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 کمک ھای مالی امپرياليستی ، ابزاری برای نفوذ در جنبش ھا
ثير گذاری بر جنبش ھای رھائی بخش و ھمچنين برای جلوگيری از أر تيکی از ترفند ھای گوناگون امپرياليست ھا د

 آن جنبش ھاست تا از وذ در خط مشی و اھداف ايدئولوژيکرشد و به قدرت رسيدن کمونيست ھا در اين جنبش ھا ، نف

 و تمايالت آن طريق با به مھار درآوردن و کنترل ابعاد و کند کردن شتاب آن مبارزات ، آن ھا را بر وفق خواست ھا

. اقی بمانندايده لوگ ھای خود در مسير کجراه ھائی بيندازند که در نھايت ، متضمن حفظ و بقای نظام سرمايه داری ب

 عبارات به ظاھر دلچسب و دلنشينی از قبيل ذات انسانی ، سرشت بشريت ، ۀ در لفاف که معموالً اين نفوذ ايدئولوژيک

پيچيده … جھانی بشر ، حکومت مردم ساالری ، آزادی و دموکراسی برای ھمه وعدالت اجتماعی ، آزادی بيان ، حقوق 

. م بوده استأھمواره با اھدای جوايز نقدی و پرداخت کمک ھای مالی به عناصر و يا سازمان ھای در گير توشده ، 

 تبليغات سرسام البته اين نوع جوايز نقدی و کمک ھای مالی، بخش علنی اين کوشش ھا ھستند که با بوق و کرنا و

واضح است که بخش پرداخت مخفيانه و غير . آور در رسانه ھای خبری، از بودجه ھای اختصاصی پرداخت می شوند

“ پروژه ھای آزاديخواھی ”ۀو پشتيبانی از شروع و ادام“ دموکراسی”علنی چنين کمک ھای مالی در راستای اشاعه 

 .مانندغير دولتی ، بنا بر توافق طرفين مخفی باقی می 

ت مديران صنايع بزرگ ، أای کابينه ھای رياست جمھوری و ھي و در کشورھای اروپای غربی ، وقتی اعضامريکادر 

ند ، به طور متداول به استخدام شو می“ بازنشسته… ”ژنرال ھا و افسران ارشد ارتش ، نمايندگان مجلس و سناتور ھا و

در اين ادارات ، نخبه ترين مغز ھای . شود گفته می“ انديشکده”ا ي“ اطاق فکری”سساتی در می آيند که به آن ھا ؤم

، ه بر چندين زبان دنيا تسلط دارندطرفدار سرمايه داری در کنار باھوش ترين فارغ التحصيل ھای دانشگاه ھای معتبر ک

ندن مقاالت طور سيستماتيک در حال بررسی و تحليل از اوضاع کشورھای ديگر ھستند و با به چاپ رساه ھر روزه ب

 تحليلی خود ، فراکسيون ھای مختلف نمايندگان مجلس و سنا، ارتش ، سازمان ھای اطالعات و امنيت کشور و –تحقيقی 

بعد از . کند سرمايه داری ، بدين گونه عناصر و ھواداران خود را باز سازی می. کاخ سفيد را تغذيه اطالعاتی می کنند

 آغاز و با در ١٩١٧ سوسياليستی در شوروی که با انقالب اکتبر در سال ۀجامع تاريخی در ساختن ۀشکست اولين تجرب

 به فروپاشی شوروی و کشورھای اروپای شرقی منجر شد ، به طور ١٩٩١غلتيدن در رويزيونيسم ، سر انجام در سال 

اين جور ادارات در ، بسياری از نخبگان آن کشور ھا ھم به غرب آمده و به استخدام “ جنگ سرد”مشخص بعد از پايان 

سساتی قرار داده اند تا در ازای بر خورداری از يک زندگی ؤر مغزی خود را در اختيار چنين م کاحاصلآمده اند و 

  بيشمار با نام ھای مختلف ، معموالً مؤسساتدر اين . مرفه ، نقاط ضعف سوسياليسِم را برای امپرياليست ھا فرموله کنند
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کشوری وجود دارند که با آشنائی با زبان آن کشور و بنا بر شرايط موجود در آن يکی دو نفر متخصص برای ھر 

 از کوچک و گمنام و مؤسسات بيشتر اين ۀبودج. کنند کشور ، مقاالتی تحليلی برای ارگان ھای مصرف کننده تھيه می

ی و ئمايه ھای کالن خيريه ناشناس گرفته تا بزرگ و شناخته شده و مشھور ، ھمه و ھمه يا به طور مستقيم از سود سر

ارت دفاع ، سازمان مرکزی از طرف ارگان ھائی از قبيل وز“ حق کميسيون”يا به طور غير مستقيم با عنوان 

 .شود ، سازمان امنيت کشور ، دفتر معاونت رياست جمھوری و غيره فراھم میاطالعات

پيشقدمی برای مشارکت در ”يعنی  Middle East Partnership Initiative  اين ارگان ھا، سازمانۀاز جمل

به ابتکار رياست  (MEPI) ” : مزبور اين گونه تعريف شده استۀھست که در سايت اينترنتی آن ، مؤسس“ خاورميانه

جمھوری سرمايه گذاری شده است تا از کوشش ھای رفرم اقتصادی ، سياسی و آموزشی در خاورميانه حمايت به عمل 

 ”.آورده شود

يعنی  National Endowment for Democracyيکی ديگر از فعال ترين تشکيالتی از اين نوع ، امريکادر 

 ۀمی باشد که با ادعای کوشش در جھت اشاع“ نِد“ NED با حروف اختصار“ صندوق ملی برای دموکراسی”

، رئيس جمھور  توسط رونالد ريگان ١٩٨٣دموکراسی در سراسر جھان اما در اصل برای مبارزه با کمونيسم، در سال 

 . عمل در آمدۀ پيشنھاد و به مرحلامريکا ۀ به کنگرامريکاوقت 

 پخش پول در ميان عناصر، گروه ھا و ۀ، وظيف“ صندوق ملی برای دموکراسی”در دوران قبل از به وجود آمدن 

ی سيا با آدم کشی بود ولی از آن جائی که تشکيالت جاسوس) سيا( CIAسازمان ھای دلخواه امپرياليسم، بر عھده سازمان

کشور ھای مختلف “ ملّی” سياه خود عليه آزادی خواھان و در راستای سقوط دولت ھای ۀھا و جناياتی که در تاريخچ

انجام داده بود ، بسيار بدنام و منفور بود و اذعان به تماس با اين سازمان جاسوسی برای افراد، گروه ھا و احزابی با 

به وجود آمد تا ھمان “ صندوق ملی برای دموکراسی” آفرين می شد، تشکيالت نوپای ادعای ملی و مردمی بودن مشکل

پرداخته “ نوچھره” وزارت امور خارجه ، از صندوق اين بنياد ۀ و نه از بودجامريکا ۀ کنگرۀپول ھا ، اين بار از بودج

 .شوند

 ھای پيچيده و با چندين بار دست به  مالی با حسابداریمؤسساتھمچون “ ند”برای رد گم کردن عملکرد ھای مالی ، 

پول ”ا به کمک اين شيوه از  ميانی را از روی صفحه محو می سازد تۀدست کردن پول ، منابع فرستنده و گيرند

 و در سراسر جھان امريکا ديگر در مؤسسات، کمک ھای مالی از طريق چھار بخش دريافت کننده اوليه به “شوئی

که خود “ ی برای ھمبستگی بين المللی کارگرانئامريکامرکز ”:  اوليه عبارتند ازمؤسسهاسامی اين چھار . مسترد شوند

وابسته ھست ، )  سازمان ھای صنعتیۀ کنگر–ئی کار امريکافدراسيون (يعنی  AFL-CIO  زرد کارگریۀبه اتحادي

مرکز برای شرکت ھای ”و “  بين المللی جمھوريخواھیۀمؤسس”، “  ملی آزاديخواھی برای امور بين المللیۀمؤسس”

 خود وجوه دريافتی را به ۀ به نوبمؤسساتاين .  وابسته می باشدامريکا“ اتاق بازرگانی”که به “ خصوصی بين المللی

 گوناگون کوچک و بزرگ ديگر فرستاده تا در ميان عناصر ، گروه ھا و سازمان ھای دلخواه مؤسساتسازمان ھا و 

 . و چه در سطح جھان پخش و تقسيم شوندامريکاامپرياليست ھا ، چه در داخل 

ماھيت . نھادی منحصر به فرد است“ نِد”: در قسمت معرفی آن آمده است“ نِد”در بخش فارسی زبان سايت اينترنتی 

غيردولتی اين صندوق ، قابليت انعطافی به آن می بخشد تا بتواند در دشوارترين شرايط که در برخی از نقاط جھان 

ً واکنش نشان دھد ھرليت کرده وشاھد ھستيم ، فعا “ نِد”. گاه زمينه ای برای تغييرات سياسی وجود داشته باشد سريعا

 نھادھای مردم ساالری مانند احزاب سياسی ، اتحاديه ھای صنفی ، بازارھای آزاد و سازمان ۀمتعھد به رشد و توسع

 از اين طريق ، حقوق بشر ، رسانه ھای ھای تجاری و نيز بسياری از ارکان جوامع پويای مدنی در خارج است تا

 ”.مستقل و حاکميت قانون تثبيت گردد
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 تاکنون ١٩٨٣سيس خود در سال أاين صندوق از زمان ت”: به زبان فارسی می خوانيم که“ نِد” قسمت معرفی ۀدر ادام

بدل شده که فعاليت ) پر دامنه( ھای مردم ساالری در تمام دنيا حضور فعال داشته و به نھادی چند وجھی تقابلدر کليه 

ھا و منابع آن زمينه ساز تبادل دانش و افکار ميان فعاالن ، کارورزان و دانش ورزان مردم ساالری در سرتاسر جھان 

ھد به پرورش دادن و تقويت نھادھای مردم ساالری در يک بنياد خصوصی غير انتفاعی است که خود را متع“ نِد”. است

 کمک مالی برای پشتيبانی از پروژه ھای گروه ھای غيردولتی ١٠٠٠ھر سال بيش از “ نِد”. سرتاسر جھان می داند

 ”. کشور جھان اعطا می کند٩٠ مردم ساالری در بيش از ۀفعال در زمين

 در نيم قرن اخير، ساخته امريکاسای جمھوری ؤضدکمونيست ترين ردر واقع بنيادی که توسط يکی از فاشيستی ترين و 

البته اين ھمان ! دارد  آن را در سراسر جھان ۀنامگذاری شده و ادعای اشاع“ دموکراسی”و پرداخته شده با کليد رمز 

 ھزار نفر ی ست که امپرياليست ھا با ريختن خروار ھا بمب بر سر مردم عراق و افغانستان و کشتن صد ھادموکراسي

 .مردم بيگناه در اين دو کشور ، برای آن ھا به ارمغان آوردند

و خريد و وابسته کردن “ آزادی طلب”و فعاليت ھای آشکار آن در پول پاشی در ميان نيرو ھای “ نِد”تشکيل صندوق 

اک آن و اين فريب که البته سرمايه داری از نوع به اصطالح پ(آن ھا با اعتقاد به جاودانی بودن نظام سرمايه داری 

، ھمه و ھمه نشان از ترس )  انسانی می شودۀرشد سرمايه و رقابت آزاد در بازار ، باعث نيکبختی ھمه اعضای جامع

بی کران امپرياليست ھا از انقالباتی دارد که به دست کارگران و زحمتکشان ، به رھبری کمونيست ھا برپا می شود تا 

امپرياليست ھا جنبش ھا و انقالبات مردمی .  سرمايه داری کنندۀنظام سر و پا بحران زدنظام سوسياليستی را جايگزين 

ر و يورو خرج بکنند اما تا آن جا که ممکن ھست زمام امور الند که ميليون ھا ميليون دا جدی گرفته و حاضررا کامالً 

 .از دستشان در نرود

 از نيروھای ۶٠ ۀن رژيم منفور جمھوری اسالمی که در دھسال ھاست که برخی از نيروھای ضد انقالبی در اپوزيسيو

ھای امپرياليستی از پول ھای اعطا شده “ صندوق”درون جنبش مردم به حساب می آمدند ، با برقراری رابطه با چنين 

انجام “ زير ميز”با اين که ھمواره اين نوع کمک ھای مالی به قول معروف از . از طرف آن ھا برخوردار شده اند

 ، عربستان سعودی و اسرائيل به عنوان منابع کمک دھنده به چنين نيروھائی برای خيلی از امريکارفته ولی نام گ

لند به ا ھۀ اينترنتی با پول وزارت خارجۀاما چند سال پيش با به راه اندازی يک رسان. نيروھای جنبش شناخته شده است

 کارگر بوده و خود را کمونيست می داند ۀدفاع از منافع طبقآن ھم از طرف سازمانی که مدعی “ شھرزاد نيوز”نام 

.  پول گرفتن از امپرياليست ھا يک بار ديگر از پشت صحنه ، به جلوی صحنه آمدألۀيعنی سازمان فدائيان اقليت ، مس

ر برای ال ميليون د٧۵از تخصيص “ بوش ”امريکااين کار در شرايطی صورت گرفت که رئيس جمھور وقت 

در چنين شرايطی، در خدمت شکستن “ شھرزاد نيوز” اينترنتی ۀاز اين رو پيدايش رسان. ن ايران خبر داده بوداپوزيسيو

قبح دريافت پول از امپرياليست ھا برای نيروھای سازشکار اپوزيسيون رژيم فاشيستی جمھوری اسالمی در آمد تا آن ھا 

می دانيم که پس از افشاء شدن . رياليستی دراز کنندنيز دست ھای خود را برای اين منظور به سوی نيروھای امپ

 زشتی و قباحت ۀکه از درج“ اقليت”، سازمان “ ميز کتاب آمستردام”به خصوص با تالش “ شھرزاد نيوز”موضوع 

چنين کاری مطلع بود با رياکاری آشکاری کوشيد انجام چنان عملی را کار شخصی يکی از اعضای خود که البته او را 

عضو نامبرده نيز در . وليت خود را در اين زمينه انکار بنمايدؤ اش خوانده بود، قلمداد کند و مس تحريريهعضو ھيأت

 پلتاکی با گفتن اين که ديگران گوئی تصور می کنند که شايد پول در يک گونی ريخته شده و به او پرداخت ۀيک جلس

که آيا اين پول ھا در گونی ريخته شده و از پيش پرداخت در ھر حال ، به طور کلی اين . شده به مغلطه گوئی متوسل شد

 در ازای نشان دادن قبض ھتل اقامت برای مصاحبه با رضا پھلوی و بليط می شوند يا اين که به طريق امروزی و مثالً 

 ھا الکترونيکی واريز“ یشھرزاد نيوز”ده ، به حساب بانکی ھواپيمای رفت و برگشت مصاحبه کننده و مصاحبه شون
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ول مرگ ؤکسی که قاتل و مسول شھرزاد نيوز با پسر شاه ، پسر ؤ مسۀاشاره به مصاحب(می شود ، حائز اھميت نيست 

 و وزارت امريکا ۀآن چه اھميت دارد اين است که کنگر). ھزاران نفر از نيروھای آزاديخواه و کمونيست ايران بود

ھا از طريق ارگان “ شھرزاد نيوزی”مالی خود را به امثال لند و ساير ارگان ھای امپرياليستی ، کمک ھای ا ھۀخارج

آزادی عليه آزادی می پردازند تا با نام “  آزادیۀخان”و يا “ صندوق ملی برای دموکراسی”ھای ايادی خود ھمچون 

 .ندياد می ک“ سأکباب قناری بر آتش سوسن و ي”کاری را به آنجا بکشانند که شاملو از آن به عنوان عمل کنند و تبھ

قرار دارند که قسم می خورند که مخارج “ ايران تريبونال”از طرف ديگر امروز ، سخنگويان رسمی و غير رسمی 

 سه جلسۀ کميسيون حقيقت ياب در انگلستان و ۀ پنج روزتجمعت قضات در أی ھياساختمان و اياب و ذھاب و سکن ۀاجار

و با جمع آوری کمک “ وام از بانک”با گرفتن “ ن تريبونالايرا”لند را يکی دو نفر از اعضای ا تريبونال در ھۀروز

راست می “ ايران تريبونال”ال می کنند که اگر منتقدين ؤمالی ھای ناچيز از افراد مختلف فراھم کرده اند و سفيھانه س

خنی به واقع ولی اين ھا با چنين س! نشان بدھند “ ايران تريبونال”به را گويند ، سند کمک ھای مالی امپرياليست ھا 

پنھان می کنند که دست اندرکاران اين تريبونال نظير پيام اخوان ھا ، جان کوپر ھا ، سر جفری نايس ھا و موريس 

 را داشته اند به طور ۶٠ ۀ نظرات ضد انقالبی خود تحت نام دفاع از زندانيان سياسی دھۀ اشاعۀھا که وظيف کاپيتورن 

 نظرات غير انقالبی ۀاشاع.  ھائی که در باال توضيح داده شد دريافت می کنندمعمول مزد کار خود را از ھمان صندوق

. در جنبش ھای اجتماعی در ايران سال ھاست که از طرف نيروھای ايرانی ھمکار با چنين افرادی صورت می گيرد

پ شناخته می شوند  ايران تريبونال و دردناکی قضيه در آن است که اين بار از ميان نيروھائی که به عنوان چۀمشخص

 .خود را در خدمت مقاصد اين تريبونال قرار دادند

طبقاتی و رسالت ۀ کند ، در واقع به مبارز آن به اصطالح چپی که از گرفتن ھيچ نوع کمکی از امپرياليست ھا اباء نمی

جاع جدا از مبارزه با  کارگر در نابودی نظام سرمايه داری ايمان ندارد و بر اين اصل که مبارزه با ارتۀتاريخی طبق

 .امپرياليسم نيست ، وقعی نمی نھد

 کارگر بر اين واقعيت کامالً آگاھند که امپرياليست ھا از طرق مختلف به ۀاما نيروھای واقعاً چپ و مدافع راستين طبق

ر ی دئخصوص از طريق نيروھای بومی سعی می کنند با تأثير گذاری در جنبش ھای انقالبی و رھائی بخش توده 

در نتيجه .  آن جنبش ھا را عقيم سازندکشورھای تحت سلطه ، آن ھا را در کنترل و زير نفوذ خود در آورده تا نھايتاً 

امپرياليست ھا را “ حقوق بشری”و “ ضد خشونت”، “ بشر دوستانه” ھمه نيروھای انقالبی است تا ماسک ھای ۀوظيف

 .، دسيسه ھای شان را در نزد توده ھا برمال سازند پليد آن ھا کنار زده و با افشای کنه نيات واقعاً 

 ١٣٩١ قوس ٢٩ برابر با ٢٠١٢مبر دس ١٩

  ١٣٩١ -دیج۴در  مجله ھفته منتشر شده توسط

  :يادداشت
  .تکيه روی جمالت از فرستندۀ مطلب می باشد
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