
 

  خ سازمان ها و مطبوعات يبا تار
  ميران آشنا شويجنبش زنان ا

   سال مبارزه٨۵
  رانينهضت زنان ا

  ینيه خرافات ديعل
  یميراندخت ابراهيا

  
کارل . ز مانند تمام طبقه کارگر فقط از راه انقالب ممکن استي زنان نیاستقالل و آزاد
 بساط اسارت یند که وقت آوریم" ست يفست حزب کمونيمان"ش انگلس در يدريمارکس و فر
د لغو گردد، به استثمار يل توليوسا  بریت خصوصيده خواهد شد که مالکيان برچيزنان از م

 طبقه یکتاتوري دی اکتبر، برقراریستيالير سوسيانقالب کب. انسان از انسان خاتمه داده شود
 یبشر براخ ي در تاریم اتحاد شوروي عظی هایروزي و پیستياليجاد جامعه سوسيکارگر، ا

در برنامه حزب . دين نظر و آموزش مارکس را به ثبوت رسانين بار صحت اينخست
  : شودی گفته میست اتحاد شورويکمون

دان ين بار انقالب زنان را آزاد کرد و آنها را در مي نخستی برایخ جامعه بشريدر تار"
  ١ ". با مردان برابر  ساخت ی و اجتماعیاسيه حقوق سي از جهت کلیزندگ
 نهضت زنان و ی از هر جهت به مسئله ترقیه، در تمام دوران مبارزه انقالبين در روسيلن

  :گفت ین ميلن. داد یار ميت بسيه اهميه سرمايجلب زنان زحمتکش به جبهه واحد مبارزه عل
 کامل نائل نخواهد یاورده به آزادي کامل بدست نی زنان آزادیا برايکه پرولتار یتا موقع"
   ٢ ".شد

 ی اجتماعی آزادی اکتبر زنان زحمتکش شورویستيالير سوسي انقالب کبیروزيجه پينتدر 
 حقوق زنان ی برابریها برا  که قرنی عناصر مترقیب آرزوهاين ترتيبدست آوردند و بد

  . ديدند جامه عمل پوشيکوش یم
 کرده  آزادی اجتماعی اکتبر زنان زحمتکش را از همه انواع ظلم هایستيالير سوسيانقالب کب

 ی خود براین روز برقراري از نخستیحکومت شورو.  گذاشتینيفه نويدر برابر نهضت وظ
 ید بردگير را بموقع اجرا گذارد، زنان را از قي تمام تدابیزنان کشور پهناور اتحاد شورو

 با ی و اجتماعیاسيه حقوق سي از جهت کلیدان زندگيد، آنها را در مي بخشیقرون رهائ
  .ختمردان برابر سا

ه ظلم و استثمار ي اکتبر زحمتکشان تمام جهان را به مبارزه علیستيالير سوسيانقالب کب
  .دي بخشيیر بسزاي زنان تاثین در همه جا بر رشد نهضت آزاديق کرد و همچنيتشو

زنان کشور ما در . ق داردي عمیشه هايران ريجنبش زنان ا  دهدیخ نشان ميچنانکه تار
 یهائی  که داشته اند فداکاریران به تناسب امکاناتياهانه ملت اخوي و آزادیمبارزات مترق
 ١٨٩١سال (ان جنبش تنباکويران در جري از مظاهر مهم نقش زنان ایکي. نشان داده اند

 یده ميد) یالديم١٨٩۵در سال (ه محتکران غله يران عليام زنان ايان قيو در جر) یالديم
دند و با يغ نورزي دریچگونه فداکارين از هرايت زنان اين در انقالب مشروطيهمچن. شود

ران در رشد نهضت مبارزه يدان مبارزه گذاردند، انقالب مشروطه اياه، پا به ميهمان چادر س
. ر متشکل بودين مرحله غيران در اي مبارزه زنان ای مهم داشته است، ولیريران تاثيزنان ا

خ مشروطه يتار" در کتاب ی، احمد کسرو"ران ياختناق ا" در کتاب  یکائيشوستر امر
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 در کتاب  یوانسکي، ا "١٩١١ـ١٩٠۵ یها ران در ساليانقالب ا"وانف در کتاب ي، ا"رانيا
 متعدد بدست داده ین جنبش ها نمونه هايره از ايو غ" استقالل یران در راه مبارزه برايا"
  . اند

ک ي و دموکراتخواهانهيد جنبش آزاديران و تشديست ايل حزب کموني با تشک١٩٢٠در سال 
  سازمانیاسي سیل سازمان هاي بزرگ و مختلف کشور توام با تشکیران در شهرهايدر ا
 و یت انقالبيخ فعاليتار.  کنندیت خود را آغاز ميده و فعاليل گرديز تشکي زنان نیها

 که ی هائیار پرشور است و با استفاده از بررسين پس بسيران از ايک زنان ايدموکرات
  :ميت بدست دهين فعالي از ای اجمالیم منظره اي کنی میست سعتاکنون شده ا
 خرداد ٣٠در ) یپهلو( یران در انزليست ايحزب کمون ن کنگرهينخستل يپس از تشک

 یالتيجمله ا افت و از آنيران اشاعه ي ای در شهرهایافکار مترق) ١٩٢٠ ژوئن ٢٢(١٢٩٩
ک يپ" بنام  یتي در رشت جمع١٣٠٠ل در سا. الن بودير قرار داد گيمًا تحت تاثيرا که مستق

 و یاسيبا مرامنامه و اساسنامه مشخص که عبارت بود از بدست آوردن حقوق س" سعادت
نه يسک ،یقيله صديجمت عبارت بودند از ين جمعين ايموسس. ل شدي زنان تشکیاجتماع
زگان ي از زنان و دوشیاديعده ز. رهي و غابياورانوس پار، روشنک نوع دوست، شبرنگ

س کالس اکابر، دبستان، کتابخانه و يت حلقه زدند و با تاسين جمعيالن در ايروشنفکر گ
ر افکار يش در تنوي ها و دادن نمایسخنران"ک سعادت نسوان يپ"جاد مجله  يقرائت خانه ا

ها شرکت  تين فعالي را که در اشوکت روستا و یقيله صديجم. دنديزنان آن سامان کوش
 ٣ .ا شاه به چهار سال حبس در زندان زنان تهران محکوم نمودداشتند بعدها حکومت رض

ک سعادت نسوان يپ" بنام  یو مجله ا"ک سعادت يپ" بنام یت مدرسه اين جمعيم ايچنانکه گفت
ن مجله مقاالت يدر ا.  شدی روشنک منتشر میعنيالن ي گی از زنان مترقیکيت يريبه مد" 

ک يپ"مجله  . شدي از حقوق زنان درج میانبي به پشتی و بخصوص مقاالتی و ادبیاجتماع
را يران کرده زي و روشن شدن افکار زنان ای به آگاهیخدمت بزرگ"سعادت نسوان 

ق ياز طر" ک سعادتيپ"ت يجمع. الن نبودندي گیخوانندگان آن منحصر به زنان رشت و حت
 مختلف  با زنان طبقاتیعيره رابطه وسي و غیع دست دوزيجاد کالس اکابر، کالس صنايا

 ین المللي را بعنوان روز ب مارس٨ران روز يبار در ا نياول یت براين جمعيا. برقرار نمود
   ٤ .رفت و برگزار کرديزنان پذ

ل يتشک" نسوان وطنخواه" در تهران به اسمیتي جمعی شمس١٣٠٠ام در سال ين ايمقارن هم
ها و بانوان  رستانيدبها و  ران، آموزگاران دبستاني مدیشده بود که مرکب بود از عده ا

 و یدن لباس وطنيپوش.  بودو مبارزه با خرافاتروشنفکر که هدفشان محدود به رفع حجاب 
ن ي بود که در مرامنامه ای برجسته ای زنان از شعارهای لوکس برایاء تجمليترک اش

  .د شده بودي در نهضت زنان قی و ملیاسيت جهت نفوذ افکار سيجمع
که از " جهان زنان"ت بنام يمجله جمع.  بودیمحترم اسکندرت ين جمعي از رهبران ایکي

 منتشر یملوک اسکندرت يري و مدی ویروز است به سرپرست  خوب مطبوعات آنینمونه ها
  . شديم

مواجه و "ستيالياسالم سوس"ت يت با مخالفت جمعيک سال فعاليپس از " جهان زنان"مجله 
ت ي به فعال١٩٢۴د و تا سال ينشر گرد" انلسان زن"  مجله ی آن بزودی بجایبسته شد، ول
از هر گونه امکانات استفاده کرده " ستيالياسالم سوس "یت ارتجاعيجمع  ٥ . دادیخود ادامه م
  .  کردیت زنان مبارزه ميت جمعي از فعالیري جلوگیدر تهران برا

ش ي به معرض نمایرزاده عشقيم یت زنان و به رهبري که توسط جمعیشهائي از نمایکي
 آن آمده ی نفر به تماشا۶٠٠در حدود " ايدن"بنا به نوشته مجله . بود" یدختر قربان"گذارده شد 
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 آن ین المللي و بیخيت تارين اهمي مارس داده شد و در آنجا ناطق٨ش در روز ين نمايا. بودند
افت يها شدت  ستيب کموني پس از آنکه تعق١٣٠٨ت در سال ين جمعيا. روز را متذکر شدند

  .٦ گشتمنحل 
راز ين در شيهمچن. ل شدي زنان تشکیه صنفي به شکل اتحادیتيز جمعي بعد در اصفهان نیکم
 ی در سالهایرازيزندخت شاز طرف شاعره مشهور دموکرات " مجمع انقالب زنان"

 ی و برابریه حجاب زنان، در راه آزاديس و با جسارت هر چه کاملتر علي تاس١٣٢١ـ١٣٢٨
منتشر " رانيدختران ا" بنام یزه شاعر مجله اين دوشيا.  کردیارزه مغ و مبيحقوق بانوان تبل

  ٧ .افته استيش از هفت شماره انتشار نيساخته که متاسفانه ب
"  نسوانیداريب"رشت در تهران بنام " ک سعادتيپ"ر ي نظیتي جمع١٣١۵در اواخر سال 

ن ي با همیگريت ديعن جميام در قزوين ايمقارن هم. د و شروع به مبارزه نموديل گرديتشک
ن يدر قزو. افتيس ين تاسي بانوان روشنفکر قزویمرکب از عده ا" انجمن نسوان"مرام بنام 

  . ان دقت بوديشا" انجمن نسوان"ت يز فعالين
ل بود و در يم دخير مستقيران غيست اي که نام برده شد حزب کمونيیش سازمان هايدايدر پ

ر انقالب ي تحت تاث١٩٢١ـ١٩١٠ یها الدر س.  داشتی متشکلیون حزبيآنها فراکس
ده يل گردي زنان تشکی مترقیت هاي مختلف آن جمعیران و شهرهاي اکتبر در ایستياليسوس
 مشاهده ی متفاوتیت آنها روشهاي در فعالی داشتند ولیت ها جنبه مترقين جمعيگرچه ا. بود
  . شد یم
ت يت جمعيب اکتبر و نحوه فعالران قبل از انقالي زنان ایها ن جنبشيد متذکر شد که مابيبا
 موجود یاديت پرداخته بودند فرق زيافته و به فعاليل ي تشک١٩٣٠ـ١٩٢٠ ی که در سالهايیها
 زنان شکل یها ران قبل از انقالب اکتبر و در دوره انقالب مشروطه جنبشيدر ا. بود

استعمار ه استبداد و يشتر مبارزه علين مرحله شعار نهضت زنان بيدر ا.  داشتیمحدود
  .  نداشتندی متشکلیها  رفت و زنان سازمانیش مي پیمبارزه با روح مل.  بودیخارج

 بدست آوردن ی برای مترقی زنان با شعارهای مبارزه سازمانها١٩٢٠ یها بعد از سال
 ینيخرافات د و ه شاهيمبارزه عل استقالل کشور ی، برای و اقتصادی، اجتماعیاسيحقوق س

ل کرده و يخواه و تحصي زنان عبارت بودند از زنان ترقیران سازمانهان مرحله سيدر ا. بود
با همه . ران بوديست اي سازمان ها بر عهده حزب کمونیرهبر. یاسيمات سيمجهز به تعل

 حزب یمثال با رهبر.  موجود بوده استی زنان نواقصی سازمانهایتهاينها در فعاليا
ن ي ایده بود، وليل گردي زنان تشکی ها مختلف کشور سازمانیران در شهرهايست ايکمون

سازمانها در اطراف خود فقط زنان باسواد را جلب کرده و با زنان کارگر، بافنده، دهقان و 
جان در ي زارها و در الهیالت و شاليالن زنان شيحال آنکه در گ.  نداشتندیره رابطه ايغ

ز در ي چالوس و تبر تهران، کرمان، اصفهان،یدر شهرها.  کردندی کار می چایباغها
مه يبا ني زنان و دختران کارگر تقری باقی قالی بخصوص در کارخانه های بافندگیکارخانه ها

  .  دادندیل مي از کارگران را تشکیا
 یاسي سیر سازمان هايد مانند سايه سلطنت رضا شاه مستحکم و مستقر گردين که پايهم

ن ي زنان و همچنیت هايجمع. رفتندز در مقابل خطر انحالل قرار گي زنان نیسازمانها
 یول. ران منحل شدندي از طرف ارتجاع ایگري پس از دیکيگر ي دیاسي سیسازمان ها

 که ینقش.  کردندی مبارزه خود را دنبال میمبارزان آنها همچنان در صفوف عناصر مترق
در دوران حکومت .  گذارده بودیق خود را باقيفا کرده بودند اثرات عمين سازمان ها ايا
ران مبارزه خود را در يزنان ا) ١٣١١ـ١٣١٠ یبخصوص سالها( رضا شاه یکتاتوريد
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 یت هاي دادند، شخصی ادامه  می و در مطبوعات به شکل منظوم و ادبیمجالس بحث ادب
  .  کردندیز از حقوق زنان دفاع ميران ني ایمترق

ران و تحت فشار ين زنان اي بیخواهي آزاد از بسط افکاریريرضا شاه به منظور جلوگ
کشنبه ششم آذر ماه سال ي بوجود آورده بود روز ی که مبارزه زنان و عناصر مترقیطيمح

ران را در شهر تهران ين کنگره زنان اي نسوان شرق و اولین کنگره عمومي دوم١٢١١
  . ارد شدندران وي انعقاد کنگره به ای برای شرقی از زنان کشورهایئتيه. ل داديتشک
ن کنگره يمستوره افشار در ا. س کنگره نسوان شرق از اهل لبنان بانو نور حماده بوديرئ
 مقرر یست و دو گانه اي نسوان شرق مواد بین کنگره عموميدوم. ران بودينده زنان اينما

 حکومت یت و برقراري بود که پس از انقالب مشروطین مسئله کنگره مواديمهمتر. داشت
ست يد متذکر شد که مواد بيالبته با.  بهبود وضع زنان در نظر گرفته شده بودیامشروطه بر

  . و دوگانه بعدها فقط به منافع طبقه حاکمه خدمت کرد
او در اثر مبارزات .  زدیاکارانه اياست ريه دست به سيرضاشاه پس از مسافرت به ترک

ل داد و امر به رفع يشکرا در تهران ت" کانون بانوان) "١٩٣۵(١٣١۴ق زنان در سال يعم
س شده بود ي تاسی بود که توسط وزارت فرهنگ رضاشاهین کانون اداره دولتيا. حجاب نمود

  . نداشتی جز پرورش افکار کذائیو کار
   

  برداشتن چادر
ل داد و يرا تشک" کانون بانوان" زنان یان درباره آزادي تظاهر در مقابل جهانیرضاشاه برا

 ی از ادارات دولتی در برخیرانيپس از آن زنان ا.  رفع حجاب نمودچنانچه اشاره شد امر به
.  نکردیرييران تغي وضع زنان ایاما از نقطه نظر قانون گذار. حق استخدام بدست آوردند

چگونه ين هي از زنان و دختران شهرنشی عده ایجاد امکانات محدود براين عمل جز ايا
 ی به قوت خود باقین ظالمانه و ارتجاعيقواناورد، ي توده زنان بوجود نی در زندگیتحول
 و ی اجتماعی در زندگیه تحول مهميد متذکر شد که رفع حجاب پاينها بايبا همه ا. ماندند
 ی و اقتصادی اجتماعیخ نقش زنان در زندگين تارياز ا.  رودیران بشمار مي زنان ایاقتصاد

 اجتماع باز یو از طبقات باال زنان، ولی به روی مدارس عالیدرها. ديکشور ما شروع گرد
 ی کارخانه هایدي تولیافتند و در کارهايزنان به ادارات و موسسات و کارخانجات راه . شد

ن موقع يدر ا. شهرستانها به عنوان کارگران ارزان مزد از وجود آنها شروع به استفاده شد
 ٣٠، و در یولت دی کارخانه پنبه پاک کن٢۵، در ی موسسه بافندگ۶٩طبق آمار موجود در 

  . دادندیل ميت کارگران را زنان تشکيران اکثري ایکارخانه پارچه باف
 درصد ٢۵زان کارگران زن به يران مي در کارخانه ها و موسسات ایقبل از جنگ دوم جهان

.  کردندی ساله کار م١٢ تا ٧ درصد زنان و دختران ٨٠ ی بافیدر کارخانجات قال. دي رسیم
 هزار و هشتصد نفر ٢٨ هزار و هشتصد نفر کارگر ۵١١ از یاف بیدر کارخانجات قال

ل ي درصد کارگران را تشک٢۵ ساله ١٢ تا ۶ کارگران یدر موسسات صنعت. کارگر زن بود
  . با مردان از آنها کمتر بودی دستمزد زنان و کودکان در مقابل کار مساویول.  دادندیم
 یک اوج گرفت و بزودي و دموکراتیران جنبش ملي ای دوم در تمام شهرهای جنگ جهانیط

 یت علنيل  شد و فعاليران بود تشکيست ايران که ادامه دهنده کار حزب کمونيحزب توده ا
  . خود را شروع کرد

افته ي نجات ی شهربانیها خواهان که از گوشه زنداني آزادیاسي سیتهاين مرحله فعاليدر ا
 و ی مفتخوران داخلیرت و بندگد اساي ستمکش از قیبودند به منظور نجات  توده ها

خواه کشور ين موقع زنان آزاديدر ا. هن ما شروع شدي از هر گوشه میاستعمارطلبان خارج
ن کشور امکان ي مادران این عقب ماندگيهن ما با چني و استقالل میص دادند که ترقيما تشخ

  .  ساخت واقفی و حق بشریاسي و سید توده زنان را به حقوق اجتماعيبا. ستير نيپذ



 

 و متشکل الزم بود تا بتواند زنان دهقان، کارگر، یک سازمان مترقين منظور ي ای اجرایبرا
 کردند بدور خود جمع و متشکل کرده ی می طی بنده واریروشنفکر و خانه دار را که زندگ

  . زنان بوجود آوردیک نهضت توده اي زنان آماده سازد و ی مبارزه در راه آزادیو برا
الت يتشک "١٣٢٢رماه يدر ت. استقبال هرگونه خطر که در راه مبارزه داشتند شتافتندآنها به 
  .س شديران تاسي به کمک حزب توده ای و مترقیبا برنامه اصول" زنان
متشکل کردن زنان کارگر، دهقان، روشنفکر و خانه دار " الت زنانيتشک"ن هدف ينخست

 ی زنان مخصوصا استقالل اقتصادیساي و سیران و بدست آوردن حقوق اجتماعيمحروم ا
  . ران بوديزنان ا

ف يس کودکستانها و نجات زنان از جهالت را از وظايت اطفال و تاسيحما" الت زنانيتشک" 
 با سواد ی کرد، برای مبارزه میسواديبا ب" الت زنانيتشک. "  دانستیطراز اول خود  م
س قرائت خانه ها و يالت تاسيشکن تيا.  اکابر اقدام کردیس کالسهايکردن زنان به تاس

 فرهنگ زنان واجب و الزم دانست و در ی ترقی و کنفرانس ها را برای مجانیکتابخانه ها
ر ماه يرا در ت"  مایداريب" زنان مجله ی باال بردن سطح فکرین راه مبارزه کرد و برايا

  :ن بوديچن"  مایداريب"شعار مجله .  منتشر ساخت١٣٢٢
ن حال که اختصاصا از حقوق زنان دفاع يدر ع"  مایداريب". "مي داری حقن خانهيما هم در ا"
ان نموده راه چاره را بدانها ي زنان را به طور آشکار بی و عقب افتادگی نمود علل بدبختیم

  .  دادینشان م
 باشکوه ی کنفرانس هایاسي و سیبمنظور آشنا کردن زنان به امور اجتماع" الت زنانيتشک"

 یشعبات سازمان در اغلب شهرها.  دادیل ميتخت و شهرستانها تشکي پادر نقاط مختلف
ا روابط دوستانه ي زنان دنی مترقیسازمان با اغلب نهضت ها.  کردندیت ميران فعاليا

 یه هايک و اتحادي و دموکراتیران در احزاب مترقي ایبعالوه زنان مترق. برقرار کرده بود
 بدست آوردن حقوق زنان یدران مبارز خود برا جستند و همگام با برای شرکت میکارگر

  . دندي کوشیکارگر و محروم م
. ديل گرديتشک" جانيسازمان زنان آذربا"ز يجان در تبريل حزب دموکرات آذربايپس از تشک

 یبرا.  کردی و رهبریبانيجان جنبش زنان را با تمام قوا پشتيک آذربايحکومت دموکرات
خ مملکت يزنان در تار.  دادیاسي و سی، اقتصادیوق اجتماعران به زنان حقين بار در اينخست
جان به زنان حق انتخاب کردن يحکومت آذربا.  در انتخابات شرکت کردندن بارياول یما برا

هزاران کارگر زن . افتي توسعه ی اجتماعید کارهايشرکت زنان در تول. و انتخاب شدن داد
 ی با مردان مزد مساوی مقابل کار مساوجان مشغول کار شدند و دريدر کارخانجات آذربا

مان با استفاده از يک ماه بعد از زاي قبل و یک ماه مرخصيطبق قانون کار . افت کردنديدر
ز منحل يجان نيبعد از شکست نهضت سازمان زنان آذربا.  شدیحقوق به زن کارگر داده م

  . ديگرد
ل يتشک" رانيک زنان ايکراتسازمان دمو"  به نام یگري در تهران سازمان د١٣٢٨در سال 

ره ين و غيز، اصفهان، آبادان، قزويرشت، تبر: راني ایشتر شهرهاين سازمان در بيا. ديگرد
ن کنگره يدر ا. ل دادي را تشکرانين کنگره زنان اياول ١٣٣١ر نمود و در سالي دایشعبات
 شرکت در ی برایندگانيران شرکت جستند و نماي ای نفر زن از اغلب شهرستانها٢٠٠ب يقر

 صادر ید انتخاب نمودند و قطعنامه هائي گردیل مي زنان که در کپنهاک تشکیکنگره جهان
   ٨ .کردند

ن حقوق يهن تامي و استقالل میران را به مبارزه در راه آزادي زنان این قطعنامه ها آمادگيا
ن ي ایارگان رسم" جهان زنان" داد و روزنامه ی زنان نشان می و اقتصادی، اجتماعیاسيس
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 یت خود در راه آگاهي شد و در دوران فعالی مرتبا منتشر  می شاه ـ زاهدیسازمان تا کودتا
  .  دادی انجام میران نقش مهميو مبارزه زنان ا

ران در دوران قبل از ي زنان این سازمان علنيبزرگتر" رانيک زنان ايسازمان دموکرات"
  . رفتیکودتا به شمار م
ر مبارزان جنبش نجات بخش خلق ما يز مانند سايران ني زنان ا١٣٣٢ مرداد یپس از کودتا
م کودتا همانطور که به ساختن احزاب يرژ. م شاه شدنديب و حبس و زجر رژيگرفتار تعق

 بوجود آورد و ی و دولتی درباریز سازمان هائي زنان نید که براي دست زد، کوشیدولت
ت و از جمله به ي کم اهمیبه کارها ی و مسائل اجتماعیاسيتوجه زنان را از مبارزات س

ن يران را با هميا" سازمان زنان"و "  زنانی عالیشورا. "ه معطوف سازديري خیکارها
  . هدف اعالم داشت

 و انحراف آنان از ین سازمان ها سرگرم کردن زنان به امور فرعيل اي از تشکیهدف اصل
  .  مبارزه بوده استیهدف اصل

سم و رشد فوق العاده ياليسم، ضعف امپريثر شکست فاش دوم، در ایبعد از جنگ جهان
  .  بزرگ بدست آوردیت هاي زنان موفقیسم نهضت آزاديالي صلح و سوسیروهاين

 ی که از لحاظ اجتماعيیدر کشورها. ستيکسان نيم در همه جا ين نهضت عظيشرفت ايالبته پ
اع و خرافات بر آن ب ارتجي که غول مهيی نکرده اند، در کشورهایاديشرفت زيو فرهنگ پ
ن ي به آن کشور ها هراسانند، آثار این ارتجاع از تابش نور آزادي کند و مدافعی ميیحکمفرما
  .  شودیده نميا اساس ديف است و يار ضعينهضت بس

  ) منتشر شده است١٣۴۶که در سال " رانيانقالب اکتبر و ا"نقل از کتاب 
  
 


