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* امريکايی و فعاليتهای آنها در داخل و خارج ايرانين  دموکراسیمروج  
 

. ، در ادامه بحث فعاليتهای اتحاديه های بين المللی کارگری استپيش رو داريدنوشته ای که     
 برداشتهای متفاوتی از آن خواهد بنا به موقعيت طبقاتی خود ،خواننده مقاله گرچه بطور منطقی

                                                                                                                    .داشت
 نوشته را در حد يک افشاگری در مورد پاره ای از ، کسانی ممکن است با درکی کامال سياسی    

 ضدامريکايی و  رد برداشتیدسته ای امکان دا. ندنسازمانهای ساخته و پرداخته امريکا ارزيابی ک
اين نوشته را گامی در جهت شناختن نهاد های   کسانی شايد. داشته باشندضدامپرياليستی ازآن

  ممکن استحتی ويا ،ارزيابی آنند امريکايی برای پاکيزگی جنبش های اعتراضی در ايران 
 و آنای ديگر عليه جناحه،رژيم اسالمی سرمايه از سوی جناحهايی از  اين نوشتهاطالعات

 چيزی کامال سوای برداشتهای ،اما هدف نوشته. فته شودبکار گر  بطورآلی عليه مخالفينشان
 ، رقابتهای بيرحمانه بين سرمايهيکند نشان دهد که عليرغم مقاله تالش م.  استياسیمعمول و س

 .کارگرند دشمن قسم خورده طبقه ،پشت پرده، همه طبقات دارا و انواع سياستهای ،جنگ و کشتار
 به ،آنها چه در شرايط صلح، چه در شرايط جنگی، چه در دوران رونق و چه در دوران بحران

 چه  دموکراسی و سرمايه امريکايی در زير نقابچه .می انديشندطبقه کارگر تشديد استثمار
 ارزش اضافی طبقه  همه و همه چشم بهضدامپرياليستی،  ملی و، سرمايه ايرانی در لباس اسالمی

همه تالش و  .دور ميزند آن  نحوه تقسيمو سهم  و دعوای امروز و فردايشان بر سرکارگر دارند
تقالی نمايندگان سياسی سرمايه و دالالن رنگارنگ آنان برای خفه کردن مبارزه طبقاتی و راندن 

از اينرو طبقه کارگر و خصوصا کارگران آگاه . طبقه کارگر به موقعيت بردگان خاموش ميباشد
 دوست و دشمن را بدرستی تشخيص داده و اجازه ندهند ،زند مجهز سادانش  طبقاتی هايد خود را بب

  و بدتراز آن به سربازان پياده نظام  توده های کارگر را به سياهی لشگر،سياستمداران رنگارنگ
                                                        . تبديل سازندشانخود در رقابتها و جنگهای بيرحمانه 

 
**************** 

 
با نگاهی به رسانه های نوشتاری، تصويری، و صوتی هر چند سطحی و گذرا ميتوان دريافت      

 طبقه کارگر جهانی که دولت بوش با اسم رمز دموکراسی يک جنگ صليبی اعالم شده ای را عليه
بيل گروگان گيری اقتصادی، فشار های اين جنگ بايد از راههای مختلف از ق. به پيش ميبرد

اين . لماتيک و اقناع سياسی و در صورت ناکامی اين شگرد ها نهايتا از راه جنگ دنبال شودپدي
منطق سرمايه های نفتی، تسليحاتی و بخشهايی از سرمايه است که برای بيرون راندن رقبای خود 

    بر دوش طبقه کنون بحرانهای خود را متوسل ميشود تا از هم ا  ایدر بازار جهانی به هر شيوه
                                                   .کارگر جهانی انداخته و اين طبقه را کامال از رمق بيندازد

 
  ایدر يکسال گذشته رسانه های بورژوايی بيشترين توجه خود را به ايران و فعاليتهای هسته    

اهللا و اسراييل، نفوذ اقتصادی، سياسی ايران در عراق و مناسبات جنگ حزب . آن معطوف ساختند
    



 2

از نظر . رقابت آميز امريکا با رژيم ايران بر سر نفت زمينه های تبليغاتی اين رسانه را تشکيل داد
اين رسانه ها، با دستيابی ايران به سالح اتمی امنيت خاورميانه و نهايتا دنيا به خطر خواهد افتاد تا 

وايی در مقايسه با  که با معيار های خبرنگاری بورژ بی سی،که بنگاه خبرپراکنی نظير بیجايي
 را با ی رسانه ای ليبرال محسوب ميشود، يکسال قبل فيلم مستند، امريکا بی سی و اسی ان ان 

  )١(.ساخت اسراييل بود  که ، به نمايش گذاشت"آيا اسراييل ايران را بمباران خواهد کرد" عنوان
             

 جای تعجب نيست که رسانه های رسمی انگليس برای تاييد سياستهای دولت حاکم از همان    
يل و مسئوليت امريکا  در اين رسانه ها مساله اسرائ.ندناستفاده ک" مبارزه عليه تروريسم" سالح 

رات گاه و اظها. برای حفظ موقعيت اين کشور در خاورميانه يکی از محور های اساسی بوده است
بيگاه و شعار های انحرافی بعضی از نمايندگان بورژوازی ايران نيز خود يکی ازمواردی بود که 

جالب توجه است که . زمينه های تبليغات وسيعتری را برای اين دسته از رسانه ها فراهم مينمود
 نميساخت، بلکه اين نوع اظهار نظرات نه تنها نمايندگان سياسی حاکم امريکا و اسراييل را نگران

   زيرا ارتجاع قطب مخالف موقعيت بهتری را برای پيشبرد سياستهای آنان فراهم ميساخت
                                                                                .ارتجاعی خود را بهتر تغذيه ميکند

 
نيو که بدرجات مختلفی با سياستهای خارجی در مقابل اين رسانه های رسمی، رسانه های آلترنا    

ين امريکا مخالفت دارند، بيشترين تمرکز افشاگرانه خود را بر روی اسراييل اين قانون شکن تر
 که ،دولت خاورميانه متمرکز نمودند، دولتی که بار ها و بار ها قطعنامه های سازمان ملل متحد 

    )الف.( با قلدری نقض نموده استرا ،موجودند برای تنظيم روابط همين دولتها و محافظين نظم 
  

خدمت " گفتگوی تمدن ها "   با شعار محوری  اش،دو دوره رياست جمهوری خاتمی در    
در اين دوره، هم تضمينهای کافی برای . بزرگی به سرمايه جهانی و سرمايه بومی ايران نمود
ی ايران از طريق احزاب و سازمانها و سرمايه جهانی داده شد و هم نمايندگان سياسی بورژواز

ناگفته نماند که گرايشات راست جنبشهای اجتماعی . تشکيالتهای مختلف خود را منسجم تر نمود
 اعتراضی نيز در اين دوره از رقابتهای بين جناحهای مختلف سرمايه در ايران بهره برده و خود 

 اين دسته از گرايشات بحق نتايج آن ررا منسجم نمودند و بهمين خاطر نهاد های غيرانتفاعی ا
.                                                                                دستاورد دوران اصالحات مينامند  

 
، زيرا از نظر )۵(روبرو گرديد" تاييد جهانی"  در ايران به نوعی با ٢٠٠۵انتخابات سال     

نی را طی نمود که در آن با دسته بندی سرمايه داران در احزاب و  ايران دورا،سرمايه جهانی
چرا     نظر سرمايه جهانی امری مثبت بود،  ازاين.  راه رقابت سرمايه ها هموار گرديدسازمانها

که همين رقابت آزاد راه را برای تعدد سرمايه ها و تعدد مالکيت باز مينمود و تقدس سرمايه را به 
 اما نتايج انتخابات و خصوصا نتايج انتخابات رياست جمهوری که با .مينمود همگان تبديل باور

منجر به قدرت گيری احمدی نژاد گرديد، سرمايه جهانی را در ) سپاه پاسدارن( پشتيبانی نظاميان
                                                    .برخورد به ايران به پيش گرفتن سياستی متفاوت واداشت

 
همانطور که اشاره کرديم، بورژوازی جهانی در رقابت با ساير سرمايه ها بر سر سهم بيشتر     

از ارزش اضافی طبقه کارگر به شيوه ها و راه حل های مختلف دست برده و از ابزار های عديده 
. تيکی از ابزار هايی که اکنون مورد توجه سرمايه قرار گرفته، دموکراسی اس. ای بهره ميبرد

 سازمانهايی سرمايه امريکايی  قرن گذشته که به ريگانيسم و تاچريسم شهرت يافت،٨٠در دهه 
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 يکی .غير انتفاعی را به وجود آورد که از طريق آنها منفعت خود را در سطح جهانی تعقيب نمايد
                                           . است"اهدای ملی برای دموکراسی " نهادی به نامهااز اين ابزار

 
 با صرف ميليون ها واشت ود را در نيکاراگوئه به آزمايش گذاين نهاد اولين تجربه کاری خ     
 پروفسور .کنترا ها را عليه ساندنيستها بسيج نمود که بعد ها رسوايی بزرگ سياسی ببار آورد،دالر

 الت اهدای ملی برای دموکراسی دخرابينسون اولين محققی بود که توجه جهانيان را به . ويليام ای
رابينسون در ادامه کار خود مقاالت متعددی در زمينه دخالت اين نهاد . در نيکاراگوئه جلب نمود

رابينسون در نتيجه کار تحقيقی خود به اين نتيجه رسيد که . در هاييتی، فيليپين و شيلی نوشت
لماسی قهرآميز، پقتصادی، دي جگيری ا باموفقيت سرمايه بين المللی را بايد در سايه ترکيبی از

.                                                        و تهاجم نظامی درک نمود ) ٢(للی فشار های بين الم  
 

 های نظير آن آگاهانه و يا ناآگاهانه از سازمانباوجود اينکه مجموع فعاليت های اين نهاد و     
 از سوی طرفداران سرمايه های امريکايی در ٢٠٠٢ودتای سال چشم رسانه ها دور ميماند، ک

ونزوئال که توسط مقاومت مردم اين کشوربه شکست کشانده شد، بار ديگر فعاليتهای مداخله گرانه 
نشان داد که  تحقيقات دکتربيکر.اهدای ملی برای دموکراسی را در انظار جهانيان به نمايش گذاشت

در اروپای شرقی نقش عمده ای ايفا " انقالبات مخملی" صربستان و اين نهاد در مسايل مربوط به 
 حتی برای بخش وسيعی از جهانيان ،بلكه امريکاييان خود اين نهاد نه تنها برای)٣. (کرده است

 تشكل،با اين بايد  به همين خاطر، طبقه کارگر. سازمانی ناشناخته و يا کمتر شناخته شده استنيز
پيچيده ای کار ميکند آشنا شود و اهداف آن را که برای ضربه زدن به که با شگرد های بسيار 

 در ضمن بايد تاکيد کرد که طرفداری از دموکراسی .مبارزه طبقاتی ايجاد شده است بخوبی بشناسد
که اهداف طبقاتی بورژوازی و خرده بورژوازی را تامين ميکند، يک پديده بين المللی است که 

                                            )۴.(ان بين المللی زيادی کسب ميکندمشروعيت خود را از حامي
 

، دو تن از سناتور های ٢٠٠۴ در اواخر دور دوم رياست جمهوری خاتمی، در سال      
 و در حه ای به سنای امريکا تقديم کردندجمهوريخواه بنامهای ريک سنتوروم و جان کورنين الي

 آنكه درسنا باوجوداليحه اين )۶(.ايجاد دموکراسی در ايران شدندير رژيم و خواهان تغيآن ضمن 
 پس از انتخاب احمدی نژاد به رياست جمهوری موقعيت برای . به تصويب نرسيد گرديد، اماطرح

رسما از   رايسبه همين خاطر کاندوليزا. لماتيک به رژيم اسالمی سرمايه مهياتر شدپفشار دي
بايد تاکيد .  را نمود" برای آزادی و حمايت از مردم ايران"ليون دالر  مي٨۵کنگره درخواست 

 کار خود را در رابطه با ،نمود که حتی قبل از تخصيص چنين مبلغی، اهدای ملی برای دموکراسی
بر اساس اطالعات مربوط به پروژه ايران، پنج گروه ايرانی قبل از سال . ايران شروع کرده بود

انجمن ": اين پنج گروه عبارت بودند از. برخوردار شده انداين نهاد   از کمکهای مالی٢٠٠۴
شورای ملی "، "فراگيری مشارکتی زنان"، "بنياد برای دموکراسی در ايران"، "معلمان ايران

 بايد تاکيد  قبل از پرداختن به اين گروهها)٧(.د" بنياد عبدالرحمان برومن" و"ايرانی امريکايی
رای همه آدمهايی که ممکن است با اين گروهها روابطی داشته باشند، بلکه کرد که اين کمکها نه ب

 . شده استتهای اين نهاد عمل ميکنند پرداخت در جهت سياس فعاالنهعمال به عناصر مشخصی که 
                                
 

رای دموکراسی ای مالی اهدای ملی ب اولين گروهی بودند که از کمکه"انجمن معلمان ايران "   
اين .  هفت بار کمک مالی دريافت کرد٢٠٠٣ تا ١٩٩١اين گروه بين سالهای . برخوردار شدند
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 دالر ميرسد که بخش اعظم آن صرف راه اندازی فصلنامه ٣٠٠٠٠٠کمکها به مبلغی بيش از 
 در اين فصلنامه به مقاالت مختلفی از استادان دانشگاه.  اجتماعی مهرگان گرديده است-سياسی

 ٢٠٠اين انجمن منشوری دارد که به امضای بيش از . ايرانی در خارج و داخل ايران برميخوريم
اغلب اين افراد در دانشگاههای امريکا، کانادا، انگلستان و آلمان . استاد دانشگاه ايرانی رسيده است

  آزاداين انجمن هدف خود را برگزاری مجلس موسسان و ساختن ايرانی صنعتی و. مشغول بکارند
 محرکی برای استادان چپ ايرانی بوده "ايران صنعتی" و "مجلس موسسان"همين . تعريف ميکند

کسانی که بخواهند از . بگذارندپای چنين منشوری  را خود امضای ،که به عنوان موسسين انجمن
چند و چون فعاليتهای اين انجمن اطالعات بيشتری کسب کنند ميتوانند به سايت مهرگان رجوع 

 هنوز در ٢٠٠۴ سپتامبر ٢۴ تا ٢٠٠٢ نوامبر ٢٧شماره های مختلف اين فصلنامه از . نندک
در انتهای .  به تاريخ ايرانی است١٣٨٢آخرين شماره اين نشريه مربوط به زمستان . دسترس است

 ١٩٩٢ اين انجمن در سال )ب( .ستمنشور محمد درخشش آنرا به عنوان بنيانگذار امضا نموده ا
 متاسفانه اکنون بخاطر بسته )٨(. دريافت نمود دالر٢۵٠٠٠ حافظه کار برادلی مبلغ از بنياد م

                                  .بودن سايت اينترنتی انجمن نميتوان اطالعاتی در اين زمينه کسب نمود
                
 

 ١٩٩۵است که در سال  " بنياد برای دموکراسی در ايران"دومين سازمان مستقر در امريکا،    
توسط کنت تيمرمن، پيتررادمن و جاشوا موراوچيک به همراهی ايرانيان خارج از کشور ايجاد 

 دريافت ١٩٩۵ دالر در سال ۵٠٠٠٠ اين سازمان اولين کمک مالی خود را به مبلغ )٩(.گرديد
اين بنياد . وظيفه اصلی اين سازمان تهيه گزارش از موارد نقض حقوق بشر در ايران است. کرد

 از گروه اغلب گزارشات اين.  دالر دريافت نمود٢۵٠٠٠سال بعد دومين کمک خودرا به مبلغ 
به زبانهای فارسی و انگليسی پخش . سی.بی.سوی راديو های بين المللی نظير صدای امريکا و بی

نی کرده اند  در جريان کار خود مرتبا انسجام يافته تا جاييکه اينان پيش بيبنياد اين )١٠.(ميگردد
) ١١( . مارس امسال دست به يک آزمايش هسته ای ناشناخته خواهد زد٢٠که رژيم ايران در 

تيمرمن بنيانگذار اين بنياد با دست راستی ترين متفکرين نهاد های امريکايی رابطه ای تنگاتنگ 
مضا و رادمن نيز همان کسی است که نامه مشهور پروژه برای قرن جديد امريکايی را ا. دارد
 در اين نامه رادمن به روشنی نشان ميدهد که قرن بيست و يکم  )١٢(.کلينتون فرستاده بودرای ب

ر امريکا قرار متعلق به سرمايه های امريکايی است و ازاين پس بايد همه دنيا دربست در اختيا
            )١٣(. رسما پشتيبانی خود را از اپوزيسيون راست ايران اعالم نموده استاين نهاد. گيرد

              
 

 است که کار خود را در سال " شورای ملی ايرانی امريکايی"يکی ديگر از اين سازمانها،     
 دالر از اهدای ملی يرای دموکراسی کمک ٢۵٠٠٠اين شورا در همان سال .  شروع کرد٢٠٠٢

شدن در زمينه های سياسی هدف از ايجاد اين شورا تشويق ايرانيان برای فعال .مالی دريافت نمود
 پنج گروه مدنی را در ،اين شورا با برگزاری يک سمينار دو روزه. و اجتماعی در امريکاست

 دفتر پروژه ٢٠٠۵ همين شورا در ژوئيه )١۴(.ايران با دموکراسی و ملزومات آن آشنا ساخته اند
ترسی رسانه های هدف از اين پروژه دس. ايرانی امريکايی را افتتاح نمودهای رسانه های 

                                                 )١۵(.امريکايی به بهترين اطالعات در رابطه با ايران است
 

 آن ، تالش برای ايجاد اعتبار و حيثيت برای رييس ،يکی از موضوعات جالب توجه اين شورا     
اين تز به .  اسراييل نوشته است-رانوی تز دکترای خود را در مورد اي. دکتر تريتا پاريس بود
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 شورا برای هموار کردن )١۶(.کمک فرانسيس فوکوياما و زبيگنيو برژينسکی نوشته شده است
 ، شصت و پنج هزار ٢٠٠۵همکاريهای بين ايرانيان و گروه های مدنی بين الملللی در سال 

 استخدام يک نفر فارسی بخشی از اين کمک به. دالراز اهدای ملی برای دموکراسی دريافت نمود
 دادن مشاوره به افراد و گروههايی است که خواهان ، وظيفه اين شخص.زبان اختصاص يافت

 يکی از موضوعات جنجال برانگيز اين شورا. هستنداهدای ملی برای دموکراسی ارتباط با 
 سياسی  کميته عمل"ی که مسئولو.  با حسن نمازی از حاميان حزب دموکرات امريکا بوددرگيری

 ميليون خسارت ١٠هان ا پيروزنيا اقامه دعوا نموده و خو بی.  است، عليه آريو"ايرانی امريکايی
ه در رابطه با اتهای دو حزب دموکرات و جمهوريخوباختالف اين دو ايرانی بر اثر رقا.  بودشده

 است، " کميته هماهنگی جنبش دانشجويی برای دموکراسی"پيروزنيا که مسئول. ايران درگرفت
.  فاش نموده بود،تالشهای نمازی را برای آشتی دادن بين رژيم اسالمی سرمايه و دولت امريکا

 بوش حمايت خود را از ايرانيان اعالم جرج خصوصا عيد نوروز که ، چند بار)١٧ (پيروزنيا
يته  کم" را ميتوان در سايت ها نامهاين. وی فرستاده استراینموده است، نامه هايی چاپلوسانه ب

اين کميته در ابتدای شکل گيری خود تالش .  ديد"ش دانشجويان برای دموکراسیهماهنگی جنب
 را به مخالفين رژيم در خارج از کشور برساند و از اين طريق ش اطالعيه هاي ميکرد کهیفراوان

                                                              .شبکه ای از مخالفين رژيم ايران را سازمان دهد
             
 

وی از سال .  آدم بانفوذی استحسن نمازی ،بنا به گفته مسئول کمپين انتخاباتی جان کری    
راکفلر برای . دی.  جامعه آسيايی توسط جان)١٨(.عضو معتمدين جامعه آسيايی است ٢٠٠٣

 ،به عالوه رئيس قبلی اين نهاد. برقراری رابطه نزديک بين امريکائيان و آسياييها ايجاد شده است
  هدف اين . عضويت دارد اهدای ملی برای دموکراسی  در هيئت مديره)١٩ (ريچارد هولبروک

  جوديث:  روسای اين شورا عبارتند از)٢٠(شورا ايجاد روابط حسنه بين ايران و امريکا است
رئيس مطالعات ( ترشيرين هان) رئيس اجرايی فوروم به شدت دست راستی خاورميانه( کيپر،

)٢١) (مديرهاليبورتنرئيس و( ار لس.و ديويد ج) اسالمی مرکز استراتژيک و مطالعات بين المللی  
 

 مشارکت "،ی برای دموکراسی برخوردار شده استگروه سوم که از کمکهای مالی اهدای مل    
. ت نموده است دالر درياف١١۵٠٠٠  سه واين نهاد در سال دو هزار.  بوده است"فراگيری زنان

 برای ايجاد و توسعه يک مرکز فراگيری "انستيتوی فراگيری افغانی"هدف اوليه اين نهاد کار با 
اين نهاد تنها محدود به افغانيها نبوده بلکه همه فارسی زبانان را . اينترنتی از راه دور بوده است

 اين . دموکراسی بوده است توجه به حقوق زنان و پشتيبانی از،هدف اساسی اين نهاد. ودشامل ميش
 وی . ايجاد گرديد١٩٩٠نهاد توسط وزير سابق امور زنان در ايران خانم مهناز افخمی در نيمه 

 عنوان يک مرکز اين نهاد خود را به.  دانشگاه استاکنون در امريکا زندگی ميکند و استاد
ی اسالمی گسترش ارتباطات معرفی نموده و بيشترين موضوع کار آن زنان در کشور ها

 است و در گذشته رياست " بنياد مطالعات ايران" اکنون مدير عاملیخانم افخم) ٢٢.(است
 در کشور وی در کنگره های جهانی زنان) ٢٣.( را به عهده داشت"توی خواهری جهانیانستي"

در اين کنگره تا کنون فعالين .  حضور داشت به عنوان يک فمينيست مشهورهای چين و بانکوک
اهدای " ز يک کمک مالی ا١٩٩۵اين سازمان نيز در سال . چپ ايران نيز حضور يافته اندسياسی 

 دالر از ٢۵٠٠٠ کمکی به مبلغ ٢٠٠۶اينان در سال . است دريافت کرده "ملی برای دموکراسی
اين کمکها تحت نظارت خانم . بنياد برادلی برای برگزاری سمينار هايی در تهران دريافت نمودند
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 خرج گرديده " بنياد مطالعات ايران"نويسنده و استاد دانشگاه جونز هاپکينز و معتمدآذر نفيسی 
                                                                                                              )٢۴.(است

 
جنبش جهانی برای "له خانم افخمی با تعدادی از سازمانهای غيرانتفاعی جهانی منجم    

هر دوی اين سازمانها به لحاظ ) ٢۵.( برای زنان کار کرده است"دموکراسی و بودجه جهانی
اهدای " خود توسط ،سازمان دوم.  مربوط هستند"اهدای ملی برای دموکراسی"ايدئولوژيکی به 

متحد  غيرمستقيم روابطی با سازمان ملل  ايجاد گرديده است و بطور"دموکراسیملی برای 
 برنده جايزه معتبر ،"بودجه جهانی برای زنان" خانم پروفسور يعقوبی يکی از روسای )٢۶(.دارد

انستيتوی "وی يکی از موسسين و مديران عامل ) ٢٧.( است اهدای ملی برای دموکراسی 
وی .  است" بنياد ايجاد اميد بين المللی"نايب رئيسايشان به عالوه .  ميباشد"موزشی افغانستانآ

 کار )پ(ارساال همسر معاون رئيس جمهور افغانستان و هدايت امين-امين مدتها در کنار بستی
در رابطه با فعاليت اين  ،ميكنندکسانی که مسايل ايران را به دقت تعقيب ) ٢٩( )٢٨(.کرده است
ند که چگونه در کشور های اروپايی و امريکای شمالی فمينستهای دوآتشه ه ا  شاهد بودسازمان

د فرش قرمز ،ای خانم شيرين عبادی گاها با حضور سفرای ايران و گاها بدون حضور اين افرابر
                                                              .پهن کردند و درجه دکترای افتخاری تقديم نمودند

 
  لی برای دموکراسیاهدای م  از کمکهای سخاوتمندانه ٢٠٠۴آخرين گروهی که قبل از سال      

اين گروه نيز سازمانی غيرانتفاعی است .  ميباشد" بنياد عبدالرحمان برومند"برخوردار شده است،
 توسط الدن و ٢٠٠١اين بنياد در سال . بشر در ايران ميپردازدکه به ترويج دموکراسی و حقوق 

ايرانی و فعال دموکراسی آقای برومند وکيل . رويا برومند دختران عبدالرحمان ايجاد گرديده است
 اين بنياد )٣٠(. پاريس  توسط ماموران جمهوری اسالمی کشته شددر ١٩٩١آوريل ١٨بود که در

 کار خود را با ايجاد  و دريافت نمود٢٠٠٢ دالردر سال ٢۵٠٠٠اولين کمک مالی خود را به مبلغ 
 ديگر دالر٣٠٠٠٠ در سال دوهزار و سه سپس. ی اينترنتی در دفاع از حقوق بشرشروع نمودسايت

يکسال بعد يک قلم کمک مالی به مبلغ . دريافت نمود تا به گسترش فعاليت سايت خود بپردازد
بنياد برومند در تداوم فعاليت خود برای پروژه ای تحت عنوان گذار .  دالر دريافت نمود١٣۵٠٠٠

 يکی از محافظه کاران مشهور " بنياد اسميت ريچاردسون"به دموکراسی در ايران از سوی
روم بين المللی برای فعاليتهای فخانم الدن در .  دالر دريافت نمود١۵٠٠٠٠امريکا مبلغ 
کسانيکه در خارج از کشور فعاليتهای فعالين حقوق بشری ) ٣١.( عضويت دارددموکراتيک

 عناصر نادم رژيم ايرانی را تعقيب کرده باشند، بدرستی ميدانند که اينان در هر کشوری بخشی از
         .هنددمياسالمی را مورد مهر و محبت قرار داده و جلساتی برای اين دسته از آدمها سازمان 

           
 

٢٠٠۴ بعد از "اهدای ملی برای دموکراسی"فعاليتهای   
 

  اهدای ملی برای دموکراسی  پنج گروه ديگر از کمکهای مادی و معنوی ٢٠٠۴از سال       
، " صدا های ضروری مشارکت جهانی": و سازمانها عبارتند ازهااين نهاد. ار شده اندبرخورد

 خصوصی بين  مسايلمرکز"، " بين المللی کارگریمبستگی مرکز ه"،"انستيتوی روابط جهانی"
                                                                      ."انستيتوی جمهوری بين المللی" و "المللی
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 دالرسميناری را در ۴٠۵٠٠ با دريافت ٢٠٠۴ در سال "صداهای ضروری مشارکت جهانی"    
واشنگتن برای زنان ايرانی سازمان داد تا از اين طريق به تربيت زنان رهبر ايرانی بپردازد تا اين 

ايرانی در  به نوبه خود به ارتقای موقعيت اجتماعی، سياسی و اقتصادی زنان دسته از زنان نيز
 و  امريکازن رئيس جمهور سابق( سه رئيس افتخاری اين سازمان هيالری کليتنون. داخل بپردازند

و دو سناتور کی هاتچيسون و ننسی بيکر از )  امريکا٢٠٠٨ رياست جمهوری برای سال کانديد
 ۵۶٠٠٠ همين نهاد يک کمک مالی ديگر به مبلغ  سالدر همان) ٣٢.(حزب جمهوريخواه هستند

                                    .دالر دريافت نمود و جلسه مناظره اصالحات در ايران را سازمان داد
 

 يک سازمان غيرانتفاعی است که هدف خود را درک مسايل بين المللی "انستيتوی روابط جهانی  "
 دريافت کمکی  با٢٠٠۵اين انستيتو در سال . و حل اختالفات از راه صلح و گفتگو تعريف ميکند

 اصالحات ،موضوع اصلی دالربه سازمان دادن جلساتی پرداخت که در آنها ۴۵٨٠٠به مبلغ 
 که  دست به يکسری کارهای تحقيقی زداين انستيتو به کمک خبرگان ايرانی. قضايی در ايران بود

ر هراچ کتد.اتی برای تغييراتی در سيستم قضايی ايران ارئه دهداز طريق آنها بتوانند پيشنهاد
 "انستيتوی صلح امريکا"اين انستيتو رابطه نزديکی با . گريگوريان رئيس فعلی اين سازمان ميباشد

شكل گيری  همزمان با ١٩٨۴ اين نهاد در سال . اين انستيتو برای خيلی ها ناآشناست)٣٣(.دارد
ملی برای رئيس اهدای ) ٣۴.( از سوی سنای امريکا ايجاد شده است، اهدای ملی برای دموکراسی

 به .ا به چاپ رسانده است"انستيتوی صلح امريک"ه اسی بار ها مقاالت خود را در مجلدموکر
عالوه آلن وينستن و اورون کيرک پاتريک شوهر يکی از بنيانگذاران اين نهاد و يکی از مديران 

          )٣۵.( رابطه نزديک دارد"انستيتوی روابط جهانی"اجرايی اهدای ملی برای دموکراسی با 
 

 در سال " مرکز همبستگی" مشهور به"مرکز امريکايی برای همبستگی بين المللی کارگری"    
اين پول ميبايست برای .  دالر از اهدای ملی برای دموکراسی دريافت نمود١٨۵٠٠٠ مبلغ ٢٠٠۵

وع برای شناخت ن.  در ايران بکار گرفته شود"جنبش مستقل کارگری " حمايت و پشتيبانی از يک
اهدای ملی برای "گروههای کارگری که با مرکز همبستگی همکاری ميکنند، بهتر است به فعاليت 

 خرج نمود و با خريدن در اين کشور  ميليونها دالر اين نهاد. در ونزوئال توجه شود"دموکراسی
ا  کارگران را ماهها در اعتصاب نگه داشت ت،بخشی از رهبران اتحاديه نفت و مديران اين صنعت

                                               )٣۶(.از اين طريق زمينه کودتا عليه دولت چاوز فراهم گردد
 

 در ايران اهدای ملی برای دموکراسی اشاره ،در رابطه با فعاليتهای اخير مرکز همبستگی    
 رهبران کارگران ميکند که اين پول بايد صرف برگزاری سمينار های بين المللی شود که در آن

ايران مهارتهای الزم را برای ايجاد اتحاديه ها کسب و از تجربيات ساير اتحاديه ها بهره مند 
اهدای ملی برای دموکراسی در اين زمينه تاکيد ميکند که اين جلسات بايد محرمانه بوده و . شوند

 که همين امروز در خود الزم است تاکيد شود جا در اين. هويت شرکت کنندگان کامال محفوظ بماند
 درصد کارگران را در اتحاديه های وابسته به خود ١٠ آمتر ازامريکا فدراسيون کار امريکا 

اين فدراسيون يکی از منفورترين اتحاديه های جهان بوده و از بدو شکل گيری خود در . دارد
اين . ده استخدمت سرمايه داران امريکا و در همکاری با سازمانهای جاسوسی امريکايی بو
 و در ضديت با فدراسيون خود به عنوان يکی از ابزار های سرمايه به نفع سرمايه داری امريکا

 در رابطه با عراق بيش از ايران سخاوتمندانه  اين مرکز.طبقه کارگر جهانی عمل نموده است
ليون يم صدام بيش از يک ميژ ر در همان سالهای اول سرنگونیمرکز همبستگی. عمل کرده است

حزب توده ( برای ساختن اتحاديه های کارگری به کمک فعالين کهنه کار حزب شيوعیدالر
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 با ديکتاتوری عريان خود طبقه کارگر سرمايه دالل متکی به نفت عراقاگر. صرف نمود) عراقی
عراق را کارمندان دولت ناميد، سرمايه های امريکايی طبقه کارگر عراق را حتی به لحاظ فيزيکی 

خشونت وحشيگرانه و جنگهای م نمود تا دهه ها مبارزه طبقاتی در اين کشور زير آوار های منهد
                                                                                 .مذهبی و نفرت ملی مدفون گردد
                           
 

" حقوق بشر"رين کار ش را با گروههای طرفدار بيشت"ل خصوصی بين المللیي مسامرکز "   
 جلسه ای در دوبی ٢٠٠۵اين دسته از مدافعين حقوق بشر در ايران در سال . ايرانی پيش ميبرد

داشتند که در آنجا اين دسته از آدمها با روشهای غيرخشونت آميز در مبارزه با رژيم ايران آشنا 
در اين جلسه، اين جلسات از سوی بعضی از  يکی از شرکت کنندگان  گزارشبر طبق. شده اند

در اين جلسات . ايرانيان مقيم لوس آنجلس، امريکاييها و چند صرب ترتيب و اداره ميشده است
برای طرفداران ) ٣٨(صربيها از تجربيات خود در رابطه با سرنگون ساختن حکومت ميلوسويچ

لمللی برای اختالفات مجری ديگر اين جلسات مرکز بين ا. حقوق بشر صحبت کرده اند
از نظر امريکاييها با بکارگيری اين نوع از مقاومتهای غيرخشونت ) ٣٩.(غيرخشونت آميز بود

                                         )۴٠(.آميز ميتوان رژيم ايران را تضعيف و نهايتا سرنگون ساخت
 

وابط  ميبايست ر دالر١١٠٠٠٠ريافت  با د"انستيتوی جمهوری خواه بين المللی"و باالخره،      
اين نهاد طرفداران اصالحات در ايران را . خود را با طرفداران اصالحات در ايران گسترش دهد

اين کار از طريق . ميكند در ساير کشور ها آشنا و آنها را بهم متصل سیبا طرفداران دموکرا
دسترسی به اطالعات عملی تقويت مکاتبات و افزايش ظرفيت سازماندهی و ايجاد مهارت و 

لورن دابليو کرنر در روزنامه نيويورک تايمز به صراحت اعالن نمود که ما در طی . گرددمي
 کشور با سفر های  ازايرانيان خارج. سالهای گذشته برای ايرانيان برنامه های آموزشی داشته ايم

 با اين نوع از وی و امثال اينها از آقای گنجی به کشور های مختلف و استقبال اين دسته از ايرانيان
                                                                                                    .فعاليتها آشنا هستند

 
 ، خصوصا دموکراسی،همين طور که مشاهده ميشود سرمايه جهانی با بکارگيری انواع روش ها

اين خواست که خواست ميليونها سرمايه کوچک و . روی آورده استبه جنگ طبقه کارگر جهانی 
 بسيار وسوسه انگيز و فريب ،بورژوازی کشور های کمتر توسعه يافته به لحاظ اقتصادی است

 حتی اصالحات بسيار ،در اين کشور ها بخاطر شرايط بسيار ناامن طبقه کارگر. دهنده است
بنابراين چنين شرايطی کار . ا با سرمايه همسو سازدکوچک ميتواند بخش هايی از خود کارگران ر

طبقه کارگر در هر شرايطی برای نبرد . کارگران آگاه به منفعت طبقاتی را سخت و دشوار ميسازد
طبقه کارگر . عليه سرمايه داری راهی جز تکيه بر دانش طبقاتی و تشکل مستقل طبقاتی خود ندارد

طبقات که منفعتی در اين مناسبات دارند، مجبور است با  برخالف ساير اقشار و برای رهايی خود
 بشريت را ، نهايتا با نفی خود به عنوان طبقه، ونفی کامل مناسبات سرمايه داری در همه وجوهش

.از شر اين نظام برهاند  
 

 مجيد آذری
 

٢٠٠٧آپريل  8  
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 زيرنويس
--------------------- 

 
ادی از اطالعات اين مقاله مستقيما از کار ارزشمند بخش زي:  توضيحی کوتاه در مورد نوشته -*

برای عامه فهم کردن اين کار . نت گرفته شده است. يکی از همکاران مجله زد،آقای مايکل بيکر
تحقيقی، در اين مقاله سعی شده است که زمينه های مختلف نوشته بسط يابد تا خواننده بهتر بتواند 

کسانيکه بخواهند .  سرمايه جهانی در رابطه با ايران پی ببردبه عمق طرح ها و برنامه های پيچيده
جديتر و فراتر از اين نوشته مساله را تعقيب نمايند، ميتوانند به منابعی که در انتهای نوشته آورده 

در مورد شماره گذاری منابع در چند مورد شماره ها بطور تسلسلی نيامده . شده است، رجوع کنند
.ند مستقيم به منبع مورد نياز رجوع کند تا خواننده بتواندا  

 
دولت اسراييل ،در مصاحبه با صفا حائری،  سالها پيش رهبر فقيد حزب کمونيست کارگری -الف

 پس از آن رقابت شديدی در کميته مرکزی اين .را دموکراتيک ترين دولت خاورميانه ناميد
                                                           .درگرفتاسرائيل راديوی مصاحبه با  برای سازمان

 
                     خواننده برای مشاهده اعضای موسس ميتواند به منشور اين انجمن رجوع کند -ب

                      
 

            .  هدايت امين کارمند سابق بانک جهانی و مشاور ارشد اتحاد مجاهدين افغان ميباشد -پ
                                                                                                          

 
 

 منابع
------------------ 

 
1- Zmag, 15 October, 2006) 
2- William I. Robinson, A Faustian Bargain: US Intervention in 

the Nicaraguan Election and American Forien Policy in the 
Post-cold War Era Westview Press, 1992),p.146 

3- Michael Barker, Taking the Risk Out of Civil Society: 
Harnessing Social Movements and Regulating Revolutions 

4- Thomas O. Melia, The democracy Bureaucracy: The 
Infrastructure Of American Democracy Promotion( 2005) 

5- Ignacio Ramonet, Democracy to Order( Le Monde 
Diplomatique, March (2006) 

6- According to Laura Rozen, The Revolution Next Time, ( 
Boston Globe, 10 October 2004) 



 10

http://www.boston.com/news/globle/ideas/articles/2004/10/10/t
he_revolution_net_time/; this act”declared that it should be the 
policy of United States to support regime change for the Islamic 
Republic of Iran and to promote the transition to a democratic 
government to replace that regime and would authorize the 
president to provide assistance to foreign and domestic pro-
democracy groups opposed to the non-demoratic Government of 
Iran.” 
7- Data on NED funding before 1990 is unavailable on their 

online grant database. 
8-  Media Transparency, Grant Detail,  
http://www.mediatransparency.org/grantdetail.php?grantID=358
2 
9- According to his Timmerman’s official biography 
(http://www.kentimmerman.com/bio.htm), since 1987 he has 
“operated Middle East Data project,Inc., a small bussiness that 
has provided investigative support and policy guidance to 
government agencies and private companies on three countries.” 
10- http://www.ned.org/dbtw.wpd/textbase/projects-

search.htm 
11- http://www.truthout.org/docs_2006/012206A.shtml 
12- project for a new American Century, (26 January 1998), 
http://www.newamericancentury.org/iraqclintonletter.htm 
13- Laura Rozen, Iran Hawks Recognize ( The American 

prospect, 13 November 2006), 
http://www.prospect.org/web/page.ww? 
Section=root&name=viewweb&articleId=12209 

14- http://www.niacouncil.org/intro.asp 
15- This project is also funded through grants by connect 

US and the Ploughshare Fund, see 
httP//www.niacpuncil.org/us-iran.asp 

16- Dr Parsi’s doctorate work will be published next year 
by Yale University Press and its title Treacherous Triangle: 
The Secret Dealing of Iran, Israel and the United States, see 
http:// www.tritaparsi.com/biography.htm 



 11

17- Nemazee’s lawyer also built” the case about the 
relationship between Pirouznia and another pair of stalwart 
Iran democracy activists: Banadsheh Zand-Bonazzi and Elio 
Bonnazi.” Zand-Bonnazi’s father, Siamak Pourzand, is a 
well-known Iranian Journalist, Intellectual, freedom fighter-
and political prisoner of Islamic regime.” See Robert 
Spencer, Kerry’s Iranian connection Fights Democracy,( 
Frontpagemagazine.com, 8 September 2004), 
http://www.frontpage.com/article/readArticle.asp?ID=14977 

18- http://www.iranianamericanpac.org/leadership/p_nemaz
ee.shtml 

19- http://www.asiasociety.org/about/mission.html 
20- http://www.iranianamericanpac.org/leadership/p_nemaz

ee.shtml 
21- http://www.american-

iranian.org/home.php?mains=2&subs=14 
22- http://learningpartnership.org/about 
23- http://www.fis-iran.org/index.php/about 

 
24- htttp://www.ned.org/grants/04programs/web-

multi04.html  
http://mediatransparency.org/grantdetail.php?grantID=1791 

http://www.mediatransparency.orggranddetail.php?grantID=179
0 Brian Whitaker linked Dr. Nafisi to a bevy of 
neoconservatives in his article, Conflict and Catchphrases ( 
Gurdian Unlimited, 24 February 2003) 
25-http://www.learningpartnership.org/about/board#council also 
involved with and the International League for Human Rights 
26-http://www.wmd.org/ 
27- http://globalfundforwomen.org/1team/team-board.html 
CHECK 
28- http://studentaffairs.depaul.edu/minisrty/via_oct31.html 
29- http://www.export.gov/afghanisttan/pdf/minister_bios.pdf 
30- http://www.abfiran.org/english/foundation.php 
31- http://www.abfiran.org/englishfoundation.php 



 12

32- 
http://www.vitalvoices.org/englishDesktopDefault.aspx?page_i
d=9 
33- http://iwa.org/ 
34- http://rightweb-irc-
online.org/groundwatch/usip.php;Richard Hatch and Sara 
Diamond,Operation Peace Institute, ( Zmag, July/Aug 1990) 
35- http://rightweb.irc-online.org/groupwatch/usip.php 
36- Kim Scipes, AFL-CIO in Venzuela: Déjà vu all over again, 
( Labor Notes, 2004), 
http://www.labornotes.org/archives/2004/04/articles/e.html; 
Kim Scipes, An Unholy Alliance: The AFL-CIO and the 
National Endowment for Democracy(NED) in Venzuela, 
(Zmag, 2005) 
http;//www.zmag.org/content/showarticle.cfm?sectionID-
19&itemID=8268 
37- Steven R. Weisman, U.S. program is directed at Alternative 
Iran’s Politics, ( New York Times, 15 April 2006), 
http://www.iri.org/newsarchive/2006/2006-04-15-News-NYT-
Iran.asp 
38- Annon, Inside the US’s Regim-change School,  (Asia 
Times, 14 March 2006), 
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/HC14Ak04.html 
39- KS, Serbian Regime Topplers Share Know-How, (Agence 
France Press,2 October 2005). 
40- Annon, Inside the US’s Regime-change School; for further 
details on the International center on Nonvoilent Conflicts see, 
Jonathan Mowat, the Coup plotters(Online Journal, 17 March 
2005), http://onlinejournal.org/Special_Reports/031905Mowat-
1/031905Mowat-3/031905mowat-3.html 
41- Laura Rozen, U.S. Moves to Weaken Iran( New York 
Times, 19 April 2006), 
http://www.informationclearinghouse.info/article13111.htm;Gu
y Dinmore,US and UK Develop Democracy Strategy for Iran, 
Financial Times, 21 April 2006), 



 13

Howard Lafranchi, A Bid to Foment Democracy in Iran, ( 
Christian science Monitor, 17 February 2006), 
http://www.csmonitor.com/2006/0217/p03s03-usfp.html; 
 Farah Stockman, Rice wants Funds for Democracy Initiative in 
Iran, ( The Boston Globe, 9 March 2006), Farah Stockman, Iran 
Tension Rise, ( The Boston Globe, 9 March 
42- Menjamin Isakhan, Re-thinking Middle Eastern Democracy: 
Lessons from Ancient Mesopotamia, Reffered paper presented 
to Austaralian Political Studies Association Conference, ( 
University of Newcastle, 25-27 September 2006) 
43- Robert R. McChesney, Corporate Media and the Threat to 
Democracy, (Seven Stories Press, 1997, p.71 

 
 
 
 


