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  گروه پروسه: فرستنده
  شارون اسميت: نويسنده
  نيما کوشيار:  ازبرگردان

  ٢٠١۴ اپريل ٢٣

  ) تالقیۀنظري(فمينيسِم سياه و اينترِسکشناليتی

٢  
  پوست  متجاوِز سياهۀبازتوليِد اسطور

 ۀ نويسند)Susan Brownmiller(سوزان برونميلر . کاِر جنبِش زنان وجود ندارد نژادپرستی تنھا در جناِح محافظه

ترين شکِل خود   ستم بر زن را در خامۀ به چاپ رسيد ريش١٩٧۵مرد، زن و تجاوز که در ساِل :  ماۀکتاِب خالِف اراد

وقتی مردان «: داند زيکِی مرد برای تجاوز میئی ف تواناۀکند و آن را بر پاي یيعنی شرايط بيولوژيکال توصيف م

توانند از آلِت جنسی خود به عنواِن سالحی  که می کشِف مردھا، اين...  کنند توانند تجاوز کنند، اين کار را می فھمند می می

من معتقدم از  .ريخ در کناِر آتش و تيشه است ماقبِل تاۀھای دور ترين کشف برای توليِد ترس استفاده کنند يکی از مھم

عنوان  گيرد که مردان از تجاوز به  نتيجه میميلر برون. »است دوراِن ماقبِل تاريخ تاکنون تجاوز نقِش مھمی داشته

 ۀھم اين يک فرآينِد آگاھانه از سوی تماِم مردان است که اً مطمئن« : کنند ه زنان استفاده میابزاری برای اعماِل قدرت ب

  .١»زنان را در حالِت ترس قرار دھند

دھد که   اجازه میميلر برونھای بيولوژيکاِل زنان و مردان است به   براساِس تفاوتاً اين چھارچوِب نظری که صرف

 در اميت تيل قتِل ۀو در گزارش خود در دربار .فرِض ارتجاعی خود را به ناِم مبارزه با ستم بر زن توجيه کند پيش

اش در جيم  ای بود که در تابستاِن اين سال به ديدن خانواده  ساله١۴ ۀ پسربچتيل. رسد ای می ايِج نژادپرستانه به نت١٩۵۵

زدن برای يک زِن سفيدپوسِت متأھل  سوت» جرمِ «او در يک شوخی نوجوانانه متھم به . پی رفته بود سی سی کروی می

 تاالھاتچی ۀش را به رودخانله ھدف قرار گرفت و بدِن کوچکلو شکنجه شد، سپس با گتيل.  شدولين بريانترکاناِم  به

  .  انداختند

کند که بر سِر تقسيِم اعماِل قدرت بر زِن   و قاتالنش را به عنوان کسانی تعريف میميلر تيل برون، تيلبا وجود قتِل 

آن را ) پوست اِل و محقِق سياهفع (آنجال ديويسکند که  ای استفاده می و در اين مسأله از کليشه. جنگيدند سفيدپوست می

  .    ٢داند می» پوست  تجاوزگِر سياهۀ قديمی و نژادپرستانۀاحيای اسطور«

  

  :دھد  ديدگاه او در اين مورد را نشان میميلر برونھای  نوشته

                                                 
1 Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (New York: Ballantine, 1993), 14–15 
2 Angela Y. Davis, Women, Race, and Class (New York: Vintage, 1983), 178 
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ک زن رسی به ي ھای ستيِز مردان برای دست روشنی چگونگِی زمينه ندرت مورِد به اين مشخصی سراغ داريم که به  به«

 اميت تيل... بپنداريم زدِن معصومانه  اتفاق افتاد را نبايد به عنواِن يک السبريانتگاِه  چيزی که در فروش. را نشان دھد

. دست بياورند پوست را به توانند يک زِن سفيد می)  تمام سياھاناً و استنتاج( موضوع جلو رفت که او  برای نشاِن دادن اين

 اين ۀيابی به تمام زناِن سفيدپوست زمين در معنای دقيق دست.  در دسترس بودۀرين سوژت  نزديککارولين بريانتو 

  .٣»موضوع است

 پاسخ ١٩٧۵ در نقِد کتاِب نيويورک تايمز در )Alice Walker(آليس واکرنويس، شاعر و فعال قابِل احترام،  داستان

. ٤»شود ش تمام میزدنش به قيمِت جان  نمی دانست سوتای بود که چهب. او حتا مرد نبود.  متجاوز نبوداميت تيل«دھد  می

پوست بدون   با طرفداری از زِن سياهميلر برون«:  از تجاوز را شرح می دھدميلر برونھای اصلِی تحليِل   تناقضديويس

وست به دادِن زناِن سفيدپ  در توجهميلر برونناتوانِی . کند نژادپرستی میتِن شرايط حادثه، خود را تسليِم نظر گرف

 ضروری عليِه ستِم جنسی باعث شده که امروزه نيروھای ۀ سرسختانه عليِه نژادپرستی و مبارزۀضرورِت ترکيِب مبارز

  .٥»دست آورند نژادپرست امتياِز مھمی به

 که انتخاب کرد و کتاب او را با عنواِن اين» زناِن سال« را به عنوان يکی از ميلر سوزان برون تايمز ۀ نشري١٩٧۶در 

  . ٦»ترين قسمتی از دانش است که از سوی جنبِش فمينيسم ظھور کرده است ترين و محرک دقيق«

کلی ناديده  اش از طرِف سياسِت جرياِن اصلی به  نژادپرستانهاً  نظرگاِه مشخصۀ دربارميلر برون نسبت به  ھا اعتراض

  . صورت گرفتواکر و  ديويسپوستی مثل  که از سوی زناِن سياهئیھا اعتراض. گرفته شد

  

  ٧٠ ۀمبارزه با تبعيِض جنسيتی و نژادپرستی در دھ

 به اً  شديد، به عنواِن فمينيست شناخته شده بودند٨٠ و ٧٠ ۀپوست که در دھ بايد اذعان کرد که تعدادی از زناِن رنگين

ِل مختلِف ستم را ناديده کردی که مبارزه با نژادپرستی و ديگر اشکا روی. کرِد فمينيسِم جرياِن اصلی انتقاد داشتند روی

 متوسط و ۀ آشکار با زنان سفيدپوسِت طبقتقابلی در ١٩٧٩رانِی خود در  در سخنباربارا اسميتعنواِن مثال  به. گرفت می

  :گراياِن فمينيست قرار داشت و برای شموِل اشکاِل مختلِف ستم در مبارزاِت زنان به بحث پرداخت جنس ھم

فمينيسم . ھاست به آسانی با تعريف ذاتِی فمينيسم قابِل توضيح است وعی مربوط به فمينستکه نژادپرستی موض دليِل اين«

 کارگر، زناِن دارای مشکالِت ۀپوست، زناِن طبق زناِن رنگين:  تماِم زنان استئی و تالشی برای رھا يک تئوری سياسی

ھر . لحاظ اقتصادی وضعيِت ممتازی دارند که از ئیگرا جنس چنين زناِن ھم خورده و ھم ھا، زناِن سال جسمی، لزبين

  .٧» خودبرتربينِی زنان استاً ن نه تنھا فمينيسم نيست بلکه صرفچيزی جز اي

 ئیپوست، به علت عدِم توجِه به رھا پوست و ديگر زناِن رنگين  تعدادی از زنان سياه٧٠ و ۶٠ ۀھای دھ اما در طی سال

  کومباھیۀکلکتيِو رودخانبرای نمونه . گی داشتندِس طرد شدن و بيگانرستانه، احساھای ملی و ضِدنژادپ زنان در جنبش

پوست در اين  ھای سياه فمينيست. بود  تشکيل شده ھای ضدنژادپرستانه از کارآزمودگاِن حزِب پلنگِ سياه و ديگر سازمان

. کرد عکِس آن را رد میه  و بنژادپرستیۀ گذاشتند که اولويِت ستِم بر زنان را نسبت به مسأل  سياسی سنتی را پايهۀزمين

 متوسط برای آزادِی ۀھای طبق ژیيگذارد و سترات داری می  سرمايهۀاين سنت فرض را بر ارتباط بيِن نژادپرستی و جامع

  .گيرد  کارگر و فقير ناديده میۀ طبقات را در زندگِی زناِن طبقلۀ که مرکزيِت مسأئیھا ژیيسترات. کند زنان را نفی می

                                                 
3 Brownmiller, Against Our Will, 272 
4 Alice Walker quoted in D.H. Melhem, Gwendolyn Brooks: Poetry and the Heroic Voice (Lexington, Ky.: 
University Press of Kentucky, 1987), 249. 
5 Davis, Women, Race, and Class, 188–89 
6 Ibid., 178 
7 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, 1983), 61. 
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يستند  به تئوری و عمِل زناِن سفيدپوستی که قادر به تشخيِص مرکزيِت نژادپرستی نآنجال ديويسپوستی مثِل  زناِن سياه

پوسِت اياالِت متحده را با نظرگاھی  تاريِخ زناِن سياه» زن، نژاد و طبقه «ديويسروی کتاِب پيش. کنند اعتراض می

کتاب او  به بررسِی مسائل مربوط به حقوِق . کند رن بررسی میدارِی مد داری تا سرمايه مارکسيستی از آغاز سيستِم برده

 متفاوِت اً  که اين مسائل چگونه تجارِب عميقپردازد پردازد و به اين موضوع می بارداری و حقوِق مربوِط به تجاوز می

  .پردازيم در ادامه به ھرکدام از اين مسائل می. دھد پوست را نشان می زناِن سفيدپوست و سياه

  

  سازِی نژادپرستانه حقوق مربوط به بارداری و آزارھای مربوط به عقيم*  

پردازد   حقوِق باروری و پيروزی در موضوِع سقِط جنيِن قانونی میۀ به مسأل٧٠ و ۶٠ ۀجرياِن اصلِی فمينيسم در دھ

دنيا آوردن و   سياست ازبه اين،پوست اعمال شده  را که به طوِر تاريخی بر زناِن سياه ھای نژادپرستانه که سياست درحالی

  . جلوگيری کرده است،پوست می خواھند کردن ھر تعداد بچه که اين زنان سياه بزرگ

 حقوِق باروری را ۀ مسألاً  آن ضرورتۀسازِی نژادپرستان  عقيمۀمثل و برنام  استدالل می کند که جنبِش کنترِل توليدديويس

 .اند  ھدف آزار و اذيت قرار گرفتهاً زنانی که تاريخ. کند تر می يچيدهپپوست  پوست و ديگر زناِن رنگين برای زناِن سياه

 نشان ، پيش گرفته)Margare Sanger(مارگارت سنجرِل توليِدمثِل قرن بيستم، وگاِم کنتر  راھی را که پيشديويس

اين . رويه داد تغييرش سوسياليست بود و به سوی جنبِش اصالح نژادی ئی فعاليتکسی که در روزھای ابتدا. دھد می

تر،  کودکاِن بيش: ھای مناسب آدم«: ِل جمعيت داشت وجنبش آشکارا رويکردی شعاريگونه و نژادپرستانه در مورد کنتر

  . »تر کودکاِن کم: ھای نامناسب آدم

 ھای جسمی و ودکان شامِل ناتواندِن کئيبرای زا» نامناسب«ھای    بر اساِس نظِر طرفدراِن اصالِح نژادی،اين آدم

 انجمِن اصالح نژادی ١٩٣٢از «کند   اشاره میديويسطور که  ھمان. ھا و فقيرھای غير سفيدپوست بود زيکِی، زندانیف

برای جلوگيری ) نامناسب(اند و ھزاران آدِم  سازی را اجباری کرده  ايالت قانوِن عقيم٢۶توانست افتخار کند که حداقل  می

 .»اند از توليِدمثل جراحی شده

پوستان،  جمعيِت سياه«: ِل توليِد مثِل سنجر استدالل کرد کهو انجمِن کنتر١٩٣٩در » پوستان  سياهۀپروژ«دازِی ان در راه

ای شخصی و محرمانه   در نامهسنجر. »شوند بار تربيت می انگارانه و فاجعه به طوِر عمده در جنوِب کشور، سھل

پوست را ازبين ببريم بشنويم ولی اگر اين اتفاق  يم جمعيِت سياهکه قصد دار ای مبنی بر اين خواھيم کلمه ما نمی«گويد  می

  .٨» اين ايده را تصحيح کند کهست از سوی اعضای سرِکش اتفاق افتاد وزير خوب کسی

خواست و که  را امريکائیپوست، التين و بومياِن  ِل جمعيت قسمِت بزرگی از زناِن سياهو کنترۀھای نژادپرستان  سياست

 تا ١٠٠،٠٠٠ دادگاِه ايالِت آالباما دريافت که در اين ايالت بيِن ١٩٧۴در ساِل . کند سازی می  عقيم،ا ندارندھا ر  آنۀاراد

  .اند سازی شده پوسِت فقير ھر سال عقيم   نوجواِن سياه١۵٠،٠٠٠

 امريکات، بومياِن پوس  شاھِد يک اپيدمِی عقيِم سازی و ديگر اشکاِل تھديد و اجبار بوديم که زناِن سياه٧٠ و ۶٠ ۀدر دھ

مطالعاِت . ھا مشاھده کرديم بود و در کنار آن نيز خيزِش تندی را عليه اين بدرفتاری و زناِن التين تبار را ھدف قرارداده

پوست و  اند و اين اتفاق در زناِن متأھِل سياه سازی شده  عقيمامريکا درصد از زناِن بومی ٢۵دھد که   نشان می٧٠ ۀدھ

 ۀ در پورتوريکو که ھنوز مستعمر١٩۶٨از . تری نسبت به تماِم زناِن متأھل اتفاق افتاده است قياِس بزرگتبار در م التين

  .٩سازی شدند  بارورِی خود به طوِر موقت عقيمۀسوِم زنان در دور  بود يکامريکا

                                                 
8 Davis, Women, Race & Class, 213–15 
9 Rickie Solinger, ed., Abortion Wars: A Half Century of Struggle, 1950–2000 (Berkeley: University of 
California Press, 1998), 132; Committee for Abortion Rights and Against Sterilization Abuse (CARASA) and 
Susan E. Davis, ed., Women Under Attack (Boston: South End Press, 1988), 28. 
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 بر اين معضالت کنند، بلکه ھای جرياِن اصلی نه تنھا مبارزه عليِه اين موضوع را نفی می با اين حال فمينيست

» ليبرال«اش به عنواِن اھدافی ظاھرن  ل جمعيتی را با تماِم مفاھيِم نژادپرستانهوبعضی افراد اھداِف کنتر. افزايند می

  .پذيرند می

ھای اجبارِی  پوست عليِه سياست  و ديگر زناِن رنگينامريکاکه بومياِن   زمانی١٩٧٢به عنواِن مثال در ساِل 

 سفيدپوست و اً  از مفسراِن عمدتمگزينمِع آنان را ھدف قرار داده بود به مبارزه برخاستند، خانِم فرزندخواندگی که جوا

 شناسی ھستيد، به انفجاِر جمعيت و مسائل محيط کنيد وقتی شھرونِد وظيفه شما چه کار می«: کند ال میؤ متوسطی سۀطبق

تر از  خواھيد بيش رزنِد خودتان چه شکلی خواھد بود و میخواھيد ببينيد ف د و میئيھا دھيد، عاشِق بچه زيستی اھميت می 

. ١٠»گی بگيريد دنيا بياوريد و يکی به فرزندخواند يکی به«: کند نھاد می حل پيش اين خانم يک راهِ » يک بچه داشته باشيد؟

مطمئن باشيد .  ھستندئیالتين و آسيا پوست، ، سياهامريکا بومِی اً شوند عمدت نھاد می گی پيش که برای فرزندخواندئیھا بچه

شد، اھميِت  گرفته) Roe V.Wade(به   بر اساِس تصميِم معروف١٩٧٣قانونی شدِن سقِط جنين که در دادگاِه عالِی در 

به دليِل عواقِب اقتصادی و اجتماعِی ناشی از .  مستقيِم مبارزاِت مردمی بودۀ در مياِن زنان داشت و نتيجئیباال

پوست در زماِن غيرقانونی بودِن سقِط جنين در خطِر  تبار و ديگر زناِن رنگين پوست، التين سياهگِی زناِن  نژادپرستی زند

 درصِد زنانی بودند ۵٠پوستان   سقِط جنين در نيويورک قانونی شود، سياه١٩٧٠که در  قبل از اين. تری قرارداشت بيش

  .١١ درصد بود۴۴ھا  ئیرد پورتوريکوباختند و اين عدد در مو که بر اثر سقِط جنيِن غيِرقانونی جان می

اين . شود ترين موفقيِت جنبِش مدرِن زنان در نظر گرفته می  به عنواِن مھماً  غالب١٩٧٣شدِن سقِط جنين در  قانونی

تر مورد توجه قرار گرفت اما به ھمان اندازه مھم  پيروزی در پاياِن آن دھه با پيروزی ديگری ھمراه شد که اگرچه کم

 اول توسط ۀدرجدر  مبارزاتی مردمی بود که ۀاين پيروزی نتيج. سازی بود وزِی مبارزات عليِه ستِم عقيمبود وآن پير

سازی به  برای عقيممرداِن فدرال با ايجاِد قوانينی تعديلی   دولت١٩٧٨ در اً نھايت .اندازی شده بود پوست راه زناِن رنگين

ھای  اين قانون شامل يک مدت زماِن انتظار ضروری و فرم .کردندپوست، بومی و التين اذعان  ِن سياهمطالباِت فعاال

  . ١٢کنند سازی اعالم می شان را با عقيم گويند موافقت شد که زنان به زبانی که به آن سخن می ای می نامه اجازه

 سقِط ۀشندشان با چاقوی زمخِت و ک تر از خواھراِن سفيدپوست خيلی بيش«پوست  کند که زناِن رنگين  اشاره میديويس

اين مسأله در . ١٣»گردند کسانی که در اين راه غيرقانونی به دنبال سود می.  دارندئیعرضه آشنا کنندگاِن بی جنين

 ٧٠ ۀِن حِق سقِط جنين بايد جنبِش خود را از اوايل دھفعاال«گيرد که  او نتيجه می.  استھای حِق سقط جنين غايب کمپين

شان نسبت به  پوست ار را انجام دھند شايد متوجه شوند چرا بسياری از خواھراِن سياهاگر اين ک. مورِد بررسی قرار دھند

  .١٤راه با سوءظن دارند ھای آنان حالتی ھم انگيزه

  

   تجاوزۀ نژادپرستانۀمؤلف*

                                                 
10 Quoted in Meg Devlin O’Sullivan, “‘We Worry About Survival’: American Indian Women, Sovereignty, and 
the Right to Bear and Raise Children in the 1970s,” Dissertation, (Chapel Hill: 2007). Available online at 
www.cdr.lib.unc.edu/indexablecontent?id=uuid:7a462a63-5185-4140-8f3f-ad094b75f04d&ds=DATA_FILE. 
11 Guardian (US), April 12, 1989, 7 
12 Jael Silliman, Marlene Gerber Fried, et al., Undivided Rights: Women of Color Organize for Reproductive 
Justice (Cambridge: South End Press, 2004), 10 
13 Davis, 204 
14 Ibid., 215 
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ارای داری د اما تجاوز در ايالِت متحده از زمان برده. زاترين ابزاِر ستم بر زن در تماِم جھان است تجاوز يکی از آسيب

 ديويس .شود  ست و به عنواِن سالحی کليدی در حفِظ سيستم برای اقتداِر سفيدپوستان استفاده می  نژادپرستیۀمؤلف

  .١٥»بعدی ضروری در روابِط اجتماعِی بيِن ارباب و برده است«کند که تجاوز  استدالل می

  مقاومِت زِن برده و دراين روند کردنِ  ش خاموشسلطه، سالِح سرکوب که ھدف پنھانسالحی برای «او تجاوز را 

داری شد و  پوست باعِث نجاِت الغای برده نھادينه شدِن تجاوز بر زِن سياه. داند  می١٦»شان است  مردانۀتضعيِف روحي

ھای   و ديگر سازمان)Ku Klux Klan(کلن کوکلوکس ۀوسيل تجاوِز گروھی  که به«: داری را به فرمی مدرن برد برده

         .    ١٧»ھا تداوم يافت به عنوان سالحی پنھان عليِه جنبِش برابرِی سياھان استفاده شد  جنگۀز دورتروريستِی بعد ا

ھای مشترِک  جانبه نسبت به تجربه پوست، ديدی ھمه فمينيسِت سياه - ، مارکسيست)Gloria Joseph(گلوريا جوزف

گِی سياھان در اياالِت متحده قسمتی   بردۀتجرب«درن  مۀگويد که در جامع دھد و می مردان و زناِن سفيدپوست به دست می

ھا به نسبت برابری غيرانسانی و وحشيانه  کارگری زن و مردھا در مزارع و خانه. طنزآميز از برابری زن و مرد است

يک اندازه پوست به  کردِن مرداِن سياه کردن و اخته پوست و بدنام تجاوز به زنان سياه«: کند چنين اضافه می او ھم. »است

پوست به  اش، تصويِر زِن سياه پوست به عنواِن متجاوز ھميشه از برابِر جداناشدنی گِی مرِد سياهتصوير ساخت. شنيع است

 تصويرش به ۀپوست که تحِت تجاوز قرار گرفته به انداز ھای زِن سياه تصويِر گريه. است تر بوده بندوبار، قوی عنواِن بی

پوسِت زِن  وِز سياه متجاۀاسطور«گويد   میلِرنِرطور که  ھمان. ١٨»شروعيت نداردبندوبار م عنوان يک زِن بی

 استثمار مردان و زناِن ۀی برای ادامھا توجيھ ھردوی آن. پوست است ياه سۀ زِن بدکارۀزاِد اسطورسفيدپوست، ھم

  .١٩»پوست است سياه

 ديويس.  با اين مفروضات تنھا نبود دادن مبارزه  تجاوز و شکستۀھای نژادپرستانه دربار  در بازتوليِد فرضميلر برون

ھای نژادپرستی با تئوری و  ھا از ادغاِم تحليل کند و معتقد است آن  انتقاد می٧٠ ۀھای سفيدپوسِت دھ قوياً به فمينيست

ِز معاصر ھای ضِدتجاو پردازاِن فمينيست طِی جنبش تنھا تعداِد کمی از نظريه«:گويد او می. اند شان غافل بوده پراتيک

ھای تاريخی زمانی در حدی  اين گره. اند  تحليل کرده،پوست به عنواِن قربانياِن تجاوز در آنند موقعيتی را که زناِن سياه

و ) گرفتند پوست مورِد خشونت و آزار قرار می  مرداِن سفيدۀوسيل که به(پوست   شد که در آن زناِن سياه وسيع شناخته

  .٢٠»به ھم پيوند خوردند) شدند طِر اتھاِم تجاوز کشته يا معلول میکه به خا(پوست  مرداِن سياه

  

  ٢١گرا به عنواِن سياسِت فراگير فمينيسم سياِه چپ

اند  داری سنِت سياسِی متمايزی را درپيش گرفته پوست از زمان برده دھد زناِن فمينيسِت سياه کند نشان  مقاله تالش می اين

ھای سياه و   فمينيست .ست جنسيتی و طبقاتی پيوستگِی ستِم نژادی، ھم تماتيک از بهھای سي که اين سياست براساِس تحليل

 در اياالِت متحده مسائل را بر اين اساس تحليل کردند و رويکردشان را، ٧٠ ۀپوست از دھ ھای رنگين ديگر فمينيست

  .ند، بسط و گسترش دادندک  مشترک میۀژی مناسب که با تماِم اشکاِل ستم مبارزييابی به يک سترات برای دست

ھای فمينيستی   منتقِد جنبش-پوست و التين ھای رنگين  ھمراه با ديگر فمينيست-ھای سياه   فمينيست۶٠ ۀھای دھ در سال

ھا و  ھای فمينيستی به خاطر نژادپرستی آن ھا بر جنبش نقد آن. ھای ضِدنژادپرستی بودند  سفيدپوست و جنبشاً عمدت

                                                 
15 Ibid., 175 
16 Ibid., 24 
17 Ibid., 176 
18 Lydia Sargent, ed, Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and 
Feminism (Cambridge, Mass.: South End Press, 1981), 94 
19 Quoted in Davis, 174 
20 Ibid., 173 
21 politics of inclusion 
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ھا   آنۀھا بود و معتقد بودند ساختار جداگان خاطِر تبعيِض جنسيتِی آننژادپرستی به ھای ضد نقدشان بر جنبش

درستی از  که به شان است در دستور کاِر خود قرار دھند و ھنگامی توانند ستمی را که متوجه ست که تنھا می ای گونه به

کردند  صورت عمل می دروِن خود به ھميندر  ھا کردند اما اين سازمان ھای طبقاتی و نژادِی زنان دفاع می   تفاوتۀايد

  شد و يا ناديده گرفته ای توسِط بسياری از زناِن جنبش در آن زمان کتمان می ھا به صورِت گسترده زيرا اين تفاوت

  . پوست در تئوری و پراتيک حضور نداشتند پوست و رنگين در نتيجه زناِن سياه. شد می

پوست تا زمانی که  ھای رنگين  گرا و ديگر فمينيست پوستاِن چپ ه تر سيا وقِت بيش جداکردِن مئیدرعيِن حال ھدِف نھا

ھای چندگانه متصور شد و آغاِز آن  جانبه را برای مبارزه با ستم رويکردی ھمهباربارا اسميت  تر بيش. درک شوند نبود

ھای جنبِش زنان که شامِل  رين بخشروتپيش«:  گفت١٩٨٣او در . شخص دانست مئیھا را ائتالفی بر سِر مبارزه با ستم

. ٢٢»تر بررسی کنند شود بايد مسائل مربوط به نژادپرستی و بسياری موارِد ديگر را جدی زناِن راديکاِل سفيدپوست می

 ۀامروزه من حتا احساِس صدم«: کند  به صراحت تأکيد می)Merle Woo(مرلی وو امريکائی- ئیفمينيسِت آسيا

توانند  ھمم چقدر از مردم، چه تعداِد زيادی از مردم به خاطِر نژادپرستی و آزاِر جنسی، نمیف کنم وقتی می تری می بيش

 زناِن سفيدپوست نژادپرست نيستند و ۀھم. »دھيم، درک کنند گی از دست میدرتی را که به خاطِر عدِم پيوستميزاِن ق

اتی که محسوس، تغيير. ای موجود است  مشاھدهات قابلِ تغيير و   جنسی نيستندۀ آزاردھند امريکائی-ئی مرداِن آسياۀھم

  .٢٣»اند واقعی و مثبت

است   زنان بودهئیپوست ساختِن جنبشی مقاوم برای رھا ھای سياه فمينيست در سنتِ )  تالقیۀنظري(ھدِف اينترِسکشناليتی

:  توضيح داد١٩٨۴ر باربارا اسميت تصوِر و تعريِف خود را از فمينيسم د. ھای تماِم زنان باشد  خواستۀکه نمايند

کردم اين سخن را بسط دھم که يک جنبش که متعھد به مبارزه با تبعيِض جنسيتی، نژادی و اقتصادی  ھميشه آرزو می«

کند، اگر توجھی به   می الوقوع مقابله ی قريبئ ست، در زمانِی که با ميليتاريسم و بحراِن ويرانِی ھسته و ھتروسکسيستی

بينی  نداشته باشد، دچاِر کوته) پير وجوان( که بر ناتواناِن جسمیئیھا ستيزی و ستم ودیمقابله با امپرياليسم، يھ

  . ٢٤»است شده

تر  که تئورِی و پراتيِک مارکسيستی را مستحکم کند بل کرد نه تنھا به مبارزه عليِه تبعيض و ستم کمک می اين روی

خواھد کسانی را که  گيرند بلکه می  مورِد استثمار قرار میست که اين تئوری نه تنھا به دنباِل متحدکردِن کسانی .کند می

 کرِد فمينيسِم سياه که قبالً  روی.  تماِم بشر متحد کندئیکشند تحِت يک جنبش برای رھا داری ستم می در سيستِم سرمايه

د آگاھِی حقيقِی  کارگر نمی توانۀآگاھِی طبق«: دھد بسط می» چه بايد کرد؟«توضيح داديم تعابير معروِف لنين را در 

العمل  ھا عکس ھا و سوءاستفاده خشونت ھا، ستم ھا،  ببينند که به انواع ظلمکه اين کارگران آموزش سياسی باشد تا زمانی

ھا از نظرگاھی  آيد که آن اين آگاھی زمانی به دست می. ھاست ای تحِت تأثيِر اين مقوله نشان دھند و اھميت ندھند چه طبقه

  .٢٥» نه نظرگاھی ديگر،العمل نشان دھند  عکسسوسيال دموکراتيک

 ناميد، پايبندی ٧٠ ۀھای سياِه دھ گرا در فمينيست ترين سازماِن چپ آگاه را خود  کومباھی که شايد بتوان آنۀکلکتيِو رودخان

  : ل پرداخت ستم به استدالۀتر به مقول حق برای توجِه بيش بودن اعالم کرد و به خود را به سوسياليسم و ضِدامپرياليست

ھای  ست، مستلزِم نابودِی سيستم طور که مستلزِم نابودِی پدرساالری  مردِم تحِت ستم ھمانۀما باور داريم که آزادِی ھم«

ما سوسياليست ھستيم چون باور داريم بايد به نفِع کسانی که کار . داری و امپرياليسم نيز ھست اقتصادِی سرمايه- سياسی

                                                 
22 Smith, op cit., xxxi 
23 Moraga and Anzaldúa, The Bridge Called My Back, 146 
24 Smith, Home Girls, 257–58 
25 Vladimir Ilyich Lenin, “What Is To Be Done? Burning Questions of our Movement,” Lenin’s Collected 
Works Vol. 5 (Moscow: Progress Publishers, 1973), 412. Available online at 
www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/iii.htm. 
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 ،کنند را توليد می منابِع مادی بايد مياِن تمام کسانی که آن. ھا ی کنيم، نه برای منفعِت رئيسدھنند سازمانو توليد می ک

تواند آزادِی ما را  چنين باور داريم يک انقالِب سوسياليستی که فمينيست و ضِدنژادپرست نباشد، نمی ما ھم. تقسيم شود

صادی که او تحليل کرد موافقِت بنيادی داريم اما می دانيم گرچه ما با تئورِی مارکس که در روابِط خاِص اقت. تضمين کند

  .٢٦»تر بسط پيدا کند پوست بايد بيش ھای او برای فھِم شرايِط اقتصادِی خاِص ما زناِن سياه که تحليل

ه عمل گون گاه اين ھای سياه ھيچ تواند جايگزيِن مارکسيسم شود و فمينيست نمی)  تالقیۀنظري(در عيِن حال اينترِسکشناليتی

حتا مفھوِم طبقه که . ستثمار ستم، نه برای فھِم اۀست برای فھِم مقول مفھومی)  تالقیۀنظري(اينترِسکشناليتی. اند نکرده

ھای سياه به  تِر فمينيست بيش. دھد  ستم را توضيح میۀ ايجادکنندۀگرايانه و برتربينان ھای نخبه شود جنبه  استفاده میاً مرتب

ھا روابِط بيِن سيستِم  تر از مارکسيست ژادپرستی و تبعيِض جنسيتی اذعان دارند اما بسيار کمھای سيستماتيِک ن ريشه

  .دھند شان جای می استثمار و ستم را در مفاھيم

عنواِن  ستم به(کند   بيِن ستم و استثمار فراھم میۀست زيرا چھارچوبی را برای فھِم رابط مارکسيسم امری ضروری

 خود را براساِس ايجاِد شرايِط مادی و اجتماعی تعريف می کند که  ژیيچنين سترات ھم).  طبقاتی سيستِم استثمارِ ۀبرآمد

 ئیگرا تقليل«منتقداِن مارکسيسم اين چھارچوب را از منظِر . سازد  ستم و استثمار را ممکن میۀدادن به ھردو مقول پايان

  .دانند مارکس داراِی اعتبار نمی» اقتصادیِ 

که طبقه مفھومی  استدالل اين«:دھد  فمينيست پاسخ می-  به عنوان يک مارکسيست)Martha Gimenez(مارتا گيمنز

 ۀکه ريش - قدرت راۀنشد ھای اساسی و شناخته ست به معنای تقليِل جنسيت و نژاد به مفھوِم طبقه نيست بلکه زمينه بنيادی

 ۀطبق. ٢٧»داند  طبقاتی میۀ سلط- دھد رخ می) تالقی ۀنظري(ھای اينترِسکشناليتی وقايعی است که در کنِش اجتماعِی زمينه

و علِت اين مسأله در اين . عدالتی وستم ھستند در دستاِن خود دارد  کسانی را که تحت بیۀکارگر پتانسيِل رھبرِی مبارز

کم ارزِش  حاۀست که بر طبِق آن طبق ای استثمار رويه. داری دارند  در سرمايه  استثمار و ستم ريشهۀاست که ھردو مقول

 اقليتی کوچک بر اکثريتی ۀھای گوناگوِن ستم نقشی اساسی در حفِظ سلط فرم. ربايد اضافِی ناشی از کاِر کارگر را می

  . موارد دشمن يکتا و مشابه استۀدر ھم. کند بزرگ بازی می

ورزانه که کارگران  ھای ارتجاعی و غرض   خيلی سريع با ايدهیکند و گاھ رگران کمک می طبقاتی به آموزِش کاۀمبارز

کنند،  شورش می) ليسوپ(شعليِه سرمايه و عوامِل سرکوبوقتی کارگران . خيزد کند به مبارزه برمی را ازھم جدا می

 که در تماِم طوِل ئیھای ھوموفوبيا  نژادپرستی، تبعيِض جنسيتی، يا ايده. شود سرعت روشن می طبعيِت طبقاتِی جامعه به

ليس که و صدھا پۀمنظر. ی محو شوندئ توانند در چند روز توسِط امواِج شورِش توده  می،شوند زندگی ترويج داده می

  .دھد داری نشان می  طبيعِت طبقاتی جامعه را در وضعيِت سرمايهۀاند دربار برای حفاظت از سوِد اربابان به صف شده

 دۀکنن ای که توليد طبقه. دھد کم را نشان می حاۀھای پنھاِن ايدئولوژِی طبق  حقيقتی ديگر از اليهۀ مبارزۀچنين پروس ھم

 را دارند که سيستم را با شورشی ئیکارگران اين توانا. دارد داری را در حرکت نگه اند که سرمايه کاالھا و خدماتی

 ۀرا با يک جامع توانند آن کارگران نه تنھا نيروی ازبين بردِن اين سيستم را دارند بلکه می. ی خاموش کنندئ توده

ھای اجتماعی  اگرچه ديگر گروه. گانِی ابزاِر توليد باشدای که اساِس آن مالکيِت ھم امعهگزين کنند، ج سياليستی جایسو

 . سيستم را داردتغيير کارگر قدرِت عينِی ۀھم تحِت ستم قرار دارند اما تنھا طبق

وجود   کارگر بهۀھای خود را در طبق داری گورکن  بر اساِس آن سرمايهھا داليِل اساسِی استدالِل مارکس است که اين

کند در حقيقت او پتانسيِل  اِت انقالبی تعريف میتغيير کارگر را به عنواِن عاملی برای ۀاما وقتی مارکس طبق. آورد می

ای کليدی برای فھم سخناِن لنين است که  اين مسأله. کند گيری نمی دھد و از پيش نتيجه تاريخِی اين طبقه را شرح می

                                                 
26 Combahee River Collective 
27 Martha Gimenez, “Marxism and Class, Gender and Race: Rethinking the Trilogy,” Race, Gender & Class 
(2001: Vol. 8, No. 2), 22–33. Available online at www.colorado.edu/Sociology/gimenez/work/cgr.html. 
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ای  ھا بايد به عنواِن مبارزه رو در فھِم اين مسأله نھفته است که نبرد ايده مفھوِم کلِی لنينيستِی حزِب پيش.  کرديماشاره

دھی  آورند و حزبی انقالبی را سازمان دست می کارگرانی که آلترناتيِو سوسياليستی را به.  کارگر باشدۀدروِن جنبِش طبق

  .شمول را تدارک ببينند  طبقاتِی ايدئولوژِی حاکم برھانند و جايگزينی جھانۀاز سلط کارگران را ۀکنند می توانند بقي می

تواند راه را به سمِت  شود می به عنواِن مفھومی که به تئورِی مارکسيستی اضافه می)  تالقیۀنظري(اينترِسکشناليتی

تواند به  و می) السيک بسط پيدا کردهھای ک فھمی که توسِط مارکسيست(سطوِح باالتری از فھِم طبيعِت ستم ھموار کند 

تری کند و جنبشی متحدتر  داری تحِت ستم و استثمارند کمِک بيش که در سيستِم سرمايه مسيِر ساخِت اتحاد بيِن کسانی

  .بسازد

 


