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 صبا راھی

  ٢٠١١ جوالی ٠٩

 

  ر موضع طبقاتی کدام؟ييتغ

  ؟"اشرف دھقانی"بی بی سی يا 
 

 –بی بی سی " يال دھماسبی با عنوان  سھ– خلق ئین چريکھای فدايلی دريافت داشتم از يکی از فعاالمدتی پيش ايم

از "  از اشرف دھقانی تحت عنوان یکه آن ايميل حاوی لينکی بود از سايت بی بی سی که نوشته ا" اشرف دھقانی

  .را درج نموده بود" پاسخ به ضرورت زمان تا گسست از تئوری

نوشته ھای شان را از طريق ارسال ايميل  که ئی ايميل و ساير دوستان و رفقاۀياد دارم فرستنده که که ب ئیتا آنجا

داشتم با وجود انتشار آن نوشته ھا در سايتھای متعدد اما لينک سايت خودشان يعنی سايت سياھکل را  دريافت می

دھند که لينک  شد حدس زد که ترجيح می و از اين روش آنان میرھره ب. دنداشت برای آدرس ايميل ھا ارسال می

 دارند با وجودی که مثال سايت روشنگری يا سايتھای ديگر که بخش اظھار نظر ھم دارند و سايت سياھکل را ارسال

  .اينکار تا اندازه ای قابل درک است. کار نمی بردنده  نظرات مختلف نيز باشند را بۀمی توانند منعکس کنند

 بودجه ۀنگليس است که با ھزينکه بر ھيچ کس پوشيده نيست که بی بی سی يکی از بلندگوھای امپرياليسم ا ئیاز آنجا

ای ھنگفت در سراسر جھان مشغول به پيشبرد اھداف شوم امپرياليستھاست، مثال ماھھا کارگردانھای تلويزيونی شان 

اين " دلبازیو دست " بودن قلب و " وفور "فرستند تا  میئیھا به کشورھای محروم افريقا" ميليونر" را ھمراه 

 سودھیکه " مکانی"  به نادانھا نشان دھند که در آنجا مشغول مشورت برای ساختن غارتگران دسترنج محرومان را

دانند  خوبی دريافته اند میه  که ماھيت خون آشامی امپرياليستھا را بئیھم داشته باشد برای محرومان ھستند، و آنھا

  . کند لبی نمیکه رسانه ھای آنھا معموال بی ھيچ ھدف مشخص ارتجاعی و ضدکارگری اقدام به درج مط

ممکن است که مطرح گردد بی بی سی به مناسبت چھلمين سالگرد قيام پرشکوه سياھکل اقدام به درج مطالب نمود، 

است ، که در واقع چه وضعيت اسفباری سبب گرديده که بلندگوی امپرياليستھای درنده " یعذر بدتر" که آنھم باز 

  ! قيام سرخ سياھکل باشد" ميدان دار " قصا نقاط جھان است بايد که ارتش وحشی شان در حال کشتار محرومان در ا

 ۀدر به روز سياه نشاندن مردم ستمديد" دکترشده" آيا مگر نقش بی بی سی با نقش و اھداف وھاب زاده ھای 

ا تفاوتی دارد که بايد وھاب زاده و آن يکی ديگری که در ان و عراق و ساير کشورھغئی مثل ايران و افسرزمين ھا
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 افشا شوند و برخورد به آنھا شود اما در ،برای چھملين سالگرد سياھکل برگزار کنند" سمينار"اطريش قرار بود 

 است که بی بی سی ئیو راستی بر چه مبنا. مورد بی بی سی  دالل خبری مطلب ھم در اختيارشان قرار داده شود

 اشرف دھقانی که ۀھفته در پايان نوشتۀ اشرف دھقانی به سايتھا؟  طوری که مثال مجلۀول ارسال نوشتؤ مسودش می

  منبع ارسال کننده بنگاه سخن پراکنی بريتانيا بی بی سی: لينکش را در زير قرار ميدھم می نويسد

95001=p?/de.hafteh.www://http  

و اقعا نبايد فکر کرد که بی بی سی چه خواب ديگری برای مردم ما دارد؟ آيا دالل خبری بی بی سی ميليونھا پوند 

ورد تا  آخود در می" استخدام" کند و ھزاران نفر را به   راه اندازی راديو و تلويزيون و صفحات اينترنتی میۀھزين

خواھد تاريخ ما آنھم  از طريق بی بی سی می" مپرياليسم مکار انگليسا "نظرات کمونيستھا را درج کند؟ آيا باز ھم

  ! ارسالی برای آن" مطالب " کند؟ آنھم با استفاده از " نگارش" تاريخ مبارزات ضدامپرياليستی ما را 

ای جه  خلق بئی فدائین چريکھابدانم چه چيزی سبب گرديد تا فعاالاما ھدفم از چند سطر باال اين است که مايلم 

 کنند بلکه در تيتر ايميل ھم می نويسند ارسال لينک سايت شان، سياھکل،  نه تنھا از لينک بی بی سی استفاده می

آيا برای اين دوستان و رفقا لينک سايت بی بی سی بر لينک سايت سياھکل " !  اشرف دھقانی–بی بی سی "

  ارحجيت پيدا نموده ؟ چرا؟ 

 ۀغايت مسموم و آلوده  توھم پراکنی در ذھن توده ھا استفاده از ابزار ببه نظر من يکی ديگر از زمينه ھای

 کارگر و زحمتکش و به خصوص ۀ به مواضع طبقاتی شان دلسوز طبقءابن بلندگوھا ھرگز بنا! امپرياليستھاست

  !عکس دشمنان کارگران و محرومان جھاننده که ب! محرومان نبوده و نيستند

ھر گونه تبليغ به ھر بھانه و دليلی برای اين !  کارگر داردۀدگوھا دشمنی مستقيم با طبق ھر گونه تبليغ برای اين بلن

و از ھمه مھمتر بايد از خود پرسيد که چه کار . رود بلندگوھای مسموم خاکش مستقيم در چشم محرومان جامعه می

  !  ايشان نموده استۀ از اشرف دھقانی در باالی نوشت تعريفاشتباھی صورت گرفته که بی بی سی اقدام به

  ر موضع طبقاتی داده يا اشرف دھقانی؟ يي کالم اينکه آيا بی بی سی دالل مکار خبری امپرياليسم انگليس تغۀنتيج

  ٢٠١١ ھفتم جوالی –صبا راھی 

 

 


