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  گروه پروسه: فرستنده
  سيلوی برايبان: نويسنده
  .مارال س:  ازبرگردان

 ٢٠١٤ مارچ ١١

  * لترھای پرولترھاپرو
وری تھای پرفرازونشيب رھائی زنان در امپرا شان؛ راه شان و ھمسران کاران شان، صاحب شان، پدران از ميان رھبران

 …دوم

 و کارشان در  رو، توضيح کوتاھی است در شرح مبارزات زنان کارگر در فرانسه برای بھبود شرايط زندگی متن پيش

کند،   گذشته را بازگو نمیۀھا مبارز چه طی دھه  آنۀرچه اين نوشتار جامع نيست و ھمگ. ھای پيش از کمون پاريس سال

 کمون پاريس ۀجز بودن، سعی دارد تا تصويری کلی از روند مبارزات زنان کارگر را در آستانؤرغم محدود و م اما به

  .دست دھد و فضای مبارزاتی آن دوره را ترسيم کند به

سخن به ) و تا حدی مردان(ع اسفناِک کاِر زنان کارگر، مختصری از راھکارھای زنان پس از به تصوير کشيدن اوضا

 که ئیھا  انديشيده شده بود و به مدد سازمان، که از سوی زنانی که خود درگير مبارزه بودندئیآيد؛ راھکارھا ميان می

گوی نياز فوری و   ھم توانست جوابای  شد و تا اندازهئیبرده بودند، اجرا شان پی زنان طی مبارزات خود به ضرورت

  .ضرورِی بخشی از زنان باشد

ی ويژه زناِن کارگر و تأمل در اوضاع و احوال امروز جنبش زنان، درم با عميق شدن در تاريخ مبارزات زنان، و به

ی  است که نزديک به يک قرن و نيم پيش برائیھا  ھمان پرسش   که پيش روی ماست، مشابهئیھا ابيم که پرسشي

که خود را در اين متن به يافتن  نويسنده بدون اين. ن جنبش زنان در آن دوره نيز مطرح بوده استاکموناردھا و مبارز

 ۀکشد؛ زن يا پرولتر، چه کسی سوژ  می ھا را به طور ضمنی پيش بار ديگر آن ھا مقيد سازد، يک پاسخی برای اين پرسش

   زنان ھم خواھد انجاميد؟ئیاجتماعی چيست؟ آيا انقالب به رھامبارزات انقالبی است؟ نسبت زنان با انقالب 

 از ئیھا  به پرسش دانيم که پاسخ اند، اما خوب می ای دريافت نکرده ھا پاسخ جامع و يگانه گرچه حتا امروز اين پرسش

اسخ برای اين زنند؛ نه به اين معنا که پيشرفت مبارزه منوط به يافتن پ  مبارزه را رقم میۀاين دست است که آيند

مان را ۀمان خواھد بود و مسير مبارز ۀ مبارزۀ شيوۀن کننديي نوع پاسخ ما تعاً ا باشد، بلکه به اين معنی که قطعھ پرسش

در . خود را در متن مبارزه و در جريان مبارزه نشان خواھند داد  ،حلھای  ترديد بسياری از راه بی. مشخص خواھد کرد

و به تبع آن روی جنبش (گردد که تأکيد روی ھويت زنانه   دارد روشن میئیه رو به رھامسير مبارزه و در فرايندی ک

  بخش پيش برود و انقالب اجتماعی رخ دھد؟ ئیسازد که مبارزات رھا تواند امکانی فراھم  ، تا کجا می)زنان

توان در اين باره  چه می  آن زنان است، نه تمامِ ۀترين نگاه به تاريخ مبارز شود نه درست آنچه در اين خطوط روايت می

شود که خالف توھماِت  که روشن می خاطر يک دليل ديگر خالی از لطف نيست؛ اين شان دست کم به گفت، اما خواندن
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 دموکراسِی پارلمانی و دوستداراِن فضای باز و اعتدال و تدبير، به لحاظ تاريخی حقوق شھروندی ۀ دلباختواسطه ھای

 ۀآميز و درپِی مذاکر گاه از دل صندوق رأی و يا در شرايط مسالمت  زنان و غيره، ھيچاز جمله حقوق کارگران و

جويانه بين کارفرما و کارگر بيرون نيامده، بلکه کارگران، و مخصوصن کارگران زن ھر امتيازی را تنھا در طی  آشتی

  .اند ھای بعدی حفظ کرده ای نسلاند و سپس آن را با چنگ و دندان بر دست آورده مبارزات پيگير و گاه خونين به

طور که گفته  ھمان - الزم به يادآوری است که انتخاب اين متن برای ترجمه نه به دليل توافق با نگاه کلی نويسنده، بلکه 

ای از پيوندھای تاريخِی جنبش زنان و جنبش کارگری را در   فشردهۀ از اين روست که اين متن چکيداً  صرف- شد

  .دگذار اختيارمان می

چنين در  اند، ھم تر خوانده شدن متن از طرف مترجم اضافه شده آمده است برای روان[] کلمات يا عباراتی که در کروشه 

با اين اميد . ن کمون اضافه شوداھا سعی شده است تا چند سطری در شرح مبارزات و نظرات برخی از مبارز نوشت پی

شود به زنان   ناچيز تقديم میۀ بھره بردن از آن نشود، اين ترجم آن مانعۀھای احتمالی در متن و ترجم که کاستی

  :کنند کارگری که در پيش چشمان انسانيِت به زانو درآمده، ھر روز از بلندای کاخ سرمايه سقوط می

  .نام ھا و آذرھای بی  به نسرين

***  

 چنين نوشته بود و به اين »زن« در ]نگار فرانسوی تاريخ[، ژول ميشله »بينم مان می مردم در شھرھای] نوع[من دو «

 ۀدر آستان. شان را در برابر ھم قرارداده يا مقايسه کرده بود زنان] يعنی[» پرولترھای پرولترھا«صورت پرولترھا و 

متأسفانه، بيشتر .  کارگرانألۀقدر برای جنبش سوسياليستی مرکزی است که مس  زنان ھمان »ألۀمس «١٨٧١ چ مار١٨

اين مسائل در بھترين حالت . اند  گذاشته شده برانگيز اغلب توسط مردان طرح، بيان و به بحث اين مسائل پرسش

 کمون، زنان ۀدر آستان. اند آميز دريافت کرده  تحقيرآميز يا توھينئیھا  پدرساالرانه و در بدترين حالت پاسخئیھا پاسخ

 ۀکه خود را در صحن  اين شان حساب کنند؛ برای بايد روی خودءدريافتند که برای بھبود دادن شرايط زندگی، ابتدا

؛ ) تنھا به شکل نيمه ھمگانی باقی ماند١٩۴۴حق رأی ھمگانی تا سال ] چراکه در فرانسه([سياسی و اجتماعی بقبوالنند 

ان ھا پيش آن ی که از قرن باستانيۀشان؛ برای خارج شدن از دوگان ۀبرای معنا دادن به تمايالت فرھنگی، ھنری و عاشقان

تنھا نزد مرتجعين  ای که ھنوزھم به قوت خود باقی است، نه کرد، دوگانه داران تقسيم می را به روسپيان درباری و خانه

به ويژه در (نھد  اش را روی آن بنا می ھای نظريه پرودون يکی از بنيان] برای مثال[طور نزد انقالبيون، زيرا  بلکه ھمين

  ).»در باب عدالت در انقالب«

  
  نحطاط در کارا. ١

 توسط رئيس ١٨۴٧داری ھستند که از سال  زدھم، اولين قربانيان انقالب صنعتی و سرمايهن ن قرۀزنان، در دومين نيم

ھا را  چنان کشاورزی است که بيشتِر فرانسوی ، ھم١٨۶۶گرچه در . ، به جريان درآمدفرانسوا گيزُ شورای وزيران، 

البته تا پيش . دارد  کردِن کار، بيش از پيش ايشان را به خروج از روستاھا وا می دارد، با اين وجود ماشينی  می زنده نگه

 و  جمعيتی که به صورت عمده در توليدھای لباس، در خانه. دھند  درصد جمعيت فعال را تشکيل می٣٣ ھم زنان  از اين

 نيست، چراکه آنان از کارھای  خششوند؛ اما کار زنان فقط منحصر به اين ب ھا متمرکز می ھا يا کارخانه در کارگاه

  .آھن، اکراھی نداشتند برداری برای ساختن راه چون کار در معادن يا در خاک  ھم»مردانه«

نگار و فمينيست طرفدار  روزنامه [سوزان ُوالَکن. ھای سی، سرآغاز طرح سازمان کاِر زنان ريخته شد در سال

، ، ماری َرينو مبارِز ھمراھش(کرد   قابله باشد، گلدوزی میسيمونی و که سن پيش از اين] ١٨٧٧-١٨٠١سيمون  سن

ھا  شمار کارگاه ، ما را به ديدن يکی از اين بی]١[»خاطرات دختری از مردم«او در اثرش، ) خياط لباِس زير بود

او . آميزد  مسير کاِر خانه و مسير کارخانه، شوق و ھمبستگی در جھان نخ و سوزن به ھم میۀکه در ميان ئیبرد؛ جا می
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 ۀقعی، برای دستمزد روزان واۀبرد که زنان مانند محکومين به اعمال شاق  میئیطرات به جاطور ما را در اين خا ھمين

 ساعت در روز کار ١۴ يا ١٣مراتب شديد، تا   فرانک متفاوت است، تحت سلسله۴ سنت تا ۴٠ ناھمخوان که از کامالً 

  ). فرانک در سال است٢٠٠ تا ١٠٠ يک اتاق بين ۀاجار(کنند  می

وخرج تعادلی برقرار  دھد که بين دخل شمار آيد، اين امر به ايشان امکان می انه اولويت کارگراِن زن بهچنانچه کار در خ

ھايشان به  دادند که در خانه ، در شمال کشور فرانسه بيش از يک سوم اين بخش را ھنوز زنانی شکل می١٨۶٠در : کنند

کارشدن،  پس از بی: شوند ھا می ن قربانيان رقابت ماشيناما اين زنان اولي. کار گلدوزی، بافتن، دوختن مشغول بودند

پيوندند، بايد به مشاغل  ھای کوچک می ھای جديد آموزش ببينند، به کارخانه که در مورد کار با ماشين که بدون اين زمانی

ی، تنزِل وضعيت و با اين اُفت وضعيت اجتماع. اند ھای قديمِی خود مشغول پَست قانع باشند، در حالی که مردان به شغل

کنند،  زنی کار می کنند يا روی ماشين شانه می   بينيم، زنانی که سبزی پاک ما می«: رسد سالمتی و بھداشت ھم از راه می

ھای  کار، آزادانه در کارگاه که مرداِن ريسنده و وصله محکوم به زندگی در محيطی آکنده از غبارھستند، در عين حالی

ند به صورت ا مجبوراً ھای بافندگی برخی از زنان تقريب در کارگاه) …. (کنند ناسب تنفس می مۀتھوي] سيستم[وسيع با 

شرايط  [آگوست بالنکی» .کنند شان استفاده می ی  ھا زمان از پاھا و دست که ھم خاطر اين معلق روی تسمه کار بکنند، به

  .کند ما چنين توصيف می برای ليونھای  بعد از بازديد از کارگاه] کار کارگران زن و مرد را

برخی به ھمين منوال به . کند شرايط جديد کار، اذيت و آزار جنسی از سمت کارفرماھا يا سرکارگرھا را نيز تقويت می

است که در ] ١[ويکتورين بروشهاولين تأثيرات پاريس بر ] آيد می جمالتی که در پی. [شوند فروشی کشانده می سمت تن

در سال «: کار بوده است سازی، کارگِر چرخ لئان به پاريس آمده و در آنجا در کارگاه چکمه از اور١٨٧١ بھار ۀآستان

زنان فقيری را ديدم که برای دستمزدی مضحک، .  از بغل فالکت گذشتموبی تجربياتی به دست آوردم، کامالً اول، به خ

. يشان بکنند زندانی که مجبور بودند رھاکردند، در حالی که والدينی پير داشتند و فر  ساعت در روز کار می١۴ يا ١٢

کردند،   که نه ھوا، نه نور، نه آفتاب ھرگز نفوذ نمیئیھای ناسالم محبوس بودند، جا برای ساعات طوالنی در کارگاه

 فرانک ٢دست آوردن مبلغ ناچيز   بودند که اين زنان برای بهئیھا جا شد؛ کارخانه ھا با گاز تأمين می  آنئیچراکه روشنا

ھا را برای  اغلب زنان نيمی از شب. شد ھا ھم ھيچ چيز عايدشان نمی ھا و جشن اند، يکشنبه انبار شده وار تل ر روز گلهد

بردند تا صبح يکشنبه  وشو به چشمه می ھايشان را برای شست گذراندند؛ آنان ھمچنين رخت ھای خانواده می رفوی لباس

 ۀاغلب مضطرب، در انتظار شوھرش است که تا ديرھنگام در کابار] ن زناي[پاداش اين زنان چيست؟ . ھا را بشويند آن

به خاک سياه : نتيجه) …. (گردد که سه چھارم پولش خرج شده باشد برد، و فقط زمانی به خانه بازمی سر می مجاور به

پاريس «: گويم ، من می»پاريس بھشت زنان و جھنم اسبان است«: يک نويسنده گفته است]. است[فروشی  نشستن يا تن

طور مبھم  ھر دو به. »ِکش کار و اسباِن درشکه  و اسباِن لوکس است و جھنِم کارگراِن زِن درستئیبھشِت زناِن ھرجا

   ]٢[»!آلشان اين است ايده. بينند مرگ را ھمچون راه نجاتی سعادتمند می

. رددر مورد کار زنان منتشر ک) که پيش از کمون آغاز شده بود( نتايج تحقيقی را لُِری بوليو» شناس جامعه «١٨٧٣در 

 اين ۀواسط ھای ايجاد شده به اند، حتا بيماری ای که در شرايط کار تشديد شده  ھای زنانه او در آن، فھرستی از بيماری

ھای کرکی يا اختالل در عادت ماھانه، فقط  سقط جنين خودخواسته، مسموميت، التھاب چشم، سل: شرايط، تنظيم کرد

رنه -لویپژوھش پيشين تحت مديريت پزشِک بھداشت . کر کرده باشيمھا ذ  از اين بيماریئیھا که نمونه برای اين

تابلوی وضعيت جسمی و روحی کارگران «او نتايج آن را در اثر مشھورش : گشت برمیقبل  سال ٣٠، به بيش از ويِرمه

خاطر  يا بايد گفت به» پيشرفت«رغم  بين اين دو تحقيق، به. منتشر کرده است» ھای پشم و پنبه شاغل در کارگاه

ای، حتا اگر فرض را بر اين  است؛ چنين قضيه ای بدتر شده ، شرايط کارگراِن زن به شکل قابل مالحظه»پيشرفت«
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، زنان به طور متوسط در ١٨۵٧در .(تراند، صادق است کردند که از مردان مقاوم تر وانمود می بگيريم که اين زنان پيش

  .)کردند ال غيبت می روز در س١۴ روز غيبت مردان در سال، ١٨برابر 

که يک  آيد که زمانی کم پيش نمی«که ) ١٨۴٠در( مشاھده کرده است ويرمه و پيش از او، .ويکتورين بطور که  ھمان

خواھد پنجمين  کند، بگويند که او می زن جوان کارگر محل کارش را شب ھنگام، قبل از ساعت خروج عمومی ترک می

ھای مشخص   وضعيت مکاندوشاتله-اکساندر پَرانه، پزشک بھداشت ديگری، در ھمان دور. »ربع روزش را انجام دھد

  .اند يا ھنوز کارگر ھستند  کارگر بودهفروشان، زنانی ھستند که قبالً  د تن درص٩٩: کند فروشی در پاريس را اعالم می تن

راھبه که از زنان کارگر -شفرو ، زوج مسيحی جھنمِی تن]ھا)د(يا انقالب کمونار[ھای پيش از انقالب کموناری  در دھه

کند؛ به عبارت ديگر  دھند، بلکه در واقعيت ھم اعمال نفوذ می است، فقط اذھان را مورد ھدف قرار نمی برخاسته 

ھا  که صومعه خاطر اين کنند، بلکه تابع رقابت صومعه نيز بودند، به کارگران زن فقط از رقابت ماشين تبعيت نمی

 عليه ئیھا  شاھد شورش١٨٣۴از ھمين روست که حتا در . (کنند  می  ارزان تأمينصنايع دستی را به قيمت خيلی

  .)ھا در کنار ليون بوديم صومعه

  ]٣[.شود ترين وضعيت زنان در نظر گرفته می سرانجام، سه دھه پيش از کمون، به عنوان مخوف

  
  چه بايد کرد؟. ٢

ی که االريتا بدون در نظر گرفتن مردسوری دوم، حت کار، سرکوب سياسی از آغاز امپرادھی در ابتدای سازمان

آميز، در تقابل  طور تناقض اما به. جاگذاشت  اندکی برای گسترش فعاليت زنان بهۀگيرد، روزن ھا را در برمی سوسياليست

داورِی ھمسران است  ليس، در تقابل با بيگانگِی جديِد ناشی از صنعتی شدن و در تقابل با پيشوناپذير پ با خشونت تحمل

که کنش داشتن ناممکن است،  اين باز ھم از مزايای تبعيد است، چراکه در زمانی.  شدکه فمينيسِم جديد شکوفا خواھد

 ۀدر دھ. در سراسر اروپا و حتا دورتر از آن در گردش باشند آورد که نظرھا و اشخاص بتوانند شرايطی را به وجود می

ھای   و ايدهگيرد با خط سير ار میھا و خط سيِر تعدادی از مردان و زنان فرانسوی در تقابل قر پيش از کمون، ايده

ھا که در گسست از  روس. اند و، لندن يا بروکسل و به ويژه در روسيه مالقات کردهين ديگری که آنان را در ژنامخالف

داری  شان زنان جوان زيادی ھم ھست، از اشرافيت ِزمين برند، و در ميان سر می به) يا پدرساالر(تزاريست مطلقه 

  .اشباع ھستندنيکالی گاوريليِويچ چرنيشفسی جات  اند و از نوشته فقير شده) ١٨۶١(داری   الغای بردهۀاسطآيند که به و می

 يک زن ۀ مثلث عاشقانئی، پيرامون شکل اتوپيا)١٨۶۴(» چه بايد کرد؟« در رمان معروفش چرنيشفسیمتفکر روس، 

اقتصاد، آزادی، خالقيت، برابری از اين ] اواز نظر : [شمول نشانده است  جھانئیو دو مرد، زنان را در قلب رھا

اليزابت ، تحت تحريک ]روس[با بيان اين اعتقادات، اين زنان جوان . شوند نقص، ناشی می سازمان ھندسی بی

بِنوا پيش از کمون، ] البته[ر دھند، ييشان در غرب را به نفع اين عقايد تغ ، مترصدند که باور رفقای]٢[دميتريف

 ١٨٧١ در طول بھار ُکروين کروُکوسکی، خواھران اليزابتگذشته از . (کند را به فرانسه ترجمه میکتاب ] ٣[َملُون

  .)کنند  میءنقشی غير قابل انکار در پاريس ايفا

يا اشرافيت ) لوئيز ميشل يا آندره لئو، پل مينک( از صفوف خرده بورژوازی ء زنان ابتداۀدر فرانسه، پيشگامان مبارز

زنانی که در انترناسيونال . آمدند می) سوزان والَکنيا پيش از ايشان، . الی لومل، ويکتورين بنات(کارگری زنان 

سيمونيسم پيوسته بودند، آنان  شان به صفوف سن کسوتان اند، مانند پيش متعھد شده) ءھای اعضا يا در تعاونی(سوسياليستی 

  .يدندجنگ  میپرودنتنھا عليه قدرت مسلط بلکه عليه مردانشان و  نه 

قدر که  زن زيردست مرد است، ھمان«: گيرند ھای فرانسوی از او الھام می پرداز که سوسياليست  نظريهپرودنِ برای 

 ٣نسبت توان مرد به زن مثل نسبت ) …. (اش ای خاطر توان ذھنی و نيروی ماھيچه قدر ھم به اش ھمان  آگاھیۀواسط به
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 افليج ۀگان نظر بزرگ، اين سه بر طبق نظر اين صاحب. »٨  به٢٧شود   که می٢ در ٢ در ٢ ھست به ٣ در٣در

  .]۴[ھمسری تواند توازن خود را بيابد مگر در ازدواج تک نمی

کردند؛   خود را در نبرد درگير می»بورژوازی« مسلط است، زنان ۀبرای مخالفت با اين انديشه که در عين حال انديش

  منتشر کرد، در حالی کهپرودنرا در پاسخ مستقيم به » زن آزادشده «١٨۶٠در » نشريه فلسفی«، ھمکار ِژنی ِدريکور

ونشان    برای او خطژنی ِدريکور.  را انتشار داد»نظرات ضد پرودنی« سال بعد »آرا سالن« ۀ ھمکار نشريژوليت المبه

مردم است، او ديگر به انقالبات شما که ما را به نفع ] ساير[زن مانند ! خوب به من گوش کنيد! آقای پرودن«: کشد می

کنيم که پس از اين ھر کسی را که  ما به شما اعالم می. دھند، تمايلی ندارد ھای حرافانه، به کشتن می زیمقداری بلندپروا

کنيم، در حالی که کسانی را که   می عليه مطالبات مشروع ما موضع بگيرد، ھمچون دشمن پيشرفت و انقالب محسوب

] سابق براين[نشانيم، کسانی که يشرفت و انقالب میکنند در ميان دوستان پ  میئیصدا ما با ما ھم  مدنی ئیبرای رھا

  ».اند حريفان ما بوده

 ئیشکست در اجرا. اند  خود گنجانده را در قلب اتوپيای» زن«، مدعی بودند که فوريه يا سيمون سنھای گذشته،  در دھه

 در موجودی تخيلی با توان ،» مادرۀالھ«آليزه کردن زن در  ايده. گردد  برمی»زن«شان، به ممتاز کردن  ۀکردِن پروژ

، اين ) شاھدی است بر آنسوزان ُوالَکنکه (انجامد  بار در جھت مخالف می شدت قوی، به محبسی ديگر و اين جنسِی به

  .است اند، بسيار دردناک بوده محبِس وارونه برای زنانی که آن را تجربه کرده

نوشتن، ياددادن و يادگرفتن، مراقبت کردن، رزميدن، کنش : دمان ھا نادر و ناھموار می مسيرھا برای خروج از اين کليشه

زنانی که خود را به . ای، خارج از قراردادھای اجتماعی و خانوادگی زيستن  سادهشتن، يا پيش از ھمه، به طرز کامالً دا

  .اشندخر شان را می کنند، اغلب در اين مسيرھا بدن و جان ھا متعھد می يکی يا گاھی به تعدادی از اين راه

از زنانی ھستند که قصد دارند جھان را ] ۵[پل مينکو ] ۴[آندره لئو، ژورژ سانشان،  معروف کسوت  درست مانند پيش

 آندره لئوھا يا مقاالت  رمان. نويسند ھا نمی ھا تنھا در مورد زنان، و فقط در روزنامه ر بدھند؛ اما آنييبا نوشتار تغ

اند که در عمق و  شان درخشان قدر در سبک ، که ھمان)ه شده استتخلص او از اسم کوچک پسرانش برگرفت(

، که سخنوری قابل و به پل مينک ]۵[.دھند مايه قرار می  طبقاتی را دستۀشان، استبداد مردساالرانه يا مبارز محتوای

 او به سوی. شمرد وری را خوار میتامپرا داری و  رارت بسيار سرمايهای است، با ح ھمان اندازه ھم سردبير شايسته

اين زن و آن زن . دھد است، بسط می» يک عامل انقالبی«د و اين نظر را که زن تا منتھای درجه شو  متمايل میباکونين

المللی کارگران درخواھند آمد، زندگی خصوصی غير   ايجاد خواھند کرد، به عضويت نھاد بينئیھا روزنامه

ليس را به ھمان شدت وداد نيروی په خواھند شد، استبد؛ اما اين زنان با استبداد مواجکارانه پيشه خواھند کر محافظه

  ]۶[.چشند که استبداد ھمسران يا رفقايشان را می

ھای تعاونی برای اعطای  صحاف، از راه ايجاد انجمن] ۶ [ناتالی لوِملِ کار يا   چرخۀويکتورين بروش عمل، ۀدر عرص

گرانه   کنشۀن، به مداخلا مايحتاج اوليه ضروری به صورت کمک بالعوض به سايرۀکار به تعدادی از زنان يا ارائ

يا » دار خانه«] مرکزی به نام[و ) ١٨۶٧در ( خودگردان برای زنانی که به کار نياز داشتند ئینانوا: ندمتعھد شد

به لطف جِو . برای زنانی که نيازمند کمک مادی ضروری بودند) ١٨۶٨با اوژن والَن در ( مشھور »ديگِ «] رستورانِ [

  .راحی و پياده شده بود زيبا و شکننده طئیھا سامان، برنامه يا اقتصاِد ناب زده وبآش

 تمام چيزھا بايد ابداع اً يا پرورِش دختران، تمام يا تقريب تربيت ۀ ممکن است؟ در رشتئیاما بدون آموزش چطور رھا

 سال بعد، کنت ١۵. ، وزير تربيت عمومی بود و مدرسه را اجباری ساخت، اما تنھا برای پسران١٨٣٣در گيُز . شوند

 نفر ٨٠٠ که بيش از ئیھا شدت مرتجعی بود، مدارس دختران را به کمون دی که فرد بهباوجوفردريک آلفرد دوفالوی 

شامل حال ]  اين گسترهۀصرف نظر از انداز[ سال صبر کرد تا اين امکان ١۵بايد ھنوز  می. جمعيت داشتند، تحميل کرد
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از طرف . دارس را نداشتند، بشود م داشتن ھای پرتعدادتری که امکانات گشايش يا نگه تر و حتا کمون ھای کوچک کمون

نوعی از پرولتاريای روشنفکر را شکل دادند، چراکه ]  در مقابل خصوصیpublique[»عمومی«ديگر مربيان زِن 

به اين ترتيب، و ھمچنان برای مدت مديدی، تدريس از راه جايگاه . آوردند دست می اکثرشان کمتر از زن خدمتکار به

 درصد زنان ۴١، ١٨۶٧در . ل کليسا قرار داشتوھای مذھبی بودند، تحت کنتر تأياصلی مربيانی که از اعضای ھ

  ).توانند اين کار را انجام دھند  درصد مردان می٧۵در حالی که . ( کنندءھنوز بلد نيستند ھنگام ازدواج با اسم خود امضا

، دروس آموزش متوسطه را برای دختران جوان افتتاح ويکتور دوروا ١٨۶٧رغم اين تأخير، زمانی که در ی عل

اما مانند ساير نقاط . گشايد او به ھمين ترتيب دانشگاه را ھم به روی ايشان می. شود کند، موفقيتی بالفاصله حاصل می می

دختران که حق انجامش در مادرشھرھا برای  ، و بدون اين]درھا به رويشان بسته است[در اروپا، تنھا در بخش پزشکی 

اين ). …گذارند  ظھور میۀشان را در الجزاير يا ترکيه به منص  استعدادھای دختران ديپلمه(به رسميت شناخته شده باشد

تنھا ضرورت، قانون ] اما[–پزشکی اغلب توسط دانشجويان زن انتخاب شده : گويد له از يک اجبار درونی میأمس

شود، ھمچون   آموزش خانوادگی، حتا دلبستگی که اسمش ھم برده نمی فرھنگ،ۀ مراقبت کردن، به واسطۀايد. سازد نمی

طور که خط سيرھای  ، ھمان»برای رفتن به سوی مردم«کند؛ پزشکی امکانی است  تعھد شخصی، خود را تحميل می

برای در ھر حال . کند  چنين چيزی را به ذھن متبادر میسوزان ُوالَکن يا فرانسوی سوفيا پُروسکاياپوپوليست روسی 

 سوفيا ُکوالِسکايامانند . داشت) مردانه(ی بيرونی سماجتی قوی، تاحدی بخشش و ياريِ موفق شدن بايد از نظر شخصيتی، 

  .زمان خودش بدل شده است» دانان يکی از بزرگترين رياضی«که به 

زن بسيار ماھر در  شد، کارگران  طور مشاھده ھمان: ماند  می ھا باقی ی، اميدی در دوردستئدر مورد آموزش حرفھ

  .کنند  طی میئیھای جديد، سير قھقرا  کار با ماشينۀی شيوئ نساجی با ورودشان به کارخانه، به دليل عدم يادگيری حرفه

درنظر داشتند ] ٧ [لوئيز ميشل آموزش، برخی از زنان مانند »ۀسرزمين غير مردان«برای مردمی کردن اين عبارت 

. تری انتخاب کردند فردی ديگران مسير . روزی بگشايند  شبانهۀدھقان و پرولتر مدرس،  که برای دختران فرودست، يتيم

ی که چنين تمايالت شود، گرچه برای اين ، بعد از قصدھای متعدد، اولين زنی است که ديپلمه میژولی ُدبی، ١٨۶١در 

خاطر  کند، به ای کسب می ايزه ج١٨۶۶او ھمچنين در . … کنند ش را به او اعطا میھا بعد ديپلم تشويق نشوند، سال

که کار برابر وجود دارد و  امکانات افزايش دستمزد زنان تا برابری با دستمزد مردان، زمانی«ای در مورد  مطالعه

تنھا بايد به شجاعت آکادمی ليون، برای اين جايزه و اين موضوع ادای احترام . »گشودن مشاغل جديد برای زنان

  .… کرد

شان، زنانی که از تلخِی  ھای شان ھمچون موفقيت ھای شان، و نيرومند از دلسردی رتوان از مبارزات کمون، پۀدر آستان

] پيش از اين[ که ئیھا زمينه. ھا بالغ و توانا ھستند اند، برای مداخله در تمام زمينه ھای جنگ و فالکت تند و تيز شده ماه

اند تا سفت و سخت بجنگند با اين  روی و سرکوب، آنان آماده ھا پس بعد از دھه. شان ممنوع يا محدود بوده است برای

شان در حد کلمات باقی  با اين ھمه، برای مدت مديدی، بسياری از آمال. ھايشان را به عمل درآورند ھدف که خواسته

ھا  يری بدنگ عشق را، بازپس:  کشت کنندۀت کنند، خلق کنند، فضاھای ديگری را آمادأبايد که جر آنان می. خواھند ماند

  .اند  کردهئیسازی، آنان که تاکنون فقط در شعر ماجراجو را، ھنرھا را ھمچون نقاشی يا مجسمه

 سال ٧٠برای کسب حق رأی ھنوز بايد ] يادمان باشد[-» پرولترھای پرولترھا«برای از ميان برداشتن وضعيت 

  …ر درپيش است نبرد تازه آغاز شده، ھنوز تا اتمامش راه بسيا- به خرج دادئیشکيبا

  

  :ھا نوشت پی

  ای با اين عنوان ای است از مقاله اين نوشتار ترجمه* 
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 » Empire L’émancipation des femmes sous le Second…  « در سايت٢٠١٢ چ مار٢٣که در  

org.1871commune.www://http/است  منتشر شده.  

ور کفاش ازدواج   با ژان روشی پيشه١٨۶١در سال ): ١٩٢١-١٨٣٨( Victorine Brocherويکتورين برُوشه ] ١[

 در پاريس به عنوان کارگر ١٨۶٢در سال . پيوندد المللی کارگران می ھای بين کند و خيلی زود به مبارزان مجمع می

در .  تعاونی و يک فروشگاه تعاونی شرکت داردئیريزی يک نانوا  در پايه١٨۶٧در . کند ساز کار می کار چکمه چرخ

 اورلئانويکتورين که با مادرش در . کند طول جنگ فرانسه و پروس، به عنوان پرستار آمبوالنس انجام وظيفه می

دارد، سه فرزندش با   می هکند، به کمک او دو پسر خود و پسر يکی از ھمسايگانش را که نزد آنھاست، نگ زندگی می

بار  ملھم است، به شرايط فالکت» نوايان بی«او که بسيار از . گردد  بازمیپاريس به ١٨٧١ميرند و در   کمی میۀفاصل

  .دھد ويژه زنان عالقه نشان می کارگران و به

 ءآنھا ابتدا. شود داخل می  نبرد برای دفاع از جمھوریۀ، با ھمسرش در جبھ١٨٧١ چ مار٢٠ در ويکتورين برُوشه

کنند، اما او برای مبارزه، خيلی زود دوباره کارھايش را در آمبوالنس از  برای غذاخوری افسران آذوقه تأمين می

جنگد، دستگير و به عنوان کسی که  روی باريکاردھا می) ١٨٧١ می ٢٨- ٢١( خونين ۀدر طول ھفت. گيرد سرمی

شان، آنھا را   جلوه دادن او از زنانی است که برای شيطانی. شود یداری را به آتش کشيده، به مرگ محکوم م خزانه

اين صفت تحقيرآميز در زبان فرانسه معادل است با زنان جنايتکار و خرابکار، گاھی نيز برای توصيف [افروز  آتش

  .کردند خطاب می] رود کار می کنند، به  سياسی خود دفاع میۀھا و زنانی که از عقيد فمينيست

 ١٨٧٨در . شود يس فرار کند، با اين وجود ھمسرش در ھنگام دستگيری کشته میشود به سو  يارانش موفق میبه کمک 

رود، در ھمين سال است که در جنبش آنارشيستی شرکت  که به پاريس بازگردد به لندن و بعد به ليون می پيش از اين

 ۀ نمايند١٨٨١در . کنند الِب اجتماعی را منتشر می آنارشيستِی انقۀآيد که نشري می او به عضويت گروھی در. کند می

جا مانده از   يتيم به۵کند، آنھا   با گوستاو برُوشه ازدواج می١٨٨٧در سال . ھای لندن است  سوسياليستۀپاريسی در کنگر

ست، که لوئيز ميشل افتتاح کرده ا] و الئيک[ آزاد ۀ در مدرس١٨٩٠در سال . پذيرند کمون را به فرزندخواندگی می

 ۴ويکتورين بروشه در . کند  میمنتشر»  زندهۀخاطرات يک مرد« خاطراتش را با عنوان ١٩٠٩در سال . شود مربی می

ای در مورد ويکتورين بروشه در اين آدرس  برگرفته از نوشته. ميرد  در لوزان می١٩٢١مبر نو

pdf.brocher_victorine/travaux/com.eugenevarlin://http  

او رزميدن را . دختر نامشروع يک افسر تزار است: Elisabeth Dmitrieff) ١٩١٠- ١٨۵١(اليزابت دميتِريف ] ٢[

شود،  يس پناھنده می به سو١٨۶٨در . ان بود، شروع کردکه خيلی جو پترزبورگ زمانی ھای سن  سوسياليستۀاز حلق

 کارل مارکسشود و با  در لندن نماينده می. کند جا در ايجاد بخش روسی انترناسيونال کارگری شرکت می که در آن ئیاج

 شورای عمومی ۀعنوان نمايند آوری اطالعات، به  او را در مأموريتی برای جمعمارکس ١٨٧١در . ابديی ارتباط م

 دارد با ناتالی لومل در ايجاد سازمانی برای فعاليت زنان با  سال٢٠وقتی که فقط . فرستد انترناسيونال به پاريس می

ويژه به مسائل سياسی و  ت بهاليزاب. شود ھمراه می» اتحاد زنان برای دفاع از پاريس و مراقبت از مجروحين«عنوان 

توان، در آن- او به صورت فعال در باريکادھای فُوبورگ سنت. شود ھای تعاونی مشغول می  سازماندھی کارگاهاً خصوص

شود که از چنگ ارتش ورسای بگريزد، از  که چطور موفق می از اين.  خونين مشارکت داردۀمبارزات خيابانی در ھفت

او در آنجا يک محکوم سياسی را به .  به روسيه بازگردد، اطالعی در دست نيست١٨٧١بر وفرانسه فرار کند و در اکت

که  ئیرود، جا اليزابت به دنبال او به تبعيد در سيبری می. مرگ نجات دھدگزيند تا به اين وسيله او را از  ھمسری برمی

ای در مورد اليزابت دميتريف در اين  برگرفته از نوشته. رسد  به پايان می١٩١٨ يا به قولی ١٩١٠اش در  او زندگی

  id_page?/1871/org.amraspoute.www://http=1583آدرس 
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نگار و نويسنده و از اعضای کمون است،  مبارز کارگری، روزنامه: Benoît Malon)١٨٩٣- ١٨۴١(بِنوا َملون ] ٣[

. کند، ورود زنان در زندگی سياسی است يک کنش مھم بين ھمه، که انقالب پاريس به روشنی آن را بيان می«: برای او

ھای  منظور باشگاه[ھا  خاطر تبليغات باشگاه ھا، به خاطر پراکندگی نظرات سوسياليست تحت فشار اوضاع و احوال، به

با [کنند که رقابت زن  ، زنان احساس می]وگو است، که در طول کمون در ھر محله شکل گرفته بود بحث و گفت

که زن و پرولتر، اين  رحالید. اش رسيده، گريزناپذير است  مبارزهۀی که در دورای پيروزی انقالب اجتماعيبر] پرولتر

نظم [ اشکال ۀشان اميد داشته باشند، مگر با متحد شدن قدرتمندانه عليه ھم ئیتوانند به رھا شدگان نظم کھن، نمی سرکوب

نظرات ملون در مجموع يکی از دو نظر مھم در طول کمون در مورد ) سومين شکست پرولتاريا(» .گذشته] اجتماعی

بندی شده است، بر   صورتآندره لئونظر ديگر که توسط . مکاری و يا تقابل زن و پرولتر استنقش زنان در انقالب و ھ

آوردند، چراکه اکنون ھدف   نزديک در اين انقالب به دست نمیۀيک بار ديگر زنان چيزی در آيند«: اين باور است که

 Encyclopédie politique et؛ ١٨٧١زنان در  ۀھا برگرفته از مقال نقل قول» )…. ( مردان است، نه زنانئیرھا

historique des Femmes ,Christine Fauré dir., PUF, 1997.  

آندره قلم تنھا  از ميان تمام زنان صاحب: André Léo) ١٩٠٠-١٨٢۴ (آندره لئو متخلص به ويکتوار لئوديل بِرا] ۴[

يک ازدواج «ھايش،  رمان. کند  میء ايفا١٨٧١ای در جنبش انقالبی  ن کنندهيي تنھا اوست که نقش تعاً  يا تقريبلئو

خواه است و  او جمھوری. اند  برايش شھرت و اعتبار به ارمغان آورده١٨۶۶در » يک طالق« و ١٨۶٢در » آور شرم

بايد تأثيرات . کند  ھمکاری میِگرو»  ملیِ ۀعقيد «ۀ کرده است، با نشريء را امضا١٨۶٨» رفرم «ۀمانيفست روزنام

ھای اجتماعی است، در  او که طرفدار ايده. شوند، يادآور شد نوز روی او و کارھايش اعمال میسيمونی را که ھ سن

زن و اخالق،  «١٨۶٩در راستای مبارزه برای اثبات حقانيت زنان، در . کند را منتشر می» کمونيسم و مالکيت «١٨۶٨

 ھمچنين قصد آندره لئو: شاره کردن داردعملی که ھمچنين ارزش ا. آورد  تحرير در میۀرا به رشت» آزادی يا مونارشی

کمون دھقانان » مانيفست«به ھمين صورت، . شود ، که البته مرده زاده می»کشاورز«ای تأسيس کند به نام  دارد نشريه

  .کند وری ھمانند میت امپراۀاو فرودستی اجتماعی و مدنی زنان را با فرودستی دھقاِن تحِت سلط. درآورده را او به قلم

ھا آخرين افرادی ھستند که متوجه می شوند که حقوق ھمبسته  اغلب دموکرات«: داند اش را می  مصائب مبارزه لئوآندره

» .ابنديی استعدادترين رقبايشان را م ھا که زنان بی ھمچنين بين آن. ھستند و يک محمل دارند، يک اصل مشترک، دارند

ور و خدای ت امپرا- زنم ھايشان حرف نمی واقعیمن از -واھان خ بسياری از جمھوری«: کند  تکرار می١٨٧١او در طول 

 با اين قصد و نيت، بايد ھمچنان رعايای مذکر يا اً شينند و طبيعتنجايشان ب به] بخواھند[که ) …(اند  متعال را خلع نکرده

ا نبايد از خودش ھم زن نبايد از کشيش تبعيت کند؛ ام] آنان مدعی ھستند که. [کم رعايای مؤنث، وجود داشته باشد دست

ر يياو فقط کشيشی را تغ] در اين صورت[او بايد خنثی و منفعل تحت امر مرد باقی بماند، . چيزی برای گفتن داشته باشد

  ».کند و ال غير دھد که نزدش اعتراف می می

 ١٨۶٨آن را در است، که او » ليگ مدافع حقوق زنان«وری دوم اھميت يافته است، تين سازمان زنان که تحت امپرااول

 نفری ٢٠ مانيفسِت » ملیۀعقيد« و روزھای بعدش، ١٨۶٨ در جوالی ٢٠اش در  ھای روزانه او در ياددشت. ايجاد کرد

 جديد حقوق نه فقط برای مردان، بلکه ۀليگ برای اعالمي«گيری يک  کند؛ شکل را منتشر می] زن[» شھروندان«از 

ی است بندي ، صورت]droits de l’humanité[حقوق بشريت » .شان بخشی اجتماعی حقوق برای بشريت و برای تحقق

 ۀھا برگرفته از مقال نقل قول . [...] دھد ، ترجيحش می]droits de l’humme[بندی حقوق بشر   صورت  بهآندره لئوکه 

 ,Encyclopédie politique et historique des Femmes ,Christine Fauré dir., PUF؛ ١٨٧١زنان در 

1997.  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

شود  که از ھمسرش جدا می بعد از اين: Paule Minck) ١٩٠١-١٨٣٩(آدل پُلينا مکارسکا متخلص به پل مينک ] ۵[

زنی ھم  پردازد و از مھارتش در ھنر سوزن برای گذران زندگی، به تدريس زبان می. آيد  به پاريس می١٨۶٧در سال 

پيوندد،  ، به انترناسيونال اول می١٨۶٨در ابتدای . ر کرده استيياش پيش از اين تغ اما سمت و سوی زندگی. برد می بھره

او سخنگوی جلسات عمومی . اند ھا فمينيسم و سوسياليسم به طرز عميقی به ھم آغشته کند که در آن  میءمتونی امضا

پل پاريس در .  استپرودننھد، که سازمانی متأثر از اصول متقابل  شود و انجمن برادری کارگران زن را بنا می می

ناپذيری و انرژی خاص او  ن کمون از خستگیاکمونارھا و مبارز. کند  با حرارت از حقوق سياسی زنان دفاع میمينک

  .اند ھای جالبی آورده قول در سخنرانی و بيان اعتقاداتش نقل

کند و در  ی حقوق زنان مشارکت مۀاو در کميت.  در آن حضور دارداً  قطعپل مينکدھد،   می که کمون رخ ھنگامی

 نتردام ُدالکرواکند که جلساتش در کليسای  ای تأسيس می او کميته.  فعال استسولپيس سنھای باشگاه کليسای  بحث

ھا از کليساھا نه به عنوان مکان مذھبی بلکه به عنوان مکانی برای برگزاری جلسات بحث )د(کمونار[شود  برگزار می

ويژه، برای توجه دادن اياالت  اما به. گشايد  میمرتر من ۀ در محلرئيپ سنی در ا و مدرسه] کردند وگو، استفاده می و گفت

روزی که زنان ! مواظب جھان قديم باش«. پيمايد  را میاِگزاگون، پل مينکناپذير،  به حقانيت کمون، مبارِز خستگی

ناھنده شده، آنان خسته و فرسوده  در آنان پئیکنند، آنان؛ نيرو رھا نمی] ھيچ چيز[آنان ! ديگر کافی است: خواھند گفت

اند،  که پرچم آزادی را به اھتزاز در آورده  در حالیپل مينکاز زمانی که زنانی مانند ! حواست را به زنان بده. نيستند

  .زند  در خاطراتش، نظرش را چنين فرياد میلوئيز ميشل…» نوردند اروپا را در می

او در يک واگن سوخت مخفی شده است و موفق .  در پاريس نيستمينکپل آيد،  که سرکوب روی پايتخت فرومی زمانی

 چنين القاء  کند که پل مينک عفِو مجازات اعالم می] سازمان. [و پناھنده شود و در آنجا اعتباری به ھم بزنديشود به ژن می

 در حمايت از مينک برای شرکت در يک جلسه. ھا در سرتاسر فرانسه حاضر است  ميتنگۀکند که گويا در ھم می

ترتيب فرانسوی  کند و بدين  کارگر آنارشيست، ازدواج مینِگروبا . شود ھای روسی به يک ماه زندان محکوم می نھيليست

  .ابديی شود و از اخراج از فرانسه نجات م می

 از ھمسر او دو دختر در زمان تبعيدش داشت و دو فرزند ھم(آورد   پنجمين فرزندش را به دنيا میپل مينک ١٨٨۴در 

: خواھد فرزندش را چنين بنامد که مادر می شود، چون در شھرداری، کارمند دولت خفه می). سابقش که يک پرنس بود

ھا  بته ببينيد گل«: کند که مردد باشد؟ او که اعالم می] بايد در اين کار[چرا پل مينک ! انقالب - بالنکی -اسپارتاکوس

» !پيوندد خوشبخت خواھند بود فرزندان ما، آنھا به آينده می: اشکوه خواھد ساختای ب آيد خانه رويند و نسلی که می می

ناپذير در سراسر عمر خود يک پيکار جاودانی ساخته است تا  ھا، اين مبارز انقالبی خستگی در پاريس مثل شھرستان

زن، ) ١٩٠١- ١٨٣٩(پل مينک ای با عنوان برگرفته از مقاله. ھا و حقانيت سوسياليسم به پيروزی برسند برابرِی سکس

  /fr.humanite.www://httpشور منتشر شده در اين سايت  فمينيست و سوسياليست پر

ھای اعتصاب در زمان حکومت  سنديکاليست است و در کميته: Nathalie Le Mel) ١٩٢١-١٨٢٧ (ناتالی لومل] ۶[

، اوژن وارلَن با کمک دوستش ١٨۶۵کار، در   و بعد از اعتصاب زنان و مردان وصلهکند ناپلئون سوم شرکت می

اندازد؛ رستوران  راه می را به» ديگ«او با اوژن رستوران تعاونی . کند زور کسب می تساوی حقوق زنان و مردان را به

در طول . داد، معروف شد می پاريس ھر روز به طور رايگان به افراد محروم غذا ۀکه در طول محاصر خاطر اين به

است که در بطن اين سازمان به » اتحاد زنان« اصلی سازمان ۀدھند ، سازماناليزابت دميتريفکمون، او به ھمراه 

، او به ھمراه ]١٨٧١ می ٢٨ تا ٢١[ خونين ۀدر طول ھفت. شود بررسی و يافتن راه حل مسائل اجتماعی مشغول می

شود،   محکوم مینئوکالِدونیرزمد و سرانجام دستگير و به تبعيد در   میپيگاليدان ديگران، در سنگرھای خيابانی در م

. گذراند  مجددش به پاريس، با کارھای کوچک روزگار میدر ورود. کند  قسمت میلويز ميشلاش را با   که زندگیئیجا
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 در فقر در ١٩٢١اده بود، در ش را از دست د اکه تمام منابع مالی شود و در حالی در اواخر عمر درازش، نابينا می

ای در بزرگداشت اين مبارز بزرگ  نوشته. ھايش وفادار بود ميرد، با اين وجود تا به آخر به آرمان بيمارستان ايوری می
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 يگانه و نشانگان ۀ، به چھرلوئيز ميشلدر طول ساليان، « : Louise Miche) ١٩٠۵-١٨٣٠ (لوئيز ميشل] ٧[

 نظرات يک لوئيز ميشلاگر نظرات .  به حق و پذيرفتنی است زنان کمون بدل شد، چيزی که کامالً مبارزات فمينيستی

توان گفت که تعھد  می. دھد ر طول کمون انجام میآنچه او در سراس: اش نبرد يک سرباز است فمينيست باشد، مبارزه

در واقع زنان، . ای مثال زدنی را پيش بردند اش به موازات فعاليِت زنانی است که در طول اين دوره مبارزه فمينيستی

گرفت، شکل  شان، در طول کمون سازمان وسيع و مردمِی زنان که ھزاران زن را در برمی بار در تاريخ برای اولين

  /org.1871commune.www://httpلوئيز ميشل و ديگران، نبرد زنان در کمون  ۀبخشی از مقال» .ندداد

  ٩٢اسفند 

  

  .١٩٨٧، مقدمه از ليدا الحداد، ماسپرو، پاريس، خاطرات دختری از مردمسوزان والَکن،   ]١[

  ١٩٧۶، ماسپرُو، پاريس  زندهۀمرد] زن[خاطرات يک .  ويکتورين ب]٢[

  ١٩٧٧، انتشارات زنان، پاريس، یتاريخ فمينيسم فرانسوته اَلبيستور و دانيل اَرُمَگت، ئي ما]٣[

اين رد مضاعِف .  کرده استئیشود که پرودن نه تنھا در سکسيم، بلکه در ضديت با يھود نيز قلم فرسا تأکيد می  ]۴[

  . نيز بوده استباکونينشدت مسيحی است، در آثار  به] ناشی از فرھنگی[زنان و يھوديان که 

 مادر و ھمسر ۀھال[، ژونُون ١٩٠٠- ١٨٢۴آندره لئو،در مورد آندره لئو، رجوع کنيد به بيوگرافی عالِی آلَن دالُتِل،    ]۵[

؛ و در مورد پُل مينک، از ھمين نويسنده، پل ٢٠٠۴، انتشارات دفاتر سرزمين ُشوينوا، ُشوينی، کمون] در روم باستان

  .١٩٨١، انتشارات سيروس، پاريس، کمونارد و فمينيستمينک، 

، در گسست از )کنيم شان می که در طول کمون کشف(مانند زنان فرانسوی، در ھمان دوره، زنان جوان فعال روس   ]۶[

ی که ھای تعاوني  يا مردان در کارگاهدھی کار زنان و نوشتند برای بازسامان  میئیھا و برنامهيشان، در ژن درانتزار و پ

ھای عمومی و خصوصی  آنھا نيز خودشان تجاربی از سرخوردگی.  قديم، الھام گرفته بودندۀاز اجتماعات دھقانی روسي

  .آورند دست می به

 

  :يادداشت

ن مطلب ارزشمند، ما خواندن آن را به تمام زنان به خاطر ارسال اي» گروه پروسه«ر ی ما دبا تشکر از ھمکاران گرام

در ساختار اجتماعی ما به خصوص بازنگری در موقعيت زن در درون جامعه و وردن تغييرآو مردانی که خواستار 

  .، پيشنھاد می نمائيمباشندمی » انسانی زيستن«مبارزه به خاطر احقاق حق آنھا در 

حق داده نمی شود، بلکه «:  حقيقت استيکحد اقل برداشت از مطالعۀ اين نوشته، ايضاح : ايد بيجا نباشد بيفزائيمش

استعمار و يا درنتيجه آنچه را امروز زنان غربی در کل بدان نايل گرديده اند، نه تحفه ای است که . »گرفته می شود

عطيه ای است که گويا مردان نيکو سرشت، به ايشان ارزانی مذھب برای شان دو دسته پيشکش نموده باشد و نه ھم 

، بلکه نتيجۀ مستقيم مبارزات قھرمانانۀ صد ھا و ھزاران زنيست که در ميدان عمل اصل تساوی و برابری زن ندداشته ا

ه چنين زنانی  ب مبارزاتیاحترام. زنانی آزاده، شجاع، مبتکر، بيھراس و خستگی ناپذير. و مرد را به اثبات رسانيده اند

  . استعمار و ارتجاعمغازه ھای انسان فروشیھای بايسته و شايسته است، نه بزک کرده ھای پشت ويترين 
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