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مطالب این بولتن صرفاً جهت اطالع 
رسانی می باشد.
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»شما همگی عضو MI6 و جاسوس هستید.« روی سخن مهدی کلهر 
ب��ا نایجل چپم��ن مدیر بخش جهانی بی بی س��ی زده بود. من - مدیر 
بخش آس��یا اقیانوسیه بی بی سی- به همراه صادق صبا تحلیلگر ارشد 
بی بی سی و نایجل چپمن در نهاد ریاست جمهوی ایران نشسته بودیم. 
مهدی کلهر مدیر ارتباطات و مش��اور ارشد احمدی نژاد اصال روشن 

سخن نمی گفت و کار را برای ما پیچیده کرده بود.
آب ان��ار، خرما و انواع آجی��ل در بخش های مختل��ف گفتگویمان 
تعارف می ش��د. گفتگویی که دو ساعت و نیم به طول انجامید. اصال 
قابل تصور نیس��ت که در ایاالت متحده مشاور عالی اوباما برای یک 
شبکه خارجی دو ساعت و نیم وقت صرف کند!!.به نظر می رسید در 
ایران هیچ چیز آنطور که باید نیست و پشت سر هم مسائل غیر منتظره 

اتفاق می افتد.
پس از مدتی راهی شدیم. در حال بیرون رفتن، یکی از کارمندان آنجا 
را دیدیم که مشغول پرینت گرفتن از صفحات وب سایت بی بی سی 

فارس��ی بود. سایتی که دولت ایران به خوبی فیلترش کرده! در جواب 
کنجکاویم��ان به ما گفتند: "از محت��وای این صفحات، گزارش هایی 
را برای هیأت دولت و ش��خص رییس جمهور آم��اده می کنیم. ما به 

صحت اطالعاتتان اعتماد داریم اما به انگیزه هایتان نه"
در واق��ع حضور ما در تهران برای کم��ک به فراهم نمودن زمینه های 
الزم جهت راه اندازی کانال جدید بی بی سی فارسی بود. پاسخ آقای 
کله��ر منفی بود، درحالی که وی هوش��مندانه به همکاری با ما نه می 
گف��ت، در حالی که پیش از این هیچگاه ب��ا حضور خبرنگاران ما در 
تهران، اینچنین مخالفت نشده بود آنهم خبرنگارانی که همگی ایرانی 

بودند.
ایجاد و حفظ اعتماد در صنعت خبر و مخصوصا در ش��روع کار بسیار 
مهم اس��ت. به هر حال من دو دل بودم که آیا اصال می ش��ود در اینجا 
کار خبریم��ان را ش��روع کنیم یا خیر؟ در کش��وری که هنوز آمریکا 
و غ��رب را ب��ه تأمین گاز های ش��یمیایی برای ص��دام متهم می کند. 

مدیران بی بی سی در تهران!
روایتی از آغاز به کار شبکه بی بی سی فارسی تا نقش آفرینی آن در فتنه 88 
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گازهایی که طی هش��ت سال جنگ عراق با ایران ده ها هزار ایرانی را 
کشته و مجروح کرد. عالوه بر این در دهه هفتاد میالدی غرب حامی 
رژیم شاه بود. شاهنشاهی که یکی از دهشتناکترین سیستم های امنیتی 
و پلیس��ی را اداره می کرد. بدتر از همه این وقایع برای افکار عمومی 
ایران، نقش آمریکا و بریتانیا در کودتای 28 مرداد 1332 ) 1953( علیه 

اولین دولت دموکراتیک ایران بود.
 فقط مهدی کلهر و اطرافیانش اینگونه س��خن نمی گفتند. مسئله اصال 
این نبود که ش��ما از طبقه متوس��ط ساکن ش��مال تهران باشید یا طبقه 
کارگ��ر جنوب آن و یا حتی در میان آثار تاریخی ش��گفت انگیز در 
اصفهان، در این ده روزی که با مردم عادی ایران گفتگو کردم پیامی 
روش��ن و قوی را از آنها ش��نیدم: "غرب برای دهه ه��ای متمادی در 
مسائل ایران دخالت کرده است. ما به آنچه که شما در آن نقش داشته 
باشید نمی توانیم اعتماد کنیم!"اما هم اکنون بارقه هایی از امید وجود 
دارد چرا که دیش های ماهواره بر روی پشت بام های مردم دیده می 
شود به هر خانه ای که رفتم خانواده ها و دوستانی را دیدم که با عالقه 
و مرتب برنامه های صدای آمریکا را نگاه می کنند. و شعار »مرگ بر 
امریکا« برای آنها بی معنی بود. تقریباً همه کس��انی که با آنها همکالم 
ش��دم آمریکا را دوست داش��تند، گرچه ممکن است به امریکا اعتماد 
نداش��ته باشند. اما شیفته ی این فرهنگ هس��تند، سواحل، ماشین ها و 

آنچه در فیلم های امریکایی به نمایش در می آید.
 از سوی دیگر برای بریتانیا شرایط به گونه ای دیگر است. گویا بر آب 
های خلیج فارس و بدون پارو قرار گرفته ایم. پایان س��ال 2007 است 
و هیچ کارمند و خبرنگاری در تهران نداریم و انگار بی بی س��ی هیچ 

بیننده ای نیز نخواهد داشت.
پس از 18 ماه تالش��های بی بی س��ی مثمر ثمر واقع ش��د و جنبش و 
اعتراضات ژوئن 2009 آغاز گردید. »گویا ش��ب قبل در یک کشور 
به خواب رفته و در کش��وری دیگر از خواب برخاسته بودم«. کلمات 
لیندسی هیلس��ام- گزارشگر شبکه ی 4 در این خصوص جالب توجه 
اس��ت: "صد ها هزار نفر در خیابان های تهران شهرهای بزرگ سراسر 
ایران به اعتراض پرداختند و انتخابات را تقلب آمیز دانستند". جو کلین 
از مجله تایم و همچنین خبرنگار سی ان ان اینگونه شرایط را توصیف 
می کرد: "آنارش��ی همه جا را فرا گرفت، نهایت هرج و مرج پدیدار 

گشته و نگاه همگان به بی بی سی فارسی است."
ایمیل و تصاویر مختلفی از وقایع ایران به بی بی س��ی می رس��ید و هر 
دقیقه که می گذشت بین شش تا هشت نفر به مخاطبین اضافه می شد. 
از بی مخاطبی به جایی رس��یدیم که صدا و س��یمای دولتی جمهوری 
اسالمی مخاطبان معمولی تلوزیون بی بی سی فارسی را در حدود 12 

تا 14 میلیون نفر تخمین زد. آماری مرکز مطالعات اس��تراتژیک ایران 
نیز آن را تأیید می کرد.

چگونه ما از یک نگاه بیرونی به ایران توانس��تیم نس��بت قابل توجهی 
از جمعی��ت ایران را مخاط��ب خود کنیم به نحوی ک��ه به هر تصویر 
و کلمه ما وابس��ته باشند؟ بسیار عجیب اس��ت. حتی وقتی از دیپلمات 
ارشد بریتانیا این سوال را پرسیدم نتوانست جواب روشنی به من دهد. 
هیچکس از خارج ایران س��عی نکرده است که جواب منطقی به تأثیر 

تلویزیون های غربی در میانه ی اغتشاشات ایران بدهد.
تمرکز بر نقش بی بی سی در آشوب هاهم اکنون در دانشگاه هاروارد 
و در مرخصی از بی بی سی بر روی این موضوع تمرکز دارم. تأثیر بی 
بی س��ی و رسانه های غربی در اغتشاشات ایران بیش از چیزی بود که 

ما حدس می زدیم. 
رو راس��ت بگویم آرمان بی بی سی نقد منصفانه بوده است اما به نظر 
من بی بی سی نمی تواند بی طرف باشد و حتما مجبور به طرفداری از 
یک جانب خواهد شد. من سعی می کنم صادق باشم برای همین ادعا 
می کنم که دیدگاهم مهم است چرا که از درون به این نهاد رسانه ای 

نگاه می کنم. 
قصد دارم در این مجال به این مس��ئله بپردازم که اوال چگونه توانستیم 
بر بی اعتمادی و بدگمانی غلبه کنیم، ثانیا القای ش��کاف در انتخابات 
و اغتشاش��ات بع��د از آن را مدیریت کنیم و ثالث��ا نتایج و جمع بندی 
خ��ودم را ارائ��ه می کنم.بس��یاری از ایرانی��ان اینجا هس��تند. همه می 
خواهند صحب��ت کنند اما هیچ کس به جل��وی دوربین نمی آید. بی 
بی سی فارس��ی و صدای آمریکا پیشتاز در گزارش های پی در پی با 
موضوعات تجاوز، ش��کنجه و قتل در ایران هس��تند. اما چه حادثه ای 

همه چیز را به نفع بی بی سی تغییر داد؟
 داستان ندا آقاسلطان همه چیز را آنگونه که باید شکل داد. حضور پر 
رنگ بی بی سی فارسی در این میان بیش از سی ان ان، صدای آمریکا 
و ... دیده می ش��د. این گزافه نیست که بعد از داستان آقاسلطان سیلی 
از تأثیرگذاری خبری و تصویری به راه افتاد. ذهنیت ها عوض ش��د و 
رسانه های غربی مرجع تحوالت شدند. در این گام سعی شد مرجعیت 

رسانه ملی حتی برای پیروان حکومت ایران شکسته شود.
بی بی س��ی فارس��ی و دیپلماسی عمومیبی بی سی س��الیانه پول کمی 
را در مقابل آنچه مناس��ب اس��ت از دولت دریافت می کند. یک راه 
برای حفظ و باالبردن همین مقدار کم بودجه حمایتی، وجود سطحی 
از خودسانس��وری اس��ت. به طور مثال سخت اس��ت که باور کنید بی 
بی س��ی، نیروهای آمریکا و بریتانیا در عراق و افغانستان را در شرایط 
خطرناک نش��ان دهد. چارچوب های خبری بی بی س��ی بسیار زیاد و 
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حدود 360 صفحه است چه نوع برنامه هایی الزم است؟ چه کسانی را 
و از کجا باید استخدام کرد؟ فرکانس شبکه چه باشد؟ مخاطب هدف 

ما چه کسانی هستند؟

بی بی سی چه نوع شبکه ای باید باشد
وقتی بهروز آفاق، مدیر بخش آس��یای س��رویس جهانی بی بی سی، 
پش��توانه اولین سلسله مراتب بی بی سی را دریافت کرده و سپس دفتر 
امور خارجه بریتانیا س��الی 25 میلیون دالر برای یک شبکه تلویزیونی 
فارس��ی زبان برای ایران، افغانس��تان و تاجیکستان تصویب و پرداخت 
نم��ود، کل این امر تقریبا غیر قابل تصور ب��ود. این واقعیت که بهروز 
ی��ک آذری ایرانی بوده و به عنوان یک بهائی مطرح ش��ده و در حال 
حاضر 25 س��ال از ترک وطن او م��ی گذرد ، به هزاران تئوری توطئه 
آمیز در این باره اضافه می شود که چرا بی بی سی باید به طور ناگهانی 

ایده یک شبکه فارسی را -ظاهرا از هیچ جا- بیرون آورد. 
در اوایل ماه اکتبر ، جوان ، روزنامه سپاه پاسداران انقالب ایران، ستون 
عقاید ش��خصی روز را به "طبیعت 'ماکیاولیس��تی' اهداف دیپلماس��ی 
عمومی بریتانیا" اختصاص داد. این س��تون )ماه گذش��ته( صفحاتی را 
در امتداد همان خطوط در وب س��ایت تابناک دنبال می کرد، تابناک 
روزنامه ای ست که از دولت ایران پشتیبانی می کند. هیچ چیز در این 

روزنامه ها تصادفی به نظر نمی رسد.
این موارد درست به این معنایند که دیپلماسی عمومی عنصری کلیدی 
در حمایت از اهداف اصلی برای دفتر امور خارجه بریتانیا می باش��د. 
پول هنوز منحصرا به دست بی بی سی می رسد تا آنچه را مناسب می 
بیند انجام دهد. در تجربه من بخش عمده جهان این امر را کامال باور 
نکردنی می یابند که عملیاتی مبتنی بر دولت بتواند اینچنین رد ش��ود. 
اما باور کنید این درس��ت است. تنها احتیاط ممکن است درجه ای از 
خود سانسوری در موقعیتهای فوق العاده باشد. مثال دشوار است تصور 
کنیم که بی بی س��ی ، نیروهای بریتانیای��ی و آمریکایی را در عراق یا 
افغانس��تان در معرض خطر قرار می دهد. دس��تورالعمل های سرمقاله 
طوالنی ب��وده برخی به 360 صفحه نیز می رس��د. هر چند در آغاز و 
مهمت��ر از همه، ما قول می دهیم متعادل بوده و هرچیزی را ضرورتا به 

شکلی که واقعا هست بیان نماییم.
استراتژی جهانی و کلی بی بی سی  بسادگی ، " تبدیل شدن به شناخته 
ش��ده ترین و مورد احترام ترین صدای جه��ان در صدای بین المللی" 
بوده و می باش��د. دیدگاه جهانی جمعی ما با مفهوم بیان ش��ده توسط 
نیکالس برنز ، اس��تاد  فعلی دانش��گاه هاروارد و دیپلمات ارشد حرفه 
ای سابق آمریکا منطبق است -این مفهوم حاکی از آن است که جهان 
پس از جنگ سرد و 11/9 کمتر غربی شده و بیشتر بر آسیا و بصورت 

گس��ترده تر بر خاورمیانه تمرکز یافته اس��ت. بنابرای��ن ما به این نتیجه 
رسیدیم که نمی توانیم به تنهایی با زبان انگلیسی به اهداف خود دست 
یابی��م و مجبوریم به زبانهای عمده جه��ان آنجا - در تلویزیون، رادیو 
و بصورت آنالین - حضور داش��ته باشیم. این شرکت در حال حاضر 
40 یا بیشتر از 40 سرویس زبانی دارد. این ایده ، داشتن سرویس های 

کمتری  است که همه امور را انجام می دهند.
اولین موردی که باید درک شود، تلویزیون عربی بی بی سی در سال 
2004 بود که نهایتا چهار سال بعد در سال 2008 پدید آمد و نیز تبدیل 
ش��دن آن  به یک شبکه خبری 24 ساعته استاندارد در قالب الجزیره، 
رقیب اصلی آن بود. اما تلویزیون فارس��ی بی بی س��ی به "ما" واگذار 
ش��د-منظور از  "م��ا" حدود 20 ی��ا بیش از 20 تن از کارکنان ارش��د 
ایرانی حاضر در داخل بی بی سی، یا کسانی مثل خودم، از متخصصان 
تلویزیونی است. ما یک ورق کاغذ خالی داشتیم و باید در مورد همه 
چی��ز کارو تدبیر می کردیم – قصد داریم چه نوع برنامه هایی را و از 

کجا به کار بگیریم، لحن و مخاطبان هدف چه باشد و غیره.

آنچه درست می پنداریم
آنچه به راس��تی در مورد همه چیز ش��گفت آور اس��ت این است که ما 
اس��تخدام نزدیک به یک صد ایرانی را به طور مس��تقیم از ایران به پایان 
رس��اندیم که تقریبا همه آنها در اواخر دهه بیست سالگی خود ، و همه 
آگاه به رسانه بودند اما به سختی تا پیش از آن کاری در تلویزیون انجام 
داده بودند. بی بی سی پیش از این هرگز برای انجام چنین کاری–به روز 
کردن بیش از سه چهارم از کارکنان خود در چند ماه از سطح دانش پایه 

صفر به سطح پیچیده و متنوعی از شایستگی ها- تالش نکرده بود.
"اما،" کریم س��جادپور، در کارنگی می گوید: "این واقعیت که ش��ما 
تقریبا همه روزنامه نگاران خود را بین س��نین 20 و 30 مس��تقیما از ایران 
استخدام کنید شاهکاری کلیدی بود. آنها ناگهان خود را بسیار بیشتر در 
تماس با چیزهایی یافتند که بسیاری از مردم آرزو دارند، به آن معتقدند 

یا دوست ندارند. " 
و شکی نیست که وقتی ما یک سری افکار ناگهانی را در مورد  نوع این 
ش��بکه و برنامه های طرح شده داشته باشیم، آنها بالفاصله به روشی که 
امثال من هرگز تجربه نکرده اند، در تماس با مخاطبان بوده به ش��دت با 
بازاریابی و تیم مخاطبان ما درگیر می باشند که نمونه آن تنظیم پرسشنامه 
ای برای تحقیق دقیق است که ما در مورد ایرانیان ساکن دبی انجام دادیم 
– تنه��ا در  دوبی در میانه خلیج ف��ارس ، یک میلیون ایرانی از ایران و 
اط��راف آن زندگی و کار می کنند یا به طور منظم به آنجا  مراجعه می 
نمایند- که در واقع، در جشنواره بهاری نوروز، به سه میلیون نفر هم می 

رسد.
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نکته این اس��ت که روزنامه ن��گاران ایرانی بص��ورت ذاتی از رییس 
منطق��ه ای ایرانی ما ، بهروز آف��اق در این مورد حمایت کردند که ما 
نباید مس��یر تلویزیون عربی را دنبال کرده و به جای آن، هشت ساعت 
برنامه سازی-برنامه نویسی- را به یک تقسیم 50/50 بین اخبار و سری 
کل��ی از دیگر موارد، از پخش  ارتباط��ات تلفنی در اینترنت، رادیو و 
تلویزیون، تا فیلم ها و مس��تندها، شوهای جوانانه ، سفر، غذا، تاریخ و 
برنام��ه های فرهنگی – تبدیل کنیم که  هدف آنها منحصرا  مخاطبان 
20 تا 35 س��اله می باش��د که بس��یار جوانتر از جریان اصلی مخاطبان 

تلویزیون در هر جای دیگر هستند.
از ط��رف مدیر س��رویس جهانی، نایج��ل چپمن ، که در آن جلس��ه 
سرنوشت ساز در دفتر رئیس جمهور حضور داشته ، فشار قابل توجهی 
برای داش��تن جهت گیری اخبارمحور بیش��تر موجود بوده است.. اما 
خوش��بختانه ایرانیان- اسلحه های خود را در برابر او و کسانی مثل من 

نگه داشته اند.
افراد حرفه ای بی بی س��ی مثل من در مورد درس��تی مسیری که باید 
دنبال ش��ود ، نیاز به مقدار زیادی قانع کردن داشتند. من برای نزدیک 
به 20 س��ال در اخب��ار تلویزیون بی بی س��ی بوده ام. ما تحت س��لطه 
اخبار ش��کننده بودیم. من در کار قبلی خود یعنی س��ردبیر ارش��د بی 
بی س��ی جهان )رقیب بی��ن المللی اصلی س��ی ان ان(، در مقابل یک 
صفحه نمایش چهارگوش نشس��ته بودم که خروجی ما را در برابر سه 
رقیب اصلی مان نش��ان می داد. یکی از سنجش های کلیدی موفقیت 
ما ، ضربه زدن به مخالفت با داس��تان ها-اخبار- شکننده، اغلب توسط 
لحظات بود. اگر ما می خواس��تیم آن را به یک ش��بکه مخلوط تبدیل 
کنی��م همه چیز تغیی��ر می کرد. ما دیگر نمی توانیم واقعا بر شکس��تن 
اخبار تمرکز کنیم چون آس��تانه برای شکست-تقسیم- به برنامه های 

برنامه ریزی شده باید واقعا باال باشد.
من و دیگر بریتانیایی ها در تیم رهبری این نکته را به همکاران ایرانی 
مان اذعان داشتیم اما خوشبختانه سه خط قرمز اصلی خود را قرار دادیم 
. م��ا بر این امر در رویداد یک خبر ایرانی مطلقا عظیم اصرار داش��تیم 
بنابرای��ن باید به عنوان یک ش��بکه خبری - در صورت امکان طی 24 
س��اعت یا بیشتر – عمل کرده و رویکرد طبق برنامه را دنبال نماییم. ما 
احتماال نمی توانستیم آنچه را که در ژوئن 2009 اتفاق افتاد پیش بینی 
کرده باش��یم اما حداقل طرح گسترده را مطرح نموده و بنابراین زمانی 

که آن اتفاق روی داد، آماده بودیم. 
ثانیا، ما اصرار داش��تیم که تالش زیادی را صرف برنامه های آموزشی 
کرده ایم که تا حد ممکن روزنامه نگاران بیش��تری را بدس��ت آوریم 
)آنهایی که پنداش��ته می ش��ود "دارای این ویژگی ها" می باشند( - و 
این کار را از طریق یک برنامه تمرینی طوالنی و تکراری انجام دادیم 

. در نتیجه، این همان نحوه مدیریت ما در آموزش بسیاری از کارکنان 
در تلویزیون از پایه صفر اس��ت، همان ض��رب المثل قدیمی "تمرین 

استاد می سازد". 
ثالثا، و ش��اید حتی مهمتر ، روزهای تمرین چنین گذشت که روزنامه 
ن��گاران - در مح��دوده دس��تورالعمل های کلیدی بی بی س��ی یعنی 
تعادل ، انصاف و دقت برای خودش��ان فکر کنند  . ما حدود 15 کادر 
مربیگری خارجی بی بی س��ی  را برای اطمینان از این اتفاق استخدام 
کردیم. این ممکن است قدیمی و متکبرانه به نظر برسد اما باید حساب 
ک��رد که همه آنها می خواهند در ایران تحت یک سیس��تم گس��ترده 
سانس��ور کار کنند. گاهی اوقات این مساله یک کارمند دولت حاضر 
در ی��ک اتاق خبری را برای جلوگی��ری از تخلفات بالقوه درگیر می 
کند وگاهی به س��ادگی آگاهی از این امر خواهد بود که پرس��ش از 
نظام اسالمی یا سیاست هسته ای کشور می تواند منجر به حکم زندان 
شود. به شخصه در اوایل  دهه 90 در آلمان شرقی دیده ام که تطبیق با 

آزادی های جدید آنقدر که تصور می شود آسان نیست.
اگر بخواهم یک عنصر کلیدی از این بین برگزینم ، خواهم گفت که 
فکر کردن برای خود مهم ترین مورد بوده اس��ت. دلیل ، س��ر راست 
اس��ت. هنگامی که حرکت  پیش رفت، و چند تن از روزنامه نگاران 
جوان دریافتند که ورود به دیدگاه "تعادل حیاتی اس��ت" بی بی س��ی 
بسیار دشوار است ، حکمت خاموش فرزانگان مسن تر به خانه آسیب 
رساند- دقیقا به این خاطر که ما به جای چماق از هویج استفاده کردیم.

تنه��ا موضوع "خ��ط قرمز"ی که در ح��ال آزمایش ب��ه خاطر دارم ، 
اس��تفاده روزنامه نگاران جوان تر از رسانه های اجتماعی بود. یک یا 
دو نفر از آنها به طور منظم وبالگ نویسی می کردند و نظرات خود را 
با احس��اس آزادی در مورد موضوعات بحث برانگیز بیان می نمودند. 
این کامال در تضاد با سیاس��ت های کلی بی بی س��ی ب��ود. ما بخاطر 
انس��جام این دیدگاه را اتخاذ می کنیم ک��ه هر کس تحت عنوان نظر 
خود مطرح می ش��ود اما اگر کارکن��ان وارد  دیدگاه تعادل و انصاف 
ش��وند، نمی توانیم هر دوروش را داش��ته باشیم. این بدان معناست که 
هی��چ نوع اف��کار خصوصی در فیس بوک، توییت��ر و مانند آن وجود 
نداش��ته باش��د و صراحتا ، پاک کردن کامل وبالگ های خصوصی 
بهترین راه است. این کارکنان در طول دو ماه سه نامه از مدیران ارشد 
دریاف��ت کردند تا نهایتا از انتش��ار آن جلوگیری نمایند. اما این امر ما 
را قادر می س��ازد تا مفهوم تعادل را که در مرکز کار ما حضور دارد، 

تقویت نماییم.
 البته روزنامه نگاران جوان تر در هنگام پخش برنامه ها همیشه باید در 
مسیر تایید نوشته ها حرکت کنند یعنی کلمات و تصاویر آنها به طور 
کامل توسط یک تهیه کننده یا سردبیر ارشد بررسی می شود. آنها در 
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مورد اخبار یا سفارش��ات در حال اجرا تصمیم نمی گیرند. این کار به 
طور کامل به کارکنان مجرب تر واگذار می شود.

آم��وزش پیش از ورود –اقدام- تنها از طریق کار ش��دیدا س��خت و 
مربیگ��ری و نظارت افزایش��ی در کنار هم قرار م��ی گیرند. این واقعا 
ی��ک مورد از اجرای برنامه های س��اختگی یک یا دو س��اعته بود که 
پس  از آن همه چیز متوقف شده و بصورت جدلی مورد بررسی قرار 
می گرفت- و تعدادی از کارکنان ارش��د دو زبانه هر کلمه را به دقت 
بررس��ی می کردند. این یک اتحاد تقریبا عجیب اما پربار از فرهنگ 
ها بود.  ایرانیان )حتی در تلویزیون( گرم هستند و معموال بسیار لبخند 
می زنند، بنابراین ما این امر را تشویق نمودیم. اما بنظر می رسد تمایل 
آنها به بازنویسی به روشی که "نوشته شده" بنظر برسد، نیاز به صراحت 
آنگلوساکسونی دارد. زبان ناگهان محاوره ای و جذاب شد. در پخش 
همه چیز به زبان فارس��ی و در پشت صحنه، به خصوص از لحاظ فنی، 

اصطالحات انگلیسی بود. 
همانطور که می بینید، ما با یک تصویر استالینیس��تی که "این مسیری 
است که ش��بکه باید در آن حرکت کند " شروع نکردیم. بهروز ایده 
ای در ذهن خود داش��ت که شبکه باید خیلی بیش��تر-فراتر- از اخبار 
باشد. اما خود او هرگز در تلویزیون کار نکرده بود، حقیقت این است 
ک��ه ایده او تا حد ممکن گس��ترش یافته بود. ای��ن واقعا یک کار در 
حال پیشرفت بودو من فکر می کنم این بحث در عین جامع بودن، در 
جذاب س��اختن ش��بکه برای مخاطب ایرانی و به ویژه مخاطبان جوان 

کامال حیاتی است. 
رکسانا شاپور، یک ایرانی آمریکایی تبار، که روزنامه نگار این شبکه 
ش��د هیچ تردیدی ندارد که "با پرداخت خبری کمتر، و جذاب بودن 
برای تمام سلیقه ها به خصوص مردان و زنان جوانان، شبکه جذاب تر 
ش��ده مخاطبان جدید و گسترده تری می یابد که تصمیم می گیرند از 

این پس اخبار شبکه را نیز تماشا کنند".

و آنچه ما غلط می دانیم اما در نهایت درست است
تنها گاهی ش��انس به انسان رو می کند.  مسلما هیچ خبرنگاری راضی 
به قلت خبر نیست. اما گاه همین مقدار کم نیز می تواند تفاوت بزرگی 
ایجاد کند. مساله دیگر شیوه بکار گیری این اخبار در وضعیتی حساس 
و بحرانی بود. این کار کامال آرام ، دیر و با تعداد کمی از افراد انجام 
گرفت و هنوز هم روزنام��ه نگاران خیلی کمی در این راه با ما همراه 

هستند. 
محرک اصلی در همه این امور ، پول بود. رئیس منابع انس��انی کالیو 
احمد می گوید: "حس��ابداران به ما توصیه کردند کارکنان خود را تا 
جایی که ممکن اس��ت دیر اس��تخدام کنیم چون از  لحظه ش��روع به 

آموزش دیدن ایشان هزینه ها بسیار افزایش می یابد". "ما نمی خواهیم 
فقط روی این امر حساب کنیم که بوروکراسی ایرانی چقدر می تواند 

آهسته باشد. ظاهرا گرفتن ویزاها تا ابد به طول می انجامد.
برنامه این بود که در مجموع دو س��وم از 150 پرس��نل بین مارس و مه 
2008 با این دیدگاه که راه اندازی ش��بکه در ماه سپتامبر انجام شود ، 
از ایران به لندن آورده شوند. در این خصوص، آنها تکاپو را از ماه مه 

آغاز کرده و در سپتامبر هنوز در حال رسیدن به لندن بودند.
پس از آن مدیر س��رویس جهانی، نایجل چپمن، می خواس��ت  امور 
مربوطه در اس��رع وقت پیش رفته و ما را به ش��دت تحت فش��ار قرار 
داد که این اتفاق روی دهد. تیم رهبری و من می دانس��تیم که این امر 
مضحک اس��ت. بی بی سی نمی توانس��ت بر مشکل اطناب زمان فائق 
آید، و ایرانیان قطعا چنین کاری را انجام نمی دادند. اما ما به شدت به 

تاریخ راه اندازی نزدیک شدیم. 
ائضاع و احوال در س��طوح مدیرتی باال متش��نج و ناآرام بود. یکی از 
س��ردبیران ارشد ما در اثر خس��تگی عصبی دچار آسیب گردید. فشار 
راه اندازی شبکه در حال از پا درآوردن وی بود. او– برخالف توصیه 
من - 18 س��اعت در روز را به کار می گذراند که تالشی بیش از حد 

توان وی  بود و کار را به پایان رساند.
در پای��ان نایجل پذیرفت که مدت زمان آم��وزش بیش از حد کوتاه 
ب��وده و همه چی��ز به زودی در معرض خطر قرار م��ی گرفت ، در هر 
فرصت��ی ی��ک خطای بزرگ  روی می��داد، و  اعتبار بی بی س��ی می 

توانست تحت سوال قرار گیرد.
او هنوز هم اصرار داش��ت که ما نمی توانیم مراسم تحلیف اوباما را از 
دس��ت بدهیم. ما تایید کردیم و به همین دلیل پن��ج روز قبل از آنکه 
باراک اوباما وارد کاخ س��فید ش��ود راه اندازی را انج��ام دادیم. این 
تقارن زمانی موجب تقویت نظریه توطئه توس��ط بی بی س��ی در ذهن 

ایرانیان بود. 
ع��الوه بر این، م��ا  تصمیمات مهم��ی را در خص��وص ویژگی های 
این ش��بکه و افراد مناس��بی که برای فعالیت در آن انتخاب ش��ده اند، 
صرف نظر از مس��یر پیچ در پیچ این تصمیم گی��ری اتخاذ نمودیم. ما 
در آغاز فرض کردیم که اگر خوش ش��انس باشیم ممکن است نیمی 
از کارکنان خود را از ایران اس��تخدام کنیم و در سراس��ر جهان برای 
روزنامه نگاران تلویزیونی فارسی زبان آگهی داده و مصاحبه هایی در 
لندن، واش��نگتن، لس آنجلس، دبی –و استانبول برنامه ریزی کردیم. 
در اس��تانبول سیل افراد به سمت ما روان شد.... زیرا برای سفر از ایران 
به استانبول ضرورتی به اخذ ویزا وجود ندارد. تعداد بسیار زیادی نیز از 
روزنامه های مخالف-اپوزیسیون- آمدند اما تعداد قابل توجهی نیز از 
عمال تحت حمایت دولت بودند. آنها "تلویزیون نداشتند"، اما سرشار 
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از انرژی، ایده ، تمایل به یادگیری و پویایی بودند... در این خصوص 
کسی به وجود تجربه تلویزیونی در این افراد اهمیت نمی داد.

شمارش معکوس برای آغاز به کار شبکه
برای همه، اعم از روزنامه نگاران ایرانی و همچنین تیم رهبری روزهای 
بس��یار سختی بود. احس��اس تازه واردان باید مانند احساس حضور در 
اردوگاه س��ربازی بوده باش��د. من طبق دیدگاه خودم معتقد بودم که 
لحن کالم باید نسبت به همه جناح ها در ایران، از جمله دولت متعادل 
و منصفانه باشد. من وقتی ش��نیدم که یکی از خبرنگاران زن جوان ما 
اسرائیل و فلسطین را به عنوان یک بسته خبری مربوط به خاور میانه در 
کنار هم قرار داده و در مورد آن داد سخن سر داده است عنان از کف 
دادم . خوش��بختانه ما نویسنده ای برجسته و س��ردبیر ارشد، بنام کاوه 
باس��منجی )رئیس سابق رادیو فردا که مورد حمایت آمریکا است( را 
اس��تخدام کردیم تا به ما بگوید چه کسی واقع بین و چه کسی کوتاه 
نگر است. حاصل سخنان کوتاه و موز وی ، تاکید بر جنبه های مثبت 
کار یعنی آنچه که آنها می توانستند انجام دهند و نه دست گذاشتن بر 
کارهای انجام نش��ده بود. ما اصرار داشتیم که آنها سخت کار کنند و 

این رویکرد جواب داد. 
همانطور که به تاریخ راه اندازی نزدیک می ش��دیم  گویا جنگ سرد 
بی��ن بی بی س��ی و دولت ایران به ط��ور ناگهانی پای��ان یافت. آنها به 
وضوح در مورد برنامه راه اندازی شبکه ما اطالعات بسیاری داشتند و 

ما در حال تحمیل خود بر شرایط موجود بودیم.
گردآورری اخبار در حال تبدیل ش��دن به ی��ک نگرانی بزرگ برای 
م��ا بود. ما بدون آنکه بخش خاص��ی را مربوط به اخبار بین المللی در 
شبکه خود تعبیه کرده باشیم، دفاتر فارسی زبان را در کابل، استانبول، 
بیروت، بیت المقدس، اس��الم آباد، دوش��نبه و واش��نگتن راه اندازی 
کردی��م. حال، چه کاری باید در م��ورد ایران انجام  داد؟ از زمانی که 
آقای کلهر به خبرنگار فارس��ی زبان در ایران پاس��خ "نه" داده بود، ما 
مطمئن ش��دیم که می توانیم به 30 کارمند به کار گرفته ش��ده توسط 
رادیو فارسی بی بی س��ی تکیه کنیم . اما بدلیل رو نشدن دست خود، 
مجبور شدیم تماس با آنها را به صفر کاهش دهیم. به همین ترتیب، ما 
خیلی نگران بودیم که هر گونه ارتباط با بی بی سی منجر به بازداشت 
فوری عوامل گردد  بنابراین عملیات آموزش س��رویس جهانی بی بی 
س��ی تراس��ت )در ترکیه( برای جوانان ایرانی را  ب��ی درنگ متوقف 
نمودیم. آخرین چیزی که ما انتظار آن را داش��تیم ، دستگیری برخی 

از ایرانیان بعنوان "جاسوس بی بی سی" با یک محاکمه صوری بود.

 رسانه های اجتماعی و بی بی سی 
ص��ادق می گوید " وقتی ش��ما می توانید از مزیت دهها هزار رس��انه 
اجتماعی بهره مند باش��ید چه کس��ی به خبرنگاران رس��می نیاز دارد 
؟ اعتم��اد به نفس م��ا وقتی باال رفت که ب��رای دور نهایی برنامه های 
آزمایشی خود ، از وب سایت فارسی بی بی سی به منظور تشویق مردم 
به تلف��ن زدن، اس ام اس دادن، ایمیل زدن و  ارس��ال تصاویر و غیره 
برای خود استفاده نمودیم. نتیجه این کار مانند یک رویا بود. عالوه بر 
این به نظر می رسید خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، هر حرکت سیاسی 
را پوش��ش داده و عکس ها را برای تمام بینندگان دس��ترس پذیر می 
س��اخت. آزانس های تلویزیونی بین المللی ، آسوشیتدپرس و رویتر، 
بر خالف مطبوعات غربی هنوز هم مانند تیم انگلیس��ی زبان تلویزیون 
بی بی سی در تهران فعال بودند. و ناگهان چشم انداز ما روشن تر شد.

به نظر من، تعداد باالی شهروندان عالقه مند به روزنامه نگاری موجب 
ایج��اد این تفاوت گردید. حمید دباش��ی در کلمبی��ا نیز کامال در این 
خص��وص هم عقیده اس��ت، هر چن��د او جزما بر این باور اس��ت که 
ترکیب رس��انه های جدید و بحران سیاسی در ژوئن بود که تلویزیون 
فارسی بی بی سی را در این نقطه خاص چنین تاثیر گذار ساخت. البته 
فن آوری رس��انه های اجتماعی جدید قبال نیز وجود داش��ته است. اما 
بحران انتخابات در ژوئن یک بازس��ازی کامل را در معمارِی عملکرد 
اخبار در ایران و مش��ابه آن در بی بی س��ی، صدای آمریکا، سی ان ان 

و غیره ایجاد نمود.
نم��ی دانم تا چه ان��دازه حق با او اس��ت. البته من فقط م��ی توانم در 
خصوص بی بی س��ی اظهار نظر کنم. رس��انه ه��ای اجتماعی به طور 
گس��ترده در جریان سرکوب برمه و یا مسائل گاه به گاه داخلی، مانند 
انفجار یک پاالیش��گاه نفت در ش��مال لندن مورد استفاده قرار گرفته 
بودند. اما ایران همه چیز را به س��طحی کامال جدید ، یعنی بلوغ رسانه 

ای تبدیل کرد.
نکته بعدی چگونگی اس��تفاده از تصاویر بود. در آغاز، ما تنها بهترین 
تصاوی��ر را از می��ان انبوه تصاویری که بدس��ت ما رس��یده بود برای 
موش��کافی بیشتر برگزیدیم. باقی به  قضاوت عمومی یا کار اطالعاتی 
واگذار می ش��د. انواع منابع و تصاویر دیگر را به طور متقابل بررس��ی 
کنید. آیا همه آنها لباس های مش��ابه پوش��یده اند؟ آیا زوایا مطابقت 
دارد؟ آی��ا در همان روز و همان زمان از روز اس��ت؟ ش��گفت انگیز 
اس��ت که تا چه حد باید ادامه دهیم زیرا نم��ی توانیم مطالب را تایید 
کنیم. تمام فیلم های غیر بی بی سی با جمالت زیر نویس روی صفحه 
نمایش پخش می ش��د که  نش��ان م��ی داد این ویدئ��و از طرف مردم 
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)ایران( آمده و توس��ط کارکنان بی بی سی  ضبط نشده بود و بنابراین 
نمی توانست به طور مستقل تایید شود.

اس��تفاده از رسانه های اجتماعی یک س��یب زمینی بسیار داغ است. ما 
مرتکب هیچ اشتباه بزرگی نش��دیم اما بی بی سی از تجربه ما استفاده 
کرده است تا حداقل 190 صفحه برای مراجعه عمومی مخاطبان ایجاد 
نماید و بدین طریق خط مش��ی های جدید را در رسانه های اجتماعی 

ایجاد سازد. 

جرقه اولیه تا موفقیت با آهنگ سریع
قبل از اینکه به انتخابات مورد مناقشه نیمه ژوئن وارد شویم، تلویزیون 
فارس��ی بی بی سی در مرحله یک جرقه اولیه بود. در مصاحبه یکی از 
تلویزیون های آمریکایی در اواخر فوریه - حدود پنج هفته پس از راه 
اندازی- مش��خص شد که صدای آمریکا با سه میلیون بیننده نسبت به 
بی بی س��ی با دو و نیم میلیون بیننده پیشتاز است. با این حال در اواخر 
آوریل، با توجه به آمار و ارقام پسر رئیس جمهور اسبق ایران، هاشمی 
رفس��نجانی مخاطبان بی بی سی به بیش از ش��ش میلیون نفر رسید. او 
یک سازمان بزرگ نظرس��نجی را در ایران اداره می کند. او همچنین 
پیش بینی کرد که مخاطبان نهایی این ش��بکه به 11 میلیون نفر خواهد 

رسید.
به گفته صادق صبا ، توضیح  اینکه چگونه یک جرقه اولیه به پیشرفتی 
با آهنگ س��ریع تبدیل شد این است: "ما بسیاری از امور را را درست 
پیش بردیم. اعتماد بس��یاری از ایرانیان را با متعادل بودن، بیان ش��کل 
حقیقی اخبار، ترسیم تصویر کلی ایاالت متحده و بریتانیا، و نیز اجرای 
برنامه های بسیار مثبت در مورد فرهنگ ایران - به عنوان مجموعه ای 
از تاثیر تاریخ و آب و هوا بر غذاهای ایرانی، که تحسین وزارت ارشاد 
) نام شگفت انگیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( را نیز بر انگیخت، 

جلب نمودیم.
داریوش کریمی، رئیس گردآوری خبر در آن زمان، داستان را چنین 
بیان می کند: "ما کامال خ��وب عمل کردیم. پس از آن دولت وقت، 
از ما تصویری ش��یطانی س��اخت که  خود بهترین رقابت جهت جلب 
مخاطب بود. بیان ش��فاهی  نیز در فرهنگ ایرانی بسیار قدرتمند بوده 
و زمان زی��ادی را به خود اختصاص می دهد. اما بیش از همه واقعیت 
محض انتخابات به ما کمک کرد. تمایل بس��یار زیادی از طرف رای 

دهندگان برای یافتن اطالعات بیشتر وجود داشت. "
ص��ادق مجددا می گوی��د: "احمدی نژاد  طی مناظ��ره های انتخاباتی 
تلویزیونی، که در اوایل ماه مه آغاز ش��د عال��ی بود. تلویزیون دولتی  
قصد نداش��ت هیچ گونه فرص��ت واقعی فراتر از ای��ن مناظره ها را به 
مخالف��ان خود بدهد بنابر این آنها به رس��انه ه��ای دیگری جهت این 

منظور نیازمند بودند. اپوزیس��یون اکنون از حج��م مخاطبان ما کامال 
آگاهی داش��ت. رفسنجانی ، موسوی و حامیان او را از نظر مالی تامین 
می کرد. به نظر می رس��د آنها- مانند هر حزب سیاس��ی غربی که می 
خواهد رس��انه ها را در بازی سیاس��ی خود دخیل کند- حدود س��ه تا 
چهار هفته قبل از انتخابات به مرحله بی س��ابقه ای در سیاس��ت ایران 
در مورد امکان  مصاحبه  با بی بی س��ی رس��یدند. نتیجه این شد که ما 
بخشی از روند سیاسی شدیم- که برای هر یک از شبکه های خارجی 

بسیار غیر معمول است.
آنها به طور خاص به ش��کل س��ه برنامه تنظیم ش��دند. نخست: مناظره 
که  مصاحبه ای کاوش��گرانه و دش��وار  نیم س��اعته یک در برابر یک 
با فرصت فوق العاده ای برای اوج گرفتن بود. همچنین ما ش��اهد یک 
برنامه سیاس��ی نیم ساعته بودیم. اما برگ برنده، برنامه نوبت شما بود، 
شانسی فراگیر برای همه ایرانیان که گفته های خود را  بصورت تعاملی 
درمورد  مجموعه کاملی از موضوعات بیان کنند. این مورد هرگز در 

هیچ جایی در ایران سابقه نداشت.
س��عید برزین، تحلیلگر ارش��د ایران در بخش نظارت بی بی س��ی می 
گوید: " نوبت ش��ما از همان آغاز تاثیر عظیمی داش��ت. کار او رصد 
همه رخدادها در رسانه های ایرانی است. "این برنامه ، بحث در جامعه 
ایران را با طرح مس��ائلی مانند معلولیت یا همجنس گرایی یا اعدام در 
مال عام  که جملگی این مباحث پیش از آن تابو بودند تش��ویق نمود. 

این مسائل مطمئنا در جای دیگری پوشش داده نمی شدند." 
او ادامه می دهد: " مش��کل می توان گفت که آیا تلویزیون فارسی بی 
بی سی به سازماندهی پشتیبانی از مخالفان احمدی نژاد کمک کرد یا 
نه. اما مردم ایران به طور ناگهانی دسترسی خوبی به گفته ها و نظرات 

مخالفان دولت یافتند. "

انتخابات و قیام
در عص��رگاه 13 ژوئ��ن، )روز پس از انتخاب��ات 12ژوئن( رهبر ایران 
احم��دی نژاد را - با 63 درصد آرا برنده اعالم کرد. هیچ نظر س��نجی 
رسمی ای در این خصوص در ایران وجود نداشت اما در مواجهه با آن 
، با توجه به نظر سنجی های خصوصی و غیر رسمی چند روز قبل که 
نشان دهنده یک تقسیم 50/50 بین احمدی نژاد و مخالفان او بود ، این 
نتیجه آراء کامال غیر محتمل به نظر می رس��ید. ده ها هزار نفر از طبقه 
متوسط پایتخت، تهران، که هرگز سنگری طبیعی برای دولت احمدی 
نژاد نبودند، برای نشان دادن اعتراض خود تجمع کردند. هر کسی که 
من با او صحبت می کردم - دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی ، روزنامه 
ن��گاران غربی، دیپلمات ها و غیره، همه ب��ا ارزیابی جو کالین موافق 
بودند: "تلویزیون فارسی بی بی سی و صدای آمریکا بحران انتخاباتی 



11

سی
ی 

ی ب
ب

 w w w . d i d b a n . i r   

را ایج��اد نکردند - تعداد زیادی از ایرانیان از س��رکوب آزادی های 
فردی و بحران اقتصادی مداوم خس��ته شده بودند- اما اخبار تلویزیون 
به زبان فارس��ی اکسیژن تبلیغات را فراهم می س��اخت تا بحران برای 

دولت ایران بسیار مشکل تر گردد ".
در روز انتخابات ، دولت ایران نهایتا  دس��ت ب��ه اقدام علیه تلویزیون 
فارس��ی بی بی س��ی زد و یکی از دو شبکه ماهواره ای ما را برای چند 
س��اعت تعطیل نمود . بهروز آفاق چنین می گوید: "بی بی س��ی فورا 
برای دو ش��بکه ماه��واره ای اضافی پول پرداخت کرد و ما پش��تیبانی 
کامل��ی را از ارائه دهنده های ماهواره ای یوتلس��ت دریافت کردیم. 
عالوه بر این و بعنوان موردی بسیار مهم، اتحادیه پخش-خبرگزاری- 
اروپ��ا، EBU، که مجموع��ه ای از بزرگترین س��ازمان های رادیو و 
تلویزیون در تمام اروپا اس��ت، به این دلیل که بس��یاری از شبکه های 
اروپایی دیگر نیز مسدود شده بودند. به قویترین شکل ممکن به دولت 

ایران اعتراض کرد، 
ایرانی��ان در حال حاضر خود را ب��ا چهار جریان مجزای تلویزیونی بی 
بی س��ی فارسی روبرو می بینند که برای کشور آنها پخش می شود و 
متوقف ساختن آن ناممکن است. خبرگزاری های اروپایی فورا تهدید 
به قطع فوری روابط نمودند. دولت ایران منصرف ش��ده و پس از چند 
روز، انس��داد جریان اصلی را به طور کامل متوقف کرد. آنها پارازیت 
اندازی جزئی را برای چند هفته انجام داده، و سپس به پارازیت اندازی 

محله به محله متوسل شدند اما بی اثر بودن کلی آن اثبات شد.
در 14 ژوئ��ن و ب��ا تظاهراتی که هر دقیقه بزرگتر و خش��مگین تر می 
شد، تلویزیون بی بی سی فارسی برنامه خود را توسعه داده و 24 ساعته 
به س��رعت در حال کار ب��ود. Beynon ، مدیر راه اندازی می گوید 
"برای شبکه ای که تنها بودجه هشت ساعت کار در روز  را دریافت 
می کرد ، کار افزایش یافته مداوم  به 7/24 ،یک وظیفه و عمل بس��یار 
قهرمانانه بود. همه کارکنان دو برابر کار می کردند و بس��یاری از آنها 
در اتاقهای هتل نزدیک  به مقر خبرگزاری بی بی س��ی ساکن بودند. 
تمامی کارکنان غیر خبری در کنار بس��یاری از کارمندان پاره وقت به 

کمک بخش خبری آمده بودند.
"و از همه مهمتر این که از منظر فردی، زمان بس��یار دش��واری برای 
خبرن��گاران ایرانی بود. ایران با وقایع در حال رخ دادن، کش��ور خود 
آنه��ا بود. هر آنچه در آن روی می داد برای دوس��تان و خانواده آنها 
بود . ما در محل کار به دلیل آموزش جامع  همیشه اعتماد داشتیم-که 
روزنامه نگاران ایرانی مان می توانند منصف و متعادل باشند. اما میزان 

استرس  عالوه بر خستگی فیزیکی در ایشان بسیار باال بود. "
آنچه بیشتر اهمیت داشت عدم یاداوری ماوقع و اخبار مربوط به گذشته 
بود. سینا مطلبی، سردبیر نرم سخن برنامه نوبت در سال 2003 سه هفته 

در س��لول انفرادی به سر برده بود و از آن زمان ترک وطن کرده بود. 
وی دایما آن زمان را به یاد می آورد و حوادث آنرا یاداوری می نمود. 
آن زمان به اصطالح "دوران اصالحات" نامیده می ش��د. نظام کنونی 

حاکم نظامی تندرو تر از قبل می باشد.
داریوش کریمی می گوید: "بس��یاری از ما در محل کار سعی کردیم 
صدمه نبینیم ، و من فکر می کنم ما کار مناسبی را برای منطقی و عادل 
بودن نس��بت به طرفین  انجام دادیم،" ، "اما احساس��ات بسیار شدیدی 
بر اذهان همکاران حاکم بود. ما همه برای خانواده های خود در ایران 
بس��یار نگران بودیم. افرادی مانند خود من، که 10 سال یا بیشتر در بی 
بی س��ی بود ایم، می توانستیم به راحتی برخوردی منطقی با همه چیز 
داش��ته باش��یم. اما برای تازه واردانی که در دهه 20 سن خود بودند و 
چیزی مانند این را از راه دور ندیده بودند، از تمام جوانب بسیار دشوار 

بود. "
مدیر راه اندازی، راب بینون نیز همچون کریمی معتقد اس��ت که این 
ش��بکه انصاف نسبت به طرفین را تا حد باالیی رعایت نموده است. او 
حض��ور خود را چند روز پ��س از انتخابات ، در گالری )کنترل برنامه 
ها( به یاد می آورد که مقارن با تش��دید قیام ، زمزمه یک تولید کننده 
جوان را شنید که ما نباید هیچ کلیپی از احمدی نژاد، بعنوان بخشی از 

سخنرانی او در پخش استفاده کنیم.
او  گفت"م��ا پیروزیم" ، با چند سرپرس��ت قدیم��ی گفتگوی آرامی 
داشت و گفت: نادیده گرفتن طرف دولت می تواند به معنای خودزنی 
باشد. مشکل حل شد و نقطه نظر او به سرعت توسط همه پذیرفته شد. 
کسب تعادل بدون ش��ک بزرگترین چالش ما  بود، و من به شدت به 

آنها افتخار می کنم. "
مدیر جدید س��رویس جهانی ، Horrocks، آنقدر نگران مساله بی 
طرف��ی بود که با عجله به اتاق خبر فارس��ی رفت و با لحنی اقتدارگرا 
ندا داد که"ما باید بی طرف باش��یم". اکثر مفسرانی که طرف صحبت 
من بوده اند موافق هستندکه ما در بیان عقاید هر دو طرف موفق عمل 
کرده ایم. هر چند همه موافق نیس��تند که م��ا متعادل و قطعا بی طرف 

بوده باشیم.
محس��ن میالنی در دانش��گاه فلوریدای جنوبی احس��اس می کند که 
تمایل ش��بکه بدلیل چینش خاص رویدادها و تفاس��یر ارایه ش��ده به 
سمت جنبش اپوزیسیون سبز بوده و هنوز هم هست. به زعم وی "این 
مس��اله ای مربوط به نس��ل جوان است،". "بس��یاری از رهبران جنبش 
سبز دانش��جویان زیر 30 سال هستند. رسانه های غربی در حال حاضر 
بس��یاری از ایرانیان بریتانیایی یا آمریکایی زیر 30 سال را استخدام می 

نمایند. آنها آرمان ها و خطوط فکری مشابهی دارند.
ب��ه حوادث برگردی��م که در حال حاضر با س��رعتی معادل یک قطار 
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تن��درو پیش می روند. مقامات ایران��ی در پایان، حرکتی علیه اعضای 
خانواده کارکنان تلویزیون بی بی سی فارسی انجام ندادند اما خبرنگار 
انگلیسی زبان بی بی سی تهران ، جان الین را اخراج کرده و در نهایت 

فیلمبردار ایرانی او را با تهدید خانواده اش مجبور به استعفا کردند.
همه این اتفاقات بالفاصله پس از ش��لیک به ندا آغا س��لطان در س��ن 
26 س��الگی در تاریخ 20 ژوئن، درست پنج یا شش روز قبل از اینکه 
مقامات اجازه تظاهرات برای اعتراض علیه "انتخابات به مصادره شده" 
را ص��ادر کنند، اتفاق افتاد. اما در تاریخ 20 ژوئن آنها به بس��یج، یک 
گروه شبه نظامی تحت حمایت دولت اجازه دادند به نهادهای مجری 
قانون بپیوندند و به آنها اجازه ش��لیک و ضرب و شتم بی قید و شرط 

داده شد.
یاس��ون آتاناس��یادیس، روزنامه نگار عکاس یونانی که فارس��ی را به 

خوبی صحبت  می کند و بین س��ال های 2004 و 2007 ساکن تهران 
بود، در زندان بدنام اوین نگهداری می ش��د. او فقط یک روز پس از 
آنکه تظاهرات باال گرفت زندانی شد. او گفت: "حتی در آنجا مرگ 
ندا نکته اصلی برای س��پاه پاسداران انقالب اسالمی که از من نگهبانی 
م��ی کردند بود. آنها به خوبی دریافته بودند که چه بحرانی رخ داده و 
تالش می کردند به من توضیح دهند که گلوله ای که به کش��ته شدن 
ندا منجر ش��ده نمی تواند توسط یک عضو بس��یج شلیک شده باشد 
چون آنها از گلوله های متفاوتی استفاده می کنند. دولت هنوز در حال 

اعتراض به بی گناهی خود است.
اما بنظر می رسد حتی بسیاری از حامیان خود احمدی نژاد نیز این امر 
را  باور ندارند. برای مثال، بس��یاری از افراد خانواده چهار دانش��جوی 
ایرانی که من در دانش��گاه هاروارد با آنه��ا صحبت کردم به احمدی 

 صادق صبا / مدیر بخش فارسی تلویزیون بی بی سی
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ن��ژاد رای داده بودند اما همه این دی��دگاه را تایید می کردند که این 
یک نقطه عطف قابل توجه بوده اس��ت - و هر کس که ماجرا را می 
دانست تصاویر را عمدتا در بی بی سی، تا جاهای دیگر مشاهده کرده 
بود. آنها می خواهند ناشناس باقی بمانند و هنوز هم از عواقب آن می 
ترسند. یکی آنها برای GlobalPost، که یک شرکت آنالین جدید 
با وظیفه پوش��ش دادن برنامه های جهانی است، کار می کند. او برای 
GlobalPost نیز گاهی گزارش تهیه می نماید. هر چهار دانش��جو 
گفتند که خانواده های آنها پس از ندا ، نظر خود را در مورد سلس��له 
مرات��ب حاکمیت  ایرانی تغییر داده ان��د. پیام کلی این بود که چگونه 
"تیراندازی و ضرب و شتم، همه چیز را تغییر داد. مردم دیگر به دولت 

اعتماد نداشتند. "
البته این مس��اله از دیدگاه غربی، تقریبا غیر قابل باور به نظر می رسد. 
مهدی خلجی آن را بدین ش��کل توضیح می دهد: "برای بس��یاری از 
ایرانیان، حت��ی مخالفان دولت، درجه ای از اعتقاد وجود داش��ت که 
دولت ارزش های اس��الم را حفظ می کن��د. آنها دروغ نمی گویند و 
ب��ه مردم خود ظلم نمی کنند..ندا این اس��طوره را به طور کامل درهم 

شکست.
تلویزیون بی بی س��ی فارس��ی نه تنها تصاویر را به ایران نشان داد بلکه 
با پزش��کی که س��عی داش��ت ندا را  نجات دهد، برادر او و در نهایت 
پ��درش مصاحبه کرد. صادق صبا می گوید: " در حال حاضر همه در 

صحبت با ما )علیه دولت( احساس جسارت می کنند.
آن چند روز فوق العاده ، اوج قیام بود. چهار یا پنج روز بعد از مرگ 
ندا دولت بصورتی پایدار و محکم کنترل را در دس��ت گرفت. صدها 
هزار نفر در خیابانها در سراس��ر بس��یاری از شهرهای ایران به قطره ای 
کاهش یافتند. حکومت وحشت شروع شده بود: دستگیری ها، ضرب 
و ش��تم ها، تجاوز به عنف ها، ش��کنجه و محاکمه ه��ا. تلویزیون بی 
بی س��ی فارس��ی و صدای امریکا هنوز هر آنچه را که اتفاق می افتاد، 
بصورت زنده پخش می کردند هر چند در حال حاضر بقیه مطبوعات 
و رس��انه های بین المللی یا اخراج ش��ده و یا ویزای آنها منقضی شده 

بود.

دسامبر 2009
ش��ش ماه پس از این حوادث پر آش��وب، ایران هن��وز به نوعی یک 
مکان متفاوت به نظر می رسد. حمید دباشی می گوید: "عمده  رهبران 
مخالف��ان )جنبش س��بز( از بزرگان انق��الب اس��المی 1979 بودند " 
، بنابراین توضیح آن برای دولت بس��یار دش��وار بود. به نظر می رسد 
آنه��ا واقعا نمی دانند که چه باید بکنند. در مواجهه با چنین وضعیتی ، 

جمهوری اس��المی از درون در حال متالشی شدن است. با این حال، 
انتظار نداشته باشید رژیم فردا تغییر کند. جنبش سبز )اپوزیسیون( نسبتا 
شبیه به جنبش حقوق مدنی آمریکا در اواخر دهه 50 است که 10 سال 
برای ثمر دادن به طول انجامید و من فکر می کنم ش��ما می توانید در 
اینجا انتظار چیزی شبیه به این را داشته باشید. اما به نظر من این کشور 
در حال حرکت،  ناگریز به س��مت  سیستمی از نهادهای دموکراتیک 

است. "
می توان گفت که اکثر دانش��گاهیان آمریکای��ی ایرانی تبار که من با 
آنه��ا صحبت کرده ام این امر را به عنوان یک س��ناریوی خوش بینانه 
در نظر م��ی گرفتند. برای مثال مهدی خلج��ی هیچ نوع موج بزرگی 
را توس��ط مخالفان پیش بینی نمی کند. "نظر ش��ما در مورد مخالفان 
چیس��ت؟ موفق ترین  مخالفان هر دولت اقتدارگرا به سه عامل بزرگ 
ایدئولوژی، رهبری و س��ازمان ده��ی تکیه می کنند. آنها هیچ یک از 

این چیزها را ندارند. "
ب��ه عقیده وی و با توجه به آموزش های مذهبی او، روحانیت، به طور 
کامل احس��اس می کند توسط دولت فعلی از حاکمیت خارج شده و 
درحال اتخاذ یک موضع ش��به نظامی اس��ت: "پایگاه قدرت دولت از 

روحانیت به سپاه پاسداران منتقل شده است."
بنابراین، با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن ایران امروز، آیا هیچ میراث 
ماندگاری از تلویزیون فارس��ی بی بی س��ی وجود دارد و یا می تواند 
وجود داشته باشد ؟ سعید برزین می گوید:"شبکه تلویزیون فارسی بی 
بی سی در حال پر کردن خالء در جامعه مدنی است. "دولت احمدی 
نژاد موفق ش��ده است بر سر راه هر یک از حوزه های جامعه مدنی از 
قبیل گروه های زنان، اتحادیه های کارگری، دانش��گاهیان مخالف، و 
حتی به میزان قابل توجهی اینترنت به ایجاد مانع بپردازد. اما آنها برای 
کنترل اخبار تلویزیون های فارس��ی زبان بین المللی شکس��ت خورده 

اند. "
در بخش سردبیری، توافقی در این مورد وجود دارد. کریم سجادپور 
توضیح می دهد: "تلویزیون فارس��ی بی بی س��ی برگ��زاری مناظره و 
بح��ث و نظر را تش��ویق می کن��د و حتی باعث ایجاد آن می ش��ود و 
نشان می دهد که مناظره و گفتگو نشانه ای از یک جامعه سالم است." 
جالب توجه اس��ت که یکی از خواس��ته های کلیدی ائتالف مخالف 
دولت ، رسانه های آزاد و باز است. بهروز آفاق می گوید:" این مساله 
به بخش��ی از جریان اصلی مباحثات تبدیل شده است، "وکاری است 

که بی بی سی در بیشتر قسمت ها انجام داده است."
با این حال در مورد تاثیر تلویزیون بی بی سی فارسی و صدای آمریکا 
بر سیاست های روزانه اختالف نظر وجود دارد. همه کسانی که من در 
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قلمرو روزنامه نگاران، دانشگاهیان و ناظران کلی ایران با آنها صحبت 
کردم مطمئنا از این نظر پش��تیبانی می کردند که بی بی سی و صدای 
امری��کا بصورتی پای��دار در مرکز رویدادها بوده ان��د. لکن بصورت 
گس��ترده به دو جبههتقسیم می ش��وند. جبهه نخست معتقد است تاثیر 
رس��انه های مزبور بر سیاست های روزانه تقریبا صفر است. در مقابل، 
دی��دگاه جبهه دوم را می توان چنین خالص��ه کرد: "جنبش مخالف، 
قادر ب��ه ادامه روند با توانی منطقی بوده و مش��کالت قابل توجهی را 
برای دولت ایران  بوجود می آورند، دقیقا به این خاطر که آنچه انجام 

می دهند و می گویند گزارش می شود."
صادق به ارایه دو نمونه می پردازد. "اولی تهیه گزارش س��ه تظاهرات 
بزرگ تنها در ماه های نوامبر و دس��امبر اس��ت  که در آخرین آن 13 
تن از حامیان مخالفان دولت در خیابان ها کشته شدند. همه این موارد 
در سراسر کشور دیده می شود و به نظر می رسد امواج بزرگی ایجاد 

می نماید. "
" مثال دوم این است که چگونه مهدی کروبی به یکی از چهره های 
محوری در جنبش مخالفان تبدیل ش��د. از ادعاهای وحشتناک او در 
مورد تجاوز به عنف، ش��کنجه و قتل برای س��رکوب مخالفان به طور 
کامل گزارش تهیه می شود. موقعیت او به اندازه کافی قوی است که 

دولت برای مقابله با او ترس و واهمه داشته باشد.
دولت ایران بدون شک تحت نفوذ سیاسی صدای آمریکا و تلویزیون 
بی بی س��ی به زبان فارسی است. خامنه ای رهبر معنوی ایران، خطاب 
ب��ه مجلس خبرگان می گوید: "در دنیای امروز موثرترین س��الح بین 
المللی علیه مخالفان ، تبلیغات است ... سالح رسانه ها قوی ترین سالح 
هاست. آنها حتی بدتر از بمب اتم هستند. شما شاهد بودید که دشمن 

در شورش های پس از انتخابات چگونه از این سالح استفاده نمود.
این س��خنان رهبری در تاریخ 24 سپتامبر بیان گردید. دو هفته بعد، در 
روزنامه جوان، که روزنامه وابسته به سپاه پاسداران می باشد نوشته شد: 
"استقرار تلویزیون بی بی سی فارسی در زمستان سال گذشته رویدادی 
مه��م بود تا آنجا که در جهان رس��انه بعن��وان موضوعی عمده مطرح 
گشت. به نظر می رسد که مقامات ایرانی در ابتدا به نقش بالقوه ای که 
این ش��بکه تلویزیونی می توانست ایفا کند توجه دقیقی نداشتند اما به 
تدریج تاثیر برنامه های آن را بر جامعه ما مش��اهده کردند ... ما امروز 
یک رقیب قدرتمند در جهان رس��انه به نام بی بی سی PTV داریم و 
توقف آن اصال ممکن نیس��ت. این مساله وقتی بسیار مهم می شود که 
بدانیم بی بی س��ی دارای سابقه ای طوالنی در مبارزه با اسالم، انقالب 

اس��المی و ایرانیان اس��ت. در چنین وضعیتی، الزم اس��ت که مقامات 
ایرانی از اس��تراتژی های رادی��کال دوری کنند و از این واقعیت آگاه  

باشندکه دشمن ما بسیار قدرتمند و حرفه ای است. "
پن��ج روز بعد، در 11 اکتب��ر، دولت ایران ، با توجه ب��ه رهنمود رهبر 
معنوی، با 800 تن از س��ران خود جلس��ه ای را تشکیل داد: "عملیات 
روانی در مبارزه علیه ایران عنصر کلیدی و هدایتگر است." بی بی سی 
به طور خاص به عنوان دشمنی پیشرو در جنگ روانی خود  بین ایران 

و غرب هدف قرار داده شد.
رئیس جمهور در کنار رییس س��تاد مشترک ارتش و در میان بسیاری 
دیگر، از جمله مهدی کلهر، متهم به جاسوسی و مشاور ارشد احمدی 
نژاد جهت ایراد یک س��خنرانی کلی��دی ظاهر گردید. دختر کلهر در 
حال حاضر در آلمان بوده از جنبش س��بز حمایت کرده و با تلویزیون 
فارسی بی بی سی مصاحبه نموده بود. یکی از برجسته ترین سخنرانان، 
حداد عادل بود که هشدار داد چگونه در تعامل جهانی "رسانه ها جای 
س��خت افزارهای نظامی پیش��رفته را گرفته اند". هدف این کنفرانس، 
درخواست واکنش متقابل و نیز سرمایه گذاری و توسعه بیشتر صدا و 

سیمای دولت بود.
تنها چند روز بعد، صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران برنامه هایی 
برای پنج ش��بکه جدید معرفی و رس��ما اذعان نم��ود که 40 درصد از 
جمعیت ایران به کل 116 شبکه ماهواره ای دسترسی ماهواره ای دارند 
)که بخش زیادی از این موارد ش��بکه های سرگرمی ایرانی با بودجه 
عام��ل از کالیفرنی��ا بودند( و در هر روز چهار و نیم س��اعت مخاطبان 

دایمی مخصوص خود را دارا هستند..
مهدی خلج��ی می گوید:"همه این مس��ایل در ارتباط با یکدیگر می 
باش��ند. "رهبری ایران کامال احساس می کند که تلویزیون فارسی بی 
بی س��ی و س��ی ان ان نفوذ زیادی به خصوص بر طبقه متوس��ط آگاه 
از نظر سیاس��ی در ایران اعمال می کنند، و قطعا از این امر خش��مگین 
اند."آنها حتی بیش��تر به این خاطر تحریک می ش��وند که این ش��بکه 

بسیار متعادل است."

نتایج
در مجم��وع، چه نتایج کلی را را می ت��وان از تجربه تلویزیون بی بی 
س��ی فارسی در ایران در این سال بدست آورد؟ بدون شک ما خوش 
 )Challenger( ش��انس بوده ایم. اما پس از نیاز س��ی ان ان به رقیب
و جنگ اول عراق. ما بحران سیاس��ی ایجاد نکردیم اما تصاویری که 



15

سی
ی 

ی ب
ب

 w w w . d i d b a n . i r   

نشان دادیم رویدادهایی را شکل داد و توانستیم یک بحران داخلی را 
در اعتماد به دول��ت ایران بوجود آوردیم که  هنوز نیز تدوام دارد. ما 
انجام مناظرات و ارایه بحث و نظر را در کش��وری تش��ویق کرده ایم 
که گفتمان عمومی بس��یار کمی در آن امکان پذیر است، و این روند 
همچنان ادامه خواهد داش��ت. حضور قدرتمند ما اهمیت رس��انه ها را 
گسترده نمود و مآال، در حال حاضر  مساله آزادی رسانه ها در محور 
مباحث سیاسی در ایران قرار گرفت. همچنین شواهدی وجود دارد که 
صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران برای ارتقای نقش خود تحت 

فشار قابل توجهی بوده و تا حدی در حال انجام این کار می باشد.
جوان بودن روزنامه نگاران ایرانی ما بعنوان بزرگترین نقطه قوت و بی 
تجربگی و درگیری عاطفی آنها بزرگترین ضعف بالقوه ماس��ت. من 
معتقدم که ما متعادل بوده ایم و وحش��ت حکومت ایران و لحن آن بر 

علیه ما حاکی از این مساله است.
در اینجا نکته این نیس��ت ک��ه ما همه چیز را درس��ت درک میکنیم. 
وقتی دولت ایران و حامیان آن نمی خواهند با ما صحبت کنند متعادل 
بودن بس��یار دشوار است. ما سعی می کنیم با استفاده از سخنرانی های 
عمومی و یا پوش��ش اخبار با توضیح دیدگاه خود بر این مس��اله غلبه 
کنی��م. ما به طور جدی تالش خود را می کنیم، و این نکته با توجه به 
بازخورد دریافت ش��ده از مخاطبان ما توسط مردم ایران پذیرفته شده 
اس��ت. این مورد )یعنی تالش جهت برقرار تعادل میان طرفین( دقیقا، 
همراه با لحن جذاب تر، گرمتر و همراه با تکبر کمتر بر چند دهه سوء 
تفاهم غلبه کرده  است. مردم ایران هنوز هم به دولت انگلستان اعتماد 
ندارند، اما مردمی پیچیده اند و می فهمند که بی بی سی اینگونه نیست 
و ب��دون هی��چ برنامه از پیش تعیین ش��ده ای اخبار را به همان ش��کل 
که هس��ت می گوید و این بزرگترین س��الح هر برنامه خبری اس��ت. 
ایرانیان می گویند از "موعظه های" گذش��ته متنفر بوده اند. این پیامی 
کامال روشن برای تمام غربیانی است که برنامه ریزی سرمایه گذاری 

خارجی را متکفل می باشند. 
من در هر جای ممکن برای کس��انی که به دنبال هر نوع برنامه رس��انه 
ای عمومی هستند، این نکته را متذکر میشوم که : تحقق خواسته های 
مخاطبان اصلی ما وقت تقریبا بسیار زیادی را گرفت ولی به ما کمک 
کرد از هر چیزی که به ای��ن هدف کمک نمی کند دوری نماییم. به 
نظر می رس��د جهان رس��انه ها در حال حاضر آنقدر ناپایدار و متلون 
اس��ت که خط��ر کردن باید به بخش��ی از DNA ما تبدیل ش��ود. در 

گذش��ته بی بی سی یک س��ازمان فوق محتاط بوده و شهرت و اعتبار 
آن نیز به همین دلیل بوده اس��ت. اما به نظر می رسد سلسله مراتب بی 
بی س��ی که مافوق من می باشند این"  نظم نوین جهانی" را درک می 

کنند.
در یک مفهوم وسیع تر، قطعا تعامل با مردم هر کشور و نه فقط دولت 
آن، کامال حیاتی اس��ت. این امر در  نشس��ت اخی��ر در مورد ایران در  
هاروارد بعنوان تنها نکته ای که ناظران جناح راس��ت و چپ در مورد 
آن مواف��ق بودند مورد توجه قرار گرفت. نیکالس برنز، ریاس��ت این 
نشس��ت می گوید"بیایید با آن روبرو شویم" "30 سال عدم سازگاری 
در تمامی سطوح با ایران ، ما را به جایی نرسانده است. در حال حاضر 
هیچگونه ارتباط علمی ، سیاس��ی یا تج��اری.. و عمال هیچگونه رابطه 
رسانه ای بین ایاالت متحده و ایران وجود ندارد..."تنها تعامل  در این 

مورد، پخش برنامه برای ایران است. 
در نهایت همانطور که رس��انه های جه��ان و در واقع، دنیای واقعی به 
ط��ور فزاینده ای تحت حاکمیت رس��انه های اجتماعی - فیس��بوک، 
تویتر و غیره - قرار می گیرند، این امر مثالی عالی از آن است که اخبار 
تلویزیونی چگونه بزرگترین تاثیرات را ایجاد می کنند. ما نباید خیلی 
شگفت زده شویم. تاثیر رسانه های اجتماعی اینترنتی در انتشار تصاویر 
و پیام ها در سراسر جهان وسیع بوده و بدون شک به اپوزیسیون کمک 
خواهد کرد که با دیگر صداهای همفکر در داخل ایران تماس برقرار 
نمایند اما بیشترین تاثیری که تصاویر و گزارشات بر جمعیت گسترده 
تری در ایران خواهند داش��ت تنها از طریق تلویزیون های فارسی زبان 
دیده می ش��ود چه آنکه فعالیت های اینترنتی در ایران بس��یار محدود 

است.
به یاد داش��ته باش��ید که ایران کش��وری اس��ت که در آن اینترنت )به 
عنوان دیدگاه رسمی دولتی( محدودیت خاص خود را دارد. همچنین 
مطالعات اخیر نش��ان داده اند که تاثیر اخبار جهانی سی ان ان و بی بی 
س��ی بر جهان عرب ، بیش از تاثیر رس��انه های رقبای عرب خود می 
تواند باش��د. ش��اید بزرگترین تاثیر در میان مدت ، این خواهد بود که 
چگونه جریان اصلی ش��رکت های خبرپراکنی تلویزیونی می آموزند 
در چارچ��وب حرفه ای خود از رس��انه های اجتماع��ی بهره برداری 
نمایند. تلویزیون ، مطمئنا در هرجایی غیر از ایران ، اخبار کهنه ش��ده 

را منتشر نمی کند..
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