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 با سوروس مالقات کرد 58خاتمي سال /سازندگي شروع شد برنامه استحاله فرهنگي در دولت: تاجبخش

تهران با افشاگري نسبت به برنامه درازمدت براندازي نرم از سوي  هاي اخير يکي از متهمان اغتشاشات و آشوب

را  ته و ساير متهمين دستگير شدهگفت که خود را قرباني و فريب خورده برنامه آمريکا دانس بيگانگان در ايران

 دانم هاي دشمنان قسم خورده انقالب مي نيز قرباني نقشه

 

 تاجبخش که در چهارمين جلسه علني رسيدگي به عوامل و طراحان  سياسي ايرنا، يحيي کيان به گزارش خبرنگار

نبود بلکه يک برنامه  اقاغتشاشات اخير يک اتف: گفت، اظهار داشت ها و اغتشاشات اخير تهران سخن مي آشوب

  .ساالري ديني بوده است واليت فقيه و مردم دار ساختن نظام درازمدت پس از پايان جنگ تحميلي با هدف خدشه

کند  ها مطالعه نتايج تحليل خود را ارايه مي تاکيد بر اينکه بر اساس سال مشاور سابق بنياد سوروس در ايران با

تضعيف نظام  ريزي درازمدت براي حمله و اني ندانست و آن را نتيجه برنامهاخير را يک اتفاق ناگه اغتشاشات

  .عنوان کرد که با استفاده از انتخابات دهم پروژه براندازي نرم کليد خورد

به بهانه انتخابات شکل  ويژه مقام معظم رهبري اين پروژه که با هوشمندي مردم و مسئوالن به: وي البته گفت

  .ند و شکست خوردگرفته بود ناکام ما

آمريکا در کشورهايي که حضور رسمي دارد و کشورهايي که مانند ايران حضور رسمي  وي سپس به دخالت

منافعش را از  آمريکا در کشورهايي مانند ايران که حضور رسمي ندارد برنامه پيشبرد: پرداخت و گفت ندارد،

مانند مرکز ويلسون در واشنگتن که با  زه نيمه پنهانهاي اطالعاتي مانند سيا، حو هاي پنهان شامل سرويس حوزه

برند و بنيادها و نهادهاي  جلسات برنامه براندازي را جلو مي پوشش تحقيقاتي علمي و سمينارهاي دانشگاهي و

  .برد پيش مي آشکار مانند بنياد سوروس

وسي و ارتباط با عناصر سيا، جاس وي که به اقدام عليه امنيت ملي، عضويت در بنياد سوروس عضو سازمان

تجمعات، ايجاد شبهه در سالمت انتخابات، اخالل در نظم  بيگانه، فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق شرکت در

حرکات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه متهم شده است در ادامه  عمومي از طريق بلوا و آشوب و
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 (انقالب رنگي)تمامي سه حوزه ياد شده در شرايط ايران : فتخصوص فرآيند براندازي نرم گ توضيحات خود در

  .رخ داده و اين سه حوزه با هم هماهنگ هستند

هاي آموزشي،  و جذب نخبگان، شبکه سازي و نهادسازي، برپايي کارگاه اين متهم اغتشاشات اخير سپس شناسايي

 پله فرآيند 4زدايي و اعتمادزدايي را هاي نظام از طريق مشروعيت زدايي، اعتبار ستون ها و حمله به پايه

شکاف بين مردم و جامعه  سازي جامعه و ايجاد پله زمينه را براي دو قطبي 4اين : براندازي نرم ذکر کرد و گفت

  .کند سرمايه غربي هموار مي با هدف جابجايي افکار از سرمايه اجتماعي سنتي و مقدس به

شکل اول اين پله در صورتي است که نيروهاي : کرد و گفت تخابات ذکررا مربوط به فرآيند ان 6کيان تاجبش پله 

پيروزي در انتخابات شوند و از درون حکومت با استفاده از ابزار قانون به  ضدنظام و مخالف نظام موفق به

  .ها و سنتي به حالت مدرن حرکت شود جامعه از حالت ارزش سمت تغيير

در صورتي که مخالف : پله نهايي را نافرماني مدني عنوان کرد و گفتپله هفتم و  مشاور سابق بنياد سوروس

  .شوند انتخابات پيروز نشوند مجبور به حرکت به سمت پله نهايي و هفتم مي نظام در

مجوز که  هاي غيرقانوني و بدون هاي در راهپيمايي ها و ميادين، شرکت مردم به تجمع در خيابان وي دعوت

نظام که به سبب غيرقانوني  هم ريختگي امنيت جامعه مي شود با هدف فشار بر ت و بهمنجر به اغتشاشات، خشون

  .نشيني کند و جابجايي قدرت شکل بگيرد عقب

استهاله  سپس به تحليل سه نوع شکل براندازي در ايران در دو دهه اخير پرداخت و از شيوه کيان تاجبخش

  .عنوان اين سه جريان نام برد انقالب مخملي و رنگي به فرهنگي، شيوه استهاله سياسي و نافرماني مدني يا

هاي معرفي  برنامه: برنامه استحاله فرهنگي بوديم، گفت وي با بيان اينکه در دولت سازندگي شاهد شروع

طريق شهرداري تهران، تاسيس روزنامه همشهري و جذب نخبگان آغاز شد که  هاي جديد مدرن شهري از ارزش

  .د از دولت اصالحات نيز حمايت کردنها در نهايت همين

در : مديريت غالمحسين کرباسچي در شهرداري تهران برشمرد و گفت اين متهم اغتشاشات اخير مصداق دوم را

شود که به شهرهاي ديگر ايران نيز اشاعه  فرهنگي براي مديريت شهري معرفي مي هاي جديد اين دوره شيوه

  .يابد مي

طور مستقيم از سوي  هاي فرهنگي و خانه هنرمندان که به نگسراها، دفتر پژوهشوي با اشاره به تشکيل فره

اين مراکز قرارگاه : شود، گفت مي شهرداري تهران وابسته به دولت سازندگي حمايت مالي و سازماني

 مکاني براي اشاعه تفکر دموکراسي غربي سکوالريسم و شود و نيز روشنفکراني نظير دکتر رامين جهانبگلو مي

  .ليبراليسم

بنياد جستجو،  کند مورد حمايت بنيادهاي آمريکايي نظير اي که دولت سازندگي از آن حمايت مي برنامه :وي افزود

  .گيرد کارنگي و سوروس قرار مي

اساتيد خارجي و نمايندگان تفکر دموکراسي غربي و منتقدان نظام ديني و  :اين متهم اغتشاشات اخير اظهار داشت

دانشجويان،  هاي عمومي با دعوت گسترده از شوند و در سالن دين از حکومت به ايران دعوت مي ييمبلغان جدا

  .شد مي ها و کتاب و جزوه تبليغ ها در قالب سخنراني نخبگان و عموم مردم ديدگاه
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نفر به که مصداقش سفر محمد عطريا وي از اين فرآيند به عنوان فرآيند نهادينه شدن درازمدت ديدگاهي نام برد

  .سوروس بود بنياد سوروس در نيويورک و مالقات مستقيم وي با

اندازي مجله  ياد کرد و سپس راه اين متهم از اين مالقات به عنوان نقطه عطف شروع همکاري داخل و خارج

 .دجامعه مدني، دموکراسي غربي و ليبراليسم يادآوري کر گفتگو را به عنوان نماينده چپ سکوالر با هدف معرفي

 

 ويژه بخش خصوصي ناکارآمد دولت از ديگر اهدافي بود که براي نفوذ بخش خصوصي به نقد اقتصاد: وي گفت

  .المللي طراحي شده بود بين

با ورود : و شهرهاي ديگر ايران عنوان کرد و گفت وي هدف استحاله فرهنگي را دو قطبي ساختن جامعه تهران

د شکاف در جامعه باالي شهر و پايين شهر و در نتيجه تغيير شاه گرايي هاي جهاني سازي و مصرف ارزش

  .رفتار نسل جديد بوديم

شيوه فرهنگي به نوع  در اين دوره از: مشاور سابق بنياد سوروس با اشاره به تاسيس دولت اصالحات گفت

  .رويم توسعه سياسي مي

صالحات و هماهنگي برخي مسئوالن هاي سياسي سازندگي و ا جريان وي به ديدارها و همکاري افراد سرشناس

 ها سبب شد يک اين همکاري: ايران در سازمان ملل با بنياد سوروس اشاره کرد و گفت وقت از جمله نماينده

به اهداف اين  هاي عناصر داخل و خارج ايجاد شود که منجر به عدم حساسيت نظام حاشيه امن براي فعاليت

  .ها شد برنامه

هاي غيردولتي وارد ايران شدند و  اصالحات و سازمان ريکا از دو درب احزاب سياسيآم: کيان تاجبخش افزود

  .مسئوالن وقت آشکارا شروع به فعاليت در ايران کرد بنياد سوروس با همکاري برخي

هاي سياسي  چهره: دوره را مذاکره پنهان تحت عنوان رديف دوم ذکر کرد و گفت ها در اين وي از جمله مصداق

 .کردند مي هاي خود جلسات متعددي برگزار نظر و هماهنگي ايراني در کشورهاي اروپايي براي تبادل و آمريکايي

 

باشد، مالقات  66سوروس قبل از سال  هاي برگزاري اين ارتباط سفر عطريانفر به اگر اولين نمونه: وي افزود

  .يک ارتباط مستمر داردنشان از  58در سال  مستقيم خاتمي همراه با ظريف با سوروس در نيويورک

دموکراسي غربي در دولت اصالحات از طريق سياسي کردن فضاي شهر  وي مصداق ديگر را ترويج و تعميق

 در واقع به عنوان تقويت جامعه مدني دوره اين نهاد از مباني قرآني آن دنبال: گفت و شوراها عنوان کرد و

  .شد مي

سياسي وزير کشور وقت بوده  ماني که مصطفي تاج زاده معاونوي به ورود رسمي خود به وزارت کشور در ز

و يادداشتي نداشتم در حضور تاج زاده و چند تن  در آن ديدار در حالي که لباس رسمي: است، اشاره کرد و گفت

زاده  شد، سخنراني کنم و در حالي که من اين آمادگي را نداشتم ،تاج از کارشناسان وزارت کشور از من خواسته

  .اي حرف بزنيد هاي جديد توسعه شهري و منطقه صحبت کنيد و درباره حوزه ، اشکال ندارد،گفت

کردند در حالي  يادداشت مي هايم را زاده تمام حرف برايم جالب بود که حاضران از جمله تاج: تاجبخش گفت کيان
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تر از امروز اين سخنان را  نگپس فردا قش: زاده گفت هايم ارزش يادداشت ندارد، اما تاج کردم، حرف که فکر مي

  .کنم در يک سخنراني بيان مي

غربي در ايتاليا بوده که  استنباط من اين بود که اين مطالب در مورد دموکراسي: اين متهم اغتشاشات اخير گفت

  .شده است هاي تمرکززدايي دنبال مي از طريق سياست

خود با سعيد  مصداق ديگر را ترويج و تعميق تفکر سرمايه اجتماعي عنوان کرد و با اشاره به مالقات وي

من خواسته شد مطالب را  آنجا از: حجاريان در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت

  .بازتر در چارچوب جديد سرمايه اجتماعي بيان کنم

را براي  دوره سرمايه انقالبي به پايان رسيده و بايد سرمايه اجتماعي نوين بود که حجاريان گفت آن هنگام

  .سازندگي جايگزين کنيم

اجتماعي با همکاري مستقيم وزارت کشور ترجمه و چاپ شد و از  با همکاري حجاريان کتاب سرمايه: وي افزود

ايه اجتماعي تدوين کنم که بعدها من سفارش دادند کتاب مرجع ديگري درباره سرم هاي فرهنگي به دفتر پژوهش

  .ششم به صورت قانون درآمد در مجلس

وزارت بهداشت با بنياد سوروس ذکر کرد که در  اين متهم مصداق چهارم را همکاري دولت اصالحات از طريق

  .بهداشت انجام شده است ميليون تومان به وزارت 011قالب ارسال 

 3112هاي  که از فعاليت موسسه هيبوس هلندي طي سال ادگاه ارايه کردتاجبخش سندي را به د در اين هنگام کيان

  .داشت هاي غير دولتي ايران پرده برمي و رسمي با سازمان پروژه مستقيم 9و در قالب  3116تا 

 سند انتقاد مستقيم از غيرانساني و غيرآزاد بودن جمهوري اسالمي توجيه اجراي برنامه در مقدمه اين: وي گفت

  .شده استآورده 

حمايت از شرکت زنان در کنفرانس زنان حمايت  الملل تهران وي تبادل دانشگاهي از جمله با دانشگاه روابط بين

آنچه مرا تکان داد بخشي از اين سند است که : ها ذکر کرد و گفت مصداق هاي کنشگران را از ديگر از سازمان

دموکراسي  ر ايران به دموکراسي است و البته منظور آنهاهاي ما تغيير نظام د هدف نهايي پروژه کند اعالم مي

  .غربي است

ساالري ديني تفاوت عمده، جوهري و عميق  مردم وي با بيان اينکه بين دموکراسي غربي و نظام واليت فقيه و

  .به اين نتيجه رسيدم که اين دو قابل جمع نيستند ها مطالعه و تامل است گفت که پس از سال

اندازي شبکه  هزار يورو و راه 211فعاليت ازطريق رسانه گويا با اعتبار  هاي هيبوس را فعاليتوي از ديگر 

سوروس در  با حساس شدن نظام به فعاليت بنياد: سايت منتقد نظام عنوان کرد و گفت تلويزيوني و وب اي  ماهواره

  .ايران اين بنياد از هيبوس به عنوان ابزار پوششي خود استفاده کرد

امور خارجه  به دعوت رسمي وزارت 53 -0250با اشاره به ورود مدير ارشد سوروس به ايران در سال  وي

  .مالقات کند هاي دولتي و غيردولتي اين سفر موجب شد تا وي فرصت کند با چهره: گفت

اين : د و گفتمدني را بار ديگر يادآور ش اين متهم اغتشاشات اخير پله هفتم فرآيند براندازي از شيوه نافرماني

  .گرفته شد شيوه پس از اتمام شيوه استهاله سياسي به کار
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شيوه به کار گرفته شد اعالم زودهنگام  هاي کامال شناخته شده در اين تاجبخش با اشاره به اينکه تاکتيک کيان

افشاري بر سلب صالحيت از آراء يک نامزد، دعوت به تجمع، پ نژاد ايجاد شبهه در اذهان، پيروزي رقيب احمدي

  .ها برشمرد بردن مراجع رسمي را از جمله اين تاکتيک تقلب و دروغگويي و زير سوال

که در صربستان، گرجستان و اوکراين به کار گرفته شد اين بار نيز مشاهده شد و  هايي همان تاکتيک: وي افزود

  .نقش داشتند ي، کارنگي و سوروسالمللي حمايت از دموکراس هاي بين در آن کشور نهادهايي مانند صندوق البته

تاکتيک جديد اين دوره برشمرد که به تشويش  سي فارسي را بي ويژه بي اي گسترده به تاجبخش استفاده رسانه کيان

  .زد مي اذهان عمومي از سوي انقالب و ضدنظام دامن

رهنگي، سياسي و نافرماني استهاله ف هاي شيوه ياد شده با هم ادغام شدند و جريان  در دوره دهم سه: وي گفت

  .که با هوشمندي مردم، مسئوالن و رهبري ناکام ماند مدني با هم همکاري داشتند و دست به اغتشاشات زدند

شود البته تصور نشود که دادگاه و نهادهاي ديگر  اغتشاشات در برون مرز پيدا مي ريشه اصلي: وي تاکيد کرد

  .انجام دهند توانند در اين زمينه اقداماتي نمي نظام

انگيزه من از ارايه اين : کند گفت با بيان اينکه براندازي نرم را محکوم مي وي با عذرخواهي از مردم و نظام و

  .منافع ملي است تحليل

خارجي در زمينه براندازي نرم پرده  هاي نهادهاي داخلي و وي که به گفته خودش از اهداف پنهان فعاليت

خوردگي و قرباني شدن افراد بايد  اينکه براي پيشگيري و فريب نيز مطرح کرد از جملهداشت، چند پيشنهاد  برمي

خارجي در ذيل نهادهاي پوششي و غيرپوششي، دولتي و غيردولتي و علمي و  اهداف ضدانقالبي نهادهاي

  .مردم روشن شود پژوهشي براي

اعم دولتي و غيردولتي با بنيادهاي خارجي  وي همچنين خواهان آن شد که مقامات قابليت ارتباط بين مراکز داخل

  .بيگانگان را ممنوع کنند هاي مالي مراکزي براي پيشبرد منافع و حمايت

چند اقدامات صورت گرفته از سوي وي قابليت دفاع  وکيل تاجبخش در دفاع از موکل خود با بيان اين که هر

به دادگاه براي پيشگيري از حوادث بعدي و  مسايل و ارايه راهکار صداقت وي و آسيب شناسي: ندارد، گفت

  .قانون مجازات اسالمي و تخفيف مجازات فراهم مي کند 33را براي اعمال ماده  ابراز ندامتش زمينه

درخواست حداکثر  متهم، همکاري خوبي با مسووالن داشته که موجب کشف حقايق شده است و لذا: افزود وي

  .شناسايي و کشف شود ي وي دارم تا ديگر ماجراها نيزارفاق قانوني و شرعي از دادگاه برا

در : به بندهاي کيفر خواست انفرادي خود، گفت تاجبخش سپس به ارايه آخرين دفاعيات خود پرداخت و با اشاره

عنصر سيا آورده شده اما تا جايي که من اطالع دارم، خانم کوهن  اين کيفر خواست خانم کوهن به عنوان يک

  .يا نداردارتباطي با س

کلمبيا که تحت مديريت  وي همچنين در خصوص ارتباطش از طريق شبکه اينترنت و ايميل با شبکه دانشگاهي

باشد را صحيح نمي دانم زيرا تمامي اسناد  من اين مساله که وي عامل سيا مي: آقاي گري سيک قرار دارد، گفت

است بلکه تنها در دوره اي مشاور شوراي عالي  کارمند سيا نبوده مربوط به وي نشان مي دهد که او هيچگاه

دوره کارتر و ريگان بوده است و اکنون بيش از دو دهه است که مديريت يک شبکه  امنيت دولت آمريکا در
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  .را در اختيار دارد اينترنتي

ار مي کند و بيش از هزار عضو دارد، اظه فعاليت"  3111گلد "وي با بيان اين که شبکه مذکور با عنوان 

  .التحصيالن دانشگاه کلمبيا به شمار مي روند اعضاي آن افراد مشخصي هستند که فارغ: داشت

اسنادي که اخيرا در اختيار من قرار گرفته، متوجه شدم که اين شبکه  بر اساس: تاجبخش در عين حال گفت

  .دارد و اگر اين موضوع را مي دانستم، قطعا قطع رابطه مي کردم عملکرد نادرستي

که به عنوان مشاور رسمي بنياد سورس به دولت جمهوري اسالمي ايران به صورت  تاجبخش تصريح کرده

 .نداده است آشکار معرفي شده وهيچگاه هيچ پروژه اي را بدون مجوز رسمي و به صورت پنهاني انجام رسمي و

 

س به دفتر نمايندگي رسمي بنياد سور من چندين بار براي هماهنگي پروژه ها به همراه مدير ارشد: وي گفت

  .مسووليت آنجا را به عهده داشت، رفتم ايران در سازمان ملل که در آن زمان آقاي ظريف

يا هماهنگ گننده همکاري مي کردم با هماهنگي مقامات باالي  پروژه هايي که من به عنوان مشاور: وي گفت

و نيز در سطح معاونان وزير صورت گرفته و  امور خارجه يا ساير وزارتخانه ها جمهوري اسالمي و با وزارت

  .موجود نيز برآن داللت دارد که اين پروژه ها از طريق مقامات مذکور تاييد شده است اسناد

آموزش داده مي شد، نداشته  وي تاکيد کرد که هيچگاه مسووليتي در کارگاههايي که نافرماني مدني يا براندازي

  .ي نداشته استاست و حتي از اين کارگاهها اطالع

مشکوک شده  استفاده از وي را دارد، به اهداف واقعي بنياد سورس و اين که قصد سوء  58در سال: گفت وي

اما مسووالن سوروس اعتنايي به  است، زيرا پس از آن که او کيفيت برخي پروژه ها را منفي ارزيابي مي کرد

  .اين نکات منفي نمي کردند

  .در قالب بنياد سورس متفاوت از چارچوب ارزشهاي نظام بوده است فعاليتش تاجبخش پذيرفت که

است و  نشان کرد که پس از ورود به ايران اقدام به مطالعه تمامي صحيفه نور امام راحل نموده وي خاطر

امام منتشر شده را به  تفسيرهاي متعددي که از سوي برخي افراد نظير سروش و محسن کديور در مورد تفکرات

  .طالعه کرده استدقت م

بودند که در داخل تفکر امام نوعي دوگانگي مشاهده مي شود من با تحقيق  با وجود اين که آنان مدعي: وي گفت

و  چهار دهه زندگي امام راحل و سخنراني هاي وي هيچ نوع دوگانگي در ديدگاههاي وي نيافتم دقيق از کل

  .متفاوت است فقيه ثابت و با ليبراليسم غربيمعتقدم که ديدگاه ايشان در خصوص اصل نظام واليت 
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