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   *جيمز پتراس: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
 .ليال ا: فرستنده

 ٢٠١۴ جون ٠۵

 :صعود يک بلوک قدرت جديد
  تکنوکرات ھا و بنيادگرايان،سرمايه دارھا

  

در ھند آخرين نمايش پيشرفت بلوک قدرت جديد در سراسر ) BJP( بی جی پی-نتخاباتی حزب جاناتا باراتياپيروزی ا

 قومی مذھبی و تکنوکرات ھای به دقت آموزش ديده به ئیجھان است که برای تحميل نظم نوين جھانی مھار بنيادگرا

  .استبداد سرمايه داری را وعده می دھد

 ديگر وابسته به کمک ، سياسی غرب قرار ندارد بلکه در مرکز صحنه قرار داردتبانی ۀراست افراطی ديگر در حاشي

او ديگر . نيست؛ و از بزرگترين شرکتھای بزرگ سھامی جھان تأمين مالی می شود) مليشای محلی( ھای شبه نظاميان

  .کند میاو پوشش ويژه دريافت » رھبری پويا و تحمل آفرين«. شود  ھمگانی رد نمییتوسط رسانه ھا

 چنانچه سقوط بازارھا و فساد ھمه گير در ،شود رو میه امروز سرمايه داری در ھمه جا با عدم قطعيت شگرف روب

 ثروت عمومی به ۀ انتقال گسترد،در سراسر جھان. باالترين سطوح باعث فرسايش بازارھای رقابتی شده است

سياست ھای . رو شده استه  و مقاومت روبدشواری ،لاؤ س،اليگارشی در حال کاھش با اکثريت زيادی از نيروی کار

  .انتخاباتی ديگر بافت مخالفان سياسی را تعريف نمی کند

 ،ئی اجراۀسرمايه داری بر پشتوان. کند  از طريق عقل و رفاه پيشرفت نمی، نه در تئوری و نه در عمل،سرمايه داری

طور ه سرمايه داری ب. ليسی متکی استوت پودخالت ھای خودسر حکوم) شست و شوی مغزی(دستکاری رسانه ھا

  . متکی استاشبه نظاميان بنيادگر» ارتش ذخيره«و » نيروھای ويژه«فزاينده ای بر جوخه ھای مرگ ملقب به 

 نخبگان تکنوکرات آموزش ديده و ، مرفه،ی ثروتمندئ طبقات حرفه ،ادغامی از کسب و کار بزرگ بلوک جديد قدرت 

  .کنند  مذھبی است که توده ھا را بسيج میکادرھای بنيادگرای قومی
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 تضعيف تجارت و ، ازبين بردن جوامع و اقتصاد محلی،سرمايه داری و امپرياليسم با ريشه کن کردن ميليون ھا نفر

جا ھمبستگی  سرمايه داری درھمه . کند  پيشرفت می، کارگر و سرکوب ھمبستگی اجتماعی- استثمار کار،توليد محلی

  .کند عی را نابود میطبقاتی و اجتما

  

  تکنوکرات ھای نخبه و بنيادگرايان قومی مذھبی

غيرمنطقی نژادپرستان قومی ) ئیگيرا(جذابيت.  بستگی به دو نيروی جدا ازھم داردبه ظاھرامروز سرمايه داری 

بی به دنبال بنيادگرايان قومی مذھ. مذھبی و نخبگان تکنوکرات محدود آموزش ديده برای پيشبرد حاکميت سرمايه داری

» مشترک« نخبگان جنگ ساالر و توده ھا با توسل به ھويت قومی مذھبی ،ترويج قرارداد بين شرکتھای بزرگ سھامی

  .است

 تنظيم تصاوير و پيام ھای فريب کارانه و شست و شوی مغزی توده ھا ،تکنوکرات ھا با گسترش سيستم ھای اطالعاتی

  . بگان استو طراحی برنامه ھای اقتصادی در خدمت نخ

 ،کنند تا دستور کار سياسی اقتصادی را تنظيم کنند رھبران سياسی با نخبگان شرکت ھا و جنگ ساالرھا ديدار می

تصميم بگيرند که چه موقع بر تکنوکرات ھا تکيه کنند و چه موقع ميان روھا يا بنيادگرايان قومی مذھبی را رھا 

  ).به خيابانھا بياورند(سازند

 که ھردو توسط استيالی سرمايه داری و ،کند  قومی مذھبی عمل میئیطريق ادغام علم و بنيادگراامپرياليسم از 

  .استثمار مھار شده اند

   

  )IT(آی تی» دانشمندان« فاشيست ھای ھندی و ،ميلياردرھا: ھند

 اک سانگ راشتيرا سووايمسو،وعضو دراز مدت فاشيست ھای ھندو) BJP( رھبر بی جی پی،انتخاب ناريندارا مودی

)RSS (سازمان شبه نظامی ھندو بر مبنای سه جزء اساسی بود:  

  .ی از شرکت ھای بزرگ سھامی در ھند و خارج از کشورئکمک ھای مالی چند ميليارد روپيه ) ١(

  .راه انداختنده ھزاران نفر از تکنوکرات ھای آی تی مرفه يک کمپين بزرگ تبليغاتی ب) ٢(

را درميان ميليون ھا » ھندوتاوا«نژادپرستانه ) نظريه(مان شبه نظامی ھندو دکترينن سازصدھا ھزار از فعاال) ٣(

  . گسترش دادندئیروستا

 ،دھد اينگونه به ذخايز زمين قبايل پايان می» ھند باز«دھد که او در  رژيم مودی به حاميان سرمايه داری خود قول می

 دارد ل زيست محيطی را از قانون بر میو کار و کنتر،کند زمين ھای کشاورزی را به پارک ھای صنعتی تبديل می

  ).کند  میئیقانون زدا(

) Brahmin( اقليت ھا و مسلمانان را به نخبگان براھمين، ناپاکان، جبران خسارتی برای طبقات پائين دستۀپايان سھمي

جی ورود به تمام بخش ھای برای سرمايه داران خار. دھد  معابد بيشتر میۀبرای فاشيست ھای ھندو وعد. دھد وعده می

 روسيه و ، روابط کاری نزديکتر عليه چين،امريکامودی برای . دھد  وعده می، محافظت شدهکه قبالً را اقتصادی 

» خالص« قومی مذھبی ھندوی بی جی پی با مفھوم اسرائيل يک کشور يھودی ئیبنيادگرا. دھد را وعده می… ايران

ابط دراز مدت دارند و روابط کاری نزديک بر مبنای آموزه ھای قومی مودی و نتانياھو رو. طنين انداز است

  . دھد نژادپرستانه مشابه را وعده می

   

   اسالمی سرمايه داریئیانتقال به اقتدارگرا: ترکيه
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اسالم را با : سوی حکومت يک مرد انتقال يافته استه  اردوغان قاطعانه بۀترکيه تحت حکومت حزب عدالت و توسع

اردوغان قصد آزادی ساخت پروژه ھای » اتحاد سه گانه«. ليسی وصل کرده استوری و سرکوب دولت پسرمايه دا

 بر مبنای خصوصی سازی فضاھای عمومی و سلب مالکيت از محله ھای محبوب و مردمی ،بزرگ سرمايه داری

 ر به رشد سريعج بانک ھا باز کرده که من، ارتباطات،ل معادنواو درب را به خصوصی سازی غير کنتر. است

اسالم «اردوغان نقاب . سود و کاھش امنيت شغلی و تلفات روبه افزايش مرگ و مير کارگران شده است) تصاعدی(

را انداخته و مزدوران جھادی حمله کننده به سوريه و قانون گسترش اختيارات مذھبی در زندگی سکوالر را » ميانه رو

 قضات و افسران نظامی ، خدمات مدنی، مقامات دولتی،زنامه نگاران روۀاردوغان پاکسازی گسترد. در آغوش گرفت

  !؛ افراطيون اردوغان جايگزين ساخته است»وفاداران حزبی«او آنھا را با . راه انداخته استه را ب

 که پروژه ھای بزرگ او را طراحی و زيرساخت ھای سياسی و برنامه ئیاردوغان ارتش کوچکی از تکنوکرات ھا

 برنامه ھای نخبگان شرکتھای ۀتکنوکرات ھا توسع. کنند استخدام کرده است  انتخابی او را فراھم میھای مبارزات

  .دھند بزرگ دوست صميمی داخلی و خارجی را ارائه می

 با توسل به ،یئ رأی دھندگان را از پايگاه توده ، نخبگان کسب و کار کوچک و متوسط استانی،اسالمگراھای آناتولی

 و سرمايه داری اردوغان که ، اسالمی،رژيم سرکوبگر. کنند و شوينيستی بسيج می) نژادپرستانه(رانه عقايد قوم مدا

:  شده استبه نبرد فراخوانده بشدت ، بدترين قتلعام معدن در تاريخ ترکيهۀ در نتيج،را در آغوش گرفته» بازار آزاد«

قطبی شدن . گ و ھمدستی رژيم بوده است کارگر معدن به علت سھل انگاری شرکت ھای بزر٣٠٠کشتار بيش از 

  .کند طبقاتی پيشروی فاشيسم ترکيه را تھديد می

   

   ھا بنيادگرايان قومی مذھبی و تکنوکرات،ميليادرھا: »دولت يھودی«اسرائيل و 

اظھارات عمومی و اقدامات رھبران . است» مدل دمکراسی« يک ،امريکا طبق ترويج دھندگان بانفوذ خود در ،اسرائيل

 سلب و اخراج فلسطينيان و تبديل ۀ سياست اسرائيل انديشۀنيروی محرک. کند طور کامل اين مفھوم را رد میه سرائيل با

 با ،ن تأمين مالی و مستعمره شدها توسط مھاجر،اسرائيل برای چندين دھه. است» خالص«اسرائيل به دولت يھودی 

را محروم ساخته اند و در روند يھودی سازی آنچه که از  ميليونھا نفر ،خشونت اراضی فلسطين را تصرف کرده اند

  . ھستند،باقی مانده است »سرزمين ھای اشغالی «

تکنوکرات ھای دارای . اسرائيل تحت نفوذ دولت بشدت نظامی است» ۀجامع«.  ميليادرھا استۀاقتصاد اسرائيل در سلط

شرکتھای کسب و کار بزرگ در قدرت با ھر . تحصيالت عالی در خدمت نخبگان قومی مذھبی و صنايع نظامی ھستند

  . دو سھيم ھستند

متخصصان . برد کار میه اسرائيل تکنولوژی پيشرفته و دانش خود را برای پيشبرد رشد باالی مجتمع نظامی صنعتی ب

ش روانشناسان بسيار آموز. کنند شرکت می) »ئیبازجو«( پزشکی اسرائيل در آزمايش استقامت فلسطينيان تحت شکنجه

 دست آوردن ھمدستان در ميان خانواده ھای فلسطينی آسيب پذير شرکت میه  اسرائيلی در جنگ روانی برای بۀديد

 و امريکا با مدارک تحصيلی پيشرفته از دانشگاه ھای معتبر ،اقتصاد دانان و دانشمندان علوم سياسی اسرائيلی. کنند

  مھاجرانۀوسيله بيشتر زمين ھای فلسطينيان را ب) قاپيدن -تصرف(سياست ھای ربودن) »تابعيت دوگانه«و ( انگليس

 رمان نويس اسرائيلی مھاجران ،)Amos Oz(آموس اوز. کنند نئوفاشيست تدوين و فرموله می) مستعمره نشينان(

  .کنند محکوم کرده است نئوفاشيست را که خاکستر گرم مساجد سوخته را تصفيه می
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را که گاھی اوقات » مترقی«ليادر معامالت ملکی بسياری از اسرائيلی ھای باال رفتن کرايه خانه توسط اشخاص مي

طور غيرقانونی و با ه کند که ب به راه آسان نقل مکان به آپارتمان ھای ساخته شده ای می» مجبور«د نکن اعتراض می

  .خشونت از فلسطينيان محروم تصرف شده است

   

  !جھان متحد شويد) انگل ھای( و اوباشانلذارا : امريکائی ئیسازندگان امپراتوری اروپا

  با احترام وانمود می،کنند معماری امپراتوری کسب و کار کثيفی است و درحالی که رھبران سياسی آن را رھبری می

ل و اوباش ذکنند که ارا را استخدام می» رزمندگانی« آن ،کنند و در پيچاندن ابتذاالت اخالقی و اھداف واال ماھر ھستند

 آدمکشان لفظی روزنامه نگاری و حقوق دانان بين المللی بسيار مورد احترامی ،)نامشروع(مسلح بسيار ناخوشايند

  .و جنايتکاران امپرياليستی را تبرئه می کنند) زندان(ھستند که قربانيان را شکار

 ،ابرای نابودی مخالفان سياسی در ليبيرا »  کشتارگاهۀپس ماند «امريکائی ئی جنگ ساالران اروپا،در سال ھای اخير

  .  و اکراين استخدام کرده اند،سوريه

 معماران امپراتوری ،وجود ندارد) نيابتی( متوسط قابل احترام دمکراتيک پروکسیۀ ھرگونه صورت ظاھر طبقادر ليبي

 قاچاقچيان مواد مخدر و ، گروه ھای قاچاقچی، تروريست ھای جھادی بدنام،ی قاتلئ باندھای قبيله امريکائی ئیاروپا

 پر از ۀ دست نشاندۀ بر چند تحصيلکردامريکائی ئیمعماران امپراتوری اروپا. اسلحه را مسلح و تأمين مالی کرده اند

 خصوصی سازی ميادين نفتی و تبديل کشور به منطقه ای ،ل و اوباشذزانو در آوردن اراه سوراخ در لندن برای ب

  .ور مزدوران مسلح برای مأموريت ھای امپرياليستی حساب باز کرده بودندبرای استخدام و سکوی پرتاب صد

 ،آنھا مأمور پرداخت خود را به قتل رساندند:  با چک حقوق ماھيانه و اخراج آسان راضی نبودندئیانگل ھای ليبيا

 ا اما ليبي،ذافی به قتل رسيدق. آقا باالسرھای رقيبی را راه اندازی کردند کرده و ) تعقيب(تکنوکرات ھا را تا اروپا دنبال

 ئی معماران امپراتوری اروپاۀازدواج برنامه ريزی شد). ناپديد شد(عنوان يک کشور قابل دوام مدرن نيز رفته ب

در پايان کل سرمايه گذاری .  غربی و انگل ھای مسلح ھرگز به کمال نرسيدۀ تکنوکرات ھای تحصيلکرد،امريکائی

 در امريکاول قتل سفير ؤ بر سر چه کسی مسامريکا ۀدر کنگر) داد و بيداد خرده(نجارامپرياليستی ھمچون يک خرده کل

  . پايان يافت،بنغازی شد

ھزاران نفر از .  استاليبي) سناريوی( عليه سوريه به پيروی از اسکريبتئی اروپاامريکائیجنگ نيابتی سعودی 

 ، عربستان سعودی، اردن، در ترکيهئی و از پايگاه ھا آموزش ديده شده ھستند، مسلح،بنيادگرايان اسالمی تأمين مالی

واپسگراترين بنيادگرايان به پايگاه .  برای سرنگونی خشونت آميز دولت اسد به سوريه انتقال داده شده انداعراق و ليبي

 اعدام ، تصرف شھرھا،کنند و بعد اقدام به حمله به سوريه  در اردن و ترکيه سفر میامريکائی ئیھای آموزشی اروپا

  .کنند و بمبگذاری در مراکز پرجمعيت شھرھا می» وفاداران رژيم«ھزاران نفر به اتھام 

  .  ليبرال ھای مقيم لندن و گروه ھای مسلح آنھا را تحت الشعاع قرار داد،ھجوم بنيادگرايان

 نفر کشته شدند و صدھا. تروريست ھای جھادی بر سر ميادين نفتی سوريه به گروه ھای متخاصم پراکنده تبديل شدند

 با از دست دادن مزدوران ،امريکائی ئیژيست ھای اروپايسترات. ل دولت فرار کردندوھزاران نفر به مناطق تحت کنتر

 که امريکائی ئیژيست ھای اروپايسترات.  به طرف يک گروه و يا گروه ھای ديگر بنيادگرا رفتند،اصلی ليبرال خود

ژيست ھای يسترات.  سوريه گرفتندۀ تصميم به حداکثر تخريب جامع، نيستندتروريست ھا» سياست«ل وديگر در کنتر

مبارزه  کردند که اسد را از طريق انتخابات به داخلی پشت خود را به مخالفان سياسی ، با رد توافق حل و فصلئیاروپا

  .طلبيده اند
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 مقامات اليگارشی دزد و ،ال چاپلوس ھا از کودتای نظامی تکنوکرات ھای نئوليبرامريکائی ھا ئی اروپا،کراينودر ا

برای سرنگونی » پرسنل شوک«آخری ھا .  ملقب به سووبودا و بخش راستگرا پشتيبانی کردند،کالھبردار و نئونازی ھا

منتخب اليگارشی » فرمانداران« قتلعام دمکراتھای فدراليست در اودسا و شرق اکراين بودند و از ،دولت منتخب

  .دکودتاچی پشتيبانی کردن

کار برده شده توسط نئونازی ھا در نگه داشتن حکومت نظامی کيف ه  بۀتمام رسانه ھای گروھی غربی حمالت وحشيان

عنوان مبارزان خط ه ژيک آنھا بي نقش سترات،حضور قدرتمند نئوفاشيست ھا در وزارت ھای کليدی. را ناديده گرفت

عنوان بازيگران اصلی ه  آنھا را ب،اميان ھوادار دمکراسیل شده توسط شبه نظومقدم حمله به شھرستانھای شرقی کنتر

  .کند کراين به يک پايگاه نظامی ناتو معين میودر تبديل ا

   

  )ل و اوباشذارا( و نقش انگل ھاامريکائی ئیسازندگان امپراتوری اروپا

ل و اوباش ذارا«ھا بر  آن-کنند  برای گسترش اھداف خود انتخاب میامريکائی ئی که امپرياليست ھای اروپائیھر جا

 و  (کراينو نئونازی ھا در ا، تروريست ھای بنيادگرا در سوريه،ای در ليبيئگروه ھای قبيله : کنند تکيه می» زمين

  ). م- در ايران١٣٣٢ مرداد سال ٢٨در کودتای …شعبان بی مخ و

مالت غارتگرانه و مخرب بر رژيم آيا اين با اختيار است يا با اجبار؟ روشن است فقط چند دمکرات مھم خود را به ح

 جنگ ۀدر دور. طراحی کرده اند  امريکائی ئیژيست ھای اروپايکه سترات) دھند قرض می( ھای موجود می سپارند

از . کنند می» خود تخريبی «ه صرفنظر از نتيج، شھروندان معمولی، کارگران، توليد کنندگان محلی،ھای امپرياليستی

 که ھيچ سھمی در جامعه و اقتصاد ندارند نگاه می ئی آنھا،»یئگروه ھای حاشيه « به سوی اينرو سازندگان امپراتوری

  در صورتی-بنيادگرايان بی بند و بار مناسب آن اليحه ھستند. که از گروه ھای اوليه يا ثانوی بيگانه ھستند کسانی. کنند

نئونازی ھای دشمن . لوژيک خود را داشته باشند مسلح شده و اجازه حمل بار و بنه ايدئو،که دستمزد آنھا پرداخت شود

 ، در دشمنی با دمکرات ھا نيستند که از نظر ايدئولوژيکدمکراسی ھيچ دلواپس خدمت به سازندگان امپراتوری

بنابراين آنھا ھدف استخدام . فرھنگی با ھم شريک ھستند» متنوع« فدراليست ھا و جوامع و دولت ھای ،سوسياليست ھا

  .راتوری ھستندسازندگان امپ

 ،دومی ھا. گيرند  در نظر میامريکائی ئیسازندگان امپراتوری اروپا» ژيکيمتحد سترات«ل و اوباش خودشان را ذارا

ل و اوباش تا زمانی ذکتيکی با ارااتحادھای ت.  دارندژيکيمنافع سترات فقط - ژيکی ندارندي ھيچ متحد سترات،با اين حال

ه سپس امپرياليست ب.  دولت را تأمين کنند ومخالفان سياسی خود را ازبين ببرند-شورل بر کوپايدار است که آنھا کنتر

سقوط زمانی . خود بر می آيد» ناخوشايند«ل و اوباش ذ به حاشيه راندان يا حذف متحدان ارا، ھمکاری،دنبال تنزل رتبه

 سرمايه خارجی و تحميل محدوديت وصاً  خص،دنبال محدود کردن سرمايهه اتفاق می افتد که بنيادگرايان و نئونازی ھا ب

فرصت «دنبال ه  سازندگان امپراتوری بءدر ابتدا. قلمرو خود ھستند/ل امپرياليستی بر سر منابع و خاکوھا بر کنتر

 ئیآنھا. خود برای پول و مقام ھستند» عقايد« که مايل به قربانی کردن ئی آنھا،ل و اوباشان ھستندذدر ميان ارا» طلبان

ژيک و يا به پايگاه ھای دور افتاده فرستاده ي به موقعيت ھای ثانوی به دور از تصميم گيری ھای سترات، کنندتمخالفکه 

ل و اوباش در دو مورد در خدمت امپراتوری ذدفع ارا. شوند  ترور يا زندانی می، کنندمقاومتکه  کسانی. شوند می

 –اصطالح انگليسی برای پوشش کارھای شرم آور ( دھد برگ انجير احترام را به رژيم دست نشانده ارائه می. است

  .کند  خلع سالح می،دھند و منتقدان غربی را که بخش افراطی حکومت نظامی را ھدف قرار می) ويکی پيديا

ه  اعتماد به نفس به قدرت خود را ب، مبارزهۀ در دور، جنگ و تأمين مالیۀ تجرب، با سالح، با اين حال،ل و اوباشذارا

 و دارای  کنند  تسليم نمیامريکائی ئیژيست ھای اروپايل و اوباش به آسانی خود را به ستراتذارا. آورنددست می 
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دنبال قدرت سياسی برای پيشبرد برنامه ھای ايدئولوژيک و توانگر ساختن ه  ب،خود» ژيکيبرنامه ھای سترات«

  . ھواداران خود نيز ھستند

 در امريکاحمله به سفارت . وک امپراتوری به حاکمان در حق خود ھستنداز نيروی ش» گذر« خواھان ،ل و اوباشذارا

 شورش بخش راستگراھا عليه حکومت نظامی کيف از اينرو ، در سوريهامريکائی ئی ترور نيابتی ھای اروپا،اليبي

  .است

   

  نتيجه

 ، در ھند،خود استاين بلوک در حال نشان دادن عضالت . بلوک قدرت جديدی در مقياس جھانی در حال ظھور است

 تکنوکرات ھا و فاشيست ھای قومی مذھبی را گرد ھم می ،ترکيه و اسرائيل به قدرت رسيده است و کسب و کار بزرگ

  .کنند  ترويج میامريکائی ئی سرمايه داری را با ھمکاری امپرياليسم ھای اروپاۀاين بلوک گسترش لجام گسيخت. آورد

 را برای تحقق يافتن سود برای سرمايه دارھای ئی آی تی برنامه ھا و طرح ھا و متخصصان، اقتصاددانان،دانشمندان

توسط فاشيست ھای قومی برای حمله به اقليت ھای قومی مذھبی و » توده ھا«بسيج . کنند داخلی و خارجی طراحی می

  .سازمانھای طبقاتی تھديدی با بازده باال است

دست نشاندگان «خود متشکل از » ترويکای«از طريق ترويج » بلوک قدرت جديد« ھا در اين امريکائی ئیاروپا

پيشرفت امپرياليسم و سرمايه . کنند  بنيادگرايان و نئونازی ھا برای سرنگونی مخالفان ملی گرا کمک می،»نئوليبرال

ران برمبنای بھره برداری از پيشرفته ترين فن آوری و رسانه ھای به روز شده با رھب داری در قرن بيست و يکم 

  .سياسی و اجتماعی و ايدئولوژی ھای بسيار عقب افتاده است

 نيويورک و استاديار ،بارتل در دانشگاه بينگھامتون) بازنشستگان (  جامعه شناسی ۀجيمز پتراس استاد بازنشست* 

انه و  در کانادا است که مقاالت زيادی در مورد مسائل سياسی خاورمي، نوا اسکوشيا، ھاليفکس،دانشگاه سنت مری

  .ی التين منتشر کرده استامريکا

  

  منتشر شده در تارنمای اشتراک

 


