از قلم افتاده است؟ الزم به توضیح نیست که هیچ یک از خواست

جمع   نمایندگان ترقیاین  دهد  امکان  که  دموکراتیک  نظام  یک  وجود  بدون  خواه، 

های مورد نظر اکثریت، و با مشارکت  گذاری سیاست و  ها  اری ذگقانونمنتخب مردم در  

از   بسیاری  در  مردم  شد.  گیری تصمیمخود  نخواهند  عملی  کنند،  فعالیت  آزادانه  ها، 

اجرایی شدن خواستپیش ترین  مهم  و  آزادی های  شرط  استقرار عدالتطلبانه  جویانه، 

های مختلفی به خود بگیرد، اما  تواند شکلیک نظام دموکراتیک است. دموکراسی می

مطلبی با تفصیل   در جای دیگرشود. چندی پیش  در هر صورت دموکراسی نامیده می

در یک و از جمله اشاره کردم که »  بیشتر در مورد مباحث مربوط به دموکراسی منتشر

فزاینده  بخش  که  است  آزاد  سیاسی  می نظام  کسب  آگاهی  مردم  از  امکان ای  کنند، 

د،  کنن یابند، تشکل مستقل ایجاد میها را میمشارکت در وضع قوانین و تعیین سیاست 

ی مدنی برند. در این رابطه است که جامعهها به پیش می آلایدهو جامعه را به سوی  
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دهد،  تر قرار میی سیاسی/دولت را تحت کنترل بیش تدریج جامعهشود، به توانمندتر می

 1شود و نه ارباب آن.«ی مدنی می و دولت خادم جامعه

تشکلتعجبمورد   ایجاد  خواست  و  اشاره  عدم  دوم  مستقل  آور  صنعتی  های 

براتحادیه  ؛ای استمنطقهسراسری و   از سندیکاهای صنفی و در جوار هایی که  کنار 

نیروهای کار در هر رشته آن به کدام صنف تعلق   ی ها،  از این که  صنعتی را مستقل 

کند.  می مین  أتسته جمعی منافع اعضایش را  های دزنی چانهآورد و در  دارند، گرد هم می

مشخص و حق   ی اعضاهای مشخص تحت پوشش،  ی رسمی و قانونی با واحدهااتحادیه

عضویت معین، و با صندوق مستقل اعتصاب، مستقل از دولت و جریانات سیاسی آزادانه 

ای، و در سطح  منطقه های  های صنعتی، اتحادیهکنند. ترکیب این اتحادیهفعالیت می 

اتحادیه سراسری  فدراسیون  و ملی  کارگران  سراسری  کنفدراسیون  و  کارگری  های 

می  شکل  را  ایران  اتحادیه  .بخشدکارمندان  سرتاسری  این  مدافع مهمی  ارگان  ترین 

های حقوق کارگران و کارمندان است که از طریق بازوهای مشارکتی خود، در ارگان

کند. به همین  های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شرکت می گیری در عرصهم تصمیعالی  

تواند ایجاد شود ها میهای سراسری معلمان، بازنشستگان و دیگر اتحادیهشکل اتحادیه

حقوق   از  گذشته   ی اعضاو  در  کند.  دفاع  تالشخود  دور  ایجاد های  راه  در  هایی 

شتشکل انجام  سیاسی  جریانات  از سوی  آزادی هایی  نبود  از  کنار  بر  که  بود  های ده 

ب رسمی،  تشکل  حق  و  نقش  سبب  هسیاسی  نتوانستند  جریانات  همین  به  وابستگی 

های مورد نظر طور که اشاره شد، تشکلای ایفا کنند و از بین رفتند. همان کننده تعیین 

 اند. هم از دولت و هم از جریانات سیاسی مستقل 

های مستقل  های منتخب تشکلحضور و دخالت و توافق نماینده »به    ۶البته در بند  

زحمتکشان   ی ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش حقوق همهمین  أتدر امور  "و سراسری  

و   تشکل.بازنشستهشاغل  چنین  فاقد  ما  که  آنجا  از  اما  شده،  اشاره  رسمی ..«  های 

تر است  مناسب های مختلف تولیدی و خدماتی هستیم ، ابتدا  صه سراسری در تمامی عر

های مستقل و به رسمیت شناخته شده مطرح باشد و که خواست ایجاد چنین تشکل

 ایجاد آنها فراهم آید.  ی ه زمین

 

 )برای آزادی، اخبار روز )بازنشر در هاشرطپیشها و تناقضسعید رهنما، دموکراسی،  1

https://barayeazadi.com/maghalat/2019/02/06/s%20rahnema.pdf
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عالوه در این منشور هیچ صحبتی هم از خواست مشارکت کارگران و کارمندان به

های تولیدی و خدماتی به میان نیامده است. در امور واحد  ی ها و ادارهگیری تصمیم در  

 یمحدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره.»..به    ۸  ی ماده 

دانیم که نقش،  می اما  شود.  امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری« اشاره می 

های محلی شورا  بسیار متفاوت است.  کارلی« و شوراهای  ترکیب و ماهیت »شوراهای مح

و واحدهای جغرافیایی در شهرها و روستاها  ها  اساساً مرتبط با مدیریت مستیم محله

امور واحد    ی های کار برای مداخله و مشارکت کارکنان در تولید و ادارهشورا   است. اما

دموکراتیک واقعی به حساب   های یک نظامترین جنبهتولیدی و خدماتی است، و از مهم

حال،آید.  می  عین  که  ا  الزم  در  کنم  اشاره  نوشته همانست  در  که  متعدد طور  های 

ی مشارکتی است و نه شورای مدیریتی هامنظور من از شورای کار، شورا  2، امپرداخته

که همان کنترل کارگری است. شورای مدیریتی به معنی کنترل و کسب مسئولیت  

گذاری، و در واقع مالکیت آن واحد سرمایههای واحد تولیدی، توزیعی و  تمامی جنبه

که   امر  این  است.  مستقیم  کنندگان  تولید  و برداشت سفانه  أمتتوسط  نادرست  های 

ای جریانات بدون توجه به واقعیات پارهزیادی در مورد آن مطرح است و  ی  ه کنند گمراه

صرفاً دوران  و  در  گذرا  مواردی  به  عطف  گذشته با  آن  سرمایه  ی های  بر  کید  أ تداری 

های بزرگ صنعتی عملی نیست، و ویژه در واحدبهداری امروز و  سرمایهکنند، در  می 

 3های بسیار، عملی باشد.، آن هم با محدودیتهای بسیار کوچکتواند در واحدتنها می 

 

رهنما،   2 صنعتی  سعید  سیاست  و  ایران  اجتماعی صنایع  ارزیابی  و  چپ:  کارگری  کنترل  کردن، 

 ، نقد اقتصاد سیاسیخودبسندگی در عمل

 ، نقد اقتصاد سیاسی های آیندههای گذشته، راه ی کارگر: درس دهی طبقه سازمانسعید رهنما، 

دستی و از سوی باالای از واحدهای  شبکهسو به  یک های بزرگ در سازماندهی صنعتی امروز، از  واحد  3

تواند کنترل  اند. کنترل یک حلقه از این زنجیره نمی مرتبط دستی  پایین های  ای از واحد شبکه دیگر به  

نیز  زنجیره  این  تمامی  کنترل  و  سازد،  عملی  را  از   کارگری  که  چرا  نیست،  از  عملی  بسیاری  جمله 

های صنعتی نیز هستند، و حتی اگر امکان کنترل  مواد و خدمات دیگر واحد ی  هکنندمینأتها  دستی باال

بود، دیگر واحدهای تولیدی متصل به آن شبکه را از  ها توسط یک واحد معین عملی می و مالکیت آن 

https://pecritique.com/2019/02/15/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%86%d9%be-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85/
https://pecritique.com/2019/02/15/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%86%d9%be-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85/
https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4/
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های بسیار وسیع دارند که با مالکیت  گذاری سرمایهتر صنایع بزرگ نیاز به  از آن مهم

ضمناً  نیست.  عملی  یا   کارگری  ایران  در  امروز  صنایع  اغلب  که  داشت  نظر  در  باید 

های ها نیاز به نوسازی آن  اغلباند، و  وابستههای وسیع دولتی  و یا به یارانه  ورشکسته

 تکنولوژیک و زیرساختی دارند.  

های صنعتی هستند،  های مشارکتی، که بازوی مشارکتی اتحادیهبر شورا کید  أتبا  

که  تولید اندازه  هر  مستقیم  پرتوانمتشکل کنندگان  و  باال   ترتر  سطح  از شوند،  تری 

تا حد هم را  به پیش می -مشارکت  این صنایع بزرگ و    برند. تصمیمی  ای، زنجیره در 

نمایندگان تولید از طریق  تولیدی خود،  فزاینده در واحد  بر مشارکت  کنندگان عالوه 

مشارکت خواهند داشت. در    نفعهای ذی واحد  ی شورای واحد صنعتی در شورای شبکه 

ترین امور واحدهای تولیدی و خدماتی از مهم   ی هر صورت خواست مشارکت در اداره

 ست. هاخواست

 نقدهای کنندگان این منشور بسیار مهم به این نکات و  باید امیدوار بود که امضا

وجه هیچبه نیست که اگر نقصی در این منشور باشد،  کید  أتدوستانه توجه کنند. الزم به  

اهمیت   بلوکآنی  هالعادفوقاز  از  مهمی  بخش  موضع  بیانگر  که  و   ی بالقوه   ،  چپ 

 کاهد، و برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارم.درون ایران است، نمیخواه ترقی

 

 

شود، و  دموکراتیک بر قرار    تیسوسیالیسیک نظام  کرد. البته زمانی که امکان  چنین کنترلی محروم می 

 مورد است.بی پرداختن به آن  هایی دارد که فعالًحل راه ما از آن بسیار دور هستیم، این مسئله متأسفانه 


