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 (Yuri Emelyanov) -*اميليانوف يوری

  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١۶ دسمبر ٢٧

 بيستم کنگره ھایِکشته
٢ 

 بيندمی تدارک باره دو ضدانقالبی کودتای انجام برای و خيزدبرمی اعتراض به غرب 

 منجر غربی کشورھای در شديد اعتراضات به شوروی اتحاد ارتش نيروھای ۀواسطه ب مجارستان شورش سرکوبی

 ألۀمس" پيرامون بحث برای متحد مللۀ العادفوق عمومی مجمع ١٩۵۶ سال نومبر ۴ در آنھا فشار زير .گرديد

 بولگانين .آ .ن به پيامی (Д. Эйзенхауэр)آيزنھاور .د کاامري جمھور رئيس روز ھمان .شد برگزار "مجارستان

(Н.А. Булганин)، ۀنمايند" که کرد، اميدواری اظھار او پيام اين در .فرستاد شوروی اتحاد وزيران شورای صدر 

 آماده مجارستان از نيروھايش کردن خارج برای کشورش که باشد، آن اعالم به قادر اجالس اين در شوروی اتحاد

 گامھای با حجتاتمام اين اما ."کند استفاده خود منتخب دولت تشکيل حق از کشور اين مردم دھدمی اجازه و شودمی

 نبود، گرم جمھوری رياست انتخابات به ھنگام اين در امريکا سر اگر نيست معلوم .نگرديد تحکيم امريکا دولت بعدی

 .رفتمی پيش در مسيری چه حوادث

 شايد داد،نمی روی غربی پيشرو کشورھای بين در انشقاق بحران ديگر، المللیبين بحران يک روزھا اين در اگر

 نظامی نيروھای ١٩۵۶ سال برواکت ٢٩ .شدمی داده نشان مجارستان در شوروی اتحاد اقدام مقابل در شديدتر واکنشھای

 سوئز کانال ۀمنطق فرانسه و انگليس حریبو ھوائی نيروھای پشتيبانی با آنھا برواکت ٣١ شدند، مصر خاک وارد اسرائيل

 برای موقع آن در که امريکا، با ھمآھنگی بدون اسرائيل و فرانسه انگلستان، حال، اين با .درآوردند خود اشغال به را

 در خود جنگی عمليات به کشور سه نومبر ٧ .زدند دست اقدامات اين به نبود، منده عالق خاورميانه در جنگ تحريک

 را آنھا نيروھای خروج و کرد محکوم را کشور سه تجاوز قطعنامه سه طی متحد ملل عمومی مجمع .دادند پايان مصر

 .شد کوبيده ھم در مجارستان شورشيان مقاومت سنگر آخرين روز ھمين در .شد خواستار

 استقالل و ادیآز سلب" سبب به شوروی اتحاد آن در که کرد تصويب را ایقطعنامه متحد ملل عمومی مجمع نومبر ١٢

 مجارستان از خود مسلح نيروھای کردن خارج برای" خواستمی شوروی اتحاد از قطعنامه .شدمی محکوم "مجارستان

 در متحد ملل اعضای نمايندگی ھيأتھای مثبت رأی ۵۵ با قطعنامه ."کند اقدام وقت اسرع در آن سياسی استقالل احيای و

 .داد ممتنع رأی تأھي ١٣ .رسيد تصويب به (آن تحدانم و شوروی اتحاد) مخالف رأی ٨ مقابل
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 عليه خصمانه کارزار تشکيل منظوره ب المپيک ھایبازی از سوءاستفاده جھت در تالشھائی بار اولين برای ھم ھمانوقت

 ۀنشان به شود، افتتاح ملبورن در نومبر ماه در بود قرار که المپيک ھایبازی تحريم موضوع .آمد عمله ب ما کشور

 و لنداھ فرانکو، اسپانيای فقط وجود، اين با .گرديد مطرح مجارستان به شوروی اتحاد نيروھای ورود عليه اعتراض

 .کردند تحريم را آن سوئيس

 در ضدشوروی اعتراضات اغلب شمالی امريکای و غربی اروپای شھرھای ميادين و خيابانھا در نومبر ۴ از پس

 عنوانه ب را "آزادی راه در مجاری جنگجوی" يک "تايم" ۀمجل .گرديدمی اربرگز مجارستان ضدانقالب ار حمايت

 "مجاری آزاديخواه جنگجويان" .کرد چاپ را مرد سه تصوير خود جديد ۀشمار جلد روی در و نمود انتخاب "سال مرد"

 تشريح "ملی امقي" سرکوبی از دلخراشی حوادث ھم آنھا و کردندمی دعوت المللیبين مراسم به مرتب طوره ب را

 اعضای و کمونيستھا غيرانسانی مجازاتھای ۀبار در کردمی سعی که کسی ھر به مراسم برگزارکنندگان .نمودندمی

 .دادندنمی گفتن سخن ۀاجاز کند، صحبت ضدانقالب توسط آنھا ۀخانواد

 .فراگيرند جارستانم در ضدانقالب شکست از جدی ھایدرس کردند سعی امريکا ۀمتحد اياالت در حال ھمين در

 تصورات اين به شورش روزھای در آنھا ھایبرنامه که آن سبب به "امريکا صدای" و "آزادی" راديو ھایفرستنده

 اين، از پس .گرفتند قرار انتقاد ھدف شدته ب کنند،می کمک شورشيان به قطع طوره ب غربی قدرتھای که زدمی دامن

 نفوذ و مدت طوالنی در مردم ھایتوده اذھان در ضدسوسياليستی ھایايده اءالق طريق از "خزنده" ضدانقالب تدارک

 نييتع اصلی راھکار عنوانه ب شرقی جنوب و مرکزی اروپای کشورھای رھبری مھم ھایپست در ضدکمونيستھا دادن

 .گرديد

 "آزادسازی" به عوتد موضوع با "اسير ھایملت" ۀبار در را ایقطعنامه امريکا ۀکنگر ١٩۵٩ سال جوالی ماه در

 "کمونيسم اسارت" از شوروی اتحاد متحد ھایجمھوری ھمچنين و  جھان سوسياليستی کشورھای ساير و مجارستان

 جھت در ساالنهۀ بودج تخصيص برای ايدئولوژيک توجيه مبنای قطعنامه اين تصويب ترتيب، اين به .کرد تصويب

 کشور اين دولتی نھادھای و امريکا ۀکنگر سال سی از بيش مدت در .گرفت قرار سوسياليستی نظام عليه خرابکاری

 .دادند اختصاص ضدانقالب نيروھای از مالی حمايت و تبليغات انجام برای کالنی ھایبودجه

 اعتراضات و ١٩٨٠ سال از پولند "ھمبستگی" جنبش ،١٩۶٨ سال در "پراگ بھار" سازماندھان به ھابودجه اين

 ١٩٩٠ -١٩٨٩ ھایسال در .شد داده اختصاص ١٩٨٧ سال از بالتيک دريای ۀحوز ھایجمھوری در ضدشوروی

 ھمچنين و  مجارستان در جمله، از شرقی، جنوب و مرکزی اروپای در "رنگی ھایانقالب" انجام برای ھنگفتی مبالغ

 روسيه "دموکرات" اصطالحه ب نيروھای و شوروی اتحاد ھایجمھوری در افراطی گرايانملی به کمک برای

  .شد داده تخصيص

 

 دادند؟ نشان سبز چراغ ضدانقالب شروع به شوروی اتحاد رھبران چرا

 .نمودند سرکوب را ضدانقالبی شورش مجارستان ارتش قطعات و کمونيستھا حمايت با شوروی اتحاد ارتش ھایواحد

 با اما، .شد حفظ سال ٣٠ مدته ب یسوسياليست کشورھای ساير و مجارستان در سوسياليستی نظام ھایپايه ترتيب اين به

 ھمه ١٩۵۶ سال مبرنو ماه اوايل و برواکت آخر در که مرکزی ۀکميت سياسی تأھي ھایجلسه جلساتصورت بررسی

 اين در متناقض اتخاذی تصميمات و آن اعضای ديرھنگام واکنش از را خود تعجب تواننمی شد،می برگزار روزه

 نظره ب .کرد پنھان بود، جاری خون جوی مجارستان شھرھای ساير و بوداپست یھاخيابان در که حالی در جلسات

 و جھانی جنگ خطر به توجه با نظامی ۀمداخل راه از خونين اقدامات فصل و حل خصوص در گيریتصميم رسدمی
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 به سال شش از بعدً تقريبا مسائلی چنين .نبود آسان شوروی اتحاد رھبران برای آن در ھيدروژنی بمب از استفاده احتمال

 Джон Ф)کندی اف جان جمھور، رئيس ١٩۶٢ سال برواکت ١۴ .گرديد تبديل امريکا دولت در یئھابحث موضوع

Кеннеди)  اتحاد ئیھسته ھایکالھک حاملھای   راکتاستقرار محل ۀنشاندھند ھوائی تصاوير به مربوط اطالعات 

 نھاد نمايد، اتخاذ مقتضی تصميمات بتواند امريکا ۀمتحد اياالت هک اين برای .نمود دريافت را کوبا خاک در شوروی

 و محرمانهً کامال طوره ب ١٩۶٢ سال برواکت ٢١ تا ١۶ از که گرديد تشکيل )ملی امنيت کميسيون اجرائی ۀکميت( جمعی

 بعدھا که ھاھمان .کرد تقسيم را کميته اعضای پيشنھادی، ھایگزينه سر بر جنجال .نمود برگزار جلسه تنفس بدون

 بمباران و کوبا به سريعۀ حمل خواستار امريکا، ۀخارج وزير ،(Дин Раск)راسک دين جمله، از گرفتند، نام "بازھا"

 (Роберт Макнамара)نامرا مک رابرت امريکا، دفاع وزير که "کبوتران" .شدند شوروی اتحاد راکتی تجھيزات

 در اول ساعات ھمان در کوبا، به حمله صورت در که اين احتساب با اآنھ .گرفتند قرار آنھا مقابل در بود، آنھا جزو

 ۀبار در( .نمودند پيشنھاد را آزادی ۀجزير تحريم به کردن بسنده شد، خواھد کشته امريکائی سرباز ھزار ۴٠ حدود

 و کندی .)زدندن حرفی امريکائی ۀکميت اعضای ساير نه و نامرا مک نه آنھا ميھن به حمله صورت در ھاکوبائی تلفات

 با بحث ۀجلس .نمودند اتخاذ "کبوتران" و "ھاباز" ميان در بينابينی موضع زيادی مدت "اجرائی" ۀکميت اعضای ديگر

 پايان رسانيد، جھان ۀھم اطالع به برواکت ٢٢ تاريخ در کندی که تحريمی کوبا، عليه تحريم اعمال بر داير قرار تصويب

 بارفاجعه مسير در اوضاع جھان، به باره اين در کندی اعالم و کوبا تحريم از پس روز شش مدت در چند ھر .يافت

 اتحاد بين متقابل ئیھسته حمالت تبادل و کوبا به امريکا مسلح نيروھای ۀحمل احتمال از اوقات گاھی و رفت پيش

 .يافت خاتمه خونريزی بدون بحران برواکت ٢٨ شد،می گفته سخن امريکا و شوروی

 از پس فقط دومی که، بود اين از عبارت مرکزی ۀکميت سياسی تأھي و امريکا "اجرائی" ۀکميت ھایبحث انمي تفاوت

 ديدگاه سياسی تأھي اعضای اگر که نيست منتفی واقعيت اين .شد شروع بوداپست در شورش آغاز از بعد ساعت چند

 ٢٣ روز تا توانستندمی نشستند،می بحث به زرو چند مدت در ممکن ھایگزينه ۀھم پيرامون و کردندمی بيان را خود

 اتحاد سفير ،(Ю.В. Андропов)آندروپوف .و .يو اينکه خصوصه ب .بيابند مناسبی حل راه ١٩۵۶ سال برواکت

 .ای اساس، اين بر .بود داده ھشدار ایحادثه چنين وقوع مورد در شورش، شروع از قبل ھفته دو مجارستان در شوروی

 وی به .بود شورش سرکوب برای مبارزان ميان در تقديرشدگان جزو ملی امنيت وزير ،(И.С. Серов)سروف .س

 حتا شورش، ۀپروس در تنھا نه مجارستان در شوروی اطالعات کار از دولت گرديد، اعطاء کوتوزف يک درجه نشان

 اطالع به ضدانقالبی رکاتح وقوع احتمال مورد در يکم کلۀ ادار ھشدار شايد، .کرد قدردانی نيز آن شروع از قبل

 حوادث خصوص در ھمه از قبل مرکزیۀ کميت سياسی تأھي برواکت ٢٣ ۀجلس در که بود، رسيده ژوکوف دفاع، وزير

 .کرد صحبت ھالکتبار

 اطالع به دريافتی اطالعات که حالی در .کرد سرزنش مجارستان به نسبت توجھیبی خاطره ب را فخروشچ فقط نبايد

 ويژهه ب کردند؟ توجھیبی مجارستان به زيادی مدت آنھا چرا پس رسيد،می مرکزی ۀکميت سياسی تأھي اعضای ۀھم

 به او گويا که بود، اين شوروی اتحاد کمونيست حزب بيستمۀ کنگر در ستالين عليه فخروشچ اتھامات از يکی که، اين

 اما نداشت، انطباق واقعيت با اتھام اين چه اگر .کرد توجھیبی شوروی اتحاد به لمانا ۀحمل احتمال بر داير ھشدارھای

 .گرديد تبديل کشور رھبری به والنهؤغيرمس برخورد برای مدرکی به مردم از بسياری نگاه در

 ...دارد ادامه

 نويسنده پژوھشگر، تاريخ، علوم دکتر پروفسور، -* 
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