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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 (Vladislav Gulevich) -اويچگول والديسالو
  شيری. م. ا: برگردان از

  ٢٠١٨ نومبر ١٥

 ١٩۵۶ سال خونين پائيز -ھنگری

  
 .کردند طراحی ١٩۴٨ سال در ھائیامريکا را سوسياليستی ھنگری شورش

 و القاب و شد، ناميده "ھنگری قيام" غربی مبلغان ۀواسطه ب ١٩۵۶ سال مبرنو ٩ تا برواکت ٢٣ از ھنگری حوادث

 توجيه پيشاپيش غربی ھایتوده انظار در را شورشيان ھایوحشيگری بايستمی آن به افزوده "ضدکمونيستی" عناوين

 .نمايد

 بھای به نمود، برکنار را راکوشی ماتياش کشور وقت رھبر و افتاد راه ناد ايمره وزير، نخست ۀواسطه ب که شورشی

 .شد تمام ھنگری نظامی و امنيتی سازمان مأموران از نفر ده چندين و شوروی اتحاد سرباز ٧٠٠ از بيش جان

 ٨٠٠ و تانک دستگاه ١٠٠٠ از بيش شوروی، اتحاد نظامی نفر ھزار ٣٠ از بيش شورش سرکوبی برای که واقعيت اين

 در شرکت مناسبته ب شوروی اتحاد سربازان از تن ٢۶ .دھدمی واھیگ درگيريھا شدت از گرديد، اعزام خمپاره و توپ

 .مرگ از پس آنھا از تن ١۴ .شدند مفتخر شوروی اتحاد قھرمان مدال دريافت به ھنگری کازار
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 ۀخان جمعيت انبوه کشور سياسی نظام بھبودی بر داير ناد ايمره آتشين بيانات پی در :شد شروع برواکت ٢٣ از ھمه

 انبارھای آن از پس .شودمی کشته انتظامی نيروھای از تعدادی ھنگام عصر تا .کندمی تصرف را بوداپست راديوی

  .آيددرمی تصرف به مھمات ھایکارخانه ھا،چاپخانه اسلحه،

 ۀدور در آنھا .کنندمی شرکت شورشھا در فعاالنه ھيتلر نگری ھایھ متحد ھورتی، ميکلوش ارتش سابق نظاميان

 شورش .شدند منع کشور سياسی زندگی در مشارکت از ھانازی با ھمکاری سبب به ھنگری سوسياليستی تحاکمي

 .بگيرند را دوم جھانی جنگ ميدانھای در خود شکستھای انتقام تا بود فرصتی آنھا برای ١٩۵۶ سال

 به که ھنگری عادی ھروندانش حتی و امنيتی سازمانھای کشور، وزارت پرسنل عليه گسترده ترورھای به شورشيان

 شورشيان -گرديد تبديل معمول ۀپديد به بوداپست خيابانھای در خيابانی مجازاتھای .زدند دست نپيوستند، شورشھا

 ساختمانھای ھایپنجره از گردند،می آويزان پا از زدند،می آتش زنده زنده زدند،می کتک مرگ حد تا را "نامطلوبان"

 .شدند کشته ھنگری در شوروی اتحاد نظاميان کودکان و زنان از زيادی تعداد .کردندمی ابپرت پائين به مرتفع

 خبرنگاران از زيادی تعداد حتی نداشت، غيرنظامی شھروندان دموکراتيک اعتراضات با شباھتی ھيچ اينھا از يک ھيچ

 .دادندیم ارائه حوادث از "واقعی" تصاوير داشتند، حضور شورشيان صفوف در که غربی

  ۀتاريخچ :امريکا ديگر صدای" کتاب در (آزاد راديو) -"آزاد اروپای راديوی" کمپانی وقت مدير ،ميکلسون سيگ

 به غرب فوری کمکھای خبر ھنگری در "آزادی" راديو استوديوی ..." :نوشت "آزادی راديو و آزاد اروپای راديو

 اطمينان زدهھيجان شورشيان به ئیراديو ھایبرنامه برخی لحن ماا نبود، صريح وعده ...نه؟ يا کرد پخش را شورشيان

  .است شده داده وعده چنين که دادمی

 آزادی راه در !نکنيد سازش بمانيد، وفادار انقالب به" :شد پخش فراخوانی ئیراديو ھایبرنامه از يکی در آری،

 آنھا که گفت ھائیامريکا از انتقاد با اشتراوس فرانتس ان،لما وقت دفاع وزير و ."نگذاريد زمين بر سالح بجنگيد،

 .نکردند عمل شانۀوعد به اما کردند، اميدوار فوری کمکھای به را شورشيان ءابتدا

 به سرھنگی ۀدرج با برواکت ٢۶ او .شدند شورشيان "دفاع وزير" مالتر، پال با مالقات خواستار خارجی ديپلوماتھای

 آشوبگران .يافت ارتقاء سرلشگری ۀدرج به ناد ايمره فرمان با مبرنو ٣ تاريخ در بعد، هھفت يک و پيوست شورشيان

 پخش شوروی سربازان خشونت خصوص در و شوروی اتحاد به ھنگری الحاق بر مبنی مسکو قصد مورد در شايعاتی
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 دادگاه مجاری شھرندان والام به صدمه عمدی آوردن وارد بھانه به را شوروی اتحاد سربازان واقع، در .کردندمی

   .کردمی تھديد نظامی

 
 با بس آتش توافق حصول از پس که شود،می گفته ١٩۵۶ سال برواکت ٢٨ خصوص در سيا سازمان آرشيوی سالنامه در

 که دھد،می نشان سيا سازمان ۀشد خارج بندی طبقه از اسناد .نبود تيراندازيھا ادامه ولؤمس شوروی طرف شورشيان،

 تشکيل مأموران، دادن نفوذ آن، در .کردند طراحی و ريزیبرنامه ١٩۴٨ سال در ھائیامريکا را ھنگری شورش

 اتحاد امنيتی نيروھای ھمآھنگ کار ۀساي در .بود شده بينیپيش تخريبی عمليات اجرای و نفره ۶ -۴ مخفی ھایھسته

 .نشد ءاجرا کامل طوره ب طرح اين ھنگری و شوروی

 خودکار سالحھای لمانی،ا جنگی تفنگھای جمله، از زيادی، تسليحات "آميزمسالمت تظاھرکنندگان" وجود، اين با

 ۀواسطه ب ريشتا کشور از تسليحات اين ھنگری امنيتی سازمانھای گزارشھای به بنا .داشتند دست در ئیامريکا
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 مبرنو ٧ .داشتند اختيار در نيز ئیضدھوا ھایاکتر شورشيان .گرديدند وارد سرخ صليب نشان دارای باری کاميونھای

 سازمانھای مأموران .شد کشته پرواز تيم  .شد ساقط ئیھوا عکسبرداری ھنگام شوروی اتحاد ٢٨ -ايل ھواپيمای

 .کردند ايجاد ئیصحرا اردوگاه ريشتا قلمرو در نگریھ نظاميانشبه آموزش برای انگليس امنيتی

 شوروی اتحاد سربازان به حمله کنندگان شرکت ھنگری دادگاھھای .شد کوبيده ھم در شورش اصلی مراکز مبرنو ٩ تا

 اکثريت اما .شدند محکوم مجازات اشد به باال ۀرد مسببان ساير و مالتر پال ناد، ايمره .کردند محاکمه را ھنگری و

  .گرفتند قرار عفو مورد سال چند از پس عادی شورشيان

 باقی خروج بر داير ١٩۵۵ سال چمار ماه در شوروی اتحاد و ريشتا بين قنامهتواف امضای از پس بود، اميدوار غرب

 خروج به ١٩۵۶ سال حوادث فاشيستی، لمانا کوبيدن ھم در از پس ريشتا قلمرو رد شوروی اتحاد نيروھای ۀماند

 در ویشور اتحاد سفارت گزارشھای اساس بر اما .بشود منجر ورشو پيمان عضو کشورھای سازمان از ھنگری

 .شدند خارج بوداپست از شورشھا آغاز از پيش مدتی شوروی ارتش واحدھای تحريکات، انجام احتمال بر مبنی ھنگری

 از ادامه، در و نموده پيشروی شوروی اوکراين مرز تا توانستندمی ناتو ارتش نيروھای شورش، موفقيت صورت در

 خود که ،)است شده ذکر "سيا" سازمان آرشيو در نيز موضوع اين( نندک استفاده يوگسالوی به حمله برای ھنگری قلمرو

 آن در امپرياليستھا اگرچه( گرديدمی سوسياليستی کشورھای جمعی امنيت ساختار کل در انشقاق بروز موجب نيز آن

 در و شرقی اروپای سوسياليستی کشورھای و سوسياليستی نظام توانستند ھشتاد ۀدھ اواخر در اما نشدند، موفق دوره

 .).م .سازند نابود کلیه ب را شوروی اتحاد آنھا، رأس

  

html.47098-1956-osen-krovavaja-vengria/2018/11/10/news/ru.fondsk.www://https 

 شيری .م .ا

 ١٣٩٧ عقرب -آبان ٢٣

 

 

  


