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 (Galina Novikova)  -اوانويک گالينا

  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١٧ جوالی ٢١

  

 داشتيم نفس به اعتماد چقدر
 ما جوانی ھنگام آن در" 

 داشتيم،می دوست صادقانه چه

 ."داشتيم نفس به اعتماد چقدر

 دابرونراوف نيکوالی

 )٢٠١٧ جوالی ۴ تاريخه ب "راسيا ساوتسکايا" در انتشار از پس( روسيه تلويزيون مرکزی ھایکانال از يکی در

 برواکت کبير انقالب سالگشت صدمين مناسبته ب ،٢٠١٧ سال ھاینسل به پيام یامحتو کپسول کشفۀ بار در ایبرنامه

  .گرديد پخش اوکراين پروامايسک شھر در

 .کمونيست حزب جوانان سازمان اعضای( ھاکامسامول و جوانان شوروی اتحاد شھرھای از بسياری در ١٩۶٧ سال در

 اين در .نمودند برگزار ٢٠١٧ سال به پيام حاوی ھایکپسول گذاشتن مراسم اکتبر انقالب يادسال مين-۵٠مناسبته ب ).م

 خود ھایآرزومندی آنھا ھاپيام اين در .دادند توضيح را خود پدربزرگان و پدران خود، ھاینسل ھایموفقيت آنھا پيامھا

 البته ٢٠١٧ سال در کردند می تصور که نوشتند کمونيزم باره در خود، ميھن صنعتی و علمی اعتالی خصوص در را

 .کرد خواھند زندگی رفاه و ادتسع کمال در يافت، خواھند رشد ھمآھنگ بطور ھانانسا .شد خواھد محقق

 به پرواز :بود کنندهخسته غيرعادی بصورت دور نچندان سالھای "جوانان تصورات" از برنامه اين مجری تفسير

 کامال ھستی فضائی، علمی، کشفيات برای تالش مرفه، و خوشبخت مردم کشور، در کمونيستی بھشت ايجاد مارس،

 آسمان در انگشت يک مانند -پيام :گرفت نتيجه تفاوتیبی با و داد قرار واقعيت قابلم در را ھاپيام محتوای او .خودکار

 ،۶٠ ھایسال ھاینسل گمان به آن در که مارس باره در .است برقرار کمونيزم نه و دارد وجود کشور نه .است

 کدام به که باره اين در اما .کنندنمی آرزو کلی بطور حاضر نسل جوانان ،"کردمی شکوفه سيب درخت" بايستمی

 امروزی جوان ھاینسل ديد از پيام اينکه برای .کرد سکوت مجری داشتند، آرزوھائی چه و يافتند دست ھاموفقيت

 چنين توانستندنمی آنھا" :زد چنگ ضدشوروی شده آزموده و کھنه روش به او نرسد، نظر به انگيزوسوسه و مغرورانه

 منفرد، جوانان برخی پيام معمول، طبق و ."اندشده نوشته شوروی اتحاد کمونيست بحز بدستور ھاپيام اين بنويسند،

 را امروزی زمينی زندگی برای ماھانه کم دستمزد خصوص در ناپذير، تقسيم عشق باره در بلند، ھایبرج به يافته ترفيع
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 اوج اصالت، تباين تا شوروی، جوانان آرزوھای و ھاموفقيت خوارداشت از بود عبارت برنامه اين ھدف .شد يادآور

 .نباشد رؤيت قابل امروز جوانان زندگی و دوره آن جوانان رؤياھای مادی و معنوی پرواز

 پيام حاوی ھایکپسول گذاشتن مراسم در و ھستم ٧٠ -۶٠ ھایسال ھایکامسامول جزو من .بود يار من با بخت ...

 امروز جوانان از اگر .داشتم شرکت براتسک افسانوی ھرش در ٢٠١٧ سال جوانان به ٧٠ ھایسال ھایکامسامول

 شھر انقالبی، غنی تاريخچه با براتسک ھم، واقعا .دھند پاسخ توانندنمی نامند،می افسانوی را شھر اين چرا بپرسيد،

 به تبعيدی اندانشمند انقالبيون، ھا،دسامبريست ھایآرزو و آمال به آنھا .واقعی قھرمانان آن سازندگان و بود افسانوی

 از نيازمند و وھوائیآب شرايط ترينسخت در شھر، اين در کمونيستی برنامه مبنای بر .پوشاندند عمل جامه اينجا

 بزرگترين حال، اين با .گرديد احداث برق آبی زيبای نيروگاه آنھا رأس در جھان، ھایپروژه ترينعظيم خودگذشتگی،

 .انديافته تربيت کشور راه در سازندگی از عميق درک با که است آن ساکنان براتسک، موفقيت

 اين .گرديدنمی احداث کوتاھی مدت در برق آبی نيروگاه نبود، اينطور اگر .بوديم چنين واقعا ما !آری وافر؟ اشتياق

 یزندگ و قدرتمندتر را کشور آنھا زحمت حاصل که اين به آن سازندگان باور و دانش ايمان، شھامت، به وسازساخت

 يک برای ھاآن اگر .بودند زياد کافی بحد وسازساخت در ھاخودگذشتگی از .داشت نياز کرد، خواھد بھتر را مردم

 به مئيافتند، تربيت خود پدران شاھکارھای مبنای بر جوان نسل .نمئيافتند دست ھاموفقيت اين به کردند،می کار کارفرما

 نقش در نه و .کردندمی افتخار فضا به آن پرواز و ارتش ھواپيماھا، علوم، ،تاريخ ھا،ثروت به کشور، اقتدار به آنھا،

 طی را مسائل ھمين داشتند افتخار آنھا .کردندمی پرواز کرات ديگر به علمی، کشفيات برای بلکه، حاال، مثل خلبان،

 و اشعار آنھا وصف در کشور مشھور سازانآھنگ و شعرا .برسانند امروزی جوان نسل اطالع به خود ھایپيام

 .ساختند ھاآھنگ و ھاترانه سرودند، ھامنظومه

 تا ۵٠ ھایسال ھایچادر فاصله توانمی چگونه ببنند خواستندمی آنھا .شدند سرازير ما شھرھای به خارجی گردشگران

 طی فرص زير درجه ۶٠ -۵٠ سرمای در و کوتاه مدت در را ۶٠ ھایسال در صنعتی قدرت دارای مدرن شھرھای

 .ساختمی فراھم را آنھا پيروزی موجبات سيبری زيبای طبيعت و آنھا نوازیمھمان ساکنان، جوان ترکيب .کرد

 حق از کردند،می دريافت خوب دستمزد آنھا .بودند ممتاز طبقه يک کارگران که بودند آن از حيرت در گردشگران

 از باالتر .بودند برخوردار ھااستراحتگاه در استراحت مکانا و رايگان نيمه برق انرژی و ھاکودک مھد رايگان، مسکن

 .نبود آسان چندان مست کامال کارگر اخراج حتی .شدمی حفاظت فشار ھرگونه مقابل در توليد روند در کار انسان ھمه،

 با کار ھم معالجه، ھم ضمانت، ھم( کردندمی مبارزه آخر تا او از دفاع راه در کارگری مجامع کارگری، ھایاتحاديه

 .)جامعه با و خانواده

 تشکيل جوانان را شاغالن از نيمی از بيش .کردمی فعاليت قدرتمندی جوانان سازمان بودم، شاغل من که ائیکارخانه در

 بعنوان من .کردندمی کار کامسامول جوانان ھایتيم در آنھا از بسياری .بودند برخوردار زيادی حقوق از و دادندمی

 کمک ارائه .کنم حل توليد در را جوانان زندگی مسائل اصلی، کار انجام بموازات بود الزم جوانان سازمان مسئول يردب

 جوانان ھایتيم بين کاری مسابقات سازماندھی آموزشی، ھایپيشرفت و ائیحرفه ھایمھارت کسب در جوانان به

 ).م .المنفعه عام رايگان کار( ھاکاریشنبه سازماندھی ان،جوان ھنری ھایفعاليت و ورزشی مسابقات تشکيل کامسامول،

 قرار توجه ترينبرزگ کانون در شدند،می جلب توليد به و شده التحصيل فارغ تازه که جوانانی .بودند من وظايف جزو

 .کردندمی ائیراھنم ائیحرفه ھایمھارت کسب بسوی و دادندمی آموزش را آنھا مجرب کارگران از مربيانی .گرفتندمی

 ھایاتحاديه و کارگری شوراھای در مشارکت با جوانان .داشت قرار جوانان سازمان ديد ميدان در ھم کار اين البته،

 امروز چنانکه ھم، ما اما .بودند برخوردار توليد مديريت در مشارکت حق از کارگری ھایتيم ھمچون کارگری
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 حق از جوانان سازمان .بود "جوانان سازمان نورافکن" قوی نظارت زير ورام اين ھمه .داشتيم را خود رويه گويند،می

 .کردمی آشکار را غيره و نامرغوب مصنوعات علل فنی، ھایکاستی و بود برخوردار آن نظم و توليد فرايند بر نظارت

 و شدندمی منتشر ديواری ھایروزنامه در ناگھانی بازرسی از پس )جوانان حقيقت("پراودا کامسامولسکايا" مطالب

 نتايج اساس بر بودند، قائل اعتبار و ارزش ما به .کردندمی مطرح رھبری مقامات با را تقاضاھا و ھادرخواست

 جوانان ھایتيم بين مسابقات برندگان به جوايز اعطای برای کارخانه صندوق .نمودندمی اتخاذ الزم تدابير ھابازرسی

 يک .دادمی تخصيص ما سازمان به مالی و مادی منابع ورزشی تجھيزات تأمين و ینقد جوايز اعطای برای کامسامول،

 .بردند استان مرکز به موزيکال -کمدی تئاتر تماشای برای نموده، ھواپيما سوار را مسابقه برنده تيم روز

 خارجی جوانان از تاوقا اغلب و شديممی مشغول مشترک ھایفعاليت به آنھا با ھمراه کرديم،می حمايت مدارس از ما

 موسيقی، نوای با ھاکاریشنبه .بودند معمول کارھای جزو ھا،کاریشنبه و جمعیدسته ھایگردش .کرديممی پذيرائی

 ھایجاذبه تأثير تحت خارجی گردشگران بار يک حتی .گرديدمی برگزار مسابقات وصف در ھائیترانه آھنگ زير

 حوض ساختن برای گودی کردن تميز در خوانانترانه و گرفته بدست بيلچه و بيل کرده، دست به دستکش جوانان،

 .بود يافته توسعه بسيار ٧٠ ھایسال در جوانان بين در کشور خارج در ھم و داخل در ھم گردشگری امر .نمودند کمک

 با توأم خارجی کشورھای با قيمت ارزان گردشگری تبادل و کشور داخل در جوانان المللیبين ھایگاهتجمع شبکه

 اروپا و کشور نقطه ھر در کيفيت با و ارزان استراحت راستای در مساعدی شرايط نقليه، وسايل زمينه در امتيازاتی

  .کردند سفر ھم کانادا و آمريکا به ما جوانان .آوردمی فراھم درآمدی ھر با جوانان ھمه برای

 منزل، خريد برای پول تھيه چگونگی فکر که سبب اين به نموديم؟ استراحت کرديم، کار زيستيم، فعاالنه اينگونه ما چرا

 منزل با .دادنمی عذاب را ما حقوق بی مرخصی و توليدی کار از بالفصل تحصيل خود، تخصص با متناسب کار يافتن

 تمام حتی عالقمندی، اگر اين، بر بنا .شديممی تأمين سفر بليط و حقوق با مرخصی شغلی، متعدد ھایگزينه رايگان،

 و کردم کوچ ديگر شھر به شھری از خانواده با ھمراه بار سه من .نبوديم يکجا به بسته ما .شو مشغول تحصيل به عمر

 ما .بودند آن سپاسگزار و داشتند قرار دولت توجه و عنايت تحت جوانان .شديم تأمين رايگان منزل و کار با آنھا ھمه در

 آھنراه( .برديممی حسد رفتند، آمور -بايکال آھنراه ساخت ادامه برای ما کارخانه تساخ اتمام از پس که ھائیانسان به

 که جھان، ھایپروژه ترينعظيم از يکی کيلومتر، ۴٣٠٠ بطول کنونی روسيه دور شرق تا سيبری شرق طرفه دو

 ).م. يافت ادامه ١٩٨۴ تا و شروع ١٩٣٨ سال از شوروی اتحاد ١٩٢٨ سال برنامه اساس بر آن اصلی بخش احداث

 درخواست آن وحشتناک پيامدھای برداشتن ميان از به کمک برای ھایبسياری افتاد، اتفاق چئرنوبل فاجعه که ھنگامی

 .بود ما پدربزرگان و پدران روش اين .بود طبيعی امر يک اين .نوشتند کتبی

 شرکت فعاالنه اجتماعی زندگی در داد،می تشکيل خانواده آموخت،می دائما کرد،می کار ضربتی بطور جوان نسل

 .رساند آيندگان اطالع به خود پيام در را مسائل ھمين درست .داشت اطمينان آينده در خود آرزوھای تحقق به و کردمی

 چرا؟ نکرد؟ باور را آيندگان به جوانان پيام در مطروحه مسائل به يا مرکزی تلويزيون کانال مجری دارد؟ خنديدن جای

 حريص جامعه در آنھا تحقق که است افسانه سبب اين به امروزی جوانان از بسياری نظر از مسائل اين رسدمی بنظر

 نوشت؟ خواھد چه آيندگان به خود پيام در امروز جوان نسل پس، .نيست ممکن وحشی داریسرمايه

 ١٣٩۶ سرطان -ريت ٢٩
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