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 آید؟!! کار  دیگری از ما بر می  likeو   shareیا به غیر از  مارس هشت   شادباش   
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 2حدیث بی قراریِ آنان!

 سیاسی در ایرانای به وضعیت زنانِ زندانیِ  اشاره

 

 مانا هدایت

 

  اند گيِ سرد و ساکن، گير افتاده گي، زنده بندانِ زنده ها در یخ آن

 ها را کنار زنيد،  البرز، دماوند، زاگرس، دنا ! پرده

 ها لحظاتِ دیدن را، طنينِ صدا را دگر بار به تجربه نشينند.  بگذارید از وراي مه و غبارِ آن

 

گانِ پويايي سخن گويد  آن زنده وزِ جهانيِ زنان، اين نوشته سرِ آن دارد تا ازمارس ر ۸داشتِ  در گرامي

ها و پستوهاي زمان رانده  گاه گي به مخفي برند! باز با يورشِ تيره در مي اي جان به که هر بار از مهلکه

 خودم و بسياري از خودم! از اوي خود سخن خواهم راند. شوند. مي

                                                            
از احمد شاملو "قراری ماهان حدیث بی"اشاره ای به شعر  1  
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گذرد  زماني مي در بردگاني که روزي تابو شکن بودند و حال مدت دگان. جان بهدر بر و دوباره جان به   

گاني که خود خوب  هدر برد به کنند. جان زندان خانه آويزان مي درِ کشند و بر سر که تابو به رشته مي

گاني  هدر برد به شان به ارمغان آمده. جان کشند از ديارِ فراموشي براي اي که بر چشم مي دانند سرمه مي

باري از تجارب و  اي با کوله گانِ مدفون شده برده رد به اند. جان لکن ماندهاَ که در نقلِ روايت خود نيز

نشين شوند در کنار شور و  زنند و تجاربي که اگر هم خاطرات. خاطراتي که بخشي از تاريخ را رقم مي

اي را در جامعه به  حساب شده شمار و هاي اجتماعيِ بي توانند حرکت انرژي و دانشِ برنادالن مي

که قادرند  هايي  گذارند. حرکت نمايش

رسوايي مذهبيونِ  کوسِ

الواقع  حاکم که في

اند و  صاحبانِ سرمايه

گران تمامي  ويران

بنيادهاي اجتماع را 

بيش از بيش به صدا 

 در آورند. 

گويند هر متن  مي

اي  حکمِ نامه

خصوصي را دارد که 

يابيم و چون بر کاغذ نگاشته  شود و ما خود را در آن مي ميبراي هر کدام از ما پست 

خواهند بر  ها مي کنند. آن نماياند. اين سطور نيز همين قصد را دنبال مي گان نيز روي مي شود بر همه مي

ها را بر آن دارند تا اوي خود را از وراي ساعت شني  بردگان زنند و آن در جان به کلون در تک تکِ

هاي سياه و سردش بر  گون ماسه ناک محبوس مانده و ذرات تيغ ساعتي که در بهمني هولببينند. همان 

در  خواهد بر دنيا هوار زند که جان به ي جاري در اين جمالت مي لغزد. و نيزانديشه هامان مي مهره
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. ايد شان کرده کردند به فراموشي سپرده شوند ولي حقيقت اين است که فراموش بردگان هرگز فکر نمي

گان نفس  هدر برد به ها را در شرايطي قرار داديد تا تن به فراموش شدن بسپارند. اما هنوز اين جان و آن

 هاي سخت را کنار زنيم.  اي که بايد سنگ گانِ مدفون شده ايم. زنده اند. ما زنده دهنها ز کشند. آن مي

 

 بر ما چه گذشت؟ بر ما چه مي گذرد؟

در بردگان روز  به گذرد با همت و تالشِ بسياري از جان سيِ ايران گذشته و ميچه بر  زنانِ زندانيِ سيا آن

گاني که محبوسِ ساعتِ شنيِ روزگار نشدند و  هدر برد به همان جان شود. گان آشکارتر مي به روز بر همه

ها و  گاه بردگاني که با استفاده از قدرتِ زبان و قلم بر مخفي در يا اگر شدند خود را رهانيدند. جان به

کار  هايي از تاريخِ کشورمان به افکنند و در جهتِ آشکارسازي و بيان بخش پستوهاي زمان نور مي

ي  را به بوته اند تا آن ي اخير که اقتدارگرايان و صاحبانِ قدرت بر آن همان تاريخِ سه دهه گيرند. مي

اي از  هاي تحريف شده روايت خواهند هيچ روايتي بر جاي نماند جز همان ها مي فراموشي سپارند. آن

اش هستند. بنابراين قبل از ورود به بحثِ اصلي بايستي خاطر نشان ساخت که نه  تاريخ که خود نگارنده

جهان قدردانِ زحماتِ  زنان و مرداني هستند که در راه نفيِ  تنها اين سطور که تماميِ آزاد انديشانِ

 دارند.  فراموشي و احياي تاريخِ سترون شده گام بر مي

– هاي سنگينِ قدرت سلطه بر ذهن مان چه گذشت؟ چه شد که سايه و اما بر ما زنان از فرداي آزادي

گي،  گي فرو نشاند؟ چگونه به اخالقِ برده هويت و شخصيت ما فرود آمد و ما را در تيره  –زبان  –انديشه 

زنند تن داديم؟ چرا بسياري از ما  يها دامن م اي که حاکمانِ اسالمي به آن چرايي شگري و بي ضدِ آفرين

 جويي به دنياي درون تنها سپرمان شد؟ چنان با جهانِ بيرون بيگانه شديم که سکوت و پناه آن

مان به  گاني جوان که همسران سال. ما آزاد شديم! بيوه 32تا  8۸ما آزاد شديم! دختراني با ميانگين سني 

ها کشته شده بودند. ما آزاد شديم! زناني جوان که  رگيريهاي اعدام سپرده شده بودند و يا در د جوخه
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مان نيز با ما آزاد شدند. ما آزاد شديم! مادراني جوان با کودکاني آسيب ديده. کودکاني که يا  همسران

ها نگهداري کرده بودند.همان  مان از آن هاي مدتي را با ما در زندان سپري کرده بودند و يا خانواده

خورده  نگريستند. ما آزاد شديم! مادراني سال نگامِ مالقات با ترس و وحشت به ما ميکودکاني که به ه

ام در زندان به سوگواري بنشينيم. مادراني که در زندان  که حتا نتوانستيم در غمِ از دست دادنِ فرزندان

 مادرِ همه بوديم جز خويش!  

ها را  هاي اقوام. همان نزديکاني که آن هخورده چه گذشت جز چشيدنِ طعمِ تلخِ کناي بر مادرانِ سال

ي احترام  هايي که شايد در کنجِ خانه به ديده شان. همان همسايه کردند به فنا کردنِ فرزندان محکوم مي

نگريستند و در کوچه  ها مي به آن

ها  ها گريزان. آن و خيابان از آن

چه کرده بودند  جز بال گستردن 

. بر خانواده و حمايت از فرزندان

جز درد و رنج فرو خوردن تا دمِ 

جا سخن از ان مادراني  مرگ. اين

نيست که توانستند به افشاگري 

چنان به  بپردازند و هم

هاي خود در اشکالِ  فعاليت

مختلف ادامه دادند. اين سطور 

البته قدر دان و دست بوسِ 

جا سخن  هاست تا به ابد. اين آن

از مادراني است که اين امکان را 

ند. مادراني از نداشت

هاي کوچک. مادراني  شهرستان
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ي عشيره و اقوام. مادراني که نخواستند به اين قوانين تن دهند و طعمِ  محصور در قوانينِ نا نوشته

شان اين نزديکان و دوستان بودند  زهرآگينِ زندان و از دست دادنِ فرزندان را چشيدند ولي پس از آزادي

  ها مي آزمودند. ايي حکومتي را بر آنه که نادانسته و ناخواسته روش

کند و  طورِ غير مستقيم ديکته مي اسالمي بر مردم ما به همان آييني که بيش از سه دهه است حکومتِ

سوزي و محبتِ اقوام و دوستان بر  ديگر بيگانه. همان رفتارهايي که به نامِ دل ما را بيش از بيش با يک

وار نشدند در غم از دست دادنِ  ها که حتا با آنان سوگ انخورده  روا داشتند. هم مادرانِ سال

ها آزاد شدند  تر بود. آن ناک گانِ جوان اما شرايط بسيار هول گي. بر بيوه شان، همان عاشقانِ زنده فرزندان

ها آزاد شدند با فرزنداني به يادگار مانده از دورانِ کوتاه و پر تالطم اما فراموش نشدنيِ  اما تنها. آن

توانستند در مدرسه بگويند مرگ را همان متوليان سرودِ  گيِ مشترک. فرزنداني که حتا نمي دهزن

هاي  ها موردِ اهانتِ خانواده بسياري از آن اند. شان تحميل کرده گاهي بر پدرهاي ناديده صبح

د. و در اين ميان رو بودن گرفتند. بسياري براي قيوميتِ فرزندان با موانعِ قانوني روبه شان قرار مي همسران

هايي بودند که تا به امروز  ها همان آميز. آن آميز از طرفِ دوستان و آشنايان. ترحمي تحقير نگاهي ترحم

عنوانِ يک بيوه زنِ  هايي بودند که در محيطِ کار به ها همان پندارند. آن شايد خنده را بر خود حرام مي

هايي بودند که هر بار مجبور به تغييرِ محلِ  ها همان نگرفتند. آ جوان موردِ تحقير و يا تهديد قرار مي

چون بقيه از داشتنِ مشاغلِ دولتي و خصوصيِ مرتبط با دولت منع  ها که هم شدند. همان کارشان مي

سازي شده بودند. هر بار فرياد زدن بر سرِ  شان نيز پاک ها که از مشاغلِ قبلي شده بودند. همان

ها را فرسوده کرده!؟ آماري در دست هست!؟ چند بار  شان چقدر آن خصيکارفرماي متجاوز به حقوقِ ش

خند زنان همسايه قرار گرفتند که چرا او ناتوان  گشتند موردِ ريش زير و متين به خانه باز مي وقتي سربه

برده  در به هايي که اين بيوه زنانِ جوانِ جان است در يافتنِ مردي باالي سر. ناتواني!!! چه بسيار بودند آن

گي، قابل فراموشي بوده  ها، آن عاشقانِ زنده کردند به فراموش کردنِ همسران. اما آيا يادِ آن را وادار مي

خودي خود معضلي عميق است ولي   ي ما به شان!؟ اگرچه بيوه بودن در جامعه و هست براي همسران

توانستند بگويند  ها حتا نمي بود چرا که آن تر مي در بردگان مسئله باز هم بغرنج به براي اين جان
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هاي  جا الزم است خاطر نشان کنيم  که ما از ايرانِ سال اند. در اين شان را چگونه از دست داده همسران

هايي که بيانِ زنداني بودن با مخاطراتِ زيادي همراه بود. و چه فرسوده  زنيم. سال به بعد حرف مي 32

شان حکم آزادي را امضا کردند.  جوان.  بسياري با همسران گانِ شدند و ساکت، اين به اجبار بيوه شده

شد به  رس بود شايد بهتر مي هاي رسمي و عاطفيِ آنان در دست راستي اگر آماري از طالق به

کار،  دوباره از صفر شروع کردن زندگيِ  سازي شده و بي شان آگاه شد. شوهران اغلب پاک   شرايط

همراه داشت. برخي از آنان ترجيح  باري ناگفته از خاطرات را هم به بار کوله گي که اين مشترک. زنده

ها در اين  گي آن ها خبري نداشته باشند. اي کاش سري به زنده شان از سوابقِ آن دادند حتا فرزندان

ها محکوم شدند در بدبخت کردنِ ديگري. و  شد تا ببينيد چندين هزار بار هر کدام آن ها زده مي سال

شدند به ناکار آمدي. و حتا در بسياري موارد  چون هميشه اين زنان بودند که محکوم مي ز همبار ني اين

داند  ي زن خانه! کسي مي شدند با نشان محترمانه ها محبوس مي همين زنان توسطِ همسران در خانه

دم بر  گاه و نتوانستند شان بودند به هر صبح چند نفر از اين زنان شاهد قفل شدن درب خانه بر روي

آورند.  برخي براي فرار از خود به روزمرگي دنيا روي آوردند و مال اندوزي بيمارگونه. برخي نيز درمان 

چنان دچار سردرگمي شدند که ناخواسته متوسل شدند به خرافات.  تر. برخي آن درد خود در فرزندان بيش

هاي مديدي است  زند و حال مدت تر دامن مي تر و گسترده خرافاتي که سيستمِ حاکم هر روز بدان بيش

گذرانند. فقط  ي خرافات و واقعيات روزگار مي شده دانند در مرزِ مخدوش که بسياري خود نيز نمي

گرايي مذهبي و حاال دير  گوييم که روزگاري تابوشکن بود و افشاگرِ خرافه عنوانِ نمونه از کسي مي به

مان در  هاي همسايه ...  ما آزاد شديم ولي انديشه سال بندد بر درختِ کهن ي سبز مي زماني که پارچه

مان پر بود از مراقبان.  جنبانديم اطراف ها و ادارات مدفون شد چرا که تا سر مي پشتِ درهاي خانه

هايي نگران از تکرارِ تجارب آن دوران. حکومت اما سرخوش از اين  گي. خانواده مراقبان حکومتي و خانه

ترِ اطرافيان. با  هاي بيش زد به مراقبت چه بسيار مواقع که آگاهانه دامن ميگم شدن ما در خودمان. و 

گي و ماهانه. با ندادنِ پاسپورت. با  ها بدونِ دليل. با طوالني کردنِ مدتِ امضاهاي هفته هجوم به خانه

تا داد  دست هم مي هاي گزينشي موسسات و اداراتِ دولتي. و اين همه دست به ها در بخش صالحيت ردِ
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تر شويم. و اما اکثريتِ ما دخترانِ جواني بوديم  ي خود و در ميانِ مردمِ خود بيگانه و بيگانه ما در جامعه

خواستيم ادامه تحصيل دهيم و بسياري از ما نتوانستيم. چرا  پر شور و سرشار از انرژي. دختراني که مي

گاهي  که موفق به اخذِ مدارکِ دانش مان  بودند. و آن تعدادي هم ها نگرانِ مستقل بودن که خانواده

گانِ  کاران جوان و داراي سوءِ پيشينه! تحصيل کرده کاران قرار گرفتيم. بي شديم اغلب در خيلِ عظيمِ بي

گاه اما مجبور بوديم هويت ديگري از خود نشان دهيم. هويتي  هاي اسارت. و در دانش دار. ستاره ستاره

ي سياسي چقدر هراس  د در آن دوران )و اکنون نيز( داشتنِ سابقهگاه متغاير با خودمان. يادمان باش

مان آمد. ما دخترانِ زيرِ سوال رفته. ما  هاي خصوصي انگيز بود از ديدِ ديگران. و اما چه بر سرِ زندگي

ي  دار شده. اما چرا زير سوال رفته؟ مسئله ي بخت رفته و عروسانِ مشکوک و زنانِ خانه دخترانِ به خانه

اي از  گي مطرح نشده بود و هنوز در هاله ز به دختران و زنان در زندان در آن زمان بدين گستردهتجاو

هر حال هر  ابهام قرار داشت. مردم چيزهايي شنيده بودند. بگذاريد مسئله را طورِ ديگري ببينيم. به

ايستي روزي اين کند بايستي افشا شود و ب جنايتي که رژيم عليه زندانيانِ سياسي اعمال کرده و مي

گوي جناياتي که مرتکب شدند باشند. و براي آن محاکمه شوند. ولي اين يک طرفِ  اقتدارگرايان پاسخ

ي باکره بودنِ دختران بسيار قابل  شان مسئله قضيه است. طرفِ ديگر مردمي هستند که هنوز براي

برند.  زنداني را زير سوال مي تر دختران و زنانِ اهميت است. اين مردم مخصوصا  نه حکومت را که بيش

هايي که توسطِ زندانيانِ سابقِ ساکن در خارج کشور و فعاالنِ حقوقِ بشر در اين  از طرفِ ديگر افشاگري

ها  زمينه صورت گرفت بسيار حايزِ اهميت بوده و هست. و البته همه خواهان آنيم تا اين افشاگري

به سخن گشايند. ولي اين سطور از ديدِ ديگري هم بدين  تري لب تر شود و افرادِ بيش روز گسترده روزبه

پردازد. چرا که باالخره هر حرکتي براي تغيير همراه  ها مي مسئله و در واقع عوارضِ جانبيِ اين افشاگري

ي تجاوز مطرح شده بود حتي قبل از  با برخي عوارضِ جانبي هم هست که گريزي از آن نيست. مسئله

ايم  و ما ازاد شديم و هيچ کس از ما نپرسيد که ايا ما هم جزو قربانيان تجاوز بودهازادي بسياري از ما . 

يا نه؟ فقط تعدادِ خواستگاران! انگشت شمار شد! برخي از اقوام بودند. برخي از آشنايان. و البته برخي از 

شمار  شتکرديم. بلکه توسطِ انگ کساني که خود داراي خطِ فکريِ خاصي بودند. پس ما انتخاب نمي
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اش تا  اي از روزِ ازدواج برده  در به ي جان شديم! بگذاريد گريزي بزنيم به خاطره خواستگاران انتخاب مي

زار  گفت از زماني که به ياد داشتم از مراسمِ سنتيِ ازدواج بي شايد بهتر دريابيم بر ما چه گذشت. مي

گرانِ زمان باشم و خيلِ زنانِ کنجکاو تا به م بخواهم نا گيِ مشترک که در اولين شبِ زنده بودم. از اين

هاي زندان را هم به انتظارم  ام بود و سال گفت از خواستگارم که بسيار عاشق سحر بيدار مانده. مي

ام چقدر مترقي  نشسته بود خواستم تا تن به اين مراسم ندهد و او پذيرفت و من خرسند که شوهر آينده

ت گف فکر من. مي است و همراه و هم

شدت  در آن زمان ديدم که همسرم به

 به گريه افتاد. از او پرسيدم چه شده؟ 

کردم باکره باشي.  گفت باور نمي

ام هزاران بار به من سرکوفت  خانواده

زدند براي ازدواج با تو. و وقتي تو از 

من خواستي که تن به ازدواجِ سنتي 

ات  ندهم مطمئن بودم که اتفاقي براي

ازدواج کردم از سرِ افتاده ولي با تو 

ها ادامه  ترحم!! و اين ترحم تا سال

ها نه عشق که ترحم. و  داشت. سال

ي همسر هنوز در ميان مردمانِ  خانواده

داوطلب به ازدواج با  جوانِ همين فشارها بر مردانِ شان شرمنده و غرق  در ناباوري. شهرِ کوچک

نشينان  غالب داده و ما را خانه دست به دست سيستمِزنداني باعث شد تا اين  شوهران  نادانسته  دخترانِ

سببي شديم ولي  ديگر اقوامِ مان با يک هاي خانه! بسياري از ما در شهرستان امنِ غريبي کنند در واديِ

ها از  نآ ي همسران و خودِ خانواده مان را چون گذشته داشته باشيم. ي دوستانه توانستيم رابطه نمي احت

 اافکني. بسياري از ما حت حکومت چه شادمان از اين تفرقه با هم هراسان بودند وهرگونه ارتباط ما 
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برخي که گفتيم از سر صداقت! شديم  مان وا گوييم. ن دوران را با همسرانآنتوانستيم يک لحظه از 

فکر  روشن زندانيِ برخي از همان شوهرانِ احت محکومان تا به ابد. همان خاطرات شد چماقي بر سرمان.

 سلطه! برخي موردِ قدرتِ گانِ هشدند نمايند خانه مي حاکم در محيطِ هاي نظامِ زورگويي مخالفِ و

ها  به کجا؟ در دادگاه توانستيم برويم. خر به کجا ميآ گي قرار گرفتيم و دم بر نياورديم. ههاي خان خشونت

ي  ري هربار که با اعتراض خانهبسيا مالي برخوردار نبوديم. که جايي نداشتيم. بسياري از ما از استقاللِ

پنداشتند پس از  ها مي نآ شديم. هاي خود بازگردانده مي خانواده گفتيم توسطِ مان را ترک مي همسران

مد؟ و روزگار بر ما چنين گذشت. برخي از ما راهي يافته و به خارج از آطالق چه بر سرمان خواهد 

و استعدادهاي خود را شکوفا کنيم در محيطي که ها  اييکشور پناهنده شديم و در اين ميان توانستيم توان

هاي  خرابه برد. برخي در کشور موفق شديم خود را برهانيم و دوباره به بازسازيِ ما را زير سوال نمي

کرده و  ي کوچک زندگي مي ها ولي بسياري از ما خصوصا کساني که در شهرستان مان بپردازيم. زندگي

قدر بيگانه که وقتي  نآمان بيگانه شديم.  اطراف ش با خود و با محيطِکنيم هر روز بيش از بي مي

اشک   ايستاديم. بسته مي درِ در پشتِ، شديم مان در نيمه شب از خانه بيرون انداخته مي همسرانتوسط ِ

ما خود با پاي خويش  مان بگشايد. روي هزديم تا در را ب خانه را مي درِ ريختيم و پس از ساعتي زنگِ مي

 امورِ ها محبوسيم!  ما تا بدان حد مشغولِ گشتيم  و هنوز بسياري از ما در اين زندان مان بر مي ه زندانب

ايام و سکوت ما چه  داري شديم که ندانستيم برسرمان اما گرد پيري نشسته. ندانستيم که گذرِ خانه

پويايي باشيم که  سر از  گانِ هتوانيم همان زند کساني را شادمان و مسرور کرده. ندانستيم که ما مي

مان  همان خاطراتي که  خاطرات مان با نقلِ روايت گذشته و حال ورده و باآجمعي بيرون  گورهاي دسته

مان در پستوهاي  محبوس کردن حاکمان اسالمي برداريم. جنايتِ اي از تاريخنند پرده از جناياتِ گوشه

 زمان.

راهه خواهند  تحريف شده راه به بي ها با تاريخِ نآ اطراتنند.نقل اين خ ينده نيازمندِآهاي  جوانان و نسل

ما را به فراموشي سپردند اين  اما ما محبوسان شايد بيش از همه نياز به همراهي و کمک داريم. برد.
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گوران  و  هو ما در خود گم شديم. ولي شايد اين سطور فريادي از زنده ب سرمايه و مذهب. حاکمانِ

 فريادي براي نجات. فريادي براي رهايي. شد.گان با هفراموش شد

گذر به بازيابي  تا از اين ره مان را باز يابيم. هاي بايد که حافظه ،بسياري چون من من و اي اويِ اي اويِ 

 گانِ هبرد در هب تحميلي و احياي خود.  اما براي اين بازيابي ما جان مرگِ به نفيِ خويش دست يابيم.

حقوق انساني  شناسي و مدافعانِ روانـ اجتماعي امورِ ي متخصصينِ همه کِمدفون شده نياز به کم

گونه که بسياري توانستند. ما بايد بگوييم و  شتي دهند  همانآما نياز داريم تا ما را با خودمان  داريم.

 ستينِن پوآو برکنيم  فراموشي. وريم با  نفيِآخاطر  هخودمان را ب ها را منکر شويم. بنويسم تا  خاموشي

اند.  مان بسته هاي چند باره را که بر پاي اسارت اند و بگسليم زنجيرِ مان پوشانده وارونه که از تاريخ بر تن

 خاطر آوريم خود را. هبايد که ب نگذاريد و نگذاريم تا بيش از اين ما را به فراموشي سپارند.
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 (1261-62) ستیکمون زنان   جنبش   
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 9باوری]اینترسِکشِنالیتی[ عفمینیسمِ سیاه و تقاط

 شارون اسمیت

 برگردانِ: نیما کوشیار

 

های او  ما توافقی اساسی با تئوریِ مارکس به عنوانِ کاربردِ آن در روابطِ اقتصادیِ خاص داریم، ما باور داریم که تحلیل»

 «ابدتر گسترش ی پوست باید بیش عنوانِ زنانِ سیاه برایِ درکِ شرایطِ اقتصادیِ خاصِ ما به

2(۷۷۱۱ی کومباهی،  ی کلکتیوِ رودخانه )از بیانیه
 

 

ست و من باور  پوست برای فهمِ حقیقتِ سیاسی یک فمینیستِ سیاه  ی ها هنوز دشوارترین مسأله زمانیِ ستم مفهومِ هم»

 «ی فمینیستِ سیاه است ی ایدئولوژیکِ اندیشه های عمده ترین بخش دارم یکی از مهم

 ۱( ۷۷۹۱دان،  پوست و حقوق نیستِ سیاه)باربارا اسمیت، فمی 

                                                            
ای است از: این مقاله ترجمه 1  

Sharon Smith; Black feminism and intersectionality, International Socialist Review, Issue 191, Winter 3112-11 
3 The Combahee River Collective, April 1911. Quoted, for example, in Beverly Guy-Sheftall, ed., Words of Fire: An 

Anthology of African-American Feminist Thought (New York: The New Press, 1991), 321. The statement is 

available online at www.circuitous.org/scraps/combahee.html. 

 

http://circuitous.org/scraps/combahee.html
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ی  گرانه ی روشن را در مقاله« باوری تقاطع»پوستان مفهومِ  گر حقوقِ سیاه ، پژوهشکیمبرلی کرنشاو

 Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique ofخود)

Antidiscrimination Doctrine, (Feminist Theory and Antiracist Politics1  ِ19۹9در سال 

های گوناگونی که  ست از کارکردِ ستم که تعریفی باوری مفهومی انتزاعی نیست بل ابداع کرد: تقاطع

این مفهوم را در قیاس با تقاطعِ ترافیکی یا چهارراه به کار برد تا  کرنشاوشوند. در واقع  تجربه می

 د:تر کن مفهومِ موردِنظر خود را دقیق

وآمد در چهار جهت( دقت کنید. تبعیض مانندِ  به قیاس آن با مفهوم ترافیکیِ چهارراه )یعنی رفت

دهد  ترافیکِ چهارراه ممکن است در هر جهتی جریان داشته باشد. اگر تصادفی در چهارراه رخ

ی جهات تاثیر گذارد. اگر یک زنِ  ها در یک جهت یا همه وآمد ماشین تواند روی رفت می

تواند معلولِ تبعیضِ  که در تقاطع قراردارد آسیب ببیند، این آسیب می دلیلِ این پوست به هسیا

ها  ی تصادف آسان نیست: بعضی وقت جنسیتی یا تبعیضِ نژادی باشد. اما همیشه بازسازیِ صحنه

این دلیل  است و به زمان دخیل بوده دهد چند عامل هم ترمزِ و خساراتِ وارده نشان می  خطِ

 1گذارد. ی مقصر را ناکام می ها برای تشخیصِ راننده شتال

                                                                                                                                                                                                
2 Barbara Smith, ed., Home Girls: A Black Feminist Anthology (New Brunswick: Rutgers University Press, 

3111), xxxiv. 

 
1 Kimberlé Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 

Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics,” University of Chicago Legal Forum, 19۹9, 

129–71. 

 
1 Ibid., 119 
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گیرند و این  پوست در موارد گوناگون موردِ تبعیض قرار می کند که زنانِ سیاه استدالل می کرنشاو

که  بندی کرد، بل توان دقیقن به عنوان تبعیضِ جنسیتی یا تبعیضِ نژادی طبقه موارد را نمی

عمدتن ترکیبی از این دو 

 است.

نون نظامِ حقوقی تبعیضِ اک

جنسی را به عنوانِ ارجاع 

هایی  عدالتی به بی

کند  ایی تعریف می ناگفته

که همه با آن مواجه 

شوند )از جمله زنانِ  می

که  سفیدپوست(، درحالی

نژادپرستی به همه، )از 

پوست( و  جمله مردانِ سیاه

« نامرئی«  پوست را به صورتِ قانونی پوست ارجاع دارد. این چهارچوب زنانِ سیاه دیگر مردمِ رنگین

 کند. ی قانونی تعریف می و بدونِ حقِ اعاده

دهد چگونه  دهد تا نشان های دادگاه شرح می تعدادی تبعیضِ شغلی را بر اساسِ دادخواهی کرنشاو

عنوانِ  عنوانِ زن وهم به ها هم به شود چون آن توجهی می پوست بی به شکایاتِ زنانِ سیاه

ی دِگرافنرید  پروندهی  گیرند. حکمِ دادگاه درباره موردِ تبعیض قرار میپوست  سیاه

(DeGraffereid) 1971پوست در سال  موتورز که شکایتِ آن توسطِ پنج زنِ سیاه در برابرِ جنرال 

 دهد. روشنی این مساله را نشان می ثبت شد به
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پوستی را استخدام  چ زنِ سیاههی 1971اش قبل از سالِ های کاری موتورز برای فرصت شرکتِ جنرال

های حقوقِ مدنی در کنگره شکل گرفت. تمامِ زنان  سالی بود که فعالیت 1971نکرده بود. سال 

که  1911تا  1912جدا از بحرانِ اقتصادیِ -بودند  استخدام شده 1913پوستی که پس از  سیاه

ها در میانِ زنان  شدن اخراجسرعت کارِشان را ازدست دادند. این  به  -ی وسیعی اخراج شدند عده

ی کار شد که بر مبنای اصلِ  های مبتنی بر سابقه پوست باعثِ طرح شکایت علیهِ اخراج سیاه

موتورز  پوستِ شرکت جنرال علیهِ کارگرانِ سیاه« ی جدید ی قدیمی، استخدام شده استخدام شده»

 رکت است.های قبلیِ ش ی تبعیض تبعیض قائل شدند و این اتفاق گسترشِ تجربه

حال دادگاه اجازه نداد که شاکیان، تبعیض بر مبنایِ جنسیت و تبعیض بر مبنایِ نژاد را با هم  بااین

 ی تبعیض قراردهند: ترکیب کنند و در یک دسته

گیرند و به  گرد قرار می شان تحتِ پی پوست بودن ها بابتِ زنِ سیاه کنند که آن شاکیان استدالل می 

ای جدید قرار دهد.  کوشد ترکیبِ دو علت را در زیرمجموعه دادخواهی می خاطر است که این این

حلِ  دنبالِ تحققِ راه وضوح به نژادی. شاکیان به-به عبارتِ دیگر ترکیبی از تبعیضِ جنسی

شود که  نمی ها اجازه داده شود. اگرچه به آن ها تبعیض اعمال می هایی هستند که در آن وضعیت

چه  فراتر از آن هایی حل باشند. راه حل ترکیبی برای ایجادِ یک فراراه های حل  دنبالِ راه به

 7اند. گانِ قانون درنظر گرفته کننده تدوین

بنابراین این دادخواهی بر این اساس موردِ بررسی قرار گرفت که آیا تبعیضِ جنسی یا تبعیضِ 

موردِ بررسی قرار نگرفت. دادگاه در ها  است یا خیر. اما ترکیبِ آن افتاده نژادی یا مواردِ دیگر اتفاق

تری به عنوانِ  پوستی که سابقه بیش بندیِ جدید از زنان سیاه ابداعِ یک طبقه»رایِ خود مشخصن 

های دارای مصونیت، تحتِ  های جدیدِ اقلیت پوست دارند را ردکرد. ایجادِ دسته مثال از مردانِ سیاه

                                                            
7 Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex,” 113 
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ی پاندورا را  بینیِ مضحکِ جعبه وضوح پیش و به هاست ها و ترکیب گشت کنترلِ اصولِ ریاضی جای

 .1«آورد وجود می به

های حقوقی تنها زمانی  آوردنِ حمایت فراهم»این حکم را به این صورت مشاهده کرد که:  کرنشاو

اش بر حسبِ جنسیت یا نژاد است، مشابه این است که  پوست نشان دهد که ادعای که زنِ سیاه

 .۹«سئولِ حادثه مشخص شد با آمبوالنس تماس بگیریمی م تنها زمانی که راننده

 

 «ما زن نیستیم؟»

این مفهوم به طورِ گسترده   کرد معرفی 19۹9باوری را در  مفهوم تقاطع کرنشاوکه  پس از این

ای که زنانِ  های چندگانه زمانِ تبعیض ی هم شد در یک کلمه تجربه استفاده شد زیرا موفق

داری زنان  کند. اما خودِ این مفهوم جدید نبود. از زمانِ برده ند را بیانپوست با آن مواجه هست سیاه

اند. و با استفاده از  ی نژادی، جنسی و طبقاتی را بیان کرده های چندگانه پوست مکررن ستم سیاه

و مفاهیمِ توصیفیِ دیگر به « خطرِ مضاعف»، «زمان ستمِ هم»، «هم پیوسته ستمِ به»عباراتی چون 

 9اند. ارجاع داده این مفهوم

سوجورنر تروث رانیِ معروفِ  های سیاه بر اهمیت سخن مانندِ دیگر فمینیست کرنشاو

(Sojourner Truth)   ِ1۹11رانی در سال  کند. این سخن تاکید می« ما زن نیستیم؟»با عنوان 

 شد: در گردهماییِ زنان در آکرونِ ایالتِ اوهایو ارائه

توانم بکارم و درو کنم و جمع کنم و هیچ مردی  نگاه کن! من می به من نگاه کن! به بازوهایم»

توانم مثل یک مرد کار کنم و بخورم و  تواند رئیس من باشد! و آیا من یک زن نیستم؟ من می نمی
                                                            
1 Ibid., 112 
۹ Ibid. 
9 See, for example, Guy-Sheftall, Words of Fire 
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درضمن شالق را هم تحمل کنم! و آیا من یک زن نیستم؟ من سیزده فرزند داشتم و دیدم که 

کس جز  کردم هیچ که با اندوهِ مادرم گریه می ته شدند و هنگامیها به عنوان برده فروخ بیشتر آن

مسیح مرا نشنید! و آیا من یک 

  «11زن نیستم؟

مشخصن طبیعتِ  تروث سخنانِ

پوست با  ستمی که زنانِ سیاه

اند را با زنانِ  آن مواجه

کند.  سفیدپوست مقایسه می

ی  زنانِ سفیدپوستِ طبقه

متوسط سنتن ظریف و 

شوند و  می احساساتی تلقی

پوست بدنام  که زنانِ سیاه طورِ کلی این زنان تابعِ تلقیِ مردانِ سفیدپوست هستند. درحالی به

ی آمریکا یک عنصر نهادینه و  گیرند. آزاری که در جامعه اند و موردِ آزار نژادپرستانه قرار می شده

رانی کرد،  ع به سخنبرخاست و شرو سوجورنر تروثکه  هنگامی»نویسد:  ست. کرنشاو می بنیادی

ها را از  توجه تروثتعدادی از زنانِ سفیدپوست خواستند که او سکوت کند زیرا ترس داشتند که 

ی نژادپرستی در جنبشِ  این مساله تصویرِ روشنی از درجه«. حقِ رایِ زنان به سمتِ رهایی ببرد

 .11دهد دست می حقِ رای به

های  با جنبشِ حقِ رای زنانِ سفیدپوست و تجربه تروث های ی خود را براساسِ تجربه موازنه کرنشاو

های  ها و سیاست وقتی تئوری»گوید:  دهد و می پوست با فمینیسمِ مدرن شکل می زنانِ سیاه

                                                            
11 Sojourner Truth, “Ain’t I a Woman?” Women’s Convention, Akron, Ohio, May 3۹-39, 1۹11. Quoted in Crenshaw, 

112. 
11 Ibid 
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پوست را  های زنان هستند و زنانِ سیاه ی تجارب و خواست کننده کنند منعکس فمینیستی ادعا می

پوست باید بپرسد: آیا ما زن  کنند، یک زنِ سیاه کنند یا صحبتی از آنان نمی شامل آن نمی

 «.نیستیم؟

  

 

 ها عنوانِ ترکیبی از ستم باوری به تقاطع

گوید تا  ست. او می های سیستمِ قانونی گونه اهدافِ سیاسیِ کرنشاو فراتر از بررسیِ نقص بدین

پوست باشد، زنِ  سیاه ی اول بر زنانِ سفیدپوست یا مردانِ ها در درجه که مانندِ گذشته تمرکز زمانی

دنبالِ  های ستمِ جنسی یا ستمِ نژادی غایب است. او به پوست مکررن در تحلیل سیاه

بازتابِ دقیقِ اثرِ متقابلِ نژاد و »که از   ست های فمینیستی و نژادی کشیدنِ تئوری چالش به

عِ جنسیت و نژاد که اثرِ تجاربِ متقاطع از مجمو به دلیلِ این»گوید:  غافل هستند و می« جنسیت

گیِ فرودستیِ زنانِ  تواند چگونه باوری نباشد نمی تر است، هر تحلیلی که شاملِ تقاطع بزرگ

 .13«پوست را بازشناسد سیاه

های جداگانه  باوری در این است که ستم را به عنوانِ رنج ی مهمِ تقاطع گوید جنبه کرنشاو می

ی ترکیبی درنظر بگیریم.  را به عنوان یک تجربه ها بررسی نکنیم بلکه به جای بررسیِ منفردِ، آن

 این امر اهمیتِ فراوانی در سطوح عملیِ ساختار جنبش دارد.

 1991که در سالِ « مندسازی ی فمینیستِ سیاه: دانش، آگاهی و سیاستِ توان اندیشه»در کتابِ 

عی را که های اجتما تناقض  (Patricia HillColinsپاتریشیا هیل کولینز )به چاپ رسید، 

                                                            
13 Ibid., 111 
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راه افتادنِ مبارزاتِ جمعیِ زنانِ  بود بسط و گسترش داد. و در آن به مطرح کردهسوجورنر تروث 

 پوست دانست: در میانِ زنانِ سیاه« خردِ جمعی»پوست را معلولِ ایجادِ  سیاه

شناسند و  پوست را به عنوانِ )قاطر( می اگر زنان منفعل و شکننده هستند، پس چرا زنانِ سیاه»

ست که در خانه  گمارند؟ اگر انتظار ما از مادران این فرسای تمیزکاری می ها را به کارهای طاقت نآ

پوستِ ایاالت متحده مجبور به پیداکردنِ کارهای خدماتِ  شان بپردازند، چرا زنانِ سیاه به فرزندان

ست که  ی اینشان را در مهدِکودک رها کنند؟ چرا وقتی تلقیِ کل عمومی هستند و باید فرزندان

هایِ  پوست تحتِ فشارند تا از هورمون بهترین شغلِ زنان مادرشدن است، زنانِ جوانِ سیاه

ضدِبارداریِ نورپالنت و دِپوپوروِرا استفاده کنند؟ در غیابِ یک فمینیسمِ سیاهِ مترقی که تقاطعِ 

ی دیدی که با  یهکار بندد، زاو های جنسی و نژادی و رشدِ آن توسط تضادهای طبقاتی را به ستم

شود به سمت درونی شدن  خورده ایجاد می ارزش و مادرانِ شکست تلقی از معیارِ کارگرانِ بی

متحده نشان  پوستِ ایاالتِ کند. اما میراثِ مبارزاتِ زنانِ سیاه ی ستم را درونی می رود و مقوله می

دیرباز وجود داشته است. این گی از  پوست برای ایستاده دهد که خردِ مشترکِ جمعیِ زنانِ سیاه می

پوستِ ایاالتِ متحده  تری در میان زنانِ سیاه ی خود باعث ایجادِ دانشِ تخصصی خردِ جمعیِ به نوبه

 .12ریزی شد ی انتقادی طرح ی فمینیسمِ سیاه به عنوان یک نظریه عبارتِ دیگر اندیشه شد و به

ستم )شاملِ »گوید:  کند و می یل استفاده میباوری برای تحل از مفهومِ تقاطع کرنشاوهمانندِ  کولینز

مفهومِ  کولینزاما «. کنند ( در تولیدِ نابرابری باهم عمل می"جنسی و ملیتی"یا  "جنسی و نژادی"

ماتریسِ تحقیر به این موضوع ارجاع دارد که »کند:  را به این فرمول اضافه می "ماتریسِ تحقیر"

های متقاطعِ که در کنش و  نظر از ستم یابند. صرف یهای متقاطع در واقع چگونه سازمان م ستم

                                                            
12 Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, 

second edition (New York: Routledge, 3111), 11–13. 
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های  های گوناگونِ قدرت موجبِ ایجادِ گونه هزاند، خاصیتِ ساختاری، تادیبی و هژمونیک حو واکنش

 .11«مختلفی از انواعِ ستم شده است

 ها پوست و نقش آن ی طبقاتِ اجتماعی  در زنانِ سیاه های پیچیده به مولفه کولینزدر جای دیگر 

شناسیِ فمنیستیِ  مرزهای یک شناخت»در  کولینزکند.  های سیاسی اشاره می دهیِ درک در شکل

پوست و  که نظرگاهِ یک زنِ سیاه مادامی» گوید: می« (AfroCentricآفریقا محور: (آفروسنتریک

ن توا پوست از ستمِ جنسی و نژادی دارد، نمی شناسیِ آن ریشه در آگاهی زنانِ سیاه مباحثِ شناخت

ها ریشه در شرایطِ  های زنانه دانست. نظرگاه ی ترکیبِ آفروسنتریک و ارزش گی نتیجه ساده آن را به

 . 11«ست ها طبقاتِ اجتماعی ی آن  مادیِ واقعیِ دارند که شالوده

 

 

 با تبعیضِ جنسی در جوامعِ عمیقن نژادپرست  مبارزه

ی یک جنبشِ متحد زنان  االتِ متحده توسعهداری و تبعیضِ نژادی در ای خاطرِ نقشِ تاریخیِ برده به

که زنان به عنوان یک زن مورد  بندیِ نژادی دارد. مادامی ی  دسته نیاز به تشخیصِ مفاهیمِ چندگانه

گوید مگر   تواند ادعا کند که برای تمامِ زنان سخن می گیرند، هیچ جنبشی نمی تبعیض قرار می

اند. زنانی که شاملِ طیفِ  تاثیرِ عواقبِ نژادپرستیگوید که تحتِ  که برای زنانی نیز سخن این

ترین ستم از سوی سیستم به  اند که بیش ی کارگر و فقیرند. اگر هدف زنانی ناهمگونی از طبقه

 ی رهایی زنان قرار گیرد. شود، بنابراین نژاد و طبقه باید در مرکزِ توجهِ پروژه ّها اعمال می آن

                                                            
11 Ibid., 1۹ 
11 Quoted in Guy-Sheftall, Words of Fire, 211 
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جنبشِ زنانِ فمینیستِ ایاالتِ متحده، نبودِ توجه به نژادپرستی و  در واقع یکی از نقاطِ ضعفِ مهمِ

پایان  آید زمانی به وجود می ّهایی که در مقابله با نژادپرستی به ست. شکست اثرِ متقابلِ عظیمِ آن

 رسد که در تقابل با بازتولیدِ وضعِ موجودِ نژادپرستی برآییم. می

که در ابتدا این جنبش  است شده این ای پذیرفته ر گستردهطو ی فمینیستِ مدرن به روایتی که درباره

است و  وجود آمده به 11ی  و ابتدای دهه 71ی  های دهه به دستِ زنانِ سفیدپوست در اواخر سال

 اند. این روایت در واقعیت نادرست است. ها گذاشته پوست پس از آن جایِ پای آن زنانِ رنگین

پوست خود را در برابرِ تجاوزِ سیستماتیک  رهاییِ زنان، زنانِ سیاهها قبل از طلوعِ جنبشِ مدرنِ  دهه

بودند. فعالینِ حقوقِ مدنیِ زنان از  دهی کرده شد سازمان که از سوی مردانِ سفیدپوست اعمال می

پوست در برابر  صدای جنبشی مردمی بودند که از زنانِ سیاه (Rosa Parks) رزا پارکزجمله 

های تاریخی در ایاالتِ  دند. این جنبش زمانی شکل گرفت که تقاطعِ ستمکر تجاوزِ جنسی دفاع می

 فردی رسیده بود.  ی منحصربه متحده به مرحله

تاریخِ جدیدی از  –پوست،تجاوز و مقاومت  پایانِ تاریکِ خیابان: زنِ سیاه»در  گویر دانیل مک

 گوید: می 17«جنبشِ حقوق مدنی از رزا پارکز تا ظهورِ قدرتِ سیاهان

-اند. آفریقایی ی جنسی را محکوم کرده پوست سوءاستفاده در تمامِ قرن بیستم زنانِ سیاه»

شان )به عنوانِ یک سالح( در برابر برتریِ سفیدپوستان، در کلیسا،  ها با باالبردنِ صدای آمریکایی

ها  یتِ آنآن را تجسمِ انسان مارتین لوتر کینگمقاومت کردند. صدایی که   ها دادگاه، جلساتِ کنگره

زدن شدند.  ها قبل از فمینیسمِ رادیکال در جنبشِ زنان، قربانیانِ تجاوز تشویق به حرف نامید. دهه

                                                            
17 Danielle L. McGuire, At the Dark End of the Street: Black Women, Rape, and Resistance—A New History of the 

Civil Rights Movement from Rosa Parks to the Rise of Black Power (New York: Random House, 3111). 
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ای، ملی و حتی جهانی شد و  رشدِ خشمِ منطقه  آمریکایی باعثِ-اعتراضاتِ عمومیِ زنانِ آفریقایی

 .11«هایی رادیکال برای عدالت و کرامت انسانی شد گیری کمپین باعث شکل

 

 وجودآمدنِ مادرساالریِ سیاه به

پوست  ی ستم بر زنانِ سیاه ی متوسطِ سفیدپوست و مقوله تضادِ طبقه 1971ی  های دهه در سال

  بتی فریدانالعاده محبوبِ  ی فوق گونه طور که در کتابِ مستند کاملن آشکار شده بود. همان

(Betty Friedan’s) ی زندگیِ شادِ  نسخه« کارشناسان»بینیم،  گی می با نامِ رمز و رازِ زنانه

شان با  خاطرِ عدمِ انطباق حال زنانِ سیاه را به پیچند و در عینِ داری را برای زنانِ غیرِشهری می خانه

پوست سنتن بیرون از خانه مشغول به کار هستند و تعداد  . زنانِ سیاه1۹کنند این مدل مؤاخذه می

همین دلیل  تر است. و به هاست خیلی بیش یهِ آنشان شب ها از زنانِ سفیدپوستی که وضعیت آن

 شان موردِ مؤاخذه قرار گرفتند. خاطرِ معضالتِ اجتماعیِ ناشی از استقاللِ اقتصادیِ نسبی به

ها و  فرویدی»گوید:  فمینیست می-فعالِ سوسیالیست (Stephanie Coontzاستفانی کوونتز )

داری و بعدها به  علتِ برده پوست در ابتدا به سیاه کنند مردانِ مندانِ علومِ اجتماعی تاکید می دانش

-های آفریقایی اند. حتا چندی از رسانه گی شده شان دچار اخته علتِ استقاللِ اقتصادیِ نسبی زنان

ی  در مقاله 1971آمریکایی در سال -ی آفریقایی یک نشریه«. پذیرند آمریکایی نیز این تحلیل را می

تر در تضادهای  بیش»شود که او  پوست باعث می سیاه نتیِ یک زنِنویسد که استقاللِ س خود می

 .19«بیولوژیکِ ذاتی خود نسبت به یک زنِ سفیدپوست قرار گیرد

                                                            
11 Ibid., xix–xx 
1۹ Betty Friedan, The Feminine Mystique (New York: W.W. Norton, 1971). 
19 Stephanie Coontz, A Strange Stirring: The Feminine Mystique and American Women at the Dawn of the 1971s 

(Basic Books, 3111), 131. 
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ی  خانواده»این موضوع وقتی کاملن مشخص شد که وزارتِ کار آمریکا گزارشِ خود را با عنوانِ 

 دانیل پاتریک موینیهانسطِ منتشر کرد. این مقاله تو« : مشکلی برای حرکتِ ملیپوست سیاه

(Daniel Patrick Moynihanنوشته )مادرساالریِ »نویسد  شد. او می : که بعدها سناتور شد

پوست است باعثِ  های سیاه خانواده« ی شناسیِ پیچیده آسیب»ی مرکزی در  که نقطه« سیاه

های  پوست نقش ی سیاه واقعیتِ بنیادی خانواده»دهد:  شود. و ادامه می ی فقر می بوجودآمدنِ چرخه

تر از مردانِ خود  پوست بیش و معمولن زنانِ سیاه« هاست ه غالبن معکوسِ زن و شوهر در این خانواد

 کنند. کسبِ درآمد می

پوستان در یک ساختارِ مادرساالرانه گرفتار  ی سیاه اساسن جامعه»دهد  این مقاله توضیح می

رفت به عنوان  طور کلی از پیش یی خارج است و بهی آمریکا است چون از مسیرِ کلیِ جامعه شده

 دهد چرا این موضوع یک مشکل است: این مقاله توضیح می«. یک گروه بازمانده است

گی  احتمالن هیچ دلیلِ خاصی وجود ندارد که یک جامعه که در آن مردان در روابطِ خانواده»

ی  منن به وضوح این یک نقطهض  سوی نظمِ مادرساالری برود. دهد به مسلط هستند ترجیح می

ضعفِ بزرگ است که اصلِ کارکردی یک گروهِ اقلیت با کارکردِ اکثریت متفاوت باشد. وضعیتِ 

ی ما مردان رهبریِ سپهرهای خصوصی و  گونه است. در جامعه پوست این ی سیاه وجودیِ خانواده

تر و دارای مزایای  آسانای با این نوع رهبری  شخصیِ جامعه را دردست دارند. نظم چنین جامعه

اند در  دهی نشده پوستان که بر طبق این الگو سازمان هایی چون سیاه فرهنگی تر است. خرده بیش

 .31«موضع ضعف قرار دارند

ی ستم جنسی را بدون درنظرگرفتنِ نقشِ نژادپرستی  دهد که چرا مقوله این مثال نشان می

سیاه تا آن زمان اولویتِ خود را بر بررسیِ  کرد. و فمینیسمِ طورِ مؤثر بررسی توان به نمی

                                                            
31 Office of Planning and Research, US Department of Labor, “The Negro Family: The Case for National Action, 

(March 1971).” Available online at www.dol.gov/asp/programs/history/webid-m.... 
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های  که گروهی از فمینیست بود، درحالی ی نژاد، جنسیت و طبقه قرار داده ی رابطه پیوسته ّهم به

خواستند نشان  کار می پوشی از این مسأله داشتند وبا این سفیدپوست درآن زمان تمایل به چشم

ستمِ »تبعیضِ جنسیتی و تبعیضِ نژادی تحتِ  ی پوست با هردو مقوله دهند که زنانِ رنگین

همراهِ نژادپرستی و نابرابریِ طبقاتی  پوست از ستمِ جنسیتی به نیستند. تجاربِ زنانِ سیاه« مضاعف

ی  ی زنانِ سفیدپوست و طبقه هایی مشخص، از تجربه است و به همین دلیل در جنبه گرفته شکل

 متوسط متفاوت است.

 

 «مجزا و نابرابر –یکی سیاه  دو جامعه، یکی سفید و»

شدت رواج داشت و درعینِ حال جنبشِ  نژادپرستی در آمریکا به 1971و  1911ی  های دهه سال

در جنوب تا نژادپرستیِ  جیم کروی  ایِ حقوقِ مدنی برای پایان دادن به قانونِ نژادپرستانه توده

هنوز قدغن بود  1971ختلف تا سال بالفعل در شمال شروع به مبارزه کرد. ازدواج بینِ نژادهای م

 Loving) الوینگ وی ویرجینیارأی  ونهایتن در این سال با رأی دادگاهِ عالی که  معروف به 

V.Virginia) شد.  است این قانون برخالفِ قانونِ اساسی تشخیص داده 

های شهری کشور را فراگرفت و  ی شصت تا اواخرِ این دهه شورش های میانیِ دهه در سال

رو شدند. در  های نژادپرستانه روبه های سیاه پوستِ فقیرنشین با خشونتِ پلیس و تبعیض محله

 Kerner) کمیسیونِ کِرنِرهای شهری تشکیل شد که با نامِ  نظمی کمیسیونِ ملیِ بررسیِ بی 1971

Commission) های شهری  ای عللِ اعتصاب شد. این کمیسیون برای بررسیِ ریشه شناخته می

کمیسیون گزارشی را ارائه داد که شاملِ کیفرخواستی بر علیهِ نژادپرستی و  197۹آمد. در  بوجود

 گیرد که: ی آمریکا بود. این گزارش نتیجه می ِنژادی در جامعه تبعیض
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جداازهم و  –رود، یکی سفید و یکی سیاه  ی دوقطبی می کشور ما به سوی یک جامعه»

گری را  التِ فقیرنشین سیاهان شرایطِ مخرب و ویراننابرابر...تبعیضِ نژادی و فقر در مح

وجودآورده که برای بسیاری از سفیدپوستان آمریکایی ناشناخته است. چیزی که سفیدهای  به

که  تواند فراموش کند این است  گاه نمی پوست هیچ اند اما یک سیاه نکرده آمریکایی به درستی درک 

پوستان  های که انیستیتوهای سفید ها است. محله  حلهی سفیدپوستان عمیقن مسؤلِ این م جامعه

 .31«بیند ی سفیدپوستان آن را نمی دهند و جامعه وجود آوردند و آن را ادامه می به

تبعیضِ نژادیِ گسترده در »تر این معضالت ریشه در  کند که بیش تاکید می کمیسیونِ کِرنِر

رفت  پوستان از مزایای پیش حرومیتِ سیاهی م ی ادامه استخدام، آموزش و مسکن دارد که نتیجه

ای بود  گونه ی مسکن به ی تبعیض در مقوله گیرد که درجه کمیسیون نتیجه می«. اقتصادی است

درصدِ سیاهان مجبور شدند محلِ  ۹7طورِ میانگین  توزیعِ نامتوازنِ جمعیت شد که به»که باعثِ 

 .33«زندگیِ خود را در شهرها تغییر دهند

                                                            
31 Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders (New York: Bantam Books, 197۹), 1–39. Available 

online at www.eisenhowerfoundation.org/docs/kerner.... 
33 Ibid. 
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ی باالی نژادپرستی و تبعیضِ  العمل به درجه پوست در عکس پوست و دیگر زنانِ رنگین زنانِ سیاه

دهی دربرابرِ ستم کردند و  با آن مواجه شدند، شروع به سازمان 71ی  جنسیتی که در دهه

ی هماهنگیِ  پوستِ کمیته زنانِ سیاه 197۹وجود آوردند. به عنوانِ مثال در  تشکیالتِ گوناگونی به

گروهی از زنانِ  1911را شکل دادند. در (NBFO)اتحاد زنانِ جهانِ سوم  (SNCC)زان آمو دانش

، تشکیالتِ ملیِ فمینیسمِ باربارا اسمیتو  آلیس واکر، فلورینس کندیفمینیستِ سیاه از جمله 

باربارا اسمیت برای ایجادِ تشکیالتِ)کلکتیوِ(  1911وجود آوردند. در  را به (NBFO)سیاه 

که  در بوستون مستقر بود( به  :The Combahaee River Collective)ومباهی ی ک رودخانه

 (NBFOدیگر فعالینِ فمینیسمِ سیاه پیوست و آن را جایگزینی رادیکال وخودآگاه برای )

آمیزِ حمله  ی موفقیت داشتِ نقشه ی کومباهی به دلیل بزرگ گذاریِ کلکتیوِ رودخانه دانست. نام می

 Harrietهریت توبمن )ست. این نقشه توسط  ی کومباهی زیرزمینیِ رودخانه از طریقِ خطِ ریلیِ

Tub-man) برده آزاد شدند. 111ریزی شد و در جریانِ آن  طرح 

صادر شد و در آن دیدگاه خود را به عنوانِ  1911ی کومباهی در سال  ی کلکتیوِ رودخانه بیانیه

ح کردند. این بیانیه شاملِ مسأله جنسیت، فمینیستِ سیاه در مقابلِ اشکالِ مختلفِ ستم تشری

 شد. باوری در آن قرارداده هویتِ جنسی، طبقه و ستمِ نهادینه است و بعدها مفهومِ تقاطع

مان درحال حاضر این خواهد بود که ما فعاالنه متعهد به مبارزه در برابرِ  خطِ کلیِ سیاستِ»

ها و  ی اصلی ما بسطِ تحلیل هوظیف های جنسیتی و طبقاتی هستیم و  نژادپرستی و ستم

هم  ی ستم، به های عمده ها بر این حقیقت استوار است که سیستمِ ست که اساسِ آن تجاربی

پوست ما  دهد. به عنوانِ یک زنِ سیاه ها شرایطِ زندگیِ ما را شکل می اند. سنتزِ این ستم پیوسته

م که با اشکال چندگانه و متعددِ بینی فمینیسمِ سیاه را به عنوانِ یک جنبشِ منطقیِ سیاسی می

 .32«کند شود، مبارزه می پوست اعمال می ستم، ستمی که بر تمامِ زنان رنگین

                                                            
32 Combahee River Collective Statement 
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نژادی وجود دارد که نه صرفن -ای به نامِ ستمِ جنسی دانیم مقوله ما می»کنند که  ها اضافه می ّ آن

دستِ مردانِ  پوست به دهد تجاوز به زنانِ سیاه می  ست و نه صرفن نژادی. تاریخ نشان جنسی

 .31«ست پوست سالحی برای سرکوبِ سیاسی سفید

 

 های نژادی در میانِ زنان پیامدهای نادیده گرفتنِ طبقه و تفاوت

منتشر شد صدای  1972که در سالِبتی فریدان  گیِ رمز و رازِ زنانهطور که اشاره کردیم   همان

های خود محبوس شده و محکوم بودند  انهی متوسط شد که در خ دارِ سفیدپوستِ طبقه زنانِ خانه

ها زن  که تنها برای برآوردن نیازهای خانواده زندگی کنند. این کتاب خیلی زود احساساتِ میلیون

 داری بودند.  ی بیگاریِ خانه راهه که ناامیدانه به دنبال راه فراری از بی را برانگیخت، زنانی

طبقاتی و جنسیتی را که در بینِ زنان موجود بود های موجودِ  تفاوت فریدانبا این حال کتابِ 

ی متوسط  نادیده گرفت. او برای هدف قراردادنِ مخاطبانِ خود در بینِ زنانِ سفیدپوستِ طبقه

گی و  محتوای کتابِ رمز و رازِ زنانه»کند  اشاره می کوونتزطور که  تصمیمی آگاهانه گرفت. همان

های زنانِ  گرفتنِ نمونه شرَش در پیش گرفتند منجر به نادیدهای که فریدان و نا استراتژیِ بازاریابی

و  21ی  های دهه ّ دانست. او در سال خودِ فریدان مطمئنن بهتر از هر کسی می«. پوست شد سیاه

گرفت خود را  تصمیم 11ی  وآمد داشت اما در اواسطِ دهه گرای کارگری رفت در محافلِ چپ 11

گیریِ شکارچیانِ  زمانِ اوج 11ی  رِشهری معرفی کند. ) اواسطِ دههعنوانِ یک زنِ غیرِسیاسیِ غی به

 .31بود( کارتی مکی  ضدِکمونیست در دوره

                                                            
31 Ibid 
31 Coontz, A Strange Stirring, 111 
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برآیند.  فریداننهاد  ی کارگر )از هر نژادی( قادر بودند از پسِ پیش تنها تعداد کمی از زنانِ طبقه

ی خود  یِ خانه رهای روزمرهنهاد فریدان این بود که زنان هنگامی که مشغول به کارند برای کا پیش

ی  پوستی که این کتاب را خوانند به اندازه زنانِ سیاه»گی استخدام کنند. بنابراین  کارگرانِ خانه

 .37«ی به کتاب نشان ندادند مخاطبانِ سفیدپوست واکنش مشتاقانه

ن نشینی را که از خود شجاعتِ شکستنِ نقشِ سنتی خود را دارند تحسی مادرانِ خانه فریدان

نویسد که این  سوزانه می دل فریدانهای با درآمدِ کافی هستند.  دنبالِ شغل کند. زنانی که به می

داشتنِ  ترین مشکالت را در بارداری،پیداکردنِ پرستار و کلفت و انجام و مرتب نگه سخت»زنان 

ی همان  ربارهآمد بود، داشتند. اما او ارزشی برای اظهارِنظر د و شرایط، وقتی که شوهرشان در رفت

که تمامِ روز کار  کنند قائل نیست. زنانی هایی که زنان شاغل استخدام می پرستاران و کلفت

 شوند. رو می ها روبه داریِ بچه گی و مسئولیتِ نگه گردند با کارِ خانه کنند و وقتی به خانه باز می می

گرایِ حقوقِ  فعالِ چپ (Gerda Lernerجردا لِرنِر)منتشر شد،  گی رمز و رازِ زنانهکه  بعد از این

حال  مطلبی نوشت و کتابِ او را تحسین کرد ولی در این فریداننگارِ زنان، خطاب به  مدنی و تاریخ

ی متوسط، زنانِ  ی معضالتِ طبقه منحصرن درباره»کتاب را   فریدانی کتاب نوشت که  درباره

پوست تنها در  گر، خصوصن سیاهزنانِ کار»اشاره می کند که  لرنر«. است کرده نوشته تحصیل

که تحتِ معایبِ  کنند بل گی آمده کار نمی شرایطِ نامناسبی که در کتابِ رمز و رازِ زنانه

 .31«کنند یِ تبعیضِ اقتصادی کار می فشارآورنده

کشد که  گرایانه به تصویر می جنس تصویری عمیقن ضد هم فریدانقابلِ ذکر است که اشاره کنیم 

گرایی که مثلِ یک  جنس هم»گوید  نمایان است. او می 11ی  اش در دهه یالتیهای تشک در تالش

تواند  ای دارد که می ریشه در رمز و راز زنانه« اندازِ آمریکا در حالِ گسترش است دودِ تیره در چشم

                                                            
37 Ibid., 137 
31 Ibid., 111 
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گراییِ آشکار یا پنهان  جنس پسری باشد که منجر به هم-ای از پرستشِ مادر گونه»ی  کننده تولید

شود، نه تنها در  واری خاموش  نگه داشته می د.پسری که تحتِ چنین عشقِ مادریِ انگلشو می

 .3۹«ها رشد نخواهد کرد ی جنسی بلکه در تمام زمینه زمینه

 

 پوست ی متجاوزِ سیاه بازتولیدِ اسطوره

 Susanسوزان برونمیلر )کارِ جنبشِ زنان وجود ندارد.  نژادپرستی تنها در جناحِ محافظه

Brownmiller) به چاپ  1911ی ما: مرد، زن و تجاوز که در سالِ  ی کتابِ برخالفِ اراده نویسنده

کند و آن  ترین شکلِ خود یعنی شرایط بیولوژیکال توصیف می ی ستم بر زن را در خام رسید ریشه

وز کنند، توانند تجا فهمند می وقتی مردان می»داند:  ی تواناییِ فیزیکیِ مرد برای تجاوز می را بر پایه

توانند از آلتِ جنسی خود به عنوانِ سالحی برای  که می کنند...  کشفِ مردها، این این کار را می

ی ماقبلِ تاریخ در کنارِ آتش و تیشه  های دوره ترین کشف تولیدِ ترس استفاده کنند یکی از مهم

نتیجه  میلر برون«. است است.من معتقدم از دورانِ ماقبلِ تاریخ تاکنون تجاوز نقشِ مهمی داشته

مطمئنن » کنند:  عنوان ابزاری برای اعمالِ قدرت به زنان استفاده می گیرد که مردان از تجاوز به می

 .39«ی زنان را در حالتِ ترس قرار دهند این یک فرآیندِ آگاهانه از سوی تمامِ مردان است که همه

 میلر برونزنان و مردان است به  های بیولوژیکالِ این چهارچوبِ نظری که صرفن براساسِ تفاوت

و در گزارش  فرضِ ارتجاعی خود را به نامِ مبارزه با ستم بر زن توجیه کند. دهد که پیش اجازه می

 11ی  پسربچه تیلرسد.  ای می به نتایجِ نژادپرستانه 1911در  امیت تیلی قتلِ  خود در درباره

پی رفته بود. او  سی سی اش در جیم کروی می دهای بود که در تابستانِ این سال به دیدن خانوا ساله

کاولین نامِ  زدن برای یک زنِ سفیدپوستِ متأهل به سوت« جرمِ»در یک شوخی نوجوانانه متهم به 

                                                            
3۹ Friedan, The Feminine Mystique, 372–71 
39 Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (New York: Ballantine, 1992), 11–11 
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ی  اش را به رودخانه شکنجه شد، سپس با گلوله هدف قرار گرفت و بدنِ کوچک تیلشد.  بریانت

 تاالهاتچی انداختند.  

کند که بر سرِ تقسیمِ  و قاتالنش را به عنوان کسانی تعریف می میلر تیل نبرو، تیلبا وجود قتلِ 

کند که  ای استفاده می جنگیدند. و در این مسأله از کلیشه اعمالِ قدرت بر زنِ سفیدپوست می

ی تجاوزگرِ  ی قدیمی و نژادپرستانه احیای اسطوره»پوست( آن را  )فعالِ و محققِ سیاه آنجال دیویس

 .    21داند می« پوست سیاه

  

 دهد: دیدگاه او در این مورد را نشان می میلر برونهای  نوشته

های ستیزِ مردان برای  روشنی چگونگیِ زمینه ندرت موردِ به این مشخصی سراغ داریم که به به»

اتفاق افتاد را نباید به عنوانِ  بریانتگاهِ  رسی به یک زن را نشان دهد. چیزی که در فروش دست

موضوع جلو رفت که او )و   برای نشانِ دادن این امیت تیلبپنداریم...  زدنِ معصومانه یک الس

 کارولین بریانتدست بیاورند. و  پوست را به توانند یک زنِ سفید استنتاجن تمام سیاهان( می

ی  یابی به تمام زنانِ سفیدپوست زمینه ی در دسترس بود. در معنای دقیق دست ترین سوژه نزدیک

 .21«ضوع استاین مو

در نقدِ کتابِ نیویورک  (Alice Walkerآلیس واکر)نویس، شاعر و فعال قابلِ احترام،  داستان

ای بود که نمی  متجاوز نبود. او حتا مرد نبود. بچه امیت تیل»دهد  پاسخ می 1911تایمز در 

 های اصلیِ تحلیلِ تناقض دیویس. 23«شود اش تمام می اش به قیمتِ جان زدن دانست سوت

پوست بدون نظر گرفتنِ  با طرفداری از زنِ سیاه میلر برون»از تجاوز را شرح می دهد:  میلر برون
                                                            
21 Angela Y. Davis, Women, Race, and Class (New York: Vintage, 19۹2), 11۹ 
21 Brownmiller, Against Our Will, 313 
23 Alice Walker quoted in D.H. Melhem, Gwendolyn Brooks: Poetry and the Heroic Voice (Lexington, Ky.: University 

Press of Kentucky, 19۹1), 319. 
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دادنِ زنانِ سفیدپوست  در توجه میلر برونکند. ناتوانیِ  شرایط حادثه، خود را تسلیمِ تنژادپرستی می

ستمِ جنسی باعث  ی ضروری علیهِ ی سرسختانه علیهِ نژادپرستی و مبارزه به ضرورتِ ترکیبِ مبارزه

 .22«دست آورند شده که امروزه نیروهای نژادپرست امتیازِ مهمی به

انتخاب کرد و کتاب او « زنانِ سال»را به عنوان یکی از  میلر سوزان برونی تایمز  نشریه 1917در 

ترین قسمتی از دانش است که از سوی جنبشِ فمینیسم  ترین و محرک دقیق»که  را با عنوانِ این

اش از  ی نظرگاهِ مشخصن نژادپرستانه درباره میلر بروننسبت به   ها . اعتراض21«کرده است ظهور

پوستی  هایی که از سوی زنانِ سیاه کلی نادیده گرفته شد. اعتراض طرفِ سیاستِ جریانِ اصلی به

 صورت گرفت. واکرو  دیویس مثل

 

 

 6۷ی  مبارزه با تبعیضِ جنسیتی و نژادپرستی در دهه

به عنوانِ فمینیست  ۹1و  11ی  پوست که در دهه ان کرد که تعدادی از زنانِ رنگینباید اذع

کردی که مبارزه  کردِ فمینیسمِ جریانِ اصلی انتقاد داشتند. روی شناخته شده بودند شدیدن به روی

در  باربارا اسمیتعنوانِ مثال  گرفت. به با نژادپرستی و دیگر اشکالِ مختلفِ ستم را نادیده می

گرایانِ  جنس ی متوسط و هم در چالشی آشکار با زنان سفیدپوستِ طبقه 1919رانیِ خود در  نسخ

 فمینیست قرار داشت و برای شمولِ اشکالِ مختلفِ ستم در مبارزاتِ زنان به بحث پرداخت:

هاست به آسانی با تعریف ذاتیِ فمینیسم  که نژادپرستی موضوعی مربوط به فمینست دلیلِ این»

و تالشی برای رهاییِ تمامِ زنان است: زنانِ   ضیح است. فمینیسم یک تئوری سیاسیقابلِ تو

                                                            
22 Davis, Women, Race, and Class, 1۹۹–۹9 
21 Ibid., 11۹ 
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خورده و  ها، زنانِ سال ی کارگر، زنانِ دارای مشکالتِ جسمی، لزبین پوست، زنانِ طبقه رنگین

گرایی که از لحاظ اقتصادی وضعیتِ ممتازی دارند. هر چیزی جز این نه  جنس چنین زنانِ هم هم

 .21«سم نیست بلکه صرفن خودبرتربینیِ زنان استتنها فمینی

پوست، به علت  پوست و دیگر زنانِ رنگین تعدادی از زنان سیاه 11و  71ی  های دهه اما در طی سال

گی  های ملی و ضدِنژادپرستانه، احساسِ طرد شدن و بیگانه عدمِ توجهِ به رهایی زنان در جنبش

گانِ حزبِ پلنگِ سیاه و دیگر  از کارآزموده ومباهیی ک کلکتیوِ رودخانهداشتند. برای نمونه 

ی سیاسی  پوست در این زمینه های سیاه بود. فمینیست تشکیل شده  های ضدنژادپرستانه سازمان

ی نژادپرستی و برعکسِ آن را رد  گذاشتند که اولویتِ ستمِ بر زنان را نسبت به مسأله سنتی را پایه

گذارد و  داری می ی سرمایه بینِ نژادپرستی و جامعه کرد. این سنت فرض را بر ارتباط می

هایی که مرکزیتِ  کند. استراتژی ی متوسط برای آزادیِ زنان را نفی می های طبقه استراتژی

 گیرد. ی کارگر و فقیر نادیده می ی طبقات را در زندگیِ زنانِ طبقه مسأله

سفیدپوستی که قادر به تشخیصِ  به تئوری و عملِ زنانِ آنجال دیویسپوستی مثلِ  زنانِ سیاه

تاریخِ « زن، نژاد و طبقه» دیویسروی  کنند. کتابِ پیش مرکزیتِ نژادپرستی نیستند اعتراض می

داریِ  داری تا سرمایه پوستِ ایاالتِ متحده را با نظرگاهی مارکسیستی از آغاز سیستمِ برده زنانِ سیاه

ربوط به حقوقِ بارداری و حقوقِ مربوطِ به تجاوز کند. کتاب او  به بررسیِ مسائل م مدرن بررسی می

پردازد که این مسائل چگونه تجاربِ عمیقن متفاوتِ زنانِ  پردازد و به این موضوع می می

 پردازیم. دهد. در ادامه به هرکدام از این مسائل می پوست را نشان می سفیدپوست و سیاه

 

 

                                                            
21 Quoted in Cherríe Moraga and Gloria Anzaldúa, eds., This Bridge Called my Back: Writings by Radical Women of 

Color (New York: Kitchen Table: Women of Color Press, 19۹2), 71. 
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 سازیِ نژادپرستانه یم*  حقوق مربوط به بارداری و آزارهای مربوط به عق

ی حقوقِ باروری و پیروزی در موضوعِ سقطِ  به مسأله 11و  71ی  جریانِ اصلیِ فمینیسم در دهه

را که به طورِ تاریخی بر زنانِ   های نژادپرستانه که سیاست پردازد درحالی جنینِ قانونی می

عداد بچه که این زنان کردن هر ت دنیا آوردن و بزرگ پوست اعمال شده. این سیاست ازبه سیاه

 پوست می خواهند جلوگیری کرده است. سیاه

ی آن  سازیِ نژادپرستانه ی عقیم مثل و برنامه استدالل می کند که جنبشِ کنترلِ تولید دیویس

تر  پوست پیچیده پوست و دیگر زنانِ رنگین ی حقوقِ باروری را برای زنانِ سیاه ضرورتن مسأله

گامِ کنترلِ  راهی را که پیش  دیویس اند. دف آزار و اذیت قرار گرفتهکند. زنانی که تاریخن ه می

دهد. کسی  پیش گرفته را نشان می (Margare Sangerمارگارت سنجر)تولیدِمثلِ قرن بیستم، 

ش سوسیالیست بود و به سوی جنبشِ اصالح نژادی تغییرِ رویه داد.  که در روزهای ابتدایی فعالیت

های  آدم»ی شعاریگونه و نژادپرستانه در مورد کنترلِ جمعیت داشت : این جنبش آشکارا رویکرد

 «. تر های نامناسب: کودکانِ کم تر، آدم مناسب: کودکانِ بیش

برای زاییدنِ کودکان شاملِ « نامناسب»های   بر اساسِ نظرِ طرفدرانِ اصالحِ نژادی،این آدم 

اشاره  دیویسطور که  سفیدپوست بود. همان ها و فقیرهای غیر های جسمی و فیزیکیِ، زندانی ناتوان

ایالت قانونِ  37توانست افتخار کند که حداقل  انجمنِ اصالح نژادی می 1923از »کند  می

اند و هزاران آدمِ )نامناسب( برای جلوگیری از تولیدِمثل جراحی  سازی را اجباری کرده عقیم

 «.اند شده

انجمنِ کنترلِ تولیدِ مثلِ سنجر استدالل کرد که:  1929در « پوستان ی سیاه پروژه»اندازیِ  در راه

«. شوند بار تربیت می انگارانه و فاجعه پوستان، به طورِ عمده در جنوبِ کشور، سهل جمعیتِ سیاه»

که قصد داریم  ای مبنی بر این خواهیم کلمه ما نمی»گوید  ای شخصی و محرمانه می در نامه سنجر
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ریم بشنویم ولی اگر این اتفاق از سوی اعضای سرکِش اتفاق افتاد پوست را ازبین بب جمعیتِ سیاه

 .27«ست این ایده را تصحیح کند وزیر خوب کسی

پوست، التین و بومیانِ  ی کنترلِ جمعیت قسمتِ بزرگی از زنانِ سیاه های نژادپرستانه سیاست 

دادگاهِ ایالتِ  1911 کند. در سالِ سازی می ها را ندارند عقیم ی آن آمریکایی را خواست و اراده

پوستِ فقیر هر سال  نوجوانِ سیاه  111،111تا  111،111آالباما دریافت که در این ایالت بینِ 

 اند. سازی شده عقیم

شاهدِ یک اپیدمیِ عقیمِ سازی و دیگر اشکالِ تهدید و اجبار بودیم که زنانِ  11و  71ی  در دهه

بود و در کنار آن نیز خیزشِ تندی را  بار را هدف قراردادهپوست، بومیانِ آمریکا و زنانِ التین ت سیاه

درصد از زنانِ  31دهد که  نشان می 11ی  ها مشاهده کردیم. مطالعاتِ دهه علیه این بدرفتاری

تبار در مقیاسِ  پوست و التین اند و این اتفاق در زنانِ متأهلِ سیاه سازی شده بومی آمریکا عقیم

در پورتوریکو که هنوز  197۹انِ متأهل اتفاق افتاده است. از تری نسبت به تمامِ زن بزرگ

 .21سازی شدند ی باروریِ خود به طورِ موقت عقیم سومِ زنان در دوره ی آمریکا بود یک مستعمره

کنند، بلکه بر  های جریانِ اصلی نه تنها مبارزه علیهِ این موضوع را نفی می با این حال فمینیست

اش به  بعضی افراد اهدافِ کنترل جمعیتی را با تمامِ مفاهیمِ نژادپرستانهافزایند.  این معضالت می

 پذیرند. می« لیبرال»عنوانِ اهدافی ظاهرن 

پوست برعلیهِ  که بومیانِ آمریکا و دیگر زنانِ رنگین زمانی 1913به عنوانِ مثال در سالِ 

ه بود به مبارزه برخاستند، گی که جوامعِ آنان را هدف قرار داد های اجباریِ فرزندخوانده سیاست

شما چه کار »کند:  ی متوسطی سوال می از مفسرانِ عمدتن سفیدپوست و طبقه مگزینخانمِ 

                                                            
27 Davis, Women, Race & Class, 312–11 
21 Rickie Solinger, ed., Abortion Wars: A Half Century of Struggle, 1911–3111 (Berkeley: University of California 

Press, 199۹), 123; Committee for Abortion Rights and Against Sterilization Abuse (CARASA) and Susan E. Davis, ed., 

Women Under Attack (Boston: South End Press, 19۹۹), 3۹. 
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زیستی اهمیت  شناسی هستید، به انفجارِ جمعیت و مسائل محیط کنید وقتی شهروندِ وظیفه می

خواهید  هد بود و میخواهید ببینید فرزندِ خودتان چه شکلی خوا هایید و می دهید، عاشقِ بچه می

دنیا بیاورید و  یکی به»کند:  نهاد می حل پیش این خانم یک راهِ« تر از یک بچه داشته باشید؟ بیش

شوند عمدتن  نهاد می گی پیش هایی که برای فرزندخوانده . بچه2۹«گی بگیرید یکی به فرزندخوانده

انونی شدنِ سقطِ جنین که در پوست،التین و آسیایی هستند. مطمئن باشید ق بومیِ آمریکا، سیاه

شد، اهمیتِ باالیی در  ( گرفتهRoe V.Wadeبه ) بر اساسِ تصمیمِ معروف 1912دادگاهِ عالیِ در 

ی مستقیمِ مبارزاتِ مردمی بود. به دلیلِ عواقبِ اقتصادی و اجتماعیِ  میانِ زنان داشت و نتیجه

پوست در زمانِ  ر و دیگر زنانِ رنگینتبا پوست، التین گیِ زنانِ سیاه ناشی از نژادپرستی زنده

سقطِ جنین در  1911که در  تری قرارداشت. قبل از این غیرقانونی بودنِ سقطِ جنین در خطرِ بیش

درصدِ زنانی بودند که بر اثر سقطِ جنینِ غیرِقانونی جان  11پوستان  نیویورک قانونی شود، سیاه

 .29درصد بود 11ها  باختند و این عدد در مورد پورتوریکویی می

ترین موفقیتِ جنبشِ مدرنِ زنان در نظر  غالبن به عنوانِ مهم 1912شدنِ سقطِ جنین در  قانونی

تر مورد  شود. این پیروزی در پایانِ آن دهه با پیروزی دیگری همراه شد که اگرچه کم گرفته می

سازی بود. این  مِ عقیمتوجه قرار گرفت اما به همان اندازه مهم بود وآن پیروزیِ مبارزات علیهِ ست

اندازی شده  پوست راه ی اول توسط زنانِ رنگین ی مبارزاتی مردمی بود که درجه پیروزی نتیجه

سازی به مطالباتِ  مردانِ فدرال با ایجادِ قوانینی تعدیلی برای عقیم دولت 191۹بود.نهایتن در 

ک مدت زمانِ انتظار ضروری و پوست، بومی و التین اذعان کردند.این قانون شامل ی فعالینِ سیاه

                                                            
2۹ Quoted in Meg Devlin O’Sullivan, “‘We Worry About Survival’: American Indian Women, Sovereignty, and the 

Right to Bear and Raise Children in the 1911s,” Dissertation, (Chapel Hill: 3111). Available online at 

www.cdr.lib.unc.edu/indexablecontent?id=uuid:1a173a72-11۹1-1111-۹f2f-ad191b11f11d&ds=DATA_FILE. 
29 Guardian (US), April 13, 19۹9, 1 
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شان را با  گویند موافقت شد که زنان به زبانی که به آن سخن می ای می نامه های اجازه فرم

 . 11کنند سازی اعالم می عقیم

شان با چاقوی  تر از خواهرانِ سفیدپوست خیلی بیش»پوست  کند که زنانِ رنگین اشاره می دیویس

عرضه آشنایی دارند. کسانی که در این راه غیرقانونی  گانِ بی کننده ی سقطِ جنین زمختِ و کشنده

های حقِ سقط جنین غایب است. او نتیجه  . این مسأله در کمپین11«گردند به دنبال سود می

موردِ بررسی قرار  11ی  فعالینِ حقِ سقطِ جنین باید جنبشِ خود را از اوایل دهه»گیرد که  می

شان نسبت  پوست شاید متوجه شوند چرا بسیاری از خواهرانِ سیاهدهند. اگر این کار را انجام دهند 

 .13راه با سوءظن دارند های آنان حالتی هم به انگیزه

 

 ی تجاوز ی نژادپرستانه *مؤلفه

زاترین ابزارِ ستم بر زن در تمامِ جهان است. اما تجاوز در ایالتِ متحده از زمان  تجاوز یکی از آسیب

ست و به عنوانِ سالحی کلیدی در حفظِ سیستم برای اقتدارِ  نژادپرستیی  داری دارای مؤلفه برده

بعدی ضروری در روابطِ »کند که تجاوز  استدالل می دیویسشود. سفیدپوستان استفاده می

 .12«اجتماعیِ بینِ ارباب و برده است

نِ کردنِ  مقاومتِ ز اش خاموش سالحی برای سلطه، سالحِ سرکوب که هدف پنهان»او تجاوز را 

داند. نهادینه شدنِ تجاوز بر زنِ  می 11«شان است ی مردان برده و دراین روند تضعیفِ روحیه

                                                            
11 Jael Silliman, Marlene Gerber Fried, et al., Undivided Rights: Women of Color Organize for Reproductive Justice 

(Cambridge: South End Press, 3111), 11 
11 Davis, 311 
13 Ibid., 311 
12 Ibid., 111 
11 Ibid., 31 
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تجاوزِ گروهی  که »داری را به فرمی مدرن برد:  داری شد و برده پوست باعثِ نجاتِ الغای برده سیاه

ی  های تروریستیِ بعد از دوره و دیگر سازمان (Ku Klux Klanکلن) کوکلوکسی  وسیله به

        .    11«های تداوم یافت به عنوان سالحی پنهان برعلیهِ جنبشِ برابریِ سیاهان استفاده شد جنگ

جانبه نسبت به  پوست، دیدی همه فمینیستِ سیاه-، مارکسیست(Gloria Josephگلوریا جوزف)

رن ی مد گوید که در جامعه دهد و می های مشترکِ مردان و زنانِ سفیدپوست به دست می تجربه

گیِ سیاهان در ایاالتِ متحده قسمتی طنزآمیز از برابری زن و مرد است. کارگری  ی برده تجربه»

چنین اضافه  او هم«. ها به نسبت برابری غیرانسانی و وحشیانه است زن و مردها در مزارع و خانه

یک اندازه  پوست به کردنِ مردانِ سیاه کردن و اخته پوست و بدنام تجاوز به زنان سیاه»کند:  می

اش،  پوست به عنوانِ متجاوز همیشه از برابرِ جداناشدنی گیِ مردِ سیاه شنیع است. تصویر ساخته

پوست که  های زنِ سیاه است. تصویرِ گریه تر بوده بندوبار، قوی پوست به عنوانِ بی تصویرِ زنِ سیاه

. 17«بار مشروعیت نداردبندو ی تصویرش به عنوان یک زنِ بی تحتِ تجاوز قرار گرفته به اندازه

ی زنِ  زادِ اسطوره پوستِ زنِ سفیدپوست، هم ی متجاوزِ سیاه اسطوره»گوید  می لِرنِرطور که  همان

پوست  ی استثمار مردان و زنانِ سیاه ی برای ادامه ها توجیه پوست است. هردوی آن ی سیاه بدکاره

 .11«است

با این مفروضات   دادن مبارزه ی تجاوز و شکست ههای نژادپرستانه دربار در بازتولیدِ فرض میلر برون

ها  کند و معتقد است آن انتقاد می 11ی  های سفیدپوستِ دهه قویاً به فمینیست دیویستنها نبود. 

تنها تعدادِ کمی »گوید: اند. او می شان غافل بوده های نژادپرستی با تئوری و پراتیک از ادغامِ تحلیل

پوست به  های ضدِتجاوزِ معاصر موقعیتی را که زنانِ سیاه یِ جنبشپردازانِ فمینیست ط از نظریه

  های تاریخی زمانی در حدی وسیع شناخته اند. این گره عنوانِ قربانیانِ تجاوز در آنند تحلیل کرده

                                                            
11 Ibid., 117 
17 Lydia Sargent, ed, Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism 

(Cambridge, Mass.: South End Press, 19۹1), 91 
11 Quoted in Davis, 111 
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پوست موردِ خشونت و آزار قرار  ی مردانِ سفید وسیله پوست )که به شد که در آن زنانِ سیاه

شدند( به هم پیوند  پوست )که به خاطرِ اتهامِ تجاوز کشته یا معلول می سیاه گرفتند( و مردانِ می

 .1۹«خوردند

 

 41گرا به عنوانِ سیاستِ فراگیر فمینیسم سیاهِ چپ

داری سنتِ سیاسیِ  پوست از زمان برده دهد زنانِ فمینیستِ سیاه کند نشان مقاله تالش می  این

پیوستگیِ  هم های سیتماتیک از به براساسِ تحلیلاند که این سیاست  متمایزی را درپیش گرفته

پوست از  های رنگین ّهای سیاه و دیگر فمینیست ست.فمینیست ستمِ نژادی،جنسیتی و طبقاتی

یابی  در ایاالتِ متحده مسائل را بر این اساس تحلیل کردند و رویکردشان را، برای دست 11ی  دهه

 کند، بسط و گسترش دادند. ی مشترک می تم مبارزهبه یک استراتژی مناسب که با تمامِ اشکالِ س

 -پوست و التین ّهای رنگین همراه با دیگر فمینیست-ّهای سیاه فمینیست 71ی  های دهه در سال

ّها بر  های ضدِنژادپرستی بودند. نقد آن های فمینیستی عمدتن سفیدپوست و جنبش منتقدِ جنبش

های ضدنژادپرستی به خاطرِ  و نقدشان بر جنبش ها های فمینیستی به خاطر نژادپرستی آن جنبش

توانند  ست که تنها می ای گونه ها به ی آن ّها بود. و معتقد بودند ساختار جداگانه تبعیضِ جنسیتیِ آن

ی  درستی از ایده که به شان است در دستور کارِ خود قرار دهند. و هنگامی ستمی را که متوجه

صورت عمل  ها درونِ خود به همین کردند اما این سازمان دفاع میّهای طبقاتی و نژادیِ زنان  تفاوت

ای توسطِ بسیاری از زنانِ جنبش در آن زمان کتمان  ها به صورتِ گسترده کردند زیرا این تفاوت می

پوست در تئوری و پراتیک  پوست و رنگین شد. در نتیجه زنانِ سیاه می  شد و یا نادیده گرفته می

 حضور نداشتند. 

                                                            
1۹ Ibid., 112 
19 politics of inclusion 
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ّهای  گرا و دیگر فمینیست پوستانِ چپ ه تر سیا نِ حال هدفِ نهایی جداکردنِ موقتِ بیشدرعی

جانبه را برای مبارزه  رویکردی همهباربارا اسمیت تر پوست تا زمانی که درک شوند نبود. بیش رنگین

ست. او هایی مشخص دان های چندگانه متصور شد و آغازِ آن را ائتالفی بر سرِ مبارزه با ستم با ستم

شود  های جنبشِ زنان که شاملِ زنانِ رادیکالِ سفیدپوست می روترین بخش پیش»گفت:  19۹2در 

. فمینیستِ 11«تر بررسی کنند باید مسائل مربوط به نژادپرستی و بسیاری مواردِ دیگر را جدی

امروزه من حتا احساسِ »کند:  به صراحت تأکید می (Merle Wooمرلی وو)آمریکایی -آسیایی

فهمم چقدر از مردم، چه تعدادِ زیادی از مردم به خاطرِ  کنم وقتی می تری می ی بیش دمهص

گی از دست  توانند میزانِ قدرتی را که به خاطرِ عدمِ پیوسته نژادپرستی و آزارِ جنسی، نمی

-ی مردانِ آسیایی ی زنانِ سفیدپوست نژادپرست نیستند و همه همه«. دهیم، درک کنند می

ای موجود است. تغییراتی که  ی جنسی نیستند. و تغییرات قابلِ مشاهده زاردهندهآ  آمریکایی

 .11«اند محسوس، واقعی و مثبت

پوست ساختنِ جنبشی مقاوم برای رهاییِ زنان  های سیاه فمینیست باوری در سنتِ هدفِ تقاطع

ریفِ خود را از های تمامِ زنان باشد. باربارا اسمیت تصورِ و تع ی خواست است که نماینده بوده

کردم این سخن را بسط دهم که یک جنبش که  همیشه آرزو می»توضیح داد:  19۹1فمینیسم در 

ست، در زمانیِ که با  متعهد به مبارزه با تبعیضِ جنسیتی، نژادی و اقتصادی و هتروسکسیستی

مقابله با کند، اگر توجهی به  می  الوقوع مقابله ای قریب میلیتاریسم و بحرانِ ویرانیِ هسته

هایی که بر ناتوانانِ جسمی)پیر وجوان( نداشته باشد، دچارِ  ستیزی و ستم امپریالیسم، یهودی

 . 13«است بینی شده کوته

                                                            
11 Smith, op cit., xxxi 
11 Moraga and Anzaldúa, The Bridge Called My Back, 117 
13 Smith, Home Girls, 311–1۹ 
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که تئوریِ و پراتیکِ  کند بل کرد نه تنها به مبارزه علیهِ تبعیض و ستم کمک می این روی

ست که موردِ  متحدکردنِ کسانی کند.این تئوری نه تنها به دنبالِ تر می مارکسیستی را مستحکم

کشند تحتِ  داری ستم می خواهد کسانی را که در سیستمِ سرمایه گیرند بلکه می استثمار قرار می

کردِ فمینیسمِ سیاه که قبلن توضیح دادیم  یک جنبش برای رهایی تمامِ بشر متحد کند. روی

ی کارگر نمی تواند آگاهیِ  یِ طبقهآگاه»دهد:  بسط می« چه باید کرد؟»تعابیر معروفِ لنین را در 

ها  ّها،خشونت ها،ستم که این کارگران آموزش ببینند که به انواع ظلم حقیقیِ سیاسی باشد تا زمانی

هاست.  ای تحتِ تأثیرِ این مقوله العمل نشان دهند و اهمیت ندهند چه طبقه ها عکس و سوءاستفاده

العمل نشان  ظرگاهی سوسیال دموکراتیک عکسها از ن آید که آن این آگاهی زمانی به دست می

 .12«دهند نه نظرگاهی دیگر

ّهای  گرا در فمینیست ترین سازمانِ چپ آگاه را خود ی کومباهی که شاید بتوان آن کلکتیوِ رودخانه

حق  بودن اعالم کرد و به نامید، پایبندی خود را به سوسیالیسم و ضدِامپریالیست 11ی  سیاهِ دهه

 ی ستم به استدالل پرداخت:  تر به مقوله شبرای توجهِ بی

ست،  طور که مستلزمِ نابودیِ پدرساالری ی مردمِ تحتِ ستم همان ما باور داریم که آزادیِ همه»

داری و امپریالیسم نیز هست. ما  اقتصادیِ سرمایه-های سیاسی مستلزمِ نابودیِ سیستم

دهی  که کار و تولید می کنند سازمانسوسیالیست هستیم چون باور داریم باید به نفعِ کسانی 

کنند تقسیم  را تولید می ها. منابعِ مادی باید میانِ تمام کسانی که آن کنیم، نه برای منفعتِ رئیس

چنین باور داریم یک انقالبِ سوسیالیستی که فمینیست و ضدِنژادپرست نباشد،  شود. ما هم

ریِ مارکس که در روابطِ خاصِ اقتصادی که او تواند آزادیِ ما را تضمین کند. گرچه ما با تئو نمی

                                                            
12 Vladimir Ilyich Lenin, “What Is To Be Done? Burning Questions of our Movement,” Lenin’s Collected Works Vol. 1 

(Moscow: Progress Publishers, 1912), 113. Available online at 

www.marxists.org/archive/lenin/works/1911/witbd/iii.htm. 
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های او برای فهمِ شرایطِ اقتصادیِ خاصِ  تحلیل کرد موافقتِ بنیادی داریم اما می دانیم که تحلیل

 .11«تر بسط پیدا کند پوست باید بیش ما زنانِ سیاه

گاه  هیچّهای سیاه  تواند جایگزینِ مارکسیسم شود و فمینیست باوری نمی در عینِ حال تقاطع

ی ستم، نه برای فهمِ استثمار.  ست برای فهمِ مقوله باوری مفهومی اند. تقاطع گونه عمل نکرده این

ی  ی ایجادکننده گرایانه و برتربینانه ّهای نخبه شود جنبه حتا مفهومِ طبقه که مرتبن استفاده می

یکِ نژادپرستی و های سیستمات ّهای سیاه به ریشه ترِ فمینیست دهد. بیش ستم را توضیح می

ّها روابطِ بینِ سیستمِ استثمار و ستم را  تر از مارکسیست تبعیضِ جنسیتی اذعان دارند اما بسیار کم

 دهند. شان جای می در مفاهیم

ی بینِ ستم و استثمار فراهم  ست زیرا چهارچوبی را برای فهمِ رابطه مارکسیسم امری ضروری

خود را براساسِ   چنین استراتژی استثمارِ طبقاتی(. هم ی سیستمِ عنوانِ برآمده کند )ستم به می

ی ستم و استثمار را  دادن به هردو مقوله ایجادِ شرایطِ مادی و اجتماعی تعریف می کند که پایان

مارکس « گراییِ اقتصادیِ تقلیل»سازد. منتقدانِ مارکسیسم این چهارچوب را از منظرِ  ممکن می

 دانند. دارایِ اعتبار نمی

دهد  فمینیست پاسخ می-به عنوان یک مارکسیست (Martha Gimenezتا گیمنز)مار

ست به معنای تقلیلِ جنسیت و نژاد به مفهومِ طبقه نیست  که طبقه مفهومی بنیادی استدالل این:»

ی وقایعی است که در کنشِ اجتماعیِ   ّ ّ که ریشه-ی قدرت را نشده های اساسی و شناخته بلکه زمینه

ی کارگر پتانسیلِ رهبریِ  . طبقه11«داند ی طبقاتی می سلطه -دهد باوری رخ می قاطعهای ت زمینه

عدالتی وستم هستند در در دستانِ خود دارد. و علتِ این مسأله در  ی کسانی را که تحت بی مبارزه

ست که بر  ای داری دارند. استثمار رویه در سرمایه  ی استثمار و ستم ریشه این است که هردو مقوله

                                                            
11 Combahee River Collective 
11 Martha Gimenez, “Marxism and Class, Gender and Race: Rethinking the Trilogy,” Race, Gender & Class (3111: 

Vol. ۹, No. 3), 33–22. Available online at www.colorado.edu/Sociology/gimenez/work/cgr.html. 
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های گوناگونِ ستم نقشی  رباید. فرم ی حاکم ارزشِ اضافیِ ناشی از کارِ کارگر را می طبقِ آن طبقه

ی موارد دشمن  کند. در همه ی اقلیتی کوچک بر اکثریتی بزرگ بازی می اساسی در حفظِ سلطه

 یکتا و مشابه است.

ّهای ارتجاعی و  ایدهکند و گاهن خیلی سریع با  ی طبقاتی به آموزشِ کارگران کمک می مبارزه

خیزد. وقتی کارگران بر علیهِ سرمایه و  کند به مبارزه برمی ورزانه که کارگران را ازهم جدا می غرض

شود.  سرعت روشن می کنند، طبعیتِ طبقاتیِ جامعه به اش)پلیس( شورش می عواملِ سرکوب

لِ زندگی ترویج داده ّهای هوموفوبیایی که در تمامِ طو نژادپرستی، تبعیضِ جنسیتی، یا ایده

ی صدها پلیس که  ای محو شوند. منظره توانند در چند روز توسطِ امواجِ شورشِ توده شوند می می

ی طبیعتِ طبقاتی جامعه را در وضعیتِ  اند درباره برای حفاظت از سودِ اربابان به صف شده

 دهد. داری نشان می سرمایه

ی حاکم را نشان  های پنهانِ ایدئولوژیِ طبقه هی مبارزه حقیقتی دیگر از الی چنین پروسه هم

دارد.  داری را در حرکت نگه اند که سرمایه ی کاالها و خدماتی کننده ای که تولید دهد. طبقه می

ای خاموش کنند. کارگران نه تنها  کارگران این توانایی را دارند که سیستم را با شورشی توده

ی سوسیالیستی  را با یک جامعه توانند آن بلکه مینیروی ازبین بردنِ این سیستم را دارند 

ّهای  گانیِ ابزارِ تولید باشد. اگرچه دیگر گروه ای که اساسِ آن مالکیتِ همه گزین کنند، جامعه جای

 ی کارگر قدرتِ عینیِ تغییرِ سیستم را دارد. اجتماعی هم تحتِ ستم قرار دارند اما تنها طبقه

ّهای خود را در  داری گورکن مارکس است که بر اساسِ آن سرمایه ّها دالیلِ اساسیِ استداللِ این

ی کارگر را به عنوانِ عاملی برای تغییراتِ  آورد. اما وقتی مارکس طبقه وجود می ی کارگر به طبقه

دهد و از پیش  کند در حقیقت او پتانسیلِ تاریخیِ این طبقه را شرح می انقالبی تعریف می

ای کلیدی برای فهم سخنانِ لنین است که اشاره کردیم. مفهومِ  مسأله کند. این گیری نمی نتیجه

ای  ها باید به عنوانِ مبارزه رو در فهمِ این مسأله نهفته است که نبرد ایده کلیِ لنینیستیِ حزبِ پیش
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آورند و حزبی  دست می ی کارگر باشد. کارگرانی که آلترناتیوِ سوسیالیستی را به درونِ جنبشِ طبقه

ی طبقاتیِ ایدئولوژیِ حاکم  ی کارگران را از سلطه کنند می توانند بقیه دهی می بی را سازمانانقال

 شمول را تدارک ببینند. برهانند و جایگزینی جهان

تواند راه را به سمتِ  شود می باوری به عنوانِ مفهومی که به تئوریِ مارکسیستی اضافه می تقاطع

ّهای کالسیک بسط  موار کند )فهمی که توسطِ مارکسیستسطوحِ باالتری از فهمِ طبیعتِ ستم ه

داری تحتِ ستم و  که در سیستمِ سرمایه تواند به مسیرِ ساختِ اتحاد بینِ کسانی پیدا کرده( و می

 تری کند و جنبشی متحدتر بسازد. استثمارند کمکِ بیش
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ایکروپسکا د ژدا 
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 *پرولترهای پرولترها

 

های  شان؛ راه شان، و همسران کاران شان، صاحب شان، پدران ن رهبراناز میا

 پرفرازونشیب رهایی زنان در امپراطوری دوم...

 

 سیلوی برایبان

 مارال س.برگردان: 

 

 

بهبود شرایط  در فرانسه برای، توضیح کوتاهی است در شرح مبارزات زنان کارگر رو پیش متن

ی  همه . گرچه این نوشتار جامع نیست وکمون پاریس های پیش از در سال و کارشان  زندگی

رغم محدود و موجز بودن، سعی دارد تا  اما به ،کند را بازگو نمی هها مبارزه گذشت چه طی دهه آن

دست دهد و فضای  بهپاریس ی کمون  روند مبارزات زنان کارگر را در آستانهاز کلی  تصویری

 مبارزاتی آن دوره را ترسیم کند.
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کارِ زنان کارگر، مختصری از راهکارهای زنان )و تا حدی  ه تصویر کشیدن اوضاع اسفناکِپس از ب

آید؛ راهکارهایی که از سوی زنانی که خود درگیر مبارزه بودند اندیشیده  مردان( سخن به میان می

برده بودند، اجرایی  شان پی هایی که زنان طی مبارزات خود به ضرورت شده بود و به مدد سازمان

 گوی نیاز فوری و ضروریِ بخشی از زنان باشد.  ای هم توانست جواب شد و تا اندازه

ویژه زنانِ کارگر و تأمل در اوضاع و احوال امروز جنبش  با عمیق شدن در تاریخ مبارزات زنان، و به

هایی است که نزدیک  همان پرسش   هایی که پیش روی ماست، مشابه یابیم که پرسش زنان، درمی

قرن و نیم پیش برای کموناردها و مبارزین جنبش زنان در آن دوره نیز مطرح بوده است.  به یک

بار  ها مقید سازد، یک نویسنده بدون اینکه خود را در این متن به یافتن پاسخی برای این پرسش

ی مبارزات انقالبی است؟  کشد؛ زن یا پرولتر، چه کسی سوژه می  ها را به طور ضمنی پیش دیگر آن

 سبت زنان با انقالب اجتماعی چیست؟ آیا انقالب به رهایی زنان هم خواهد انجامید؟ن

  دانیم که پاسخ اند، اما خوب می ای دریافت نکرده ها پاسخ جامع و یگانه گرچه حتا امروز این پرسش

زنند؛ نه به این معنا که پیشرفت  ی مبارزه را رقم می هایی از این دست است که آینده به پرسش

، بلکه به این معنی که قطعن نوع پاسخ ما باشد ها بارزه منوط به یافتن پاسخ برای این پرسشم

 تردید . بیمان را مشخص خواهد کرد مان خواهد بود و مسیر مبارزه ی مبارزه ی شیوه تعیین کننده

مبارزه و  ها خود را در متن مبارزه و در جریان مبارزه نشان خواهند داد. در مسیر حل بسیاری از راه

کید روی هویت زنانه )و به تبع آن روی أگردد که ت در فرایندی که رو به رهایی دارد روشن می

رود و انقالب ببخش پیش  مبارزات رهایی کهسازد  تواند امکانی فراهم  جنبش زنان(، تا کجا می

 اجتماعی رخ دهد؟

چه  ی زنان است، نه تمامِ آن ارزهترین نگاه به تاریخ مب شود نه درست آنچه در این خطوط روایت می

خاطر یک دلیل دیگر خالی از لطف نیست؛  دست کم بهشان  توان در این باره گفت، اما خواندن می
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پارلمانی و دوستدارانِ  ی دموکراسیِ شود که بر خالف توهماتِ متوسطینِ دلباخته اینکه روشن می

وندی از جمله حقوق کارگران و زنان و فضای باز و اعتدال و تدبیر، به لحاظ تاریخی حقوق شهر

جویانه بین  ی آشتی آمیز و درپیِ مذاکره گاه از دل صندوق رأی و یا در شرایط مسالمت غیره، هیچ

کارفرما و کارگر بیرون نیامده، بلکه کارگران، و مخصوصن کارگران زن هر امتیازی را تنها در طی 

های بعدی  و سپس آن را با چنگ و دندان برای نسلاند  دست آورده مبارزات پیگیر و گاه خونین به

 اند.  حفظ کرده

بلکه  الزم به یادآوری است که انتخاب این متن برای ترجمه نه به دلیل توافق با نگاه کلی نویسنده،

ای از پیوندهای  ی فشرده صرفن از این روست که این متن چکیده -طور که گفته شد همان-

 گذارد.  کارگری را در اختیارمان میجنبش زنان و جنبش  تاریخیِ

تر خوانده شدن متن از طرف مترجم اضافه  کلمات یا عباراتی که در کروشه ][ آمده است برای روان

ها سعی شده است تا چند سطری در شرح مبارزات و نظرات برخی  نوشت چنین در پی اند، هم شده

ی آن مانع بهره  احتمالی در متن و ترجمه های از مبارزین کمون اضافه شود. با این امید که کاستی

شود به زنان کارگری که در پیش چشمان انسانیتِ  ی ناچیز تقدیم می بردن از آن نشود، این ترجمه

 .نام ها و آذرهای بی به نسرین: کنند به زانو درآمده، هر روز از بلندای کاخ سرمایه سقوط می

 

 

*** 

 



    2931مارس (  8کتاب پروسه ) ویژه 

55 

چنین  «زن»نگار فرانسوی[ در  ، ژول میشله ]تاریخ«بینم مان می من دو ]نوع[ مردم در شهرهای»

شان را در برابر هم  ]یعنی[ زنان« پرولترهای پرولترها»نوشته بود و به این صورت پرولترها و 

قدر برای  ی زنان همان «مسئله» 1۹11مارس  1۹ی  قرارداده یا مقایسه کرده بود. در آستانه

ی کارگران. متأسفانه، بیشتر این مسائل  جنبش سوسیالیستی مرکزی است که مسئله

اند. این مسائل در بهترین  گذاشته شده  برانگیز اغلب توسط مردان طرح، بیان و به بحث پرسش

آمیز دریافت  هایی تحقیرآمیز یا توهین هایی پدرساالرانه و در بدترین حالت پاسخ حالت پاسخ

بهبود دادن شرایط زندگی، ابتدا باید روی  ی کمون، زنان دریافتند که برای اند. در آستانه کرده

ی سیاسی و اجتماعی بقبوالنند )]چراکه در  اینکه خود را در صحنه  خودشان حساب کنند؛ برای

تنها به شکل نیمه همگانی باقی ماند(؛ برای معنا دادن به  1911فرانسه[ حق رأی همگانی تا سال 

ها پیش  ای که از قرن ی باستانی ج شدن از دوگانهشان؛ برای خار تمایالت فرهنگی، هنری و عاشقانه

ای که هنوزهم به قوت خود باقی  کرد، دوگانه داران تقسیم می آنان را به روسپیان درباری و خانه

ن یکی از وطور نزد انقالبیون، زیرا ]برای مثال[ پرود تنها نزد مرتجعین بلکه همین است، نه

  «(.در باب عدالت در انقالب»نهد )به ویژه در  اش را روی آن بنا می های نظریه بنیان

 

 . انحطاط در کار9

داری هستند که از  ی قرن نوزدهم، اولین قربانیان انقالب صنعتی و سرمایه زنان، در دومین نیمه

چنان  ، هم1۹77، به جریان درآمد. گرچه در فرانسوا گیزُتوسط رئیس شورای وزیران،  1۹11سال 

کار، بیش از  کردنِ  دارد، با این وجود ماشینی می  ها را زنده نگه فرانسوی کشاورزی است که بیشترِ

درصد جمعیت  22هم زنان   البته تا پیش از این دارد. می پیش ایشان را به خروج از روستاها وا

ها  و در کارگاه  دهند. جمعیتی که به صورت عمده در تولیدهای لباس، در خانه فعال را تشکیل می
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نیست، چراکه آنان از   شوند؛ اما کار زنان فقط منحصر به این بخش ها متمرکز می هیا کارخان

  آهن، اکراهی نداشتند. برداری برای ساختن راه خاکدر چون کار در معادن یا  هم «مردانه»کارهای 

ت نگار و فمینیس ]روزنامه سوزان وُالکَنهای سی، سرآغاز طرح سازمان کارِ زنان ریخته شد.  در سال

کرد )و  سیمونی و قابله باشد، گلدوزی می [ پیش از اینکه سن1۹11-1۹11 سیمون طرفدار سن

، ما را 1«خاطرات دختری از مردم»زیر بود( او در اثرش،  ، خیاط لباسِ، ماری رَینمبارزِ همراهش

ر کارخانه، ی مسیر کارِ خانه و مسی که در میانه برد؛ جایی ها می شمار کارگاه به دیدن یکی از این بی

طور ما را در این خاطرات به  آمیزد. او همین شوق و همبستگی در جهان نخ و سوزن به هم می

                                                            

 .۷۷۹۱دا الحداد، ماسپرو، پاریس، ، مقدمه از لیخاطرات دختری از مردمسوزان والکَن،   1
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ای کاملن  ی واقعی، برای دستمزد روزانه برد که زنان مانند محکومین به اعمال شاقه جایی می

ساعت  11یا  12مراتب شدید، تا  فرانک متفاوت است، تحت سلسله 1سنت تا  11ناهمخوان که از 

  .فرانک در سال است( 311تا  111ی یک اتاق بین  کنند )اجاره در روز کار می

دهد که بین  شمار آید، این امر به ایشان امکان می زن به چنانچه کار در خانه اولویت کارگرانِ

، در شمال کشور فرانسه بیش از یک سوم این بخش را 1۹71وخرج تعادلی برقرار کنند: در  دخل

هایشان به کار گلدوزی، بافتن، دوختن مشغول بودند. اما این  دادند که در خانه انی شکل میهنوز زن

که بدون اینکه در مورد کار  کارشدن، زمانی شوند: پس از بی ها می زنان اولین قربانیان رقابت ماشین

ست قانع پیوندند، باید به مشاغل پَ می های کوچک های جدید آموزش ببینند، به کارخانه با ماشین

وضعیت اجتماعی،  فتاُاند. و با این  خود مشغول های قدیمیِ باشند، در حالی که مردان به شغل

کنند  می   بینیم، زنانی که سبزی پاک ما می»رسد:  وضعیت سالمتی و بهداشت هم از راه می تنزلِ

در محیطی از آکنده از غبارهستند، در کنند، محکوم به زندگی  زنی کار می یا روی ماشین شانه

ی مناسب  های وسیع با ]سیستم[ تهویه کار، آزادانه در کارگاه که مردانِ ریسنده و وصله عین حالی

بافندگی برخی از زنان تقریبن مجبورند به صورت معلق روی  یها کنند. )...( در کارگاه تنفس می

 آگوست بالنکی« کنند. شان استفاده می ی  ها ا و دستزمان از پاه خاطر اینکه هم تسمه کار بکنند، به

 .کند برای ما چنین توصیف می لیونهای  ]شرایط کار کارگران زن و مرد را[ بعد از بازدید از کارگاه

کند. برخی  آزار جنسی از سمت کارفرماها یا سرکارگرها را نیز تقویت میاذیت و شرایط جدید کار، 

تأثیرات  آید[ اولین می شوند. ]جمالتی که در پی وشی کشانده میفر به همین منوال به سمت تن

از اورلئان به پاریس آمده و در  1۹11ی بهار  است که در آستانه [1]ویکتورین بروشهپاریس بر 

در سال اول، به خوبی تجربیاتی به دست »کار بوده است:  چرخ سازی، کارگرِ آنجا در کارگاه چکمه

 11یا  13کت گذشتم. زنان فقیری را دیدم که برای دستمزدی مضحک، آوردم، کاملن از بغل فال
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یشان  کردند، در حالی که والدینی پیر داشتند و فرزندانی که مجبور بودند رها ساعت در روز کار می

های ناسالم محبوس بودند، جایی که نه هوا، نه نور، نه آفتاب  بکنند. برای ساعات طوالنی در کارگاه

ها جایی بودند که این  شد؛ کارخانه ها با گاز تأمین می کردند، چراکه روشنایی آن هرگز نفوذ نمی

ها  و جشن ها اند، یکشنبه انبار شده وار تل فرانک در روز گله 3دست آوردن مبلغ ناچیز  زنان برای به

های خانواده  ها را برای رفوی لباس شد. اغلب زنان نیمی از شب هم هیچ چیز عایدشان نمی

بردند تا صبح یکشنبه  وشو به چشمه می هایشان را برای شست ذراندند؛ آنان همچنین رختگ می

ها را بشویند. پاداش این زنان چیست؟ ]این زن[ اغلب مضطرب، در انتظار شوهرش است که تا  آن

گردد که سه چهارم پولش  برد، و فقط زمانی به خانه بازمی سر می ی مجاور به دیرهنگام در کاباره

فروشی ]است[. یک نویسنده گفته است:  شده باشد. )...( نتیجه: به خاک سیاه نشستن یا تن خرج

 هرجایی و اسبانِ زنانِ پاریس بهشتِ"گویم:  ، من می"پاریس بهشت زنان و جهنم اسبان است"

طور مبهم مرگ را  . هر دو به"کِش و اسبانِ درشکه کار درستلوکس است و جهنمِ کارگرانِ زنِ 

  3«آلشان! بینند. این است ایده راه نجاتی سعادتمند میهمچون 

نتایج تحقیقی را )که پیش از کمون آغاز شده بود( در مورد  لِرُی بولیو« شناس جامعه» 1۹12در 

اند،  ای که در شرایط کار تشدید شده  های زنانه زنان منتشر کرد. او در آن، فهرستی از بیماریر کا

ی این شرایط، تنظیم کرد: سقط جنین خودخواسته،  واسطه بههای ایجاد شده  حتا بیماری

هایی از  های کرکی یا اختالل در عادت ماهانه، فقط برای اینکه نمونه مسمومیت، التهاب چشم، سل

به  ،رنه ویِرمه-لویبهداشت  ها ذکر کرده باشیم. پژوهش پیشین تحت مدیریت پزشکِ این بیماری

تابلوی وضعیت جسمی و روحی »اثر مشهورش  نتایج آن را در او :گشت قبل سال برمی 21بیش از 

رغم  بهمنتشر کرده است. بین این دو تحقیق، « های پشم و پنبه کارگران شاغل در کارگاه
                                                            

 ۷۷۱1ماسپروُ، پاریس ، ی زنده ]زن[ مرده خاطرات یکویکتورین ب.  6
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ای بدتر  ، شرایط کارگرانِ زن به شکل قابل مالحظه«پیشرفت» خاطر بهباید گفت یا  «پیشرفت»

کردند که  وانمود میتر  پیشزنان  اینر این بگیریم که فرض را بحتا اگر ای،  چنین قضیهاست؛  شده

روز غیبت مردان در  1۹، زنان به طور متوسط در برابر 1۹11در ، صادق است.)تراند از مردان مقاوم

  (کردند. روز در سال غیبت می 11سال، 

کم پیش »( که 1۹11مشاهده کرده است )در ویرمهو پیش از او،  ویکتورین ب.طور که  همان

که یک زن جوان کارگر محل کارش را شب هنگام، قبل از ساعت خروج عمومی  آید که زمانی مین

. در همان دوره، پزشک «خواهد پنجمین ربع روزش را انجام دهد کند، بگویند که او می ترک می

فروشی در پاریس را اعالم  های مشخص تن وضعیت مکان دوشاتله-اکساندر پَرانبهداشت دیگری، 

 اند یا هنوز کارگر هستند. فروشان، زنانی هستند که قبلن کارگر بوده درصد تن 99کند:  می

-فروش تن های پیش از انقالب کموناری ]یا انقالب کمونار)د(ها[، زوج مسیحی جهنمیِ در دهه

دهند، بلکه در واقعیت  است، فقط اذهان را مورد هدف قرار نمی  راهبه که از زنان کارگر برخاسته

کنند، بلکه  کند؛ به عبارت دیگر کارگران زن فقط از رقابت ماشین تبعیت نمی نفوذ میهم اعمال 

  ها صنایع دستی را به قیمت خیلی ارزان تأمین هعخاطر اینکه صوم تابع رقابت صومعه نیز بودند، به

ها در کنار لیون  هایی علیه صومعه شاهد شورش 1۹21کنند. )از همین روست که حتا در  می

 بودیم.(

2شود. ترین وضعیت زنان در نظر گرفته می سرانجام، سه دهه پیش از کمون، به عنوان مخوف
 

 

 

                                                            

 ۷۷۱۱، انتشارات زنان، پاریس، تاریخ فمینیسم فرانسویماییته اَلبیستور و دانیل اَرمُگَت،  3
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 . چه باید کرد؟5

دهی کار، سرکوب سیاسی از آغاز امپراطوری دوم، حتا بدون در نظر گرفتن  در ابتدای سازمان

عالیت زنان برای گسترش ف اندکی ی روزنهگیرد،  ها را در برمی ای که سوسیالیست مردساالری

طور  جاگذاشت. اما به به

آمیز، در تقابل با خشونت  تناقض

ناپذیر پلیس، در تقابل با  تحمل

بیگانگیِ جدیدِ ناشی از صنعتی 

داوریِ  شدن و در تقابل با پیش

 همسران است که فمینیسمِ

 جدید شکوفا خواهد شد. این باز

هم از مزایای تبعید است، چراکه 

که کنش داشتن  در زمانی

ناممکن است، شرایطی را به 

 آورد که نظرها و وجود می

در سراسر اروپا و  اشخاص بتوانند

حتا دورتر از آن در گردش 

ی پیش از کمون،  باشند. در دهه

ها و خط سیرِ تعدادی از  ایده

 آنان را های مخالفین دیگری که گیرد با خط سیر و ایده مردان و زنان فرانسوی در تقابل قرار می

ها که در گسست از تزاریست  اند. روس ، لندن یا بروکسل و به ویژه در روسیه مالقات کردهدر ژنو
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شان زنان جوان زیادی هم هست، از  برند، و در میان سر می مطلقه )یا پدرساالر( به

جات  اند و از نوشته ( فقیر شده1۹71داری ) ی الغای برده آیند که به واسطه داری می اشرافیت ِزمین

 اشباع هستند.  سیشفویچ چرنیگاوریلیِ ینیکال

(، پیرامون شکل اتوپیاییِ 1۹71« )چه باید کرد؟»در رمان معروفش  سیفشچرنی، متفکر روس

شمول نشانده است: ]از نظر او[  ی یک زن و دو مرد، زنان را در قلب رهایی جهان مثلث عاشقانه

شوند. با بیان این  قص، ناشی مین اقتصاد، آزادی، خالقیت، برابری از این سازمان هندسی بی

شان  رفقایباور [، مترصدند که 3]الیزابت دمیتریفاعتقادات، این زنان جوان ]روس[، تحت تحریک 

[ کتاب را به فرانسه 2]بِنوا مَلوُن، ]البته[ پیش از کمون، به نفع این عقاید تغییر دهنددر غرب را 

نقشی غیر  1۹11در طول بهار  ین کروکُوسکیکُرو، خواهران الیزابتکند. )گذشته از  ترجمه می

 کنند.( قابل انکار در پاریس ایفا می

لوئیز یا  آندره لئو، پل مینکی زنان ابتدا از صفوف خرده بورژوازی ) در فرانسه، پیشگامان مبارزه

( سوزان والکَنیا پیش از ایشان، ناتالی لومل، ویکتورین ب. ( یا اشرافیت کارگری زنان )میشل

اند، مانند  های اعضا( متعهد شده دند. زنانی که در انترناسیونال سوسیالیستی )یا در تعاونیآم می

تنها علیه قدرت مسلط بلکه علیه  نه سیمونیسم پیوسته بودند، آنان  شان به صفوف سن کسوتان پیش

 جنگیدند. می پرودنمردانشان و 

زن زیردست مرد »گیرند:  و الهام میهای فرانسوی از ا پرداز که سوسیالیست نظریه پرودنِبرای 

اش.  ای خاطر توان ذهنی و نیروی ماهیچه قدر هم به اش همان ی آگاهی واسطه قدر که به است، همان

«. ۹به  31شود  که می 3در  3در  3هست به  2در 2در 2)...( نسبت توان مرد به زن مثل نسبت 
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تواند توازن خود را بیابد مگر در ازدواج  نمیی افلیج  گانه نظر بزرگ، این سه بر طبق نظر این صاحب

 .1همسری تک

خود را در  «بورژوازی»ی مسلط است، زنان  برای مخالفت با این اندیشه که در عین حال اندیشه

را در پاسخ « زن آزادشده» 1۹71در « نشریه فلسفی»، همکار ژِنی دِریکورکردند؛  نبرد درگیر می

سال بعد  «آرا سالن»ی  همکار نشریه ژولیت المبه حالی کهمنتشر کرد، در  پرودنمستقیم به 

آقای پرودن! خوب »کشد:  ونشان می برای او خط ژنی دِریکوررا انتشار داد.  «نظرات ضد پرودنی»

به من گوش کنید! زن مانند ]سایر[ مردم است، او دیگر به انقالبات شما که ما را به نفع مقداری 

کنیم که پس از این  دهند، تمایلی ندارد. ما به شما اعالم می کشتن میهای حرافانه، به  بلندپروازی

  هر کسی را که علیه مطالبات مشروع ما موضع بگیرد، همچون دشمن پیشرفت و انقالب محسوب

کنند در میان دوستان  صدایی می ما با ما هم  کنیم، در حالی که کسانی را که برای رهایی مدنی می

 «اند. شانیم، کسانی که]سابق براین[ حریفان ما بودهن پیشرفت و انقالب می

 خود  را در قلب اتوپیای« زن»، مدعی بودند که فوریهیا  سیمون سنهای گذشته،  در دهه

آلیزه کردن  گردد. ایده برمی «زن»ممتاز کردن  به، شان پروژهیی کردنِ شکست در اجرا اند. گنجانده

بار  شدت قوی، به محبسی دیگر و این با توان جنسیِ به، در موجودی تخیلی «ی مادر الهه»زن در 

شاهدی است بر آن(، این محبسِ وارونه برای زنانی  سوزان وُالکَنانجامد )که  در جهت مخالف می

 است. اند، بسیار دردناک بوده که آن را تجربه کرده

                                                            

شود که پرودن نه تنها در سکسیم، بلکه در ضدیت با یهود نیز قلم فرسایی کرده است. این رد مضاعفِ زنان و یهودیان که ]ناشی از  تأکید می  4

 نیز بوده است. باکونینشدت مسیحی است، در آثار  فرهنگی[ به
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و یادگرفتن، مراقبت  ماند: نوشتن، یاددادن ها نادر و ناهموار می مسیرها برای خروج از این کلیشه

از قراردادهای  خارج ،ای ساده نبه طرز کامل ،کردن، رزمیدن، کنش داشتن، یا پیش از همه

ها متعهد  زیستن. زنانی که خود را به یکی یا گاهی به تعدادی از این راه اجتماعی و خانوادگی

 خراشند.  شان را می انجکنند، اغلب در این مسیرها بدن و  می

[ از زنانی هستند که 1]پل مینک[ و 1]آندره لئو، ژورژ سانشان،  معروف کسوت  پیشدرست مانند 

ها  ها تنها در مورد زنان، و فقط در روزنامه اما آن قصد دارند جهان را با نوشتار تغییر بدهند؛

)تخلص او از اسم کوچک پسرانش برگرفته شده است(، که  آندره لئوها یا مقاالت  نویسند. رمان نمی

ی  شان، استبداد مردساالرانه یا مبارزه اند که در عمق و محتوای شان درخشان قدر در سبک انهم

سردبیر هم به همان اندازه و ، که سخنوری قابل پل مینک 1دهند. مایه قرار می طبقاتی را دست

 نینباکو شمرد. او به سوی می امپراطوری را خوار و داری  ، با حرارت بسیار سرمایهاست ای شایسته

دهد. این  است، بسط می« یک عامل انقالبی»شود و این نظر را که زن تا منتهای درجه  متمایل می

المللی کارگران درخواهند آمد،  هایی ایجاد خواهند کرد، به عضویت نهاد بین زن و آن زن روزنامه

ه خواهند شد، کارانه پیشه خواهند کرد؛ اما این زنان با استبداد مواجه زندگی خصوصی غیر محافظه

 7چشند که استبداد همسران یا رفقایشان را. استبداد نیروی پلیس را به همان شدت می

                                                            

، ی مادر و همسر در روم باستان[ کمون ن ]الههونوُ، ژ۷۷11-۷۹21ره لئو،آندآلَن دالُتِل،  در مورد آندره لئو، رجوع کنید به بیوگرافی عالیِ   5

، انتشارات سیروس، کمونارد و فمینیست؛ و در مورد پُل مینک، از همین نویسنده، پل مینک، 2111انتشارات دفاتر سرزمین شُوینوا، شُوینی، 

 .۷۷۹۷پاریس، 

شان، در ژنو  تزار و پدران از(، در گسست کنیم شان می روس )که در طول کمون کشف در همان دوره، زنان جوان فعال ،فرانسویزنان  مانند  2

که از اجتماعات دهقانی روسیه قدیم، الهام گرفته بودند.  ای های تعاونی در کارگاه یا مردان و زناندهی کار  برای بازسامان نوشتند هایی می نامهبر

 آورند.  دست می و خصوصی به های عمومی خودشان تجاربی از سرخوردگینیز آنها 
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 های انجمن[ صحاف، از راه ایجاد 7] ناتالی لومِلِکار یا  ی چرخ ویکتورین بروشهی عمل،  در عرصه

رت کمک ی مایحتاج اولیه ضروری به صو تعاونی برای اعطای کار به تعدادی از زنان یا ارائه

گرانه متعهد شدند: نانوایی خودگردان برای زنانی که به کار  ی کنش به مداخله بالعوض به سایرین،

مشهور )با اوژن والَن  «دیگِ»یا ]رستورانِ[ « دار خانه»( و ]مرکزی به نام[ 1۹71نیاز داشتند )در 

 یا اقتصادِ  زده بآشو زنانی که نیازمند کمک مادی ضروری بودند. به لطف جوِ ( برای1۹7۹در 

 هایی زیبا و شکننده طراحی و پیاده شده بود. برنامه ،سامان نابه

ی تربیت یا پرورشِ دختران، تمام یا تقریبن  اما بدون آموزش چطور رهایی ممکن است؟ در رشته

، وزیر تربیت عمومی بود و مدرسه را اجباری ساخت، اما 1۹22در گیزُ تمام چیزها باید ابداع شوند. 

شدت مرتجعی  باوجودی که فرد بهفردریک آلفرد دوفالوی سال بعد، کنت  11نها برای پسران. ت

باید  نفر جمعیت داشتند، تحمیل کرد. می ۹11هایی که بیش از  بود، مدارس دختران را به کمون

های  ی این گستره[ شامل حال کمون سال صبر کرد تا این امکان ]صرف نظر از اندازه 11هنوز 

مدارس را نداشتند،   داشتن های پرتعدادتری که امکانات گشایش یا نگه ر و حتا کمونت کوچک

نوعی از پرولتاریای  [در مقابل خصوصی publique]«عمومی»بشود. از طرف دیگر مربیان زنِ 

آوردند. به این ترتیب، و  دست می روشنفکر را شکل دادند، چراکه اکثرشان کمتر از زن خدمتکار به

های مذهبی  ای مدت مدیدی، تدریس از راه جایگاه اصلی مربیانی که از اعضای هیئتهمچنان بر

درصد زنان هنوز بلد نیستند هنگام ازدواج با  11، 1۹71بودند، تحت کنترل کلیسا قرار داشت. در 

 توانند این کار را انجام دهند(.     درصد مردان می 11اسم خود امضا کنند. )در حالی که 

، دروس آموزش متوسطه را برای دختران ویکتور دوروا 1۹71تأخیر، زمانی که در عالرغم این 

شود. او به همین ترتیب دانشگاه را هم به روی  کند، موفقیتی بالفاصله حاصل می جوان افتتاح می

گشاید. اما مانند سایر نقاط در اروپا، تنها در بخش پزشکی ]درها به رویشان بسته است[،  ایشان می
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ت شناخته شده باشد)دختران یاینکه حق انجامش در مادرشهرها برای دختران به رسم و بدون

گذارند...(. این مسئله از یک  ی ظهور می شان را در الجزایر یا ترکیه به منصه استعدادهای  دیپلمه

]اما[ تنها ضرورت، قانون –گوید: پزشکی اغلب توسط دانشجویان زن انتخاب شده  اجبار درونی می

ی فرهنگ، آموزش خانوادگی، حتا دلبستگی که اسمش  ی مراقبت کردن، به واسطه سازد. ایده نمی

برای » تاس کند؛ پزشکی امکانی خود را تحمیل می ،شود، همچون تعهد شخصی هم برده نمی

طور که خط سیرهای  ، همان«رفتن به سوی مردم

سوزان یا فرانسوی  سوفیا پرُوسکایاپوپولیست روسی 

کند. در هر  نین چیزی را به ذهن متبادر میچ وُالکَن

حال برای موفق شدن باید از نظر شخصیتی، 

ای بیرونی  سماجتی قوی، تاحدی بخشش و یاریِ

یکی از »که به  سوفیا کُوالِسکایا)مردانه( داشت. مانند 

 زمان خودش بدل شده است. « دانان بزرگترین ریاضی

  ها باقی ای، امیدی در دوردست در مورد آموزش حرفه

شد، کارگران زن بسیار   طور مشاهده ماند: همان می

با ورودشان به کارخانه، به دلیل عدم ماهر در نساجی 

 های جدید، ی کار با ماشین ای شیوه یادگیری حرفه

 کنند. یسیر قهقرایی طی م

سرزمین غیر »برای مردمی کردن این عبارت 

 یشللوئیز می آموزش، برخی از زنان مانند «مردانه

،  [ درنظر داشتند که برای دختران فرودست، یتیم1]
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، 1۹71تری انتخاب کردند. در  فردی  . دیگران مسیربگشایند روزی ی شبانه دهقان و پرولتر مدرسه

شود، گرچه برای اینکه چنین  ، بعد از قصدهای متعدد، اولین زنی است که دیپلمه میژولی دُبی

 1۹77او همچنین در .  کنند... اش را به او اعطا می دیپلم ها بعد تمایالتی تشویق نشوند، سال

امکانات افزایش دستمزد زنان تا برابری با »ای در مورد  خاطر مطالعه کند، به ای کسب می جایزه

تنها باید به «. که کار برابر وجود دارد و گشودن مشاغل جدید برای زنان دستمزد مردان، زمانی

 . ن جایزه و این موضوع ادای احترام کرد...شجاعت آکادمی لیون، برای ای

شان همچون  های نیرومند از دلسردی شان، و ی کمون، پرتوان از مبارزات در آستانه

اند، برای مداخله در  های جنگ و فالکت تند و تیز شده شان، زنانی که از تلخیِ ماه های موفقیت

شان ممنوع یا محدود بوده  از این[ برای هایی که ]پیش توانا هستند. زمینه ها بالغ و تمام زمینه

اند تا سفت و سخت بجنگند با این هدف که  روی و سرکوب، آنان آماده ها پس است. بعد از دهه

شان در حد  هایشان را به عمل درآورند. با این همه، برای مدت مدیدی، بسیاری از آمال خواسته

ی  د، خلق کنند، فضاهای دیگری را آمادهباید که جرئت کنن کلمات باقی خواهند ماند. آنان می

سازی، آنان که  ها را، هنرها را همچون نقاشی یا مجسمه گیری بدن کشت کنند: عشق را، بازپس

 اند.  تاکنون فقط در شعر ماجراجویی کرده

]یادمان باشد[ برای کسب حق رأی هنوز -« پرولترهای پرولترها»برای از میان برداشتن وضعیت 

 نبرد تازه آغاز شده، هنوز تا اتمامش راه بسیار درپیش است...  -شکیبایی به خرج دادسال  11باید 
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 ها: نوشت پی

 

 ای با این عنوان ای است از مقاله * این نوشتار ترجمه

 « L’émancipation des femmes sous le Second Empire... »  مارس  32که در

 است. منتشر شده / org1۹11http://www.commune. در سایت 3113

 

با ژان روشی  1۹71: در سال Victorine Brocher (1۹2۹-1931)ویکتورین بروُشه  [1]

پیوندد. در  ان میالمللی کارگر های بین کند و خیلی زود به مبارزان مجمع ازدواج می کفاشور  پیشه

ریزی یک  در پایه 1۹71کند. در  ساز کار می کار چکمه در پاریس به عنوان کارگر چرخ 1۹73سال 

نانوایی تعاونی و یک فروشگاه تعاونی شرکت دارد. در طول جنگ فرانسه و پروس، به عنوان پرستار 

کند، به کمک او دو  ی میزندگ اورلئانکند. ویکتورین که با مادرش در  آمبوالنس انجام وظیفه می

ی کمی  دارد، سه فرزندش با فاصله می  پسر خود و پسر یکی از همسایگانش را که نزد آنهاست، نگه

ملهم است، به شرایط « نوایان بی»گردد. او که بسیار از  بازمی پاریسبه  1۹11در  و میرند می

 دهد.  ویژه زنان عالقه نشان می بار کارگران و به فالکت

داخل  ی نبرد برای دفاع از جمهوری ، با همسرش در جبهه1۹11مارس  31در  ین بروُشهویکتور

برای مبارزه، خیلی زود او کنند، اما  تأمین می آذوقهغذاخوری افسران برای  آنها ابتدا .شود می

( روی 1۹11می  3۹-31ی خونین ) گیرد. در طول هفته دوباره کارهایش را در آمبوالنس از سرمی

به مرگ محکوم را به آتش کشیده،  داری خزانهکسی که جنگد، دستگیر و به عنوان  دها میباریکار

افروز ]این صفت تحقیرآمیز  شان، آنها را آتش دادن جلوه  شود. او از زنانی است که برای شیطانی می

http://www.commune1871.org/
http://www.commune1871.org/
http://www.commune1871.org/
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 ها و در زبان فرانسه معادل است با زنان جنایتکار و خرابکار، گاهی نیز برای توصیف فمینیست

 کردند.  رود[ خطاب می کار می کنند، به ی سیاسی خود دفاع می زنانی که از عقیده

شود به سوئیس فرار کند، با این وجود همسرش در هنگام دستگیری  به کمک یارانش موفق می 

رود، در همین  یش از اینکه به پاریس بازگردد به لندن و بعد به لیون میپ 1۹1۹ شود. در کشته می

ی  آید که نشریه می کند. او به عضویت گروهی در در جنبش آنارشیستی شرکت می سال است که

ی  ی پاریسی در کنگره نماینده 1۹۹1کنند. در  آنارشیستیِ انقالبِ اجتماعی را منتشر می

جا  یتیم به 1کند، آنها  با گوستاو بروُشه ازدواج می 1۹۹1های لندن است. در سال  سوسیالیست

ی آزاد ]و الئیک[ که لوئیز  در مدرسه 1۹91پذیرند. در سال  ه فرزندخواندگی میمانده از کمون را ب

خاطرات یک »خاطراتش را با عنوان  1919شود. در سال  میشل افتتاح کرده است، مربی می

میرد. برگرفته از  در لوزان می 1931نوامبر  1کند. ویکتورین بروشه در  منتشر می« ی زنده مرده

 کتورین بروشه در این آدرس یوای در مورد  نوشته

http://eugenevarlin.com/travaux/victorine_brocher.pdf 

 

: دختر نامشروع یک افسر تزار Elisabeth Dmitrieff( 1911-1۹11[ الیزابت دمیتِریف )3]

که خیلی جوان بود، شروع  پترزبورگ زمانی های سن ی سوسیالیست قهاست. او رزمیدن را از حل

در ایجاد بخش روسی انترناسیونال جا  در آنکه  جایی ،شود به سوئیس پناهنده می 1۹7۹کرد. در 

 1۹11یابد. در  ارتباط می کارل مارکسشود و با  کند. در لندن نماینده می کارگری شرکت می

ی شورای عمومی انترناسیونال  عنوان نماینده آوری اطالعات، به ی جمعاو را در مأموریتی برا مارکس

در ایجاد سازمانی برای فعالیت سال دارد با ناتالی لومل  31فرستد. وقتی که فقط  به پاریس می

. الیزابت شود همراه می «اتحاد زنان برای دفاع از پاریس و مراقبت از مجروحین»زنان با عنوان 

http://eugenevarlin.com/travaux/victorine_brocher.pdf
http://eugenevarlin.com/travaux/victorine_brocher.pdf
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شود. او به صورت  های تعاونی مشغول می سیاسی و خصوصن سازماندهی کارگاهویژه به مسائل  به

ی خونین مشارکت دارد. از  آنتوان، در مبارزات خیابانی در هفته-فعال در باریکادهای فوُبورگ سنت

 1۹11شود که از چنگ ارتش ورسای بگریزد، از فرانسه فرار کند و در اکتبر  اینکه چطور موفق می

گردد، اطالعی در دست نیست. او در آنجا یک محکوم سیاسی را به همسری به روسیه باز

گزیند تا به این وسیله او را از مرگ نجات دهد. الیزابت به دنبال او به تبعید در سیبری  برمی

ای در  رسد. برگرفته از نوشته به پایان می 191۹یا به قولی  1911اش در  که او زندگی رود، جایی می

 دمیتریف در این آدرس  مورد الیزابت

11۹2/?page_id=1۹11http://www.raspouteam.org/ 

 

نگار و نویسنده و از  زنامهو: مبارز کارگری، رBenoît Malon(1۹92-1۹11[ بِنوا مَلون )2]

، که انقالب پاریس به روشنی آن را بیان یک کنش مهم بین همه»اعضای کمون است، برای او: 

خاطر پراکندگی نظرات  کند، ورود زنان در زندگی سیاسی است. تحت فشار اوضاع و احوال، به می

گو است، که در طول و های بحث و گفت ها ]منظور باشگاه خاطر تبلیغات باشگاه هها، ب سوسیالیست

لتر[ برای پیروزی وکنند که رقابت زن ]با پر کمون در هر محله شکل گرفته بود[، زنان احساس می

که زن و پرولتر، این  اش رسیده، گریزناپذیر است. درحالی ی مبارزه ای که در دوره انقالب اجتماعی

شان امید داشته باشند، مگر با متحد شدن  توانند به رهایی شدگان نظم کهن، نمی سرکوب

)سومین شکست پرولتاریا( نظرات ملون « ته.ی اشکال ]نظم اجتماعی[ گذش قدرتمندانه علیه همه

تقابل  یا در مجموع یکی از دو نظر مهم در طول کمون در مورد نقش زنان در انقالب و همکاری و

یک » :بندی شده است، بر این باور است که زن و پرولتر است. نظر دیگر که توسط آندره لئو صورت

آوردند، چراکه اکنون هدف  نقالب به دست نمیی نزدیک در این ا بار دیگر زنان چیزی در آینده

http://www.raspouteam.org/1871/?page_id=1583
http://www.raspouteam.org/1871/?page_id=1583
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؛ 1۹11ی زنان در  ها برگرفته از مقاله نقل قول)...(« رهایی مردان است، نه زنان. 

Encyclopédie politique et historique des Femmes, Christine Fauré dir., 

PUF, 1991. 

از میان تمام زنان : André Léo( 1911-1۹31) آندره لئومتخلص به  ویکتوار لئودیل بِرا[ 1]

 1۹11ای در جنبش انقالبی  یا تقریبن تنها اوست که نقش تعیین کننده آندره لئوقلم تنها  صاحب

برایش شهرت و  1۹77در « یک طالق»و  1۹73در « آور یک ازدواج شرم»هایش،  کند. رمان ایفا می

را امضا کرده  1۹7۹« رفرم»ی  روزنامه خواه است و مانیفست اند. او جمهوری اعتبار به ارمغان آورده

سیمونی را که هنوز روی  کند. باید تأثیرات سن همکاری می گِرو« ی ملیِ عقیده»ی  است، با نشریه

 1۹7۹های اجتماعی است، در  شوند، یادآور شد. او که طرفدار ایده او و کارهایش اعمال می

 1۹79رزه برای اثبات حقانیت زنان، در کند. در راستای مبا را منتشر می« کمونیسم و مالکیت»

آورد. عملی که همچنین ارزش اشاره  ی تحریر در می را به رشته« زن و اخالق، آزادی یا مونارشی»

، که البته مرده «کشاورز»ای تأسیس کند به نام  همچنین قصد دارد نشریه آندره لئوکردن دارد: 

. او فرودستی درآورده را او به قلم انانکمون دهق« مانیفست» شود. به همین صورت، زاده می

 کند.  ی امپراطوری همانند می اجتماعی و مدنی زنان را با فرودستی دهقانِ تحتِ سلطه

ها آخرین افرادی هستند که متوجه می  اغلب دموکرات»داند:  اش را می آندره لئو مصائب مبارزه

ها  رک، دارند. همچنین بین آنشوند که حقوق همبسته هستند و یک محمل دارند، یک اصل مشت

بسیاری از »کند:  تکرار می 1۹11او در طول « یابند. استعدادترین رقبایشان را می که زنان بی

اند  امپراطور و خدای متعال را خلع نکرده -زنم هایشان حرف نمی من از واقعی-خواهان  جمهوری

و نیت، باید همچنان رعایای مذکر یا جایشان بشینند و طبیعتن با این قصد  به]بخواهند[ )...( که 

ی مؤنث، وجود داشته باشد. ]آنان مدعی هستند که[ زن نباید از کشیش تبعیت یاکم رعا دست
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کند؛ اما نباید از خودش هم چیزی برای گفتن داشته باشد. او باید خنثی و منفعل تحت امر مرد 

 «کند و ال غیر. که نزدش اعتراف میدهد  باقی بماند، ]در این صورت[ او فقط کشیشی را تغییر می

 است،« لیگ مدافع حقوق زنان»اولین سازمان زنان که تحت امپراطوری دوم اهمیت یافته است، 

و روزهای  1۹7۹ژوییه در  31اش در  های روزانه یاددشت او درایجاد کرد.  1۹7۹در آن را او که 

گیری  شکل؛ کند ن[ را منتشر می]ز« شهروندان»نفری از  31 مانیفستِ« ی ملی عقیده»بعدش، 

ی جدید حقوق نه فقط برای مردان، بلکه حقوق برای بشریت و برای  لیگ برای اعالمیه»یک 

است که  ای بندی [، صورتdroits de l’humanitéحقوق بشریت ]« شان. بخشی اجتماعی تحقق

نقل   ]...[ دهد. می شترجیح [،droits de l’hummeبندی حقوق بشر ] صورت  آندره لئو به

 Encyclopédie politique et historique des؛ 1۹11ی زنان در  ها برگرفته از مقاله قول

Femmes, Christine Fauré dir., PUF, 1991. 

: بعد از اینکه از Paule Minck( 1911-1۹29پل مینک )به تخلص م[ آدل پُلینا مکارسکا 1]

آید. برای گذران زندگی، به تدریس زبان  به پاریس می 1۹71شود در سال  همسرش جدا می

اش پیش از این  برد. اما سمت و سوی زندگی می زنی هم بهره پردازد و از مهارتش در هنر سوزن می

ها  کند که در آن پیوندد، متونی امضا می ، به انترناسیونال اول می1۹7۹تغییر کرده است. در ابتدای 

شود و  اند. او سخنگوی جلسات عمومی می هتآغش فمینیسم و سوسیالیسم به طرز عمیقی به هم

است. در پاریس  پرودننهد، که سازمانی متأثر از اصول متقابل  انجمن برادری کارگران زن را بنا می

کند. کمونارها و مبارزین کمون از  با حرارت از حقوق سیاسی زنان دفاع می پل مینک

 اند.  های جالبی آورده قول اعتقاداتش نقل ناپذیری و انرژی خاص او در سخنرانی و بیان خستگی

ی حقوق زنان  قطعن در آن حضور دارد. او در کمیته پل مینکدهد،  می  که کمون رخ هنگامی

ای تأسیس  فعال است. او کمیته سولپیس سنهای باشگاه کلیسای  کند و در بحث مشارکت می



 

01 

د ]کمونار)د(ها از کلیساها نه به شو برگزار می نتردام دُالکرواکند که جلساتش در کلیسای  می

گو، استفاده و عنوان مکان مذهبی بلکه به عنوان مکانی برای برگزاری جلسات بحث و گفت

ویژه، برای توجه دادن  گشاید. اما به می مرتر منی  در محله یر پی سنای در  کردند[ و مدرسه می

مواظب جهان »پیماید.  را می زاگوناِگ، پل مینکناپذیر،  ایاالت به حقانیت کمون، مبارزِ خستگی

کنند، آنان؛  قدیم باش! روزی که زنان خواهند گفت: دیگر کافی است! آنان ]هیچ چیز[ رها نمی

نیرویی در آنان پناهنده شده، آنان خسته و فرسوده نیستند. حواست را به زنان بده! از زمانی که 

« نوردند... اند، اروپا را در می تزاز در آوردهکه پرچم آزادی را به اه در حالی پل مینکزنانی مانند 

 زند.  نظرش را چنین فریاد می ،در خاطراتش لوئیز میشل

در پاریس نیست. او در یک واگن سوخت  پل مینکآید،  که سرکوب روی پایتخت فرومی زمانی

ان[ عفوِ شود به ژنو پناهنده شود و در آنجا اعتباری به هم بزند. ]سازم مخفی شده است و موفق می

ها در سرتاسر  ی میتنگ کند که گویا در همه چنین القاء می  کند که پل مینک مجازات اعالم می

های روسی به یک  فرانسه حاضر است. مینک برای شرکت در یک جلسه در حمایت از نهیلیست

 شود می فرانسویترتیب  بدینکند و  کارگر آنارشیست، ازدواج می نِگروبا  .شود ماه زندان محکوم می

 .یابد از اخراج از فرانسه نجات میو 

آورد )او دو دختر در زمان تبعیدش داشت و  پنجمین فرزندش را به دنیا می پل مینک 1۹۹1در 

شود،  در شهرداری، کارمند دولت خفه می دو فرزند هم از همسر سابقش که یک پرنس بود(.

انقالب! چرا پل مینک ]باید -بالنکی-وسخواهد فرزندش را چنین بنامد: اسپارتاک که مادر می چون

آید  د و نسلی که میروین می ها بته گلببینید »کند که:  در این کار[ مردد باشد؟ او که اعالم می

در « پیوندد! خواهد ساخت: خوشبخت خواهند بود فرزندان ما، آنها به آینده می باشکوهای  خانه

ناپذیر در سراسر عمر خود یک پیکار جاودانی  یها، این مبارز انقالبی خستگ پاریس مثل شهرستان
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ای با  ها و حقانیت سوسیالیسم به پیروزی برسند. برگرفته از مقاله ساخته است تا برابریِ سکس

شور منتشر شده در این سایت  ( زن، فمینیست و سوسیالیست پر1911-1۹29)پل مینکعنوان 

w.humanite.fr/http://ww 

های  سندیکالیست است و در کمیته :Nathalie Le Mel( 1931-1۹31) ناتالی لومل[ 7]

کار، در  کند و بعد از اعتصاب زنان و مردان وصله اعتصاب در زمان حکومت ناپلئون سوم شرکت می

و با اوژن کند. ا زور کسب می ، تساوی حقوق زنان و مردان را بهاوژن وارلَنبا کمک دوستش  1۹71

ی پاریس هر  خاطر اینکه در طول محاصره اندازد؛ رستوران به راه می بهرا « دیگ»رستوران تعاونی 

الیزابت . در طول کمون، او به همراه شدد، معروف اد غذا می به افراد محروم روز به طور رایگان

زمان به بررسی و است که در بطن این سا« اتحاد زنان»ی اصلی سازمان  دهنده ، سازماندمیتریف

[، او 1۹11می  3۹تا  31ی خونین ] شود. در طول هفته یافتن راه حل مسائل اجتماعی مشغول می

رزمد و سرانجام دستگیر و به تبعید در  می پیگالدیگران، در سنگرهای خیابانی در میدان  به همراه

کند. در ورودش  قسمت می لویز میشلاش را با  شود، جایی که زندگی محکوم می نئوکالِدونی

شود و در  گذراند. در اواخر عمر درازش، نابینا می به پاریس، با کارهای کوچک روزگار میمجددش 

با میرد،  در فقر در بیمارستان ایوری می 1931که تمام منابع مالیش را از دست داده بود، در  حالی

اشت این مبارز بزرگ منتشر شده ای در بزرگد نوشتههایش وفادار بود.  تا به آخر به آرمان این وجود

   mel-le-.org/content/nathalie3119https://npaت در سای

ی  ، به چهرهلوئیز میشلدر طول سالیان، : » Louise Miche( 1911-1۹21) لوئیز میشل[ 1]

پذیرفتنی به حق و زنان کمون بدل شد، چیزی که کاملن یگانه و نشانگان مبارزات فمینیستی 

اش نبرد یک سرباز است: آنچه او  نظرات یک فمینیست باشد، مبارزه لوئیز میشلاست. اگر نظرات 

اش به موازات فعالیتِ زنانی  توان گفت که تعهد فمینیستی دهد. می در سراسر طول کمون انجام می

http://www.humanite.fr/
http://www.humanite.fr/
https://npa2009.org/content/nathalie-le-mel
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بار در  مثال زدنی را پیش بردند. در واقع زنان، برای اولینای  است که در طول این دوره مبارزه

گرفت، شکل  شان، در طول کمون سازمان وسیع و مردمیِ زنان که هزاران زن را در برمی تاریخ

 لوئیز میشل و دیگران، نبرد زنان در کمون ی  بخشی از مقاله« دادند.

.org1۹11.communehttp://www/ 

 

 93اسفند 
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 8زنان در انقالب روسیه

 

 لوئيز اُوشِي

 برگردان: رها اسدزاده

 

جنسي وارد  ي سختي  به  تبعيضِ چنان ضربهدگرگوني ساخت و  خوشِ زنان را دست گيِ هانقالب روسيه زند

 .شده بود و پس از آن هم نشدن تجربه نکه هرگز پيش از آورد آ

 به رسميت شناختنِ ،جنين : حق سقط9191ِهاي پس از انقالب اکتبر وردهاي زنان در ماهآ دست

تحت  ي اجتماعي براي مادران و کودکانِ قيد و شرط، حق دريافت کمک هزينه بي ازدواج مدني، حق طالقِ

 مرخصيِ ابر،بر زدِمُ دست حقِ ،هاي رسمي ازدواجخارج از  متولدينِ حقوقِ به رسميت شناختنِ ،شان سرپرستي

 اولين مراکزِ گذاريِ پايه چنين هم ،الدينو قيموميتِ لغوِ ،گرايي جنس هم زاديِآ ،حاملگي با حقوق در دورانِ

                                                            
ای است از: این مقاله ترجمه 1  

Women in the Russian Revolution 
Louise O’Shea | 16-Feb-6114 
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ن دهه پس از آهايي است  که تا نُه  ، نمونهها و مراقبت از کودکان شويي لباس هاي عمومي و خانهشپزآ دولتيِ

 ت نيامده است.جهان به نحوي کامل به دس ديگرِ هم در مناطقِ

. در واقع تاثير مشارکت انبوهي از باشند برانداز بودند اما تنها قسمتي از ماجرا مي ها  بنيان اگر چه اين پيروزي

وا  ناپذير توصيف  ها را به کار در  شرايطِ نر و روسايي که آمردان در نبردي انقالبي عليه تزا زنان دوشادوشِ

گاهي و دگرگونيِ آانقالب در   چيزي کمتر ازکردند  نسيتي تشويق ميهاي ج داوري پيش به  داشتند  و مي

  .روسيه نبود ي زنان در جامعه موقعيتِ

يمي هاي عظ دگرگوني ي کارگر به ناگزير به چنان کنترل جامعه از سوي  طبقه به دست گرفتنِ    

گان  هشد هاي سرکوب اقع جشنکه مصداق مدعاي لنين بود که انقالبات در و ها و رفتارها انجاميد درديدگاه

کار و  کردنِ لخود و تعطي مردِ کارانِ اعتنايي به اخطارهاي هم به علت بي کارگر بودند که هستند. زنانِ

را  8181وقوع انقالب فوريه  ها آن ديگران به پيوستن به صفِ پتروگراد و تشويقِ راهپيمايي در طول خيابانِ

 سبب شدند. 

 الت را به حالِآ جمعي ابزارها را به زمين گذارده و ماشين ها به صورتِ نونه آدهد که چگ گزارشي شرح مي

اي ديگر حرکت کردند، زنان با  اي به کارخانه گروهي از کارخانه خود رها کردند و با تامل و عامدانه به صورتِ

 )ي برف  وله،گلسنگ(کارخانه را هدف بگيرند  توانستند در و ديوارِ ميچه که در دست داشتند و با آن  نهر آ

 وردند.آ خود در مي ها را به اشغالِ رفتند و آن ديگر مي يا اي به کارخانه از کارخانه

غازي شد براي شد بلکه سرآاعتصاب  ديگر به کارگرانِ ها کاتاليزوري براي پيوستنِ نآ نه تنها اقداماتِ

 مندان يعني چيزي که ثروت ؛جنگ روسا و ،رژيم تشکيل ساختارهاي دمکراتيک به منظور به چالش کشيدنِ

اکتبر اين  بودند. با انقالبِ بيشتري شمارِ  تعداد بيشماري از کارگران و فقيرتر کردنِ ي قرباني کردنِ آماده

 دولتِ داري و تاسيسِ سرمايه بقاياي حاکميتِ اندازيِقادر به برشوند  ساختارها که به نام شوراها شناخته مي

 د.کارگري گرديدن دموکراتِ
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دادند و  ميتشکيل  -درصد 04افزون بر  -روسي را ميزان قابل توجهي از کارگرانِ ،جنگ؛ زنان به علت وقوع

شرکت در  جا که از آن مد.آ انقالب به شمار مي کننده در پيروزيِ عاملي تعيين ها نآ بنا بر اين  مشارکت فعالِ

ها  براي نايل شدن به پيروزي جنبش ديگر درونِ ا يکهاي برابر ببرخورد احترام، شوراها داوطلبانه بود، رواجِ

 بسيار مهم بود. 

پيش از انقالب  در دورانِ سختي که جان جنسيِ هايِ داوري اين وضعيت منجر به آن شد که  بسياري از پيش

به  خود که زنان بنا بر سرشتِ ديدگاه د. ايننبه چالش کشيده شو ندبه عنوان امري مسلم پذيرفته شده بود

چون چيزي مخالف  همري کنند بَ مردان فرمان ها بايد از اقتدارِ نند يا آفرزندان تعلق دار خانه و پرورشِ لمروِق

 .داد شد کارگران قلم با منافعِ

کي ي"او گزارش داد:  انقالبي مشاهده کرد. ي بلشويک اين تاثير را در طي مالقاتي با جوانانِ يک زن فرمانده

که چرا همه "بلشويک پرسيد:  سپس يک رفيق جوانِ .آن را فرا بگيرند دوختن است از مواردي که همه بايد

9196تظاهرات زنان در روسیه، هشت مارس   
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ي  دکمه ينده قادر به دوختنِقادر به دوختن باشند چرا که در آ بايد دوختن را بياموزند؟؟ مسلمن دخترها بايد

 "، پس چرا همه ياد بگيريم؟همسرانشان نخواهند بود شلوارِ

ي حاضرين رنجش خود را با باال و پايين  نه تنها دختران بلکه همه ،دا کربه پ مات موجي از رنجشاين کل"

 ؟؟ آيارا بدوزند هاي شلوار ها بايد دکمه که زن منظورت چيست"هايشان بروز دادند. يمکتجهيدن از ن

بود  او!! جواني که ادعا کرده کارِ مرد است نه خدمت رفيقِ ،زن زنان است؟؟ گيِ از برده منظورت ابقا و حمايت

 "نشيني شد. مجبور به عقبکه تنها زنان دوختن را بايد بياموزند 

ها  نبودند. آ 8181 کارگران در سالِ قدرتِ به دست گرفتنِ سي در جهتِها متعهدترين نيروي سيا بلشويک

دو  ميانها در  نآ کارگر کردند. زنانِ سازماندهيِبه خود را معطوف  چنين ارگاني بودند که بيشترين تالشِ هم

سربازان دست به سازماندهي زدند و به  شوي و همسرانِ رخت ، زنانِهاي زنان ترين اليه بخش از تحتاني

. کارگر بود مبادرت ورزيدند زنانِ خاصِ سي وضعيتِرها بر ديگري که موضوع آن ها و ادبياتِ جزوه انتشارِ

 گاهي داشتند.آوجود دارد   زنان کارگران و رهاييِ سرنوشت قدرتِ بينِ ي کهها به پيوند بلشويک

زمستاني شرکت  کاخِ ملحق شدند و دريورش به سرخ شرکت کردند، به گاردِ اکتبر انقالبِ زنان در خيزشِ

تراموا در پتروگراد در طول قيام شد. او از  هماهنگيِ دارِ عهده -تراموا الکساندرا-بلشويک  داشتند. يک کارگرِ

رايج و هر روزه در  گيِ هن زندآ" : صحبت کرده است و سايرين داشته الب بر روي اوتاثيرات عميقي که انق

 ."به وجد آمده بودم نآ ويرانيِ ي فروريختن بود و من از ستانهآ

ها  نکارگران و به همراه آ استالين تمام بقاياي قدرتِ انقالبِ سرانجام دستاوردهاي انقالب از بين رفت. ضدِ

 دستاوردهاي انقالب کارگريِ به معناي نفيِاما اين نه  از بين برد.دستاوردهاي کسب شده براي زنان را 

هاي شکل پرولتري براي مواجهه با تمامِ هاي انقالبِ قابليتي بارهبصيرتي است که درو نه آن  8181

 اجتماعي به ما ارزاني کردند.  نابرابريِ
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ي کارگر به  نقش توده اهميت جلوه دادنِ، گرايش به ناديده گرفتن و کم در مورد انقالب ها بررسي ترين رايج

 راديکال و کنشِ سياستِ سازيِاعتبار بي هاي تاريخي معموال ررسيگونه ب اين کارگر دارد.  قصدِ خصوص زنانِ

 ثابت کرد که بديلِ 8181 اما رويدادهاي انقالبِ باشد. موجود مي وضعيتِ تسليم در برابرِ تشويق به اي و توده

 .داري موجود است مايهسر ديگري در برابرِ

نبردهاي انقالبي،  جامعه در طولِ به گان و کمک به شکل دادن هديد ستم مدنِي به ميدان آ شيوهها  نآ

 و ضربه وارد کردن به قلب اي،  چگونگيِ توده هاي جنسيتي در مقياسِ داوري پيش چگونه به چالش گرفتنِ

ي  اين نکته براي همه دهند. درکِکارگر را نشان مي ي بقهاز سويِ ط ستم و فرودستي تمام سطوح و اشکالِ

 .هستند ضرورت دارد زنان متعهد به رهاييِ کساني که
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 مساله با رابطه در (ک.ا.ژ.پ و ک.ک.پ) ک.ج.ک است  یس به  ینگاه 
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 رُز پزوتا؛ آنارشیست و سازمانده جنبش کارگری در آمریکا

 دراالین لی

 برگردان: آساره بختیاری

 

 گی آغاز زنده

 (باید راهی بیابم)

شد،  ی پرت و دور افتاده محسوب میا ی نوزدهم منطقه روسیه که در اواخر سده "پیل"ی  منطقه

ها داده شد.  جا به آن ی اسکان دائمی در آن توسط یهودیانی آباد شد که قانوناً توسط تزارها اجازه

عیت منطقه را تشکیل دادند. درست پیش از ترور الکساندر دوم، در سال درصد از کل جم 13ها  آن

ی ا محدود به منطقه -تقریباً نیمی از کل جمعیت یهودی جهان-، چهار میلیون یهودی 1۹۹1

شدند که شامل بیست و پنج استان شمالی و غربی از مجموع هشتاد و پنج استان امپراتوری  می
                                                            

شود: اش به زودی از سوی گروه پروسه منتشر می ی فارسی ، فصل اول از این کتاب است که ترجمه این ترجمه   

 

  Leeder, Elaine J 
The gentle general: Rose Pesotta, anarchist and labor organizer / Elaine Leeder 

Cornell University, 1295. 
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دفاع  ی قتل عام مردم بی یت شهری به منظور اجرای برنامهشد. یهودیان از مناطق پرجمع می

 کوچانده شدند.

تری از سوی دولت برقرار شد از جمله اخراج از روستاها، سانسور  محدود کننده به تدریج اقداماتِ  

یهودی، گاهی اوقات به مدت بیست و پنج سال. تقریبا  اجباری از کودکانِ مطبوعات، و سربازگیریِ

مایل مربع بین دریای  2۹7.111تمام یهودیان روسیه در فضایی به مساحت حدوداً  درصد از 91

فراوان مواجه  جا، با محرومیت و سختیِ مرتبه در آن بالتیک و دریای سیاه محصور شدند و یک

زمین محروم  داشتنِ ی فعالیت در بازرگانی و صنعت را داشتند و از حقِ ها تنها اجازه شدند. آن

چنین گاهی اوقات  ها هم رفتند، اما شهروند درجه دو جامعه. آن یان شهروند به شمار میبودند. یهود

کردند، تا بلکه در درون فرهنگی  ها کار می کشی و دیگر پیشه ی، درودگری، لولها در تولید کارخانه

 از فقر خام و دردناک جان به در برند.

 

 "اشتدل"روستایی که با عنوان یمهنشین در مناطق ن گی در روستاهای کوچک یهودی زنده  

ی شهرها  نشینِ پیش از هولوکاست که در اروپا در حومه های یهودی شدند)شهرک شناخته می

، اکثراً یهودی، روابط کمی با "پیل"ی  های منطقه ساخته شده بودند(. هزاران نفر از مردم استان

بار و قتل عام از  مالت خشونتدیگر شهروندان روسیه داشتند. این اجتماعات تحت خطر دایمی ح

شان کند متحد شدند. یهودیان  توانست هر لحظه غرق ها که می جهان خارج، در برابر این خصومت

گذراندند و با این حال این روستاها جهانی  شان عمر می گی زنده از دست دادنِ در ترس و هراسِ

کردند. جهانی که با  ه را فراهم میعاطفی و حمایت جامع شدند تماماً متعلق به خودشان، که معاشِ

  تپید. های فرهنگی می گی، از جمله تجارت، آموزش و پرورش، و پیشه ی زنده های روزمره فعالیت
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های آن جهانی)اخروی(.  اجتماعات پر جنب و جوشی بودند با گرایش به ارُزش"ها اشتدل" 

هایِ مذهبیِ  سنت

یهودی، فراگیری، تجارب 

ا گی روزانه ر زندهو 

چنین  ساختند و  هم می

گی بهتر و  امید به زنده

قدرت معنوی برای غلبه 

هایی که مرتباً  بر سختی

ها مواجه بودند  با آن

کردند.  فراهم می

ارتودوکسی دینی تالش 

کرد تا یهودیان را  با  می

رستگاری و  ی وعده

فرد و   گیِ هجاودان

مسیح  چنین آمدنِ هم

اش را محافظت  که مردم

چنین ساختار مشخصی برای یک  خارج جدا کند. دین هم بخشد، از جهانِ هایی میکرده و ر

رسمی)قانونی( تزار و  دهقانان، تروریسمِ گاهِ های گاه و بی جماعت، اتحاد در برابر آزار و اذیت

کرد. به موازات انجام اصول مسلم  وزید ارائه می ها، و بادهای اسیدی مدرنیسم که از غرب می قزاق

شدند توسط یهودیان  ( نامیده میhevrasی خودیار که هِوراس ) های داوطلبانه سازمان مذهبی،

آوری پول برای نیازمندان، و آموزش فقرا سازماندهی شده بودند. این  برای کمک به بیماران، جمع
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ها بودند، و یک نیروی اجتماعی واحد را مهیا  ها، نقطه اتکای اشتدل ها، عالوه بر کنیسه گروه

 کرد.  می

 

داشتند که  ها مقرر می شد. آن دیکته می اشتدلگی در  های زنده های مذهبی به تمام جنبه سنت

بایست تمام توجه خود را محدود به  مردان دانشمند، متفکر و معلم باشند، در حالی که زنان می

برای یک  .داشتند اهمیت و افتخار دریافت می ،ی شیک خانه و خانواده کنند. مردان از این وظیفه

)کنیسه( صرف مطالعه و دعا کند، در حالی که  shulمرد کامال قابل قبول بود که تمام روز را در 

کرد. آموزش مذهبی به طور  چرخاند و برای حمایت از خانواده پول کسب می همسرش خانه را می

هایی از احترام  هرفت مراقب باشند و نمون انحصاری برای مردان بود، در حالی که از زنان انتظار می

 برای کودکان و جامعه ارائه دهند. 

ها بود و با  ترین دوره ی خود یکی از نگران کننده ی بیستم به نوبه دوره ی پیش از ورود به سده    

های جدید و  دور از آرامش بود. در این جوامع بسته، ایده اشتدلوجود هنجارهای سفت و سخت، 

( یا ]جنبش[ روشنگری یهودی، برای Haskalah. هاسکاال )یافت نوآورانه ناگزیر گسترش می

شان به راه  سازی سنت و تفکر به منظور به دست آوردن برابری یهودیان با همسایگان روسی مدرن

( )مدارس آموزش مذهبی یهودی( در شهرهایی yeshivaها) یشیواهای مدرن از  افتاد. ایدئولوژی

جویانی  ترین روستاها، با رفت و آمد دانش مانده ا حتا عقبکردند، ت گی می که تعدادی یهودی زنده

ها  دادند منتشر شدند. بسیاری از این جوانان اغلب مشتاقانه به ایده که جوانان یهودی را آموزش می

انداختند. در حالی که شکنجه و سرکوب دولتی معمول بود،  های جدید چنگ می و جنبش

 سازیِ جدیدی برای پیاده های سیاسیِ هودیان با هیجان، سازمانآورد و ی های انقالبی سر بر می ایده
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گرفت. هزاران  های جدید رونق می شدند و ایده ها به چالش کشیده می دادند. سنت ها تشکیل می آن

 را ترک کردند. "پِیل"گی بهتر  جوی یک زندهو نفر از مهاجران یهودی در جست

متولد شد. او  1۹97نوامبر سال  31رُز پزوتا( در تاریخ [ گذار راشل پزوتی )در این جهان ]در حالِ 

، شهر کوچک راه آهنی در اوکراین پرورش یافتند. "دراژنیا"فرُزند دوم از هشت فرُزندی بود که در 

 "گی ما روزهای زنده"اش را در کتاب  گی های نخستین زنده ، که شرح سالرُز های بر اساس گفته

بود، و در آرامش و رفاه رشد کرد. گرچه  ( شاعرانهshtetlل )گی در این اشتد زنده نویسد می

ی  ی او یک استثنا بود. پدر و مادرش مغازه جا به طور کلی مرفه نبودند، اما خانواده یهودیان آن

ی تغییر در یکی از احکام تزار  سبا، که در نتیجه -ی بزرگ رُز  کردند که از عمه ه میارکوچکی را اد

سرا و چند  چنین شامل سهمی از مهمان ها هم به ارث رسیده بود. دارایی -ه بودآن را به دست آورد

ی غذایی  تکه زمین در شهر می شد. در فروشگاه آرد، آجیل، خرما، و سایر کاالهای اساسی ذائقه

ها برای استخدام یک دختر روستایی برای کمک به خانواده به اندازه  رسید. آن روسی به فروش می

گی را داشتند و هر کودک  هبودند، هم چنین استطاعت سفارش لباس به خیاط خانواد ی کافی دارا

   شد. برای تعطیالت عید فصح به طور کامل سر تا پا نو می

استثنا بود، به نظر می رسید که روستا هم تا حدودی خودش را از  اش همان قدر که خانواده 

ها و  ها، ارمنی ها، اوکراینی ودیان، لهستانیش سوا کرده است. یهاَ آشفتگی شدید ورای مرُزهای

رنگی  کم رُز تاثیرِ های نژادی در کودکیِ کردند. درگیری گی می ها همگی در کنار هم زنده آلمانی

)به "کالمن مالمدِ شلیمازل"رُز مربوط به معلمِ چِدِر )مدرسه( او،  داشت. یکی از خاطرات محبوبِ

، کفن ساز جودیترِ ابتدایی بود، فردی بدبخت. او با حرارت از ی چِدِ یهودی، ناالیق(، مدیر مدرسه

در کرده و سارا دستان او را  کار می سارا برناردخیاط، که یک بار بر روی لباس  ِمندلباستان، و 

 کرد. خاطرات او از دوران کودکی، جذاب و ساده بودند. دستان خود را گرفته؛ صحبت می
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های یهودی ارتدوکس را با احترام رعایت  ی سنت ی پزوتی همه هبر طبق رسم خانواده، خانواد  

شد  پنهان می سَبَتکردند. در واقع، والدین به حدی ارتدوکس بودند که کفش کودکان در روز  می

تا اطمینان حاصل شود که هیچ یک از 

ها قواعد این روز تعطیل را زیر پا  آن

گذارند. خانواده هر صبح با هم دعا  نمی

دند. مادر رُز، مایسا، سر خود را خوان می

تراشید و کاله گیس یا شایتل  می

پوشید تا برای هیچ مردی  )روسری( می

ترین  جز شوهرش جذاب نباشد. بزرگ

پسر خانواده، دیوید، مرکز توجه خواهران 

بود)توسط خواهران نازپرورده شده بود(. 

های یهود، دعا ها  با توجه به سنت

(kaddish-هودی که در دعای ی -کادیش

مدت سه روز در کنیسه یا توسط بستگان 

شود(  متوفی برای عزاداری خوانده می

ی پسر  برای پدر و مادر مرده بر عهده

توانست نام  تر بود، به خصوص که تنها یک مرد می بزرگ خواهد بود. جایگاه او در خانواده برجسته

این که شش تا از هشت فرُزندش دختر خواست و همیشه از  خانوادگی را حمل کند. پدر او پسر می

)میریام(،  ماریشکابود و بعد  رُزترین فرُزند خانواده بود، پس از آن  بزرگ استربودند ناراضی بود. 
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دیگر پس از  متولد شد. دو فرُزندِ رُز که پس از مهاجرتِ فانیا )یاسلر(، و هانا، دیوید، لوبا، آبراهام

                                      تولد جان خود را از دست دادند.   

رفت که کارهای خانه را انجام دهند و  دخترها کم تر از پسرها مورد توجه بودند، ازشان انتظار می  

مغازه  مایساکردند و مادرشان  دیگر مراقبت می ها خودشان از یک تدارک ببینند. آن سبتبرای روز 

دیگر متعهد  ها عمیقا نسبت به یک ی بچه ترها بود و همه کوچک بزرگ مسئولِ چرخاند. دخترِ را می

و به سبک  ندخواند کردند، به چهار زبان مختلف می بودند. در برگزاری مراسم مذهبی مشارکت می

از دوران  رُز کردند. توضیحات های عمومی شرکت می رقصیدند، و در جشن بومی هر فرهنگ می

ی بزرگی که از  ل برهنه جست و خیز کردن در رودخانهای از قبی کودکی پر است از تصاویر زنده

لباس شنا نداشت. ما بدون هیچ لباس و هیچ خجالتی به  دراژنیاکس در  هیچ"رفت:  وسط شهر می

شدیم و از جوی آب نزدیک  زدیم. گرچه حمام جداگانه داشتیم، پسر و دختر به صف می آب می

millwheel آورد که  های عمومی را به خاطر می گردهمایی او .زدیم به درون رودخانه شیرجه می

آورد؛ اثبات شجاعت و ابتکار،  پسرهای محل را به یاد میبا برابر  های اجتماعی شدند. رقابت جشن

گی به خوبی به کارش می آیند. خاطرات او سرشار از  کرد در سراسر زنده صفاتی که حس می

 سعادت و شادی بودند.

گیر و  نامنظم، در عین حال سخت، مردی پویارُز توام با سعادت نبود. پدر اما همه چیز  دراژنیادر   

بود  ساله عضو محترم جامعه بود. زمانی که بیست و شش اایزاک پزوتناپذیر بود.  تا حدودی انعطاف

 سباها پس از مرگ عمه  اش بود ازدواج کرد؛ آن شانزده ساله، با او که دومین عمو زاده مایساو 

اش را صرف  تنها یک تاجرِ جزء بود و مقدار زیادی از وقت ایزاکبه ارث برده بودند. فروشگاه را 

را در انجام بسیاری از کارهای سخت  مایساکرد، و  در جامعه می انسازماندهی گروه های خودگَرد

را راه اندازی کرد،  "(matsohمتسا )"تعاونی  پسح در طول تعطیالت عید ایزاککرد.  رها می
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( مصرف کنندگان یهودی را در matsohهای متسا ) امی که به نظر می رسید نانواییدرست هنگ

جا که او هم در  د. عالوه بر این، از آنش( aksiaاند. او بعدها رئیس آکسیا) منطقه به استثمار کشانده

آموزش و پرورش سکوالر تحصیل کرده بود، اغلب به عنوان یک پزشک غیر حرفه ای در جامعه 

با این حال، بر  .کرد. او بین مردم محلی محبوب بود کرد، و گیاه دارویی و دارو تجویز می یفعالیت م

 رُزچندان هم با فرُزندان خود مهربان نبود. اگرچه  ایزاک، رُزتر  های استر، خواهر بزرگ طبق گفته

هر دو  زرُکرد که هم او و هم  احساس می استر های خود هرگز در این باره صحبت نکرد، در نوشته

، ابراهیم روبینتصمیم گرفت با  استربه دلیل رفتار استبدادی ایزاک مجبور به ترک خانه شدند. 

های  خواست از روش کرد و می گی می . او از سوی پدرش احساس طرد شدهندخانه را ترک ک

تا استر آن  را به مرُز آلمان می برد ایزاک استراو فرار کند. هنگامی که  استبدادیِی  کارانه محافظه

جا را به مقصد ایاالت متحده ترک کند، پس از یک سفر طوالنی تنها به سمت او برگشت، نگاه 

پس از آن  استرو رفت.  "مواظب خودتان باشید"خود را به طور مستقیم به او دوخت، و گفت: 

 هرگز دوباره پدرش را ندید و حدود هفتاد سال بعد، با گفتن این داستان می گریست.

ه شدن برای خوش نویسی ضعیف شان حین یگی نامه ی رُز مملو از جزئیاتی مانند تنب ندهز  

یادگیری الفبای عبری و روسی است. او همچنین رفتار خاص برادرش دیوید را شرح می دهد. 

بهترین غذاهای روی میز نصیب او می شد، زیرا نگرش پدرش این بود که دختران ارُزش توجه را 

رُز احساس رنجش می کرد، اما همیشه موفق به سرکوب آن می شد. او در تمام  ندارند. اگر چه

نوشته های اش درباره ی خانواده اش خیالبافی می کرد و از هرگونه انتقاد از پدرش اجتناب می 

کرد. در عوض، او مشتاقانه، خواندن برای پدر اش را در هنگام در بستر بیماری بودن او و یاد دادن 

ینه ی تاریخی آن چه که مورد بحث بود توسط پدرش را به یاد می آورد. رُز خودش را تلفظ و پیش
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به عنوان دختر وظیفه شناسی تجسم می کرد که در فضای گرم و غنی خانواده و اشتدل پیشرفت 

 می کرد.

آموزش مهم ترین چیز برای 

یهودیان بود، و خانواده پزوتی از 

در  رُزنبودند.  ااین قاعده مستثن

بتدا همانند خواهران خود در ا

خانه آموزش دید. هنگامی که 

 رُز اش به پایان رسید، تحصیالت

مسلط به چهار زبان بود. 

  میان  رایج  عبری  ییدیش)زبان

  ولهستان  روسیه  کلیمیان

 و وآلمان

((،  وعبری ازآلمانی )مخلوطی غیره

که در خانه صحبت  اشتدلزبان 

گی  شد. این زبان، زبان آواره می

گی در تبعید بود. عبری  و زنده

که به عنوان زبان نماز، زبان 

تمام یهودیان بود. این زبان، 

زبان مقدسی بود که از طریق 

، زبانی بود که رُزگرفتند. اوکراینی، زبان سوم  آن تورات و یا کتاب مقدس مورد مطالعه قرار می
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به منظور خواندن  رُزدادند. در آخر،  ار مییهودیان در تجارت و تعامل با همسایگان مورد استفاده قر

برد و در  های محلی روسیه لذت می های کالسیک و علمی زبان روسی را فرا گرفت. او از ترانه کتاب

 خواند. واقع، به هر چهار زبان به راحتی می

ی رُزالی دیویدوف در نزدیکی  ی خصوصی دخترانه رُز در مدرسه 1913تا سال  1919از سال   

ای که بعدتر منجر به بیماری  جا با حادثه اش در آن شان حضور داشت. با این حال اقامت هخان

پدرش شد، ناتمام ماند و رُز به ناچار مدرسه خصوصی را ترک کرد. پس از آن او معلم سر خانه 

ی او از دانشجویان  گرفت و به طور جدی در کتابخانه پدرش مشغول مطالعه شد. آموزگار سر خانه

( را آموخته بود. این مردان جوان به سراسر Haskalahق یشیوا بود که ایده های هاسکاال )ساب

در های سیاسی و اقتصادی را  کردند، آموزگاران دوره گردی که آموزه های شهرها سفر می حومه

   کردند. وگذارشان منتشر می زمانِ گشت

ها داشت از  طر تماسی که در اودسا با آنخواهرم استر این دانشجویان را مالقات کرده بود و به خا"

پیوست که جزیی از بخش دموکراتیک  دراژنیاکار اخراج شده بود و خیلی زود به محفلی در 

اش با دولتی با یک نظام  ی جایگزین استبداد تزاری و کل حکومت فئودالی جنبش طراحی شده

های پستو، و در  هر، در کارگاهی ش دموکراتیک بود. جلسات گروه در چند نوبت در گورستان حومه

! داشتای برای من  ی ویژه مرا به چند تا از این جلسات برد و استفاده استر چند خانه برگزار شد.

کردم یک  کردم، احساس می ها باد می من به عنوان یک حامل اعالمیه به کار گرفته شدم. با آن

یری بود، با این نظریه که یک ی متحرک هستم. این، راه حلی برای پیشگیری از دستگ بشکه

 "تواند بدون این که بازرسی شود، عبور کند. کودک می

ا برای این کار گول ر کند؛ او دانست که چه چیزی حمل می ، رُز واقعا نمیاسترهای  بر اساس گفته  

 زدند چرا که جوان بود و بی تجربه.
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رش در اتاق زیر شیروانی و نیز ی پد آموزش سیاسی رُز با خواندن جزوه انقالبی پنهان شده  

تر بود، در  که یک سال از رُز بزرگ استرمحفل رادیکال آغاز شد. یک با  استرآشنایی خواهرش 

در دریای سیاه، سرشار  ی، شهری بندراودسادیدن کرد.  اودسااش از   سالگی طول تابستان پانزده

س از بازگشت از سفر، شروع به صحبت پ استرهای جدید. بار نخست،  بود از هنر، تئاتر، مد و ایده

فورا این نوع حرف زدن را تمام کن. "گفت:  آورد که پدرش می از تحول و انقالب کرد. رُز به یاد می

دهم. آن طرز موی  اگر هر گونه صحبتی باید در این خانه انجام شود، من آن را انجام می

فعال سیاسی  کهبه رختخواب. ایزاک،  شان ها را بده و بفرست شام بچه. ات را درست کن احمقانه

  اش بیان شود. های سیاسی آزادانه در خانه داد صحبت اجازه نمیبود 

داشت، اما از ترس امنیت  اش نگه می اش را در اتاق زیر شیروانی های انقالبی گر چه پدر رُز جزوه  

ها  شده بود. رادیکال اش توجیه کرد. ترس گو در خانه را سرکوب میو خانواده هر گونه بحث و گفت

گرفتند و بسیاری برای فرار از حبس در گریز بودند. پس  توسط مقامات مورد آزار و اذیت قرار می

ی اصالحات محدود شد و یک دوره  توسط انقالبیون، همه 1۹۹1از ترور تزار الکساندر دوم در سال 

این شدت خشونت، چیزی از  های آشکار نبود. اما سرکوب مطلق برقرار شد. زمان، زمانِ فعالیت

، در سن چهارده سالگی، رُز به 1913کاست. در سال  هیجان دختران و فداکاری برای جنبش نمی

گی  دموکراتیک رادیکال زیرزمینی در آمد و چشم اندازی را پذیرفت که زنده عضویت محفل

یدار شدند، اش را شکل داد. این گروه های رادیکال در زمان سلطنت الکساندر دوم پد کاری

لیبرال را بنیان نهادند، سانسور را کاهش دادند و انتظارات برای بهبود بیشتر اصالحات نسبتا 

پردازان و مبلغان  منطبق نشد، نظریه عمل]اوضاع[ را افزایش دادند. هنگامی که این امیدها با 

 مختلف برای تغییرات اجتماعی بیشتر متحد شدند.
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ی بیستم، یهودیان خود را در برابر  ی نخست سده ی نوزدهم و دهه دهی واپسین س در طول دو دهه

های فرهنگی،  های رادیکال یا پیشرفت های متناقض دیدند: جهانی تازه، در پوشش جنبش خواسته

های  های مقدس یهودی. یهودیان با سوسیالیسم، صهیونیسم و دیگر ایدئولوژی در تضاد با سنت

 اشتدلشد، و  های اجتماعی کمتر می ت و صالبت خانواده و سازمانقدر شدند. سکوالر بمباران می

ها را  طبقاتی و انقالب فزون گردید. سوسیالیسم توده ی داد. بحث مبارزه اش را از دست می جوانان

ی ا های انقالبی کردند مجبورند به جنبش داشت و بسیاری از یهودیان احساس می به تحرک وا می

 شدند. ن بردن امپراطوری سازماندهی میپیوندند که برای از بیب
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دانست که پیش از  یکی از آن ها رُز بود، کسی که خودش را دنباله رو سنت انقالبیون بزرگی می   

ی که ا پرداز برجسته را خواند؛ انقالبی آنارشیست و نظریه میخائیل باکونیناو بودند. او آثار 

، معتقد به عمل مستقیم، راهش را به باکونین. اش تاثیر قابل توجهی بر او گذاشتند های ایده

، شخصی برجسته در الکساندر هرتسنهای اروپا باز کرد. او در مورد  بسیاری از سنگرهای انقالب

ی ایدئولوژیک سنت انقالبی  های هرتسن هسته ی نوزده روسیه مطالعه کرد. ایده رادیکالیسم سده

گی  ت داشت، از بورژوازی متنفر بود و روش زندهداری نفر روسیه را تشکیل داد: او از سرمایه

چنین  نوشت. رُز هم شمرد و از پتانسیل انقالبی مردم روسیه می را خوار میی متوسط  طبقه

ی  ی مردم(، و دیگر فعاالن زن برجسته جنبش نارودنایا وولیا )اراده فعال "وِرا فینگر"ی  درباره

خواند،  پیوست را می ها می هایی را که به آن ریخی جنبش. رُز حریصانه سوابق تامطالعه کردروسیه 

شان زندانی و یا در تبعید  کرد و خودش را با انقالبیون متعهدی که به خاطر فعالیت مطالعه می

 .ساخت بودند، آشنا می

کردند، چاپخانه راه می انداختند، سالح  توزیع می بیانیهشماری که  رُز هم چنین از قهرمانان بی    

زنان "کردند کامال آگاه بود. این  کردند، و برای اصالحات اجتماعی در روسیه مبارزه می می جاجاب

 ها تقلید کند. کرد که از آن الگوهای رُز بودند و در سنین جوانی سعی می "جدید یهودی

 شان را رها کرده بودند، لباس دهقانان ساده گی مرفه ها زنانی بودند که زنده ترینِ آن جذاب    

سوفیا باردینا، ، سوفیا پراوسکایاها:  آن ترینِ رفتند. برجسته ی مردم می پوشیدند و به میان توده می

بودند،  کاترین برشکاوسکایاو  ماریا اسپیرین دونوا، و در آغاز این سده، ایزی هلمن، ورا فینگر

و آن هایی که ها نفر از دیگرانی که به تبعید رفتند  کسانی که شهرت جهانی دارند و میلیون

  دفاع بودند. شان نامعلوم است و گمنام و بی سرنوشت
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کرد. او اغلب  ی مخفی بود شرکت می ، که همچنین یک جامعهمحفل دموکراتیکرُز مشتاقانه در 

شان  خواند، با انقالبیونی که به شکل ناشناس از روستای میکتاب سواد گروه  برای اعضای بی

داد.  اش مورد بحث قرار می پیمانان یدادهای جهان را با همکرد و رو گذشتند دیدار می می

در حال رشدش، اثرش را بر فداکاری او در وظایف سنتی  فکریِ های سیاسی و کنجکاویِ فعالیت

 :گوید میدخترانه گذاشت. او 

کردم، اما کم کم فهمیدم  ها مراقبت می دادم و از بچه من کارهای طاقت فرسای خانه را انجام می»

ساخت. تنها راه فرارم از آن، این بود که  قرار می های استر مرا بی نواختی دارم. نامه گی یک زنده که

 .«کردم ها را دنبال می به دقت رویدادهای جاری روزانه و هفتگی روزنامه

 

گی سرکش و رادیکال از سوی  گی آبرومند از یک سو، و زنده گی دوگانه، زنده رُز به سوی یک زنده

اش  شناخت دچار تردید شد، در کنار خانواده ای که می گی ی زنده شد. او درباره یده میدیگر کش

 .اش بر آمد ی خانواده ماند و در عین حال در تالش برای استقالل و آشنایی با کسانی خارج از حوزه

 ی تصمیم گیری فرا رسید. زمانی که رُز بدون اطالع خودش به نامزدی پسر همسایه در آمد، لحظه

 آورد. پنجاه سال بعد رُز به وضوح آن لحظه را به یاد می

یک روز صبح، ما دور سماور روی میز صبحانه نشسته بودیم و من داشتم به نوزاد جدید محلول   

های برشته  ها مشغول ملچ و ملوچ و فرو بردن کلوچه دارچینی ی بچه دادم. بقیه نشاسته و شیر می

ای غیر قابل  ای بر داشت و یکهو از خنده همیشه خیالباف، لقمه یماریشکادر کاکائوی داغ بودند 

 ش آلوده شد.اَ ی اطراف اش از محتویات دهان کنترل منفجر شد و تمام محدوده

 



 

36 

 "؟یدیوانه شده ای یا چ " "چت شده؟"پرسیدم -  

 و با اشاره به من منفجر شد. "تو داری ازدواج می کنی!"-  

 "گی؟ چی داری می "-  

 "شب بابا گفت.دیکنی.  ر کن. تو داری ازدواج میباو-  

 

ی پدر و مادرش برای ازدواج رُز با پسر همسایه به  رُز برنامه ترِ رسید که خواهر کوچک به نظر می  

ی کوتاهی با آن مرد  من مکالمه"آورد:  محض بازگشت او از ارتش را شنیده است. رُز به یاد می

این نتیجه رسیدم که او هم سنخ من نیست. احساس خشم و  جوان داشتم و بدون هیچ تردیدی به

خود کرد. تصمیم گرفتم که هر چه هم که  ی خودخواهانه مرا از خود بی شورش علیه این نقشه

 "د، تن به چنین ازدواجی ندهم. وبش

جوانی مثل  های زنانِ ی عادالنه، در دست نوشته او به شدت تحت تاثیر چشم انداز یک جامعه   

 سنتی را انتخاب کنند، اما نکردند. گیِ توانستند ازدواج و زنده بود که می خودش

بازگشته ]از جنگ[، به معنای  ی پدر و مادرم، یعنی ازدواج من با این سربازِ پذیرفتن برنامه  

بود، به مانند بسیاری  بازاری محدود در یک شهرِ گیِ داری و غرق شدن در یک زنده داری، بچه خانه

ای  شان نداشتند. فکر چنین آینده های ها هرگز فکری خارج از خانه شناختم. آن انی که میاز دختر

ام بودم، مرتب با خودم تکرار  روز، ناخودآگاه مواظب اعمال مرا وحشت زده کرد. تمام طولِ

 باید راهی بیابم، باید راهی بیابم، باید راهی بیابم. "کردم:  می

 ر نظر گرفت.های خود را د رُز تمام گزینه  
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کردم،  ی فرار فکر کردم، با عضویت در یک حزب انقالبی. اگر این کار را می ی مسئله در باره "

شد تعهد دهم و هر کاری را که به من محول شده بود  توانستم به هر دستوری که گفته می می

 بود. یهای بایر سیبری م انجام دهم، حتا اگر منجر به حبس و بیگاری طوالنی مدت در زمین

توانستم به مردم بکنم و پیامدهایی که  احتماالت را سبک و سنگین کردم: خدماتی که احیانا می

 کارگرانِ رایشدم، همان گونه که اغلب ب گیرِشان می در صورتِ اشتباه پیش رفتنِ مسایل گریبان

مخفیانه به  جوی عمیق قابل توجه، رُزو . پس از جست"افتاد  مبارز در جنبش زیر زمینی اتفاق می

صبح روز ''تر به ایاالت متحده مهاجرت کرده بود نامه نوشت.  که چند سال پیش استرخواهرش 

کرد بیرون ریختم.  چه را که روی قلبم سنگینی می ی آن ای طوالنی به او نوشتم و همه بعد نامه

که نباید به  گفتمتمامِ دالیلِ این که چرا باید بدونِ فوت وقت به من کمک کند را نوشتم و به او 

به پدر بگو که  "ی این که من در مورد مشکل خود نوشته بودم چیزی بگوید.  پدر و مادر درباره

خواهی خواهرت کنارت باشد... و قول بده که اگر ایاالت متحده را  دلتنگ خانواده هستی و می

  "ن کار را انجام بده.ی بازگشت به خانه را می پردازی. لطفا هرچه سریع تر ای دوست نداشتم هزینه

به  استرای ندارد، برای این که مطمئن شود  رُز که احساس می کرد به دام افتاده و هیچ راه چاره

ل شد. با یک تهدید به ساش نمی گذرد، به تهدید به خودکشی متو راحتی از کنار اظهارات

از او نگرفتم، اسید  اش بگیرد. اگر جواب مطلوب را اش می کنم تا نتواند نادیده خودکشی تمام

 "کربنیک می نوشم و به همه چیز پایان می دهم.

رُز که تصمیم اش را برای فرار از دام یک ازدواج اجباری قریب الوقوع گرفته بود، تصمیم گرفت   

های انقالبی و انجام آن چه که  قابل قبول فرار کند. در انتخاب بین فعالیت ی اجتماعیِ به یک شیوه

دادند، رفتن به ایاالت متحده تحت  اش به طور مرسوم انجام می سایگان و دوستانبسیاری از هم

را انتخاب کرد: او جذب انقالب شد، اما برای در  راهنمایی و حمایت یک عضو خانواده، رُز شورش
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اش  ی که برای او چیده شده بود به خواهرش رجوع کرد تا او را از آن چه برایا امان ماندن از برنامه

خواست بعدها  چه که می بود، بیش از آن گرا حی شده بود نجات دهد. رُز در این تصمیم عملطرا

اش باشد. او خودش را به دقت از یک موقعیت دشوار و از درون مرزهای قابل تلفیق  گی در زنده

 های انقالبی داشته، اما مسیر انقالبی را انتخاب نکرد، در عوض بیرون کشید. او گرچه شاید گرایش

های غیر قانونی و یا ممنوعه  خواست درگیر راه رادیکالی با چارچوبی مشخص و روشن بود. او نمی

اش مورد پذیرش باشد و بتوانند  ای که برای خانواده شود، او مصمم به یافتن یک راه بود، به شیوه

 .انجام دادش چند سال پیش از او  خودشان را با آن سازگار کنند. در نهایت، همان کاری که خواهر

پدر او با دختران ارشدش بسیار قلدرانه رفتار می کرد، نخست استر و سپس رُز. با این حال رُز   

ناک نشده بود. او درباره ی پدرش از روی عالقه و با خاطراتِ خوب و گرم  نسبت به او خشم

ه که خودش گون پر زحمت پر شده بود. اما همان نواختی و کارِ اش با یک کرد. جوانی صحبت می

سابقه بوده که خودش به طور مستقیم سرکشی کند. داستان رُز در تضاد قابل  گفت، بی می

به یاد می آورد؛  "ما گلدمناِ"دارد با آن چه که بعدتر الگو و دوست نزدیک اش قرار ای  مالحظه

ی تنها ی سر راه بچه"، خودش را به عنوان یک پزوتا، بر خالف گلدمنفرار از دست پدری مستبد. 

کاران  احاطه شده، تنها با خدمت "های سخت و سرد صخره"کشد، که با  به تصویر می "و ناشاد 

او رفتار ناخوشآیند پدر و تمایل همیشگی خودش به فرار از طغیان . "کرد احساس آرامش می

 1۹۹1آورد. هنگامی که هلن خواهر گلدمن در سال  شدید خشم استبداد پدر ساالر را به یاد می

خواهر را تحمل کند و  تواند از دست دادنِ که ایمان داشت نمی اِماشد،  ی ترک روسیه می آماده

ی دراماتیکی را به نمایش گذاشت: خواهش کردم،  خواست از دست پدرش فرار کند، صحنه می

گریه و التماس کردم و در نهایت، تهدید کردم که خودم را به مرداب می اندازم. تا این که در 

 ."ه ]پدر[ تسلیم شدنتیج
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می خواستند از سرنوشتی که در صورت باقی ماندن شان در خانه در  -هر دو-گلدمن و پزوتا 

گری  انتظارشان بود فرار کنند، در حالی که پزوتا تصمیم گرفت بی سر و صدا و با برنامه و سیاست

خت. این تفاوت در سبکِ سراسیمه و آشفته شد و نمایشی به راه اندا گلدمناین کار را انجام دهد، 

کار در  پزوتاگی این دو زنِ آنارشیستِ به ظاهر مشابه بروز کرد.  بازی به طور مستمر در طول زنده

از هنجارها  گلدمنهای اجتماعی قابل قبول را انتخاب کرد، در حالی که  اتحادیه و نهادها و انجمن

آمدند، به علت تربیت و شرایط  ابهی میهای مش ها از ریشه و نهادها عبور کرد. در واقع، گرچه آن

 .رفت شان در مسیرهای کامال متفاوت پیش می گی گی غیر مشابه، زنده زنده

چنین یک انسان فرهیخته بود، رهبری  هم این حال، او با طلب بوده باشد، شاید قدرت پزوتاپدر 

نهاد. مشهود  و را ارج مینگریست و کماالت ا به او با احترام می پزوتااش.  قابل احترام در جامعه

ها وجود داشت. پدر به او خواندن و فکر کردن را آموزش داده و  است که گرما و احترام بین آن

انجام داده بود. رُز برای  گلدمنظرفیت فکری او را تقویت کرده بود، کامال بر خالف آن چه پدر 

تی بکند، الگویی که او توانست ای چید تا پدرش نتواند مخالف رفع نیازهای خود، به دقت برنامه

ها اختالف نظر داشت، اما با دقت  بعدها در رابطه با مردانِ در قدرت باز تکرار کند. او گرچه با آن

 ی ممکن به اهداف خود برسد. ترین مقابله توانست با کم کرد که در آن می شرایطی را مهیا می

   

 اش پیش رفت: ی متفکرانه طراحی شده رُز با برنامه

نامه را در ایستگاه راه آهن پست کردم، و به مردی در واگن نامه در یک قطارِ در حال حرکت دادم. 

کردم. پنج روز برای پست به لهستان روسیه، اتریش  در خانه طول مدتِ دریافت پاسخ را برآورد می

ی آن و آلمان و سپس حدود دو هفته برای نیویورک، با فرض تاخیر در حرکت کشتی بخار به سو
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. پس باید در شش یا هفت هفته "درنگ وارد عمل خواهد شد استر بی"شهر. به خودم می گفتم 

  "یک پاسخ آماده کنم.

کرد. به  بینانه  کم می اش را با تعبیرهای خوش پزوتا همان طور که منتظر پاسخ بود، تشویش

کشی. نگران  را میصبرانه انتظارش  . چیزی که بی"پیغامی برایت در راه است"گفت  خودش می

ت را شادمان خواهد کرد.... همه چیز همان گونه که تو اَ نباش. به زودی خواهد رسید و قلب

 "شود. خواهی تمام می می

   

در عرض تنها چهار هفته، پاکت بزرگی از ایاالت متحده رسید. نامه و بلیت کشتی بخار به 

ها احساس  مادرش را آشفته کرد. آننیویورک از طریق شهر آنتورپ در بلژیک، عمیقا پدر و 

ناراضی است  دراژنیاگی در  ها و زنده کرد، و از این که از آن ها را رها می کردند که رُز داشت آن می

ها در نهایت تنها  ی رفتن را به او بدهند؛ آن ه ماه زمان برد تا پدر و مادر رُز اجازهترسیدند. نُ می

به وجد آمده بود؛ هیچ  رُزخواست به ایاالت متحده برود.  می ایزاکزمانی موافقت کردند که مادر 

 .گی جدید داشت شروع می شد ی در کار نبود و یک زندها عروسی اجباری

رفت. او با کسانی که معتقد بودند  گی به طور آشکار در یک مسیر رادیکال پیش می رُز در زنده

د همگام شد؛ او یک نظم اجتماعی گیر ی یک انقالب اجتماعی صورت می آزادی تنها در نتیجه

اش در جامعه، به او  تر با کارهای خیریه خواست. پدرش پیش مبتنی بر برابری برای همه می

اش، با گرما و  گی خانوادگی ی خویشی در زنده ی توجه به انسانیت آموزش داده بود. رابطه درباره

خواست توسعه دهد را نشان  می آل رادیکالی که او بعدها اش، تصویری از ایده محیط دوستانه

داد. اما پدر رُز با رفتارهای پدرساالرانه اش، هم چنین نیاز به مبارزه در برابر قدرت ناعادالنه را  می
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ریزی دقیق در او به وجود آورد، یک الگوی پاسخ به قدرت که خودش به طور  با زیرکی و برنامه

 .اش بود گی مستمر مانیفست زنده

کساندر دوم تا وقوع جنگ جهانی اول، تقریبا یک سوم از کل یهودیان شرق اروپا به از زمان ترور ال

کردند. یک  رُز به هزاران نفری پیوست که سفر می 1912ایاالت متحده مهاجرت کردند. در اکتبر 

شد، اما بسیار با احتیاط و تحت  بار دیگر او آن چه را قابل قبول بود انجام داد. او موفق به فرار

)مادر بزرگش( را تا مرُز آلمان همراهی کرد، بابوشکاقبتِ چشمان تیزبین مادر بزرگ. پدرش او و مرا

 "داری سفید، برده"از ترس ربودن و به فحشا کشاندن رُز توسط  ایزاک همان گونه که استر را.

ن اش موجه بود: در آن زما اش فراهم آورد. در واقع، ترس حفاظت و راهنمایی وی را با همراهی

 1912یهودی مهاجر در حال رشد بود. در شهر نیویورک بین سال های  ی میزان فحشا در جامعه

درصد از زنان روسپی بازداشت شده یهودی بودند، جمعیتی که حدود یک سوم  11، 1921تا

 داد. ها را تشکیل می یهودی

دیگر سخت  ش یکدر مرز، رُز متوجه شد که شاید هرگز پدرش را دوباره نبیند؛ هر دو در آغو 

پدر عزیزم، لطفا مرا ببخش و مواظب خودت "شد گفت  گریه کردند. در حالی که از او جدا می

باره پیر شده بود.  رسید به یک نگریستم، به نظر می در آخرین لحظه، همان طور که به او می. باش

ن انتخابم را کرده ای ایستادم، مردد، سپس خودم را مجبور به رفتن کردم، مستقیم به جلو. م لحظه

 . "ام را باخته بودم بودم؛ ..امکان برگشتی نبود. در های  پشت سرم بسته شده بود، گذشته

ها بلیت درجه دوم کشتی فنالند را خریدند، بر خالف  کردند. آن اش سبک سفر می رُز و مادر بزرگ

سوم کشتی بودند.  ، که مجبور به رفتن به قسمت درجهاستربسیاری از مهاجران روسی، از جمله 

، چند پتوی وارداتی از وین و یک استرها با خودشان قوری چای، چای، غذا، رختخوابی برای  آن

 ی واقعی بر روی زمینه ای مشکی داشتند. دیوار فرش قفقازی را با تصویری از یک ببر در اندازه
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شد و از  همه چیز آشنا اش ده روبل )پنج دالر آمریکا( داشت. رُز در کشتی با  رُز در ساک کوچک 

داد بدون رفتن به  اش به او اجازه می برد. بلیت درجه دوم اش لذت می آزادی شگرف تازه یافته

ش به اَ ی مهاجرت، نام ، به طور مستقیم وارد نیویورک شود. در این زمان، در پروسهالیسی  جزیره

واهر اش دیدار کرد، و ]خواهرش[ تغییر یافت. او در خیابان بیست و سوم بارانداز با خ رُز پزوتا

گی  بالفاصله او را به آپارتمان خیابان نود و هشتم در شرق خیابان پنجم برد. رُز در آغاز یک زنده

ی پدرش را ترک کند. او برای  گیرانه گرانه و تصمیم جدید بود. رُز انتخاب کرد که شکل ستم

 رنده شد.نخستین بار، در برابر اقتدار پدرساالرانه ایستاد و ب

   

به ایاالت متحده آمدند.  -بیشتر از شرق اروپا -نزدیک به دو میلیون یهودی 1911تا  1۹۹1بین 

گی آمده بودند. مهاجرت به  در اکثر موارد، اعضای یک خانواده بودند که همگی با هم برای زنده

تحصیل کرده ها  جوانان بود. در همان زمان رُز به این صفوف پیوست، بسیاری از طور کلی حرکتِ

]به  1911تا  1911های  های مهاجری بود که بین سال مهاجرت کرده بودند. رُز جزیی از گروه

پناه بودند. گرچه  فکری یهودی بی ها در برابر بازخیزی ]جنبش[ آگاهی و روشن مریکا[ رسیدند. آنآ

فرهنگ یهود وارد  ها و ها اعضای یک گروه قومی مهاجر بودند، اما با دانش دقیق از سیاست آن

 آمریکایی موثر بود.  ی شان با جامعه شدند، که در انطباق
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