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گزارش شرم آور بی .بی .سی
به فرمایش خدمتگاران سازمان «واواک» ایران
یک عده افغان های مزدور اجانب در ماه نوامبر  2017به بی بی سی اعتراض کرده بودند که چرا در
فسیبوک خود عوض کلمۀ فارسی ،کلمۀ دری را نوشته بود .اعتراض کنندگان از سال ها بدینسو در خدمت
سازمان واواک یعنی استخبارات ایران قرار داشته و به نفع ایران فعالیت نموده اند .درینجا ،گزارش بی بی
سی را بدون کم و کاست به دید هم میهنان می گذارم تا چهره های واقعی این ناخلفان را بهتر بشناسید.
اعتراض چهره های سرشناس فارسی زبان به تغییر نام فیسبوک بی .بی .سی برای افغانستان
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صفحه بی بی سی برای افغانستان که تغییر نام داده است
بیش از  180تن از چهره های سرشناس فارسی زبان از سه کشور افغانستان ،ایران و تاجیکستان در نامه سرگشاده ای
از تغییر نام صفحه فیسبوک رادیو بی بی سی برای افغانستان به "بی بی سی دری" انتقاد کرده و خواهان بازنگری
در این تصمیم شده اند.
دو هفته پیش ،صفحه فیسبوک برنامه های رادیو بی بی سی برای افغانستان به "بی بی سی دری" تغییر نام داد .این
تغییر واکنش گستردۀ مخاطبان فارسی زبان بی بی سی را به همراه داشت.
واصف باختری ،رهنورد زریاب ،کاظم کاظمی ،نجیب مایل هروی ،عتیق رحیمی ،و دادفر سپنتا از افغانستان از جمله 181
امضاء کننده نامه سرگشاده به بی بی سی هستند.
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محمود دولت آبادی ،داریوش آشوری ،بهاءالدین خرمشاهی ،علی دهباشی ،گلی امامی ،امیرحسن چهلتن ،حسن انوشه و محسن
مخملباف از ایران هم نامه به بی بی سی را امضاء کرده اند.
شهزاده سمرقندی و صفر عبدهللا از تاجیکستان هم از جملۀ امضاء کنندگان این نامه هستند.
بخش افغانستان بی .بی سی می گوید نام دری بر برنامه های رادیویی این رسانه برای افغانستان ،از سال  1۳82خورشیدی
وجود داشته و آنچه تغییر کرده ،فقط نام صفحه فیسبوکی این رادیو است .بخش افغانستان بی .بی .سی همچنین می گوید در
قانون اساسی افغانستان هم نام این زبان دری آمده است.
در نامۀ سرگشاده این نویسندگان ،شاعران ،هنرمندان و روزنامه نگاران به بی .بی .سی گفته شده :این تغییر ،اصل بی طرفی
و توصیه های اصول راهنمای بی بی سی را زیر پا گذاشته و بی بی .سی با این اقدام ،جهت گیری آشکاری به نفع کسانی داشته
است که معتقدند زبان مردم افغانستان دری است ،نه فارسی.
امضاء کنندگان نامه به بی .بی .سی نوشته اند تا چند دهه پیش ،نام رسمی زبان مردم افغانستان فارسی بوده و اقدام به تغییر نام
آن در قانون اساسی سال  1۳۴۳خورشیدی ،با هدف جدایی انداختن میان فارسی زبانان منطقه انجام شده است .آنها همچنین
می گویند که ورود بی .بی .سی به این جنجال زبانی ،باعث تشدید اختالف ها خواهد شد.
آنها می گویند که داوری در بارۀ موقعیت زبان فارسی در افغانستان و بحث در باره این که آیا این زبان را دری باید خواند یا
فارسی ،مبحثی علمی است .نویسندگان نامه بر این باورند که بی .بی .سی در حالی به داوری و صدور حکم قطعی دراین زمینه
پرداخته که به عنوان یک سازمان خبری ،صالحیت علمی برای تصمیم گیری در این مورد ندارد.ا
اعتراض ها به تغییر نام صفحه فیسبوکی بی .بی .سی افغانستان ،ساعاتی پس از اعمال این تغییر در چهارشنبه دو هفته پیش،
اول نوامبر در شبکه های اجتماعی آغاز شد .دو روز پیش (دوشنبه  1۳نوامبر) شماری از افغان های مقیم لندن در برابر
ساختمان بی .بی .سی در مرکز لندن تجمع کردند .معترضین در لندن خواستار حفظ بی طرفی بی .بی .سی در موضوع زبان
در افغانستان شدند.
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