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6به روایت اسناد خارجی/88فتنه 

کارگاههای براندازی آمريکا چه روشهايی را به مخالفان ايران آموزش میدادند+سند

این گزارش، نگاهی است مستند به برخی از روشهایی که آمریکاییها در کارگاههای دوبی برای براندازی نظام
از آموزشهای ارائه شده "مسخره کردن رهبران جمهوری اسالمی ایران به مخالفان آموزش میدادند که یکی 

سياسی ایران" بوده است.

مشرق بينالملل  اگر-گروه  بگيرید،  تماس  پنتاگون  با  کند  حمله  کشورتان  به  آمریکا  میخواهيد  "اگر 

میخواهيد یک جنگ پارتيزانی کوچک را آغاز کنيد از سازمان سيا کمک بخواهيد اما اگر میخواهيد یک دولت

جایی استآميز""مرکز بينالمللی مبارزه غيرخشونتخارجی را بدون شليک حتی یک تير سرنگون کنيد، 

]."1که باید به آن سر بزنيد (نشریه واشنگتنمانتلی) [

هنگامی که مسئوالن ميز مربوط به بخشی از کشورها در وزارت خارجه آمریکا و سازمان سيا برای اجتناب از

نمی بينالمللی  دولتهای حاکمدردسرهای  که  کنند  توصيه  داخلی کشورها  به مخالفان  خواهند مستقيماً 

-کشورهایشان را سرنگون کنند راه چاره را در مالقات با مردی کارآزموده میبينند که بارها از کوره آزمون انقالب

مردی است[3]"پيتر آکرمن"[2]های رنگی و براندازیهای نرم در بسياری از کشورها سربلند بيرون آمده است

در براندازیهای نرم سرتاسر دنيا شنيده شده، اما اگر استاد، مرد" جين شارپ"که نامش کمتر از استادش 

پردازی است او و همکارانش را باید مردان اول تبدیل آن نظریات به عمل به شمار آورد.موفق صحنه تئوری

پيتر آکرمن

آغاز داستان ورود مردی مرموز با ميليونها دالر سرمایه به دنيای رنگی انقالبهای مخملی چندان مشخص

نيست، خود او هم در مصاحبههای انگشتشماری که با رسانهها داشته اشارهای به انگيزه های شخصی

به ایجاد انقالبهای ساکت اما اثرگذار و پرزرق"آکرمن"اش در این مورد نمیکند اما اولين ردپاها از عالقهمندی 

در دهه  آمریکا،  در کشورهای مخالف سياستهای کلی  برق  وارد1970و  زمانی که وی  دیده میشود: 

با "تافتس"دانشگاه  و  آمریکا شد  ماساچوست  ایالت  مبارزههای"جين شارپ"در  روی  زمان  آن  در  که 

جنبه"شد با عنوان 1976در سال "آکرمن"مسالمتآميز کار ميکرد، آشنا شد. نتيجه این آشنایی رساله دکتری 

[4]."های راهبردی جنبشهای مقاومتی غيرخشونتآميز

با همکاری1983هر چه که بود با نگارش تنها یک پایاننامه فروکش نکرد و او در سال "آکرمن"اما انگيزههای 

سال بعد در کتابی به نام «از10را راهاندازی کرد. تئوری استاد که [5]شارپ مرکز «آلبرت انيشتاین»جين

دیکتاتوری به دموکراسی» به نگارش درآمد این بود که مخالفان میتوانند با اعتراضات و انتخابات ساختگی
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[6]اقدام به براندازی دولت بکنند و مؤسسه آلبرت انيشتاین قرار بود همين هدف را دنبال کند.

مبارزه راهبردی"آکرمن در سالهایی که در موسسه آلبرت انيشتين حضور داشت کار بر روی کتابی به نام 

1990را هم آغاز کرده بود. این کتاب که در سال " آميز: دیناميک های قدرت مردم در قرن بيستمغيرخشونت

اش رساند: کتاب وی در صربستان برای یک جنبش دانشجوییرا به آرزوی دیرینهچاپ شد ده سال بعد آکرمن

سپتامبر24معترض به دولت صربستان به نام «آتپور » (به معنی مقاومت) منبع الهام شد و آنها توانستند در 

رئيسجمهور به تقلب در انتخابات ریاستجمهوری دولت وی"اسلوبودان ميلوشویچ"با متهم کردن 2000سال 

را سرنگون کنند.

مرکز آکرمن به مخالفان کشورهای ضد آمریکا روشهای براندازی بدون خشونت را آموزش

میدهد.

این تجربه موفق را از دست نداد؛ اکنون تجربه دانشجویان جنبش آتپور احتماالً او را به این نتيجه"آکرمنپيتر"

سال بعد آکرمن رهبران این جنبش دانشجویی را در مرکزی تازه3رسانده بود که در مسير درستی قرار دارد. 

(کاناس) گرد هم آورد و منابع مالی[7]آميز"مرکز اقدامات و راهبردهای کاربردی غيرخشونت"تأسيس به نام 

مرکز بينالمللی مبارزه"مرکزی با نام مشابه 2002تر یعنی در سال آنها را تأمين کرد. خود او یک سال قبل

تأسيس کرده بود.[8]"آميزغيرخشونت

آکرمن با این دو مؤسسه آیندهای دوردست برای خودش ترسيم میکرد. شاید تنها توجه به دو واژه در نامهای

این دو مرکز بتواند از برداشتی که در آن سالها در سایه تجربه براندازی نرم دولت صربستان در ذهن طرفداران

به معنی آن است که تجربههای تئوریک جين"کاربردی"روشهای براندازی نرم ایجاد شده بود پرده بردارد: واژه 

شارپ و آکرمن اکنون در سایه براندازی نرم دولت صربستان با شائبه تقلب به یک مدل عملی و تجربی رسيده

در نام مرکز دیگر احتماالً به آن معناست که این مدل قرار است به کشورهای دیگر"بينالمللی"است و واژه 

صادر شود.

یا خير  باشد  برداشتی درست  آنکه چنين  از  کاربردی غيرخشونت"فارغ  راهبردهای  و  اقدامات  "آميزمرکز 

پس از تأسيس، آموزش به گروههای مخالف دولتهای ضد"مرکز بينالمللی مبارزه خشونتآميز"(کاناس) و 

کشور از جمله50با مخالفان بيش از "کاناس"آمریکا را آغاز کردند. مطابق مستنداتی که اکنون وجود دارد 

ایران، زیمباوه، برمه، ونزوئال، اوکراین، گرجستان، فلسطين، اریتره، بالروس، آذربایجان و کشورهای دیگر برای

"آميزمرکز بينالمللی مبارزه غيرخشونت"مرکز دیگر یعنی [9]براندازی دولتهای آنها همکاری کرده است.

طبق مستندات خبرگزاری بلومبرگ منابع مالی الزم را برای برگزاری کارگاههایی در روشهای مبارزه نرم برای

مخالفان کشورهای آسيای مرکزی، ایران، عراق، کره شمالی و برخی کشورهای دیگر فراهم کرده است.

ها بوده است در سال، سرگرد سابق ارتش آمریکا که یکی از مدرسان این کارگاه”رابرت هلوی"این مطلب را 

آميز در سایتاما مرکز بينالمللی مبارزه غيرخشونت[10]وگو با خبرگزاری بلومبرگ عنوان کرددر گفت2012

[11]رسمی خود آن را تکذیب کرده است.

توجه آکرمن به براندازی نظام ایران در اولين سالهای پس از براندازی دولت صربستان جلب شد. او در اولين

ها درباره بعد از تجربه موفق در براندازی دولت صربستان، در سالهای بعد، براندازی نظام ایران را بهمقاله

در روزنامه2003عنوان یک هدف جدی در دستور کار قرار داد. ماجرا ابتدا از مقالهای آغاز شد که وی در سال 

کریستين ساینس مانيتور نوشت و در آن از دولت آمریکا خواست حوادث جنبش دانشجویی آتپور در صربستان

[12]را الگویی برای تغيير نظام ایران قرار دهد.2000در سال 
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به مخالفان صربستان سرمایههای مؤثری داده شد، اعم از پول برای"آکرمن در بخشی از این مقاله نوشت: 

آميز. ایرانیها منابع الزم را درخرید تجهيزات، وسایل ارتباطی و مهمتر از همه، آموزش در مبارزه غيرخشونت

اختيار دارند اما دانش الزم برای چگونگی انجام کار را ندارند که این نباید توسط سيا یا وزارت دفاع تأمين شود

بلکه باید توسط برنامههای طرفدار دموکراسی در سرتاسر غرب تأمين شود."

بلندگو به دست گرفتن از واشنگتن سياست نيست. این باعث میشود تظاهراتکنندگان"وی ادامه میدهد: 

ایرانی مانند مجریان درخواستهای آمریکا به نظر برسند ضمن اینکه حمایت مخفيانه برای اعمال خشونتآميز

مشروعيت آنها را از بين میبرد. ایرانیها، انگيزه، اطالعات و توانمندی های الزم برای اثرپذیر کردن چنين

راهبردی را دارند و این دموکراسیهای دنيا هستند که باید از آن حمایت کنند."

نوشت که در ایران نياز به دسته1378تير سال 18در مقاله دیگری با اشاره به حوادث 2004آکرمن سال 

تری از مخالفان احساس میشود و تظاهراتها به تنهایی برای براندازی کافی نيستند. وی بار دیگر دروسيع

ایران برای موفقيت براندازی در نظام  را یادآور شده و مینویسد  این مقاله تجربه صربستان و موفقيت آن 

[13]راهبردی برای از بين بردن حمایتهای درونی حکومت داشت.

با این حال، مهمترین مقالهای که آکرمن به همراه رامين احمدی که در آن زمان مدیر مرکز مستندسازی حقوق

است. آنها در این مقاله با لحنی پرهيجان از افزایش2006ژانویه سال 4بشر ایران بود نوشت مربوط به 

مخالفتها در بخشهای مختلف جامعه ایران نوشتند: "پزشکان، معلمان و کارگران اعتصاب کردهاند. ماه گذشته

. تنها معضلی که به نوشته احمدی و آکرمن، این جنبش"ها سر کار نرفتند و شهر را فلج کردندرانندگان اتوبوس

سازمانهای"عظيم از آن رنج میبرد، نبود رهبری و چشمانداز است، اما آنها برای این مورد هم راهحل دارند:

مردم نهاد در سرتاسر جهان باید تالش هایشان برای کمک به جامعه مدنی ایران، گروههای زنان، اتحادیهها و

[14]آینده ایران؟ خيابانها را تماشا کنيد.""نگاران را افزایش دهند. تيتر مقاله هم این است: روزنامه

آکرمن اميدوار بود آینده ایران در اردوکشی خيابانی رقم بخورد

این همه هيجان این دو نویسنده و پيشبينی آنها از براندازی نظام ایران در تظاهراتهای خيابانی البته طبق

معادالت ذهنی آنها چندان هم بیاساس نبود. موضوعی که این دو را اميدوار میکرد آینده تهران در سالهای
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اردوکشی در  کارگاهآینده  قبل  ماه  آنها چند  که  بود  این  رقم بخورد  خيابانی  آموزشهای  با موضوع  هایی 

آميز برای مخالفان ایرانی دایر کرده بودند.روشهای مخالفت غيرخشونت

الی یک خبر مهم دیگردر البه2006تایمز در سال ها را روزنامه نيویورکاولين خبر مربوط به برگزاری این کارگاه

تایمز مربوط به تأسيس دفتری توسط وزارت خارجه آمریکا در دوبی برایاعالم کرد. اصل خبر روزنامه نيویورک

گيری با مخالفان و فعاليت سازمانهای، ارتباطExchangeپيگيری پروژه تغيير نظام در ایران با برنامههایی نظير 

نهاد بود اما در بخشی از این خبر به فعاليتهای مشترک آکرمن و احمدی عليه ایران هم اشاره شده بود:مردم

غيردولتی" گروههای  از  ارتباطیکی  این  روی  که  مبارزهای  ایرانی  «مرکز  کرده  برنامهریزی  ایرانیها)  (با  ها 

هایی در اینجا دعوت میکند تا به آنهاآميز» (از شعبات کانواس) است که ایرانیها را به کارگاهغيرخشونت

[15]"نحوه آغاز انقالبهای گرجستان، فيليپين و جاهای دیگر را آموزش بدهد.

مدیر این مرکز، رامين احمدی که یک ایرانی ـ آمریکایی و از"تایمز اینطور آمده است: در ادامه گزارش نيویورک

چهرههای مخالف ایران است میگوید که او این جلسات را حدوداً هر سه ماه یک بار برای آموزش نافرمانی

مدنی برگزار میکند و اميدوار است که بتواند در ایران هم یک انقالب بدون خشونت ایجاد کند. مرکز بينالمللی

آميز که یک سازمان جداگانه در واشنگتن است به برگزاری یکی از این جلسات کمک کردهمبارزه غيرخشونت

[16]است."

اسلوبودان"ها، هم روی روشهایی که در صربستان برای براندازیآکرمن و احمدی برای برگزاری این کارگاه

حساب ویژهای باز کرده بودند. به همين"آتپور "آزمونش را پس داده بود و هم روی نفرات جنبش "ميلوشویچ

ها تجربياتها را برگزار میکردند تا ضمن برگزاری این کارگاهاین کارگاه"کانواس"خاطر بود که اعضای مؤسسه 

فردی خودشان برای براندازی دولت کشورشان را به مخالفان ایرانی منتقل کنند.

ایوان ماروویچ، یکی از مدرسان کارگاههای براندازی عليه ایران در دوبی

برخی از رسانهها در آن زمان و در سالهای بعد با نفرات شرکتکننده در این کارگاهها مصاحبه کرده و جزئياتی

، که از رهبران جنبش آتپور بود از"ایوان ماروویچ"از روشها و نفرات برگزار کننده آن کارگاهها فراهم میکردند. 

سانجمله مدرسان کارگاههای براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران بود. وی در مصاحبهای با روزنامه نيویورک

این توضيحات را درباره آنچه در کارگاههای دوبی به مخالفان تبعيدی ایران آموزش میداد، فراهم2006در سال 

هایی بود که ترس زیادی وجود دارد وکرد: "محتوای این کارگاهها توضيح اصول بسيج کردن جمعيت در موقعيت

[17]جامعه دچار تنش است، یعنی زمانی که آنها با یک بحران سياسی مواجه هستند."

ها بدون تخریب اموالها درباره روشهای غلبه بر این بحراندر این کارگاه"ماروویچ در توضيحاتی بيشتر گفت: 

آميز بسيج شهروندی هستند. این کارگاه،عمومی و دادن کشته بحث کردیم. اینها راهبردهای غيرخشونت

یک کارگاه استاندارد، مبتنی بر مثالهایی از جنبش آتپور یا مبارزه ما عليه مليوشویچ بود."

نام  به  زن گرجستانی  دوبی استفاده میکرد یک  در  تدریس  برای  او  از  آکرمن  که  دیگری  نینی"مدرس 

2011بود. گوگوبریدزه در مصاحبهای در فوریه سال 2003گوگوبریدزه" از فعاالن انقالب رز گرجستان در سال 

سازی شده و خالقانه در این دورههای آموزشی برای تریبت مخالفان ایرانی اعتقادگفت که به روشی بومی

داشته است.

هيچکس بهتر از اعضای خود یک جامعه نمیداند که چگونه باید بسيج شود. کل ایده مبارزه"گوگوبریدزه گفت: 

نفر صرب یا10مسالمتآميز بر همين ایده مبتنی است. شما نمیتوانيد مبارزات را صادر کنيد به این معنی که 

نمیدانم مثال گرجستانی یا اوکراینی را از کشورهای دیگر بياورید و در یک کشور دیگر انقالب کنيد. این چيزی

[18]است که کامالً از داخل یک کشور آغاز میشود و رشد میکند."

نسخه چاپی http://www.mashreghnews.ir/fa/print/378862

4 of 7 03/14/2015 08:32 ق.ظ



تر از چيزهایی بود که همکارانش دراما روشهای مورد استفاده آکرمن برای انقالب رنگی در ایران بسيار وسيع

کارگاه این  محتوای  از  جزئيات  مهمترین  از  بعضی  واقع  در  میگفتند.  کاناس  رامؤسسه  آموزشی  های 

شرکتکنندگان در گفت وگو با رسانهها افشا کردند. یکی از این شرکتکنندگان زنی است که در سه جلسه

جزئياتی از کارگاههای دوبی، روشهایی که تدریس میشده، و2006مصاحبه با نشریه آسيا تایمز در سال 

[19]غيره را بازگو کرده است. آسيا تایمز وی را زنی به نام "نيلوفر" معرفی میکند.

سال داشته این دورههای آموزشی را گروهی مرکب30به گفته نيلوفر که در زمان مصاحبه با این نشریه حدوداً 

صرب3ها را برعهده داشتهاند و از مخالفان ایران در لسآنجلس، آمریکاییها که ظاهراً وظيفه نظارت بر این دوره

تبار که خودشان را از اعضای جنبش آتپور معرفی میکنند برگزار میکردند.

نيلوفر گفت برگزارکنندگان، مدرسان و فعاالن شرکتکننده در این کارگاه خودشان را با نام مستعار معرفی کردند

که گفته میشد قابل هک نيست با همHushmailو از آنها خواسته شد از طریق یک سرویس ایميل به نام 

ارتباط برقرار کنند.

وگو با آسيا تایمز عنوان کرده روشی است که برای براندازیاما شاید جالبترین نکتهای که نيلوفر در گفت

تبار برای شرکتکنندگان بازیهای ایفای نقشآموزش داده میشده است. به گفته نيلوفر، "مدرسان صرب

هایی مانند زن ایرانی یا یک روحانی شيعه راترتيب میدادند که در جریان آن، شرکتکنندگان نقش شخصيت

شناسی و تلقين بر اهميت مسخره کردن نخبگانبازی میکردند. در سر تا سر این جلسات مربوط به روان

زدایی از آنها در چشم مردم تأکيد میشد."سياسی به عنوان یک روش مؤثر برای تقدس

"آنها به ما روشهایی را یاد دادند که با استفاده از آنها مليوشویچ را از قدرت خلع کردند. آنها بهنيلوفر گفت:

تا ما بهترین از آنها را یاد دادند  البته به طورما برخی  برای سرنگون کردن حکومت انتخاب کنيم.  را  شان 

مستقيم از عبارت سرنگون کردن حکومت استفاده نمیکردند، بلکه فقط روشهایی که در کشور خودشان انجام

داده بودند را تدریس میکردند."

روشهای مورد استفاده2006نویسندهای به نام ویليان رابينسون در کتابی به نام «ترویج پلیآرشی» در سال 

یا مخالفان  بر  ایدئولوژیک  برای سيطره  روشهایی  را  کشورها  در  قدرت  جابهجایی  برای  آکرمن  موسسه 

شستشوی مغزی آنها توصيف میکند.

البته آکرمن تنها به روشهای غيرخشونتآميز اعتقاد نداشت و خشم و پرخاشگری ریشه باورهای زیربنایی او را

تشکيل میداند. با این حال، او صلح و مبارزه غيرخشونتآميز را نقابی برای پنهان کردن این انگيزههای زیربنایی

این نکته را هم نظرات او نشان میدهند، هم روشهای به کار رفته در مبارزات جنبش آتپور و همقرار داده بود. 

محتوای کارگاههای آموزشی دوبی. توصيفی که یک تحليلگر ایرانی به نام کورش صفدری از یکی از روشهای

آموزشی او ارائه میدهد به خوبی نشاندهنده همين موضوع است.

اینطور که"کورش صفدری یکی از روشهای کارگاههای را در گفتوگو با آسيا تایمز اینطور شرح داده است: 

من متوجه شدم ایده این بود که به فعاالن پول داده شود و آنها طوری تربيت شوند که بتوانند همانند جنبش

از با استفاده  بود که  این  آنها  وظيفه  کنند.  آژیتاتور (محرک) عمل  عنوان گروههای  در صربستان به  آتپور 

روشهای مختلف مانند شعارنویسی روی دیوار عليه حکومت و غيره جنبش دانشجویی را جلو بيندازند و دولت

ایران را به سرکوب عمومی تحریک کنند و بعداً از همين موضوع به عنوان بهانهای برای ایجاد خيزشی در 

"استفاده کنند که به نظر همه، خودجوش و داخلی به نظر میرسد.
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شباهت لوگوی مخالفان کشورهای مختلف از جمله ایران با جنبش آتپور لهستان

تا2006آکرمن در سالهای بعد از سال  انقالب رنگی دردر کمين فرصتی است  ایجاد  از موفقيت در  بعد 

)و کشورهای دیگر موفقيتی دیگر را نصيب2005) و قرقيزستان (2004)، اوکراین (2003کشورهای گرجستان (

ایران1388خود کند. اکثر انقالبهای رنگی با القای شائبه تقلب در انتخابات صورت گرفتند و انتخابات سال 

بهترین فرصت است.

ایران اصرار بر تقلب در انتخابات، درخواست بازشماری آرا، مطالبه برگزاری انتخابات مجدد88بعد از حوادث سال 

و تشکيل کميتهای با نظارت یک گروه مستقل بينالمللی برای صيانت از آراء و سپس اردوکشی خيابانی تا حد

آوری شبيه رویدادهایی است که دستکم چندین بار در کشورهای دیگر تکرار شده است؛ در واقع چنانکهخنده

اغتشاشات سال  بحبوجه  در  آمریکا  وزارت خزانهداری  کاونترپانچ 88معاون  در  مقالهای  "ایننوشت:در 
اعتراضات بسياری از ویژگیهای تظاهراتهای هماهنگ شده توسط سازمان سيا
در گرجستان و اوکراین را هم دارد. برای اینکه این (ویژگیها) دیده نشوند بایستی

"کامالً نابينا بود.

بود داده  دیگر جواب  در کشورهای  قبالً  که  روشهایی  تغيير  به  نيازی  آتپور  آموزگاران جنبش  و  آکرمن  اما 

در واقع آنها قبالً در انقالبهای رنگی کشورهای دیگر حتی لوگوی جنبش آتپور را با تغييرات بسياردیدند. نمی

اندک به عنوان نمادهای اعتراض به کار برده بودند. یکی از لوگوهای مربوط به "جنبش سبز" هم اقتباسی از

همين لوگوی جنبش آتپور بود. نگاهی به عکس باال شاید گویا باشد.

جين شارپ""تالش آکرمن و همکارانش، البته در ایران موفق نبود. البته شاید اگر آنها به یک جمله کليدی 

توجه میکردند که میگوید قدرت سياسی حاکمان از مردم نشأت میگيرد، اساساً از ابتدا تالش در این راستا

را بیفایده میدیدند.
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