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  ژورناليزم امپرياليستی و برخورد با قھرمان مردم
  

سته آ ه آھ ات ميان رود و طبق ان باورم بر اين است که در دنيای امروز که سخت به طرف طبقاتی شدن مي ھسته از مي

در مقابل ھم قرار می گيرند، ھيچ پديده ای را نمی توان از مرز ) سرمايه و کار(رفته و فقط دو قطب متضاد طبقاتی 

  . طبقاتی بيرون کشيد

ايل و  شماری از اين پديده ھا و وسايل با آنکه بالذات طبقاتی نيستند، ولی طبقات گوناگون اجتماعی می توانند اين وس

  . مورد بھره برداری طبقاتی قرار بدھند، از جمله ژورناليزم و رسانهابزارھا را

ستی- اگر بھتر گفته باشم، اکثريت مطلق زحمتکشان–جھان امروز ما  نج انحصار امپريالي انحصار :  در زير فشار پ

برداری مالکيت تکنالوژی مدرن، انحصار کنترول جريان ھای مالی در سطح جھان، انحصار کنترول راه ھای بھره 

خرد * از منابع طبيعی کره زمين، انحصار کنترول وسايل ارتباطی و رسانه ای و انحصار سالح ھای کشتار جمعی 

  . و خمير می شوند

نقش چشمگيری در سمت و سو ) به حيث رکن چھارم دولت ھای امپرياليستی(از جمله وسايل ارتباطی و رسانه ای 

ستعمارگرانه و ارتجاعی بازی می کند و در حقيقت انحصار تبليغ سياست دادن و عادت کردن مردم با سياست ھای ا

  .ميان  می آورده امپرياليستی را ب

د لحظه ای . اين امر را می توان در جھات گوناگون زندگی امروز ما مشاھده کرد ی چن ولی در اين نوشته کوتاه مکث

يس( بر برخورد بی بی سی اليزم انگل شراتی امپري ان ن ا  ي) ارگ اتح جنگ ضد ب ا و ف ر پرولتاري ران کبي کی از رھب

  . خواھم داشت– ستالين –فاشيستی 

ان ۶۵ستالين پرداخته و در اين اواخر به بھانه تجليل از ابی بی سی در مقطع ھای مختلف زمانی به  الگرد پاي  مين س

را !!) ؟(که اصل بيطرفی لقب داده، بدون اين"" اتحاد شوروی"ۀ رھبر خودکام"جنگ جھانی دوم يکبار ديگر او را 

  .رعايت کرده باشد

ا ١٩٩١در سال " اتحاد شوروی"از زمان انحالل "با آنکه اين بنگاه نشراتی متوجه شده و نقل کرده است که  ه تنھ  ن

ده است" اتحاد شوروی"ۀ نام و نفوذ يوزف استالين، رھبر خود کام ." کاھش نيافته است، بلکه روز به روز بيشتر ش

دنسل پيشي"و  ان می آين ه خياب تالين ب عکس . ن، کھنه سربازان و بلشويک ھای قديمی، ھمچنان با عکس و شمايل اس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ائھا و مجسمه ھای او، به ويژه در روستاھا و شھرھای کوچک ھمچنان در خانه ھ ی ا، کارگاه ھا و باشگاه ھا خودنم

دنسل" و از قول نيکالی زوانيدزه، تاريخ دان روس می نويسد که." می کند تايش می کن تالين را س ز اس و "  جوان ني

  ."**شبحی که ھمچنان زنده است: "ستالينانتيجه می گيرد که 

رخان را جلب کرده و ھم نگرانی مدافعان حقوق ن روند ھم توجه جامعه شناسان و مؤاي"ولی بالفاصله می نويسد که 

دأن اظھار تستاليارئيس جمھور روسيه از بازگشت شبح "و ."بشر را برانگيخته است و در بخش آخر ." سف می کن

اندن آخرين گپ و ثبت آن در ذھن خوانن رين بخشی رس سی مھمت  -ده استاين گزارش، که بر بنياد اصول خبرنوي

د م صادر می کن ين حک ؤ:"چن ان م ه در زم د ک ين می زنن يش از ارخين تخم تالين ب اد ٢٠س ردم اتح ر از م ون نف  ملي

  ."در بازداشتگاه ھا و اردوگاه ھای کار اجباری جان خود را از دست داده اند) سابق(وروی ش

ار پس از گذشت  چگونه يک مرد قاتل، خودکامه، مسؤاکنون از بی بی سی بايد پرسيد که ول کشتار جمعی و جنايتک

ده است؟  سال ھم ميان مردم نام و نفوذی دارد و ھر روز اين نفوذ بيشتر می شود و شبحی۵۶ ان زن ه ھمچن  است ک

ردم ب تاھا م رين روس وز در دورت ه ھن ه چرا بايد اين بنگاه نشراتی  کسی را قاتل مليون ھا انسان به حساب بياورد  ک

د و در ره دورمجسمه اش تعھد می بندند و چايخانه ھای شان را ب ان نامگذاری می کنن ن قھرم اأنام اي ری ھ ی ئی گي

د ھای ای برجسته ترين شخصيت که تلويزيون ھای سرکاری بر زار می کنن اه در اروسی،  نيز برگ د م ا چن تالين ت س

شر اچرا  بی بی سی در ھر گزارشی که در مورد *** مقام نخست قرار می گيرد؟ وق ب دافعين حق ه م ستالين دارد، ب

د و در نتيجه از  ه می کن سان سرکاری مراجع اريخ نوي ل و امپرياليستی، جامعه شناسان ارتجاعی و ت او تصوير قات

  خودکامه ارائه می نمايد؟

را اره ب: زي ه دوب ی است ک تالين پرچم زدس ی خي ا م ائ. ه پ دئولوژی رھ رچم اي ات از پ دئولوژی نج رچم اي يبخش، پ

  .استعمار و استثمار، پرچم رفاه و خوشبختی اکثريت مردم و کارگران و زحمتکشان

 مليون ٢٠شوروی که فاشيزم جھانی را با اھدای خون بيشتر از ستالين معمار سوسياليزم اتحاد شوروی است، اتحاد ا

ات زھرآگين  يلی از تبليغ ا وجود س دئولوژی و فکرش ب روز اي ه ام ست ک انسان زحمتکش به زانو درآورد و بيجا ني

شرا. عليه او در ميان مردم يکبار ديگر جا پيدا می کند  اه ن اليزم است، و بنگ ارز ضد سرمايه و امپري تالين مب اتی س

  . نام قاتل ياد کنده  بداند و از او بخودبی بی سی حق دارد او را دشمن 

ی،  تالين ا بل ل"س ل " قات رمايه و قات ل س اليزم، قات ل جواسيس امپري تش، قات منان مل ل دش ا، قات ست ھ ل فاشي ود، قات ب

دازه  ه ان ان داشت، ب ن خاين ر اي ه ای در براب ه چه کين های جالدان مردم و به حق ک ه عاطف ان ک ردم پاي رای م  اش ب

  !ناپذير بود

  

  .تا بعد
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ستان –به پيش شماره دوم (جامعه جھانی يا امپرياليست ھای خونخوار؟ *  وب )  ارگان نشراتی سازمان انقالبی افغان

 www.afgazad.com:سايت 

  بی بی سی فارسی: ، وب سايت١٣٨٩ ثور ١٩ جشن پايان جنگ جھانی؛ شبح استالين در روسيه،  **

ی گيری که توسط يکی از بزرگترين ايستگاه ھای تلويزيونی روسيه و به صورت تلفنی، اينترنتی و أدر اين ر*** "

د۵٠اس ام اس برگزار شد، بيش از  ر شرکت کردن ی سی در ....  ميليون نف ی ب الپين، خبرنگار ب ه ريچارد گ ه گفت ب

ام }از شش ماه{ی گيری، تا چند ماه  أری رمسکو، استالين، که خود اصليت گرجستانی داشت، در طول برگزا در مق

  ."ی بدھندأنخست قرار داشت تا اين که تھيه کننده برنامه از بينندگان خواست به فرد ديگری ر

ه " د ب ا باي ايج گفت م ود، پس از اعالم نت نيکيتا ميخالکوف، ھنرپيشه و کارگردان روسی که از داوران اين رقابت ب

دطور جدی به اين فکر کنيم رده ان ره برجسته روسيه انتخاب ک وان سومين چھ  –."  که چرا مردم، استالين را به عن

  .شکست استالين از شاھزاده نيفسکی در يک نظر خواھی، وب سايت بی بی سی فارسی

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
 


