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 نقش رسانه ھای وابسته در حفظ نظام واليتی و کسری اپوزيسيون سرنگونی طلب

مرور زمان به ه آ ب-ب-ن- و- ن سياسی قلم زن در فضای مجازی در کانون ر ھا و فعاالباری به ھر جھت تجمع رسانه

 سياسی خبری را در خود جای داده بود و ۀکانونی که اميدھای بسياری را ايجاد کرده بود و دھھا رسان. خاموشی گرائيد

صار خبری ھمچنان در دست بنگاھھای ی ايجاد نشد و انحئآلترناتيوی رسانه . اد به فعاليت خود پايان د،ھمراھش بودند

تعدادی از رسانه ھا از فعاليت و ادامه کاری باز ايستادند و بقيه نيز و .  مالی به کشورھای امپرياليستی باقی ماندۀوابست

اما در اين اوقات بی بی سی فارسی بازتاب خبر مرگ يک جالد پايه گذار . ھنوز به کار خود اما پراکنده ادامه می دھند

 تاخت و تاز حاميان رژيم در ۀی خود کرد و عرصئھوری ننگين اسالمی را لحظه به لحظه خوراک خبری و رسانه جم

  خارج از کشور شد

*****  

 تلويزيون برابری با شاعر مردمی و عضو مصاحبۀ. را نداشتم اين متن را روزھا پيش نوشتم اما فرصت تکميل آن 

  .شر کنمرا منت سازمان راه کارگر موجب شد تا آن

  گفتگوی حسن حسام با اين رسانه را اينجا ببينيد

 ايجاد رسانه ای مستقل و آزاد برای  سايت گزارشگران با درک ضرورتۀنزديک به يک دھه پيش جمع اداره کنند 

ی و انحصاری وابسته به منابع مالی کشورھای خارجی ھمانند بی بی سی فارسی و راديو ئمقابله با توطئه ھای رسانه 

 فراخوانی عمومی منتشر کرد و از اداره کنندگان رسانه ھای کوشا در اطالع رسانی دعوت به ،فردا و صدای آمريکا

 فعال سياسی اجتماعی برگزار ۀ پالتاکی با حضور بيش از پنجاه خبرنگار و نويسندۀچندين جلس.  نمودرايزنی دراينباره

تالش ھای اين مجموعه از . که قطبی خبری در برابر مالمندان خبری موجود ايجاد گردد قوت گرفت اميد به آن. شد

ن سياسی ر مورد نقد شديد بخشی از فعاالی مورد حمايت بخشی از اپوزيسيون در خارج از کشور بود و جھتی ديگئسو

  . بود که اغلب در فضای مجازی تالش می کردندکانون روزنامه نگاران و نويسندگان برای آزادینام نھاد . قرار داشت

  :موافقان تشکيل اين نھاد گفتند

دگان ايران در تبعيد چھره ھای سياسی شناخته شده از جمله بھرام رحمانی عضو کانون نويسن. بگذار صد شکوفه بشکفد

  .از آنجمله بودند

  : مخالفان گفتند

  اينھا که ھستند که خود را روزنامه نگار و نويسنده معرفی می کنند؟
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برخی از تشکل ھای سياسی چپ نماينده ای را برای شرکت و ھمچنين نظارت بر اين تجمع غير رسمی فرستادند و 

. ی داشتندئرکت فعال برای پاگرفتن اين نھاد مستقل و آزاد رسانه نوعی شه ب. گوشه ای از امور را در دست گرفتند

را در محافل خود به نقد کشيدند بلکه با دھن کجی به اين نھاد نوپا رھبران  بخشی از تشکل ھای چپ راديکال نه تنھا آن

   .مريکا و راديو فردا فرستادندابنگاھھای مزدور بی بی سی فارسی و صدای ! خود را برای زيارت 

نه تنھا در شکل گيری آلترناتيو .  ضد امپرياليستی ھستندۀی ھستند که مدعی مبارزئ ھمين تشکل ھا از جمله نھادھاًاتفاقا

 ھمياری نداشتند بلکه در برابر آن نيز با اقدام بی کانون روزنامه نگاران و نويسندگان برای آزادیی و مردمی ئرسانه 

به ! شرکت فعاالنه درميزگردھای مکرر و شوھای اين بنگاه ھای خبری امپرياليستی و با   تشکيالتی خود ايستادندۀسابق

  !!مبارزات ضد امپرياليستی خود رنگ و جالی تازه ای بخشيدند

توان بر اساس برنامه ھای موردی آنھا مورد قضاوت قرار داد چرا  اين رسانه ھای وابسته را نمی: ( پيشترھا نوشتم که

ر عمل مشاھده کرده ايم که آنھا يکباره و ناگھانی در لحظات سرنوشت ساز سياسی و تاريخی چھره که نشان داده اند و د

   ).عوض می کنند و در بست بر اساس تمايالت اربابان متمول خود سياست ساز می شوند

 مرگ ھاشمی رفسنجانی يکی از ھمان لحظات سياسی و تاريخی بود که تمامی امکانات دستگاه خبری بی بی سی

آنھا از بيخ و بن مرگ ھاشمی رفسنجانی آدمکش . فارسی برای جھت دھی به سياست گذاری خود و اربابانش بسيج شد

 بزرگ تاريخی برای مردم کشورمان تصوير کردند و بی بی سی فارسی برای ۀعنوان يک ضايعه ی را بئحرفه 

  . شد ،قای رژيم را سعادت بشريت می ترمينال رفت و آمد چھره ھای معروف اصالح طلب که ب،روزھای متوالی

مرور زمان به ه آ ب-ب-ن- و- ن سياسی قلم زن در فضای مجازی در کانون رباری به ھر جھت تجمع رسانه ھا و فعاال

 سياسی خبری را در خود جای داده بود و ۀکانونی که اميدھای بسياری را ايجاد کرده بود و دھھا رسان. خاموشی گرائيد

ی ايجاد نشد و انحصار خبری ھمچنان در دست بنگاھھای ئآلترناتيوی رسانه .  فعاليت خود پايان داد به،ھمراھش بودند

تعدادی از رسانه ھا از فعاليت و ادامه کاری باز ايستادند و بقيه نيز و .  مالی به کشورھای امپرياليستی باقی ماندۀوابست

  .ھنوز به کار خود اما پراکنده ادامه می دھند

ن اوقات بی بی سی فارسی بازتاب خبر مرگ يک جالد پايه گذار جمھوری ننگين اسالمی را لحظه به لحظه اما در اي

سازگارا بنيان گذار .  تاخت و تاز حاميان رژيم در خارج از کشور شدۀخوراک خبری و رسانه ای خود کرد و عرص

 سياسی ناميدند و ۀ ملی و نابغۀسنجانی را چھر رفان، نبوی و بھنود و فرخ نگھدار معلوم الحال و ساير،سپاه پاسداران

بی بی سی فارسی و مجريان مزدورش لحظه به لحظه در انتشار .  سينه زدند وقمه زنی کردند،برايش اشگ ريختند

کال و سرنگونی طلب ی نرسيد ھمانا اپوزيسيون راديئجاه که صدايش ب ديگر سبقت گرفتند و آن مراسم عزايش از يک

ی نرسيد و به تماشای سياست گذاری اين ئجاه صدايش ب. ی رسا و متناسب و روشنگر در اختيار نداشتئبود که بلندگو

چنانچه ضرورت ھای . گزد مسخ شدگان اپوزيسيون خارج کشور اما کک شان ھم نمی. بنگاھھای مزدور پرداخت

  .و نه حال و آينده خود زندگی می کنند ۀ شان را ھم بزند باز نمی کنند زيرا با گذشتۀسياسی در خان

 روزنامه ،ن سياسی مستقلتواند از دل فعاال ی به اين نياز فوری تنھا میئپاسخگو. اين ضرورت ھمچنان باقی است

  . ی آزاد و مردمی متولد شودئنگاران و نھادھای رسانه 
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