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 چرا بی بی سی فارسی سراسيمه شده است؟

  
سفانه أمت. روند و سياستگذاری می کنند کنند و راه اربابان خود می ھميشه سر بزنگاه پشت مردم کشورمان را خالی می

 اينگونه رسانه ھا بسياری از نخبگان جنبش چپ را که نا اميد از توان توده ھا ۀ ھای مالی و مخاطبان گستردئیتوانا

نھا آن شخصيت ھا با حضور خود در اينگونه رسانه ھا تالش کردند که به  نيز فريب داد و اي،بوده اند و مھيا خور ھستند

کنند برای جنبش سراسری و راديکال  که فريب خورده اند و امروز را که اين رسانه ھا تالش می وجھه ببخشند حال آن

را از محتوی کنند که جنبش جاری  دھند و کوشش می دست آنھا نمیه مردم کشورمان رھبر تراشی کنند و بلندگو ب

 گذشته خود و ۀھم از اينرو ضروری است که اين چھره ھای پرسابق.  نديدند، خود تھی کنندۀزادی طلبانآعدالتجويانه و 

  .عشقبازی ھای سياسی خود با اين رسانه ھای مزدور و وابسته را بازنگری و نقد کنند

*****  

  با طناب ترامپ نبايد به چاه رفت

 اجتماعی در ايران رخ –اه و استان تھران و پس لرزه ھای آن جاری بود که زلزله ای سياسی کرمانشۀ ھنوز اخبار زلزل

آغاز شده بود با سرعتی غير قابل تصور و توصيف به شعار مرگ بر ) نه به گرانی(اين اعتراضات که با شعار . داد

ته بود زبانه کشيد و بسرعت سراسر آتشی که زير خاکستر نھف. ديکتاتور و ھدف قرار دادن کليت نظام حاکم مبدل شد

 واقعی بسياری از افراد شناخته ۀچھر. رام نبوده استآدر اين چھار روز ھيچ کجای کشورمان . کشورمان را دربرگرفت

بخش . ی وابسته در ھمين چھار روز نقاب افکنده و سيمای حقيقی شان را نشان دادندئ سياسی و نھادھای رسانه ۀشد

 را ترجيح داده اند و برخی از اين اصالح طلبان کھنه کار سياسی که مشتری پرو پا قرص و خانه بزرگی از آنھا سکوت
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 اوليه و سازمانده اين ۀزاد رسانه ھای معلوم الحال ھمانند بی بی سی فارسی و من و تو ھستند حتی مدعی شدند که ھست

ت خيابانی را مال باختگان قربانی فساد مالی  نيروی اوليه ای اعتراضایبرخ. اعتراضات خود اصول گرايان بوده اند

که اين افراد از اخبار سياسی داخل کشورمان بی خبر مانده اند که مال باختگان مدت ھا در  کنند حال آن فرض می

کند از ھمان   میئی آقا خدا،کند  میئیکه شعار مرگ بر ديکتاتور و شعار ملت گدا ضمن اين. خيابان و معترض بودند

 راديکاليزه ۀرا نتيج لق زدن ھای ابتکاری و ابداعی خود آنعکه اينان با م مر در ميان مردم جاری بود حال آنابتدای ا

 اعتراض به فقر و شرايط ۀآغاز شد که نشاندھند) به گرانی! نه(نام ه  اين اعتراضات ب،دوم. دانند شدن اين قيام می

 دانشجويان با ،سوم.  قربانيان فساد مالی نيز جزئی از آن ھستنداقتصادی بسيار بحرانی و وخيم زيستن در ايران است که

 آسمان ريسمان کردن ھای اين ماله کشان ۀ  خط بطالنی بر ھم، ديگر تمومه ماجرا– اصولگرا ،شعار اصالح طلب

  .رفورميست کشيدند

  حال بايد دانست ماجرای بی بی سی فارسی و افرادی از اين دست چيست؟

 سياسی بوده است که از مطالبات و راديکاليسم ئی معلوم الحال و اين افراد بر ايجاد فضاۀاين رسان تالش سالھای دراز 

ل شده به اھرم ھای و کنترئیرھای نفتی و امپرياليستی بتوانند در فضاال بوی چپ ندھد تا به ياری د،ی تھی باشدئتوده 

 تاريخی ديگر و برای اربابان امپرياليست ۀيک دورقدرت دست يابند تا راه چپاول و تاراج و سرکوب مردم را برای 

 مجيز اصالح طلبان داخل را تا کنون گفته اند و از سوی ديگر نيم نگاھی به بقايای سلطنت ئیاز سو. خود ھموار کنند

زحمتکش  نيازھا و مطالبات بنيادين توده ھای ،آنچه ھميشه استتار کرده اند. پھلوی و منابع مالی امپرياليستی داشته اند

لحاظ طبقاتی بشدت با خواست ھا و نيازھای کارگران و زحمتکشان کشورمان دشمنی ه کشورمان بوده است زيرا ب

  . دارند

 نظير بی بی سی فارسی اشاره داشته ام ھميشه سر بزنگاه پشت مردم ئیپيش از اين نيز به نقش و جايگاه رسانه ھا

 ھای مالی و مخاطبان ئیسفانه تواناأمت. روند و سياستگذاری می کنند میکنند و راه اربابان خود  کشورمان را خالی می

 نيز ، اينگونه رسانه ھا بسياری از نخبگان جنبش چپ را که نا اميد از توان توده ھا بوده اند و مھيا خور ھستندۀگسترد

که فريب  ھه ببخشند حال آننھا وجآفريب داد و اين شخصيت ھا با حضور خود در اينگونه رسانه ھا تالش کردند که به 

کنند برای جنبش سراسری و راديکال مردم کشورمان رھبر تراشی  خورده اند و امروز را که اين رسانه ھا تالش می

 خود ۀزادی طلبانآکنند که جنبش جاری را از محتوی عدالتجويانه و  دھند و کوشش می دست آنھا نمیه کنند و بلندگو ب

 خود و عشقبازيھای سياسی خود با اين ، گذشتهۀاينرو ضروری است که اين چھره ھای پرسابقھم از .  نديدند،تھی کنند

  .رسانه ھای مزدور و وابسته را بازنگری و نقد کنند

 حاکمان نقشه ھای سرکوبی شوم ًآنطور که از شواھد و قرائن پيداست اعتراضات به روز پنجم ھم خواھد کشيد و قطعا

 ۀری اسالمی نزديک به چھاردھه جز زبان خشونت و سرکوب عرضه نکرده است و چوبجمھو.  شان دارندۀدر مخيل

 مردم ۀبه ھمين علت اين انتظار که فرياد عدالتجويان. اعدام و شالق خود را ھمه جای اين سرزمين برپا کرده است

 برای اصالح ئیمردم جاکه راديکاليسم نھفته در خشم بحق  ويژه اينه  کشورمان را بشنود غير محتمل است بۀستمديد

آنچيز که در . نه از هللا و اکبر پشت بامی آنھا خبری است و نه از ياحسين ميرحسين شان. طلبی باقی نگذاشته است

که دنباله ھای آنھا نيز آچمز شده اند و جز تجمعات راديکال برابر  شود اين خارج کشور و تبعيديان نيز بوضوح ديده می

  . خبری نبوده استسفارت ھای رژيم تا کنون

مپ و پ يا جريانات سياسی وابسته به ترمشود تا اين جنبش را منتسب به تر که تالش ھای بسياری انجام می ديگر اين

مپ تر. کوب تظاھرکنندگان خواھند بردشيوخ عربستان جلوه دھند و حکومتيان بيشترين بھره را از اين تالشھا برای سر
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مريکا را ممنوع اعالم کرده بود و ا ايرانيان به ۀ شده است که چندی قبل ورود ھمزمانی مدافع ايرانيان در خيابان

مردم کشورمان ھنوز تاريخ سياه سرکوب و سانسور ) .  شر مرسان،ما را به خير تو اميد نيست(بجاست که گفته شود 

ا طناب دانند که ب خوبی میخاطر می آورند و تجاربی چند را نيز پشت سر نھاده اند و به پادشاھی رژيم پھلوی را ب

  .رھای شيوخ عرب نبايد به چاه بروندالمپ و وابستگان به دتر

  بھروز سورن
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