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 تالش بی بی سی برای انحراف جنبش انقالبی مردم ايران
   

کند  خاسته اند سعی میاکنون نيز که در دھھا شھر ايران مردم به پا 

از يکطرف اصالح طلبان را می .  مصنوعی ايجاد کندۀيک دو گان

آورد که به مردم در مورد عواقب قدرتگيری سلطنت طلبان و 

دھند و از  مجاھدين و دخالت امريکا و فروپاشی کشور ھشدار می

 جز سلطنت طلبان صدای ديگری در جنبش داخل و ئی ديگر گوئیسو

ی بی ئن و صاحب نظران چپ انقالبی به طور کامل تحت سانسور رسانه فعاال!. سيون وجود ندارد؟در صفوف اپوزي

 انقالبی ۀکند در آستان با برجسته کردن يکی دو شعار در طرفداری از رژيم شاه در دو سه شھر سعی می. بی سی ھستند

   بتراشدنوين برای مردم ايران به نفع قدرتھای امپرياليستی رھبر برای اين جنبش

*****  

 دائمی در ۀ ميليون شنونده يا بينند١۵ خودش حدود ۀ خارج کشور است که به گفتۀبی بی سی فارسی مھمترين رسان 

در فقدان آزادی . کند  مين میأ بريتانيا تۀ کالن اين رسانه با حدود صد کارمند را وزارت خارجۀبودج. ايران دارد

ن نقش بی بی سی از حد يک بنگاه خبررسانی فراتر رفته و قادر به جھت فعاليت احزاب سياسی اپوزيسيون در ايرا

   .دادن ، ھدايت کردن ، منحرف کردن و رھبر تراشی برای جنبش ھا و انقالبات است

 وقتی مسجل شد که رژيم شاه رفتنی است اين رسانه و ساير ۵٧ياد داريم که در جريان انقالب ه خوبی به  ما بۀھم

ای غربی از ترس افتادن قدرت سياسی به دست چپھا تمام تالش خودشان را کردند که يک شبه از رسانه ھا و دولتھ

در جريان برگزاری .  امکانات خبری خود را در اختيار روحانيت قرار دادندۀآدمی مثل خمينی رھبر بتراشند و ھم

ل از شرکت در اين مضحکه و حمايت از  اخير در رژيم اسالمی نيز اين رسانه با حمايت کامۀنمايشات انتخاباتی دو دھ

ويژه چپ انقالبی ايران به گوش ه جناح به اصطالح معتدل نظام، نھايت تالش خود را کرده که صدای تحريم کنندگان ب

ی با طرفداران ئھمين چند ھفته پيش نيز وقتی کارزار پشيمان ھستم راه افتاد اين رسانه با مصاحبه ھای زنجيره . نرسد

خواھند دولت آقای   بيرون و داخل کشور سعی نمود اين کارزار را به اصولگرايان نسبت دھد که میاستحاله در

 مصنوعی ۀکند يک دو گان اکنون نيز که در دھھا شھر ايران مردم به پا خاسته اند سعی می. روحانی را تضعيف کنند

از يکطرف اصالح طلبان را می آورد که به مردم در مورد عواقب قدرتگيری سلطنت طلبان و مجاھدين و . ايجاد کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 جز سلطنت طلبان صدای ديگری در جنبش ئی ديگر گوئیدھند و از سو دخالت امريکا و فروپاشی کشور ھشدار می

ب نظران چپ انقالبی به طور کامل تحت سانسور رسانه ن و صاحفعاال!. داخل و در صفوف اپوزيسيون وجود ندارد؟

 ۀکند در آستان با برجسته کردن يکی دو شعار در طرفداری از رژيم شاه در دو سه شھر سعی می. ی بی بی سی ھستندئ

  .انقالبی نوين برای مردم ايران به نفع قدرتھای امپرياليستی رھبر برای اين جنبش بتراشد

ن دن کل اين رسانه توسط روزنامه نگاران دوخردادی و اصالح طلب و نيز شماری از فعاالالبته با توجه به قرق ش

 اين رسانه بيشتر حفظ وضع موجود و ھشدار درباره بروز آنارشی و ۀھنوز راستای عمد" چپ دولت دار"سابق 

سلطنت طلبان را از آب !! کند اما در عين حال با برگ ديگری نيز دارد ھوشيارانه بازی می. آشفتگی در ايران است

ۀ  بگويند از اين رسانءممکن است برخی رفقا. رود  نمک خارج کرده و به طور پيوسته سراغ آنھا برای مصاحبه می

 اين رسانه از ماليات کارگران و زحمتکشان ً پير چه انتظاری داری؟ بايد بگويم که اوالهامپرياليستی متعلق به روبا

 زير بار جھتگيری به نفع اين يا آن ًکند و ابدا ی بودن میئ ادعای بی طرف بودن و حرفه ًنياکند و ثا بريتانيا ارتزاق می

  .جريان سياسی نمی رود

 جداست که ھمواره سياست شان در قبال -  راديو فردا و من و تو -حساب رسانه ھای بزرگ ديگر نظير صدای امريکا 

 .فعالتر بوده اند... وران امريکا و اسرائيل و اصالح طلبان حکومتی تندتر و در دادن تريبون به مزد

 بايد سراغ بديل و گفتمانی بروند که نه فقط ٨٨ و يا جنبش ۵٧مردم ايران الزم است آگاه باشند که اينبار خالف انقالب 

کند و ضمن تالش برای سرنگونی  برای آزادی و سکوالريسم بلکه برای عدالت اجتماعی و برابری نيز مبارزه می

و به ھيچ وجه در پی البی کليت جمھوری اسالمی به شدت با قدرتھای امپرياليستی و ارتجاعی نيز مرزبندی دارد انق

   .مپ نئوفاشيست و ناتانياھوی صھيونيست و ملک سلمان مرتجع نيستجلب حمايت تر

 از دست ئیبرای رھا قبلی درس بگيرد و ۀتواند از انقالبات و جنبشھای شکست خورد آيا قيام نوين مردم ايران می

  نی ديگر نيفتد؟ان به دامن مرتجعامرتجع

  ٢٠١٧مبر  دس٣١

   

  


