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 عليرضا ثقفی

 ٢٠١۵ جوالی ٠۵
  

  آن بر زندگی مردمتأثيرھای ايران و  لغو تحريم
  

گذراند، در جريان نزديك به دو سال  ی روزھای پايانی خود را مًالمللی ظاھرا  بينۀھای ايران توسط جامع لغو تحريم

 ميان دو یھا  روند توافق،يعنی ھمان سردمداران نظام سرمايه داری جھانی ١+٥ فشرده بين دولت جديد و گروه ۀمذاكر

خواھند و آيا در اين زمينه دنيای سرمايه  اين كه ھر يك از طرفين چه چيز می.  روز به روز بيشتر شده است،طرف

توان از ھم آوردی دو طرف صحبت كرد، بحثی است كه به مقال ديگر   میًكوچك مثل ايران اصالداری با كشوری 

 .شود واگذار می

داری بنامم كه گويا كل اين نظام با يك   نظام سرمايهۀ را مذاكراتی در كل مجموعمسألهدھم كه اين  اما من ترجيح می

 .كند عضو متخلف از اين نظام برخورد می

 :شكافم يشتر می را بمسألهاين 

ی در داخل حاكميت ايران دو نظرگاه متفاوت وجود ئ ھسته ۀمسألھا ميان دو طرف بر سر  در ابتدای آغاز درگيری

 :داشت و اين دو نظرگاه متفاوت عبارت بودند از

 ھای سازمان ملل تواند بكند، تحريم  جھانی و به طور كلی نظام سرمايه داری ھيچ غلطی نمیۀغرب و جامع – ١

ی را شكستند و ئ و با يك دستور پلمب مراكز ھسته  بيش نيستند و ما بايد راه خودمان را بگيريم و برويم،ئیھا كاغذپاره

. كردند ھای نظامی و يا تسليحاتی از انرژی اتمی فراھم می به غنی سازی اورانيوم پرداخته و زمينه را برای استفاده

 شمالی كه وريایدھد، زيرا نظام سرمايه داری نتوانسته بود با ك  جواب می شمالیوريای كۀشيو. استدالل ھم مشخص بود

می را بپذيرد و مذاكرات ھم و شمالی اتوريایوضعيتی مشابه داشت، كاری انجام دھد و در انتھا مجبور شده بود ك

و مخالفان اين  تفكر غالب بر حاكميت ايران است ١٣٩٢ھای   تا سال١٣٨٤ھای  اين تفكر از سال. شكست خورده بود

شوند و  شود، از مجلس اخراج می شوند، از رياست جمھوری دستشان كوتاه می ھا به عقب رانده می  زمينهۀنظر در ھم

 .اتفاقات ھشت ساله ای كه ما شاھد آن ھستيم… گيرند و سران آنان در حصر قرار می

اری و انتگره شدن و ھماھنگی ھرچه بيشتر با راه دوم ھم در حكومتيان ھمان كنار آمدن با بزرگان نظام سرمايه د -٢

 .كنند اين نظام است كه برخی به اصطالح معقوالن حكومتی پيشنھاد كرده و می

انتخاب راه اول يعنی . ھا، جنگ طلبان و محافظه كاران از ھر دو سو دست باال را دارند در انتخاب راه اول نئوكان

تار دارد اما جنگ و است كه ھرچند ظاھری وحشتناك و آينده ای تيره می امری و اتۀحركت به سمت نظامی شدن برنام

 ۀ خود در منطقه و توجيه توسعۀطلبانی ھمانند اسرائيل و محافظه كاران كه ھمواره در پی بحران ھستند برای حفظ سلط

نگ و بحران بستگی  آنان به جۀزيرا كه حيات و تداوم سلط. می و نظامی خود، چندان ھم نگران نيستندوھای ات برنامه
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اما اين امر نيز ضرورت وجودی نظام حاكم سرمايه داری را . و اين يك ھمواره وجه ضروری حاكميت آنان است. دارد

ھای جنگ طلب است كه نظام سرمايه داری با  ھای اين جناح  زيرا در حقيقت در حاكميت سياستزير سؤال می برد

ھا كاھش يافته و بازار مالی و   سود سرمايهئیزا ھای جنگ طلبانه و بحران شود وبا سياست ھای بيشتر مواجه می ئشواری

از آن جھت كه ديگر رمقی برای كارگران و زحمت كشان و مزد و حقوق . رسد بورس و مصرف كاالھا به حداقل می

محصول اين .  كنندماند تا بتوانند كاالھای توليد نظام سرمايه داری را مصرف ھای خورده پا باقی نمی بگيران و كاسب

ھا و حلبی آبادھا ھستند كه در يكی دو ده  نشين ھای خيابانی و آلونك ھا، كودك خانمان، جنگ زده ھا بی ھا ميليون حكومت

 .اخير شاھد گسترش آنان ھستيم

 .ت برای مقابله با مشكالت سقوط به دنبال راه ديگری اسئیاما در مقابل بخشی از نظام ھمين مناسبات با چاره جو

 شمالی است وريایراه اول كه ھمان راه ك.  را ه اول را نداشتۀاما چرا حاكميت ايران راه دوم را برگزيد و امكان ادام

 آن است كه راه اول مسألهاولين . ديدند  آن میۀ از حكومت بود و دوام و بقای خود را در ادامئیھا و مورد اشتياق بخش

سيستم اقتصادی حاكم كه سه و نيم دھه پيش  .ته در ايران ھمخوانی نداشتگذشۀ با سيستم اقتصادی حاكم طی سه دھ

ش حمايت از به اصطالح مستضعفان و كوخ نشينان بود، در مسير خود آن چنان از شعارھای اوليه فاصله  اشعار اصلی

 .ھای اصلی نظام سرمايه داری را از بسياری جھات پشت سر گذاشت گرفت كه شاخصه

اد شده بين ده درصد باالی جامعه و نود درصد مردم آنقدر فزاينده و باالست كه گاه اعتراض خود  طبقاتی ايجۀفاصل

ھای موجود زندگی برای آن چند درصد وابسته به قدرت و ثروت  استفاده از زرق و برق. حكومتيان را درآورده است

ھای ميلياردی كه چند  ھا اختالس ر آنآور است و در كنا آنچنان به نسبت جمعيت به صورت نجومی است كه گاه حيرت

ھزار ١٢ھای   آزاد قشم به رقمۀھزار ميليارد تومان در منطق١٨ر در شركت نفت و ال ميليارد د٣٥ جديد آن ۀنمون

مين اجتماعی و غيره اضافه شده أھزار ميلياردی در بدھكارھای بانكی، ت١٥٠ميلياردی در تعاونی نيروی انتظامی و 

 ٤٠٠لگام را دارد وجود بيش از  داری حريص و بی  از سه و اندی دھه نمای مشخص يك سرمايهاين سيستم پس. است

تواند تحريم  ھای مھد سرمايه داری نمی والن درجه اول و دوم و سوم در زايشگاهؤآقازاده در لندن و زايمان عروسان مس

 .نظام سرمايه داری را تحمل كند

 به زندگی نظام سرمايه داری وابسته شده است كه تشخص قدرتمداران داشتن قشر مسلط موجود در اين چند دھه آنچنان

ھای امن نظام حاكم بر جھان  ھای بانكی پر و پيمان در ينگه جات و بانك ھا و يا حساب خانه ای امن در آن سوی آب

اری را تحمل كند زيرا كه ھای نظام سرمايه د تواند مدت زيادی تحريم اين قشر برآمده از سيستم حاكم ھيچ گاه نمی. است

از آن ھنگام كه بخش جديدی از . داری تبديل شده است بخشی كه جزء الينفك آن است خود به بخشی از نظام سرمايه

 استقالل و آزادی را فراموش كردند ۀ حكومت گذاشتند ديگر نه تنھا شعارھای اوليۀحاكمان و قدرتمداران پای به عرص

 و از آن جا كه چه غم طوفان    ھمراھی با اين نظام سرمايه داری جھانی روی آورده اندبلكه چھار نعله به ھمگامی و

امت را كه باشد نوح كشتيبان و چه غم وابستگان به نظام سرمايه داری را كه اين نظام آنان را در آغوش بگيرد، پس 

 و ھماھنگی با نظم و نظام سرمايه جھانی عقب نشينی گام به گام برای ھمكاری .ھا برداشته شود بايد به ھر ترتيب تحريم

می خود را ودھد تا توان نظامی ات  شمالی ترجيح میوريایچرا كه اگر كشوری مانند ك. تواند باشد امری غيرمنتظره نمی

در اين (رساند  داری جھانی به حداقل میحففظ كند بدان خاطر است كه چه خوب و چه بد ارتباط خود را با نظام سرمايه 

 ). موردی در اين قضيه استۀ شمالی مطرح نيست بلكه تنھا مقايسورياید و يا رد حكومتی مثل كئيأ بحث تًجا اصال

ھا دوخته اند تا  ھا در حال جدال سخت دورنی بودند، ھمگی چشم به رفع تحريم اكنون حاكمان موجود كه به تنگنای تحريم

 بكنند؟آن كه چه 
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ھای بلوكه شده از ذخاير ارزی و فروش نفت و غيره در انتظار   پولدالر ميليارد ١٤٠ تا دالر ميليارد ٧٠بين  – ١

ھا چند برابر   تحريمۀھايشان در دور ھا كه سرمايه ھمان.  استدالر چند درصد منتظرال،ھای بانكی آن بازگشت به حساب

رتيب كه بخواھند ندارند و ممنوعيت انتقال، سد راھی برای گسترش حجيم شد اما امكان انتقال آن را به ھر ت

 .ھايشان است سرمايه

ھای خارجی وارد شده  ھايشان به حدی حجيم شده است تا بخواھند در مشاركت با سرمايه ھا كه اكنون سرمايه ھمان – ٢

 .ھای بزرگ اقتصادی دست بزنند به گسترش بنگاه

 .شناسند ھا سر از پا نمی ھای بزرگ و مشاركت با آن  سرمايهھا كه در آرزوی ورود و ھمان -٣

ايستند و ھر روز طرحی نوين در  ھا كه با تمام توان خود در برابر افزايش حقوق كارگران و زحمت كشان می و ھمان

بھداشت و آموزش و .. …ن و حمل و نقل عمومی و ولفيھای آب و برق و گاز و ت خصوصی سازی و گران كردن قيمت

ھا و  دھند تا ھر چه بيشتر كارگران و حقوق بگيران و مردم تحت ستم را بچالنند و مدام به شركت ئه میاپرورش ار

لمانی از اديدار نمايندگان صد شركت (داران كرديم  د اين جا را بھشت سرمايهئيدھند كه بيا ھای خارجی نويد می سرمايه

 از ايران ئیمريكااھای   و بازديد اخير مديران شركتئینسوی و اروپاھای فرا ولين اقتصادی با شركتؤايران، ديدار مس

كنند كه برای  ھای بزرگ دعوت می  سرمايه داران و شركتۀواز ھم) ھا ھا و رستوران و استقبال دو چندان گرم در ھتل

داری  ان نظام سرمايه دست اندر كارۀ نصيب ھمهآورد گذاری كنند تا سودھای كالن و باد استخراج منابع و معادن سرمايه

 . شود

اند اكنون در  ھای خارجی يافته ھای گذشته با سرمايه  يعنی بخش عام سرمايه گذاران ايرانی در وحدتی كه در سال،اين

 تنگ تحريم بايد شكافته شود چه با توافقی زودرس و چند روزه و يا با توافقی ۀاين پوست. گنجد تنگ تحريم نمیۀ پوست

 .الهچند ماھه و چند س

 ۀخواھند به جامع اين بستگی به دولتمردان ايران دارد كه آيا می: جه كنيدمريكا توا ۀ سخنگوی وزارت خارجۀبه اين جمل

اقتصادی داشته ۀ  بين المللی روابط خوب و گستردۀو با جامع) عنی ھمان نظام سرمايه داری جھانیي(بين المللی بپيوندند 

 v o a)    ٩/٤/٩٤ شب ٩اخبار ساعت . (باشند يا نه

 مطرح نيست زندگی مردم و حقوق بگيران و آنانی است كه تنھا چيزی به جز فروش نيروی ًآن چه در اين ميان اصال

 افتد؟ ھا چه اتفاقی می ال اينجاست با برداشته شدن تحريمؤحال س. كارشان ندارند

ھای موجود در دست   يعنی سرمايه،ودش ھای بلوكه شده آزاد می شود، پول ھای بزرگ وارد می ھای شركت سرمايه

 ۀ با برندھای خارجی و سرمايئیكاالھا. گيرد  قرار می،سرمايه داران ايرانی كه خود حكومتيان و دولتمردان ھستند

به طور قطع . شوند شود و عده ای بيكار می گيرد، برای عده ای كار ايجاد می شود، تجارت رونق می مشترك توليد می

كه .. …ال و انگلستان و گ ھمانند تركيه و يونان و اسپانيا و پرتئیابد زيرا كه امروزه حتی كشورھاي یبيكاری كاھش نم

 رياضت كشان و ۀمريكا از نرخ بيكاری دو رقمی برخوردارند و به مدد برناماھيچ كدام ھم تحريم نيستند و حتی خود 

رمايه داری اوضاع آنھا رو به بد تر شدن است و نه ھای س المللی پول و ساير نھاد تحميلی بانك جھانی و صندوق بين

گيرد گردش سرمايه در دستان سرمايه داران و  ھا رونق می ری اساسی نخواھد كرد اما سرمايهييپس بيكاری تغ. بھبودی

ه شود و قدرت نظم و نظام سرماي ھا باز ھم حجيم و حجيم تر می سرمايه .گيرد آنان كه به بازار وابسته اند سرعت می

. ھای جديدی دست خواھند زد ليس و امنيتی و دستگاه سركوب اعتراضات به استخدامونيروھای پ. گردد داری افزون می

ھاست معلمان و كارگران و پرستاران و فارغ التحصيالن و دانشگاھيان  ھايشان افزايش خواھد يافت زيرا كه مدت بودجه

پس . زنند ندارند به جان آمده و اعتراضات ھر روزه را دامن می كه در گردش سرمايه سھمی ی آنانۀو ديگران و كلي

 . چاره ای جز گسترش تنش و در مقابل برخوردھای سركوبگرانه و زندان و تعقيب نيست
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 اكنون چاره كار در چيست ؟

يه داری ھای مختلف نظام سرما ھای بخش بگيران كه در اين توافقات و ھمكاری آيا كارگران و زحمتكشان و مزد و حقوق

 .ھای سرتاسری برای دفاع از منافع خود دارند ھيچ جايگاھی ندارند، چاره ای جز و حدت و ھمبستگی و ايجاد تشكل

اين امری . اما تقابل چگونه بايد باشد. توافق حتمی است زيرا كه توافقی برای گسترش استثمار و تداوم سركوب است

داری ھمانند موش اند و ھر روز يك امتياز  كه در برابر نظام سرمايهآنان  .است بر گردن فعاالن كارگری و اجتماعی

رسند ھمانند شير   قدرت باقی بمانند و بر ثروت حكومت كنند، آنگاه كه به كارگران و زحمتكشان میۀدھند تا بر اريك می

  .كنند كه گويا سرزمينی را فتح كرده اند درنده ای بر خورد می

كنند و حلقه  نشينند فشار را بر كارگران و فعاالن كارگری بيشتر می ه داری بيشتر عقب می ھر چه در برابر نظام سرماي

برند و  كنند و احكام سنگين زندان و شالق برايشان می ھا می  زندانۀفعاالن كارگری را روان. را بر زندگی مردم تنگ تر

گيرند و  كنند جلساتشان را زير نظر می ل میورھايشان را كنت نولفيآورند ت ل در میوزندكی خصوصی آنان را تحت كنتر

كنند تا مبادا به بی حقوقی كارگران و زحمتكشان و معلمان و پرستاران و  مور امنيتی را مراقب اعمال آنھا میأھا م ده

يد خودشان با. شناسند ھا نمی آنھا ھيچ چيز به جز تملق و چاپلوسی در برابر سرمايه .ساير مردم تحت ستم اعتراض شود

شان كرنش در برابر سرمايه  ۀدر برابر سرمايه مسلط كرنش كنند و البته كه به باور آنھا كارگران و زحمتكشان وظيف

 .شان ھستند است و در غير اين صورت مستحق مجازات، پی گيری و تجسس در زندگی خصوصی و شخصی

ھای سراسری برای دفاع از  ايجاد تشكلاز ھمين جا است كه كارگران و زحمتكشان چاره ای جز گسترش ھمبستگی و 

 .حقوق از دست رفته و زندگی تحت ستمشان ندارند 
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