
»میدون«،میدانیبرایسرمایهداران

چند سالی است برنامه ای تلویزیونی ب�ه ن�ام »می�دون« در ح�ال پخش از صداوس�یما اس�ت. این برنام�ه رونوش�تی از
Sharkبرنامه  ای مشابه  در خ�ارج از ای�ران ب�ه ن�ام »  Tank در ش�بکه 2009« اس�ت ک�ه از س�ال ABCآمریک�ا پخش 

. شاکله ی اصلی این نوع برنامه ها تشکیل شده است از چن�د داور ک�ه بیشترش�ان ی�ا ص�احبان ش�رکت ها و1می شود
هلدینگ های مالی بزرگ هستند و یا مشاورهای انگیزشی  که ق�رار اس�ت ب�ه این برنامه ه�ا چاش�نی هیج�ان اض�افه

.2کنند

بیشتر شرکت کنندگان برنامه ی »میدون« کسانی هستند که کسب وکار جدیدی ارائه کرده اند؛ کس��انی ک�ه پیش از
این یا در مرحله ی خاِک زمیِن سرمایه گذاری خوردن و تولی�د ای�ده ی جدی�د بوده ان�د و ی�ا اساس�ًا از مش�اغلی مانن�د

کشاورزی و کارگری، با ایده ای پا در این عرصه گذاشته اند تا مگر شرایط زندگی شان را تغییر دهند. 

کاری با این مسئله نداریم که چه کس�انی در نه�ایت ب�ه این برنامه ه�ا راه می یابن�د؛ فرض م�ان ب�ر این اس�ت ک�ه ه�ر
ص��احب ای��ده ای می توان��د ب��ه این مس��ابقه راه بیاب��د. ام��ا بیایی��د ب��ا هم ببی��نیم این مس��ابقه می خواه��د چ��ه

خیمه شب بازی ای را جای واقعیت هرروزه ای که می بینیم جا بزند.

تالشکنید،میتوانید؛اگرنتوانستیدازتنبلیتانبودهاست!
اولین موضوعی که در این برنامه ها کوشش می شود به مخ�اطب الق�ا گ�ردد، پ�یروزی در ن�تیجه ی تالش اس�ت. این
برنامه ها هیچ گاه شکست را نشان نمی دهند. از نظر شرکت کنندگاِن این برنامه ها هر که در سرمایه داری نتوانس��ته
است خود را به جایی برساند، خالی از ایده های ناب و خوب بوده و یا توان تالش ب�رای پ�ول درآوردن از ای�ده اش را
نداشته است. آن ها هیچ گاه دشواری زیست طبقه ی کارگر را نه دیده اند و نه لمس کرده اند. ب�رای آدم ه�ای حاض�ر
در این برنامه ها طبقه ی کارگر چیزی جز یک پرسش چند کلمه ای نمی تواند باش�د: »ه�زینه ی محص�ول تان چق��در
است؟«. این چندکلمه ی ساده کلید دورویِی این برنامه هاست. آن ها می دانند معن��ای این کلم��ات یع��نی چ��ه، ولی

نمی خواهند ما به وضوِح ایشان معنای اش را بدانیم. 

1 Shark Tankرا می توان در فارسی »کوسه های غول آسا« ترجمه کرد. خ�ود این برن�امه ی آمریک�ایی ن�یز رونوش�تی اس�ت از برن�امه ای 
 تاکنون در ژاپن پخش می شود.2001 )النه ی اژدها( که از سال Dragons' Denژاپنی به نام 

 این۳ و 2 شاید خالی از لطف نباشد که بدانیم حجت الل�ه عب�دالملکی، وزی�ر کن�ونی ک�ار و رف�اه اجتم�اعی، یکی از داوران فص�ل های 2
برنامه بوده است. کسی ک�ه او را یکی از نظریه پ�ردازان اقتص�اد مق�اومتی می دانن�د و اظهارنظره�ای عجیب و غ�ریب کم نداش�ته اس�ت.
برای نمونه می توان به توئی�تی از او اش�اره ک�رد ک�ه گفت�ه ب�ود: »ب�ا ی�ک میلی�ون ت�ومن هم می ش�ود ک�ار تولی�دی ک�رد. حتم�ًا می پرس�ید

چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده ایم!«
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صاحب کسب وکار می خواهد محصول اش را ارزان تولید کند و گران بفروشد. این ارزان تولیدکردن را نمی توان��د از
طریق خرید مواد اولیه ی ارزان به دست آورد. برای او و رقبایش، دست رس�ی ب��ه م��واد اولیه ی ارزان ب��ه ی��ک ان��دازه
است. در بهترین حالت نیز، سرمایه داران یا »کارآفریناِن« مثاًل زرنگ تر با سوءاستفاده از تغییرات قیمت در ب��ازار ی��ا
برخورداری از رانت، در نهایت فقط اندکی زودتر از رقبایشان - در حد چند هفت��ه و چن��د م��اه - ب��ه م��اده ی اولیه ی
ارزان دست رسی خواهند داشت. هم داوران و هم صاحبان کس��ب وکار می دانن��د کم ک��ردن ه��زینه ی تم��ام ش��ده ی
محصول، یعنی کم کردن ه��زینه ی ن��یروی ک��ار. در ش��رکت های موس��وم ب��ه »دانش بنی��ان« و کس��ب وکارهای نوپ��ای
امروزی آشکارا دیده ایم که برای کاهش هزینه ها، تعداد کارکنان پایین نگاه داشته می ش��ود ت��ا ص��احب کس��ب وکار
م��یزان بیش��تری ک��ار را در ازای پ��رداخت حق��وق پ��ایین تری ص��احب ش��ود؛ همین تع��داِد پ��ایین کارکن��ان هم در
موعدهای مقرری تعدیل می شوند و نیروی کار تازه کارتر جایگزین می شود که نکند میزان پرداخت حق��وق ب��ه ازای

افزایش سابقه ی کاری برای همه ی کارکنان به یک اندازه باالتر رود. 

از این رو بای��د بگ��وییم »تنب��ل«ه��ایی ک��ه در این برنام��ه ب��ه هیچ ج��ا نرس��یده اند، اتفاق��ًا همان ه��ایی هس��تند ک��ه
سخت کوشانه کار می کنند و به دست همین ص��احبان کس��ب وکار اس��تثمار می ش��وند ت��ا بتوانن��د روزگ��ار بگذرانن��د؛

همان هایی هستند که قرار است هزینه های شان هم پایین نگاه داشته شود.

دورویِی این  برنامه ها همین جاست، آن ها ما را بی رحمانه استثمار می کنند و در پایان نیز با طعن��ه زدن می خواهن��د
به ما انگیزه بدهند؛ انگیزه  برای دستیابی به رویایی که در آن استثمارگرانی ک�ه به��تر و بیش�تر اس�تثمار می کنن��د،

قرار است حق حیات داشته باشند.

»علمی«بودنایجادیککسبوکار
تصور دیگری که این چنین برنامه هایی قرار است در ذهن مخاطب ایجاد کنند و خیمه شب بازی ش��ان را ب��ا آن پیش
ببرند، القای تصور »علمی« بودن فرآین��د ایج��اد ی��ک کس��ب وکار اس��ت. از این نظرگ��اه، ب��رای به��تر ک��ارکردن ی��ک
کسب وکار باید تازگی و ناب بودن یک ایده ی کسب وکار با علم مدیریت مخلوط شود ت��ا »س��ودآوری« اف��زایش یاب��د.
آن ها این علم را مربوط به شرایط مدیریتی کسب وکار، شناخت بازار و استفاده ی بهینه از منابع می دانند. روزگاری
ب��ود ک��ه س��رمایه داری در همین ای��ران هم این علم را اکتس��ابی می دانس��ت؛ یع��نی آدم ه��ا ب��رای به��ترکردن س��ود

شرکت های شان گرایش داشتند که به تحصیل علم مدیریت و علم اقتصاد بپردازند تا موفق شوند.

زن�دگی ب�ر»، «اراده»، «غری�زه»اما امروز دیگر تصویر علم و مدرک تحصیلْی فروریخته و جایش را به چیزهایی مثل 
هم آن علم اکتس��ابی و هم این غری��زه ی درونی ک��ه نی��از ب��ه. و اراجیفی از این دس��ت داده است مح��ور م��وفقیت«

واقع��ًا. بی��دارکردن دارد، این اراده ای مبت��نی ب��ر تالش پیوس��ته، دروغ ه��ایی هس��تند ک��ه واقعی ب��ه نظ��ر می رس��ند
.سرمایه دار در لحظه ی استثمار کارگران ایم��ان دارد ک��ه غری��زه  و اراده اش ب��رای م��وفقیت را دارد متحق��ق می کند

دروغی ک��ه ب��رای ک��ارگران. آمده اند تا این دروغ را واقعی تر از همیشه کنند میدون«»و برنامه هایی مانند  میدون«»
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آم��ده ت�ا این می��دون«. »کارگران هم گاهی اراده و غریزه ش��ان را مقص�ر وضع ش��ان می دانند. هم واقعی شده است
.تقصیر دروغین را شیک و ُاتوکشیده کرده و دوباره به کارگران تحویل دهد

همه ی این دروغ هایی که واقعی تر از گوشی موبایل یا کاغذ در دستان ما به نظ��ر می رس��ند، پنهان کنن��ده ی چ��یزی
بسیار واقعی تر هستند: »آن ها دارند استثمار می کنند و کارگران استثمار می ش��وند.« این چ��یزی اس��ت ک��ه ن��ه ب��ه
شناخت تکنیکال یا تحلیلِی بازار ربطی دارد و نه به مدیریت منابع. همه ی این چیزها کوچکترین معن��ایی نخواه��د
داشت تا زمانی که کارگری استثمار نشود و از ارزشی که از استثمارش ب��ه دس��ت آم��ده خری��د من��ابع اولی��ه تجدی��د

نشود؛ بدون این  واقعیِت بنیادین، همه ی این علم اقتصاد و غریزه کشک است!

اتوکشیده های سرمایه دار و مدیر، شیادانی هستند که جای ش��ان هم��ان در تلویزی��ون س��رمایه و روزن��امه ی س��رمایه
اس��ت؛ ب��رای دروغ ب��افی. بای��د ب��ه حرف هایش��ان دقی��ق گ��وش داد و از البه الی حرف ه��ای ب��ه نظ��ر واقعی ش��ان،

دروغ های شان را بیرون کشید. 

صاحبکسبوکارمثلسربازاست،صاحبکسبوکارمبارزراهآزادیاست
بیایید به تصاویر تلویزیون امروز کمی شک کنیم. فرقی نمی کند صداوسیما باشد یا تلویزیون های م��اهواره ای؛  ه��ر
تصویری که بر صفحه ی تلویزیون های س��رمایه داری نقش می بن��دد، دروغی درون  خ��ودش دارد؛ ب��رای دروغ گ��ویی
آمده ولی نه دروغ گویی های واضحی که این تلویزیون ها یکدیگر را ب��ه آن متهم می کنن��د. داس��تان بیخ دارت��ر از این
حرف هاست. هرچه این تلویزیون های سرمایه داری در داخل و خارج می گویند، هر بی طرفی ای که در روایت اخبار
و تحلیل داشته باشند، و هر دروغی که از حرف های دیگر تلویزیون  ها دربیاورند، برای نشان دادن یک نوع راستی و
درستی  است تا در پس اش بتوانند چیزی مهم را پنهان کنند. سرمایه داری فقط می خواهد استثمار را پنهان کن��د؛
به هر ضرب  و زوری هم که شده این کار را انجام خواهد داد. این ح�رف درب�اره ی تم�ام محت�وای این تلویزیون ه�ا و

رسانه ها صادق است. اما بیاییم ببینیم ربط اش به بحث ما چیست؟

در برنامه ی »میدون« به نظر یک رسم شده است که یک مجری یا داور با لباس رزِم نظامی وارد برنامه شود و سپس
درباره ی شباهت های بسیار زیاِد نیروهای نظامی کشور ب��ا کارآفرین��ان و ص��احبان کس��ب وکار س��خنرانی کن��د؛ این
برنامه در واقع چنین تصویری از صاحبان  کسب وکار ارائه می دهد ک��ه کارآفرین��ان بای��د باش��ند ت��ا در کش��ور ام��نیت
وجود داشته باشد. این حرف نادرستی نیست؛ در کشوِر سرمایه داری باید سرمایه دار وج��ود داش��ته باش��د و تهدی��د
نشود تا سرمایه داری پابرجا بماند. اما این برنامه همین حرف  را با لطایف الحیْل چنان بازگو می کند که ما را ب��ا این
سرمایه داران هم دل کرده و یا بر هم دلی مان بیافزاید؛ یعنی دروغی می گوید تا حقیقت واقعی و اصلی را بپوشاند. 

این واقعیت که امپریالیسم ما را تحریم کرده و زندگی را بر ما دشوار ساخته، صاحب کسب وکار را ب�ه س�رباز تب�دیل
نمی کند. مثل قضیه ی علم اکتسابِی بهبوِد کس��ب وکار و غری��زه و اراده، اینج��ا هم ص��احبان کس��ب وکار واقع��ًا فک��ر
می کنند درحال جنگ با امپریالیسم اند، اما آن ها دقیقًا سرمایه دارند، نس��خه های س��رمایه داری را اج��را می کنن��د و
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مناسباِت استثمار را ترتیب می دهن��د. پس اگ��ر چن��د ق��دم عقب ت�ر بی��اییم، آن ه�ا دارن��د ب��ه دامنه دار ش�دِن حی��ات
سرمایه داری کمک می کنند؛ به چیزی که امپریالیسم دقیق��ًا ب��ر آن اس��توار اس��ت. پس بای��د گفت آن کس��ی س��رباز
اس��ت ک��ه رزم اش در ن��برد علی��ه تحریم ه��ای آمریک��ا را به��انه ای ب��رای تق��ویِت س��رمایه داری نمی کن��د؛ هم��ان
سرمایه داری ای که اساِس امپریالیسم آمریکاست. سرباز کسی  است که در این نبرِد علی��ه تح��ریم، می دان��د ک��ه هم
سرمایه داران و کارفرمایان و هم آمریکا و سرمایه داری جهانی، هر دو دشمنان طبق��اتی ک�ارگران هس��تند؛ می دان��د

که هیچ دولت سرمایه داری خیرخواه کارگران نیست.

صاحبان  کسب وکار که این جا به سرباز تشبیه می شوند، همان هایی هس�تند ک�ه در خ��ارج ب�ه مب�ارزان راه آزادی، و
آزادی زنان در کسب وکار، و ه��زار ن��وع آزادی دیگ��ر تش��بیه می ش��وند. در همه ج��ای دنی��ای س�رمایه داری، این ج�ا و
آن جا، کارکرد این سرمایه داران و کارفرمایان یکسان است. باید بگوییم این حرافی ها درباره ی آزادی در برنامه های
خارجی در واقع همان پوشیدن لباس نظامی در برنامه های داخلی است که با یک مرحله از تصاویر دروغین تر، این

Sharkماهیتش هم پوشانده شده است. ف��رقی نمی کن��د در   Tankزن��ان خوش س��یما و لون��ِد موف��ق را ببی��نیم ک��ه 
موفقیت زنان در استثمارکردن را فریاد می زنند یا مهاجران آس��یایی و رنگین پوس��ت را ک��ه س��ختی کش��یده اند و ب��ه

؛ لباس فرم پوشیده اند که در نبرد اس�تثمار، ت�ا دن�دان مس�لح۳موفقیت رسیده اند. این ها همگی سربازان آزادی اند
حاضر باشند؛ کارگراِن کشور خودش��ان را  اس��تثمار کنن��د و ک��ارگراِن دیگ��ر کش��ورها را از طری��ق تح��ریم و حمله ی

نظامی و غیره مغلوب سازند تا بتوانند بیشترین ارزش را از بیشترین میزان استثمار به دست آورند.

پس بار بعدی که چنین برنامه هایی را دیدیم به این فکر ک��نیم ک��ه این هزینه ه��ای گ��زاف ب��رای س�اخت این چ��نین
برنامه ه��ای تلویزی��ونی در س��رمایه داری، ب��رای چیس��ت؟ ب��رای چیزی س��ت ج��ز واقعی ت��ر ک��ردن س��راپای دروغین

سرمایه داران؟ برای چیزی جز پنهان کردن اصل اساسی سرمایه داری، یعنی استثمار کارگران؟

 ، طی200۳  بیست سال پیش جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، بعد از حمله و اشغال نظامی عراق و سقوط صدام حسین در سال ۳
سخنرانی تلویزیونی اش گفت که آمریکا آمده تا آزادی و دمکراسی را به عراقی ها هدیه دهد. او گفت: »دمکراسی عراقی ب��ه م��وفقیت
خواهد رسید و خبر این موفقیت از دمشق تا تهران ارس��ال خواه��د ش��د. این آزادی می توان��د در آین��ده ی ه��ر مل��تی باش��د. تش��کیالت
سیاسی و قانونی یک عراق آزاد در قلب خاورمیان��ه، نقطه  عطفی در انقالب دمکراتی��ک جه��انی خواه��د ش��د.« آن زم��ان ن��یز س��ربازان

اشغالگر آمریکایی، سربازان راه آزادی بودند!
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