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1به روايت اسناد خارجی/ 88فتنه 

هدف آمريکا از تاسيس "دفتر امور ايرانيان" چه بود؟ / پروژه "پايگاه ريگا" چگونه در ايران پياده شد + سند

نيکالس برنز معاون سياسی وزارت خارجه آمریکا طی سخنانی گفت: آمریکا با ایجاد دفتری به نام "دفتر حضور
تر به روزنامه آمریکاییمنطقهای" در دوبی به دنبال تکرار مدل "پایگاه ریگا"، این بار در ایران است. او یک سال قبل

تایمز گفته بود آمریکا یک پایگاه منطقهای برای ارسال کمک به مخالفان ایرانی ندارد.نيویورک

و حوادث پس از آن از آنجا1388انتخابات ریاستجمهوری ایران در سال گروه بين الملل مشرق-

که اتفاقی مهم در تاریخ کشور به شمار میرود، موجب شد تا تحليلهای زیادی درباره آن مطرح

شود. عدهای هر اظهارنظری درباره آن حوادث را یک ترفند سياسی تلقی میکنند، اما عدهای دیگر

معتقدند این حوادث نياز به بررسیها و تعمق بيشتری دارد.

که جای بررسیهای بيشتر دارد و از موضوعات1388یکی از موضوعات مربوط به حوادث سال 

محل اختالف بوده است، نقش دولتهای خارجی در طرحریزی اتفاقات قبل و بعد از انتخابات سال

است. انگليس و آمریکا معموالً طراحان اصلی اغتشاشات دانسته میشوند، اما عدهای این88

های خيابانی آن سال را نتيجه اعتراضی طبيعی به نتایج انتخاباتدیدگاه را نمیپذیرند و آشوب

ریاستجمهوری میدانند.

، کمتر مستنداتی از88در ميان منابع فارسی، به غير از اعترافات متهمين اغتشاشات انتخاباتی 

برنامه چند ساله دولتهای خارجی برای براندازی نرم در ایران منتشر یا ارائه شده است. بر همين

بر آن شد تا در قالب یک مجموعه گزارش تحقيقی، ابعاد حوادث پسگروه بينالملل مشرقاساس 

و موثق خارجی از منظر اسناد رسمی  و  با نگاهی جدید  را  ایران  انتخابات ریاستجمهوری  از 

بررسی کند.

دولت مقامات  علنی  اظهارات  به  استناد  با  مجموعه  این  شدهدر  منتشر  رسمی  اسناد  ها، 

کشورهای خارجی و گزارش رسانههای معتبر تالش خواهيم کرد نشان دهيم چه تحرکاتی پيش از

در برخی کشورها برای ایجاد آشوب در ایران ایجاد شده بود. بسياری از مستنداتی که در88سال 

اینجا ارائه میدهيم پيش از این هرگز منتشر نشدهاند و یا کمتر به آنها پرداخته شده است و

بنابراین در ميان عموم مخاطبان، اطالعات اندکی درباره آنها وجود دارد.

در دولت "جورج2006اولين گزارش به معرفی تحرکاتی خواهد پرداخت که به صورت جدی از سال 

دبليو بوش" رئيسجمهوری وقت آمریکا برای پيگيری پروژه براندازی نرم دولت ایران آغاز شد. در

از"آفریندیپلماسی تحولطرح "وزیر خارجه وقت آمریکا با معرفی "کاندوليزا رایس"این سال، 

دفتر امور"تغييراتی گسترده در رویکرد واشنگتن نسبت به تهران خبر داد. راهاندازی دفتری به نام 

اولين تحرک جدی دولت آمریکا در آن سال برای حمایت از مخالفان داخلی در ایران بود."ایرانيان

درباره این دفتر در منابع فارسی به طور پراکنده و غيرمنسجم مطالبی منتشر شده است. آشنایی

با این دفتر و شرح فعاليتهای آن اولين گام برای درک تحرکاتی است که بعداً معرفی خواهند شد.
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گذار دفتری برای پيگيری برنامه براندازی نرم در ایران بودپایهکاندوليزا رایس، 

سال  عنوان 2006در  با  را  خارجی  سياست  در  جدیدش  رویکرد  بوش  دبليو  جورج  دیپلماسی"دولت 

آفرین، یا مطابق آنچه برخی کارشناسان علوم سياسی میگویندمعرفی کرد. دیپلماسی تحول[1]"آفرینتحول

، مجموعه اقداماتی بود که دولت وقت آمریکا با هدف تغيير نظام سياسی در برخی از[2]"دیپلماسی زور"

که اولویت سياست خارجی واشنگتن تعيين شده بودند.آغاز کردکشورهایی 

نشان میدهد تمرکزاشکه نگاهی به سوابق فکری و تحصيلیکاندوليزا رایسایران یکی از این کشورها بود. 

کشورها و تلفيق فرهنگ و سياست داشته است، در این سال با بيان اینکه "آمریکاویژهای بر مسائل فرهنگی

، تاکتيکی تهاجمی را برای تغيير نظام در ایران آغاز کرد.[3]با هيچ چالشی بزرگتر از ایران مواجه نيست"

دفتری برای براندازی نرم در ایران

اقدامات از جمله مهم تحول"در چارچوب رایس""ترین  امور"آفریندیپلماسی  "دفتر  نام  به  دفتری  تأسيس 

بود که به استناد شواهد مختلفی از جمله اظهارات مقامات آمریکایی، اسناد وزارت2006ایرانيان" در سال 

خارجه واشنگتن و همچنين گزارش رسانههای این کشور، هدف از آن پيگيری پروژه براندازی نظام ایران با تکيه

دیپلماسی عمومی بوده است. در این گزارش برخی از این مستندات را با هم مروربر رویکردهای فرهنگی و

کنيم.می

زمانی که دفتر امور ایرانيان ایجاد شد بسياری از رسانههای آمریکایی از قول منابعی آگاه در وزارت خارجه

گزارش در  پرداختند.  آن  اهداف  به تشریح  و  کرده  عنوان  ایران  قبال  در  واشنگتن  نوین  رویکرد  را  آن  آمریکا 

ای غيررسانههای آمریکایی در آن زمان حتی یک مورد نمیتوان یافت که هدف از ایجاد این دفتر را پيگيری پروژه

از براندازی نرم عنوان کرده باشد.

29اولين اخبار درباره امکان تخصيص بودجه برای حمایت از مخالفان داخلی در ایران را روزنامه نيویورک تایمز در 

که در آن زمان معاون سياسی وزارت خارجه بود هدف دولت"نيکالس برنز"منتشر کرد. در این سال، 2005مه 

تقویت رسانههایی مانند  افزایش ساعات پخش آن را مشابه طرحهای واشنگتن برای"صدای آمریکا"از  و 

راهاندازی انقالبهای رنگی در اوکراین و گرجستان دانسته بود. وی درباره امکان ارسال پول به مخالفان دولت

ایم، چون هنوز پایگاهی برای انجام این اقدام نداریم و ایران هم هنوزما هنوز به آنجا نرسيده"ایران گفته بود: 

به اندازه کافی کشور آزادی نيست که ما بتوانيم این کار را انجام دهيم. دولت ایران نسبت به اوکراین در پایيز

[4]"گرتر است.سال گذشته، زمانی که انقالب نارنجی اتفاق افتاد، سرکوب
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رامين عسگرد، مدیر یکی از شعبات دفتر امور ایرانيان در دوبی بود

همان پایگاهی"دفتر امور ایرانيان"با این حال، یک سال بعد وزارت خارجه آمریکا پایگاه مدنظر برنز را ایجاد کرد. 

ميليون دالر کرد. رسانههای آمریکایی و یک سند75بود که کاندوليزا رایس برای آن درخواست بودجهای معادل 

مهم وزارت خارجه به مرور نشان دادند این دفتر برای پيگيری براندازی نرم در ایران طراحی شده است.

ميليون75آدام ارلی سخنگوی آن زمان وزارت خارجه آمريکا اعالم کرد که اين دفتر بر نحوه هزينه کردن بودجه 

دالری نظارت خواهد داشت و شعبههايی در دوبی، استانبول، باکو، فرانکفورت و لندن خواهد داشت. ارلی از

تصميم وزارت خارجه آمريکا به تربيت کادری از کارمندان سرويس خارجی خبر داد که بتوانند فارسی صحبت

[5]ای که ايران در آنجا نفوذ دارد داشته باشند.کنند و درک صحيحی از ايران و منطقه

هدف از این پروژه را تکرار مدل حمایت2006آوریل 17روزنامه "کریستين ساینس مانيتور" در گزارشی مورخ 

که در خالل آن آمریکا توانست[7]عنوان کرد1980در دهه [6]"جنبش همبستگی لهستان"زیرزمينی آمریکا از 

با اقداماتی در لفافه فعاليتهای فرهنگی، زمينههای انتقال تجهيزات به مخالفان این کشور و براندازی دولت آن

را فراهم آورد.

رئيسجمهوری وقت آمریکا در راستای سياست واشنگتن"رونالد ریگان"دولت 1989تا 1982بين سالهای 

قصد داشت از جنبش معارض لهستان حمایت کند. دولت آمریکا در آن زمان با چند مشکل روبهرو بود: نداشتن

لهستان، عدم تماس یا اعضای جنبش همبستگی و مشکل لجستيکی انتقال تجهيزاتداخل اطالعات کافی از

و پول به داخل لهستان.

در مجله تایم شرح داد،1992فوریه 24با این حال، چنانکه محققی به نام "کارل برنشتاین" طی مقالهای در 

چندین تُن تجهيزات شامل"متشکل از کشيشها و جاسوسهای آمریکایی دولت ریگان موفق شد با شبکهای

کپی، دستگاه  فيلمبرداری،  دوربينهای  تلفن،  فرستنده،  دستگاههای  چاپ،  دستگاههای  فکس،  ماشين 

دستگاههای تلکس و رایانه را برای پيشبرد فعاليتهای تبليغاتی را به داخل لهستان قاچاق کند." منابع مالی

مربوط به این اقدام را مطابق مستندات سازمان سيا، سازمان "موقوفه ملی دموکراسی" و حسابهای مخفی

.[8]ایجاد شده در واتيکان فراهم آوردند

گزارش روزنامه کریستين ساینس مانيتور که در بحبوحه اخبار مربوط به ایجاد دفتر امور ایرانيان در وزارت خارجه

آمریکا منتشر شده مدعی است واشنگتن قصد پيادهسازی همين مدل را در ایران داشته است. در بخش

جورج دبليو بوشدیگری از این گزارش از قول یک مقام وزارت خارجه آمریکا تصریح شده  دیدگاه حاکم در دولت 

در آن زمان این بوده است که با توجه به ناکارآمدی دیپلماسی و توسل به گزینه نظامی در قبال ایران، پروژه

ترین گزینه در قبال ایران بوده است.براندازی، مناسب
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نيکالس برنز، هدف از دفتر امور ایرانيان را تکرار مدل "ریگا" عنوان کرد

سایر رسانههای آمریکایی نيز در آن زمان در گزارشهایی که از قول منابع آگاه در وزارت خارجه منتشر میکردند

تحليلهای مشابهی درباره هدف واشنگتن از پروژه راهاندازی دفتر امور ایرانيان منتشر مینمودند. نيکالس برنز

تایمز گفته بود آمریکا یک پایگاه منطقهای برای ارسال کمک بهتر به روزنامه آمریکایی نيویورککه یک سال قبل

وگو کرده و اهداف دفتر امور ایرانيان را بهبار دیگر با همين روزنامه گفت2006اکتبر 20مخالفان ایرانی ندارد، در 

صراحت بيان کرد.

در دوبی به دنبال تکرار مدل"برنز در این مصاحبه گفت که آمریکا با ایجاد دفتری به نام "دفتر حضور منطقهای

موضوعی که در یک سند رسمی وزارت خارجه که بعداً منتشر شد هم[9]، این بار در ایران است.""پایگاه ریگا

[10]به صراحت به آن اشاره شده بود.

مدل پایگاه ریگا چيست؟

برای کارگردانان و جاسوسان جنگ سرد ميان غرب و بلوک شرق سابق، نامی آشنا است. سازمان سيا""ریگا

مسئوليت فرماندهی یک جنگ نرم طوالنیمدت عليه مسکو و بلوک تحت تأثير کرملين را به1920در دهه 

را به زبانهای رایج در"صدای آمریکا"و "رادیو اروپای آزاد"عهده داشت. سيا چندین شبکه رادیویی مانند 

داشت که آن را به صورت"مشکالت کمونيسم"شوروی پخش میکرد و عالوه بر آن، چندین نشریه مانند 

رایگان در سطح جهان و به خصوص کشورهای بلوک شرق منتشر مینمود.

تایمز داده است: "ما جوانی رادرباره طرح آمریکا در این ایستگاه، توضيحاتی را به روزنامه نيویورک"نيکالس برنز"

ریگا1962در سال  پایگاه  به  آمریکا)  در  مراکز اصلی سيا  از  و یکی  ویسکانسين  ایالت  (در  "ميلواکی"  از 

فرستادیم." بنا بر اسناد مورد اشاره نيویوک تایمز، جوان مورد اشاره برنز، "جورج کنان" است که بعدها به یکی

از برجستهترین کارشناسان شوروی تبدیل شد. برنز می گوید: "ما (سيا) به او گفتيم: برو زبان روسی یاد بگير

و در ریگا بنشين. تو پنجره ما برای ارتباط با اتحاد جماهير شوروی هستی."

برنز در ادامه به شرح فعاليتهای دفتر دوبی پرداخته و گفت: "امروز ما دقيقاً همين حرفها را به این جوانان

کنيدتوانيم در ایران باشيم. شما با هر ایرانی که پيدا میگویيم شما به دوبی بروید. ما نمیزنيم و میمی

آیند) مصاحبه کنيد و سعیهایی که برای انجام کارهای بانکی یا تعطيالت آخر هفته به اینجا می(تمام ایرانی

کنيد آنها را بشناسيد. به ما بگویيد چهطور باید آنها را بفهميم."

سندی از وزارت خارجه آمریکا منتشر شده که به وضوح هدف آمریکا از ایجاد دفتر امور ایرانيان را تکرار مدل

است.2006عنوان میکند. این سند مربوط به وزارت خارجه آمریکا و مربوط به ماه مارس سال "پایگاه ریگا"

یکی از مهمترین اولویتهای سياست خارجی دولت ماسند وزارت خارجه آمریکا: حل مسئله ایران
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طی ده سال آینده است

زبان برای کار در شعبههای دفتر امور ایرانيان در واشنگتن،سند مورد نظر، مربوط به جذب نيروهای فارسی

دوبی، باکو، استانبول، فرانکفورت و لندن است و در آن به وضوح اشاره شده این دفاتر قرار است پروژه پایگاه

نگاهی به اسناد نشان میدهد وزارت خارجه آمریکا از نفراتی که در این دفترها[11]ریگا را در ایران تکرار کنند.

یاد میکرده است. در اسناد دیگری که[12]"های ایراندیدهبان"در کشورهای مختلف کار میکردند به عنوان 

ترین مراکز برای دخالتمنتشر میشود، خواهيم دید شعبه دوبی دفتر امور ایرانيان چگونه به یکی از فعال

آمریکا در اخبار انتخابات ریاستجمهوری ایران تبدیل شده است.

ایران با آنکه رسانههای آمریکایی در آن زمان مدعی بودند کاندوليزا رایس برای پيشبرد اهدافش در قبال 

ای مهم در مجلهنگار تحقيقی در مقالهميليون دالر کرده است، یک روزنامه75ای معادل درخواست بودجه

ميليون دالری دولت بوش برای پيشبرد400افشا کرد کنگره آمریکا با درخواست 2008جوالی 7"نيویورکر" مورخ 

عملياتی مخفيانه در ایران برای سرنگونی دولت تهران موافقت کرده است. منابع آگاه در ارتش، سازمانهای

های اقليت قومی مانندنگار تحقيقی گفتند حمایت از گروهاطالعاتی و کنگره آمریکا در آن زمان به این روزنامه

گروهعرب و  اهواز  و جمعهای  بلوچ  برنامههایهای  از  ایران بخشی  برنامه هستهای  درباره  آوری اطالعات 

[13]مخفيانه آمریکا در ایران بودهاند.

درباره تأسيس دفتری برای براندازی نرم دولت ایراندر رسانههای آمریکا با این حال، همزمان با اخباری که 

منتشر میشد، روزنامه کریستين ساینس مانيتور در تحليلی درباره اینکه آیا این پروژه میتواند موفق شود، از

و به جای تقویت مخالفان در[14]قول کارشناسان نوشته بود این اقدام دولت آمریکا میتواند اثرات عکس بدهد

ایران باعث تقویت پایگاه حاکميت در نزد مردم ایران بشود.
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