ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺮوت
ﻣﻬﺮان زﻧﮕﻨﻪ
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﱪد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﮐﻠﻮﻧﯿﺎل و اﺑﺰار ﺳﻠﻄﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﺴﺖ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﻫﺪاف آن در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ روﺷﻦاﻧﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺮاﺑﯽ وﺿﻊ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟
ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ﺑﺮﭙﺳﯿﻢ :اﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارد ،ﮐﻪ دارد ،دوﻟﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﻧﺤﻮهی اﺛﺮ ﻧﻬﯽ آﻧﺎن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد؟
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ )ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ( ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﺮاب را ﺧﺮاﺑﱰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺗﻮرم را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ رﮐﻮد را
ﻋﻤﯿﻘﱰ و ﻏﲑه ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯽ ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮرم ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺮوت اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
درآﻣﺪ را ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﻣﺎ از اﺑﻌﺎد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺧﱪ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ۱ﯾﮏ
درﺻﺪ ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪ  ۱۶٫۳درﺻﺪ و  ۱۰درﺻﺪ ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪ  ۴۸٫۵درﺻﺪ ﮐﻞ درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ  ۵۰درﺻﺪ ﭘﺎﯾﲔ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﻤﲔ دوره  ۱۶٫۸درﺻﺪ از ﮐﻞ درآﻣﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﯾﺎ ﺑﺮای وﺿﻮح ﺑﯿﺸﱰ ﺳﺎده ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ  ۱۰درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۵۰درﺻﺪ درآﻣﺪ و  ۹۰درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ ۵۰
درﺻﺪ درآﻣﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای  ۱درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ا ﮔﺮ ﺗﻮرم در ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﺗﺤﺮﯾﻢ  ۱۰۰درﺻﺪ ﺑﺸﻮد ﺑﺎز آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﭘﺲ ﻣﺨﺎرج روزﻣﺮه ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺨﺶ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ از درآﻣﺪش را ﺻﺮف ﻣﺨﺎرج روزﻣﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۱درﺻﺪ از درآﻣﺪش ﺧﺮج
روزﻣﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺻﻮرت ﭼﻨﲔ ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۲درﺻﺪ از درآﻣﺪش را ﺧﺮج ﻣﺨﺎرج روزﻣﺮه ﺑﮑﻨﺪ.
وﱃ ﺑﺮای  ۵۰درﺻﺪ ﭘﺎﺋﲔ اﮔﺮ ﺗﻮرم  ۱۰۰درﺻﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻞ  ۵۰درﺻﺪ ﭘﺎﺋﲔ
اﺟﺘﻤﺎع ،ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ درآﻣﺪ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﮐﻞ آن را ﺻﺮف زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﭘﺲ ﻣﺨﺎرج
روزﻣﺮه ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﲑد و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻤﲑﻧﺪ .ﭼﺮا ﻣﺮگ؟
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 ۵۰درﺻﺪ ﭘﺎﺋﲔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﻮن ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﺎل ﺟﺎری  ۱۳۹۷ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ۳۳» :درﺻﺪ از ﮔﺮوهﻫﺎ و
اﻗﺸﺎر ﭘﺎﺋﲔ در ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ» «.درآﻣﺪ  ۶درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺬاﯾﺸﺎن را ﺗﺎﻣﲔ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ «.ﯾﻌﻨﯽ » ۶درﺻﺪ ) (...دﭼﺎر ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ«.

۲

ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﲔ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﲑﯾﻢ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺎن ﻣﺤﮑﻮﻣﲔ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﺳﺎﯾﻪی
ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻧﺤﻮهی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪاﻧﺪ.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﮐﯿﻔﯽ در اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢ وﺟﻮد دارد :در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺮودﺳﺖ
ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰون در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﲑد ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء آن  ۱۰درﺻﺪ ﺑﺎﻻ،
ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه دﯾﮕﺮان )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ( ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﺳﻄﺢ
زﻧﺪﮔﯽاش ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﺣﯿﺎﺗﺶ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﲑد .ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﲔ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﮐﯿﻔﯽ
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮوﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎن ﻓﺮودﺳﺘﺎن در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارد؟ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺑﻂ ﺳﺎده اﺳﺖ وﺟﻮد ﻻﯾﻪی  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺮوت اﺳﺖ و دﺳﺘﺂورد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ .وﺟﻮد اﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎزه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﮔﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
آﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ دارد؟ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ .اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻓﻆ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢ
روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺤﻮهی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺛﺮ ﻧﻬﯽ آن را ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﲔ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی درآﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﲑد.
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ا ﮔﺮ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟ ﺟﻮاب
ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا؟ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،اﺻﻼ آن ﮔﺮوه ﯾﺎ
ﻻﯾﻪی  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن رژﯾﻤﯽ ﻣﺜﻞ رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎی
ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺮان را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﻠﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن آن ﻻﯾﻪ را ﺑﮕﲑد.
ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﺮاق دورهی ﺻﺪام ﻧﮕﺎه ﺑﮑﻨﯿﻢ .در ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ۱۰ :درﺻﺪ ﺑﺎﻻ در اﯾﺮان  ۴۸٫۵درﺻﺪ و در ﻋﺮاق ﺑﲔ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۰ﺗﺎ  ۲۰۱۵ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۵۲٫۹درﺻﺪ ﮐﻞ
درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ۳.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ:

 ۱۸ﻓﺮوردﯾﻦ https://www.isna.ir/news/97011804424/ ۱۳۹۷
https://wid.world/country/iraq/
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 ۶۰۰-۵۰۰ﻫﺰار ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ ﺷﺪﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی درآﻣﺪ در رژﯾﻢ ﺻﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮاق در اﺛﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻋﺪم
دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ دارو و ﻏﲑه ﻣﺮدﻧﺪ ﺑﭽﻪ ﺑﻮرژوا ﻧﺒﻮدﻧﺪ .دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﻔﱳ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﱳ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ  ۵۰۰ﻫﺰار ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺮاﻗﯽ ﺷﺪ ،ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ )و ﻧﻘﺶ رژﯾﻢ ﺻﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﻣﻦ آن را( را در اﯾﻦ ﻣﺮگ و ﻣﲑ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻣﺮوز
در ﻣﻮرد رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﻠﺖ
ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ .ﮐﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺮاﻗﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺑﻮش و ﺻﺪام دﺳﺖ در دﺳﺖ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺎن ﮐﻮدﮐﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی درآﻣﺪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﮑﻨﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢاﻧﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت را ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻧﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﻮدن رژﯾﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ دو در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ :ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻓﺮودﺳﺖ.

