
   توزیع نابرابر ثروتتحریم و 
  مهران زنگنه

در سطح  آمریکا یو ابزار سلطه های نئوکلونیالدر مورد اینکه تحریم یکی از ابزارهای پیشربد سیاست
اما واقعا آنطور که دولت جمهوری اند. و اهداف آن در مورد ایران نیز روشن ست شکی نیستجهان

  گردند؟ها برمیبه تحریمخرابی وضع فرودستان  اجتماعی وکند، مشکالت اسالمی اعالم می
گر تحریم اثر برپسیم:بیائیم  دولت ، دارد، که دارد در چارچوب جمهوری اسالمی ات منفی برای اقتصادا

  ؟داردمختلف های اجتماعی گروهزندگی بر  انآن  نهی اثر ینحوه درنقشی چه جمهوری اسالمی 
کند رکود را کند،  مثال تورم را تشدید میتحریم خراب را خرابرت می )به بیانی ساده بگوئیم(در حالیکه 
 نتایجبه و  تحریم استعلت گرانی گوئیم میبا فرضی غلط و  کنیممی ادهمسئله را س اماه، عمیقرت و غري

  پردازیم.می ، یعنی تورمتحریمیک اثر فقط 
روت اثرات تحریم را بررسی بکنیم. توزیع نابرابر توزیع نابرابر ثی دارانهشکل سرمایهبه ا توجه ببیائیم 

  ست.نیکس با خرب همه شناسند اما از ابعاد نابرابری درآمد را همه می
یک  ۱در سطح جهان های آماری مربوط به نابرابریبر اساس داده ۲۰۱۶تا سال  ۲۰۱۲از سال در ایران 

را دریافت  کل درآمد کشور رصدد ۴۸٫۵باالی جامعه  درصد ۱۰و  درصد ۱۶٫۳ درصد باالی جامعه
 اند.در اختیار داشته درآمد رااز کل  درصد ۱۶٫۸در همني دوره پایني جامعه  درصد ۵۰حال آنکه  ،کنندمی

 ۵۰بقیه  درصد ۹۰درآمد و  درصد ۵۰ تقریبا جامعه درصد ۱۰بگوئیم ساده بکنیم و  یا برای وضوح بیشرت
  درآمد را در اختیار دارند. درصد
گر درصد باال  ۱برای توان گفت: ی توزیع درآمد در ایران میوجه به نحوهبا تفقط  ی در نتیجه تورما
بخش  آیند چون این گروهراحتی از پس مخارج روزمره بر میه توانند بدرصد بشود باز آنها می ۱۰۰ تحریم
گر برای مثال  کند.روزمره میدرآمدش را صرف مخارج  ازکوچکی نسبتا  آمدش خرج درصد از در ۱ا

درصد از درآمدش را خرج مخارج روزمره بکند.  ۲تواند میدر صورت چنني تورمی شود، روزمره می
گر  درصد پائني ۵۰برای  وىل درصد پائني  ۵۰کل افزایش بیابد  درصد ۱۰درصد که سهل است  ۱۰۰تورم ا

کل آن را صرف  خود ، که بخش اعظم درآمداجتماع از پس مخارج  نه فقط کند،زندگی روزمره میو یا 
اعضای این گروه و  گريدقرار می مرگ گروهی از آنان در معرض خطرآید، بلکه زندگی روزمره برنمی

  ؟مرگ چرا. ممکن است بمريند
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ها و از گروه درصد ۳۳« گفته شده است: ۱۳۹۷در سال جاری  ن نیست.ونیز همگ جامعه پائني درصد ۵۰
درصد از جمعیت کشور هزینه غذایشان را تامني  ۶ درآمد« ».برنددر فقر مطلق به سر میاقشار پائني 

  ۲».است  میلیون نفر ۵دچار گرسنگی هستند که این تعداد نزدیک به  (...)درصد  ۶«یعنی  »کند.نمی
ی در سایهاینان محکومني به مرگ تدریجی  توان گفت:می .ون را در نظر بگريیممیلی ۵همني فقط بیائیم 

   اند.دارانهدرآمد سرمایه توزیعی نحوهتحریم و 
های فرودست گروهدر حالیکه وجود دارد:  تحریم در اثرات تفاوت کیفییک با وجود این الیه بینیم می

 درصد باال، ۱۰، به استثناء آن گريددر معرض خطر قرار میبه طور روزافزون ی تحریم جانشان بواسطه
یکی از سطح  در اثر تحریم یعنی. یابددیگران (البته نه به یک نسبت) کاهش میروزمره سطح زندگی 

 کیفیتفاوت تنها همني یک . قرار می گريدشود و دیگری حیاتش در معرض خطر اش کاسته میزندگی
سراغ خنثی نیست کافی است و الزم نیست به به لحاظ اجتماعی  تحریم برای نشان دادن اینکه

تحریم اما اینکه تحریم به لحاظ اجتماعی خنثی نیست و جان فرودستان در اثر  .برویم های پیچیدهتحلیل
میلیونی  ۵ی وجود الیهساده است تشخیص ربط افتد چه ربطی به جمهوری اسالمی دارد؟ به خطر می
است که و نه تحریم.  وجود این الیه و دستآورد جمهوری اسالمی  است ابرابر ثروتتوزیع ن محصول

  کسی را به خطر بیاندازد. دهد که زندگیر میگاین امکان را به تحریم تازه
به این جاست که نقش جمهوری اسالمی  آیا توزیع نابرابر درآمد ربطی به تحریم دارد؟ به هیچ وجه.

تحریم  در توزیع نابرابر اثرات نقش آن و بنابراین توزیع نابرابر درآمد املوعیکی از و  عنوان حافظ
که در ی توزیع درآمد است اما نحوهر تحریم مشکل آفریده است، بینیم که حتی اگمی شود.روشن می

 در واقع این توزیع نابرابر .کندتعیني میاجتماعی های مختلف بر گروهنهایت چگونگی اثر نهی آن را 
میلیون در معرض تهدید قرار بگريد.  ۵شود که زندگی حداقل باعث می است کهدرآمد  یدارانهسرمایه
گر توزیع درآمد توان پرسید می جواب  توانست زندگی کسی را تهدید بکند؟بود تحریم میمی ادالنهعا

گر ، یعنیعادالنهبا توزیع درآمد چرا؟ طبعا منفی است.  ، اصال آن گروه یا اشتدنمیوجود  استثمار ا
ژیم کودتای مثل ر یداشت تا اگر امریکا به منظور برقرار کردن رژیممیلیونی در ایران وجود نمی ۵ی الیه

  .بخواهد جلوی قربانی شدن آن الیه را بگريدکرد، کسی ایران را تحریم میپهلوی 
مقایسه  .در عراق نیز توزیع درآمد کم و بیش مثل ایران بود. نگاه بکنیم ی صدامبه عراق دورهو ائیم یب

درصد کل  ۵۲٫۹تقریبا  ۲۰۱۵تا  ۱۹۹۰های در عراق بني سالو درصد  ۴۸٫۵در ایران درصد باال  ۱۰ :کنید
   گفت:توان با توجه به این امر می ۳داشتند. درآمد کشور را در اختیار
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عراق توسط آمریکا و  قربانی تحریمشود جان باختند و گفته میهزار کودکی که در عراق  ۵۰۰-۶۰۰ 
توزیع نابرابر و  آمریکا بلکه قربانی تحریم ،تحریم نشدند فقطشدند، در واقع قربانی  متحدینش
که در عراق در اثر گرسنگی و عدم  کودکانیمطمئنا   .دشدندر رژیم صدام  درآمدی دارانهسرمایه

گفنت بخشی از حقیقتمیکه شود دیده میدسرتسی به دارو و غريه مردند بچه بورژوا نبودند.   توان با 
گفنت تحریم موجب مرگ   شد، علت دیگر یعنی نقش توزیع نابرابر درآمدکودکان عراقی هزار  ۵۰۰یعنی با 

 امروز ، همانطور که) را در این مرگ و مري پوشاندضامن آن رابه عنوان  صدام نقش رژیم و( دارانهسرمایه
شود تحریم علت وقتی گفته می شودمیتبلیغ طرفدارانش توسط در مورد رژیم جمهوری اسالمی 

بوش و صدام دست در دست عبارت است از:  عراقی مورد کودکانکل حقیقت در . مشکالت است
کنون ترامپهمان ،را گرفتند انیکدیگر جان کودک با توزیع و جمهوری اسالمی  با تحریم طور که ا

 اند.میلیون انسان را به خطر افکنده ۵دست در دست یکدیگر جان حداقل ی درآمد دارانهسرمایه
نه و تحریم علت مشکالت را فقط و چه آنان که  کنندو تحریم می ندابنابراین چه آنان که خواهان تحریم

   .: مرگ بر فرودستنندز، هر دو در واقع یک حرف میکنندقلمداد میرژیم دارانه بودن سرمایه


