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، پرولتاریای مجارستان قدرت دولتی را در دست ١٢٩٧ اسفند ٢٩، برابر با ١٩١٩ مارس ٢١در تاریخ 
هانی ج پس از جنگ چند سال مجارستان تنها کشوری بود که در آن موج انقالبی ،به غير از روسيه. گرفت

بود و » بال کون«ارستان مجرهبر جمهوری شورایی .  انجاميدسر به تسخير قدرت ١٩١۴-١٨امپریاليستی 
این جمهوری با حمالت . فرهنگ را در آن داشتآموزش و پرورش و نيز مقام کميسر » گئورگ لوکاچ«

 اوت همان ۶اریخ تشد، در  های بریتانيا و فرانسه پشتيبانی می بورژوازی رمانی، که از سوی امپریاليست
  .صادر شد) ١٢٩٨اول فروردین (ارس م ٢٢ه زیر در تاریخ اطالعي. سال سرنگون شد

 
  

  
  
  

  !گانبه هم
  

وایی متالشی شدن دنيای بورژ. گيرد  را در دست خود می]دولتی [رولتاریای مجارستان تمامی اختيارپامروز 
 توليد. قدم را بر دارنداین کنند که  و ورشکستگی ی حکومت ائتالفی، کارگران و دهقانان را وادار می

  .تواند کشور را از هرج و مرج محفوظ نگه دارد فقط کمونيزم است که می. کاپيتاليستی متالشی شده است
  

 تصميم گرفته است که ١کنفرانس پاریس. باشيم  مواجه میی کاملی فاجعهچنين در سياست خارجی نيز ما با 
کند،  مرز سياسی ی قطعی نگاه می اشغال به مثابه ی مرزبه کل مجارستان را اشغال نظامی کند، و به نزدیک 

نجات ما در دیکتارتوری ی پرولتاریا نهفته . سازد ممکن می سنگ را غير  خوراک و زغالارائه بدین گونهو 
بنابر این حزب سوسيال دموکرات و حزب . باشد این هدف اتحاد کامل پرولتاریا الزم می] تحقق[برای . است

 کشور را به گر مجارستان از این پس تمامی مردان و زنان کارحزب سوسياليست. اند کمونيست متحد شده
  . کند عضویت قبول می

  
این حکومت شوراهای . دهد که حکومت را به عهده گيرد  قدرت می»شورای حاکم انقالبی«این حزب به 

ی و های قدرتی مقننه، اجرائ کارگران، دهقانان و سربازان را در سراسر کشور توسعه خواهد داد، که حوزه
شود، که بالفاصله اصول سوسياليزم و  جمهوری ی شورایی مییک مجارستان . دننقضائی را اعمال ک

، ها و وسائط نقليه های بزرگ صنعتی، بانک های بزرگ، معادن، شرکت ملک. گذارد کمونيزم را به اجرا می
 ]از طریق [، بلکهبه قطعات کوچک] ها زمين[اصالحات ارضی نه از طریق تقسيم .  خواهند شداشتراکی

                                                 
ها و  های امپرياليستی ی پيروزمند شرايط صلح را بر قدرت  که در آن قدرت١٩١٩نشستی در سال : »کنفرانس صلح پاريس « 1

در مورد تسليم شدن (»  تری آنون«و ) در مورد تسليم شدن آلمان(» ورسای«قراردادهای . کشورهای شکست خورده تحميل کردند
  .  که در اين اجالس تهيه شدنداز سلسله قراردادهايی بودند) مجارستان



بر گرسنگی و نيازمندی احتکار گران، و آنان که اسودبه . شوراهای تعاونی به اجرا گذاشته خواهند شد
  . رحمانه برخورد خواهد شد کنند، بی می
  
مرگ حکم های غارتگر با  انقالب و یاغی ضدراهزنان . باشد  خواهان انضباط آهنين می»شورای حاکم«

دیکتاروری ی کارگران و از تا  دهد که شورا یک ارتش پرولتری ی قدرتمند سازمان می. شدخواهند مجازات 
ی  رومانی و بورژوازی ٢های»بویار«داران و زمينداران مجارستان، و همچنين  دهقانان بر عليه سرمایه

  . حمایت کندسلواکیچک
  
 وکند،  شورایی روسيه اعالم میآرمان خود را با حکومت معنوی و صميميت و همدلی کامل ] شورای حاکم[

درودهای برادرانه به کارگران انگلستان، فرانسه، ایتاليا و آمریکا . دده به آن پيشنهاد پيمان نظامی می
های  درنده ی حکومتو  شرورانه شکرکشی که حتی برای یک دقيقه هم لدخوان فرستد، و آنان را فرا می می

کارگران چکسلواکی، رومانی، . مل نشوندحرستان را متداری بر عليه جمهوری شورایی مجا سرمایه
های  ها، زمينداران و خواندان»بویار«به الحاق پيمان نظامی بر عليه بورژوازی، را واسی وربستان و کرص

 مسکو فرا خود بهالحاق به گسست با پاریس و و آلمان را آلمان -اتریش کارگران. دکن سلطنتی، دعوت می
  . دست مقابله کنندبهالح سفاتح های  امپریاليستبا ری ی شورایی احياء کنند، و ، که یک جمهودخوان می
  

کنيم تا   مبارزهکهبایست  ما می. باشيم ی که با آن روبرو خواهيم شد، آگاه مییها ها و فداکاری ما به سختی
. ]کسب نمایيم[را  خود ی و هستی مان  آزادی ی برادارنوآذوقه خوراک و معادن خود را آزاد کنيم،  و منابع

به کنيم که بر ما سختی، تهی دستی و رنج   ما مسيری را انتخاب می.مينان داریمطما به شجاعت پرولتاریا ا
توانيم که به پيروزی ی نهضت سوسياليزم کمک کنيم،  این ترتيب ما میخواهد آورد، چونکه فقط به ارمغان 

  . یا مشغول کار شوند و یا وارد ارتش پرولتری شوندوانيم کهخ ما همگی را فرا می. را رها کنيم جهان و
  
  
  

  
  
  
، انتشارات ٩١-٩٣. ص.جلد دوم، ص، »تاریخ مستند کمونيزم«، )ویراستار(نيلز اد. رابرت و :نبعم
   .١٩۶٢، نيویورک، »وینتج«
  

  .٢٠٠۶ مارس ٢٠مراد شيرین، : مهترج
  
  

  نشر کارگری سوسياليستی
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