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 ؟رسديا برجام به سرانجام ميآ

  .است يزحمتكشان ضرور وكارگران  يبرا برجامدرك شرائط پس از 

  عليرضا ثقفي

 ،سيانگل ،فرانسه يهاكشور يعني 1+5گروه  وران يندگان ايان نمايمد مآو رفت وها كشمكش پس از مدت
 يتوافقات انجام گرفته در مورد برنامه اتم يرفع موانع بر سر اجرا يعالوه آلمان براه ن بيچ وه يسور ،كايامر
ست به يران نيبا ا يبر سر مبادالت بانك ياعالم كردند مانع 1+5 يهاپخش شد كه كشور يه ايانيباالخره ب ،رانيا

موسسات را مجبور به معامله با  و هاكشور تواننميخره كه وك ميبا  وت شود يرعا ين رسميكه قوان يشرط
  ). 31/2/95شب شبكه اول  9مات خود آزادند ...(اخبار ساعتيدر تصم يموسسات اقتصاد وا هبانك وران كرد يا

 ياريور بسآادين جمله يا. "نيت قوانيرعا"ست اما با ين يشود كه مانعياعالم م وبرداشته شده  هاميظاهرا تحر 
ت يرعا"زادند با آاحزاب "م يعنوان مثال همواره داشته اه است كه ب يدارسرمايه ن مصوب در نظام ياز قوان

ر يپا گو ب دستيعج يهان جملهآاز  "نيت قوانيرعا"ن يا. "نيت قوانيرعا"زادند با آعات وا مطبي و "نيقوان
از هر  يزادآموانع را بر سر راه بدترين  وسانسورها بدترين ن آه به يتوان با تكياست كه م يدارسرمايه نظام 

چگونه ن ين قوانيمختلف است كه ا هايدولت و يدارسرمايه ار نظام ياختن امر البته در ينوعش قرار داد كه ا
ستد و هر گونه كه بخواهد داد ،ينامه اا بخشي ون يب قوانيتواند با تصويم يسه اسا موي  هر كشور يعني. باشد
 و هان كشورياكنون ا وبرداشته شده است  يتوافق و ين الملليب يهامينكه تحرآ يعن. يران را محدود كنديبا ا

 تواننميمده است كه آن آدنبال ه ن بآعالوه بر . م كندينها تنظآران روابط خود را با يد ايموسسات هستند كه با
د يبا يعني. ل كننده جمله قبل استين جمله تكميكرد ...كه ا يرا مجبور به ارتباط با كشور يسسات اقتصادوم

راغب به  هاسرمايهجود دارد كه وهم  ياديراه ز وكنند  يتعامل اقتصادق به يرا تشو هابروند  تا كشور ياديراه ز
به حراج گذاشتن منابع  وژه ويازات يجز امت يزيدارانه چسرمايه در مفهوم  هان راهيبشوند كه البته ا يهمكار

  ست ...يكار ان ن ويرين وك كشور ي

  ؟كننديبر طرف م ياسيس و يتمام شئون اقتصادبر سرمايه ت يحاكم يامروز يايدر دنچگونه مانع را  ون دياما ا



رندگان يم گيتصم يدارسرمايه طور خود كار نظام ه در دسترس دارند كه ب ين نظام مجموعه اينكه اآاول ا
را كه اگر  هر يز. است هام بر نرخ سودداست كه مقسرمايه ت يابتدا امن. دهديچوب قرار مرن چاآرا در  ياقتصاد

. نخواهد بود يارذگسرمايه به  يرغبت ،ت نداشته باشديامنسرمايه  يلومعمول هم باشد  يباال ،چند نرخ سود
نش از مستخدما وكارشناسان وشد كه مورد تهاجم قرار نخواهد گرفت نان داشته بايخواهد اطميگذار مسرمايه 

ن آ يبرا يدارمايه سردر جامعه  يت عموميك مقبولي ون شده باشد يسودش تضم. خوردار باشنده بريت اوليامن
  . شدجود داشته باو

 يهاتيا با ملي يرانيت ايران چه با مليكنند افراد وارد شده به ايران تالش ميدر ا يست كه محافليجهت ن يب 
هم  يدارسرمايه نظام  يهارسانه وكنند  يونده سازنان پرآ يفانه قرار داده براشكاوم يگانه را تحت وارسود

ك طرف ياز . نديران نمايجه شرائط حاكم بر اورا مت يات اقتصادسسوكرنا كنند تا م وق وب ن موارد را دريهم
از طرف  وابند ي يخود م يحصاران يهاسود يبرا يرا مانع يجارخ يهاسرمايهران ورود يدر ا يمحافل قدرتمند

 يدارسرمايه ت نظام يجه مورد رضاوچ ير نقاط جهان به هيدر سا ران در منطقه ويا يگر مداخالت نظاميد
  . ستين

 يكه به لحاظ حقوق بشر يكشور در يگذارسرمايه از  هانكبا وانها  يسات اقتصادسوم واز كشورها  ياريبس 
زحمتكشان  ومان ودفاع از حقوق محر وت يانسان يبرا يدلسوز ن امر نه به خاطريا. كنندياجتناب م، نام باشدبد
بدترين به عنوان مثال . كار دارد و سرسرمايه ت يمشخصا با امن  ير حقوق بشرين تفسيبلكه ا ،ره استيغ و

 يندگندر ان جا حق را نت ندارد كه زنايچندان اهم وشود يرفته ميدر عربستان پذ يرحركات ضد بش واعمال 
شود اما يسته ميده اغماض نگريره همه با ديغ و يهمسرچند وشالق زدن  وها گردن زدن انسان وشند نداشته با
نفرت از  و يعموم يتيرضان اعمال به نايرا كه ايز ،ابدي يم ياديت زين مسئله اهميران ايمثل ا يدر كشور

 ينكه آزادآا ي. ندارند ينده ايآ ودهند يدست م تشان را ازيامن هاسرمايهجه يدر نت . وشوديل ميت تبدموحك
 وران يهمانند ا يمثال در كشور ت ندارد كهينقدر اهمآه يجريمانند ن يا سانسور در كشوري وكتاب  و ها مهزناور
جود دارد و يگريدر انجا مسائل د وزد يانگ يرا بر نم يضاتن كشور آن چنان اعتراآن مسائل در يرا كه ايز. هيكتر

  . اندازد يرا به مخاطره مسرمايه ت يكه امن

ي. همانند خانه آزاد يسساتوم يمال يهابا كمك يا وا يان ج يهانهاد و يحقوق بشر يهانهاد هاصد و هاده 
 وكنند يه ميگزارش تهوكنند يمطالعه م هاره در باره كشوريغ و يد يان ا اقتصاد باز جرج سوروس و

شند كه مختلف داشته با يهااز كشور يمشخص يهاگزارشورند تا آ يشنفكران واداده را به استخدام در مور
  . شودين ميتامچگونه  يدر هر كشورسرمايه ت يبدانند امن



 ،يبغر يهاجر در كشورتعداد مها ول كرده يل تعداد تحصيلاست كه به د يكشور يجهانسرمايه ران از نظر يا
ت يرا رعاسرمايه رد نظر وم ياجتماع يهايزادآاز  يجه ااگر در ،يبقه مبارزات مردمسا وسواد تعداد افراد با

يمبهم مواجه م يانجامسربا را  برجاماست كه  ين بستن بيا. نخواهد بود يگذارسرمايه  يبرا يمكان امن ،نكند
شات ضد يمقابله با گرا يآن برا يرويكه به ن يگرائاديت بنيبا تقو يدارسرمايه است كه خود نظام  يبن بست. كند
  . جود آوردوخود ب يبرا، از داشتيدر منطقه ن يغرب

ار يبس وت نكنند يگر كشورها رعايا دوي..وعربستان  و هاخ نشنيرا ش يحقوق بشر يهان استانداردياما اگر هم 
 هادر آن كشور يل مبارزاتيرا كه پتانسيافتد ز يبه خطر نمسرمايه ت يهم امن شند بازن باآهم عقب مانده تر از 

  . ..ومتفاوت است 

ن يبزيد تياز دد تواننميكه  يتفاوت ،دهدين تفاوت را نشان ميمثال عر بستان ا وران يبه مبارزات مردم ا ينگاه 
معلمان  و يران فعاالن كارگريدر ا ياسيس وان مخالف يزندان. شددور باه ب يدارسرمايه ش گفته نظام يپ يهانهاد

ان آن يعيمبارزان را ش دن تعدايشترياما در عربستان ب ؛مختلف هستند ياسيس يهاابستگان نحلهوان يدانشگاه و
مفهوم  ون دآك يژولودئيا يهاخصوص نهاده ب و يدارسرمايه  يهانهاد ين امر برايا. دهنديل ميكشور تشك

 ين مسائل برايدرك ا. مفهوم متفاوت است ون دآحقوق بشر در  سرمايه وت ين جهت امنيمه به. متفاوت دارد
  . بر خوردار است ياديت زياز اهم ياجتماع و يمبارزان كارگر

همراه با دولتي ران ير مديسا و هامهيب و هاكنران بايمد يران  برايدر ا يونيليچند صد م يايمزا وقوق ح 
هادنكه  ياندازد اما با تجربه ا يرا به آب م يداران جهانسرمايه هر چند كه دل ي، ارديلين ميچند يهااختالس

 ررا كه در كنايورد زآ يبه ارمغان نمسرمايه  يبرا يتينه امنوچ گيه، مشابه دارند يهااز كشور يدارسرمايه  يها
 . واندازد يرا به مخاطره م هاسرمايهت همان يت كشور  امنياز جمع يميش از نيت بيمومحر وفقر  ،ن چپاوليا
  . ديآ يهم به جوش م يافتد  وجدان حقوق بشر يبه خطر م هاسرمايهت همان ين جاست كه چون امنيا

 يخود م يهاپور سانت ور يفع حقاقتصاد تنها به منا يلتمردان در راه اندازون است كه دآدر  ياشكال اصل
 ين امريا . ستنديمردم تحت ستم قائل ن وزحمتكشان  وگران كار يبرا يگاهيچ جاين مورد هيدر ا وشند ياند

است  ين امريا. كننديش به آن فكر ميداران  دور اندسرمايه اما . فهمند  يداران عقب مانده نمسرمايه است كه 
ين را مآنظام  و يدارسرمايه هر چند كه ما . جه كنندوتش از همه به آن يد بيبا ياجتماع و يرگركه فعاالن كا

رند ير بگزحمتكشان قرا ورا كه هر گاه در برابر كارگران يز. ميبندين نمآ يداخل يهادل بر تضاد. ميشناس



 يگرش كاربعمل جن ونامه بر ين براآ يدرون يهااما درك تضاد كنند .يخود دفاع م يمتحدانه از نظام بهره كش
  . است يروضر ياجتماع و

 


