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ر از اروپاااز کارائيب تا افغانستان با گذ  
را بجا می آورد) سيا( آمريکا  سازمان مرکزی اطالعاتوظيفهکه  آبرومند یبنياد  

 
  هرناندو کالوو اوسپينا نوشته *

آنتشارات اپو، بروکسل، . سيا، کوبا و جهانی کردن.  کتاب رم باکاردیروزنامه نگار، از ميان ديگر آثار وی* 
٢٠٠٠.   

 
 
 

که سازمان مرکزی » کثيفی« جنگ های  به اين سو١٩۵٠از سال ... ايران، شيلی، نيکاراگوئه 
در گاه  گرديده فاش که هنگامی نقل گزارش ها بوده و هموارهراه انداخته، ب) سيا(اطالعات آمريکا 

اد ملی بني با ايجاد رونالد ريگانرئيس جمهور .  استآوردهسوائی به بار ياالت متحده هم رخود ا
ويژه ه و بچشم می خورد ه باز سيا که کمتر اخته  از ابزاری برخوردارستن را واشنگ،دموکراسی

حکومت هائی که دوست بی ثبات کردن : اما هدف همان است.  استمحل بگومگو بودهکمتر 
. فراهم آوردن پول برای مخالفاناياالت متحده به شمار نمی آيند از طريق  

 
 
 

سازمان مرکزی  ا که ما امروز به آن دست می زنيمپيش از این بخش بزرگی از آنچه ربيست و پنج سال « 
 وی را انگيز روزنامه واشنگتن پست اعتراف شگفت مردی که» ).١ (انجام می داد  مخفيانه)سيا(اطالعات 

يس رئ نخستين  نام دارد وآلن واین شتاین تاریخدانی است که کردهنقل خود  1991 سپتامبر ٢٢در شماره 
  ایبالنده ی خصوصابا هدف ها ادین بنيا. ودب بنياد ملی دموکراسیغير انتفاعی بنام آمریکائی انجمن یک 

در وی   است کهاز همين بنياد اینهمه و با ، پا به ميدان نهادهچون ترویج و اعتالء حقوق بشر و دموکراسی
.سخن می راندبيانيه خود    

 
 یک از ١٩۶٧ فوریه ٢۶در تاریخ همين روزنامه  که نيامده بودوجود هنوز بيناد ملی برای دموکراسی به 

 در اختيارپول  سازمان مرکزی اطالعات در کشورهای بيگانه :طنينی بين المللی پرده برداشت  بارسوائی
. نهاداتحادیه های کارگری، سازمان های فرهنگی، رسانه ها و همچنين روشنفکران سرشناس می 

همانگونه که . ه استچگونه پول بدست آنها می رسيدکه   آگاهی یافتيماله مقينهم با انتشارهمچنين 
 آمریکائی سرشناس از بنيادهای سيا«، ه استتائيد کرد» ]سيا [شرکت «مأمور پيشين فيليپ اگی آقای

نه در فقط روی صفحه کاغذ و این هدف برای تحقق  که جست می بهرهنيز اما همچنين از واحد های دیگری 
.»)٢(پدید آورده بودند ی واقع دنيا  

 
 رئيس جمهور آمریکا که به خوبی می دانست از آغاز تشکيل سازمان مرکزی اطالعات در ليندون جانسون

 وظيفه انجام این گونه کارها را برعهده آن نهاده بودند برای کاهش فشارها درخواست انجام ١٩۴٧سال 
 ما به عمليات مخفی روی آورده بودند تا مشاوران و ابزار سياستمداران«. بررسی و کاوشی در این باره کرد

و وسائل و وجوهی را به قصد حمایت از رسانه ها و احزاب سياسی اروپا گسيل دارند زیرا حتی پس از 
در حالی که جنگ » ).٣(جنگ جهانی دوم، متفقين ما با تهدید های سياسی دست و پنجه نرم می کردند 

.اتحاد شوروی بود» سلطه عقيدتی« سر پایداری در برابر سرد آغاز می شد موضوع بر  
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 دوست واشنگتن حکومت های موفق شدند مخالفان که پول گرفته بودندی ئدر برخی موارد، سازمان ها
 شيوه .پدید آورندفضائی مساعد مصالح آمریکا زمان هم توانستندنيز  و ميان بردارندتضعيف کنند یا حتی از را

ه  قرار گرفت دولت هادر خدمت سرنگونگی]  آمریکا برایناخوش آیند[های  ی حکومتسست کردن پایه ها
 سالودور آلندهسرنگون ساختن . برزیلرئيس جمهور  خوآئو گوالرتعليه  ١٩۶۴ی سالودتاک مانند ،بود

.  استبرنداشته فعاليت های خود دست از که کاخ سفيد  ثابت کرد١٩٧٣رئيس جمهور شيلی در سپتامبر 
 سازمان های مهمی نيروهایزمينه برای نظاميان هزینه برای مهيا کردن « که  تصریح کرده استگیآآقای 

بهبود یافته روش نسخه این . کشاندیم  را پرداختيم و آنها را به مسير دلخواهاز جامعه مدنی و رسانه ها
».برزیل بودکودتای   

 
 در دسيسه دست داشتن، به ویژه در باره ه سنای ایاالت متحد بررسی و کاوشهدفباز  سيا ١٩٧۵از سال 
پاتریس  ( جهان انجام داده بودندکه عليه چندین رهبر سياسی در سرتاسرشد  یت هائ و جنایچينی ها
 جنبش های گوناگون انقالبی در  پيشرفت،ت آنبه موازا). فيدل کاسترو، آقای آلندهور دسالوا، لومومبا

 کار رخنه دادن عوامل خودی هرچند که  ساختنکتهبه پذیرش این اگزیر  واشنگتن را ن،آفریقا و آمریکای التين
راه  را که پيش گرفته اند ی راهسرنوشت ساز است اما یعاملهم هنوز » جامعه مدنی«در سازمان های 
سر دنيا، دولت ی پيش بردن نبرد اندیشه ها در سرابرا« بياد می آوریم که در آنزمان . درستی نيست

 تأمين آشکار هزینه های عمليات قصدبه " خصوصی -دولتیساز و کاری "که وصيه کرده بود ت(...) جانسون 
.»)۴(بر پا شودخارج از کشور   

 
 ائتالفی از احزاب دموکرات و جمهوری خواه، رهبران اتحادیه ها و کار فرمایان، ١٩٧٩که در سال  بودچنين 

 بنياد سياسی ارچوب تشکيالتی به نامهه در چدانشگاهيان محافظه کار و نهادهای وابسته به امور خارج
وابسته  بنياد های پس از جنگ هزینه های که  وارد کرده بودندغربیالگوی آنرا از آلمان . وجود آمده بآمریکا 

 وابسته به کنراد آدنائر، به ویژه بنياد دن شناخته می شوفتونگيتشکه بنام ) ۵(زب رسمی چهار حبه 
. کرد ابزارهای جنگ سرد تأمين میهمچونلت آن کشور دو را حزب دموکرات مسيحی  

 
ا  ر*٧٧ شماره ابالغ راهکارهای امنيت ملی فرمان سری رونالد ریگان رئيس جمهور ١٩٨٣ ژانویه ١٤در 

 ٨ وی در سخنرانی خویش در برابر مجلس بریتانيا در تاریخ  آنچه را کهدادهدر این فرمان دستور . امضاء کرد
ی  جهانی براتالش بهبهتر سهمی ایجاد زیر بنائی برای ادای  «:درآورنداجرا به رده بود اعالم ک ١٩٨٢ ژوئن

دیپلوماتيک،  (یکوشش ها« باید  منظور بدینکه  بود کردهگوشزد مزبور فرمان  »).۶ (برپائی دموکراسی
در و د به شيوه ای تنگاتنگ همآهنگ گرد  سياست خارجی به عمل می آیدزمينه که در )اقتصادی، نظامی

، احزاب انسان دوستی، دانشگاه ها، کار، تجارتچون  یئهاساختار مناسبات فشرده ای با بخش 
».در جامعه آمریکا گنجانده شود(...) سياسی، مطبوعات   

 
برنامه «بنام را  بنياد سياسی آمریکا ی ازپيشنهاد به ميان آورد فرماناین  ی ازذکرآنکه بدون  ریگان

 به تصویب ایجاد بيناد ملی دموکراسی الیحه ١٩٨٣ نوامبر ٢٣بدینگونه روز . »ردسپدموکراسی به کنگره 
 سفيد برپا کرده که به این مناسبت در کاخ» مراسمی «همان سال طی دسامبر ١۶ روز. رسيد قانونی
خواهد به خود با غرور در پرتو نورافکن ها . این برنامه در سایه نخواهد ماند«: ، رئيس جمهور اعالم کردبودند
» ).٧ (بود خواهد سازگارمصالح ملی ما با و پر واضح است که . (...) باليد  

 
. نيز با آنهاست مدیریت آن يت مسئولمی دارد کهنگه  را ستون چهارگانه ای برپا بنياد ملی دموکراسی

ره کنگ ادغام یافته فدراسيون آمریکائی کار و شعبه مرکز سندیکائی کارگری آزاد کهموسسه اتحادیه 
 .ئی برای همبستگی بين المللی کارگر را برخود نهاد که سپس نام مرکز آمریکا،استسازمان های صنعتی 

سه موسسه دیگر بطور موقت و .  هم وجود داشتبنياد ملی دموکراسیتأسيس  پيش از این تشکيالت
به اتاق بازرگانی،  وابسته بين الملل اقتصادی خصوصیمرکز بنگاه های : برای منظوری خاص ایجاد شده اند

موسسه بين المللی جمهوریخواه وابسته به حزب جمهوریخواه و موسسه ملی دموکراتيک وابسته به حزب 
.دموکرات  
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نيست ها خرج شديدالرهائی که عليه ساند  
 

در ردیف بودجه   راهزینه های آن خصوصی است اما ی انجمنبنياد ملی دموکراسی حقوقی لحاظهرچند از 
به این ترتيب دولت رسما . به تصویب کنگره استمنوط   و با اینهمه تخصيص آناندنجانده خارجه گر امو وزارت

.  دیگری نيز دارددوراندیشانهمزیت حقوقی ، اما این وضعيت )٨(از هرگونه مسئوليتی شانه خالی می کند 
 اند و افسانه انگاره جزو غير دولتی«سازمان های  ،خارجهامور  کارمند پيشين وزارت ویليام بلومبه عقيده 

نمی تواند در خارج از کشور بنگاه رسمی یک که سهيم اند  آن اندازه اعتباری برجای داشتندر تنها آنها (...) 
.»)٩(  دست یابدبدان  

 
 قانون شکنانهتأمين :  را به لرزه در آوردریگانرسوائی پایه های دستگاه  طنين یک ١٩٨۶  سالدر اکتبر
به ویژه از محل وجوه گرد آمده از از درون کاخ سفيد  نيکاراگوئه که نيستیسانددولت عليه نبرد های هزینه 

زیر  اوليور نورثسرهنگ  که  را طرح شالوده اینیتمام ی که تصادفچه . بودیافتهقاچاق کوکائين سازمان 
نياد ملی ب ... نهاده بودندنام » برنامه دموکراسی« بود  کننده آنهماهنگنظر شورای امنيت ملی 

 امور فقط در بارهرا  کاوش و بررسی عجيب آنکه). ١٠( عمليات بازی کرد آن در پيشگامی نقش دموکراسی
غير «به این سازمان توجه کمتری و متمرکز ساختند  )کنترا(ه نظامی ضد انقالبيان نيکاراگوئه مالی دستگا

مسئول والتر ریموند زیر نظارت  ١٩٨٧تا سال که با اینهمه از همان بدو پيدایش نشان دادند » دولتی
  . قرار داشتاطالعاتی شورای امنيت ملیدایره  عضو و سياعاليرتبه 

 
 که شورای امنيت کاسترو، سازمان افراطی ضد وقت بنياد ملی آمریکا و کوبا رئيس  کانوسایورگ ماس

بنياد ملی «ه  تصریح دارد کوجود آورده بوده ب بنياد ملی دموکراسی تأسيس مقطعملی در همان 
 گروه های برای فراوانی است امکانات مالی رونالد ریگان" برنامه دموکراسی" که وارث دموکراسی

از نيکاراگوئه آزادی کوبا  «  شعارپسدر . »)١١(فراهم آورده مله بنياد ملی آمریکا و کوبا جآمریکای التينی از 
گفته   ادامه درماس کانوسا. ت به کار شد ها دسساندنيستا و کوبا عليه بنياد ملی آمریک» می گذرد

 و رئيس سيات ، معاون پيشين دایره عملياتئودور شاکلی که شداین همگامی هنگامی پدیدار « که است
] ایاالت متحده[ از اعضای بنياد خواست که از سياست آمریکای مرکزی بخش سرویس های مخفی

»...پشتيبانی کنند   
 

کار برپا دالرهایش . پا به ميدان نهاد که بيناد ملی دموکراسی بود رسوائی  همينهنگامه در  و١٩٨٧از سال 
جبهه سازمان های ضد ساندنيست ها را به پایان برد، که حتی کميسيون دائمی حقوق بشر ساختن 

، نامزد برگزیده ویولتا شامورو خانم  هاپشتيبانیاین گونه  یاریبه . بخشی از آن بودنيز ) نيکاراگوئه(
این کشور   به مقام ریاست جمهوری١٩٩٠ در سال پرنساال» مستقل« صاحب امتياز روزنامه ن وواشنگت
... هوا رفت ه  دود شد و ب ها به نفع مردمساندنيست کوشش هایهمه با اجرای الگوی نئو ليبرال . رسيد  

 
 سازمان های غير  در رساندن پول به مصارف دلخواه، پدید آوردنبنياد ملی دموکراسیتمام قریحه هائی که 

دولتی، انجام شيوه های دست بردن در نتایج انتخابات و کوشش در سم پاشی های رسانه ای از خود 
 داده، همه و همه مدیون تجربه اندوزی های بزرگ سازمان سيا، شعبه وزارت امور خارجه مسئول نشان

در کار سياست خارجی ایاالت محافظه کار دست ان» نخبه«و بسياری از چهره های ) یو اس اید(همکاری 
جدا از وسائل و ابزارهای تروریستی از همين شيوه ها در کشورهای ریگان حکومت ). ١٢(متحده است 

 به دست سازمان های غير دولتی اعتقادی جنگ های براه اندازی«اروپای شرقی بهره می گرفت، یعنی 
 مستقيم نيازهای مخالفان و نها برآوردن که چون مقصود از آبرای دستيابی به حقوق بشر و دموکراسی،

در این کشورهای برخوردار از . »)١٣(اصالح طلبان سراسر جهان بود کمتر امپریاليستی می نمود 
 و شبکه سرهم بندی بنياد ملی دموکراسی مردم کار وفرمانروایان شکاف ميان » سوسياليزم حقيقی«

از آستين بدر می » مخالف«رها و تبليعاتش هزاران شده سازمان های آنرا تسهيل می کرد که به لطف دال
بدون شان ، نظير سازمان های ریز و درشتست می آمد، بسياری از آنها بدمطلوبوقتی تغييرات . آورد

.کوچکترین فخری از دور ناپدید می شدند  
 

بنياد هم ١٩٨٤ سال از همان.  لهستان را می توان یافت می کشندرخکه به در ميان پيروزی های تاریخی 
کمک های « حقوق بشر مدافعکارگری، روزنامه ها و گروه های های  برای ایجاد اتحادیه ملی دموکراسی
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 در. می ناميدند» مستقل « را که همه اینهادندارنيازی  به گفتن البته. به این و آن می داد» مستقيمی
 سوليدارنوش جنبش ميليون دالر به ۵/٢ بنياد ملی دموکراسی١٩٨٩مبارزات انتخاباتی سال 

همپيمان از  و به قدرت رسيدوی  همان سال .بخشيدآنرا رهبری می کرد  لش والزا که ]همبستگی[
).١٤(توانمند واشنگتن شد   

 
تعبيه کرده بودند، اما » جنگ سرد « را در چهارچوب زرادخانه آمریکا برایبنياد ملی دموکراسیهرچند 

 به لطف دالرها و  از همين رو. جهان گستر آن بوداشاعهدرآمد فروپاشی بلوک سوسياليستی اروپائی پيش 
 آفریقا، آمریکای کشور در ٩٠ پویش های اجتماعی، اقتصادی و سياسی در توانست »متخصص«شماری 

انتخابات  مداخله در پژوهشگر می گوید جرالد سوسمنهمچنانکه . التين، آسيا و اروپای شرقی رخنه کند
 و بنياد ملی دموکراسی. » بسيار مهم استایاالت متحدهکالن ه هدف های  بدستيابیبرای  «کشورها

با اینهمه . جلوه می دهند»  دموکراسیپایه ریزی« در شریکیتشکيالت دیگر آمریکائی خود را چون 
 ١٩٧٠ تا سال های دهه ن تشکيالت در مقام مقایسه با سياای« خاطر نشان می سازد که اگر سوسمن

خابات که امروزه به  در انتاشکال دستکاری کمتر خشونت بار دست به عمل می زنند، به شيوه ایدر واقع 
»).١۵ (است سياسی آفرینی نمایشصحنه گردانی اخالقی و  جلوه گاه آن می پردازند  

 
 ميليون دالر برای پشتيبانی از ٣۶ نزدیک به بنياد ملی دموکراسی هائيتی در ١٩٩٠در جریان انتخابات سال 

ژان برتران به رغم چنين کمکی آقای . مایه گذاشت پيشين بانک جهانی  کارمندرک بازینمانامزدی 
 به دنبال ١٩٩١ سپتامبر ٢٩روز وی . مدبيرون آپيروز  از این انتخابات  بود که بسيار جلوتر از ویاریستيد
یو اس (ایاالت متحده موسسه عمران بين الملل  و نيز بنياد ملی دموکراسی مطبوعاتی که باز هم حمالت

 هزار ٤ رژیم خودکامه ای که پس از وی سر کار آمد تقریبا. هزینه آنرا تأمين کرده بودند سرنگون شد )اید
...کشته به جای گذاشت   

 
 از طریق یک  مليون دالر٢٠٠  با پخشاین چنين« خود  هستیدهسالاولين در طول بيناد ملی دموکراسی 

بنياد ملی  ١٩٩٨از سال . »)١۶(است ه پبوست پشتيبانی از رفقای آمریکا به جریانهزار و پانصد طرح 
 بی سر و صدا یاینها عمليات «اگی آقای به گفته.  استپيدا کردهفراوانی عالقه هم  به ونزوئال دموکراسی

و با  شدز  آغا کلينتون]ویليام[ی  رئيس جمهوربااین عمليات . به شمار می رودعليه انقالب بوليواری 
هم ماند که عليه ساندنيست ها   میاماتیداقه اینها به مه. گرفته است پسر شدت  بوش]رج دبليوج[

، اما "ترویج دموکراسی، سامان دادن به ستيزه ها، نظارت بر انتخابات و تحکيم حيات مدنی: "به راه انداختند
 وکيل اوا کولينگر ». باشند را در دستور کار خود نهاده تحریم اقتصادییاو تروریسم بدون آنکه تا بحال 

  و مؤسسه عمران بين المللبنياد ملی دموکراسیکه کشف کرده است دعاوی آمریکائی در اسناد رسمی 
 و رسانه های به گروه های مخالف ميليون دالر ٢٠ بيش از ٢٠٠۶و  ٢٠٠١ميان سال های  ایاالت متحده

چند روز پيش از ( ٢٠٠٢ آوریل ٢۵نيویورک تایمز در ه روزنام  از آنهمقبل). ١٧ (اند پرداختهخصوصی ونزوئالئی 
چند ماه پيش از کوشش برای سرنگونی افشا کرده بود که  )اوزچهوگو کودتای نافرجام عليه رئيس جمهور 

.شده بودچهار برابر  دستور کنگرهه شور اختصاص یافته ب به این ک کهبنياد ملی دموکراسیبودجه  چاوز  
 

در .  بروز داده استبرای دموکراسی بيشترین پشتکار رایم کوباست که بيناد ملی ه رژبا اینهمه در نبرد علي
سوای شصت و پنج ميليونی دالری که موسسه عمران بين الملل ایاالت متحده طول بيست سال گذشته، 

گذار «ترویج  بيست مليون دالر برای  حدوداین بنيادگویا  از کيسه خود خرج کرده است ١٩٩۶از سال 
بر سودمندی غائی انتخابات واشنگتن . باشددر این کشور سرمایه گذاری کرده » دمساالرانهمر
گرفته تا قانون ) ١٩٩٢الیحه دموکراسی برای کوبا  (توریچلیقانون متن  اما از اصرار می ورزد» دموکراتيک«

رسانی به کوبای و تا کمسيون کمک ) ١٩٩۶الیحه آزادی و همکاری دموکراتيک برای کوبا،  (برتون -هلمز
 که برگزیدگان متون رسمی آشکارا تصریح کرده انداین   همه،)٢٠٠٤کميسيون کمک به کوبای آزاد، مه (آزاد 
 در دست سازمان های ضد انقالبی در ایاالت متحده و وجوهتقریبا تمام این .  باشندواشنگتن مورد پسندباید 
تان، رومانی، و چک سردمدار فشار های بين المللی از زمانی که حکومت های لهس.  مانده اندا باقیاروپ

بنياد ملی  ٢٠٠۵فقط در سال . به آنها می رسدعمدتا این پول ها  بخش کالنی ازعليه کوبا شده اند 
.)١٨ ( استواریز کرده آنها  حساب هایمليون دالر در راه این هدف به ٤/٢ دموکراسی  

 
روز . در می یابدواشنگتن دموکراسی را این چنين . روندبدوش بدوش هم پيش باید انتخابات و کسب و کار 

 شاید ازاعالم کرد که نه خود در باره وضعيت کشور هنگام سخنرانی ساالرئيس جمهور  ٢٠٠۴ژانویه  ٢٠
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ترویج «بتواند در زمينه بنياد مزبور  تا افزایش دهددوبرابر به  را بنياد ملی دموکراسی بودجه بخواهد تاکنگره 
 . کندنوآوری» ارگری در خاورميانهدی مطبوعات و آزادی اتحادیه های ک، آزا تجاریآزاد، مبادله آزادانتخابات 

 تا آنوقت بنياد ملی دموکراسی. همگام و همراه عمليات نظامی بشود عقيدتی پردازش به قصد آنکهیعنی 
بر روی . ر درآوردس افغانستان از شبکه آن ٢٠٠٣در سال . حضور چندانی نداشتجهان از  گوشه آندر 

تا  و استوار سازد داد و ستد را برقرار«که  می توان خواند که تصميم گرفته است این بنيادسامانه اینترنتی 
  ایزنجيره «  بنياد بهآنزمينه آماده کردن برای » . برساندکمک ریختن شالوده دموکراسی و اقتصاد بازار به

.اند می رس»کمکاز سازمان های غير دولتی نوزاد   
 

به خصوص در شمال این کشور اشغال  ، نيزغير دولتی در عراقدیگر سازمان های به با هدف هائی مشابه 
به دموکراسی بيناد ملی از حمایت  برخوردارمانند دیگر جاها سازمان های محلی .  داده اندپولشده 

به کار می ای نظامی  بر،»ر دموکراسینبرد برای استقرا«آن وابسته می شوند و زیر بيرق به سرعت 
  . داردهمخوانیخویش منافع آن به ندرت با مصالح مردم  که پردازند

 
 باید به کميته روابط خارجی سنا بنياد ملی دموکراسی، رئيس  نمایندگانبه درخواست یا  وسالی یک بار
 آقای ٢٠٠۶ ژوئن ٨روز . »سازمانی غير دولتی است«موردی یگانه برای این ترتيب که بدهد حساب پس 
افزایش  ورزید که برای اصرار اضطراری نيازی بر) ١٩٨۴ از سال بنياد ملی دموکراسیرئيس  (منکارل گرش

 ازبکستان، ،ه سفيدي در روسيه، روسوی خاطرنشان ساخت که.  وجود دارد»کمک به دموکراسی«بودجه 
نيمه «روی حکومت های یرا رویا اضافی نيازمندند زامکانات سازمان های غير دولتی به  و نيزونزوئال، مصر
عمال  وی »روش اروپائی آن: ترویج دموکراسی «هنگام کنفرانس  دسامبر ٧ روز .ایستاده اند»  ایخودکامه

.زبان آورده  را در پيشگاه پارلمان اروپا بسخنانهمان   
 

 برخوردار از«ع وکراسی بر این اندیشه تکيه دارد که جوام بيناد ملی دمبستر فکری ویليام بلومبه عقيده 
» (...) ، دخالت کاهش یافته دولت در اقتصاد(...)، همکاری ميان طبقات اجتماعی بنگاه های اقتصادی آزاد

فضایل سرمایه  یکسان پنداشته اند؛ ، و رشدو اصالحات دموکراسیبا اقتصاد بازار را «. ندکار کرد بهتری دار
پافشاری " دموکراسی" بربنياد ملی دموکراسیهای گزارش . (...)  خارجی را به رخ می کشند هایگذاری

  حداقل دموکراتيک و نه یک دموکراسی اقتصادیرویه های خواسته آنها، اما سفت و سختی می کنند
 آنکه برنامه های بيناد سخنملخص (...).  باشد مختارهای  زیرا هيچ چيزی نباید تهدیدی بر قدرت است

 هماهنگی  بين المللینوهای بنيادین جهانی کردن اقتصاد و نظم ملی برای دموکراسی با نيازها و هدف 
.»دارد   

 
 

 افزار جنگی فراگير
 

تصریح کرد که ومی سازمان ملل متحد مجمع عمبرابر در  ١٩٨٩ پدر در سپتامبر بوش جرجرئيس جمهور 
يش از آن  سال پ.است»  های آزادیشالوده«استوار ساختن قرار دارد » جهان آزاد «ی که پيش رویچالش

ه بود که نام حقوق و  پدید آوردبنياد ملی دموکراسی با همگون ی ترغيب واشنگتن بنيادپارلمان کانادا به
 برای ست مينيسترومانند بنياد با الگوئی هپارلمان بریتانيا  ١٩٩٢در سال .  را برخود داشتدموکراسی

بنياد (هلند سوئد رسيد و ليبرال لی بين الملمرکز سوئد با به سپس نوبت . دموکراسی را رسميت بخشيد
نيز ) وابسته به حزب سوسياليست ژان ژورس و روبرت شومننياد های ب( فرانسه و )آلفرد موزر
. شکل گرفتبنياد ملی دموکراسیشبکه بنياد های .  تأسيس کردنداز همان سنخ تشکيالتی  

 
»  هزار طرح۶کم وبيش «آورده اند که  پدید طرح های دموکراسیبرای خزانه اطالعاتی یک ارچوب هدر این چ

قلب شبکه در  همچنين بنياد ملی دموکراسی. را هماهنگ می سازددر جهان سازمان های غير دولتی 
نهاد های مستقل وابسته به احزاب سياسی، « که قرار دارد) ١٩(موسسه های پژوهشی دموکراسی 
هدف . را در بر می گيرد »راسی و حقوق بشربش های هوادار دموکدانشگاه ها، اتحادیه های کارگری و جن

بنياد ملی از سوی دیگر . است» ميان فرهيختگان و مبارزان راه دموکراسی« تماس آسان کردن این شبکه
 فراهم آوردن کهاست طرحی  «جا داده کهرا در خود  مرکز بين المللی یاری رسانه ای دبيرخانه دموکراسی
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پيشنهاد خود دف تقویت پشتيبانی از مطبوعات آزاد و مستقل در جهان ه را با رسانه ها خبرگان از شماری
»).٢٠(ساخته   

 
 اعالم کرده است که تمام این بنياد ها، گرشمنخارجه، آقای امور بر روی سامانه اینترنتی رسمی وزارت 

. پيش می روند» ک جنبش جهانی طرفدار دموکراسیپدیدآوردن ی «به سویهمگرا اشخاص و سازمان ها 
بيناد های دیگری هم به این .  کانون آن استبنياد ملی دموکراسیکه » دربرگيرنده شبکه هاای  شبکه«

کارل  از سوئد، موسسه اولوف پالمه آلمان، مرکز بين المللی از برفردریخ اه اند، مانند بنياد طرح پيوست
.  اسپانيا، وابسته به حزب سوسياليست کارگریزیاسه پابلو ایگل از اتریش، بنياد رنر  

 
نگره به ک» تابناک«گزارشی خصوصا برای توجيه افرایش بودجه خود  بنياد ملی دموکراسی ١٩٩۶در سال 

 که مصالح و ارزش های ایاالت عصریدر .  اندیشه ها به بزنگاه خود رسيده استگيرفراجنگ «: تسليم کرد
  این(...)در رنج است جهان شمار خصم دموکراسی در   عقيدتی نيروهای بیبی امان از یورشمتحده 
رژیم  .دن دار هائیکارآمدیدر سياست خارجيش چنان  کهچشم پوشی کند از ابزاری مجاز نيست  کشور

اطی و بنيادگرایان خودکامگان پرخاشگر، ملی گرایان افر ،های کمونيستی جان سخت، نو کمونيست ها
 روا نيست که ی اوضاع و احوالچنين در .همچنان تهدیدی برای ایاالت متحده به شمار می رونداسالمی 

 نياز به بنياد ملی دموکراسی. واگذارد باز و آزاد  ایایاالت متحده ميدان نبرد عقيدتی را به دشمنان جامعه
سرمایه گذاری محتاطانه ای است  ]کشور [در چشم انداز تضمين آیندهدارد که پيگير هزینه های خود تأمين 

ر این  عناصبيشتر مجلس نمایندگان، ، رئيس کميته امور خارجیجامين گيلمنبن سه سال بعد آقای ».)٢١(
. ساخت خوداز آنگزارش را با همين هدف   

 
ه اند آنچه کرد« : رجمه می کند چنين تبلوم آقای همه اینها را... دموکراسی، انتخابات آزاد، آزادی بيان 

 که اسمش منتقل کنندبه سازمان تازه ای را  سيا نفرت انگيزشمار  فعاليت های بیآن بوده است که همه 
بط عمومی و بی آزرمی ا یک شاهکار سياسی، روبنياد ملی دموکراسیپدیدآوردن .  می آیدخوشبه گوش 

»).٢٢(است   
 
 

:)م(نشانی زير در دسترس است به  اين فرمان متن*   
http://www.fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-077.htm 

 
 

 پاورقی ها
 
.١٩٩١ سپتامبر ٢٢نگتن پست، واش -١  

:در سامانه زير) به زبان اسپانيولی (فيليپ اگیهمچنين نگاه کنيد به کنفرانس . گفتگو با نويسنده -٢  

www.rebelion.org/cuba/030919agee.pdf 
٣-  

www.ned.org/about/nedhistory.html. 
 پول داد؟ سيا و جنگ نی نواز، چه کسی به فرانس ستونور ساندرز نزد روشنفکران نگاه کنيد به سيار باره کار د

.٢٠٠٠سرد فرهنگی، انتشارات گرانتا بوکس، لندن،   
 
۴-  

www.ned.org/about/nedhistory.html 
:ها عبارتند ازاين بنياد  -۵  
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Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD) 
 از سوسيال دموکرات ها

Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU)  
 از دموکرات های مسيحی

Hanns-Seidel-Stiftung (CSU),  
 از اجتماعيون مسيحی

Friedrich- Naumann-Stiftung (FDP). 
 از ليبرال ها

 
۶-  

www.ned.org/about/reagan-060882.html  
 
٧-  

www.ned.org/about/reagan-121683.html 
 
 

 وابسته بهای ه  موسسچونتواند  بنياد نمی« را پديد آورد مقرر می دارد که بنياد ملی دموکراسیقانونی که  -٨
  .»قلمداد شود  و يا برخاسته از آنحکومت اياالت متحده

 
.٢٠٠٠، انتشارات کامان کاريج پرس، مونروئه، ، دولت های سرکشويليام بلوم -٩  

 
.٢٠٠٠ فوريه ١۶ و ١۵ نگاه کنيد به نيويورک تايمز و واشنگتن پست به تاريخ -١٠  

 
.١٩٩٨ی، انتشارات اسپاسا، مادريد، ، تبعيدی رام نشدنآلوارو وارگاس لبوسا -١١  

 
 ژن کيرک، جان نگروپونته، ريچارد آلن، اليوت آبرامز، دانته فسل، آلن واينشتاين:  از ميان آنها ميتواندر -١٢
فرانک ،  ميدندورفويليام، جان ريچاردسن، کالرک. وسلی ک، ژنرال اوتو رايش، جان بولتون، تريکاپ

. نام برد ...فرانسيس فوکوياما، کارلوچی  
 

، پاريس، ١٣٩، در نشريه اسناد پژوهش در علوم اجتماعی، شماره »بنياد ملی دموکراسی«، گی هو نيکوال -١٣
.٢٠٠١سپتامبر   

 
١۴-  

www.ned.org/about/nedTimeline.html 
مرکز شرکت های خصوصی  مستقيم يا بدست ين عمليات تأمين هزينهچنداز فهرستی  در اينجا بنياد ملی دموکراسی

مرکز سنديکائی فدراسيون آمريکائی  يا شعبه موسسه ملی دموکراسی، موسسه بين المللی جمهوريخواه، بين المللی
. را نشان می دهدکنگره سازمان های صنعتی-کار  

 
خالت سياسی اياالت متحده در اروپای شرقی پس ا مد":کمک برای دموکراسی " هایافسانه«، جرالد ساسمن -١۵

.٢٠٠۶، نيويورک، دسامبر ۵٨، جلد )مانثلی ريويو(، بررسی ماهانه »از فروپاشی شوروی  
 

. پيش گفته،نيکوال گی هو -١۶  
 



 
 

 
٢٠٠٧ژوئيه   

 
فرهنگي اجتماعي، ماهنامه سياسي،: لوموند ديپلوماتيك  
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 سور الزت شيفتن بايد جرأت ورزيد، انتشارات اای گر، باوز، سيا عليه ونزوئالچ، کد اوا گولينگر -١٧
.٢٠٠۶، )رگلوکزامبو(  
 

 ٢٩، آسوشيتد پرس، »اياالت متحده به گروه های ضد کاسترو در خارج پول می دهد«، لورا وايدز مونوز -١٨
.٢٠٠۶دسامبر   

 
١٩-  

www.wmd.org/ndri/ndri.html  
٢٠-  

www.ned.org/about/cima.html 
 

لعات در مطا» سرمايه گذاری محتاطانه در آينده: بنياد ملی دموکراسی«، هولمز. کيم آر و فيليپس. جيمز ا -٢١
، واشنگتن دی سی، ۴۶١، شماره »بخشنامه برای مديران«سياست خارجی و امور دفاعی، بنياد هريتاج 

.١٩٩۶سپتامبر ١٣  
 

. پيش گفته،ويليام بلوم -٢٢  


