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  حصوری امين: برگردان از

 ٢٠١۴ اپريل ٢۶
  

  :»سياه فمينيسم« از صدائی
   *»کومباھی ۀرودخان گروه «ۀبياني

١  

The Combahee River Collective Statement  

  ١٩٧٧ يلاپر

  

 ١٩٨٠ تا ١٩٧۴ ھای  سال بين که بود لزبين پوستِ  ه سيا ھای  فمينيست از متشکل سازمانی» کومباھی ۀرودخان گروه« *

 زنان مبارزات تاريخ در حماسی رويدادی به گروه اين نام. کرد می فعاليت امريکا بوستون شھر در نام اين تحت

 ھريت ھدايت و طراحی با نظامی عملياتی طی ١٨۶٣ جون دوم تاريخ هب: دارد اشاره امريکائی-ئیفريقاا پوست سياه

 ٧۵٠ جنوبی، کارولينای در واقع» کومباھی« ۀرودخان در پوست، سياه فمينيست مبارز ،)Harriet Tubman( تابمن

) غيره و ھول گلوريا آکاشا ،کالرک چريل ،لُرد آودری ،اسميت باربارا چون، کسانی( گروه اين اعضای. شدند آزاد برده

 فمينيسم مبارزات تاريخی روند به خود پيوستگی سياه، فمينيسم رزمندگی ماھيت بر تأکيد ضمن نامی چنين انتخاب با

 و معاصر سياه فمينيسم شدر مسير در کليدی متون از يکی» کومباھی ۀرودخان گروه ۀبياني«. سازند می برجسته را سياه

  .]م. [است مربوطه نظریِ  مباحث

  : منبع اين از ست ای ترجمه حاضر متن

The Combahee River Collective Statement 

  : گرديد منتشر عنوان اين تحت مقاالتی ۀمجموع در بار نخستين برای بيانيه اين

Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism 

  

**    *      

  :مترجم يادداشت

 اساسی انتقاداتی تاکنون پيش ۀدھ سه از حداقل فمينيسم، از ميانه چپِ  ھای بندی صورت و ليبرال فمينيسمِ  آشکار ئیايستا

 ميان اين در. است برانگيخته) آنھا از بيرون و( فمينيستی ھای نحله درون در را غربی فمينيسم غالبِ  جريانات به نسبت
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 از ھمواره که ،»٢پوست رنگين زنان« فمينيسم و» ١سياه فمينيسم« ھای  آموزه و تجربيات تا شد فراھم ئیضاف تدريج به

 ھايشان فعاليت مستقيم ۀحوز از فراتر سطحی در و آيند در  به   حاشيه از  اند، بوده متوسطی ۀطبق سفيدِ  فمينيسم جّدِی منتقدان

 کادميکاھای   محيطاز بخشی به حتی و گردند پذير يتؤر) امريکا ۀعجام اکتيويستی ُخرد در درون سپھر ئیفضاھا(

 ۀنظري به »پوست نرنگي زنان «و »سياه فمينيسم«ِن  فعاالو جريانات که رھيافتی مھمترين شايد.  راه يابندامريکاکشور 

 نام) intersectionality( ٣»تالقی ۀنظري« بعدھا که باشدای از نگرش و تحليِل ترکيبی   شيوهاند، افزوده فمينيستی

 ھای اليهھا در تجربيات زيستِی  پوشانی آن  و ھمتبعيض، و ستم مختلف ھای حوزه ھمزمانِ  تالقی نظريه، اين. گرفت

 جنسيّت چون ئیھا حوزه دھد؛ می قرار بررسی و کيدأت مورد را) پوست  زنان سياه-  و به ويژه- از جمله (زنان از وسيعی

 واجد را زنان اين بر ستم پيامدھای و سازوکارھا ھا، آن ھمزمانِ  تالقی که مليّت، و قوميت /نژاد/ طبقه/ جنسی گرايشو 

 اين از يک ھر اثرات مجزای جمع از متفاوت بسيار آن ۀھای تشديد شد  خصلتکه کند می افزاينده و ترکيبی کيفيتی

  . است ستم ھای حوزه

ای مختلفی وجود دارد و از اين رو، دور از انتظار نيست که در ھ   گرايش-ھا مانند اغلب نظريه- ھم»  تالقیۀنظري «در

 راست متضاِد ھای تعبير و ھا روايت، )ھای عينی سپھر اجتماعی اند که بازتاب تضادی(ھای ايدئولوژيک  ئی روياروۀپھن

 از رنگارنگ ای هتک چھل توان می نظريه اين بنيادیِ  ۀآموز طريق از سو، يک از .باشد داشته وجود از اين نظريه چپ و

 گونیِ  گونه از ليبرالی درکی با نھايتاً که ،) تکه چھل اينھای   ميان پارهدر شده احاطه» قربانیِ « با( کرد عرضه ستم

 کادميکا فضای  درءاز قضا. باشدپذير   يا جمعسازگار سياست ۀپھن به پلوراليستی و بشری حقوق نگرش با و واقعيت،

                                                 
1 .  Black Feminism 

2 .  Women of Color 
ً  ھستند که ھمگنی مجموعۀ زنانْ « که رايج انگارۀ اين پوستْ  رنگين زنان جنبش پيدايش با    سر از را مشترکی تجربيات اساسا

 قادر متوسطی طبقۀ سفيد زنان که داشت واقعيت اين شدن آشکار در ريشه نقّادانه بخشی رويکرد پيدايش اين. شد برده سؤال زير» گذرانند می

  .]م[ .کنند آن نمايندگی گيری اوج تاريخیِ  مقاطع در را فمينيستی جنبش کل نبودند

  

   :»پديا ويکی«تارنمای  در» اينترسکشناليتی« خلمد آغازين بخش ترجمۀ.   3

 حتت مختلف ھای گروه] تجربياتِ [ ميان ھای تالقی و ھا پوشانی ھم بر ناظر» تالقی نظريۀ« يا )Intersectionality( اينترسکشناليتی  

 نظريۀ«. دارد تمرکز تبعيض و سرکوب چندگانۀ ھای نظام ھای اندرکنش مطالعۀ بر مشخص، طور به و است، اقليت مختلف ھای گروه يا سلطه

 اين. ھاست سوژه به دھنده شکل فرآيندھای و اجتماعی مناسبات چندگانۀ قيدھای و ابعاد ميان روابط مطالعۀ برای پژوھشی متدولوژی يک» تالقی

 توانائی طبقه، نژاد، جنسيت، قبيل از فرھنگیْ  و اجتماعی شناختی، زيست مختلف ھای مقوله چگونه که کند بررسی را مسأله اين کوشد می هنظري

 يکديگر با اندرکنش وارد ھمزمان اغلب و چندگانه سطوح در ساز، ھويت محورھای ساير و گروھی/قومی پيوندھای جنسی، گرايش جسمانی،

 از کالسيک پردازی مفھوم که است آن بر اينترسکشناليتی. شوند می سھيم اجتماعی نابرابری و مند نظام عدالتی بی يجادا در و شوند می

 عمل ھم از مستقل ناسيوناليسمْ  مثل عقيدتی تعصبات و فوبيا، ترنس ھموفوبيا، سکسيسم، نژادپرستی، نظير جوامع، در سرکوب ھای مکانيزم

 اشکال تالقی که کنند می ايجاد را سرکوب از نظامی و دارند چندجانبه درونیِ  روابط يک ديگر با سرکوب،/ستم اشکال اين بلکه کنند؛ نمی

  . دھد می بازتاب را تبعيض چندگانۀ

 يک فرودستی موقعيت که است استدالل اين بر ناظر و يافت، رواج هسيا فمينيسم جريانات دل از ويژه به اينترسکشناليتی اصطالح  

 بَردارندۀ در بايد بلکه نيست؛ فھم قابل يک ديگر از مستقل طور به وی بودنِ  سياه و بودن زن گرفتن نظر در با سادگی به پوست سياه زن

  . کنند می تقويت را يک ديگر مدام که باشد ھائی پوشانی ھم و ھا تالقی

 مفھوم تجربيات، اين انتقادیِ  تحليل و ١٩٧٠ و ١٩۶٠ ھای  دھه در نژادی چند فمينيستیِ  ھای جنبش تجربيات موازات به  

ً  نه[ شد شناسی جامعه نظريات حيطۀ وارد  اينترسکشناليتی  از بخشی عنوان به ،]ھمزمانی يا[ اينترسکشناليتی مفھوم]. نام ھمين تحت عينا

 اصلیِ  عاملِ  جنسيتْ « که می بردزير سؤال   را فمينيسم در رايج تصور اين ، ١٩۶٠ دھۀ انتھای در» راديکال فمينيسم« انتقادیِ  ھای ديدگاه

  .]م/ »پديا ويکی« از ترجمه و برگرفته. [»است زنان سرنوشت کنندۀ تعئين
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 از و  دارد بيشتری رواج آن از قرائتی و درک چنين است، يافته توجھی قابل نفوذ» قیتال ۀنظري« که ئیجا ،امريکا

 تعامل چگونگی از مند نظام فھمی پرسشی قرار داد که ۀماي دست توان می را اساسی ۀآموز ھمين ديگر، سوی

کند؛ تا  جو می و  را جست ارانهد سرمايه نظم کليّت در ستم ھای  حوزه ۀبست ھم کارکردھای و ھا  جايگاه و ستم سازوکارھای

بخِش ئي رھا  خطوط کلی سياستبتوان آن، بازتوليد سازوکارھای و مستقر نظم ھای پيچيدگی از تری جامع  فھم ۀبر پاي

برکنار از نقّادی نبوده است و از جمله به دليل »  تالقیۀنظري«که از اين منظر،  گو اين. امروزی را فراچنگ آورد

 به جای فراروی از آْن با نقد و نفِی سازوکارھای   ھويت و تثبيت آن،ۀتوقف در مقول(» ست ھويتسيا«تأکيداتش بر 

نظير (»  تالقیۀنظري«بندِی کنونِی   بودن نظرِی صورت که نابسنده چنان ھم. ٤مورد انتقاد واقع شده است)  خلق ھويت

ھای    سازی حوزه ارز کند که به ھم  فراھم میئیھاقرائت ، فضای کافی برای )پيوند نارسای آن با نقد اقتصاد سياسی

  .گرايش دارند) ھای آن و بنيان(داری  ھا با ُکليّت نظام سرمايه ، يا نفی پيوند ارگانيک اين حوزه٥ستم

 ايران فمينيسم فکری ۀپھن در مختلف، ھای نام تحت آن سياسیِ -نظری حيات دھه سه از بيش وجود با  ،»تالقی ۀنظري«

 منتشر  ٢٠١۴ چمار ِ ھشت مناسبت  به» پروسه« گروه رفقای که ی ا نامه ويژه در. اخته مانده استکمابيش ناشن

 ۀنظري «گيریِ  شکل رونِد مرور با که ، ٧است شده ترجمه» تالقی ۀنظري« معرفی درملی أ قابل تۀمقال ،٦اند ساخته

                                                 
  .]:  م[ دھند می قرار نقد مورد زاويه ھمين از را» تالقی نظريۀ« زير ھای  نوشته.   4

 I am a woman and a human: a Marxist feminist critique of intersectionality theory - Eve Mitchell 

 Marxist feminism as a critique of intersectionality 

 Marginalization is messy: Beyond intersectionality 

 

 : دھد را در فضای فمينيسم ايران به دست می) ھای ستم ارز سازِی حوزه ھم(ين رويکردی مقالۀ زير نمونۀ چن.   5

  »جنسيت، طبقه، يا قوميت؟ نقدی بر سياست ھويت« صادقی؛ فاطمه  

 ايران جامعۀ در ستمديدگان چندگانۀ ھای ھويت به فرودستی، و ستم ھای حوزه پوشانیِ  ھم به اشاره با مؤلف اگرچه نوشته، اين در  

 آوری شگفت طور به حال عين در اما کند، نفی را اجتماعی مبارزات فرآيند در ھويتی ھای  جداسازی کوشد می طريق اين از و دھد، می ارجاع

 از بازتابی بخشی  چه اگر ستم، ھای حوزه بندیِ  اولويت از ھيزپر ضرورت بر متن تاکيدات. ورزد می تأکيد ستم ھای  حوزه سازی ارز ھم بر

 لحاظ به نگرشی، چنين. اجتماعی مناسبات به ليبرالی نگرش امروزیِ  غلبۀ از است بازتابی آن، از بيش اما است، تبعيض ضد رايجِ  ھنجارھای

 و است، متکی اجتماعی نظم برسازندۀ ھای  حوزه تفکيک و کثّرت بر مقابل، در و بيند، نمی ارگانيک ُکليت يک منزلۀ به را جامعه شناختی، روش

 دسترسی از فراتر ھدفی به را» ھويت سياست« نقدِ  که است تناقضی ھمان اين. افتد می گرائی جزئی از اَشکالی دام به ناخواه خواه رو اين از

 از فوق متن در ،)وار اندام و انضمامی کليتی منزلۀ به جامعه از درک غياب در و( نگرشی چنين امتداد در مشخصاً . کند  تبديل میشده ياد متن

 پھنۀ ديگر، سوی از و می يابد؛ ھويتی قلمروھای ساير کنار در کارکردی و جايگاه ھويتیْ  قلمروی يک مثابه به ،»طبقه« مقولۀ يکسو

 اجتماعی ھای سوژه کنندۀ بسيج و بخش ھويت ھای هحوز و قلمروھا ساير کنار در جايگاھی مستقل، مبارزاتی قلمرو يک عنوان به نيز» سياست«

  ). عربی بھار ھای خيزش ھای  بنيان به ارجاع در مثالً ( می يابد

 اجتماعِی پيامدھای افزونِ  روز شدن آشکار با ايرانی ليبراِل فمينيسم از بخشی که آيد می نظر به چنين فوق نوشتۀ مانند مقاالتی از مجموع، در

 به عام گرايش با شتابزدگی اين تلفيق. است آورده روی خود گذشتۀ نظریِ  مسير شتابزدۀ بازخوانی به جامعه، فضای رب نوليبراليسم سيطرۀ

 قلمداد» رھائيبخش مبارزۀ« برای جايگزينی را» مقاومتی کنش« که بينجامد ای شده شناخته  نظری افق به تواند می حالت بھترين در فرافکنی،

 مسلط درک پااليش بدون حال، ھر در). امامی مھرداد: ترجمه ؛»مقاومت در برابر رھائی«: اندرسون کوين از ای  مقاله به اشاره( کند می

» تالقی ظريۀن« از مترقّی رھيافتی به توان نمی آن، بازتوليد ھای حوزه و سازوکارھا و اجتماعی ستم مقولۀ به نسبت) پسامدرن حتی و( ليبرالی

 گفتمانی، ھای تالش اين محتمل سياسیِ  افق). ندارد وجود نظريه اين نام به ارجاعی گونه ھيچ صادقی خانم نوشتۀ در اين که گو( يافت دست

 در دنش ادغام پيشاپيشْ  که است اجتماعی و فمينيستیِ  مبارزات ازھائی   شيوهدر چندگانه ھای ھويت انفعالیِ  يا صوری پذيرش سمت به حرکت

  .]م. [گيرند  را  مسلّم میوضعيت کالنِ  منطقِ 

 »انتشارات پروسه« مارچ ٨نامۀ  نسخۀ پی دی اف ويژه دريافت.   6
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 در. سازد برجسته را نظريه اين بخش ئیرھا ھای يهسوکوشد   میآن، پيدايِش اجتماعیِ  و تاريخی بستر با پيوند در »تالقی

 گروه. شود می آورده گروه اين متون از ئیھا قول نقل و شود می ياد» کومباھی ۀرودخان« گروه از دفعات به فوق ۀمقال

 پيدايش موازات به -  معاصر سياه فمينيسم ۀحوز در فعال جريانات ترين جدی و نخستين از يکی» کومباھی ۀرودخان«

  سياه فمينيسم آرای معرفی و سازی مدّون در مھمی نقش آنان نظری ھای  فعاليت و است   بوده- بيستم قرن فمينيسم دوم وجم

ھا   سالپی از گروه، اين موجوديت اعالم ۀبياني رو، پيش متن. ٨است داشته »تالقی ۀنظري«گيرِی  و مشخصاً در شکل

 ۀتاريخچ با مخاطب ضمن آشناسازِی تواند ببيانيه اين ۀترجم است اميد. تاس ديگر ھای نام و جمعی ھای  قالب در فعاليت

ھا و دستاوردھای فمينيسم سياه را   پرسشامروزیِ  اھميت ھا، آن مبارزاتی ھای گيری جھت و نظری باورھای واين گروه 

   .برجسته سازد

  

  

*    *    *  

  

  

  » کومباھی ۀرودخان گروه «ۀبياني
  

 ما زمان آن از. ]١[ ايم بوده ارتباط رد يکديگر با منظم طور به ١٩٧۴ سال از که ھستيم سياه ایھ فمينيست از گروھی ما

 انجام درگير ھمزمان آن، موازات به و ايم بوده خودمان سياست] کلی خطوط[ سازی روشن و تعريف فرآيند درگير

. ايم بوده رو پيش ھای جنبش و ھا سازمان ديگر با ائتالف و ھمکاری در يا و خودمان گروه سوی از سياسی ھای تفعالي

 نژادی، ھای ستم عليه فعال ۀمبارز به را خود ما که است آن حاضر حال در ما ھای سياست از ئی بازگوترين کلی

 تحليل از نوعی گسترش را خود مشخص ۀوظيف ما. دانيم می متعھد طبقاتی و تروسکشوال،ھ ،)sexual( جنسيت/جنسی

 ھا ستم اين ترکيب. اند بسته ھم] ديگر يک با[ ستمْ  اصلی ھای نظام که شود بنا واقعيت اين ۀپاي بر که دانيم می جامع کنش و

 و[ منطقی سياسی جنبش يک را» سياه فمينيسم« ما پوست، سياه زنان عنوان به. آورد می پديد را ما زيست شرايط

  .اند مواجه آنھا با پوست رنگين زنان ۀھم که دانيم، یم ھمزمانی و چندگانه ھای ستم پيوستار عليه  مبارزه برای ]ضروری

 آنچه) ٢( معاصر سياه فمينيسم پيدايش) ١ ( :دھيم می قرار بحث مورد را زير ۀعمد سرفصل چھار ما بيانيه اين در

 ۀتاريخچ ھمراه به سياه، ھای فمينيست سازماندھی مشکالت) ٣( ما سياست ۀويژ قلمروی يعنی داريم، باور ھا  بدان

  .سياه فمينيسم اقدامات و مسايل) ۴( ما دخو گروه از کوتاھی

  

                                                                                                                                                        
  ١٣٩٢ اسفند ،»پروسه انتشارات مارچ، ٨ نامۀ ويژه« ر؛کوشيا نيما:  ترجمۀ اسميت، شارون ؛»اينترسکشناليتی و سياه فمينيسم«.   7

 Sharon Smith, Black feminism and intersectionality; International Socialist Review, Issue 91, Winter 2013   

 

» زمانی ھم«ھای ستم با عنوان  ھای خود از مفھوم تالقِی حوزه  در آثار و نوشته» رودخانۀ کومباھی«اعضای گروه .   8

)Simultaneity (کرنشاو کيمبرلی از ای  مقاله از متأثر ، ١٩٨٩ سال در بعدھا مفھومی، چارچوب  ھمين.کردند ياد می )Kimberlé 

Crenshaw(، »کالينز ھيل پاتريشيا ھای  نوشته چون آثاری طريق از ١٩٩٠دھۀ در سپس و گرفت نام» تالقی نظريۀ )Patricia Hill 

Collins (شد برجسته فمينيستی شناسیِ  جامعه و زنان شناسیِ  جامعه ساحت در ويژه به آن، آکادميک جايگاه و اھميت ،سياه فمينيسم درباۀ. 

   .]م/ »پديا ويکی« از ترجمه و برگرفته[
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  معاصر سياه فمينيسم پيدايش. 1

 تاريخیِ  واقعيت به ما ھای خاستگاه که کنيم تصديق مايليم سياه، فمينيسم اخير ھای سال ۀتوسع به نگريستن از پيش

  مناسبات.ئیرھا و بقاء برای زنان اين زندگیِ  و مرگ مبارزات به گردد؛ می باز امريکائی- فروا زنان ۀپيوست مبارزات

 ناشی ما اعضای سوی از ھمواره) سفيدپوست مرد حکمرانیِ  از نظامی( امريکا سياسی نظام با سياه زنان منفیِ  بسيار

 نام به خود اثر در ديويس آنجال که طور ھمان. است شده تلقی جنسيتی/جنسی ستم و نژادی ستم ۀحوز دو] کردِ  عمل[ از

 در مخالف موضعی ھمواره سياه زنان« است، کرده اشاره» ٩گان  برد جوامع در پوست سياه زنان نقش در مالتیأت«

 ھای شيوه به خواه ھا آن  ؛- جسمانی ھای بيان ابراز با تنھا گيريم- اند کرده اتخاذ سفيدپوست مرد] قواعدِ [ ئیحکمروا برابر

 بر تحميلی قواعد اين تھاجم برابر در فعالی طور به ھمواره يگر،د ظريف ھای شيوه با خواه و ،]نمادين و[ نمايشی

 اند، شده شناخته برخی اند؛ داشته وجود ھمواره اکتيويست پوستِ  سياه زنان. اند کرده مقاومت شان اجتماعات بر و خودشان

 Frances( ھارپر فرانسيس ،)Harriet Tubman( تابَمن ھريت ،)Sojourner Truth( تروث سوجورنر: نظير

Harper(، بَِرنت ِولز آيدا )Ida Wells Barnett(، تِِرل ِچرچ ماری و )Mary Church Terrell(ھزار ھزاران و ؛ 

 با ترکيب در آنانْ  جنسيتی/جنسی ھويت چگونه که داشتند واقعيت اين از مشترکی آگاھی آنان ھمگی که. ناشناخته نفر

 معاصر سياه فمينيسم. سازد می يکتا را شان مبارزات تمرکز نونکا و آنان زيستی وضعيت سراسر شان، نژادی ھويت

  . است خواھران و مادران از شماری بی ھای نسل ھای رزمندگی و ھا ايستادگی شخصی، ھای فداکاری ۀثمر

. شد گشوده سياه فمينيسم حضور برای ای تازه فصل شصت،ۀ دھ اواخر در امريکا زنان جنبش دوم موج با پيوند در

 آن با ھمراه و جنبش اين درگير فمينيستی جنبش آغاز ھمان از کارگر زنان و سوم، جھان  زنان پوست، ياهس زنان

 خود درون ئیگرا نخبه و نژادپرستی ھم و بيرونی، )reactionary(گراِی  واپس/  ارتجاعینيروھای ھم اما اند، بوده

 سياه، ھای  فمينيست از جمعی ١٩٧٣ سال در. ندا کرده عمل ما حضور سازیِ  کمرنگ و محو جھت در فمينيستی جنبش

 سيسأت به امر اين. کردند حس را سياه فمينيسم از ای جداگانه گروه به بخشيدن شکل ضرورت  نيويورک، در ءابتدا

  . شد منجر» ١٠سياه ھای فمينيست ملی سازمان«

 در که ئیھا جنبش ويژه به دارند، انسياھ ئیرھا ھای جنبش با آشکاری پيوند ھمچنين سياه ھای  فمينيست ھای سياست

 سياھان، ئیگرا ملی جنبش مدنی، حقوق جنبش: شامل( ھا جنبش اين در ما از بسياری.  گرفتند شکل ٧٠ و  ۶٠ ھای دھه

 و( ھا جنبش اين اھداف و ھا ايدئولوژی از وسيعی طور به مان ت حيا سراسر و ايم بوده فعال) سياه پلنگان جنبش و

 ھای جنبش اين درون در ما بيداری و ما تجربيات. است کرده رييتغ و پذيرفته تأثير) اھداف اين به فمعطو ھای کتيکت

 سياست پرورش ضرورت که شد آن به منجر» محور-سفيد« ۀمردان چپِ  محيط از مان تجربيات ھمراه به بخش،ئيرھا

 سوی از و باشد، نژادپرستی ضد سفيدْ  - فمينيستِ  -  زنان سياست خالف سو يک از که سياستی دريابيم؛ را خود خاص

) sexism( ١١جنسيتی/جنسی ھای تبعيضھا و   ستمضدسياستی  سفيدپوست، و پوست سياه مردان سياست خالف ديگر

  .  باشد

 که معنی اين به است؛ بوده ھمراه شخصی ای سويه با انکارناپذيری طور به ھمچنين سياه فمينيسم پيدايش و تکوين

 داشته سھم سياه فمينيسم پيدايش در پوستْ  سياه زنان فردیِ  ھای زندگی در شخصی تجربيات از برآمده سياسی ادراک

                                                 
9 .  Angela Davis, Reflections on the Black Woman's Role in the Community of Slaves 

10 .  National Black Feminist Organization: NBFO 
 در را مفھوم اين توان می سو يک از: دارد وجود ھائی دشواری واژه، يک قالب در) sexism( سکسيسم مفھوم فارسی ۀترجم در.   11

 جنسيتی و جنسی رايجِ  ھای ستم و ھا تبعيض به توامان طور به مفھوم اين با توان می ديگر سوی از و گرفت؛ کار به» ستيزی زن« عامِ  معنای

 ھر در حال اين با. است گرفته قرار استفاده مورد فوق تعابير از يکی واژه، اين ۀدارند بر در جمالت معنائی ۀزمين به بنا متن اين در. داد ارجاع

 .]  م. [باشد نھائی ۀگيرند تصميم خود خواننده تا است آمده ھالل درون در التين ۀکلم موردْ 
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 ستم ھمگی کنند نمی تعريف فمينيست را خود اساساً  که پوست سياه زنان از تری وسيع شمار و سياه ھای  فمينيست ما.  است

 پسرھا از که دريافتيم ما کودک عنوان به. ايم کرده بهتجر خود ۀزمرّ رو ھستیِ  از ثابتی بخش ھمچون را جنسيتی/جنسی

 شد می گفته ما به ھمزمان طور به مثال برای. شد می رفتار متفاوت] مان پوست رنگ خاطر به[ ما با که اين و متفاوتيم

. باشيم ساکت دھيم، قرار سفيد مردم اعتراضات معرض در کمتر را خود که اين برای نيز و زنانه وقار نداشت برای که

 نبوديم قادر ما وجود، اين با. شديم آگاه مردان سوی از جنسی و جسمانی ۀسواستفاد خطر از شديم، تر بزرگ که زمانی

  . کنيم پردازی مفھوم دھد می  رخ-دايم طور به - واقعاً  دانستيم می و بود واضح چنين ما برای که را آنچه

 اين از پيش زمانی به مربوط تجربياتی زنند؛ می حرف   جنون احساس از شان تجربيات ۀدربار اغلب سياه ھای  فمينيست

 ُکنشِ  و تحليل و فمينيسم، از ويژه به و ،)patriarchal rule( مردساالر ۀسلط جنسی،/جنسيتی سياست مفھوم از که

 واقع  در و ژادین سياست که واقعيت اين. شوند آگاه ،کنيم می استفاده ستم عليه مان مبارزات در زنان ما که سياسيی

 زنان ما بيشتر به ھم ھنوز و است نداده اجازه ما به ھستند، ما ھای زندگی در نافذ و فراگير عواملی نژادپرستی

 بگذاريم اشتراک به را مان ی ھا آگاھی آنجا از و بنگريم مان تجربيات در تری عميق طور به که دھد نمی اجازه پوست سياه

 طور به را شود می وارد ما بر که ئیھا ستم و بدھد يريتغ را مان ھای زندگی که کنيم بنا را ستیسيا بتوانيم تا دھيم؛ رشد و

 مردم معاصرِ  سياسیِ  و اقتصادی  جايگاه با بايد ھمچنين ما  درونی پيشرفت و رشد. دھد پايان گريزناپذيری و قطعی

 برخی از حداقلی طور به شد قادر که بود نسلی نخستين دوم جھانی جنگ از پس جوان سياھان نسل. باشد بسته ھم سياه

 چه اگر. بود بسته سياه مردم روی به کامالً  آن از پيش که امکانی گردد، برخوردار شغلی و تحصيلی معين ھای فرصت

 ما از معدودی تعداد دارد، جای امريکا داری سرمايه اقتصاد ھرم سطحِ  ترين نئيپا در ھمچنان سياھان ما اقتصادی جايگاه

 که شويم مند بھره معينی امکانات از ،)سياھان روی به( شغلی و تحصيلی درھای محدود گشايش فرآيند اين در توانستيم

  . کنيم مبارزه ستم عليه ثرتریؤم طور به سازند می قادر را ما ۀبالقو طور به

 کرد؛ جلب ديگر يک سوی به ار ماستيزی   زنو نژادپرستی با ضديت در ترکيبی و مانأتو ھای ديدگاه داشتن آغاز، در

] نظام[ تحت اقتصادی ستم و ھتروسکشوال ستم عليه را خود ھمچنين ما يافتيم، رشد سياسی لحاظ به که ھنگامی و

  . کرديم تعريف داری سرمايه

  

 ادامه دارد


