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 حمايت از دموکراسی با ھر وسيله

  

 اتحاديه اروپا بنياد تازه ای را برای حمايت از نيروھای مخرب در کشورھای ھمسايه ايجاد –) گزارش ويژه(بروکسل 

 ئیبنياد دموکراسی اروپا (Eurpean Endowment for Democracyسازمان مزبور که تحت نام . نموده است

EED (ست از دواير اپوزيسيون در کشورھای جنوبی و مجاور کار می کند با ميليون ھا يورو بودجه ساالنه قرار ا

اما در واقع، مشاوران دولتی در برلين خواھان . نقش رسمی آن، حمايت از دموکراسی است.  اروپا حمايت نمايدۀاتحادي

 نيز که بعدھا ئیر سريع حکومتی مطلوب باشد، حاضر به کمک به نيروھايياين اند که سازمان مزبور در صورتی که تغ

  .معلوم شود دموکرات نيستند، باشد

 ئی آن در واشنگتن گفته می شود فعاليت ھاۀ حمايت از دموکراسی است که در بارامريکائی بنياد EEDسرمشق ۀ نمون

 در اختيار دو EEDمقامات محوری .  می کرد، دنبال می کندأمان سيا در سرنگونی حکومت ھا ايفرا که در سابق ساز

 در دست دارد که اعالم نموده است در پولندیمديريت مالی آن را يک ديپلمات . رلمان اروپا می باشدی در پاالمان ۀنمايند

مناسبات پرسنلی به روشنی نشانگر .  در صورت لزوم عليه قوانين جاری نيز بايد عمل شودEEDمناطق مورد نظر 

ين قرار و در اوکر سفيد ۀويژه در روسيه ب. د اروپا خواھد بوۀاين است که اولين اقدامات آن در کشورھای مجاور اتحادي

  .آغاز گردند) ٢٠١٣(است فعاليت ھای عملياتی در تابستان 
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  اپوزيسيون طرفدار غرب

 مربوط می ٢٠١٠ در اواخر سال رادوسالو سيکورسکی پولند ۀ، به اقدامی از جانب وزير خارجEEDبنيانگذاری 

 که با اصرار مانع از تمکين کشور خويش از لکساندر لوکاشنکوا سفيد ۀ رئيس جمھور روسي٢٠١٠مبر دسدر . گردد

ی در محافل خصوصی المانکه ديپلمات ھای  با اين.  بود، در انتخابات پيروز گشتئی اروپا-یالمانطرح ھای سياسی 

 خود  از حمايت اکثريت روشنی از مردم برخوردار بود، برلين و غرب آن زمان به تبليغات لوکاشنکوقبول داشتند که

 در سيکورسکی می کند که سرکردگی أ نقش مھمی را ايفپولنددر اين رابطه . برای سرنگونی وی ادامه می دادند

پيشنھاد وی اين بود که برای حمايت از اپوزيسيون جانبدار غرب .  آن می باشدۀکوشش برای سرنگونی او نيز نشاندھند

 اروپا سازمان جداگانه و قابل ۀير کشورھای مجاور اتحادي سفيد و نيز حمايت از نيروھای مشابه در ساۀدر روسي

 اروپا پيشنھاد مزبور را به بروکسل عرضه نمود و در ۀ اتحاديپولندی رئيس ٢٠١١ بروریدر ف. وجود آيده انعطافی ب

 در]. ١[ را تصويت نمودند EED ايجاد - تحت تأثير تحوالت کشورھای عربی– اروپا ۀ کشورھای اتحادي٢٠١١مبر دس

  . تأسيس اين بنياد رسماً اعالم گشت٢٠١٣ جنوری ٩

  

  حمايت از احزاب

جريانات طرفدار دموکراسی و نيز ساير فعاالن « آمده است ھدف آن حمايت از EED ۀطوری که در اساسنامه ب

ويژه رھبرانی که ه ، جنبش ھای اجتماعی و سازمان ھای غيردولتی، رسانه ھای غيروابسته و ب»وکراسیطرفدار دم

از مھم ]. ٢[، با استفاده از امکاناتی که در اختيار دارد می باشد(“emerging leaders„)تازه پا به ميدان نھاده اند 

به موازات آن بنياد مزبور .  ميليون يورو بوده است١۴ بالغ بر EED ۀ اوليۀبودج. ترين اين امکانات حمايت مالی است

 مقيد به عدم حمايت مشخص از EEDھمچنين می تواند فعاليت ھای محلی مستقلی را نيز صورت دھد و در اين زمينه 

در بافِت تشکليالتی . احزاب سياسی نيز نبوده و اين به غير از دخالت آشکار در فرايند انتخاباتی آن کشورھا نيست

 از حزب سوسيال اِلمار بُرکيکی . ی پارلمان اروپا نقش اساسی بر عھده دارندالمان ۀ دارد، دو نمايندEEDيچيده ای که پ

آن ۀ  که به واسط(Board of Governors) است که رياست شورای بنياد مزبور را بر عھده دارد CDU المانمسيحی 

بنياد ۀ يشان در ميان می باشد؛ عالوه بر آن در سرپرستی ھفت نفر اروپا و نيز پارلمان اروپا پاۀکشورھای عضو اتحادي

عنوان رئيس ه ب.  عمل می کندFDP از طرف حزب الکساندر گراف المبزُدرف (Executive Committee)مزبور 

 فعال است که از منشيان سابق وزارت ِجرسی پوميانُفسکیول فعاليت ھای عملياتی است، ؤبنيانگذار که مست أھي

  . بوده استپولند ۀخارج

  

  جای عمليات مخفيانهه عمليات علنی ب
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  (NED) حمايت ملی از دموکراسی امريکائی بر طبق مدل بنياد EED توضيح می دھد بنياد پوميانفسکیطوری که ه ب

اروپای شرقی، پيش و پس از سقوط کمونيسم بوده  در NEDسرمشق آنھا در اين ميان فعاليت ھای . طراحی گشته است

از .  مطرح بوده اندامريکا ۀ برداشت ھای روشنی در وزارت امور خارج١٩٩٠در اين باره در آغاز سال ]. ٣[است 

سازمان سيا انجام » آشکارا کاری را می کرد که در گذشته در خفای شديد «NED ١٩٨٠ ۀکه در اواخر دھ جمله اين

 از نظر مالی EED] ۴. [»آھنين بودهۀ دادن پول به نيروھای ضد کمونيست در پشت پرد«ه عبارت از می داده است ک

صورتی که آنھا ه ب.  را تأمين می کرده استئی شھروندان، مجالت و مراکز ويديومذاکرۀ الزم برای ميدان ھای ۀھزين

 ۀ و اينکار تحت عنوان حمايت از جامعبدون کوچکتريت مخفی کاری به طرفداران خودشان کمک رسانی می کرده اند

 سازمان سيا که در گذشته از آن استفاده می شد گويا ديگر ۀمدل عمليات مخفيان. مدنی و دموکراسی انجام می شده است

ه  در خارج بامريکاامروزه بھترين طريق انجام عمليات حساس برای حمايت از دوستان . است» از ارزش افتاده«

ن کار حمايت سياسی از فعاالن دموکراسی را نيز شامل می گردد که بھترين عمال آن می تواند اي. صورت علنی است

  .شبکه ھای علنی فعاالن باشد

 در ء در اين زمينه از طريق بنيادھای احزاب و فعاليت ھای آنھا در خارج، مدت ھاست فعال است، در ابتداالماناين که 

 رقيب تازه ای را در مقابل خويش يافته و از ساخت المانيادھای احزاب بن.  موجب بروز اشکاکاتی گشتEEDکارھای 

اما آنھا اکنون ديگر می گويند ما با ھم کارھا را ھماھنگ . ھای موازی که موجب اتالف بودجه می گردند، شاکی بودند

از آنجائی که ھدف . يد نماأمی کنيم و در اين زمينه حضور دو عضو مذکور پارلمان اروپا می تواند نقش مفيدی را ايف

 المان اروپا می باشد، لذا فقط آن بنيادھای حزبی ۀ فقط فعاليت در کشورھای جنوبی و مجاور اتحاديءاين بيناد در ابتدا

 نشانگر آن است المانفعاليت اين بنيادھای حزبی ]. ۵[ين حضور دارند ان است که در روسيه سفيد و اوکراپايشان در مي

ی اپوزيسيون در کشورھای مجاور به ھيچ وجه اجباراً محدود به حمايت از نيروھای دموکرات که حمايت از نيروھا

ی که طبيعتاً خود را مقيد به دموکراسی نيز می دانند، بارھا از کودتاگرانی نيز المانبلکه برخی از بنيادھای . نيست

  ].٨[و پاراگوئه ] ٧[، ھندوراس ]۶[حمايت کرده اند، از جمله در تايلند 

  

  به ناحق نيز

 قصد سرنگونی حکومت ھا جايگزين خواست فعاليت برای قانونمداری و دموکراسی می تواند EEDکه در  به اين

جرسی طوری که ه ب.  شھادت می دھندالمانت بانی آن و برخی از مشاوران دولت أسخنان مدير ھيگردد، برخی از 

 می ئیاست، حمايت از دستجات اپوزيسيون اصوالً آنجاھا خود گفته ئی در يکی از مصاحبه ھای راديوپوميانفسکی

طوری که از او در مطبوعات نقد شده، شايد ھميشه حق با ه  و ب تواند به کار رود که به کارشان انِگ دشمنی می زنند

  ].٩[اما ما با اينحال می توانيم اينکارھا را انجام دھيم .  در فعاليت ھايش نباشدEEDبنياد 

  

  ھاغير دموکرات 

 در کشورھای مورد نظر می باشند، در سال گذشته از جانب بنياد علم و EED که ھدف حمايت ئی گروه ھاۀدر بار

سياست گفته شد، تجربه نشان داده است که در طول زمان می توان دريافت که آيا گروه ھای اپوزيسيونی که تحت لوای 

در صورتی که مقصود . مواضع مربوطه نيز پيروی می کنندشعارھای دموکراتيک عمل می کنند، واقعاً از ارزش ھا و 

بنياد علم و .  نيز حمايت خواھد شد که بعدھا روشن شود دموکرات نبوده اندئیسرنگونی باشد، خواه ناخواه از نيروھا

ن، از آگاھانه و در حمايت از فعاال« می بايست EED: سياست در ھمانجا افزوده است که بايد پای اين احتمال نيز رفت

  ]١٠. [» نيز حمايت نمايد که دگرديسی و سرانجامشان قابل پيش بينی نباشدئیگروه ھا
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