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  رقابت ھای درون سرمايه داری و شورش سياسی
 امريکا عليه نخبگان شرکت ھای بزرگ چند مليتی 

   ماليات و تجارۀادار: پيروانشورش 

  
  راستجيمز پ

جنگ اوباما، از جمله انتقال سرمايه : شود اق ھای کنفرانس نمیترقابتھای شديد درون سرمايه داری ديگر محدود به ا
در حالی که . در مقياس بزرگ، باعث تضعيف پايه و اساس ھمبستگی طبقاتی سرمايه داری بين المللی شده است

 به امريکادھد، تضاد اساسی درون سرمايه داری با امپراتوری   ھنوز رخ میئیارگر و تظاھرات توده  کۀجنبشھای طبق
طور فزاينده ای در ميان بلوک منطقه ه مبارزه برای بازارھای جھان ب...  تحوالت کنونی تبديل شده استۀنيروی محرک

سرمايه ... کند شت بی ثباتی جھانی را تعريف می سر– ئی آسيا– و چين ئی، اروپاامريکائی– آنگلو –ی سرمايه داری ئ
تالنتيک و در سراسر جھان در آسيا پديد آمده است، در حالی که چين اداری ملی به عنوان يک واقعيت در ھر دو طرف 

تالش چين برای امنيت بازارھای جھانی و سايت ھای سرمايه . به عنوان نيروی اقتصادی برتر در منطقه ظھور می کند
شورش نخبگان .  را تھديد کرده استامريکای ئ در سير صف رقابت ملی تنظيم شده است، که قدرت منطقه گذاری

رقابت ھای چند مليتی برای فرار مالياتی و عواقب آن . ھستند» ھنجار ھای جديدی« سياسی سرمايه داری در ھمه جا 
با توجه به ... ابط تاريخی را از ھم بگسلدتواند رو شود، که می می» زدی ضربتی، ضربتی نوش کن«منجر به تالفی 

 بر مبنای زور نظامی برای ساخت امپراتوری، به احتمال زياد اين ظھور رقابت ھای طبقاتی و ملی امريکا کامل ۀتکي
 . اجتماعیۀ امپرياليسم منجر به جنگ می گردد تا يک نظم نوين عادالن- پسا

****** 
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 :مقدمه

 ھای سياسی و اقتصادی مواجه دشواریدر مقياس بزرگ با ) کورپوراسيون ھا (نخبگان شرکت ھای بزرگ چند مليتی

فيسبوک، مايکروسوفت، فايزر و شماری ديگر از چند مليتی ھای فراری از ماليات با تھديد ھای  ل، گوگل، واپ. ھستند

ه ھای اجتماعی و اقتصادی ری، توزيع مجدد ثروت آنھا و احتمال اعمال مجدد برنامال جريمه ھای چند ميليارد دۀسه گان

 .رو ھستند، که می تواند قدرت آنھا را تضعيف نمايده عادالنه ای روب

  
کسب و   ۀصادرکنندگان و سرمايه داران مالی مورد حمايت واشنگتن، که مشتاق تحميل توافقات تجارت آزاد بر طبق

 .رو گشته انده بيزنس اروپا و آسيا ھستند، با مقاومت شديد و مخالفت قاطع روب/کار

ت، که باعث  و برزيل نصب کرده اسارجنتاين رژيم ھای نئوليبرال را در ًاوباما اخيرای التين، دولت امريکادر 

 از طرف شرکتھای کوچک و متوسطی شده است که با سياست ھای خشن آنھا ورشکسته ئیتحريک مخالفت گسترده 

 .شده اند

وباما، از جمله انتقال سرمايه جنگ ا: شود اق ھای کنفرانس نمیترقابتھای شديد درون سرمايه داری ديگر محدود به ا

در حالی که . در مقياس بزرگ، باعث تضعيف پايه و اساس ھمبستگی طبقاتی سرمايه داری بين المللی شده است

 به امريکادھد، تضاد اساسی درون سرمايه داری با امپراتوری   ھنوز رخ میئی کارگر و تظاھرات توده ۀجنبشھای طبق

 .ديل شده است تحوالت کنونی تبۀنيروی محرک

به قدرت و ثروت شرکتھای بزرگ چند مليتی   ھا را نسبت تقابل تراز نيروھا و پيامدھای اين ءدر اين مقاله، ابتدا

. بريم  را در اروپا و آسيا زير ذره بين میامريکا و مرگ تسلط  سپس شکست پيمان ھای تجارت آزاد. کنيم  میئیشناسا

ی التين فرمانبردار نسبت به سلطه او متمرکز خواھيم امريکا در امريکاداخالت و درنھايت، بر صعود و سقوط آخرين م

 . آغاز گرديدارجنتايندرگيری ھا در  در برزيل و ) قانونگذاری( مقننه ۀقو شد، که با کودتای 

 

  ل از پرداخت مالياتیوکميسيون اروپا و فرار اپ

ل تحميل کرد و ده ودالری به شرکت اپ ميليارد ١٣ ۀ يک جريم به خاطر فرار مالياتی،ءابتدا)  سیئیا(کميسيون اروپا 

 ۀ نرخ ماليات مسخر٠.٠٠۵٪کميسيون اروپا اظھار داشت که  .  بيشتر که به دنبالش می آيدۀ جريمدالرھا ميليارد 

ت ليو و موقعيت دروغين او را به عنوان مدافع حقوق بشر و معياری از مسؤ شرکت اپول در ايرلند نوعی دزدی است

، کار در خارج از کشور را تنظيم امريکاشماری از بزرگترين چند مليتی ھای . اجتماعی شرکت ھای بزرگ افشاء نمود
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اين ھا شامل گوگل، فيسبوک، . ًو مخصوصا برای احتراز از پرداخت ماليات ويژه در ايرلنده نموده اند، ب

 .می شود» خوشبخت ۀپانصد خانواد« مايکروسوفت، فايزر و تعداد ديگری در ميان 

 
، وزارت خانه ھای تجارت و امريکای اپول به دليل حمايت خزانه داری دالراتی چند ميليارد مالي کاله برداری 

ه در واقع، وزير خزانه داری، جک ليو، يک سخنرانی دراز و شديداللحن عليه کميسيون اروپا ب. بازرگانی امکانپذير شد

 برای امنيت جھان تجارت امريکارداری مالياتی اين کاله ب  و ادعا نمود که  راه انداخت، تھديد به مقابله به مثل کرد

خواند و تھديد » آسان قاپيدن پول«  کميسيون اروپا را ۀنوکر وال استريت، سناتور چارلز شومر، جريم. حياتی است

دست گيرند، جنگ تجاری با اروپا را ه  سنا و کنگره، دوباره قدرت را بۀکرد، که اگر دمکرات ھا در انتخابات آيند

 .می کنند آغاز 

کند، که سياستمداران   از طريق کاله برداری مالياتی شرکتھای چند مليتی فاسد عمل میامريکاکل عمارت امپرياليستی 

را ) مانند ايرلند( مطيع ئی خود، رژيم ھای اروپاۀکند، که، آنھا به نوب ل و ھدايت میودست نشانده خود را کنتر 

 رقيب که در نظر دارند با کاھش مزايای ئیقدرت ھای اقتصادی اروپااين سيستم اکنون توسط . سازند مرعوب می

رشد رقابت برای سود، بازارھا و درآمد .  شده استنبرد فرا خوانده، رقابت خودشان را افزايش دھند، به امريکامالياتی 

چند مليتی ھای خود  ۀ بر اروپا به سلطامريکا ۀھای مالياتی دارای پيامدھای سياسی مھمی است، به گونه ای که سلط

  .بستگی دارد

 يارانه می دھند، حتی زمانی که آنھا کارھا را برای بازار ھای امريکا به چند مليتی ھای امريکائیماليات دھندگان 

. کشورھای کم ماليات انتقال می دھند کنند و دفاتر شرکتھای بزرگ خودشان را به  کارگر ارزان به خارج منتقل می

 حقوق بگير و تجار کوچک – بايد افزايش بار مالياتی را بر دوش کارگران دستمزدی امريکادولت که  نتيجه آن است

 امريکائیو زيرساخت حياتی را تأمين مالی نمايد، به اين دليل که چند مليتی ھای  بيندازد تا برنامه ھای اجتماعی 

 . داده اندتغييرخود را به بھشت ھای مالياتی منتقل » آدرس ھای«

 را شدت بخشيده است، واشنگتن با بسيج نوکران امريکاالی که اروپا فشار بر کاله برداری مالياتی ميلياردرھای در ح

جنگ سرمايه داری ممکن  . مقابله به مثل خواھد کرد، ھميشه شاکی خودامريکائی، و سناتور ھای ئیھميشگی اروپا

  .تالنتيک را تضعيف نمايدای را افزايش دھد و پيمان ھای تجار» ئیملی گرا «ۀست که کينا

 

  تالنتيکا ھای تجاری پاسيفيک و ۀپايان توافقنام

تالنتيک، وزير فرانسه موقعيت کشور خود را برای ا بر سر قرارداد تجاری امريکابرای پايان دادن به مذاکرات با 

 ھا يا ھيچ امريکائی...  نداردھيچ حمايت سياسی از فرانسه برای آن مذاکرات وجود«: تجارت خارجی جمع بندی کرد

تمام سياستمداران اروپا از چپ و راست اشاره کرده اند که روابط نزديکتر با  .«دھند دھند يا خيلی ھم کم می چيزی نمی
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کند، حفاظت از محيط زيست را کم و به خطر می  ، تجارت کسب و کار آنھا را با روسيه و چين تضعيف میامريکا

 .سازد  کارگران را لغو می و حقوق مشروع اندازد

 در متقاعد ساختن امريکا  :با توجه به قرارداد تجاری ترانس پاسيفيک، تحوالت موازی در آسيا در حال وقوع است

 . برای امضاء کردن پيمان ھای دو جانبه و چند جانبه ای که شامل چين نباشد، شکست خورده استئیکشورھای آسيا

 به عنوان مرکز تبادل بازار ارز امريکائی –دھد که بلوک آنگلو  نشان می) رنمينبی( ن آسيا از ارز چيۀافزايش استفاد

 سابق او، فيليپين، رفتن به سوی ۀحتی مستعمر  : ديگر بر آسيا تسلط نداردامريکا. خارجی و تجارت کاھش يافته است

به چين اعطاء نموده است، که موقعيت  بيشتر از بندر ھای عميق آبی خود را ۀکامبوج استفاد. چين را آغاز نموده است

طور ه ، استراليا در تجارت، بامريکامتحد .  در آسيا تقويت نموده استبحری را به عنوان يک قدرت غالب بيجينگ

ترکيب سرمايه داری دولتی و خصوصی چين، در بازارھای آسيا با تعميق روابط .  وابسته استبيجينگفزاينده ای به 

 . را شکست داده استامريکای التين، امريکافريقا و ا ايران، کشورھای خليج فارس، تجاری خود با روسيه،

يافته » بھبود« چين از بحران اقتصادی سال ھای اخير، –تا حدی که سرمايه داری جھانی به لطف سرمايه داری آسيا 

 حمايت برای داخل  منجر به درخواست ھایامريکا تجارت ۀشکست سياسی خزانه داری، بازرگانی و توسع. است

  . و رشد نظاميگری در ميان ھر دو کانديد شده است–کشور در مبارزات انتخاباتی ترامپ 

 و ئی، اروپاامريکائی– آنگلو –ی سرمايه داری ئطور فزاينده ای در ميان بلوک منطقه ه مبارزه برای بازارھای جھان ب

  .کند  سرشت بی ثباتی جھانی را تعريف می– ئی آسيا–چين 

 

   متوسطۀشورش طبق: ی التينامريکا

، رژيم موريسو ماسری ارجنتايندر : در سطح، واشنگتن و وال استريت برخی پيروزی ھای سياسی مھم کسب کرده اند

يل، رزدر ب. ًيک دستور کار اقتصادی تحميل کرده است که کامال ھمراه با خط خواسته ھای تجارت آزاد واشنگتن است

 رئيس جمھور ديلما روسف را ترويج و ۀيت آميزی کودتای قانونی استيضاح دولت چپ ميانطور موفقه واشنگتن ب

 و خصوصی ئیپروکسی به ملی زدا/اين رژيم نيابتی. معاون رئيس جمھور فاسد را بر قدرت نشاند تشويق کرد، و تيمر 

 .ژيک، و بخش ھای سوده اقتصاد وقف شده استيسازی سترات

ل کنگره را کسب کرده اند، برای خلع دولت چپ ميانه مادورو، از طريق واشنگتن که کنتردر ونزوئال، نيابتی ھای و

 .کنند تظاھرات خيابانی، خراب کاری و احتکار کاالھای حياتی، سازماندھی می

کند که اين وضعيت   متوسط و سرمايه داری داخلی از دستور کار واشنگتن، ثابت میۀبا اين حال، تصوير حمايت طبق

 در باال نصب شد، به سرعت سياست ھای امريکازمانی که قدرت نيابتی ھای داخلی مورد حمايت . ر استزودگذ

 . کارگر می شودۀ و البته، طبق  متوسطۀکنند که باعث تضعيف حمايت طبق رياضت اقتصادی وحشيانه ای را تحميل می

تجار  شنگتن او با مخالفت آشکار تمام طيف  و حاميان واارجنتاينماسری رئيس جمھور  پس از فقط نه ماه در قدرت، 

 .رو شده استه کوچک و متوسط روب

باعث ورشکستگی حداقل يک چھارم شرکتھای   ، ١٠٠٠٪ تا ۴٠٠٪ آب و برق ازۀتورم و کاھش قيمتھا، افزايش ھزين

مبر  سپت٢در . ندھزاران نفر در خيابان ھا تجمع کرده ا.  شده استارجنتاينکسب و کار بازرگانی کوچک و متوسط در 

، يک تظاھرات چندين ھزار نفری مشترک از چند طبقه در پالزای معروف دی مايو در مرکز بوينوس آيرس ٢٠١۶

 .صورت گرفت که دستور کار ويرانگر نئوليبرال ماسری را محکوم کردند
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 عمومی را کاھش می/ لتی يارانه ھای دولتی، اعتبار و سرمايه گذاری دوۀبودج تيمر  در حالی که رژيم مورد حمايت 

) خاطر فساد خود او ھرگز باال نيسته ب(محبوبيت عمومی او . ی مشابھی در برزيل جوانه می زندئدھد، اقدامات توده 

 .به يک رقمی تنزل يافته است

ی متوسط  بين اليه باال، که مرتبط با سرمايه داری بين الملل است، و اليه ھاًدر يک زمان کوتاه طبقه کسب و کار عميقا

 مخالف دولت چپ پوپوليست به سرعت از ھم پاشيده شده است، در حالی که ۀاجماع اولي. و پائين تر تقسيم شده است

  . سرمايه داری سقوط کرده استۀوحدت طبق

 

 نتيجه گيری

 در فاز کنونی از سرمايه داری جھانی، قبل توجه ترين حرکت اجتماعی و اقتصادی در تعميق درگيری ھای درون

نظريه پردازان سرمايه .  سرمايه داری واقع شده استۀ از طبقئیسرمايه داری بين مناطق، کشورھا و در ميان بخش ھا

تالش . ی در نھايت به عنوان پيامبران دروغين افشاء شده اندئو ادغام منطقه  ، )جھانی شدن سرمايه داری( داری جھانی

 اکنون با نفاق امريکا اروپا و آسيا را مطيع کند، شکست خورده است؛ برای تحميل يک نظم نوين جھانی که امريکاھای 

راه « دونالد ترامپ، که بر امريکای کانديدای رياست جمھوری » امريکااول «داخلی مواجه است، به ويژه در کمپين 

 .اصرار دارد» ملیحل ھای 

 امريکا واشنگتن ھستند که توافقات اروپا و مند به ھمکاری باه  عالقئینخبگان سرمايه داری اروپا اکنون تنھا در جا

سرمايه داری ملی به  .تنزل يابند»  خرده ريزه ھاۀجمع کنند«آنھا آشکارا مخالفند که به   - بتواند سود متقابل داشته باشد 

تالنتيک و در سراسر جھان در آسيا پديد آمده است، در حالی که چين به عنوان اعنوان يک واقعيت در ھر دو طرف 

تالش چين برای امنيت بازارھای جھانی و سايت ھای سرمايه گذاری . نيروی اقتصادی برتر در منطقه ظھور می کند

 . را تھديد کرده استامريکای ئدر سير صف رقابت ملی تنظيم شده است، که قدرت منطقه 

د مليتی برای فرار رقابت ھای چن. ھستند» ھنجار ھای جديدی« شورش نخبگان سياسی سرمايه داری در ھمه جا 

تواند روابط تاريخی را از ھم  شود، که می می» زدی ضربتی، ضربتی نوش کن«مالياتی و عواقب آن منجر به تالفی 

 .بگسلد

و   ی التين بر چپ کوتاه مدت خواھد بود، در حالی که بخش ھای مختلف درگير خشونت امريکاپيروزی سرمايه داری 

 . مجدد ھستندئیصف آرا

در عوض، در . ايجاد يک نظم سرمايه داری جھانی پايدار نيستند  در مسير خود قادر به امريکايان افراطی نظامی گرا

.  سرمايه داری می بينيمۀبخش ھای مجزا و تابع طبق حال حاضر ما تعدادی سرمايه و رژيم ھای کشورھای رقيب را با 

. قه به دنبال شرکای اقتصادی و اجتماعی خود است و ھر منط شکاف بر می دارد تالنتيک و پاسيفيک اوحدت ترانس 

 .متوقف می شود و رنجش حکمفرما می گردد مذاکرات تجاری 

 بر مبنای زور نظامی برای ساخت امپراتوری، به احتمال زياد اين ظھور رقابت ھای امريکا کامل ۀبا توجه به تکي

 . اجتماعیۀم نوين عادالن امپرياليسم منجر به جنگ می گردد تا يک نظ-طبقاتی و ملی پسا
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