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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Vanguard Woman پيشتاز زن

  
  گروه پروسه: فرستنده

 کاتاشوا. ل
 آساره بختياری: برگردان از 

  ٢٠١٣ اپريل ١٠

 ناتاشا
 زِن سازماندِه بلشويک

   کوتاهۀامينگ يک زند
۴ 

   در حيِن انجاِم وظيفهناتاشا مرگِ گی و  شخصِی زندۀجنب

اين زوج برای ھم ساخته .  ــ يک انقالبی بلشويک ـ ازدواج کرده بودآرکادی الکساندروويچ سامايلوف با  ساموئيلو وا

 مالقات اوِدساديگر را در  يک ھا برای نخستين بار  آن. آموختند کردند و از کارشان می کاری می شده بودند، با ھم ھم

 با ھم مسکواين زوج در . به عنواِن مبلغ در محافِل کارگری با ھم کار کردند» دان«در » روستوف« و در نمودند

ِی حزب ئ  زيرزمينِی تشکيالِت منطقهۀروزنام» مبارزه« سر دبيِر سامايلوفيک زمانی   که در آن ئیگی نمودند، جا زند

نقش مھمی در اين کار داشت، زيرا مطالب بسياری " کارگران ۀچتاريخ" نيز با پيشبرِد بخِش ساموئيلو وا.  بودمسکودر 

" ناتاشا"نمود و او نام  کار می" آنتون" تحت نام آرکادی.  رفتندلوگانسکھا با ھم به  آن. در طول سفرش جمع نموده بود

ھا، در  بعد.  يکی شدند ھاِی مشترک، با ھم ھا و تالش که با ديدگاه ھا نه تنھا با عشق خود، بل آن. را برای ھميشه حفظ کرد

  .زد قلم می» يوريِف .ای« کار کردند، شوھرش تحِت ناِم پراوداھا در دفاتِر تحرير  ، آن١٩١۴ و ١٩١٣سال 

ھاِی سياسی به عھده گرفت و مشاوِر حقوقِی  يک سری از محاکمه  را درء دفاع از رفقاسامايلوف يک وکيل،  به عنوانِ 

  .ھاِی کارگری بود اتحاديه

ش می شناختند، ھميشه احتراِم زيادی برای او قائل بودند و از او با ھاي  را به خاطِر فعاليتساموئيلو وا که ء رفقااکثريت

اما اگر . او ھميشه خوددار بود. گفتند و غيره سخن می" پيرو کمونيسم"، "بلشويک بی باک "، "گيری سختناتاشا"عنوان 

اغلب . او بسيار حساس بود اما احساساتی نبود. کرد ش روی آن کار میِم توانآورد با تما  جنبش در می او را بهیا انگيزه

  .ش تيز و چاالک بودا انرژی و شاداب و چشماِن درخشانعميقاً در جنب و جوش بود و رخسارش ب

ش عميقاً در جنب و جوش بودِن او و واکنش نشان دادنش در برابر رويدادھای ھاِی عجيِب شخصيت گیيکی از ويژ

اين احساسات گاھی آن قدر عميق بود که آثارش را . کرد اعی بود و اين او را از بسياری رفقای ديگر متمايز میاجتم

 به سختی تکان وترو وا او از سرنوشِت دانشجو ١٨٩٧گونه در سال  بدين. گی او باقی گذاشت برای ھميشه در زند

  .ک انقالبِی قطعی کردي اش آينده را برای تبديل شدن به  رانینخورد، و نخستين سخ
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اش چشِم   و تجربياِت سخِت شخصیاوِدساھاِی  رخداد.  بوداوِدسارويداِد دوم که به شدت وی را تحت تأثير قرار داد، قياِم 

اين درک .  باز کرد،ھا عوامِل کارفرمايان در حزِب کارگران و دشمِن کارگران بودند منشويکاو را به اين واقعيت که 

 او ھرگز دچار ترديد نشد و ھميشه به درستیِ . ھا مشخص نمود ھا و ميانجی منشويک به  را نسبتبرخوردش

 که او کارگری آموزش نديده و فروتن جھِت کار در روزنامه بود اما  با وجوِد اين. ھاِی لنينيستی باور داشت عملکرد

  .دست آورد طلبان به  را برای بحث و جدل برابِر انحالللنينموافقِت 

  . صحبت کنيم، کاری که با مرگ او به پايان رسيد١٩٢١ در سال آستاراخاند از کار او در حال باي

 گوشت را در ۀھا عرض  کوالکۀ مقاومِت طبقۀ که جبھیا  اھميت بسياری داشت، زيرا در ھنگامهآستاراخانشيالِت 

ستِی شديِد ند تنگۀدر اين ھنگام. دپاياِن تأميِن غذا برای کارگران و ارتِش سرخ بو کشور متوقف کرده بود، منبِع بی

 مرکزِی حزِب ۀــ اھميت حياتِی اين شيالت به ويژه برای کميت١٩٢١ نزديک شدِن قحطی در سال ۀ زيِر ساي-اقتصادی

 آستاراخان به عنواِن رئيِس بخِش سياسِی کشتی، به ساموئيلو وا با ، سرخ ۀما مسلم بود از اين رو کشتِی تبليغاتِی ستار

  .شدفرستاده 

که به محِض قابل (رِی بھاره گي سفرش را آغاز کرد تا درست در زماِن ماھی) ١٩٢١ اپريل(کشتی در اوايِل بھار 

 پيش از خروِج خود تماِم ساموئيلو وا. جا باشد آن) شد يخ و سيِل بھاره آغاز می  پس از آب شدِن ولگارانی بودِن کشتي

 ١٩١٨تر در سال ورِد مطالعه قرار داده بود و پيشدِی اين منطقه را مھاِی اقتصا اطالعاِت موجوِد مربوط به ظرفيت

زمانی که مبارزه براِی حکومِت شوروی در سراسِر روسيه آغاز شد، اطالعاِت بسيار دقيق و مختصری در مورد اين 

، )ده بودجا جان خود را از دست دا  رفته و در آن١٩١٨ سال ۀزئيگيرِی پاکه به ماھي(الت از رفيق و شوھرش شي

  .دريافت داشته بود

 يک رزمنده برای کمونيسم  يک دراِم  ناگفته از مرگِ  توانست  اين می. مرگِ شوھرش او را عميقاً تحت تأثير قرار داد

به . ترين انقالب در جھان بود، ھمان چيزی که او تماِم عمرش را وقِف آن نمودباشد، کسی که شاھِد پيروزِی بزرگ

تفاوت، او نخست دچاِر اسھال خونی شد و سپس ھنگامی که  يا بی گان، در مياِن مردِم در خفا دشمن گانئی در مياِن بيتنھا

  .در بيمارستان بستری بود به حصبه مبتال گشت و درگذشت

  . عازِم ھمان جبھه شدساموئيلو واش، رای کاھش اين غم و اندوه در قلبو حاال ب

گيری مورِد ھجوِم دشمناِن ما و دشمناِن کاِر  نويسد که بندِر ماھی ش میھای خود پيش از مرگ  در نامهسامايلوف

ھاِی  کميته" ،" غذا ۀسازمان ويژ" با عنواِن مديراِن مختلف ئیھا"اعتبارنامه"ھا   آنۀمان قرار گرفت، ھم تشکيالتیِ 

  .و غيره داشتند" تأمين

 عمومی ۀبه ابتکار او، جلس. نی مشغول ساخت خودش را به کاِر سازماساموئيلو وابه محض اين که کشتی حرکت کرد، 

 عمومِی ۀی داد که جلسأيک واحِد حزبی تشکيل شد و کميته ر ھا در کشتی برگزار گرديد،   کمونيستۀمتشکل از ھم

 پيشنھاد کرد که واحِد حزب نيز با ساموئيلو وا. ی کارگری برگزار شود ھا  اتحاديهۀ کشتی نيز برای انتخاِب کميتۀخدم

 کشتی و تماِم سرنشينان ۀھاِی کارگری، بايد به کاِر آموزش سياسی در مقياِس وسيع در مياِن خد  اتحاديهۀميتکمِک ک

  .کشتی بپردازد

) گلوله سازیِ ( کارتريج ۀتصميم گرفته شد در کارخان.  سرخ فعاليِت تبليغاتِی خود را در اوِل ماِه می آغاز کردۀستار

يافته بودند شرکت نمايند و  ی و محلی سازمانئ ھاِی حزِب منطقه  که توسِط کميتهئیھا سيمبيرسک توقف کنند و در مراسم

  .سرگرمی نوشته شده بودۀ ويژ"  جديدۀجبھ "ۀنام نمايش.  سرخ برگزار شودۀدر شب، جلسه و کنسرتی در ستار

تازه و روشن از نوِر چراغ يک ميداِن پوشيده از چمِن سبِز   کارتريج، درۀحدود سيصد مرد و زِن کارگر نزديِک کارخان

  .برق جمع شده بودند
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ھاِی غير کاری پوشيده و  بسياری از کارگران لباس. رانی ھدايت کردبه سوی جايگاِه سخنھا را  ران آنيک سخن

 روشن شد و یا شان با شوِر دوستانه ۀاما ناگھان ھجوم آوردند، چھر. سرد در ھر سو ايستاده بودند تفاوت و خون بی

 در مبارزه عليِه فروپاشِی اقتصادی بود، ساموئيلو وارانِی اين نخستين سخن.  و کف زدن کردندتشويقشروع به 

و شوق و قدرت تکرار ی که در طوِل اين سفر بارھا و بارھا و ھميشه با حقايِق جديد، با انرژِی تازه، شور يسخنران

ھا ايمان  او به آن.  ياری کرد  کاتريج درخواستِ ۀنرانی کرد و از زناِن کارگِر کارخااو شامگاه در کشتی سخن. نمود

  .ھا را برای مبارزه با تباھی اقتصادی از خواب بيدار کند خواست آن داشت و می

گاه اھميِت اين ايست. حرکت کرد) گراد استاليندر حال حاضر (تزاريتسين به سوی سيمبريسککشتی بدون توقف از 

عمدتاً نيروِی کاِر زِن . داشت  عرضه میآستاراخان نيروِی کاِر زيادی را به نتزاريتسي ۀ  داشت، چرا که منطقیا ويژه

تر   پيشتزاريتسينريزی کرد؛ رفقاِی  يک کنفرانِس غيِر حزبِی زنان برنامه  برای برگزارِی ساموئيلو وابنابراين . ماھر

صبری برای دوباره  می شناختند و با بیش ر تزاريتسين او را از سفر پيشينزناِن کارگ. توسِط تلگراف باخبر شده بودند

، موجِب ھيجان و اميدوارِی "زناِن کارگر در اقتصاد ملی"رانی او، سخن. و در اين کنفرانس جمع شدندشنيدن سخناِن ا

 ۀرانی آمدند و با شور و شوق بسيار اعالم کردند که آماد و بسياری از زناِن کارگر به جايگاِه سخن حضار گرديدۀھم

  .ارکت در مبارزه ھستندکمک و مش

) آستاراخان کارگر در ۀنشيِن طبق يک حومه " (فارپاست"، نمايندگان کارگراِن زِن شاغل در شيالت از آستاراخاندر 

ترين ند چرا که کوچکاکه از انجاِم ھر کاری عاجز کردند گفتند و از اين گی می ھا از شرايِط سختی که در آن زند آن. آمدند

 فرستاد؛ ئی با خشِم بسيار پِی رفيق اِِرميِف رھبِر کاِر اجراساموئيلو وا. کنند  حزب دريافت نمیئی منطقه ۀحمايتی از کميت

دھِی ک کردن به بخِش زنان برای سازمان، و در کم"توبيخ کن"اند   کسانی را که در چنين اھمالی دخيلۀھم: به او توپيد

رصد از زناِن کارگر در شيالت مشغول به کار بودند که در حدود پنجاه تا شصت د. کارشان در شيالت پافشاری کرد

  . پراکنده بودندولگاميان جزايِر دلتاِی 

  

  کشتی و سرکشی به شيالت

 يک کاِر ديگر ترکيب کردــ که عبارت بود از   تبليغ را باساموئيلو وا، آستاراخان يا ترجيحاً در شيالِت  در آستاراخان،

حدود چھل (ھا در شيالت مشغول به کار بودند  زمان تعداِد زيادی از آن کارگر که در آنبررسِی شرايِط مردان و زناِن 

 از وضعيِت بِد کارگراِن زن مسکوتر در اگر چه او پيش. طلبيد ق او را می توان و شور و شوۀاين کار ھم). ھزار نفر

داری غارتگرانه  که سرمايه دوراِن پيشين، زمانی. فت زده شدديد سخت شگ چه که می حال از آن آگاه شده بود، با اين

  .ھا گذشته بود حکومِت بال منازعی در اين جزاير دور افتاده داشت، شرايِط سختی بر آن

شان در  ھاِی صنفِی کارگرِی تأمين، به خاطِر کوتاھی ھا و ارگاِن اتحاديه او بارھا و بارھا بر مديريِت شيالت و کميته

  .گِی مردان و زناِن کارگر تاخت ثِر شرايِط کار و زندؤبھبوِد م

خواند،  دھی فرا می ج کننده بود؛ ھنگامی که مردان و زناِن کارگر را برای سازمانئيش در جلساِت شب تھبيشتِر کلمات

  .ردک ھاِی اقتصادی ترغيب می ھا را به مبارزه در کناِر حکومِت شوروی و حزِب کمونيست، در برابِر فروپاشی آن

ھا زندگی  گاه ناک در پرورش  وضعيِت کودکانی نگران بود که در شرايِط غير بھداشتِی وحشتۀويژه دربار او به

اھی اوقات ھزار گ.  يا اوقاِت فراغِت کودکان اختصاص دھد او ھميشه آماده بود تا چند ساعتی را برای تفريح. کردند می

 و اشتياِق ئیکرد، شکيبا ھا صحبت می گفت، با آن ھا می شان داستان رایاو ب. شدند تر از اين جمع میيا حتا بيش کودک 

گين بود و با پافشاری در جلساِت کارگران و  ناِک کودکان خشماو در مورِد وضِع اسف. داد ان میھا نش زيادی نسبت به آن

 نواِر سرخی نشان داد و  خود را بائیدر مسايِل کودکان و حمايِت مادرانه، او ناشکيبا. مديريِت محلی صحبت کرد
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دھِی مھِد در شيالت وجود داشت، برای سازمانھاِی حزب  ھر کجا که واحد. ھاِی واقعی شد خواستاِر  برداشتِن گام

  .ھا در نقاط مختلف کمک کرد دھِی آن سرخ به سازمانۀستار. کرد ھا می ھای کودکان تالش گاه ھا و سکونت کودک

کرد  ر کارکناِن الزم، برای ھر کسی که برای اين چيزھا مبارزه میمتيزات و از ھمه مھزير بناھا و تجھاما عدِم وجوِد 

. ھای او خودشان را به آن راه زدند  در برابِر خواستهئی  شيالِت منطقهۀ مديرھيأت. وضعيت بغرنجی ايجاد کرده بود

ِی ھا  شيالت، محروم از تماس با ارگانھای ھاِی حزب، کميته واحد. نفوِذ مرکز در اين مکاِن دور افتاده بُرد نداشت

  . يافتند ئی  يک موقعيِت وابسته به انجمِن شيالِت منطقه رو، خود را درپيش

ش در وِل شيالت و ھم در مقاالتؤ سرخ با کارگراِن مسۀ خشم خود را ھم در جلساِت گروِه سياسِی ستارساموئيلو وا

تر  رفت، اين مقاالت زنده  میولگاتر به سوِی دلتاِی تی بيشھر چه کش.  بيان کرد سرخۀستار منتشره در ۀروزنام

  .شدند می

" اند  خود را انجام دادهۀزناِن کارگر وظيف"اش   در مقالهساموئيلو وارسيدند، " شيالت نارنجستان"ھا به   ِمی آن١۵در 

  :نويسد می

نعت را ود و انحطاط کشاندند، کشاورزی و صرا به وضعيِت رک زناِن گارِد سفيد اقتصاِد ملی ما را نابود کردند، آنراھ"

اما . مان سخت است کار در شيالت، در آب و در خشکی برای. دھی در شيالت را موجب شدندنابود کردند، عدِم سازمان

 ۀبا اين ھمه، سربازاِن ارتِش سرخ وظيف. شان آسان نبودھاي ھا و دوری از خانواده ر سنگربراِی ارتش سرخ ھم ماندن د

  ".کنيم ھا را دنبال می ما الگوی آن. مان را شکست دادند  در برابِر وطِن سوسياليستی انجام دادند و دشمنانخود را

  :نويسد می" قدرت ما و ضمانت پيروزِی ما دانش است" تحِت عنوان یا  مقالهنيکيتا فيشتی ِمی در ٢٠

 بر روی خطوِط سوسياليستی را داشته باشند، نه تنھا ھِی اقتصاِد ملیندئی سازماکه مردان و زناِن کارگر توانا  برای اين"

کند آموزِش  می ھاِی تخصصی برگزار ھا و گروه ، دورهئیکه بايد برای اھدافی که دولِت شورا بايد باسواد شوند بل

ھا با دانش تن... َکن کنيم ــ اين ميراِث ملعون از نظِم کھن است سوادی را ريشه ما بايد بی.  داشته باشندئی تخصصِی حرفه

  ".مان پيروز شويم و اقتصاِد ملی را سر پا کنيم توانيم بر تماِم دشمنان می

گروه آموزشی (آموزش در کجا مورد نياز است "عنواِن مقاله .  ماه مه در شيالِت فئودوروف بود٣١ او در ۀآخرين مقال

  :نويسد بود که در آن می)" ھا را انتشار داد يادداشت سياسی 

به علِت پراکندگِی . خيزی براِی فعاليِت فرھنگی و آموزشی بودند چون خاِک حاصل  ھمآستاراخاناری در شيالِت بسي"

ھاِی آموزشی   يا گروه ھاِی آموزشی گونه کمکی از بخش  ھاِی آموزشِی شھرستان، ھيچ  و جدا افتادنش از بخشولگادلتاِی 

مدارِس . ھر قدم در مياِن جمعيِت کارگر احساس کردشد در   آموزش بودن را میۀاما تشن. شد سياسی به آن نمی

. ساالن در کِل شيالت بر پا شدی آموزِش خواندن و نوشتن به بزرگبه ابتکاِر خوِد کارگران برا) موقت (ئیصحرا

 و  نداشتندیا ھا ھيچ روزنامه کلوپ. ھا ھيچ کتابی نداشتند ھاِی محلی شکل گرفت، اما بدبختِی بزرگ اين بود که آن کلوپ

درست است که کمبوِد کتب درسی با بحراِن . افتد دانستند که چه چيز در جھان اتفاق می کارگراِن شيالت حتا نمی

بخِش آموزِش سياسی داراِی تعداِد معينی از . اما تنھا دليل اين امر نبود. ی که درگيرش بوديم مربوط بودياقتصاد

 ۀد و زِن کارگر بيش از ھر زماِن ديگری نياز به کاِر گستردچھل ھزار مر. ھاِی درسی و لوازِم مدرسه بود کتاب

  .فرھنگی و آموزشی داشتند، به خصوص حاال که شيالت چنين اھميِت زيادی در اقتصاِد ملِی جمھوری پيدا کرده بود

  ".کش شود زحمتۀھاِی آموزشی بايد صرِف آموزِش اين تود ھای کارگری و سازمان  حزب و اتحاديهترين توجهِ  بيش"

  . او بودۀاين آخرين مقال

 بازديد کرد و با زناِن کارگر فئودوروفاو از شيالِت . رانی اش را ارائه داد آخرين سخنساموئيلو وا ماه مه، ٣١در 

  .عصِر ھمان روز بيمار شد و دو روز بعد درگذشت. شان در اقتصاِد ملی صحبت کرد  نقشۀدربار
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 او از کنفرانِس ۀداری شد ھاِی نگه در مياِن يادداشت. برد راِش ديگری رنج میخل د ۀ از تجربساموئيلو وا، آستاراخاندر 

 زنان ۀھای آغازين مبارز  در روزساموئيلو واھنگامی که . کند بود که درخواسِت مالقات میشپاکووا زناِن کارگر رفيق 

 نخستين بار او را به ساموئيلو وا. بودجا   يکی از کارگراِن زِن فعاِل آن شپاکوواکرد،  دھی می سازمانپتروگرادرا در 

  . که شپاکووا داستاِن خودش را بازگو کردئی دعوت کرد؛ جا سرخۀستار ۀ عرش

 کمونيسِت اتحاِد شوروی مرکزِی حزِب ۀ ديگر توسِط ارگاِن مرکزِی زناِن کارگِر وابسته به کميتیا او به ھمراه عده

)CPSU ( ھای  آمد راه با رفقاِی ديگر گرفتاِر پيش اما ھم.  فرستاده شدندانآستاراخبسيج و برای فعاليت در شيالِت

ھا در مياِن   دور افتاده بودند آنآستاراخان حزِب ئی  منطقهۀھا نبود از کميت بنا به داليلی که تحت کنترِل آن. ناگھانی شد

. شد ــ و عناصِر دشمن گرفتار شدندچه که برای کاِر حزبی اھميت داشته با تر از آن ــ متروکولگاجزايِر متروک دلتاِی 

بردباری خود را از دست داده . شان تضعيف شد گی در صفوفل گروِه را از دست دادند؛ ھمبستخيلی زود رھبرِی داخ

نتوانست شپاکووا ، ساموئيلو وا ۀدر برابِر نگرانِی مھربانانه و توجِه رفيقان. و به خاطر عدِم امکاِن تماس پراکنده شدند

او به . اش را بازگو کرد با او درد دل کرد، تماِم داستان خود را به او گفت و با گريه وضعيِت جسمانی. وردطاقت بيا

 به کار گيرد،  سرخۀستار را در شپاکووااو تصميم گرفت .  حيرت زده شدساموئيلو وا. معناِی واقعِی کلمه ھيچ نداشت

 ُمرد؛ نخستين قربانِی وبا در ساموئيلو واش با وِز بعد از مالقاتاو ر.  رسيدشپاکووااما کشتِی بخار خيلی دير به داِد 

  . در گذشتجوناما خود نيز گرفتاِر وبا شد و در دوم .  از مرگِ او به شدت آشفته شدساموئيلو وا. آستاراخان

 که به اين –تم دستی، نادانی و س  توليد شد که سلطنِت تزار بنا نھاد ــ تھی دشمِن قسم خورده، توسط سه بالِی جھانی

ساموئيلو سان   يک اين دشمنِ .  پيروز گشته بودپتروگراد جوان، سالم و شاداب، و بر زناِن کارگِر ی شپاکوواترتيب بر 

  .قلب و پرانرژِی انقالبی را ُخرد کرد ِی سرکش، مبارز، خوش وا

  .ه داد را ادامآستاراخان کردِن شيالِت ئیای سرسختانه برای شورا حزب کمونيست مبارزه

ھاِی   سودپيشترکه پ" عنصِر دشمن"رده بودند که ن کيي و شوھرش به درستی تعساموئيلو واھا،  بلشويک طبقاتِی ۀغريز

گاِن وفاداِر ارباباِن پير،  بند.  رخنه کرده استآستاراخانکالنی را به ارباباِن خود ارزانی داشته بودند، در فعاليِت شيالِت 

ری از مرکز و ضعِف کارگراِن محلی، خود را در شيالت مستقر کرده بودند و عمداً کاِر گيری از مزيِت دو با بھره

  .نمودند  را متالشی میئیتشکيالتِی دولِت شورا

 بود که دولِت شوروی، تحِت رھبرِی حزِب کمونيست توانست به طور کامل بر مشکِل بازسازِی ١٩٢۶تنھا در سال 

 ريشه دواندند و کار آستاراخانھاِی مخرب در  به کند، درست موقعی که باندکشور و سپس بازسازِی اقتصاِد ملی غل

  .تکميِل بازسازِی اقتصادی و اجتماعی آغاز شد

 اصلِی اين ۀيافت، اما سرچشم  در سراسِر اتحاِد جماھيِر شوروی انعکاسآستاراخانکاران در شيالِت موضوِع خراب

  . نبودآستاراخانتخريب در 

ھا در   تخريبۀھاــ مشخص شد که رشت منشويکھاِی صنعتی و  المللِی بزرگ ــ دادگاِه حزب ھاِی بين سرانجام در محاکمه

  .ھا را پناه داده است  در دسِت بورژوازِی خارج از کشوِر روسيه است، که بورژوازِی جھانی آنآستاراخانشيالِت 

 کھنه خالص ۀ گذشتۀسازند و از ھم اليسم را می کارگر، مردان و زناِن کارگری ھستند که پيروزمندانه سوسيۀاما طبق

شھری که ( غنی شھِر کارگران را ساخته بودند ۀھا در اين منطق آن. چه که بيش از حد عمر کرده  آنۀشوند، از ھم می

در مبارزه ی است که  يادگاِر رفيق تريننمودند و اين بھھا شيالت را مکانيزه  ، آن)ا کوزبا بودئيقابِل مقايسه با دنيِپروسترو

  .ناتاشا، بلشويکاد بوِد مبارِز سرکِش يی ترين بناجان سپرد، بھ

 


