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دولت متنفرند ولی دلیل این . هردو از دارندک اشترا امریک  میلیاردرها و کارگران در

 ایارهپ در ها. کارگران از دولت متنفرند چون معتقدند که دولتکندفرق میتنفرشان 

شتغال ا دهند تا براجازه میالمللی بین یگرا هستند، به سرمایهراستبیش از حد  سایلم

ز ا بزرگی، بخش سایلشماری دیگر از م ثیرات منفی بگذارند. درأو سطح مزدها ت

یرند گنتیجه می گرا هستند واندکی زیادی چپ هااند که دولتاین گمان کارگران بر

ه باتفاق بیفتد. میلیاردرها ولی به کشور دهند تا مهاجرت زیادی اجازه میغلط( )بهکه 

فشار مردم ممکن است به اعمال  گاه در زیر هااین دلیل از دولت متنفرند که دولت

ی کارگری را بپذیرند و یا دیگر هابازارهای مالی دست بزنند یا اتحادیه نظارت بر

 به اجرا دربیاورند.  شودمیسودآوری  کاهشکه باعث را ی یهاسیاست

د کوشنمیحاکم  یاز طبقه ییهادرنبود یک کودتای فاشیستی علنی، بخش

را مجبور به اتخاذ  هاای مهندسی کنند تا دولتگونهاجتماعی را به هایجنبش

 ند که درواقع خالف منافع کارگران است. کن ییهاسیاست

 

 جمهور میلیاردر سییمالی میلیاردرها و ر تأمین
می، ضد ی سیاسی راست افراطی، ضد اسالهاامروزه شماری از میلیاردرها شخصیت

 دیلهای برسانهی هاو یا شخصیتها جنبشیا رهبران افراطی ناسیونالیست، /مهاجرت، و

تر را هرچه بیش میی رسهاشان این است که سیاستکنند. هدف عمدهمیمالی  تأمینرا 

ازی ترسند بمی میسوی راست افراطی هل بدهند چون سیاستمداران جریان رسوبه سمت

مردم را  توانندمی گونهچهافراطی ببازند. ولی پرسش این است که نخبگان  برا به احزا

ا ال این است بؤکه به ضررشان است وادارند؟ پاسخ این س ییهابه حمایت از سیاست

 برای نمونه، سیاست ریاضت اقتصادی،ـ  شانیهاشان از علل اصلی بدبختیکردنمنحرف

هم درواقع همه  هاو این ـگذاری یهو کمبود سرما ییزدانظارتسازی، خصوصی
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ار شاست که مورد حمایت میلیاردرهاست ولی به عوض روی خشم اق ییهاسیاست

 کنند. میمختلف مردم به خاطر مهاجرت و اسالم کار 

ی هاجمهور ترامپ نه فقط با گروهسییامریکا نگرانی جدی وجود دارد که ر در

 حمایت سیاسی هاکه از سوی این گروهغ نفرت و راست افراطی نزدیک است بلمبلّ

او  است گذاریصندوق بزرگ سرمایهیک میلیاردر و مدیر یک  رابرت مرسر. شودمی

هم هست. او که یکی از حامیان مالی ترامپ است با  «رنسانس فناوری»س شرکت ییر

را به  «ارتبریتب»خبری  یهمکاری کرد تا برنامه - استیو بانون - استراتژیست ترامپ

ی یا راست افراطبدیل  اصطالح راستِبرای تبلیغ و ترویج یک به ییسکو صورت

پوست معتقد به برتری سفید - ریچارد اسپنسررا  راست بدیل یدربیاورد. واژه

که  - دومویلیام ریجنری که به او هم ابداع کرده است ـ ترامپ  میپوستان و حاسفید

نری . ریجکندمیکمک مالی  «پردازی ملیسیاست یسسهؤم»از طریق  - است میلیاردر

 «مرکز آزادی یسسهؤم»س ییر دیوید هوروویتزو ضد چپ  میچند کتاب ضد اسال

، نونبااش را با همکاری مرسر شد، انتخابکرده است. پس از این که ترامپ  منتشر را

 و راست افراطی قطع کرد. درواقع کارش دیگر تمام شده بود.  بریتبارت

است رکتی ش کهبود  «تیکایکمبریج انال»هم  مرسرو  بانونی هابرنامه یکی دیگر از

ای ارتباطی هآزمایشگاه» ییشرکت امریکا یکه در انگلستان به ثبت رسید ولی شعبه

ر ثیرگذاری بأاش بررسی فرایند انتخابات برای تبود که کار عمده «استراتژیک

ا قانونی بریتانیوز در اشغال غیرعنوان مثال در زمانی که عراق هندهندگان است. بهیأر

بود  ی«دموکراتیک»ز مشاوران اصلی اولین انتخابات و امریکا بود، این شرکت یکی ا

 پرسیههمچنین در هم «تیکایکمبریج انال»که در عراق پس از سقوط صدام برگزار شد. 

حامیان برگزار شد یکی از  6102در که اروپا  یعضویت در اتحادیه یانگلیس دربارهدر 

رگزیت ب میحا یی منفی به عضویت انگلیس در این اتحادیه بود. درواقع شاخهأاصلی ر



 ی احمد سیف/ ترجمهکولز  جِی. تی. 4 

ی هاو شرکت گذاریهای بزرگ سرمایهصندوقکار شامل مدیران در حزب محافظه

 یی اتحادیههاخروج بریتانیا هستند تا از مقررات و نظارت میمالی مشابه است که حا

 ،کریسپین اودیتوان به میاین کسان  یجملهاز الص شوند.خ ی مالیبازارها اروپا بر

های بزرگ صندوقاشاره کرد. یکی از مدیران  رگریوها پیترو  مایکل هینتز

وان وزیر عننام دارد. شایعه است که به ارن بانکزکه مدافع برگزیت است  گذاریسرمایه

د تا جلوی بررسی مداخله کر مستقیماً - زا میتروزیر کنونی خانم نخست – کشور

رن ااروپا را بگیرد.  یاتحادیه خروج ازاز جنبش  ارن بانکزی مالی هاپلیس از حمایت

اروپا و علیه  یبه تبلیغات گسترده علیه اتحادیه «تیکایکمبریج انال»با کمک  بانکز

 . دست زدمهاجران در فضای مجازی 

 

 گزیت و میلیاردرها بر

یک شرکت  - «پاالنتیر»با کارمندان  «انالیتیکاکمبریج » ،«بوکفیس»با استفاده از 

یکی  ،پیتر ثیل در مالکیت پردازش آماری که با پول سازمان سیا ایجاد شده ولی فعالً

عالم ا با صراحت تمام ثیلاست همکاری کرد.  ،«لاکمپانی پی پ»سسان میلیاردر ؤاز م

ی از یکل ثیشدنی نیست. داری جمعکه به گمان او دموکراسی با سرمایه کرده است

هم درواقع ایستگاهی  «ردیت» - است «ردیت»و  «بوکفیس» یگذاران عمدهسرمایه

رای بجذابیت ایجاد را برای « مم مجیک»شار پیام در فضای مجازی است که برای انت

ه ب«اکولوس وی آر » میلیاردرسس ؤمپالمر الکی کرد. میترامپ در این فضا اداره 

 یشهاست و با استفاده از مهارتاهییدرصد باال مهزاردهیکزنی پرداخت که جزو الف

 نترنت هم به فعالیت به نفع ترامپ در فضای مجازی از طریق ردیت اقدام کرد. یدر ا

 ،تبرگزی یبرگردیم عالوه برحمایت مالی از پروژه «ارن بانکز»اگر به موضوع 

ه یک است کهم  – «و کیپی» - ترین حامیان مالی حزب استقالل بریتانیایکی از عمده
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تر اروپاست و پیش یحزب راست افراطی، ضد مهاجران، و مخالف سرسخت اتحادیه

ستفاده با ا فاراژبانکدار بوده است.  بود که خودش قبالً نیجل فاراژاش دست هم رهبری

فروش سهام پول زیادی داشت با خریدو پرسیهمهآمدهای پی یاز اطالعاتی که درباره

از حزب استعفا داده که کار مجلس عضو حزب محافظه یچند نماینده . اخیراًبه جیب زد

شان به حزب تغییر در نام ها)تازگی اندپارلمان ایجاد کرده و یک گروه مستقل در

در  انکزببا حمایت  «یوکیپ»ی هاکنند که نفوذیمیبریتانیا، تغییر کرده است( ادعا 

روی بکشانند. تر به راستتا حزب را بیشاند مدعی برخیاند و حتی حزب وارد شده

 .گراستبیش از حد راستهم  فاراژحتی برای  «یوکیب»نکته این است که حزب 

عنوان به اخیراً - شودمیشناخته  رابینسون میتاکه به نام  - استفن یکسلی لننبرای مثال 

 «ینگلیسلیگ دفاع ا»سس ؤم رابینسونحزب منصوب شده است.  یمشاور رهبر تازه

ساالن اعضایش هم جوانان و میان یاست که عمده میاست که یک گروه ضد اسال

اش را واضعم رابینسونرسید که میمدت کوتاهی به نظر پوست هستند. خشمگین سفید

ه ای است برای کمک بسسهؤکه م - پیوست «کوالیام»تعدیل کرده است وقتی به 

جذاب  یهارسد که پیشنهادمیسلمانان ولی به نظر مسلمانان، سکوالرها، و حتی مخالف م

طور هکه ب -میلیاردر  رابرت شیلمناز  رابینسونطور غیر مستقیم هتری به او شده است. ب

تر که پیشدیوید هوروویتز « مرکز آزادی»از جمله  میی ضد اسالهامرتب به سازمان

 یسسهؤبا م بینسونرامقداری پول دریافت کرد.  -کندمیکمک مالی  - به آن اشاره شد

 یسسهؤو یک م -شودمیمالی  تأمین شیلمن یوسیلههکه ب - همکاری داشت «ربل مدیا»

است که از دختران جوان و زیبا در تبلیغ نفرت از چپ،  ییراست افراطی کانادا

هم  نزپکیها کاتی. بییندگانش هم اغلب مردندکند و میمسلمانان، و مهاجران استفاده 

ی گراراست ییپس از این که از ایستگاه رادیو ،افراطی است گرایکه یک راست

 گاهیتحصیالت دانش یپیوست. هزینه «ربل مدیا»به اخراج شد،  «ال بی سی»انگلیسی 
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 میآکاد یآموختهدانش نیزو او  کردامنیتی ارتش بریتانیا پرداخت  یشاخهرا  پکینزها

 است.  «سن هرست» مینظا

 

 گیرینتیجه

، رابینسون میتاکنند، امثال میکه تبلیغ نفرت  ییکه روی افراد راست گرابه جای این 

چون اگر  ،ها نگاه کنیمآن میلیاردرو به حامیان  هاتمرکز کنیم بهتر است به پشت پرده

 بتوانند کار زیادی انجام بدهند.  هاها نباشند بعید است که اینرمیلیارداین 

داران از سیاستمداران درازدامنی دارند. سرمایه داری تاریخفاشیسم و سرمایه

ی کارگری واهمه نداشته هاکه از اعمال خشونت برای درهم شکستن اتحادیه« قدرتمند»

 رالنژ آید.میشان تر شود، خوشگذاران بین المللی جذابباشد تا اقتصاد برای سرمایه

بحران بزرگ سال پس از  0311گزارش کرده است که در  ،اسمدلی باتلر ،بازنشسته

 «دیلوین»ی ها و صنایع توطئه کرده بودند تا به جای اجرای برنامهرهبران بانک 0363

هود ی، صاحب ضدهنری فوردمعروف است که یک رژیم فاشیستی سرکار بیاورند. 

را  فوردی الگوی تجار های آلماننازیکه  به ستایش از هیتلر برآمدکمپانی فورد، 

زمانی که  را موسولینی - امنیتی انگلیسی یسسهؤم – «ام آی فایو». کردندتحسین می

 ود.ضد کمونیست استخدام کرده ب چیتبلیغاتعنوان یک نگار میان سالی بود بهروزنامه

 یداند با این مشارکت گستردهمیالبته ما هنوز فاشیسم ندارم ولی کسی چه 

 ی سرانجام به کجا خواهیم رسید؟المللمالی راست افراطی بین تأمیندر  میلیاردرها

 
 :بخوانید پیوندل مقاله را در این صا

The Billionaires Behind the Far-Right 

 
 

https://www.counterpunch.org/2019/05/03/the-billionaires-behind-the-far-right/
https://www.counterpunch.org/2019/05/03/the-billionaires-behind-the-far-right/

