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УВОД

След края на блоковото противопоставяне на идеологическа основа, либерализацията в своите разнообразни варианти
на приложение започна да се използва като удобно понятие за
налагане на глобализационен модел, чиято цел е концентрация
на властта в транснационалния капитал.
Протичащите неолиберални глобализационни процеси през
последните 30 години и особено създаването на континентално
правителство в рамките на Европа изключиха икономическата
автархия1 като национална политика. Обединеното европейско
финансово, правно и икономическо регулиране направи невъзможна собствената национална стопанска дейност.
Тази политика се провежда с усиленото въздействие на
власт, която няма нищо общо с официално избраната от населението на държавата и успешно манипулира или насилствено
налага свой модел на управление. Този феномен, определян в
продължение на векове с различни термини – “власт зад трона”, “скрита власт”, “правителство в сянка”, “тайно правителство”, “неизменно правителство”, “държава в държавата”,
“непроменяща се държава”, “империя в империята”, напоследък стана популярен с наименованието “дълбока държава”.

Автархия – Напълно затворено национално стопанство, изключено от
международната търговия.
1
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Независимо от термина при всички случаи става въпрос за
политическа ситуация в страната, когато вътрешен орган (дълбока държава) действа независимо от официално избраното
гражданско политическо ръководство.
Други посочват, че в по-ново време корените на дълбоката
държава трябва да се търсят в марксистко-ленинската идеология и в постановката на Ленин за използването на “двойна
сила” при реализирането на болшевишкия преврат.1
Ако използваме термина “дълбока държава” в днешно време, то концепцията за един сенчест правителствен елит, манипулиращ събитията зад кулисите, трябва да се свързва предимно с политическата действителност в няколко държави, сред
които водещата роля е на САЩ.
В интервю за информационната мрежа “Волтер” (Voltaire)
канадският дипломат Питър Дейл Скот описва Дълбоката държава като “широк американски интерфейс между обществото, конституционно установената държава и дълбоките
сили, стоящи зад богатството, властта и насилието извън
правителството”.
За италианския журналист Марк Талияно (Mark Taliano)
“Дълбоката държава, е паралелно правителство, действащо
на международно и национално равнище и определящо политиките в така наречените демокрации. Дълбоката държава
функционира извън обхвата на конституционното право и
изисква от горе на долу сили на публични репресии. Днес Дълбоката държава безспорно заменя държавното управление
със своята власт и значение.”.
Сериозна подкрепа за своята дейност дълбоката държава
получава от корпоративни медийни монополи. Те цензурират
някои от най-важните проблеми, пред които е изправена ци-

Cheryl Gatesworth, The Deep State, Then and Now, October 26, 2017,
https://www.americanthinker.com/articles/2017/10/the_deep_state_then_
and_now.html
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вилизацията и които са предизвикани от действия на сенчестата власт. Трансформиращите действия на дълбоката държава,
които променят лицето на обществото, могат да се изследват
като “дълбоки събития”.
За да опише дейностите и важните въпроси, отнасящи се до
действията на дълбоката държава, Питър Дейл Скот определя
нейните субекти като “дълбоки политици”, които са свързани
с политиката само индиректно. Действията на дълбоките политици водят до “дълбоки събития”, които се развиват на три
нива – ниско, средно и структурно. Първите са с ограничено
значение, вторите обхващат случаите, в които има убийства с
цел прикриване на истината, а третите се реализират за постигане на “дълбоки цели” от регионален и глобален характер.
Целите, характеристиките, възможностите и различните
прояви на дълбоката държава са обект на изследване в настоящата книга.

