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 0011مطالبات کارگران و انتخابات 
 روایتی از سخنان و فعالیت نامزدها

شده اعالم شد: سعید جلیییلیی، میحیسی   سرانجام اسامی نامزدهای تأیید صالحیت 0011چهارم خرداد 

زادۀ هاشمی، محس  مهرعلیزاده و عبدالنیاصیر  رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسی  قاضی

 همتی.

توجهی مطلق به مطالبات کارگران و ثانیًا تأکید بر  از نظر منافع کارگران، وجه مشترک ای  نامزدها اواًل بی

 های نئولیبرالی است. ها، یعنی اجرای سیاست سازی قانون اساسی و ادامۀ خصوصی 00اجرای اصل 

تیوان رد  های نامزدهیا میی الی حرف در البه

های نئولیبرالیی را مشیاهیده کیرد.  سیاست

هایی است کیه  نئولیبرالیسم مجموعۀ سیاست

به بیعید  0391ها در سطح جهان از دهۀ  دولت

کنند تا انباشیت سیرمیاییه و سیود  اجرا می

ها  داران افزایش پیدا کند و ای  سیاست سرمایه

در هر کشوری مبتنی بر اقتضائات آن کشیور 

دار صنعتی، تجاری یا مالی( در نهایت جیز از  دار )اعم از سرمایه اجرا شده است. از آنجا که سود سرمایه

های نئولیبرالی به معنی تالش بیشتر کارگران و البته هیرچیه  آید، اجرای سیاست تالش کارگر به دست نمی

ویژه در واحدهای تولیدی(، محدود کردن نیقیش دولیت در  سازی )به فقیرتر شدن آنان است. خصوصی

های مستقل کارگری و جلوگیری  سازی نیروی کار، سرکوب تشکل ها، موقتی اقتصاد، هدفمندسازی یارانه

 ای است که در ایران اجرا شده است. های نئولیبرالی ها از جملۀ سیاست از ایجاد ای  تشکل

داران را به دست بیاورند. ابراهیم رئیسی، در اولییی   نامزدهای انتخابات بالفاصله سعی کردند دل سرمایه

که مجمعی  ، به بازار تهران رفت و همچنی  در اتاق بازرگانی تهران یی0011خرداد  5روز تبلیغات انتخاباتی، 

باید گذاشت کیه بیازار در  ...” یی حضور یافت. در همی  دیدار رئیسی گفت،  داران تهران است از سرمایه

های نئولیبرالی به معنی تالش بیشتر  اجرای سیاست
کارگران و البته هرچه فقیرتر شدن آنان است. 

ویژه در واحدهای تولیدی(،  سازی )به خصوصی
محدود کردن نقش دولت در اقتصاد، هدفمندسازی 

سازی نیروی کار، سرکوب  ها، موقتی یارانه
های مستقل کارگری و جلوگیری از ایجاد  تشکل

ای است  های نئولیبرالی ها از جملۀ سیاست این تشکل
 که در ایران اجرا شده است.
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دولت نباید در بازار دخیالیت ” و در جای دیگر گفته است،  0“ سازی دخیل باشد... گیری و تصمیم تصمیم

سازی طبق قانون اساسی و مصوبات نیظیام،  خصوصی” سازی نیز گفته است،  دربارۀ خصوصی 2“ کند...

سازی و محدود کردن  بدی  ترتیب، رئیسی از اجرای اصل خصوصی 9“ یک ضرورت برای اقتصاد ماست.

 کند. نقش دولت در اقتصاد حمایت می

سازی برای مشارکت میردم  خصوصی” گوید،  کند و می سازی دفاع می سعید جلیلی نیز از اصل خصوصی

برای ارتقای کارآمدی بود نه اینکه هپکو که هزارمیلیارد تومان سرمایه داشت، تولیدش به صفر بیرسید... 

الیبیتیه  0“ شود خیلی دقت کیرد. ها واگذار می ها شفاف باشد و به اهلیت افرادی که شرکت باید واگذاری

یعنی از یک طرف مشارکت کارگران و ندادن دستمزدهایشان و  “ مردم” کند که مشارکت  جلیلی اشاره نمی

داران و بلعیدن تالش کارگران و به  شان به قراردادی و از طرف دیگر مشارکت سرمایه تغییر وضعیت شغلی

سازی از اصلش به ضرر کارگران است و  چنگ آوردن اموال کل ملت با پرداخت مبلغی ناچیز. خصوصی

 دار تأثیری در وضعیت کارگران ندارد. اهلیت داشت  یا نداشت  سرمایه

دهندۀ خوبی بیاشید   تواند شتاب دولت می” محس  رضایی هم با حضور در اتاق بازرگانی ایران گفته است، 

 5“ دهنده رقابت نییسیت. دهنده نباید در قامت رقیب بخش خصوصی ظاهر شود؛ کاِر شتاب اما ای  شتاب

یعنی، دولت باید شرایط را برای حضور پرقدرت بخش خصوصی آماده کند و بیگیذارد آنیهیا هیر کیار 

سازی قرار است مانند آنچه تا امروز بیود ادامیه  خواهند بکنند و جوالن دهند؛ یعنی، بساط خصوصی می

های بیشتری ایجاد شود. البته رضایی به همی  اکتفیا نیکیرده اسیت و  ها و هپکو تپه داشته باشد و هفت

های بازرگانی انیتیخیاب  مدیران اقتصادی کشور را با کمک پارلمان بخش خصوصی یعنی اتاق” گوید،  می

 دهد که کشور را روی انگشتشان بچرخانند.  داران تضمی  می یعنی، به سرمایه 6“خواهیم کرد.

سال( عضو منتخب اتاق بازرگانی ایران بوده است، نییز  02مهرعلیزاده، که به گفتۀ خودش سه دوره )یعنی 

توسعۀ فعالیت بخیش خصیوصیی در اقیتیصیاد در ” های کالن دولتش صحبت کرده است،  از سیاست

ها را تکرار  همتی نیز همی  9“ چارچوب بازار رقابتی و خروج دولت از امور اجرایی اقتصادی و اجتماعی.

ام که دولت نباید در اقتصاد دخالت مستقیم داشته  های خودم اعالم کرده م  در برنامه” گوید،  کند و می می

حرف هر دوی اینها هم مشیابیه  8“ های مولد را باید به بخش خصوصی واگذار کرد. گذاری باشد و سرمایه
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 سازی و محدود کردن نقش دولت در اقتصاد. نامزدهای دیگر است: تأکید بر افزایش خصوصی

سیازی و میحیدود  هایشان بر اصل خصوصی ها و در سخنرانی زادۀ هاشمی و زاکانی نیز در مناظره قاضی

 3کردن نقش دولت در اقتصاد تأکید کردند.

سازی و محدود کردن نقش دولت در  ویژه خصوصی های نئولیبرالی، به همۀ ای  نامزدها در اجرای سیاست

 هایشان فقط در شیوۀ اجرای آن است. اند و تفاوت القول اقتصاد، متفق

کنند و نظراتشان را دربارۀ اییرانیی قیوی  همۀ نامزدها صحبت از بهبود اوضاع کشور و بهبود اقتصاد می

هدف مشترک ما تشکیل ایران قوی است و م  برای ای  کار دولت ائتیالفیی ” گوید،  گویند. رئیسی می می

خواهد بییِ   ابراهیم رئیسی می 01“ تشکیل خواهم داد، ائتالف با تولیدکنندگان، کارآفرینان و کارگران عزیز.

داران حوزۀ تولیید اسیت(، کیه  از یک طرف کارآفرینان و تولیدکنندگان )که در ادبیات اینها همان سرمایه

کنند، و از طرف دیگر کارگران ائتالفی بیر پیا  کنند و از حاصل تالش آنان تغذیه می کارگران را استثمار می

کند. ائتالف بی  کارگران و دشم  کارگران فقط در یک حالت ممک  است و آن هم ایجاد آن ائتیالف بیا 

داران. رئیسی  کشی بیشتر سرمایه آید، قوی برای بهره گونه ایرانی قوی به وجود می سرنیزه و زور است و ای 

های الزم برای مبارزه با فساد را ایجاد و بسترهای  دولت مردمی در گام اول زیرساخت”گوید،  همچنی  می

میحیور اسیت، ییعینیی نیظیام  فساد حاصل نظام سودمحور و سرمیاییه 00“ فساد را اصالح خواهد کرد.

رسد.  داری، که از قضا بر ایران حاکم است و قدمت آن به بیش از دوران جمهوری اسالمی هم می سرمایه

توان وعیدۀ او را جیدی  داران ابراز کرده است نمی تر رئیسی ارادتش را به سرمایه و سرمایه اما چون پیش

کشیی  داری و میبیارزه بیا بیهیره راستای مبارزه با سرمایه تواند هم گرفت، زیرا مبارزۀ جدی با فساد نمی

 داران از کارگران نباشد. سرمایه

عقالنییت خیوبیی در اتیاق ” گوید،  زند، می محس  رضایی، که از متحول کردن زندگی تهیدستان دم می

 02“ کننده باشد. گیری است که امیدوار هستیم ای  موضوع در چند سال آینده کمک بازرگانی در حال شکل

عقالنیت اتاق بازرگانی مشخص است که عقالنیت سود و سرمایه است و محس  رضایی امیدوار است که 

کننیدۀ  کننده است، اما کمک کننده باشد. البته که کمک عقالنیت سود و سرمایه در چند سال آینده کمک

 داران خواهد بود. کنندۀ سرمایه کارگران، زحمتکشان و تهیدستان نخواهد بود، بلکه کمک
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هاست؛ رانتیی  جنگد در حالی که علت اصلی رانت دولت با تمام وجود با معلول می” گوید،  مهرعلیزاده می

های بزرگ باید از بی  بروند... ]دربارۀ بازار مسک [ برای  مثل نرخ ارز رانتی مثل انحصار تولید در شرکت

های استاندارد متوسط مقیییاا از  بلندمدت برنامه دارم تا بخش خصوصی را وارد کنیم. ساخت  شهرک

گوید که رانت و  زند و می مهرعلیزاده نیز مانند دیگر نامزدها الف می 09“ های م  خواهد بود. جمله برنامه

کینیییم.  گوید بخش خصوصی را وارد میی آید دربارۀ ساخت مسک  می انحصار باید از بی  برود، بعد می

تواند و باید به نحو احس  انجام دهد قرار است واگذار شود به بخیش خصیوصیی.  کاری را که دولت می

خب، بخش خصوصی هم در ای  بی  قرار است سود کالنی نصیبش شود، وگرنه شرکتش در ایی  طیرح 

های مسکونی مشارکت کنند نیاز بیه سیرمیاییۀ  توانند در ساخت شهرک هایی که می موجه نیست. شرکت

شود. بنابرای ، جناب مهرعلیزاده قرار است به ای   کالنی دارند و از ای  پروژه هم سود کالنی عایدشان می

 00دارها رانت دهد و انحصار آنها هم سر جایش بماند. سرمایه کالن

اند و کیم از  داران کم سود کرده همی  جناب مهرعلیزاده حتمًا پیش خودش فکر کرده است که ای  سرمایه

جیمیهیور  برنامۀ م  ای  است که اگر رئیییس” گوید،  اند، بنابرای  می تالش کارگران مثل انگل تغذیه کرده

بخش خصوصی جاییی  05“ تواند واکس  وارد کند و ما مردم را واکسینه کنیم. شدم... بخش خصوصی می

تواند با مبلغ مشخصی مقداری واکس  وارد کینید، امیا  شود. دولت می که سود نباشد اصواًل پیدایش نمی

خواهد از کیسۀ خلیفه، یعنی کیسۀ دولت، به بخش خصوصی سود بیرسیانید. ایی   جناب مهرعلیزاده می

خیرد و بیه  تر می افتد: یا از کشور خارجی ارزان سودی که بخش خصوصی قرار است ببرد از آسمان نمی

فروشد، که ای  بعید است؛ یا اینکه با همان قیمتی که  توانست بخرد به دولت می همان مبلغی که دولت می

فروشید امیا  فروشد یا اینکه به همان قیمت می تر می خرد و به دولت گران تواند بخرد واکس  می دولت می

گیرد. بنابرای ، سود بخش خصوصی از جیب دولیت، ییعینیی  های مالیاتی و امتیازهای دیگر می معافیت

 جیب ملت و خصوصًا کارگران، قرار است فراهم شود.

 مطالبات کارگران چیست؟
داری کسب سود بیشتر است، نه تأمی  نیازهای جامعه. همۀ نامزدهای  هدف تولید و توزیع در نظام سرمایه
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اند حقوق و دستمزدشیان  کنند، اما مگر همی  کارگرهایی که شاغل انتخابات از ایجاد اشتغال صحبت می

هیا  ماندۀ صدها هزار بلکه مییلیییون شود؟ هیچ یک از آنها دربارۀ دستمزدهای عقب سر موقع پرداخت می

اند؛ هیچ یک دربارۀ  ها صحبتی نکرده سازی حقوق کارگر و دربارۀ مطالبات بازنشستگان، از جمله همسان

تری  وضعیت کاری در دوران شیییوع  هم در سخت روزه، آن 83ویژه پرستاران  شرایط سخت پرستاران، به

اند. همیه  شان هستند صحبتی نکرده گستردۀ کرونا و دربارۀ معلمانی که خواهان تغییر وضعیت استخدامی

هایشان با آن  ها و اعتصاب سازی تأکید کردند، همان چیزی که کارگران در بسیاری از تجمع بر خصوصی

های مستقل کارگران، که از مطالبیات  یابی کارگران و ایجاد تشکل مشکل داشتند. هیچ یک دربارۀ تشکل

مهم کارگران بوده است، صحبتی نکردند. مطالبات روزمرۀ کارگران و بازنشستگان میواردی اسیت کیه 

تری  آنها پرداخت معوقات مزدی، پرداخت حق بیمه، تغییر وضعیت قراردادی و شغلی، بازگشت بیه  مهم

بینیدی  سازی، ایجاد تشکل کارگری، اجرای طبقیه کار و جلوگیری از اخراج، جمع شدن بساط خصوصی

هیاسیت. نیامیزدهیای  سازی حقوق مشاغل، افزایش دستمزد، پرداخت سنوات خدمت و اجرای همسان

انتخابات دربارۀ هیچ یک از مطالبات مشخص کارگران و زحمتکشاِن شاغل و بازنشسته صحبتی نکردند. 

آن وقت، آیا کارگران و زحمتکشان بیایید بیه 

چنی  نامزدهایی برای بیهیبیود اوضیاعشیان 

 امیدوار باشند؟

های اپوزیسیون جمهوری اسیالمیی و  رسانه

سی فارسی، ایران  بی از جمله بی براندازان هم یی

اینترنشنال، م  و تو، رادییو فیردا و صیدای 

هایی که دربارۀ انتیخیابیات  یی در برنامه آمریکا

هیا و میهیمیانیان  ها و سیاییت ساخته بودند به مسائل کارگران و زحمتکشان نپرداختند. خود ای  شبکه

شان هم مانند نامزدهای انتخابات هیچ یک دربارۀ مطالبات کارگران و زحمتکیشیان  های انتخاباتی برنامه

های انتخاباتی، دمکراسی و حقوق  روز رقابت 21هایشان، در طول حدود  صحبتی نکردند و موضوع بحث

اش صحبیت  است. ای  حقوق بشری که درباره “ طبقۀ متوسطی” بشر و آزادی بیان بود، که همه مطالبات 

مطالبات روزمرۀ کارگران و بازنشستگان مواردی 
ترین آنها پرداخت معوقات مزدی،  است که مهم

پرداخت حق بیمه، تغییر وضعیت قراردادی و شغلی، 
بازگشت به کار و جلوگیری از اخراج، جمع شدن 

سازی، ایجاد تشکل کارگری، اجرای  بساط خصوصی
بندی مشاغل، افزایش دستمزد، پرداخت سنوات  طبقه

 هاست. سازی حقوق خدمت و اجرای همسان
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شناسد، همان چیزی کیه از اصیول نیظیام  کنند همان است که مالکیت خصوصی را به رسمیت می می

ای طبقاتی بوده است، حیتیی در کشیورهیای  داری است. دمکراسی و آزادی بیان همیشه مسئله سرمایه

غربی. آنها که سرمایه دارند یا وابستگان به آنها حق دارند روزنامه و شبکۀ تلویزیونی داشته باشند )چیون 

 ها صحبت کند، اما کارگران نه. پولش را دارند( و در تمام رسانه

چرخد، تا زمانی که ما کارگران و زحمتکشان دستی بجنبانیم و بیا اییجیاد  در همچنان بر همان پاشنه می

های مستقل خودمان و اتحاد میان خود، مطالبات خود را بر کرسی بنشانیم و از ایی  میطیالیبیات  تشکل

 روزمره هم فراتر برویم و به فکر تسخیر قدرت سیاسی باشیم.

 

 .1011خرداد  5، تسنیم، “بازار را دستوری و پشت درهای بسته نمی شود اداره کرد  آیت الله رئیسی:. ”1
 .1011خرداد  11، تسنیم، “رئیسی: برای مسئله مسک  برنامه داریم/ جوانان ازدواج کنند ما هم مسک  برایشان می سازیم. ”2
 .1011خرداد  21، تابناک، “0011خرداد  20نامه انتخاباتی تابناک ی جمعه  صفحه نخست ویژه. ”3
 .1011خرداد  11، ایسنا، “جلیلی: نباید با یک اتفاق بازار ارز به هم بریزد. ”0
 .1011خرداد  11، ایسنا، “الزم است زمامداری اقتصادی و سیاسی را از هم جدا کنیم. ”5
، تسنیییم، “ ها و اصناف واگذار شود/ منتقدان سخنانم تفاوت پول قوی با نرخ برابری را نفهمیدند رضایی: بسیاری از کارهای دولت باید به اتاق. ” 6
 .1011خرداد  11
 .8، ص3، جلد ““اقتصاد اجتماعی”الگوی حکمرانی ”. برنامۀ اقتصادی محس  مهرعلیزاده با عنوان 7
 .0011خرداد  21، ایسنا، “کنند همتی: قهر با انتخابات فرصت دادن به افرادی است که زنان و جوانان را محدود می”. 8
کنیم. حال ممکی  اسیت  دهیم و به کسی که اهلیت دارد اعتماد می های اقتصادی را به اهلش می فعالیت” گوید،  زادۀ هاشمی می . از جمله، قاضی9

دخالت دولت در فرایند تولید، واردات  ...” ( و 1011خرداد  11، قدس آنالین)از  “ای  اهلیت متعلق به فرد باشد یا جمع یا شرکت خصوصی یا تعاونی
تیوان  با اجرای مقررات، شفافیت و رفع تعارض منافع میی” گوید،  (. یا زاکانی می1011خرداد  13، مشرق)از سایت “  دهیم... و توزیع را کاهش می

 (.1011خرداد  10، مهر)از خبرگزاری “ سازی دقیق داشت و ای  کار باید انجام شود خصوصی
 .1011خرداد  9، تسنیم، “کنم سمت نیروهای ضدفساد دست استمداد دراز می رئیسی: دولت ائتالفی تشکیل خواهم داد/ به. ”11
 .1011خرداد  11، ایسنا، “کدام وعده در دولت رئیسی زودتر محقق می شود؟. ”11
 .1011خرداد  11، ایسنا، “الزم است زمامداری اقتصادی و سیاسی را از هم جدا کنیم. ”12
 .1011خرداد  11، ایسنا، “مهرعلیزاده: شخصیتی اهل مدارا و تسامح هستم. ”13
ام و در هیچ جا هییچ کیس  سال کار کرده 02م  ” و  “کنند دخترم در سازمان منطقۀ آزاد کیش به عنوان کارشناا کار می”گوید،  . مهرعلیزاده می10

( بد نیست بدانید که مهرعلیزاده عضو هیئت مدیرۀ سازمان منطقۀ آزاد کیییش 1011خرداد  11، ایسنا)از  “ که با م  نسبت داشتند را وارد کار نکردم
 کند و البته معتقد است که در هیچ جا هیچ کسی را که نسبتی با او داشیتیه وارد است و به گفتۀ خودش دخترش در سازمان منطقۀ آزاد کیش کار می

 توان آن را از بی  برد. شود انتظار داشت اصاًل بفهمد که انحصار یعنی چه و چطور می کار نکرده است. البته که از چنی  فردی نمی
 .0011خرداد  08، ایسنا، “0011مهرعلیزاده در مناظره اجتماعی فرهنگی و سیاسی ”. 15

 ها پانویس
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 خواهاِن جوان عدالت
 بخش یکم: مشاوراِن اقتصاد مقاومتی و مبلغاِن تولید

زمیان بیا بیرپیا شیدن  های پییش، هیم نوروز امسال، احتماال شما هم مثل م  آماده بودید همانند سال

ی افیراد   کینینیده های کسیل گذاری سال نو در شهرها، تا چندی  و چند روز نمایش بیلبوردهای عظیم نام

کنند؛  هایی اندیشمند تبیی  و تفسیر می گذاری امسال را با چهره سرشناا و ناشناسی را ببینید که دلیل نام

پا افتاده در رادییو و تیلیوییزییون و  های تکراری و پیش و البته همه چیز طبق انتظار پیش رفت. حرف

پی تنهیا واکینیش  در های پی که خمیازه“  ها زدایی ها، مانع تولید، پشتیبانی” های اجتماعی در تفسیِر  شبکه

ها بود. اما در ای  میان به اظهارنظری برخوردم که اگرچه خشم را در م  برانگیخت، اما از ای   ممک  به آن

داری در اییران  هایی که دیگر مدافعاِن خجالتِی سرماییه ی تمام حرف گیر بود که عصاره جهت برایم چشم

 توانستند بگویند در خود داشت. نمی

)شبکه تحلیلگران سابق(، روز سیوم فیروردیی  در  مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتیمحمد امینی رعیا، 

نییدگییان اییی   یکی از موانع مهم تولید، قانون کار است.” نوشت:  0توئیتی ید نویسیی جالب است بدان

قانون تقریبًا هیچکدام سابقه کار تولیدی نداشتند و برای همی ، ای  قانون بیشتر متناسب با مشاغل دولتی 

آیا ممک  اسیت  “ است! تعیی  حداقل دستمزد به شیوه فعلی، تنها یکی از آثار نامطلوب ای  قانون است.

پیردازی  ی سرکوِب کارگران و اندک ابزارهای دفاعِی آنان نظرییه تر از ای  درباره تر و صادقانه کسی شفاف

 دهد؟ چون قاتلی خونسرد حکم به قربانی کردِن کارگران برای افزایش تولید می کند؟ او کیست که هم

نامد و هدفش  خواه می خواه است. یک نفر از جریان سیاسی نسبتًا نوپایی که خود را عدالت او یک عدالت

را رفع مشکالت اجتماعی، دفاع از مستضعفی  و قشرهای ضعیف جامعه، مبارزه با فسادهای اقتصادی، 

 بخش، و کارآمدی نظام اسالمی اعالم کرده است. های آزادی دفاع از نهضت

های اجتماعی  عدالتی ای که رفع فقر و مبارزه با بی شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد. جریان سیاسی

ی کارگر تبدیل شیده  پرداِز سرکوب طبقه اش هستند، به نظریه های اعالم شده تری  هدف و اقتصادی اصلی
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هیای  شکست  آخیریی  میقیاومیت  دهد که خاکریز بعدی برای درهم داِر حاکم ِگرا می ی سرمایه و به طبقه

 است.از میان برداشتِن قانوِن کار کارگران، 

ای هستند که با شعارهای به ظاهر کیارگیری و  نه اولی  و نه آخری  جریان سیاسی “ خواهان عدالت”اما 

پس بیایید  زنند.  پاشند و از پشت و روبرو خنجر می ژست دفاع از زحمتکشان خاک به چشم کارگران می

 اند. ببینیم چه چیزی در مشتشان پنهان کرده
 خواه دانشجویی: از همبستگی تا چنددستگی جنبش عدالت

اکنیون ایی  جیرییان  خواه بر ای  نکته اتفاق نظر دارند که هم ی افراد منتسب به جریان عدالت تقریبًا همه

کنند. امیا ایی  قضیییه  دست نیست و افراد مختلفی خود را با ای  عنوان معرفی می سیاسی جریانی یک

های پیش از آن و  است، و در مورد سال 0932مربوط به چند سال اخیر و به طور مشخص بعد از سال 

 کردند، چندان صادق نیست. خواه دانشجویی فعالیت می زمانی که بیشترشان در قالب جنبش عدالت

ای چون جلسات   های پراکنده ها و جمع گردد که حلقه برمی 0981نخستی  سنگ بنای ای  جریان به سال 

هفتگی  حیدر رحیم پور، کارگاه نویسندگی وحید جلیلی در مشهد )مجمع تبشیر( و تهران )مجمع حیزب 

؛  دانشجوییی  جنبش”   الله( به هم پیوستند. بعد از پیام رهبر جمهوری اسالمی به دومی  همایش سراسری

نشریه معاونت فرهنگی بسیی   “ هفت قفل” چون  های دیگری هم ، حلقه802در آبان “   ، آینده ، حال گذشته

“ مستضعفی ” نشریه مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت، “  خیزش” دانشگاه امام صادق، 

های فرهینیگیی  دانشگاه صنعتی شریف، برخی نشریات بیرون از دانشگاه همانند سوره و َابرار، و مؤسسه

ی مردمی و انجم  طالب و دانشجویان مشهد نیز به یکدیگر نزدیک شیده و  مانند میثاق، مجمع مطالبه

خیواه  ، جنیبیش عیدالیت82خواه دانشجویی شکل تشکیالتی به خود گرفت. اواخر  سال  جنبش عدالت

 ها به رسمیت شناخته شد. دانشجویی به صورت رسمی از جانب نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه

خوابی  چون کارت  های پرسروصدایی هم ، دانشجویان عضو ای  اتحادیه فعالیت81های دهه  در خالل سال

، تیحیصی  جیلیوی 89خواب در آذرماه سال  کارت  01در مقابل نهادهای حاکمیتی در اعتراض به مرگ 

های دولتی، تحص  جلوی وزارت عیلیوم در  مجلس در اعتراض به پذیرش دانشجویان پولی در دانشگاه



 

]11[ 

ها، و تعیی  یک میلیون دالر جایزه برای ترور سه نفر از مقامات دولیت  ی دانشگاه اعتراض به فضای بسته

 اسرائیل را ترتیب دادند.

های اختالف در میان اعضای اتحادیه پدیدار شید.  نژاد نخستی  نشانه و طی دوره دوم احمدی 88از سال 

مشایی باعث دودستگی در  ای به اسفندیار رحیم ی خامنه نژاد و حمله نشینی احمدی ماجراهای قهر و خانه

نژاد پرداختند و برخی دیگر با طرح ای  بیحیث کیه  میان اعضا شد. برخی از اعضا به حمایت از احمدی

خواه برای پیگیری مطالبات رهبری به وجود آمده از گروه اول فاصله گرفتند. همی  اختالف  جنبش عدالت

، 38و نیز پس از رویدادهای آبان سال  32چون انتخابات ریاست جمهوری سال  های دیگری هم در دوره

، شیورای 38سازی چندباره درون ای  اتحادیه انجامید. برای نمونه بهم  ماه  رخ داد که به تصفیه و پاک

 38عمومی اتحادیه چند نفر از اعضای بلندپایه اتحادیه را به دلیل پیگیری حقوق قانونی مردم معترض آبان 

 9و ضدیت با والیت فقیه استیضاح و برکنار کرد.

های مختلفی را از سیر  ها و تصفیه چنددستگی 31ی  ی دوم عمرش در دهه خواه طی نیمه جریان عدالت

ها و  ها در جریان خواه و جذب آن التحصیل شدن دانشجویان نسل اول و دوم جنبش عدالت گذراند. فارغ

های گوناگونی در میان اعضا انجامید که سه گرایش عمده را  گیری طیف نهادهای سیاسی مختلف به شکل

 ها تشخیص داد: توان در آن می

ی  پیردازان طیبیقیه خواهان در نقش مشاوران و نیظیرییه طیف اقتصاد مقاومتی: ای  طیف از عدالت -0

کوشند موانع موجود بر سر راِه پایداری و گسیتیرِش هیرچیه بیییشیتیِر  داِر حاکم عمل کرده و می سرمایه

 دارِی ایران در شرایِط جدال با غرب را حل و فصل کنند. سرمایه

های افشیاگیرانیه و  خواهان به فعالیت های ای  طیف از عدالت ی فعالیت طیف مبارزه با فساد: عمده -2

 ی فسادهای اداری و اقتصادی اختصاص دارد. ای درباره رسانه

انید، بیه  ی اصلی جرییان طیرد شیده خواهان که توسط بدنه طیف حذف شده: ای  بخش از عدالت -9

هیا  های اجتماعی، فعالیت در خیریه اِی انفرادی در شبکه های رسانه چون فعالیت های مختلفی هم فعالیت

 اند. ها روی آورده و سم 
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 مشاوراِن اقتصاد مقاومتی
تیر شیدِن اوضیاع  المللیی و وخیییم های بی  زمان با افزایش تحریم و هم 31ی  ی ورود به دهه در آستانه

ای، به سمیت شیعیارهیای  های تبلیغاتی جمهوری اسالمی و در راا آن خامنه ی تالش اقتصادی، عمده

حرکت به سمت اصیالح الیگیوی ” 88های ساالنه از سال  گذاری اقتصادی گرایش پیدا کرد. سلسله نام

تولید ” و  “ جهاد اقتصادی” نژاد بود تا  ی دوم احمدی ها در دوره چینی برای حذف یارانه که مقدمه “ مصرف

های شورای امنییت سیازمیان  که اوج تحریم 30و  31های  در سال“ ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

 دهد. ملل بود، چنی  روندی را نشان می

التحصیییل شیده و  خواه که حاال از دانشگاه فارغ ی جریان عدالت ها بخش بزرگی از بدنه در همان سال

ی حاکم جذب شدند. تیأسیییس نیهیادهیا و  ای از سوی طبقه ی ورود به بازار بود، به طور گسترده آماده

ی  هیای آیینیده پیردازان و مشیاوران سیییاسیت های تازه برای پرورش نسل جدیدی از نظریه اندیشکده

های مجلس  هش چون مرکز پژو دارِی ایران و نیز جذب بخشی از آنان توسط نهادهای حاکمیتی هم سرمایه

 در همی  راستا انجام شد.

گران اقیتیصیاد  شبکه تحلیل” تر  برای نمونه محمد امی  الرعایا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی که پیش

پیش از تاسییس شیبیکیه : ” 0گوید گیری ای  نهاد می ی شکل ای درباره نام داشت، در مصاحبه “ مقاومتی

ها مطرح شده  وجود داشت. آن زمان که بحث تحریم 0930ای از سال   تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، سابقه

بود و کشور در آستانه جنگ و شرایط اقتصادی خطیری قرار داشت، تعدادی دانشجوی ارشد و دکتری از 

های مختلف تهران به ای  نتیجه رسیده بودند که کشور باید کاری کند و مطالبه ای  اقدام بایید از  دانشگاه

بیود.  30طریق ما صورت بگیرد. خروجی و نتیجه ای  جمع، برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی در سال 

.... به واسطه ای  همایش و جریانات ایجاد شده حول آن، و گزارشی که از آن خدمت حضرت آقا رسیید 

و راهکارهایی که از مسیرهای مختلف ارائه شد، بعدًا  کلیدواژه اقتصاد مقاومتی در پن  دیدار ماه رمضیان 

مجددًا مورد تاکید رهبر انقالب قرار گرفت و بحث مجددًا مطرح و توسط مسئولی  دیگر هم به کیار بیرده 

 “شد.
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ی منابع مالی اندیشکده  پردازد و در پاسخ به پرسشی درباره او سپس به فرآیند کادرسازی ای  اندیشکده می

های کالنی که از ای  مدل کارها   کاری که ما برای تأمی  مالی انجام دادیم ای  است که دستگاه” گوید:  می

کنند، پیدا کردیم و اعتمادسازی کردیم. مثاًل مسئولیت کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس که یکی  حمایت می

های کمیسیون اقتصادی است، با ماست و بخشی از پیشبرد امور و نیز تأمی  مالی ما در بعضی از  از کمیته 

سری از کارها را با مجمع تشخیص مصلحت نیظیام انیجیام   شود. یک می های مجلس انجام  کمیسیون 

کنیم  دهیم. یعنی کارنامه و مسائلمان را عرضه می هایی از دولت انجام می  دهیم. یک کارهایی با بخش می

 “کنیم. و بر ای  اساا تأمی  مالی جذب می

گیرِی اساسی جمهوری اسالمی   ای جهت ، خامنه39های آمریکا در اردیبهشت  با شروع دور جدید تحریم

ی ایی   ی عطفی در کارنیامیه توان نقطه را می 39را حمایت از افزایش تولید اعالم کرد. از ای  جهت سال 

هیای  ی گفتگو و آشتی با آمریکا که با وجود تیالش خواهان دانست. با عقیم ماندِن پروژه طیف از عدالت

تیر  ی دولت روحانی به شکست انجامید، شکاف عمیق میان جمهوری اسالمی و غرب  عیرییان چندساله

ترینش احتمال شورش و خروش فرودستان بیود،  تر شدِن مخاطرات ای  جدال، که مهم شد. با سهمگی 

 دار ایران به تکاپوی بیشتری افتاد. ی سرمایه طبقه

تر از همیشه به ای  نتیجه رسیده بود که تنها راِه مقاومت و ایستادگی  داِر حاکم مطمئ  ی سرمایه اکنون طبقه

بندوبارتر )یا به قیول خیودشیان  ی بی دارانه تر به سوی اقتصاد سرمایه در برابِر غرب، حرکت هر چه سریع

سازِی هر آن چه کیه  داران برای افزایِش تولید، خصوصی آزادتر(  است. حمایت مالی و حقوقی از سرمایه

دارها با رمِز رفع موانیع  زدایی و باز گذاشتِ  دسِت سرمایه هنوز در مالکیت دولتی یا عمومی است، مقررات

تولید، و مجوِز سرکوب هر نوع مقاومت کارگران از جمله اقداماتی بود که در دستور کار گذاشته شد. یکی 

و در رفتار و گفتار رهبر جمهوری اسالمی آشیکیار  38های ای  تصمیم قاطعانه در آبان  تری  نشانه از مهم

ای از تصمیم شورای سران قوا برای افزایش قیمت بنزی ، سخنیرانیی در  ی خامنه واسطه شد. حمایت بی

ی سرکوب خونی  شورش بنزی  و بیازتیعیرییف میفیهیوم  داران بخش خصوصی در بحبوحه جمع سرمایه

 مستضعف در راستای همی  هدف بود.
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تری  موانعی که باید از آن بگذرد،خوِد کارگیران  داند که یکی از مهم دار بهتر از هر کسی می ی سرمایه طبقه

ها سرکوب و جلوگیییری از  که محصوِل سال -نیافتگی کارگراِن ایران  تشکلی و سازمان هستند. اگرچه بی

کشی و استثماِر کارگران فراهم کرده  بهتری  شرایط را برای بهره -های مستقل کارگری است  ایجاد تشکل

دهد. پس  ای ای  سو و آن سو رخ می های پراکنده ی کارگر هنوز هم مقاومت جانِی طبقه است، اما با سخت

ها را آرام کرد و هر جا که توضیح کافی نبیود  شرایط به کارگران آنتوضیِح و  تبیینشود با  باید هر جا که می

 ها را سرکوب کرد. تر آن با خشونت هر چه تمام

هیا  هایی کیه سیال خواهی فرارسید. غنچه های عدالت درست در همی  لحظه بود که زماِن شکفت  غنچه

ی توضیِح شرایط خطیری کیه در آن  برای پرورش و تربیتشان وقت و هزینه صرف شده بود. پس وظیفه

هایی آرام و متیی   ها با چهره خواهان جوان سپرده شد. آن هستیم و ضرورِت اقتصاد مقاومتی به ای  عدالت

دار، در مقابله با استکبار با هم هستیم و  ی ما، چه کارگر و چه سرمایه دادند  که همه به کارگران توضیح می

دار پول خوبیی بیه  گفتند درست است که با افزایِش تولید، سرمایه ها به ما می ایم. آن در یک کشتی نشسته

 شوید. زند ولی شما کارگران هم از نعمِت ای  رونِق اقتصادی برخوردار می جیب می

خواهان خود را در نیقیِش دوسیت و  عدالت 

اند تا از خشِم انباشته  پشتیبان کارگران جا زده

ی ما بکاهند. به ما صبر و تحمل را اندرز  شده

دهند و هر از گاهی برای آن که ای  خشیم  می

هیای  انباشته شده مینیفیجیر نشیود، حیرف

زنند. برای نمونه زمانی  ای هم می خیرخواهانه

کینینید کیه طیرح  که فریاِد مستاجران از قیمت مسک  به آسمان رسیده است، به دوستانشان  توصیه می

ای که هیچ تیأثیییری بیر زنیدگیی  های خالی را تصویب کنند. یکی از دهها طرح پوشالی مالیات بر خانه

 ی کارگر ندارد. باِر طبقه مصیبت

ها نهاده شده اسیت  ای که بر دوش آن به روشنی وظیفه 38باِر آبان  خواهان به سرکوب خون واکنِش عدالت

تحلیل ” ی مفصلی با عنوان  خواهان با صدوِر بیانیه کند. یک ماه پس از شورش بنزی ، عدالت را آشکار می

خواهان خود را در نقشِ دوست و پشتیبان  عدالت
ی ما  اند تا از خشمِ انباشته شده کارگران جا زده

دهند و هر از  بکاهند. به ما صبر و تحمل را اندرز می
گاهی برای آن که این خشم انباشته شده منفجر 

 زنند.  ای هم می های خیرخواهانه نشود، حرف
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تری  اعتراض و حتا ییادآوری  شرایط پرداخته و بدوِن کوچکتوضیِح به  “ بندی بنزی  ایرادات طرح سهمیه

مسئله اول ای  است کیه کشیور میا در : ” 5نویسد ی آبان، می های خونی  و وحشیانه نسبت به سرکوب

های نسبی در  ای داشته است. چراکه با توجه به تورم، رشد قیمت استفاده از بنزی  همواره مصرف مسرفانه

شد هزار تومان برای مردم عدد مهمی محسوب نشود، بنابرای  مصرف  اقتصاد رخ داده بود و ای  باعث  می

شد و مسئله دوم نیز مربوط به قاچاق سوخت در کشور است که پس از جهیش ارزی  مسرفانه تشدید می

باشد که وضعیت باید اصیالح  ی  ذکر  شده ای  می ی مجموع  دو  نکته شدت بسیار گرفته بود .... نتیجه

 “ی اصالح است. نظرهای کارشناسی در مورد شیوه شود  و نکته مهم، اختالف

های اجرایی ایی   پس از توضیِح ضرورت گران شدِن بنزی  به مردم، سپس در مقاِم مشاوِر حاکمیت ضعف

هیا قیبیل  دولت باید از میاه” ی بعد بهتر انجام شود:  کنند تا دفعه تصمیم را در گوِش مسئوالن زمزمه می

آور ای  اقدام صورت گرفت. هرچند بیه نیظیر  داد ولی کاماًل منفعالنه و شوک فضاسازی الزم را انجام می

هیا بیوده  بنزیی  گیری صف در پمپ رسانی، برای جلوگیری از شکل رسید که ای  تصمیم و شیوه اطالع می

بیاره  است )با توجه به تجربه چند ماه قبل( اما کاماًل قابل پیش بینی بود که بعد از اعالم نیییز ولیو ییک

بایست  باشد. .... رئیس جمهور می اعتراضات جدی صورت خواهد گرفت که نشان از عدم تدبیر الزم می

شد کیه شیوک اییجیاد  گفت و ای  تصمیم دفعتًا ابالغ نمی جهت اتخاذ ای  تصمیم مهم با مردم سخ  می

 “کند.

خواهاِن جوان نه با اصِل گران شدِن بنزی  مشکلی دارند )بلکه آن را ضروری  بینید، عدالت طور که می همان

ها فشاِر اقیتیصیادی بیر  دانند(، و نه پیامدهای ای  طرح برایشان اهمیت دارد که با دام  زدن به گرانی می

ی مهم برای آنان ای  است که چرا طیرِح  ی کارگر را به طرِز وحشتناکی بیشتر کرده است. تنها مسئله طبقه

های پیشینیهیادی تیوسیط  های ریاضت اقتصادی و حذف یارانه گرانی بنزی  )که در راستای همان طرح

یِم سرمایه سرمایه داری خطر امنیتیی  دارِی جهانی است( طوری اجرا شده که برای جمهوری اسالمی و رژ

ای است کیه  خطر وظیفه داِر ایران از مسیرهای کم ی سرمایه ایجاد کرده است. به هر حال، گذراندِن طبقه

 بر عهده دارند. “مشاوراِن اقتصاِد مقاومتی”ای  
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 مبلغاِن تولید
هیای  داری ایران و به دنباِل آن فعیالیییت گذاری کالن سرمایه ی عطفی در سیاست نقطه 39گفتیم که سال 

های تیبیلیییغیاتیی،  باره شاهد سرازیر شدِن انواع و اقساِم برنامه خواهان بود. از همان سال به یک عدالت

ها و  داران )کارآفرینان!( برتر و ... به آنت  رادیو و تلویزیون، روزنامه های کارآفرینی، معرفی سرمایه مسابقه

جیهیش ” ، “ کارآفرینان” چون  های نوشتاری و دیداری اینترنتی بودیم؛ از مستندهایی هم نشریات  و رسانه

، “ میییدون” چیون  های تلویزیونی هم داران گرفته تا مسابقه برای معرفِی سرمایه“  قهرمانان تولید” ، “ تولید

تواند  بیا تیالش و  ی کذایی که هر کسی می برای جا انداختِ  ای  ایده“  جشنواره کارآفرینی” ، “ کارساز” 

داران گفته  دار و تولیدکننده تبدیل شود. هر چه که الزم است برای تقدیِس تولید و سرمایه پشتکار به سرمایه

چون چی  و ترکیه و هنید  های موفِق کشورهای دیگری هم شود. از تجربه شود بدون رودربایستی گفته می

ی مستند، کارآفرینان برتر را در پوشش  شود. کار به جایی رسیده که شبکه سازی می در رشد تولید اسطوره

دار ایران آن قدر در ای  راه پیش رفته که در عیمیل  ی سرمایه کند. طبقه سوپرم  و قهرمان ملی تصویر می

کینید. چیییزی کیه  دارانه را در مقام یک مذهب باال کشیده است و تقدیس می تولید و مناسبات سرمایه

موفقیت در ”های  نامدارتری  نویسندگان کتاب

 دیدند. هم به خواب نمی“ روز یک شبانه

باری که همه چیییز بیه  در چنی  شرایط اسف

دار شدن، و  ی پول بازی، ُعرضه کاسبی و زبل

های بقا در بازار فروکاسته شده، امیییر  مهارت

سیاح، که از قضا هم اقیتیصیاددان اسیت و 

دکترای میدییرییت راهیبیردی دارد و هیم 

ی نیروی کیار و دسیتیمیزد کیارگیران  های تلویزیونی است، درباره ی تعدادی از همی  برنامه کننده تهیه

اسیتیفیاده “ بازار کار”حل، رحم ندارد. به خصوص اگر در  سازوکار بازار، در تحلیل و ارائه راه: ”6گوید می

شود. جایی که در مقایسه و مواجهه عرضه نیروی کار )توسط کارگران( و تقاضای نیروی کیار )تیوسیط 

ی مستند، کارآفرینان  کار به جایی رسیده که شبکه
برتر را در پوشش سوپرمن و قهرمان ملی تصویر 

دار ایران آن قدر در این راه  ی سرمایه کند. طبقه می
دارانه  پیش رفته که در عمل تولید و مناسبات سرمایه

را در مقام یک مذهب باال کشیده است و تقدیس 
کند. چیزی که نامدارترین نویسندگان  می
هم به خواب “ روز موفقیت در یک شبانه”های  کتاب

 دیدند. نمی
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هیا  تعیی  می شود. در بازارکار، سازوکار قیمیت“  دستمزد تعادلی بازار کار” کارفرمایان(، نرخ کار یا همان 

آید، چه دولت  آید. حتمًا می گوید اگر تقاضا برای نیروی کار کم شود، نرخ دستمزد تعادلی هم پایی  می می

های کارگری بخواهند چه نخواهند. چه خوششان بیاید چه نیاید. تقاضای نیروی کار، به دالییل  و تشکل

تری  عامل باال و پایی  شدن تقاضای نیروی کار، خوب یا بد  تواند پایی  بیاید یا باال برود. مهم مختلف می

اداره شدن محیط کسب وکار است. اگر دولت تصمیم های ضدکارآفرینی بگیرد و اقتصاد را درست هدایت 

ی  شود و همه گذاری و نتیجتًا تقاضای نیروی کار هم کم می شود و سرمایه نکند، محیط کسب وکار بد می

رحمیانیه اسیت. امیا  آورند. ای  تلخ و بی ها، به نرخ دستمزد تعادلی بازار کار، رو به کاهش فشار می ای 

بی سالسازوکار بازار، رحم و مروت سرش نمی شود!  ین  می  هاست نرخ دستمزد در ایران بر اثر هم ح ر
های مجلس و  کاری هاست تولید و تقاضای نیروی کار در ایران به خاطر ندانم پایین مانده چون سال

 “های کارگران را کوچک و کوچکتر کرده. دولت، پایین مانده و سفره

هیای  گویند اگر دستمزد کارگران پایی  است و سفره فرمایند. ایشان می توجه دارید که استاد سیاح چه می

ی کیافیی  داران را به انیدازه تر شده، تقصیر دولت و حاکمیت است که سرمایه کارگران کوچک و کوچک

اند که پشیزی هم برای کارگران پایی  بریزد. و خب، سازوکاِر بازار هم که رحم و میروت  کلفت نکرده گردن

 شود! ببینید ما با چه جانورها و قاتالن خونسردی طرف هستیم. سرش نمی

خواه نیست و هیچ وقت هم ادعای  توانند خوشحال باشند چون امیر سیاح عدالت خواهان می البته عدالت

داران بیاالتیر  خواهی نداشته است. تنها چیزی که برای او اهمیت دارد ای  است که تولید سرماییه عدالت

 برود و از ای  طریق اندک نانی هم به کارگران برسد.

خواهان را در  ی عدالت زنند؟ یک نمونه از افاضات اندیشمندانه خواهان حرف دیگری می ولی مگر عدالت

خواهی در ای  است که منویاِت رهبر جیمیهیوری  ابتدای همی  نوشته آوردم. از نظر آنان نیز کماِل عدالت

خیواهیان  ها نیست. از نظر عدالت اسالمی را برآورده کنند که از قضا چیزی جز همان تراوشات امیر سیاح

تر شدند، اقتصاد مقاومتی محقق شده است. فقیط هیمیواره  داران فربه همی  که تولید باال رفت و سرمایه

کنند که الزم است کمی فضای تنفس به کارگران بدهیم تا مبادا از فرِط درماندگی و خشیم بیه  گوشزد می

پیچیده شود. از نگاه آنان، کارگران   دارِی مقاومتی در هم گرا بیافتند و طومار سرمایه دامان اپوزیسیون غرب
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داران باشنید.  صرفًا نیروی کار ارزانی هستند که باید سر به زیر افکنده و در خدمِت افزایش تولیِد سرمایه

باقی مانده که مانع سرکوِب کامل و به بینید  -مانند قانون کار  -هر چند هنوز ابزارهای حمایتی اندکی 

نگرنید و در دل آرزو  ها با حسرت به کارگران چینی و هندی می شود. آن کشیدِن مناسِب کارگران می

 ی موانع تولید از سر راه برداشته شود. کنند که به زودی همه می
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 ها پانویس

 جمهوری مهران مدیری ایران)!(
 نئولیبرالیسم و فرهنگ در دولت روحانی

در دهۀ گذشته عرصۀ تولید و مصرف محصوالت فرهنگی در ایران تغییرات بسیاری را پشت سر گذاشته 

ای که "تولید" در کشور ما  است. در ای  میان عرصۀ تولید ای  محصوالت کمابیش از شیوۀ کلی

ای  های بزرگ رسانه های عظیم و کارتل شود مستثنی نبوده است. ایجاد انحصارها، غول سازماندهی می

کم شبکۀ  سازی در ایران شدت گرفت. در ای  بی  کم در کشور در دهۀ گذشته با پیشبرد فرایند خصوصی

داد. شاید اولی   پخش خانگی بخش بزرگتری از بازار تولید محصوالت فرهنگی را به خود اختصاص می

سریال پرفروشی که از طریق شبکۀ پخش خانگی تولید شده است را به یاد داشته باشید: سریال قهوۀ تلخ 

کنندگان ای  سریال نام مجید  به تشویق صدا و سیما تولید شد. در ردیف تهیه 0930تا  0983های  در سال

شود ای  دو برادر از اوایل دهۀ هشتاد و با تهیه کنندگی آثار  خورد، گفته می و حمید آقاگلیان به چشم می
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ای از فعالیت هنری ای  دو برادر  مهران مدیری پا در صدا و سیما گذاشتند. قبل از دهۀ هشتاد هیچ سابقه

گردانی و  خورد، حتی در یک مورد گفته شده ای  دو برادر در دهۀ گذشته در حال مجلس به چشم نمی

 .0اند هایشان بوده های خصوصی و همچنی  عروسی داران در مهمانی خنداندن سرمایه

های مهران  های تولید سریال کم با افزایش بودجه کننده و پیوست  آنان به مهران مدیری کم ورود ای  دو تهیه

ها و به مدد افزایش سرمایه تولید سریال توانست تا آنچه در  مدیری همراه بود. مهران مدیری در آن سال

کیفیت  های ایرانی و بی شد را در ایران بازتولید کند: نسخه های قبل در آمریکا ساخته و پرداخته می دهه

کم به دهان طبقه متوسط  سازی در آمریکا تولید شده بود کم هایی که در اوج عصر خصوصی سریال

ها  های پس از جنگ در حال رشد و توسعه بود، مزه کرد. جالب است که در آن سال جدیدی که در سال

 Friends  ،It’sهای  های سریال های مهران مدیری کپی بدساخت یکی از قسمت هر قسمت از سریال

always sunny in Philadelphia   و ....  بود. اقبال طبقۀ متوسط ایرانی و افزایش سرسام آور

های صدا و سیما عرصه را برای انباشت سرمایه در عرصۀ تولید محصوالت فرهنگی فراهم کرد. ای   بودجه

انباشت سرمایه کار را به جایی رسانید که پروژۀ قهوه تلخ با بودجه پنجاه میلیاردی در دستور کار برادران 

. در طی جلساتی که با صدا و سیما برقرار شد،  صدا و سیما از 2آقا گلیان و مهران مدیری قرار گرفت

خریداری ای  سریال سر باز زد و برادران آقاگلیان تصمیم به توزیع ای  سریال از طریق پخش خانگی 

شد و به  گرفتند. برای پیشبرد مداوم انباشت سرمایه در تولید سریال باید قوانی  کپی رایت در ایران اجرا می

رایت، ای  انتخاِب برادران آقاگلیان یک انتخاب جسورانه تلقی  علت جدی گرفته نشدن قوانی  کپی

شد. در آن زمان مهران مدیری، چهرۀ محبوب طبقه متوسط، فردی بود که از محبوبیت کافی برای  می

 پیشبرد ای  مسئله برخوردار بود.

میلیارد  51تا  01شود سود خالص بدست آمده از شبکۀ پخش خانگی در آن سال چیزی حدود  گفته می

میلیارد تومان( رقم بسیار زیادی است.  51تومان بود که در مقایسه با بودجۀ فرهنگی کشور در سال نود )

های عظیم ناشی از باال  سریال قهوۀ تلخ پس از ایجاد سودهای عظیم با فساد مالی و باال کشیدن ثروت

اند که ای  اختالا به متواری شدن برادران  . برخی گفته9کشیدن دستمزد بازیگران و ... نیمه کاره رها شد

آقاگلیان منتهی شد. با ای  حال فساد مالی خود نه مانعی برای انباشت سرمایه که هموار کنندۀ آن بود، 
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دارانی رفته بود تا بار دیگر در صنعت فیلم و سریال به  قطعا پول ناشی از ای  فساد به جیب کالن سرمایه

توانسته بلعیده شود، دقیقًا پس از ای   گردش دربیاید. چنی  سود عظیمی قطعا بدون همکاری مدیری نمی

غائله بود که دیگر مهران مدیری نیازی به تهیه کنندۀ جدید نداشت. سریال بعدی مهران مدیری "ویالی 

داران تولید کنندۀ ای  اثر برای  کنندگی خودش از طریق پخش خانگی منتشر شد. سرمایه م " به تهیه

شود  تشویق مخاطب برای خرید نسخه اوریجینال سه ویالی شمال را به قرعه کشی گذاشتند. گفته می

صدا و سیما در آن دوران با مهران مدیری به اختالف برخورد، اختالفی که از یکسو ناشی از عدم اجرای 

ای بود که با حال و هوای آن دوران دولتی که  تعهدات سازندگان سریال و از سویی محتوای غربگرایانه

روی کار بود، سازگاری نداشت. اما چیزی که باید مورد توجه قرار بگیرد ای  است که در همان دوراِن 

نژاد، پروژۀ عظیم قهوۀ تلخ با تشویق عوامل صدا و سیما اجرا شده و گامی بزرگ در جهت  احمدی

 سازی و انباشت سرمایه در صنعت سریال برداشته شد.  خصوصی

مهران مدیری در ابتدای سریال "ویالی م " در گفتگوی مستقیمی با مخاطبان ابتدا اذعان کرد که مردم 

تواند بگوید چرا چنی   کاره رها شد و بعد در یک تردستی گفت که نمی حق دارند بدانند چرا سریال نیمه

شد و در نهایت عاملی چون بی تجربگی)!( را به عنوان دلیل ای  اتفاق معرفی کرد. پس از پروژۀ نه چندان 

های آیتمی و بدون داستان از طریق پخش  موفق "ویالی م "، مهران مدیری دست به تولید مجموعه

خانگی زد. منتقدان داستان ضعیف سریال را دلیل ای  ناکامی معرفی کردند و البته حرکت مهران مدیری به 

های آیتمی توانست  شود ای  سریال توانسته به ای  علت بوده باشد. گفته می های آیتمی می سمت مجموعه

 به موفقیت نسبی دست پیدا کند.

با روی کار آمدن دولت روحانی اما دوران جهش بعدی در صنعت ساخت سریال و فیلم برداشته شد. 

مهران مدیری بار دیگر به صدا و سیما بازگشت و با ساخت "در حاشیه" توانست با نقد عملکرد نظام 

درآمدی بود برای معرفی دوبارۀ مهران  پزشکی محبوبیت خود را بازسازی کند. "در حاشیه" در واقع پیش

ای که دولت روحانی در پیش  مدیری به افکار عمومی جامعه برای پیشبرد فرهنگ نئولیبرالی و بازار آزادی

های  یا شبکه VODگرفته بود. دوران پخش "در حاشیه" با گام دیگری در صنعت سریال همراه شد، ایجاد 

بار دیگر نه  اینترنتی پخش ویدئو در واقع  تکامل انحصارها در ای  زمینه را شدت بخشید. ای 
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های صدا و سیما به نان و نوایی رسیده و به واسطۀ پخش  ها و بودجه دارانی که از طریق  رانت سرمایه

های سرگردان و  تری به عنوان واسط سرمایه اند، که انحصارات عظیم خانگی از صدا سیما "مستقل" شده

 داران کالن و سازندگان سریال نقش بازی کردند.  سرمایه

دربارۀ ساخت مسک  سوال کنید به شما خواهد گفت که وظیفۀ دولت ساخت  0اگر از یک نئولیبرال

ها را برای بخش خصوصی فراهم آورد تا بخش خصوصی بتواند  مسک  نیست، بلکه دولت باید زیرساخت

مسک  تولید کند. مناسبات تلویزیون و بخش خصوصی در صنعت سینما و سریال نیز همینگونه پیش 

وانه" و "دورهمی"  هایی نظیر "خند شو کم تلویزیون با برگزاری تاک ها، کمVODرفت. با رشد و تکامل 

کند تا از سوی دیگر  ها را فراهم می ها و سلبریتی زمینۀ حضور و تبلیغات وسیع برای بازیگران، خواننده

های عظیم اینترنتی به فروش برسانند. مهران  داران بتوانند تولیدات مبتذلشان را در شبکه کالن سرمایه

شوی تلویزیون را به روی صحنه برد. اشاعۀ فرهنگ مبتذل و  تری  تاک مدیری دقیقًا در همی  دوره موفق

شو قرار بود تا  ها و بازیگران در ای  تاک ربط و حضور سلبریتی های بی ای طبقه متوسطی، شوخی عاریه

ها را در اذهان ثبت کند، و از سویی صنعت عظیم شبکۀ پخش اینترنتی بتواند از  ها و تصاویر ای  چهره

 شوها انباشت سرمایه را در ای  دوره به پیش براند.  طریق ساخت سریال و تاک

های  شوها و ظرفیت هزینۀ پایی  تولید تاک

تبلیغاتی آنان باعث شد تا صدا و سیمای ایران 

های آمریکا پر شود از  به مانند تلویزیون

شوهایی که در آن افرادی که سهمی در  تاک

تولید فرهنگ مبتذل طبقۀ حاکمه دارند، در 

های بی سر و  برابر تلویزیون بخندند و حرف

دادند. دولت  ها برای دولت روحانی یقه جر می ته تحویل دهند. هر کسی به یاد دارد که چطور سلبریتی

های مالیاتی، افزایش بودجۀ صدا و سیما و  ها با ادامۀ معافیت روحانی یا بهتر بگوییم دولت سلبریتی

ای، خدمت بزرگی به  گیری و استقرار انحصارات رسانه شویی و کمک به شکل های تاک همچنی  سیاست

 ها کرد.  های میلیاردی برای سلبریتی انباشت سرمایه در حوزۀ به قول خودشان فرهنگ و ایجاد ثروت

های تبلیغاتی  شوها و ظرفیت هزینۀ پایین تولید تاک
آنان باعث شد تا صدا و سیمای ایران به مانند 

شوهایی که در  های آمریکا پر شود از تاک تلویزیون
آن افرادی که سهمی در تولید فرهنگ مبتذل طبقۀ 

های  حاکمه دارند، در برابر تلویزیون بخندند و حرف
 بی سر و ته تحویل دهند.
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های خانگی و اتصال آن به شبکۀ پخش اینترنتی و نبود نظارت مستقیم صدا و  از سویی با گسترش شبکه

مندی از  کم جایگاه صنعت فیلم و سینما به عنوان بستری برای پولشویی، اختالا و بهره سیما، کم

تری  سریال پس از قهوۀ تلخ( نیز به مانند قهوۀ  های مالیاتی تثبیت شد. سریال شهرزاد )پرفروش معافیت

کنندگان اصلی ای  سریال نیز در اختالا  تلخ پوششی برای کالهبرداری و اختالا بود. معلوم شد که تهیه

رسد صنعت فرهنگ در ایران بدون فساد  . به نظر می5اند مربوط به صندوق ذخیرۀ فرهنگیان نقش داشته

های جهانی صنعت مدیا رشد کند. به بخشی از گزارش  تواند در سایۀ غول های کالن نمی مالی و رانت

 تابناک توجه کنید:

پیشتر گزارش داد، وضعیت مالی  «تابناک»"البته این موضوع را می توان بسیار فراگیرتر بررسی کرد، زیرا همان گونه که 

مشکوک و توجیه ناشدنی است. در سال های اخیر، تولید فیلم  «شهرزاد»بسیاری از فیلم های سینمایی به اندازه 

سینمایی با بودجه کمتر از یک میلیارد تومان ی و در سال جاری با کمتر از یک و نیم میلیارد تومان ی تقریباً غیرممکن 

است و طبیعتاً فیلم سینمایی که چنین هزینه تولیدی داشته باشد، باید دو و نیم تا سه برابر هزینه تولیدش فروش داشته 

 باشد تا سرمایه گذاری اولیه بازگردد و سپس نوبت به سوددهی می رسد. 

درصد باقی مانده به  4درصد به تهیه کننده و  5.74درصد فروش به صاحب سینما،  5.74مطابق با فرمول مرسوم، 

درصد به پخش کنندۀ  02درصدی که به تهیه کننده می رسد، حدود  5.74عنوان عوارض به شهرداری می رسد. از رقم 

 54شود و در نهایت چیزی حدود  گیرد و درصد قابل توجهی نیز به عنوان هزینۀ تبلیغات کسر می فیلم سینمایی تعلق می

شود  میلیون تومان فروخته می 522ها در شبکه نمایش خانگی،  شود. بهترین فیلم کننده می درصد کل فروش نصیب تهیه

های فیلم  دهد و حداکثر دستمزد یکی از ستاره و به همین دلیل، این بخش نیز سهم بزرگی از هزینه تولید را پوشش نمی

 کند. میسینمایی را تأمین 

با این اوصاف، اگر یک فیلم سینمایی با هزینه یک میلیارد تومان تولید شده باشد، باید حدود سه میلیارد تومان بفروشد  

تا هزینۀ تولیدش بازگردد. به همین ترتیب، اگر یک فیلم سینمایی با دو میلیارد تومان سرمایه گذاری تولید شده باشد، 

باید حدود شش میلیارد تومان فروش داشته باشد تا بتواند هزینۀ تولیدش را از گیشه بازگرداند. طبیعتاً اگر فیلم سینمایی 

سه میلیارد تومان هزینه تولید داشته باشد، نیاز به حدود نه میلیارد تومان فروش خواهد داشت تا هزینۀ تولیدش را در 

 گیشه بازگرداند.
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گذاری تولید شود، بازگرداندن هزینۀ  بر اساس همین محاسبات ساده، فیلمی که با بیش از پنج میلیارد تومان سرمایه

میلیارد تومان برسد و رکورد  54تولیدش از گیشه سینمای ایران غیرممکن است، چون باید به فروشی بیش از 

های  تواند به بازگرداندن بخشی از هزینۀ تولید فیلم المللی نیز می اصغر فرهادی را بشکند. البته فروش بین «فروشنده»

شود، باید دربارۀ  های سینمایی فراهم نمی سینمایی کمک کند؛ اما در شرایطی که معموالً چنین امکانی برای عمده فیلم

 های سینمای ایران منطبق بر وضعیت موجود سخن به میان آورد. واقعیت

در سینمای ایران، تعداد فیلم هایی که در سال  «خواب پول»با این محاسبات و همچنین در نظر گرفتن مالحظاتی مانند 

رسد. با وجود این، اغلب  های اخیر به سوددهی رسیده ی در هر سال ی به سختی به تعداد انگشتان دو دست می

های  اند و به راحتی فیلم های اخیر، آثارشان به سوددهی نرسیده، از صحنه حذف نشده کنندگانی که در سال تهیه

اند. اگر قرار باشد پرسشی مطرح شود، باید از همه این عزیزان پرسید که چرا حاضر به چنین ایثاری  شان را ساخته بعدی

پذیرند که ضرری چند صد میلیونی یا میلیاردی را متحمل شوند و در این مسیر  هستند و با ساخت هر فیلم سینمایی می

 6نشینند؟!" یک قدم عقب نمی

"های متمادی که تا کنون پن  فصل شده است، دوباره وارد  مهران مدیری اما در کنار ساخت "دورهمی

تری  سریال  تولید پرفروش»  افتخار«صنعت سریال شد و تالش کرد تا بار دیگر با ساخت سریال "هیوال" 

میلیون دقیقه  09های پخش اینترنتی را نیز از آن خود سازد. به گزارش فیلیمو ای  سریال  تاریخ شبکه

تماشا شد. "هیوال" اما با آنچه تا پیش از آن در جریان بود تفاوت داشت. موضوع ای  سریال به فساد 

ها در اقتصاد و فرهنگ اشاره داشت. تبعات ویرانگر نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری و  یافتۀ کارتل سازمان

حل  بیش از چهار دهه انباشت سرمایه در ایران باعث شده بود تا بحث فساد و مبارزه با فساد به عنوان راه

بورژوای  داری در دستور کار قرار بگیرد. مهران مدیری به زیرکِی یک خرده دارانه بحران سرمایه سرمایه

داری را تشخیص داده و زودتر از همه جهت باد و امواج را پیدا کند.  تواند تحوالت سرمایه "خوب" می

داران اهمیت دارد که عالوه بر تصدیق و تایید مالکیت خصوصی بر  گفتمان فساد از ای  جهت برای سرمایه

داری را به  های پنهان بازار تمام تبعات هولناک سرمایه ابزار تولید و واگذاری امور اقتصادی به دست

ای کسانی با شمشیرهای چوبی  تعدادی افراد "فاسد" نسبت دهد. طنز ماجرا ای  است که در هر عرصه

کرد. در  اند که اگر مفهوم فساد قابل تجسد یافت  بود در جسم خود آنان حلول می برای مبارزه با فساد آمده
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صنعت فرهنگ ای  مهران مدیری بود که در هر مرحله اقتضائات بازار آزاد و تعدیل ساختاری را تشخیص 

خدمتی خود را به  داده و بازآرایی ساختاری در عرصۀ فرهنگ را به پیش برده و از ای  جهت خوش

شوی ایرانی،  تری  تاک داران تمام و کمال انجام داده است. اولی  پروژۀ بزرگ نمایش خانگی، مهم سرمایه

و همچنی  اولی  سریال پخش اینترنتی و آن هم با موضوع فساد اقتصادی از شّم تیز او برای تشخیص 

مهران «خیزد. جای تعجب نیست که دولت نئولیبرال روحانی،  اقتضائات فرهنگِی طبقۀ حاکم برمی

ای  نئولیبرال پیشرو را همواره در صدر جریانات فرهنگی قرار داده است. مدیری در ای  راه  »مدیری

اید؛ از  های نجومی او را شنیده دستمزد خوبی هم دریافت کرد. حتمًا اخبار جسته و گریخته از ثروت

ها دریافت  که به یم  همی  خوش خدمتی BMW  ساعت رولکس شصت میلیون تومانی تا آخری  مدل

ای که  کرده است. میزان ساعتی که در تلویزیون ایران به مهران مدیری اختصاص یافت، حجم سرمایه

های مبتذلش خرج شد و بیلبوردهای تبلیغاتی او که تمام نقاط حساا شهر را  ها و فیلم برای سریال

ای در ایران بیشتر بود. هر کسی در ای  هشت سال در ایران  اشغال کرده بودند، از هر شخصیت سیاسی

است. تروی  فرهنگ مصرف، اخالقیات  زندگی کرده باشد تصویر مهران مدیری را بیش از هر چیزی دیده 

سازی همه و همه دالیلی بود که دولت روحانی را به عقد اخوت با  متوسطی و پیشبرد خصوصی طبقه

ها و اوباش، دولتی که باید به حق آن را دولت جمهوری مهران مدیری  مدیری سوق داد، دولت سلبریتی

 ایران)!( نامید.  

مهران مدیری در اسفند امسال ساخت فصل دوم سریال "هیوال" با نام "دراکوال" را آغاز کرد. پس از پخش 

ای  سریال اکثر منتقدان از ساخت به شدت ضعیف ای  سریال حیرت کردند. سریالی که در نقد اختالا 

ها و  های سریال اشرافیت و کاخ خواری و فساد است اما به سبک مدیری)!( تمام سکانس و رانت

کند با نشان دادن بزن برقص و آواِز  کشد. سریال تالش می های تجمالتی ثروتمندان را به تصویر می لباا

داران، جذب  های سر به فلک کشیدۀ کارفرمایاِن آقای مدیری یعنی سرمایه ویگ  و نشان دادن کاخ

رسد. اما دلیل ای   هایی از شکست ای  سریال در فروش به گوش می اینک زمزمه مخاطب کند. هم

 شکست چیست؟ 

ای و همچنی  رشد روزافزون امکانات آموزشی خصوصی برای طبقۀ  های ماهواره با توسعۀ اینترنت، شبکه
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متوسط ایرانی، دیگر ای  طبقه َلنِگ ادا و اطوارهای دلقک مآبانۀ امثال مدیری نیست. طبقۀ متوسط ایرانی 

تری   دیگر هم به زبان انگلیسی کمابیش مسلط است، و هم از طریق اینترنت به جدیدتری  و پرفروش

های بدکیفیت فارسی ساخِت ای   او" دسترسی دارد، بنابرای  نسخه بی های "نتفلیکس" و "اچ سریال

ها دیگر برای طبقه متوسط ایرانی آنقدرها هم جذاب نیست. هر چقدر هم آقای مدیری جلوی  سریال

دوربی  بزن برقص راه بیندازند، باز هم نخواهند توانست نظر طبقه متوسط ایرانی را به خود جذب کند. اما 

های گذشته آغاز  سازی در کنار سلطنت مدیری بر مدیا در سال جریان دیگری در صنعت سینما و سریال

شده بود که شاید بعد از ای  بتواند صنعت عظیم سریال را سر پا نگه دارد، حتمًا نام فیلم "گشت ارشاد" را 

 اید.  شنیده

های نئولیبرالی و انباشت سرمایه، روز به روز بر تعداد کسانی که برای فروش چیزی جز  با پیشبرد سیاست

شود. در ادبیات مارکسیستی به  داران ندارند، افزوده می نیروی کار خود آن هم به قیمتی ناچیز به سرمایه

های طبقاتی و هر لحظه افزوده  گویند. با تعمیق شکاف می »سازی  پرولتر«یا  »پرولتریزاسیون«ای  فرایند 

شدن بر جمعیت طبقۀ کارگر و فرودستان و ارتش ذخیرۀ بیکار، مسئلۀ فقر بیش از پیش به مسئلۀ عمومی 

هایی نیز ساخته شدند  جامعه بدل شده است. در کنار ادا اطوارهای طبقه متوسطی مهران مدیری اما فیلم

دادند اما نه از منظر منافع طبقۀ کارگر که از منظر منافع همان کالن  که فقر را کانون توجه خود قرار می

داری، که نوعی  ها فقر نه یک مسئلۀ مربوط به شیوۀ تولید سرمایه ها و سریال داران. از نظر ای  فیلم سرمایه

تواند به فساد ساختاری و یا دیده و پرورده  داری است. از ای  منظر فقر می نقص و کژکاری در نظام سرمایه

 نشدن استعدادهای افراد نسبت داده شود. 

داری عرصۀ رقابت است و در یک رقابت سالم، تمام آحاد جامعه از  ها جامعۀ سرمایه از نظر لیبرال

مند خواهند شد. در چنی  شرایطی، فقر ناشی از "افراد" فاسد و یا سودجویی  های زندگی بهره حداقل

ها، افرادی که قربانی  اند. به همی  خاطر معمواًل در ای  سریال است که امکان رقابت سالم را از بی  برده

کارانه انتقام خود را از ای  افراد و جامعه  اند به صورت فردی و با انجام اقدامات تبه ها شده عدالتی ای  بی

 کنند: ها معمواًل سه نکته را به مخاطب القا می ها و فیلم گیرند. ای  سریال می

 عدالتی است.  فقر ناشی از فساد یا بی
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 شود. فقر باعث فساد و تباهی و نابودی می

 مبارزه با فقر یک مبارزۀ فردی است.

های مادی  در ایران، روز به روز پایه  با گسترش روزافزون فقر و فالکت در نتیجۀ چهار دهه انباشت سرمایه

بار انحصارات عظیم حوزۀ فرهنگ قرار  تر خواهند شد. ای  شان سست طبقه متوسط و البته مهران مدیری

است تا با بازی با فقر و بدبختی مردم پول دربیاورند. در همی  سال گذشته سریال "مانک " با چنی  

موضوعی توانست رکورد فروش "هیوال" را بشکند. با رد صالحیت تمام نیروهای غربگرای توانمند در 

رسد  های روزافزون طبقه متوسط ایرانی، به نظر می انتخابات ریاست جمهوری ایران و همچنی  شکست

جمهوری مهران مدیری ایران رو به زوال است. طبقه متوسط ایرانی دیگر یا قرار است کتونی آل استار و 

هایی که در  کولۀ آدیداسش را با استیکر قاسم سلیمانی آزی  بندی کند و یا قرار است نسخۀ اصلی سریال

کرد را تماشا کند. مدیری اما در ای  بازی بازنده نشد. آنچه اتفاق خواهد افتاد  ای  مدت مدیری کپی می

اش نخواهد گذاشت  سواری و اروپا گردی BMWهای کالن و بی حد و حصر مدیری و  تاثیری بر ثروت

 و البته ممک  است دوباره از او در آرایش و چینش نوینی استفاده شود.

نگاری فقر هشیار بود و در برابر رفقای کارگرمان فرهنگ ضد کارگری آثاری مانند  باید نسبت به هرزه 

"مانک "، "ابد و یک روز" و "متری شش و نیم" را آشکار کرد. ای  محصوالت فرهنگی یا بهتر است 

چون و چرای  های طبقاتی آتی خلع سالح خواهد کرد. فقر نتیجۀ بی بگوییم ضد فرهنگی، ما را در جدال

داری و فقر عنان  یابی و وحدت قادر است با سرمایه داری است و تنها طبقۀ کارگر از طریق تشکل سرمایه

 گسیختۀ حاصل از آن مبارزه کند.
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