
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
  

  

  اميد متين: فرستنده

  پوينده: نويسنده

 ٢٠١١ می ٢٤

  

  "فرياد امپرياليسم"

٦  

 

  يا می ميرد؟ آيا کمونيسم مرده

راه انداخته که گويا عصر ه صدا بوعات، سر و بسرمايه داری جھانی با نشر و پخش اوراق مطبوع در عالم مط

   ٨   در يکی از شماره ھای .کند پايکوبی می" کمونيسم" و بر مرگ  دموکراسی ليبرال بورژوازی از سر آغاز شده

   Hauptsache, sie fängt Mäuse“  Von Werner Meyer – Larsen „ شپيگل تحت عنوان١٩٩٣  فبروری

  )نث قيد شده ؤ مۀلمانی به صيغااو ضمير اشاره به گربه است که در " ( دگير عمده اينست، که او موش ھا را می"  

کند، اقتصاد بازار که در قرن بيستم سيستم ھای رقابتی ديگر را در سنگر شکست  نويسنده در چوکاتی اشاره می

 و تھديد  اه عامه وسايلی را برای رف  آيا اقتصاد بازار رقابتی غرب است؟ داده، آيا خودش علی البدلی برای اقتصاد

  سقوط محيط زيست پيدا کرده؟

کند که سيستم توليدی اجتماعی سرمايه  در متن از جانب اقتصاددان ھای متعدد سرمايه داری جھانی نقل قول می

  . فعلی اش، از برآوردن نياز ھای مادی ـ معنوی جھان امروزی عاجز و ناتوان استئیداری، با ھمه توانا

 و پاپ  سخن برلب دارد؛" نظم نو جھانی" و يا بوش از  را قلقله کند؛" سرمايه داری ئیعصرطال"اگر ريگان 

Johannes Paul اين حواريون سيستم آدمخوار سرمايه داری،   با شک و ترديد به سرمايه داری جايزه دھد؛ ١١ 

لده، ؤسايل توليد و نيروھای مايه، بر و کار مرده متراکم، سرمۀنمی توانند در مقابل اين حقيقت ايستادگی کنند که سلط

 و برای عالج جذری، به عمليات نياز   بازمانده، عقيم و نازا شدهئیخصوص نيروی کار کارگر مزدور، از نوزاه ب

  .دارد يعنی انقالب اجتماعی
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،  از ميدان رقابت برون می زد  سال قبل وقتی رقبايش را٢١۵کند، سرمايه داری در  توضيح می) نويسنده(اين عالم 

واقعيت ھای ه  حال ديگر بدون اينکه ب .را نگارش کرد" ثروت ملل"آدم سميت اين کالسيکر سرمايه داری، کتابش 

 سال از انقالب اکتبر، ٧۴را پس از گذشت شوروی  سرمايه داری طراز   شوروی رجوع کند و ريشه سقوطۀجامع

  .شوروی پای می کوبد" کمونيسم"اپ، بر مرگ  و پ ريز و درشت تحليل نمايد، با ھمان خوشنودی نوع ريگان، بوش

 در چين و   سرمايه داریء و يا احيا شوروی" سرمايه داری انحصاری بوروکراتيک"عجب است که از مرگ 

  گيرد، بدون اينکه چشمان خود را باز کرده  بی اعتباری سيستم توليد سرمايه داری را نتيجه می ويتنام، اين نويسنده

 سوشل امپرياليسم شوروی ئی کمتر از رسوائیپول سرمايه داری در چنگال بحران مھيب، به رسواو ببيند، دول مترو

سرمايه داری پس از  " :دھد  توضيح می  در ھمين مقال  Michel Albery   از زبان .و اقمارش گرفتار نيستند

  "خودش مشغول است) خود خوری اش(به تالشی انھدام رقبايش، 

  :کند  طور ساده افاده می )پروفسور اقتصاد (  Rudolf Hickelپروفسور 

  ".کاپيتاليسم دست ناظم عدالت را باخته است " 

که (  توليد سرمايه داری را سود ھم بشمارندۀ سرمايه داری، انگيزۀ اخالقی در جامعۀ تا فالسف  آدم سميت اينکه از

 به زبان ديگر نمی  .گيرند  و سود در نظر میئیفقط در ھمه موارد حرص انسان را به دارا) عمدتا بدان توجه ندارند

 و متفرق جامعه است،  خواھند اعتراف کنند که اين سود، خود بخشی از ارزش اضافی در تناسب سرمايه ھای منفرد

دست می آيد، و حرص ھم امر نھفته در سرشت انسان ه  بئی توليد کاالۀکه از کار بدون مزد کارگر مزدور در پروس

  . ھمين مناسبات توليد اجتماعی سرمايه داری است نه، بلکه زاده

 طور مثال ميکرو اکونومی، مکرو اکولوجی، مکتب  خوبست که نويسنده از مکاتب مختلف اقتصادی سرمايه داری

انون بخوان ق ( قانون زندگی و قانون آھنی شان را به يک   و اکونوميتری نام می برد  Historismusھستوريک 

  :کند خالصه می) ی در بازارتوليد سرمايه دار

  . را "کنند و ھمراه آن، سطح توليد و ھمچنان توزيع درآمد ن میييعرضه و تقاضا قيمت را تع " 

 تا حد اقل چند سطری را در ھمين متن بدين موضوع وقف کند که اين قيمت  خود زحمت نمی دھده چرا اين نويسنده ب

له بدان جا می أ پولی ارزش است، پس مسۀ قيمت افاد يح شود که وقتی توض ميدان آمده؟ه خودش چيست و چطور ب

گيرد، زيرا شايد درک کند  مثابه يک کاال افاده شود، قيمت نام میه  وقتی با پول ب کشد که اين ارزش، ارزش مبادله

انات قيمت  توليد، چيزی که به فروش می رسد، با قيمت و نوسۀ توليد سرمايه داری، با تسلط کاال در گسترۀکه شيو

گيرد و خيلی ھا  ن تر از ارزش قرار میئي و يا پا باشد که ھميشه باالتر در محور قانون عرضه و تقاضا مواجه می

  .ندرت با آن در توافق می افتده ب

 توليد سرمايه داری وجود دارد که عمده ترين آن، قانون ۀکند که قوانين ديگری ھم در شيو چرا نويسنده فراموش می

   قانون آھنين زندگی   و از آن عمده تر، آنرا رزش اضافی است، و تنھا قانون عرضه و تقاضا را نام می بردتوليد ا

توليد ۀ می خواند، تا بشر را از جداشدنش از تيره حيوان تا حال، محکوم اين قانون بداند، و بر دست ھای کثيف شيو

  .آب تطھير بپاشدصوصی بر وسايل توليد سرمايه، خ داری، شکل مالکيت سرمايه
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کند، بدين نظر است که آنھا ادامه زندگی   مارکس و انگلس نقل قول می اين نويسنده وقتی از مانيفست کمونيست

سرمايه داری را نمی توانستند ببينند، زيرا در اين بخش از نقل قول، آن دو عالم آنچه در بطن بورژوازی وجود 

  :کردند، چنانچه نوشتند داشت را تشريح می

ی را با مقايسه ه ئلده عظيم و کتلؤش، نيروھای م ادر کمتر از صد سال حاکميت طبقاتی"طور مثال ه ب" بورژوازی"

او شھر ھای بزرگی . "جلب کرد" تمام ملل را به تمدن"او  " ".به تمام نسل ھای گذشته در مجموع بار آورده است

  " . بخشيده استئیدھاتی رھاۀ  نفوس را از زندگی احمقانۀو يک قسمت عمد... ايجاد کرده 

.  ھمنوا می بيند، برداشت خودش است  اين حق بينی مارکس و انگلس را با طرز ديد لودويک ارھارد اينکه نويسنده

گذرا ۀ سازد اينست که مارکس و انگلس جامعه سرمايه داری را، يک مرحل  رنج مبتال می اما چيزی که حال او را به

 امروزی سرمايه داری را ۀ ادام قول اين نويسندهه ب . دانند  می جنت برابریق نيل به  بينابينی در طريۀو مرحل

  .مارکس و انگلس پيش بينی نمی توانستند

 ئیخواھيم از ھمين اثر معروف نقل قول کنيم که در زمان حال ھم در جامعه بورژوا  ما ھم می  اين نويسندهۀبه اجاز

  :مصداق عملی دارد

 مالکيت، اين جامعه ای که ئی توليد و مبادله، با نظام بورژوائیازی امروزين با مناسبات بورژواجامعه بورژو" ... 

 به نيروی جادو، چنين وسايل پرتوانی برای توليد و مبادله پديد آورده است، اکنون به جادوگری می ماند که ئیگو

  ..."حضار کرده، برنمی آيد که با درد و افسون از زير زمين ائیديگر از عھده مھار کردن نيرو ھا

سرمايه "کند که در کتابش  پروسه ھای اقتصادی ياد میۀ  تحليل گر برجست   Joseph Schumpeter  نويسنده از

 را در  "تمايل به خودخوری "  استوار مانده  خودۀ به عقيد١٩۵٠   تا زمان مرگش "داری، سوسياليسم و دموکراسی

  :کند ال میؤن کتاب سکند و در اي سرمايه داری نشانی می

  ". بفکر من که نی تواند؟ سرمايه داری ادامه حيات کرده می "

کند، از تراکم، تجمع   ذکر نمی  که نام اين اثر را قصدا "کپيتال"کند که مارکس در اثر معروفش  نويسنده توضيح می

 حرکت جامعه سرمايه داری را دانم به چه علتی وقتی اما نمی. گويد  و توليد سخن می خصوص تمرکز سرمايهه و ب

 لنينيسم ببيند که از نظر  ويژهه  و ب  که، حرکت مارکسيسم را در موجوديت لنين می بيند، اين ديد از وی سلب شده

ت کلی جامعه سرمايه داری درست أا آخرين فاز سرمايه داری را برھياقتصاد سياسی ــ پرولتاری، اين عاليترين ي

دھد، که امپرياليسم، سرمايه داری انحصاری، گنديده،  دست میه آن، اين استنباط را بجا از ه  و ب توصيف کرده

  . انقالب سوسياليستی استۀ و يا آستان طفيلی و در حال جانکندن، شب فردای انقالب سوسياليستی

ا از تذکر  ورنر ماير، الرسن، خاطرنشان بسازيم که مارکس و انگلس، اوال اين نتيجه ر اين مطلب را بايد برای

 در ثانی که خيلی با اھميت  . نگرفته اند، که اين جامعه، خود در اثر تکاملش زوال يابد  گذرای سرمايه داریۀجامع

گردد و يا بھتر گفته آيد، نابود بايد   سرمايه داری نابود می است، اين موضوع را قيد نکرده اند که از امشب تا صباح،

   " را تحت عنوان CY- Gonick ما بعد ھا وقتی که  .ده خود سدی استلؤامل نيروھای مشود، زيرا در تک

Inflation  or Depression" گرديم و در پرتو تئوری ھای لنين،   مورد ارزيابی قرار داديم، به اين موضوع برمی

 و برآن بيشتر  بشری تشريح،ۀ و ارضای روز افزون جامع  را در اقناع  توليد سرمايه داریۀ و عقيم بودن شيوئینازا

  .کنيم و صريحتر درنگ می
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 توجه می کنيم تا در پرتو حقايق ھمين   Michel Albert نويسنده، منتھا از زبان ئی و گزافه گو حال به اين بلوفه

  :گويد  ميشل البرت می .دھد زمان متوجه شويم، اين سرمايه داری به انسان ھای امروزی چه می

شمول کشور ھای متمدن، به آن چيزی که ه تمام جھان به چيزی شباھت داشت، ب " قبل از آن که سرمايه داری بيايد

حد وسط عمر در ه دنيا می آمدند و به مانند حيوان ھا ب" طبيعی"به شکل "  انسان ھا  "ميما آنرا جھان سوم می نام

  ". می مردند  از قحطی يا اپيدمی ھا "طبيعی"طريق ه  سال ھمچنان ب ٣٠  ن تر ازئيپا

   اين شخص ادعا دارد، سيستم سرمايه داری گيرد که  کمک می  Werner – Sombart   در عقب اين توضيح از و

 و تا  قلت، گرسنگی و ستم را از بين ببرد"  از صد سال به اين امر آغاز کرد تا   مسيحی ــ يھودی اش، پيشۀبا عنعن

  ؟"!حال يک پنجم بشريت شامل گويا اين لطف شده است

 زنجير سرمايه ۀ که ستم چند الي  تا با رجوع به حقايق بنگرند  و يا کم بين است  کورءرت اين علماي بص يدهچرا د

 زمين، در خود کشور ھای عمده ۀ ميليارد ھا انسان را در کر  و ھومانيزم بورژوازی "تمدن" حرير  ۀ در پرد داری

 و   قحطی، گرسنگی، بيماری ابسته به اين زنجير، به و و  و در کشور ھای مستعمره ، نيمه مستعمره سرمايه داری

با کمک انکشافات علمی ــ تخنيکی، در لباس " جنگ ستارگان "  و بربريت  و با وحشت بيکاری معروض ساخته

  .کند مرگ تھديد میه  ب  و اتومی، جان مردم بيگناه را یئسالح ھای بيولوژيک، کيميا

د مولود مناسبات توليد سرمايه داری جھانی است، مردم از قحطی و  که خو "جھان سوم"آيا امروز در ھمين 

 از بالی   و نازل شده  ساخته دست بشر "مصنوعی"طريق ه  اگر نمی ميرند، ب "طبيعی"ھمان طريق ه گرسنگی ب

   و رقت آور نمی ميرند؟ حال زاره سرمايه، ب

 و آتش،   تا حال، با گذشتن از دريا ھای خون يه انباشت اول معلوم است که سرمايه داری از آغاز تراکم سرمايه،

م ناه ی را بھائ تا کشور  معاصر بلعيدهۀنام برده شھر ھا را ويران، مدنيت ھا را برباد، و جان ميليون ھا انسان را ب

 ديگر  باز جان ميليون ھای  در خود اين کشور ھا . و امريکا معمور ساخته است  و يا جاپان لمان، بريتانيا، فرانسها

 لندن، واشنگتن، پاريس،  نامه  تا پايتخت معموری را ب نام کارگر مزدور، ھمين برده ھای معاصر، گرفتهه  ب را

  . و رنج ھمين قربانيان مزين ساخته است  و بن ، با دست آورد ھای عالی علمی ــ تخنيکی، محصول عرق توکيو

.  و ترقی است  عالی تر پيشرفتۀ مرحل خ جوامع بشری،ما منکر نمی شويم که سرمايه داری در مسير تکامل تاري

 کمال با چه بھای گزافی که مردم سراسر ۀ و زودی بگذريم که اين مرحل  به آسانی له ھمأتوانيم از اين مس اما نمی

ای  از آن عمده تر نمی توانيم فراموش کنيم که قانونمندی ھ .جھان با قربانی خود پرداخته، به ھمين حد رسيده است

کند که  ذرا توصيف میگ ۀ و ضعيفش، يک مرحل عينی تکاملی جامعه، اين مرحله را با جوانب مثبت و منفی، قوی

  . است جنت موعود   به  بينابينی به رسيدنۀ شپيگل، مرحلۀ ھمين مقال گفته نويسندهه ب

 داری امروزی، سرمايه داری شود که سرمايه  متوجه می  و فاکت ھا  از خالل واقعيت ھا اقتصاد سياسی پرولتاری

 و از تحليل لنين، که مارکسيسم را در عصر امپرياليسم، برحسب قوانين ماترياليستی  .انحصاری دولتی است

سرمايه داری انحصاری دولتی کامل ترين ... "کند  ديالکتيکی منطبق بر روند تکامل جامعه انسانی، بررسی می

سياليسم و بعدی که سۀ و پل )پله(است که ميان آن ، پله ای از نردبان تاريخ تدارک مادی سوسياليسم است، درگاه آنست

  ". وجود ندارد  واسط ديگریۀشود، ھيچ پل ناميده می

 آسمانی نيست، بل ۀخصوص مردم جھان سوم، صاعقه  بر مردم سراسر جھان، ب  نازل شدهۀتعمق کنيد که اين صاعق

 سرمايه داری جھانی در راه رشد ناموزونش، جھان  .نازل شده استصاعقه ايست که از ستم سرمايه داری جھانی 
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 و در قانون رقابت   داده  و نفوس متعلقه اش را در مراتب و درجات مختلف اقتصادی قرار  ارضۀواحد، کر

  نام آن دولت  و لذا  رساندهئی باالۀدرجه  ب  در يک کشور اقتصادی بازارش، مشتی از سرمايه داران انحصاری را

ن تر ئي پاۀدرجه  ب  و در نتيجه سومی ھا را  دادهء دوم ارتقا ۀدرجه  ديگری را ب  ساخته،  سرمايه داری را ابرقدرت

 در   در حاليکه .گردد می توجيه  سياسی،   و جھان سوم، در گروپ بندی ھای ان دومھ ج  که از آن محکوم ساخته

 و استثمار شونده، در موجوديت ستم سرمايه، تقسيم  تثمارگر و ستمکش، اس  ستمگر واقعيت امر، جھان به دو قطب

 آب را به  و نتيجتاً   ديگر در اصل، ھمين مطلب واقعی را پرده پوشی کرده  و تصانيف، رده بندی ھای گردد می

  .آسياب ستم سرمايه داری می ريزد

 ۀ که خاص دارد ی بيان میرديا بر مردم جھان سوم، با خونس ستم سرمايه ر  Kennedy  جناب رئيس جمھور کندی

  :گويد  او می .يک زعيم ابر قدرت امپرياليستی است

   ميليون٢۵٠٠ و ما   در کشور ھای خارجه سرمايه گذاری کرديم،  را  ميليون دالر ١٧٠٠   ما ١٩۶٠  در سال"

 که از   رفته )رب اروپاغ( ميليون آن به اروپای غربی ١۵٠٠ ميليون، ١٧٠٠   از اين .دست آورديمه  ب  دوباره دالر

که به سرمايه ضرورت ) ھمان جھان سوم معروف( از جھان تحت انکشاف . واپس آمده است  ميليون دالر ١٠٠٠  آن

 دالر راسرمايه  ميليون ٢٠٠ از  دست آمده، در حاليکه ما در ازای آن نه کمتره  ميليون دالر ب١٣٠٠  داشت،

 ص،  لمانی،ا زبان   ــ  سرمايه داری در شورویءاحيا (  Willi- Dickhut  )تکيه از ماست (  "گذاری کرده ايم

  ).٢٠٠ ــ ٢٠١

 کند، و خودش می کيست نبيند که سرمايه داری جھانی از ھر دالری که در کشور انکشاف نيافته سرمايه گذاری می

ای رفع اين نياز دراز کرده، گويد که جھان سوم به اين سرمايه گذاری نياز دارد، يعنی سرمايه دار دست ارفاق را بر

 ۀ نه ستم، زيرا مدعيست که ستم را در جامع  و شايد نام اين عملش را کمک بگذارد گيرد شش و نيم دالر باج می

  ؟! و يا می خشکاند انسانی از ريشه خشکانيده

در    جھان سوم  و ددگر  چطور امپرياليسم امريکا به ابر قدرتی مبدل میهگردد ک آيا از ھمين مثال واحد مبرھن نمی

 و زنان سازنده جھانی   و مردان  سال، جوانان ٣٠ و گرسنگی، به اوسط عمر   و تنگدستی، فقر، بيکاری عسرت

  .دھد اش را از دست می

 و   توليد برده داریۀخود ببالند که بحران کاھش توليد، قلت را که خاصه احتمال دارد مگنات ھای مالی سرمايه ب

   معرفی کرده) (...ان اضافه توليد سرمايه داری را  اما خودش از ياد می برد، بحر .ز بين برده استفئودالی بود، ا

 اقتصاددان معروف سوسياليسم   فوريهۀ و ھمان گفت که در آن وفرت در يک قطب، قلت را در قطب ديگری خواند

 ۀ امتع  در بازار سرمايه داری جھانی ." در سرمايه داری وفرت مايه قلت است " ياد می آورد که گفته تخيلی را ب

مختلف فراوان است، اما دست مردم کوتاه است، زيرا جيب شان از پرداخت بھای اين امتعه تھی و قدرت خريد شان 

 و تمتع  کنند، آب حسرت از دھن شان می ريزد، اما نمی توانند از آن کام بگيرند به ھر چيزی نگاه می. پايان است

  ..لذت کنند

 و در شدت  کند،  بھره کشی می "جھان سوم"يه داری جھانی با قساوت بی نظير از نيروی کار و منابع طبيعی سرما

 و   در اين بازار ھا، ستم ديگر را تعميل کرده سازد، با فروش کاال ھای صنعتی خود استثمار عمر شان را کوتاه می

اما در زبان، تمام اين .  ستم را ضخيم تر می گردانداز آن عمده تر، با افزايش ستم سياسی ــ فرھنگی، اليه ھای

ه  اين کمک را بۀ و شکران پاس آن، مھر سکوت بر لب زننده  تا مردم ب گذارد  نام می "کمک بی شائبه"اجحاف را 
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با   اگر بخواھند عليه اين ستم قد علم کنند و به جنبش آزاديبخش انقالبی مدد رسانند، سزای ناسپاسی شان،. جا آورند

 و دموکراسی ليبرال  ھموار" نظم جھانی" و وحشت سرمايه داری داده می شود، تا گليم  کمال سبعيت، بربريت

  .بورژوازی در جھان علم گردد

را از ھر " جھان سوم"مطلوبش انحصارات بزرگ سرمايه داری جھانی، کشور ھای " دموکراسی"گفتيم که در لوای 

 و خانه خرابی ساکنين فقير اين کشور ھا  را بر بربادی" تمدنش" و  ابد،قی می چي و طر ھر وسيلهه  و ب طرف

 کشور ھای ۀ را در بار  اين امر .نام می نھد" ناشر تمدن" و غبغب انداخته، خود را   و باد به گلو معمور ساخته

 و کسب   و برحسب حرص سير نشدنی سرمايه ، به شکار ارزش اضافی فوق العاده سازد دوستش نيز عملی می

  ؟!دھد، تا خود به آقای بی رقيب جھان مبدل گردد  و دشمن را در يک صف قرار می سود انحصاری، دوست

 تا ببينيم، اين دو  گيريم  در نظر می  قرن بيست  پنجاهۀ امريکا را از دھۀ و اضالع متحد  کاناداۀطور نمونه رابطه ب

 که امپرياليسم امريکا با توليد بزرگ   سرمايه داری، و اسير در چنگال مناسبات  دوستکشور ھمجوار ظاھراً 

 ھنوز با توليد مواد خام و کاالھای نيمه پخته مانوفکتوری،   و کانادا سرمايه داری انحصاری، بر جھان سلطه دارد؛

 و چطور گاو ھای شيری  کند، در چه سطحی قرار دارند، با آن دوست به اصطالح بزرگش، ادعای دوستی می

 که در اقتصاد سياسی مقام   Cy Gomick  . به نفع مگنات ھای مالی سرمايه امريکا دوشيده می شوند کانادا،

  : می نگارد  Inflation or  Depression دارد، در کتابش  ایبرجسته

دھد، به اصطالح   قرار می  Depression   و انحطاط  رکود ۀنيروی ديگر اقتصادی که اقتصاد کانادا را در مضيق"

 تجارت بين  .کنيم  که وارد می کنيم، به تناسب قيم امتعه ای  که صادر مییا قيم امتعه   بين المللی است ــتجارت

 درصد  ۵٠   و  توليدی خود را صادر می کنيمۀ درصد امتع ۵٠  ما تقريبا. المللی برای کانادا اھميت غالب دارد

 در عصر، آھنگ رشد تجارت جھانی   اولين بار١٩۵٠   در خالل سال ھای .امتعه مصرفی خود را وارد می کنيم

 و افزايش  )اختصاص بين المللی(عامل آن ازياد تخصص بين المللی  آھنگ رشد توليد جھانی سبقت می جويد که  از

 شروع به از دست دادن سھم  )و اضالع متحده (  کانادا   در خالل ھمين دوره است که .ھم بستگی بين المللی استه ب

 پروسس   نيمهۀ مواد خام و امتع که عمدتاً   کشوری مثابهه  ب  کانادا . و جاپان کردند تجارت جھانی، به اروپاشان در 

 را صادر  (...) کاال ھای عمده  د و معموالخصوص در قطار ساير مللی که انکشاف نيافته انه کند، ب شده را تھيه می

 اين از سببی است که در اصطالح تجارت بين المللی،  . می بيند کنند، جزا کتوری را وارد میف و توليدات مانو کرده

 و به   و در آن، تخصص دارند؛ دارند  که توليدات کامل را عرضه می نفع می برند) ئیيا کشورھا(شوری آن ک

 ۀ امتعۀ در حاليکه عرض  منابع مواد خام وفرت دارد، . در توليد مواد خام است ضرر مللی است که اختصاص شان

 سطح بلند و استوار قيم، برای ۀواسطه  می شود، زيرا نيرو ھای انحصاری ب ن نگھداشتهئيمانوفکتوری به سطح پا

  را به نسبت قيم وارداتی در برخی از کشور ھا نشان می  تابلوی ذيل، نرخ قيم صادراتی .آنھا موانع ايجاد می کنند

  :دھد

  


