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ش��بكه BBC كه در ظاهر به عنوان شبكه ای بی طرف معرفی می شود، وابسته 
به اينتليجنس س��رويس و وزارت خارجه انگليس اس��ت. اي��ن بنگاه خبری چند 
ماه قبل از انتخابات به س��رعت شبكه فارسی خود را راه اندازی كرد و بي ترديد 
يكي از اصلي ترين آتش بياران آش��وب هاي بعد از انتخابات22 خرداد در تهران 
بود. اين ش��بكه در رأس همه رس��انه هاي معاند با ايران س��رافراز و با مسئوليت 
هماهنگی س��اير ش��بكه های تلويزيون��ی مانند الجزي��ره، العربي��ه و... با ادعاي 

اطالع رس��اني لحظه به لحظه از انتخابات دهم رياس��ت جمهوري عماًل به پايگاه 
انتش��ار تحليل هاي س��اختگي و برانگيختگي اجتماعي در ايران تبديل ش��د. 

BBC به منظور ايجاد  آنچه كارشناس��ان ابراز مي داشتند كه ش��بكه فارسي 
ش��بكه بران��دازي نرم و ب��ا حمايت نيروي انس��اني و مال��ي جرياني در داخل 
راه اندازي ش��ده اس��ت، طي روزهاي منتهي به انتخاب��ات و پس از آن عماًل 

به اثبات رس��يد. 

BBC  ات�اق فكر آش�وب ه�ای تهران
گزارش�ی از خبرپراکن�ی ش�بکه دولت�ی انگلي�س در وقای�ع بع�د از انتخاب�ات
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BBC  ات�اق فكر آش�وب ه�ای تهران
اين شبكه علي رغم دريافت بودجه 15 ميليون 
پوندي )22ميليون دالري( وزارت امور خارجه 
انگلي��س، قبل و پس از راه ان��دازي همواره با 
كس��ري بودجه و اعتراض مردم ماليات دهنده 
بريتانيا روبرو بوده اس��ت. ب��ا اين حال در ايام 
انتخابات، اين ش��بكه مبادرت به افزايش پخش 

برنام��ه ه��اي    زن��ده خ��ود ك��رد.
BBC ك��ه در طول دوره فعالي��ت خود همواره 

از تنظيم و پخش خبر به ش��يوه ش��به خبر ) فيجرنيوز( و تلفيق س��خت خبر) هارد نيوز(  و نرم خبر )سافت 
نيوز(  پيروي كرده اس��ت، در آس��تانه انتخابات و از جمله طول جمعه ش��ب )22 خرداد( به اين سو، دقيقاً و 
دائماً با س��وئيچ كردن اين ش��يوه هاي خبري به يكديگر،  اهداف ش��بهه سازي، بحران افكني و هدايت افكار 
عمومي به انگيختگي و نضج آش��وب را هدايت كرد. همچنين با توجه به اينكه امكان فعاليت در داخل ايران 
را ب��ه دليل اخراج خبرنگار خود نداش��ت، با انجام مصاحبه با مس��افراني ك��ه از طريق ايران در حال ورودبه 
اروپا بودند، كس��ب خبر كرده و به اين وس��يله با درج در برنامه هاي شبكه فارسي يا ساير شبكه ها به عنوان 

گزارش مس��تند بهره برداري، فضاس��ازي و جريان س��ازي خبري می كرد.
اين ش��بكه متعلق به اس��تعمارگر پير كه از ماه ها قبل،  خود را آماده بحران سازي اجتماعي كرده بود، پيشاپيش 
در اخبار و تحليل هاي به اصطالح كارشناسان سياسي مسايل ايران، بحث تقلب را تئوريزه و قاطعانه بر آن پاي 

مي فشرد.
BBC در چارچوب س��ناريوي خود، بالفاصله پس از اعالم آمارهاي غير رس��مي از منابع داخل ايران پروژه 
تقلب در انتخابات را با حضور فرخ نگهدار )رييس س��ازمان فدائيان خلق(  و صادق صبا )تحليل گر سياسي(  
كلي��د زد و پ��س از اين به تناوب انتش��ار خبرهايي از ايران، ارتباط مس��تقيم و ... گفتگو با عناصری مانند 
جمش��يد برزگر، هاش��م احمد زاده،  احمد سالمتيان، سعيد برزين، مس��عود بهنود در استوديو و آدم هايي 
از اح��زاب و گروهك هاي داخل ايران، هر لحظه به موازات اع��الم آراي احمدي نژاد،  بر حمالت و تثبيت 
و تلقي��ن تقل��ب در انتخابات افزودند به صورتي كه تا ظهر ش��نبه 23 خرداد گزارش پراكني اين ش��بكه با 

هدف اغتش��اش و افزايش نارضايتي انجام می گرفت. 
ش��يوه بارزBBC  در توفيق خود اين بود كه كليت مباحث در يك دايره طراحي ش��ده كاركرد مي يافت.

 بدين صورت كه مثاًل كارشناس��ان اس��توديو داليلي را درقالب تحليل مطرح مي كردند و س��پس ارتباط 
مس��تقيم برخي آدم هاي معمولي تحت عنوان مخاطبان بي بي س��ي و بعد از اين، ارتباط با رئيس س��تاد 
مردمي موس��وي و س��خنگوي ستاد مهدي كروبي و ... مجدداً كارشناس��ان داخل استوديو و ... كه جملگي 
اينه��ا صحب��ت هاي يكديگر را كپي كرده و با كمي ش��اخ و ب��رگ اضافه به بينندگان اين ش��بكه القا می 

كردن��د. 
بخش��ي از س��ناريوي بي بي س��ي چنين بود:  ارتباط با خانمي به نام س��ولماز كه از مش��اهدات خود مي 
گفت،  س��وئيچ به محمدي :  طوفان در راه اس��ت. ارتباط با ميترا از تهران و كاميار از دبي كه ابراز نگراني 
مي كردند و س��وئيچ به محمدي كه از توطئه اي حكايت مي كند مبني بر اينكه كد احمدي نژاد 44 بوده 
اس��ت و رتبه موس��وي 4 و خيلي ها به اش��تباه يك 4 اضافه كرده اند و ش��ده 44 به حساب احمدي نژاد:  
س��وئيچ به مس��عود بهنود كه محدوديت ه��اي اينترنتي را به نفع احمدي نژاد مي دان��د و وكيل مدافعانه 

مي گويد چون فضاي اينترنتي س��هم اصالح طلبان اس��ت، پس محدوديت آن عليه آنهاس��ت و ... 
مجموع��ه س��اعات پخش برنامه هاي زنده پس از خاتمه رأي گيري يك ه��دف را تعقيب مي كرد:  حتي اگر 
موس��وي و كروبي كوتاه آمدند و براي مطالبات ش��ما به خيابان نيامدند، ش��ما كوتاه نياييد و خيابان را ترك 
نكنيد. در واقع مهندس��ی و بزرگ نمايی ناآرامی ها در دس��تور كار اين رس��انه قرار داشت تا آنجا كه تشنج 

طلبی چند تن از اوباش را جدی ترين ناآرامی های يك دهه گذش��ته در تهران عنوان كرد.
ش��بكه تلويزيون��ی BBC با اع��الم اينكه موج گس��ترده ای از اعتراض به وجود آمده و بس��ياری از مردم 
می خواهند بدانند رأی آنها به كانديدای محبوبش��ان چه ش��ده اس��ت، سعی در القای سرخوردگی و ايجاد 
ي��أس در مردم را داش��ت. غاف��ل از اينكه مردم ايران با بازخوانی عملكرد گذش��ته اين ش��بكه به خصوص 
ايفای نقش محوری در كودتای 28 مرداد 1332، می دانس��تند در پس اين دلسوزی ها چه اهداف شومی 

ق��رار دارد.
يك��ی از ن��كات جالب توجه در برنامه های پخش ش��ده اين بود كه BBC با ابراز خش��م نس��بت به اينكه 
علم��ا و مراج��ع از آش��وبگران حمايت نكرده ان��د، ماجرای نهضت تنباكو و مش��روطيت و نقش حس��اس 
علم��ا را در آن دو قي��ام بازگو كرد ب��دون اينكه توضيح دهد كه نهضت تنباكو اساس��اً ب��ر ضد نفوذ رژيم 
اس��تعماری انگليس بر پا ش��د و نهضت مش��روطه كه بر عليه ش��اه دست نشانده انگليس��ی ها بود، توسط 

همين اس��تعمارگران به بيراهه كش��يده ش��د.
عملك��رد اين ش��بكه تا ح��دی مداخله جويانه ب��ود كه روزنامه انگليس��ی ايندپندنت می نويس��د: قدرت 
انگليس در حال نابودی اس��ت زيرا برای پاس��خ به اقدام ايران در بازداش��ت كارمندان س��فارتش دست 
ب��ه دام��ن اتحاديه اروپا ش��د. ما تاوان آش��فتگی روابط با ايران را فقط به خاطر BBC و بخش فارس��ی 

آن م��ی پردازي��م.
در اي��ن جريان��ات بيش از پيش دس��ت گردانندگان ش��بكه رو ش��د. در حالی كه به دليل كس��ر بودجه، 
BBC روماني تعطيل ش��د، اين س��ؤال پيش می آيد كه ش��بكه فارس��ی ب��ا اينكه اسپانس��ر آگهي ندارد، 
كس��ري بودج��ه خود را از كجا تأمين مي كند و در ش��رايطی كه مش��خصاً اغلب خبرن��گاران آن از طيف 
هاي اصالح طلب و مش��اور آن يكي از س��ردبيران نش��ريات زنجيره اي توقيف شده است، چگونه می تواند 

مدعي بي طرفي باش��د؟ 
وج��دان ركن چهارم دمكراس��ي از عملكرد BBC درب��اره انتخابات اخير در رنج اس��ت. آيا محكمه ای به 

اين قضيه رس��يدگي خواهد كرد؟ 
منبع: مرکز اس�ناد انقاب اس�امي 




