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 مقدمه

ارایه  مشخص های مختلفی از یک رویدادها و منافع سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک تحلیلگیریبر اساس جهتها رسانه

ت اما پوسته سخگاه یلی واحد به دست دهند. تحلها در مواجهه با موضوعی خاص آید که غالب رسانهپیش می دهند و کممی

خود  ست که واقعیت موجودجا اکند و در اینوتصرفی را در آن سلب میشود که امکان هرنوع دخلمیناپذیر نفوذچنان واقعیت 

 بینند.کند و آنگاه همه یک چیز میهای درگیر در یک موضوع تحمیل میرا به تمام جریان

 های بحران عمیق اقتصاد ایرانبودند که درباره نشانه طرفدار رفاه اجتماعی کارشناسان اقتصادی اگر در آغاز سال این فقط

توان گفت که همه های مختلف منتشر شده؛ میدادند، حاال در نیمه سال و به اعتبار آنچه در شهریور در رسانههشدار می

ر یک ماه دهای مختلف یه انداخته است. طیف متنوع رسانهای بر کشور ساسابقهبه طرز بی اقتصادی اند که بحرانپذیرفته

با «. تصادياق جنگ»گذشته، در توافقی نانوشته از یک کلیدواژه برای توصیف وضعیت امروز جامعه ایران استفاده کردند: 

بته بر سر ند. الکنمیو همه یک تصویر از واقعیت ارایه  ها در یک نقطه به تالقی رسیدندانهتمام رسگذشت شش ماه از سال 

توان ماه را میشهريورکم ها وجود ندارد اما دستگیری این جنگ و عامالن آن هیچ توافقی میان رسانهدالیل شکل

ه یابد، اما آنچمشخص نیست که این جنگ کی و چگونه خاتمه می دانست.« جنگ اقتصادي»زمان اعالم رسمی 

درآمد جامعه به شماره افتاده و حتی دولت نیز این ر و قشرهای کمجا نفس طبقه کارگروشن است این است که تا همین

 کند.موضوع را تایید می

 آخر پذیرفته است که در شرایط کنونی بخشدهد که دستاست، نشان می هاي حمايتیبستهاینکه دولت در فکر تدارک 

از دست خواهند داد. بسته حمایتی دولت و اند یا به زودی شان را از دست دادهزیادی از مردم جامعه امکان زیست عادی

های مختلف بوده است. احمد میدری، مربوط به این گزارش در طول شهریورماه در رسانهپرتکرارترین موضوع « كاالكارت»

کارت خبر ای تلویزیونی از تصمیم دولت برای ارایه کاالبار در مردادماه و در برنامهمعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولین

خبری،  هایسایت های تلویزیونی،شبکه ها،تر به خود گرفت. خبرگزاریو سپس در شهریور این موضوع شکلی عینی 0داد

ی های داخلای به کاالکارت پرداختند و در این میان نوع واکنش رسانههای مجازی همگی به طور گستردهها و شبکهروزنامه

 . و خارجی کامال متمایز از هم بود

                                                           

 سیما 0، برنامه پایش شبکه 02/5/0112. احمد میدری، 0



4 
 

های موضوع مهم دیگری است که در رسانه« تپههفت» نیشکر و از آن میان اعتصابات کارگران اعتصابات كارگري

ما شهریور دار است اتپه اگرچه موضوعی ریشههای مجازی بازتابی گسترده داشت. مسئله کارگران هفتمختلف و خاصه شبکه

 رود.یشمار ماعتراضات کارگری این نقطه بهنقطه عطفی در 

ها های متعدی در پی داشت و به واسطه این فیلمانتشار دو فیلم از وزیر بهداشت و علی ربیعی در فضای مجازی واکنش

  .در فضای مجازی تبدیل شدند به موضوعاتی پرتکرار و داغ« درمان رايگان» و« بیکاري»، «فقر»موضوعاتی مثل 

ه تپه صورت گرفته و همچنین بارت و اعتصاب کارگران نیشکر هفتهدو موضوع کاالکدر این گزارش، مروری تحلیلی بر 

 ها در قبال دو فیلم مذکور هم توجه شده است. واکنش
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 دالیل اهمیت رخدادهای برگزیده

وعی است موض پذیر جامعه،های دولت برای حمایت از اقشار آسیببه عنوان یکی از طرح كوپن الکترونیکیو  كاال كارت

را به  های متعددیداشت و تحلیلهای خبری ها و سایتها، خبرگزاریروزنامهای تلویزیونی، شبکهای در ستردهکه بازتاب گ

د. ارایه شودنبال آورد. این موضوع به دلیل اهمیتی که برای جامعه دارد با حساسیت زیادی از سوی مردم عادی نیز دنبال می

حسوب شود م درباره مشکالت معیشتی مردم یدی در تصمیات اقتصادی دولتتواند فصل جدکاال کارت یا کوپن اقتصادی می

یزان مو به این خاطر این موضوع از سطح وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراتر رفته و به موضوعی عام بدل شده است. 

لت رسانی دوهد شد. اگرچه اطالعهای آینده روشن خواماهحمایتی دولت بر معیشت مردم در  اال کارت و بستهک گذاریتاثیر

چکانی صورت گرفته، اما ارایه کاالکارت یا کوپن الکترونیکی قطعی است و اش به صورت قطرهدرباره جزئیات بسته حمایتی

تواند وضعیت معیشتی اقشار فرودست را بهبود ببخشد و نارضایتی مطرح است که کاالکارت تا چه میزان می حاال این پرسش

 ایم.ها به این موضوع توجه کردهکاهش دهد. در ادامه از خالل رسانهآنها را 

ها و به دلیل حقوق معوقه، اخراج کارگران، ورشکستگی یا تعطیلی کارگاه اعتصابات كارگريهای اخیر اگرچه در سال

د اعتصابات )تعدا ه دلیل کمیتپه هم بها و بیکاری کارگران روندی رو به رشد داشته است، اما اعتصابات کارگران هفتکارخانه

و وسعت آنها( و هم به دلیل کیفی)سازماندهی کارگران( بیش از موارد دیگر مورد توجه بوده و شکلی نمادین به خود گرفته 

ها مطرح شده و از این حیث اهمیتی مضاعف به دلیل اعتصابات کارگری در رسانه تپه همیشههفتنام  در ده سال اخیراست. 

از  و تپه موضوعی فراتر از افزایش دستمزد و حقوق معوقه دارداعتصاب تازه کارگران نیشکر هفت ت کارگری دارد.در اعتراضا

ترین معضالت و مسائل کارگران مهمهای اخیر مطرح شود. قطه عطفی در اعتصابات کارگری سالتواند به عنوان نرو میاین

 گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.تپه و دلیل اعتصاب اخیر آنها در این نیشکر هفت

 کاال کارت و بسته حمایتی دولت

کس شک ندارد که در شرایط فعلی شود و دیگر تقریبا هیچتر میآثار جهش ارزی بر زندگی و معیشت جامعه هر روز ملموس

حمایتی  اساسی پوششیدولتی به کاالهای  دولت ابتدا قصد داشت با تخصیص ارزدولت باید از اقشار فرودست حمایت کند. 

ه در طبق آنچبرای جلوگیری از گران شدن کاالها ایجاد کند که در عمل شکست خورد و حاال در پی سیاستی دیگر است. 

اند، دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال ابتدا احمد میدری و سپس انوشیروان محسنی بندپی گفته

 بندپی در شهریورماه و در مراسم تقدیر از محسنیست که یکی از آنها کاالکارت است. تی جدیدی اهای حمایریزی بستهپی

از کاهش داشته است،  درصد 11های اخیر رید مردم در ماهبازنشستگان کشوری ضمن اعالم این موضوع که قدرت خ
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ارشناسان اقتصادی و فعالین کارگری کاهش قدرت بسیاری از ک البته. 1درآمد خبر دادهای حمایتی دولت برای اقشار کمبرنامه

درصدی قدرت خرید مردم صحبت  21دانند و حتی احمد میدری نیز از کاهش درصد می 11بیشتر از بسیار خرید مردم را 

اسان ارشن، کو فعالین اقتصادی به قدری مهم است که اقتصادداناندرآمد های حمایتی از اقشار کمحال بسته. با این1کرده است

وی اند و از سهای متعددی مطرح کردهها بحثحوزه رفاه اجتماعی و فعالین کارگری درباره چگونگی اجرایی شدنش در رسانه

وپن ارت یا ک. بعد از آنکه محسنی بندپی از توزیع کاالککنندیادی این موضوع را دنبال میدیگر مردم نیز با وسواس ز

داشت، و  فارسی بازتابسی بیهایی مثل بیهای خبری صداوسیما و تلویزیونر بخشهم د ،این موضوعالکترونیکی خبر داد 

های همچنین کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی نیز در کانال های خبری مورد توجه قرار گرفت.تها و سایهم در خبرگزاری

 شان به این موضوع توجه کردند.خبری

 ی تاریخیگردحمایت از فرودستان یا عقب

 کم از یک حیث کامال متفاوت بود. دردر قبال کوپن الکترونیکی دست ای خارج از کشورههای داخلی و رسانهواکنش رسانه

کی نداشتند، یگیری منفی نسبت به کاالکارت و کوپن الکترونهایشان موضعهای داخلی در نوع تنظیم گزارشحالی که رسانه

هم خبری های مها و سایتتقریبا تمام رسانه. انتقادی به استقبال کاال کارت رفتندبا رویکردی  های خارج از کشوراما رسانه

هایی درباره این موضوع منتشر کردند. مروری بر تیتر برخی از ها و تحلیلخارج از کشور به کاالکارت توجه کردند و گزارش

 «ل موقتحراه»و کوپن الکترونیکی را به عنوان  کاالکارتدهد که آنها ها منتشر شد نشان میهایی که در این رسانهگزارش

 اند.قلمداد کرده« بازگشت به عقب» و

 تیتر گزارش رسانهنام 
 دولت روحانی برای مقابله با گسترش فقر حل موقتراهکوپن الکترونیکی،   ولهدویچه       

 دصادر کنن میلیون كاالكارت 03ومرج کنونی باید با هرج  ولهدویچه       

 التهاب  كاهش موقتآنچه درباره کاالکارت باید بدانیم: مسکنی برای  رادیو زمانه      

 ؟ساله کاالبرگ رو به پایان است 2؛ غیبت كوپنیسم ايرانیسال  11اقتصاد سیاسی  فارسیسیبیبی

 

                                                           

 .02/6/0112. خبرگزاری مهر، 1

  . 12/6/0112. فرهیختگان، 1
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بت به نفی نسوعی حس مناند، از پیش هایشان درباره کاالکارت برگزیدهبرای گزارش هااین سایتهم که  تصاويري

 کند:القا می اين طرح

 

 است. یگزارش رادیوفردا درباره کاالکارت و عکسی که القاکننده فقر و دور از دسترس بودن مواد غذای
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 وله فارسی درباره کاالکارت همراه با عکس آشغالگردی در تهرانگزارش سایت دویچه

 

 «د کوپنیو بازگشت به اقتصا صدای کوپنیسم»ادعای شنیدن 

و این  درباره کوپن الکترونیکی منتشر کرد با رویکردی انتقادی تهیه شده بود سی فارسیبیبی یتلویزیونشبکه شی که گزار

ی از جنگ هایسی فارسی با صدای مارش جنگی و صحنهبیگزارش نسبت به موفقیت این طرح خوشبین نبود. گزارش بی

« 61بازگشت به دهه »در این گزارش در پی القای های کاغذی قدیمی یری از کوپنشود. همچنین تصوایران و عراق آغاز می

 طور آمده:فارسی اینبیگزارش بیهایی از است. در بخش

خوانید بشود. بخوانید کوپن، ردم تحمیل میاین جنگ است و مدیریت جنگی یعنی تالش برای مدیریت فشارهایی که بر م»

گویند ها می هم ااهرا شرایط جنگی است. یک جنگ اقتصادی به رهبری امریکا... بعضیحاال ستاد بسیج اقتصادی کشور،

ها هم شود. بعضیع بدتر میکند و اوضانفروشی بیشتر مهیا میتر شدن و فساد و گرابرای حریص این سازوکار زمینه را

 «.2ش رفتجنگ است و برای مهار فشار بر مردم باید مارش پیروزی زد و پی ،گویند جنگمی

 

                                                           

 .16/6/12سی فارسی، بی. شبکه تلویزیونی بی2
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 سی فارسی درباره کاالکارت همراه با تصاویری از جنگ و کوپنبیگزارش تلویزیونی بی

 

 

و آن دانست  زمان جنگکوپنیسم و بازگشت به ای توزیع کاالکارت را معادل سی فارسی با انتشار مقالهبیهمچنین سایت بی
به  باشود و ین مقاله با مروری بر سابقه کوپن در ایران آغاز می. اقلمداد کردت اوضاع اقتصادی ایران ای از وخامرا نشانه

لمداد بازگشت به عقب ق جدید دولت راطرح  عینوبه که در این مقاله واجد باری منفی است «کوپنیسم»اصطالح کارگیری 
 دانسته و نوشته:  0151شرایط امروز اقتصاد ایران را مشابه سال  کند. بخشی از این مقالهمی

                                                              ماه اوت گذشته، اقتصاد ایران بار  6های این کشور از جانبه آمریکا از برجام و بازگشت موج اول تحریمپی خروج یک در»
 811هزار و  1ه یکسال از تحت تاثیر این شرایط نرخ دالر در فاصل... قرار گرفته است 0151دیگر در شرایطی مشابه با سال 

درصدی نرخ ارز موجب شده تا قیمت انواع کاال در بازار ایران شاهد  011هزارتومان افزایش یافته است. رشد  00تومان به 
جهش قیمت باشد. در چنین شرایطی دولت سعی کرده تا بهای اقالم اساسی همچون دارو، بنزین، آرد گندم، برنج و مرغ را 

های اقتصادی آمریکا علیه ایران دارتر شدن ابعاد تحریماما با دامنه... تومانی تامین کند 211هزار و  2می بر اساس دالر رس
تامین این اقالم نیز دشوارتر خواهد شد. همچنین معضل دیگری که دولت با آن مواجه شده تشدید قاچاق اقالم اساسی 

سنت(  00تومان) 0111حالی که بهای هر لیتر بنزین در بازار ایران ای به کشورهای همسایه است. به عنوان نمونه در یارانه
های شرقی همچون افغانستان و شود. در بازار همسایهسنت معامله می 61است، این فرآورده نفتی در بازار عراق بیش از 

 0۱08هزارتومان) 01ان قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار ایرکه سنت است. و یا در حالی  21پاکستان نیز این نرخ بیش از 
در چنین شرایطی رواج قاچاق کاالهای اساسی به کشورهای ... دالر است 1۱2دالر( است، بهای این محصول در بازار جهانی 

بندی مصرف کاالهای اساسی تحت فشار گذاشته است. عالوه بر همسایه پدیده نواهوری است که دولت را برای سهمیه
مت ایران بار دیگر نیازمند حفظ روحیه مردم برای تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از تبلیغ زمینه اقتصادی، حکواین پیش

بر همین اساس، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبدهای کاال ... لزوم تخاصم با کشوری خارجی است
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مطابق توافق صورت گرفته با دولت، توزیع سبد  از شهریورماه خبر داده و رئیس کمیته امداد امام خمینی هم اعالم کرده که
البته در قالب طرح تهیه شده وزارت تعاون قرار است این بار کوپن الکترونیک ... میلیون ایرانی آغاز خواهد شد 21کاال در میان 

ور جمعی ایرانیان که بااما این.. .های کاغذی سابق شود تا معضالت اجرایی دوران جنگ بار دیگر تکرار نشودجایگزین کوپن
و الگوی مصرف آنها این بار تا چه حد آمادگی همراهی با این طرح را دارد و با وجود فساد گسترده در سیستم اقتصادی ایران 

ست که در خصوص آن اجماع نظری در میان کارشناسان اقتصاد ایتواند کارآمد باشد، مسالهاجرای این طرح تا چه حد می
 «5.برای روشن شدن آن باید منتظر انتشار ابعاد بیشتری از طرح دولت بودسیاسی وجود ندارد و 

گزارش رادیو فردا هم درباره کاالکارت با یادآوری دوران جنگ ایران و عراق همراه است. رادیو فردا اگرچه تحلیلی در مخالفت 
در دوره »دوران جنگ اشاره کرده است: یا موافقت با طرح بسته حمایتی دولت منتشر نکرده اما گزارشش به سابقه کوپن در 

جنگ ایران و عراق و تا چند سال پس از آن نیز برخی از مواد غذایی از جمله گوشت، برنج، قند به صورت کوپنی در بین مردم 
 «.6شدتوزیع می

. این گزارش نیز از 2برای مقابله با گسترش فقر دانسته است« حلی موفتراه»کوپن الکترونیکی را  نیز در گزارشی ولهدویچه
 استفاده کرده است. « بازگشت به اقتصاد کوپنی»تعبیر 

 

 بهبود معیشت ممکن است؟

به کاالکارت پرداخته و آن را فقط مسکنی موقت دانسته  که حاوی نکات مهمی هم هست رادیو زمانه در گزارشی مفصل

« مصیبت»ها بود و آن را از آغاز در پی حذف یارانهاست. گزارش رادیو زمانه به این نکته اشاره کرده که دولت روحانی 

ویسنده نداشته تن به توزیع کاالکارت داده است؟ به اعتقاد  قصدیچرا دولتی که چنین  پرسدخواند. در ادامه گزارش میمی

برجام، دولت در پی چرا که  سقوط ارزش ریال تمام آرزوهای بهبود شرایط اقتصادی را بر باد داده است این گزارش،

کرد و همزمان برای فراهم آوردن زمینه حضور زایی و افزایش سطح درآمدها و بهبود وضعیت معیشت را وعده میاشتغال»

های برنامه شد، بر اساسعنوان می ساختار اقتصادی را برای آنچه که بهبود وضعیت کسب و کارگذاران، اصالح قوانین و سرمایه

 ها را با شکستها تمام این برنامهبرد اما خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریمپیش می« 8المللی پولحی صندوق بیناصال

 مواجه کرده است.

                                                           

 فارسی.سیبی، سایت بی11/6/12، «برگ رو به پایان است؟ساله کاال 2سال کوپنیسم ایرانی؛ غیبت  11اقتصاد سیاسی » . مراد کیانی، 5

 ، رادیو فردا.15/6/0112، «تمیلیون نفر اس 01به « کوپن الکترونیکی»دولت روحانی به دنبال ارائه . »6

 فارسی.  وله، دویچه06/1/1108، «حل موقت دولت روحانی برای مقابله با گسترش فقرکوپن الکترونیکی، راه» .2

 ، رادیو زمانه.11/6/12، «ه درباره کاالکارت باید بدانیم؛ مسکنی برای کاهش موقت التهابآنچ. »8
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تواند ند که نمیکبینی میخورده پیششکستنیز طرحی زمانه در پایان گزارشش طرح کاالکارت و کوپن الکترونیکی را رادیو 

 د: تغییری در بهبود وضعیت معیشتی جامعه ایجاد کن

ها بیش از هزار تومان باشد، در شرایطی که میانگین هزینه 21چنانچه ارزش نقدی کاال کارت یا کوپن الکترونیک همان »

های آینده جهش یابد، تاثیری در بهبود وضعیت معیشت شود نرخ تورم طی ماهبینی میدرصد افزایش یافته و پیش 51

محور و سرکوب مزدی کارگران و مزدبگیران در سه دهه گذشته شکاف بازار های اقتصادیسیاست. درآمدها نخواهد داشتکم

های حمایتی و یا افزایش درآمد و هزینه را افزایش و فقر را بر کارگران و مزدبگیران تحمیل کرده است. حال نیز بسته

قعی شدن دستمزدها بر مبنای ها، افزایش خدمات اجتماعی و اقدام عملی برای واغیرنقدی دستمزدها چنانچه با کنترل قیمت

 .«1های عمومی جلوگیری کندتواند از گسترش نارضایتیسبد معیشت نباشد، تنها در کوتاه مدت می

رادیو زمانه در گزارشی دیگر نیز به کاالکارت پرداخته و در آنجا نیز به ناتوانی این طرح در بهبود معیشت اشاره کرده است. 

درصد کاهش داشته است.  81تا  51اعتقاد کارشناسان قدرت خرید مردم از آغاز امسال بین  کند که بهاین گزارش اشاره می

 رسول خضری عضوکند، گوید درحالی که دولت از اعالم رسمی و واقعی خط فقر و جمعیت زیر خط فقر امتناع میزمانه می

سوم جمعیت ایران را کم یکاغفر نیز دستمیلیون تومان اعالم کرده و حسین ر 6کمیسیون اجتماعی مجلس نرخ خط فقر را 

 های امریکا وضعیتکند که با ادامه تحریمبینی میزمانه در بخشی از گزارشش پیشر ادیو  01گرفتار فقر مطلق دانسته است.

زی ساهای اقتصادی دولت در تضاد با یکدیگر قرار دارند و خصوصیگوید سیاستتر شود و در مقابل میاقتصادی ایران وخیم

معیشت  حمایتی بر هایهای حمایتی توامان در حال اجرا شدن هستند. زمانه درباره تاثیر بستهافسارگسیخته در کنار بسته

 نویسد:مردم می

دهک درآمدی نخست را پوشش دهد، اعالم نشده، اما  5هنوز رقم و جزئیات کارت کاال و سبد معیشتی که قرار است »

 15توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توزیع شد مبناء قرار گیرد، سهم هر فرد حدود چنانچه سبد کاالیی که پیشتر 

تواند ها نمیهای کاالیی و نقدی این حمایتدرصدی ارزش حمایت 011هزار تومان خواهد بود. حتی به فرض افزایش 

 «.00درآمد را بهبود ببخشدمعیشت خانوارهای کم

 

                                                           

 . همان.1

 ، رادیو زمانه.12//00، «مجلس دو فوریت طرح تامین کاالهای اساسی را تصویب کرد: آغاز اقتصاد کوپنی. »01

 همان. 00
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 حاکمیت های سیاستگذاریتناقض

سین حای با وله مصاحبههای خارج از ایران درباره کاالکارت منتشر شدند، دویچههایی که در رسانهها و مقالهدر میان گزارش

های حمایتی دفاع کرده است. در لید اگرچه این مصاحبه هم رویکردی انتقادی دارد اما راغفر از بستهکه  هانجام داد راغفر

صادي كاري براي عبور از شرايط جنگ اقتكوپن الکترونیکی راه»ظر رسانه است، آمده: کننده ناین مصاحبه که بیان

بندي در هشت سال خوانده شده است. بسیاري از مردم اما با شنیدن نام كوپن، دهه شصت و جیره

 راغفر در این مصاحبه اگرچه .«12آورند. دورانی گره خورده به رياضت و انقباضجنگ واقعی را به خاطر می

کند. داند، اما با بسته حمایتی مخالفتی نمیکند و رفتار دولت را متناقض میهای اقتصادی دولت میانتقادهایی به سیاست

 گوید:بندی در دروان جنگ اشاره کرده اما وضعیت کنونی را متفاوت از آن دوران دانسته و میراغفر به سابقه موفق نظام سهمیه

جنگ بوده است. البته در صورت ادامه هرج و مرج و آنارشی موجود در اقتصاد ایران و افزایش نظام سهمیه بندی در دوران »

میلیون نفر کاال کارت 81کاالها به خصوص کاالهای اساسی، دولت دیر یا زود مجبور خواهد بود برای همه یعنی برای قیمت

ی ای برا مقدمهاحتماال این و افتاد خواهد راه به کاریبی از موجی. بود خواهد هولناک ارز قیمت افزایش پیامدهای صادر کند.

 دوران در. بود فلسفه دوران جنگ مشخص ...این خواهد شد که همه جمعیت ایران به تدریج چنین کارتی دریافت کنند

مت بهتر از شرایط پس از جنگ بود زیرا سال به مربوط خدمات در عدالت و سالمتی مثل بسیاری هایشاخص جنگ،

بندی شده بودند و تضمینی برای دسترسی همه خانوارها به آنها وجود داشت. ای و بهداشتی سهمیهای اساسی تغذیهکااله

در حالی که آنارشی کنونی، خانوارهای فقیر را از دسترسی به نیازهای اساسی با قیمت مناسب محروم کرده است. این زمینه 

 «. 01های گسترده خواهد بودنارضایتی

بندي و بسته حمايتی موافقت اصولی دارد اما درباره سازوكار اجرايی آن با سهمیه ه با نظامراغفر اگرچ

جود های موگوید. او همچنین با انتقاد از تناقضو از آماده نبودن کامل دولت برای اجرای این طرح می زندترديد حرف می

خواهد به کند و از سوی دیگر میسو فقر تولید مییکگوید سیستم موجود از های اقتصادی و اجتماعی دولت میدر سیاست

 کنترل فقر بپردازد: 

خواهند اجرا های نئولیبرال را میهای تغییر ساختاری و سیاستدر شرایط کنونی ما یک تناقض داریم. اول این که سیاست»

 ودوج نظامی چنین اجرای نهادی و یقانون و حقوقی هایزیرساخت  کنند و همه چیز را به دست بازار بسپارند، در حالی که

نظام اقتصادی داریم که مرتبا  یک فاحش، هاینابرابری اثر در ما دیگر سوی از. نیست موجود هم مالی هایارفیت و ندارد

                                                           

 وله.، دویچه08/1/1108، «میلیون کاالکارت صادر کنند 81با هرج و مرج کنونی باید . »01

 همان. .01
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است  تر اینراه حل مناسب هایی برای آسیب دیدگان داشته باشیم.زمان مدعی است که باید روشکند و همفقر تولید می

 .«02ایی داشته باشیم که فقر تولید نکند و ارفیت خلق شغل را ترغیب و تشویق کنیم که متاسفانه چنین نیستهسیاست

کننده فقر های تولیدنیز در یادداشتی که درباره آزادسازی قیمت کاالهای اساسی نوشته است، به همین سیاست رضا امیدي

 اشاره کرده و نوشته:
توانند های حمایتی مطلقا نمیهای اقتصادی و اجتماعی شکل نگیرد، برنامهگذاریاستتا زمانی که پیوند روشنی بین سی»

سال اخیر جمعیت زیر خط قثر مطلق مدام در حال  05به کاهش فقر و حتی تثبیت وضعیت موجود منجر شوند. تقریبا طی 

ر از تاری دارند، به مراتب قویگذهای تولیدکننده فقر که مدافعان بیشتری هم در سیاستافزایش بوده، زیرا سیاست

 «.05کنندهای مقابله با فقر عمل میسیاست

 

 کاالکارت و جنگ با تورم

ران فایده در بهبود معیشت مزدبگیهای خارج از کشور کاالکارت و کوپن الکترونیکی را گامی بیاگرچه تقریبا تمام رسانه
بری های مختلف خالکارت رفتند. خبر توزیع کاالکارت در بخشوبیش به استقبال کاهای داخلی کماند، اما رسانهدانسته

ه حمایتی تر بستها بودند که به تحلیل و بررسی دقیقها و روزنامههای خبری، خبرگزاریصداوسیما منتشر شد اما این سایت
هایی هم درباره صاحبهها و مشد و یادداشتشهریور خبر کاالکارت در صفحه اول چند روزنامه دیده می 16دولت پرداختند. 

 منتشر شد. هاها و خبرگزاری، سایتهااین موضوع در برخی از روزنامه
 

 22/2/1793هاي دوشنبه بازتاب كاالكارت در صفحه اول روزنامه
 آیدمی كاالكارتبا تبدیل کارت بانکی و برای مقابله با شرایط تحریم:  (0)یکی از تیترهای صفحهروزنامه آرمان

 میلیون نفر 01کوپن الکترونیکی برای  (0)یکی از تیترهای صفحهایرانروزنامه 

 شودهزارتومان شارژ می 011کاالکارت ارزی از بازگشت کوپن: خوارانهراس رانت (0)تیتریزدآفتابروزنامه 

 کنندهزارتومانی دریافت می 011میلیون ایرانی کاالکارت  01 (0)گوشواره راست صفحهروزنامه اطالعات

 

 هاي خبري داخلیسايتو ها ها، خبرگزاريهاي منتشر شده درباره كاالكارت در روزنامهها و مقالهها، تحلیلمصاحبه

 تیتر نام رسانه
 رودکاالکارت به جنگ تورم می ، تسنیم و الففرهیختگان

 های یارانه برای کوپن کاالشارژ کارتپیشنهاد  ایسنا

                                                           

 . همان. 02

 ، کانال تلگرامی سیاستگذاری اجتماعی. «خوردههای شکستآزادسازی قیمت کاالهای اساسی؛ تکرار تجربه». رضا امیدی، 05
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 داخت یارانهدر ضرورت تحول نظام پر اعتماد

 ای خواهد داشت؟بازگشت کوپن به ایران؛ کوپن الکترونیک چه ِآینده باشگاه خبرنگاران جوان و الف

 آید؟کاالکارت می ایسنا و الف

 دولت به جای افزایش حقوق به مردم کارت خرید بدهد ایسنا

 وایفه وزارت کار توزیع بن و کوپن نیست ایسنا

 رت یارانه باال رفتتب کوپن با شارژ کا ایسنا

 خطرهای کوپنی شدن کاالهای اساسی ایسنا

 یارانه نقدی بیشتر برای نصف جامعه شرق

 حل کاهش مشکل اقتصادیراهکوپنی شدن کاالهای اساسی، ایسنا

 کاالجبران گرانی با کارت شرق

 میلیون نفر 15سبد کاال برای  شرق

آیدبه کارِ کارگران نمی پذیربسته حمایتی اقشار آسیب ایلنا  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/665207-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
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درآمد سیما نیز به ضرورت حمایت دولت از کارگران و اقشار کم 1های گفتگوی ویژه خبری شبکه نین در یکی از برنامههمچ

 جهرمی، نمایندهاش دستمزد کارگران و کاهش قدرت خرید جامعه بود، جمال رازقیاشاره شد. در این برنامه که موضوع اصلی

 آزاد مدیرکل روابط کارنماینده کارگری شورای عالی کار و اسماعیل اریفی کارفرمایان در شورای عالی کار، علی خدایی،

گیری هایش درباره لزوم شکلوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان نظراتشان پرداختند. رازقی جهرمی در بخشی از صحبت

ننده کارگران و اقشار آسیب پذیر و تولید کدولت امروز درآمد نجومی از سیاست هایش دارد و باید به »های حمایتی گفت: بسته

محل درآمد دولت باید برای کارگران بن خرید کاال اساسی تامین و وام هایی که بانک ها به کارفرمایان داده  ... ازدکمک کن

اد بن تهایش با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران از افزایش دستمزدها و احیای سخدایی نیز در صحبت«. 06اند امهال شود

آزاد نیز در این برنامه اعالم . اریفی02درآمد نام بردهای حمایتی از اقشار کمو تامین مایحتاج ضروری کارگران به عنوان راه

دهد و از اراده دولت برای تامین کاالهای اساسی و ستاد سوم سبد معیشتی آنها را میکرد که حقوق کارگران تنها کفاف یک

 .08د صحبت کرده بوددرآمبن برای اقشار کم

 

 
 جهرمیباحضور علی خدایی و جمال رازقی 1گفتگوی ویژه خبری شبکه 

                                                           

 .01/6/0112سیما،  1. گفتگوی ویژه خبری شبکه 06

 . همان. 02

 همان. 08
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 تردیدهای کاالکارت

اجرای بسته حمایتی و همچنین مفید  های داخلی نیز تردیدهایی درباره شیوهها و سایتهای روزنامهها و و تحلیلدر گزارش

ن با تاکید بر کاهش شدید قدرت خرید مردم نوشته است که اختصاص بودن آن مطرح شده است. گزارش روزنامه فرهیختگا

هم تکرار  10و خبرگزاری تسنیم 11نگرانی در سایت الفاین . 01تواند گرهی از مشکالت خانوارها را باز کندصد هزارتومان نمی

درصد افزایش یافته،  120در حالی که طی چند ماه اخیر نرخ ارز »شده است. در زیرتیتر گزارش خبرگزاری تسنیم آمده که: 

  «.11درصدی قدرت خرید مردم را جبران کند21هزارتومان کاهش  011خواهد با دولت می
 

 
 گزارش منتشر شده در خبرگزاری تسنیم درباره کاالکارت

 
 هایهحال مواجهه رسانهای داخلی مطرح شده است اما با اینهای دیگری هم از سوی کارشناسان در رسانهتردیدها و پرسش

از  های خارجهای خارج از کشور بوده است. اگر در رسانهتر از نوع واکنش رسانهداخلی با بسته حمایتی و کاالکارت مثبت
ها ربههای داخلی سعی شده که بیشتر بر تجای منفی یاد شده، در رسانهکشور، از بازگشت به دوران کوپنیسم به عنوان نقطه

یع، هایی درباره منبع تامین مالی کاالکارت، شیوه توزتردیدحال با این کوپن تاکید شود. وزیعت بندی وو نقاط مثبت سهیمه

                                                           

 .12/6/0112. فرهیختگان، 01

 .12/6/0112. سایت الف، 11

 .12/6/0112. خبرگزاری تسنیم ،10

 همان.  11
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غالب اقتصاددانان و حال و به رقم این تردیدها، با اینها منتشر شده است. خواری آن در رسانهجلوگیری از رانت و ویژه
ستند. در ادامه هتی و توزیع کاالکارت یا کوپن الکترونیکی موافقان بسته حمایکارشناسان حوزه رفاه  و فعالین کارگری از 

  ایم: ها منتشر شده را مرور کردهنظرات موافق و مخالف کارشناسان که در رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 موافقان

 كاالكارت

 

دسترسی به کاالهای اساسی در حوزه تغذیه خانوارها که این است  شمزیت کاال کارت و هدف: حسین راغفر
ما در دوران جنگ، قاچاق به این معنا / های کم درآمد آسان باشدبهداشتی و امثالهم برای خانواده و کاالهای

و در این مقیاس گسترده نداشتیم و این از موانع طرح است هر چند با افزایش ارز، قاچاق کاال دیگر منطقی 
/ ی کندال و توزیع آن را ردیابتواند با دقت بیشتری ورود کانیست. به کمک ساختارهای دیجیتالی، دولت می

این ساز و کار معمول تخصیص منابع در دنیاست. هر گاه کشوری با شرایط اضطراری روبرو باشد، سهمیه 
  .11هاست، هر چند دایمی و مطلوب نیستبندی یکی از روش

ز ا توزیع کوپن موجب کاهش قیمت بسیاریهای صنفی کارگران(: هادی ابوی)دبیرکل کانون عالی انجمن
  .12شودکاالها در بازار می

در شرایط فعلی با افزایش مشکالت معیشتی مردم، صدور کاالکارت یا هر طرحی که دست جواد اسماعیلی: 

نظر موافقم اما بههزار تومان بسیار ناچیز است،  011درآمد را بگیرد، الزم و ضروری است. اینکه اقشار کم

/ ددرآمد را مرتفع کنهای بسیار کمتواند بخشی از نیاز خانوارنه میمن این مبلغ در کنار یارانه نقدی ماها

سیستم کوپنی سابق اثر تنظیم بازار را هم داشت و در حال حاضر نیز باید همین کار را انجام دهند؛ یعنی باید 

قدیمی گر طرح اد/ شوبه مردم کاال بدهند و اطمینان حاصل شود که کارت الکترونیکی تبدیل به پول نقد نمی

 .15اری و رانتی به وجود نخواهد آمدخوما در ستاد بسیج اقتصادی اجرا شود، هیچ ویژه

های خرید متناسب با وضعیت اقتصادی طبقات مختلف توزیع نشود، آنگاه اگر کارت شهری:وحید شقاقی
/ 16ل کندتواند چرخه اقتصادی را مختقدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا خواهد کرد که همین مساله می

دولت نباید برای حمایت از پنج دهک پایین درآمدی به واریز یارانه نقدی و توزیع کاال روی بیاورد، چراکه 

                                                           

 وله.، دویچه08/1/1108، «میلیون کاالکارت صادر کنند 81با هرج و مرج کنونی باید . »11

 ، خبرگزاری ایسنا.08/6/0112، «های یارانه برای کوپن کاالپیشنهاد شارژ کارت.»12

 .12/6/0112 . فرهیختگان، 15

 ، خبرگزاری ایسنا.16/6/0112، «به مردم کارت خرید بدهد دولت به جای افزایش حقوق. »16
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ا های اعتباری خرید کاال اجردنبال دارد؛ بلکه باید این حمایت را در قالب توزیع کارتآثار تورمی زیادی به
  .12کند

از محل درآمد دولت باید برای کارگران بن  ای عالی کار(:جهرمی)نماینده کارفرمایان در شورجمال رازقی

 .18اساسی تامین و وام هایی که بانک ها به کارفرمایان داده اند امهال شود یخرید کاال

غلط و نشانه نابرخورداری جامعه نیست/ داشتن استراتژی  61های رفاهی دهه لزوما تمام سیاست رضا امیدی:

سازی آموزش و بهداشت به جسارت باالیی سازی و تجارینظیر خصوصیبازگشت از برخی روندهای غلط 

 .11ها را برای آن ترغیب کردنیاز دارد که باید دولت

 

 

 

 

 

مخالفان 

 كاالكارت

 

وایفه وزارت کار توزیع بن و کوپن نیست بلکه تولید ثروت و کارآفرینی و تبدیل آن به رفاه  اکبر لبافی:علی
های اقتصادی ما آنقدر بحرانی نیست که به توزیع ادی ما و بسیاری از شاخصشرایط اقتص/ اجتماعی است

ها مربوط به سالهای اول انقالب و دوران جنگ بود که به شدت کمبود بن و کوپن روی بیاوریم. این طرح
ب کند که به عقافتد و نگاهی را به جامعه تزریق میهایی در داخل اتفاق میداشتیم، اما اکنون شیطنت

برگردیم و شیوه توزیع کوپن و گداپروری را ترویج دهیم. در حالی که طرح چنین مباحثی در شان مردم و 
پردازند، از مالیاتی که کارگران هر ماه می/ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد 16ای نیست که وزارتخانه

ولت باید د. یشت کارگران کمک کندفیشهای حقوقی آنها کسر نشود و دولت با این کار به قدرت خرید و مع
های بها و ارائه خدمات درمانی رایگان، هزینههای مسکن و اجارهبه اشکال مختلف مثل کاهش هزینه

 . 11دخانوارهای کارگری را کاهش ده

ن در اوایل شرایط کوپنی شد(: رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران)سایهگران خسرو فروغان
انقالب با زمان حال بسیار متفاوت است، چراکه در اوایل انقالب در کشور بحث جنگ بود و کشور درآمد 

زیاد  هازیادی نداشت و نگاه مردم و مسئوالن با زمان فعلی متفاوت بود. همچنین اعتماد بین مردم و گروه
ای به نام جنگ نیز وجود ندارد که مردم کم رنگ شده و بهانهبود. اما امروز اینگونه نیست و اعتماد مردم 

بخواهند از خود گذشتگی کنند. شرایط به سمتی رفته که هرکس فقط به فکر خود و منافع خویش است لذا 
هایی هستیم که حق مسلم تمام مردم، قشر متوسط و ضعیف را گرفته و نهایتا اختالف طبقاتی را شاهد رانت

 .10بیشتر کرده است

                                                           

 ، روزنامه شرق. 02/6/0112، «کاالجبران گرانی با کارت. »12

 .08/6/0112سیما،  1. گفتگوی ویژه خبری شبکه 18

 گذاری اجتماعی. رضا امیدی، کانال تلگرامی سیاست«صدای پای کوپنیسم؟!. »11

 ،خبرگزاری ایسنا.11/6/0112، « پن نیستوایفه وزارت کار توزیع بن و کو. »11

 ایسنا. ، خبرگزاری 11/6/0112، «خطرهای کوپنی شدن کاالهای اساسی. »10
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ران دهند، به کار کارگپذیر که مسئوالن همواره از آن داد سخن میسته حمایتی اقشار آسیبب علی خدایی: 
شورای  جانبه درترمیم مزد کارگران، فقط و فقط باید از طریق مذاکرات سه /آیدتحت پوشش قانون کار نمی

د؛ این را خوریستی به دردِ کارگران نمیپذیران و مشموالن بهزعالی کار، انجام شود و بسته حمایتیِ آسیب
  .11بهتر است همه مسئوالن بدانند

 06های رفاهی دهه دفاع از سیاست

طور و زمان جنگ کشاند. آن 61ها را به طرف دهه تصمیم دولت درباره کاالکارت و کوپن الکترونیکی، بار دیگر اذهان رسانه

احیای کوپن را نوعی بازگشت به عقب قلمداد کردند. حتی م، تقریبا تمام آنها های خارج از کشور دیدیهای رسانهکه در گزارش

دانسته و لزومی  61های داخلی شرایط فعلی را متفاوت از شرایط بحرانی دهه برخی از مخالفان طرح بسته حمایتی در رسانه

ی درباره سی فارسبیمقاله سایت بیبینند. در این میان رضا امیدی در واکنش به های حمایتی نمیبه کاالکارت و بسته

 نوشت و از طرح کاالکارت و بسته 61های رفاهی دهه تر به آن اشاره شد، نکاتی را در دفاع از سیاستکاالکارت که پیش

 های حمایتی نوشته: حمایتی دفاع کرد. امیدی درباره حمایت خوراکی در بسته

هایی منحصر به ایران و شرایط وخیم زیستی نیست و امروزه در رنامهکند چنین بسی بازنمایی میبیبرخالف آنچه بی»

های حمایت خوراکی وجود دارد. برای مثال آمریکا بسیاری از کشورهای جهان با الگوهای متفاوت رفاهی، انواعی از برنامه

 1105ه هزینه آن در سال کند کاجرا می 0111( را از دهه SNAPهای حمایتی کوپنی موسوم به )یکی از بزرگترین برنامه

دهد که درآمد خالص آن ها کمتر از خط فقر است... میلیون آمریکایی را پوشش می 51میلیارد دالر بوده و حدود  81حدود 

غلط و نشانه نابرخورداری جامعه نیست.  61های رفاهی دهه کند لزوما تمام سیاستسی بازنمایی میبیبرخالف آنچه بی

به تدریج  21از برنامه آموزش رایگان و بهداشت و درمان رایگان برخوردار بوده که از اوایل دهه  61ر دهه برای مثال ایران د

اتفاقا یکی از الزامات  -هااین رسانه برخالف تصویرسازی–ها ها را از دست داده است. بازگشت به برخی از آن سیاستآن

 «.11گذاری امروز ایران استسیاست

پردازد. های حاکم بعد از جنگ میکند و به نقد سیاستدفاع می 61ین راغفر هم از عدالت اجتماعی دهه به جز امیدی، حس 

شدن که اوایل شهریورماه در موسسه رحمان برگزار شد، کوپنی« انداز آینده ایرانجوان، شغل و چشم»راغفر در نشستی با عنوان 

                                                           

 ، خبرگزاری ایلنا. 02/6/0112، «آیدپذیر به کار کارگران نمیبسته حمایتی اقشار آسیب» .11

  گذاری اجتماعی.، کانال تلگرامی سیاست«صدای پای کوپنیسم». رضا امیدی، 11
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 های موردنیاز جامعه را تضمینکاالها و حداقل»کم که دستدی دانسته های مشکالت اقتصاحلکاالهای اساسی را یکی از راه

 هایش در این نشست، درباه وضعیت جامعه در دوران جنگ و وضعیت فعلی آن گفته بود: راغفر در صحبت «.12کندمی

الت محور ای دارد. دهه اول انقالب عدتحوالت سه دهه گذشته در ایجاد شرایط اقتصادی کنونی نقش تعیین کننده»

های عمومی بود اما بعد از جنگ شاهد تغییر ایدئولوژی از شعار عدالت اجتماعی به تامین امنیت برای سرمایه و سیاست

اهش سازی و کسرمایه دار هستیم. مناسبات تعدیل ساختاری منجر به این شد که یکی از محورهای این سیاست خصوصی

های های بزرگ نابرابری و انحصارهای بزرگ را از طریق بنگاهسازی زمینهفرآیند خصوصی.. نقش دولت در اقتصاد شود.

های عمومی را در اختیار افراد بخش عمومی و انتقال منابع به دوستان، رفقا و آشنایان در قدرت رقم زد که در ادامه دارایی

عنی ساز یهای نابرابریتنها یکی از مولفه دارای قدرت قرار داد. آنها شبکه ارتباطی خود را در ساختار قدرت حفظ کردند و نه

اند که نظام تصمیم گیری در دولت، مجلس و نهادهای سیاستگذار را با نفوذ خود حفظ کردند بلکه ثروتی را در اختیار داشته

ضر نخواهد موج ارزی بعدی برای خرید کاالها با رقم حا.. با استفاده از ابزار قدرت همه چیز را به نفع خودشان شکل دادند.

دهد یا نه؟ شان را میشود. همه مردم در اضطرابند که آیا حقوق اول ماهشان کفاف مخارجبود و با نرخ جدید ارز انجام می

کردن  شود و دستشود. این چیزی است که به آن مالیات تورمی گفته میهایشان هر روز کمتر میبینند ارزش سپردهآنها می

..)در م است. قرار بود دولت برای مردم امنیت درست کند و قرار نبود سارق اموال مردم باشد.دولت و حاکمیت در جیب مرد

شد شد و با سه میلیارد دالر دیگر نیز هم جنگ ادامه داده میبا سه میلیارد دالر نیازهای اساسی کشور تامین میدوران جنگ(

دوران جنگ بهتر از دوران کنونی بودند. این در حالیست که های اجتماعی کردند. بسیاری از شاخصو هم جامعه را اداره می

 «15تر بود. نابرابری در شرایط کنونی افزایش یافته است.سطح رفاه پایین

 

  

                                                           

 ، خبرگزاری ایسنا.2/6/0112، «حل کاهش مشکل اقتصادیکوپنی شدن کاالهای اساسی، راه». حسین راغفر، 12

 

 . همان.15



21 
 

 تپهتابستان پرتنش هفت

 فرماندار/ میخوان کارگر بشه بیکار، مدیر عامل، وکیل»

 /رگر شده بیداردار/ نقشه اینه بشیم استثمار/ کور خوندین کاهمدستن با سرمایه

 کارگر وایساده پشتِ کارگر/ تو کارخونه، کارمند یا برزگر

 ...«مرد/ زنا تو صفِ اول نبرد انهمدوش کارگر

لری.  ؛ به سه زبان فارسی، عربی وانددر دهمین روز اعتصابشان منتشرش کردهتپه است که این بخشی از سرود کارگران هفت

ها به بار هم نخواهد بود. اما اگر پیش از ایناند و احتماال آخرینتپه اعتصاب کردهبار نیست که کارگران هفتاین اولین

 اياينکه كارگران كارخانهشد امروز دیگر خبری از اجرای سرود اعتراضی نبود. های کارگران رسیدگی میخواسته

هايشان راضدهد كه عمق كمبودها و اعتنشان می سواز يک سازندهايشان میسرودي براي اعتراض

دهد كه ان به دنبال روايت خودشان هستند و از سوي ديگر نشان میقدر زياد شده كه حاال خودشآن

اگر در آغاز اعتراضات کارگران  اعتراضات آنها وارد مرحله جديدي شده كه متمايز از اعتراضات عادي است.

ی به نگاه هایی مشخص دارند.اند و خواستهیافتهزمانتپه همانند اعتراضات کارگری دیگر بود، حاال آنها منسجم و ساهفت

ه دارد. در تپاند نشان از اهمیت اعتصاب کارگران هفتتپه را بازتاب دادههایی که اعتراضات کارگران هفتطیف متنوع رسانه

 روزنامه کیهان. شود و در سر دیگرو فردا دیده مییک سر این طیف صدای آمریکا و رادی

 هاي خبريها و سايتها و خبرگزاريتپه در روزنامههفت نیشکر ات كارگرانبازتاب اعتصاب

 (11/2/1793كنند)تپه اعتصاب میچرا كارگران نیشکر هفت ايسنا

 (5/2/1793تکرار آذر در شهريور) اعتماد

 (5/2/93پايان كارگران)تپه و مشکالت بیهفت ايسنا

 (1/2/1793)پیگیر مشکالت كارگران نیشکر هفت تپه از وزارت كار هستیم ايلنا

 كیهان
 كارگران نیشکر هفت تپه خواستار پرداخت مطالبات خود شدند

 (11/2/1793تپه)تابستان پرتنش هفت شرق

 (1/2/1793تپه ملک كارگران است)هفتنه دولت و نه بخش خصوصی، میدان

 (17/2/1793مستقل كارگري) در نسبت سنديکا و شوراهاي میدان

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/660931-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://kayhan.ir/fa/news/140719/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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  راديو فردا

 (13/2/1793)تپههاي كارگران اعتصابی هفتموافقت كارفرما با برخی از خواسته

  صداي آمريکا

 (11/2/1793)اي كارگران نیشکر هفت تپه پس از مذاكره با كارفرما پايان يافتاعتصاب دوهفته

 راديو زمانه
 (5/2/1793:رونمايی از سرود همبستگی)تپههفتدهمین روز اعتصاب كارگران نیشکر در 

 ايرنا
 (3/2/1793تپه همچنان ادامه دارد)اعتراضات كارگران شركت نیشکر هفت

باشگاه 

 (1/2/1793تپه به وزير جهاد كشاورزي)اعتراض كارگران هفت خبرنگاران جوان

 ايلنا
 (13/2/1793)نتیجه مانددامه دارد/مذاكره براي پايان اعتراض بیتجمع كارگران هفت تپه ا

 

 

 تپه و شوراهای کارگریهفت

تر شد و تقریبا کارگران تمام تپه در اواخر مردادماه شروع شد و در روزهای ابتدایی شهریور گستردهاعتصاب کاگران هفت
دادها، پایین بودن دستمزدها و تاخیر در پرداخت مطالبات های این کارخانه در اعتصاب بودند. کارگران نسبت به قراربخش

ارفرما ا بر کاند تتجزبه کارخانه هم اعتراض دارند و حاال شورایی تشکیل داده مزدی معترضند و البته در اعتصابات جدیدشان به
ورا را گیری این شیده شکلرود. اای جدید در اعتراضات کارگری به شمار میو اداره شرکت نظارت کنند و این موضوع تجربه
ی در اند. بخشتپه، داده است و با همکاری دیگر کارگران آن را عملی کردهاسماعیل بخشی، عضو سندیکای نیشکر هفت

 تپه دانستهدر بین کارگران هفت« گریسال اعتراض و پرورش روحیه مطالبه 01»گفتگویی با سایت میدان این ایده را حاصل 
 است:

و  دانیم؛ نه دولتتپه را هرگز ملک کسی نمیی ما یک آرمان و یک صنعت ملی است. هفتتپه براهفت»
ایم که برای نجات باید از میان جامعه کارگران ناارانی وجود نه بخش خصوصی. ما به این نتیجه رسیده

 «.16داشته باشد و همین را هم با تشکیل شورا عملی کردیم و با قدرت آن را پیش خواهیم برد

                                                           

 ، سایت میدان.0/6/0112، «تپه ملک کارگران استنه دولت و نه بخش خصوصی، هفت». اسماعیل بخشی، 16

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663175-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
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تقل مطالبه تشکیل شوراهای مس»به اعتقاد او ، تپه پرداختهیل شورای کارگری هفتای به تشکشاد اسماعیلی در مقالهفر
مطرح شده است. او در بخشی « 12ای جدیتپه محقق شده و از سوی کارگران فوالد ملی به عنوان مطالبهکارگری در هفت

  اش نوشته است:از مقاله

ه اند. عمده این تصمیمات کها تصمیمات غلط بسیاری گرفتهاران در خصوص شیوه اداره کارخانهگذاران و سیاستمدقانون»

های بزرگی بود که منجر به نابود شدن های وسیع کارگاهسازیدر خصوص شیوه اداره کارخانه گرفته شده، خصوصی

پارسیلون، آونگان، آذرآب، هپکو و... همه  ها از سوی دیگر گردید.هی تولید این کارخانههای کارگری از یک سو و خطسنت

وه شان به واسطه این شیهای غلط در شیوه اداره کارگاه نابود شدند و صدها و هزاران کارگر معیشت و زندگیبر اثر سیاست

ها اهل این کارگاند تا جلوی نابودی کامای را پیشنهاد کردهتپه شیوه ادارهاداره کارگاه به خطر افتاد. امروز اما کارگران هفت

 «.18نفعان اصلی احیا کنندرا بگیرند و از طریق این مطالبه، مداخله کارگران را در شیوه اداره کارگاه به عنوان ذی

های های مختلف قرار گرفته است و حتی خبرگزاریتشکیل شورای مستقل کارگری موضوعی است که مورد توجه رسانه
 ری ایسنا در گزارشی در این مورد نوشته است: اند. خبرگزارسمی نیز به آن پرداخته

یابی آنها رخ داده است. در پای نیرومندتر شدن تشکلفراروی در سطح مطالبات، از آذر سال پیش تا شهریور امسال، هم»

و  هاترین گامی که در این اعتصابات به پیش برداشته شد، نه یک توافق صرف بر سر پرداخت معوقات و حق بیمهواقع مهم

دیگر حقوق کارگران، بلکه تجلی نقش یک تشکل نیرومند کارگری و رسمیت بخشیدن به حق اعتصاب کارگران بود؛ حقی 

ه تولید را شود. گفتمانی کنادیده گرفته می« خط تولید»ای کشور، همیشه به نفع کارفرما و که در سپهر سیاسی و گاه رسانه

از  های پسداند، به نوعی تجلی همان نگاه کلی در دولتی کارگران مقدم میبر همه چیز و از جمله وضعیت معیشتی و کار

ها را داند و آنبا محوریت بخش خصوصی را بر توزیع و کاهش نابرابری مقدم می« رونق اقتصادی»جنگ است که تولید و 

ده، مند شِ قدرتبخش خصوصیاز این مسیر، « رونق اقتصادی»دهد؛ حال آنکه حتی در صورت رسیدن به حواله می به آینده

 «.11از راه تأثیرگذاری بر سیاست، اجازه کاری را که به منافعش ضربه بزند، نخواهد داد

نماینده انتخاب شده و آنها از  11بخش شرکت  02تپه، از در شورای کارگری هفتطور که اسماعیل بخشی گفته است، آن
 اند.میان خود یک هیات مدیره انتخاب کرده

 

                                                           

 ، سایت میدان.01/6/0112، «در نسبت سندیکا و شوراهای مستقل کارگری». فرشاد اسماعیلی، 12

 همان. 18

 . 02/6/0112، خبرگزاری ایسنا، «کنند؟تپه اعتصاب میچرا کارگران نیشکر هفت. »11
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 سازی و تجزیه کارخانهخصوصی بیمه، دستمزد،ل اعتصاب: دالی

طور که رسد و بسیاری از مسایل قدیمی آنها هنوز پابرجاست و آنتپه به یک دهه میعمر اعتراضات کارگران نیشکر هفت
ی از مشکالت ککنند. حق بیمه یگویند نهادهای دولتی نیز حمایتی از کارگران برای رفع مشکالتشان نمیفعالین کارگری می

 گوید: تپه میتپه است؛ اسماعیل بخشی درباره معضل بیمه کارگران هفتقدیمی کارگران هفت

د. کنرویم از فرمانداری گرفته تا دولت از ما حمایتی نمیداری ماهیتش در حمایت از کارفرماست، هرکجا مینظام سرمایه»

خراجتان اراي نپرداختن حق بیمه شکايت می كنید، ترسید كه از كارفرما بگويد نمیوزارت كار به ما می

کند. خوب وایفه وزارت کار این است یک حفاظ قانونی برای ما در مقابل کارفرما و اقدام به اخراج ایجاد کند، نه اینکه می

 .«21چنین پاسخی بدهد

 

معضالت 

كارگران 

نیشکر 

 تپههفت

 
ردرصدی سازمان تامین اجتماعی از ای، حق سنوات و پرداخت نشدن سهم چهامشکالت بیمه -

تپهسوی شرکت نیشکر هفت  
قراردادهای کار نامناسب -  
سازیخصوصی -  
بندی مشاغلعدم رعایت طبقه -  
پایین بودن دستمزدها -  
حقوق معوقه و تاخیر در پرداخت دستمزدها -  
تجزیه کارخانه و شیوه مدیریت -  

 

 

 

                                                           

 ، سایت میدان.0/6/0112، «تپه ملک کارگران استنه دولت و نه بخش خصوصی، هفت». اسماعیل بخشی، 21
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  تپهبازتاب اعتصابات کارگری هفت 

 

 په در فضای مجازیتهفت

هم در  های زیادیواکنش های مجازی منتشر شده وهای زیادی در شبکهفیلم و عکس تپهاعتصابات کارگران نیشکر هفتاز 
و بسیاری از کاربران توئیتر نظرات خود را درباره اعتصابات کارگری بیان کردند. در ادامه  ه استفضای مجازی به همراه داشت

 بینیم:در فضای مجازی را میرا ها واکنش این هایی ازنمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

Alireza Ershadifard @er_alireza 

و کارگران آن می رود، چیزی است که در انتظار  #نیشکر_هفت_تپهآنچه که این روزها بر 

همه این مصایب گویای یک نکته است: واگذاری شرکت های دولتی نه تنها دردی  است. #کشت_و_صنعت_مغان

 از دولت دوا نکرده بلکه هزینه های جدیدی بر آن تحمیل کرده. بیایید به واگذاری های غیراصولی نه بگوییم.
 

https://twitter.com/er_alireza
https://twitter.com/hashtag/%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%DA%A9%D8%B4%D8%AA_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86?src=hash
https://twitter.com/er_alireza
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  mohammadmosaed@محمد مساعد

FollowFollow @mohammadmosaed 

هر روز شاهد خاکسترسازی صنایع کشورم باشم. من انتخاب نکردم با بغِض  #من_انتخاب_نکردم

های خروجی را برای یافتنم بندد. من انتخاب نکردم بغض کنم و حراست گیت #هفت_تپهکارگران 

رم دوربینم را زیر نافم قایم کنم تا اگر دوربینم را گرفتند صدای این کارگران خفه نشود. من 

 شوم. #سانسوردم انتخاب نکر
 

 heshmattabarzad@ حشمت اله طبرزدی

FollowFollow @heshmattabarzad 

 

ده ی نیشکر هفت تپه، اعالم کردند که خودسوزی کارگران! کارگران ستمدی

دست به خودسوزی خواهند زد. این یک تراژدی است که ما را به هوشیاری 

 #هفت_تپه #درد_کارگر #کارگران_نیشکر_هفت_تپهمیخواند. 
 

https://twitter.com/mohammadmosaed
https://twitter.com/mohammadmosaed
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1?src=hash
https://twitter.com/mohammadmosaed
https://twitter.com/heshmattabarzad
https://twitter.com/heshmattabarzad
https://twitter.com/hashtag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87?src=hash
https://twitter.com/heshmattabarzad


27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاده هاشمیها به ربیعی و قاضیفقر، خوزستان و تحقیر فرودستان: واکنش

ی از یک های تند زیادی به همراه داشت. درهای مجازی واکنشزاده هاشمی در شبکهانتشار دو فیلم از علی ربیعی و قاضی
شود که انتظارش را ندارد. او که تا همین ها، علی ربیعی در اهواز و بعد از حمالت تروریستی با وضعیتی مواجه میاین فیلم

شود که خشونت امروز را نتیجه در شرایط بحرانی اهواز با زنی روبرو می شد،اواخر به عنوان وزیر کار در جامعه شناخته می
 کنیم: های مرتبط با این فیلم را مشاهده می. در ادامه برخی از توئیتداندبیکاری جامعه می

 

 

 

 

 lmanmemar Aug 81@ ایمان معمار
More 

 

هزینه اش رو طبقه کارگری اسماعیل بخشی در جمع کارگران: "یه طبقه دیگه ای اومده اقتصاد رو خراب کرده 

ناکارآمدی مدیران،فساد سیستماتیک وسبک زندگی  زیست باید بپرسیم. باید بده؟" این همون سوالیه که درباره محیط

 .های مهم بحران آب ومحیطزیست هستن اما هزینه رو فرودستان ومردم حاشیه میدنطبقات باالعلت
 

 

 

Alireza azami @alireza_arad 

 رسد...و فوالد اهواز و هزاران کارگر بیکار و شرکت تعطیل به گوش می #هفت_تپههای شنیدنی از صدا
 

https://twitter.com/lmanmemar
https://twitter.com/lmanmemar
https://twitter.com/lmanmemar
https://twitter.com/lmanmemar
https://twitter.com/lmanmemar/status/1030778097941934080
https://twitter.com/lmanmemar/status/1030778097941934080
https://twitter.com/lmanmemar
https://twitter.com/alireza_arad
https://twitter.com/alireza_arad
https://twitter.com/alireza_arad
https://twitter.com/alireza_arad
https://twitter.com/alireza_arad
https://twitter.com/alireza_arad
https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87?src=hash
https://twitter.com/alireza_arad
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 IranIntl@ ايران اينترنشنال

 

وزیرسابق کار: عامالن حمله در  #علی_ربیعیزن اهوازی در مراسم تشییع جنازه خطاب به 

چنین کاری کردند. به مالشیه، شلنگ آباد ، لشگرآباد و... بروید و ببینید  #بیکاریعلت ، به#اهواز

 کنند.دگی میمردم با چه بدبختی زن
 

 

 

Amir Ahmadi Arian@amirahmadiarian  

ها تان را ول کنید و به این مردم گوش کنید.اینپرستانه وهشتگ به عربی غلط دبیرستانهای خوزستانگوییقلمبه

شود.اگر واقعا نگران و سرشان به شعروهشتگ گرم نمیزنند کنند، دارند فریادش میاین وضع را زندگی می

 اید به دولت فشار بیاورید به آب و هوا و فقر برسد.خوزستان
 

 

Shahram Rafizadeh @ShahramRafizade 

و خوزستان است.او  #اهوازاری از مردم های این زن اهوازی خطاب به علی ربیعی،به نظر میاد حرف بسیحرف

گه برید مالشیه،برید زنه،میاز دردهای خوزستان،از آب که بردن،از خشکسالی،از بیکاری حرف می

 گیریم!ت علی ربیعی میگه انتقام میاون وق-زنه آباد،برید لشکرآباد.از فقر حرف میشلنگ
 

https://twitter.com/IranIntl
https://twitter.com/IranIntl
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C?src=hash
https://twitter.com/IranIntl
https://twitter.com/amirahmadiarian
https://twitter.com/amirahmadiarian
https://twitter.com/ShahramRafizade
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2?src=hash
https://twitter.com/ShahramRafizade
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زاده هاشمی برخوردی تحقیرآمیز با فردی دارد که از فقر خود های شدیدتری همراه بود، قاضیاما در فیلمی دیگر که با واکنش
با درد و فقر مردم و تمسخر و تحقیر انسانی است  شوخی زنندهکند و واکنش وزیر بهداشت، و بیماری همسرش صحبت می

 که به او رجوع کرده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 meidaandotcom@ میدان

FollowFollow @meidaandotcom 
More 

سازی از خدمات بهداشتی رایگان دهد سیاست محرومتحقیر آشکار در رفتار وزیر نشان می

ی این حق اساسی را ن آن چنان عادی شده که مطالبهتصادفی یا موقتی نیست و در ذهن مجریا

جز به سالمِت درآمد آنکه از  #وزیر_بهداشتکنند. تمسخر و از خود سلب مسئولیت می

 اندیشد.برد نمیسود می سازی_سالمت#کاالیی
 

 

 esmailifarshad@ فرشاداسماعيلي

پیرمردی که پول درمان نداشت را با حمله اش زیر گرفت، امروز زیر  #وزیر_بهداشتدیروز 

 یر!کاری میکنی نمیشوره ببره آقای وز . بعضی وقتا هرتابوت قربانیان حمله تروریستی را میگیرد
 

 
sam bourbour @sambourbour 

و کوتوله زاده ای که اخیرا طبقه فرودست را مورد عنایت  #وزیر_بهداشتتفاوت گفته های 

قرار داده بود چیست؟ یکی علنا میگوید پول نداری بمیر دیگری هم با لودگی میگوید فیزیوتراپی 

میلیون حاشیه نشین دیگه ۰۲نرو،داغ کن و بمال درواقع وزیر هم گفت توکه پول نداری مثل 

 #پول_نداری_بمیرصبرکن تا بمیری 

https://twitter.com/meidaandotcom
https://twitter.com/meidaandotcom
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/meidaandotcom
https://twitter.com/esmailifarshad
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/esmailifarshad
https://twitter.com/sambourbour
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%BE%D9%88%D9%84_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%85%DB%8C%D8%B1?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%BE%D9%88%D9%84_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%85%DB%8C%D8%B1?src=hash
https://twitter.com/sambourbour
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 های سیاستیبرخی توصیه

 ایاز جنگ اقتصادی به جنگ رسانه

اند ردهک ای و سیاسی ایجادآمریکا اعالم کرده علیه ما یک جنگ اقتصادی به راه انداخته است، عالوه بر این آنها جنگ رسانه»

البته جمهور است که درشهریورماه بیان شده است. این عبارت معاون اول رییس «.20تا بر افکار عمومی ملت ما تأثیر بگذارند

یر برای از این تعب و خارجی های داخلیاستفاده کند بسیاری از رسانه« جنگ اقتصادی»اینکه جهانگیری از تعبیر  پیش از

ریورماه ها در شهرا کلیدواژه رسانه« جنگ اقتصادی»از همین رو بود که ما نیز ستفاده کردند. توصیف وضعیت موجود جامعه ا

را روی برد همه مسئله نیست بلکه ماجرسد که پذیرفتن اینکه جامعه ما در جنگ اقتصادی به سر میدانستیم. اما به نظر می

یگری که به جمله دوم جهانگیری مربوط است؛ اینکه کم تاکنون نادیده گرفته شده است. روی ددیگری هم دارد که دست

ها علیه نفیو که از طراحان تحریم نیز هست. ریچارد « ای و سیاسیرسانه»کشور ما به جز جنگ اقتصادی درگیر یک جنگ 

مت اکاهش استق»ها را که در آن غایت تحریم «ن میدانها: نگاهی از دروهنر تحريم»نوان ایران است، کتابی دارد با ع

نا و تاثیر قرار دادن مبشناختی کشور هدف و تحتشونده از طریق تضعیف قاطعیت و عزم روانکشور تحریم« شناختیروان

های مجلس به فارسی . این کتاب به سفارش علی الریجانی توسط مرکز پژوهش21پایه جسمی و فیزیکی آن دانسته است

جمهور اينکه معاون ريیسمنتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت. ها نیز ترجمه و منتشر شده و چندی پیش در رسانه

دهنده اين است كه در باالترين سطوح مديريتی كشور نشان كند،ياد می« اي و سیاسیجنگ رسانه»از 

الزم  اي آمادگیاي پذيرفته شده است اما پرسش اينجاست كه چقدر براي اين جنگ رسانهجنگ رسانه

شهریورماه وقتی دولت خبر از اجرای بسته حمایتی داد، افکار عمومی جامعه به دلیل اینکه بسته  در همین وجود دارد؟

صا رسانی دولت و مشخاما نوع اطالعحمایتی با زندگی روزمره آنها پیوند دارد فورا پیگیر جزئیات بسته دولت شد. 

نی بود و انگار خود آنها نیز از چکاوزارت تعاون، كار  و رفاه اجتماعی درباره جزئیات اين بسته قطره

وی سو با جنگ اقتصادی و از ساگر بپذیریم که امروز از یکزدند خبري نداشتند. میرا جزئیات چیزي كه حرفش 

 هستیم. بر این اساس: دار و مدبرانهبرنامهای روبرو هستیم، در هر دو ساحت نیازمند برخوردی دیگر با جنگ رسانه

                                                           

 خبرگزاری ایسنا.،11/6/0112، «ته استآمریکا علیه ما جنگ اقتصادی به راه انداخ». اسحاق جهانگیری، 20

 های مجلس شورای اسالمی. ، مرکز پژوهش«هاهنر تحریم». ریچارد نفیو، 21
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و سازمان تامین به طور عام، زارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی وضروري است كه دولت و  -

تحلیلی دقیق، ار فرودست سروكار دارد عی، كه با بخش زيادي از مزدبگیران و اقشاجتما

ر این د هاي مرسوم از وضعیت جامعه به دست دهند.ها و كلیشهبینانه و به دور از شعارزدگیواقع

 طور روشن و شفاف پاسخ داده شوند.ها و ابهامات مردم بهها، پرسشگرانیها، نترین دغدغهتحلیل باید مهم

بر اساس يک نظرسنجی ملی كه اخیرا به سفارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی توسط  -

تر وزرا و مسئوالن با درصد مردم بر اين باورند كه ارتباط نزديک 22موسسه ايسپا انجام شده، 

البته پرواضح است که مراد از ارتباط نزدیک  .17ی جامعه تاثیر زيادي داردمردم بر آرامش فضاي روان

. مراد بار خواهد داشتای معکوس بهدر بلندمدت نتیجهکه مسوالن و وزار با مردم، رفتارهای پوپولیستی نیست چرا 

 فريبانه. ارتباطی مسئوالنه، اقناعی و تحلیلی است و نه تبلیغاتی و عوام

زاده هاشمی در مواجهه با کارگری که از بیماری و شهریورماه از علی ربیعی در خوزستان و قاضیدو فیلمی که در 

اط با مردم ارتبشیوه مدبرانه ز مهارت یا تسلطی برمسوالن و وزرا برخی دهد که گفت منتشر شد، نشان میفقرش می

 زند تنها یک پاسخ دارد و آنحرف می علی ربیعی در برابر زنی که از مشکالت خوزستان و بحران بیکاری. ندارند

ها و جامعه، حاوی رویکردی از باال و تحقیرآمیز نیز از نظر رسانهزاده هاشمی قاضیبرخورد و « گیریمانتقام می»اینکه 

ه دهنداند، نشانزاده هاشمی منتشر شدههايی كه در واكنش به قاضیغالب توئیت. استبوده

اسا امکان اساين احساس تحقیر، اند و بخشی از تحقیر گرفته عصبانیت مردمی هستند كه مورد

بسیاری از اقتصاددانان نهادگرا معتقدند  ندارند. هاي رسمیو بررسی در قالب در چنین گزارشانتشار 

و  های دولت استگذاریها بلکه حاصل سیاستکه بخش زیادی از بحران اقتصادی این چند ماه نه نتیجه تحریم

ات بخشی از آنها را در نامه اقتصاددانانی که مردادماه منتشر شد و در گزارش اول ما نیز به آن اشاره توان نظرمی

یز حاصل ای نای نیز بسط داد و گفت که بخشی از جنگ رسانهتوان این موضوع را به جنگ رسانهشده بود یافت. می

ويد كه غالب مردم تمام وزرا را گنظرسنجی مذكور می راست و نه دشمن خارجی.عملکرد مسئوالن و وز

دار شده در این شرایط اعتماد عمومی مردم به کلیت سیستم خدشه. 22دانندمسئول وضعیت فعلی جامعه می

انجام شده حاکی از آن است که تنها  16هایی که بعد از اعتراضات دی ماه یکی از نظرسنجییا از بین رفته است. 

                                                           

 ، روزنامه شرق.15/6/0112 ،«تحمل فقر فقط برای مردم نباشد». روزبه کردوانی، 21

 . همان. 22
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های رسمی کشور در اختیار در حالی که تمام رسانه 25بانه یا اصولگرایانه دارندطلهای اصالحدرصد مردم گرایش 16

اي بازنمايی در هیچ رسانهكند احساس میبخش اعظمی از مردم این دو جناح سیاسی است و 

احساس طردشدگی ذهنی که به مانند . شده ندارندو جايی در اين تصاوير رسمی منعکس شوندنمی

 گرفت. عینی، باید آن را به شدت جدی اهمیت عوامل و مسائل

 

 

 

                                                           

 .11/2/0112، «ب دادتوان آنها را فریاند و دیگر نمیمردم به آگاهی رسیده» . عماد افروغ،25


