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 2، تیم بایدن و برآیندهای سیاسی کلیدی 1سی.اف .آر )شورای روابط خارجی(

 3شوپ-نویسنده: لارنس اچ

 مترجم: علی ذوالقدر

کست کار ترامپ و شبح اتحاد نئوفاشسیسم گنگستری را شتطور موقت توانست رژیم جنایحداقل به انپوسترنگین طبقه کارگر آمریکا به رهبری

اما در نهایت ، ]تخابات ملی آمریکا را زیر سوال بردتلاش کرد نتایج ان در کنار بسیاری دیگر از اقدامات جنایات آمیز خود، نژادپرستدهد. این رژیم 

نبال خواهد هایی که دو سیاست لی از رژیم جدید جو بایدن، اعضایل]با اینحال این پایان کار نیستت. در هیین جهت. بد نیست که تح نتوانستت..

  یکا در قبال چین نظر خواهد افکند.آمر کلان تیام مسائل مهم از جیله تغییرات اقلییی و استراتژیبر  ارائه دهیم. این تحلیل کرد، 

رئیس جیهور بایدن در زمان بسیار خطرناکی هم در تاریخ آمریکا و هم در تاریخ جهان وارد کاخ سفید هیه در این مسئله متفق القول هستند که 

ت، رو اسروبه رکود اقتصادی و تضتیی  نظام متحدانطراری اقلییی، درگیری با چین، ضتییت اضتهای عظیم از جیله وبا چالش شتد  استت. او

در  )و بنابراین مشروعیتش باقی ماند  در آمریکا اندک دموکراسی نابود کردن انشتقصتدوجود دارد که  نیز گرایانتهدیدهای راستت بر این،علاو 

ن دار، نگراکراتیک ستترمایهتوبخش غالب طبقه پلو رهبران اصتتلی انحصتتار ستترمایه مالی ]هیان. . در این وضتتییتچشتتم اکیریت جامیها استتت

 .هستندپیشرو بود  و خواهان کنترل ]این تصیییات. های خارجی تصیییات حائز اهییت اقتصادی و سیاست

. اکیریت قابل انداز افراد طبقه متخصص تشکیل شد  اگذار ارشد را برگزید  که اکیرهای عظیم، یک تیم ستیاستاین چالشبایدن برای مواجه با 

توکراسی پلو بههای بزرگ استراتژیک و شرکت -های مشتورتی سیاسی، گرو های فکرعضتویت در اتا  از نزدیک و به میانجیتوجه ]این تیم. 

تیم  ینا ی هستند که به طبقه برتر پلوتوکراتیک متصل است.یهاالتحصیلان دانشگا  فارغهیچنین ]این افراد. . مرتبطند دار حاکما)اقلیت سترمایه

الی داری مهایی برای مشکلات انحصار سرمایهحل. ]آنها. را استنقش اساسی در سیستم ایفا کرد هاستت که برای مدت متصتلآموزش دید  و 

ظور منرکردهای دولت بهسازی کاتوان. به خصتوصیها میحل. ]از جیله این را کرد  استتطراحی کردند که هیزمان نئولیبرالیستم را نیز حف  

 پرداخت. مکه به آن خواهی ها و تحصیلات مشترکشان استتجربهر  کرد. وجه تشابه هیه این تیم، نظام انباشت اشابه  سودد  کردن آنها و ]ورود.

 تیم بایدن

این ، «5نظر خواهد آمددولت شبیه خود کشور به» کرداظهار میخواهد بود. او هیچنین  «4ترین در تاریخمتنوع»بایدن بارها قول داد که کابینه او 

ن به برای رسیدو  ندافتادبه جوش و خروش ها گرو  ]در نتیجه. هیهنزاع فاتحان بر ستر غنائم شکل بگیرد.  هیچونقول باعث شتد که تقلایی 

ها. از نژاد، که ]در آن تیامی جنبه نیایندگی مبنا ادعا هر گرو  بودهای مبتنی بر سیاست های مختلفی کردند.لابی در دولت جدیدها بالاترین نقش

 تاگذارد . نیایندگی )اگر تنها ظاهر صرف نباشدا بسیار پر اهییت است، ]چراکه. راهی را پیشرو میجنسی وجود داشت گرایشقومیت، جنسیت و 

دن و دیگر اصلی که توسط بای ]درواقع. عاملادر به آن نبودند. ق پیشترکه  به دست آورندبتوانند هر کدام صندلی را  حاشیه راند  شد های بهگرو 

 ویژگی مشترک افراد یینی اتصالشان به طبقه پلوتوکرات بود. حذف  ،رفتگگیرندگان مورد توجه قرار تصییم

                                                           
Council on Foreign Relation The 1  های ها و میرفی استراتژیسازیترین اتا  فکرها در آمریکاست که سالهاست در تصییمخارجی یکی از قدیییشورای روایط

ذار برای منبع تاثیرگ سیاست خارجی آمریکا نقش مهیی ایفا کرد  است. این شورا در میرفی خود ادعا کرد  که یک اتا  فکر فراحزبی و مستقل است که هدفش بودن یک
 باشد. ) از این به بید در طول مقاله از مخف  نام آن یینی سی.اف.آر استفاد  خواهیم کرد. )مادیران کسب و کار و... غیر  میمدران، مسیاست

2https://monthlyreview.org/2021/05/01/the-council-on-foreign-relations-the-biden-team-and-key-policy 

outcomes/#lightbox/0/ 
3 Laurence H. Shoup 
4 the most diverse in history 
5 administration will look like the country 
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ند. حتی بر دتاکید ورزی -جدا از دیگر عناصر گسترد  اجتیاعی–ان یک عنصر اصلی نادید  گرفتند و تنها بر هویت طبقه را به عنو ،هااغلب رسانه

برای دستترسی به بهداشت، آموزش،  -زندگی مردم هایاستت که فرصتت ای طبقاتیاشتار  نشتد که ایالات متحد  جامیه این موضتوع ابتدایی

طبقه کارگر  .آینددنیا می یت و نژادا است که افراد در آن بهای )هیچنین جنسای وابسته به طبقهصتورت گسترد به -موفقیت، رفا  و خوشتبختی

دهند، اگر سخت کار کرد  و به قدرت طبقات متخصص را تشکیل میآنهایی که زندگی هستتند.  هایگرو . از فرصتت]برخوردارترین عیوما کم

که اکیر منابع  دهستنکراتیک حاکم توداران پلودارند. بالاتر از هیه سرمایه هاشانس بیشتری برای این فرصتسیاسی و اقتصادی خدمت برسانند، 

یی که امخصوصا آنه- نزدیک اکیر افراد در تیم بایدن با طبقه حاکم غالبدهند. ارتباطات کرد  و نابرابری عییقی را شکل می ودن خآرا ازوجود م

ها و ]دستورکارهای. اقتصادی دولت او را سیاستهای جنسی، های نژادی، قومی، جنستیتی و هویتتفاوت بیش از -از ثروتیندان قدییی هستتند

 .کندرا پنهان می گوناگونی محدود طبقاتی آناین تنوع هویتی، علاو ، به سازد.نیایان می

محدود  به کابینه فقطکه  شودرا شامل میحساب آورد، سرکردگان ارشدی توان آنها را گرو  رهبری بهاز مقامات ارشد تیم بایدن که می سی نفر

 کنیم یکم میتقسی گرو  ، ما تیم بایدن را به دواین پژوهش . دراست نیز . ارتباطات کلیدی آنها با قدرتیندان شامل پیوندهای خانوادگینیستتند

ه گرو  دیگر استتت کبزرگتر از ستتی. اف. آر ]مرتبط. با . گرو  رابطه ای ندارندشتتورا  با اینآنهایی که  دو و اند متصتتل ستتی.اف.آرآنهایی که به 

 مراجیه کنید.ا 2و 1توکراتیک آمریکا دارد. ) به فهرستبا بخش بزرگتر طبقه پلو تریارتباطات گسترد 

یافتگی انکه با سازم از گرو  کوچکی تشکیل شد کراتیک حاکم در ایالات متحد  که دارای قدرت و ثروت نامحدودی است، تودار پلوطبقه سرمایه

 یینی ر عنصرچهابه باید  . برای کاوش ]ارتباط تیم بایدن. با این طبقه،هستند ای در خود و برای خودطبقه ]آنها. .ندکبسیار از منافع خود دفاع می

 .نیمافراد متصل به آنها، نظر بیافکو  هستند متصل کراسی آمریکاوکه بیش از هیه به پلوت نهادهایی، این نهادها ، کارکردهاینهادهای این طبقه

 ا1) فهرست شیار   تیم بایدن ]ارتباط. سی.اف.آر با

 از طریق  8، ارتباط با اوبر7خانواد ، دانشگا  هاروارد و دی.ال. ای پیپر  میانجیجیهور )ارتباط با سی.اف.آر به، میاون رئیس6کاملا هریس

 خانواد ا

 های هاروارد و کلیبیا، یکی از موستسین وست ، فارغ التحصتیل از دانشتگا  وزیر امور خارجه )عضتو گرو  ستی.اف.آر ،9لیکنآنتونی ب

  ا10اگزک

 ا 12و عضو بروکینز التحصیل دانشگا  یل و هاروارد ، فارغسی.اف.آروزیر امور دارایی )عضور گرو   ،11ژانت یلن 

 ا14سی.اف.آر و عضو آلبرایت استون بریجدفاع) عضور  وزیر ،13لوید آستین 

 سفیر ]آمریکا. در سازمان ملل )عضو سی.اف.آر و آلبرایت استون بریجا15گرینفیلد-لیندا توماس ، 

 ا17راو پرایساز اعضا گرو  مشاوران اقتصادی )مدیر سی.اف.آر، فارغ التحصیل از پرینستون و عضو  ،16سیلیسیا رز 

                                                           
6 Kamala Harris 

Piper DLA 7  گردد.بازمی 5002شرکت چند ملیتی حقوقی که تاسیسش به سال 
8 Uber 
9 Antony Blinken 

WestExec 10 .یک شورا راهبردی مشورتی که عیدتا توسط اعضا تیم رئیس جیهور سابق اوباما تاسیس شد  است 
11 Janet Yellen 

Brookings12  دهند.های خصوصی مشاور  میها و شرکتالیللی به دولتهای داخلی و بینیک اتا  فکر مطرح که دربار  سیاست 
13 Lloyd Austin 

GroupAlbright Stonebridge 14  دهد.ها در سراسر جهان مشاور  میهای چند ملیتی و دولتالیللی استراتژی کسب و کار که به شرکتیک نهاد بین 
15 Linda Thomas-Greenfield 
16 Cecilia Rouse 

Rowe Price17   دهد.نابع سرمایه را ارائه میدر اختیار قرار دادن مراو پرایس یک شرکت مدیریت سرمایه است که خدماتی مانند مشاور  کسب و کار و 
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 ا19وزیر امنیت داخلی ) عضو سی.اف.آر و ویلیر هیل ،18ورکاسیآلخاندرو ما 

 و عضو ویلیر هیلا ا)نشریه اصلی سی.اف.آر 21مشاور امنیت ملی )نویسند  مجله فارین افیرز ،20جیک سالیوان 

  ا23رزیو ما یاوملونالتحصیل هاروارد و عضو رئیس دفتر ) ارتباط با سی.اف.آر از طریق پیوند خانوادگی، فارغ ،22کلاینران 

 اتحصیل دانشگا  ییلا نیایند  ویژ  ]مسائل. اقلییی ) ارتباط با سی.اف.آر از طریق پیوند خانوادگی و فارغ ،24جان کری 

 التحصیل هاروارد، آکسفورد و استفوردا عضو سی.اف.آر، فارغ ، رئیس شورای ]امور. داخلی )25سوزان رایس 

 ا27التحصیل آکسفورد و عضو کارنگیرئیس اطلاعات مرکزی )عضو سی.اف.آر، فارغ ،26ویلیام جی.برنز 

 ا29یاالتحصیل از هاروارد و آکسفورد و عضو گرو  آساقیانوسیه )عضو سی.اف. آر، فارغ-میروف به تزار منطقه هند ،28کرت ام. کیپل 

 ا31وزیر کشاورزی )عضو سی.اف.آر و عضو شورای توسیه صادران لبنیات آمریکا ،30توماس ویلسک 

 ا33گذاری پونت جودیتالتحصیل از آکسفورد و عضو شرکت سرمایه)عضو سی.آف.آر، فارغ یبازرگان ریوز ،32یوندویر نایج 

 التحصیل از هارواردارئیس دفتر ]مرکز. علم و فناوری ) عضو سی.اف.آر و فارغ ،34اریک اس لندر 

  ا36مشاور رئیس جیهور )عضو سی.اف.آر و کرینیر ،35زینتسجفری 

 منابع

 82ا 2112)واشنگتن دی، شورای روابط خارجه،  211237گزارش سالانه   

-ا 2121) شتورای ستیاست خارجی، ژانویه 38جشتن صتدستالگی  - 11تا 

های های بزرگ و گرو های فکر، شتتترکتها اتا ستتتایتها از وبنامهمیرفی

 سیاست راهبردی 

                                                           
18 Alejandro Mayorkas 

WilmerHale19  گیرد و به آنها مشاور  حقوقی های مختل  صنیت برعهد  میهای مختل  در حوز الیلی است که وکالت افراد وشرکتویلیر هیل یک نهاد حقوقی بین
 دهد.می

20 Jake Sullivan 
21 Foreign affairs   

 
22 Ron Klain 

Melveny and MeyersO’23  دهد.الیلی به کسب و کارهای مختل  مشاور  و خدمات حقوقی ارائه میشرکت حقوقی که در سطح بین 
24 John Kerry 
25 Susan Rice 
26 William J. Burns 

Carnegie27   های ملی در آمریکا که در نیویورک قرار دارد.ترین بنیادهای اعطای کیکیکی از قدییی 
28 Kurt M. Campbell 

Asia Group29  دهد.ای که در حوز  روابط دولتی، ورود به بازار و سیاست حوز  عیومی در کشورهای آسیایی خدمات ارائه مییک نهاد مشاور 
30 Thomas Vilsack 

ouncilUs Dairy Export C31   کند. سر جهان تلاش میشرکت غیرانتفاعی که در جهت افزایش تقاضا محصولات لبنیات آمریکا در سرا 
32 Gina Raimondo 

Point Judith Capital 33 کند.گذاری میافزاری و فناوری سرمایههای خدمات نرمالیللی که در حوز یک شرکت بین 
 

34 Eric S. Lander 
35 Jeffery Zients 

ranemereC36  دهد.های مختل  که خدمات دیگری مانند ایجاد استراتژی کسب و کار ارائه میگذاری در حوز یک شرکت سرمایه 
37 Annual Report 
38 Celebrating a Century 



Tajrishcircle.org 
 

ییر ها و تغ، شکل دادن اجیاعدستورکارهاریزی پیشرفته، مطرح کردن های اصتلیا برنامههای فکر )هیرا  با رستانه: کارکرد اتا های فکراتاق

د آنها برای پیش بر را و افرادی کنندپیشنهاد میهای مشخصی را دولت است. آنها هیچنین سیاست مشخص هایافکار عیومی به نفع ستیاستت

تر استتتت که فکرها در آمریکا وجود دارد، اما ستتته تا از آنها برای طبقه حاکم پر اهییت . تیداد نامحدودی از این اتا نیایندپرورش و انتخاب می

 ،متحد الاتترین اتا  فکر سیاسی ای، پر اهییتهاشود. بین این سازمانمی بروکینز عی کارنگی و موسسهسی.اف. آر، موسسه غیرانتفاگرو  شامل 

. به هیین دلیل]به .یاری رساند ای کلان آمریکا هاستراتژی به طرحبیش از صتد سال است که  مدتبهاستت. ]این اتا  فکر.  ستی.اف.آر گرو  

کند. این اتا  فکر می ت که امپریالیسم آمریکا را ترویجراتیک اسمقام پلوتوکیک بدنه عالیسی.اف. آر  .است شد نیز ملقب  استریتاتا  فکر وال

 ست کها گیرند عضو آر یک سازمان-اف-سی انحصاری آمریکا است. درواقع-مالی قدرتیندترین ارگان خصوصی جهان و اتا  فکر اصلی سرمایه

  پردازد.میدار در آمریکا طبقه حاکم سرمایه نفعها بهاجیاعدهی شکلراهبردی و  هایریزطرح، دستورکارهابه ارائه ، ا شبکه گسترد ب

آغاز  د. از هیانشتتو لد تبدیای برای خوطبقه به ای درخود بلکهتنها به طبقهکند که نهدار کیک میآر به طبقه ستترمایه-اف-های ستتیفیالیت

این  .گشتهدایت میداران مالی وال استریت در نیویورک سترمایه اش توستط بود که شتبکهتاستیستش، ]این ستازمان. ارگانی پشتت صتحنه 

 ت،دول. هیچنین ]هیوار . شوندهای برتر آمریکاا حیایت میخصوص از دانشگا ای )بهداران توسط متخصصان متحد خود در طبقه حرفهسترمایه

از هیان ابتدا مفهوم امپریالیستتتی طبقه  ین شتتورا اد. کننای از آنها میپشتتتیبانی گستتترد های جامیه های غیرانتفاعی، قانون و رستتانهستتازمان

در  مم در منطقه و ههیچنین بانی ترویج برتری هژمونیک آمریکا ه کرد  است. سی.اف. آر رویجا را مطرح و تمنافع ملی آمریک دار یینیسترمایه

و هیچنین قرار دادن هزاران نفر از اعضا و رهبران خود به درجات عالی  به اهداف، مشخص کردن برنامه سیاسیاین نهاد در رسیدن  جهان بود .

 . عیل کرد  استموفق ]تاکنون. بسیار سیاسی 

 

  ا2)فهرست شیار   های فکر با تیم بایدنارتباطات دیگر اتاق

 اطلاعات ملی )عضو کارنگی و وست اگزگا، رئیس سازمان 39آوریل هینز 

 ا41التحصیل هاروارد و ییل، عضو میلر اند شوالیر)فارغ یتجار ند ینیا ،40یتا نیکاتر 

 التحصیل از دانشگا  نیو مکزیکواوزیر کشور )فارغ 42دب هالند 

 ا44التحصیل هاروارد و عضو آرنولد اند پورتردادستان کل )فارغ 43مریک گارلند 

  ا46وزیر کار )عضو سابق اتحادیه ساختیان 45مارتی والش 

 التحصیل از دانشگا  استفورداوزیر بهداشت و ]منابع. و خدمات انسانی )فارغ 47خاویر بسرا 

 اتحصیل دانشگا  ایالتی اوهایواوزیر مسکن و توسیه شهری )فارغ 48مارسیا فاج 

                                                           
39 Avril Haines 
40 Katherine Tai 

Miller & Chevalier41  دهد.گذاری، امور مربوط به مالیات و .. میالیلی در حوز  منافع سرمایهیک سازمان حقو  که مشاور  و خدمات بین 
42 Deb Haaland 
43 Merrick Garland 

Arnold & Porter44  دهد. دمات حقوقی ارائه میها و افراد مشاور  و خهای مختل  حقو  تجاری و کسب و کار به سازمانیک شرکت حقو  چند ملیتی که در زمینه 
45 Marty Walsh 

building trades unions46   تشکیل شد  است 4001اتحادیه کارگری ساختیان در آمریکا در سال  41کارگری که از بهم پیوستن  فدراسیونیک. 
47 Xavier Becerra 
48 Marcia Fudge 
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 ا51و مکینزی 50گرو  کوهنالتحصیل هاروارد و آکسفورد، عضو وزیر حیل و نقل )فارغ 49پیت بوتجاج 

  التحصیل هاروارد و دارای سابقه کار برای چندین شرکت بزرگاوزیر انرژی )فارغ 52جنیفر گرنهلم 

 التحصیل دانشگا  کنتیکتاوزیر آموزش و پرورش )فارغ 53میگل کاردونا 

 ا55وزیر امور کهنه سربازان )عضو مارکو ادوایزر 54دنیس مک دونا 

 ا57التحصیل دانشگا  ییل، عضو مرکز پیشرفت آمریکامشاور سازمان برنامه و بودجه ) فارغ 56نیرا تاندن 

 ا59زیستزیست )عضو صندو  دفاع از محیطرئیس سازمان حفاظت از محیط 58مایل اس ریگان 

و از پیشگامان شورا  عضو اینسال  11فلر به مدت برای میال، دیوید راک شود.می قدییی رهبری و تامین مالی راسیآر توستط پلوتوک-اف-ستی

یا با بود  ا عضو این نهاد درصد 1.61نفر یا هیان  01نفر از اعضا کابینه بایدن )از  11آید. می حسابآن به صورت تاریخی به های مالیکیک

 رئیس جیهور کاملا هریس، وزیر امورتوانیم به میاون را مشاهد  کنید.ا از جیله ]این اعضای کابینه. می فهرست سه)آن  ارتباط خانوادگی دارند. 

ان، آی ویلیام جی.برنز، مشاور امنیت ملی جیک سالیو-آی-خارجه آنتونی بلیکن، وزیر امور دارایی ژانت یلن، وزیر دفاع لوید آستتین، رئیس ستی

غییرات دفتر ران کلین، نیایند  امور ت رکاس، رئیسییوندو، وزیر امنیت داخلی الخاندرو مایووزیر کشتاورزی توماس ویلستک، وزیر بازرگانی جینا ر

-کرت. اک کیپل، سفیر سازمان ملل متحد لیندا توماس اقیانوسیه-مشتاور مستائل هندجان کری، رئیس کنستول محلی ستوزان رایس،  اقلییی

داشتن .   کنیماشار س، مدیر بخش علم و فناوری اریکس، اس لاندر و مشاور جفری زینتزگرینفیلد، رئیس کنستول مشتاورات اقتصادی سیسلیا ر

ه برخی از این اعضا کابین ای از تیهد به ستی.اف.آر است.های هنگفت ستالیاته، نشتانهارتباطات ضتروری، تلاش برای عضتویت و پرداخت هزینه

ش نیز عضو عیوی ، بلکه هیسرش، پدرش وتنها عضو این نهاد بود برای میال آنتونی بلیکن نهآر دارند. -اف-برد  شد  نزدیکی خاصی با سینام

نیز از اعضا قدییی  60های بوستنهاد را پرداخت کرد  است. کری از برهینحق عضتویت سالیانه ن، بلیکن 2118از ستال  .هستتندآر  ستی.اف.

خانواد  کری عضتتو کند. هیچنین چهار تن از اعضتتا تجاوز می میلیارد دلار  1وت خانوادگیش از که ثر شتتودکراستتی مالی محستتوب میوپلوت

. بسیار دیگری بود  2111آر در سال -اف-ستقل سیاعضا گرو  تحقیقاتی م است. ویلسک از  2112اد از سال مدیر نه ستی.اف.آر هستند. رز

 اشار  کنیم. 2111در ژوئن  توانیم، به سخنرانی مایرکاس،سخنرانی کردند که از جیله آنها می از اعضا کابینه نیز در جلسات شورا

ه عضو ک هستند از آن هفد  نفر مطرح شد  در فهرست یک تنها کسانی کلاین  رئیس جیهور و رئیس دفتر ریاست جیهوریکاملا هریس میاون 

 2110نیز بود از ستتتال  . خواهر هریس مایا که مدیر کارزار انتخابتیشارتباط قرار می گیرنددر  اد نبود  و از طریق خانواد  با ستتتی.اف.آراین نه

 . انتخاب شدبه عضویت این نهاد  .211است. هیسر کلاین، مونیکا مدیا، نیز در سال  سی.اف.آرعضو 

                                                           
49 Pete Buttigieg 

Cohen Group50     دهد.های بزرگ ارائه میکه خدماتی مانند مشاور  راهبردی، کیک عیلی و.. به کسب و کارها و شرکتیک نهاد مشاور  کسب و کار 
yMacKinse51  ند.کنهای مهم برای رهبران فراهم میاندازهای صحیحی را دربار  بخشها و چشمیک سازمان پژوهشی در زمینه اقتصاد و کسب و کار که ادعا خود بینش 

52 Jennifer Granholm 
53 Miguel Cardona 
54 Denis McDonough 

Macro Advisers55  دهد.گذاری که خدمات مختلفی در حوز  کسب و کار ارائه مییک سازمان مربوط به امور سرمایه 
56 Neera Tanden 

Center for American Progress57  ها و مقامات ارائه گذاری عیومی که دیدگا  اقتصادی و اجتیاعی لیبرال دربار  امور به دولتیک سازمان تحقیقات سیاست
 دهد.می

58 Michael S. Regan 
Environmental Defense Fund59  کند.زیست و حل مشکلات اقلییی تلاش مییک سازمان غیرانتفاعی که در جهت دفاع از محیط 

Boston Brahman 60  شودمیگردد، گفته های اولیه تاسیس آمریکا بازمیها پرنفوذ که ریشه قدرتشان به سالمییولا به اعضای قدییی خانواد. 
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قاله بیش از پنج مهای اخیر، کرد  است. او در سال نان پیوند نزدیک خود را با آن حف جیک سالیوان اگرچه دیگر عضو این نهاد نیست، اما هیچ

 .پرداخته استسخنرانی به ازمان نیز بارها نین. در مرکز نیویورک این سنوشته و ]هیچنال این نهاد یینی فارین افیرز برای ژور

ای برای این ژورنال بنویستد. درواقع بایدن و سناتور الیزابت وارن تنها در نهایت بایدن نیز اجاز  پیدا کرد  بود که در جریان کارزار انتخاباتی مقاله

 هایشان در فارین افیرز دعوت به عیل آمد. خود و اید کاندیداهای انتخاباتی بودند که از آنها برای تبلیغ 

ا و موسسه غیرانتفاعی .111تاسیس ) ینزآر دارند، موسسه بروک-اف-دو تا از دیگر اتا  فکرهای، پلوتوکراستی قدیم که پیوند تنگاتنگی با سی

سانان ربود  است. هیچنین بزرگترین یاریآر نیز -اف-رئیس موسسه بروکلین هییشه عضو سی 2112ا است. از سال 1111)تاسیس  کارنگی

ورگانا م-پی-آرا و نهادهای حامی آن )مانند بانک جی-اف-رئیس سی ) مانند دیوید روبن اشتاینآر -فا-اعضتا برجسته سی موستسته بروکینز

غیر ه . موسسباشتندها مین نهادآوریل هاینس عضتو ای رئیس ستازمان اطلاعات ملیهستتند. سته نفر از اعضتای تیم بایدن یینی یلن، رایس و 

-آر بودند و رئیس کنونی سی-اف-عضو سی .118این موستسه از سال  یآر دارد. تیام روستا-اف-نیز پیوند نزدیکی با ستی کارنگی انتفاعی

یا برنز و س کابینه بایدن، رئیس یآر بود  است. دو نفر از اعضا-اف-پیش از رئیس شدنش در سی از کارمندان ارشد کارنگی آر، ریچارد هاس-اف

 . اندنیز داشته های رهبری را در کارنگیپستسابقه جیک سالیوان 

تاسیس  2110در سال  . ]این موسسه.استمرکز پیشترفت آمریکا  بود  دیگران ازبا تیم بایدن بستیار جدیدتر  آخرین اتا  فکری که رابطه اش

ی با جریان پیوند نزدیک که بود  روهای حزب دموکراتتا  فکر متیلق به میانه. نیورا تاند مدیر، رئیس و عضو ارشد این اتا  فکر است. این اشتد

-آف-ز آنها با سیگردد. بسیاری اکراتیک تامین میتوجدید میلیارد طبقه پلو یکلینتون حزب دارد. بودجه این اتا  فکر بیشتر توسط اعضا-اوباما

ا یکی از .110بنیاد فورد )تاسیس توانیم به جورج سوروس، مایکل بلومبرگ و گلن هتچینیز اشار  کنیم. آر نیز مرتبط هستتند. از جیله آنها می

رای پیشرفت به مرکزی ب ،. این نهاد و دیگر افراد طبقه حاکمآیدحستاب میاین اتا  فکر بهبع مالی کراتیک دیگر منترین ]نهادهای. پلوتوقدییی

. این نکته لازم دنتقویت نیای ،رهبری برنی سندرزدربرابر جناح پیشرو به را کارتر حزب دموکراتعناصر محافظهکنند تا آنها آمریکا کیک مالی می

درصد رای دهندگان حزب دموکرات متیایل  81به ذکر است که نیایندگان بسیار کیی از جناح پیشرو در تیم بایدن وجود دارد، درحالی که تقریبا 

 به این جناح هستند. 

اکیرا  د. این افرادنصورت نزدیک با این چهار اتا  فکر ارتباط داردهند  تیم بایدن بهتشکیل نفردرصدا سی  060.بیش از نص  )نوزد  یا بستیار 

 هستند.گیران اقتصادی و سیاست خارجی تیم بایدن تصییمشامل 

تحت عنوان مشتاوران خصتوصی  یهایقدرت گرو های اخیر ما شتاهد رشتد چشتیگیر تیداد و در دهه :های مشااوران اساتراتکی گروه

قابلیت ها و تخصص، رابطه از . آنهااستتنام هیکاران کستینجر بنیاد هنری کستینجر به ها،ترین این گرو ایم. یکی از برجستتهاستتراتژیک بود 

دولت بهر   هاا و اعیالاز قراردادها )مصوبهکنند تا های خصوصی و صاحبان ثروتیند پلوتوکراتیک استفاد  میمنظور کیک به شرکتای بهشبکه

رو  هیکاری استراتژیکی با یک گ . وست اگزک،مرتبط است نام وست اگزکهای مشتاوران بهببرند. تیم بایدن بیش از هیه به یکی از این گرو 

ا ص ژئوپلوتیک و ستتیاستتی و رابطه بصتتگذاری و ارائه تخخصتتوصتتی به نام شتترکای اقتصتتادی پاین آیلند دارد. اید  پشتتت این بنیادها ستترمایه

تر است. اعضای تیم بایدن از جیله بلینکن، آستین و هاینس هیه عضو این دو بنیاد هستند. درواقع بلینکن های بزرگ و هیچنین کوچکشرکت

این سازمان از »شد   ذکر اینطور سایت پاین آیلنددر وب از تاسیس آن تاسیس کردند. هدف 2111را در سال  کتوستت اکس ،و میشتل فلورنی

ا . هر کدام از هیکاران سیاسی متشکیل شد  است هیرا  اعضای ارشد سابق دولت و مقامات نظامیگذاری بهیک گرو  با تجربه در زمینه سرمایه

های طرف قرارداد با پاین شرکتها به ها، بستتن تراکنشها، بردن مزاید ، تحلیلهابرقراری میامله به ،گذاریای در سترمایهبه هیرا  افراد حرفه

 .«کنندکیک میآیلند 

ری که . افشاگکنندمیو صاحبان ثروتیند استفاد  و از آن درآمد کسب  طبقه حاکمهای اعضتای سابق دولت از ارتباطات درونی خود برای شرکت

برخی از این مشتتریان را مشتخص کرد  که شامل بویین ، بلک استون، بانک آمریکا، آلفبتوگوگل، ای تی تی، اوبر،  ،اتفا  افتاددربار  بلینکن 
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آیند. می حسابآر به-اف-جز اوبر و سافت بنک از اعضای نهادی سیشود. تیام این مشتریان بهنزی مییبوک، لازارد و مک کسافت بانک، فیس

 نهاد دارد. نمیلیون دلاری بلینکن در ای 161د ها حاکی از گرفتن دستیزگزارش

گذاری ت نامیبریج است که بخاطر وزیر سابق امور خارجه یینی مادلین آلبراهای مشتاور  استراتژیک، گرو  آلبرایت استونیکی دیگر از این گرو 

ر مرکز است. داکنون مدیر افتخاری ا آلبرایت، کردمیو د  سال این مرکز را مدیریت )ا .بودآر -اف-ها عضو سیشتد  استت. ]آلبرایت. نیز ستال

وجود دارد که در آن ادعا شد  مشاوران این نهاد،  های بزرگشرکتاز ستایت آلبرایت استتون بریج تبلیغی مبنی بر کیک گرو  به مشتتریان وب

 گرینفیلد پیش از پیوستن به تیم بایدن مشاور میاون رئیس بنیاد آلبرایت استون بریج بود  است. -لیندا توماس.«  کنندمیبازبازارهای جهانی را »

ر از اعضای . پیت بوتجاج یکی دیگشد تاسیس ،ویلیام کوهن آر-اف-سی اسبقرئیس و  گرو  دیگر، گرو  کوهن است که توسط وزیر سابق دفاع 

نزی عضو شرکتی یکار کرد  است. بوتجاج و رایس هر دو هیچنین برای مک 2111و  2118های سال هن دروبرای گرو  ک است که تیم بایدن

اور  دهد. گرو  آسیا مشبهبود شرایطشان مشاور  می منظورهای چند ملیتی بهشرکت ی ازبسیار اند. این نهاد بهرستانی کرد خدمت آر-اف-ستی

 . تزار بایدن کرت کیپل عضو ارشد این نهاد است.برعهد  داردرا ها در قار  آسیا مالی برای استراتژی شرکت

وتیک به نگرانه ژئوپلهای آیند آخرین گرو  مشتورتی استتراتژیک مرتبط با ]تیم بایدن. گرو  مشاوران هیکار مارکو است. ]این گرو . بر مشورت

ن دیان این گرو  هستند. سالیوان و دنیس مک دونا از اعضای تیم بایترین مشترشترکا شرکتی و دیگران تیرکز دارد. اوبر و لیفت دو تا از میروف

جریان  رد ود  و سالیوان نیز نیایند  گرو هیئت مشتاوران جهانی گرو  ب هستتند که ستابقه کار برای مارکو را دارند. ]هیچنین. ویلیام برنز عضتو

اتژیک های مشاوران استرارشد تیم بایدن وابسته به این گرو  ز سی تا عضوطورکلی. د  تا اهای کارگری بود  استت. ]بهبا اتحادیهمذاکرات اوبر 

 هستند. 

دهند تا ثروتی عظییی را برای صتتاحبان ستتامان می را این نهادها نیروی کار و منابع طبییی برای تولید کالاها و خدمات :ی بزرگهاشاارک 

ها خدمت عنوان هیئت مدیر  این شرکتهای بزرگ مشاور  دادند یا بهاین شرکت کراتیک خود خلق کنند. تیدادی از اعضای کابینه بایدن بهتوپلو

ل بیش از هفت میلیون دلار بخاطر دو ستتااو  برای  آشتتکار شتتدر این لیستتت استتت. در افشتتاگری که انجام شتتد ، ترین فرد داند. یلن مهمکرد 

سیتی گروپ )تقریبا یک میلیون بخاطر نه سخرانیا هج فاند سیتادل ها شامل های مالی بدستت آورد  است. این شرکتستخنرانی برای شترکت

)بیش از هشتتصتد هزار دلار بخاطر سته ستخرانیا، گلدمن ساکس، بارکلی، یو بی اس، استاندارد چارتد، کردیت سوسایس، بی ان پی پاریباس و 

هزار دلار دریافت کرد  است. این درآمدزایی از  011از گوگل بود  استت. یلن هیچنین بخاطر مشتاور  و سخنرانی برای گرو  مالی ماگلن بیش 

 شرکت بزرگ را دارا است. 10سهام بیش از ها دلار دارایی، شامل مالکیت او اکنون میلیون  مند کرد  است؛خدمات دولتی او را بسیار ثروت

دارانه دارد. بیش از آنکه میاون رئیس جیهور سرمایههای مهم و دیگر نهادهای کاملا هریس، میاون رئیس جیهور نیز نزدیک خانوادگی با شرکت

شود. شوهرش شریک دی ال ای پایپر یکی شرکت چندملیتی حقوقی بود  است. خواهرش مایا  نیز در ام اس ان بی سی، بنیاد فورد بود  است و 

ارشد در اوبر غول اقتصادی  نون نیز مدیر حقوقیعنوان استتاد مدعو در هاروارد درس داد  استت. هیسر او تونی وست رایزن پپسیکو بود  و اکبه

شد   ها و حقو  کارگران بارها نقدگیری قوانین محلی و از بین بردن اتحادیهاست. اوبر برای اعیال غیراخلاقی، نادید مبتنی بر قراردادهای موقت 

 است.

نیز هست. این شرکت مدیریت ثروت  61اک مالی تی. رو پرایسز هیزمان با ریاست دانشگا  پرینستون، عضو هیئت مدیر  نهاد اشترسیسلیا ای. ر

میلیاردا را تحت مدیریت خود داشت و احتیالا این عدد تا به امروز نیز افزایش پیدا کرد  است.  11161تریلیون دلار ) 1نزدیک  2112تا ستال 

 کراتیک است. توی عید  پلو. پی مورگان چیس، لاک هد مارتین و دیگر نهادهاتی. رو پرایس دارای ارتباط با جی
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از ارتش بازنشست شد. او ]پس از بازنشستگی. هیچ تیللی برای پیوستن به بخش خصوصی نکرد و با استفاد  از  .211ژنرال آستتین در آوریل 

میلیون  168نه کل پاداش او از این شغل سالیا 2122پیوست. گزارش شد  است که تا سال  62سرمایه خدمات دولتی خود به هیئت مدیر  ریتون

 شد.  2112و شرکت دارویی تنه در سال  2111دلار بود  است. هیچنین او مدیر شرکت نوکور در سال 

الیللی هایی نیز شریک شرکت حقو  بینعنوان قاضی گذراند  است، اما برای سالدان اگرچه بیشتتر زندگی شغلی خود را بهمریک گارلند حقو 

رو میلیون دلار است. او از نظر سیاسی فردی میانه 21میلیون دلار و حداکیر نیز  .16گزارش شد  که دارایی او حداقل آرنولد و پورتر بود  استت. 

 و لیبرال است. 

 شرکت مارنیت مارین، داو کییکیال، یونیورسال فارست پروداکتس و تالیر بنکورپ را داشته است. خدمت در گرنهولم وزیر انرژی سابقه

تین نهاد . او نخستتپذیر در رود آیلند بود دار ریستتکضتتای کابینه بایدن رییوندو نیز پیش از کار در بخش دولتی، یک ستترمایهیکی دیگر از اع

شد. شوهر نام پوینت جودیت کپیتال را تاسیس کرد  بود که توسط نهاد خصوصی بین کپیتال پشتیبانی میپذیر در این ایالت بهدار ریسکسرمایه

 کند. کنزی کار میاو نیز برای مک

های بزرگ قرار دارند، کار کرد  است. الیللی که در خدمت شرکتادی بایدن پیش از کار در دولت، در نهادهای مهم حقوقی بینتای مشاور  اقتص

 111 درصد از 81های آنها دانسایت میلر اند چیلور اشار  شد  که حقو در وب است. هداشتمیلر اند چیلور سابقه فیالیت  کنزی واو در بیکر مک

اند مقامات ارشدی در دولت آمریکا داشته» انهایشداناز حقو « تیداد قابل توجهی»اند که د. آنها هیچنین افزود نکنشرکت برتر را نیایندگی می

 « اند.رسانند را نوشتهمقررات و قوانینی که از طریق آنها به مشتریان کیک میاز و بسیاری 

بایدن برای -ترین نهادهای حقو  جهانی کار کرد  است. او پیش از پیوستن به کابینه اوبامانیز برای دو تا از مهم اطلاعات داخلی،ر وزی مایرکاس،

الیللی ویلیر کاتلر پکرین  دوبار  به بخش خصتوصی بازگشته و در نهاد بین 2111آنجلس کرد  استت و در ستال ملونی اند میرس در لس-او

آنها بود  است. ویلیر اخیرا عنوان دوم را در لیست نهادهای  11-دی سی فیالیت داشته است و عضو تسک فورس کووید نگتنواشهیل و دور در 

 حقوقی بزرگ کسب کرد  است. 

پیش از پیوستتن به صندو  حفاظت از محیط زیست د  سال در این سازمان کار  مایکل اس. ریگان، رئیس ستازمان محافظت از محیط زیستت

شود. کراتیک حیایت میتوزیست یک سازمان جریان اصلی، مبتنی بر بازار است که از طرف طبقه پلوصتندو  حفاظت از محیطکرد  استت. می

اهدا کرد  است.  به این سازمان میلیون دلار 1162 2111تنهایی در سال شود بهعنوان میال، بنیاد والتون که توسط خاندان والیارت ادار  میبه

مارت کنند  مانند والهایی آلود با شرکت هاییدهی طرحتیرکز اصلی صندو  بر شکلکرد .ا هایی که ریگان در آن کار می)یکی از هیان ستال

. ها بسازداز آن کند که چهر  محبوبیزند، انجام دهند. درعوض ]صندو . در جامیه تلاش میکه شرکت می ت تا آنها تغییرات کوچکی در آسیبیاس

 واشین  بیانیم. توانیم آن را گرینشکلی را که می

ند، فیالیت ککار صتتندو  را میعنوان رئیس بخش کارولینای شتتیالی دپارتیان کیفیت محیط زیستتت که درحقیقت هیان، ریگان بهمدتی پیش

نامه شتتد. ]دوک انرژی. متیهد شتتد که خاکستتترهای تفاهمیک مذاکرات مهیی با دوک انرژی انجام داد که منتهی بهاو در این ستتیت  داشتتت.

مایلی گاز طبییی  11.پاک کند. درعوض او مجوزی صادر کرد که تا دوک انرژی و دامنیم انرژی خط لوله  شتد ستن  را از گیاهان آلود ذغال

دادن مین با آن مخال  بودند. آنها با ستتازمانزیستتت، هم بومیان آمریکا و هم صتتاحبان زآتلانتیک کوستتت را افتتاح کنند که هم فیالین محیط

 کنش مستقیم موفق شدند که پروژ  خط لوله را متوق  سازند.  اقدامات قانونی و
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یاست جیهوری اوباما، ویلسک میروف مدت هشتت سال، ویلسک وزیر کشاورزی بایدن مشاور در امور کشاورزی در دولت اوباما بود. در زمان ربه

موسانتو  شامل محصولات سیی اقدام، ها را داد  بود. اینچراکه بیش از هر وزیر کشاورزی دیگر اجاز  تغییر ژنتیکی اورگانیسم شد،« مونسانتو»به 

 شد. راند آپ ردی نیز می

 عنوان رئیس و مدیر ارشتتد کنستتول صتتادرات محصتتولات لبنی آمریکا حقوقیبه 2121تا ستتال  2111او از زمان ترک خدمت خود در ابتدای 

دنبال افزایش صادرات شرکت و سازمان کشاورزی را که به 121گر است که بیش از . یک سازمان لابیشورا]این کرد. میلیون دلاری دریافت می

احساس سرکوب و استییار از طرف  صتراحتاو نه کشتاورزان خرد که  استت]این نهاد. نیایند  کشتاورزی بزرگ کند. خود هستتند، نیایندگی می

 ویلسک دارای سابقه طولانی خدمتشوند. زمان با بزرگ شدن این انحصارات، کشاورزان کوچک فقیرتر و بیکار میکنند. همید  میکشتاورزی ع

رگ. های بزهای بزرگ کشتاورزی است. ]درحال حاضر. کشاورزی پایدار و امنیت ملی غذایی باید در اولویت باشد و نه سود شرکتبرای شترکت

ندارد. « اختبهتر خواهیم س»با شیار  نسبتی هیچهای بایدن کرد  استت. این ]انتصاب. تبدیل به یکی از بدترین انتخاب این واقییت ویلستک را

. ی شوداحساس مجامیه روستایی آمریکا مرکز طرفداران دانالد ترامپ است و ]برای گرفتن پایگا  او. نیاز به یک نیودیل از طرف حزب دموکرات 

رای راند  شد  و بودجه بهای به حاشیهها بزرگ، دسترسی زمین برای گرو تر، محدودیت برای شرکتهای عادلانهمل قییت]این نیودیل. باید شا

 توان از ویلسک انتظار داشت. ها را نییبازسازی جوامع روستایی است. هیچکدام از این

میاون اجرایی ریاستت و کنسول اصلی در و  64یکت فانی م، لابیستت شتر63ملونی و میرز-کلاین رئیس دفتر ]بایدن. شتریک شترکت حقوقی او

 است.  65لوشن ال ال سیگذاری ریسک پذیر روشرکت سرمایه

در دولت، مدیر ارشد کراینیر یک نهاد  11-مشاور ریاست جیهوری و مسئول هیاهنگی امور مربوط به کوویدعنوان مسئولیت بهزینتس پیش از 

 خدمت کرد  است. 68برای بین اند کامپانی تراو قبلاست.  67و هریین 66هایی مانند راکفلر، ملونبه خانواد گذاری بود که متیلق خصوصی سرمایه

 خدمت کرد  است.بوک نیز و هیچنین در هیئت مدیر  فیسعضو هیئت مدیر  این شرکت بود  مدیر ارشد و وی 

توکراتیک در ارتباطه های بزرگ پلوصتتورت نزدیک با شتترکتا به8060فرد کلیدی کابینه بایدن ) 01تا از  10طور خلاصتته باید بگوییم که به

 هستند. 

مالی  هایدهند، بودجه خود را از طریق کیکمیرا به خود اختصاص  های بالاهای برتر آمریکا آنهایی که در رنکین  رتبهدانشگا  ها:دانشگاه

ها. القا کنند. یکی از کارکردهای اصلی ]این دانشگا را تربیت می ها مختل آیند  در حوز  نخبگان ها. . ]این دانشگا کنندافراد ثروتیند تامین می

م هدایی عظیاهای با بودجه و که هیگی خصوصی -های برتر آمریکاهای نخست دانشگا ها و ایدئولوژی طبقه حاکم استت. در رتبهکردن ارزش

ورد در دانشگا  آکسف شامل هاروارد، ییل، استنفورد، کلیبیا، و دانشگا  شیکاگو است. -استت ها بستیار گرانشتوند و درس خواندن در آنادار  می

 انگلستان نیز در د  دانشگا  برتر جهان قرار دارد.

 ا 0 شیار  فهرست (

 مریک حداقل یک مدرک از هاروارد دارند: بلینکن، رز، رییوندو، تای، گرنهولم، کلاین، بوتجاج  و که افرادی از هیئتت دولتت بتایتدن 

 گارلند.
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 تا از ستی مقام ارشد دولت  12ستابقه تدریس در هاروارد دارند: یلن، رایس، کیپل، لاندر و گارلند. )بنابراین  که افرادی از هیئت دولت

 های پلوتوکراتیک برتر ارتباط داشته و یا دارند.بایدن با هاروارد یکی از دانشگا 

 حداقل یک مدرک از دانشگا  ییل دارند: سالیوان، کری، یلن، تای، تاندن، رییوندو. سالیوان هیچنین که از هیئت دولت بایدن  افرادی

 تا از اعضای هیئت دولت بایدن مرتبط با دانشگا  ییل بود  یا هستند.  .سابقه تدریس نیز در این دانشگا  داشته است. )بنابراین 

  1آکسفورد دارند: سالیوان، برنز، رایس، بوتجاج، رییوندو، کیپل و لاندر )بنابراین افرادی از هیئت دولت بایدن که حداقل یک مدرک از 

 تا از مقامات ارشد دولت با دانشگا  آکسفورد ارتباط داشته و یا دارند.ا

 افرادی از هیئت دولت بایدن که حداقل یک مدرک از استفورد دارند: رایس و بکرا 

  ند.کردمدرک از دانشگا  کلیبیا دارند: بلینکن و هینس در این دانشگا  تدریس میافراد از هیئت دولت بایدن که حداقل یک 

 افرادی از هیئت دولت بایدن که حداقل یک مدرک از دانشگا  شیکاگو دارند: هینس 

 التحصیل از پرینستون هستند: لاندر، رز یئت دولت بایدن که فارغافراد از ه 

عضو کلیدی کابینه بایدن مدارک خود را از این دانشگا  گرفتند و یا در این د  دانشگا  برتر کار  هیجد  )یا شتصتت درصتدا از ستی 12ابراین بن

 های جهان تربیت شد  است.گراترین دانشگا ترین و نخبهخوبی توسط گراناند. این گرو  متخصص بهکرد 

 ]در دول  بایدن[ نمایندگان طبقه کارگر

در این  دار حاکم دارند، حداقل پنج فرد متخصصو پیشتینه نزدیک با طبقه سترمایه روابطدرحالی که اکیریت کابینه بایدن )بیستت پنج از ستیا 

 شتامل میگوئل کاردونا وزیر آموزش، مارسیا فاج وزیر مسکن و ن اکیریت طبقه کارگر هستتند. این افرادوجود دارد که بیشتتر نیایندگا هم کابینه

 .می شودوسیه شهری، مارتی والش وزیر کار، خاویر بکارا وزیر بهداشت و منابع انسانی و دب هالند وزیر امور داخلی ت

ها نوشته و او تز خود را دربار  نابرابریتیکت گرفته است. اکاردانا وزیر آموزش، لیستانس خود را دانشتگا  ایالتی و دکترا خودش را از دانشگا  کان

اما  از میلیی در کلاس چهارم آغاز کردآموزان ستتفید و ستتیا  کار کرد  استتت. او کار خود را های موجود بین دانشوی تفاوتطور تخصتتصتتی ربه

ا رستتید. در ستتال ترین در ایالتجوانستتالگی  22)در هاس مدیریتی مدرستته بخشتوجهش در یک زمان بستتیار کوتا  بهدلیل صتتلاحیت قابلبه

 های ضدآموزشی و مخرب بتسیتیکت منصوب شد. امیدواریم ]که او در منصب جدید خود. سیاستکانا آموزش ایالتمقام عالی بخش به 2111

 دووس )وزیر ارتجاعی آموزش ترامپا را میلق نیاید.

  نشتتگااز دا را و آموخته دانشتتگا  ایالتی اوهایا استتت و هیچنین مدرک حقنیایند  اوهایو در کنگر  دومین فرد از این گرو  استتت. او دانش فاج

وی مسئله دست آورد تا بتواند رنیایند  کنگر  کلایبرن قصتد آن را داشتت که وزارت کشتاورزی را به ایالتی کلیولند گرفته استت. فاج در اتحاد با

لستتک به وی ز پیش نبرد واما این لابی کاری ا د فقیر کار کند. اگرچه آن دو برای گرفتن این منصتتب لابی کردند،تامین غذایی طبقه کارگر و افرا

، این موضوع را مطرح ن خود نیود. او با دلخوریآاز را ، فاج وزارت مستکن و توسیه شهریجای آنبه اج وزیر کشتاورزی شتد. ]درنهایت.جای ف

یه مسکن و توس )وزیر« افرادی میل من استت، دست بکشند. ین نگا  که تنها برخی از نهادها مناستبباید از ا» کرد که رهبران حزب دموکرات 

 آمریکایی بود.ا-شهری ترامپ، بن کارسون نیز فردی آفریقایی

 بوستتتون رهبری اتحادیه کارگران ستتاختیان عنوان شتتهرداروالش وزیر کار، یک رهبر با ستتابقه اتحادیه کارگری استتت که پیش از انتخابش به

 شدا مورد حیایت قرار گرفت. داری تراماکا می)که شامل وزیر خزانه AFL-CLOبوستون را برعهد  داشته است. انتصاب او قویا توسط رهبران 

کراتیک وتوزیر بهداشت و منابع انسانی بکارا اگرچه لیسانس و مدرک حقو  خود را از دانشگا  استفورد گرفته اما هیچ رابطه مشخصی با طبقه پلو

 آنجلس در کنگر  بود. شود، نیایند  لس ابعنوان دادستان کل کالیفورنیا انتخحاکم ندارد. او پیش از آنکه به
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 the Lagunaاستتتت. مادر او عضتتتو  ی آمریکاییا برای پستتتت وزارت داخلیآخرین نیایند  از طبقه کارگر در تیم بایدن هالند )فردی بوم

Pueblo people of New Mexico دریایی شتتود، ستتابقه نظامی در نیروی نروژی محستتوب می-بود و پدرش که یک آمریکایی

سرپرست  مادر عنواندر جوانی به در کودکی تجربه کرد. هالندمدرسته دولتی مختل  را  31دلیل عضتویت در یک خانواد  نظامی، او داشتت. به

 لی،التحصیود را از دانشتگا  نیومکزیکو گرفت. پس از فارغمدرک لیستانس حقو  خ ستالگی به کالج برود اما پس از آن 82خانوار نتوانستت تا 

 آمریکایی بومی استتتت که وزیر داخلی شتتتد. او اولین برگزید به نیایندگی کنگر   8132و در ستتتال  الیت خود در حزب دموکرات آغاز کردفی

 آید.حساب میهای فسیلی بهصنیت سوخت شود. وی هیچنین، منتقد سرسخت،می

 خواههای هر دو حزب دموکرات و جمهوری در سیاس  طلبیو گوناگونی سازیمحروم

)دلیل اصلی آن خدمت مستقیم به پلوتوکراسی از طریق  قه کارگر چند ملیتی آمریکا نداردخوا  چیزی برای عرضه به طباز آنجاکه حزب جیهوری

هایی شو رنجتشدید مسائل فرهنگی  را بر های بزرگ و دیگر امتیازات است.ا تیرکز خودزدایی، یارانه برای شرکتها، مقرراتقطع کردن مالیات

مشکل اصلی آن است که این سیاست مبتنی بر سرکوب دیگران . چرخدمی هاسازیا سفیدفاشتیستتی )محرومهای که حول ستیاستتقرار داد  

انداز طبقه پلوتوکراتیک استتت، چراکه داری، استتتییار و امپریالیستتم آمریکاا. این رویکرد دارای نقاط قوت برای چشتتماستتت. )تاریخ قدییی برد 

برای پیروزی  انخواهفتح کرد. حداقل از زمان نیکسون این را  اصلی جیهوری ]در نتیجه. متفر  و را طبقه کارگر توان، میپرستینژاد  انجیمیبه

 های متنوع تاکید کرد  است. و ادار  کشور بود  است. حزب دموکرات هیوار  جهت مخال  را پی گرفته است و  بر لزوم تحول و نیایندگی گرو 

ارای حتی د دارند. بسیاری از آنها نزدیک با طبقه میلیارد پلوتوکراتیک درصدا رابطه 2131نفر از کابینه بایدن )حدود  82بررسی ما نشان داد که 

ور ممربوط به ا هایترین و قدرتیندترین مناصتتب خصتتوصتتا جایگا هماند، متر توانستتتههای قویرابطه و افراد دارای ارتباطات چندگانه هستتتند

وخته است و ها فرگوناگونی به آمریکایی میابه نیایندگیبا اینحال ]حزب دموکرات. این اعضا را به دی و سیاست خارجی را ازان خود نیایند.اقتصا

کردند،  رفقدرت صها به انباشت سرمایه از طریق کارگزاری به تن. اینکه اکیر آنها کل زمان خدمت خود را کنیمرا باور ما احتیالا باید این مستئله 

های ستتیاستتی که توستتط حزب دموکرات اعیال کنند. کنشآنها اکنون منافع مردم را نیایندگی می یکبار .نباید اهییت داشتتته باشتتد، ]چراکه به

 کند.کراتیک چندان تغییر نکرد  و نییتوهای طبقه حاکم پلوشود بسیار مصنوعی است، واقییت آن است که سیاستمی

شدندا جدایی از سیاست تنوع به سیاست طبقاتی بود. ولی این آن ها )اگر توسط افرادی مانند سندرز رهبری میتر برای دموکراتالرویکرد رادیک

 پیشروتر از رویکرد ترامپ است، اما بیشتر بازی در زمین راستها بر گوناگونی چیزی نیست که بایدن و تییش درحال انجام آن هستند. تاکید آن

ت. ای که بر مبنا بیگانگی طبقاتی و فرهنگی شکل گرفته اساست. پشتوانه ناهخواطریق افزودن بر خشم و ترس از  پشتوانه جیهوریسیاسی از 

این ستتیاستتت فاشتتیستتتی انداز دلیل چشتتمبه]تنها.  که بر خلاف منافع اقتصتتادی خود  آماد  هستتتند هانخواجیهوری های ]مردمی.پشتتتوانه

های اجتیاعی و نابرابری از ایطی  گستترد  ر ستیاستت طبقاتی تاکید کرد که بباید برای فائق آمدن بر این مستئله  کنند.ستفیدپوستتانع عیل 

لی، ، مینژاد هاییطور گستتترد  از نابرابرهای فیال بهدرحالی که جیییت و گرو  رود.اقتصتتادی؛ مشتتترک برای تیام طبقه کارگر را نشتتانه می

سیاست طبقاتی توانست حتی  3311در دهه بردند، داری رنج مییت و دیگر تیایزات برآمد  از جامیه سترمایهلمیلوجنستیتی، گرایش جنستی، 

 ها است. را  پس گرفتن طبقه کارگر و اتحاد آن ،محوریچنین رویکرد طبقه برخی از این مشکلات را حل نیاید.

 برآیندهای کلیدی سیاسی در ارتباط با تغییر اقلیمی و چین

بحران اقلییی، درگیری  توان به.]این مستتتائل می بار ترامپ، چندین مستتتئله کانونی برای دولت بایدن وجود دارد. از جیلهپس از دوران فتاجیه

 ستیزی و نژادپرستی حاکم درد اقتصتادی، نیاز برای تجدید دوبار  دموکراسی و مواجهه با زن، رکو33-با چین، بحران کوویدی کیتیژئوپلفزایند  

 . من بر دو تهدید حیاتی یینی بحران اقلییی و درگیری با چین تیرکز خواهم کرد.اشار  کرد جامیه آمریکا
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  69جدید سبز ایدن و پیشنهادات مربوط به قرارداددول  ب

رساندن انتشار کربن به صفر از طریق ایجاد  ]در این برنامه. . هدفح کردرد جدید سبز را مطحزب سبز مفهوم قراردا سال پیش بود که 32تقریبا 

رابری ناب گشت، ]این برنامه.ها پاک بود که ]در نتیجه آن. مشاغل جدیدی نیز با دستیزدهای مناسب ایجاد میها برای توستیه انرژیزیرستاخت

لتفرم خود پ از عنوان بخشیبه را قرارداد . نیایندگان حزب سبز اینشدمی ]از یک شکل به شکل دیگر. گذاری ]منجر. به اقتصادی کاهش و تنها

ها و کاندیداهای جریان اصلی در پوشش اید  هایرسانه مداومدلیل شتکست بهاند. مطرح کرد  8131های ایالتی و دولتی از ستال در انتخابات

زیستتتا، مفهوم قرارداد جدید ستتبز تنها زمانی توجهات را به خود جلب کرد که برخی از مقامات حزب دموکرات ارزش آن را ستتبز )طرفدار محیط

طورکلی حیایت دلیل ایدئولوژی نئولیبرال خود، بهها بهکردند. اما دموکرات 8132حیایت از نسخه اولیه آن در سال به تشخیص دادند و شروع 

 نپذیرفتند.  ]در این طرح. بازار را از رویکردهای فراتر از

از  بایدود محرک س کرد کهاستدلال صحیح را مطرح میاین ]سندرز. کرد. تنها استتینا سناتور سندرز بود که مالکیت عیومی نهادها را تصدیق می

رد، اگر با بحران کمشخص میرا  بود،داری که در ذات نظام سرمایه . این رویکرد مشتکل اصلیشتودزهای ضتروری مانند انرژی حذف توزیع نیا

ها ها و دیگر اشکال زندگی خواهد بود. اما بیشتر دیگر دموکراتش یک ستیار  غیرقابل زیست برای انسانامقابله نشتود، خیلی زود نتیجه اقلییی

دانند ها میآن کنند.ی کرد  و میخصتوصی و مالکیت عیومی خوددار از گذشتتن از مرز بخش هانخواغیر از ستندرز. و حقیقتا کل جیهوری]به

داری که مقصر این بحران از هیان آغاز بود را نابود خواهد نظام سرمایه اقتصاد بازار در رساند و پایان میانجام اینکار شتکل طبییی وضییت را به

 ادامه حاکییت طبقه پلوکراتیک زیر سوال خواهد رفت.  نتیجه.در ]کرد و 

بر قدرت طبقه متیرکز انحصاری غلبه تی را بازتاب داد  و زیسطرار بحران محیطدربار  قرارداد جدید ستبز باید اض اعیال یک ستیاستت مناستب

های رفاهی از طریق ها. و توستتیه ستتیاستتتپاستتخ تنها در هیکاری و اتحاد ]هیه گرو  های غلط ستتودد  مبتنی بر بازار،حلرا  برخلاف .نیاید

ی در ی برای توسیه رفا  عیومگذاری عیومی و مالکیت دولتبا سترمایه اریخ ناشتناخته طولانی در آمریکا در ارتباطت نهادهای دولتی نهفته استت.

در آیند  نیز خواهد قابل انجام استتتت، هیانطور که  نیز تواند مردم را قانع کند که اینکار دوبار  امروزبحران وجود دارد. تاریخی که می هایزمان

ها گیری مالیکت دولت و مدیریت شتترکتهای متیددی از بازپستوان نیونهجهانی اول می ستتازی در آمریکا از جن تاریخ ملیمرور بود. تنها با 

ویلسون ملی  وودروسازی و مخابرات توسط دولت های را ها، شرکتسازیدید. برای میال در طی جن  جهانی اول اسلحه را درجهت منافع ملی

سازی، استخراج ذغال سن  و ترابری و حتی برخی های را رگ و در هنگام جن  جهانی دوم، انحصارات انرژی، شرکتشتدند. در زمان رکود بز

یک میال دیگر  3321و وام در دهه  اندازهای فولاد در زمان جن  کر  ملی شدند. رسوایی پسهای بزرگ تیاما ملی شدند. کارخانهاز فروشگا 

ها باعث تضتیین آن شد که استانداردهای تولید و توزیع در خدمت منافع برای کنترل دموکراتیک صتنایع و شترکتهای دولتی استت. این کنش

 خاطرمند برای سود بیشتر بهای بزرگ ثروتمنافع شرکت]که در آن. ؛ کنندکلی از سیاست طبقاتی را طرح میعیومی قرار گیرد. ]این اعیال. ش

تضیین  و . از آنجا که شتکل کنونی مالکیت خصتوصتی ناستازگار با نیاز به جلوگیری از فروپاشی اکولوژیکیدگردهای رفا  عیومی میلق مینیاز

 های کلیدیسازی و بازسازی بخشو قرارداد سبز جدید را اجرا کنیم. قراردادی که در آن ملی  که جسور بود بقای بشتریت استت، ضتروری دارد

 اقتصادی آمریکا منطبق با مرزهای پایدار شوند. 

مطرح  8181حزب سبز در انتخابات ریاست جیهوری سال نامزد  70ترین نستخه قرارداد ستبز جدید توسط هاوی هاوکینزیافتهآخرین و توستیه

تریلیون دلار هزینه خواهد  28طول د  سال  حلی دو بخشی برای بحران محیط زیستی پیشنهاد کرد  که بر طبق تخیینش درشتد  است. او را 

 گردد. اولینگیری پیشتتترو، کاهش مخارج نظامی، کاهش بدهی عیومی و تولید پول عیومی تامین میای. که از طریق مالیاتیداشتتتت. ]هزینه
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ها پاک خواهد بود و ]در طی آن. صد در صد انرژی 8111بخش از ]برنامه. طرح بازسازی اقتصاد سبز هاوکین  است. طبق این برنامه تا سال 

 . های اقتصادی آمریکا ]به سیت. پایدار شدن خواهد رفتبازسازی کل بخشی

ال از های عیومی فدرمنظور ریختن طرحی دموکراتیک شامل پروژ های کلیدی اقتصادی بهاجرای این ستیاست نیازمند مالکیت اجتیاعی بخش

ش. شود. ]این بخه اقتصادی حقو  خواند  میعدالت اجتیاعی تیرکز دارد که لایحبر بخش دوم  کشتاورزی تا تولید مسکن و حیل و نقل است.

 ان، آموزش عیومی مناسبشامل تضیین برای اشتغال کامل در سطح دستیزدهای بالاتر از خط فقر، مسکن مناسب، بهداشت عیومی جامع رایگ

 امن برای هیه است.  و بازنشستگی

تریلیون  3.31حدودا ]این برنامه. گذاری عیومی قابل توجه است، که البته هیچنان یک برنامه سرمایه مطرح شد دیگری قرارداد ستبز کوچک

مطرح شد. برنامه  8181دلار در د  ستال هزینه خواهد داشت. ]این طرح. توسط برنی سندرز نامزد ریاست جیهوری از حزب دموکرات در سال 

و نه  «طیع» نادرستتتیشتتکل شتتد. متاستتفانه ستتندرز بهبخش انرژی الکتریکی اقتصتتادی آمریکا میدر  رز تنها شتتامل مالکیت اجتیاعیستتند

غل سبز ایجاد ها شاش میلیون. با اینحال او بر این مستئله تاکید بسیار کرد که برنامهزیستتی آورد  بوددلیل اصتلی بحران محیط را داریسترمایه

باعث کاهش های نظامی را کاهش داد  و درنهایت کند و هزینهفراهم می آن محروم بودند را رای آنهایی که از، عتدالتت اجتیاعی بکرد خواهتد

 شود. سریع انتشار کربن می

حتی بایدن نیز بخاطر این  طرح شتد  است.کنون تریلیون دلار هزینه تابه 8برنامه بایدن ]اما. در تضتاد کامل با برنامه ستندرز و هاوکینز تنها با 

در این برنامه تنها پیشتتنهاد شتتد که ذغال ستتن ، نفت و گاز طبییی  قرار گرفت. هانخوابرنامه ستتبک قرارداد ستتبز جدید مورد حیله جیهوری

 8111ا سال درصد از خاک و آب کشور ت 11د. عنصر دیگر ]در این برنامه. حف  نقطع شتو 8112عنوان منابع تامین انرژی بر  تا ستال به

ستتال بید زمانی که میکن استتت بحران تشتتدیدیافته اقلییی چنین  11)تقریبا  8121استتت. هدف بایدن برای انتشتتار صتتفر کربن در ستتال 

او  دارد. واضح است که بایدن و تیم 8111هایی را از کارکرد بیاندازد.ا درمقابل برنامه هاوکینز و سندرز تیرکز بر تغییرات اساسی تا سال برنامه

دیگر  و  شریتبرای بپذیری سیار  ما زیستانداز  کافی برای حف  به آشکارااند. برنامه بایدن انداز  کافی جدی نگرفتهزیستتی را بهبحران محیط

 شاناشتکال زندگی بزرگ نیستت. هیچنین ابدا مشتخص نیست که آیا فشار عیلی و عیومی کافی بر روی بایدن و تیم او برای گسترش برنامه

 کند.منطبق بشریت و سیار  ما  ییم پیشرووجود دارد تا آن را با مشکل عظ

های ه دهد. هزینهخورد  است، ادام طور قابل اثباتی شکستخواهد شتکل تغییر یافته نئولیبرالیسم را در زمانی که این ایدئولوژی بهتیم بایدن می

شکل هب مسئله راداشتتن جریان اقتصتاد و کیبودهای مشتخص در نظام بهداشت عیومی مبتنی بر مالکیت و سود خصوصی این عظیم برای نگه

در آمریکا شتکلی از جنایت اجتیاعی توستط نظامی بهداشتت مبنتی بر سود  33-ها و مرگ ناشتی از کوویددهد. میزان عفونتتلخی نشتان می

الکتیویستتی بیشتر به بخش بهداشت عیومی )برای میال چین، تایوان، کوبا، ویتنام، نروژ، فنلاند، خصتوصتی استت. کشتورهای با رویکردهای ک

واکنش بستتیار بهتری در کنترل ویروس و حف  جان افراد فریب نخورد  بودند، های مربوط به آزادی ایستتلند، استتترالیا و نیوزیلندا که از افستتانه

 جای ستتود خصوصیبهداشتت عیومی در آمریکا باعث ایجاد برابری، عدالت اجتیاعی برای هیه به نستبت به آمریکا داشتتند. یک رویکرد جدید

 برای تیداد قلیلی خواهد شد. 

 تیم بایدن، سی اف آر و چین 

یکا در آمرهای بزرگ امپریالیستتی در آمریکا بستیار تاثیرگذار بودند و در شرکت ستی اف آر و اعضتای آن در تییین استتراتژی 3311از ستال 

یر این در طی چند سال اخاند. های بزرگی مانند جن  جهانی دوم، جن  کر ، جن  ویتنام، جن  عرا  و افغانستان مسئولیت کلیدی داشتهجن 

نون. کشد  فیال بود  است. روشن است که ]اترین رقیبش در دنیای جهانیدر طراحی استراتژی عظیم هشدارآمیز آمریکا در برابر چین مهمگرو  

 وعات دیگر از اولویت برخوردار است.رابطه آمریکا و چین نسبت تیام موض
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در  هک سی.اف .آر ی ازکند. لیست اعضایجا نشتان داد  که ستی. اف. آر نقش بستیار مهیی را در دولت بایدن ایفا میتحلیل انجام شتد  تا بدین

 سی.اف.آر   8132در گزارش سال دهد است. را نشان می شد  این سازمانتحلیل توجه و نقش کیترنفوذ قابل اند،های راهبردی قرار گرفتهنقش

حف  برتری آمریکا در نظام جهانی باید هدف مرکزی استراتژی کلان آمریکا »که  گیری شدنتیجه بود، نسبت به چین که دربار  استراتژی آمریکا 

 آکنون درتلاش برایهم-چالش کشیدن نقش هژمونیک آمریکا را دارد و ان بهازآنجاکه چین تنها قدرت جهانی است که امک« باشد. 83در قرن 

ادین ریزان سی.اف.آر یک تغییر بنیبرنامه ]از منظر.  -سیت سلطه جهانی استکه از منظر مناقع قدرت آمریکا اولین قدم بهاست برتری در آستیا 

زبان خود هب ]حتی میکن است. جویانه برای مهار چین است. کهستیز  کاری وهیهای کیتر مبتنی بر سیاسی نیاز است. این برنامه شامل سیاست

آمیز ارزش ریسک کردن برای حف  عبارت دیگر، سی.اف.آر ظاهرا میتقد است که یک جن  فاجیهبه شتود. منتهی «رناکشترایط خط» بهها آن

 هژمونی آمریکا را داراست. 

عنوان یک استراتژی مناسب توسط طبقه حاکم آمریکا های بیان شد  توسط سی.اف.آر بهدیدگا پس از گذشتت شش سال از انتشار این گزارش، 

. است پایان رسید بهوذ در پکن برای تغییر بود، امروز کاملا فمنظور نبیانه با چین بهکه دور  تیامل خوش 8132پذیرفته شد  است.  عصر پیشا 

کند و در آن چین به سرعت از لحاظ اقتصادی، تکنولوژیکی، نظامی و دیپلیاتیک پیشرفت می وپنجه نرم کردن با شرایط جدیدی کهبرای دستت

ها. هم در گزارش ]این دیدگا  شتتد  را مطرح کرد  استتت.شتتد، ستتی.اف.آر یک دیدگا  تصتتحیحتر میو از لحاظ داخلی متفر  تر آمریکا ضتتیی 

 مطرح شد  است.  71استراتژی کلان در برابر چین: بیست و دو نسخه سیاسی سازیپیاد نام و هم در گزارش جدیدتر به 8132

 است. وی ایصفحه 31نویستند  این گزارش ستیاستت خارجی آمریکا در ستی.اف آر،  هنری کستینجر در هیکار ارشتدِ  72رابرت دی. بلکویل

د  را. در شود. ]او این ایاز نبرد هیبردیا خواند  می تبلیغ آن چیزی است که استراتژی تهاجیی ژئواقتصادی )مدلیهیچنین شخصیت ارشدی در 

ویل مقام دولتی و ستفیر ستابق نوشتته است، پرورش داد . بلک 74که مشتترکا با جنیفر ام.هریس 73جن  از طریق ابزارهای دیگرکتابش به نام 

های کنستتیجر تیجید کرد  و این نکته را ذکر کرد  استتت که بارها از او در این گزارش نقل قول از کیک ،]هیچنین. در بخش قدرانی گزارش

 75در مقدمه گزارش هس« بخشی و راهنیایی او در تقریبا کل زندگی خود قدران است.بسیار از دوستی، الهام» . او هیچنین افزود  که آورد  است

ین انداز  ]رابطه چ به هیچ رابطه دوطرفه دیگری. » خواهد بود. چین در آیند  ]مسئله. مرکزی رئیس ستی.اف.آر خاطرنشان کرد  رابطه آمریکا با

حیاتی  نقش»  و استراتژی کلان آمریکا در این قرن حف  برتری« هدف مرکزی« » آیند  این کشور را تیری  نیاید. استاستواند و آمریکا. نیی

ماند. بنابراین آمریکا باید با قدرت رو به رشتتد چین توازن برقرار کرد  و درعین حال در حل  باقی خواهد« آمریکا در شتتکل دادن به نظام جهانی

 مشکلات مشترک مانند تغییرات اقلییی هیکاری نیاید. 

آمریکا دیگر  «انگیز افزایش قدرت چینابیاد بستیار شگفت»دلیل بهگوید که کند، او میار جالب آغاز میلکویل گزارشتش را با یک اعتراف بستیب

ازیگر که چین تنها یک بدهد بلکویل نشتتان می کاش این مستتئله حقیقت نداشتتت. کند که ایآرزو می وی امتیاز برتری مطلق را در آستتیا ندارد.

رد  کبه شکلی قدرت ملی خود را تقویت » بزرگ دیگر نیستت، بلکه قصتد دارد که به بزرگترین قدرت در تاریخ مدرن جهان تبدیل شتود. چین 

و هند  و اقیانوستتیهاما هیزمان آمریکا باید از برتری چین در حوز  « کند.صتتورت عییقی منافع ملی آمریکا را در بلند مدت تهدید میاستتت که به

ییین رو تالیلل را در چند دهه پیشبه چالش نظامی، تکنولوژیکی، ژئواقتصادی چین نظم بین» هیچنین کل جهان جلوگیری نیاید. پاستخ آمریکا 

الیللی ینای و بجایی است که چطور باید در نظامی که هیچکس هژمونی ندارد، به شکل منطقهمشکل آنکند که بلکویل اضافه می« خواهد کرد.

باور این  یتا. در راسنیایدالیللی را تشریح میپیشنهاد سیاسی داخلی و شانزد  پیشنهاد مربوط به مسائل بین خوددر ادامه گزارش عیل کرد. وی 

شود بندی کلی از نیازهایی آغاز میداخلی با یک دسته پیشنهادیشش سیاست « شودسیاست خارجی از داخل آغاز می»]قدییی. ستی.اف.آر که 
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 ،هاسازی زیرساخت]این برنامه. شامل مدرن در آمریکا مورد نظر قرار گیرد.« عیهای مهم ستیاستی، اقتصادی و اجتیاشتکاف»باید  که ]در آن.

ف  داخلی شامل ح پیشنهادیهای دولت و بهبود نظام آموزشی است. دیگر سیاست اصتلاح نظام مهاجرت، مدیریت کارآمد اقتصتاد، کاهش هزینه

مدل دموکراستتی آمریکا، آموزش مردم آمریکا دربار  چالش چین، کنترل دزدی چین از مالکیت مینوی و توستتیه صتتنیت تکنولوژی در آمریکا در 

 شود.منهتن پس از جن  جهانی دوم می شبیه پروژ  عظیمانداز  چیزی 

گذاران باشد، ]تیرکز. سیاست ]او میتقد است که. چین باید در اولویتشود. آور آغاز میویل با یک امر الزامبلک یهای خارجی پیشنهادستیاستت

شتتود که . آمریکا در نبرد با چین نقاط قوت دیگر ]ذکر میآمریکا نباید بخاطر مستتائل دیگر و مشتتکلات جهان منحرف شتتود. در موارد الزام آور 

مذاکر  و توافق مداوم و نزدیک با صتتبورانه  ، بایداین نظام متحدانعظیم در نظام متحدان خود دارد که توستتط ترامپ درنظر گرفته نشتتد  بود. 

اید آمریکا ب» کند: . هیانطور که بلکویل اشتتار  میتر شتتودو قدرتیند ترتهاجییقدرت آمریکا در آستتیا باید  براین، اعیالبازستتازی شتتود. علاو 

نه های اروپایی و خاورمیاباید منابیش را از صحنه ا قوی سازد. ]برای اینکار. این کشور،صورت قابل توجهی اعیال قدرت نظامی خود را در آسیبه

ای اول و ر های جزیموثری قدرت خود را در صورت حیله چین به زنجیر شکل بهبتواند، تا  اش بهبود یابد،بیرون کشد تا ظرفیت نیروهای نظامی

 « دوم بکار برد.

ند کشور جنوبی، استرالیا، هند و چنظامی و هیکاری سیاسی با ژاپن، کر مسائل پس از این نکات در چندین صتفحه بید پیشنهاداتی دربار  بهبود 

ای هرا وادار به پذیرش خواستهچین دهد به آمریکا اجاز  می یچنین اعیال قدرت جنوب شتر  آستیا مطرح شتد  استت. بلکویل میتقد استت که

تواند چنین این ]اعیال قدرت. می. همتکنولوژی آمریکا کند« دزدی»های دولتش برای صتتنیت و پایان دادن به آمریکا مانند محدود کردن یارانه

ادی چین و پرورش ستتتیاستتتت داخلی آمریکا، محدود کردن تهدیدهای ژئواقتصتتتهای چین در نفوذ به به توق  حیلات ستتتایبری، کنترل تلاش

مخصوصا دریای جنوب چین کیک نیاید. هدف چنین دیپلیاسی متوق  کردن افزایش قدرت « آزادی دریاها»دربار  ]مسئله.  دیپلیاسی دو طرفه

میابه کلیدی در جلوگیری درگیری چین در تایوان دید  بهتر آمریکا هیچنین های مصتنوعی آنجاست. موقییت نظامی قوینظامی چین در جزیر 

را تسهیل  تواند توافق با روسیه ولادیییر پوتینبرای این موضوع نیاز است. این ]دیپلیاسی. هیچنین می« تریزیرکانه»، اگرچه دیپلیاسی شودمی

وسیه در رایزنی با متحدان امتیازات به ر« دو کشور با هم باشد. روابط این نسبت بههدفش روابط بهتر با چین و روستیه »کند، چراکه آمریکا باید 

باشد. در مقابل  2های آمریکا و بازگشت روسیه به کشورهای جی پایان توسیه سازمان پییان آتلانتیک شیالی )ناتوا، برداشتن تحریمباید شتامل 

 پایان دهد.  هایش در سیاست داخلی آمریکا راو دخالت را رها کراینوروسیه باید شر  ا

او  «وگوی دوطرفه فوری و جامع با چین دربار  مسئله تغییرات اقلییی انجام گیرد.گفت»کند که باید پیشنهاد میقریبا در پایان گزارش بلکویل، ت

و برخی از  های ستتتبزبه چین اجاز  داد که رهبری تامین مالی انرژی« ایاحیقانه»کنتد که در دوران ترامپ آمریکا به شتتتکل استتتتتدلتال می

توانند مشکل تغییر اقلییی را برطرف سازند. در پایان میبا هیکاری مشتترک دو کشتور های پاک را برعهد  گیرد. ]وی میتقد استت که. فناوری

 کند:ها تاکید میگزارشش، بلکویل دوبار  بر نیاز دیپلیاسی مبتنی بر تیام قدرت

قدرت  خصیشکل مشن و پکن برای آمریکا مفید باشتد، این کشتور نخست باید بهدر ستطوح بالا بین واشتنگت متشتنج هایوگوبرای آنکه گفت

و به  کرد  تشتتدید را متحدان، شتترکا و دوستتتان در آستتیا را تیبیت نیاید. ]آمریکا باید. روابط متقابل خود باخود  نظامی، دیپلیاتیک و اقتصتتادی

های خود را های قابل استقرار است و واشگتن نیاز دارد تا داراییدیپلیاسی موفق بسته به داراییک کند. ساختن قدرت اقتصادی و نظامی آنها کی

که ستیاستت کلاسیک  - نخواهد کرد های ستیاستی مطرح شتد  در این گزارش بهبود بخشتد. هیچ چیز جز این پکن را متقاعداز طریق نستخه

 که مربوط به منافع ملیش است با آمریکا مذاکر  کند.دلایل  این تا مبتنی بر -کنددنبال میرا مبتنی بر توازن قوا  رئالیستی 

بایدن « ر آسیاتزا»و ملقب به  کیپل عضو شورا -یگر با سی.اف.آرنوشت، دو فرد مرتبط دمان با وقتی که بلکویل گزارش خودش را میزتقریبا هم

هر دو از پیش قرار  که -است و سالیوان عضو نویسند  شورا و مشاور امنیت ملی بایدن نکنندگان سیاست در برابر چیاکنون یکی از تببینکه هم

رقابت »نام به اند. مقاله آنهاای دربار  ستیاستت آمریکا در برابر چین برای فارین افیرز نوشتهمقاله -کلیدی در تیم بایدن داشتته باشتند بود نقش
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های فیلی و آیند  اندازی از سیاستبرای داشتتن چشتم .«76زیستتی کندهم وجود چالش با چین،  ازمان بتواند همبدون فاجیه: چگونه آمریکا می

 بسیار مهم است. 

. بیشتر بر اعیال این شان]مسئله و عقید  هستندای همکند که آنها با رویکرد بلکویل در مسائل ریشهمقاله کیپل و سالیوان بر این نکته تاکید می

ا نامحتیل رو احتیال برتری مجدد آمریکا در آسیا  کنندچین اذعان می« ترسناک»به قدرت  تیرکز دارد. برای میال آنها مانند بلکویل هاستیاست

ص دهند که آمریکا توانایی در مشخ. آنها هیچنین این نکته را مورد پذیرش قرار میزیستی دو طرف استبر هم آنها بنابراین ]تیرکز. .شیارندمی

مانند کا بهکنند که رقابت میان چین و آمریاهییت نظامی نیز تاکید شد  است. کیپل و سالیوان تاکید میبر د. ن توسیه چین در بلند مدت ندارکرد

 82شورا آتلانتیک در  نشریه که در 77رتتلگرام طولانیجن  سرد جدید نیست. ) به گزارش گذارند یک آنچه برخی از اتا  فکرها بر آن صحه می

 ت کهکه این موقییتی اس بر این باورند کیپل و سالیوان  سبت به چین دارد، رجوع کنید.ا تری نگیرانهچاپ شتد  و موضع سخت 8183ژانویه 

آمریکا در کنار وزنه » کنند. در بخش رقابت قدرت عظیم کلیدی آمریکا نظام متحدانش استتتت: هیکاری نقش ایفا می در رقتابتت و هم در هم

تر ستتازد و از ما تنها در صتتورتی که آمریکا این روابط را عییقا -ها را شتتکل دهدهای چین در تیام حوز تواند انتخابمتحدان و شتترکایش می

ستراتژی ت نیاز دارد که اها دربار  رقابت چین و آمریکا متیرکز بر ابیاد دوطرفه است، آمریکا در نهاینزدیک در کنار آنها کار کند. اگرچه اکیر بحث

 «ریزی کند.در آسیا و کل جهان طرح هامربوط به چینش را مبتنی بر شبکه متراکیی از روابط و نهاد

ریک شسازد. در قلیرو هیکاری، چین به میابه میکن می را مدت و بلندمدت زیستی در میاناین ]سیاست. امکان عیل متقابل دو طرفه برای هم

وری تر از اتحاد جیاهیر شورهولناک یمیابه رقیبحتی اگر چین به»شتود. ز مستائل مهم مخصتوصتا تغییرات اقلییی دید  میکلیدی در تیدادی ا

مشکلات جهانی حتی در صورتی که آمریکا و چین با یکدیگر هیکاری کنند، بسیار سخت باید شریک کلیدی آمریکا باقی بیاند چراکه  ظهور کند،

 ردص در درجه نخست تغییرات اقلییی قرار دارد که آمریکا و چین در –د بود، بدون این هیکاری حل این مسائل غیرمیکن است. نخواهقابل حل 

 های اقتصادی، افزایش تقاضای ]کشورها. برایهای فراملی، بحران]این دو کشتور. هیچنین میزبان چالش .]در جهان. هستتند هاکنندترینآلود 

ز تلاش مشترک است. این ضرورت برای هیکاری ]تقابل آمریکا با چین. را تبدیل که نیازمند مقداری ا های جهانی بود ندمیای، پاانرژی هستته

  «به یک جن  سرد نخواهد کرد.

های در فارین افریرز ، تصییم بایدن 8181خود مقاله هیرا  با  کییری از اعضتای ستی.اف.آر که در دولت هستند، تیدادها و مقالات. ]صتحبت

 د. مقاله بایدن در هیان راستتتا رویکردهدهای آیند  باید دنبال شتتو را نشتتان میها و ستتالهایی که در ما صتتریح دربار  چین و دیگر ستتیاستتت

نام دارد، وی استدلال « 78کندچرا آمریکا دوبار  باید رهبری » که  رئیس جیهور 8181. در مقاله قرار داردستی.اف.آر که دربار  آن بحث شد ، 

 ختمبرم دارد که نسبت به چین س نیاز آمریکا» کند: آمریکا باید رهبری جهان را برعهد  بگیرد. او دربرابر چین موضتع سختی اتخاذ می کندمی

باید  ورو نقض حقو  بشر در این کشجویانه چین اتحادی با مرکزیت متحدان و شرکای آمریکا برای مواجهه با رفتارهای سواستفاد  ....گیرتر باشد

 «پوشانی دارد، باشیم.البته ما باید به دنبال هیکاری دربار  موضوعاتی که منافییان هم. شکل بگیرد

 ویژگی رویکرد تیم او را مشاهد  کرد:  توانهیچنین در این اظهارنظر بایدن می

تاد یش از ترامپ در هفبخشد. آمریکا پگرداند..... جهان خودش را سامان نییبازمی خارجی بایدن آمریکا به رهبری زمین بازی دستورکار سیاست

ها و برساختن نهادهایی که خوا  نقش رهبری را در نوشتتن قوانین، شتکل دادن توافقروستای جیهور دموکرات و جیهوری ستال، تحت هدایت

وجود  احتیال بیشتتتررگیری خود از این مستتئولیت ادامه دهیم آنگا  چند کرد  استتت. اگر ما به کناکند، ایفا میها را تستتهیل میروابط میان ملت
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ن و یا هیچکس ای ،های ما را توسیه دهدنه به آن صورتی که منافع و ارزش ، یقیناپر خواهد کرد را آمریکا جای ی. یا بازیگر دیگرنخواهد داشت

 .امکان برای آمریکا ]سرنوشت. خوبی رقم نخواهد زدرهبری را بر عهد  نخواهد گرفت و هرج و مرج حاکم خواهد شد. هر دو 

 بندیجمع

ست. امواجه  خارجهایی در داخل و دهد، دولت آمریکا دائیا با چالشرا بازتاب می وصی که امیال و نیازهای پلوتوکراسیدر کنار اتا  فکرهای خص

رگ های بزهای مشورتی و شرکتهای فکر، گرو را از سی.اف.آر و دیگر اتا « بازیگران با تجربه»از متخصتصان مجرب،  یدولت بایدن بستیار

مپ انباشتتت شتتد  استتت، کنترل نیاید. هم جیییت آمیز تراکنار هم آورد  تا تلاش کند طوفان ستتهیگینی از مشتتکلات را که در دوران فاجیه

 خود را از کتوکراتیش بزرگ جناح پیشرو حزب دموکرات باعث شد  که بایدن و تییش تلاش کنند تا ذات پلوآمریکا و هم فشار از بخ خاکستری

 . کنندپنهان  یندگی حزب دموکرات به عنوان پوششاای سیاست نیانسخه)« تنوع»بازی دربار  زبان طریق

مند اکولوژیکی اهییت بدهد به سلطه جهانی خود علاقه یپایدارنکه به و طبقه حاکم در آمریکا بیشتر از آمشتکل اصتلی آن استت که سی.اف.آر 

رایشات ها دارد. هر دوی این گبحران اقلییی و موضتع امپریالیستی نسبت به دیگر ملت گیری اهییت. ]این طبقه. تاریخی طولانی از نادید استت

 ند شتتد. یکی از پیامدهای ]این رویکرد.مشتتخص خواه دور چندانداری هستتتند که به احتیالا زیاد در آیند  نهمبتنی بر نیازهای نظام ستترمایه

ب دموکرات های طبفاتی و مستقل از حزر نهایت جنبش ما نیاز دارد که بیشتر بر مبنای ریشه. دها باشتدتواند رقابت تستلیحاتی بین ابر قدرتمی

رد دستورکار بایدن وارا ها جویانه در برابر چین و دیگر ملتیکرد صلحسازمان یابد تا ]مطالباتی. مانند یک قرارداد جدید سبز اکوسوسیالیستی  و رو

گیری و تلاش برای تقلیل و نادید  ان بستتتتن قراردادهاکه کلا هنرشتتت بود « درون نیایش»انحصتتتار بازیگران تیم بایدن در  کنتد. از آنجتاکته

اتیک و کرتودران پلوم. ستتیاستتتداریم یافته و متحدملیتی ستتازمانطبقه کارگر چند از طرف فشتتار قوی  ]ما نیاز به. های جنبش استتت،خواستتته

رای دادن به آنها ناپدید شوند تا آنها بتوانند به اربابان طبقه حاکم خود در صلح خدمت کنند و  از خواهند که مردم پسای آن میمتخصصان حرفه

در نتیجه آن. ] که هیین سترنوشتتی بود که توصی  شد.دند، دقیقا وند. برچیدن جنبشتی که به اوباما رای دامردم تبدیل به بینندگان صترف شت

 کند.  تسخیرجیییت ناامید شد  را به نفع خود  از ترامپ ]توانست. بخشی قابل توجهی

شار حداکیری فاید گو هستتند، فیالین بو آنها تنها به قدرت پاستخ کنیمنیاز داریم، به احتیال زیاد تیم بایدن را باید مجبور به آن چیزی که  چون

مردمی که مستتتئولیت زیادی برای روی کار  -آمیز و تحقیر آمیز نستتتبت به جیییت کارگرو اعیال کنند. رویکرد اهانت وجود آورد ]برای آنها. به

 خارجو هم در  توکراتیک هم در داخلتیرکز خود را بر منافع پلو اکنون ]دولت. تیامانتظار داشتتتت. همتوان از دولت را می -آمدن آنها داشتتتتند

ترین ترین سطح سلسه مراتب اجتیاعی قرار دارند و متوعکه در پایین-از اکیریت دموکراتیک طبقه کارگر  فشتار دائیی در نتیجهگذاشتته استت. 
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