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  ١١کارزار دروغ پردازانکارزار دروغ پردازان
  

اين روزها دنيای سرمايه داری کارزاری واقعًا ديوانه وار و هيس8تريک را علي8ه م8ا            

آغاز کرده است، اما به هيچ وجه نبايد بويژه در اين موقعيت نگران شد و دليلی ب8رای   

 ترتيبی داد که من خالصه ای از اخبار ٢ديروز رفيق چيچريت. نگرانی نيز وجود ندارد

 اي88ن . فک88ر م88ی ک88نم ب88رای ش88ما ني88ز جال88ب باش88د  . ر م88ورد اي88ن مس88أله را درياف88ت ک88نم د

رفيقی که اي8ن   . پردازان درباره اوضاع روسيه    خالصه ای است از اخبار کارزار دروغ      

 خالص88ه را تهي88ه ک88رده م88ی نويس88د، مطبوع88ات اروپ88ای غرب88ی هرگ88ز ت88ا اي88ن ان88دازه در   

گي88ر اختراع88ات عجي88ب در ب88اره روس88يه    چن88ين در پ88ردازی اف88راط نک88رده و اي88ن   دروغ

  .  شوروی در رسانه های عمومی نشده بودند که در اين دو هفته مشاهده کرده ايم

از اوائل ماه مارس مطبوعات اروپای غربی سيلی از اخب8ار دروغ8ين روزان8ه را در              

پيروزی ضدانقالب، پناهنده شدن : باره شورش ها در روسيه شوروی جاری کرده اند       

تروتسکی به کريمه، اهتراز پرچم سفيد بر فراز ک8رملين، ب8ر پ8ا ش8دن س8نگرها              لنين و   

ها، حمله گروه های بيش8ماری از   در مسکو و پتروگراد و جاری شدن خون در خيابان 

                                                 
  .٢٦٧ -٧٠ مجموعه آثار ص ص ٣٢ جلد -از سخنرانی پايانی لنين در کنگره دهم حزب - ١
٢ - G.V.Chicherin  ١٩١٨-٣٠(  کميسر امور خارجه بعد از تروتسکی.(   
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 ب8ه  ٣کارگران همه جا به مسکو برای سرنگونی دول8ت ش8ورايی، پناهن8ده ش8دن ب8ودنی               

و ليست درازی از اين (  روسيه شورشيان، پيروزی ضدانقالب در تعدادی از شهرهای

 دامن88ه و روش اي88ن ک88ارزار،  ). گي88ردی ش88هرها ک88ه ک88م و ب88يش هم88ه اي88االت را درب88ر م88   

  .برنامه ريزی همه جانبه دولت های هدايت کننده آن را فاش می سازند

در دوم م888ارس وزارت خارج888ه از طري888ق بنگ888اه خبرگ888زاری خ888ود اي888ن اخب888ار را        

اص88له ب88ولتنی مبن88ی ب88ر قي88ام کرونش88تات، بمب88اران       غيرمحتم88ل اع88الم ک88رد، ول88ی بالف   

  .پتروگراد بوسيله ناوگان کرونشتات و جنگ خيابانی در مسکو را منتشر کرد

در دوم م88ارس تم88ام روزنام88ه ه88ای بريتاني88ايی گ88زارش ه88ايی درب88اره ش88ورش در         

 ١٤لنين و تروتسکی به کريم8ه گريخت8ه ان8د،         : پتروگراد و مسکو را به چاپ رسانيدند      

سس8ان ش8دند، انب8ار مهم8ات و     ؤ نفر ک8ارگر در مس8کو خواس8تار تش8کيل مجل8س م       هزار

 کورس888ک در دس888ت ک888ارگران شورش888ی اس888ت، منطق888ه      -ايس888تگاه راه آه888ن مس888کو  

  .واسيلفسکی اوستروف در پتروگراد کامًال در دست شورشيان است

بگذاري88د از گ88زارش ه88ای رادي88ويی و تلگ88راف ه88ای رس88يده در خ88الل چن88د روز بع88د     

در سوم مارس کليشکو از لندن تلگراف زد که رويتر چن8د ش8ايعه        : هايی بياورم نمونه  

  .بی اساس در باره قيام در پتروگراد را گرفته و بطور ممتد پخش کرده است

مايسون خبرنگار برلين به نيويورک تلگرافی مخابره م8ی کن8د ب8ا اي8ن               : ششم مارس 

 مهمی ايف8ا م8ی کنن8د و ب8ه اي8ن      محتوی که کارگران آمريکايی در انقالب پتروگراد نقش      

دليل چيچرين به ژنرال هانکی دستور داده است که مرزها ب8روی مه8اجرين از آمريک8ا      

  .بسته شوند

زينويوف به اورانينبام گريخته است، توپخانه س8رخ مق8ر ک8ارگران در             : ششم مارس 

  ).تلگراف ازوگياند( مسکو را به توپ بسته است، پتروگراد در محاصره است

                                                 
٣ - S.M.Budnenny       از فرمان88دهان نظ88امی ش88وروی در جن88گ علي88ه دنيک88ين و ورانگ88ل 

  .معروف شده بود
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رول در خياب8ان ه8ای     کليشکو گ8زارش م8ی ده8د ک8ه براس8اس اخب8ار از             : مارسهفتم  

مسکو سنگرها برپا شده، روزنامه ه8ا از هلس8ينکی گ8زارش م8ی دهن8د ک8ه گ8روه ه8ای              

  .ضدبلشويک چرنيگوف را گرفته اند

 ٢٥مسکو و پتروگراد در دست شورش8يان اس8ت، ش8ورش در اودس8ا،         : هفتم مارس 

 در س88يبری پيش88روی م88ی کنن88د، کميت88ه انقالب88ی در ه88زار ق88زاق ب88ه س88رکردگی س88مينوف

     گ88زارش از مرک88ز  (پتروگ88راد کنت88رل اس88تحکامات و ناوگ88ان را در دس88ت گرفت88ه اس88ت      

  ).بی سيم پولدو در انگلستان

يک چهارم کارخانه های پتروگراد شورش کرده اند، قيام ضدبلشويک         : هفتم مارس 

  ).از ناون(در وليهينيا به وقوع پيوسته است 

پتروگراد تحت کنترل کميت8ه انقالب8ی اس8ت، روزنام8ه ل8ومتن ب8ه نق8ل از             : هفتم مارس 

  ).از پاريس(لندن گزارش می دهد، پرچم سفيد بر فراز کرملين برافراشته شده است 

ه8ايی از ارت8ش       تصرف ک8رده ان8د، بخ8ش        را شورشيان کراسناياگورکا : هشتم مارس 

بش88کيری ه88ا را ب88ر ض88دپتروگراد در ايال88ت پاس88کوف ش88ورش ک88رده ان88د، بلش88ويک ه88ا  

  ).از پاريس(اعزام کرده اند 

مطبوعات می پرسند، آيا پتروگراد سقوط کرده اس8ت    : تلگراف کليشکو : دهم مارس 

تروگ88راد تح88ت کنت88رل  پبن88ا ب88ه گ88زارش ه88ای رس88يده از هلس88ينکی، س88ه چه88ارم    . ي88ا ن88ه

کی، و يا براساس گزارش ه8ای ديگ8ر، زينوي8وف، عملي8ات را             تروتس. شورشيان است 

س8اير گ8زارش ه8ا،     بن8ابر . از مرکز خود در توسنا و ي8ا از دژ پيتروپ8ل رهب8ری م8ی کن8د              

  .بروسيلوف به فرماندهی کل قوا منصوب شده است

ه88ای رس88يده از ريگ88ا ح88اکی اس88ت ک88ه در روز نه88م م88ارس پتروگ88راد بج88ز       گ88زارش

 تسخير شده، ارتش سرخ تا گاچينا عقب نشينی کرده، اين است ايستگاه راه آهن تمامًا

وزارت ". م8رگ ب8ر ش8وراها و م8رگ ب8ر کمونيس8ت ه8ا       : " شعار اعتصابيون پتروگ8راد  

جن88گ بريتاني88ا اع88الم م88ی کن88د هن88وز روش88ن نيس88ت ک88ه آي88ا شورش88يان کرونش88تات ب88ه       
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 دژ پيتروپ8ل   شورشيان پتروگراد پيوسته اند، اما بنا به اطالع8ات موج8ود زينوي8وف در             

  .بسر می برد و او آنجا ارتش شوروی را فرماندهی می کند

ساراتوف تب8ديل  : من از ميان انبوه جعليات در اين دوره فقط چند نمونه را بر گزيدم    

آت8ش طغي8ان   ). ن8اون، ي8ازدهم م8ارس   (به يک جمهوری مستقل ضدبلشويک شده اس8ت   

جنگ ميان لش8کرهای  ). بعهمان من(ضدبلشويکی در شهرهای سواحل ولگا برپا شده      

  ).همان منبع(روس های سفيد و ارتش سرخ در ايالت منيسک ادامه دارد 

لومتن گزارش می دهد که تعداد زيادی از قزاق های منطقه : پاريس، پانزدهم مارس

  .کوبان و دان شورش کرده اند

ناون در چهادهم مارس گزارش داد که سواره نظام لش8کر ب8ودنی نزدي8ک اورال ب8ه               

در زمان ه8ای مختل8ف ش8ورش ه8ايی در پس8کوف، اودس8ا و س8اير                 . ورشيان پيوست ش

  .شهرها گزارش شده است

کراسين در نهم مارس تلگرافی زد مبن8ی ب8ر اينک8ه خبرنگ8ار واش8نگتن ت8ايمز اع8الم           

ک88رده اس88ت ک88ه حکوم88ت ش88وروی نف88س ه88ای آخ88رش را م88ی زن88د و بن88ابراين آمريک88ا      

گزارش های مختلف به نقل    . دولت متزلزل نيست  خواهان ايجاد روابط مستحکم با اين       

از محافل بانکی آمريکا توض8يح م8ی دهن8د ک8ه در ش8رايط فعل8ی تج8ارت ب8ا روس8يه ي8ک               

  .قمار خواهد بود

در چه88ارم م88ارس گ88زارش داد ک88ه محاف88ل  " ديل88ی کرونيک88ل"  خبرنگ88ار نيوي88ورکی 

 فعل8ی ي8ک    تجاری و حزب جمهوريخواه آمريک8ا رواب8ط تج8اری ب8ا روس8يه را در زم8ان                 

پردازان بدون شک نه فقط آمريکا بلکه  هدف اين کارزار دروغ. قمار ارزيابی می کنند

  .همچنين نمايندگان ترکيه در لندن و رفراندوم در سيلسيا است

 در آنج8ا مطبوع8ات   -اتحاديه جهانی مطبوعات. رفقا اين تصويری کامًال روشن است 

ان م8الی ک8ه ص8دها ميلي8ون روب8ل در         م8دار   درصد بوس8يله ق8درت     ٩٩ند، يعنی   " آزاد" 

ه اختيار دارند هدايت می شود کارزاری در س8طح جه8انی در جه8ت من8افع امپري8اليزم ب8           

راه انداخته که نيت اصلی آن بی اعتبار کردن مذاکره برای توافقات تجاری ب8ا بريتاني8ا                
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چن88ين قص88د دارن88د م88ذاکرات ب88ر س88ر   ه88م. اس88ت ک88ه ب88ه ابتک88ار کراس88ين آغ88از ش88ده ب88ود 

     وافق88ات تج88اری بع88دی ب88ا آمريک88ا را هم88انطور ک88ه م88ن اع88الم ک88ردم در اينج88ا ص88ورت     ت

اين نشان می دهد که دش8منانی  . می گيرد و در کنگره نيز به آن اشاره شد تخريب کنند     

که ما را محاصره کرده اند و ديگر قادر به مداخله از طريق جنگ نيستند، اکنون امي8د             

کرونشتات نشانگر ارتباط آنان با بورژوازی ب8ين الملل8ی   و وقايع . به شورش بسته اند 

به هر حال ما دريافتيم که از زاويه عملی آنچه که سرمايه داری جهانی ب8يش از       . است

  .همه چيز از آن وحشت دارد، از سرگيری روابط تجاری است

  

  لنين
 ١٩٢١ مارس ١٦
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