


 

 

 

 

 فهرست

 

3  .............................................................................................................سرمقاله انسان اجاره دارِ زمین است!    

 4.................................................................................................  خوزستان، ماالمال از تناقض سرمایه داری !  

 5  ................................................................................................................................زن در جدال با سرمایه داری  

 6 ................................... مارکس و حداقل سطح معیشت، وزارت کار و میزان حداقل دستمزد  ! 

 7...................  ................................................................................................................................زن در جامعه طبقاتی  

 8  ..............................................................................................................................................سازشی در کار نیست!  

 8............................  ................................................................................................................................سینمای گرسنگی 

 41.... ................................................................................................................................شعر کارگر ساختمانی 



 سرمقاله

انسان اجاره دارِ زمین 

 است!

 برهان بقایی

آدمی به طبیعت زنده است، یعنی طبیعت " 
ی اوست. پس چنانچه آدمی بخواهد زنده  پیکره

بماند باید پیوسته با طبیعت گفت و گو کند، این 
سخن که حیات جسمانی و معنوی انسان با 

دهد که  طبیعت پیوند دارد، معنایی جز این نمی
 طبیعت با خود پیوند دارد، چه 

 ای از طبیعت است."  آدمی پاره
 مارکس -دست نوشته های اقتصادی

                                                                                                       

تصویب قانون دزدی چوب در مجلس   2481در سال 

ایالتی راین لند، مارک  را برآن داشت تا مقاله ای در 

باره اش بنویسد. این قانون،  جمع آوری چوب خسک  

را برای کارگران و دهقانسان و ققساران از جن سن منسع 

مسسی کسسرد وآن را دزدی بسسه یسسساب مسسی آورد. قسسانون 

مزبور ذکر می کرد که اراضی بزرگ مانند جن ن ها 

نسسساز هماننسسسد زماسسسن هسسسای کوچسسس ، مسسسکمول یسسسری  و 

مالکاسست خصو سسی شسسوند و کسسسانی کسسه بسسی اجسسازه ی 

- ایبان، یتی از چوب های خسک  آن اسستداده کننسد

به عنسوان  -یقی که تا آن زمان عرف محسوب می شد

دزد مورد پا اری و جزا قرار ب ارند. مارک  بسه آن 

اعتراض کرد وبه زعمش  با این قانون مسرد  ققسار از 

رابطه شان با طباعت و زمان، بسدون واسسطه ندادهسای 

 مالکات خصو ی منع می شدند.

مارک  و ان ل  در سراسر عمر خود ایسن رابطسه را 

به اشکال گوناگون و در زمانه های متداوت پی گساری 

کردنسسد و بسسا تقسسسا  جدسسان بسسه عنسسوان ملسس  خصو سسی 

 اقراد مخالدت کرده و نوشتند وجن ادند.

آندسسا بسسه روی مدسس  تسسرین ا سسن ن سسا  سسسرمایه داری 

ان کت گذاشته و مالکات خصو ی را نسکانه گرقتنسد. 

نسسکان دادنسسد کسسه چ ونسسه در اتسسر مالکاسست خصو سسی، 

طباعسسی تسسرین و عرقسسی تسسرین یقسسو  انسسسان هسسا و هسس  

دی سسر جانسسداران ،توسسسم بخسسش معسسدودی از انسسسان هسسا 

نقض می شود و خواهد شد. چ ونسه انسسان از طباعست 

و خود و محصوالت خود با انه می شود و بسه دشسمن 

خسسود بسسدل خواهسسد شسسد. همسسان طسسور کسسه ان لسس  گدتسسه 

کسسه تندسسا چسساز، همسسه چسساز و  -اسسست " ت تبسسدین زماسسن

بسسه موضسسوعی  -نخسسستان شسسرط موجودیسست آدمسسی اسسست

برای داللی، آخرین گا  در راهسی بسود کسه خسود آدمسی 

 را به موضوع داللی تبدین کرد.ت

در ایران اما شرایم به وضع اسدناکی در زمانه محام 

زیست پاش می رود. کاست که در بساب خسک  سسالی 

و سطح پایان منابع آب خبری نسکناده باشسد و تساتار آن 

را ی  نکرده باشسد. تخریسب جن سن هسا، خسک  شسدن 

تاالب ها و دریاچه هسا و رود هسا، از باسن رقتسن منابسع 

آبسسی و خسساکی، خسسالی از سسسکنه شسسدن منسساط  وسسساعی 

ازقدیمی ترین زیست اه های بکری و جسانوری و گسرد 

و غبار جسزو داده هسای طباعسی نسسن ماسست کسه دی سر 

یسستی کنجسساوی را بسسر نمسسی ان سسازد. بسسه اعسستراف قسس ن 

وزیر دولت رویانی تتمدن ق ت ایران رو به نسابودی 

 است.ت )نقن به مضمون(

چاره ها نه چاره گرند و نه شباه چاره. منط  سسرمایه 

دسسست بسسه کسسار اسسست. سسسود در السسوار درختسسان و ویسس  

سازی در ماان جن ن های شمال است. اگر خوزسستان  

چدار قسصن و قسدی  هسا پسر آب، باسش از هدتساد در سد 

زماسسن هسسای کسسکاورزی اش از باسسن رقتسسه چسسه بسسا    

درعمسس  زماسسن ش طسس ی سسسااه دارد بسسه رنسس  بخسست  

مردمانش. اگر کارون کسه شسم یاسات مرمسانش بسا سسد 

ی  و دو و سه و بردن آب از سرچکمه هسایش، و در 

عوض قرو ریختسن قاضس ب بسه آن، گنسد آب شسده امسا 

 زمان یوالی اش ندت دارد.

به استناد پژوهش هسای محققاسن و اسساتاد دانسک اه هسا، 

منکا ریزگسرد هسا و غبسار هسای منساط  جنوبسی داخلسی 

است و سر چکمه اش کرانه های قرو رقته ی کسارون 

و تاالب خک  شده ی هورالع ا  و دی ر تاالب هسای 

منطقه است ،که یسا تاساسسات و دکسن هسای ندستی در آن 

 نصب شده ویا در نوبت هستند.

باایسسد بسسدبان باشسسا  و طسسری هسسای عجاسسب و غسسار قابسسن 

بسساوری ن سسار ایجسساد کانسسال از خلاسسن قسسار  بسسه نوایسسی 

مرکسسسزی ایسسسران را بسسسه عنسسسوان پسسسرو ه ی بلنسسسد مسسسدت 

سسسرمایه داری ایرانسسی جسسدی ب سساری . خسسالی از سسسکنه 

شدن این مناط  و نابود شدن  زیست گاه های منحسصر 

به قرد ، و بدون توجه رها شدن آن می تواند در آینده، 

این پرو ه ی عجاسب و مسضح  را منطقسی و توجاسه 

پسسذیر جلسسوه دهسسد. همهنسسان کسسه امسسروز ایجسساد کانسسال از 

خزر به سمنان را موجه نکان می دهند. دشست لسوت و 

کویر مرکزی ایران به اعتقاد دانکمندان جزو منحصر 

به قرد ترین مناط  کره خاکی چه به لحاظ اکولو ی  

 و چه از ن ر ذخایر مواد آلی و کمااب می باشد.

منطقه خاورماانه هماکه انتدای لاست  سدور سسرمایه 

بوده است. بسا ن ساهی بسه تاریخهسه خسون آلسود  معا سر 

خاورماانسسه بسسه روشسسنی قابسسن در  اسسست کسسه سسسرمایه 

امنات کاقی و دراز مدت برای رشسد و انباشست نسدارد. 

به همان دلان هماکه به قکر راه های کوتاه مدت برای 

کسسسسب سسسسود یسسسداکچری اسسسست. چناسسسن رابطسسسه ای بسسسا 

کسسکورهای متروپسسسن، امکسسسان توسسسسعه یسسساقت ی  جوامسسسع 

منطقسسه خاورماانسسه، تحسست چدسسار چسسوب ن سسا  سسسرمایه 

 داری را سلب کرده است. 

این منط  بی ری   سرمایه ومالکاست خصو سی اسست 

کسسه سسسود باسسکتر را بسسه هسسر قامسستی طلسسب مسسی کند.هسسر 

ناروی مترقی و مخالف وضع موجسودی بایسد در ن سر 

داشته باشد که منط  سسود وسسرمایه اجسازه هاسن گونسه 

ا  یی در این اوضساع را نخواهسد داد و هاسن عقسب 

گسسردی را بسسه عنسسوان کاسسستن از سسسود و مندعسست  خسسود 

نخواهد پذیرقت. دراین راستا مارک  تاکاسد مسی کنسد " 

زدن بسسسسسه  داری ققسسسسسم بسسسسسا  سسسسسدمه ت تولاسسسسسد سسسسسسرمایه

اسست کسه -زماسن و کسارگر-های ا لی تسروت سرچکمه

تکناسسس  و ترکاسسسب رونسسسد اجتمسسساعی تولاسسسد را رشسسسد 

 دهد.ت می

توسعه در رابطه مستقا   با رقساه و ندسع عمومسی اسست 

کسه معسسنی پاسسدا مسسی کنسسد، امسسا در منطسس  سسسرمایه کسسسب 

سسسود باسسکتر و آنسسی تندسسا هسسدف آن اسسست کسسه هماسسکه 

مساوی با ویرانی و بدبختی و نابودی است. توسعه از 

 زاویه تسرمایهت الزاما رقاه و آسایش نمی آورد. 
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خوزستان، ماالمال از 

 تناقض سرمایه داری

 

استان خوزستان با دو تصویر در یک جغرافیا، جزئی 

 از کل تناقضات سرمایه داری ایران است.

 ساناز اله یاری

خوزستان در ی  تصویربرای سرمایه داری، اسستانی 

شسسسدر   سسسنعتی بسسسزرگ مسسسی  12اسسسست کسسسه دارای 

باشد .که در این شدر  ها انسواع کارخانجسات  سنایع 

و معسسادن و قسسوالد و سسسامان سسسازی و پاالیسسک اه هسسا و 

 5پتروشامی ها قعالات دارند. استانی که با دارا بسودن 

رود بزرگ و دسترسی به آب هسای آزاد و همجسواری 

بسسسا بازارهسسسای مسسسصرف کسسسکورهای یاشسسساه ای خلاسسسن 

قار ، و مناط  ویژه اقتصادی و بنادر بزرگ هماکه 

 مرکز سودآوری برای سرمایه داری بوده است.

در تسسصویر دی سسراز اسسستان خوزسسستان بسسرای مسسرد  ، 

اسسستانی زیسسر خسسا  مانسسده بسسا هسسوای پسسر از آلودگسسی و 

گردوغبسسسار و مسسسوی ع امسسسی از باکسسساری و بامسسساری 

است.استانی  که مردمش برای روزهای متوالی آب و 

بسسر  ندارنسسد .بسسرای تندسس  ناسساز بسسه ک سسسول اکسسساژن 

دارند . برای امرار معساش ماننسد دی سر اسستان هسا بایسد 

متوسن بکوند به بازارهای سااه مانند دسست قروشسی و 

 کلاه قروشی و...

این دو تصویر بسه  سورت آشسکار نسکان مسی دهسد کسه 

چقدرسد  برداشت از رقاه و امناست و آسسایش در یس  

جغراقاا و کسسب منساقع بسرای مسرد  وسسرمایه داری و 

 دولت های سرمایه داری متداوت است.

در هدتسه هسسای اخسسار موجسسی از اعتراضسسات خاابسانی و 

تحسسصن و اعتسسصابات کسسارگری  در خوزسسستان اتدسسا  

اقتسساد، اعتراضسساتی کسسه نسسسبت بسسه بسسی مسسس ولاتی دولسست 

وقسست و دولسست هسسای سسساب  در رابطسسه بسسا رقسسع مسسککن 

گردوغبار و آلودگسی هسوا و همهناسن مسکک ت جانبسی 

آن مانند شاوع انواع باماری های ریوی و رشد ابتس   

بسسسه باماریدسسسای سسسسرطانی  سسسورت گرقسسست .همهناسسسن 

اعتراضاتی علاه باکساری و اعتسصاباتی در خسصو  

 پرداخت نکدن یقو  معوقه ی کارگران شکن گرقت.

مسسسرد  خوزسسسستان بسسسا یسسسضوریک ارچه و متوالسسسی  در 

خاابسسان هسسا توانسسستند تعسسدادی از سسسران سسسازمان هسسای 

دولتی را به خوزستان بککانند و آندا را خطساب قسرار 

دهنسد تسا در مسورد رقسع نکسردن ایسن مسکک ت از آنسسان 

جواب بکنوند.  مسس والن دولستی نساز بسا مطسری کسردن 

طری هایی از قبان تجداز ناروگاه  های بر  بسه مقسره 

های سالاکون رابر و طری باابان زدایسی و... بسه آنسان 

پاسخ دادند به نحوی که گویا ا   در مورد مسکک ت 

چند دهه خوزسستان چسازی نمسی دانسستند و ایسن مسککن 

اولان بار است کسه در ایسن اسستان ری مسی دهسد. مسرد  

خوزستان می دانند که اگسر بخواهنسد بسا یس  اعستراض 

چنسسسد روزه دسسسست از مطسسسری کسسسردن مطالبسسسات خسسسود 

بردارنسسد چسسازی بسسه جسسز  ریسسز گسسرد و تن سسی ندسس  و 

باکسساری نصابسسکان نخواهسسد شسسد و بایسسد  سسف خسسود را 

مسسستحک  یدسسن کننسسد تسسا بسسه مطالباتسسکان تمسسا  و کمسسال 

 برسند.

اینکسسسه چسسسرا دولسسست هسسسا بسسسه مسسسکک ت زیسسسستی اسسسستان 

خوزستان بی اهمات هستند، دلالش بی مس ولاتی اسست 

کسسه سسسازمان هسسای دولسستی از سسسازمان محاسسم زیسسست و 

بدداشسست و درمسسان گرقتسسه تسسا ندسساد ریاسسست جمدسسوری 

نسسسبت بسسه ایسسن مسسس له دارنسسد، و همهناسسن ملسسز  نداسسستن 

دولت برای اختصا  بودجه در جدت رقسع مسکک ت  

این استان است. چرا که در طسی ایسن دوران بسا وجسود 

تمامی این مسکک ت و بسا کمسترین هزینسه ، ایسن اسستان 

باز ه  توانسته سود سرشاری را به خزانه بور وازی 

و دولسست هسسای سسسرمایه داری سسسرازیر کنسسد. در واقسسع 

عملکسسرد دولسست هسسا در برابسسر مسسکک ت مسسرد  چسسه بسسه 

 ورت منطقه ای و محلی و چه به  ورت کلسی ایسن 

را نکان می دهد که هدف غایی آندسا ، دقساع از یقسو  

 سرمایه داری و جذب یداکچر و انباشت سرمایه است.

در مسسسورد وجسسسود ارتسسسش ع اسسس  باکسسساران در اسسسستان 

خوزستان با وجود ایسن همسه شسدر   هسای  سنعتی و 

قر ت های شغلی ، علت آن در یضورو بکسارگاری  

کسارگران غسار بومسسی و مداجرناسسست ، بلکسسه تندسا مسسی 

توان علت آن را بسه لسزو  وجسود خسود ارتسش باکساران 

برای سسرمایه داری دانسست. چسرا کسه بسا ارتسش ع اس  

باکسساران اسسست کسسه سسسرمایه داری مسسی توانسسد در بسسازار 

ناروی کار قدرت تعاان یقو  و دستمزد را در دسست 

خود ب ارد. اگر سطح اشتغال در سطح مساکزیم  باشسد 

یتی در ی  منطقه )استان( ایسن امسر باعسی مسی شسود 

که سطح یقسو  و دسستمزد مطالبساتی کسارگران باالتسر 

برود و این چسازی ناسست کسه سسرمایه داری از وجسود 

 آن خرسند شود.

مطالبات و مکک تی کسه مسرد  خوزسستان دارنسد و در 

این اعتراضسات مطسری کردنسد، مسکک ت و مطالباتسی 

است که می توان به  سورت کلسی بسه جامعسه ایسران و 

به هر استانی تعما  داد .مسکک ت زیسست محاطسی کسه 

مسسسرد  سسسسایر شسسسدرها نسسساز ماننسسسد اسسسستان ساسسسستان و 

بلوچستان که با پدیده طوقان شن و سان روبسرو هسستند 

واسسسستان تدسسسران کسسسه بسسسا پدیسسسده آلودگسسسی  سسسنعتی هسسسوا 

رودروهسسستند و مسسکک تی از ایسسن قباسسن بسسرای سسسایر 

اسسستان هسسا کسسه شسسمردن آندسسا کسس  ناسسست. امسسا معسسضن 

باکاری ، معضلی است کسه گریبسان تس  تس  خسانواده 

ها را گرقته است و در هر خسانواده ای مسی تسوان یس  

قسسرد باکسسار را یاقسست. شسسرایم بسسد اشسستغال و شسسرایم بسسد 

سطح یقو  و دستمزد دریاقتی و یتی پرداخست نسکدن 

یقو  معوقه ی کارگران وجه اشستراکی اسست کسه ایسن 

 استان با ت  ت  استان ها دارد . 

بعسسد از تواقسس  برجسسا  کسسه پاسسکترها گدتسسه شسسده بسسود ایسسن 

تواققات هاسن ربطسی بسه طبقسه ی کسارگر نسدارد و اگسر 

تواققسی  سورت گرقتسسه ققسم در جدسست تقسسا  قسدرت و 

تروت و سرمایه اسست. بساز هس  مسی باناس  کسه  بسا تمسا  

طری های گکایش اقتصادی هاسن گونسه اتدسا  مماونسی 

برای این طبقه زیمت کش نااقتاده است. و چسازی کسه 

نصاب اکچریت جامعه شده است، چسازی بسه جسز  ققسر 

 و ق کت ،گرسن ی و باکاری نبوده است.

مطالبسسات اسسستان خوزسسستان مسسی توانسسد مطالبسسات کسسن 

جامعه ایران باشسد و دولست هسا موظسف هسستند کسه ایسن 

مطالبات را بسرآورده کننسد. مطالبساتی کسه اگسر باکساری 

هسسست پسس  بایسسد بامسسه باکسساری نسساز باشسسد. اگسسر بامسساری 

ناشسسی از آلودگسسی و نسسا امسسنی در محاسسم کسسار و جامعسسه 

است پ  باید بامه س مت نساز باشسد. اگسر کسارگر کسار 

مسسی کنسسد پسس  بایسسد یقسسو  اش را تحسست هسسر شسسرایم 

اقتسسصادی دریاقسست کنسسد.اگر بحسسران هسسای طباعسسی ماننسسد 

سان و زلزله و.. هست پ  بایسد سستاد مسدیریت بحسران 

 کارآمد محلی ناز باشد.
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 زن در جدال با زندگی

 امیر حسین محمدی فرد

روز جدانی زن بار دی ر می گذرد و هنوز در 

سراسر جدان، زن متولد شدن نامی از جمعات زنان 

دناا با خود موقعاتی قرودست تر، بی یقو  تر، بی 

دقاع تر، محرو  تر و وابسته به مرد به همراه دارد. 

جز در مقاطعی، همهنان زن ستازی در قالب قوانان، 

قرهن  وسااست  یکومت های جوامع جدان، از 

قرون وسطی تا امروز ادامه دارد. سنت و باورهای 

مرتجع در تاریخ جوامع، هرگاه در مقابن سودآوری 

بور وازی مقاومت کرده و در تناقض قرار داشته، 

ریکه کن شده اند. بردگی سااهان، دناای قودالاس ، 

انواع باماری ها نابود شده اند و راه های  عب 

العبور و نقاط ناشناخته بسااری، هموار و دیده شده 

اند. در مقابن هرگاه بور وازی، سرگردان از 

تناقضات  درونی اش بوده، به یقو  زنان و دست 

 آوردهای طبقه کارگر یورش برده است.

ساله  12ت اعتراض مریوانی ها به مرگ ی  زن 

(. چندی 2پ  از وضع یمن در بامارستان بوعلی ت)

پاش ی  زن در مریوان پ  از انجا  عمن سزارین و 

به دناا آوردن قرزندش می مارد. شدر مریوان رن  

اعتراض می گارد و مرد  معترض خواهان رسادگی 

به پرونده قو  می شوند. بار دی ر جامعه هراسان از 

نا امنی و بی یقوقی دست به اعتراض می زند. بی 

ساله در  11ش  این پرونده ناز مانند مرگ زن 

(، با 1تدران پ  از زایمان در مرداد ماه امسال )

مقصر یا بی مقصر مختومه اع   می شود. اما نکته 

ای که در این پرونده های پزشکی توجه را جلب می 

 کند، مرگ  زنان است 

... 

مار ، دانکجویان دانک اه ع مه  در  4در آستانه 

مخالدت با تدکا  جنسی، برخورد نامناسب و 

تحقرآماز و اهانت یراست به زنان، دست به 

(. در همان بان و در عر ه دی ر  1اعتراض زدند)

اجتماع،  اقراد به جر  زن بودن نمی توانند در اماکن 

عمومی ورزشی یضور داشته باشند، وبه دلان 

پوشش تمناسبت با قوانان ایران از شرکت در 

مسابقات بان المللی محرو  می شوند و سر پذیرقتن 

جنسات شان چانه زده می شود  ورزشکاران زنی که 

برای ابراز وجود، ملز  به پوشادن نامتعارف ترین 

جامه ها هستند، ولی با وجود تمامی این تبعاض ها 

باز در جدت شکوقایی استعدادهای انسانی شان می 

جن ند. یکی از اساسی ترین معضن های  بور وازی 

درجوامع استبدازده این است که خود جامعه از پایان 

برای ادامه زندگی در همه عر ه ها، از تولاد تا 

ورزش و تحصان ت ش می کند تا مندذی باابد و 

 سن ری را قتح کند.

جامعه ایران را با دشمنی با زن می شناسند، و 

بازتولاد این همه زن ستازی ، بی یقوقی و سنت های 

عقب مانده مردساالری که شالوده این جامعه را 

ساخته اند، در راز  بقای بور وازی نددته است. در 

جامعه ای که یاکمات بور وازی  آن از آغاز یاات، 

علاه زنان قانون تصویب می کند، با هر بدانه ای و با 

اولان یورش ناز موقعات و جای اه زن را مورد 

تعرض قرار می دهد. با هر نوسان بازار  سرمایه 

داری که به تبع اش کار باکتر یا کمتری را طلب می 

کند، اولان قرباناان اش را از زنان کارگر می گارد. 

موی باکاری در ایران، جدال با زندگی را برای زنان 

 جامعه دشوار تر کرده است.

مصادف با روز جدانی زن، وزیر  نعت دولت 

رویانی ت باکاری زنان را دو برابر مردان ت و 

(. با این 8در د ت باکاران اع   کرد)  12برابر با ت

او اف هر سال قوانان سخت گارانه تری علاه زنان  

کارگر تصویب می شود. اولویت بندی استخدا  مردان 

نسبت به زنان، محدودیت استخدا  زنان مجرد و دور 

کردن زنان از عر ه های مختلف  اشتغال به بدانه ت 

تکری  زنان ت، قوانانی از این دست هستند که استق ل 

اقتصادی زنان از جن  مرد را از بان می بَرند. 

کاربرد قرهن ، خراقه و آدب و رسو  ضد زن در 

جامعه ایران از ضرورت بور وازی به کار ارزان و 

سود باکتر بر می آید. رتبه بندی جنساتی  ن ا  

سرمایه داری که بر مبنای نااز بور وازی به سود بنا 

شده، مرد را در نقش ت نان آور خانه ت و زن را به 

کارگر بی جار و مواجب خانه تنزل می دهد. تمامی 

 این سااست ها ناشی از ضرورت کار  ارزان است. 

آزادی زن و یدودش در ن ا  سرمایه تابعی از نااز 

بور وازی به سود است. شدت یاقتن بی توجدی به 

یقو  زنان و مادران، ناشی از تناقض مستقا   ی  

آنان با سودآوری بکتر است. زنان به عنوان نامی از 

مرد  جامعه، نامی از کارکنان و نامی از تولاد 

کنندگان واقعی تروت در جامعه، تضعاف می شوند و 

توقعات انسانی شان عقب زده می شود تا تضمانی 

برای بقای ن ا  سرمایه باشد. م ر نه اینکه جان 

سخت ترین  اقکار و منجمد ترین  تعصبات ه  که با 

بازار سود در تناقض باشند کنار زده می شود، پ  

اگر زن ستازی هنوز واقعات جاری جامعه است، 

دلان اش را باید در مناقع مداقعان  وضع موجود 

جستجو کرد. یاکمات سااسی بور وازی ایران به 

دلان یدن مناسبات تولاد، از ابتدا با خصلت استبدادی 

زاده شد. به همان دلان موقعات تحقار شده زن در 

ایران تداوت هایی با جوامع دی ر دارد. این شرایم 

باش از همه موقعات طبقه کارگر را در مقابن 

بور وازی تضعاف کرده و توازن قوا را به ندع 

مار  را 4بور وازی تغاار داده است. در زمانی 

پکت سر می گذاری  که در ایران و سراسر جدان، 

بکر  امروز از زاویه ارزش های انسانی، توسم 

قدرت های یاک  به عقب رانده شده است. شرایطی که 

در آن به سر می بری ، باان گر قروکاستن اق   بدبود 

نابرابری زن و مرد، محرومات جنسی و خکونت 

علاه زنان، به مراتب  سااه تر  از قبن است. قکار روز 

اقزون اقتصادی به طبقه کارگر و اکچریت محرو  

جامعه و دامن زدن به شکاف بان زن و مرد  کارگر 

از ی  سو، و باز تولاد بی یقوقی نامی از جمعات 

جامعه ناز از طرف دی ر، در یال پاش روی اند. 

اشتغال زنان مطم نا ققم مطالبه زنان طبقه کارگر 

ناست؛ کن مبارزه طبقاتی از خانوده و محن زیست تا 

شدر و کارخانه را در بر می گارد. هرگونه بدبودی 

در مناسبات اجتماعی و اقتصادی زن را باید همان 

امروز خواستار بود. رسادن به موقعات برابر در 

عر ه سااست و اجتماع در گرو برابری اقتصادی 

است، اما جدال برای بدست آوردن قر ت زندگی 

کردن و بدبود اوضاع زنان،  ف اول مبارزه 

طبقاتی پرولتاریا و جنبش سوساالاستی است. جامعه 

ای که  دای زنان طبقه کارگر و آزادیخواه در آن 

شناده نکود، خواهان قوری تغاار م اهر زندگی ضد 

زن نباشد، سن ر نخست را از دست داده است. 

تبعاض علاه زن ی  پدیده اجتماعی و جدانی است. 

به تما  زوایای ست  بر زن باید پرداخت و برای بدبود 

 زیست آنان در تما  عر ه های زندگی جن اد.

جنبش زنان، امروز باید ریکه ای ترین پاسخ ها را به 

این شرایم بدهد. از بامه باکاری برای تما  اقراد 

سال و دستمزد برابر زن و مرد در مقابن  21باالی 

کار برابر تا ی  انتخاب پوشش، مطالبات همان 

امروز و بی قاد وشرط زنان و طبقه کارگر است. 

اتحاد همه جانبه پرولتاریا ایران در گرو پایان دادن به 

هابت مردانه اش است. روز جدانی زن تلن ری است 

بر یادآوری مطالبات ریکه ای زنان و طبقه کارگر. 

امروز رهایی زنان باش از پاش ضرورت جنبش 

 سوساالاستی و طبقه کارگر است.

 

 پانوشت"

 2135اسدند  4 -خبر گزاری تسنا 

 2135مرداد  2 -روزنامه ایران

 2135اسدند  25 -ایسنا

 2135اسدند  24 -کانال تل ر  جدان  نعت
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کارل مارک  پاامبر نبود اما ی  نابغه بود.او به 

داری را   های اساسی ن ا  سرمایه  خوبی مکاناس 

در  وتکریح کرد. با توجه به اینکه در پایان اسدند 

سال جاری با آشی که وزارت کار کابانه رویانی در 

اش تحت عنوان تبخکنامه دستمزدت  برای   آش زخانه

دستمزد سال آینده در دست تداه دارد روبرو خواها  

شد الز  بود به یکی از مبانی ن ری مارک  که کام  

با مس له تعاان دستمزد طبقه کارگر ویقو  ب اران 

های   ایران ارتباط دارد پرداخت و همهنان به کوشش

های گذشته وکنونی یکومت اس می در شکن   دولت

ب ار ومرد  ککور   روزی کارکنان یقو   دادن به تاره

 اشاره کرد.

مارک  درقصن هکت  جلد اول کتاب سرمایه به 

موضوع تکار روزانهتپرداخته است.او که کار 

روزانه را به دو بخشتکار الز ت وتکار 

کند در قصولی دی ر در همان جلد   اضاقیتتقسا  می

دهد که کارگران، دستمزدی را که   توضاح می

کنند ویا ن   گارند بابتتکار الز ت دریاقت می  می

دار سرازیر   تکار اضاقیتآنان به جاب سرمایه

دار در اقزایش سد  تکار   شود.تمامی ت ش سرمایه  می

اضاقیت و کاهش سد تکار الز تو به پاروی از آن 

باشد که ناروی   کاهش سد  دستمزد در کن تروتی می

کار خل  کرده است.البته اعداد و نسبت این دو بخش 

یکسان ناستند وعوامن گوناگونی در تغاار آن نقش 

ساختاری و عوامن -کنند.عوامن تاریخی  بازی می

اجتماعی. کار روزانه به مدد مبارزات بزرگ -سااسی

کارگران جدان نسبت به قرون گذشته بساار محدود 

شده اما این امر در همه ککورها به یکسان  ورت 

های گوناگون طبقه   ن رقته وهمهنان بسااری از الیه

ترین شکلی استچمار   کارگر چون گذشته به ویکاانه

شوند.سقف باالئی کار روزانه به توانائی جسمانی   می

شود.بخکی از باست   آدمی محدود ومکروط می

روز به تمدید قوای جسمانی   وچدار ساعت شبانه

ورویی ناروی کار به مانند هر موجود زنده طباعی 

 یابد.  اختصا  می

های  رقا جسمانی،گسترش کار   تع وه بر محدوده

روزانه با موانع اخ قی روبرواست.کارگر نااز به 

اش را   وقتی دارد تا ناازهای ذهنی و اجتماعی

برآورده کند و گستره و شمار این ناازها را وضعات 

کند.بنابراین،تغاارات کار   عمومی)قرهن (محدود می

های جسمانی و اجنماعی   روزانه در چارچوب محدوده

کند.اما این شرائم محدودکننده ماهاتی   نوسان می

پذیر دارند و آزادی عمن باالئی را ممکن   انعطاف

های متداوتی از زمان   سازند.بنابراین ما با مدت  می

کارروزانه مچ  

هکت،ده،دوازده،چدارده،شانزده،هجده ساعت روبرو 

 هستا ت

،ترجمه 112)سرمایه،جلد اول،قصن هکت ، دحه

 یسن مرتضوی،انتکارات آگاه(

بدین ترتاب مارک  به روشنی عوامن طباعی و 

اجتماعی از جمله موانع اخ قی را در تعاان کار 

روزانه و تقسا  آن به تکار الز تو تکار اضاقی تو 

به دنبال آن در موضوع یداقن سطح معاکت 

ودستمزد مورد توجه قرار داده است.این درعان یال 

پاسخی به آن دسته از منتقدان ن ریه او است که 

کنند یال آنکه   گرائی متد  می  جانبه  مارک  را به ی 

ای ن ریه خود بر تاتار   او در همان مداها  اولاه و پایه

 عوامن متعدد بر مقدار کار روزانه تاکاد کرده است.

یال ن اهی به دست خت وزارت کار یعنی بخکنامه 

تحت  1122122138که به تاریخ  2135دستمزد 

اب غ شد بااندازی . یداقن دستمزد  183122شماره 

لایر که با ایتساب ی  مسکن  122،211روزانه 

لایر  2،222،222لایر و بن ماهانه  822،222ماهانه 

لایر  3،112،112ای به مبلغ   جمعا یقو  ماهانه

آورد.کدا  خانواده ی    شود س والی را پاش می  می

تواند با چنان یقوقی در تدران یتی ی    ای می  ندره

اتا  را اجاره کند در ابتدا و مقدمه بخکنامه دستمزد 

قانون کار  82مربوط به سال جاری، از اجرای ماده 

و در ن ر گرقتن مصالح کارگران در انطبا  هر چه 

باکتر مازان درآمد آنان با سطح معاکت و ه  چنان 

های تولادی و کارقرمایان و شرائم   ه  مقتضاات بن ا

اقتصادی جامعه سخن به ماان آمده است. الطائ تی 

که وزیر کارتعلی رباعیتآن را امضا  کرده است.از 

شرائم اقتصادی جامعه یاد شده اما م ر مسبب این 

شرائم ، کارگران ایران هستند که باید تاوان آن را ه  

های تولادی و کارقرمایان   طور بن اه  ب ردازند. همان

های  ایبان و مدیرانکان و یا   گاری  بر اسا  تصما 

های اقتصادی و سااسی یکومت به   بسته به برنامه

اند و وزیر کار به نمایندگی از دولت،   روز سااه اقتاده

کند و درهمان یال از یدن   ناروی کار را قربانی می

زند.هدیه بزرگ دولت   مصالح آنان د  می

های اقتصادی زیرمجموعه خود   داری به بن اه  سرمایه

و بخش خصو ی که بدای آن را جمعاتی با باش از 

اند.بدین   پنجاه مالاون ندر از مرد  ایران پرداخته

ترتاب تما  ناروی کار ایران، ی  نداد را در مقابن 

خود دارند،کابانه دولت وتما  ناروهای ن ا  اس می 

که درپکت سر یا کنار آن قراردارند. چاز دی ری 

ای بر این واقعات عریان   وجود ندارد که پرده

بککد.آیا زمان تغاار قرا نرساده است  کارگران 

 ایران متحد شوید 
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 *زن در جامعه طبقاتی!
 

 ساناز اله یاری

زن در جامعه ی طبقاتی جن  دو  است. این تندا باان 

جای گاه نامی از جامعه بکریت ناست. بلکه باانی از 

انواع بی یقوقی های اجتماعی همهون دوران برده 

داری، خکونت ها و بی عدالتی های گسترده و در 

ندایت استچمار مضاعف تر زنان است. اگر به مس له 

زنان به  ورت ریکه ای پرداخته نکود، هان 

تغااری در وضعات یقوقی زنان به وجود نمی آید و 

تندا این بی یقوقی از شکلی به شکن دی ر و از 

جنسی به جن  دی ر تغاار می یابد. کما اینکه اکچر 

جنبش های بور وایی  زنان مانند کم ان ی  مالاون 

امضا، این گونه عمن کردند. استچمار در جامعه 

طبقاتی ی  امر قانونی است. و با ت وری اقتصادی 

اجتماعی سرمایه داری پاوند خورده است. تمامی 

قانون های ضد تبعاض و تبصره های تبعاض آماز 

آن در قوانان مدنی و کار نکان ر این امر است که 

استچمار، وقوع یادته ای مانند ی  قتن ناست که قاتن 

و مقتول داشته باشد. استچمار بازتولاد کننده سود و 

انباشت سرمایه برای ساست  سرمایه داری است. و 

مس له رهایی زنان در دل این واقعات نددته است ،تا 

زمانی که ساست  یاک  سرمایه داری است و تمامی 

روابم بر مبنای مالکات خصو ی است ،زن به 

عنوان جن  دو  در خدمت مرد و خانواده باقی 

خواهد ماند. یتی در تمامی خانواده های روشندکر 

 جامعه.

 

 ضرورت پرداخت ریشه ای به مسئله زنان

تمامی یوادث منزجر کننده ای که در  دحه یوادث 

روزنامه ها خوانده می شود، بی عدالتی ها و بی 

یقوقی های اجتماعی زنان در جامعه است که دیده 

نمی شود. این قضای نا امن زندگی برای نامی از 

جامعه نکان می دهد ، که ی  ایدئولو ی ناشی از 

مندعت بازتولاد کننده ی این نا امنی است. زمانی که 

ی  ایدئولو ی باور می شود، برای رسادن به آن هر 

ابزاری مانند خکونت، خراقه، وابست ی مادی و 

اقتصادی و ت وری و ن ریه پردازی های غلم ه  

 سنت می شود.

اینکه زنان به علت قدرت قازیکی کمتر به برده ی  

بی اجر و مزد خان ی تبدین می شوند مایصن 

طباعت ناست، بلکه مایصن قوانان جامعه تقسا  شده 

به طبقات و جامعه پدر ساالر است. جن  دو  بودن  

زنان ی  سنت است. سنتی که در ایدئولو ی جامعه 

طبقاتی و روابم مبتنی بر مالکات خصو ی و 

سودآوری ریکه دوانده و رشد کرده است. برای 

ا  ی یا از بان بردن این سنت ها اگر به  ورت 

ت  ت  عمن شود، زمانی به اندازه تاریخ الز  است. 

با در ن ر گرقتن این امر که این سنت ها قالب عوض 

می کنند و هر روز به شکن های جدیدی تبدین می 

 شوند.

 

نابجایی جنبش های بورژوایی در دفاع از حقوق 

 زنان

مطری کردن مطالبات یقوقی زنان در اجتماع توسم 

جنبش ها امری است که مترقی بودن ی  جنبش را 

نکان می دهد. جنبش ها و طاف های گسترده ای از 

قعاالن سااسی و مدنی هستند که به مساله زنان نمی 

پردازند و یا در الویت قعالات شان قرار نمی دهند. 

در کنار این جنبش ها، جنبش های بور وایی زنانی 

ه  هستند که موضوعات و ماهات شان تندا با طری 

 سطحی  مطالبات  یقوقی زنان شناخته می شوند. 

نابجایی این مطالبات و نحوه ی مطری نمودن راه ین 

های این جنبش ها، به این دلان است که مطالبات 

بری  زنان اگر به  ورت سطحی باشد، نه تندا 

مککلی از زنان ین نمی شود بلکه مکک ت عما  

تری ایجاد می کند. مطالبه ی  ط   برای زنان ی  

مطالبه  حاحی است، ولی اگر قبن از آن خواستار 

ایجاد قر ت های شغلی برابر با دستمزد برابر با 

مردان نباشا ، و این امر در جامعه اتدا  نااقتاده 

باشد؛ زنی که تا دیروز وابست ی مادی و اقتصادی به 

همسرش داشته است، بعد از ط   دچار بحران مادی 

می شود که ممکن است آن را به کارگر جنسی بدل 

نماید. نمی توان به زن  ی  کارگر که یتی در بدترین 

شرایم روابم خانوادگی زندگی می کند به سادگی 

گدته شود که ط   ب ارد. ع وه بر این تا زمانی که 

جامعه به ی  زن تمطلقهت در قالب سنت به عنوان 

مورد جنسی آزاد می ن رد، چ ونه می توان امنات 

روانی این زن را تضمان نمود. این ی  مچال بود تا 

یساسات و عم  پرداختن به مطالبات بر ی  زنان 

 نکان داده شود.

در مطالبات یقوقی و اجتماعی زنان و مبارزه با بی 

عدالتی و خکونت علاه زنان، این ی  امر واقعی 

است که اگر ترتاب مطالباتی و مبارزه برای بدست 

آوردن شرایم زندگی برابر زن و مرد رعایت نکود 

و بدست نااید، نمی توان به سادگی بعضی از 

مطالبات  حاح را مطری نمود. مس له یجاب زنان و 

ی  انتخاب پوشش مطالبه ی قانونی و انسانی زنان 

است ولی زمانی شدنی است که قانونی مبنی بر 

هرگونه عد  تعارض قازیکی و جنسی و روانی بر 

زنان به اجرا در آمده باشد و دولت موظف باشد به 

 ورت ساستماتا  از طری  رسانه ها و ... این 

 ا ن را آموزش بدهد که زن کاالی جنسی ناست.

مطالبه ی  کار زن، خاری از خانه بدون اجازه 

همسر، مطالبه ای است که وابست ی مادی و 

اقتصادی زنان را ین می کند و  حاح است. اما 

مطری نمودن آن به  ورت شعاری، مکک ت 

زیادی را بوجود می آورد. زن و مردی که به آنان 

آموخته شده است، که زن در اولویت باید در خدمت 

مرد و خانواده باشد و قوای جسمی و جنسی مرد را 

بازتولاد کند، به بهه ها رسادگی نماید و مس ولات 

کارخان ی را داشته باشد. اگر زن بخواهد با ین 

نکدن این سنت  غلم در خاری از خانه ه  کار کند، 

در واقع کار دوشادت را پذیرقته است. برای مطری 

نمودن  حاح این مطالبه ی انسانی باید دولت و 

دست اه های اجرایی را موظف نمود، تا ندادها و 

موسساتی مانند مددکود  های رای ان برای ن ه 

داری و آموزش  حاح بهه ها و همهنان آش زخانه 

هایی که غذا با قامت ارزان عرضه کنند را ایجاد 

نماید. همهنان دولت موظف باشد به  ورت قانونی 

از یقو  زنانی که کارخان ی انجا  می دهند یمایت 

کند و آنان را بامه عمر و درمانی نماید. در راستای 

اجرایی نمودن تمامی این مطالبات برابری طلبانه 

یقو  اجتماعی زن و مرد ، همهنان باید قرهن  

سازی شود که کار خانه و محام زندگی ی  کار 

مکتر  است و تندا وظاده زنان ناست،  و زنان باید 

در تمامی امور روابم خانوادگی برابر با مردان 

 باشند.

 

 کلید رهایی واقعی زنان در پیوند با جنبش کارگری

استچمار مردان کارگر همهون استچمار زنان، مبتنی 

بر روابم سودآوری و مالکات خصو ی است. این 

ن ا  سرمایه داری است که قوانان ضد بکری را 

تصویب می کند و استچمار انسان توسم انسان را 

امری بدیدی و طباعی نکان می دهد. منط  سود و 

انباشت سرمایه در ن ا  سرمایه داری راه را برای 

هرگونه روابم غار انسانی در خانه و چه در کارخانه 

هموار می کند و از آن بدره می جوید. مردی که 

کارگر است استچمار می شود و زنی که کارگر است 

استچمار مضاعف تر. برای بدست آوردن ی  انسانی 

و رهایی واقعی همه زنان باید جامعه متککن از زنان 

کارگر و مردان کارگر به رهایی دست یابند. و این 

امر محق  نخواهد شد تا زمانی که منط  سود تعاان 

 کننده سرنوشت انسان ها است.

 

مطالبات بری  برابری طلبانه زن و مرد، اع  از ی  

ط   و ی  یضانت قرزند و ی  یقو  و دستمزد 

برابر در مقابن کار برابر با مردان و... مطالباتی 

است که دولت باید همان امروز به شاوه ی درست و 

از همه ی جوانب به آن ب ردازد و عمن نماید. زنان 

از ن ر یقو  اجتماعی ، قرهن ی، سااسی  

واقتصادی با مردادن برابر باشند. دولت ها موظف 

هستند قوانان الز  را تصویب و به اجرا در بااورند. 

تا زمانی که هر انسانی اع  از کارگران ،زنان و 

کودکان کار از بند استچمار و زندگی غار انسانی 

بطور کامن رهایی یابند، باید ت ش نمود تا هر مطالبه 

ی انسانی و قانونی و  ندی به روز دست یاقته شود، 

و این وظاده هر قرد و جنبکی است که خود را 

 مترقی معرقی می کند.

 

، در 2135*توضاح" این مقاله اولان بار درشدریور

نکریه گا  منتکر شده و به مناسبت  روز 1شماره 

 جدانی زن برای این شماره ویرایش شده است. 
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 یادداشت

 *سازشی درکار نیست!

 امیرحسین محمدی فرد

توان قضای آشتی مسلسی  بدترین موقعاتی است که می» 

قسسرمسا کسسرد... تسسدسسدیسسدهسای ریسساسس   را در ککسسور یسسکسس 

جمدوری جدید آمریکا علاه ایران شرایم لزو  آشستسی 

 »ملی را اقزایش داده است

کلمات باال اقاضسات ریساس  دولست ا س یسات اسست. 

انسانی بدون تصویر و  سدا، امسا وظساسدسه شسنسا  از 

در تقابن با تددید های آمریکا می گسویسد.  »آشتی ملی»

در ابتدا باید گدت که روی  سحسبست خساتسمسی کسسانسی 

است که قرباناان وضع مسوجسود هسستسنسد. مسحسرومساسن 

،طبقه کارگر و زنان بی یقو  و مرد  زخ  برداشتسه 

تصما  ب ارند. پوچی ایسن  »آشتی»باید برای هرگونه 

کلسمسات از یسال و روز  راویسش پساسدا اسست   مسبسلسغ 

سازش با یاکمات بور وازی، کسی اسست کسه بسودن 

 اش در هاله ای از ابدا  است 

تحری  و تددید هسای آمسریسکسا از زاویسه مسرد  آزادی 

خواه وطسبسقسه کسارگسر مسحسکسو  اسست ومسقسابسلسه بسا آن 

ضروری است.  اما این  ف بندی علاه تسمسا  سسبسب 

سازارن  نا امنی است.  بسدون شس  دخسالست مسستسقساس  

غرب وککورها منطقه در خاورماانه و مناقع سرمایه 

داری، امنات سراسر جدان را گروگان گرقستسه اسست. 

تروریست نامادن  مرد  ایران به برکت  ساساسست هسای 

بور وازی ایران و یاکمات اش، در کنار  آتار تحری   

و خطر دخالت ن امی  چند ساله، و هجو  به معساسکست 

 طبقه کارگر به این بدانه، مساله جدیدی ناست. 

 »آشستسی مسلسی»در ابتدا باید یادآور شد، پسرچس  داری 

بسسرای ریسساسس  دولسستسسی کسسه آغسسازگسسر مسسحسسرو  کسسردن  

دانکجویان از تحصان بود، و اولان تحری  هسای ضسد 

انسانسی در ایسن دوره  سادر شسد، زیسادی مضسحس  

است.  در ادامه باید تاکاد کرد که  سف بسنسدی عسلساسه 

تددید هسای ضسد انسسانسی ربسطسی بسه ا س ی طسلسبسان 

ورشکسته ،معتدلان امروزی و ا ول گرایان نسدارد. 

یاکامت سرمایه داری ایسران در تس ش اسست تسا بسه 

عنوان تندا آلستسرنساتساسو خسودش را مسعسرقسی کسنسد. امسا 

رهایی از وضسع مسوجسود کسار جسنسبسش هسای دیس سری 

 است.

 

گسا  ویسرایسش  2*توضاح " این یادداشت برای شماره 

 شده است.
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 سینمای گرسنگی
 2سینما نوون اهی به جنبش 

 نوشته و گردآوریِ رهام یگانه

))سینما نوو نشان می دهد که خشونت ، رفتار 

  2طبیعی گرسنگان است((

 بستر تاریخی 

منطقه ای به نا  آمریکای التان وجود دارد که بخش 

اع   قاره آمریکا را از شمال مکزی  تا جنوبی 

 ترین مناط  شالی و آر انتان را در بر می گارد.

تداج  اروپایاان به این سرزمان و جریان مداجرت از 

همه نقاط عال  به منطقه ی آمریکای التان ، آن منطقه 

را محن ت قی تمدن ها و قرهن  های مختلف درآورد 

ً برزین را ه  به ککوری چند ملاتی بدل  که طباعتا

 کرد.

قرهن  برزین ریکه در قرهن  پرتغالی دارد و 

آقریقایی ها تاتار بسزایی روی قرهن  

 )موساقی،رقص،زبان،مذهب و...( برزیلی گذاشتند.

به لحاظ سااسی ، گرایش ا لی به نوعی توسعه 

بود که از دل سنت پوپولاستی برزین می  1گرایی

آمد.پوپولاس  ی  زبان شبه سوساالاستی به ن ر می 

آمد اما در یقاقت ی  نوع سرمایه داری ، با سااست 

اقتصادی سرمایه گذاری های خارجی بود که با عوا  

قریبی و همهنان با تحری  کردن ایساسات 

ناساونالاستی ، توده را بسان می کرد و منازعات 

 سااسی را آرا  می کرد.

با نزدی  شدن جکن های نخستان سده استق ل برزین 

_ آغاز دهه باست _ تداه یماسه های تاریخی ناز در 

برنامه کار قالمسازان برزیلی قرار گرقت ، قصن 

هایی از زندگی شدادان استق ل و رویداد های آغاز 

استق ل برزین ، موضوع های مدمی بودند که به قال  

 برگردانده شد.

که مدمترین جریان زیبایی شناسی رئالیسم جادویی 

ادبی آمریکای التان به شمار می رقت و می کوشد 

واقعات دی ری در برابر واقعات بور وایی غرب 

قرار دهد و بجای آن ، واقعاتی از قرهن  بومی و 

منطقه ای همراه با ابداعات مدرناستی و عنا ر 

خاالی را عرضه کرد ، که بر قالمسازان سانما نوو 

 تاتار بسزایی گذاشت.

گابرین گارساا مارکز از مدمترین نویسندگان رئالاس   

 جادویی

قالمسازان جدان سو   به سانما همهون ابزاری 

سرگر  کننده و سودآور ن اه نمی کردند، بلکه آن را 

چون ابزاری نارومند و تاتار گذار بر جمع و ناز 

وساله ای برای تحکا  ارزش های قرهن ی و ارتقای 

سطح آگاهی طبقاتی )با تاکاد بر طبقه محرو ( به کار 

می گرقتند. همهنان ))ندای خل (( برایکان مدمتر از 

 خود سانما و هنر بود.

در پر جمعات ترین ککور سینما نوو قالمسازان جنبش 

تا یدود  2312آمریکای جنوبی یعنی برزین ، از سال 

، در برابر سلطه ی ام ریالاس  و زیبایی 2322سال 

 شناسی بور وازی مبارزه کردند.

این قالمسازان به شدت بر ضد سنت قالمسازی برزین 

اللد ی آن  )ترجمۀ تحت  8معروف به سانمای چانهادا

آت و اشغال قرهن ی( بودند که باکتر قال  های مبتذل 

و هالاوودی موزیکال، با بودجه های ک ن بودند و با 

مایه های کمدی ،  رقا ابزاری برای انباشت سرمایه 

و روای مصرف آپاراتو  هالاوودی و جذب مرد  

 بود.

به  5با قال  ))زندگی بی تمر(( 2311در سال 

کارگردانی نلسون پریرا دو  سانتو   رسما جنبش 

 سانما نوو شروع به کار کرد.

قالمسازان این جنبش برای مبارزه با انحصارات 

کم انی های توزیع قال  های آمریکایی ، شرکتی به نا  

 ))دی قالمز(( تاسا  کردند.

 یک ایده در ذهن،یک دوربین در دست

اعضای سانما نوو در اواین شروع کارشان ققم یازده 

 ندر بودند اما تا پایان دهه تعدادشان به سی ندر رساد.

 2312گلوبر روشا رهبر  این جنبش بود. او در سال 

مانادست جنبش سانما نوو را با عنوان ))زیبایی 

 شناسی گرسن ی(( نوشت.

همهنان او اولان کسی بود که نخستان پاروزی ها را 

در جکنواره های بزرگ به دست آورد که ندایتا با 

توانست جایزه ی بدترین  1قال  آنتوناو دا  مورتا 

 ب ارد. 2313کارگردانی جکنواره ی کن را در سال 

او آوان ارد ترین قالمساز سانما نوو بود و  با استعاره 

تداجمی جدان سو  را -ی گرسن ی ، وضعات مندن
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 بازنمایی می کرد.

از مدمترین آتار او می توان به گردباد ، خدای سااه 

شاطان سداد ، آنتوناو دا  مورت  ، شار های هدت 

سر ، سرسختان ، زمان در ویکت و مستند کوتاه 

 آمازون آمازون اشاره کرد.

نلسون پریرا دو  سانتو  ه  از مدمترین قالمسازان 

این جنبش بود که تا امروز ه  قال  می سازد و 

 مدمترین قال  او زندگی بی تمر است.

روی گوئرا از دی ر قالمسازان مد  این جنبش است 

که با قال  تدن  ها ، شکارچاان و خدایان بزرگ 

 مطری شد.

از دی ر قالمسازان سانما نوو می توان به گوستاوو 

 دال و کارلو  دیه گو اشاره کرد.

 ویژگی های زیبایی شناسانه و گرایشات ایدئولوژیک

وقتی این جنبش شروع به کار کرد ، تعداد تولادات 

سالاانه ی قال  ققم به سی عدد در سال می رساد اما 

بعد از قعال شدن جنبش ، در پایان دهه شصت ، این 

 رق  به چدار برابر رساد.

به لحاظ استداده از نابازی ر و استداده مستندگونه از 

مکان های واقعی قالمبرداری بساار تحت تاتار 

ن ورئالاس  ایتالاا بودند که اغلب درگار بازنمایی طبقه 

ی کارگر و قکر محرو  بودند، همهنان تحت تاتار 

موی نوی قرانسه از لحاظ توجه به ن ریه مولف 

بودند که با بودجه های ک  می توانستند هواداران 

 زیادی را ه  پادا کنند . 

گلوبر روشا مولف گرایی در سانما را واکنکی در 

برابر سلطه ی هالاوود می دانست. به زع  او ساختن 

قال  هایی که مدر شخصات قالمساز را بر خود داشته 

 باشد خود جنبه ی انق بی دارد.

همهنان گرایش به ت وریزه کردن پراتا  سااسی 

سانما باعی شد که سااسی ترین قال  های سانمای کن 

 آمریکای جنوبی را تولاد کنند.

در کن سانما نوو تلداقی از تاریخ و اسطوره، دغدغه 

های شخصی و اجتماعی ، واقع گرایی مستند گونه و 

 سوررئالاس  ، مدرناس  و قولکور بود.   

قالمسازان سانما نوو می خواستند معض ت و 

مکک ت اجتماعی ملت خود را نمایش دهند، و با 

نوعی ناساونالاس  مرد  گرا دست به نقد ام ریالاس  و 

شاوه های تولاد قال  بور وازی زدند. البته هر کدا  

از آن ها می خواستند به ی  نوع قردیت و استق ل 

 در قالمسازی برسند.

رابرت است  و راندال جانسون معتقدند که جنبش 

 سانما نوو دارای سه مریله است "

را در بر می  2318تا  2312مریله ی اول " از سال 

گارد . این مریله که نکان دهنده ی ان ازه ها و 

اهداف این جنبش بود ، به محله های ققار نکان و 

مکک ت اجتماعی و اقتصادی طبقه ی کارگر و 

 گرسن ان روی آورد.

خصو ا در آتار روشا توجه به مناس  و رقص 

 های بومی و همهنان عک  به طباعت بارز بود. 

 می باشد. 2314تا  2318مریله ی دو  " از سال 

رئا  جمدور دموکرات محبوب مرد   2318در سال 

با کودتای ن امی برکنار شد و برزین با  2، خوآ گوالر

ریاست جمدوری اومبرتو د آلنکار کاستلو برانکو بار 

 دی ر به ی  یکومت ن امی استبدادی تبدین شد.

سال طول ککاد و  12دیکتاتوری ن امی به مدت 

با تصویب قانون اساسی جدید  2312همهنان در سال 

که به شدت ضد کموناستی و ناساونالاستی بود ، با 

یمایت دولت آمریکا محدودیت های زیادی را برای 

 انق باون ایجاد کرد.

در این وضعات هنرمندان سانما نوو ایمانکان را 

نسبت به آرمان های خود و وظاده ی یدن دموکراسی 

 را از دست دادند.

قالمسازان در این دوره با ی  ن اه غ  ان از نسبت به 

نبود گوالر ، دست به تجزیه و تحلان شکست 

پوپولاس  ، توسعه گرایی و روشندکران چپ زدند و 

 وارد جریان انتقادی تری شدند.

است که به   2321تا  2314مریله ی سو  "از سال 

(( ه   4تروپاکالاست-عنوان مریله ی )) آد  خوار

 مطری می شود.

تروپاکالاس  ی  جنبش هنری در برزین در اواخر 

بود که به نوعی تلداقی از هنر مبتذل و  2312سال 

آوان ارد بود و گرایش کلی اش به تلدا  قرهن  

 بومی برزین و تاتارات خارجی بود.

قال  های تروپاکالاس  نوعی تجلان کما  و گروتس  

قرهن  عامه پسند بومی بودند و بر خ ف سانما نوو 

که با اغراض آموزشی بر عقب ماندگی زندگی در 

روستا های برزین پا قکاری می کرد ، قرهن  عامه 

 را لبریز از نکاط و خردمندی به تصویر می ککاد.

مورخان سانما ، آد  خوار را در اینجا ه  به معنای 

واقعی کلمه ه  به معنای استعاری اش به کار می 

برند، به این معنا که قرهن  ا ان برزیلی با یر  

و ولع تاتارات استعماری را جذب می کند. در این 

رابطه ، گلوبر روشا در مقاله ی زیبایی شناسی 

گرسن ی به خوبی این استعاره و جای اه انق بی 

خکونت  برای مبارزه با ام ریالاس  را توضاح می 

آد  -دهد. همهنان او این چپ شادمان )تروپاکالاس 

خواری( را نقد می کرد و می گدت که مرد  را به 

 رهایی آنارشاستی هدایت می کند.

گلوبر روشا در این اواخر بساار اقراطی شده بود و 

موی نوی قرانسه و ن ورئالاس  ایتالاا را که در شکن 

گاری سانما نوو تاتار داشتند را نقد می کرد و اع   

می کرد که انق ب جدان سو   ه  هالاوود ه  سنت 

سانمای مولف اروپا به نمایندگی قالمسازانی چون 

 گدار و روسلانی را سرن ون خواهد کرد.

پ  از آخرین قاز جنبش سانما نوو می توانا  به 

جنبش سانمای سو  در آر انتان اشاره کنا  که به 

 نوعی ادامه ی سنت سانما نوو بود...

 پی نوشت ها :

Cinema Novo  به معنی سانمای جدید 

مقاله ی زیبایی شناسی گرسن ی نوشته ی گلوبر 

 روشا

Developmentalism 

Chanchada 

Vidas Secas 

Antonio das Mortes 

João Goulart 

cannibal-tropicalist 

 منابع :

تسساریسسخ سسساسسنسسمسسا ، دیسسویسسد بسسوردول ، کسسریسسستسساسسن 
 تامسون،ترجمه روبرت  اقاریان،نکر مرکز

سانمای سو ،چک  انداز سساسنسمسای آمسریسکسای التساسن ، 
مسسجسسمسسوعسسه مسسقسساالت،مسسحسسمسسد  سسدسسری،سسساسسد سسسلسساسس  

 غدوری،انتکارات مرکز قرهن ی ماچا 

سانمای سااسی ککسور هسای جسدسان سسو  )آمسریسکسای 
التسسساسسسن(،تسسسرجسسسمسسسه و تسسسدویسسسن ایسسسمسسسد ضسسسابسسسطسسسی 

 جدرمی،انتکارات با وند

سانمای جدان سو  ، تالاسف جسمسال امساسد ، انستسکسارات 

 قالمخانه ایران _ اداره کن تحقاقات و روابم سانمایی

استعمار و ضد استعمار در سانما ، ترجمه پرویز شسدسا 

 ، انتکارات تو 
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