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ی نزدیک به نیم هزاره قبل نیکولو ماکیاولی در کتاب شهریار سه راه برای اداره

عادت به زندگی با »اند ولی هایی که به تصرف یک قدرت پیروزمند درآمدهسرزمین

ها، اول ویران کردن آن سرزمین...» د:کرارائه « اندوانین و آزادی خودشان داشتهق

جا، سوم اجازه دادن به اهالی که با قوانین خودشان زندگی کنند، بعدی اقامت در آن

ی آن ی دوستانهوجود آید که رابطهخراج تعیین شود، و در کنار آن الیگارشی به

 1«ظ کند.سرزمین را با قدرت پیروزمند حف

داد. همان رم، راه اول را ترجیح می تدسبهماکیاولی با استناد به ویرانی کارتاژ 

با عراق و لیبی کرد. اما در جنگ سرد جدید امروز  ۱۰۰1رفتاری که آمریکا بعد از سال 

طور همان ،روش متداول عمدتاً تخریب اقتصادی است، از طریق مجازات تجاری یا مالی

اند، آمریکا به چین، روسیه، ایران، ونزوئلا، و دیگر کشورهایی که مخالف شناخته شدهکه 

های کلیدی که در صدرشان تحمیل کرده است. هدف این است که آنها را از نهاده

 ستا ای و پردازش اطلاعات، مواد اولیه و دسترسی به بانک و ارتباطات مالیفناوری پایه

 ی بانکی سویفت(، محروم کند.سیه از نظام تسویه)مثل تهدید آمریکا به اخراج رو

آمریکا خارج از خاکش نظامی پایگاه  ۰۰۰انتخاب دوم اشغال سرزمین رقباست. 

داول و مؤثرتر از طریق کنترل ای این کار را انجام داده است. ولی اشغال متاندازهتا

ها و انتقال های پرمنفعت به دست ابرشرکتساختارهای اصلی و مالکیت داراییزیر

 به ستاد مرکزی امپراتوری است.  از آن درآمد حاصل

عنوان جبران خواهد نفت عراق و سوریه را بهجمهور آمریکا گفت که میترامپ رئیس

سعی  ۱۰۱1خسارت برای نابودی کشورشان ضبط کند. جانشین او جو بایدن در سال 

ی دولتی مدیریت و بودجه هادار به ریاستکرد نیرا تندن هوادار هیلاری کلینتون را 

                                                      
1 Niccolo Machiavelli, The Prince(1532), Chapter 5:“Concerning 

the way to govern cities or principalities which lived under their 

own laws before they were annexed.” 



 

 
 

 ی علی اورنگمایکل هادسون / ترجمه 3

(OMB آمریکا منصوب بکند. او توصیه کرده بود که آمریکا باید لیبی را مجبور کند )

ری ما کس» عنوان غرامت در برابر نابودی کشورش بپردازد.اش را بهذخایر وسیع نفت تا

عظیمی داریم. بیشتر مردم آمریکا به خاطر کسری بودجه عدم درگیری در  یبودجه

به نظرم خواهیم در دنیا به حضورمان ادامه دهیم، می کنند. اگردنیا را انتخاب می امور

 1.«غیرعادی نیستها داخت بخشی از هزینهپر اقداماتی مثل درخواست

طور دهند: یعنی بهی سوم ماکیاولی را ترجیح میهای آمریکا گزینهاستراتژیست

ولی از طریق الیگارشی وابسته آن را گذارند خورده را آزاد میاسمی رقیب شکست

ند. زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیتی جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا نککنترل می

 گذار، خراجشانوفاداری به حامیان آمریکاییخواهان  در معنای قرون وسطایی  آنها را 

یکا در شان به آمری، وضع مالیات و انتقالایگرسازی، مالیدر خصوصی خطاب کرد که

اش از الیگارشی منافع مشترک دارند و برعلیه مدعیان قبال حمایت مالی و پشتیبانی

گرایانه و نگهداری ارزش مازاد دموکراتیک محلی هستند که برای خودکفایی ملی

به جای فرستادن به خارج از کشور تلاش  ،اقتصادی در کشور برای رونق ثروت ملی

 .کنندمی

یپلماسی نولیبرالیسم آمریکا برای حفظ پیروزی در جنگ آورد ددست 1۹۹1بعد از 

 اتکای ثروت خودشسازی اقتصاد شوروی سابق بهسرد بر کمونیسم شوروی، خصوصی

                                                      
1 Neera Tanden, “Should Libya pay us back?” memo to Faiz Shakir, 

Peter Juul, Benjamin Armbruster and NSIP Core, October 21, 

2011.  

یا ی نظامی را دربیاوریم، آتوانیم پول حملهکنیم  میاگر فکر می»آقای شککککیر به نفع وی نوشکککته بود: 

است رسانی / اخلاقی برای سیی جدی سیاسی / پیامکنم این یک مسکللهباید این کار را بکنیم؟ فکر می

برای قطع مزایای  ۱۰1۰همان طور که تاندن، رئیس مرکز پیشرفت امریکا از پیشنهاد « خارجی ماسکت.

کلینتون در داخل و  –تلمین اجتماعی حمایت کرده بود که بازتاب هدف درازمدت ریاضکککت مالی اوباما 

 .نیز در خارج بود
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همچون  های کارگزارالیگارش روش ایجاد. وسیله کارگزار الیگارشی وابسته بودو به

مختل کرد.  کرد کاملاًشوکی ارتباطات متقابلی که اقتصاد کشور را یکپارچه می

های وریتامپرا یرحمانهبا واژگانی که یادآور دوران بی»طور توضیح داد، برژینسکی این

باستانی است، سه تا از ملزومات مهم ژئواستراتژیک امپراتور جلوگیری از تبانی و حفظ 

های زیردست، و جلوگیری بربرها وابستگی امنیتی، مطیع نگه داشتن و حفاظت سرزمین

  1.«شدن به یکدیگر است از نزدیک

بعد از شکست آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم و وابسته شدنشان، دیپلماسی 

ش را هم ای لیره استرلینگ امپریالیسمسرعت بریتانیا و منطقهبه 1۹۹۱آمریکا تا سال 

ی اروپای غربی و مستعمراتش را به گروه پیوند زودی بقیهوابسته به خودش کرد، به

مانع نزدیکی بربرها به یکدیگر »بعد منزوی کردن روسیه و چین بود، و همزمان داد. قدم 

 ها قصد نزدیکی با یکدیگر داشته باشند،آقای برژینسکی اخطار داد که اگر آن«. شدمی

که درپی بیرون راندن  ایکه چطور با ائتلاف منطقه دسازمشخص  تواندمیآمریکا »

، تاسعنوان قدرت جهانی موقعیت آمریکا به تهدید و بدین ترتیبآمریکا از اوراسیا 

 ۱.«رفتار کند

گی به سرکرد جهانیهم گسیختگی ائتلاف ، برژینسکی شاهد از۱۰1۱شروع سال با 

ر دیگ»در رسیدن به این اهداف بود. او تلیید کرد که آمریکا  Pax America آمریکا

                                                      
1 Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy 

and its Geostrategic Imperatives (New York: 1997), p. 40. 

 .به بحث زیر ن.ک

Pepe Escobar, “For Leviathan, It’s So Cold in Alaska,” Unz.com, 

March 18, 2021 
۱ Brzezinski, ibid., p. 55. 
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ی خصومت روزافزون زهاین چیزی است که انگی 1.«جهانی نیست اتوریقدرت امپر

 آمریکا بر علیه چین و شوروی همراه با ایران و ونزوئلا فراهم کرده است.

های شوروی سابق( مسئله روسیه نبود، که نومنکلاتوراهای کمونیستش )بوروکرات 

د، بلکه چین بود. تضاد آمریکا نگرا اداره کناجازه دادند تا کشورشان را دزدسالاران غرب

های اقتصادی و اجتماعی است. رقابت ملی نیست، بلکه تضاد نظامو چین فقط یک 

دوم  «تقریباً نظامی»علت این را که دنیای امروز به بحران اقتصادی و جنگ سرد 

وجو کرد، یعنی آنچه که فرورفته است باید در دورنمای کنترل سوسیالیستی جست

در مالکیت خصوصی  ییزاهای رانتاقتصادهای غربی از عصر دوران باستان دارایی

مثل پول و بانکداری )همراه با قوانین حاکم بر بدهی و ضبط رهن(، زمین  دانستند،می

 .و منابع طبیعی، و انحصار بر زیرساختارهای انحصاری

طبیعی خصوصی شوند و در نهایت  هایاین تقابل که پول و اعتبار، زمین و انحصار

که برای ترویج و رشد سعادت عمومی این تمرکز یابد یا خواررانتدر دست الیگارشی 

داری مالی و سوسیالیسم تبدیل شده به موضوع بحث سرمایه کار برده شود اساساًهب

های خاور در تقابل بین پادشاهیاش ترین شکلدر عمومیاین امر است. با وجود این، 

 دموکراتیک  ظاهرهای بههای یونان و رم وجود داشت. این الیگارشینزدیک و الیگارشی

د. جنگینما، علیه مفهوم پادشاهی میمقدسایدئولوژی با در شکل سیاسی سطحی و 

تند توانسداخلی بود که می« مستبدان»یا قدرت  –ی این تضاد قدرت سلطنتی ریشه

طلبان دموکراتیک یونانی و رومی از آن پشتیبانی حامی مالی چیزی باشند که اصلاح

یت به بدهی )و در نها حفظ مردم از تقلیل به اسیر و وابستهها برای کردند: لغو بدهیمی

                                                      
1 Brzezinski, “Towards a Global Realignment,” The American 

Interest (April 17, 2016) For a discussion see Mike Whitney, “The 

Broken Checkboard: Brzezinski Gives Up on 
Empire,” Counterpunch, August 25, 2016. 



 گرایی چینیر برابر صنعتگرایی امریکایی دمالی 6 

شدن و تمرکز آن در ها برای پیشگیری از قطبیبردگی(، و بازتوزیع زمین ناگزیر از

 .داراندستان بستانکاران و زمین

شدن محرک اصلی نولیبرالیسم حامی آمریکاست. چین و امروز از دیدگاه آمریکا، قطبی

هدف شده هستند. مالی جهانی ثروت رانتی  یبرای توسعه وجودیروسیه تهدیدات 

های مالی، منظاکردن اجتماعیبازداشتن چین و کشورهای دیگر از  دومجنگ سرد 

ی برای جلوگیر ،ای در اختیار عمومهای پایهزمین و منابع طبیعی، و نگهداری زیرساخت

اری گذاش سرمایهکه قربانیاست خواری از تسلط بخش خصوصی به آن با قصد رانت

 . است تولیدی در رشد اقتصاد

و سیاست نولیبرالی اتخاذ  فریب بخوردشوروی  همچونآمریکا امیدوار بود که چین 

به امتیازات رانتی برای فروش به اش خصوصی شده و اجازه دهد که ثروت ملی ند وک

 ،گانکومت ریمشاور تجاری در ح ز جونیور،شد. کلاید پرستوویدمیتبدیل ها آمریکایی

سازمان جهانی تجارت  در ۱۰۰1وقتی که آمریکا چین را در سال » توضیح دادچنین 

های بازار آزاد . از زمان قبول برخی از شیوهی داشتانتظارچنین ، دنیای آزاد پذیرفت

( در سال 1۹۰۹تا  1۹۹۰پینگ )رهبر چین از سال  یائوشنگ د یوسیلههدر اقتصاد ب

گذاری افزایش تجارت و سرمایه ...1۹۹1ز سقوط شوروی در سال ویژه بعد اهب ،1۹۹۹

  1«.اختسناگزیر میشدن اقتصاد و از بین رفتن اقتصاد بخش دولتی را در چین، بازاری

به جای اتخاذ نولیبرالیسم مبتنی که دولت چین  شکایت کرد اما آقای پرستوویدز

ل کنتر کند. اینصنعتی و کنترل بدهی و پول حمایت می گذاریبر بازار از سرمایه

 1۹۹1عد از بکه بود  خطوط نولیبرالی و «لیبرالی قانونی در تضاد با نظام جهانی»دولتی 

 :نظرش را این طور خلاصه کرد پرستوویتز اساساً د.کربه اقتصاد شوروی سابق تحمیل 

                                                      
1 Clyde Prestowitz, “Blow Up the Global Trading 

System,Washington Monthly, March 24, 2021. 
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که امروز در سازمان تجارت اقتصاد چین با بنیادهای اصلی سیستم اقتصاد دنیا »

های هتوافقنامدیگر ست بزرگی از فهرجهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و 

رد گیها اقتصادهایی را در نظر میشکل گرفته، ناسازگار است. این پیمان تجارت آزاد

و یعنی نقش دولت محدود شده  ،کنندمبنای بازار عمل میبر که عمدتاً

بخش  یهای اقتصاد خرد با حمایت قانون تا حدود زیادی به عهدهیگیرتصمیم

بینی اقتصادی مثل اقتصاد چین را نکرد که در خصوصی است. این سیستم هرگز پیش

، ادغام اقتصاد غیر نظامی با اقتصاد استراتژیک ی دولت باشدبرعهدهسوم تولید آن یک

گذاری را به طرف قتصادی سرمایها یسالهپنج ینظامی ضرورت دولتی باشد، برنامه

حداقل  ان عاملشده هدایت کند، یک حزب سیاسی دائمی مدیرهای تعیینبخش

وجود بیاورد، ههای حزبی بسلول مهم شرکتها را انتخاب کند و در هر سوم شرکتیک

رل کنت منظوربهبا جزئیات کامل را ها و افراد آمار شرکتدولت نرخ ارز مدیریت بشود، 

 سلاحعنوان الملل بهتجارت بینبتواند از د، و کنآوری ی و اقتصادی جمعسیاس

  «استفاده کند.استراتژیک 

اش اقتصاد غیرنظامی آمریکا با سیستم نظامی گوییاست،  انگیزاین دورویی حیرت

 سلاحعنوان اش را بهالمللیکند یا تجارت بینرا مدیریت نمی خود ادغام نشده، و ارز

 ،کندفانتزی که صنایع آمریکا را از دولت مستقل تصور میاین د. برکار نمیهباستراتژیک 

. در واقع پرستوویتز توصیه کرد که است «دیگ به دیگ میگه روت سیاه» مثال مصداق

( Defense Production Act) یدفاع اتبایدن باید با اتکا به قانون تولید»

های خورشیدی را افزایش ا، و پنلههادی، نیمههاتولیدات کالاهای ضروری مثل دارو

 .«دهد

آمریکا و دنیای آزاد  «کراسیودم»های تجاری در آمریکا که استراتژیستدرحالی 

گذارند، در واقع تضاد اصلی بین آمریکا و چین می یرا در تقابل با حکومت خودکامه

با حمایت  1۹نقش دولت در حمایت از صنایع است. صنایع آمریکا در قرن در چین 
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کند، قدرت گرفت. حمایت می امروز از آنولت، درست به همان شیوه که چین د

 گراییشد. اما با مالیداری صنعتی محسوب میای سرمایهصورت این اصول پایههرهب

زدایی به وقوع پیوست. چین نشان داده است که به خطرات اقتصاد آمریکا، صنعت

 د. این اقدامات باعث دستیابیکنکنترل  آن را تاکند آگاه است و تلاش می گراییمالی

 بود. یخدمات ارزان زیرساخت یآل آمریکا برای تهیهبه آن چیزی شده است که ایده

ا ب تیرقابت صنعدولت حامی آمریکا این است که از یک طرف ی متناقض دوراهه

اش است، سازی اقتصاد داخلیو خصوصی گراییو از طرف دیگر حامی مالی استچین 

 و جذب یسازی که برای کنترل کشورهای اقمارو خصوصی گرایین سیاست مالیهما

 برد.کار میهخواری بشان از طریق رانتمازادهای اقتصادی

 داند؟می وجودیداری مالی آمریکا اقتصاد سوسیالیستی چین را تهدید چرا سرمایه

باشد،  شاخواهد که در خدمتی میقدرتمندشده دولت صنعتی مالی یسرمایه

 مدت اجتماعیهای بلنده، محیط زیست یا پیشرفتکنندولی در خدمت کارگر، مصرف

 به بهای کاهش سود و رانت نباشد.

های نولیبرالی، چین را به مقاومت در کردن سیاستتلاش های آمریکا برای جهانی

 ندکهای چین کشورهای دیگر را تشویق می. موفقیتددارمیواگرایی غرب مقابل مالی

 ند.افزاید، بپرهیزکار میوزندگی و کسب یخواری، که به هزینهو رانت گراییکه از مالی

 در برابرو متحدانش  رس ملموسی برای حفاظت اقتصاد خودچین همچنین د

جلوگیری از  پاسخ چینترین کند. مهمهای مربوطه فراهم میثباتیها و بیتحریم

وابسته به خارج بوده است. برای رسیدن به  وجود آمدن الیگارشی محلی مستقل یاهب

ها، سیاست تصدی زمین همراه با ، دارایییاین هدف کنترل امور مالی و اعتبار

 داشته است.دولت نگه اختیاردر را مدت ریزی بلندبرنامه

 مانع با این روشنزدیک در عصر مفرغ  خاوردهد که حاکمان مسیر تاریخ نشان می

سمی ر در برابر اقتصادهای بازتوزیعی خود از سوی الیگارشی شدند.گیری تهدید از شکل
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 و حمایت سلطنتهای بزرگ برای کنترل رقبای که با وضع مالیات بر مجموعه ثروت

 ادامه داشت.  تا دوران رم شرقی داران کوچکاز رفاه و خودکفایی زمین

های تجاری حریمت در برابراقتصادش از ای چین هم با خودکفایی در ملزومات پایه

محافظت می کند. این محافظت شامل استقلال در و مالی و اختلالات اقتصادی آمریکا 

ند در که بتوااست منابع غذایی و انرژی کافی برای اقتصادی  تولیدی و توانایی فناور

 های بانکینظامدر انزوا عمل کند. همچنین شامل جدایی از دلار و  ،بلوک آمریکا برابر

. در همین استهای مالی آمریکا در تحمیل تحریم در نهایت جدایی از توان و مرتبط

ی ویهنظام تسبا یک سیستم کامپیوتری داخلی برای جایگزینی  دایجا در پیه، زمین

 .استبانکی سویفت 

 تر از نصفگیرد، ولی کمبر میالمللی را دردرصد از دادوستدهای بین ۰۰دلار هنوز 

ای هکه بنگاه جااز آنویژه است و به ی چین و روسیه بدون پرداخت دلاریمعاملات تجار

های امریکا تا شامل تحریم کنندری اجتناب میدلاهای حسابو یا ها اختروسی از پرد

 ، این نسبت در حال کاهش است.نشوند

 یتمحدود دچار اقدامات حفاظتی چین آمریکا را در انتخاب اول ماکیاولی این

 ات نرود. اما چنانکهخواری مالیتزیر بار سیستم ران چنانچهکند: دنیا را نابود کن می

ی بدون روسیه یچه کسی در دنیا»بندی کرد: صورتولادیمیر پوتین موضوع را 

 «خواهد زندگی کند؟می

 با منبع اصلی:د پیون

https://mronline.org/2021/04/18/michael-hudson-

americas-neoliberal-financialization-policy-vs-chinas-

industrial-socialism/ 
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