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  بيستم کنگره ھایِکشته

١ 

 پايتخت خيابانھای در ھاخودسری ،١٩۵۶ لسا برواکت ٢٠ در بوداپست از شوروی اتحاد قوای خروج از پس 

 امروز،" :داد گزارش خبرنگاران به سوئيسی تاجر .يافت افزايش شدته ب انسانی تلفات شمار و گرفت، اوج مجارستان

 دار به از نفر ٢٠ من .ديدم را دانوب کنار تيرھای از آويخته انسانھای شدم،می خارج بوداپست از من که ھنگامی

 ."بودند آويزان خيابان چراغ تيرھای و پرچم ھایميله از که شمردم را آويختگان

 در "سفيدھا" بازگشت ھاصحنه اين و ،"کشندمی سگ مثل را انسانھا خيابانھا در" که نوشت "موند" فرانسوی ۀروزنام

 در ھاکمونيست شکار" :دھدمی گزارش "آسوشيتدپرس" خبرگزاری .کندمی يادآوری را مجارستان به ١٩١٩ سال

 ."است شده تبديل سينما مانند سرگرمی نوعی به مجارستان پايتخت خيابانھای

 به ويژهه ب (Йожеф Дудаш) دوداش يوژف غيرنظامی و(Бела Кирай) کيرای بال سرتيپ امر تحت ھایجوخه

 در کيرای بال .دبو المان -شوروی جبھه رزمندگان از مجارستان، ارتش سابق افسر اولی .زدندمی دست ھولناک جنايات

 را مجارستان نظامی ھایآکادمی از يکی رھبری آن از پس و آمد در کمونيست حزب عضويت به ١٩۴۵ سال تگسا ماه

 روی (Миклош Хорти) ھورتی ميکلوش رژيم مخفيعليه ھایفعاليت به جنگ زمان در نيز دوداش .گرفت عھدهه ب

 امنيت ۀادار کارمندان سبب، ھمين به .بود شورشیۀ سرکرد دو اين مشترک وجه ،١٩۵١ سال در آنھا دستگيری .آورد

 .بودند دوداش و کيرای "ملی گارد" قربانيان اولين مجارستان ملی

 .شدند دستگير (Геллерт) گلرت کوه در امنيتی مأموران" :شدمی گفته غربی المان "ولت دی" روزنامۀ مقاله در

 ھاده-ھاده بودند، برده پناه زيرزمينی ھاینگارخانه به که را آنھا .رسيدند لقت به شھر ديگر مناطق در آنھا از نفر صدھا

 ناخ نورنبرگر" روزنامۀ ."گذاشتند ھانگارخانه چنين ديوار الی به را آنھا از نفر چھل ديگر جای در .کردند غرق

 پر آب با بودند، شده پنھان آنھا در تعقيب تحت افراد که را زيرزمينی متروی ھاینوسال شورشيان نوشت، "ترشري

 .کردند

 مجارستان ملی بانک به او ھایجوخه .نکرد اجتناب آشکار جنايت و جرم ارتکاب از ماجراجوئی به ءمبتال دوداش

 که نيز ديگر جنايتکار ھزاران .بردند سرقت به را آن ).م .مجارستان پول واحد( فورينت ميليون يک برده، ھجوم
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 ۀزدوحشت نفرات .زدند دست امانبی غارتگری به بودند، کرده آزاد زندانھا از سياسی يانزندان با ھمراه شورشيان

 .نبود کس ھيچ توان حد در غيرنظامی شھروندان امنيت تأمين .بودند شده پنھان ھاخانه در ليسوپ

 از شوروی تحادا اتباع نجات برای چينی ديپلوماتھای .بود درآمده خشمگين مردم ۀمحاصر به شوروی اتحاد سفارت

 جمھوری پرچم زير خود ھایخودرو با را آنھا ۀشد گرفتارۀ خانواد اعضای و سفارت کارکنان احتمالی، جزائی اقدامات

 .کردند خارج آنجا از چين خلق

  .نکردند ايجاد مزاحمت چينی ديپلوماتيک ھایسواری برای دليلی ھر به انقالبيون ضد

 تشکيل جلسه روزه ھمه( گرفتندمی قرار حوادث اخبار جريان در مرتب طوره ب که مرکزی ۀکميت سياسی دفتر اعضای

 در ھاخودسری نکرده، فروکش شوروی اتحاد نيروھای خروج از بعد احساسات که کردند،می اعتراف ،)دادندمی

 ۀبياني گرفت تصميم برواکت ٣١ ۀجلس در خروشچف سبب، ھمين به .کندمی بيداد مجارستان شھرھای ساير و بوداپست

 آن در مصرح تصميم و سوسياليستی کشورھای ساير و شوروی اتحاد بين مناسبات خصوص در قبل روز دو ۀمصوب

 فخروشچ ،اجالس اين ۀجلسصورت اساس بر .دھد قرار بازبينی مورد را شوروی اتحاد قوای خروج ۀبار در

(Хрущев) ھا،امريکائی تشجيع باعث آنجا از ما خروج .باشيم مجارستان در نظم برقراری مبتکر بايد ما" :گفت 

 درک ما حزب را ما وضعيت ...کرد خواھند حمله و برندمی پی ما ضعف به آنھا .شودمی ھافرانسوی و ھاانگليسی

 ."نداريم ديگری ۀگزين ما .کندنمی

 ديروز راھکار" :دکنمی ارزيابی چنين را گذشته روزۀ بياني ف،خروشچ از پشتيبانی ضمن (Молотов)مولوتوف

 ،(Ворошилов)واراشيلوف ،(Каганович)کاگانويچ ،(Булганин)بولگانين ،(Жуков)ژوکوف ."بود موردبی

 مقرر .شود تشکيل "انقالب موقت دولت" شد گرفته تصميم .دادند رأی نيروھا خروج به نيز (Сабуров)سابوروف

-راکوشی مثل ھم او( شود انتخاب دولت رئيس نوانعه ب حزب ودۀکارآزم عضو ،(Ф. Мюнних) موننيخ .ف گرديد

Ракоши- صورتجلسه در .)بود پيوسته کمونيست حزب به اول جھانی جنگ در روسيه اسارت از آزادی از پس 

 معاون عنوانه ب را او ،(Надь)ناد موافقت با" :است شده نوشته مرکزی کميته سياسی دفتر اعضای جمعی تصميم

 با صحبت .کنيممی برقرار نظم و رويممی کمک به ما کند،می کمک تقاضای ما از موننيخ .کنيممی انتخاب

 و فخروشچ اعزام ...بود نخواھد بزرگی جنگ .بلغار رومانی، چک، چين، رفقای به دھیاطالع .(Тито)تيتو

 ."يوگسالوی به (Маленков)مالنکوف

 آنجا در که چکوسالواکی رھبری ھمچنين، و رومانی رھبری ساختن مطلع برای مالنکوف و فخروشچ برواکت ٣١

 .روندمی صوفيه به بلغارستان رھبری به دادن اطالع برای آن از پس .کنندمی پرواز بخارست به بود،

 آن، در و گرديد، تشکيل مالنکوف و فخروشچ حضور بدون مرکزی ۀکميت سياسی تيأھ ۀجلس مبرنو اول

 :داشت اظھار ميکايان .داشتند حضور بودند، برگشته مجارستان از که (Суслов)سوسلوف و (Микоян)ميکايان

 مشکل حل به زور امروز .است بھتر موجود دولت از حمايت کنونی شرايط در .بود عمومی خواست نيروھا خروج"

 کمک به فقط" که داشت، اظھار غمگينانه سوسلوف .کرد تحمل روز ١۵ -١٠ بايد .است الزم صحبت .کندنمی کمک

 تصميم بازبينی برای دليلی" :گفت آنھا به اعتراض با ژوکوف ."آورد کار سر بر ما حمايت تحت دولت توانمی اشغال،

 با (Шепилов) شپيلوف ."نيستم موافق کنونی دولت از حمايت بر مبنی ميکايان نظر با .ندارد وجود برواکت ٣١

 با نظم برقراری .شودمی تکرار چکوسالواکی در وضاعا نگذاريم، گام کنندهتعيين راه به اگر" :گفت او از پشتيبانی

 ."است ممکن قدرت
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 .شودمی خارج ورشو پيمان از زودیه ب بلغارستان که کرد اعالم (Имре Надь) ناد ايمره بوداپست در روز اين در

 و (Бата)تابا ،(Мюнних)ميوننيخ ،(Кадар)کادار .کرد تقاضا نظامی کمک متحد ملل از دولت از نمايندگیه ب ناد

 ۀجلس در آنھا مبرنو دوم .آمدند مسکو به شده، خارج بوداپست از مخفيانه کمونيست حزب ۀبرجست ھایشخصيت ساير

 ورود به کادار حال، اين با بودند، خشمگين ضدانقالب ھایبيدادگری از آنھا .کردند شرکت مرکزی کميته سياسی تأھي

 .بود خواھد روياروئی صورت، اين در نظامی؟ نيروی با مجارستان حفظ" :کرد اعتراض شوروی اتحاد نيروھای

 خواھد آسيب سوسياليستی کشورھای به .رسيد خواھد صفر به اخالقی موقعيت خونريزی؟ نظامی، نيروی با سرکوبی

 کادار مبر،نو سوم بعد، روز ."است نظم برقراری ۀالزم نظامی ديکتاتوری" :گفت قاطعيت با باتا فقط ."زد

 مردم ۀھم ...اما .نيست ممکن ضدانقالب نيروھای به سوسياليستی کشور تسليم" :بود شبھه و شک از پر السابقیکماف

 ."کنندمی شرکت جنبش در

 ريشتا از شورشيان برای مھمات و تسليحات حامل ھواپيمای )صد( ١٠٠ از بيش )مبرنو سوم و دوم( روزھا اين در

 ساالش و (Хорти)ھورتی پيروان از نفر ھزار ۶٠ حدود در که دندکر اعالم بعد کمی  .آمد مجارستان به

(Салаши) زودیه ب که کرد، تصريح "ايتاليا ِد ژورنال" با خود ۀمصاحب طی ناد ايمره .است کرده نفوذ مجارستان به 

 طی (Миндсенти)ميندسنتی کاردينال مبر،نو سوم ."شد خواھد اداره غربی دمکراتيک کشور ۀمثابه ب" مجارستان

 ."باشيم خصوصی مالکيت بر مبتنی کشور و ملت خواھيممی ما" :داشت اظھار راديو از سخنانی

 با مالقات .رفتند (Бриони)بريونیۀ جزير در تيتو اقامتگاه به مخفيانه مالنکوف و خروشچوف مبرنو دوم روز عصر

 به .بود شده پاچهدست آشکارا شچوفخرو .کشيد طول مبرنو سوم صبح ۵ ساعت تا مبرنو دوم عصر ٧ ساعت از تيتو

 ھيچ کردند،می گوش ھمه بود، ستالين که زمانی تا گفت، خواھند مردم" :گفت او ،(Мичунович)ميچونويچ گواھی

 مجارستان خورد، شکست روسيه رسيدند، قدرت به او از پس آنھا که ھمين حاال، اما داد،نمی روی ایتکاندھنده ۀحادث

 اتحاد کشور که آن، تناسب به خود سياست شکست به بود مجبور غيرارادی طوره ب فوشچخر ."داد دست از را

 ھمچنين، و شوروی، اتحاد کمونيست حزب بيستم ۀکنگر در او "افشاگری" عواقب کدام با آن اروپائی متحدان و شوروی

 مرکزی ۀکميت سياسی تأھي١٩۵۶ سال مبرنو اوايل -برواکت اواخرجلسۀ  در وی تزلزل و مجارستان به اعتنائیبی از

 .کند اعتراف شدند، مواجه

  

 ضدانقالب سرکوبی

 سياسی ھيأت اکتوبر ٣١ مصوبه اساس بر ،(Георгий Жуков) ژوکوف گئورگی مارشال دفاع، وزير ميان، اين در

 ،پوشزره تانک، لشکرھای بايستمی آن اجرای در که پرداخت (Вихрь)"ويخر" عمليات طراحی به مرکزی ۀکميت

 ساير و تانک دستگاه ھزار ٣ از بيش و سرباز ھزار ۶٠ از مرکب مجموعه اين .می نمودند مشارکت ھوائی و نظامپياده

 .شود عمل وارد بايستمی مجارستان خلقی ارتش از بخشی شوروی، اتحاد نيروھای بر عالوه .بود نظامی تجھيزات

 اعالم خود نومبر ۴ ۀامري طی (Иван Конев) کانف واناي ورشو، پيمان عضو کشورھای مسلح نيروھای کل فرمانده

 و زحمتکشان انقالبی دستاوردھای محو دموکراتيک، -ملی ساختار کردن نابود ھدف با" مجارستان در شورش که نمود،

 در سابق ھایھورتی فعال شرکت که داد نشان حوادث روند .است افتاده راهه ب "داریسرمايه -فئودالی نظام ...بازسازی

 می منجر سوسياليستی اردوگاه ۀھم و ما ميھن عليه مستقيم خطر ايجاد مجارستان، در فاشيسم نوزائی به ماجراجوئی اين

 از مارشال ."جنگيد ما کشور عليه ھيتلری المان ۀجبھ در مجارستان گذشته جنگ در که کرد، فراموش نبايد .شود

 .نمايند سرکوب را ضدانقالبی شورش خود، نظامی ۀوظيف انجام با خواست سربازان
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 بزرگ شھرھای ديگر و بوداپست به شوروی اتحاد نيروھای ١٩۵۶ سال نومبر چھارم روز بامداد ۶ ساعت حوالی در

 ملغا بوداپست ھوائی بمباران طرح غيرنظامی، شھروندان ميان در تلفات از اجتناب منظوره ب .شدند وارد مجارستان

 از (Янош Кадар)کادار يانوش رياسته ب مجارستان دھقانی-کارگری انقالبی ولتد ۀبياني ھنگام اين در .گرديد

 شوروی اتحاد ارتش واحدھای با ھمراه خلقی مجارستان سوسياليستی نيروھای" :شدمی گفته آن در .گرديد پخش راديو

 ."دادند انجام فداکارانه را خود وظيفه اند،آمده کمک برای مجارستان دھقانی-کارگری انقالبی دولت درخواست به که

 منظوره ب شوروی اتحاد مسلح نيروھای زود صبح امروز":گفت او .کرد صحبت راديو از ناد ايمره آن، با ھمزمان

 در دولت اعضای ۀھم .جنگدمی ما ارتش .کردند حمله ما کشور به مجارستان دموکراتيک و قانونی دولت کردن ساقط

 سه فقط .نکردند اطاعت ناد دولت از مجارستان نيروھای اتفاق به قريب اکثريت ل،حا اين با ."مانندمی خود کار محل

 مقاومت به مجارستان ملی ارتش و شوروی اتحاد واحدھای مقابل در استحکام کندک چند و ضدھوائیقطعۀ  ١٠ ،کندک

 .نداشت انطباق يتواقع با نيز کارخود محل در ماندن برای دولت اعضای آمادگی خصوص در ناد سخنان .زدند دست

 .شد مخفی يوگسالوی سفارت در ناد ايمره .کرد فرار ريشتا به کيرای بال نرالج ،"ملی گارد" فرمانده

 دوداش ھایجوخه اعضای با ھمراه شورشی، ھایگروه عمده طوره ب مجارستان و شوروی اتحاد نطامی قوای عليه

 تجھيزات ديگر و ضدھوائی سالح ۶ پوش،زره ٩ خودکششی، پتو و تانک ١٨ توانستند آنھا نبردھا روند در .جنگيدند

 ارتش تلفات .بود ناپديد نفر ۵١ و زخمی ١۵۴٠ کشته، ۶۶٩ شامل شوروی اتحاد ارتش انسانی تلفات .بزنند را نظامی

 .زخمی ٢٨٩ و کشته نفر ۵١ :از بود عبارت مجارستان ملی

 سرکوب با مجارستان و شوروی اتحاد نيروھای .شد کشته شیشور ٢۶۵٢ يافت، ادامه نومبر ٧ تا که نبردھا جريان در

 دستی مسلسل ،۴٢ -جیام و ٣۴ -جیام المانی دستی ھایمسلسل ،۴۴ -پیام المانی تفنگ تنھابھیعم مقدار شورش،

 در نھات نه تسليحات اين از .گرفتند غنيمت به المانی والتر ،جيمیبل برونينگ امريکائی، ھایکلت ،"تامپسون" امريکائی

 .شدمی استفاده نيز مجارستان و شوروی اتحاد نيروھای عليه جنگھا در حتا خيابانی، کشتارھای

 فراری بھانه به را ناد ايمره نومبر ٢٢ .بود شدگان اعدام جزو نيز دوداش يوژف .گرديد اعدام شورشی ٣٠٠ به نزديک

 سابق وزير نخست ١٩۵٨جون  ١۶ .شد اشتبازد او سپس و کردند خارج يوکسالوی سفارت از رومانی، به دادن

 سره ب آنجا در ١٩٧١ سال تا شد، مخفی امريکا سفارت در نومبر ۴ که ميندسنتی، کاردينال .گرديد تيرباران مجارستان

 .داشت اقامت آنجا در سال ۴ قبال که برود وين به دادند اجازه وی به او، سالگی ٧٩ مناسبته ب .برد

 عفو آنھا ۀھم ١٩۶٣ سال در .گرديد محکوم ھااردوگاه يا زندانھا در حبس مجازات به و يردستگ شورشی نفر ھزار چند

 خارج مجارستان از بتوانند مندانه عالق تا کرد باز موقت طوره ب را ريشتا مرز کادار دولت حال، ھمين در .شدند

  .شد خارج مجارستان از نفر ھزار ٢٠٠ حدود در .شوند
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