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 Political  سياسی

  

 (Yuri Emelyanov)- *اميليانوف يوری: نويسنده
  شيری. م. ا: برگردان از

  ٢٠١٧ جنوری ٠١
  

 بيستم کنگره ھایِکشته
٣ 

  :تذکر برگرداننده

 "!دارد ھمين بينوا ندک چه .درويش ۀتحف سبزيست برگ"

 مبارز ميھنانم ھ ويژهه ب دوستان، ،ءرفقا ۀھم به را ميالدی نو سال ،"بيستم کنگره ھایِکشته " پايانی بخش تقديم با

 شيری .م .ا .کنم می عرض باد فرخنده جھان ۀستمديد مسيحيان ۀھم و مسيحی

************* 

 منتفی را مجارستان در مسلحانه شورش احتمال که شدندیم آشنا کسانی اطالعاتی گزارشات با که است بديھی

 تشديد ناگزيری بر مبنی ستالين ۀنظري بيستم ۀکنگر به خود گزارش در خروشچف است معلوم که ھمانطور .دانستندمی

 سال در ستالين که را مدعا اين صحت .کرد محکوم شدته ب را پيش به جامعه حرکت تناسب به متخاصم طبقات مقاومت

 خروشچف اما، .کرد تأئيد ١٩۵۶ سال در مجارستان حوادث داد، قرار تأکيد مورد ١٩٣٧ سال در و نمود مطرح١٩٢٨

 تواندمی سوسياليستی کشورھای در انقالب از قبل نظام که رسيدنمی شانعقل به ھرگز ستالين خالف او طرفداران و

 طوره ب شوروی اتحاد در سوسياليسم که کرد الماع خروشچف ١٩۵٩ سال جنوری ماه در بعد، مدتی .شود بازسازی

 و بيست ۀکنگر مصوب ۀبرنام در نکته اين( است غيرممکن ما کشور در داریسرمايه بازگشت و، گرديده، غالب کامل

 بود، شده آغاز تازه مجارستان در سوسياليسم ايجاد چه اگر .)شد ثبت١٩٨۶ سال در شوروی اتحاد کمونيست حزب ھقتم

 اتفاق اين ھرگز" و ندارد امکان سوسياليستی کشورھای گردعقب که بود، مدعی شوروی اتحاد رھبری است روشن

ه ب احمقانه توانستمی فاشيستی نظم برقراری از مجارستان ۀجامع از بخشی حمايت تصور اساس، اين بر ."افتدنمی

 در که داشت فاشيستی المان ارتش اشغال تتح مناطق از تلخی بسيار ۀتجرب ما کشور که بود، حالی در اين .برسد نظر

 .کردندمی خدمت آن به ھيتلری دولت ھمدستان و ليسوپ کسوت در شوروی اتحاد سابق شھروند ھزار صدھا آنھا

 به منتسبان از متشکل اساس ھایگروه انواع ،(бандер)ھاباندری و (власов)ھاوالسوفی عليه مبارزه متأسفانه،

 شوروی سابق ھایانسان تبديل علل عينی تحليل و تجزيه با ھافاشيست ھمدستان ساير و شوروی اتحاد مختلف ھایخلق

 .بود نشده تکميل ھيتلری جالدان ھمکاران به
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 ذکر بورژوازیخرده شدهتنظيم ھایفھرست اغلب در ند،داد تن ھاھيتلری با ھمکاری به ما کشور در که کسانی خاستگاه

 که است حالی در اين .شود گرفته ناديده آنھا ميان در کارگر ۀطبق به وابسته افراد وجود شده سعی آن تأئيد در ،گرديده

 ٪۴٠ از بيش که است واضح .نبودند کم ايتاليا فاشيستی حزب و المان نازی حزب اعضای ميان در کارگران تعداد

 افراد مشارکت عدم بر داير شوروی تبليغات مدعيات نادرستی .بود کارگر مجارستان شورشيان دسته ب مقتوالن

 گزارش اولين را شرقی جنوب و مرکزی اروپای کشورھای در ضدسوسياليستی اعتراضات در کارگر ۀطبق به وابسته

 است معلوم البته، .کرد ثابت انجاميد، ١٩۵٣ سالجون ١٧ شورش به که شرقی، برلين در اعتصاب وقوع خصوص در

 در دھقانان و کارگران دولت اولين" با رابطه در "قيام" ،"اعتصاب" ،"اعتراضی تظاھرات" مانند کلماتی کاربرد که

 در کارگران شرکت بر شوروی اتحاد مطبوعات .شود محسوب مناسب توانستنمی ما کشور در "المان خاک

 .پوشيدند چشم نيز ١٩۵۶ جون ٣٠ در (Познан) پوزنان ھایناآرامی

 شوروی اتحاد کمونيست حزب بيستمۀ کنگر ۀبست ۀجلس در فروشچخ نيکيتا گزارش از پس اين، بر عالوه

 احزاب ارشد رھبران اخالقی و سياسی ايدئولوژيک، استحکام مورد در ترديد بودن غيرمجاز بر مبنی یانامهآئين

 عنوان اتھامات پوچی ،١٩٣٨ -١٩٣٧ سالھای مجازاتھای قربانيان به اشاره ضمن فخروشچ .شد تصويب کمونيست

 تأکيد مورد حزب رھبری در آنھا باالی موقعيت و حزبی طوالنی ۀسابق به استناد با چيز ھر از قبل را آنھا ليهع شده

 مقابل در را آنھا عمر تمام مصونيت بيوگرافيک ھایداده که شدمی حاصل نتيجه چنين فخروشچ ادعای از .داد قرار

 .بود کرده تضمين ابد تا را آنھا خيانت عدم و ايدئولوژيک ثبات اخالقی، نزھت و تأمين بورژوازی ايدئولوژی تأثيرات

 صفوف در زيادی سالھای که را ناد امره به اطمينان نامهآئين اين رعايت اثر در شوروی اتحاد کمونيست حزب رھبران

 یشواھد(بود جنگيده سرخ ارتشۀ جبھ در داخلی جنگھای در و بود کرده خدمت مجارستان و روسيه کمونيست احزاب

 رومانوف نيکوالی که داشت حضور سرخ ارتش سربازان از بخش آن ميان در او که دارد وجود آن از حاکی

[Николая Романов] ، کار ۀسابق که دليل اين به ھمچنين، و )کردند تيرباران را وی ۀخانواد و روسيه تزار آخرين 

ه ب باره اين در اطالعاتی بعدھا( ندادند قرار ديدتر مورد داشت، شوروی اتحاد کشور وزارت با ھمکاری و کمينترن در

 به .)شدند دستگير کمينترين کارکنان از بسياری ،١٩٣٨ -١٩٣٧ سالھای در ناد ايمره گزارشات اساس بر که آمد، دست

 کرد، اعالم مردمی قيام را مجارستان در ضدانقالب شورش ناد ايمره برواکت ٢٨ در که آن از پس حتا سبب، ھمين

 نومبر اول در ناد که آن از پس حتا .نمود پيشنھاد را مجارستان وزير نخست روی تمرکز برواکت ٢٩ در فخروشچ

 .نمود پافشاری ناد دولت از حمايت برای ميکايان شود،می خارج ورشو پيمان از زودیه ب مجارستان که داشت اظھار

 متحد حزب اول دبير عنوانه ب )Владислав Гомулка(گومولکا والديسالو انتخاب مقابل در سرسختانه مقاومت

ه ب .کرد ثابت ديگر بار اليستیسوسي کشورھای ساير رھبران شناخت در را او تيم و فخروشچ ناتوانی ،پولند کارگران

 در او وفاداری اين .ماند وفادار شوروی اتحاد با اتحاد به پست اين در خدمت سال ١۴ مدت در گومولکا اين، رغم

 پولند ارتش واحدھای شامل ورشو، پيمان نيروھای ورود ھنگام ،١٩۶٨ سال در ھمچنين، و مجارستان، حوادث جريان

 .شد ثابت چکوسالواکی به

 اقدام از يوگسالوی رھبری شرط و قيدبی حمايت به تيتو تکريم برای فخروشچ ۀجانب ھمه تالشھای حال، ھمين در

 ًاخيرا حوادث تفسير ضمن ،(Пула) پوال شھر در مبرنو ١١ در خود سخنرانی طی تيتو .نگشت منجر شوروی اتحاد

 ."نکرديم توصيه را ارتش از استفاده )شوروی اتحاد رھبری( آنھا به ھيچگاه ما" :داشت اظھار مجارستان ۀيافت خاتمه

 استقالل و آزادی ھدف اگر !بينيدمی" :گفت يوگسالوی جمھور رئيس .نمود تحسين را شورشيان تيتو اين، بر اضافه

 ."کندمی مقاومت تسليح سطح ترينضعيف با خالی، دست با چگونه مردم باشد،
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 دگيرننمی درس ناگوار حوادث از که ھنگامی

 از آموزیدرس جھت در ھائیگام برداشتن به مجارستان، شورش سرکوب از پس کشور رھبری رسد،می نظره ب

 خصوص در" شوروی اتحاد کمونيست حزب مرکزی ۀکميت ۀنام ١٩۵۶ سال مبردس ١٩ .بود منده عالق اخير حوادث

 حزب سازمانھای در "دشمن ،دشورویض عناصر منفذھای بستن و ھاتوده ميان در حزبی ھایسازمان فعاليت تقويت

 در حزب ۀرتبعالی رھبری اقدامات نه گرفتمی بر در را حزب محلی سازمانھای ھایفعاليت نامه، اين اما .يافت انتشار

 .را مجارستان بحران روزھای

 تحليل و تجزيه بر مبتنی سياست جای که گرديد، ختم آن به روزھا آن در حزب رھبری خطاھای شناخت به ميلیبی

 دقايق آخرين در که گرفت، اضطراری اقدامات کماکان را سوسياليستی کشورھای با مناسبات در سويه ھمه و ژرف

 مجارستان ضدانقالب سرکوب روزھای اولين در شوروی اتحاد مقامات .شد بسته کار به بحرانی شرايط بر غلبه برای

 .کردند رفتار چنين نيز

 Янош(کادار يانوش به خود ۀنام در شوروی اتحاد وزيران شورای صدر ،(Н.А. Булганин)بولگانين .ن .آ

Кадар( فوری ارسال و مجارستان زحمتکشان به بالعوض ۀبرادران ھایکمک" بر مبنی تصميم مبرنو ۵ تاريخه ب 

 ٣ ّغله، تن ارھز ۵٠ مجارستان، شورش وقمعقلع روزھای اولين در .رساند او اطالع به را "کشور اين به زياد کاالھای

 ھایخانه بازسازی منظوره ب .گرديد ارسال کشور اين به غذائی محصوالت ديگر ومسکه  تن ھزار ٢ گوشت، تن ھزار

 ساختمانی مصالح ساير و شيشه الوار، ،منتسي تنابھیعم مقادير کشور اين در شده ويران ساختمانھای ديگر و مسکونی

 اقتصاد ھایعرصه ساير و صنعتی مؤسسات ۀوقفبی کار تأمين منظوره ب" که ،شدمی گفته بولگانين ۀنام در .شد ارسال

 نظر در ١٩۵٧ سال در تحويل برای بازرگانی ۀنامموافقت اساس بر که را کاالھائی شوروی اتحاد ،"مجارستان ملی

 .دھدمی تحويل موعد از قبل بود، شده گرفته

 برآورد اساس بر .بود مجارستان به شوروی اتحاد ریاضطرا ھایارسالی آغاز فقط گسترده ھایکمک چنين

 با .شد داده تخصيص مجارستان به کمک برای رالد ميليارد يک از بيش (Э. Крэнкшоу)ِکرنکشاو .ِا شناس،شوروی

 ديگری اضطراری حلراه نبود، آسان فوری کمکھای چنينۀ ارائ برای مادی و مالی درنگبی تدارک که اين به توجه

 شوروی، اتحاد ھایحمايت ناگھانی کاھش .يافت کاھش ميزان ھمين به چين به شوروی اتحاد کاالی تحويل :شد برگزيده

 .نمود وادار "خارجی ھایقدرت ھایکمک به نبستن اميد خود، نيروی به اتکاء" ضرورت اعالم به را چين رھبری

 .آمد پديد چين و شوروی اتحاد روابط در توجھی قابل بسيار شکاف

 ھم باز عواقب با چين خلق جمھوری اقتصاد مختلف ھایبخش در شوروی اتحاد شاغل متخصصان اخواندنفر

 Мао(دونتسه مائو رھبری به چين دولت چه اگر .گرديد توأم چين و شوروی اتحاد مناسبات در تریسنگين

Цзэдун( اقدامات که نيست، اين رد ترديدی اما بود، ولؤمس چين و شوروی اتحاد ميان اختالفات بروز در نيز 

 اتحاد بين واقعی انشعاب به نھايت در مرکزی، ۀکميت سياسی تأھي اعضای ساير حمايت با فخروشچ آميزتحريک

  .بود جھانی ثبات قدرتمند عامل آنھا ميان ھمکاری که انجاميد، حالی در چين و شوروی

 اتحاد کمونيست حزب رھبری عمل ۀمشخص که اتخاذی تصميمات سريع لغو سنجيده، سياست جایه ب ماجراجوئی

 تابستان .داد نشان را خود نيز ١٩۶٢ سالراکتي بحران جريان در بود، مجارستان قبال در ١٩۵۶ سال پائيز در شوروی

 برای آزادی ۀجزير در شوروی اتحاد راکتھای استقرار خصوص در سياسی دفتر در او ھمتايان و فخروشچ سال ھمان

 کردن خارج ۀعجوالن تصميم سبب، ھمين به .دادند قطعی اطمينان کوبا رھبری به امريکا حمالت لمقاب در آن از دفاع

 .گرديد او بحق نارضايتی موجب کاسترو فيدل با مشورت بدون شوروی اتحاد راکتھای
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 رویشو اتحاد کمونيست حزب بيستم ۀکنگر یستالينضد سياست که اين دليل به ھمه، بر مقدم او ھمتايان و فخروشچ

 و فخروشچ .نمايند ارزيابی طرفانهبی را آن و بگيرند درس مجارستان حوادث از نتوانستند گرفتند، پی کورکورانه را

 اتحاد گذشته، ھایدھه در کشور و حزب تجارب تاريخی اھميت انکار و ستالين تئوريک ارثيه از امتناع با او پيروان

 .کردند الحس خلع سياسی و ايدئولوژيک لحاظه ب را شوروی

 به شديد حمالت و کرد يد خلع فخروشچ از ١٩۶۴ سال در شوروی اتحاد کمونيست حزب مرکزی ۀکميت که اين با

 جدی سياسی اشتباھات و نکرد سعی فخروشچ ۀمحرمان گزارش تقبيح برای حزب جديد رھبری اما گرديد، قطع ستالين

 ۀارائ عدم و "گذشته در کاوش به" یه گعالقبی .نداد قرار بررسی و تحليل مورد را او تأثير تحت کشور رھبری

 کشورھای برخی در مخرب فرآيندھای به توجھیبی باعث ایمالحظه قابل حد تا حاضر، زمان از عينی ارزيابی

 نمود ١٩٨٠ سال در  پولندو ١٩۶٨ سال در چکوسالواکی سياسی بحران جريان در واقعيت اين .گرديد سوسياليستی

 ھالکتبار عواقب تکرار از کرد سعی مورد دو ھر در شوروی اتحاد کمونيست حزب رھبری واقع، در .يافت عينی

 Леонид(برژنف ايليچ لئونيد رياسته ب شوروی اتحاد کمونيست حزب رھبری .نمايد اجتناب فخروشچ اشتباھات

Ильич Брежнев( ساير رھبری اذیاتخ تصميمات به توجه عطف با را خطرناک فرايندھای تأخير، با چه اگر 

 حاد ۀجنب بحرانھا که آن از نظر قطع اين، بر بنا .دادمی قرار بررسی مورد دقته ب جلسات در سوسياليستی کشورھای

 در بود، ممکن ھم مجارستان در ١٩۵۶ سال در که خونريزی، بدون سوسياليستی نظام اتحاد حفظ گرفتند،می خوده ب

 .شد ّميسر مورد دو ھر

 مھلک عواقب با فی،خروشچ ۀگراياناراده مشی ھایجنبه بدترين ئینوزا اثر در ،(горбачев)فیباچروگ نوسازی اما

 .گرديد ھمراه ما کشور و سوسياليستی نظام برای

 پايان

 نويسنده پژوھشگر، تاريخ، علوم دکتر پروفسور،* 
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