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by Devon DB  

  شيری. م. ا: برگردان از

  ٢٠١٢ مارچ ١۵

  

  ميسيونرھای امپرياليسم: سازمانھای غيردولتی
  

 با معضالتی مثل فقر، حفظ ء يک به نحوی از انحاسازمانھای غيردولتی با انجام وظايف مختلف انساندوستانه که ھر

.  جھانی در قرن بيست و يکم تبديل می شوندۀمحيط زيست و آزاديھای مدنی مرتبط ھستند، به مھم ترين جزء صحن

آنھا در مناسبات بين المللی، از جمله از . ھمراه با اين، سازمانھای غيردولتی دارای جانب تاريکی نيز می باشند

 صمن اتکاء بر امريکا ۀاياالت متحد. عنوان يک ابزار مورد استفاده قرار می گيرنده  بامريکا ۀت متحدسوی اياال

ه ب.  ابزاری برای اجرای سياست خارجی خود استفاده می کندۀمثابه قدرت نظامی، اينک از سازمانھای غيردولتی ب

وضوح قابل ه ب» عفو بين الملل«و »  آزادیۀنخا«، »بنياد ملی حمايت از دموکراسی«ويژه اين امر در ارتباط با 

  .درک است

  

  بنياد ملی حمايت از دموکراسی

 سايت بنياد ملی حمايت از دموکراسی، اين بنياد يک سازمان خصوصی غيرانتفاعی است که در راه توسعه ۀنوشته ب

 بسيار زيادی با ۀصلاما، اين جمالت شيرين فا. و تحکيم نھادھای دموکراتيک در سراسرجھان فعاليت می کند

  .واقعيت دارند

باز شدن پرونده ھای متعدد در . قدرت رسيدن دولت ريگان آغاز می شوده  سازمانھای غيردولتی پس از بۀتاريخچ

 از امريکاطور کلی دولت ه  اين سازمان و بۀ نشان دادند که کارنام٧٠خصوص فعاليتھای سازمان سيا در سالھای 

دھی سوءقصد به جان رھبران دولتھا، بی ثبات سازی کشورھای خارجی و تعقيب اقداماتی از قبيل، سازمان

 فعاليتھای ۀ پر است و به ھمين سبب، در آن ھنگام کميته ھای زيادی برای تحقيق در بارامريکائیشھروندان 

دموکرات از  Frank Church سرپرستی فرنک چرچه ب( چرچ ۀبررسی ھای کميت. سازمان سيا تشکيل گرديد

ضرورت اعمال نظارت دائمی بر فعاليت سازمانھای «، بسيار جدی بود و اسناد افشا شده از سوی آن که از )داھوآي

 نظارت بر فعاليت ۀوظيف. » اطالعات منجر گرديدۀ دائمی ويژۀاطالعاتی حکايت می کرد، به تشکيل يک کميت
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 اعمال کنترل و نظارت به مد روز تبديل که زمانی.  اطالعات محول شدۀ دائمی ويژۀسازمان امنيت ملی به کميت

عبارت دقيق ه ب. گرديد، علی الظاھر، چنان می نمود که روزگار قتلھای سياسی و کودتاھای سيا به پايان رسيده است

تر، سيا می بايستی عمليات خود را در اشکال ديگری، در پشت نقاب سازمان غيردولتی بنياد ملی حمايت از 

  .بگذاردءرقراری دموکراسی در سراسر جھان بود، به اجرادموکراسی که ھدف آن ب

 ۀ مطرح شد و آن، مولود انديشامريکامثابه ابزار سياست خارجی ه  بء تأسيس سازمان غيردولتی از ھمان ابتداۀايد

 بود که تا زمان تشکيل آن، پروفسور دانشگاھھای براون و جرج تاون بود و در تحريريه "آلن واينشتاين"

، از نتشارات مرکز مطالعات »واشينگتن کوآرترلی «ۀ مجلئیکار می کرد و نيز مدير اجرا» ن پستواشينگت«

 اتاق فکر جناح راست محافظه کاران بود که می بايستی در آينده به ستراتژيستھای -ستراتژيک و بين المللی

بسياری از «:  گفت١٩٩١ر سال او در مصاحبه ای د. دامپرياليستی مانند ھنری کيسنجر و زبيگنو بژزنسکی بپيوند

  .» سال پيش سازمان سيا مخفيانه انجام داده است٢۵آنچه را که ما امروز انجام می دھيم، 

در . حساب می آيده اولين مدير اين بنياد، کارل گرشمان اذعان کرد که بنياد فقط يک پوشش برای سازمان سيا ب

  : او چنين گفت١٩٨۶سال

دريافت کنندگان پول از سيا، در نظر گروھھای دموکراسی در . خفيانه دست می زديمما نبايد به چنين کارھای م«

ما ديگر نمی . له در سالھای شصت پی برديم و به آن پايان داديمأ مسما به اين. سراسر جھان دھشتناک می نمودند

  .»توانستيم به چنين اقداماتی دست بزنيم و علت تأسيس بنياد نيز ھمين بود

 تخصيصی ۀدريافت بخشی از بودج«، با ١٩٨٣پيشتر گفته شد، بنياد از ھمان ابتدای تأسيس در سال ھمانطور که 

  . عمل می کردامريکامثابه ابزار دولت ه ، ب»امريکا ۀ به آژانس اطالعاتی اياالت متحدامريکا ۀمصوب کنگر

 ۀد از منافع اياالت متحد پرداخت که می توانستنئیجوی گروھھا و که بنياد تأسيس شد، به جست درست زمانی

ۀ اتحادي«منظور مقابله با ه  بنياد در فرانسه فعاليت می کرد و ب١٩٨۴ تا سال ١٩٨٣از سال .  حمايت کنندامريکا

در اشکال تأمين مخارج سمينارھا، » سازمان معلمان و دانشجويان از نوع اتحاديه ھا«، از »معلمان چپ گرا

در اواسط و اواخر سالھای . عمل می آورده  مخالفان نگرش چپ، پشتيبانی بپالکارتھا، کتابھا و برشورھای مشوق

که سازمان » امريکا کار آزاد ۀبنياد توسع« و نيم ميليون دالر از ٢ سازمانھای غيردولتی با دريافت بيش از ١٩٩٠

د عليه جنبش  خوۀعمل آورد، به مبارزه سيا تحت پوشش آن اقدامات تخريبی شديدی عليه اتحاديه ھای مترقی ب

  .کارگری سازمانيافته ادامه داد

سازمان ھای . بعدھا، بنياد برای وارد آوردن ضربه به جنبش چپ، در انتخابات ونزوئال و ھائيتی مداخله کرد

غيردولتی به عامل بی ثبات سازی برای آن بخش از کشورھای تبديل شدند که در مقابل قدرت نظامی امپرياليسم 

 ۀخان«نام ه اصطالح غيردولتی ديگر به  يک سازمان بۀاضافه کنيم که اين بنياد، بودج. نمی آيندزانو در ه  بامريکا

  .را نيز تأمين می کند (Freedom House)»آزادی

  

   آزادیۀخان

اگر . عنوان يک سازمان مدافع دموکراسی و حقوق بشر تأسيس گرديده  ب١٩۴١در سال »  آزادیۀخان«، ءدر ابتدا

 ۀدر عرص»  آزادیۀخان«ذشته می توانست مطابق ھدف اوليه اش فعاليت کند، اما در روزگار ما اين سازمان در گ

 بسيار فعاالنه شرکت می کند و مديران آن روابط بسيار امريکا ۀبين المللی در امر دفاع از منافع اياالت متحد

 ۀمر، يکی از طراحان اصلی پروژکه مدير اجرائی آن، دويد کرا طوریه ب. تنگاتنگی با سازمانھای مشکوک دارند
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عنوان يگانه ه  بامريکا ۀول وضع کنونی اياالت متحدؤ آن مسئی می باشد که بسياری از اعضایامريکاقرن جديد 

  .آتش افروز جنگھا شناخته می شوند

را آغاز » عليه تروريسم«اصطالح ه جنگ ب»  آزادیۀخان«در سالھای حکمرانی بوش، رئيس جمھور با پشتيبانی 

که  از زمانی»  آزادیۀخان« اظھار داشت که ٢٠٠۶ سال چ مار٢٩رئيس جمھور بوش طی سخنرانی خود در . کرد

 را موفق ترين سال ٢٠٠۵ سال پيش فعاليت خود را برای برقراری آزادی در جھان آغاز کرده، سال ٣٠در بيش از 

 نبايد دست امريکامت آزادی برخوردار نشوند،  ملتھا از نعۀ خلقھا و ھمۀکه ھم برای آزادی اعالم کرد، و تا زمانی

 و تأمين امريکا آزادی در قرن جديد، عنصر حياتی ستراتژی ما در دفاع از مردم ۀزيرا، توسع. روی دست بگذارد

  .شمار می روده امنيت نسلھای آينده ب

سوی مشی ه  و بيشتر ب ھر چه بيشترامريکاخاطر دريافت پول از دولت ه ب»  آزادیۀخان«بعدھا معلوم گرديد که 

 درصد ھزينه ۶۶ در حدود امريکا دولت ٢٠٠٧طبق گزارش داخلی خود آن، در سال . دولت بوش گرايش پيدا کرد

  کمکھای بين المللیامريکائی آژانس ۀبخش اصلی اين پولھا از محل بودج. ھای مالی اين سازمان را تأمين نمود

(USAID)و »  آزادیۀخان«در نتيجه، بين .  دموکراسی پرداخت گرديد، وزارت خارجه و صندوق ملی حمايت از

  . نه تنھا امتزاج سياسی، حتی تزويج مالی مستحکمی برقرار شدامريکا ۀدولت اياالت متحد

 حاکميت بوش، دولت ۀدر دور. در حمايت خود از دولت تنھا نبود»  آزادیۀخان«با اين حال، بايد توجه داشت که 

در . زمانھای غيردولتی را به حساسيت ھر چه بيشتر نسبت به خواستھای خود وادار ساخت ساامريکا ۀاياالت متحد

در جريان سخنرانی خود در کنفرانس  (Andrew Natsios)، اندرو ناتسيوسامريکا مدير بنياد کمکھای ٢٠٠٣سال 

ی در افغانستان به چگونگی رابطه بين سازمانھای  کرزسازمانھای غيردولتی اظھار داشت که، خود بقاء رژيم

 ۀواسطه ھا بر اين باورند که شرايط زندگی آنھا فقط ب بستگی دارد، و افغانامريکاغيردولتی و سازمان کمکھای 

 جدی ألۀاين يک مس.  و حکومت مرکزی بھبود خواھد يافتامريکامکانيزمھای فاقد ھر گونه وجه مشترک با دولت 

که سخن از کار سازمانھای غيردولتی در  زمانی: اط با اوضاع عراق، ناتسيوس خاطرنشان کرددر ارتب. است

 امريکاميان می آيد، صحبت نه فقط به نتايج تأئيد شده، بلکه، حتی به تظاھر رابطه بين اين نتايج و سياست ه کشور ب

مثابه دست افزارھای دولت اياالت ه ا بطور کلی، به سازمانھای غيردولتی گفته شده بود که آنھه ب. کشيده می شود

  .عنوان بخشی از دستگاه امپرياليسم به حساب می آينده  و بامريکا ۀمتحد

 کمک به آموزش و تأمين مخارج ۀربی در پروسعبرجستگی خود را در جريان بھار» ی آزادۀخان«گذشته از اينھا، 

در مصر، سازمان حقوق بشر بحرين و » اپريل ۶« مدنی، از جمله، جنبش جوانان ۀگروھھا و اشخاص حقيقی جامع

  .نشان داد» رھبر جوانان يمن«فعاالنی از ميان مردم امثال انتظار کادی، 

 مورد استفاده قرار می امريکا ۀ ابزارھای سياست خارجی اياالت متحدۀمثابه ب»  آزادیۀخان«اين امر که بنياد و 

  .نيست» عفو بين الملل«، جوی ابزارھای جديد، مثالً و   در جستامريکاگيرند، بدين معنی نيست که دولت 

  

  عفو بين الملل

 سال جنوریدر ماه .  استامريکا امپرياليسم ۀ اين جديدترين ابزار زرادخان- »عفو بين الملل« سازمان حقوق بشری 

ائی جديد مقام مدير اجره ب (Suzanne Nossel) اساس تصميم خود سازمان عفو بين الملل، سوزان نوسله ب٢٠١٢

 ۀ بسيار نزديکی با دولت اياالت متحدۀنوسل پيش از احراز مقام جديد در عفو بين الملل، رابط. آن برگمارده شد

  . در امور سازمانھای بين المللی کار می کردامريکا ۀ داشت و در مقام مشاور معاون وزير امور خارجامريکا
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که   آنۀست و او مشخص کرد که چگونه آگاھی در بارمشھور ا» قدرت ھوشمند«نوسل با بيان اختراعی خود، 

 از امريکا ۀنام دستيابی به اھداف اياالت متحده سوی خود به  جلب ديگران بۀواسطه  بامريکا ۀمنافع اياالت متحد«

. »طريق اتحاديه ھای کارگری، نھادھای بين المللی، ديپلوماسی غيرمتعارف و نيروھای آرمانگرا تأمين می گردد

کوزوف » قدرت نرم«ر ي تأثۀ گستردۀنسخ» قدرت ھوشمند«نظر برسد، ه ن می تواند غيرموذيانه بييد اين تبھر چن

را برمی انگيزد؛ امری که تحت عنوان ) ، بنيانگذار مکتب نئوليبرالی سياست بين المللامريکائیسياست شناس (نای 

 ۀ مثال زنداجنگ ليبي. توضيح داده می شود» ويجکارگيری سياست چماق و ھه قابليت دستيابی به نتايج مطلوب با ب«

عنوان ه  برای پيشبرد آن از سازمان ملل متحد بامريکا ۀالت متحداحساب می آيد که ايه ب» قدرت ھوشمند«اين 

  .استفاده کرد» تجاوز انساندوستانه«ابزار اخذ مجوز 

ازمان جنگ اطالعاتی عليه سوريه را اين س» عفو بين الملل «ئیحتی قبل از انتصاب نوسل به مقام مدير اجرا

محقق و » دموکراسی ھم اکنون« تحت عنوان ٢٠١١مبر سال اول سپت مطبوعاتی ۀدر مصاحب. ناخواسته آغاز کرد

، نيل »قتل زندانيان در شرايط اعتراضات عمومی در سوريه: »بازداشتھای مرگبار» «عفو« گزارش ۀنويسند

  :او گفت. حقيقات را که بر مبنای آن گزارش تنظيم گرديد، توضيح داد انجام تۀنحو (Neil Sammonds)ساموندس

رغم ه  حضور در اين کشور را نداشت، بۀعفو بين الملل ھم ھنگام وقوع اين حوادث اجاز. من در سوريه نبودم«

مبنای داده ھای  آن تنظيم گرديد، اساسا بر ۀبدين جھت، تحقيقاتی که گزارش بر پاي. اينھا، ما تحقيقات را انجام داديم

 با کار در ی از آنمنابع، اکثرا در لندن، و بخش وسيع آشنايان و خويشاوندان خانواده ھا و حتی از ديگر ۀشبک

  .»عمل آمده کشورھای ھمسايه ب

آيا ممکن است اين چنين گزارش معتبری را با استناد به تنھا منابع اطالعات از دست دوم، که ھم می تواند اصال 

 به دستور روز وارد شده باشد، تنظيم کرد؟ شما چگونه می توانيد ه باشد و ھم می تواند مغرضانه يا عمداً وجود نداشت

ی عليه قذافی را ئ نيست، گزارش بنويسيد؟ اين، جنگ رسانه ئیبا استناد به منابعی که اطالعات آنھا قابل راستی آزما

باران مردم خود توسط نيروھای وفادار به وی و از يادآوری می کند که در جريان آن، رسانه ھای جھانی از بم

گاه تأئيد  توزيع قرص وياگرا بين سربازان برای تجاوز به زنان خبر دادند، که صحت ھيچ کدام از اين خبرھا ھيچ

  .نشدند

له را أ مثبتی در جامعه بگذارند، اين مسصرفنظر از آن که سازمانھای غيردولتی در مجموع می توانند تأثيرات

وما بايد مورد توجه قرار داد که چه کسانی آنھا را اداره می کنند و مخارج سازمانھای غيردولتی که ماھيت آنھا لز

 امپرياليسم جذب شده و از حاصل ۀاين سازمانھا ھر چه بيشتر به دستگاه سلط. ر می يابد، از کجا تأمين می گرددييتغ

  .عت به ميسيونرھای امپرياليسم تبديل می شوندسره سازمانھای غيردولتی ب. استثمار تأمين می شوند

  

  :پی نوشت مترجم

ــ ليست سازمانھای غيردولتی و بين المللی که فعاليتھای سازمان سيا را پوشش می دھند، به ھمين موارد مذکور در 

ان و  از تمامی تشکلھای غيردولتی در ھر کشوری و حتی از اغلب محققامريکادولت . متن مقاله خالصه نمی شود

اصطالح بين المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل ه گزارشگران رسانه ھای امپرياليستی، برخی سازمانھای ب

تھای نمايندگی در آژانس بين المللی انرژی اتمی و ھمه گروھھا و دستجات دموکراسی خواھی و أمتحد، بعضی ھي

ن موقعيت خبرنگاران در يي و تجھيزات تعا ليبياز جنگ. حقوق بشری برای کسب اطالعات جاسوسی بھره می گيرد

 تروريستھای القاعده و اخوان الملسلمين به ۀ بمبارانھای اين کشور و ھمچنين، سازماندھی حمالت مسلحانئیراھنما
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 بھره برداری جاسوسی از گزارشگران امپرياليسم خبری و سازمانھای ۀ بارزترين شيوۀمثابه سوريه، می توان ب

  . بردغيردولتی نام

»  بازۀجامع« است که در کنار امريکايکی از اولين و خطرناکترين نھادھای غيردولتی امپرياليسم »  آزادیۀخان«ــ 

ھمين .  و تجزيه اتحاد شوروی ايفاء کرد"سوسياليسم جھانی"فردی در تخريب ه جرج سورس، نقش منحصر ب

طی صھيونيستی، ھمسر دوم و احتماال مصلحتی کمک يلنا بونر دارای گرايشات افراه بود که ب»  آزادیۀخان«

با . عمل آورده طور ھمه جانبه از وی حمايت به فيزيکدان مزدور، آندره ساخاروف، با وی رابطه برقرار کرد و ب

دست ھمين ه در نھايت، امپرياليسم جھانی ب... بمب ھيدروژنی اتحاد شوروی ناميد و » پدر«تبليغات دروغين، او را 

يردولتی، اتحاد شوروی را از پای درآورد، يوگسالوی را لت و پار کرد، سودان را به دو کشور تقسيم  غیسازمانھا

   ... کرد و

 اساس مطالعات و بررسی ھای خود، ماھيت واقعی سازمانھای غيردولتی را ھمواره هــ مترجم نوشتار فوق، ب  

م دانش کافی، فريب لفاظی ھای خوش آھنگ خادمان خاطر عده  که حتی با نيت خير و بئیافشاء کرده و به ھمه آنھا

دفعات ھشدار داده و ه امپرياليسم را خورده و اين تشکلھا را وسيله ای برای نيل به اھداف انسانی خود می دانند، ب

به اين . آنھا را از فعاليت در چھارچوب سازمانھای غيردولتی و برخی تشکلھای بين المللی برحذر داشته است

، جنايتکارترين مقام دولتی تاريخ معاصر بعد از آدولف ھيتلر، امريکااب جرج بوش، رئيس جمھور سابق لفاظی جن

 خلقھا و ھمه ۀکه ھم و تا زمانی... «:  توجه کنيدامريکا نازی و باراک اوباما، رئيس جمھور کنونی المانپيشوای 

  .» بگذارد نبايد دست روی دستامريکاملتھا از نعمت آزادی برخوردار نشوند، 

http://mixednews.ru/archives/15498 
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