
 
 
ق   شوروی و بحران اروپای شر

 (۱)یزاک دویچرآ

جم  رضا ملکشام. : مت 

 

جم: جنبش های  مجارستان و لهستان در میانه دهه پنجاه قرن بیستم، پیش اتحاد جماهتر  درآمدی بر فروپاشر مقدمه مت 

جنبش لهستان و مجارستان هم   بحرانی که تناقضات اساش استالینتست  حاکمیت شوروی را عریان ساخت.  شوروی بود. 

ی را نشان داد. مهر پایانی بر استیالی استالینست  بود و هم انسداد س  یاش وارثان استالیر

-تروتسیک در کتاب انقالنی که به آن خیانت شد از دو رایه هانی که شوروی در دهه ش با آن دست به گریبان است  یم

راه تدارک انقالب سیاش جهت خلع ید از بوروکراتیسم، شنوشت به کجکند که در صورت عدم بیتی یمنویسد. و پیش

ی به جز احیای شمایهرفته ی استالینیست های دو آتشه هنگام نقد و تقبیح  رویزیونیسم  داری نخواهد بود. ی شوروی چتر

در واقع روند منطف  ترمیدور نامند خروشچفی این مسئله را از بطن تحلیل خود پاک کرده اند که آنچه آن را  رویزیونیسم یم

 استالینیست  است. وکراتیِک بور 

یا از جانب الحاق گرایان یا آن از تاری    خ شوروی است که عمدتا مجارستان بخش مهیم لهستان و شورش و جنبش های 

ی آن ال را شوونیست روس یم انهانی که لنیر ان مقلد دموکرات هانی نظتر هانا آرنت و خواند روایت شده و یا توسط لیتی

طبقان  و  هماره ناقص، غتر تاریخی و تیه از تحلیل روایت تاری    خ از دید هر دو طیفولیچ. اسالونکا دراک مثل دست دومش

ورت ترجمه متتی که مشخصه های فوق را حداقل در سطخ قابل قبول دارا باشد.  سیاش مشخص است.  ی رو ضی از همیر

های روند جنبش را بررش کرده و در بخش های پایانی  شد. احساس یم ی ستر تکوین و تغیتر مستر
آیزاک دویچر در این می 

ات جنبش های مذکور را بر تغیتر بافت دولت شوروی و روابط خارجی آن به صورت کیل بیان یم ی تاثتر
الزم به ذکر  کند. می 

جم به ی افزوده شده تا تعدد  است که پانوشت ها توسط مت  در طول خوانش  جایگاه و نقش افراد خواننده را نام ها و  می 

ی   به رو نکند. با مشکل رو  می 

                                                                          *** 

 

ی  ی روند استالیر ی  در ا( ۲)و اعاده حیثیت از تیتوییست هاستتر
 
ق ات مخرنی بر بخش های فوقانی روپای  شر حزب و تاثتر

ی بر توده مردم گذاشت.  ی بازتاب این امر  56ژوئن  28واقع در لهستان در   (۳)شورش های مرکز صنعت  پزنان هچنیر نخستیر

اگرچه این شورش ها بیشت  به دلیل خواست های معیشت  بود. اما کارگران موازی با مطالبات اقتصادی علیه اتحاد  بود. 

وی  اض کردند. اگرچه دولت لهستان جهت شکوب شورش تعلل نکرد و با نتر ی اعت  نظایم شورشیان را با برچسب شوروی نتر

یالیست"" اخالل زرای مهندش و صنایع را برکنار کردند و مالیات هانی که به صورت کردند، ویل از آن و شکوب   گران امتر

قه صنعت  اخذ شده بود عودت دادند و اصالحات  اقتصادی و سیاش را آغاز عادالنه از کارگران این منطغتر قانونی و نا

  کردند. 
ی
در ژوئیه همان سال  شد. وارد یم (4)در مجارستان فشار های اصیل برای اصالحات بیشت  از سوی محفل پتوق

 به مقام دبتر اول حزب انتخاب شد.  (6استالینیست نایم، از جانب ارنو گرو) (5راکوزی)

ی رخ داد و به شکل  درآمد انقالب اکتتی شد. آزادی های تدریخی مبدل به پیش  ها در تابستان و پایتر
در لهستان عمده دگرگونی

 ایجاد شده  را مورد هدف قرار داده بود.  (7)مخصویص نوک پیکار آن مارشال راکوسوسیک
ی
ان لهستان شکاق در میان رهتی

 به این امر جلسه تشکیل  ۱۹بود و کمیته مرکزی در 
ی

اناکتتی برای رسیدگ شوروی در  داد. رسیدن خرشچف و سایر رهتی

ی را به وجود آورد که هیئت روس نتیجه این جلسه را به رسمیت خو  دو روز بعد، اهد شمرد. همان روز به لهستان، این یقیر

به جای او انتخاب  (9)به وسیله گوملکا )8(اکتتی اعالم شد که مارشال راکوسوسیک از هیئت رئیس اخراج و اوچاب ۲۱در 

برد.در نوامتی مارشال راکوسوسیک از به عنوان طرفدار تیتو در زندان به ش یم ۱۹۵۶تا آوریل  ۱۹۵۱رهتی معروقی که از سال  .شد



 .دفاع استعفا دادوزارت 

ی در موقعیت بوداپست گذاشت. اهم وزی جنبش اصالح طلبان لهستان اثر بسیار خطتر  یادبود یت این موضوع پس از مراسم این پتر

اعتماد به  نخست وزیر بود، 55تا  53سالهای در که   به حزب (11)در ششم اکتتی و  فراخواندن دوباره ایمره نادی )10(زلو راژکال

اضات دانشجو  مردم را افزایش داد. توده نفس  وزیری اکتتی در حمایت از نادی، منجر به نخست 31یان و کارگران شهر بوداپست در اعت 

و دولت جدید از نظامیان روش برای برقراری نظم کمک خواست. ارتش شوروی به تدری    ج شد.  (12)وی به جای هگدوس

ی تکرار شود. ویل در آخر اکتتی نشیتی کرد و در ابتدا این گونه به نظر یمعقب ات لهستان در مجارستان نتر رسید که الگو تغیتر

پیمان ورشو شد. در چهارم نوامتی ارتش شوروی  نادی تشکیل حکومت میل را اعالم کرده و خواستار خروج مجارستان را از 

ل در آمد. نادی به سفارت یوگسالوی پناهنده  ی تحت کنت   همه چتر
ً
دوباره دخالت کرد و پس از چند هفته جنگیدن مجددا

 .کار خود را آغاز کرد(13)شد و دولت جدید تحت نظر کادار 

وهای اشائیل، بر   مصادف شد با حمله نتر
 
ق ، به دنبال وقایع  ۳۱یتانیا و فرانسه به مرص در تاری    خ حوادث اروپای شر اکتتی

های خود را به کانال سوئز در ژوئیه. اتحاد شوروی حمایت دیپلماتیک همه جانبه ای از مرص کرد و تهدید کرد که موشک

وهای مهاجم عقب ی الملیل نتر  .نشیتی کردندسوی لندن شلیک خواهد کرد. ویل به دنبال فشارهای بیر

یالیسم آمریکا به این ناحیه اعتبار شوروی در خاورمیانه  آورد این اقدام افزایشدست ی حرکت شاخک های امتر و همچنیر

ی ماه سال  شد.  انی مهمش در اولیر  سخن گفت که برای ایاالت متحده در این  1957آیزنهاور در سختی
ی

از ماموریت بزرگ

ور را نظرات آیزنها( 14شپیلف) در این ناحیه شد.  58و   57سالهای ماموریت  که سبب بحران  وجود آمده است. منطقه به 

رخداد های اکتتی تبعات   ( جایگزینش شد. 15از پست وزارت امور خارجه برکنار و گرومیگو) ،تقبیح کرد. اما پس از آن

ی رو بود که در دو جلسه کمیته مرکزی حزب که در ماه های دسامتر و فوریه برگزار شد   در نر داشت. از همیر
ی اقتصادی نتر

ات اساش اعمال شد و در همان جلسه نخست،  )16ف)سابورو تغیتر ی  شد. ( 17( جایگزین پرووخیر

شورشر که به صورت همزمان هم انقالب  ۱۸۱۲_ ۱۸۱۳از زمان فرمان شورش و قیام مردم اروپا علیه ناپلئون در سال های 

ی نا به سامانی و نومیدی که توده مردم لهستان، مجارستان و سایر  و هم ضد انقالب او را در خود جای داده بود، هرگز چنیر

 را تحت تاثتر قرار دا
 
ق  .د، اتفاق نیافتاده بودبخش های اروپای شر

ی های رویدادهای اکتتی در لهستان و مجارستان تا حدود بسیاری شبیه به یکدیگر بودند. در هر دو کشور انهدام چهرهزمینه

ی و ااسطوره ده مردیم شد که توان ز هم پاشیدن نظام وحشتناک پلییس_ ای استالیر استالینیست  محرک اولیه توده های گست 

را نداشته و خواستار اقدامات اساش و  آثار این نظم شک و تردید داشتند  شانی که جهت از میان بردن صتی در مقابل

ی بودند  .فوری و از همه مهم تر گسست از عرص استالیر

و گرفت و سیمای عمویم و میل پیدا کرد. در هر دو  در لهستان و مجارستان جنبش ابتدا آرام آغاز شد و سپس به تدری    ج نتر

 نقش اقمار شوروی را داشتند، خواستار حقوق خود شدند. مردم لهستان و مجارستان کشور 
ً
مردم تحقتر شده ای که سابقا

برای آزادی سیاش و رهانی میل تالش و مبارزه کردند و علیه پلیس دولت  استالیتی که روسیه بر آنها حقنه کرده بود، به پا 

ی در مقایسه با سایر خواست هایشان، اقدام به تدارک خواستند. آنها علیه سیاست اقتصادی، هر چند  به نسبت کمت 

 آنها را قربانی صنعت  شدن و تسلیحات نظایم کرده و آن ها را تا مرز  انقالب کردند. سیاست اقتصادی
ی
ای که منابع مرصق

 .فقر مطلق چپاول و غارت کرده است

، گرایش به آزاد ی سیاش و ناامیدی از وضعیت دشوار اقتصادی، در میان کارگران، بروز ناگهانی شور و هیجان ناسیونالیست 

 ماندگان بورژوازی قدییم، 
 
ی تعداد زیادی از باق روشنفکران، دانشجویان، کارمندان خدمات عمویم، افرسان ارتش و همچنیر

 تحت تاثتر خ
ً
 حالت یکسانی داشت. تمام تقسیمات اجتمایع برای مدن  کامال

ً
صومت عده بسیاری از در هر دو کشور کامال

تعداد انگشت شماری از استالینیست های ش سخت بود که به مواضع قدرت چسبیده بودند. این افراد از و البته مردم 

انی وی در کنگره بیستم،  خلع سالح نظر سیاش شده بودند و کیس جز خروشچف این کار را نکرده بود. بعد از سختی

ی همچون کش که تقدسش ملوث شده، پیش روی مردم افشا   معبدی بت شکسته و کلیسانی یش های طرفداران استالیر

ی تحت تأثتر خطابه های ضد استالیتی به طور پراکنده و نیمه پنهان شگرم تقبیح بت و نی حرمت  شدند. حت  خود آن ها نتر

شعار و سالح نظری و کردن بیشت  کلیسای سابق خود بودند، به طوری که با بهره از این خطابه ها برای جنبش عمویم 

 تهیه کردند
 
 .اخالق



خطابه های ضد استالیتی در مراحل اولیه یک بهانه قانونی به انقالب داد و پرده ساتری بر وجود جریان های متنوع 

اپوزیسیون بود. کمونیست ها و ضد کمونیست ها، لنینیست ها و کاتولیک ها، سوسیالیست ها و محافظه کاران همه به 

تی زبان ضد استالینیست  سخن یم گفتند. به طور گذرا این گونه به نظر یم رسید که توده مردم خواستار یک یک زبان، یع

ی جدید همچون گومولکا و ایمره نادی شده اند. کمونیست های میل استالینیسم به  ی سیطرهکه قربانیان زمانه  ایرهتی

ادف با پیکار علیه تسلط روس ها و سیاست های استالینیست  بود  .حساب آمده و نامشان مت 

 دو جریان به صورت بالقوه مخالف یکدیگر بودند، و فقط  ،در میان این جنبش بظاهر هماهنگ ضد استالیتی 
ً
از ابتدا عمال

ها آشکار گردید. نیم بایست تصور کرد که خط انشعاب فقط در میان افراد عضو و غتر عضو  قسمت  از مبارزات کمونیست

 دو شقه یم کرد. اعضانی که در یط شانزده 
ی ی این خط خود اعضای حزب را نتر حزب کمونیست رسم شده بود، بلکه همچنیر

ی سوسیال دموکرات و تمایل به  آنها جذب شده بودند. برجی از سال گذشته از راه های متفاوت به حزب  وی از رهتی پتر

ی به گروه های دست راست  نظتر احزاب مذهتی و ناسیونالیست  بودندعده     .ای دیگر خواستار پیوسی 

تا زمانی که احزاب کمونیست به صورت یکپارچه استالینیست بودند، این دست اختالفات چندان مجایل برای خودنمانی 

 
ی

خود را از دست داده و دوئل میان کمونیسم و ضد کمونیسم آگاهانه یا به شکل غریزی در نداشت. اما اکنون حزب یکپارچیک

بخش های ضد کمونیسم را تعدادی از روحانیان با نفوذ کاتولیک، بخش های ب جریان داشت. در خارج از حزب، قلب حز 

داد. ضد استالینیسم نوین به افراد یمهای بورژوازی شهری تشکیل قابل توجیه از دهقان ها، روشنفکران و باقیمانده

ی متوسل شد ، کارگران، روشنفکران بوروکرات ها نتر حزنی  .غتر

ی   که تعییر
 
اق ی به چشم یم خورد، نقاط افت  کننده نتایج متفاوت در هر چند میان مجارستان و لهستان تفاوت های اساش نتر

شانجام مبارزات هر کدام از این کشورها بود. در لهستان کمونیسم ضد استالینیست  حت  در اوج حاکمیت استالینیسم، 

ی را به خاطر قدرتمند تر از مجارستان بود. کمونیست های  لهستان، به خصوص افراد با سابقه و کهنه کار، هرگز استالیر

بان  که در سال  ی آشیانه همان زمانی   .آنها وارد کرد، نبخشیدبه  ۱۹۳۷ضی که تمایم حزب کمونیست لهستان از جانب استالیر

ان حزب صادر شد. حت  در سال های  و  گر قلمداد شد نمایندگان توطئهتروتسکیست ها و  تا  ۱۹۵۰دستور اعدام رهتی

ی از تشکیل دادگاه های ۱۹۵۳ ی جهت جلوگتر ی استالیر
ان حزب کمونیست ورشو و تمام توان خود را برای فریفی  ، رهتی

بایست از زنده ماندن گوملکا را یم . در چکسلوایک به کار بردند  (18)نماییسر نظتر دادگاه راجک در مجارستان و اسالنسیک

ی مقاو   ت هانی قلمداد کرد. مدستاورد های چنیر

 زدانی سازگار شدند، در حالیکه ماتیاس راکوزی و 
ی کادر های حزب کمونیست لهستان خییل راحت و آسوده با روند استالیر

کادر حزب کمونیست لهستان حساسیت و   اطرافیان او در تالش بودند تا این روند را به تاختر انداخته، یا منحرف سازند. 

در حایل که مجار ها از بدنه جامعه جدا شده و  توجه خود را  به اذهان عمویم حفظ کرد و ارتباط خود را با توده قطع نکرد. 

 چشم بر آگایه و دیدگاه سیاش توده بستند. 

شورش پزنان شکاف  آژیر هشدار بود.  برای کمونیست های لهستان به مثابه یک 56شورش ناحیه صنعت  پزنان در ژوئن 

ی حزب دریافت که یم موجود میان هیئت حاکم و طبقه کارگر را برای آن ها عیان ساخت.  بایست به شعت و به شکیل رهتی

ی ده از دوران استالینیسم رها سازد. چرا که این احتمال وجود دارد که بنیادین حزب را از زنجتر های به جا مان روند استالیر

د.  اعتبار  آن ها و هم تان هم اعتبار نی در لهسزدا ی رو حزب کمونیست لهستان از شورش پزنان   حزب را زیر سوال بتی از همیر

آویزی قرار داد تا بر استقرار دموکراش پافشاری به عنوان اهرم فشار برای تعمیق شکاف استفاده نکرد. بلکه آن را دست

ی   هیئت حاکم را تا حدودی ترمیم کند. شکاف میان توده مردم و کرده و همچنیر

 زدانی صنعت  در می
ی ش جنبش استالیر ان کارگران بود. این جنبش پس از شورش پزنان، مهم ترین اقدام لهستان گست 

ی در اکتتی داشت و  و در معدن ها و کارخانه های ران حومه ژ   در کارخانه های ورشو و به خصوصکمونیست  نقش خطتر

ووا فوال  کیفیت روحیه حاکم بر این جنبش همچون روحیه   وقایع اکتتی مبدل شد. مرکز اصیل به د سازی سیلیسیا و دومتی

وگراد و مسکو در روز های آغازین انقالب روسیه بود.   توده های بلشویک پت 



 زدانی وارد فاز عمیل
ی برای   کردند. کارگران لهستان به شعت طرح های بخش روشنفکری جنبش را در خصوص استالیر

ل مستقیم کارگران بر امور صنعت  و از میان بردن ساز و کار  کارگران عمویم شدن دموکراش در پله نخست، به معنای  کنت 

، نیاز ها و حقوق کارگران را زیر پا له یم  . اقتصاد متمرکز بود 
 
ان حزب  کرد. که توسط یک نظام بوروکراش حقوق در آغاز رهتی

ی آن با دیده شک  وی غتر قابل انکار  نگریستند. ریزی اقتصاد میل یمجهت مبارزه با برنامهبه این جنبش و قدرت گرفی  اما نتر

ی اردوگاه پرولتاریا برای زدودن  و مقاومت جنبش، حزب را ناگزیر ساخت تا خود را با آن سازگار سازد.  این اقدام، ختر

 استالینیسم بود. 

ی  این جنبش را در دست داشتند. تا پیش از شورش پزنان، این   زدانی بودند که رهتی
ی پس از  روشنفکران طرفدار استالیر

رگران خود پیشتاز این اقدام شدند و هسته های اصیل جنبش از مراکز دانشگایه، کتابخانه ها و دفاتر واقعه پزنان بود که کا

ی بود، دقیقا بر تحریریه به مراکز صنعت  انتقال یافت.  خالف انقالب از باالنی که این واقعه شبیه به یک انقالب از پاییر

ی به لهستان تحمیل کرده بود.  ایط در حالت فرسایش و حت  واژگونی قرار داشت.  استالیر ی دلیل  انقالنی که در این شر به همیر

ی بار کار بود که کمونیسم لهستان در کشاکش وقایع اکتتی مستحکم ماند. چرا که برای  گران تحقق کمونیسم را قابل نخستیر

ی خواهند آن ها تصور یم دیدند. لمس و قابل تحقق یم کرد و پس از    کردند که خود شنوشت و مستر کارخانه هایشان را تعییر

ی گوملکا را در  خایل نخواهند بود. تو ین تنها شبخ از یک کشور پرولتاریانی ا جهت نیل به این امر باور داشتند و  آن ها رهتی

 آماده بودند تا در برابر حمالت ضد کمونیست  از رهتی خود دفاع کنند. 

ز طبقه کارگر لهستان بود. اقدرت  ادی کمونیسم لهستان به طور کیل،و آز ی استقالل از روسیه از دیدگاه گوملکا برگ برنده

ی رو دوبار در مواقع حساس به نخست، در نوزهم اکتتی و هنگام آمدن هیئت روس متشکل از  این قدرت تکیه کرد.  همیر

به ورشو بود که وی تهدید کرد که برنامه دارد تا کارگران این شهر  (21و کاگانوی    چ) (20، میکویان)(19خروشچف، مولوتف)

اکتتی و در زمانی بود که گوملکا همان کارگران را جهت پراکنده کردن تظاهرات  22بار دوم، در   مسلح کند. علیه هر کودتانی را 

ی راه بود که گوملکا  دانشجویان ضد کمونیست به پایتخت فرستاد.  ی شوروی را به عنوان از همیر دخالت های تهدید آمتر

ی بار از  خطر  تهدید های شوروی جایگاه او را مستحکم تر ساخت.  سیاست های ضد کمونیست  دفع کرد.  این برای اولیر

ون آمده و خود را خائن بهدوران برقراری کمونیسم بود که لهستان از  کسوت عروسک خیمه شب بازی ر  آرزو  وسیه بتر

بخیسر از جامعه که ان کرد. طبقه کارگر لهستان تا آن زمان به ضد کمونیست ها به عنو های ملت خویش احساس نیم

ی  نگریست. منافع مختص به خود را دارا هستند یم بارش در حال محنت بار کمونیسم لهستان در طول دوران حال، برای اولیر

 ادای دین به تمایالت میل برای استقالل بود. 

ی  مسکو ناگزیر بود که در این موقعیت گوملکا را ترجیح دهد.  گوملکا در سیاسیت کمونیست  نوآوری  زیرا از دید شان کرملیر

ی  از قدرت گتر
اکتتی  19زمانی که در تاری    خ  داد. ای بود که در قامت لهستان میل خود را نشان یمخط ضد کمونیست   بهت 

درواقع، موافقت با گوملکا به مراتب راحت تر از عذرخوایه از ژنرال  خروشچف به ورشو رسید، عنادی با گوملکا نداشت. 

وهای ترس اصیل هیئت روس که موجب مسافرت آن ها هم به ورشو شد، هراس سنگیتی توازن قوا به سود  تیتو بود.  نتر

وهای ضد انقالنی ترسید که گوملکا نقش شبح کرنسیک را بازی کرده هیئت روس یم ضد کمونیست  بود.  و جاده صاف کن نتر

کمونیست های لهستان وضعیت را به این صورت ارزیانی ای از  . حت  عدهاگرچه این ترس چندان هم غتر معقول نبود  شود. 

 شدند. کرده و این نقش را برای گوملکا متصور یم

ی نقیسر یافته بود. هرچند که توان ایفای نقش خود را تا به آخر نداشت. اما این اِ  نادی هم مثل گوملکا  مره نادی بود که چنیر

اما با این تفاوت که  وجی از احساسات و آرزوی میل به قدرت رسید. در ابتدا به وسیله کمونیست ها و ضد کمونیست ها با م

-حال زمان آن رسیده بود که حزب کمونیست مجارستان یم در اینجا ضد کمونیست ها بودند که دست باال را داشتند. 

 خویش به استالینیسم را پس یم
ی

ان در دورانتوان  داد. بایست توان وابستیک ارنو گرو نایم که  راکوزی.  سکوت اعضا و رهتی

 ماند. 
 
در شب  نماد آن عرص تاریک از حافظه مردم پاک نشده بود، حت  پس از اعاده حیثیت از راجک، در راس حزب باق

ی انتخاب کرد.  ی  بیست و چهارم اکتتی پس از شاشی شدن طوفاِن جنبش، حزب کمونیست ایمره نادی را برای رهتی در همیر

و به علت استمداد از شوروی جهت سامان بخشیدن به امورف ضعف و انزوای  داخیل بود. زار جنگ ر اثنا، بوداپست کا

 کمونیسم مجارستان عیان شد. 



و های اجتمایع و سیاش با رخداد های لهستان بسیار تفاوت داشت. در شآغاز جنگ مجارستان جهت ی نتر برعکس  گتر

یل ی انقالب از پاییتی که بتوان آن را با نمونه  بر هرج و مرج صنعت  وجود لهستان، در مجارستان کنت  نداشت و همچنیر

سه کرد رخ نداده بود که رژیم  کمونیست  بتواند به میانخی آن، قدرت تازه ای در میان طبقه کارگر و پرولتاریا لهستان مقای

مرکز اصیل  رهرو آن ها بودند. ابتکار عمل را در دست داشتند و کارگران تنها در مجارستان دانشجویان و ارتیسر ها  پیدا کند. 

 کشور  و گیور در غربشورش مجارستان در دو استان میسکولک 
 
ق ا و ضد در هر دو ناحیه کمونیست ه بود.  در شمال شر

و در یط مدت زمانی کوتاه مقابل هم صف در میسکولک شورشیاِن  آرانی کردند. کمونیست ها فعالیت داشتند اما این نتر

ناسیونالیسم کارگری خواستار عقبمارکسیست_ لنینیست  وهای شوروی و حفظ استقالل تحت شعار انت  نشیتی نتر

 داشت، جنبش کمونیست    که گرایشات  جانی که برای مدن  آتیال شیگیت  اما مرکز ثقل شورش در گیور بود  مجارستان شدند. 

ی یم  اما در قدم های بعد این ضد کمونیست ها و به ویژه روحانیان بودند که ابتکار عمل را در دست گرفتند.  . کرد را رهتی

 زدانی مطرح نبود بلکه در گیور ضاحتا غریو 
ی زمانی که مبارزان  رسید. به گوش یم "کمونیسم را نابود کنید"حال دیگر استالیر

 که   کمونیست ها حاضی بودند بخیسر از   زیرا  کمونیست  انشعاب رخ داد. کمونیست به سمت نادی متمایل شدند، در اردوگاه  

ی بگذارند.  ی اثنا یک گروه دهقانی به ضد کمونیست ها پیوست.  سالح های خود را زمیر ی نقطه ییک  دیگر از  در همیر همیر

 ماند.  لهستان و مجارستان بود. اختالفات اساش میان 
 
 در لهستان، بخش دهقانی در تمام ادوار شورش منفعل باق

 از شما تقاضا داریم که به کشتار و خونریزی جمیع پایان دهید. "خطابه های سخنگویان نادی  حایک از استیصال آنان بود. 

وز شده وزی را نپذیرفته و با هایتان محقق خواهد شد.  اید. مطالبات و خواستهشما پتر ان این پتر ی " اما کمونیسم ستتر

اندن شورش در کشور  آن ها همراه با " پیش به سوی نابودی کمونیسم" شعار  نقش خطرنایک را بر عهده گرفتند. گست 

ی ش دادند. عقب ی احساسات توده نشیتی قوای روسیه را نتر ده در مقابل دخالت های شعاری که موجب برانگیخی  ای گست 

 شد. نظایم شوروی _سیاش

( نت  تا  کاردینال به رهتی شورش مبدل شد. از بوداپست به اوج خود رسید.   (22شور ضد کمونیست  با آمدن کاردینال میندشی

ی انقالب های کالسیک ابتکار اگر در نمونه جانی که تک سختی از کاردینال بیش از ده ها عمل و اقدام نادی اثر گذار بود. 

عکس این امر در  حت  شی    ع تر از آن، شد، حال در مجارستانسبب تغیتر جهت جنبش از راست به چپ یم اقدام سیاش

وی ش جریان بود.  ی ده بودند دوباره عرض اندام تعدادی از اعضای حزب که سال ها پیش طرد شده و از حیث سیاش متی

ی به چشم یم اش نیست عمال متالشر شده و روزنامهحزب کمو  خورد. کردند و در میان آن ها افراد قدرتمندی نتر

ابادزاگ) ی ان. در تعطیل شد و اعضای شورشر حزب یا به دست روس ها ترور یم  (23نتر ی شدند و یا به دست کمونیسم ستتر

وزیر مجارستان امیدوار بود که با قبول تمایم مطالبات نخست میان آن ها رهتی سابق حزب، یعتی ارنوگرو هم کشته شد. 

ی کند. کمونیسم  ی تعدیل شدن نستی جنبش بتواند از تعمیق فاجعه جلوگتر ان و همچنیر ی نظام تک  اکتتی  30تا اینکه در  ستتر

یت آن را تشکیل نیم نتیجه این امر  دادند. حزنی را ملیعی اعالم کرد و ریاست نظایم را بر عهده گرفت که کمونیست دیگر اکتر

حال نادی عمال نقش شبح کرنسیک  رف اعالم کرده و به پیمان ورشو تاخت. طآن بود که نادی یک ماه بعد، مجارستان را نی 

 کرد. را بازی یم

ی بود.  در یط بحران لهستان یعتی  نی شک رخداد های لهستان و مجارستان سخت ترین بحران سیاش پس از مرگ استالیر

ال و خروشچف  ، مولوتف و کاگانووی    چ و استالینیست های دو آتشه، میکویان لیتی ان سه گروه اصیل یعتی  که رهتی
دورانی

ی شوروی تا حدودی قابل تشخیص بود. به ورشو آمدند  شمای تقسیم رو میانه خروشچف در ابتدا قصد داشت  بندی رهتی

د.  اما پس از آنکه تهدید میرس نشد،  تا با استالینیست ها از در سازش وارد شود و بعد ها راه تهدید و اعمال اراده را پیش بگتر

خروشچف خود را با موقعیت جدید  انقالب لهستان موجب نابودی کمونیسم شوروی نخواهد شد. مشخص شد که 

ال ها در مسکو دست باال را داشتند اما مسئله مجارستان چینش توازن قوا را بهم زد. میکویان در اگرچه لیتی  سازگار کرد. 

نشیتی و خارج شدن قوای نظایم شوروی به مذاکره گری تیتو جهت عقببوداپست، با حضور نماینده گوملکا و واسطه

در اعالمیه مذکور شوروی خود را به  اکتتی بود.  30در حالیکه در مسکو دولت شوروی در حال تهیه اعالمیه  پرداخت. 

اف کردند. عقبعدم  خاطر  و ها مذمت کرده و به طور عیان به اشتباهات خود در خصوص اقمار روسیه اعت   نشیتی نتر

و های نظایم شوروی تا پویل یک تنها یک روز پیش از آن بود که ژوکوف و شپیلف اعالم ک یش از شکوب ردند که نتر



و های مسلح  نشیتی نخواهند کرد. شورشیان مجارستان عقب احتماال این تناقض اساش به اختالفات موجود میان شان نتر

 خارجه با شان حزب در مسکو بوده است. و وزیر امور

توانست با قدرت و اکتتی یم 27تا  24ی روز های توان متصور شد که ارتش شوروی در آغاز شورش یعتی در فاصلهیم

ی عمل کند.   شد. فرض که دستورات ضد و نقیض گروه های متفاوت مسکو مانعش نیماما با این پیش اطمینان خاطر بیشت 

ال های  زمانی که ارتش در ش اکتتی وانمود کرد که قصد ترک بوداپست را دارد، به احتمال این اقدام ایذانی را تحت فشار لیتی

از پس تشکیل یک حکومت کمونیست  با رنگ و لعاب میل هیئت رئیسه انجام داده است. گراییسر که امید داشتند که نادی 

ی که گوملکا به وجود آو  ی  خواهد ماند  آید رده بریمو شبیه به چتر
 
اما این امید وایه در  . و باز هم در راستای میسر شوروی باق

ی نادی به پیمان ورشو  یط سه روز، همزمان با متالشر شدن حزب کمونیست مجارستان ی رفت. و تاخی   ، از بیر

ال های مسکو را آزرده خاطر کرد. استالینیست های دو آتشه حزب و ارتش  مداخله جدی با فشار این شکست لیتی

-کرد چرا که دولتش علنا به یک رژیم ضددیگر حت  یک نفر در مسکو از نادی حمایت نیم مضاعف را دیکته کردند. 

در این لحظه حساس مسئله شوروی تنها  و مداخله شوروی را با چالش رو به رو کرده بود.  کمونیست  مبدل شده

 
 
ق ی در کل اروپای شر محو شدن رژیم کمونیست  در  . بود  و حت  آلمان مجارستان نبود، بلکه بحث بر ش بحران رهتی

ی رو، هیئت  داد. مجارستان، به طور قطیع جنبش و فشار ضد کمونیست ها در جای جای مناطق را افزایش یم از همیر

یت  آرا دور جدید تداخلگری شوروی در مجارستان را تصویب کرد.  رئیسه حزب با اکتر

ی است.   نی تاثتر مسئله تراژدی مجارستان نتیجه مستقیم تغیتر بافت شوروی پس از مرگ استالیر
ی ای که در امور داخیل نتر

ی را منهدم کرد، تصور نیم نبوده و اثرات مشخیص گذاشت.  ی استالیر کرد زمانی که خروشچف در کنگره بیستم وجه اساطتر

ی آورده و خرد کنند.  ی را که در مرکز بوداپست بود پاییر خروشچف  که پس از مدت کوتایه شورشیان مجار مجسمه استالیر

انقالنی که عمال خود را در تضاد با نقش شوروی و تداخلگری ارتش  بخش انقالب مجارستان شد. نی آنکه خود بداند الهام

ی به دست خروشچف و  انقالب علیه  کرد. آن معنا یم ی این دو رخداد ارتباط نزدییک وجود دارد. تخریب ایدئولوژی استالیر بیر

ی در تالش بودند  که همان نظایم را که به ارث استالینیسم در مجارستان.  ی های استالیر برده بودند با ذهنیت  جانشیر

الیست  اداره کنند.  ی اردوگاه های کار  لیتی  و عمویم و همچنیر
آن ها پلیس سیاش را منحل کرده  و هراس از تصفیه های درونی

ی صنعت   را از میان بردند.  ی نظم آهنیر فشار قرار داده بود تعدیل کرده و تالش کردند  ای که کارگران را به شدت تحتهمچنیر

ی شکوب شده بود.  تا برابری جمیع را افزایش دهند.  وارثان جدید حت  به  مسائیل که به طرز وحشتنایک به دست استالیر

ایل اجازه تنفس دادند.  فضای روشنفکری ی  لیتی  زدانی نتر
ی الینیسم مورد قبول واقع نشد. چراکه سایه استاما این روند استالیر

ی سنگیتی یم ی باشد که جورج اورول در کرد. شوروی نیمبه شدت بر همه چتر  1984خواست شبیه به جامعه توتالیت 

 زدانی واقعیت   اما همزمان با وقایع مجارستان، برای بسیاری از مردم این سوال پیش آمده ترسیم کرده بود. 
ی که آیا  استالیر

ی نیست چرا که انقالب مجارستان تنها زمانی تحقق یم دارد یا یک فریب بزرگ است؟ از نظر من یافت این ابدا این چنیر

 زدانی امری واقیع بوده باشد. 
ی ی روست که تراژدی محدود به مجارستان نشده و به تدری    ج تعمیق یم استالیر شود. تا از همیر

ی یم  که به خود روسیه نتر
 رسد. زمانی

 زدانی در تمایم ادوارش 
ی ل در روسیه  استالیر در میان توده های شوروی و به طور مشخص  شد. توسط شان حکومت  کنت 

ی جامعه  انگیخته وجود نداشت. تر خود روسیه، گرایش به جنبش های میل خود جنبیسر که ریشه آن در  الیه های پاییر

روابط چرا که  د. ردن مطالبان  مشخص را داشته و یا کلیت نظایم کمونیست  موجود را زیر سوال بتی باشد و قصد محقق ک

 برای حاکمیت ایمن بود. 
ی
 اجتمایع شوروی پس از  چهل سال از گذشت انقالب اکتتی بر مبنانی قوام یافته بود که به قدر کاق

 توانانی تدارک جنبش مستقیل را نداشتند.  به عالوه، مردم شوروی پس از 
بنابراین، توده  تحمل ش سال حکومت توتالیت 

ی آن نشستند.   های روسیه تنها به نظاره واژگونی استالینیسم به دست سینه چاکان پیشیر

 که رژیم کمونیست  برای ده ها سال در آن سابقه ندارد متفاوت است. 
 
ق پایه های  وضعیت در سایر کشور های اروپای شر

ه خویش را حفظ کرده این کشور ها چندان محکم نشده است و توده ها همچنانرژیم در  ی خلع  اند. قدرت اقدام و انگتر



ی  و از کشور های مختلف در  پلیس سیاش_امنیت  استالینیست  شدن   ت  وجود داشت ای که پیشهراس و واهمه میان رفی 

گرفت که جنبش از چند خواست ساده و ابتدانی نشات یم جنبش ضد استالینیست  در طبقات تحتانی جامعه بود. آغازگاه 

، لغو امتیازات بوروکراتیک و عبارت بود از: از میان بردن سلطه و تداخل گری شوروی، محو کردن بقایای رژیم استالینیست 

 زدانی در جامعه وجود نداشت. و بار  نابرابری هانی از این دست. 
ی  از باال برای استالیر

ل دقیف  در لهستان و در مجارستان کنت 

 افتاد که هدفش ربودن قدرت از دست هیئت حاکم بود. ای این امر به دوش جنبش توده

 وجود دارد جالب توجه 
 
ق ی منطق در سایر کشور های اروپای شر  زدانی در روسیه و همیر

ی تعاریصی که میان منطق استالیر

ان شوروی از چه رایه یم است.  نخست، ستند با این مسئله رو به رو شوند؟ برای آن ها دو راه حل موجود است. توانرهتی

 زدانی را اجرانی کند. 
ی  باز گذاشته شود که به راه مخصوص خویش استالیر

 
ق هر چند که در این صورت  دست اروپای شر

ان شوروی تالش یم  را از اردوگاه شوروی به جان خرید. دوما، رهتی
 
ق بایست خطر خروج یک یا چند بخش از اروپای شر

 زدانی را در روسیه و ارو 
ی  هماهنگ سازند. کنند که ستر استالیر

 
ق ی مبنا  پای شر کیسر توان گفت که نیازی به لشگریمبر همیر

 نبود. شوروی  جریان نویتی را که پیش گرفته بود یم
 
ق  بخشید. بایست اساش تر تداوم یمو اسقرار تانک در اروپای شر

 زدانی بود. 
ی ی راه سویم وجود دارد و آن هم ضف نظر کردن از استالیر  اگرچه در حوزه تئوری نتر

ی انقالب را   دوم، استالیر
ی در این میان شایان ذکر است. بیش از ده سال قبل، یعتی پس از جنگ جهانی مسئله مهم دیگری نتر

ه به لهستان و مجارستان تحمیل کرد. به زور ش ی ی  نتر  خود یعتی  پس از آن نتر
ی

برای ابقای این انقالب، از ترفند همیشیک

ی شده بود یا حداقل به اندازه آن سال ها رعب وحشت پلییس استفاده کرد.  آور نبود، مردم از اما اکنون که آن دوران ستر

پرسند که انقالنی که از جانب کشور و قدرت دیگری حقنه شده باشد تا ابد خواهد توانست مورد پذیرش قرار خویش یم

ضعف قرار گرفتند،  گرفته و حمایت توده را داشته باشد؟ آیا این انقالب باید به محض آنکه شوران دیروز در موضع 

 شنگون شود؟

ی در بیشت  از یک جواب به پرسش های فوق وجود دارد.  مرحله جنبش است که جواب های مختلفی به این واقع، واپسیر

ه را شکسته و انقالب را حفظ لهستان ش لهستان علیه روسیه انقالب کرد اما کمونیسم پابر جا ماند.  دهد. سواالت یم ی نتر

رهانی کمونیسم از قید انقالنی که جهت  ای شبیه به انقالبات پرولتاریانی محقق شد. به عالوه در لهستان نمونه کرد. 

ایط متفاوت بود. در مجارستان هم ابتدا به ساکن کمونیست  استالینیسم و نفوذ آن تدارک دیده شد. اما در مجارستان شر

ها در شورش نقش داشتند و سیع کردند تا انقالب را طرد نکرده و آن را با چنگ و دندان حفظ کنند. اما انقالب ابتکار عمل 

در نتیجه فعالیت های استالینیست های مجارستان و شوروی تالش شد که  .مونیست  در دست گرفتندرا گروه های ضد ک

ای که مبدل به مبارزه میان کمونیست ها و ضد کمونیست ها شد. بنابراین مجارستان انقالب کمونیست  اصالح شود. مسئله

ه های روسیه تاخت و هم به انقالب. اما ضد انقالب مجار  ی ستان از آن سنخ ضد انقالنی نبود که بورژوازی در به هم شنتر

توان جمیع بود. یمآن به صورت تک افتاده و مورد نفرت از جایگاه و قدرت خود دفاع کند. بلکه اقدام ملت به طور دسته

ی به مردم نومید مجارستان شایت کرده بود. گونی آن ها تالش یم  و جنون آمتر
د که کردنگفت که اقدامات شبه قهرمانی

زمان را به عقب برگردانند. در حالیکه مسکو در تدارک بازگرداندن انقالب کمونیست  مد نظر خویش و دیکته کردن آن به 

ی بود  .مجارستان بود. عقربه زمان، در حال شکسی 

وسط ، ش سال قبل درباره تحمیل کمونیسم به ملت های خارجی ت)24(شاید یادآوری این نکته به جا باشد که تروتسیک

ارتش هشدار داد. وی اعالم کرد:)) هر فردی که قصد داشته باشد تا انقالب را به اجبار صادر کند، بهت  است به گردنش 

 آویخته و خود را به در 
ی

ی به این دست اخطار ها توجیه نداشت و همان سنگ را برای جانشینانش  یا بیاندازد((. سنیک استالیر

 .به ارث گذاشته بود

آورد. هرچند نیم توان باور کرد که استالینیسم دوباره احیا شود اما ستان و لهستان شوروی را به لرزه در انقالب های مجار 

ی نمونه آن  ی و سقوط بریا ۱۹۵۳تالش هانی برای این امر انجام شده است. نخستیر و  (25)یعتی همزمان با انقالب برلیر

ی نمونه در اوایل سال  یعتی زمانی که مالنکف به اجبار استعفا داد. هردو کوشش با ناکایم مواجه شد و فقط به  ۱۹۵۵دومیر

ات مجارستان و لهستان ممکن است تا حدودی سبب بر   زدانی مبدل شد. تاثتر
ی  احساسات استالیر

اهریم برای تحریک بیشت 



اهد داشت. لهستان و مجارستان ضعف و نیمه انگیخته شدن استالینیسم گردد. ویل باالخره نابودی کامل آن را به دنبال خو 

 زدانی را عیان ساخته و نشان دادند که این یک اقدام حداقیل آن هم با تعویق است. اقدایم که با سبک و 
ی پنهان استالیر

 نیست
ی
 .سیاق خروشچف اجرانی شده و به هیچ وجه کاق

شد. سیاست شوروی در مجارستان و مرص در بوته بیتی در مسکو گردباد مجارستان و مرص مبدل به یک بحران قابل پیش

 نتایج آن مورد رضایت نبود. نداری جلسه هیئت رئیسه شوروی که در فوریه و نه در 
ً
آزمایش قرار گرفته بود و طبیعتا

جلسات کمیته مرکزی که در دسامتی تشکیل شد کیس منشأ و نتایج رخدادها را تجزیه و تحلیل نکرد. هیئت رئیسه به اتفاق 

آرا وانمود کرد که سیاست خارجی شلیپف را تایید کرده است. اما این بخش از برنامه سیاست خارجی نه در برنامه چاپ شد 

ی مسئله مجارستان و خاورمیانه به عرصه  و نه در جلسه های مذکور از آن سختی به میان آمد. در جلسات کمیته مرکزی نتر

زنی و فریب یکدیگر بودند. پوشش جلسات هیئت رئیسه مشغول اتهام بروز اختالفات تبدیل شد. گروه های رقیب در 

ی از شدت اختالفات کم کنند. به طور کیل  ان، عمال مایل بودند که از گزند این حمالت مصون مانده و همچنیر اگرچه رهتی

د که خلع سابوروف از شدند. مرحله اول در دسامتی بو ای مواجهه یمتوان که آنان با بحران دولت  را به صورت مرحلهیم

ی شپیلف از وزارت امور خارجه بود آن هم وقت  سه روز بیشت   ی مرحله برداشی  مدیریت امور اقتصادی را در نر داشت. دومیر

 .از تصویب سیاست خارجی او نگذشته بود

ی اقتصادی و دیپلماش دگر  هانی که هنوز  شود. گونی های دولت مشخص یمبا نگایه به این رویداد ها در رهتی
دگرگونی

ی را یم ات بیشت   مانده و تغیتر
 
کند که در ورشو و مجارستان بحث هانی شکل گرفته و پیشبیتی یم توان در بطن آن دید. باق

ات به افرادی همچون ور  )27شیلف)و ترکش این تغیتر ی اما ماهیت  (، خروشچف و مالنکف اصابت خواهد کرد. 28(، بولگانیر

ی است؟ در خارج از روسیه،  این بحرانی دولت  چه ی توجه  وی ناگهانی اگرچه برکناری شلیپف قابل پیشبیتی بود اما خلع چتر

  بسیاری را به خود معطوف کرد. 
 
ماند. اما یمچرا که در اکتر کشور ها وزیر امور خارجه برای مدت طوالنی در پستش باق

شلیپف  55بایست به این امر توجه داشت که در تابستان هر چند که یم شلیپف تنها هشت ماه در این منصب مانده بود. 

ی کمیته مرکزی کنار گذاشته شده بود.  ی علتی نشد.  از آن امری که تا چندین ماه بعد  از مقام دبتر نکته اساش در این است  نتر

 برکنار نشد. چرا که اصال مسئول ایفای نقش 
 
ق شوروی در اروپای که شلیپف به دلیل بحران به وجود آمده در اروپای شر

 نبود. 
 
ق این خود خروشچف بود که به طور مستقیم و بدون واسطه مسئولیت روابط روسیه با سایر کشور های  شر

ی شوروی و غرب بود، که سیاست اخراج شلیپف به خاطر مخدو  کمونیست  را بر عهده گرفته بود.  ش شدن روابط بیر

ی در بر یم  گرفت. شوروی نسبت به مرص را نتر

ی    در کنگره بیستم نتر
ایجاد روابط حسنه میان مسکو و مرص ابتکار خود شلییپف در سیاست خارجی روسیه بود که پیشت 

شلیپف حت   . باد انتقاد گرفته بود  دلیل نی توجیه به مناطق غتر متعهد و به خصوص خاورمیانه دیپلماش مولوتف را به

ی رابطه با مرص را ایجاد کرده بود. ره دیدار کرده بود و پایه های شکلاز قاه در وزارت امور خارجهاحراز پستش پیش از   گتر

ان شوروی اعالم کردند که این  شوروی در خاورمیانه بود.  دیپلماتیک توان گفت که شلیپف مبتکر حضور یم با اخراج او رهتی

اه نیست اگر گفت که اقدام و روش شلیپف را علت به وجود آمدن  دست حالت های تهاجیم با ناکایم به پایان یم رسد. بتر

ین آ  . قلمداد کرد  یزنهاور دکت 

 الزم مواجهه شلیپف در اوج شکوفانی روابط سیاش وزیر امور خارجه شد. دورانی که به نظر یم
ی
رسید روسیه باالخره آمادگ

ی افق های امیدوار کننده ی روابیط بود و در این زمینه نتر ش چنیر
ای را شدن با آمریکا و اروپای غرنی را دارد. او دیپلمات گست 

شلیپف اشتباه از کار درآمدند. او معتقد بود که شوروی یم تواند نفوذ و تهاجم  کرد. اما محاسباتبیتی یمپیش

ی روابط وارد شود. شلیپف سیاش_اقتصادی خود را در خاورمیانه تداوم بخشد بدون آنکه خدشه ای به روند آراِم پیش رفی 

ی به تحکیم روابط ختم یمزنی دست باال را داشت و همچشود که در چانهمعتقد بود که سیاست تهاجیم سبب یم شود. نیر

شلیپف در دوران بحران کانال سوئز همچنان بر ش این عقیده بود. پس از حمله انگلستان و فرانسه به کانال سوئز، و 

رسید. در طول نظرات یکسان ایاالت متحده و شوروی در سازمان ملل، نظرات شلیپف منطف  و قابل دفاع به نظر یم

ی امر موجب شد که شلیپف باور کند که وقایع کانال سوئز،  دو ابر قدرت همچون داوران و میانخی گران عمل کردند. همیر



یک خود یم داند. با این تحلیل بود که که شوروی برای جنگ با متجاوزان انگلیس ایاالت متحده، روسیه را در خاورمیانه شر

 کرده و خود را افشا کرد. مسکو نتوانس
ی

بات ناشر از این اقدام را در آمریکا پیشیتی و محاسبه و فرانسه اعالم آمادگ ت ضی

 .کند

و  .رسد که شلیپف فقط دو امکان را در مرص مورد بررش قرار داده. نخست، ادامه سلطه انگلستان و فرانسهبه نظر یم

ی دیگر سبب کاهش نفوذ بود که به نفع ایاالت متحده و روسیه به صورت خودکار  (29سیاست درهای باز) دوم، طرفیر

ی ایالت متحده و  شد. یعتی انگلستان و فرانسه یم اما شلیپف پیشبیتی نکرد که اقدام شوروی در مرص ممکن است به درگتر

 شوروی منجر شود. 

ین آ ی به وضوح خود را نشان داد.  (30یزنهاور)با اعالم دکت  ون کردن  این درگتر ین آیزنهاور جهت بتر به زعم مسکو، دکت 

روسیه از خاورمیانه و ایجاد سلطه یکجانبه آمریکا است. امری که تدارک دیده شده بود تا جایگرین استیالی شکننده و از 

ین آیزنهاور را مورد  ی انگلستان و فرانسه باشد. دست رفته ی دلیل شلیپف در جلسه هئیت رئیسه دولت دکت  نقد  به همیر

از نگاه شوروی سلطه ایاالت متحده بر خاورمیانه به مراتب  قرار داد و با کنایه آن را سیاست در های بسته قلمداد کرد. 

ی است.  یالیست  پیشیر وهای امتر طرناک بود که شلیپف به دلیل ترسی    ع این نقش خ خطرناک تر از نقش استعمارگران و نتر

 مورد نقد قرار گرفت. 

افرادی که زیر نظر مولوتف آموزش دیده بودند و حال ش  کاران وزارت امور خارجه برکنار شد. دست کهنهشلیپف بیشت  به 

حضور شلیپف که روشنفکری خام و خایط بود به حساب  هیئت دیپلمات ها تاب نخ های آنان در دستان گرومیگو بود. 

س روابط  آن ها هرگز به اندازه شلیپف به را در جمع خود نداشتند. آمد یم ی نبودند و همواره سیاش و آشت  خوش گست  بیر

ش روابط با غرب نداشتند.  به این نتیجه آن ها تاثتر سیاست شلیپف را در مرص بر تصادم مذکور سنجیده و  تماییل به گست 

ش روابط آشت    قوا در   فقط باید برمبنای توازن رسیدند که سیاست شلیپف در حمایت از دولت   را دنبال کنند.  جویانهگست 

برد و موجب تحریک و اقدام متقابل ای بود که این توازن قوا را به نفع روسیه از میان یمجمال عبداالناض در مرص مسئله

ی تحلییل برآمده از عدم عالقه مولوتف به خاورمیانه  رفت. جویانه از میان یمشد. در نتیجه، سیاست آشت  غرنی ها یم چنیر

ورزی و، سیاستلوتف به احتمال بسیار زیاد گرومیکمو  ای که خود شلیپف آن را پیشت  مورد نقد قرار داده بود. مسئله د. بو 

دانستند آن ها دوری گزیتی از ایاالت متحده را مزیت  نستی یم روسیه در خاورمیانه در حداقیل ترین شکل خود نگه داشتند. 

قرار گرفته و حد فاصیل میان پایگاه های  (31از گود پیمان های ناتو و سیتو)و از خاورمیانه ممنون بودند که خارج 

اتژیک دو کشور به حساب یم این فاصله را کم کند اما اقدامش  (32)انگلستان تالش کرد تا به میانخی پیمان بغداد آمد. است 

ش نظایم آمریکا بیش از انگلستان و هم موثر نبود.  و در این میان نقش گرومیک  ترسید. پیمانانش یمچرا که شوروی از گست 

، دهنده سیاست بر باد رفته آشت  نجات و در نسبت با تر گرومیکمقام حزنی نازل و کاهش تنش ها را بر عهده گرفت. جونی

د که اما به هر ترتیب در دوران او بو  کرد که مستقیما نظرات مقامات باال را بازگو کند. شلیپف این امکان را فراهم یم

ی خود بازگشت.  ی اقدام گرومیکو در این راستا، احیای سیاست آشت  جویانه  دیپلماش شوروی به رویه عادی پیشیر اولیر

اما نجات سیاست آشت  جویانه معادل  با در  خواهد بود که با آرام کردن اقدامات شلیپف دستخوش آشوب شده بود. 

ی مجدد خاورمیانه است.  ی که پیش  خاورمیانه کوشد تا وضعیتبه عبارت دیگر گرومیکو یم معرض خطر  گذاشی  ی را به چتر

ممکن بوده و  جنگ کانال سوئز بود بازگزداند. از  جویانه نجات نیابد، در صورن  که سیاست آشت  هرچند که این امر غتر

 گرومیکو پرچمدار دیپلماش شوروی برای یک جنگ شد جدید خواهد بود. 

خود خام نیست. بلکه یک متخصص جنگ شد است و پس از مولوتف تنها فردی است که  گرومیکو  همچون سلف

 او در کار برای اقداماتش دارد.  ظرفیت نا محدود و صتی بیش از حدی
ی

ناپذیر و در به گند کشیدن نام شکتی ها خستیک

ی برچسب هانی دور از انصاف به نظر برس ای دارد. سیاسیون و مغلطه هتی ویژه ی تمشاید چنیر ام افراد د، اما در دوران استالیر

ایط فعیل بدین سبک و سیاق عمل کنند.  شاخص ناگزیر بودند که افراد از این خصلت ها گسست ست که برجی از در شر

ی خود را نشان یم دهند. احتمال دارد که خلق و خوی گذشته  گرومیکو که اکنون در ِسمت وزیر امور کرده و وجه راستیر



خود جا داده باشد. اما تا زمانی که گرومیکو خود را در هیات جدیدش نشان در  ای را زویای پنهان و ناشناختهخارجه است، 

 حاکم است. بر دیپلوماش شوروی  پر نوسان و مواجی  یم توان تصور کرد که اندیشه ،دهد یم

 در خلع وزیر امور
 
ق ی هانی که در نتیجه بحران اروپای شر  مسکو رخ داد رویداد کوچیک بود. خارجه در مقابل درگتر

ی  متمرکز  بر  ،مناقشات ی  بود.  زدانی سیاست اقتصادی و روند استالیر  نسبت مخالفان و هواخواهان استالیر
ی
زدانی هیچ انعطاق

  دادند. به یکدیگر نشان نیم
ی
ی بار پس از دو سال که از خلع مالنکف گذشته بود، باند وی خود را به قدر کاق و برای نخستیر

ی که از دو جهت متفاوت زیر فشار قرار گرفته  قدرتمند احساس کرده و به برنامه پنج ساله تاخت. خروشچف و بولگانیر

 بودند، به اجبار در برجی موارد پا پس کشیدند. 

ی  مدن  ابتکار عمل را به دست گرفتند. استالینیست ها برای بعد از شورش مجارستان  خروشچف پس از زیر فشار قرار گرفی 

ی و اعاده حیثیت از او پرداخت.  ی  از جانب این گرایش، به دفاع از برجی خصلت های استالیر خروشچف اعالم کرد:)) استالیر

 بود((
ی

و در جانی دیگر اعالم کرد:)) همه ما استالینیست هستیم(( این خطابه ها به معنای نفی نوآوری به  مارکسیست بزرگ

ی رایه بود که خروشچف بتواند استالینیست ها را آرام کند.   وجود آمده در دولت های لهستان و یوگسالوی و همچنیر

ان حزب در اما این اتفاق نیافتاد  دهد.  ممکن بود تصور شود که کمیته مرکزی نظرات خروشچف را مورد قبول قرار  . رهتی

ی را به میان نکشیدند.  چرا که برای آن جمع کردن تکه های بت شکسته  جلسات خود به هبچ وجه اعاده حیثیت استالیر

ی خییل دیر بود.   زدانی انجام  استالیر
ی از طرف دیگر،  هیئت رئیسه شوری رای به اقدامات قانونی جهت ترسی    ع روند استالیر

د.  ی دیگر اقلیت هانی که پیشت  به دستور  گتر ی اساس بود که اقلیت های میل چچن، اینگوش، کالمیک و همچنیر بر همیر

ی کوچ دا ی بعد از اتمام جنگ جهانی دوم به اتهام خیانت به سیتی ی های خویش استالیر ده شدند، دوباره به شزمیر

را عمل وحشیانه قلمداد کرده بود و  با اعاده حیثیت از این  پیشت  در کنگره بیستم این تبعید ها خروشچف  . (33)بازگشتند

ی این ملیت ها توسط هیئت رئیسه نهانی شد.  رجسته علیه استالینیسم به حساب امری که یک اقدم ب ملیت ها رای بازگشی 

ی افکار انتقادیآمده  ی جلب شد. این اقدام به غتر از برانگیخی  اثبات  و دگر بار اذهان عمویم به ظلم و جنایت های استالیر

 تواند انجام دهد. کار دیگری نیم  که  در خصوص سیاست و اصویل که در شوروی ادامه داشت، کرد 

ی ان ی حکایت از همیر اصالحات به طور جدی قدرت  سداد دارد. اصالحات اداری در مورد تصویب هیئت رئیسه شوروی نتر

ی  . د کاهش دا  قضانی مسکو را نسبت به جمهوری های غتر روس الهام  در مورد ملیت آن ها از مجموعه یادداشت های لنیر

ی بار  مجموعه نوشته هانی که گرفتند.  ی در آن بر  پس از کنگره بیستم به چاپ رسید.  برای اولیر مجموعه نوشته هانی که لنیر

ی که از اوایل دهه  تازد. یم مفهوم روسیه کبتر  ملیت های غتر روس را از  1920یعتی همان ذهنیت شووینیست  استالیر

 حقوقشان محروم کرد. 

-جدا از آن مجموعه شمایه گذاری بر دستگاه قضانی و اقتصادی است. اصالحات اداری همچنان ادامه دارد و در حال اثر 

منطف  مصوبات کنگره  هوری های غتر روش به عمل آوردند. اقدامان  که دنبالهگذاری ها در جهت استقالل داخیل جم

ی این اقدامات پس از شورش های مجارستان و لهستان اثبات کرد که نیم بیستم بود.  زدانی را به هیچ وجه توان آتش استالیر

ی  خاموش کرد.  ی شهروندان شوروی مطمی  توان در کاست  های برنامه پنج ساله زدانی را یماند که دیگر نشانه مهم از استالیر

اف یماین ییک از معدود دفعان  است که  دید.  چرا که برنامه  کند که برنامه کاست  داشته و نیازمند اصالح است. دولت اعت 

ش نیس -ای است که جهت شمایهطلبانهاین برنامه شامل طرح های جاه ت. بر اساس تحلیل واقیع از منابع قابل دست 

حل مسئله مسکن به  مناسب جهت  فقدان منابع مکفی   به دلیل و جدا از آن گذاری در در طرح های طوالنی مدت است. 

 اطمینان بخش نیست.  آن طور که باید 

اگرچه انتقادات تنها متوجه او نبود.  اشتباهات شد. پس دادن تاوان سابوروف رئیس کمیسیون اقتصادی کشور مجبور به  

ی که در دوران نخست ی ر ا نتر  بلکه مقامات باالتری نظتر بولگانیر
ی
وزیری برنامه را با تمایم اشتباهاتش به کنگره بیستم معرق

ی دفاع کرده بود مورد  ی عالوه بر جایگاه سیاش داد. هدف قرار یم کرده و از آن نتر اش یک مدیر و و از آن جانی که بولگانیر

ی به حساب یمبرنامه اما در وضعیت فعیل فقط سابوروف است  توانست نی تقصتر به نظر برسد. آمد نیمریز اقتصادی نتر



 که دو سال که کنار گذاشته شده است. 
ی
پیش منجر به  هر چند که با برکناری سابوروف از کمیسیون اقتصادی، ائتالق

وی کردن و شکست مالنکوف شد رو به انحالل خواهد رفت.  ی در ائتالف مذکور سابوروف نقش مهیم را ایفا کرد. و در  متی

ی شلیپف که در آن زمان ش ی پراودا را بر عهده داشت، به شدت سیاست های مالنکوف را مورد نقد قرار داد. کنار او نتر  بتر

 کند. را به پیشبیتی ذکر شده نزدیک تر یم شنوشت ائتالف خارجهاش از وزارت فردی که برکناری

 بر دولت شوروی بوده است.  نا آرایم های اروپامواردی که بیان شد اثرات مرن  
 
ق قیام های مجارستان و لهستان باالخر  شر

ند.  ی راه تغیتر را پیش بگتر روسیه  اما در این میان تفاوت هانی وجود داشت.  دولت این کشور ها را وادار کرد تا همچون کرملیر

د.  ش چشمگتر تولید منابع را در طرح های بزرگ صنعت  به کار بگتر
 را  که دچار  توانست با گست 

 
ق اما کشور های اروپای شر

 اقتصادی شوروی رها کنند. 
ی

ایط  بحران سیاش شده بودند توانانی آن را نداشتند که خود را از  وابستیک موجب شد این شر

ند.  وی شده بودند، جان دوباره بگتر ی
 که گروه مالنکوف که برای دو سال در عرصه سیاش متی

هیئت رئیسه شورای عایل شوروی در جلسات خود در رسد که حمالت پایان نیافته و هنوز باید به نظاره نشست. به نظر یم

ورت این اقدام تصویب  ماه فوریه هیچ تغیتر و ترمییم در برنامه پنج ساله اعمال نکرد.  و این در حایل است که پیشت  ضی

و تنها اصل اولویت  ، آن هم به دلیل برقراری  صلح میان گرایشات مختلف اصالح شد 1957پیشت  تنها برنامه  شده بود. 

ی در آن حفظ شد.   صنایع سنگیر

ی از انجماد شمایه اند. اصالح اصیل در برنامه پنج ساله برجی از اهداف را تحت پوشش قرار نداده شامل تالش برای جلوگتر

گذاری در ساختمان سازی و اجرای بسیاری از برنامه های جدید و دراز مدت و به جای آن، تکمیل طرح های صنعت  است. 

با مشخص شدن اختصاص دو سوم شمایه گذاری های شوروی به ساختمان سازی، اهمیت این مسئله بیشت  عیان یم 

، کمت  از ش درصد شمایهشود. با این تف ی برای ابزار تولید خواهد ستر ات صنعت  اعم از سبک و سنگیر ی گذاری ضف تجهتر

ات مربوط به امسال سبب افزایش شد. یم توان گفت که رقابت میان صنایع پایه و مسکن سازی بسیار جدی است. تغیتر

ی آهنگ رشدی در هر   ایط عادی، کار بزرگ و ش درصدی خانه سازی نسبت به سال پیش شد. چنیر کشور دیگری با شر

 به دل نیمموثری به احتساب یم
ی

زند. چرا که سنگیتی کمبود خانه بر آمد. اما این آهنگ رشد در اتحاد جماهتر شوروی چنیک

ی دو سال  دوش توده مردم بوده و ممکن است سبب انفجار نارضایت  شود. به دلیل خانه سازی بود که گروه مالنکف نتر

، سابوروف و شلیپف از عرصه سیاش کنار گذاشته شد. و باز هم به دلیل پیش  ی در مبارزه با ائتالف خروشچف، بولگانیر

رود. یانی است، رو به اضمحالل یممسئله مسکن و خانه سازی است که این ائتالف در زمانی که گروه مالنکف در حال تن

ی اگرچه سیاست طرفداری مالنکف از مرصف کننده، طبق تف ش آرامش شده و همچنیر ش در امور خارجی موجب گست  ستر

ش روابط دیپلماتیک و  وی از سیاست صلح، گست  هزینه های نظایم و تسلیحان  را به شدت کاهش یم دهد. اما بدون پتر

نماید و بهت  است فراموش شود. کننده بیهوده یماجرای بخیسر از پیمان های خلع سالح، سیاست طرفداری از مرصف

ش روابط موفق  ون، سوال اساش آن است که آیا دیپلماش شوروی زیر نظر گرومیکو یم تواند در سیاست صلحاکن و گست 

 . خواهیم بود شد  جنگ شاهد بازگشتشود یا 
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کشور اتخاذ شد به طوری که کادار نه همچون راکوش تمایم آزادی ها و دموکراش های حداقیل را شکوب بیابیتی در خصوص مسائل  

کادار در اواخر دهه شصت سیستم نویتی از مدیریت اقتصادی غتر متمرکز را کرد. کرد و نه همچون نادی مسئله استقالل را مطرح یمیم

ی برای اتخاذ تصمیم های اساش تولید وارد فاز عمیل ساخت، که در آن به کشاورزان و ه ی مدیران کارخانه ها آزادی عمل بیشت  مچنیر

 داده شد. 

14 .Dimitri shepilove(1905_1995) .ی شده بود ی نتر  : وزیر امور خارجه شوروی که مفتخر به دریافت نشان لنیر

15 .Andry Gromyko(1909_1989) کل شورای وزیران، وزیر امور   : صدر هیئت رئیسه شورای عایل شوروی، معاون اول دبتر

 . خارجه برای سه دهه، نماینده دائم شوروی در سازمان ملل، عضو  کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهتر شوروی

16 .Maxim saburov(1900_1977)ریزی دولت دان و سیاستمدار شوروی که در سه دوره ریاست کمیته برنامه : مهندس، اقتصاد

وزیر شد و در گروه ضد حزنی که هدف جا به جانی خروشچف را در سال ده داشت. بعد ها معاون اول نخست)گوسپلن( را بر عه

ی عضو بود.  1957  داشت نتر

17 .Mikhail Pervukhin(1904_1978) :  ق  از این ی بود که پس از نا آرایم های اروپای شر از مقامات حزنی از دوران حیات استالیر

 سمت برکنار شد. 

18 .Ruddolf Slansky(1901-1952)  : دبتر کل حزب کمونیست چکسلوایک در سال های بعد از جنگ جهانی دوم رهتی انقالنی و

ده تن دیگر از افراد شاخص حزب در  بود.  ی ی در یط مجموعه 1952سال  وی همراه با ستر ای از دادگاه های نماییسر به دستور استالیر

 اعدام شدند. 

19 .Vyacheslav Molotov(1890-1986)ی دول ی در : از انقالبیان و اعضای حزب بلشویک و همچنیر ت شورا ها. او پیش از استالیر

و روسیه بود  برای سال ها وزیر  امور خارجه  آندری ویشنسیکپس از  و  ب کمونیست اتحاد جماهتر شوروی،دبتر کل حز  1921سال 

ی یم ی الملیل پر از تناقض استالینیست  را رهتی ؛ مولوتف را به دلیل پشتکار زیاد در کار  کرد. سیاست های بیر ی ی  ،لنیر باسن آهتی  به طتی

  . کرد صدا یم

20 .Anastas Mikoyan(1895_1978) : از معدود بلشویک هانی بود که در تمایم ادوار دولت شوروی یعتی از آغاز آن تا دوران

ی  ،راز میکویان حاکمیت باق  ماند. ترین بخش در عایل ، و حت  دوران بحرانی این گرایشرویزیونیسم خروشچفی  سکوت او و گردن گذاشی 

 کرد. به قوانیتی بود که حزب هر دم صادر یم

21 .Lazar Kaganovich(1893-1991)و حزنی : از اعضا 
ی کهنه کار حزب بلشویک که در طول عمر درازش ده ها پست مهم دولت 

ی به شمار یم ی استالینیست تاری    خ خطاب کرد.  را  شاید بتوان کاگانوی    چ رفت. داشت و از نزدیک ترین افراد استالیر به روایت  نخستیر

، دربار تزار شخ، در یک دورهیم حزنی  در دهه  یسایمن س ی یعتی دورانی که ضد انقالب  30بیگ مانتیفوری در کتاب استالیر

ی شده " دارد که  بوروکراتیک تماما خود را مستقر ساخته بود، کاگانوی    چ در یط نطف  اعالم یم وقت آن است که  ،دوران لنینیسم ستر

 !  زنده باد استالینیسم" همه بگوییم

22 .kardinal Mindszentt  

23 .Nepszbadszag 



24 .Leon Trotsky(1879_1940)ی کمیرس امور خارجه شوروی. کمیستر جنگ و سازمان ان انقالب روسیه. اولیر -: تئوریسن و از رهتی

ن. دهنده شماره یک ارتش شخ در  ناسیونال چهارم پس از انحطاط و انحالل کمینت  وی به دست  طول جنگ داخیل. بنیان گذار انت 

ی در مکزیک به قتل رسید. مرکادور، گمارده  ی تروریست استالیر

25 .Lavrentiy Beria(1899_1953) ی بر حزب کمونیست گرجستان بود که پس از مدن  به ییک از مهم ترین افر اد : از گماردگان استالیر

ی مبدل شد.  امنیت  مخوف که  او پس از اعدام یژوف نقش اول کمیساریای خلق در امور داخیل یا همان پلیس سیاش نزدیک به استالیر

ی به دلیل جایگاهش  آن را با نام های اختصاری انکاود یا ک.گ.ب یم شناسند  پس از  اعدام یژوف پذیرفت. بریا پس مرگ استالیر

ی به شمار یم ی استالیر رفت اما بیش خروشچف را بیش از حد دست کم گرفته بود. کودتای نرم خروشچف در محتمل ترین جانشیر

باران در انتظارش بود. از نفر اول حکومت به خائتی مبدل کرد که عرض چند ماه او را   حکم تتر

26 .Georgy Malenkov(1902_1988) :ی  کمونیست  و دبتر اول حزب وزیر نخست . پس از دستگتر ی شوروی پس از مرگ استالیر

ی از عرصه کنار گذاشته شد.  ،بریا   مالنکوف نتر

27 .Kliment Voroshilov(1881_1969) وروشیلف جز به مدت پانزده سال خلق در امور دفایع: از انقالبیون بلشویک و کمیرس .

ی قرار  فرماندهان  دوم بود. از معدود فرماندهان نظایم که مورد خشم استالیر
عایل رتبه حاضی در طول جنگ داخیل و جنگ جهانی

ده نفره فرماندهان نظایم دادگایه نش ی  د. نگرفت و در دادگاه های معروف ستر

28 .Nikolai Bulganin(1895_1975)ی در طول زیست سیاش گوناگون را بر ، ده ها پست  1917اش یعتی از همان سال : بولگانیر

تا  53سال های  و دوران وزارت دفاع در  58تا  55او در سال های عهده داشت که شاید مهم ترین آن را بتوان دوران نخست وزیری 

 دانست.  55

29 .open door policy ی بار توسط جان یه وزیر امور خاجه ایاالت متحده در سال های  1905تا  1899: این اصطالح نخستیر

ی اما با پیش ط حراست از استقالل و وحدت سیاش آن کشور ارائه شد. اما این اصطالح در سیاست جهت توسعه اقتصادی چیر شر

ی  اساس آن از حیث مراودات تجاری با کشور های طرف معامله ترتیتی داده شود شد که بر به برنامه هانی گفته یمالملیل قرن بیستم بیر

 که به هیچ یک از آن ها حق انحصاری یا امتیاز به خصویص داده نشود. 

یالیسم آمریکا در ژانویه  . 30 طرح نه چندان جدیدی جهت ایفای نقش  1957دوایت آیزنهاور رئیس جمهور ش و چهارم امتر

یالیست  ارائه ا پیشت  خشت خام این  برنامه اقدام ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه و آمریکای جنونی شد.  ،داد که با تصویب کنگرهمتر

یالیسم انگلستان در کودتای  ک با امتر
ین  28برنامه در قالب یک همکاری مشت  مرداد ایران امتحان خود را پس داده بود. اما حال دکت 

ی گری رفت تا سلطهآیزنهاور یم یالیسم آمریکا بر بخش های مد نظر خود را به میانخی قدرت دیپلوماتیک و همچنیر یکجانبه امتر

 دیکته کند. میلیتاریست  

31 .SEATO : ق  که با هدفنام اختصاری ق  در برابر نفوذ و تهاجم سازمان پیمان آسیا جنوب شر کمونیسم   دفاع از آسیای جنوب شر

الیا، انگلستان،  ی کشور های ایاالت متحده آمریکا، است  ی بیر ی و نیو پاکستان، در پایتخت فیلیپیر زیلند به امضا تایلند، فرانسه، فیلیپیر

ق  آسیا  پس از آن در تایلند به طور رسیم تاسیس شد. رسید و پنج ماه  ی و تایلند تنها اعضای واقیع جنوب شر جالب آن که فیلیپیر

 بودند. 

که   و  در اثر رشد مبارزات طبقان  و ضد سلطنت  میان عراق و ترکیه منعقد شد. آن ها اعالم کردند  1955. پیمان بغداد در فوریه 32

 عربکشورهای ع
ٔ
 انگلستان ،توانند به این پیمان بپیوندند. ایرانیممند به صلح و امنیت خاورمیانه دیگر کشورهای عالقهو  ضو جامعه

 مایلین پیمان پیوستند. انگلسو پاکستان به ا
ٔ
دانستند. در ابر شوروی یمدفاع از خاورمیانه در بر  تان و آمریکا پیمان بغداد را در حلقه

ی ای بعالقهدانست که یمآلت  دست متجاوزانی  شوروی آن را  مقابل  نمایندگان ۱۹۵۷. در مه و ژوئن الملیل ندارند ه صلح و امنیت بیر

یالیسم آمریکا  های اقتصادی و نظایم پیمان درآمدند، اما آمریکا به عضویت کمیته  بر کشور های عرنی  هیچگاه امتر
به  برای تمرکز بیشت 

 . این معاهده نپیوست

ی که مستقیما توسط الورنت  بریا بر آن نظارت یم33 شد، موجب مرگ صدها نفر در طول . فرمان کوچ اجباری اقلیت ها توسط استالیر

ی برای ملیت    هزاران نفر شد. تبعید به سیتی
ی

هانی که به صورت اجدادی از دامداری و یا کشاوری این کوچ سخت و نابودی زندگ

 آن ها بود. این ملیت ها برای قریب به بیست سال در مناطق تیعیدی ساکن بودند. کردند به معنای حکم اعدام خاموش ازتزاق یم
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