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88498436سرویس فرهنگي

بی بی سی فارسی با در نظر گرفتن حساسیت های 
تولید محتوا درباره محرم و نمادهای این ماه در تالش 
برای مخدوش کردن وجهه امام حسین)ع( است.
برگزاری مراس��م عزاداری های م��اه محرم به ویژه 
عاش��ورا و تاس��وعا در تاریخ معاصر ایران جایگاه 
ویژه ای دارد به  طوری  که حتی رضاخان هم برای 
اینکه بتواند برای خودش پایگاه اجتماعی درست 
کند، در سال های اول به قدرت رسیدنش در چنین 
مراسمي  شرکت می کرد. به طور حتم رسانه هایی 
همچون بی بی سی هم که سال ها بر مسائل اجتماعی 
و سیاسی ایران تمرکز داشته اند به جایگاه این مراسم 

عزاداری نزد ایرانی ها واقف هستند.
مهر در این باره مي نویسد: همین هم سبب می شود 
که نگاهی به محتوای تولیدی آنها با هوشیاری باالیی 
همراه باشد. با این  حال نگرش مدیران و اعضای این 
رسانه نمی تواند برای همیشه مخفی بماند و حداقل 
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد عزاداری ماه 
محرم )و در ادامه آن مراسم اربعین امام حسین)ع( 
در ماه صفر( و س��ایر نمادهای آن دستاویزی برای 
گردانندگان بی بی سی فارسی است که به دشمنی 
با ملت ایران، اسالم و شخصیت های بزرگوار دینی 

همچون امامان معصوم بپردازند.
   هدایت مخاطب به سمت مطلوب

همان طور که اشاره شد بی بی سی فارسی به اهمیت 
عزاداری ماه محرم نزد ملت ایران واقف است و تولید 
محتوا در این زمینه را با حساسیت ویژه ای دنبال 
می کند و اغلب در کنار تولید این محتوا با شیوه های 
خاص پوشش خبری این مراسم را به سمت وسوی 
مطلوب خود هدایت می کند. ب��ه  عنوان  مثال در 
ماجرای گزارش روزنامه ابتکار که سال گذشته از 
پویان خوشحال به چاپ رسید و در آن »شهادت 
امام حسین)ع(« با واژه »درگذشت« ایشان تعبیر 
شده بود بی بی سی فارسی در گزارش های متعددی 
به حمایت از نویس��نده گزارش اخی��ر پرداخت و 
ضمن تالش برای ارائه چهره مظلوم از نویسنده این 
گزارش، مقامات جمهوری اس��المي  را به برخورد 
خش��ن با وی متهم کرد. در گزارشی هم به جایی 
تعبیر را تقلی��ل دادند و به گون��ه ای وانمود کردند 
که اتفاق مهمي  نیفتاده است.  در مقابل جمهوری 
اسالمي  ایران متهم شد که در برابر چنین اعمالی 

آمادگی اعدام افراد را دارد.
بهان�ه  مطبوع�ات،  نداش�تن  آزادی    

مشروعیت بخشی توهین ها
آخرین حربه بی بی سی فارس��ی در این ماجرا هم 
افزودن این بخش به خبر بود که ایران بر اس��اس 
ارزیابی س��االنه گزارش��گران بدون مرز از آزادی 
مطبوعات در سطح جهان در 180 کشور جایگاه 

164 را دارد و به  این  ترتیب موضوع نادرست تعبیر 
کردن واقعه کربال و ش��هادت امام حسین )ع( در 
یک گزارش )سهوي یا عمدي( این گونه تعبیر شود 
که روزنامه نگاران ایرانی آزاد نیستند تا عقایدشان 

را بنویسند.
مس��عود بهن��ود هم ک��ه در بی بی س��ی فارس��ی 
گزارش های هفتگ��ی از وضعی��ت فرهنگ و هنر 
منتشر می کند، در گزارش مشابهی همسو با حرکت 
رسانه متبوعش به  گونه ای این ماجرا روایت کرد که 
در ایران فشار گروه های تندرو باعث شد خوشحال 
دستگیر شود. او یک گام فراتر می رود و اتهام اصلی 
خبرنگار س��ابق روزنامه ابتکار را هشدار وی درباره 
مسائل بهداشتی سفر زائران به کربال عنوان می کند 
و بهنود به گونه ای این موض��وع را نقل می کند که 
انگار مسیر سفر به کربال محلی است برای ابتال به 

بیماری هایی همچون وبا.
   برجسته کردن حامیان بی نام ونشان

بی بی س��ی فارس��ی در مورد اهانت امیرحس��ین 
میراس��ماعیلی )عمدي یا س��هوي( به امام هشتم 
ش��یعیان در توئیتر هم روند مشابهی را اتخاذ کرد و 
ضمن خبررس��انی از منابع خبری رسمي  داخلی از 
شرایط پرونده وی، حمایت های سازمان یافته کاربران 

فضای مجازی از میراسماعیلی را برجسته کرد.
   هم�دل ک�ردن مخاطب�ان بی بی س�ی با 

توهین کنندگان
بی بی سی فارسی نمونه مشابه این قضایا را در مورد 
انتشار یک گزارش در روزنامه صدای اصالحات که 
از س��وی دس��تگاه قضایی ایران اهانت به حضرت 
رقیه)س( تعبیر ش��د را هم تکرار کرد. در گزارش 
یادش��ده ماجرای یک عمل جراحی ب��رای تغییر 
جنسیت با عکس��ی خاص در صفحه اول روزنامه 
منتش��ر ش��ده بود که همزمان با ع��زاداری برای 
حضرت رقیه)س( در روز س��وم محرم همراه شده 
بود و دس��تگاه قضایی در حال پیگیری قضیه بود. 
بی بی سی فارس��ی بخش هایی از مصاحبه سردبیر 
آن روزنامه را با خبرگزاری فارس منتشر کرد که فرد 
مذکور به اشتباه خود اقرار کرده بود و مسئولیت خود 

در این روزنامه را سنگین عنوان کرده بود.
این رسانه وابسته به دولت انگلیس بالفاصله بعد 
از انتش��ار این بخش از مصاحبه س��ردبیر صدای 
اصالح��ات وضعیت مطبوعات ای��ران را به دالیل 
مختلف همچون نداش��تن آزادی بی��ان بحرانی 
توصی��ف کرده ب��ود و فضای��ی را ب��رای همدلی 
مخاطبانش با سردبیر صدای اصالحات ایجاد کرد 
و در پایان شرایطی را رقم زد که اهانت به حضرت 
رقیه در این نشریه )س��هوي یا عمدي( راحت تر 

قابل چشم پوشی شود.

   برشمردن مضراتی مفصل برای پیاده روی اربعین
نگاهی به گزارش های بی بی س��ی فارس��ی نشان 
می دهد این رس��انه هر ب��ار موضوع مح��رم، امام 
حس��ین)ع( و اربعی��ن را مدنظر ق��رار داده به طور 
مستقیم به آنها اهانتی نکرده اما فضای مطالب خود 
را به گونه ای  پیش برده که مخاطب خودش نسبت 
به محرم و نمادهایش بدبین شود یا اگر حمایتی از 
فردی کرده که اتهامش توهین به نمادهای محرمي 
 است باز مخاطب در قضاوتش با چنین افرادی همراه 
ش��ود و اهانت به محرم و نماده��ای آن را موضوع 
بااهمیتی تلقی نکند. در ای��ن خصوص می توان به 
مطلبی به قلم علی معموری اشاره کرد که در آن سفر 
اربعین مورد توجه قرار گرفت. نویسنده در مطلب 
فوق برای رعای��ت عینیت و همچنی��ن پس نزدن 
مخاطب ابتدا فوایدی اجتماعی را به صورت کوتاه از 
سفر زائران ایرانی به کربال بیان می کند و این تجمع 
را برای دو ملت به صورت گذرا خوش��ایند توصیف 
می کند اما بالفاصله به سراغ مضرات اربعین می رود 
و به صورت مفصل س��فر زائران ایرانی و غیرایرانی 

اربعین را برای عراقی ها مضر قلمداد می کند.
   وارونه نشان دادن شرایط شیعیان عراق

معموری باوجودی ک��ه به عنوان یک پژوهش��گر 
در بی بی سی فارس��ی معرفی می ش��ود، بدون در 
نظر گرفتن این نکته که کشور عراق زمانی توسط 
نیروهای امریکایی اشغال ش��د و بعدتر گروه های 
تروریس��تی همچون داعش ب��ر بخش هایی از این 
س��رزمین مسلط ش��دند و به زیرس��اخت های آن 
آس��یب جدی زدند، حمایت مردم ع��راق به ویژه 
ش��یعیان از پیاده روی اربعین را که اثرات حمایتی 
آتی در زندگی شان دارد و به آنها قوت قلب می دهد 
را عاملی برای ضربه زدن اقتصادی به همین مردم 
عنوان می کند. نویسنده این گزارش تأکید دارد که 
االن در عراق وقت کار کردن و حمایت از تولید است 
و به همین دلیل پیاده روی اربعین را جز اتالف منابع 
نمی داند، البته اش��اره ای هم نمی کند که چرا این 
کشور به چنین وضعی دچار شده و تأثیر حرکت هایی 
مثل پیاده روی اربعین که به نزدیکی دو ملت منجر 

شده است را تخفیف یافته معرفی می کند.
   تفرقه افکنی در عراق، بدبین کردن ایرانیان

نویس��نده این مطل��ب ک��ه مقاله ای ه��م درباره 
هم جنس گرای��ی در تاریخ اجتماعی اس��الم- در 
بی بی سی فارسی- نوش��ته بود و قصد او در ضربه 
زدن به دین اسالم آشکار ش��ده است در مطلبش 
درب��اره اربعین ت��الش می کند این پی��اده روی را 
زمینه س��از ایجاد تفرقه در مردم عراق هم قلمداد 
کند و بدون ارائه سند، مدعی است که دولت عراق 
منابع خود را بدون توجه به سایر مذاهب این کشور 

صرف این حرکت می کند.
   میدان امام حسین)ع( پاتوق تندروها!

بی بی س��ی فارس��ی زمانی که در مجلس شورای 
اس��المي  ایران قانون حمایت از آم��ران معروف و 
ناهیان از منک��ر در حال تصویب ب��ود و همزمان 
با سلس��له اقدامات وحش��یانه چند اسیدپاش که 
مذهبی نبودن انگیزه های آنان واضح بود در شهر 
اصفهان رقم می خورد، نیز در یک جریان س��ازی 
رس��انه ای ضمن ارائه تصویری مبه��م و تندرو از 
افرادی که امر به  معروف و نهی از منکر می کردند 
و پیوند دادن این دو ماجرا به یکدیگر، ابراز گالیه 
یک س��ری فعاالن مدن��ی زنان از ای��ن چهره ها را 
برجسته کرد و به یک تجمع متشکل از فعاالن امر 
به  معروف و نهی از منکر در میدان امام حسین)ع( 
تهران حمله کرد و در مطلب یادشده سخنران این 
مراس��م را که آیت اهلل خاتمي  بود به عنوان فردی 

تندرو معرفی کرد.
هرچند ای��ن گزارش به صورت مس��تقیم موضوع 
محرم و امام حسین)ع( را مورد اشاره قرار نمی داد 
اما بازهم در این جریان سازی رسانه ای میدان امام 
حس��ین)ع( به عنوان یک نماد شهری محرمي  به 
 عنوان پاتوق افراد تندرو و افراطی معرفی شد که 

زنان ایرانی از حضور آنها هراس دارند!
   قمه زنی؛ بد، زشت، خوب!

بی بی س��ی فارس��ی در مورد قمه زنی هم رویکرد 
جالبی دارد، در یک گزارش که محتوای اولیه آن 
از یک مصاحبه ای خبرگزاری جمهوری اس��المي  
ایران با رئیس ش��بکه هپاتیت ایران انجام  ش��ده، 
قمه زنی به عنوان عامل هپاتیت معرفی می ش��ود. 
تیتر گزارش بی بی سی هم از همین جمله انتخاب 
 ش��ده اس��ت، تهیه کنندگان این مطل��ب به جای 
اینکه عکسی متناسب با قمه زنی انتخاب کنند، از 
تصاویری معمولی از یک عزاداری استفاده کرده اند 
و با پیام بخش اول این مطلب یک بدبینی را در ذهن 
مخاطب ایجاد کرده اند. در بخش دوم گزارش این 
رسانه، نویسنده که می داند قمه زنی به خصوص در 
زمان امروز ابزاری برای ضربه زدن به اسالم است، به 
سراغ مشروعیت بخشی به قمه زنی می رود! اما این 
کار را با دقت انج��ام می دهد و به گونه ای مطلب را 
به پیش می برد که پیام بخش اول مخدوش نشود. 
ابتدا تاریخچه ای از قمه زنی را از دوره صفویه به بعد 
یادآور می شود. سپس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
حوزه این عمل را از روی عالقه ش��یعیان توصیف 
می کند. در حالی  که پایگاه اطالع رسانی حوزه در 
مطلب فوق ضمن اشاره به این عالقه یادآور می شود 
کسانی که حاضرند برای عالقه به سیدالشهدا خون 
بدهند بهتر است به مراکز انتقال خون مراجعه کنند 

و عالقه شان را در مسیر به درستی هدایت کنند. 
در ادامه گزارش بی بی س��ی با وجودی که امروز نزد 
اغلب مراجع تقلید قمه زنی، فعلی حرام یا غیرمجاز 
دانسته شده است فقط به سراغ نظر آیت اهلل مکارم 
شیرازی و سیس��تانی می رود. این رسانه به کمک 
نظر آیت اهلل مکارم شیرازی که گفته بعضی از مراجع 
نسبت به قمه زنی جواز داده اند اما امروز بسیاری آن را 
حرام می دانند زمینه سازی می کند تا در بخش نهایی 

گزارش خود قمه زنی فعلی مشروع تلقی شود!
در بخش نهایی این گزارش با استفاده از نظر  صادق 
شیرازی و محمدصادق روحانی موضوع حمایت از 
قمه زنی از زبان آنها مطرح می شود، سپس به نقل 
از صادق شیرازی نام یک سری از بزرگان مذهبی 
آورده می شود که قمه زنی را مستحب تأکیدشده 
می دانستند. اقدامات بی بی س��ی فارسی در مورد 
محرم، امام حس��ین)ع(، اربعین و سایر نمادهای 
وابس��ته به محرم و صفر و شخصیت های منتسب 
به عاشورا فقط به مطالبی که در این گزارش مورد 
اش��اره قرار گرفت ختم نمی ش��ود و این گزارش 
می تواند بسیار مفصل تر هم نوشته شود و اقدامات 
متعددی را برشمرد که در آنها مشخص است این 
رسانه انگلیسی می خواهد در ایران ایجاد بدبینی 

نسبت به واقعه کربال را دامن بزند.

رپر رهیافته فرانسوی:
 می دانم حاالدیگر خدا

 به صدای من گوش مي دهد
دیامز رپ�ر مع�روف فرانس�وی که چند س�الی 
مي شود با گرویدن به دین اس�الم، تمام گذشته 
خود را کنار گذاش�ته و س�اکن عربس�تان شده 
اخی�راً در مصاحبه ای ب�ا مطبوعات این کش�ور 
گفته اس�ت: من قب�اًل دنبال ش�ادی ب�ودم ولی 
برعکس هرچه مي کردم باز افسرده تر مي شدم. 
او درب�اره دوره ای ح�رف زد که ش�خصیتش به 
واسطه اس�الم به طور اساس�ی تغییر کرده بود.
این رهیافت�ه فرانس�وی گف�ت: قب�ل از اینکه 
ب�ه اس�الم رو بی�اورم غ�م و غص�ه ام زی�اد بود 
و از تنهای�ی رن�ج مي ب�ردم. زندگ�ی روزم�ره 
م�ن را مث�ل ی�ک م�ادر پی�ر و آرام ک�رد.

مالنیا جورجیاس معروف به دیامز ستاره سابق رپ 
فرانسه در سال 2000 تقریباً هفت سالی مي شود 
که از همه چیز و همه کس خود را دور کرده و مدت 
طوالنی سکوت اختیار کرده بود باالخره سکوتش را 
شکست و به زبان انگلیسی از گذشته درباره سبک 
زندگ��ی جدید خود با س��ایت عرب نی��وز صحبت 
مي کن��د و مي گوید: این تغییر س��بک زندگی من 
یک شوک بزرگ برای فرانسوی ها بود، آنها من را به 
عنوان خواننده و رپر مي شناختند اما یک روز همه 
آنها من را پوش��یده و باحجاب دیدند. دیامز درباره 
زندگی گذش��ته خود مي گوید: من هرگز گذشته 
خودم را انکار نمي کنم و نمي گویم نه این من نیستم، 
بلکه درس��ت اس��ت این من بودم اما اکنون تغییر 
کرده ام. اس��م من مالنی جورجیاس است. قبل از 
اسالم آوردن، به نام دیامز شناخته شده بودم. رپری 
بودم که آلبوم هایم در فرانسه حداقل 4 میلیون و در 
یوتیوب 200 میلیون بازدیدکننده داشت و آنها را به 
فروش مي رساندم. قطعه ای از ترانه هایم به تنهایی 

بیش از 51 میلیون بازدیدکننده دارد.
این یک ش��وک بزرگ ب��رای فرانس��وی هایی بود 
که من را به عن��وان خواننده مي ش��ناختند وقتی 
آنها یک ش��به من را پوش��یده و باحج��اب دیدند. 
پاپاراتزي ها مقابل درب خروجی مسجد مي آمدند 
تا از من عکس بگیرند. مردم مي گفتند چطور چنین 
چیزی ممکن است؟! آیا این همان دیامز رپر است؟! 
برای آنه��ا باورنکردنی بود ولی من ب��ا هیچ یک از 
رس��انه ها صحبت نکردم زیرا نمي دانس��تم باید به 
آنها چه بگویم، خب توضیح ایم��ان آوردنم خیلی 
سخت بود. دیامز آخرین بار در سال 2012 بود که 
در شبکه هفت یا هش��ت TF1 ظاهر شده بود و در 
همان زمان اعتراف کرده بود که با وجود ش��هرت 
و محبوبی��ت عموم��ي  از تنهایی رنج مي ب��رد و از 
مشکالت خود گفته بود؛ اینکه همه چیزهایی که 
دارد یعنی پول، قدرت و شهرت اصاًل او را شاد نکرده 
است. دیامز مي گوید: من دنبال شادی بودم. واقعاً 
همیشه غمگین و تنها بودم با خودم مي گفتم برای 
چه زنده ام. امروز مقیم عربستان و در جوار خانه خدا 
هستم. از این انتخاب س��بک جدید زندگی خیلی 
احساس آرامش و شادی مي کنم. در سال 2018 بود 

که به دوستم ویتا اعتماد کردم و این خبر را دادم.
این ستاره سابق رپ فرانسه مي گوید: قبل از اسالم 
آوردن من فقط به یک اسم خدا اعتقاد داشتم و بس. 
در دل مسیحی بودم اما عماًل هیچ ارتباطی با خدا 
نداشتم و نمي دانستم مي توان با خدا صحبت کرد 
اما حاال مي دانم برای همه چیز در زندگی خوب یا 
بد مي توان با خدا حرف زد زیرا او بهترین ش��نونده 
است و همه حرف های انسان را گوش مي دهد و به 
دعاهای من پاسخ مي دهد. من مي توانم در مقابل 
مشکالت صبر کنم چون مي دانم خدا آگاه است و 

همه چیز را مي داند و با صابران است.

استاد ارتباطات و رسانه:
رسانه های غربی، روابط غیراخالقی را 

حربه  جذب مخاطب کرده اند
   محمدرضا بیهقی

عضو هیئت علمي  دانشگاه صدا و س�یما پرداختن به مؤلفه های 
اخالق�ی و ارزش�ی را راه موفقیت رس�انه های ایرانی در س�طح 

بین الملل عنوان کرد. 
محسن شاکری نژاد استاد ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیما گفت: 
»امروزه مؤلفه هایی وجود دارد که رس��انه ها برای جذب مخاطب از آن 
استفاده مي کنند، بخشی از این مؤلفه ها نرم افزاری و بخشی سخت افزاری 
اس��ت، مثاًل تکنیک های مختلفی که آنها بهره مي گیرند. متأسفانه به 
لحاظ زیرساخت و فناوری همه شبکه های ما به نوعی مشکل دارند، باید 
به لحاظ تکنیکی، کیفیت صوت، تصویر و برنامه سازی خودمان را ارتقا 
دهیم، سالیق مخاطب روز به روز تخصصی و جزئی تر مي شود. بنابراین 

هم بخش سخت افزار و هم نرم افزار را باید در نظر داشته باشیم.«
شاکری نژاد  گفت: »استفاده از خشونت، روابط نامتعارف و... حربه هایی 
اس��ت که ش��بکه های غربی برای جذب مخاطب از آن بهره مي برند. 
محدودیت هایی که ما در این زمینه داریم سبب شده به جایگزین هایی 
در این زمینه بیندیش��یم؛ بنابرای��ن خالقیت در برنامه س��ازی برای 
ش��بکه های برون مرزی حرف اول را مي زند. پرداختن به ارزش های 
اخالقی و انسانی باید در نظر گرفته شود. باال بردن کیفیت و استفاده 
از تکنیک های تولید محتوا که در واقع افکار عمومي  دنیا مي پسندد، 
راهگشا خواهد بود تا در این عرصه رقابت بتوانیم موفق عمل کنیم.« 
وی بیان داش��ت: »با توجه به سیاس��ت هایی که هم��واره جمهوری 
اسالمي  در قبال کش��ورهای اسپانیولی زبان داش��ته، تفاوت اساسی 
هیسپان تی وی با شبکه پرس تی وی این است که هیسپان مخاطب 
گسترده تری دارد و حوزه مخاطب پرس تی وی الزاماً کسانی نیستند که 
با گفتمان ما هماهنگ باشند، لذا هیسپان تی وی این مزیت را نسبت 
به پرس دارد که کشورهای اسپانیولی زبان به لحاظ ریشه های تاریخی 

و فرهنگی شان با ما هماهنگ هستند.«
وی با اشاره به سابقه کشورهای اسپانیولی زبان در مبارزه با امپریالیسم، 
تصریح کرد: »این هماهنگی گفتمانی مخاطبان، استقبال اسپانیولی زبانان 
را از هیسپان تی وی در پی داشته اس��ت؛ عالوه بر این امروزه فشارهای 
امریکا بر کشورهای اسپانیولی زبان با محوریت کوبا و ونزوئال که سابقه 
طوالنی مبارزه با امپریالیسم دارند و تحت فشارها و تحریم های امریکا 
هستند، باعث شده این شبکه که به سیاست های مقاومتی علیه استکبار 
مي پردازد، بسیار مورد اس��تقبال قرار گیرد. مخاطب اسپانیایی زبان در 
کش��ورهای امریکای التین پذیرش و همراهی خوبی با گفتمان شبکه 
هیسپان تی وی داشته اس��ت و این موضوع مس��ئولیت ما را دوچندان 
مي کند چراکه مخاطب آماده پذیرش گفتمان رسانه های ما وجود دارد. 
این کشورها عمدتاً انقالبی هستند، کشورهایی که با انقالب از زیر ستم 
استکبار و استعمار امریکا خارج شدند و این گفتمان در آنها کماکان زنده 
است و لذا به لحاظ ریشه های شکل گیری انقالب که انقالب اسالمي  ما 
از اینها هم بهره مند است، قرابت فرهنگی و سیاسی زیادی با هم داریم.« 
شاکری نژاد در پاسخ به این سؤال که برنامه سازی برای اسپانیولی زبانان 
چقدر مي تواند به نزدیکی این فرهنگ ها به هم کمک کند، گفت: »فرهنگ 
ما اسالمي - ایرانی است و از این حیث تفاوت هایی داریم، منتها فرهنگ 
سیاسی در این کشورها به ما نزدیک است و همین مي تواند بستری باشد 
برای اینکه ما سایر مقوله های فرهنگی را به هم نزدیک کنیم، وقتی اسالم 
را یک دین ظلم س��تیز و عدالت خواه بدانیم به گفتم��ان موجود در این 
کشورها نزدیک مي شویم؛ یعنی با معرفی اسالم به عنوان نرم افزار حرکت 

انقالب اسالمي  مي توان بسیاری از افراد را جذب کرد.«
وی در این باره گفت: »زمینه پذیرش این گفتمان در امریکای التین 
و کشورهای اسپانیولی زبان گسترده بوده و  بستر مناسب این رویکرد 
به وسیله شبکه های برون مرزی ایران ایجاد شده است، از زمان قاجار 
ارتباط فرهنگ��ی ما با دنیای اروپا آغاز ش��ده و تا به ام��روز ادامه پیدا 
کرده اس��ت، در حوزه امری��کای التین ارتباط فرهنگ��ی آنچنانی در 
طول این سال ها نداش��ته ایم، هیسپان تی وی بس��تر بکری است، ما 
به لحاظ جایگاه مان در کش��ورهای جنبش عدم تعهد به کشورهای 
اسپانیولی زبان نسبت به اروپایی ها بسیار نزدیک هستیم ولی متأسفانه 
به دلیل اینکه تأثیر فرهنگی مان کم بوده این تأثیر و تأثر، خیلی خودش 
را نشان نداده و این ظرفیتی است که مي توانیم از آن بهره ببریم و در 

فضای فرهنگی منطقه  اثرگذار باشیم.«

دستاویزهای بی بی سی فارسی برای دشمنی با امام حسین)ع(
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