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 مختصری در مورد نویسنده

 

( بوده و در طول سالیان ها بلشویکروسیه) دموکرات سوسیال، از رهبران سرشناس حزب 3نادژدا کروپسکایا

شوروی و نیز جنبش جهانی کمونیستی ارائه نموده است.  های خلقفعالیت سیاسی خویش، خدمات بزرگی را به 

حکومت تزاری  توسط به 3931 سال در که بود "کارگر طبقه آزادی درراه مبارزه اتحاد" گروه فعاالن از یو

 های فعالیت. کروپسکایا پس از تحمل مجازات، برای ادامه گردید در سیبری تبعید سال سه به محکوم و دستگیر

انقالبی روسیه، یعنی ایسکرا  های دموکرات سوسیالسیاسی خود، مهاجرت نموده و در انتشار نشریه تئوریک 

 ا ایفا نموده است. نقش بزرگی ر 3393دبیر هیئت تحریریه در سال  عنوان به

شد. در طول انقالب دموکراتیک  دار عهده 3391و در سال  وپریوداو بعدتر همین مسئولیت را در نشریه 

تر و پیشبرد خط سیاسی انقالبی کمونیستی به روسیه بازگشت و در  عملی های فعالیتبرای  3391تا  3391

 3331 درنماینده شرکت داشته و نیز  عنوان به تدموکرا سوسیال کارگر حزبکنفرانس هفتم و نیز کنگره ششم 

 .درآمد پتروگراد وایبورگ ی منطقه حزبی کمیته عضویت به

                                                           
1
 Nadezhda Krupskaya 
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انقالبی روسیه( یعنی  های کمونیسترهبری حزب بلشویک) که درحالینادژدا کروپسکایا در همین سال، 

، به دلیل پیگرد، مجبور به اختفای خود بود، مسئولیت انتقال شرح دقیق حوادث را برای رهبری حزب در 2لنین

 جوانان ی اتحادیه گذاران بنیانجهت به سرانجام رسانده انقالب کمونیستی پرولتری بر عهده داشت. او از 

 و مرکزی کمیته با ارتباط برای رگوایبو ای منطقه ی کمیتهلنین در  اختیار صاحببوده و نماینده  سوسیالیست

 بود. پتروگراد کمیته

وی پس از پیروزی انقالب کمونیستی روسیه در ابتدا به عضویت کمیسریای خلق برای آموزش همگانی 

به عضو اصلی کمیسیون کنترل  3321و در سال  درآمدهکمیسریای این بخش  عنوان به 3323درآمد و به سال 

 در سراسری اجرایی کمیته عضو همچنین و شد انتخاب حزب مرکزی کمیته یتعضوگردید. سه سال بعد به 

 در همچنین کروپسکایا. بود سوسیالیستی جماهیر اتحاد شوراهای اعضای و نمایندگان انتخاب های دوره

 .داشت شرکت کمینترن هفتم و پنجم چهارم، دوم، های کنگره

از  هرلحظههمسر رهبری انقالب اکتبر بلشویکی به رهبری لنین، در  عنوان به 3939او همچنین از سال 

روسیه و بعد از انشعاب، در حزب کمونیست  دموکرات سوسیالجریانات موجود در حزب کارگر 

های  بوده است.  از دیگر خدمات ارزنده کروپسکایا، تالش تأثیرگذاررهبری آگاه،  عنوان بهروسیه)بلشویک( 

 زن در روسیه بوده است. المللی بینروز  عنوان بهمارس  9ی وی برای به رسمیت شناخته شدن  ارزنده

 

 

 
                                                           
2
 Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin 
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 انقالب اکتبر های درس

 

اکنون در ما  گفتجلسه عمومی در شورای مسکو  یک در در حین سخنرانی ایلیچ میریوالدکه دو سال پیش 

 سروکار و لعاب رنگ خوش دیگر با سوسیالیسم، صرفاً چون شمایلی و ایم برداشتهگام  مسیر فعالیت عملی

را به محک آزمایش  الزم است که تمامی امور .را پی بگیریم یصحیح راهما باید "او اعالم کرد که  .نداریم

 ،امور نظم این : آری،بگویندمورد آزمایش قرار دهند و ما را  های روشمردم باید  ی همهو  ها توده ؛گذاریمب

 "است که ما باید در دستور کار خودمان قرار دهیم. ای وظیفهاین  "است. تر مطلوببهتر و نسبت به نظم قدیمی 

 امر دگرگونی گروه کوچک. این ، این وظیفه را برگزیدبا کل مردم قیاس در یحزب ما، گروه کوچک

ما در زندگی  واقعیتی است که نه یک اتوپیا کهاین  و .را دگرگون ساخت چیز همهشد و  دار عهدهرا  چیز همه

 تا دادیم میچنان انجام را  وظیفه این باید . ماکه این امر به انجام رسیده است ایم دیدههمه ما  نمود یافته است.

 شمارا این مائیم که ،ستایید میشما نیستید که خودتان را  این": اذعان دارندهقانان د پرولتاریا و عظیم اکثریت
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فکر بازگشت به  که اید یافته دست باارزشیشما به چنان نتایج خوب و  به شما می گوئیم که. ما کنیم می تحسین

 ".کند نمیهم هیچ بشر منطقی و معقولی خطور  به ذهن نظم کهن،

نشان  ما به یلنین عضوگیری واقعیت 3321. در سال کند میفعالیت  ناپذیر خستگی و مداوم صورت بهحزب 

مهم است. این دست  ای لحظه. این نگرند می حزب خود مثابه به به حزب کمونیست کارگر های تودهداد که 

در  ،[م -]حزب. در بیرونآید می حساب بهکوچک  چندان نهستایشی  نفسه فیی حقیقی و مستمر است و آورد

حزب ما توجه  .ایم قرارگرفته موردتمجید است، ناچیز هنوز کم و هرچند برای خیلی چیزها که کشورسطح 

است. حزب  معطوف داشتهشان ای حال میانهفقیرتر و  اقشار دهقانان بلکه به تمامی به تنها نه دهقانان وبه بسیاری 

ری امورشان یا روستا در های هستهبه  ،کند مینظام شوروی فعالیت  ی تابعه های دستگاه وضعیت برای بهبود

حجم عظیمی  از فعالیت، ای گسترده ای زمینهبرگرفتن  با در حزب .بیشتر امیدوار است های موفقیتبه و  رساند می

 پیش به، که لنین مشخص نموده در مسیریتاریخ را  ی ارابهو  رساند میعملی از هر قسم را به انجام  های فعالیتاز 

 .کند میهدایت 

 در آن قرار داریم، این ما ی کهاست. تحت شرایط ساختهعملی  با جدیت وقف انجام فعالیتخود را حزب 

متخاصم بسیار  ،وجدلی بحثهر  برابردر  علت است که حزب دیندشوار است و بسخت و  غایت به ای وظیفه

سیزدهمین کنفرانس  ازنظر الذکر فوقسنگر  ی درباره 1تسکیوسخنرانی رفیق تر به همین علت است که. است

خشم عظیمی  تسکیورفیق تراخیر  ی"ادیبانه" آمد. و به همین علت است که مساعی وغریب عجیببسیار حزب 

 است. را برانگیخته

گردیده  ،مرگباری که بدان متهم شده های گناهتمامی  مرتکب الواقع فیتسکی وآیا رفیق تر دانم نمیمن 

 توضیحی تسکی در این موردواست. الزم نیست رفیق تر ناپذیر اجتناب نظرها اختالفمبالغه درباره  -یا نه  است

                                                           
3
 Leon Trotsky 
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متعاقباً  "اکتبر های درس" مکتوبی با لحن ی مقالهکه  شود میمتوجه بدهد. او دیروز پا به جهان نگذاشته است و 

تسکی ما را به وتراین است که رفیق  مسئله این نیست. مسئلهاما  .شود میبا همان لحن را سبب  ای مجادله

هاد . او پیشنکند نمیطرح  صحیحی را برای این مطالعهخطوط  اما ،خواند فرامی "راکتب های درس" ی مطالعه

رایش ، نقشی که توسط این یا آن گمطالعه کنیم ا شده توسط این یا آن شخص را در اکتبریفکه نقش ا کند می

 .است که ما نباید مطالعه کنیم چیزی آناما  این و غیره. ایفا شده است در کمیته مرکزی

تی روسیه و مناسبات نیروهای طبقا مقرر بود در اکتبر سان که ، آنالمللی بینر چیز باید شرایط ر همقدم ب ،ما

 .قرار دهیم موردمطالعهدر آن دوران را 

ک بدون یپیروزی  حال بااین؟ خیر. ی این مسائل فراخوانده است ما را به مطالعهتسکی وآیا رفیق تر

کاربست . بود غیرممکن می مناسبات واقعی نیروها ی محاسبهو بدون  یتاریخ ی برههعمیق از آن  وتحلیل تجزیه

 از صرفاً وردی صحیح از این برهه، نهبرآ و معین ی برههیک  کنکرت شرایط م درانقالبی مارکسیس دیالکتیک 

در دهه  المللی بین. تجربه لنینیسم است ی خصیصه ترین مهم المللی بینیک کشور معین، بلکه در مقیاسی  منظر

ب احزا . این آن چیزی است که ما باید بهزند میلنینیستی مهر تائید  صحت این فرایند بر نحو بهترین ، بهاخیر

 چیزی است که جوانان ما باید از مطالعه درس اکتبر فراگیرند. آن و کشورها آموزش دهیم ی همهکمونیست 

 را خود کند میرستان و آلمان صحبت بلغا او از که هنگامی. انگارد میه را نادید مسئلهتسکی این واما رفیق تر

 نگاه کنیم،تسکی ورفیق تر نظر ازنقطهحوادث  ما به . اگرنماید میبرهه  ارزیابی صحیح از این اندکی مشغول

 .تسکی نبوده استوقوت رفیق ترتحلیل مارکسیستی هرگز نقطه . رسد میساده به نظر  غایت بههدایت رویدادها 

صحبت  قبالً درباره این مطلب بسیار .دهد می بها کمنقش دهقانان  به او تا این حد، به همین سبب است که

 .است شده
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بسیار تسکی در مورد حزب وقرار دهیم. تر کارمان دستوراکتبر را در  دورانحزب در  ی مطالعهبیشتر ما باید 

اکتبر  های درس. اما کسانی که واقعاً به مطالعه نیست رؤساجز ستادی از رهبران و  حزب ،اواما نزد  ،گوید می

کمیته تماس بود که  ای زندهارگانیسم  مطالعه کنند. حزبماه اکتبر دوران  باید حزب را در ،تمایل دارند

ر تماس روزانه ب دحز های سازمان پائین ترین یاعضا در آن، و قطع نشده بود حزب م[ -]بدنهبا (ستاد)مرکزی

که در تمامی نواحی  آگاه بودند خوبی به کامالً و رفقا اسوردف و استالین .قرار داشتند کمیته مرکزی رفقایبا 

روند حوادث آگاه از  ،برد میسر ه در خفا ب هرچندنیز  و لنین گذشت می، در هر استان و ارتش چه پتروگراد

. و کرد میدریافت  هایی نامه رویدادهای حیات سازمانی ی همه ی درباره هایی نامهمطلع بود و  خوبی بهو . ابود

چطور باید بین خطوط را که  دانست می خوبی بههمچنین  که دچطور باید گوش فرا ده دانست می تنها نهلنین 

 های سازمان و کمیته مرکزی یانم تنگاتنگ ای رابطه آمد که دست به واقعیت این پیروزی دقیقاً از .بخواند

 .برقرار بودکلکتیو 

هرگز به پیروزی دست پیدا نخواهد  ،باشند داده ازدستآن تماسشان را با سازمان  ترباال های الیهحزبی که 

 دهی سازمانو براین اساس خود را  کار خود قرار دهند ی سرلوحهاین امر را  . تمام احزاب کمونیست بایدکرد

 کنند.

 کنند میاراده سازمان کلکتیو را درک  خواست و یکارکنان که شده، آنجا دهی سازمانچنین  آنجا که حزب

اعضای منفرد ، تردیدها یا خطاهای کنند میفعالیت و در هماهنگی با این اراده  - ها قطعنامهو نه صرفاً از طریق  -

 ،نیست. زمانی که تاریخ وردار، برخدهد مینسبت  ها آن، چنانکه رفیق تروتسکی به کننده تعیین  یاز اهمیتستاد 

 شرایط توسط همهطبیعی است که  ،سازد میمواجه و کامالً جدید  سابقه بی شرایط اضطراریبا حزب را 

 . که خط عمومی صحیح را بیابد است وظیفه سازمان که اینبل ،شود نمی ارزیابییکنواخت  صورت به
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بر این مبنا  حزبی های کنفرانساو با  ی رابطه. داد میحزب  کلکتیوسازمان  لنین همواره اهمیت بسیاری به

 هایش اندیشهحزبی تمام مواردی که پس از آخرین کنفرانس حزبی در  های کنفرانسدر تمام  . اواستوار بود

یک  ی مثابه بهدر برابر کنفرانس حزبی، در برابر سازمان  خصوص بهاو خود را  .داد میحالجی کرده بود را ارائه 

) .شد میکنفرانس حزبی متوسل به  او ،نمود میبروز  در مواردی که اختالف آراء .داشت میکل مسئول نگاه 

 صلح برست( ی مسئلهبرای مثال 

 بهرا  درآمدهواحد  تن یکسازمانی که به کسوت  عنوان به، یک کل مثابه به حزب ی که توسطتسکی نقشوتر

 های درس"در  او :بپردازیم ای نمونهبگذارید به  .ستاد مرکزی است . نزد او حزب مترادفشناسد نمی رسمیت

احزاب و چنان  بر چنان تعلیم تأکیدیاین  "؟یستحزب کمونیست چ بلشویکی ساختن" پرسد می "اکتبر

 .از مسیر خارج نشوند اکتبرشانتا در موعد فرارسیدن  است رهبرانشانانتخاب 

 منتهای ائزح ای نکتهاست. بله، شخصیت رهبران  و سرسری سطحی مطلقاًو  خالص "اداری"دیدگاه  این

برای  در بین اعضای ما، ها شخصیت ترین راسخمستعدترین، بهترین و  است که ضرورییت است. بله، اهم

مسئله این است که آیا ستاد با  نیست، بلکه ها آنفردی  های ظرفیت ی مسئلهبرگزیده شوند: اما این صرفاً  ستادمان

  در ارتباط هست یا نه. دهی سازمانکل 

آن باشیم و آن  گذار سپاساکتبر  به انجام رساندنکه ما باید بابت وجود دارد  دیگری در اینجا فاکتور

در  ها تودهشده توسط ایفا  لنین در مورد نقش های نوشتهم تما . اگرهاست تودهارزیابی صحیح از نقش و اهمیت 

، ها توده ایفا شده توسط طالعه کنید، درخواهید یافت که ارزیابی لنین از نقشرا مانقالب و توسعه سوسیالیسم 

بلکه یک فاکتور قاطع است.  ،صرفاً یک وسیله نبوده وقت هیچ ها تودهنزد لنین  .یکی از بنیادهای لنینیسم است

قادر به درک  باشد؛ بایدنفر  ها میلیونبا این  ارتباطی تنگاتنگ در باید است،نفر  ها میلیونرهبری اگر حزب برای 
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یک  ی دربارهشروع به گفتگویی با لنین  که هنگامی دهد میشرح  بالکانباشد.  ها تودهو آمال  غم ،زندگی

 فردا پس -نیستید  گوئی یاوه که شما آدم دانم میمن ": به او چنین پاسخ دادلنین  علیه آلمان نمود،جنگ انقالبی 

و  راهی جبهه شد بالکان ".یا نه جنگی انقالبی آمادگی دارند یک سربازان برای بینید آیاو ب راهی جبهه شوید

 فهمید که حق با لنین است.

رفیق ی که برعکس. زمان .یابیم نمیاین وجه انقالب اکتبر  ی مطالعهتالشی برای هیچ  ما "اکتبر های درس"در 

 .گیرد میرا دست پائین  ها تودهبودن  منفعل ،دهد می سروشکلرا در مورد وقایع آلمان  اش ارزیابی تسکیوتر

بسیاری بر این  .ن رید ارائه داده استکتاب جا از ای احمقانهتفسیر بسیار  ((Syrkinمشخص سیرکین طور به

بر  کتاب مشتمل این که که ما نباید کتاب جان رید را برای مطالعه در دسترس جوانان قرار دهیم. باورند

به  د. پس چرا لنین چنانتعلیم دانباید از طریق جان رید  را . تاریخ حزبهاست پردازی ها افسانهو  ها دقتی بی

. شود نمیعمده محسوب  ی نکته ، این مسئلهکتاب جان رید ورد کرد؟ زیرا در مگرمی این کتاب را پیشنهاد 

سربازان و کارگرانی که انقالب  های تودهدر میان  احساسات سیرهنری و عالی از روانشناسی و  یتوصیفکتاب 

در اختیار ما قرار را  خدمتگزارانشبورژوازی و  و زبونی مدیآناکار از همچنین د ورساندن نجاماکتبر را به ا

را قادر به درک  ها کمونیست ترین جوان حتی ،معاهده و مصوبه ها ده ی مطالعه از تر سریعبسی  جان رید. دهد می

 نیز به همان اندازه مهم است؛ این کند نمیکفایت  تاریخ حزب شناخت جوانان ما از صرفاً .کند میروح انقالب 

اگر از شرایط حزب  کمونیست شوند توانند میچطور کنند. جوانان ما  لمس نیز اانقالب اکتبر ر ضربانکه آنان 

 ؟و واقعیت جنگ و انقالب را حس نکنند ، ندانندکنند میدریافت محدود  طور به جز آنچه

از  برشیرست از انقالب اکتبر فقط ناد ارزیابی. است اشتباه اکتبر ی مطالعه به تسکیورفیق تررویکرد جهت 

تصمیمات و اقدامات اشتباه  واقعیت منجر بهنادرست از  ارزیابی. است عظیم بااهمیت هایی پدیده واقعیت و
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 طور به "اکتبر های درس" قابل بازگشت نیست. نظر به اینکه ،داده رخ آنچه. فهمد می هرکسیاین را  .شود می

 این امر باید در شکلی .گیردقرار  موردبحث لکام طور بهدر نشریات و سازمان حزب باید ، منتشرشدهعمومی 

 .ی حزب انجام گیرداعضا تک تک برای دسترس قابل

کارگران به حزب  وسیع های توده است. شده افزوده حزبماندر حال حاضر تا حدود زیادی به تعداد اعضای 

 .ندارند را تسکیوتوسط رفیق تر شده مطرح ه میزان کافی درک روشنی از مسائلو این کارگران ب پیوندند می

، اما برای عضو است کرده روشن و واضحمبارزه  لنینیسم درراهکه مصممانه  کار کهنهبرای یک بلشویک  موارد

بر سر این  وجدل بحث"بگوید: نه اینکه  ،باید بیاموزد از هر چیز لنینیست بیشیک  جوان حزب چنین نیست.

 تر عمیقی درک حتی ین مسئله ما را قادر خواهد کرد تاا ی دربارهبحث  برعکس، ".آموزش ماست مزاحم مسئله

 .آوریم دست بهاز لنینیسم 

 . اونمود قدرت شوروی برایمبارزه  توانش را وقف تمام قاطع انقالب، های سالدر طول  تسکیورفیق تر

از پیروزی  در دفاعو  کار کرد نظیر بی ای باانرژی. او نمود وظیفه انجامپرمسئولیت و خطیر  یدر جایگاهقهرمانانه 

 . حزب این را فراموش نخواهد کرد. را به انجام رسانید انگیزی حیرتوظایف  انقالب

 محقق ساختننرسیده است. ما باید به فعالیت مصمم در جهت  خود کمال حد ز بههنو اما دستاوردهای اکتبر

خطرناک  تواند میلنینیسم  ی خوردهمحک  تاریخاًراف از مسیر انح بین دراینو  .ادامه دهیم کامل این دستاوردها

 پس گام بگذارد، لنینیسم در تجدیدنظر درراه ناآگاهانهتی ح ،تسکیوتر ی مثلرفیق که آنگاه. و باشد بار فاجعهو 

 .اقدام نماید رسمی ی اعالمیهیک  که نسبت به صدور آید میالزم  حزب بر

 .113-111صفحات    P.P 3321 مه. ماه  حزب کمونیست بریتانیای کبیر  اشتباهات تروتسکیسم، لندن.
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 دوم افترازنی انترناسیونال

 

سکی را تحت توانترناسیونال دوم ترچرا " عنوان به ای مقاله درکروپسکایا،  نادژدامسکو، چهارم سپتامبر، 

 : از متن. نویسد می، "دهد میحفاظت خود قرار 

قبضه  فکرتنها به  ها آن. تمام کنند نمی ها تودهسرنوشت  نگران را ها خود یستها و زینوویف تسکیستوتر

ن دیکتاتوری دشمنا ترین وحشیبه کمک پلیس مخفی دولت آلمان و  هستند، حتی اگر این امر کردن قدرت

زحمتکش در  های تودهاز  داری سرمایهو استثمار  احیای دولت بورژوایی مشتاق ها آنبرسد. به انجام پرولتاریا 

 .سرزمین شوراها هستند

 در ها توده و نقش دیکتاتوری پرولتاریا را نفهمید تصادفی نیست که تروتسکی که هرگز خصلت اساسی

باال  از دستورات بر تکیهبا  تواند میمعتقد بود سوسیالیسم تسکی که وتر ،رک نکردسوسیالیسم را د ساختمان

 روشیلوف و اعضای دیگر بورویوالین و است علیهاقدامات تروریستی  دهی سازمانالجرم به راه ساخته شود، 

 .، کشیده شودرسانند مییاری  ها تودهسوسیالیسم به  ساختمانسیاسی که در 



 .....نادژداکروپسکایا.............................................................................................................................03

 

و  همگام شدتسکی وتر باکامنوف و زینوویف حول  گرفته شکل پروای بی نبود که بلوک شانسی این

و نهضت سوسیالیسم  کش زحمت های توده نهضت، لنین به نهضت خیانت پایان بی ی ورطه در قدم به قدم

 .فرورفت

پلیس مخفی با و  داده، دست در دست فاشیسم آلمان قاتلشانزینوویف، کامنف و تمام باند تسکی، وتر

دیوانه  های سگاین ": که شدند صدا یک این تقاضا بر کل کشوررو  ازاین پس .پیمان اتحاد بستندولت آلمان د

رفیق استالین، قلب  به خواستند می .بیفشانندسردرگمی  بذر ها تودهر بین د خواستند می ها آن "!تیرباران شوندباید 

. شد ها گلولهبود که هدف  بدبختاراذل این باند  پس شلیک کنند. شکست خوردند. گلوله و مغز انقالب

 . است ازپیش بیشبه استالین  شان وفاداری به دور کمیته مرکزی گرد آمدند؛ تر فشردهو هر چه  ازپیش بیش ها توده

 زینوویف -تسکی وباند قتل تر به حمایت از، کارش به جنون کشیده انترناسیونال دومنیست که  این اتفاقی

 .به تکاپو افتاده استسخت  جبهه خلق درهم شکستنبرای و شتافته 

ارگر اتحاد دشمنان طبقه ک کاریتبهبر هر  ،شرکاو ( Citrine) سیترین(، De Brouckere) دی بروکر

جنجال ضد شوروی برخاسته  هوو در میان .پوشند میچشم  طبقه کارگر و رهبرانش حزب علیه ،رویجماهیر شو

زاییده مبارزه با  انترناسیونال سوم. است انترناسیونال دومصدا از آن  ترین خراش گوش ،داری سرمایهاز جهان 

 شرکای او وحشیانه به افترا و تهمتمرتدان، کائوتسکی و  مساعدت به با  انترناسیونال دوم بود. انترناسیونال دوم

 تخفیف ورشکستگی نظامبرای  انترناسیونال دوم. است زده دستدیکتاتوری پرولتاریا و قدرت شوروی  علیه

از نماینده پلیس  عجالتاً رو ازاین پس. کند میحمتکش تقال ز های تودهو خاک پاشیدن در چشم  داری سرمایه

شوروی  است. سرزمین به شکست انجامیده ها تالش این اما .کند میحمایت  یعنی تروتسکی مخفی دولت آلمان

محکم و  هایی گام. با از همیشه پرچم کمونیسم را برافراشته است تر رفیع و شده تبدیلبه کشوری قدرتمند ما 
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نه ، ها ستتسکیوترنه . رود می پیش به س و لنینتوسط مارکس، انگل شده دادهاستوار پیوسته در مسیر نشان 

و خاک پاشیدن در چشم  واقعیتموفق به پنهان کردن این  کدام هیچ، اسیونال دومانترننه  وزینوویف  هواداران

وشیاری کارگران هتیزبینی و نگ، و تهدید خطر ج المللی بینجبهه  نخواهند شد. شرایط پرتنش مسلط بر ها توده

 .خواهد بخشید ر جهان را تحکیمسرتاس در کش زحمت  های توده خلقجبهه و  را خواهد افزود

  3312صفحه ،12، شماره  31، دوره 3311سپتامبر  32، "مکاتبات مطبوعات انترناسیونال"
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