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  اتحادیه ھای کارگری آذربایجان در دھه سی ،کارگران ضد شوروی

  طاھر احمدی، محمود

  ٣٨ هرامش ، هنامز

...............................................  

ھای کارگری  اساس اتحادیه برھمین یکی از مھمترین کانونھای قدرت و نفوذ حزب توده در ایران، ناحیه آذربایجان بود و

ھای کارگری در آن شرایط  آنکه تشکیل اتحادیه جالب. پدیدار شدند نفوذ شوروی  متعددی در تبریز و سایر مناطق تحت

 بار شده بود؛ چراکه از طرفی انقالب کمونیستی و مرام حزب توده بر ھا تناقض ای توده خاص برای کمونیستھا و

رابطه ظالمانه کارفرما و کارگر قرار  ای و کارگری استوار بود و اساس ایدئولوژیکی آن بر مبنای مقابله با انقالبھای توده

ھای صنعتی تبریز و  رسانی کارخانه ت کمکتوانس اعتصابات کارگری می گونه و دیگر رفتارھای اعتراض داشت اما ازطرف

اتحادیه  ھمین تناقض بود که نخستین  براساس. شورویھای درحال جنگ با متحدین را دچار وقفه کند سایر مناطق به

علیرغم اھداف و گرایشات  کارگری در آذربایجان، توسط کسانی مانند یوسف افتخاری بنیانگذاری شد که

مخالفتھای حزب توده علیه رھبران و کارگران . بودند سیاستھای حزب کمونیسم مخالفمارکسیستی، با حزب توده و 

  .توجھی است که در این مقاله آن را مرور خواھید نمود جالب این اتحادیه، خود ماجرای عجیب و

علی  در تھران به دیدار ، سفیر اتحاد جماھیر شوروی و وزیرمختار انگلیس١٣٢٠ساعت چھار بامداد سوم شھریور 

به آگاھی وی رساندند که نیروھای نظامی دو دولت  وزیر دولت ایران، رفتند و طی یادداشتھای مشابه، منصور، نخست 

  :ارتش سرخ از سه طرف و در سه ستون، وارد خاک ایران شد. اند کشور شده از مرزھای ایران گذشته و وارد خاک

پیشروی پرداخت  ون دوم از راه آستارا به سوی انزلی و رشت بهمحور جلفا به سوی تبریز حرکت کرد، ست ستون اول از

سراسر خطه شمال به اشغال ارتش  ترتیب، این به. شرقی خراسان ھجوم برد و ستون سوم به ناحیه مرزی شمال

نھم شھریور به نیروھای ارتش انگلیس در قزوین ملحق  شوروی درآمد و آنان سپس با پیشروی به سوی جنوب، در

  [١.[شدند

گرایی سیاسی نمایان شد  کثرت ای از اندکی پس از ورود متفقین به ایران و فروپاشی حکومت خودکامه رضاشاه، گونه

میان پس از  دراین. جمعیتھای صنفی و سیاسی بود که نخستین نشانه آن تاسیس احزاب سیاسی و سازمانھا و

) اردشیر(ن جنبش کارگری ایران مانند آرداشس ، چندتن از سردمدارا1320 تاسیس حزب توده ایران در ھفتم مھر

بودند ــ تصمیم  خاطر فعالیتھایی از این دست، دستگیر و زندانی شده روستا ــ که در روزگار رضاشاه به آوانسیان و رضا

ایران را تقویت کنند و بر کانونھای صنعتی  گرفتند با سازماندھی کارگران و احیای جنبش کارگری، نھضت کمونیستی

ھای کارگران  کار، در بدو امر، تشکیل شورای مرکزی اتحادیه کمونیست کھنه حاصل تالش این دو] ٢.[شور چیره شوندک

  .بود ١٣٢٠اسفند  ایران در

دیگری مانند اتحادیه کارگران و برزگران  ھای ھای کارگران ایران، اتحادیه در آن روزھا، افزون بر شورای مرکزی اتحادیه

اتحادیه کارگران و . زحمتکشان ایران نیز به فعالیت سندیکایی اشتغال داشتند آھن و اتحادیه ایران، کانون کارگران راه

که پیش از آن  وی کسی بود. ایران را یوسف افتخاری، یکی از رھبران جنبش کارگری خوزستان، تاسیس کرد برزگران

کانون کارگران . بازداشت و روانه زندان شده بود ار به جرم فعالیت در سازماندھی اعتصاب کارگران صنعت نفتنیز یکب

 زاده آھن بود که رضا ابراھیم شده اتحادیه کارگران راه گردید، در حقیقت بازسازی ، تشکیل١٣٢٢آھن که در مرداد  راه
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وی در . زاده، اھل تبریز بود ابراھیم. بود آھن در ایران، تاسیس کرده راه اندازی سالھا پیش آن را از بدو راه) آھن کارگر راه)

آھن، دستگیر شد و در زندان با گروه  نخستین اعتصاب در راه ، در مازندران به جرم سازماندھی١٣١٠سال 

 ه حزب توده به، با اتحادیه وابسته ب١٣٢٠با لحاظ این سابقه بود که او پس از شھریور  .نفر آشنا گردید وسه پنجاه

نبود، توسط رضا  اتحادیه زحمتکشان ایران که مشی کمونیستی داشت و چندان ھم شناخته شده. ھمکاری پرداخت

  [٣.[زاده و ابراھیم علیزاده بنیان نھاده شد ابراھیم

ک اتحادیه وابسته داشت ھمه آنھا را در ی ھا مورد تایید حزب توده نبودند؛ چراکه حزب توده قصد کدام از این اتحادیه ھیچ

از جمله ) گرایی فرقه(با ھرگونه سکتاریسم «حزب توده صریحا . گیرد به خود مستحیل کند و رھبری آنھا را به دست

و  تابید ھای صنفی زحمتکشان را برنمی کرد و تالشھای انشعابگرانه در اتحادیه مخالفت می «سکتاریسم سندیکایی

در راستای این ھدف بود که  [۴.[کند ایدئولوژی خاصی را بر دیگران تحمیل  کرد که قصد ندارد حال تاکید می درعین

اتفاق، اتحادیه  ھای کارگری را فراخواند تا به اتحادیه ھای کارگران ایران، ھمه سازمانھا و شورای مرکزی اتحادیه

  [۵.[حمایت کنند طریق آن بتوانند با قدرت بیشتری از منافع طبقه کارگر ایران نیرومندی تشکیل دھند و از

، بیشتر اعضای اتحادیه )کارگر روز(م .١٩۴۴اول مه / ش.١٣٢٣در پاسخ به دعوت شورای مرکزی در یازدھم اردیبھشت 

ھای زحمتکشان ایران و  وپنج روز بعد کمیته مرکزی اتحادیه چھل حدود. کارگران و برزگران به شورای مرکزی پیوستند

 ھای کارگران و شورای متحده مرکزی اتحادیه«ام با شورای مرکزی تن دادند و نیز به ادغ آھن کانون کارگران راه

عنوان  برگزیده شد و روزنامه ظفر نیز به عنوان دبیر اول شورای متحده رضا روستا، به. را بنیان نھادند» زحمتکشان ایران

ویژه  ر میان کارگران سراسر کشور و بهشورای متحده مرکزی با نفوذ خود د پس ازآن] ۶.[ارگان شورا کار خود را آغاز کرد

موفق  و از جمله] ٧[شمالی که در ھمسایگی اتحاد شوروی قرار داشتند، به موفقیتھایی دست یافت در استانھای

و آنان را به فعالیت در ] ٨[دھد ھزار کارگر را زیر پوشش تشکیالتی خود قرار ، سیصدوپنجاه١٣٢۴شد تا پایان سال 

شمار  در دوران قاجاریه از مناطق نفوذ سنتی روسیه تزاری به سو، آذربایجان که ازآن. راغب سازدسازمانھای اجتماعی 

متفاوت با  ، به تصرف ارتش سرخ درآمده بود، ھمچون دیگر استانھای شمالی از وضعیتی١٣٢٠شھریور  رفت و در می

آباد قزوین  وسیع از رودخانه ارس تا شریف ای ایام واحدھای رزمی ارتش سرخ منطقه درآن. بقیه نقاط کشور برخوردار بود

، تعدادی ١٣٢٠حال از ھمان زمستان  دراین. تقریبا بر آن منطقه حاکمیت نداشت را در سیطره خود گرفتند و دولت ایران

آذربایجان، سازمان زحمتکشان  کارگران ایرانی که قبال برای کار به قفقاز رفته بودند، زیر نظر مقامات جمھوری از

خیلی زود از ھم پاشید و فعالیت آن تعطیل ] ١٠[توده در آذربایجان که بر اثر آغاز فعالیت حزب] ٩[ربایجان را برپا کردندآذ

آذربایجان،  ماه پس از تشکیل حزب توده ایران، شعبه محلی این حزب در ، یعنی ھفت١٣٢١فروردین  در ھیجدھم. شد

نام توده آذربایجان در تمام بخشھا مشغول  به و] ١١[ر تبریز گشایش یافتطوررسمی د نام کمیته ایالتی آذربایجان، به به

و برگزاری ] ١٣[»تحریک رعایا علیه اصل مالکیت پرداخت«فرماندار تبریز، به  و به گفته محتشمی،] ١٢[اقدام شد

شھری صنعتی بود،  بااینکه تبریز. را پیشه خود ساخت] ١۴[ھا و توھین و فحاشی به تجار برابر تجارتخانه میتینگ در

ھا و کارگاھھای آن انجام  کارگر کارخانه ھزار وپنج تنھا ھیچ تالشی برای سازماندھی سی شورای متحده مرکزی نه

حزب توده و . کرد شدت مخالفت می ، به...کارگری در قالب اعتصاب و نداد، با ھرگونه فعالیت سندیکایی و تکاپوھای

آزادیخواھانه  وجیه این رفتارشان، فعالیتھای سندیکایی را سدی در راه پیروزی نبردمتحده مرکزی، در ت آن شورای تبع به

ھای تبریز صرف برآوردن نیازھای جنگی  کارخانه ھای اغلب درحقیقت فرآورده. دانستند متفقین بر ضد فاشیسم می

رو  حامیان حزب بود؛ ازاین ھم از سوی حزب توده، خالف منافع کارگری، آن شد و لذا تشکیل اتحادیه اتحاد شوروی می
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از جبھه متحد  ھا، دشمنی با آزادی و حمایت منظور افزایش دستمزد و بھبود اوضاع نابسامان کارخانه به اعتصاب

گیری  احوال جنگی، توانسته است با بھره وجود حزب توده مدعی بود در ھمین اوضاع و بااین. شد فاشیسم تلقی می

 از نظر آنھا، اقدام به اعتصاب فقط در. وفصل کند کارگران و کارفرمایان را حل الفھای میانآمیز، اخت ھای مسالمت از شیوه

راحتی  اینک به] ١۵.[باشد شد که تولیدات آنھا نقشی در رفع نیازھای جنگی نداشته ھایی باید انجام می کارخانه

را کسانی بنیان نھادند که گرایشھای ضدشوروی داشتند  توان دریافت که چرا نخستین اتحادیه کارگری در آذربایجان می

برزگران  یوسف افتخاری یکی از کسانی بود که با تالشھای او اتحادیه کارگران و. کردند می و با حزب توده علنا مخالفت

ادیه در تھران و این اتح. پوشش خود قرار داد سرعت، از آذربایجان تا گرگان را زیر پاگرفت و به ١٣٢١ایران، در اوایل سال 

  [١۶.[ای برخوردار بود کارگران غیرتوده خوزستان نیز فعالیت داشت و از پشتیبانی

روسیه،  ١٩١٧پیروزی انقالب اکتبر  سالگی، مقارن با وی در پانزده. در اردبیل زاده شد ١٢٨١یوسف افتخاری، در سال 

ارد دانشگاه کوتو در مسکو شد و تحصیالت خود را در او سپس و. پرداخت به تحصیل) باکو(به قفقاز رفت و در بادکوبه 

پاالیشگاه آبادان  ش، پس از بازگشت به ایران به خوزستان رفت و در.١٣٠۶افتخاری در سال . رساند جا به پایان ھمان

یان ، به ھمراه دیگر زندان١٣٢٠پس از شھریور  وی،. مشغول به کار شد و بر اثر فعالیتھای سندیکایی به زندان افتاد

سبب آشنایی با  مرکزی فراخوانده شد، اما به توده به عضویت در کمیته درنگ از سوی حزب سیاسی آزاد شد و بی

آنان به دولت شوروی، از عضویت در آن حزب سرباز زد و به کمک چند نفر از  سران حزب و آگاھی از وابستگی برخی از

سازماندھی  به) آذر، رحیم ھمداد و ابراھیم علیزاده انقالبچی، خلیل  اهللا عتیقه جمله با کمک عزت از(دوستانش 

، به نشر افکار خود در میان کارگران 1322 کارگران در اتحادیه ھمت گماشت و با تاسیس روزنامه گیتی در آغاز تابستان

  .پرداخت

دانست،  در آذربایجان روا نمی ویژه به حزب توده که با فعالیت اتحادیه کارگران و برزگران ایران مخالف بود و وجود آن را

سبب محبوبیت یوسف  کار به اما این. فعالیتھای سندیکایی حذف کند نحوی از صحنه  درصدد برآمد این اتحادیه را به

. ھم آسان نبود چندان از وی،] ١٧[کم ھزار کارگر ویژه در شھر تبریز، و پشتیبانی دست آذربایجان، به افتخاری در

خواست کشاورزان و کارگران را بر ضد  محو مالکیت نبود و نمی اینکه اتحادیه کارگران و برزگران در پی رغم وجود و به بااین

دار و کارگر و  سرمایه مقصود ما رفع اختالف بین«کردند  بشوراند و رھبران آن نیز ھمواره تاکید می داران مالکان و کارخانه

یابد و بر اثر رونق اقتصادی مزد کارگران بیشتر شود و کار  ھا افزایش تا تولیدات کارخانه» تولید ائتالف مابین آنھاست

مقامات محلی  اما ازآنجاکه اھداف این اتحادیه بر افکار مارکسیستی مبتنی بود، دولت و] ١٨[گردد، برای بیکاران ایجاد

د تا فعالیت اتحادیه را غیرقانونی پی فرصتی بودن تفاوت بمانند و در توانستند در برابر تبلیغات اتحادیه بی آذربایجان نمی

داد که به گفته   این مجال، ھنگامی دست. احتمالی کارگران جلوگیری نمایند طریق از شورشھای اعالم کرده و ازاین

درگیری میان کارگران و  سازی تعطیل شود و انتریک یوسف افتخاری باعث شد کارخانه پشمینه و کبریت«تبریز،  فرماندار

زدوخورد خونین پس از آن، بھترین بھانه برای طرد رھبران  تعطیلی کارخانه و] ١٩[».انی در خون نشیندماموران شھرب

 آذر در ، یوسف افتخاری و خلیل انقالب»دستور سرکنسولگری شوروی در تبریز به«رو  ازاین .اتحادیه از آذربایجان بود

ھای حزب توده و شورای  برنامه د که راه برای اجرایچنین بو و این] ٢٠[به تھران تبعید شدند ١٣٢٢سیزدھم شھریور 

زدن اتحادیه  فعالیت حزب توده و شورای متحده مرکزی برای برھم وجود بااین. متحده مرکزی در آذربایجان ھموار گردید

ن نافرجام ھمچنا داد ــ که ھنوز در تبریز و تھران و بعضی شھرھای مازندران به کار خود ادامه می کارگران و برزگران ــ

برداشتن  افتخاری، حزب توده مجبور شد برای ازمیان سرانجام بر اثر ناخرسندی روسھا از فعالیت اتحادیه یوسف. ماند
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، کارگزاران تشکیالت کارگری ١٣٢٣با خشونت مالزم سازد؛ چنانکه در آغاز پاییز  این اتحادیه، مخالفت خود را آشکارا

دامنه . وسایل آن را به تاراج بردند ریا به محل اتحادیه کارگران و برزگران تاختند و یتوده در تبریز به رھبری محمد ب حزب

تدریج چنان گسترده شد که حتی عوامل شورای متحده  افتخاری، به کردن یوسف بار برای منزوی این رفتار خشونت

 ندان شورای متحده به بندیوسف افتخاری را از خیابانی در تھران ربودند و در ز 1324 مرکزی در بیستم اسفند

کرد، به نمایندگی از  می ازاین با یوسف افتخاری ھمکاری در پی این ماجرا، ابراھیم علیزاده که پیش] ٢١.[کشیدند

اتحادیه کارگران و زحمتکشان آذربایجان را تاسیس  سوی شورای متحده مرکزی به تبریز رفت و شورای متحده ایالتی

  [٢٢.[ریا سپرد سرکنسول شوروی به محمد بی یشنھادکرد و ریاست آن را نیز به پ

به مقاصد صنفی ــ سیاسی  منظور دستیابی پس شورای متحده آذربایجان با برخورداری از پشتیبانی شوروی به ازآن

تھدید و ارعاب کارفرمایان، شرایط خود را به آنان تحمیل  آمیز متوسل شد و با ھای زورمدارانه و خشونت خود، به شیوه

یافتن جنگ دوم جھانی و کاھش  شد که با پایان متحده ایالتی درحالی اعمال می دیکتاتوری شورای] ٢٣.[کرد می

بر خیل کارگران  تعطیل درآمده بودند، ھر روز ھایی که به حالت نیمه سفارشھای ارتش شوروی به کارخانه چشمگیر

جای  جلوگیری از بیکاری گام موثری بردارد، به توانست برای شد و شورای متحده ایالتی که نمی بیکار افزوده می

شھربانی تبریز،  ١٣٢۴ونھم اردیبھشت  در گزارش بیست. کرد دولت تحریک می کارآفرینی، کارگران را به شورش بر ضد

کردند و راجع به بیکاری  اتحادیه کارگران، در چھارراه دانشسرای نسوان اجتماعدرحدود نھصد نفر از افراد » :آمده است

آھن میانه به تبریز را که فعال تعطیل  کارانداختن راه به ھزار نفر کارگر آنجا از دولت تقاضای سخنرانی و در حدود پنج

مناسبت عید مشروطیت،  به«: ستدیگری در چھاردھم مرداد، مامور شھربانی نوشته ا در گزارش] ٢۴[».است، نمودند

و والیتی، اعتراض  وران در جلوی باغ گلستان اجتماع نموده و راجع به درخواست تشکیل انجمن ایالتی و پیشه کارگران

کار جھت بیکاران سخنرانی و ] نمودن فراھم و در حمایت از[، ]دولت صدراالشراف[و در مخالفت با کابینه فعلی 

درگیری شورای متحده ایالتی با کارفرمایان و برپایی ] ٢۵[».مخابره نمودند ب تھیه و به مرکزبا تلگرافاتی نیز دراین

، )١٣٢۴در شھریور ) بلوا بر ضد دولت، ھمچنان ادامه داشت تااینکه با اعالن حکومت خودمختار در آذربایجان میتینگ و

باره علی امیرخیزی، یکی از  دراین. فرقه رفت آن شورای متحده ایالتی به حزب دموکرات آذربایجان پیوست و زیر لوای

تشکیالت حزب توده ایران در «: روزنامه رھبر، طی یادداشتی اعالم کرد 829 رھبران حزب توده آذربایجان در شماره

حزب دموکرات  ، مانند یک اردوی مقتدر به١٣٢۴ھای کارگران، در دوازدھم شھریورماه  به اتفاق اتحادیه آذربایجان،

آذربایجان با تجدید قوا و با روش انقالبی به فعالیت  جان پیوست و افراد و سران حزب توده ایران در حزب دموکراتآذربای

  [٢۶[».ھا را در یک گوشه ایران به نمایش بگذارند توده خود ادامه دادند تا معنی قدرت

بازسازی صنعت و تھیه کار برای بیکاران  درکه نقش کارگران در دولت خودمختار آذربایجان چه بود و برنامه آن دولت  این

گنجد، اما پس از سرنگونی فرقه دموکرات آذربایجان، دوران فعالیت  نمی به کجا انجامید، در حیطه موضوع این نوشتار

فعالیتھای سندیکایی  ای اجازه نیافت در آن سامان به پس ھیچ اتحادیه ایالتی نیز به سر رسید و ازآن شورای متحده

در دوره چیرگی آن حزب بر آذربایجان، توانسته بود  حتی یوسف افتخاری نیز که مخالف فرقه دموکرات بود و. کند اقدام

دارد، اجازه نیافت اتحادیه کارگران و برزگران  از تعرض حکومت خودمختار مصون نگه تشکیالت خود را مخفیانه حفظ کند و

وششم آذر  بیست ؛ زیرا پس از سقوط حکومت خودمختار دربازسازی کند و مشغول فعالیتھای سندیکایی شود را

  .گرفت ، خود دولت مرکزی اداره ھمه امور کارگری را مستقیما بر عھده١٣٢۵
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  ھا نوشت پی

_______________________________ 

ش و نشر فرھنگ تھران، مرکز پژوھ درباره سوم شھریور و نقش ایران در جنگ جھانی دوم،: باره از جمله رک ــ دراین[1]

  ۵۵ــ۶٣، صص٢۵٣۶سیاسی دوران پھلوی، 

  ١٢٢ــ١٢۵، صص١٣٧۶نگره،  اردشیر آوانسیان، خاطرات اردشیر آوانسیان، تھران، نشر: باره رک ــ دراین[2]

، ١٣٧٨فصلنامه گفتگو، پاییز  ،«ھای کارگری خوزستان درآمدی بر اتحادیه«محمود طاھراحمدی، : باره رک ــ دراین[3]

  ۴٧ــ۶٢، صص٢۵ شماره

سنگر مبارزه، تھران، انتشارات  ــ حسین جودت، حزب توده ایران و جنبش سندیکایی کارگران ایران در چھل سال در[4]

  ١٢۶ــ١٢٧، صص١٣۶٠حزب توده ایران، 

  ٨تا، ص جا، بی بی ھای کارگران و زحمتکشان ایران،  ــ تاریخچه مختصر شورای متحده مرکزی اتحادیه[5]

  ١٢٧سین جودت، ھمان، صــ ح[6]

محمدی و محمد ابراھیم فتاحی، تھران،  گل احمد: یرواند آبراھامیان، ایران بین دو انقالب، ترجمه: باره رک ــ دراین[7]

  ۴٣١ــ۴٣٣، صص١٣٧٧نشر نی، 

دیباچه شورای متحده  ،١٣٢۴، تھران، ...ــ مھندس زاوش، پیدایش و تکامل سندیکاھا، شورای متحده مرکزی[8]

  .مرکزی

  ٢٠٨ـ٢١١ــ اردشیر آوانسیان، ھمان، صص[9]

، به ١، ج)حزب توده ایران(ایران  اسناد احزاب سیاسی: ــ درباره فعالیت حزب توده در آذربایجان از جمله رک[10]

  ١۴٣ــ٢۵١، صص١٣٨۴جمھوری اسالمی ایران، تھران،  کوشش بھروز طیرانی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی

  ١٠٢، ص١٣٧۶توس، تھران،  محمدکریم اشراق، انتشارات: اتابکی، آذربایجان در ایران معاصر، ترجمه ــ تورج[11]

  ٢٨، سند ۴٩ــ اسناد احزاب سیاسی ایران، ھمان، ص[12]

  ٢٨، سند ۴٧ــ ھمان، ص[13]

  ٣۴، سند ۵۶ــ ھمان، ص[14]

  ١٠ــ تاریخچه مختصر شورای متحده، ھمان، ص[15]
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کاوه بیات ــ مجید تفرشی،  شده، به کوشش خاطرات دوران سپری: اش رک ــ درباره یوسف افتخاری و اتحادیه[16]

  ١٣٧٠تھران، انتشارات فردوس، 

سازمان اسناد ملی ایران،  ھای کارگری، به کوشش محمود طاھراحمدی، تھران، انتشارات ــ اسنادی از اتحادیه[17]

  ٧، سند شماره ١٨، ص١٣٧٩

  ٢سند شماره  ،٧ــ١۶ھمان، صص: نک. آذر در تبریز ــ برگرفته از متن سخنرانی خلیل انقالب[18]

  ٧، سند شماره ١٨ــ ھمان، ص[19]

  ۶سند شماره  ٧و ص  ١، سند شماره ٢٣٧ــ ھمان، ص[20]

  ٩٣شده، ھمان، ص ــ خاطرات دوران سپری[21]

، ١٣۶٩صدقی، تھران، نشر نو،  ضیاء: ھای کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه ــ حبیب الجوردی، اتحادیه[22]

  ١٨٢ــ١٨۴صص

  ٨۴ــ١٩١ھمان، صص: باره رک ــ دراین[23]

  ١٢۵٩، شماره پاکت ١٠٩٠٠٣ــ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره تنظیم [24]

  .ــ ھمان[25]

  ٧چاپ دوم، ص ،١٣٢۶، نشریه وزارت کار، تھران، ١ات غیرقانونی شورای متحده مرکزی، جــ اقدام[26]

  


