
  نگاهی به سوابق دستگيرشدگان به اتهام همكاری با بی بی سی

  پای يك آپارات در ميان است
دستگيرشدگان و سپس برخی روزنامه ها اسامی آامل اين  پس از اعالم خبر دستگيری، برخی رسانه ها اسامی مخفف

شهابی  ناصر صفاريان، مجتبی ميرطهماسب، هادی آفريده، محسن شهرنازدار و آتايون :اشخاص را منتشر آردند
با شبكه معاند فارسی زبان متعلق به  همكاری"دستگيرشدگان در ارتباط با بی بی سی بودند آه اتهام اصلی شان 

است؟  ق آاری اين افراد چه بودهاينها منتشر شده را شامل می شود اما حوزه و سواب اين اسامی تمام آنچه از. ست"بريتانيا
  آينده مروری آوتاه بر سوابق اين پنج نفر دارد

با اتهاماتی در خصوص همكاری و ارتباط با  پس از دستگيری پنج تن از عوامل حوزه های مرتبط با آثار مستند و سينمايی
رت آامل در سطح رسانه ها اشخاص به فاصله يك روز از اعالم مخفف، به صو شبكه بی بی سی فارسی، اسامی اين

از آنجا آه شبكه بی بی سی فارسی طبعًا به دنبال تامين منافع دولت  .شد، اما اشاره ای به سوابق اين اشخاص نشد منتشر
بيگانه نيز خالف قانون آشورمان انگليس است و آارنامه ای منفی در قبال آشورمان داشته و همكاری با شبكه های معاند و 

  .تا سابقه و آارنامه اين افراد را بررسی آنيم تا ابعاد بيشتری از اين پرونده روشن گردد بر آن شديم،  محسوب می شود

روزهای اخير همزمان با تغيير آهسته رويه شبكه بی بی سی فارسی آه  در ؛»آينده«به گزارش سرويس فرهنگی، اجتماعی 
مرتبطين با عوامل اين شبكه معاند  اص خود را به همراه دارد، پنج تن آه بر اساس اعالم وزارت اطالعات ازخ پيام های

شبكه  نظر بوده اند، پس از شناسايی ابعاد فعاليتهايشان به اتهام همكاری با اين انگليسی بوده و احتماال از مدتها پيش تحت
با اين شبكه بود، طبيعتًا هزينه چنين ارتباطاتی  د جدی با مرتبطين داخلیدستگير شدند تا با اين اتفاق آه نخستين برخور

 .آمتر ريسك چنين روابطی را بپذيرند افزايش يابد و فعاالن داخلی

 

انتشار اسامی مخفف دستگيرشدگان اقدام  پس از اعالم خبر دستگيری، برخی رسانه های زيرمجموعه صداوسيما نسبت به
 ناصر صفاريان، مجتبی ميرطهماسب، هادی: آامل اين اشخاص را منتشر آردند آرده و سپس برخی روزنامه ها اسامی

بودند آه اتهام اصلی شان همكاری با اين  دگان در ارتباط با بی بی سیآفريده، محسن شهرنازدار و آتايون شهابی دستگيرش
اما حوزه  اين اسامی تمام آنچه از اينها منتشر شده است، را شامل می شود. ست"بريتانيا شبكه معاند فارسی زبان متعلق به"

  .داين پنج نفر دار مروری آوتاه بر سوابق و سوابق آاری اين افراد چه بوده است؟ آينده

  

 منتقد سينمايی، نويسنده و مستندساز: ناصر صفاريان
زبان و ادبيات انگليسی و منتقد   با تحصيالت آارشناسی1354ناصر صفاريان نايب رئيس انجمن مستند ايران متولد 



حت طلب را اآثرا با مستندهای سه گانه ای آه برای فروغ فرخزاد ت سينمايی روزنامه های عمدتًا توقيف شده اصالح
، توسط "خانه سياه است"اصلی  البته اينها به جز پخش نسخه. سبز، اوج موج و جام جان، ساخته، می شناسند عناوين سرد

تحت » آواز آفتاب«مستند . پيش از انقالب به آارگردانی فرخزاد است وی می شود آه فيلمی مربوط به جذاميان ايران در
 .است ان از مستندهای آمتر ديده شده، صفاريانمروری بر ادبيات داستانی معاصر اير عنوان

 

 

 وقت خوب مصائبپشت صحنه و صحنه ای از مستند 

سينماگر است، با تدوين بهمن  آه درباره زندگی احمدرضا احمدی شاعر و نويسنده و» وقت خوب مصائب«مستند 
های مطرح سينما از جمله رضا آيانيان، داوود رشيدی، ژاله علو،  آيارستمی فرزند عباس آيارستمی و با حضور چهره

آنندگی مرآز توسعه سينمای  ی، مسعود آيميايی و هوشنگ آامكار با تهيهاعتماد، عزت اهللا انتظامی، آيارستم رخشان بنی
 .مستند و تجربی از ديگر آثارش بوده است



 

 استاپناصر صفاريان، بهنام تشكر و ميترا حجار در پشت صحنه اتو 

است و فيلم توقيف » وقت خوب مصائب» آه بازهم مستندی درباره احمدرضا احمدی اما آوتاه تر از» بانو مرا درياب»
اثر سينمايی  و ميترا حجار به عنوان تنها) بازيگر نقش دآتر نيما در ساختمان پزشكان(تشكر با بازی بهنام» اتوستاپ«شده 

و شوهر بود آه در طول سفر از همديگر فيلم می  ر نداشت و روايت سفر يك زنصفاريان آه در حرآتی متفاوت فيلمبردا
آوروساوا،  يك نگاه به آآيرا» امپراتور و ما«مستند . شده، ديگر ساخته وی محسوب می شود گيرند و اين فيلمها تدوين

 .و اصالح طلب استوی از طيف روشنفكر  .آنندگی صفاريان ساخته شده است آارگردان مطرح ژاپنی نيز به تهيه

 



 صحنه ای از فيلم اتواستاپ

يكی از سه گانه » سرد سبز«پخش . پردازد آپارات نام برنامه ای در بی بی سی فارسی است آه به پخش فيلمهای مستند می
ده «اينكه وقتی  شناسايی ارتباط وی با بی بی سی فارسی را آامًال ساده جلوه می دهد، آما ،ان در برنامه آپاراتهای صفاري
پخش شد، طبيعتًا مشخص بود، عوامل اين شبكه در اين حد  نخستين مستند پگاه آهنگرانی در آپارات بی بی سی» نمكی ها

فارسی درباره  ضمن اينكه صفاريان در ميزگرد بی بی سی. اشته انداند، با آهنگرانی ارتباط د آه فيلمش را پخش آرده
اساس قوانين جمهوری اسالمی ايران جرم محسوب  آه اين عمل بر وضعيت خانه سينما، به صورت تلفنی شرآت آرده بود

  .می شود

 مستندساز، آارگردان و دستيار آارگردان و صدابرادر: مجتبی ميرطهماسب
وی آه همچون جعفر پناهی تا پيش از  .ساخته مشترآش با جعفر پناهی مشهور شد» اين فيلم نيست« مجتبی ميرطهماسب با

 از 1374آرمان و فارغ التحصيل رشته آارشناسی صنايع دستی در سال   در1350اين ممنوع الخروج بود، متولد سال 
اين دو داشته و عالوه بر برنامه  در فيلم هایرا ) محسن، حنا و سميرا(هنر، سابقه همكاری با خانواده مخملباف  دانشگاه

 با نويسندگی و تهيه آنندگی محسن» روزی آه زلزله تهران را لرزاند«آارگردان  ،حنا مخملباف» سفر قندهار«ريزی فيلم 
به حرفه اصلی اش آه » گبه«البته در  مخملباف هم بوده آه البته اين فيلم علی الظاهر به طور آامل ساخته نشد و

 .سميرا مخملباف هم دستيار آارگردان بود» سياه تخته«ابرداری بود نيز پرداخت و در صد

 

ساخت هشت قسمت از مجموعه مستند   ،1375م در سال . م16از مجموعه آودآان سرزمين ايران » نشان«مستند آوتاه 
 ،«آاشی وان يكاد«، »آب و آئينه«، »مينا«، »پدرم قلمكار بود«: نام های  به1376 و 1375در سال » داستان های هند«
 1376موضوعيت دفاع مقدس در سال  سه ويدئوآليپ با  ، ساخت»ماهی مسی«، »تپه«، »بوی گل محمدی«، »حسنبدو»

اما شايد بهترين اثرش آه . از ديگر آثار وی محسوب می شود» ستاره ها» و» مام وطن«، »خرمی شهرقصه «به نام های 
بود آه مربوط به زنی است آه  «بانوی گل سرخ«ايران نيز سوای گرايشهای سياسی مورد توجه قرار گرفت، مستند  در

ل محمدی مقاوم در برابر بی آبی آرده و در تشويق به آاشت نوعی گ پيش از انقالب در آرمان می زيسته و آشاورزان را
 .گالب شد ،مدتی مزرعه های خشخاش تبديل به مزرعه های گل سرخ شد و محصول در عوض ترياك نتيجه پس از



 

فعاليت هايی آه انجام می داده، بيش از ديگران   ميرطهماسب، حساسيت بر روی وی طبيعتًا بيشتر بوده وبا توجه به سوابق
 او نيز همچون صفاريان به صورت علنی مستندهايش در آپارات بی بی سی. است در معرض طرح اتهام قرار داشته

آه درباره ممنوعيت و نوع » مخالف ساز«د از آپارات، مستن» بانوی گل سرخ«عالوه بر پخش . فارسی پخش می شده است
 .پخش شده است فعاليت گروه های موسيقی زيرزمينی است نيز

 آارگردان و بازيگر تئاتر، مستند ساز و منتقد سينمايی: هادی آفريده 
طيف هادی آفريده نيز از . شده است  شهريورماه با يادداشتی درباره روز سينمای ملی به روز23وبالگش آخرين بار 

 هايش را در حوزه تتائر آغاز آرد و به آفريده فعاليت. جعفر پناهی دارد روشنفكر بوده و عالقه خاصی به ساخته های
نيز اجرا شد، مشغول بود آه جدی ترين اين  آارگردانی و بازيگری تعدادی نمايش آه برخی از آنها در جشنواره های داخلی

 . به آارگردانی بهزاد فراهانی پدر گلشيفته فراهانی بود82در سال » يجمردآو مريم و«نمايش ها، بازی در نمايش 
 

 

نامه های خانه سينما نيز جوان وارد شد و در بر  نيز در حوزه سينما با گذراندن آالس های انجمن سينمای80از حدود سال 
فيلم مستند  9و » پدر«، »سوت«، »نارنجی« فيلم آوتاه داستانی 3طول اين مدت، آارگردانی  مشارآتش را آغاز آرد تا در

آودآی رنگ «، »خاطره نی آوران«، »ُگردآفريد نقل«، »مراسم صبحگاهی«، »زير درختان آاج«، »فرزندان باغچه بان«



 ،را در آارنامه ثبت آند آه بخش اعظم اين ساخته ها» آهنه سوار«و » نوزود» ،«دهدرخت فراموش ش«، »پريده
وی از جمله خاطره نی آوران توقيف  پيش از اين برخی آثار. مستندهای ميراث فرهنگی و اجتماعی و همچنين سياسی است

زو آثار مورد پسند ها جشنواره داخلی و خارجی شرآت داشت و ج شده بود و در مجموع عمده آثار وی در ده
 .است  با تلويزيون داشته1381محسوب می شد و البته همكاری هايی نيز از سال  خارجی های جشنواره

 

 صحنه ای از مستند نقل گردآفريد

تنها نقال زن شاهنامه ساخته شده، در آپارات به  ،آه با موضوعيت زندگی گردآفريد» نقل گرد آفريد«از آفريده نيز مستند 
فارسی زبان  مستندساز و منتقد سينمايی نيز ارتباط علنی و همكاری آشكاری با اين شبكه نمايش در آمده و در واقع اين

انجمن صنفی فيلم آوتاه ايران بوده و همچنين از  ه وی مدير روابط عمومیدر عين حال جالب توجه است آ. داشته است
 .راديو جوان به عنوان آارشناس در حوزه های فرهنگی همكاری دارد  با راديو فرهنگ و87سال 

 مستندساز و روزنامه نگار: محسن شهرنازدار 
وی آه بيشتر در حوزه . دسترس است ه وی درشهرنازدار از روزنامه نگاران اصالح طلبی است آه اطالعات آمی دربار

اما آنچه اين . داشته، در روزنامه های اصالح طلب مطالبی نوشته است موسيقی شناخته می شود و در اين حوزه پژوهش
به نظر می رسد پخش مستندش از  نگار را راهی اوين آرده، قاعدتا نه روزنامه نگاری بوده و نه موسيقی، بلكه روزنامه
آه مربوط به صادق هدايت است، از برنامه آپارات » 37از خانه «مستند  از او نيز. ی بی سی فارسی بوده استشبكه ب

چندان به شكل شفاف در  هرچند ممكن است همچون ديگر دستگيرشدگان، فعاليت های ديگری نيز داشته آه ،پخش شده
معروف  آه از شخصيت های ادبی-صادق هدايت جهت تبليغ  ولی به هر حيث، سازندگی فيلمی در. دسترس عموم نيست

  .می تواند به تنهايی دليلی برای دستگيری وی عنوان شود -است منحرف و فاسد بوده ولی



 

 ين نفر و سام آالنتری سومين نفراز سمت راست، محسن شهرنازدار اول

درباره صادق هدايت، نويسنده معاصری آه  ساخته مشترك سام آالنتری و محسن شهرنازدار است» 37از خانه شماره »
 ای است از اين فيلم مجموعه. توان يافت اش می تصويری بسيار اندآی درباره تصوير يا تحقيق. در پاريس خودآشی آرد
از تولد تا مرگ اين نويسنده را ترسيم  های شخصی او آه تصويری هايی از نامه لف به همراه پارهمصاحبه با افراد مخت

الظاهر بعد  به نمايش در آمد و علی) دانشگاه سواز(مطالعات شرقی و آفريقايی لندن   آند آه نخستين بار نيز در دانشكده می
 .شبكه پخش شد از ايناز آن همچون ديگر مستندها، به آپارات بی بی سی فروخته و 

 مستندساز و مدرس مستندساری: آتايون شهابی 
المللی شهرزاد، جزو اشخاصی است آه  عضو هيئت مديره انجمن تهيه آنندگان فيلم مستند و مدير عامل موسسه رسانه بين

 آتايون. رداخته استدوره ها و آارگاه های آموزشی برای مستندسازان نيز پ عالوه بر مستندسازی، به تربيت و برگزاری
معتقدند فعاليت های تجاری اش بر  حرفه ای تر از آن است آه درگير چنين مسائلی شود و عده ای شهابی به نظر برخی

 .فعاليت های هنری اش می چربد



 

 آتايون شهابی در حال آموزش مستندسازان

شرآت خصوصی صادرات محصوالت فرهنگی   ساله و دارای دآترای ادبيات فرانسه به عنوان مديرعامل اولين44شهابی 
 فعاليت های قابلی توجهی داشته آه مشارآت فيلم های ايران در بازار فيلم آن و سينمايی به خارج، در حوزه سينمای تجاری

 به عنوان صادرآننده 89در سال  تصويری به ديگر آشورها تا حدی بود آه - رده محصوالت فرهنگی صوتی فروش گست
بصری آشور از سوی دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه  نمونه خدمات فرهنگی، هنری، سينمايی و سمعی

 .دارد  بی سی فارسی قرارحاال او نيز در رديف متهمان پرونده مرتبطين با بی. شد تجارت ايران انتخاب

در برنامه آپارات بوده، هرچند احتمال  همكاری آشكار اين اشخاص با بی بی سی فارسی، فروش فيلم هايشان برای پخش
 به هر حال با نوعی تغيير رويكرد بی بی سی فارسی، طبيعی است آه. وجود دارد ،اين آه موارد پنهان ديگری هم بوده

 .بيانيه وزارت اطالعات نيز مشخص است  آن افزايش يابد، مواردی آه در سخنان وزير ارشاد وهزينه هر گونه همكاری با

 همكاران بی بی سی براندازند: وزير ارشاد 
سی فارسی همكاری دارد، اقدامش در جهت  بی بی ای مثل معتقدم اگر آسی با شبكه: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی تاآيد آرد

 .شود می حسوببراندازی است و معاند م
 

وزارتخانه متبوعش درباره  به گزارش مهر، سيدمحمد حسينی در پاسخ به پرسش يك خبرنگار در خصوص موضع
آنم آه وزارت ارشاد حامی جامعه  من با صراحت اعالم می :دستگيری تعدادی از مستندسازان طی روزهای اخير گفت

طريق آار هنری،  ظر داشته باشيم آه اگر تعدادی از آنها ازاست، ولی بايد اين نكته را هم مد ن فرهنگ و هنر آشور
 .شد مرتكب جرمی شدند، مانند ديگر افراد با آنها برخورد خواهد

 
 .اند روند، غالبًا اينگونه است آه آنها جرمی داشته اگر نهادهای امنيتی سراغ فردی می: حسينی افزود

 
شما شاهد بوديد آه : به خبرنگاران گفت فارسی به حوادث ايران خطابوی با اشاره به رويكرد شبكه تلويزيونی بی بی سی 

فرماندهی  آرد و انگار مقر انتخابات رياست جمهوری دو سال پيش، چه نقشی را ايفا می اين شبكه در جريان حوادث بعد از
 .اغتشاشات است

 
قرمز پهن آنيم اما عليرغم اينها، ما  نبايد انتظار داشت ما برای چنين فردی فرش: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت



آه به نفع  منتهی دوستان ما هم بايد مراقبت آنند آه آاری نكنند. بنايمان بر ارفاق است دهيم و معموًال تالشمان را انجام می
 .دشمن باشد

 
نبايد . اند  صدای آمريكا شدهرسمًا همكار جاهايی مثل اند، ولی االن ايم افرادی را آه قبًال هنرمند بوده داشته: وی ادامه داد

هنرمندان، نويسندگان  ای آه بعضی از اين افراد به آنيم لطمه افراد چيزی نگويد؛ چرا آه ما فكر می توقع داشت آسی به اين
را از حساب خبرنگاران و هنرمندان و نويسندگان واقعی ما جدا  زنند، بسيار سخت است و بايد حساب آنها و خبرنگاران می

 .آرد
 

 بيانيه وزارت اطالعات
سخن پراآنی دولتی انگليس موسوم  ماموران وزارت اطالعات عوامل يك شبكه غيرقانونی آه در پوشش همكاری با بنگاه

اطالعاتی سرويس جاسوسی استعمارگر فرتوت مشغول فعاليت بودند را  های به بی بی سی آه در جهت تامين نيازمندی
 .دستگير آردند شناسايی و

 
اطالعاتی در داخل و خارج از آشور طی  زارش مهر، با پيگيريهای مستمر، اقدامات آنترلی و جمع آوری های گستردهبه گ

 عوامل يك شبكه غيرقانونی آه در پوشش همكاری با بنگاه سخن پراآنی) عج(زمان  چندين ماه اخير سربازان گمنام امام
جاسوسی استعمارگر فرتوت مشغول  مندی های اطالعاتی سرويسدولتی انگليس موسوم به بی بی سی در جهت تامين نياز

برای متخصصان جنگ روانی دشمنان ايران و اسالم فعاليت می نمودند  بودند و به عنوان تدارآات چی سوژه تبليغاتی
 .دستگير آردند شناسايی و

 
طريق فعاليت های زيرزمينی و از  اعضای اين شبكه مخفی آه تعدادی از آنها ظرف چند روز گذشته بازداشت شده اند

مجاری پنهان و با روش های پيچيده پولشويی آه معموال مورد استفاده سرويس  غيرقانونی در قبال دريافت وجوه آالن از
مرآز عمليات روانی سرويس  جاسوسی می باشد، ماموريت های ضد ملی محوله از طرف ستاد ارتباطات پوششی و های

وزارت اطالعات همچنين از تداوم تحقيقات و تحت تعقيب . آردند به بی بی سی را دنبال میاطالعاتی انگلستان موسوم 
 .تعدادی ديگر از مواجب بگيران بی بی سی خبر داده است قرار داشتن

http://www.ayandenews.com/news/36793/ 

 


