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9163روزنامۀ دنیای اقتصاد شمارهۀ نقدی برمقال  

 "ائی از موفقیت ویتنامرمز گش"
 

باعث گردید  تا چند سطری  من هم "  رمز گشائی از موفقیت ویتنام " رهگشا وعالمانۀ پورتال در مقالۀ  ۀتبصر

   :این مقاله واهداف سرمایه گذاری های  مستقیم خارجی  خارج از کشور بنویسم ۀدر بار

 

مقاله از دوبخش سرمایه های خارجی در ویتنام را به نشر سپرد  این  در بارۀ جذب  ه ایباشگاه اقتصاددانان  مقال

ومؤسسات مالی  ها بانکتشکیل گردیده در بخش نخست  نویسنده یا نویسندگان کوشیده اند  تا مزیت سرمایه گذاری 

این سرمایه گذاری ها  باعث  امریکای التین  ید طوال دارند برجسته نمایند که  ا  وافریق ،که در غارت منابع آسیارا 

را در اعماق جنگل ( B 21) ۀچون ویتنام که زمانی پوزغیر سرمایه داری کشور های ی شگوفائی  اقتصاد رشد و

زیونیست های بدون درد سر  با همکاری روی ضروری است تا به صورت آرام وهای ویتنام به خاک می مالیدند 

سود  نابودی محیط زیست وبه دست آوردن مردم و  ۀحاکم انتقام خون عساکر متجاوز خود  را با استثمار وحشیان

کند که  چنانچه مقاله تصریح  می. نیروی کار ارزان از نسل های بعدی ویتنام بستانند  های سرشار با خرید 

وسرمایه گذاری خارجی  ای خارجی سخت در تالش هستند برای جذب سرمایه ه رویزیونیست های حاکم بر ویتنام  

افزایش رقابت پذیری  برای باز سازی اقتصاد و" را می سازد وتوضیح می دهند که این کار  بخش مهم اقتصاد شان

 " .کشور ضروری است 

وفقیت به عنوان راز ممؤسسات مالی را  گذاریعی ویتنام توسط بانک ها وسرمایه یدر بخش دوم غارت منابع طب

وبرای جذب بیشتر سرمایه های  خارجی استقالل کشور را که با نثار خون صد ها هزار ویتنام جا می زنند 

کمونیست ویتنامی به دست آمده است  در پای اربابان سرمایه قربانی می کنند تا رویزیونیست های حاکم از غارت 

این تعهد خود را با امانت داری  و   رگ تبدیل شوندسرمایه داران بز بههم مردم ویتنام توسط جهان خواران غربی 

متعهد باقی می ماند ....... نسبت به انجام کامل تعهدات خود دولت " خود می گویند که  ،کامل انجام می دهند چنانچه

" نویسندگان  این راهم متذکر می شوند که  ،عی کشور توسط رویزیونیست های حاکمیفروش منابع طب  ۀعالو هب" 

تا از نفود کشور های رقیب در جنوب  "یت جغرافیائی مهم این کشور در قلب شرق آسیا بسیار حیاتی است موقع
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به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ویتنام   ۀبعدی از کشور تازه وابسته شد ۀشرق آسیا  جلوگیری شود ودر مرحل

 .فشار کار گرفته شود  ۀحیث  وسیل در خارج از کشور من

توده های آزادی خواه ودر رأس همه کارگران  که استقالل ویتنام با نثار خون و رشادت کمونیست ها وباید افزود 

از چنگال امپریالیست های جهان خوار به دست آمده است  که اکنون  توسط مشتی ویتنامی  مبارز وانقالبی 

سسات مالی و ؤپای بانکها  وم حاصل خون کارگران ودهقانان  در ،خاین به امر انقالب سوسیالیستی رویزیونیست 

تاریخ باز این رسالت را بردوش کمونیستان و آزادی خواهان ویتنامی می .  می گردد   یسازمان تجارت آزاد قربان

  .ننگ را از دامن میهن پر افتخار خود بر چینند  ۀگذارد تا این لک

ه می کنند کدام اهداف را بکرده و اری حال ببینیم که این سرمایه گذاران  که در کشور های خارجی سرمایه گذ

 .استثمار خلقها دنبال می کنند  ازسود سرشار ۀعالو

ها دالر به خاطر غارت  میلیارددر کشور های بیرونی   1111تا  1112ی که در بین سالهای ئفهرست کشور ها

ه گذاری مستقیم سرمای ۀبر پای آن هانیروی کار ارزان وخرید   طبیعی منابعوچپاول  نگداشته شدهکشور های عقب 

 .کدام کشور هااست  ،سرمایه گذاری کرده اند (*اف دی آی ) خارجی در خارج  از کشور

 شان سرمایه های امپریالیسمکه در رأس   طوری که دیده می شود همان کشور های استعماری  وامپریالیستی 

 . در مقام اول قرار دارد بشریت  ۀغارتگر امریکا این دشمن عمد

 سرمایه گذاری مستقیم رکشو رتبه

 خارجی خارج از کشور

 

 اطالعات

 .est ۲۲۲۲ ۶۱٬۲۲۲٬۲۲۲٬۲۲۲٬۲۲۲ جهان —

۶ 
ایاالت متحده  

 آمریکا
۳٬۷۹۵٬۲۲۲٬۲۲۲٬۲۲۲ ۲۲۶۲ est. 

 .est ۲۲۶۲ ۶٬۲۳۵٬۲۲۲٬۲۲۲٬۲۲۲ فرانسه  ۲

 .est ۲۲۶۲ ۶٬۵۲۷٬۲۲۲٬۲۲۲٬۲۲۲ بریتانیا  ۳

 .est ۲۲۶۲ ۶٬۴۲۴٬۲۲۲٬۲۲۲٬۲۲۲ آلمان  ۴

 .est ۲۲۶۲ ۹۷۲٬۲۲۲٬۲۲۲٬۲۲۲ هلند  ۷

 ……. …….. ….. 

 .est ۲۲۶۲ ۲۵۲٬۹۲۲٬۲۲۲٬۲۲۲ چین  ۶۴

 .est ۲۲۶۲ ۲۱۲٬۷۲۲٬۲۲۲٬۲۲۲ روسیه  ۶۷

 جدول گرفته شده از ویکی پیدا

   

 گیرد  سرمایه گذاری  خارجی به دوشکل صورت می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3 

یک کشور خارجی  از طریق   ۀیه گذاری مستقیم  یا به عبارت دیگر دخالت مستقیم  در بازار کار وسرمایـ سرما 1

 ۀن  از طریق وارد کردن سرمایصنایع موجود کشور میزبا ایجاد مؤسسات تولیدی  ویا سهیم شدن در شرکت ها و

 د نکه در آن شرکت ها تأثیر گذار باش امپریالیستی

صورت می گیرد که به صورت خرید  سهام در یک کشور خارجی  امپریالیست ها  یر مستقیم ـ سرمایه گذاری غ 1 

 .دخالت نمایند  (امپریالیست ها)خریداران سهام   کشورهای فروشنده سهام ظاهرا   که در تصمیم گیری بدون آن

 است ، د سی موافقتنامهدوحدر  کال   نامه هاها که  مجموع موافقت نامهتعداد موافقت دولت ویتنام  با امضای یک

سازمان تجارت جهانی که خود ابزار دولت های . حاصل کرده است  عضویت سازمان تجارت جهانی  را نیز

در پناه سازمان تجارت جهانی  کشور های سرمایه داری دستگاهی پدید آورده اند  که ، سرمایه داری استعماری ست

تقال کاال وسرمایه های پولی  را در تمام جهان در انحصار خود در ن  به صورت قانونی تمام مبادالت وانآبه کمک 

ی تولید در  تمام زمینه هاپذیرفته شده اند سازمان تجارت جهانی  یت عضو تازه به کهی ئکشور ها. آورده اند 

به  قرار می گیرند امپریالیستی وتجارت  ومسایل مالی کامال  زیر کنترول ونظارت انحصارات بزرگ ودولت های 

 .از محتوا خالی ست  و نمی باشد طوری که  استقالل سیاسی آن ها غیر از نام چیزی دیگری 

هیچ ارمغان دیگری  به همراه  ،.... و  سرازیر شدن  سرمایه های امپریالیستی غیر از وابستگی واستثمار توده ها

  .نخواهد داشت

های خود را   هخواستسازمان تجارت جهانی کشور های سرمایه داری استعماری  به خصوص امریکا از طریق 

یع  خارجی  ودفاع از صنایع خود در پی ورشکست ساختن صناآزاد برای گشودن بازار های  کنند و تطبیق می

برای حفظ . ندکافی فعال ا ۀبه انداز  تخصص دارند و( افزیقا وامریکای التین ،آسیا) کشور های عقب نگهداشته شده 

 را و محیط زیست مال نمودهیرا پا حقوق کارگران آلوده ساخته و هات را در بسا کشورسسود جوئی محیط زی و

 .  خریب می نمایند ت بیرحمانه 

دهی   تتشدید استثمار خلقها در پی پیدا کردن ورشو ۀعالوه در پناه سرمایه گذاری مستقیم خارجی خارج از کشور ب

جاسوس که به خاطر پول حیثیت وشرف  بروکرات وک قشرکه از منافع شان دفاع کنند بر می خیزند و ی به  کسانی

پود نهاد های دولتی  تار و تا در تربیه می کنند وفرزندان این ها را تا مدارج عالی می رسانند خود  را می فروشند 

ی واعتصابات ئبه صورت قانونی جلو خیزیش های توده  که بتوانند  دنجاسوسان  شان جابه جا گرد نوکران  و

 .ا سد نمایند کارگری ر

ی که در افغانستان سرمایه گذاری کرده است  جاسوسان خود را رز آن افغانستان است  که هر کشوربا ۀنمون

دولت مستعمراتی  ۀبه طور مثال کشور المان  اسپنتا را تا مقام وزارت خارج ستپست های حساس نصب کرده ادر

شان را که به همین  منظور تربیه کرده اند به جای  در صورت مرگ یکی از این جاسوسان فرزندان. باال برد 

  . پدران خاین شان نصب می کنند  

که  کشور هائیمساعد می سازد تا در نیز این زمینه را کشور های امپریالیستیسرمایه گذاری مستقیم خارجی برای 

د  سرمایه گذاری کننهم کشور ها  این  صنایع تفریحی قرار گرفته اند در شان  ۀوارد شد تازه زیر هجوم سرمایه های

به شمار یت های سرمایه گذاری شان واول ۀمواد مخدر از جمل سکس و ،موزیک ،یزمکه صنایع تفریحی مانند  تور

تا می دهد  رواج و را رونق  ءفحشا صد ها هزار نفر را معتاد  ولیارد دالری  یسود های م ۀعالو ه که ب  رود می

وبه  گرددوشت رقتبار خودشان  وتوده های استثمار شده  برای شان بی تفاوت جوانان به فساد آلوده گردند و سرن
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وبا این شگرد جوانان را از مبارزه  وسیاه روزی خود ومردم کشور خود ؛  همه چیز بیندیشند  به جز علل فقر

 . وسیاست رو گردان بسازند 

 سرشار نیز سرمایه گذاریستا ودر این را  دارندمدارس دینی  را نیز از نظر دور نمی  ،عالوه این ها مؤسساته ب

زیک را به جای ماتر یالیزم  خاطر احیای دین  می کوشند تا متافبه  می کنند در کشور های سابقا  سوسیالیستی 

دین  در پی رشد وانکشاف  اسالمیبه اصطالح ودر کشور های   دیالکتیک در اذهان توده ها وکارگران  جا دهند 

وبا پخش خرافات واوهام   آگاه استفاده کنندمترقی و قمع نیروهای  برای قلع وه ای بحر تا از آن منحیث ومذهب اند 

 . ند گردبشری  سد راه ترقی وتکامل جوامع 

 

 

 

*)FDI, kurz ign direct investmentfore englisch( Ausländische Direktinvestitionen                  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache

