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

٢  

The Combahee River Collective Statement  

  ١٩٧٧ يلاپر

  

   ما باورھای. ٢

 ھستند؛ ارزشمند ذاتی طور به پوست سياه زنان که بود مشترک باور اين از برآمده ما ھای سياست چيزی، ھر از پيش

 ما نياز ھمچون بلکه ديگر، افراد] ئیرھا[ به شده الحاق ضرورتی ھمچون نه است،  درخود ضرورتی ما ئیرھا که اين

 اما کند؛ جلوه افتاده پا پيش و ساده حتی که آيد نظر به بديھی چنان است ممکن امر اين. یخودمختار به انسان ۀمنزل به

 اقدامی يا نکرد، تلقی خود اولويت را ما بر وارد خاص ھای ستم ھرگز ديگری مترقی ظاھراً  جنبش ھيچ که است آشکار

 که آميزی تحقير ھای صفت و القاب برشمردن اتنھ. نداد قرار خود کار دستور در را ھا ستم اين به دادن پايان برای جدی

 ١مزاج-  و تلخخو تُند ،matriarchساالر مادر ،mammy سياه  اللۀ( شود می داده نسبت پوست سياه زنان به

Sapphire، ،لزبين سگِ فاحشه bulldagger(، با که باری مرگ اغلب و ظالمانه رفتارھای  کردنِ  فھرست از نياز بی 

 شده ما نثار غربی ۀکر نيم در بردگی سده چھار طی در ناچيزی ارزش ۀماي چه که دھد می نشان بیخو به شود، می ما

 ئیرھا جھت در پايداری طور به تا دھند، می اھميت ما به کافی قدر به که کسانی تنھا که آنيم بر ما] اساس اين بر. [است

                                                 
1  . Sapphireبيانگر) متحده اياالت در ويژه به( غربی جوامع فرھنگی-اجتماعی ۀزمين در اما است، کبود ياقوت معنای به لغت   در 

 اطالق پوست سياه زنان  به-سفيد زنان خصوص به - سفيد ۀجامع طرف از ھمه از بيش که است، ستيزانه زن و نژادپرستانه مانِ أتو ۀکليش يک

 و شکوه حال در مدام که زنانی« است؛ دشوار بسيار پوست سياه زنان با اجتماعی و شخصی ارتباط برقراری که است آن از حاکی و شود می

 يا  کليشه اين يافتن عموميت. کنند می قدرت اعمالِ  مردانشان به و رانند می خود از را مردان ھستند، بلوا و دعوا برپاسازی کار در و شکايت

stereotypeدر ارتباط برقراری جمله از آورد، می وجود به پوست سياه زنان برای را یمضاعف ھای دشواری خودْ  سھم به غربی، جوامع  در 

 اين با. وانيد بخABAGONDوبالگ  در را بيشتر توضيحات. غيره و ی،ئ حرفه ارتقای و مناسب اشتغال به يابی دست کردن، ازدواج جامعه،

 آن معنائی بار ۀگستر بيانگر رو ھيچ به اصطالح، اين برای)  مزاج -  تلخ و خو تُند( شده انتخاب فارسی معادلِ  که است آشکار توضيحات،

 ]اخوان. ع از سپاس با./ م. [نيست
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 و مان، خواھران ما، خود به نسبت سالم و پاک عشقی از برآمده ما سياست. ھستيم] سياه زنان[ ما خود کنند، فعاليت ما

  .بدھيم ادامه را مان مبارزات و ھا فعاليت دھند می امکان ما به که ماست  اجتماعات ھای  حلقه

 بر ما. گيرد می  جای )identity politics( ھويّت سياست مفھوم درون در ما، بر وارد خاص ستم روی بر تمرکز اين

 از نه آيند؛ می بر ما خود ھويت درون از مستقيماً  ھا سياست ترين راديکال بالقوهْ  طور به و ترين ميقع که باوريم اين

 جويانه، ستيزه مفھومی ويژه به اين پوست سياه زنان مورد در. ديگر شخص بر وارد ستمِ  به دادن پايان جھت در تالش

 ،)سياه فمينيسم( ما از پيش سياسی ھای جنبش ۀھم به يستننگر با که چرا است؛ انقالبی بنابراين و تھديدآميز، خطرناک،

ھا و   بنيانما. است بوده ما خودِ  ئیرھا] بر مقدم و[ از مھمتر ديگری، شخص ئیرھا ھمواره ھا آن در که است آشکار

فی را ن) تر حرکت کردن ده گام عقب(روی احترام آميز   دنباله و)queenhood( تشّخص و وقاِر زنانه ھا، شالوده

  . است کافی شوی شناخته رسميت به ھمتراز، برابر و انسانی انسان، ۀمنزل به که اين. کنيم می

 نفوذ پوست سياه زنان ھای زندگی در قدر  ن ھما مردساالری] نظام[ تحت جنسيتی/جنسی  سياست که باوريم اين بر ما

 دشوار نژادی و طبقاتی جنسيتی،/جنسی ھای ستم ميان تفکيک اغلب ما برای. نژادی و طبقاتی ھای سياست که دارد،

ً  ما ھای زندگی در ھا ستم اين چون است،  - جنسی ستم مثل چيزی که ايم دريافته ما. شوند می تجربه ھمزمان طور به عمدتا

 سوی از پوست سياه زنان به تجاوز ۀتاريخچ نظير، نژادی؛ صرفاً  نه و است جنسی ستم صرفاً  نه که دارد وجود نژادی

  . است بوده سياھان سياسیِ  سرکوب جھت در سالحی] واقع به[ که سفيد مردان

 از و کنيم، می ھمبستگی احساس پوست سياه مترقی مردان با اما ھستيم،) لزبين( گرا جنس ھم و فمينيست چه اگر ما

  پيروی دانند، می) separatist( خواهئيجدا را خود که سفيدپوستی ھای فمينيست )fractionalization( ئیگرا انشعاب

 باشيم؛ داشته ھمبستگی ديگر يک با نژادی ألۀمس حول که کند می ايجاب پوست سياه مردم عنوان به ما موقعيت. مکني نمی

 مگر کنند، ھمبستگی اعالم/احساس نژادی ألۀمس حول سفيد مردان با که ندارند نيازی سفيدپوست زنان که است بديھی و

 عليه پوست سياه مردان ھمراه به ما. باشد ميان در] نژادی ستمگرانِ [ نژادپرستان بين منفیِ  ھمبستگی يک پای که اين

  . کنيم می مبارزه جنسی ستم سر بر پوست سياه مردان خودِ  با که حال ھمان در کنيم، می مبارزه پرستی نژاد

 داری، سرمايه سياسیِ  - اقتصادی ھای نظام نابودی نيازمند] ستمديدگان[ ستم تحت مردم ۀھم ئیرھا که باوريم اين بر ما

 جمعیِ  منافع جھت در بايستی کار] نظام[ که داريم باور چون ھستيم سوسياليست ما. است مردساالری نيز و امپرياليسم

 منابع. نخبگان و مالکان سودخواھی برای نه شود، سازماندھی کنند می توليد را محصوالت و کنند می کار که کسانی

 يک که کنيم نمی گمان ما وجود، اين با. گردند توزيع کنند می توليد را ھا آن که کسانی ميان در رابرب طور به بايد مادی

 اين به ما. کند تضمين را ما ئیرھا بتواند نباشد نژادپرستی عليه و فمينيستی انقالبی در عين حال که سوسياليستی انقالب

 را، پوست سياه زنان خاصِ  طبقاتی جايگاه که دھيم پرورش را یبقاتط مناسبات از فھمی] آن[ بايد که ايم رسيده ضرورت

 از برخی ، خاصزمانیِ  ۀبرھ اين در که اين گو باشد؛ داشته بر در است، کار  نيروی در یئ حاشيه جايگاھی عموماً  که

 شغلی يگاهجا موقتاً  که[ مسفيدان ھستي  و در ميان يقهتخصصی سطوح درھای مطلوبيّت مضاعف   واجد شاخصموقتاً  ما

 کارگرانی تنھا نه  که کنيم درک را کسانی واقعی طبقاتی جايگاه که آنيم نيازمند ما ].کند می فراھم ما برای تری امن

  . دارد آنان اقتصادی-کاری ھای زندگی در ای کننده نييتع سھم ،جنسی و نژادی ھای ستم بلکه ھستند، جنسيت بی و نژاد بی

 داريم، اساسی توافقی داری سرمايه ۀجام ۀويژ اقتصادی مناسبات از وی تحليل خصوص در مارکس ۀنظري با ما چه اگر

 به خود ۀويژ اقتصادی جايگاه] آن کمک به[ بتوانيم ما تا شود داده بسط بايد مارکس تحليل که باوريم اين بر حال عين در

  . کنيم درک را پوست سياه زنان عنوان

 سياسی شخصی،« که است بوده فمينيستی اصل اين بسط ما، تاکنونیِ   سیسيا دستاوردھای از يکی کنيم می تصور

 ايم، رفته سفيدپوست ھای فمينيست ھای گریءافشا فراسوی به ما مان، ھای آگاھی ارتقای جلسات در مثال برای. »است
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 و گفتن سخن در ما پوست سياه زنان سبک حتی. کنيم می بحث جنسيت و طبقه و نژاد مانِ أتو ھای داللت از ما که چرا

. است سياسی و فرھنگی مانأتو طور به که دارد طنينی است، رفته ما بر که ئیھا تجربه از سياھان زبان به دادن شھادت

 پوست سياه زنان بر وارد ستم تجربی و فرھنگی ماھيت ۀدربار که ايم کرده آن صرف را زيادی بسيار انرژی ناچار به ما

 کس ھيچ اين از پيش. است نگرفته قرار بررسی مورد ھرگز اين از پيش ،وعاتموض  اين  که چرا کنيم، کاوش

 جلسۀ در ھا پردازی مفھوم/گریءافشا اين از ای نمونه. است نکرده بررسی را سياه زنان ھای زندگی ۀالي چند بسترھای

 مورد سياه، مردان ويژه هب و ما، معتمدان سوی از ما ۀاولي فکری عاليق که ئیھا شيوه مورد در ما آن طی که داد رخ

  ]در مسير فکری خود[ ما که آنجا از ھا، دوره آن در که دريافتيم ما. کرديم بحث بودند، گرفته قرار حمله

 نگريسته) smart-ugly(» زيرک- زشت« عنوان به ناگزير ھمگی شديم، می فرض) smart(» باھوش/زيرک«

 سنگين بھای به افکارمان، پرورش برای ما بيشتر کهازد س  را ُمتبلور میراھی »زيرک -زشت« ترکيب. شديم می

 و سفيدپوستان مجامع در پوست سياه انديشمند زنان بايکوت. بوديم آن کردن طی به مجبور مان،» اجتماعی« ھای زندگی

 زمانی ويژه به تفاوت اين و است؛ بيشتر مراتب به رود، می پوست سفيد انديشمند زنان بر آنچه با مقايسه در سياھان،

  . دھيم قرار مقايسه مالک را باالتر يا متوسط ۀطبق ۀفرھيخت سفيدِ  زنان با برخورد ۀنحو که شود می تر فاحش

 تحليل يک ما برای موضعی چنين چون کنيم، می رد را لزبين زنان خواھی ئیجدا ديدگاه ما شد، گفته که طور  ھمان

 به گذارد، می کنار را مردم از بسياری انبوه ديدگاه، اين. شود ینم محسوب اتکاء قابل سياسیِ  ژیيسترات يک يا سياسی

 جامعه در حضور برای مردان اجتماعی  پرورش ۀشيو به نسبت ما. را پوست سياه کودکان و مردان و زنان ويژه

 ستم، برابر در آنان کرد عمل خواه ،]زنان بر[ ستم از آنان حمايت خواه: بيزاريم آن از شدت به و داريم اساسی انتقاداتی

 خودی به ھا آن بودنِ  مرد که نداريم باور کننده گمراه ۀانگار اين به  اما.کنند می سرکوب و ستم ]خود[ که ای شيوه خواه و

 پوست سياه زنان عنوان به. دھد می سوق ،ھستند آنچه سمت به] اجبار به[ را ھا آن آنھا، شناختی زيست مردانگی يا خود،

 يک ردنک بنا برای) reactionary(گرايانه   واپسو خطرناک بسيار یا پايه را شناختی زيست ئیگرا تعيُن گونه ھر

 ثر،ؤم ژیيسترات يک يا تحليل يک تواند می اساساً  لزبين زنان خواھی ئیجدا آيا که بپرسيم بايد ھمچنين. دانيم می سياست

  ستم جز به زنان، بر ستم منابع ۀھم که آنجا از رويکرد اين باشد؟ آورند، می در عمل به را آن که ئیھا آن برای حتی

  . کند می نفی را نژاد و طبقه به مربوط ھای واقعيت کند، می انکار کامالً  را جنسيتی،/جنسی

  

  سياه ھای فمينيست دھیِ  سازمان مشکالت. ٣

 تجربه را درد و خوشی و شکست و پيروزی ما سياه، ھای فمينيست عنوان به مشترک فعاليت و ھمراھی ھا سال طی در

 شرايط و برخی در حتی و، است دشوار بسيار سياه فمينيسم به مربوط مسايل دادن سازمان که ايم دريافته ما. ايم کرده

 اين داليل کرديم سعی ما. است دشوار ،ھستيم سياه ھای فمينيست ما که اين کردن اعالم ن،معي] اجتماعی[ھای  زمينه

 متعدد ھای جھت در خود رشد به قّوت، با ھمچنان سفيدپوست زنان جنبش که رو آن از ويژه به بفھميم، را ھا دشواری

 مطرح را ھستيم مواجه ھا آن با سازماندھی ۀحوز در که مشکالتیۀ برسازند عام داليل برخی بخش اين در. دھد می ادامه

 در دشواری منبع ترين اصلی. کنيم می بيان را خود گروه يابیِ  سازمان مراحل خاص، طور به ھمچنين و کنيم، می

 کنيم، مبارزه حوزه/جبھه دو يا يک در تنھا ستم با که نيست آن به معطوف ما ھای تالش که است آن ما سياست] پيشبُرد[

 جنسيتی، نژادی، امتيازھای دارای نه ما. بدھيم ارجاع ستم ھای  سويه ۀھم به که راستاست اين در ما حرکت بلکه

 ھای گروه که داريم دسترسی قدرتی منابع از يک ھيچ به نه و کنيم، تکيه ھا آن بر تا ھستيم تیطبقا يا ھتروسکشوال،

  . دارند دسترسی ھا بدان امتيازھا اين از يکی دارای
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 به دستيابی برابرِ  در موقعيت اين که ئیھا دشواری و پوست سياه زن جايگاه در داشتن قرار روانیِ  ۀھزين توان نمی ھرگز

/ ستيز  زنو نژادپرست ھمزمان که جامعه اين در. گرفت کم دست را کند، می ايجاد سياسی کنش به اقدام و یسياس آگاھی

 يکی که گونه ھمان.  است شده داده پوست سياه زن روانی زندگی به ناچيزی بسيار اھميت است،) sexist(محور  جنسيت

 لحاظ به ما. »ھستيم ای ديده آسيب ھای انسان بودن، تْ پوس سياه زنِ  صرف به ھمگی ما«: است گفته ما قديمی اعضای از

 زنان ۀھم شرايطِ  رييتغ برای مبارزه ضرورت وجود، اين با ايم، ديده محروميت ديگری، معيار ھر با و روانی

 بندی جمع اين به» ٢خواھری جوی و جست در سياه فمينيسم« کتاب در واالس ميشله. کنيم می درک را پوست سياه

  : رسد می

 حاضر حال در ما از يک ھر و ھستيم، فمينيست و پوستيم، سياه که داريم حيات/وجود زنانی عنوان به ما“

 وجود فضائی جامعه اين در ھنوز چون کند؛ می کار ديگران از افتاده جدا و مستقل خود، تنگنای در گرفتار

 انجام به مجبور ما ،]جامعه[ قعر در بودن واقع دليل به چون، باشد؛ متجانس ما ۀمبارز با اندکی که ندارد

  ]٢[ ”.بجنگيم دنيا با مجبوريم  ما :است نداده انجام ديگری کس ھيچ که ھستيم کاری

 انزوای به اشاره در ويژه به ھست، بين واقع سياه فمينيسم جايگاه از خود برآورد در ھمزمان اما است، بدبين واالس

 بتوانيم تا کنيم استفاده قعر در خود جايگاه از بايد ما حال، اين با. ھستيم روه روب آن با ما بيشتر که کالسيکی کمابيش

 کس ھر که بود آن معنای به اين بودند، می آزاد پوست سياه زنان اگر. دھيم انجام انقالبی ُکنش سمت به آشکاری جھش

  . است] سلطه و[ ستم ھای نظام ۀھم نابودسازی مستلزم ما آزادی چون بود، می آزاد بايد نيز ديگری

 ۀدربار اساسی فرضيات از برخی چون است، خطرناک بسيار پوست سياه مردم اکثريت برای فمينيسم وجود، اين با

. باشد قدرت مناسبات در  کننده نييتع عاملی بايد جنسيت که را فرض پيش اين جمله از و گيرد، می پرسش به را ما ھستی

  : اند شده تعريف چنين ٧٠ ۀدھ ابتدای در» سياه گرايان ملی« ھای  جزوه از يکی در زنانه و مردانه ھای نقش نمونه، برای

 رھبر مرد. دارد و داشته جای خانواده سرَور/رئيس جايگاه در] ھمواره[ مرد سنتی طور به که بر اين باوريم ما “

 به و است، تر کامل او فھم ۀقو است، بيشتر او ئیدانا است، تر وسيع شجھان ۀدربار او دانش چون است، ملت و خانواده

 خانواده سرَور مرد که است آن منطقی ھمه، اين با.  ... ببندد کار به دارد کهرا  اطالعاتی است قادر تری عاقالنه طور

 به قادر مردان خوبی به زنان که حالی در...   کند، حمايت و دفاع خانواده پيشرفت و رشد از است قادر او چون باشد،

 مردان برابریِ . اند شده ساخته وظايفْ  و کردھا عمل از ديگری نوع برای خود، طبيعتِ  لحاظ به زنان. نيستند کارھا اين

 برابر ديگر يک با ھم مردان خود. نيست تحقق قابل ھم) انتزاعی( مجرد دنيای يک در حتی که است چيزی زنان و

 را مردان و زنان ھای ارزش. دارند متفاوتی ادراکِ  و وشھ حتی و متفاوت، تجاربِ  و ھا ئیتوانا که معنی اين به نيستند،

 مردان که دريابيم بايد ما. دارند زيادی ارزش دو ھر اما نيستند، يکی کرد؛ قياس نقره و طال نسبی ھای ش ارز با توان می

 ھا آن دوی رھ. ندارد وجود او ھمسر و مرد يک بدون ای خانواده و خانوار ھيچ چون ند،اديگر يک ھای مکّمل زنان و

    ]٣[ ”.اند اساسی و ضروری زندگیْ  يک پيشبُرد برای

 قواعدی نظام جنسيتیْ  و اقتصادی ۀحوز دو ھر در که دھد می اجازه ھا آن به سختی به پوست سياه زنان اکثر ماّدی شرايط

 درک پوست سياه نانز از بسياری. سازند واژگونه يا مختل کنند، می ئیبازنما را ھا آن زندگی از ثابتی خشب که را

 شان، ھای زندگی ۀروز ھر تنگناھای دليل به اما دارند، نژادپرستی و) sexism(ستيزی   زنساحتِ  دو  ھر از روشنی

  . بخرند جان به را ساختارھا اين دوی ھر عليه مبارزه خطر توانند نمی

 ۀواسط به البته سياه مردان. ستا بوده منفی ئیُرسوا بسيار طور به فمينيسم به نسبت پوست سياه مردان واکنش

 تھديد معرض در پوست سياه زنان از بيش خودشان، نيازھای و ھا خواسته حول سياه فمينيست زنان احتمالی يابی سازمان

                                                 
2 . Michele Wallace, A Black Feminist's Search for Sisterhood 
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  آنھا تنھا نه پوست، سياه زنان ميان در فمينيستی سازماندھی گسترش ۀواسط به که ابنديی م در سياه مردان. بود خواھند

 لوفِ أم ھای شيوه شوند ناچار است ممکن خود بلکه داد، خواھند دست از را کوشی سخت و مند ش ارز متحدان

 مبارزات در سياه فمينيسم که اتھام اين. دھند رييتغ را آنان بر ستم اِعمالِ  و سياه زنان با برخورد در شان سکسيستی

  . است داشته پوست سياه زنان ودمختارِ خ جنبش يک رشد در ثریؤم ۀبازدارند نقش کند، می ايجاد شکاف سياھان

 که سياھی زن ھر و. اند بوده فعال ما گروه ۀسال سه حيات مختلف ھای دوره در ھمچنان پوست سياه زن صدھا حال، اين با

 کرده تجربه را اند نداشته وجود اش زندگی در اين از پيش که امکان از سطوحی به قوی نيازی احساس شد، ما ۀحلق وارد

  . باشد گفته ترک را ما جمع داليلی به اگر  حتی است،

 شرق، در» سياه ھای فمينيست ملی سازمان« یئ منطقه کنفرانس نخستين از پس ، ١٩٧۴ سال اوايل در ما که زمانی

. نداشتيم  مان فعاليت و ھا بحث تمرکز برای حتی و دھی سازمان برای مشخصی ژیيسترات کرديم، آغاز را مان جلسات

 سال ھمان اواخر در مان، جلسات در ماھه چند ای وقفه از پس. داريم اختيار در چيزی چه ببينيم خواستيم می تنھا

 که ای العاده خارق حساس ا.گرفتيم سر از) consciousness-raising ( آگاھی ارتقای ۀ فشردھای دوره با را مان جلسات

 سياسی کار گروهْ  يک عنوان به ما چه اگر. بوديم کرده پيدا را ديگر يک سرانجام سال ھای سال از پس که بود آن داشتيم

: مانند ئیھا حوزه در گرفتند؛ می  پی خود ۀعالق مورد ھای  حوزه در را ھايشان فعاليت افراد از يک ھر کرديم، نمی

 ن،جني سقط حقوق  و)sterilization abuse(سازی  ھای عقيم  ھا وآسيب  خشونتروی بر کار لزبين، زنان سياست

 ِکنِث دکتر دادگاه برای حمايتی ھای فعاليت سوم، جھان کشورھای زنان برای زنان جھانی روز به مربوط ھای فعاليت

 سال، ھمان تابستان در). Inéz García( گارسيا اينتس و ،)Joan Little( ليتل جوآن ،)Kenneth Edelin( اِِدلين

 جدی مباحثی بوديم، مانده باقی گروه در که ما از ئیھا آن بود، تهياف کاھش توجھی قابل طور به ءاعضا تعداد که زمانی

 را سياھان ھای محله از يکی در) battered women(ديده   آسيبزنان برای حمايتی مرکز يک گشايش سرامکان بر

 تصميم ھمچنين ما دوره ھمان حوالی در). نداشت وجود بوستون شھر در مرکزی چنين زمان آن در( کرديم مطرح

» سياه فمينيسم ملی سازمان« فمينيستی - بورژوا ھای گيری موضع برخی با چون شويم، بدل مستقل جمع يک به که گرفتيم

  . بوديم ناراضی شدت به سازمان اين نزد روشن سياسیِ  تمرکز] ۀحوز[ فقدان از نيز و داشتيم جدی مخالفت

 بوديم، کرده ھمکاری جنين سقط حق ھای  فعاليت ۀزمين در تر پيش آنان با که سوسياليست ھای فمينيست دوره، ھمان در

 ]دانشگاھیِ  کوچک شھر[ در» سوسياليستی فمينيسم ملیِ  کنفرانس« در حضور به را ما تا کردند برقرار ارتباط ما با

Yellow Springsارائه ايدئولوژی محدوديت وجود با و کرد شرکت کنفرانس اين در ما اعضای از يکی. کنند  ترغيب 

 وضعيت از درستی فھم بايستی که شديم واقف ضرورت اين به پيش از بيش ما طريق اين از معين، کنفرانسِ  اين در دهش

  . سازيم مدّون باره اين در را خود مشخص اقتصادی تحليل و کنيم حاصل پوست سياه زنان اقتصادی

 که کرديم، سپری را درونی اختالفات با وأمت و غيرفعال نسبتاً  ماهِ  چند ،ءاعضا برخی بازگشت با سال، آن زئيپا در

] گرا دگرجنس و گرا جنس ھم زنان ميان شکاف[ ،)Lesbian-straight split( استريت -لزبين شکافِ  قالب در نخست

 از ئیھا آن تابستانْ  طی در] که آن توضيح. [سياسی و طبقاتی ھای تفاوت از بود ای نتيجه ھمچنين اما شد، پردازی مفھوم

گرِی سياسی شويم و   کنشۀ وارد حيطد با اين ضرورت مواجه شديم که بايداديم، می ادامه مان جلسات به ھمچنان که ما

. فراتر برويم) emotional support group(ھای ِصرِف يک گروه حمايتِی عاطفی   از سطح ارتقای آگاھی و کارويژه

ھايشان را در اين زمينه اعالم   سياسی نبودند و مخالفتگریِ   برخی از زنانی که مايل به دخالت١٩٧۶در ابتدای سال 

جوی محور تمرکز  و  خود با گروه خاتمه دادند، و ما بار ديگر به جست  بنا بر خواست خودشان به ھمراھیکرده بودند، 

لعاتی ، تصميم گرفتيم که به يک گروه مطا]به گروه[در آن زمان، پس از اضافه شدن اعضای جديد . ای برآمديم تازه

گذاشتيم؛ و ماھھا پيش از اتخاذ چنين تصميمی،  ديگر به اشتراک می مان را با يک ما ھمواره مطالعات. تبديل شويم
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ما شروع . نوشتيم تا به طور جمعی در درون گروه مورد بحث قرار گيرند  فمينيسم سياه میۀبرخی از ما مطالبی دربار

 فعاليت کنيم و ھمچنين  بحث از امکانات ايجاد يک انتشارات فمينيسم به آن کرديم که در چارچوب يک گروه مطالعاتی

برگزار کرديم که فرصتی فراھم کرد ھم ) retreat( بازبينی جلسۀما يک ] ١٩٧۶[در اواخر بھار . سياه را آغاز کرديم

اخيراً ما در . یشخص - ھای سياسی و ھم برای کار کردن بر روی ارتباطات درونی و مسايل ارتباطی و بينا برای بحث

  .ھای فمينيسم سياه ھستيم ای از نوشته تدارک گردآورِی مجموعه

پوست اھميت حياتی  مان به ساير زنان سياه ما آن است که نشان دادن مضمون واقعِی سياست] کنونی[احساس و برداشت 

اين واقعيت که . پذير است مان امکان ھای دارد، و بر اين باوريم که چنين کارْی از طريق نوشتن و انتشار و توزيِع نوشته

که اعضای گروه  برند، اين ھای سياه منفرد در سراسر کشور در شرايط انزوای سياسی و اجتماعی به سر می فمينيست

 نوشتن، ويراستاری و انتشار ۀھا در زمين  ئیھا و توانا از برخی مھارت] در گروه خود[که ما  ند، و اين اما معدود

گونه  ، اجرای اين)ھا به موازات کارھای سياسی در ائتالف با ساير گروه(دارد که   را بر آن میبرخورداريم، ما

  .  در دستور کار خود قرار دھيم ھای سياه  دھِی فمينيست را به عنوان ابزاری برای سازمانھای انتشاراتی پروژه

  

  ھای فمينيسم سياه مسايل و پروژه. ۴

زنان سياه ھستند کار ] مسايل[بر روی موضوعات بسياری در پيوند مشخص با مان، ما   ھمراھِی گروھیۀطی دور

ھای  ھای زنان، خلق دارد که نسبت به ھر وضعيتی که زندگی مان، ما را بر آن می ھای  شموِل سياستۀدامن. ايم کرده

 از مبارزه متعھديم ئیھا وزهای به ح ما البته به طور ويژه. مند باشيم کند دغدغه جھان سوم و طبقات کارگر را تھديد می

برای مثال ما ممکن است در .  ستم ھستندۀھا نژاد، جنسيت و طبقه به طور ھمزمان فاکتورھای برسازند که در آن

 اعتصاب در بيمارستانی که ئیکند، يا در برپا  ای که زنان جھان سوم را استخدام می سازماندھی کارگران در کارخانه

کند مشارکت کنيم، و يا مرکزی  محروم می] ھم[ھای بھداشتِی ناکافِی کنونی    از مراقبتھای جھان سومی را  جماعت

ھای  در محله]  خدمات به قربانيان تجاوزۀ تجاوز و ارائۀرسانی نسبت به مقول آگاھی[برای بحران تجاوز 

تواند موضوعی  مره ھم میھای معاش روز  ھمچنين سازماندھی حول مسايل رفاھی و دغدغه. نشين برپا کنيم پوست سياه

شوند،   که بايد انجام شوند و موضوعاتی که در اين کارھا برجسته میئیکارھا. برای تمرکز توجه و توان جمعی ما باشد

  . دھند شود را بازتاب می تنھا شدت و وسعِت فراگيِر ستم و سرکوبی که بر ما اِعمال می

ھای    ھا و آسيب اند عبارتند از  خشونت ھا کار کرده  روی آن که اعضای جمع ما تا کنون برئیھا مسايل و پروژه

ھای آموزشی  ھا و کارگاه ما ھمچنين برنامه. ھای بھداشتی  ديده، تجاوز، و مراقبت زنان آسيب سازی، حق سقط جنين، عقيم

راً برای دختران ھای زنان، و اخي ھا و مدارس عالی، در کنفرانس  سياه در سطح دانشگاه  فمينيسمۀمتعددی در زمين

  . ھا برگزار کرديم دبيرستان

 ألۀايم تا در سطح عمومی به آن ارجاع دھيم، مس دھد و کوشيده  ما را تشکيل میۀھای عمد موضوعی که يکی از دغدغه

ھای سياه ما به طور دايمی و دردآوری به اين امر واقف  به عنوان فمينيست. نژادپرستی در جنبش زنان سفيدپوست است

اند؛   آن تالش کرده و مبارزه عليه] شان موجود در حرکت[ايم که زنان سفيد تا چه حِد ناچيزی برای فھم نژادپرستِی  بوده

امری که در کنار ساير عوامل، نيازمند آن است که آنان از درک سطحی خود نسبت به نژاد، رنگ، تاريخ و فرھنگ 

االصول ضرورتی پيش روی زنان سفيدپوست  سفيدپوست علیحذف نژادپرستی از جنبش زناِن . سياھان فراتر بروند

  . دھيم  به آن ادامه میئیگو و تقاضا برای پاسخ] سازی آن و برجسته[ اين موضوع ۀاست، اما ما به سخن گفتن دربار

واکنشی ھای  بسياری از اقدام. کند مان، ما باور نداريم که ھدف ھميشه وسيله را توجيه می ھای گيری عملِی سياستدر پي

به عنوان جمعی فمينيست، ما بر آن نيستيم که تحت . اند انجام شده» درست«و مخّرْب در لواِی دستيابی به اھداف سياسِی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

مراتبِی قدرت، خواه  ما به فرآيند جمعی و به توزيع ناسلسله. نام سياسْت با مردْم بد رفتاری کنيم و به آنھا آسيب برسانيم

 ۀما به بازبينی و بررسِی پيوست.  انقالبی باور داريمۀاندازمان از يک جامع  خواه در چشمدر در درون گروه خودمان و

مان  ھای ای اساسی از فعاليت انتقادی، به عنوان جنبه-ھا از دل انتقاد و خود مان و پرورش و پيشبرد آن ھای سياست

  : نويسد می» ٣خواھرْی قدرتمند است«اش بر کتاِب   در مقدمهرابين مورگان. متعھديم

 کنند ءتوانند ايفا که مردان سفيد ھتروسکشوال چه نقش انقالبِی ممکنی می من کمترين تصوری از اين“

    ”.منافِع اعطائی ارتجاعی ھستند - ھا تجسم آشکاِر قدرت آن ندارم، چون

 برای] رو اين از[ و م،داري عھده به مشخصی بسيار انقالبیِ  ۀوظيف که دانيم می لزبين، و سياه ھای فمينيست عنوان به

   . ايم آماده داريم رو پيش خود ُعمرِ  تمامِ  که برای یا مبارزه و تالش

 *    *    *  
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  :توضيح

  .ھستند متن ۀترجم شدن روان به کمک برای مترجم ھای افزوده[]  کروشه درون ھای  عبارت و  کلمات
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