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 Political سياسی

  
  دوکتور شــــيرزاد 

  ٢٠٠٩  نومبر ١٧

  
مناسبت بيستمين سالگرد انقالب ه ری بيًمضمون زير قبال در يکی از وب سايتھا نشر شده بود ولی اينک با اندک تغي

  .وسلواکيا بار ديگر به دوستان عالقمند ، اين مطلب معلوماتی را پيشکش ميکنم مخملين چک
  

 

  انـقـالب مـخـمـلـيـن  چکـســلواکـی
  

  انقالب مخملين چگونه شکل گرفت ؟

 ھنوز دو ماه –سانس در چکوسلواکيا شروع به درس کرديم ي که جھت تحصيل فوق ل١٩٨٩نزدھم سپتمبر سال در پا

 محصل در پراگ دست به ٢٠٠٠تعداد ه  نومبر که موسوم به روز محصل است ب١٧ر و اندی نگذشت که د

خاطر احتجاج عليه تجاوز قوای نظامی پکت ورشو تحت ه  ب١٩۶٨تظاھرات زدند تا ياد محصلی را که درسال 

ه له باين تظاھرات ھمه سا.   گرامی بدارند،رھبری اردوی تجاوزگر شوروی به چکوسلواکيا خود را آتش زده بود

 مربوط حزب Socialistický zväz mládeže –SZM شکل نمايشی تحت رھبری سازمان جوانان سوسياليست 

ست شھر ياين راه پيمايی که چند ماه قبل پالن شده بود ازطرف کميته واليتی حزب کمون.  ست برگذار ميشديکمون

 Martinز موعود نخست  مارتين کليمی رو  در .پراگ با بيانيه مشخصی و خط سير مشخصی اجازه داده شده بود

Klimyييد کرد و خواھان بھتر أ  نماينده محصلين بيطرف در بيانيه اش مسايل جاری در جامعه سوسيالستی را ت

ھدف راھپيمائی حاضر "ضمنا ً گفت .  شد) ليليه ھا(شدن شرايط تحصيل و بھتر شدن شرايط زيست در خوابگاھا 

خاطر امروز و فردای ه نبوده بلکه تالش و توجه ما ب) ١٩۶٨سال (ذشته خاطر حادثه گه به ھيچ صورت ب

  چون سابق صحبت ھميشگی نموده و با ختم بيانيه ھا SZMبعدا ً نماينده  سازمان جوانان سوسياليست ".  بھتراست

فت که خالف پالن در بين راه دشنام و آشوبی صورت گر.  طرف مرکز شھر طبق پالن در حرکت شده راھپيمائی ب

بر احساسات تعدای افزود و با مداخله قوای ضربه و چند لحظه بعد با آمدن موترھای آب پاش ھرج ومرج برپا شد و 

طرف مراکز تياتر و سينما رفته و ه تعدادی از محصلين فاکولته ھنرھای زيبا ب.  مظاھره بعد سه ساعت پايان يافت

چون قبال ً پالن شده بودند از مظاھره .....) بازيگران تياتر وسينما  (گروه کلتوری. از بد رفتاری پليس با ايشان گفتند

  .  ھفته ای را اعالن کردند  نومبر اعتصاب يک١٨محصلين پـشـتـيـبانی نموده و از تاريخ 
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بعد ازظھر راديو اروپای آزاد و صدای امريکا متواتر از برخورد نھايت خشن پوليس و خبر فھمی که گويا محصلی 

).  بعدھا معلوم شد که اين خبر واقعيت نداشت(  کشته شده خبرپخش ميکردند Martin Šmid  مارتين شميد نامه ب

اين خبر چون صاعقه ای در کشور پخش شد که محصلين و مردم را چنان احساساتی و خشمگين ساخت که حتی 

دسمبر انجمن کلتوری درخانه   ١٩در .  ھم به قطار مظاھره کنندگان پيوسـتـنـدست يبعضی از اعضای حزب کمون

ليونر يھودی فعال ًمولتی ميس جمھور و يًبعدا سه دوره ر (-  نويسنده و بازيگر تيارVaclav Havelالو حاول سواتـ

 ١٠ تشکيل جلسه دادند و ساعت -) ھم شورش ضد دولت راسازمان داده بود١٩٧٧ست که درسال ياالصل ضد کمون

 نومبر را ٢٧سيس کردند و تاريخ أ ترا بدون اساسنامه ای حزبی" شارکت ملی م" نام ه شب رسما ً تشکيل حزبی ب

   – صرف دو خواھش داشتنددر سراسر کشور روز تظاھرات عمومی اعالن کرده که 

  

 يکی استعفای رشوه خوارترين وبيکاره ترين سياستمدارھا  .١

 . ديگری آزادی زندانيان سياسی .٢

 

  دسمبر دامنه ٢٠تاريخ ه ب

ه چند دانشگاه ديگر تظاھرات ب

ًھم سرايت کرد که جمعا در 

تمام تظاھرات در شھرھای 

 ھزار نفر ١٠٠مختلف حدود 

شرکت کردند ولی سراسری 

  ٢١تاريخ ه ولی ب.  نشده بود

دسمبر در تظاھرات حدود 

 ھزار نفر شرکت کردند ٢٠٠

جمن کلتوری فعاالنه سھم نکه ا

ً  برای مظاھره کنندگان صحبت کرد و بدين ترتيب عمال رھبری V. Havelالو حاول سبرای اولين بار واتـگرفت و 

تظاھرات عظيمی در روزھای بعد که در شھرھای ديگر ھم سرايت کرده بود ادامه .  تظاھرات را در دست گرفت

يافت و ھمزمان شبکه ھای راديوئی وتلويزيونی غرب که زگنال شان به سھولت قابل دريافت بود شفافتر شده 

خصوص درساعات شب بيشترشده و با پخش ه ب) چکی و سلواکی(خش آنھا به لسانھای چکوسلواکی ساعات پ

  .  تصاويری بنزين برآتش ريختند

  

 ھزار ۶٠٠ دسمبر تظاھرات عمومی در سراسر کشور صورت گرفت که صرف در شھر پراگ حدود ٢٧تاريخ ه ب

ھم از "  حزب مشارکت ملی" خواست پشت پرده  "لبه تيز"نفر شرکت کردند و ديگر تظاھرات سراسری شده بود و

را اعالم کردند و ھنوز از ختم يا تغيير رژيم سوسيالستی خبری " ختم ســيســتم يک حزبی"مد وتنھا آنيام بيرون بر

سگ ھم "گفته عوام ما ه شرايط چنان داغ شده بود که حزبيھا و غيرحزبيھا ھمه شعار تيپ نو سر دادند که ب. نبود

  !.  چون نمی دانستی که کی ، کی است " ت صاحبش را دريابدنميتوانس
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حزب کمونست چکوسلواکی 

الخره مجبور شد تا اب

مشارکت "پيشنھادات حزب 

را قبول و گوستاف " ملی

  Gustáv Husákھوساک 

يس جمھور و منشی کميته ير

 دسمبر ١٠مرکزی به تاريخ 

  کابينه جديدی را ١٩٨٩

" کابينه تفاھم ملی"تحت نام 

معرفی کرد و خود نيز بال 

 سال ٢١ بعد از -فاصله 

مثل ببرک کارمل در شش ( سواربر ميله تانک روسی از مسکو به پراگ آورده شده بود ١٩۶٨سلطنت که درسال 

  ١٩٨٩ دسمبر ٢٩تاريخ ه ب.   استعفاء داد و به نابودی ابدی سياسی پيوست- از ترس مھيب فرياد ملت ) ١٣۵٨جدی 

حيث رئيس جمھور ه   اين سازمانده خوب تربيت شده را بV. Havelالو حاول سواتـستی يکمونتوسط پارلمان 

مؤقت انتخاب کردند که در حقيقت اولين غير حزبی و ضد سوسيالستی بود که نقطه پايانی را بر سيستم رژيم تک 

نده انتخابات و حزب ی برأ ر% 51با " مشارکت ملی"  حزب ١٩٩٠در انتخابات آزاد ماه جون .  حزبی گذاشت 

 % 3ی بازنده انتخابات و به اقليت خزيدند و تا ده سال ديگر حتی قادر به کسب أر% 13 ست چکوسلواکی با يکمون

 اعضای  % 90حدوداً " مشارکت ملی"البته در قطار حزب ).   است% 6شرط راه يافتن به پارلمان (ی ھم نشدند أر

، شعار تيپ نو بدھند و به آزادی احزاب و {وانستند جامه عوض کنند ست بودند که به مھارت تيسابق حزب کمون

بر کرسی ..... و تا به امروز با نامھای سوسيال دموکرات، سوسيال دموکرات مسيحی ، } زادی بيان عقيده پيداکنندآ

  ).  وقوع پيوسته بوده قابل ذکراست که درپولند ودرمجارستان تظاھرات قبال ً ب(.قدرت باقی بمانند

 

 بود که با رؤيای جامعه نوين سوسيالستی و با خواستار اصالحات در احزاب .M.Gحـقـيـقـتـا ًاين ميخايل گرباچف 

نکه شرايط ويران اقتصادی را آبدون  ست پکت ورشو ميخواست از بيروکراسی و بيکفايتی ھای اداری بکاھديکمون

 بود که با ميدان دادن برای شرقیيداری در اروپای لمان نقطه آغازين و زمينه باصحبت ادغام دو .  چاره سازد

 شروع و به "انتقاد وانتقاد ازخود" اظھار نظر و انتقاد ازحزب و رھبری در جامعه بسته پکت ورشو با شعار 

  .  برکندن بنياد پکت ورشو انجاميد

  

سوسيال آمپرياليزم شوروی خصوص ه  و بشرقیعوامل عمده فروپاشی نظامھای سوسيالستی در اروپای 

عمدتا ًمسايل داخلی بوده تا بيرونی که البته بدون شک يکی از اساسی ترين آن مصارف گزاف جنگی شوروی در 

ر بوده است ، روسھا مصرف جنگ ده ساله را الطبق آمار خود روسھا مصرف جنگ ساالنه ده ميليارد د(افغانستان 

سامانی شرايط اقتصادی داخلی ، فراھم نبودن امکانات مساوی ه ب قيقت نادرح.  بود) شصت ميليارد روبل گفته اند

ندگی در تمام عرصه ھا برای تمام اقشار ملت ، تبديل نظام يک حزبی به نظام پليسی و تحت تعقيب و پيگرد قرار ز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

بلند دولتی ھای حزبی دولتی و انتصاب افراد به پستھای حساس و  وميل و استفاده جويی دادن ھر شھروند ، حيف

يک کالم آبستن از ورمھای ناشی ازدرک ناقص از ه وغيره وغيره و ب... بدون در نظر داشت شخصيت و اھليت 

  .  تيوری مردم ساالری بوده است که در خدمت حکومتداری گرفته شده بود

  

ربی آن يکی پی  سرازير شدن رھبران دول ناتو و مشاوران غ–بعد از فرو ريختن ديوارھای آھنين پيمان وارسا 

ی ه ئغرب و کمکھای افسان" رويائی"که وعده زندگی به اصطالح يافت  آغازشرقیديگری به کشورھای اروپای 

لين دولتی و دستياران اقتصادی شان در بھره وری وبا کوته نگری مسؤ.  اقتصادی را چاشنی سفرھای خود ساختند

ن دو قطب مخالف نتوانستند دريک القاء سازنده نوزاد چو" بازار آزاد " و " پالن مرکزی"دو سيستم اقتصادی 

با خوش باوری طفالنه و نارسائی علمی مسلکی به تازيانه .  سالمی را به جوامع زنجير گسيخته نيمه آباد تحويل دھند

دست خود نطفهء نيمه ه ھای زرين نمای ويران کننده رقابتھا وسيستم خصوصی سازی کاپيتاليزم گردن نھادند و ب

باز شدن سرحدات و ظاھر شدن نمای بيرونی سطح .  نفع بازار آزاد عقيم ساختنده ستن شده پالن مرکزی را بآب

بر بغض ھای توده ) و آن ساختمانھای مجلل با ديوارھای سپيد و بام سياھش(تفاوت زندگی در دو طرف خط مرزی 

که بيخانمانی ، " ل ھمکاری اقتصادیگروپ متقاب  "RVHPھای چشم بسته ساده لوح افزود و اقشار محصور در 

  ! بيکاری و گرسنگی را نميشناختند در خود فرو برد و خود را دردنيای برباد رفته ای يافتند وعاصی شدند

  

ه بھشت برين افسان"ولی رھبران و مردم آن ديار دلگرم به افسانه ھای رھبران و مبلغين غرب شدند که حباب گونه  

  !. يا گرفتند ؤبه ر نزديک را در دو قدمی آينده" یئ

  

که  اما درمقابل انترناسيوناليستھای دو آتشه از يک حزب واحد به گروپ بنديھا و احزاب بيشماری تقسيم شدند

ليستھای متعصب راستگرا گرفته تا دموکرات مسيحی و ميانه روھا و سيونانا ھريک به رنگ بازار روز از

 ديروز و ديروزيان را که خود -مدند و با صدای بلند و حنجره رساء آردمکراتھای دوآتشه طرفدار غرب به ميدان ب

 به لعنت گرفتند و چون جامه عوض کرده و با آھنگ نو شعر نو می سرائيدند ديگربرای ،ھم يکی از آنھا بودند

  !  مقصران ديروزی ضرورتی به محکمه و عدالت نبود که نبود 

  

 یيم و به غارت بردن ثروت ملی از يکديگر پيشی گرفتند و از چکوسلواکيھمه به نوبت و با تبانی ھم در رقابت تقس

) ٢٠٠٩(  ميرسيد و ھيچ قرضه خارجی نداشت امروز ٠.۵%  سطح بيکاری آن به مشکل به  ١٩٨٩که در سال 

   ميرسد و البته اگر بيشتر از نيم٨.۴%   و در جمھوری چک به  ١١.٣% سطح بيکاری در جمھوری سلواکيا به  

 آنھا را که در پنج سال اخير خارج از مرزھای شان کار ميکنند و راجستر کار داخلی نيستند و اگر ۀليون تبعمي

 ديگر ھم افزود و قرضه ھای داخلی و خارجی شان به  ١٠% احتماال ً برگشته فرض کنيم بر تعداد بيکاران بايد  

ست رونق بازار نداشت و ينام کمونه  جنبش و حزبی ب ديگر در بازار نو آن١٩٩٢از سال .    ميليارد دالر ميرسد٩۵

ولی ده سال .  ست از زبان ھمقطاران ديروزيشان شنيده ميشديحتی صدا ھائی برای منع فعاليت تحت نام حزب کمون

ست در ينام حزب کمونه حزب مستقلی ب] ١٩٩٢-١٩٩٠[ بعد از دولت انتقالی ١٩٩٢در اولين انتخابات سال (بعد 

 رای کسب کرد که بعد از يک دھه دوباره ٨% ست حدود  ي حزب کمون٢٠٠٢در انتخابات سال ) نيافتپارلمان راه 
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دست آرند و راھی ه ی را بأر % ٢٧ توانستند ٢٠٠۶گوشه ای از گليم قدرت را چنگ انداخت و در انتخابات سال 

  .   از مرزھا برپا کرداين پيروزی آنھا سرو صدای زيادی در داخل و به خصوص در خارج.  پارلمان گردند

  

اما چندی قبل که سفری بعد ازمدتی به چکوسلواکی داشتم ، سرزمين ديروزی چکوسلواکيا را که نمونه نمايش پيمان 

 امروز سخت چھره باخته  و آنرا چون کابوس –وارسا چون نگين درخشان در انگشتری برای جھان غرب بود 

ر نظر   ولی تعجبم برين بود که د. استای در لب پرتگاه را مانندروانی يافتم که به کالسگه ای چوبين کھنه 

و " ستيحزب کمون" آن نگونمايه ديروزی که باز ھم به - سسات داخلی و خارجی ؤسنجيھای صورت گرفته توسط م

از دوستان بيشماری که .  ی مردم را دارندد ر۵٣% چپ تقسيم شدند جمعا ً  "  سوسيال دموکراسی-سمت" جوانانی 

 چگونه شد که آن جامه قرمز پارينه باز ھم سزاوار –الم اينکه ؤدر جواب سر ساحه اکادميک و خارج از آن داشتم د

و قصر مرمرين " بھشت برين" ديگر برق ازچشمان مان و شور از دلھای مان برای ديدن –بازار شده ؟   ميگفتند 

کوزه گر و کوزه خر " بتوانند درين نابسامانيھای "  یداغمه ھای ديروز"کرستالی  خدايان سرمايه  رميده ـ مگر آن 

ياد ضرب المثل مشھور ويرانه آباد مان ه  مرا ب–رات فاحش ياين تغي!.  را سرو سامانی دھند " و کوزه فروش 

"  جامعه انسانی"و  "  حقوق بشر"و  " دموکراسی"ًانداخت و با خود انـديـشــيـدم که آيا واقعا  در کـشـاکـش  

  !!.  زش از آن کـفـن کــش قـديـــم شــــد آمـر

  

  :يادداشت
ضمن ابراز تشکر از جناب داکتر صاحب به خاطر مطلب ارزشمند شان و آرزوی ادامه ھمکاری از جانب ايشان، 

داريم و تحليل جناب شوروی با تمام احترامی که به مبارزات مردم در بند پيمان وارسا عليه سوسيال امپرياليزم 

ست وبه جا می دانيم، اين نکته ًکامال درعمده می دانند ا در سقوط آن غول گلين احب را که عوامل داخلی رداکتر ص

 قادر شدند با درايت کامل از ايثار و فداکاری خلق ما یشرقيمردم سرزمين ھای اروپای را نيز نبايد ناگفته گذاشت، 

ان با آنکه در شکستاندن امپراتوری شوروی نقش بسزايی بھرۀ الزم بگيرند، نقطۀ مقابل آنھا، مردم دربند افغانست

  .نتوانستند ، حصول نمايندداشتند، کمترين دستآوردی از مبارزات و جانبازيھای حماسی خويش 

  ن                                                                                                آرزومند ھمکاری ھای بيشترتا

 AA-AA                                                                                                      اداره پورتال 

  
  
  

  

  

 


