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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political  سياسی

  
 *امليانوف يوری

  شيری .م .ا :برگردان
 ٢٠١٩ مارچ ١٥

  

 "!کنيم می غلبه ھم خشکسالی بر"
 و طلبانه عدالت سرخ ھای ديشهان و افکار پيروان ويژه،ه ب ھمه، بر ١٣٩٨ نو سال پيشاپيش :پيشگفتار مترجم

 !مبارک آزاديخواھانه

 .نشيند بار به و دھد شکوفه سرختان آرزوھای و افکار تازه، سال در که اميد

  شيری .م .ا
***** 

 ۀنقش آن روی که ميزی پشت در ستالين نشسته تصوير به منقوش پوسترھای شوراھا کشور در ۴٠ۀدھ آخر سالھای در

 ۀجبھ خط بررسی چگونگی اغلب پيش چندی تا ھا نقاشی و اشعار .شد ظاھر داشت، قرار یشورو اتحاد اروپائی بخش

 که را جنگلی حصارھای نوارۀ نقش او جديد پوسترھای در حاال، .کردند می توصيف را ستالين توسط المان -شوروی

  دھد، می قرار بررسی مورد ،"!کنيم می غلبه ھم خشکسالی بر" :نوشته آن روی

 

 بزرگ کشور مقياس در جھان محيطی زيست ۀنامبر نخستين

 ١٩۴٨ برواکت ٢٠ رخؤم فرمان شوروی اتحاد مرکزی ھای روزنامه در خيابانھا، در پوسترھا اين ظھور از قبل مدتی

 جنگلھای کاشت خصوص در" )بلشويک( سراسری کمونيست حزب مرکزی ۀکميت و شوروی اتحاد وزيران شورای

 پايدار بازدھی تأمين برای آبی مخازن و ھا حوضچه ايجاد علفزارھا، زراعی تناوب گسترش خاک، از حفاظت

 بعد، کمی .يافت انتشار "شوروی اتحاد ئیاروپا بخش دشتی -جنگلی و ی ئجلگه مناطق در زراعی محصوالت

 .گذاشتند نام "طبيعت تسخير یستالين طرح" را برنامه اين مطبوعات

 به ھرگز شوروی حکومت گويا که کند می القاء عمومی اذھان به را تصور ناي رسمی تبليغات امروزه که آنچه خالف

 حفظ ۀبرنام نخستين حاوی ١٩۴٨ سال دسمبر ماه در شوروی اتحاد دولت فرمان نداشت، توجه زيست محيط حفظ ألۀمس

 .بود بيسابقه ابعادش لحاظه ب و جھان تاريخ در زيست محيط

 .بود ما ميھن جنگلی پوششۀ عرص در ماندگی عقب قرنھا روند در عطفی ۀنقط شوروی اتحاد در جنگلکاری ۀبرنام

 قبل سال ١٠٠ .است داشته جنگلی پوشش زمين ۀکر خاک درصد ۶٠ پيش سال ھزار ١٠ که دارند، عقيده دانشمندان

 از رصدد ٢۴ فقط بيستم قرن اواسط تا .ماندند باقی اقيانوسھا و درياھا اطراف سرزمينھای درصد ۴٠ -٣٠ در جنگلھا
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 منابع حاوی جنگلھا، پوشش تحت سطح کنونی کاھش رغمه ب حتی و  ماند باقی جنگل پوشش زير جزاير و ھا قاره سطح

 گياھان و شکار منابع فندق، ،چارمغز ی، ئبوته ھای ميوه ھا، ميوه قارچھا، انواع چوبپنبه، چوب، از اعم زيادی بسيار

 .ميدھد ادامه خود موجوديت به گياھی گونه ھزار ٣٠٠ از بيش امروزی یجنگلھا در اينھا، اضافهه ب  .ھستند داروئی

 و طبيعت تسخير یستالين طرح" عنوان زير ای مقاله در ١٩۴٨ سال فرمان وظايف توضيح با سوکاچف .ن .و آکادميک

 مهھ تأثير تحت را اطراف فضای جنگلی نوارھای" :نوشت "آن تحقق در شوروی اتحاد علوم فرھنگستان مشارکت

 و گياھان تعرق کاھش باعث دھند؛ می يريتغ را )باد( ھوا جريان مسير و سرعت ويژه،ه ب آنھا، .داد خواھند قرار جانبه

 ھوا حرارت مطلوبترۀ درج برای  .کنند می کمک آن تر يکنواخت توزيع و برف تجمع به شوند؛ می خاکآب از  تبخير

 سطحی آبھای روان سرعت از دھند؛ می افزايش را ھوا نسبی و مطلق رطوبت آورند؛ می فراھم مساعد شرايط خاک و

 ."شوند می سياه طوفان و باد ۀواسطه ب زمين فرسايش مانع کنند؛ می جلوگيری خاک فرسايش از کاھند، می

 توليد افزايش به" آنھا که کند، می تصريح آکادميک جنگلی، نوارھای ايجاد در تجربی ھای اندوخته اساس بر

 گياھان درصد، ٧۵ -۵٠ باغی و صيفی محصوالت درصد، ٣٠ -٢٠ غالت :نمودند کمک بشدت اورزیکش محصوالت

 .بخشدند بھبود را دانھھا کيفيت .درصد ٢٠٠ -١٠٠

 مزارع محصوالت اگر .گذاشتند را خود مثبت تأثير کاشت از بعد سال ۵ -٣ جوانی، سالھای ھمان از جنگلی نوارھای

 ھر جنگلی کمربندھای حفاظت تحت آنھا محصوالت ميزان بود، ناچيز بسيار شديد خشکسالی شرايط در باز ھای دشت

 ساماندھی برای مساعدی ۀزمين جنگلی نوارھای ترتيب، اين به ...يافت افزايش ای مالحظه قابل حد تا اما کم، چند

 ."ساختند فراھم زارعی محصوالت پايدار ۀشالود

 عنوانه ب بايست می که بود، شده پيشبينی ١٩۶٣ سال تا ناحيه ٨ در لیجنگ نوار ھکتار ميليون ٢ کاشت طرح اين در

 ساحل دو در کيلومتر ٩٠٠ طوله ب جنگلی بلند ۀناحي نخستين .شود ايجاد شرقی -جنوب خشک بادھای مسير در مانع

 ۶٠٠ طول هب دوم ۀناحي .باشد متر ١٠٠ آن عرض بود قرار .گرديد ايجاد آستاراخان تا ساراتوف شھر از ولگا رود

 طوله ب سوم ۀناحي .بود ديگر يک از متر ٣٠٠ ۀفاصله ب موازی نوار سه شامل و کامنسک تا پنزا شھر از کيلومتر

 ٨۵٠ طوله ب چھارم ۀناحي .گرديد ايجاد ايلووا و ولگا رودھای آبريز ۀحوز در گرادستالين تا کامئشين از کيلومتر ١٧٠

 تا چاپايوسک از ديگر يک از متر ٣٠٠ ۀفاصله ب و متر ۶٠ عرضه ب کدام ھر موازی، نوار ۴ شامل کيلومتر

 با متری ۶٠ موازی نوار چھار از مرکب کيلومتر ۵٧٠ طوله ب پنجمۀ ناحي .گرفت دربرمی را ولگا روی والديميروفکا

 بخش از کيلومتر ١٠٨٠ طوله ب ششم ۀناحي .يافتی م ادامه چرکاسک تا گرادستالين از ديگر، يک از فاصله متر ٣٠٠

 خط سه و چپ ساحل در موازی نوار سه شامل ناحيه اين .داشت امتداد بحيرۀ کسپين طرفه ب اورال کوه ۀرشت جنوبی

 متر ٢٠٠ تا ١٠٠ از نھاآ بين فاصله و داشتند عرض متر ۶٠ آنھا از يک ھر .بود اورال رود راست ساحل در موازی

 راستوف تا وارونژ شھر از ُدن رود ساحل در کيلومتر ٩٢٠ ولطه ب متری ۶٠ نوار يک از بود عبارت ھفتم ۀناحي .بود

 از شمالی ُدنتس رود ساحل در کيلومتر ۵٠٠ طوله ب و متر ٣٠ عرض به نوار يک شامل ناحيه ھشتمين .ُدن روی

 .باشد می ُدن رود به آن ريزش محل تا بلگراد

 حواشی در آبريزگاھھا، در حفاظتی جنگلی رھاینوا کاشت الذکر، فوق عظيم جنگلی نواحی ايجاد موازاته ب فرمان اين

 حوضچه اطراف در ھا،بحيره  و رودھا لحسوا در ھا، دره کش سينه و کوھھا ۀدامن در نوبتی، کشت زير ھای زمين

 احداث ذکر، مورد فرمان .داشت نظر در را روان شنھای تثبت و گسترده جنگلکاری ھمچنين، و تاالبھا، و آبی ھای

 .بود کرده پيشبينی نيز را محلی جاری آبھای از استفاده برای سد و آبگير ۴۴٢٢٨
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 بخارھای از گستردهۀ استفاد کشتزارھا، از مراقبت و پرورش خاک، احيای سازوکار صحيح اجرای دستورالعمل اين

 ۀاستفاد به را کشاورزی بخش کارکنان فرمان اين .بود داده قرار توجه مورد را زدن شخم و بارده زود بذرھای سياه،

 .بود کرده ملزم محلی شرايط با سازگار و باال ثمردھی با بذرھای نوع کاشت معدنی، و آلی کودھای از صحيح

 فعاليتھا اين اين، بر اضافه .نجامدبي کشور کشاورزی اراضی ثمردھی سريع افزايش به بايست می تصميمات اين تحقق

 فرانسه، انگلستان، مساحت مجموع از که شود، منجر راضیا ھکتار ميليون ١٢٠ در ھوا و آب يريتغ به بايست می

  .بود وسيعتر لنداھ و جيمبل ايتاليا،

 

 سرد جنگ ۀبحبوح در سازندگی ۀبرنام

 .يا .آ .بود شوروی اتحاد برای دشواری زمان گرديد، اعالم طبيعت تسخير طرح که ھنگامی ١٩۴٨ سال پائيز

 مجمع سومين در خود ١٩۴٨ سال مبرسپت ٢۵ سخنرانی طی یشورو اتحاد نمايندگی ھيأت سرپرست ،ويشينسکی

 معاون وولزلی امريکا، جنگ وزير رويال، امريکا، دفاع وزير فورستول تھديدآميز ھای ببانيه متحد ملل عمومی

 متحد کشورھای و شوروی اتحاد به حمله بر مبنی غربی کشورھای دولتی مقامات ساير و انگليس ھوائی نيروی فرمانده

 اتحاد شھرھای بمباران برای" دارند قصد افراد اين که کرد، تصريح ويشينسکی .داد قرار بررسی و نقد مورد ار آن

 امريکائی طرح( "کنند استفاده میوات بمب و ئیھوا نيروی از اودسا خارکوف، ف،ئيک لنينگراد، مسکو، مانند شوروی

 مقامات ساير اظھارات ويشينسکی .)مترجم.بود "١٩۴۵ سال -جامع ۀبرنام" تکميلی ۀنسخ "١٩۴٩ سال -دراپشوت"

 .شد يادآور بودند، اورال صنعتی ھای کارخانه و دونباس التومی، باکو، میوات بمباران خواستار که را غربی دولتھای

 به شوروی اتحاد ۀحمل خطر با را جھان که امريکا دفاع وزير فورستول .ف که گرديد، معلوم بعد سال يک از کمتر(

 می فرياد و ميدويد خيابان در شب نيمه بود، شده ما عليه پيشگيرانه جنگ خواستار و ترسانده "آزاد جھان ھایکشور"

 خود باالخره و درآورد پايتخت روانی بيمارستان از سر بزودی ،"!اند شده وارد واشينگتن به روسی تانکھای" :کشيد

 برای بيخردانه فراخوانھای نيز فورستول مرگ از پس وجود، اين با .انداخت پائين به پزشکی ۀمؤسس اين پنجره از را

 .)نيافت پايان غربی کشورھای ديگر در چه و امريکا در چه "روسھا تجاوز" با مقابله

 عنوان تحت ١٩۴٨ سال در امريکا در شده تنظيم طرحۀ بار در گسترده العاتطا ھنوز ما کشور در ھنگام آن در

 میوات بمب ١٣٣ با شوروی اتحاد شھر ٧٠ بمباران آن اساس بر که (plan chariotir) "چاريوتير ۀمحرمان ۀبرنام"

 بود، شده گرفته نظر در شوروی اتحاد عليه جنگ بعدی سال دو عرض در میوات بمب ٢٠٠ و جنگ اول روز ٣٠ در

 سال چمار ماه در غربی ۀاتحادي پيمان امضای شوروی، اتحاد اطراف در نظامی ھای پايگاه ايجاد .نداشت وجود

 آنھا که است اين گواه غربی قدرتھای نظامی تاقداما ديگر و گرفت قرار ناتو تشکيل مبنای در که بروکسل، در١٩۴٨

 در فرانسه و انگلستان امريکا، توسط "برلين بحران" ايجاد .نمايند ءاجرا را خود ۀتجاوزکاران ھای برنامه داشتند قصد

 حريم در روز شبانه ساعات تمام در غربی برلين به بار حامل باربری واپيماھایھ که انجاميد بدان ١٩۴٨ سال جون ماه

 مطمئن کشور آن در مستقر شوروی اتحاد سربازان و شرقی المان شھروندان .کردند می پرواز شرقی المان ھوائی

 .ندارد وجود میوات بمب ھواپيماھا آن بار ميان در که نبودند

 شليک امکانات فاقد شوروی اتحاد .نداشت میوات سالح شوروی اتحاد ھنگام آن در که است، يادآوری به الزم بازھم

 بين موجود وضعيت خطر به آگاھی رغمه ب شوروی اتحاد رھبری .بود غربی کشورھای در اھدافی به قوی بمبھای

 برواکت ٢٨ در )حقيقت( "پراودا" ۀروزنام خبرنگار پرسش به پاسخ در ستالين .کرد حفظ را خود خونسردی المللی،

 فعلی رھبری سياست" :نکرد پنھان غربی قدرتھای سياستھای ۀواسطه ب صلح تھديد از را خود نگرانی ١٩۴٨ سال
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 رويکردی چنين ارزيابی با ستالين ."است جديد جنگ آتش گيراندان سياست تھاجمی، سياستی انگلستان، و امريکا

 افروز آتش عنوانه ب چرچيل .نجامدبي تازه جنگ درگيرکنندگان ۀمفتضحان شکست به فقط تواند می اين" :داشت اظھار

 سرنوشت اين .دھد دست از را جھان دموکراتيک نيروھای و خود ملت اعتماد که شد، موفق آن به جديد جنگ اصلی

 نيروھای و است زنده بسيار عمومی اذھان در ھنوز اخير جنگھای دھشتھای .است افروزان جنگۀ ھم محتوم

 جنگ و آيند فائق آنھا به بتوانند چرچيل طلب جنگ آموزان دست که ھستند آن از قويتر بسيار لحدوستص اجتماعی

 ."نمايند تحميل آنھا بر جديد

 به اعتماد آن، خود .بود کشور رھبری بردباری ۀتاز شاھد شوروی اتحاد در جنگلی نوارھای ايجاد بر داير دولت قرار

 با طبيعت تسخير ستالينی طرح .داد می نشان بروشنی را آميز صلح ھای یسازندگ برای شوروی اتحاد دولت نفس

 بسرعت آبياری عظيم ھایدستگاه  و آبرسانی کانالھای سدھا، برق، آبی ھای نيروگاه يکسری احداث قرار تصويب

 سدھای .دش ريزی برنامه ولگا رود روی در -گرادستالين و کويبيشوسکی -برق قوی نيروگاه دو احداث .گرديد تکميل

 .گرديد ولگا در آب جريان تنظيم موجب اينجا در شده احداث

 نيز تسميليانسکی سد آب با مرتبط آبياری ھای شبکه ساختارھای و تسميليانسکی آبی نيروگاه ُدن، -ولگا کانال احداث

 .بود شده گرفته نظر در برنامه در

 بايست می کاخوفسکیۀ شد احداث سد .شود ساخته کاخوفسکی برق آبی نيروگاه دنپر رود روی بر شد گرفته تصميم

 کريمه شمالی و اوکراين جنوبی کانال طريق از بايست می آب .کند سيراب را کريمه شمال و اوکراين جنوبی ھای دشت

 .برسد ھا دشت به

 بستر در بايد اکنون آمودريا رود آب .بود برنامه از ديگری بخش کسپين و اورال ھای بحيرۀ بين عظيم ساز و ساخت

 .شد ريزی برنامه برق آبی نيروگاه دو احداث اينجا در .يابد جريان اوزبوی قديمی رود

 کمونيستی فاز سوی به کشور حرکت متن در آبياری ھای شبکه سدھا، آبی، ھای نيروگاه جنگلی، نوارھای ايجاد طرح

 ۀجامع ايجاد مشخص زمان از صحبتی ھيچ حزب ای برنامه اسناد در دوره آن در چند ھر .شد می تلقی اجتماعی ۀتوسع

 .شدند می توصيف کودکان محبوب تخيلی -علمی صفحات در اغلب ساختاری چنين به تقرب اما شد، نمی ديده کمونيستی

 ساخت که شد می گفته گرديد، رشمنت ميھنی کبير جنگ پايان از پس که آداموف .گ اثر "ارباب تبعيد" کتاب در ً،مثال

 بيستم قرن ٧٠ سالھای درً تقريبا مؤلف ۀاراد به که شمال، قطب در بزرگ کارھای انجام به تواند می کمونيستی ۀجامع

 ستالين " :بود چنين آن مکرر بند که افتاد، زبانھا سر بر کشور در ترانھای ۵٠ ۀدھ اوايل در .ببخشد سرعت شد، آغاز

  ."کرد خواھد رھبری کمونيستی ۀجامع در را ما کبير

 

 "!بنديم می آذين باغھا اب را ميھن"

 و مسکونی ھای خانه ديوارھای زينتبخش که سنگ از شده تراشيده گلھای در اغلب نشاط و شادی از پر زندگی رؤيای

 روزھای در کوزباس سازندگان که "باغ -شھر" عبارت .يافتی م بازتاب بودند، ستالين ۀدور در مترو ھای توقفگاه

 .ساختند می قاطعانه آنھا که بود، انگيزی شگفت زندگی به شوروی اتحاد مردم بجذا نماد کردند، می تکرار يخزده

 با را ميھن" کالم .داد ای تازه تکان درخشان ۀآيند ۀبار در شوروی مردم رؤيای به جنگلی کمربندھای کاشت ۀبرنام

 باغی ھای رستنی آن جريان در که داوطلبانه، ھای کاری يکشنبه و شنبه متعدد روزھای در ،"!بنديم می آذين باغھا

 ای قطعه به آن، و سرود دالماتوفسکی .ِا را "کارند می جنگل پيشآھنگان"ۀ تران شعر .آمد می يادھا به شدند، می کاشته

 .گرديد تبديل شوستاکويچ دميتری اثر ،"جنگل آوای" از
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 ما کشور در عميق تاريخی ننس دارای جنگلھا کمک به خشکسالی مقابل در زراعی محصوالت از حراست برای تالشھا

 قابل سھم) ١٨٩۵-١٨۴۵( کاسئچوف آندريويچ پاول و )١٩٠٣ -١٨۴۶( داکوچايف واسيليويچ واسيلی کارھای .بود

 اردوی ١٨٩١ سال قحطی از پس روسيه دولت .داشتند جنگلکاری و خاکشناسی علم ۀتوسع ۀزمين در ای مالحظه

 حفاظتی نوارھای ايجاد که کرد، سازماندھی داکوچايف .و .و روس ۀبرجست خاکشناس دانشمند سرپرستی به بزرگی

 ١٧٠ جنگلی، کمربند ١١ روسيه در ١٩١٧ تا ١٨٩٨ سال از .نمود توصيه ًعمال را خشکسالی با مبارزه برای جنگلی

 .شد کاشته شنھا تثبيت برای مزرعه ۵٢ آبکندھا، مسير در گياھی ۀمزرع

 در شورانگيز (монолог) تکگوئی .گرديد روسی فرھنگ کنشگران الھامبخش هسبز به وطن مام تزئين به مندیه عالق

 نامه ب نمايشنامه قھرمان .است انداز طنين چخوف آنتون اثر "وانيا عمو" و "ديو" ھای نمايشنامه در جنگلھا از حمايت

 شوند، می محو تبر اب جنگلھا ۀھم" :گويد می ديو به خظاب دردمندانه جنگل به العاده فوق دلبستگی با خروشچوف

 می خشک و کم ھا رودخانه آب گردد، می ويران وپرندگان و جانوران ھای خانه رسند، می ھالکت به درخت ميلياردھا

 شود خم تا رسد نمی تنبل انسان عقل به که دھد، می روی سبب اين به اينھا ۀھم و گردند، می ناپديد بينظير مناظر شود،

 می صدا و سر چگونه کاشتم، خودم دسته ب که درختانی جوانم، جنگل شنوم می که نگامیھ ...بردارد زمين از ھيزم و

 پس، برسد، خوشبختی به سال ھزار از پس انسان اگر و است من قدرتۀ حيط در حدودی تا ھوا و آب که دانم، می کند،

 ."داشت خواھم سھمی آن در ھم من

 ما ميھن در سوسياليستی ھای سازندگی شروع از پس شن، یطوفانھا و خشک بادھای مسير در جنگلی موانع ايجاد

 ۀبار در )بلشويک( سراسری کمونيست حزب مرکزیۀ کميت و وزيران شورای فرمان ١٩٣١ سال در .گرفت سرعت

 ٢۶ در .شد صادر ی ئجلگه و ھموار مناطق در آبی و ديم کشتزارھای از حفاظت برای جنگلی نوارھایۀ گسترد ايجاد

 ۀبار در شوروی اتحاد )بلشويک( سراسری کمونيست حزب مرکزی ۀکميت و وزيران شورای فرمان ١٩٣٨ سال برواکت

 جماھير اتحاد شرقی جنوب خشک مناطق در محصول پايدار برداشت از اطمينان برای الزم اقدامات انجام"

 خصوص در شوروی اداتح حزبی و دولتی رھبری نھادھای ساير آن، دنباله ب ."يافت انتشار شوروی سوسياليستی

 .کردند صادر ھائی دستورالعمل و قرارھا جنگلی کمربندھای ايجاد ضرورت

 جنگلی نوار ١١ فقط ١٩١٧ سال در اگر .انجاميد جنگلکاری شديد افزايش به ھا دستورالعمل و قرارھا اين اجرای

 ١٨١ ،١٩۴١ سال تا ١٩١٨ الس از .رسيد فقره ۴۶٨ رقم به ١٩۴١ سال در آنھا شمار داشت، وجود دشتھا از حفاظت

 .شد کاشته شنھا تثبيت برای مزرعه ٢۶۵ و آبکندھا، با مقابله برای گياھی ۀمزرع

 مورد را جنگلکاری ضرورت نيز )بلشويک( سراسری کمونيست حزب مرکزی ۀکميت )١٩۴٧ سال( بروریف پلنوم

 برای شوروی اتحاد فرھنگی مجامع .داشت ھمخوانی آنھا کردن سرسبز با شده ويران شھرھای احيای .داد قرار تأئيد

 ،"دوست از دفاع در" ۀمقال طی شوروی نامدارۀ نويسند ،لئونوف لئونيد .دادند فراخوانھا بومی طبيعت از حراست

 مرکزی موضوع به ًبعدا که پرداخت، حفاظتی جنگلھای مھم ألۀمس توضيح به ١٩۴٧ سال مبردس ٢٣ تاريخه ب منتشره

 .گرديد تبديل وی "روس جنگل" کتاب

 بزرگ نقش خصوص در ،۵٠ سالھای در لئونوف ۀشرتمن ھنری مھم اثر اين اصلی قھرمان کارشناس، ويخروف ايوان

 ھنگام از روس انسان از جنگل ...بود ما گرمای و پوشاک تغذيه، منبع جنگل" :گويد می روس خلق تاريخ در جنگل

 خاص جارو نوعی( مشتمال جاروی فرفره، گھواره، :کرد ھمراھی زندگی مراحل ۀھم در را او و نمود استقبال پيدايش

 عروسی، مزين طاق دختران، تجمعات مشعل ،).م .موسيقی آلت نوعی( باالاليکا و ).م .روسی حمامھای در مشتمال

 ناودان و،بخوش عود و قارچ پيران، دست عصای رزم، کمان ماھيگيری، قالب چوب خيش، عسل، زنبور کندوی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 ھمچو ملخھا، و آسيا مادری آتشفشان از خشک بادھای که زمانی آنگاه، ھر ...مزار سر بر صليب باالخره، و آبخوری،

 خونريزيھای مقابل در .آنھا راه در بود مطمئن مانع تنھا جنگل آوردند، می ھجوم روسيه سویه ب داغ ھای گدازه

ۀ مثابه ب نفوذ غيرقابل جنگلھای در دفاع برای خلق ۀادار جزه ب ديگری پناه و سپر ما نگاران، سالنامه تعبير به بيشمار،

 ."نداشتيم دشمن برای دام

 دليل، ھمين به .بودند احساس و فکر اين حامل لئونوف کتاب انتشار از قبل بسيار حتی شوروی اتحاد شھروند ميليونھا

  .کردند استقبال جنگلی نوارھای کاشت ۀبرنام از شوق و شور با آنھا

 

 طبيعت تسخير ۀمبرنا فراموشی

 چمار ٢۵ .شد خواھد فراموش بزودی آنھا محبوب ۀبرنام که نبودند، مشکوک شوروی اتحاد خلقھای حال، اين با

 تسخير ۀبرنام در شده پيشبينی کارھای از توجھی قابل بخش ،ستالين .و .ی درگذشت از پس ھفته سه از کمتر ،١٩۵٣

 از منبعث ديگر رويکرد ھا، جلگه در جنگلی ھای حفاظ کاشت جای هب که گرديد معلوم بزودی .گرديد متوقف طبيعت

 مبرسپت ماه در که آن از پس فخروشچ .بود فخروشچ .س .ن آن مبتکر .شد بسته کاره ب باير دشتھای ۀگستر زدن شخم

 رزيد،و اصرار باير و بکر ھای زمين توسعه بر شد، برگزيده شوروی اتحاد کمونيست حزب مرکزی ۀکميت کلی دبير به

  .باشد شده آماده زمان آن تا کار اين انجام مقدمات که اين بدون

 در خود کتاب در بعدھا گرديد، انتخاب قزاقستان کمونيست حزب دومی دبير به ١٩۵۴ سال اوايل در که برژنف .ای .ل

ء ابتدا در که چهآن از سفتتر بسيار حتی، است، سفت چارمغز يک باير زمين شد معلوم" :نوشت باير ھای زمين ۀبار

 آن ۀعھد از گاوآھن که رسيده، حدی چنان به قرنھا طول در آن سطح سختی و سفتی که نيست اين ألهمس .شد می تصور

 تابستان بالفاصله زمستان از پس انگار آيد، نمی قزاقستان بکر ھای زمين به ھرگز بھار که است اين بلکه آيد، برنمی

 می سرعته ب زمين بارد، نمی باران ًعمال مه ماه در شود، می آغاز شديد گرمای ا،برفھ شدن آب دنباله ب .رسد فرامی

 تظاھرات برگزاری با جا ھمه در را شيارھا نخستين ...گردد می دشور آن زدن شخم و شود، می تبديل سنگ به خشکد،

 .کنند توقف مرتب طوره ب است الزم که شدند، متوجه ًفورا اما ...شد زده شخم موفقيت با بخش اولين .گرفتند جشن

 برای شده ساخته خيشھای ...شد می کج گاوآھن ۀبدن شکستند، می گاوآھنھا ندارند، را خيش کشش توان موتورھا زيرا،

 ھای تکه .کنند ايجاد عميق شيارھای سخت و سفت سطوح در توانستند نمی وجه ھيچ به معمولی ھای زمين زدن شخم

 نرم .بپوشانند را زمين پائين سطح توانستند نمی کلوغھا کردند، می خودنمائی انظمن طوره ب جا ھمه در کلوغی بزرگ

 ."بود دشوار بسيار ھا زمين چنين خاک کردن

 پيشتر که آنجاھا در .نکرد ايفاء کشورۀ غل ذخاير تأمين در کوچکی نقش باير اراضی ۀتوسع که نيست، اين در ترديدی

 از محصول اولين برداشت .شد پديدار جديد مسکونی مناطق گرديد، تأسيس کشاورزی مؤسسات بودند، خالی دشت فقط

 ١٩۵۴ سال در قزاقستان" که آورد، می خاطره ب برژنف .کرد ثابت را آنھا از برداری بھره امکان باير ھای زمين

 پود يليونم ١۵ يعنی ،(.م .گرم ٣٨٠ کيلو ١۶ معادل وزن واحد) پود ميليون ٢۵٠ خود تاريخ در بار نخستين برای

 ."کرد اضافه کشور غلهۀ خيرذ به قبل سالھای مطلوبترين از بيشتر

 سال" برژنف، ۀگفته ب .است آميز مخاطره حد چه تا مناطق اين در کشاورزی که بوديم، آن شاھد بعد سال اين، وجود با

 لهأمس يک دانستن آری، است، افتاده اتفاقی چه دانستيم می ما ...ناميدند باير و بکر ھای زمين در يأس سال را ١٩۵۵

 مقابل در دشواری، با آمده دسته ب ارزشمند محصوالت چنين چگونه که ديد، بايد که است، اين ديگر موضوع اما است،

 می خش -خش شوند، می سفيد چشم مقابل در شوند، می پژمرده گندم ۀگسترد کشتزارھای ...شوند می نابود تو چشمان
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 و گرد از ابری و کنند می آغاز وزيدن به داغ طوفانھای ناگھان ھمه، از باالتر و .باشند تهبس سنبل که آن بدون کنند،

 ."َکند می جا از را ھا خانه بام گردد، می ارتباطی خطوط قطع موجب گيرد، فرامی را جا ھمه غبار

 موانع شوند، فمتوق حفاظتی نوارھای ۀواسطه ب کشور جنوب در بايست می که صحرائی طوفانھای و خشک بادھای

 اضطراری، اقدامات راه از توليد افزايش برای تالشھا .آوردند وجوده ب باير ھای زمين زدن شخم کار در ای بيسابقه

 را فخروشچ ابتکار شوروی اتحاد وقت کشاورزی وزير بنديکتوف .آ .ای آن، پی در .کشيد بنبست به را کشاورزی

 برای زيادی ۀبودج و نيرو از استفاده فرصت بار اولين برای ما که زمانی ،۵٠ سالھای اواسط در" :کرد ارزيابی چنين

 سريع و عيان آن ۀنتيج البته، که کرد، تأکيد باير ھای زمين ۀگسترد ۀتوسع بر )فخروشچ( او داشتيم، کشاورزی ۀتوسع

ه ب باير اراضی ۀتوسع هک نيست اين فقط لهأمس و .بود فاحش اشتباه يک او تصميم که شد ثابت مدت بلند در اما بود،

 شود، مبذول آنھا به خاصی توجه بود الزم عکس،ه ب که روسيه سياه خاک فاقد نواحی و اوکراين مانند مناطقی حساب

 کمی ۀافزايند عوامل سویه ب کشاورزی "ستراتيژيک چرخش" که گرديد تطبيق مناطقی بهت اقداما اين .گرفت صورت

 چنين قضا، از .داشت قرار دوره آن روز دستور در کشاورزی ثمربخشی ديدتش به گذار و بود پذير آسيب محصول

 سرمست ما، اما بود، الزم "عمق" به رفتن ديگر، سخن به .بود ھمراه کشت زير سطح کاھش با کشورھا ۀھم در یگذار

 ۀسال پنج ۀرنامب چند اغراق، بی کجراھه، در آگاھانه گذاشتن گام با و رفتيم پيش "عرض" در ی،ئ لحظه ھای موفقيت از

 ."داديم دست از کشاورزی

 نمايشنامه قھرمان خالف .داد سازمان را ۴٠ سالھای در شده کاشته جنگلی نوارھای به حمله فخروشچ حال، عين در

 کميته ۀرئيس ھيأت لسۀج در فخروشچ .س .ن .دانست مردود را جنگلکاری اول دبير اين مشابه، اسم با چخوف ھای

 جنگل" رمان تأليف خاطره ب را لئونوف آن، طی که نمود، ايراد بلندی نطق ،١٩۶٣ سال پريلا ٢۵ تاريخه ب مرکزی

 را "روس جنگل" رمان فخروشچ .کرد محکوم طبيعت ۀگسترد تخريب تقبيح سبب به را پائوستوفسکی و "روس

 کنند، می قطع را تاندرخ تبرھا :شده نوشته آن در .است متناقض ًکامال آن" که ذاشت، اظھار و ناميد انگير نفرت

 زندگی که، البته .کردند محو تبر با را جنگلھا کجا در آمدند، تراکتورھا مکانيکی، ھای اره که حالی در خوب، بسيار

 درک توان فخروشچ که است واضح ."ندارد زندگی از درکی ھيچ که گفته کسی را حرف اين کنيد، گوش ...گذرد می

 .نداشت را جنگل تسرنوش به نسبت روس ۀنويسند احساسات

 سنگريزه خصوصيات ۀبار در پائوستوفسکی کنستانتين مطالعات ۀخالص به فخروشچ ۀحمل دنباله ب یتأثرات چنين

 وارد احتساب بدون اينجا در که بود، ناراحت اين از نويسنده .گرفت شدت ).م .روسيه در شھری( تاروسا محدوده ھای

 شود می تمام ارزانتر کوپک ٢ شن مترمکعب ھر که بھانه اين به فقط طبيعی، مناظر به ناپذير جبران ھای آسيب آمدن

 گويد می" :گفت عصبانيت با خروشچوف .ساختند ماسه و شن ۀارخانک ،).م .روسيه پول واحد -روبل يکصدم کوپک(

 انید می آيا !تو آخ .کوپک ٢ گويد، می ببينيد، ...رويد می چنار که آنجاست زيبا مکان .کنند می تخريب را انداز چشم

 منظره ...کند می فرقی چه ديگر جای يا اينجا در درختان قطع !چه يعنی مترمکعب ميلياردھا و ميليونھا در کوپک ٢

 طبيعت محافظان ۀعھد بر اين اما ارتجاعی، حماقت است، حماقت اين کلی طوره ب ...است عادت يک اين چه؟ يعنی

 ."است

 آسيب که آن با .شد تعطيل جنگلی نوارھای ايجاد سالھای خستينن در شده تأسيس جنگلداری مرکز ٧۵٠ کوتاھی مدت در

 نوارھای کاشت بود، مشھود ًکامال خشکسالی از جنگلی کمربندھای ميان در محصور ھای زمين کمتر ًنسبتا ديدگی

 .گرديد متوقف جنگلی
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 نواحی برخی در چه اگر .نگرديد جنگلی نوارھای کاشت به کشور رھبری نگاه در جدی تحول موجب فخروشچ سقوط

 تبديل زار بوته به جنگلی نوارھای .شدند محو ًعمال شوروی ساختار محو از پس نيز آنھا يافت، ادامه کمربندھا کاشت

 نابود جديد ثروتمندان برای مستعالت و عمارت ساخت منظوره ب آنھا .دادند دست از را خود حفاظتی ماھيت و شدند

 (Medeu) مدئو عظيم ّسد چگونه ديدم خود چشم به من( شدند کوچک يا ندشد بدل باتالق به سدھا و ھا برکه .گرديدند

 حالی در .).م .بود گرديده تبديل زار بوته به ّسد کف و شده خشک قزاقستان جمھوری پيشين پايتخت لماآتا،ا نزديکی در

 در شوروی اتحاد تجارب از ديگر کشورھای يکسری و )کشور اين به غربی مزدوران ۀحمل تا( اليبي چين، امريکا، که

 .سپرد فراموشی به و کشيد دست طبيعت تسخير بزرگ ۀبرنام از ما کشور جستند، بھره جنگلی نوارھای کاشت

 :نشانی از ترجمه
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  :نويسنده معرفی

 از تاريخ علوم دکتر رخ،ؤم روسيه، و شوروی ۀنويسند ،١٩٣٧ سال ۀزاد -(Yury Emelyanov) امليانوف يوری

 تاريخ و المللی بين مسائل امريکاشناسی، سی،سيا تاريخ موضوعات در جزوه و مقاله ٢٠٠ از بيش مؤلف ،١٩٧٩ سال

 بين مناسبات و جھانی اقتصاد مطالعات ملی ۀمؤسس در کار به مشغول کتاب، جلد ٢٠ جمله از جھان، و روسيه معاصر

 .پريماکوف يوگنی نامه ب روسيه علوم آکادمی المللی

 ١٣٩٧ حوت -اسفند ٢٣

 

  
  
  
  

  


