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  سازمان سراسرى كارگران ايران بارهدر 

  تراب ثالث

  

  مقدمه

بسيارى  واكنش ن،در باره ضرورت تشكيل سازمان سراسرى كارگران ايرا "نشست سقز" انتشار قطعنامه
از نتايج مثبت . است  دنبال داشته را به در داخل و خارج كشوركارگرى و جريانات سياسى فعالين جنبش  از

توان گفت   سازمان سراسرى است كه بجرات مىايجاد  "ضرورت"يكى مطرح شدن خود مبحث  رخداداين 
و نيز آينده كارگرى سرنوشت جنبش . پيشاروى جنبش كارگرى ايران است  ر مهمترين مسالهضدر حال حا

  ين ضرورت بستگى خواهدهمشان به   به چگونگى پاسخ به احتمال قوى تمام جريانات سياسى متعلق به آن

كم   بيانيه دست اين  انتشار .به فراموشى سپرده شدهمهم هاست كه اين بحث   متاسفانه سالاما  .داشت
   .است  ضرورت سازمان سراسرى شدهمساله مسبب جلب توجه فعالين و پيشروان كارگرى به 

از  كه ىو مفاهيم آشكارا متفاوت "نشست"اين ضرورت توسط گردانندگان اين  بيان اما، نحوه ،از طرف ديگر
  ارائه داده ،آنگونگى تحقق در باره چتا كنون كه  ىضدو نقيض   هاى پيشنهادى  راه ياو  ،اين ضرورتدرك 

 ،گرايى  آلوده به فرقه سرتاپا در اين جو ،تواند  است كه مى  بسيارى را نيز برانگيختهواكنش هاى منفى  ،اند
شد جناح   حدس زده مى كه همان طور كه  بخصوص اين .دسازلوث را اين سازمان ضرورت  مساله خود

مساله ضرورت سازمان  دست بكار تبليغاتى چسباندن خود به ادلباخته به كمك هاى امپرياليزم آمريكا فور
شايد بزرگترين ايرادى كه بتوان به بيانيه نشست سقز . شد )و در نتيجه بى آبرو كردن آن(سراسرى 

  . استدبونهفته  اين خطر ناديده گرفتن گرفت در واقع در همين

 بايد است،  برده  كارگرى كه به ضرورت دفاع از استقالل طبقه كارگر پىجنبش فعال  هربراى  امروزه،
در ايران بلكه شامل استقالل  انش  و دولت ياناز كارفرمانه فقط  تشكل هاى كارگرىروشن باشد كه استقالل 

  از جنبش دولت آمريكاكه هايى   استفاده  توجهى به سو  ىب. شود  نيز مىكارگزارش نهادهاى از امپرياليزم و 

چشم . بويژه در ايران. خود مى كند، نا بخشودنى است امپرياليستىكارگرى براى پيش برد اهداف  هاى
اى كارگرى تحت   شبكه سازماندهىمشغول افراد و محافلى در ايران  اكنونبستن به اين واقعيت كه همين 

شكل . خود فقط مى تواند به مثابه همكارى تلقى شود ،هستند وابسته به دولت آمريكا نفوذ موسسات
و سازمان  مشخصى را بزرگ كند و نشست سقز افراداى كه صداى آمريكا تالش كرد   مسخره و عجوالنه

ميان اين افراد هايى   از قبل هماهنگىبچسباند، خود حكايت از اين داشت كه  و خود ها  را به آن سراسرى
  . تصادفى نبود شتاب كودكانهصورت گرفته بود و اين 

 پيشاپيش   مى بايستبراى امر ساده نشان دادن اينكه ريگى در كفش ندارد يطى بيانيه سقز ادر چنين شر
با موضع گيرى عليه سياست جنگ  ،بود شدهذكر به درستى در كنار بسيارى نكات مهم ديگر كه در بيانيه 
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چندين هفته بعد از  . قالل خود را از امپرياليزم نيز روشن مى ساختتآمريكا در ايران و منطقه اسافروزى 
انتشار اين بيانيه و عليرغم تمام توضيحاتى كه افراد مختلف درگير در تهيه آن در مقام پاسخ به ايرادات 

   .خالى استدر بحث ها جاى اين مرزبندى صريح  اند، هنوز  ديگران داده

اعالم  اقدام و يا مساله ضرورت سازمان سراسرى و نحوهيعنى  ،بايد اين دو جنبه را از يكديگر جدا كرداما 
امروزه نيازمند همين كه چرا جنبش كارگرى ايران مساله   اينزه دهيم انبايد اج. آن توسط اين نشست

آن نزديك  سازماندهىكه با شروع از وضعيت موجود چه بايد كرد تا به   اين يا وتشكلى است سراسرى 
و يا فردا فداى جوابى   .بشود آنها به   پاسخ هاى متفاوت فرقههاى بيانيه نشست سقز و   كمبودشد، فداى 

با آشنايى كه همه ما با وضعيت فرقه ها داريم مى توان پيش بينى كرد حتما تا قبل از . شود ديگر به اين نياز
آن چه واكنش به اين بيانيه اثبات  !را نيز خواهيم ديد ساخته شدن هر چيزى ده ها نوع من درآوردى آن

ساختن آن  هاى موجود براى  راهكرده ناروشنى عمومى در باره مفهوم سازمان سراسرى، ضرورت آن و 
نبايد اجازه داد كرده است  "ايجاد"ديگرى ادعا كند كه آن را بعدى يا بنابراين حتى اگر فردا بيانه . است
   .  شير بى يال و دم و اشكمى كه بدون ترديد ارائه  خواهد شد، فداى خود امر ضرورت اين بحث شود نقد

هر  ن،تا كنو 57از شكست انقالب . هرچه غلو كنيم كم گفته ايمدر شرايط فعلى در باره اهميت اين بحث 
اين  اما ،است  شده مطرحبه اشكال و عناوين مختلف و بارها  كارگرى سراسرى ضرورت سازمانيابىچند 

وهم  است  قرار گرفته كارگرى جنبشفعالين  عملىدر دستور كار هم مساله اين نخستين بارى است كه 
سطح باالى مبارزات كارگرى، رشد اليه  .است  امكان برداشتن گام هاى جدى در راه تحقق آن فراهم شده
 كسب شده بويژه در دهه اخيركه  چشمگيرىفعال تر و آگاه ترى از كارگران مبارز و تجربيات مبارزاتى 

توان گرايش مبارزه طبقاتى   كه مى كنند  درون طبقه كارگر مى مهمى همگى حكايت از شكل گيرى گرايش
گرايشى كه به منافع ويژه طبقاتى خود پى برده و خواهان سازمانيابى طبقه و مبارزه براى دفاع از اين . ناميد

توان   اى اخير مى  تودهاعتراضات ردپاى اين گرايش را در بسيارى از مبارزات اعتصابى و . منافع است
توان حضور   شديدا وابسته به دستگاه دولتى مى به اصطالح كارگرىهاى   حتى درون تشكل. مشاهده كرد

  .  اين گرايش را ديد

را فراهم تشكل هاى سراسرى  ايجادمساعدترى براى تناسب قواى طبقاتى نقدا  هم وجود اين گرايش 
تى اگر شده فقط از همين ح. تر ساخته است  و هم خود امر ضرورت اين نوع از سازماندهى را برجستهكرده 
قبل بايد م واقعى در راه ايجاد آن اقدابه هر گونه  فعالين سوسياليستى و كارگرىمهم ترين واكنش  ،لحاظ

چه كسانى هستند و  گاناين كه پيغام آورند. و ترغيب آن باشد استقبال از اين حركت و تشويقاز هر چيز 
مهم است كه در همين ابتدا از . پيغام چگونه بدست ما رسيد البته مهم است اما نه به اندازه اهميت خود پيام

خواهد  تحميلاين بحث  بربناچار پراكندگى جنبش  و هناشى از تفرقانحرافات و مشكالتى كه وضعيت فعلى 
  . سازيممساله واقعى لى را مصروف صتالش امطلع باشيم و آگاهانه  كرد

بر سر اين كه سازمان سراسرى  بحث اصلىو نه  چيزى واقعا ساخته شده هنوزنه مشاهده مى كنيد كه 
خطر تبديل آن به بازى پينگ پنگ  ،در همين ابتداى كار ،اما ،آغاز شدهحتى  چيست و چرا ضرورت دارد
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قبل از اين كه حتى خود مفهوم سازمان سراسرى  ،نقدا. است شده آشكاربخوبى سياسى موجود  جريانات
اين يا  ،مسائلى از قبيل اين كه شكل رهبرى آن فالن باشد يا بهمان ،روشن شده باشد "صاحب نظران"براى 

 ، بهبه كجا وصل استسر نخ كى كه   از قبيل اينپليسى -و حتى امور جنايى آن جريان را راه بدهيم يا ندهيم
  .ندتبديل شده ا بحث مسائل عمده

   

  ضرورت سازمان سراسرى

چيست؟ ايران مشكل فعلى جنبش كارگرى . راه حل هر مشكلى طبعا نخست بايد با فهم مشكل آغاز شود
دوره سركوب خونين مشكلى است كه از آغاز . فراموش كند بسادگى اى نيست كه كسى بتواند  مشكل تازه

تناسب قواى سخت  و آن ايم  تا كنون با آن مواجه بودهانقالب به دست رژيم قرون وسطايى واليت فقيه 
آن نيز نيازى به ميكروسكوپ  و كشف مشاهده. استدر ايران  هاى مستقل كارگرى  نامساعد براى فعاليت

درجات  ترين  ابتدايى به از آنكه بتواند كارگر ايران قبلطبقه ، 57پس از انقالب . اى ندارد  و علم هسته
طبقه كارگر سال تالش، هنوز  30در دوره خفقان و پس از . يابد، سركوب شد  دستطبقاتى يابى   سازمان
ميزان در اثرات اين تناسب قواى نامساعد را دقيقا . است به همين درجات ابتدايى دست رسى يابد  نتوانسته

، و ندهىاابتدايى ترين شكل سازم. مشاهده كردتوان   مىصنفى موفقيت طبقه در ساختن تشكيالت مستقل 
 اند،   مه جوامعى كه تاكنون وارد مناسبات سرمايه دارى شدهدر ه طبقه كارگربراى  ترين شكل  شايد ساده

 سى سال تالش و مبارزه تعدادپس از بيش از اما . است و شركتى بوده ايجاد اتحاديه هاى صنفى و صنعتى
و آن ها كه ساخته شده . ايجاد شده به انگشتان يك دست هم نمى رسددر ايران كه مستقلى  هاى  اتحاديه

كه اساسا بخش   مضافا به اين. شوند  مىبزنند، سركوب   اقدامى جدى دست  كه بخواهند به  نيز به محض آن
ر ب چكى فعال است كه امر تشكل يابىكوآن چنان طبقه كارگر ايران در واحد هاى توليدى  اى از  عمده

هاى موقتى   در دوره اخير با گسترش قرارداد . سازد  را تقريبا غير ممكن مىاساس واحدهاى توليدى 
  .است  اينگونه سازماندهى حتى دشوارتر نيز شده

تلقى  مشخص به اين وضعيت  پاسخىبايد به مثابه سراسرى  ىسازمانايجاد ، پيشنهاد قبل از هر چيزبنابراين، 
در آيا مى توان بر سر اينكه حتى و مساله  .مساله بر سر خوبى يا بدى اتحاديه ها نيستتاكيد شود،  .گردد

ديگر  جنبهمساله در دو . ندهر چند هردو در جاى خود قابل بحث ا. فقان اتحاديه ساخت نيز نيستخشرايط 
  . ستا

ندارند يا  "كارگرى"ديگر  فعاليتجز سنديكاليزم هيچ يا خود  ما "فعالين كارگرى"از  اول اين كه برخى
گونه از فعالين و جريانات سياسى همفكرشان همواره   اين. كارى جز آن را براى كارگران تجويز نمى كنند

براى اينگونه افراد مهم اين نيست كه آيا . جويند  از هر گونه سياسى شدن جنبش كارگرى دورى مى
چرا كه براى ايشان امر سنديكا . يا خير ضرورت دارد) يا هر گونه تشكل نوع ديگرى( سازمانى سراسرى 

كارگران به امر اتحاديه سازى توجه اى نبايد باعث شود  نزد اينان هيچ مساله. سازى ضرورتى هميشگى است
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اسخ اين جريانات به ضروريات دوران پس از قيام و يا دوران پس از پ . )و ايشان بى كار شوند(نكنند 
  ! اتحاديه بسازيد: همان بود كه اكنون نيز است  60سركوب دهه 

سخت به ضرر طبقه  در سطح محلى يطى كه تناسب قواى طبقاتىااين جاست كه در شردوم مساله 
نيست  "ايدئولوژيك"اين يك مساله به اصطالح  .دكراتفاقا هر چه بيشتر بايد سراسرى عمل  ،كارگراست

در تاريخ جنبش جهانى كارگرى ما شرايط مشابه با ايران فعلى را در . بلكه مساله اى است صرفا تكنيكى
استفاده كرد و در كنار امر اين تجربه  بايد از. ايم  تجربه كرده هاى مختلف  بسيارى كشورها و در دوران

اشكالى از سازماندهى را در پيش كشيد كه بتوانند باتكاى اين تجربه پاسخ مناسب اوليه اتحاديه سازى بايد 
  .ترى به اين تناسب قواى نامساعد ارائه كنند

جنبش كارگرى، سرمايه دارى و شكل گيرى در دوران اوليه رشد  ،در اغلب كشورهاى سرمايه دارىمثال، 
و نه تناسب قواى طبقاتى اجازه  كل گرفته بوداى ش  تشكيالت صنفى گستردهنه يعنى در شرايطى كه هنوز 

كارگران از دو طريق ، را مى داد هيچ گونه تشكل كارگرى در سطح واحد هاى توليدىشكل گيرى به 
در سطوح محالت و واحد هاى توليدى از طريق انجمن، . كنند ايجادخود را  سازمان هاى طبقاتىتوانستند 

شكل سازمانيابى  .هاى مطالباتى  ز طريق كارزار و ايجاد جنبشو در سطح سراسرى ا... باشگاه، تعاونى
سراسرى  "تشكيالت"به عبارت ديگر، . تا محلى استعمدتا سراسرى در چنين شرايطى  انكارگرطبقاتى 

براى جنبش كارگرى و خوش نام متشكل از افراد شناخته شده  هماهنگىنوعى هيات كارگرى عمدتا حالت 
جنبش چارتيست ها در بريتانيا نمونه  .اى  كارگرى را داشت تا شكل اتحاديه "جنبش"سازمان دادن يك 

سازمانى ساختند سراسرى پيرامون منشورى از  از همان ابتدا چارتيست ها. معروفى از اين پديده است
و هر  خواست هاى اوليه كارگرى كه هر چند در شهر ها و حتى محالت مختلف واحد هاى تشكيالتى داشتند

صنفى و محلى تعاونى، هاى   چند خود اين واحد هاى محلى متشكل از فعالينى بوند كه در سازماندهى تشكل
در سطح و  بود كارگرى كارزارىدر واقع  چارتيزم .نبودند ها  از سنخ اتحاديه سازمانى، اما درگيرى داشتند

در  اى  را براى رشد جنبش اتحاديه قواتناسب بود كه  زمچارتي مبارزات از نتايج و دقيقا اين . سراسرى
از لحاظ بسيارى از مبارزين آن دوران اين واقعيت كه جنبش در ضمن اشاره شود . ساخت فراهم بريتانيا

چرا كه . رفت  نه پيش شد  تلقى مىرفت   پسنوعى اتحاديه اى بسرعت جايگزين جنبش چارتيستى شد، 
فقط در دوره پس از عمال . طبقه كارگر انگليس صداى سراسرى خود را براى نيم قرن بعد از دست داد

شوراى "تشكل مى رسد كه قادر است در سطح  جنگ جهانى اول است كه جنبش اتحاديه اى به درجه اى از
  . بسازدبه شكلى سراسرى عمل كند و حتى حزب سياسى خود را  "اتحاديه هاى كارگرى

اما در هر دو دليل عمده . شوند  ها به شكل غالب تبديل مى  اتحاديهدر آلمان و روسيه برعكس از همان ابتدا 
ها   بخش عمده كارگران پيشرويى كه در امر ساختن اتحاديه. وجود حزب قوى سوسيال دموكرات است

نفوذ گسترده سوسيال دموكراسى يكى از داليل (. از اعضا و طرفداران آن بودنددرواقع دست بكار شدند 
اما اينجا نيز مشاهده مى شود كه اين وجود  ).اى آن دوران همين نكته بود  آلمان و روسيه در جنبش اتحاديه
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سراسرى بود كه توانست تناسب قوا را براى كارگرى در سطح سازماندهى در نتيجه و  "سراسرى"حزب 
      .، نه بالعكسساختن اتحاديه ها فراهم سازد

در كه  روشى، تنها )اقمار شوروى در اروپاى شرقى( "بلوك شرق"هاى   در كشوردر دوران معاصر و يا مثال 
در سطح سازماندهى  موفق شود،توانست تشكيالت دولتى موجود  ازمستقل كارگرى  تشكيالتساختن 

به جايى نكشيد در كم و بيش تمام اين بلوك تالش براى ايجاد اتحاديه هاى منفرد مستقل . سراسرى بود
سال ها  اغلب سراسرى هاى سازماناما   .سركوب مى شديكى پس از ديگرى در انزوا براحتى و چرا كه 

) 80دهه (اين جنبش بعد ها . هست ادر لهستان هنوز در ياد همثال جنبش همبستگى . آوردند مى دوام
اما همين واقعيت كه  ،خارجى آمريكا در لهستان تبديل شدتحت رهبرى لخ والسا به آلت دست سياست 

جنبش  .همبستگى بودجنبش سراسرى و آمريكا نيز به آن عالقمند شد به دليل شبكه گسترده و با نفوذ 
، دولتى را بخود جلب كند-هاى رسمى  اكثريت اعضاى اتحاديهنه تنها همبستگى در كمتر از ده سال توانست 

     .  .پوزيسيون اصلى رژيم موجود تلقى شودبلكه عمال به مثابه ا

طبقه يعنى از طرفى . با تركيبى از دو وضعيت باال . امروزه در ايران نيز عينا همين مساله در برابر ماست
درجه از  پيشينه واز آن  بالنسبه جوان است واز لحاظ تجربيات و سنن تشكيالتى كارگرى ايران  كارگر

حفظ سازمانيابى قبلى برخوردار نبوده است كه بتواند در شرايط نا مساعد فعلى تشكيالت مستقل خود را 
  سازمان با ايجاد فعاالنه كه يما  اى مواجه  و از طرف ديگر با رژيم سياسى شبه فاشيستى ؛بسازد از نو كند يا

بنابراين سئوال اين نيست كه اتحاديه  . كند  جلوگيرى مى طبقهمستقل  سازمانيابى از  "كارگرى"هاى دولتى 
چگونه اقدامات ديگرى الزم است و  دركنار اين كاربسازيم يا نسازيم بلكه اين كه در شرايط مشخص ايران 

موثرتر  چه اشكال ديگرى از سازماندهىيا براى كمك به تالش هاى كارگرى براى ايجاد تشكيالت مسقل 
  . است

كه با   خواهيم كرد در صورتى اثرتر  بىهر چه مبارزات پراكنده  بانيروى كم را بوضوح در چنين شرايطى 
مثال  . بيشتر موثر باشد ده ها برابر دست كم دهمان نيروى كم مى توان ،مبارزات تمركز و سراسرى كردن

   تعيين حداقل دستمزدشايد بتوان گفت مبارزه براى . به وضعيت مشخص فعلى جنبش كارگرى نگاه كنيم
اين مبارزه در  اما. است  طبقه تبديل شده ترين بخش  بزرگ اى است كه به دغدغه   نقدا مهمترين مساله

كه تا كنون شكل  ت مستقلاليدرجه از تشكبا اين  يا و هاى دولتى  سازمان درون، از محلىو سطح پراكنده 
براى اين مبارزه وجود ) يا جنبشى سراسرى(كه اگر سازمانى سراسرى   درصورتى. ناموفق خواهد بود گرفته

به اين مبارزه در محل توانستند براى جلب توده طبقه   ند بهتر مىبودداشت فعالين منفرد در هر جا كه   مى
پيرامون اين مساله هم موثرتر و هم  سراسرى ىايجاد تشكيالتى اوليه براى راه انداختن جنبش .موثر باشند

و دقيقا به همين دليل كه طبقه كارگر فاقد مراجع سراسرى طبقاتى  .يك اتحاديهتر است تا ايجاد   نممك
به قهرمانان اين مبارزه  هايشان  و رسانهامپرياليزم آمريكا و  داخلى "اصالح طلبان"سخنگويان  ،خويش است
  . د شدنتبديل خواه
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 شكل گيرى تشكيالتاز  سازمانيافته جلوگيرىمبارزات كارگرى و دائمى سركوب در ايران ، ازطرف ديگر
در حتى ساده ترين منازعات اقتصادى بين كار و خود معرف مداخله بيش از معمول دولت  ى،مستقل كارگر

عليه شرايط مشخص و كارفرماى مشخص بسرعت خود را در  اى  مبارزههر طبقه كارگر در . استسرمايه 
  طبقه كارگر چگونه مى ،اگر طرف مقابل همواره دولت است اما .كند  دارى پيدا مى  مقابل كل دولت سرمايه

 ،تشكيالت سراسرى بدين ترتيبضرورت تواند در سطح تشكيالت محلى و صنفى به جنگ آن برود؟ 
در مقابل دولت  چرا كه است تا صنفى، تشكيالتى براى مبارزات سياسى ضرورت به  ،بنا به تعريف ، وهمواره

فراموش نشود كه اينگونه تشكيالت سراسرى حتى اگر به صورت شوراى سراسرى اتحاديه ها . قرار دارد
با دولت و كارفرمايان نيز بايد  "شوراى اتحاديه ها"را كه چباشد، تشكيالتى سياسى خواهد بود و نه صنفى 

   .در سطح سراسرى وارد بحث و مذاكره و مشاجره شود

دارى قدرت سراسرى خود را بصورت يك دولت خشن در برابر جنبش كارگرى قرار   اگر سرمايهبنابراين 
است راه مقابله با آن ادامه شكست قهرمانانه در نبردهاى نامساوى در سطوح پراكنده دراين يا آن   داده

روشن باشد كه سازمان اگر پس .  اى سراسرى است  صنف و كارخانه نيست بلكه تبديل مبارزه به مبارزه
حتى اگر توسط خود و تكرار كنم،  تلقى شود، "صنفى" هاى  رفا به مثابه تداوم سازمانص نمى تواندسراسرى 
نيز روشن ها قرار مى دهند   كه آن را در مقابل اتحاديه يىبحث هابيهودگى ، ه باشدها ساخته شد  اتحاديه

در . وجود يكى متناقض ديگرى نيست و ديگرى استفعاليت سازمان سراسرى عمدتا از نوع . خواهد شد
   .اى شود  باعث تقويت جنبش اتحاديه مى بايست و مى تواند سازمان سراسرى خودواقع 

  

  انتقادات به ضرورت سازمان سراسرى

در خارج كشور به بيانيه سقز،   سياسى مختلف محافلمقدمات باال، واكنش گروه ها و  با در نظر داشتن
 "هوايى"هم برخوردارند، خود بيشتر گوياى وضعيت  "متخصص كارگرى"جرياناتى كه هر كدام از چندين 

 گويا ترين نمونهاز حتى شايد . اين جريانات است تا و ضعيت جنبش كارگرى در ايران!) يعنى غيرزمينى(
 يعنى  ،)نه برنامه چپ ه بحران سازمان هاى موجود چپبه مثاب حران چپب(. باشدايران  "بحران چپ"هاى 

اتحاد چپ و  مركزى و هماهنگى  در اين يا آن نشست و شوراىاست كماكان جرياناتى كه سى سال  بحران
چه بايد كرد كه چپ ايران بهتر شود، اما، در مورد اين مشكل كه  بحث مى كنندسوسياليست و كمونيست 

جالب تر اين جاست كه حتى چند هفته پس از  . مشخص و عملى جنبش كارگرى حرفى براى گفتن ندارند
هاى متعدد هنوز بسيارى از جريانات مدعى طبقه كارگر   انتشار اين بيانيه و پس از مداخالت و مصاحبه

  . يا هنوز نمى دانند چه بگويند يا منتظر وزش بادند. دان  سكوت را ترجيح داده

آيا اين ضرورت فقط بخاطر زده باشد؟  ىاوال كجا بود آن جريانى كه قبل از بيانيه سقز در اين باره حرف
ثانيا كجاست آن جريانى كه واقعا عليرغم اين همه بيانيه سقز پيدا شد يا از قبل هم قابل بحث بود؟ 
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 باال سئواالت اصلىپاسخ به و نشست سقز در باره خود امر ضرورت سازمان سراسرى  در بارهقلمفرسايى 
  ؟بحث جدى ارائه داده باشدهيچ گونه نظر يا 

نقد  اين. نگاه كنيم ضرورت سازمان سراسرى ت با طرحمخالفدر  هاى  "نقد" مضحك ترينمثال به يكى از 
كشف جهان اين  از كه متاسفانه از محبوب ترين و ظاهرا معقول ترين نقدهاى تاكنونى نيز تلقى مى شود

اين . اى ايجاد گردد  بايد از دل سازمان هاى پايهكه سازمان سراسرى آمده است  سنديكاليستى بيرون سوز
يعنى، اول اتحاديه ها . هم تزيين شده است "سازماندهى از پايين"ضرورت اخالقى بحث معموال با چاشنى 

آنها شوراى سراسرى اتحاديه ها ايجاد از بين نمايندگان خود را انتخاب كنند تا بايد شكل بگيرند، سپس 
كارى را كه نمى توان كرد و سى سال است د بروييعنى، اول ! يعنى كشك بسابيددر واقع جواب اين . دشو
   !دياب  مى ضرورت سازمان سراسرى تازه سپس  ،ه انجام دهيدنشد

 سياست گريزنابينايى  نوعى در واقع صرفا معرف "سراسرى"اين پاسخ مكانيكى به مفهوم لغوى واژه 
جنبش كارگرى در مقابله با دولت سر تا پا مسلح سرمايه  اصلى مشكلناديده گرفتن . استسنديكاليستى 

دقيقا به اين خاطر پيدا شده در جامعه ما تمام اين وضعيت براى سنديكاليزم اين قابل درك نيست كه . دارى
. بايد جنبش سراسرى كارگرى را بسيج كردساخت هايى   چنين اتحاديه حتى براى اينكه بتوانكه است 

و ميزان على فسطح آگاهى . جنبش هاى سراسرى است نه محلى گرايش مبارزه طبقاتى امروزه نقطه اتكا
براى طرح شان و  از ظروف سراسرى استفاده ضرورتبه جايى رسيده است كه  امروزهمطالبات كارگران 

خود با اين همه عناوين پرطمطراق  ىاما رهبران و تئوريسين هاى احزاب .مبارزه براى تحقق شان را مى طلبد
اما  ،ستني بدىبا كلى جمالت انديشمندانه توصيه مى كنند كه آرى عقيده سازمان سراسرى عقيده   ساخته
و در ضمن، برحذر باشيد از شيطان ! همان كار سابق را ادامه دهيدراه ساختنش اين است كه فعال 

   "سازماندهى از باال"

 از آن نوع فكاهياتى مى شود كه "دموكراتيك" هظموعاين با همراه مضحك به آن سئوال اين پاسخ و واقعا 
باشد كه  وجود داشته بايد اول سازمانىحضرات ظاهرا نمى دانند . بجوش مى آوردرا  آدم خون حالبه اصط

.  "سازماندهى از پايين"به كشك ساييدن مى شود  "فرمان"اسم  اما ،معنى پيدا كند "سازماندهى از پايين"
يا بسيار و اى كه سازمان هاى مستقل كارگرى وجود خارجى ندارند   دورهدوستان فراموش مى كنند در 

پيشنهاد ايجاد هر سازمان داد، پس  "از پايين"توان   در درون تشكيالت دولتى نيز نمىند و ا  اندك و كوچك
از " هموارهنيز  هااقدامات اوليه در راه ايجاد آن همه ومستقل، منجمله اتحاديه ها، تشكل و  نوعى از سازمان

؟ ند و پيشقدم شونددهاقليتى از باال پيشنهاد بايد ننيز نخست  تشكيل يك اتحاديهبراى آيا . خواهد بود "باال
احتماال  مثال يا كه كارگرى "صنفى"ره درست كه بهترين شكل سازمان سراسرى ااين بحث همودر هر حال، 

هاى كارگرى   و پايههاى موجود  كه متكى بر اتحاديه خواهد بود سازمانىدر ايران آينده شكل خواهد گرفت 
بسيارى از ما هنوز حتى همين  !عالى واقعا. و صد البته، اصل سازماندهى از پايين بايد در آن اجرا شود. باشد

دارد، يعنى مساله  ارتباطى با مساله مورد بحثهر چند بزرگ،  "كشف"آيا اين  اما را هم نمى دانستيم،
   ؟ رداكنون چه بايد ك
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جالب اين جاست كه برخى از فعالين سابق يا فعلى كميته هماهنگى يا پيگيرى نيز بين اين دسته ديده مى 
، بحث ميان "حامى"دوستان فراموش مى كنند كه دست كم از همان دوره ايجاد كميته هاى . شوند

يكى از سازمان يابى . است  داشته  وجود "از باال"و  "از پايين"يابى   سازمان "استراتژى"طرفداران دو نوع 
تدريجى بر اساس محل كار دفاع مى كرد در صورتى كه دومى بر ابتكار عمل فعاالن و پيشروان كارگرى در 

مثال مباحثات درونى قبل از ايجاد كميته هماهنگى به .  راستاى ايجاد سازمان هاى سراسرى تاكيد داشت
يعنى : كه خواهان زدن پلى بين اين دو استراتژى بودند نحوى از انحا معرف تالش آن دسته از دوستانى بود

بنابراين، . "از پايين"، اما براى كمك به سازمانيابى كارگران "از باال"اى از فعالين كارگرى، و   ايجاد كميته
اى از باال ساختند يا از اين روش دفاع كردند، اما امروز ايراد مى   هنگامى كسانى كه خود ده سال پيش كميته

از باالى سر كارگران آمده است، بايد جواب خودشان در ده سال پيش را در  "جديد"رند كه اين طرح گي
 "از باال"چرا مى توان اما واقعا يكى از دوستان پاسخ دهد، . شان قرار داد  پاسخ به همين سوال در مقابل

به ايجاد سازمان  "مكك"ساخت، اما نه براى  "كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى"كميته هماهنگى براى 
  سراسرى؟

و يا چرا  ؛بود "ناگهانى"اين پيشنهاد  قبيل اين كه چرا  از. است  ديگرى نيز البته طرح شده "جدى"ايرادات 
علنى موجود در نشست حضور   هاى كارگرى و كمكى و سنديكاهاى علنى و غير  همه كميتهگان نمايند

  ؟ !نيز از آن دفاع مى كندچرا فالن فرد كه من دوست ندارم يا و  ؛نداشتند

بحث جديدى نيست و همانطور كه اشاره شد بحث ضرورت سازمان سراسرى كارگرى  نكته اول اينكه
در خود انقالب نيز بحث ضرورت . است  از دوره بعد از شكست انقالب تا كنون مطرح بودهدست كم 

كار از همان روز اول پس از  وحدت شوراهاى موجود به مثابه نيروى سراسرى كارگران در برابر وزارت
اعتصاب عمومى چندين ماهه كارگران . قيام در ميان بسيارى از فعالين كارگرى در تهران جريان داشت

مهمترين عاملى بود كه شرايط را براى قيام فراهم ساخت و خود كارگران اعتصابى يكى از مهمترين اجزا 
ها قدرت را   ام حكومتى ضد كارگرى و از باالى سر تودهاما روز پس از قي. شركت كننده در امر قيام بودند

، در صورتى كه طبقه كارگر از كوچكترين مرجع و پايان اعتصاب عمومى را اعالم كرد گرفتدر دست 
كجا بود آن صداى طبقه كه اعالم كند اعتصاب . اعتراضات خود برخوردار نبود بيانسراسرى حتى براى 

ضرورت سازمان سراسرى  خواست هاى كارگران تحقق يابند؟ بحثيابد كه   عمومى زمانى پايان مى
  . كارگرى در پاسخ به اين نقصان بزرگ مطرح شد

براى پيشروان . در محل كار تبديل شده بودند) و كارمندى(كميته هاى اعتصاب اكنون به شوراهاى كارگرى 
جنبش كارگرى آن دوره مسلم بود كه اتحاد همين شوراها، عليرغم رهبرى شان، طبقه كارگر را به مثابه 

 "موقت"تالش عمده حكومت  در چند ماه اول پس از قيام. نيرويى اجتماعى در مقابل دولت قرار خواهد داد
در آن . بازرگان بيرون كشيدن كنترل محل كار از دست كارگران و كارمندان و انتصاب مديريت جديد بود

  هاى ضد انقالب به  تالشاينگونه ها را در مقابل   توانست نيروى مقاومت توده  فقط اتحاد شوراها مىزمان 

، و نه چندان كوچك،  كه به كارگران توصيه مى كردند آورد، اما همان زمان هم بودند نيروهايى  حركت در
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نتيجه را همه مى دانيم، همان هنگامى كه . جاى تالش براى اتحاد شوراها اتحاديه هاى صنفى را بسازيد  به
با در دست گرفتن كنترل نخست فعالين و پيشروان كارگرى سرگرم ساختن اتحاديه ها بودند، ضد انقالب 

  .  . و سپس به جنگ سنديكاليست هاى ما رفت ضد كارگرى خود را ايجاد كرد شوراها سازمان سراسرى

هاى   مساله اين كه چگونه شكلى از سازماندهى مى تواند هم به حفظ كميته نيز 60دوره خفقان دهه آغاز در 
غير رسمى كارگران مبارز در سطح واحدهاى توليدى كمك كند و هم آن هارا به هم مرتبط سازد، از مسائل 

اصلى مى دانستند مجددا  همان كسانى كه قبال هم امر ساختن اتحاديه ها را . عمده مورد بحث جنبش بود
ه هاى موجود در راه كمك به كميتهمان طور كه در باال گفته شد . همان را در مقابل جنبش قرار دادند

براى آن ها كه تازه از خواب .  اند هاى قبلى  هاو تجربه  تشكل يابى طبقه كارگر خود محصول آن بحث
غالب اين نوع ايراد گيران در واقع از آنهايى هستند كه ! است "ناگهانى"پريده باشند همه چيز عجيب و 

ايراد مي گيرند كه چرا  و طبعا  ،تداشو نخواهند  ندارندها   از اتحاديه نظرى افقى فراترحتى در سطح صرفا 
  ايد؟   قرار داده در برابر سازمان سراسرىبه ناگهان ما را 

 است بايد پاسخ داد ترى  گستردهنشست دارد و خواهان محدود بودن جمع سقز اشاره به ايراد دوم كه به 
مسلما براى د؟ ننمى شو فراهم كردن نشست گسترده ترى ند و دست بكارنباال نمى زآستين  دوستان چرا

  گستردهراه بايد پس  ،تازه آغاز بحث استاين اما . شد  تر از اين عمل مى  بايستى گسترده  آغاز كار مى

 .كنار بگذاريماصل بحث را بايد پس    تا بحال گسترده نبوده چوننه اين كه  وكردن آن را نشان دهيم تر
يارى مساله  ،نشست ات قبل ازتبليغ سطحبجاى ايرادگيرى به هتر است بخارج از گود بخصوص دوستان 

ايران سوئد  يمكن  فراموش مى ماگاهى . نداصل اول كار خود بداندر داخل را  اقدام مثبتىرسانى به هر 
در اين ترديدى نيست كه در مباحثات پيرامون ضرورت سازمان سراسرى و چگونگى ايجاد البته،  !ستني

آن بايد بيشترين و گسترده ترين طيف از فعالين فعلى كارگرى را مشاركت داد و هر نوع توافقى كه 
ود اما شكل و نحوه اجراى آن را بهتر است خ باشد،ترين پايه هاى ممكن برآيند آن است متكى بر گسترده 

بنابراين كسانى . در هر حال، مثبت يا منفى، بيانيه نشست اين ضرورت را برجسته ساخت .آن ها تعيين كنند
نبودن آن نشست است  "گسترده"و يا  بيانيهبودن  "ناگهانى"كه ظاهرا تنها ايرادشان به اين ضرورت 

  . اكنون خود بايد جلودار اين تالش شوند

حتى عى يا قسرنخ هاى واكردن  "افشا" واقعا بايد پرسيد .است ىشخص اىه فحاشى "انتقادات"ين اما بدتر
چه هدفى را دنبال  "بيگانگان"با  )وتحت خفقان شبه فاشيستى(اند  افرادى كه در داخلموهوم ارتباطى بدتر 

كند آيا مساوى است با  نفوذجنبش كارگرى ايران  دراينكه نبايد اجازه داد امپرياليزم آمريكا مى كند؟ 
آيا ما مامور جاسوس گيرى براى رژيم  ؟پرونده سازى كنيمبراى افراد اينكه در كنار دادگاه هاى رژيم 

خواهد اجازه به دلباختگان كمك هاى امپرياليستى  اين روش در واقع  ايم؟  خود سرتاپا جاسوس شده
   . خواهد داد كه نقش مظلوم را ايفا كنند

خود به تنهايى  ،آقاى اسانلو، نشست سقز را كار آقاى ثقفى اعالم كرد ، با همراهى"آمريكاصداى "شكلى كه 
همانطور كه در باال اشاره . امپرياليزم را در اختيار همه قرار داده است هاى  كافى براى افشاى دسيسه هشدار
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است كه همه بايد بدانيم و در اى   و دقيقا نيز اين همان مساله. نبودنيز كردم عجله نشان داد كه اين تصادفى 
نزديك يك سال پيش اخطار داده شد كه اگر فعالين كارگرى براى ساختن سازمان سراسرى . دام نيفتيم

  . اين حادثه در واقع اثبات همان اخطار است. "آمريكا براى ما خواهد ساخت"دست بكار نشوند، 

اى كه در پشت برخى از اين انتقادات   مساله ،اما از جنبه فحاشى ها و پرونده سازى هاى شخصى كه بگذريم
نيز آيا در سازمان سراسرى آينده كارگران ايران . هاى كارگرى است  نهفته دركى سكتاريستى از تشكل

فقط طرفداران جريانات سياسى  اد را حذف كرد؟ آيا قرار استربا اين گونه پرونده سازى ها اف قرار است
وحدت طبقاتى  فظشرط اول حآيا  حضور داشته باشند؟ طبقاتى طبقه كارگر -اى  در سازمان هاى تودهخاصى 

 از كارگرى جلب وسيع ترين طيف "سراسرى"هدف از پيشنهاد جنبش براى ايجاد سازمان نيست؟ آيا 
كارگران ايران نيست؟ پس چگونه مى توان دست رد به سينه كسى زد كه دعوت شما را مى پذيرد؟ 

 بلكه ،فيزيكى حذف كرد روشرا نمى توان با موجود در طبقه كارگر ايران  "فىانحرا" گرايش هاى سياسى
اهداف و اصول جنبش بايد خود به اندازه كافى . اثرشان ساخت  كارگران بىتوده با بحث و قانع كردن  بايد

  .را بى اثر سازد "غير"روشن باشد كه  اهداف 

، حتى آن بخش كه دست كم در حرف كارگرى ايراندر جنبش هم اكنون  .صريح تر صحبت كنيمبگذاريد 
وجود دارند كه دانسته يا ندانسته سرگرم وصل رفرميستى جرياناتى نقدا   ،از استقالل طبقه دفاع مى كند

 ستىامپريالي "دموكراسى پرور" هاىيا نهاد اصالح طلبان داخلى و "كارگر دوست"كردن آن به نهادهاى 
هنگامى كه بورژوازى . كارگرى استمنافع  تحققبهترين راه با بورژوازى  و مدارا سازش براى اينان. هستند

آيا تعجبى دارد كه اين سه در واقع  ،خود يك چشم به اصالح طلبان و يك چشم به امپرياليزم دوخته است
 هستند اغلب همان اند كه عاشق جنبش سبز هم شده "بنابراين عناصرى كه آًمريكايىند؟ بشو يك جريان

بنابراين چرا يكى بهتر از ديگرى است؟ چرا . اند و هردو باهم با رفرميزم دست در دست يكديگر دارند
   ؟!آمريكايى بودن جنايت است اما سبز بودن يا رفرميست بودن خير

آيا در ! خيرحذف كرد؟ بطور فيزيكى آيا در دورن مثال يك اتحاديه كارگرى مى توان چنين جرياناتى را اما 
آيا حتى در شوراهاى آينده مى توان اين جريانات ! خير سراسرى بايد اين جريانات را حذف كرد؟ سازمان

كارگرى نه در امتحان ايدئولوژيك ورودى است و نه در سازماندهى سياست درست ! را حذف كرد؟ خير
بلكه در عمل مبارزاتى مشترك و سياست مشتركى كه از آن عمل  را جار زدن افراد مشكوك ى"سر نخ ها"

اينكه هدف عملى ما ايجاد سازمان سراسرى كارگرى  اعالم ،آغاز جنبش همان در .مشترك بر مى خيزد
       .براى روشن كردن جهت كار استشرط الزم و كافى است،  ستىو امپريالي ىنهادهاى دولتاز مستقل  

  

  ن ساختامى توچگونه سازمانى 

را مشخص كنيم بايد بگوييم  60اگر بخواهيم محور اصلى مبارزات كارگرى دوران بعد از خفقان دهه 
اين مطالبه در تمام اين دوره در واقع مرز گرايش مبارزه طبقاتى را . مبارزه براى تشكيالت مستقل كارگرى
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مبارزه  ،ى پيشبرد استقالل طبقاتىايم كه برا  امروزه نيز به شرايطى رسيده. است  از سايرين مشخص ساخته
اين است . اين است سئوال اصلى. براى سراسرى كردن اين تالش محور دوره بعدى را تعيين خواهد كرد

اى كه بايد بر سر آن بحث كرد و تصميم گرفت، بايد اهداف كلى آن را درك كرد و براى تحقق   آن مساله
چرا اقدامات عاجل در راه ايجاد سازمانى سراسرى كارگرى، به آن : آن گام هاى سنجيده و عملى برداشت

؟ و اينجاست مفهوم كلى كه در باال اشاره شد، ضرورت دارد و چگونه طرحى مى تواند به ايجادش كمك كند
كه مشاركت فعالين كارگرى در پاسخ به آن خود مى تواند به بزرگترين عامل همكارى و نزديكى كل 

فقط تصور كنيد اگر اقداماتى جدى براى ايجاد اين سازمان سراسرى . گرايش مبارزه طبقاتى تبديل شود
     . روحيه مبارزاتى كل اپوزيسيون رخ خواهد داد  آغاز شود چه جهشى در

بوضوح اين  .شوندپيش قدم  در داخل فعالين و پيشروان كارگرى بايد روشن باشد كه نخست بايد اما
و  ابتكار را در دست بگيرنداى بايد   عده عاقبت. سازمان نخست از پايين و توسط توده ها ساخته نخواهد شد
فراد كه اتعدادى امضاى  اينجا "عده"منظور از . پيشنهاد آن را طرح كنند و به بحث و مشورت بگذارند

 نام  و خوش اخته شدهن، شاى از درون جنبش كارگرى  بلكه، عده! ا مى كنند نيستضزير اين چيزها ام معموال
از  يا فرقه رفتند و چنين چيزى را فردفردا چند البته اگر . تشكيالت فعلىدر جنبش و درگير در مبارزات و 

  . نخواهد بود جنبش الزم داردكه چيزى  كردند، مسلما آن كله خود ايجاد

در واقع  سازمان سراسرى سازماندهى در راه مرحله فعلى. يمبرنمرحله كار را از ياد  اين است كه نكته مهم
كه بتوان  يما  هنوز به آن سطح از آمادگى نرسيده. آنجنبشى است براى ايجاد  سازماندهىمرحله اوليه 

ن طور كه بحث هاى اخير نشان داد هنوز حتى روشنى يا توافق هما. آن را سازمان داد "كميته تدارك"حتى 
و بدون ترديد محدود بودن آن به جريانى خاص و يا . بر سر تعاريف كلى سازمان سراسرى نيز وجود ندارد

ادعاى رهبرى كردن آن توسط افرادى كه نقدا بسيارى مشاجرات بر سر سوابق و اعمال شان در جنبش 
 همگرايى ومسلم است كه تجمع . مسلما كمكى به شكل گيرى آن نخواهد كردكارگرى در جريان است، 

بين فعالين فعلى كارگرى براى اعالم ضرورت چنين جنبشى الزم است و چنين همبستگى و يا همنظرى در 
  .    رورت اين جنبش خود بايد محصول دوره اى بحث و مشورت باشدضباره 

ن آن به جايى كشيده است كه بتوان ساختبراى اوليه  اقداماتوجود دارد و نه  اى  يا كميتههنوز نه تشكل 
و يا بدتر، فرقه ( اقدامات عجوالنه و نپخته. ستنيروشن  نيز راه رسيدن به آن. اميدوار به موفقيت آن بود

  بسر فعال در مرحله بحث و تبادل نظر "جنبش". فقط به وظائف اصلى لطمه خواهد زد) بازى هاى كودكانه
  . و بحث در باره چگونگى ايجاد آن سازمان سراسرى بحث در باره ضرورت:  برد  مى

هنوز نه چنين  ،به نتيجه برسد و توافق گسترده جمعى نيز حاصل شوداوليه حتى هنگامى كه اين بحث 
  هايى كه احتماال براى كمك به ايجاد آن ساخته خواهند  و نه هيچ يك از كميته شد دخواهسازمانى ساخته 

حتى پس از رسيدن به توافقات كافى و داشت كه بنابراين بايد در نظر . شد مى توانند جايگزين آن شوند
اينكه شكل . براى ايجاد آن است ىجنبشسازماندهى الزم آن چه بايد ايجاد شود خود تشكل نيست بلكه 

اما از تجربيات  شودفعالين داخل تعيين  توسط خود بايد ،عالم اين جنبش و شكل هماهنگى آن چه باشدا
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قبلى واضح است كه اعالم ضرورت آن بايد از گسترده ترين تعداد ممكن امضاى طرفداران طرح برخوردار 
اى   ى  طيف گستردهباشد و هيات موقتى كه براى هماهنگى فعاليت ها انتخاب مى شود بتواند از طرفدار

  .برخوردار باشد

صرفا به عنوان فكرى اوليه، اگر بخواهيم به منشور چنين و مثال، . هر جنبشى منشورى نيز الزم دارد اما
سازمانى نگاه كنيم چه نوع مطالباتى را بايد و يا مى تواند عمده كند؟ بوضوح عمدتا مطالباتى در برابر دولت 

در كنار اعالم ضرورت استقالل . اند  سطح فعلى جنبش قابل لمس و دركو مطالباتى كه نقدا در همين 
هر سازمان كارگرى در ايران خواست عمده اولين  پس تشكيالت كارگرى از نهادهاى دولتى و امپرياليستى

. )اند  و آزادى زندانيانى كه بخاطر مبارزه در اين راه دستگير شده( باشدخواست آزادى بيان و تشكل بايد 
و  ،ى است كه با مداخله خود كارگران نوشته شود، فراگير باشدجديد قانون كارتدوين خواست لبته دوم ا

مطالبه براى بيمه هاى  ؛سومى نيز روشن است. حق اعتصاب را برسميت بشناسد ،مهمتر از هر اصل ديگرى
  .براى چندين دهه يكى از مركزى ترين خواست هاى كارگرى در ايران بوده است همگانى اجتماعى

تشكل مستقل "جنبش براى ايجاد . اند  اند و نه دلبخواه  نه از كله كسى بيرون آمده ساده مطالبه چنداين 
مى  طبقاتى بى معنىمطالبات استقالل اين بدون . مطالبات ريشه دارد ايران در واقع در همين در "كارگرى

مطالبات باال از اى كه در سطح مرامنامه و منشور خود   اتحاديه آن حتى در شرايط كنونى در ايران،. شود
بايد همان مطالباتى باشند نيز بنابراين مطالبات اين سازمان سراسرى . نيست "مستقل"اتحاديه  دفاع نكند،

ن را طلب كند و هر فعال كارگرى همااد تشكل واقعا مستقل كارگرى است كه هر جريانى كه خواهان ايج
به اين البته مى توان . بپذيردكه خود را جزيى از گرايش مبارزه طبقاتى درون جنبش كارگرى مى داند 

كه  مثال و از همه مهمتر، تعيين ميزان حداقل دستمزدها. را نيز افزودمسائل روز  ديگرو  "عملى"مطالبات 
برخوردار  انمطالبه در ايران هم اكنون از بعد گسترده پشتيبانى كارگر چندآيا همين . در باال اشاره شد

از پشتيبانى ساير اليه  يقينا اگر بتوان كارزارى كارگرى پيرامون اين خواست ها براه انداختبعالوه نيست؟ 
  .  برخوردار خواهد شدنيز هايى كه خود در مقابل دولت موجود قرار دارند، 

پيش بسوى بلكه  ،به اين يا آن كميته بپيونديد تا سازمان سراسرى تحقق يابد كه مساله فعال اين نيستپس 
بيرون خواهد آمد نيز تشكلى كه از دل اين كارزار  !كارزار براى ايجاد سازمان سراسرى كارگران ايران
اما پايه هاى محلى اين  .خود سازمان سراسرىهنوز طبعا تشكلى است براى پيش برد آن كارزار و نه 

     .جنبش، فعالين و سازماندهندگانش اجزاى سازمانده سازمان سراسرى خواهند شد
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