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ِکشتهھای کنگره بيستم
٣

تذکر برگرداننده:
"برگ سبزيست تحفۀ درويش .چه کند بينوا ھمين دارد!"
با تقديم بخش پايانی " ِکشتهھای کنگره بيستم" ،سال نو ميالدی را به ھمۀ رفقاء ،دوستان ،به ويژه ھم ميھنان مبارز
مسيحی و ھمۀ مسيحيان ستمديدۀ جھان فرخنده باد عرض می کنم .ا .م .شيری
*************
بديھی است که با گزارشات اطالعاتی کسانی آشنا میشدند که احتمال شورش مسلحانه در مجارستان را منتفی
میدانستند .ھمانطور که معلوم است خروشچف در گزارش خود به کنگرۀ بيستم نظريۀ ستالين مبنی بر ناگزيری تشديد
مقاومت طبقات متخاصم به تناسب حرکت جامعه به پيش را به شدت محکوم کرد .صحت اين مدعا را که ستالين در سال
١٩٢٨مطرح نمود و در سال  ١٩٣٧مورد تأکيد قرار داد ،حوادث مجارستان در سال  ١٩۵۶تأئيد کرد .اما ،خروشچف
و طرفداران او خالف ستالين ھرگز به عقلشان نمیرسيد که نظام قبل از انقالب در کشورھای سوسياليستی میتواند
بازسازی شود .مدتی بعد ،در ماه جنوری سال  ١٩۵٩خروشچف اعالم کرد که سوسياليسم در اتحاد شوروی به طور
کامل غالب گرديده ،و ،بازگشت سرمايهداری در کشور ما غيرممکن است )اين نکته در برنامۀ مصوب کنگرۀ بيست و
ھقتم حزب کمونيست اتحاد شوروی در سال ١٩٨۶ثبت شد( .اگر چه ايجاد سوسياليسم در مجارستان تازه آغاز شده بود،
روشن است رھبری اتحاد شوروی مدعی بود ،که عقبگرد کشورھای سوسياليستی امکان ندارد و "ھرگز اين اتفاق
نمیافتد" .بر اين اساس ،تصور حمايت بخشی از جامعۀ مجارستان از برقراری نظم فاشيستی میتوانست احمقانه به
نظر برسد .اين در حالی بود ،که کشور ما تجربۀ بسيار تلخی از مناطق تحت اشغال ارتش المان فاشيستی داشت که در
آنھا صدھا ھزار شھروند سابق اتحاد شوروی در کسوت پوليس و ھمدستان دولت ھيتلری به آن خدمت میکردند .
متأسفانه ،مبارزه عليه والسوفیھا )(власовو باندریھا) ،(бандерانواع گروهھای اساس متشکل از منتسبان به
خلقھای مختلف اتحاد شوروی و ساير ھمدستان فاشيستھا با تجزيه و تحليل عينی علل تبديل انسانھای سابق شوروی
به ھمکاران جالدان ھيتلری تکميل نشده بود.
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خاستگاه کسانی که در کشور ما به ھمکاری با ھيتلریھا تن دادند ،در اغلب فھرستھای تنظيمشده خردهبورژوازی ذکر
گرديده ،در تأئيد آن سعی شده وجود افراد وابسته به طبقۀ کارگر در ميان آنھا ناديده گرفته شود .اين در حالی است که
تعداد کارگران در ميان اعضای حزب نازی المان و حزب فاشيستی ايتاليا کم نبودند .واضح است که بيش از ٪۴٠
مقتوالن به دست شورشيان مجارستان کارگر بود .نادرستی مدعيات تبليغات شوروی داير بر عدم مشارکت افراد
وابسته به طبقۀ کارگر در اعتراضات ضدسوسياليستی در کشورھای اروپای مرکزی و جنوب شرقی را اولين گزارش
در خصوص وقوع اعتصاب در برلين شرقی ،که به شورش  ١٧جونسال  ١٩۵٣انجاميد ،ثابت کرد .البته ،معلوم است
که کاربرد کلماتی مانند "تظاھرات اعتراضی"" ،اعتصاب"" ،قيام" در رابطه با "اولين دولت کارگران و دھقانان در
خاک المان" در کشور ما نمیتوانست مناسب محسوب شود .مطبوعات اتحاد شوروی بر شرکت کارگران در
ناآرامیھای پوزنان ) (Познанدر  ٣٠جون  ١٩۵۶نيز چشم پوشيدند.
عالوه بر اين ،پس از گزارش نيکيتا خروشچف در جلسۀ بستۀ کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی
آئيننامهای مبنی بر غيرمجاز بودن ترديد در مورد استحکام ايدئولوژيک ،سياسی و اخالقی رھبران ارشد احزاب
کمونيست تصويب شد .خروشچف ضمن اشاره به قربانيان مجازاتھای سالھای  ،١٩٣٨- ١٩٣٧پوچی اتھامات عنوان
شده عليه آنھا را قبل از ھر چيز با استناد به سابقۀ طوالنی حزبی و موقعيت باالی آنھا در رھبری حزب مورد تأکيد
قرار داد .از ادعای خروشچف چنين نتيجه حاصل میشد که دادهھای بيوگرافيک مصونيت تمام عمر آنھا را در مقابل
تأثيرات ايدئولوژی بورژوازی تأمين و نزھت اخالقی ،ثبات ايدئولوژيک و عدم خيانت آنھا را تا ابد تضمين کرده بود.
رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی در اثر رعايت اين آئيننامه اطمينان به امره ناد را که سالھای زيادی در صفوف
احزاب کمونيست روسيه و مجارستان خدمت کرده بود و در جنگھای داخلی در جبھۀ ارتش سرخ جنگيده بود)شواھدی
حاکی از آن وجود دارد که او در ميان آن بخش از سربازان ارتش سرخ حضور داشت که نيکوالی رومانوف
] ، [Николая Романовآخرين تزار روسيه و خانوادۀ وی را تيرباران کردند( و ھمچنين ،به اين دليل که سابقۀ کار
در کمينترن و ھمکاری با وزارت کشور اتحاد شوروی داشت ،مورد ترديد قرار ندادند )بعدھا اطالعاتی در اين باره به
دست آمد ،که بر اساس گزارشات ايمره ناد در سالھای  ،١٩٣٨- ١٩٣٧بسياری از کارکنان کمينترين دستگير شدند( .به
ھمين سبب ،حتا پس از آن که در  ٢٨اکتوبر ايمره ناد شورش ضدانقالب در مجارستان را قيام مردمی اعالم کرد،
خروشچف در  ٢٩اکتوبر تمرکز روی نخست وزير مجارستان را پيشنھاد نمود .حتا پس از آن که ناد در اول نومبر
اظھار داشت که مجارستان به زودی از پيمان ورشو خارج میشود ،ميکايان برای حمايت از دولت ناد پافشاری نمود.
مقاومت سرسختانه در مقابل انتخاب والديسالو گومولکا) ( ГомулкаВладиславبه عنوان دبير اول حزب متحد
کارگران پولند ،ناتوانی خروشچف و تيم او را در شناخت رھبران ساير کشورھای سوسياليستی بار ديگر ثابت کرد .به
رغم اين ،گومولکا در مدت  ١۴سال خدمت در اين پست به اتحاد با اتحاد شوروی وفادار ماند .اين وفاداری او در
جريان حوادث مجارستان ،و ھمچنين ،در سال  ،١٩۶٨ھنگام ورود نيروھای پيمان ورشو ،شامل واحدھای ارتش پولند
به چکوسالواکی ثابت شد.
در ھمين حال ،تالشھای ھمه جانبۀ خروشچف برای تکريم تيتو به حمايت بیقيد و شرط رھبری يوگسالوی از اقدام
اتحاد شوروی منجر نگشت .تيتو طی سخنرانی خود در  ١١نومبر در شھر پوال) ، (Пулаضمن تفسير حوادث اخيراً
خاتمه يافتۀ مجارستان اظھار داشت ":ما ھيچگاه به آنھا )رھبری اتحاد شوروی( استفاده از ارتش را توصيه نکرديم" .
اضافه بر اين ،تيتو شورشيان را تحسين نمود .رئيس جمھور يوگسالوی گفت ":میبينيد !اگر ھدف آزادی و استقالل
باشد ،مردم چگونه با دست خالی ،با ضعيفترين سطح تسليح مقاومت میکند".
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ھنگامی که از حوادث ناگوار درس نمیگيرند
به نظر میرسد ،رھبری کشور پس از سرکوب شورش مجارستان ،به برداشتن گامھائی در جھت درسآموزی از
حوادث اخير عالقه مند بود  ١٩.دسمبر سال  ١٩۵۶نامۀ کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی "در خصوص
تقويت فعاليت سازمانھای حزبی در ميان تودهھا و بستن منفذھای عناصر ضدشوروی ،دشمن" در سازمانھای حزب
انتشار يافت .اما اين نامه ،فعاليتھای سازمانھای محلی حزب را در بر میگرفت نه اقدامات رھبری عالیرتبۀ حزب در
روزھای بحران مجارستان را.
بیميلی به شناخت خطاھای رھبری حزب در آن روزھا به آن ختم گرديد ،که جای سياست مبتنی بر تجزيه و تحليل
ژرف و ھمه سويه در مناسبات با کشورھای سوسياليستی را کماکان اقدامات اضطراری گرفت ،که در آخرين دقايق
برای غلبه بر شرايط بحرانی به کار بسته شد .مقامات اتحاد شوروی در اولين روزھای سرکوب ضدانقالب مجارستان
نيز چنين رفتار کردند.
آ .ن .بولگانين) ،(Н.А. Булганинصدر شورای وزيران اتحاد شوروی در نامۀ خود به يانوش کادار) Янош
 (Кадарبه تاريخ  ۵نومبر تصميم مبنی بر "کمکھای برادرانۀ بالعوض به زحمتکشان مجارستان و ارسال فوری
کاالھای زياد به اين کشور" را به اطالع او رساند .در اولين روزھای قلعوقمع شورش مجارستان ۵٠ ،ھزار تن ّ
غله٣ ،
ھزار تن گوشت ٢ ،ھزار تن مسکه و ديگر محصوالت غذائی به اين کشور ارسال گرديد .به منظور بازسازی خانهھای
مسکونی و ديگر ساختمانھای ويران شده در اين کشور مقادير معتنابھی سيمنت ،الوار ،شيشه و ساير مصالح ساختمانی
ارسال شد .در نامۀ بولگانين گفته میشد ،که "به منظور تأمين کار بیوقفۀ مؤسسات صنعتی و ساير عرصهھای اقتصاد
ملی مجارستان" ،اتحاد شوروی کاالھائی را که بر اساس موافقتنامۀ بازرگانی برای تحويل در سال  ١٩۵٧در نظر
گرفته شده بود ،قبل از موعد تحويل میدھد.
چنين کمکھای گسترده فقط آغاز ارسالیھای اضطراری اتحاد شوروی به مجارستان بود .بر اساس برآورد
کرنکشاو )(Э. Крэнкшоуبيش از يک ميليارد دالر برای کمک به مجارستان تخصيص داده شد .با
شورویشناس ،اِ ِ .
توجه به اين که تدارک بیدرنگ مالی و مادی برای ارائۀ چنين کمکھای فوری آسان نبود ،راهحل اضطراری ديگری
برگزيده شد :تحويل کاالی اتحاد شوروی به چين به ھمين ميزان کاھش يافت .کاھش ناگھانی حمايتھای اتحاد شوروی،
رھبری چين را به اعالم ضرورت "اتکاء به نيروی خود ،اميد نبستن به کمکھای قدرتھای خارجی" وادار نمود .
شکاف بسيار قابل توجھی در روابط اتحاد شوروی و چين پديد آمد.
فراخواندن متخصصان شاغل اتحاد شوروی در بخشھای مختلف اقتصاد جمھوری خلق چين با عواقب باز ھم
سنگينتری در مناسبات اتحاد شوروی و چين توأم گرديد .اگر چه دولت چين به رھبری مائو تسهدون) Мао
 (Цзэдунنيز در بروز اختالفات ميان اتحاد شوروی و چين مسؤول بود ،اما ترديدی در اين نيست ،که اقدامات
تحريکآميز خروشچف با حمايت ساير اعضای ھيأت سياسی کميتۀ مرکزی ،در نھايت به انشعاب واقعی بين اتحاد
شوروی و چين در حالی انجاميد ،که ھمکاری ميان آنھا عامل قدرتمند ثبات جھانی بود .
ماجراجوئی به جای سياست سنجيده ،لغو سريع تصميمات اتخاذی که مشخصۀ عمل رھبری حزب کمونيست اتحاد
شوروی در پائيز سال  ١٩۵۶در قبال مجارستان بود ،در جريان بحران راکتيسال  ١٩۶٢نيز خود را نشان داد .تابستان
ھمان سال خروشچف و ھمتايان او در دفتر سياسی در خصوص استقرار راکتھای اتحاد شوروی در جزيرۀ آزادی برای
دفاع از آن در مقابل حمالت امريکا به رھبری کوبا اطمينان قطعی دادند .به ھمين سبب ،تصميم عجوالنۀ خارج کردن
راکتھای اتحاد شوروی بدون مشورت با فيدل کاسترو موجب نارضايتی بحق او گرديد.
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خروشچف و ھمتايان او مقدم بر ھمه ،به دليل اين که سياست ضدستالينی کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی
را کورکورانه پی گرفتند ،نتوانستند از حوادث مجارستان درس بگيرند و آن را بیطرفانه ارزيابی نمايند .خروشچف و
پيروان او با امتناع از ارثيه تئوريک ستالين و انکار اھميت تاريخی تجارب حزب و کشور در دھهھای گذشته ،اتحاد
شوروی را به لحاظ ايدئولوژيک و سياسی خلع سالح کردند.
با اين که کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی در سال  ١٩۶۴از خروشچف خلع يد کرد و حمالت شديد به
ستالين قطع گرديد ،اما رھبری جديد حزب برای تقبيح گزارش محرمانۀ خروشچف سعی نکرد و اشتباھات سياسی جدی
رھبری کشور تحت تأثير او را مورد تحليل و بررسی قرار نداد .بیعالقه گی "به کاوش در گذشته" و عدم ارائۀ
ارزيابی عينی از زمان حاضر ،تا حد قابل مالحظهای باعث بیتوجھی به فرآيندھای مخرب در برخی کشورھای
سوسياليستی گرديد .اين واقعيت در جريان بحران سياسی چکوسالواکی در سال  ١٩۶٨و پولند در سال  ١٩٨٠نمود
عينی يافت .در واقع ،رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی در ھر دو مورد سعی کرد از تکرار عواقب ھالکتبار
اشتباھات خروشچف اجتناب نمايد .رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی به رياست لئونيد ايليچ برژنف) Леонид
 (Ильич Брежневاگر چه با تأخير ،فرايندھای خطرناک را با عطف توجه به تصميمات اتخاذی رھبری ساير
کشورھای سوسياليستی در جلسات به دقت مورد بررسی قرار میداد .بنا بر اين ،قطع نظر از آن که بحرانھا جنبۀ حاد
به خود میگرفتند ،حفظ اتحاد نظام سوسياليستی بدون خونريزی ،که در سال  ١٩۵۶در مجارستان ھم ممکن بود ،در
ھر دو مورد ّ
ميسر شد.
اما نوسازی گورباچفی) ،(горбачевدر اثر نوزائی بدترين جنبهھای مشی ارادهگرايانۀ خروشچفی ،با عواقب مھلک
برای نظام سوسياليستی و کشور ما ھمراه گرديد.
پايان
* پروفسور ،دکتر علوم تاريخ ،پژوھشگر ،نويسنده
http://www.sovross.ru/articles/1475/27965
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