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روسی  در)دنیا آمد، نِدِژدا  به روسی اصیلِ رادیکالِ یِ در یک خانواده ۹۶۸۱ در سالِ

والدیمیر  اش گی هزند شریکِبه همراهِ کروپسکایا،  ناونستانتینوک( "امید" معنایِ به

 کارگرِ یِ طبقه انقالبیون که رهبریِ سازمانِ اصلیِ گذار و رهبرِ بنیان)لنین  ایلیچ
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بلشویک  حزبِ به عضویتِ (عهده داشت به ۹۱۹۱ در اکتبرِپیروزی  برایِ را روسیه

 .درآمد (روسیه کارگرِ دموکراتِ سوسیال حزبِ اکثریتِ جناحِ)

 آموزشِ رفتِ پیشمهمی در  نقشِ کروپسکایا ۹۱۹۱ سالِ اکتبرِ پس از انقالبِ

 پرکار یران نویسنده و سخن. ایفا کردشوروی  اتحادِفرهنگی در  رونقِو  گانی ههم

را دربر  کتاب دوازده جلدتنهایی  بهآموزش  یِ زمینه ش درا هایمجموعه کار، بود

نخستین یکی از  کروپسکایا، ۹۱۹۱ لنین در سالِپس از مرگ ِ. گیرد می

 نیروهایِ قدرت توسطِ یِ مصادرهبه بود که شوروی  اتحادِ یِ برجسته هایِ کمونیست

 در سالِچه او اگر. کرد اعتراضژوزف استالین  با محوریتِ کار محافظه بوروکراتیکِ

لئون تروتسکی،  به رهبریِ)استالین  علیهِ همتحد اپوزیسیونِ از حمایتِاز  ۹۱۹۸

 یِگانگستر رژیمِ باخودش را هرگز اما ، دست کشید( کامِنِفو ف و لِگریگوری زینوویِ

، استالین دستور ۹۱۹۱ سالِ اش در پس از مرگ خیلی زود. فق ندادوِها  استالینیست

تا راستی  به، و نشودعمومی ذکر  هایِ در رسانهباره دو نامِ کروپسکایاهرگز که داد 

 .بودچنین  این ۹۱۹۹ استالین در سالِ پس از مرگِ

 دیکالرا عقایدِ

 اش شخصی کوتاهِ او در خاطراتِ. بند بود پای رادیکال به باورهایِ در آغاز کروپسکایا

 برابرِ در گی ایستادهدر  اش والدین تجاربِآورد که چگونه  یاد می به -نوشته بعدهاکه –

 ملی و اجتماعی و ستمِ بیداد مختلفِ هایِ جنبه درکِتزارها او را به  استبدادیِ رژیمِ

 دادنِ خاطرِ بهکه  اینکرد، تا  کارخانه کار می بازرسِ عنوانِ به شپدر یزمان. رساند

 کروپسکایا. کارخانه اخراج شد مدیریتِ توسطِ بدرفتاری با کارگران میزانِ دقیقِآمار ِ

 درکه همیشه  این ، ونمود بازی می کارخانه کارگرانِ آورد که با فرزندانِ یاد می به
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 هایِ کردند تا او را با گلوله شان را می سعی تمامِو نشستند  میکارخانه  مدیرِ کمینِ

 .برفی هدف بگیرند

 نخستین، و داشت مردمی بزرگِ شاعرِ نِکراسوف گی به هی همیششقهمواره عاو 

آغاز  او از یکی از اشعارِ یقول با نقلِ "کارگر زنِ" عنوانِ تحتِاش  سیاسی یِ مقاله

 :شد

 

 ،دشوار استتو  سرنوشتِ

 .انهزن یشتسرنو 

 تر نایابتر چه دشوارهر ،سرنوشت 

موفق به دبیرستان  یِ در دوره و بود استعداد با جویی دانش لنین چون کروپسکایا هم

 از ،زنان ها برایِ حدودیتم و ارتجاعی قوانینِ علتِ هباما . گشتطال  مدالِ کسبِ

 آغازِاین . شد معلم التحصیلی از دبیرستان، پس از فارغ .ماندباز هعالی تحصیالتِ

 ثیرِأت تحتِ شدت به وی. است یو عمل نظری آموزشِ او به رِالعم مادام گیِ هبست دل

 .تولستوی در این زمینه بود یِ انهخواه آزادی هایِ ایده

 رادیکالِ یِگوو بحث و گفت یِ حلقه از طریقِ کروپسکایا، ۹۶۶۱ در سالِ

بار با  نخستین برایِ -ماندر آن زشهر  میتینگِچندین یکی از  -پترزبورگ سن

، و را خواند کارل مارکس کاپیتالِ نخستِ جلدِ. مارکسیستی آشنا شد هایِ ایده

 منابعِاو . شدمدرن  یِ از جامعه او ژرفِو  خالق تجزیه و تحلیلِ یِ شیفته

 هایِ کتاب و ؛بلعید حریصانه می رسید اش می دستجا که به  را تا آنمارکسیستی 
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 « ِخصوصی و دولت مالکیتِ»، «خانواده و منشاءِی دورینگ آنت» جملهاز دیگر

 .فریدریش انگلس را خواند

 ساالن برایِ بزرگ آموزشِ نهادِ یک دروقت  تمام صورتِ بهپنج سال  کروپسکایا

از  پیشاین مدرسه  اندازیِ راه. تدریس پرداختصنعتی در سن پترزبورگ به  کارگرانِ

 معلمانِ. بود شکل گرفتهیافته در روسیه  سازمان سوسیالیستیِ گونه جنبشِهر

کارگران،  استخدام و آموزشِ منظورِ زیرزمینی به یِ حلقهمارکسیستی در مدرسه یک 

 یِ عمده مرکزِ -پترزبورگ سن اطرافِ هایِ ها در کارخانه جزوات و اعالمیه و توزیعِ

این حلقه  وِعض کروپسکایا. کرده بودند دهی سازمان -روسیه صنعتیِیِ  توسعه و رشد

بار  نخستین که لنین را برایِ بود ۹۶۱۱ در سالِ جلساتهمین و در یکی از  ؛شد

 .کردمالقات 

 یِ طبقه یِیرها مبارزه برایِ انجمنِپترزبورگ  سن هایِ مارکسیست ۹۶۱۹ در سالِ

شهر  یِپرولتاریا خود را در میانِ تبلیغاتیِ کارهایِ وکردند  دهی سازمانرا کارگر 

هم لنین و هم  و را سرکوب کرد ها فعالیت ،پلیسدر آن سال . نددگسترش دا

و در نهایت به سیبری  ماندهبازداشت لنین در زندان . گیر شدند دست کروپسکایا

 به میلِ گیر شده و دست تنها یک سال بعداما شد،  آزاد کروپسکایا. شود می تبعید

 تبعیدبه سیبری  (ازدواج کند که تصمیم گرفته بود با او) پیوستن به لنین برایِخود 

 .شود می

 

 تبعید



 

8 
 

گونه  همان. نبودسخت  خیلیو لنین  کروپسکایا سیبری برایِ در ،گی در تبعید هزند

 شقِاع عمیقاً[ و] بودیمجوان وقت  در آنما "آورد،  یاد می به هابعد کروپسکایا که

 -داشتنده روسی ادبیاتِ کالسیکِ به آثارِ یبسیار یِ ها عالقه آن. "دیگر یک

 هایِ به آرمان متقابل گیِ خودگذشتهاز چنین  نیف، هم، تورگِچرنیشفسکیف، ورمانتلِ

داری در  سرمایه یِ توسعه» مهمِ یِ رساله رویِ شاندر سیبری هردو. سوسیالیسم

 « ِکارگری هایِ اتحادیه تشکیالتِ تاریخِ» با همو  کردند لنین کار می ی روسیه

 .رجمه کردندرا ت وب سیدنی و بئاتریس

توافق لنین و کروپسکایا ، ۹۱۱۹و  ۹۱۱۱ در سالِترتیب  تبعید به دورانِ در پایانِ

یک . اروپا بپیوندند غربِ در روسیه در تبعیدِ « ِمارکسیستی جنبشِ»که به  نمودند

 ایسکرا یِ روزنامه تولید و توزیعِ درگیرِ ها عمیقاً آن یِدوهر غربی یِدر اروپا زمانی

 .عهده گرفتند بهروسی  هایِ مارکسیست بعداً ی کهبزرگ یِ پروژه – "خگرا" - بودند

 بینِ حیاتیِنازک اما  پیوندِکه ی مکاتباتو به شد،  ایسکرا گروهِ دبیرِ کروپسکایا

گی  هرسید داد را شکل می روزنامه مهاجرِ گروهِانقالبی در روسیه و  مخفیِ تشکیالتِ

 هایی مقاالت و یا پیام شان شاملِ بسیاریکه نامه  ۹۱۱ چیزی در حدودِ او. کرد می

 .داد میپاسخ  ها به آن کرد و میدریافت در ماه شدند  که باید رمزگشایی می بودند

بایگانی کرد با  پترزبورگ سن پلیسِ از رئیسِیادداشتی پاریس در  ها آن مرکزیِ دفترِ

را  ایسکرا شورِخارج از ک سازمانِ در مرکزی گاهِ جای" یااکروپسککه  این مضمون

 حزبِ] RSDLP فعالِ هایِ کمیته با تمامِرا موثری  آمیزِ توطئه مکاتباتِو  تصرف کرده

 کارِکروپسکایا  ."کند هدایت می را در روسیه [روسیه دموکراتِ سوسیال کارگرِ

 نهایت بی تالشِایسکرا  دبیرِ عنوانِ به ؛داد انجام می ای کننده پرزحمت و خسته

که  کرد می هروسی زیرزمینیِ تشکیالتِ در سراسرِ پیوندهااین  یِ توسعه برایِ فراوانی
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را تشکیل  –یک حزب واقع در -متحد  یِ روسیه سوسیالیستیِ جنبشِ سازمانیِ بنیانِ

 .داد می

 کاملِ یک گزارشِ کروپسکایا. برگزار شد ۹۱۱۹ در سالِ RSDLP دومِ یِ کنگره

شدید  هایِ مخالفت دلیلِ به ، امادویراد شا مارتوفجولیوس  توسطِ تانوشت سازمانی 

 را موجب شد حزب انشعابِکنگره و  گسیختنِسیاسی و سازمانی که  مسائلِ سرِبر 

 floorدر که ) ِ"منشویک" متمایل به طلبانِ فرصتکنگره  پس از .نشد عرضههرگز 

 کراایس یِ تحریریه هیئتِ کنترلِ دست گرفتنِ به ، برایِ(شکست خورده بودند کنگره

 هایی در جهتِ ها گام استعفا داد، و منشویک به آن لنین در اعتراض. ندخیز برداشت

لنین و  از تمایالتِایسکرا  دبیرِ عنوانِ خود به موقعیتِ درکه  کروپسکایا حذفِ

 .برداشتند کرد بانی می پشتی بلشویک

 

 انشعاب

جنبش را . داشتی را در پی ا گسترده انشعابِروسیه  سوسیالیستیِ در جنبشِ شکاف

 و جناحِ -ها  بلشویک –انقالبی در یک سو  جناحِ: مخالف تقسیم کرد به دو اردویِ

بعد  دوم بهیِ  کنگره از زمانِ .ها منشویک –دیگر  طلب از سویِ فرصت گر و مسامحه

 در سالِ. داشتوجود  ها و تاکتیک برنامه موردِدر متفاوت کامالً وبیش کم دو حزبِ

این  را مطرح کرد کارگر یِ طبقه قدرتِ یِ مسئلهانقالب  رفتِ یشپزمانی که  ۹۱۹۱

 .خود رسید اختالفات به اوجِ

س از پکه بلشویک  حزبِ یِ شعبهدر  اش سازمانی مرکزیِ نقشِبه  کروپسکایا

او و لنین  ۹۱۱۸-۹۱۱۹ در انقالبِ. بود ادامه دادسیس شده أت ۹۱۱۹ انشعاب در سالِ
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قاطعانه  گذاریِرثا برایِمحکمی  گرایشِدر آن زمان هیچ چه ، اگربه روسیه بازگشتند

 برایِ " فعالیتِ مداوم"یک  عنوانِ انقالبیون به چه که بعدها توسطِ آن مدِآ پیبر 

 دادهایِ رخکه  انفعالی ای دوره. کارگری نبود در جنبشِ ارائه شد ۹۱۹۱ حوادثِ

و  کروپسکایا. بود ی سیاها دورهروسیه  انقالبیونِ برایِداشت  در پیرا  ۹۱۱۹-۹۱۱۸

تجهیزاتِ  انحاللِجلوگیری از  ، و برایِرفتند غربی اروپایِ به تبعیدِ دیگر بارِ لنین

بسیار  یِ مبارزهانقالبی  مارکسیسمِ مسیرِآن از  لغزشِو یا  بلشویک سازمانِ مندِ ارزش

 .اش ادامه داد های به فعالیت تشکیالتی هایِکار در مرکزِ کروپسکایا. کردند

 آغازِجهانی در  نخستِ جنگِ پیش از شروعِ هایِ در روسیه در سالرادیکال  جنبشِ

قانونی  سوسیالیستیِ یِ یک روزنامه اندازیِ راه ریزی برایِ برنامه به شروع ۹۱۹۱ سالِ

از جمله ، بلشویک حزبِ انِ عضوِزن قدمیِ ه پیشب و برای زنان "گر کار زنِ" نامِ به

منتشر  شماره از روزنامهدو  اما تنها. کرد زینوویفلیلینا  و اندآرماینِسا  ،کروپسکایا

 .دشبسته  اجباراً پروژه ،پلیس یِسرکوببا  پس از آن، شد

 طرفِ بی کشورِ سپارِ ره اجباراً کروپسکایاآغاز شد، لنین و جنگ  که ۹۱۹۱اوت  در ماهِ

 یگ هزندجا  ندر آ ۹۱۹۱فوریه  پس از انقالبِتا بازگشت به روسیه  و شدند سوئیس

حمایت  کمیسیونِیک  یِ برجسته عضوِو  دبیر کروپسکایااین دوره  در طولِ. کردند

 با هدفِو ها  بلشویک حمایتِ تحتِکمیسیون . روسیه بود جنگیِ از اسرایِ

او . شد سیسأت در آلمان و اتریش شدهزندانی  روسیِ جنگیِ به اسرایِ رسی دست

 در سوئیسجنگ  علتِ که به شتافت روسی سیاسیِ مهاجرانِ یاریِچنین به  هم

 .شده بودند گرفتار

با  یکتاب ۹۱۹۹ در سالِ. ادامه داد آموزشی مسائلِ به مطالعه و نوشتنِ کروپسکایا

یک  آغازِ یِ او در آستانه .را به چاپ رساند «و دموکراسی گانی ههم آموزشِ» عنوانِ
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 که انقالبِ -روسی گانِ هنندخوا برایِآموزشی  دیکشنریِ -تر بود بزرگ یِ ژهپرو

 .آغاز شدفوریه 

 

 یسوسیالیست روسیه و آموزشِ انقالبِ

 حزبِ سازمانِ هایِ فعالیت درگیرِکامالً  کروپسکایاروسیه،  بهپس از بازگشت 

 یِ طبقه قدرتِ یِ عمده یکی از مراکزِ)پتروگراد شد  ویبورگِ یِ بلشویک در منطقه

 ی ازاو یک. (روسیه گرد آمده بودند هایِوراش یِ همه کارگر در شهر، که در آن

از اکتبر  پیش کمیکه بود  ویبورگ بلشویکیِ یِ کمیته گانِ هنمایند هیئتِ ایِعضا

 .پافشاری کرد قیام تسریعِبه  مرکزی یِ کمیته در نشست با ۹۱۹۱

با بدنه ) بودشده  تفویض کارگران و دهقانانِ قدرت به شوراهایِ اکتبر پس از انقالبِ

، (ها واگذار گشت به آن گذار به سوسیالیسم در روسیه یِ آموزش در دوره یِ سعهتو

منصوب خلق  گریِ روشن کمیسیونِمرکزی در  اجراییِ منصبِبه یک  کروپسکایا

سوادی،  ساالن، غلبه بر بی بزرگ ، بلکه آموزشِمدارس در تنها نه "آموزش". شد

 آموزشِ کمونیست و هماهنگیِ وانانِج ها، جنبشِ خانه کتاب یِ زنان، توسعه رهاییِ

کارگران  تجمعاتِ اصحبت ب برایِ کروپسکایا مقامدر این . گرفت میرا در بر سیاسی 

 داخلی، که جمهوریِ جنگِ خطرِپر هایِدر روز. کرد کشور سفر سراسرِ به و دهقانان

 یِ به اداره، او شد میداخلی و خارجی تهدید  دشمنانِ سپاهِ توسطِوی شور جوانِ

 .پرداخت میاش  نظارت تحتِ سرخ در امورِ ارتشِ واحدهایِ

 رنگِپر بر آموزش، با حضورِ و کنترل ممکن محلیِ استقاللِ حداکثر به کروپسکایا

 پندهایِاو . معتقد بود ها از جمله معلمان و اتحادیه ،مشمول هایِ گروه
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 به که نانچ. نکردفراموش  گرفته بودی فراندر جوارا که تولستوی  یِ انهخواه آزادی

با این  ".نیستزنده  [تولستوی]حیف که لئو نیکالیویچ  چه ": نوشت کار همیک 

 رفتِ که پسشوروی،  جوانِ حاکم در دولتِ ایطِشر رب غلبه ی برایِا چنین برنامهحال 

بود داخلی  منازعاتِو خارجی  ها جنگِ سال تر از اش مخرب اقتصادی و اجتماعی

 یِآموزش یک سیستمِ ایجادِ برایِ نیازموردِ ادیِمشرایطِ . نمود می ممکنغیرِ تقریباً

 .سوسیالیستی وجود نداشت

 

 استالین

 هایِ پیروزی بالفصلِ اندازِ در چشم تنزل، و مواد شدیدِ بودِ کم وضعیتِتوجه به با

 در اروپا فروکش پساجنگ یِانقالب موجِ نخستینهمین که خارج از روسیه،  یِانقالب

 دولتِ گاهِ کمونیست و دست کار خود را در حزبِ محافظه قویِ یانِ، یک جرکرد

 و بوروکراسیِ رو به رشد را در حزبِ اش کلی اصولِاین جریان . دکر واردشوروی 

بنیان کمونیست  حزبِ کلِ خود را در جوزف استالین، دبیرِ ارشدِ گویِ دولت، و سخن

حزب  گاهِ ود را بر دستخ و کنترلِنفوذ  پیوسته طورِ به شا استالین و حامیان. نهاد

 کارپردازیِ مانعِ نددیگر موفق شد چیزهایِ بسیاری نِدر میاو . دادندافزایش 

 .وندآن ش اثرگذاریِ کاهشِ و کروپسکایا

 قدرتِ کاهشِ هایی برایِ راه و روش دنبالِ خود، به گیِ هزند پایانیِ لنین در دو سالِ

 نابودیِ رایِب یکه تهدیدبود  بوروکراتیکی یِ، و نیروهااو یِ استالین و دبیرخانه

. آمدند می شمار به ۹۱۹۱ از سالِپس شوروی  جماهیرِ اتحادِ جمهوریِ وردهایِآ دست

 را ، و تروتسکیشد حزب یِدبیر پستِ استالین از عزلِ در نهایت، لنین خواستارِ
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با این حال، . دبرگزیاستالین  با محوریتِ بوروکراتیک مبارزه با نیروهایِ منظورِ هب

را  استالین عزلِاش که  وصیت نامه و گذشتی درچنین اتحاد گرفتنِپالنین پیش از 

 .شد توقیف، توصیه کرده بود

 ارشدِ گروهِ از تصمیمِ کروپسکایا ۹۱۹۱ سالِ آغازِلنین در  پس از مرگِخیلی زود 

 ی درگاه آرامدر  یِ آندائم و نمایشِلنین  بدنِ مومیایی کردنِ موردِدرحزب  رهبریِ

حزب به چاپ « یِپراودا» یِ روزنامه درکه ی سرگشاده ا نامهدر او . مطلع شد مسکو

 :نوشت روسیه به مردمِرسید 

 بیرونیِ تصویرِ [لنین] ایلیچ برایِ تان دوهغم و انندهید اجازه  .ی دارمدرخواستاز شما 

، نکنید او نامِ بهرا ها  ، کاخنسازیدیادبود  بنایِ. را بگیرد او شخصِ هب احترام

 برایِاش  گی هدر زنداو . برگزار نکنید او داشتِ در بزرگِ شکوه و مجللبا هایِ مراسم

 .بار خواهد بود او بسیار گران برایِ چیزها، این قائل نبوداهمیت ی ا ذره چیزهااین 

لنین را که  یِ نامه تالش کرد تا وصیت، لنین روشنِ هایِ خواسته مطابق با کروپسکایا

اما . دست بیاورد به ده بودی شخوانباز ۹۱۹۱مه حزب در  یِ همین کنگره در سیزده

با این . ناکام مانداستالین  حولِمرکزی  یِ کمیته برحاکم  گروهِ توسطِ شا تالش

 با درخواستِ که) دفاع از تروتسکی را درکنگره رأیِ  حداقل او توانست حال

 ،(مواجه شده بودش ا بوروکراتیک آنتی هایِ هدیدگا کنار گذاشتنِ برایِها  استالینیست

 هایِ درس»تروتسکی  یِ جزوه رویِ "ادبی بحثِ"اصطالح  به طیِ کروپسکایا. بگیرد

در . دفاع کرد روسیه سوسیالیستیِ انقالبِ درتروتسکی  هایِ تالش از دیگر بارِ «اکتبر

را  حزب مطبوعاتِ در کروپسکایا یِ ه شدهنوشت مقاالتِ تمامِحاکم  گروهِ ۹۱۹۹ سالِ

 جدیدِ یِ طبقه در قبالِحزب  رهبریِ یِ گرایانه حهمسام ، به نگرشِکردسرکوب 

تغییر در  با ۹۱۹۱ یِ دهه که از اوایلِ( کوالک)داری  سرمایه مندِ ثروت کشاورزانِ
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حمله  ندیافته بود پرورشاقتصادی  جدیدِ هایِ سیاست عنوانِ به مرسوم گیریِ جهت

 .برد

امضا حزب  رهبریِ هایِ اعتراض به سیاست ی درمانیفست کروپسکایا در همان سال

 اوپوزیسیونِاصطالح  به از طرفِ کروپسکایا ۹۱۹۹دسامبر  ۹۱ یِ کنگرهدر . کرد

 ازگی  هتاز به سههر که  – کامِنِفف و لو زینوویِ گریگوری گراد، که شاملِ لنین

به استالین و  دوبارهد ش مینیز  و گریگوری سوکلینکوف -بریده بودنداستالین 

خود را  مخالفتِ چنین هم. تاخت (جناح راست مرکزیِ رهبرِ دیگر)نیکالی بوخارین 

 مباحثاتِ کاملِ رویِشده بر اعمال هایِ محدودیت اب و رهبری، هایِ با سیاست

، و از اعالم کرد استالین گاهِ دست تسلطِ تحتِحزب  در نشریاتِمخالف  هایِ دیدگاه

 .دفاع کرد حزب درونِ در ها اقلیت حقوقِ یِ بارهدر لنین سنتیِ موضعِ

تروتسکی و  همراه با او. ماندمتحد  اپوزیسیونِ کنارِدر  ۹۱۹۸تا اکتبر  کروپسکایا

 هایِ دگردیسیبه را حزب  که توجهِی سند ،را امضا کرد "سیزده یِ بیانه" زینوویف

او . کرد جلب می دبوارگری ک دولتِ بنیانِ نابودیِ حالِکه دری بوروکراتیکعمیقاً 

کمونیست در  المللیِ بین بارِ فاجعه هایِ سیاست مخالفت با ی درا نامه شکایتچنین  هم

سیاسی  یِ هاز مبارز او را اش بیماری. نوشت ۹۱۹۸ بریتانیا سالِ عمومیِ اعتصابِ

 این .رانی کردن ادامه داد سخنچنان به نوشتن و  چه هم، اگربسیار دور کرد

او . داد در غرب ۹۱۹۸ در سالِرا لنین  یِ نامه وصیت انتشارِ بود که ترتیبِ یاکروپسکا

اگر لنین امروز زنده بود، در »: گوید به او می کامِنِف گویی باو در گفتزمان  همیندر 

 ".زندان بود
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 ناپاک کمپینِ

 داد نشان میها  به آن کروپسکایاتهدیداتی که  در برابرِش ا انیار استالین و دست

تروتسکی  پیش علیهِ سالِچند  چه آن مانندِ کثیفی کمپینِ، و ساکت ننشستند

 مرگِ ی به مناسبتِا تروتسکی خود در مقاله. علم کردنداو  در برابرِ اندازی شد راه

 :نویسد خطاب به کمپین می کنایه به ۹۱۹۱ در سالِ کروپسکایا

نام بد، او را تسویه کردند و راسیستماتیک ا طورِ ها به گاه آن دست مراتبِ سلسلهدر ...

خام  هایِ رسوایی [کمونیست جوانانِ] کومسومُل ، و در صفوفِکردند، تخریب نمودند

 ' .کردند پخش مسخرهو 

ز این پس از پراودا اعالم کرد که ا یِ ی به روزنامها در نامه کروپسکایا ۹۱۹۱در مه 

در  سابقِ از مخالفانِ دیگر بسیاری الفِخاما بر. نخواهد کردحمایت اپوزیسیون 

 درو نه یک کلمه  -پشیمانی کرد اظهارِ و را پس گرفت اش حرفنه  ،یتهمان وضع

 مشخصِ ضعِموا از ویرَ پس با این حال، حتی بدونِ. گفتحمایت از استالین 

 ،استالین آمیزِ فاجعهمرتباً  هایِ سیاست مخالفِ نیروهایِتنها با  یا تا اندازه، اش یشینپ

 .آوا شد هم اصولی یک گامِ در

 یِ مانده باقی هایِ سالاما ، مصالحه کرد استالین یِ سلطه اب ظاهر بهچه اگرکروپسکایا 

 بنابراین. کردخود را از لنین  میراثِموجود در  مفاهیمِ ارِانتش صرفِ را شعمر

حاضر یک  حالِررات داین خاط. کرد نوشت و منتشر ش از لنین رابسیار خاطراتِ

چه قبلِ  که اغلب، ی استا پیکره زامند  هوش یِ گرایانه تو سیاس گرایانه واقع تصویرِ

 کروپسکایا خاطراتِ. تحریف شدهبخشی و یا کینه  با تقدسِ، ش و چه بعدِ آنا مرگ

 معمولِ تندیِآن  و بدونِ طرفانه بی روسیه سوسیالیستیِ اختالفات در جنبشِ از
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 روایاتدر  استالین خودِ. کند حبت میص الهام گرفته، استالینیست گزارشاتی که از

 .شده است ذکر ندرت به

و  ها جنبش چوناما  شتادامه داش ا مرگ تا زمانِ آموزش یِ در حوزه کروپسکایا کارِ

 سانسوراستالینیستی  بوروکراسیِ توسطِکرد  می شان که او حمایت هایی سازمان

 زمانِ ، در۹۱۹۱ سالِ اخرِدر او احال، حت با این. سته شدکاش کار اهمیتِ ، ازشدند

 آموزشِ نابودیِ در برابرِکارل مارکس  استناد به آثارِبا  کروپسکایا، گسترده سازیِ پاک

اش  نظرات انتشارِ دنبالِ بهاگرچه . کرداعتراض  (مختلف فنیِ هنرهایِ) تکنیک پلی

پس از  او. اش در نشریاتِ آموزشیِ شوروی ممنوع شد رسی و انتشارِ مقاالت دست

یک " :دهد شرح می گونه این آن را استالین آموزشیِ مؤسساتاز یکی از  بازدید

 و کننده خسته از مطالعاتِ نظر صرفِچیز  قدیمی که در آن هیچ معمولیِ یِ مدرسه

ا مفاهیمی ب، یمجنگید میاش  در آغاز برایما چه که  آن .ه وجود نداردمرد مطالعاتِ

 ."شود و ارائه مین کامالً

اما ، بود ناتواناستالین  هایِترور مسیرِ گذاری برثیرأتاز کامالً  چندهر کروپسکایا

این، بنابر. کرد را اعدام محکوم به قدیمیِ هایِ بلشویک جانِ نجاتِ برایِ اش تالش

 « ِفدِدوِمِ رویِ»شوروی  اتحادِ سابقِ مخالفِ در دستِ موجود توجه به شواهدِبا

هرچند موفق  -دادخواهی کرد تسکیتنیپیا یپسآ گیِ هزند[ نجات] ، برایِنگار یختار

 که ،نگیرندرا  دیگران جانِخواست کرد درژوف و استالین نیکوالی یِاز  و -نشد

 .همراه بود حداقل یک مورد با موفقیت

که بسیاری از  از اینبا آگاهی خود را  عمرِ پایانیِ سالِ کروپسکایا سان بدین

 تباه شدند استالین رژیمِ توسطِ روحییا  یمجس لحاظِ به اش یانقالب هایِ ینسل هم

 .ئن بودمنامطشوروی  دموکراسیِ استقرارِ نزدیکِ اندازِ چشماز ، و سختی گذراند به
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تبعید در از  زنده بود کروپسکایاتر از  تنها یک سال بیشخودش که  تروتسکی

 :قبر او نوشت سنگِ برایِ، مکزیک

انگیزترین  غم باگناه و  بی انقالبیِبا ین، وفادار لن دمِ هم اب ژرف یبا غم و اندوه

 .کنیم وداع می انقالب تاریخِ هایِ چهره

 ۹۱۹۱مارس  ۱
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 رُز پزوتا
 8آنارشیست و سازمانده جنبش کارگری در آمریکا 

 االین لیدر

 سپیده اسکندری: برگردان

 

 گی آغاز زنده

 (باید راهی بیابم)

ی پرت و دور افتاده ا دهم منطقهی نوز روسیه که در اواخر سده "پیل"ی  منطقه

ی اسکان  شد که قانوناً توسط تزارها اجازهشد، توسط یهودیانی آباد  محسوب می

کل جمعیت منطقه را تشکیل  درصد از ۹۹ ها آن. داده شد ها جا به آن دائمی در آن

-، چهار میلیون یهودی ۹۶۶۹درست پیش از ترور الکساندر دوم، در سال  .دادند

شدند که شامل  ی میا محدود به منطقه -عیت یهودی جهانمی از کل جمتقریباً نی

. شد هشتاد و پنج استان امپراتوری می بیست و پنج استان شمالی و غربی از مجموع

                                                           
 :اب است، فصل اول از این کتترجمهاین  ۹

 

 Leeder, Elaine J 
The gentle general: Rose Pesotta, anarchist and labor organizer / Elaine Leeder 
Cornell University, 0985. 
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ی قتل عام مردم  شهری به منظور اجرای برنامهیهودیان از مناطق پرجمعیت 

 .دفاع کوچانده شدند بی

ری از سوی دولت برقرار شد از جمله اخراج از ت محدود کننده به تدریج اقداماتِ 

یهودی، گاهی اوقات  اجباری از کودکانِ روستاها، سانسور مطبوعات، و سربازگیریِ

درصد از تمام یهودیان روسیه در فضایی به  ۱۱ یباًتقر. به مدت بیست و پنج سال

 شدندمایل مربع بین دریای بالتیک و دریای سیاه محصور  ۹۶۸.۱۱۱مساحت حدوداً 

ی  ها تنها اجازه آن. فراوان مواجه شدند جا، با محرومیت و سختیِ مرتبه در آن و یک

یهودیان . زمین محروم بودند داشتنِ فعالیت در بازرگانی و صنعت را داشتند و از حقِ

ین گاهی اوقات چن هم ها آن. رفتند، اما شهروند درجه دو جامعه شهروند به شمار می

کردند، تا بلکه در  ها کار می کشی و دیگر پیشه ، درودگری، لولهیا در تولید کارخانه

 .درون فرهنگی از فقر خام و دردناک جان به در برند

یی که با روستا نشین در مناطق نیمه گی در روستاهای کوچک یهودی زنده  

از هولوکاست که نشینِ پیش  های یهودی شهرک)شدند  شناخته می "اشتدل"عنوان

های  هزاران نفر از مردم استان(. ودندی شهرها ساخته شده ب حومهدر اروپا در 

این . ، اکثراً یهودی، روابط کمی با دیگر شهروندان روسیه داشتند"پیل"ی  منطقه

بار و قتل عام از جهان خارج، در برابر  ونتاجتماعات تحت خطر دایمی حمالت خش

یهودیان در . شدند شان کند متحد توانست هر لحظه غرق ها که می این خصومت

گذراندند و با این حال این  شان عمر می گی زنده از دست دادنِ ترس و هراسِ

عاطفی و حمایت جامعه را  شان، که معاشِجهانی شدند تماماً متعلق به خود هاروستا

له تجارت، ، از جمگی زندهی  های روزمره جهانی که با فعالیت. کردند م میفراه

 .تپید های فرهنگی می آموزش و پرورش، و پیشه
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 یجهانهای آن  ب و جوشی بودند با گرایش به ارُزشاجتماعات پر جن"ها اشتدل" 

 ساختند گی روزانه را می زندهو  هایِ مذهبیِ یهودی، فراگیری، تجارب سنت(. اخروی)

هایی که مرتباً  و قدرت معنوی برای غلبه بر سختی بهتر گی زندهچنین امید به  هم و

 کرد تا یهودیان را ارتودوکسی دینی تالش می. کردند واجه بودند فراهم میها م آنبا 

اش را  مسیح که مردم چنین آمدنِ فرد و هم گیِ هرستگاری و جاودان ی با وعده

چنین ساختار  دین هم. خارج جدا کند بخشد، از جهانِ محافظت کرده و رهایی می

دهقانان،  گاهِ های گاه و بی تاعت، اتحاد در برابر آزار و اذیمشخصی برای یک جم

دهای اسیدی مدرنیسم که از غرب ها، و با تزار و قزاق( قانونی) یرسم تروریسمِ

ی  انههای داوطلب ت انجام اصول مسلم مذهبی، سازمانبه موازا. کرد وزید ارائه می می

هودیان برای کمک به شدند توسط ی نامیده می( hevras)خودیار که هِوراس 

این . ا سازماندهی شده بودندآوری پول برای نیازمندان، و آموزش فقر عبیماران، جم

ک نیروی اجتماعی ها بودند، و ی ها، نقطه اتکای اشتدل ها، عالوه بر کنیسه گروه

   .کرد واحد را مهیا می

ها مقرر  آن. شد دیکته می اشتدلدر  گی زندههای  مذهبی به تمام جنبههای  سنت

بایست تمام  معلم باشند، در حالی که زنان می انشمند، متفکر وداشتند که مردان د می

اهمیت و  ،ی شیک مردان از این وظیفه. انواده کنندتوجه خود را محدود به خانه و خ

قابل قبول بود که تمام روز را در  کامالًبرای یک مرد  .داشتند افتخار دریافت می

shul (کنیسه )چرخاند و  همسرش خانه را میند، در حالی که صرف مطالعه و دعا ک

آموزش مذهبی به طور انحصاری برای . کرد رای حمایت از خانواده پول کسب میب

هایی از احترام  رفت مراقب باشند و نمونه د، در حالی که از زنان انتظار میمردان بو

 .برای کودکان و جامعه ارائه دهند
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ترین  د یکی از نگران کنندهخوی  ی بیستم به نوبه پیش از ورود به سده ی دوره   

در این . مش بوددور از آرا اشتدلو با وجود هنجارهای سفت و سخت،  ها بود دوره

هاسکاال . یافت جدید و نوآورانه ناگزیر گسترش میهای  جوامع بسته، ایده

(Haskalah ) سازی سنت و تفکر به  روشنگری یهودی، برای مدرن[ جنبش]یا

 .شان به راه افتاد یهودیان با همسایگان روسی بریمنظور به دست آوردن برا

در ( مدارس آموزش مذهبی یهودی( )yeshiva)ها  یشیواهای مدرن از  ایدئولوژی

ترین روستاها، با  مانده کردند، تا حتا عقب گی می زندهشهرهایی که تعدادی یهودی 

بسیاری . دادند منتشر شدند انی که جوانان یهودی را آموزش میجوی رفت و آمد دانش

در . انداختند های جدید چنگ می ها و جنبش ین جوانان اغلب مشتاقانه به ایدهاز ا

آورد و  های انقالبی سر بر می ه و سرکوب دولتی معمول بود، ایدهحالی که شکنج

ها تشکیل  آن سازیِ جدیدی برای پیاده های سیاسیِ یهودیان با هیجان، سازمان

. گرفت های جدید رونق می شدند و ایده می هها به چالش کشید سنت. دادند می

را ترک  "پِیل"بهتر  گی زندهجوی یک و هزاران نفر از مهاجران یهودی در جست

 .کردند

 ۹۶۱۸نوامبر سال  ۹۱در تاریخ ( پزوتا رُز)گذار راشل پزوتی [ در حالِ]در این جهان  

شهر کوچک راه ، "دراژنیا"ندی بود که در رُزند دوم از هشت فرُزاو ف. متولد شد

های نخستین  ، که شرح سالرُز های بر اساس گفته. راین پرورش یافتندآهنی در اوک

در این اشتدل  گی زنده نویسد می "گی ما زندهروزهای "اش را در کتاب  گی زنده

(shtetl )ور جا به ط گرچه یهودیان آن .بود، و در آرامش و رفاه رشد کرد شاعرانه

ی کوچکی را  پدر و مادرش مغازه. ی او یک استثنا بود انوادهکلی مرفه نبودند، اما خ

ی تغییر در یکی از احکام  سبا، که در نتیجه -رُز ی بزرگ  کردند که از عمه ه میاراد
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چنین شامل سهمی از  ها هم دارایی. به ارث رسیده بود -ه بودتزار آن را به دست آورد

رما، و سایر روشگاه آرد، آجیل، خدر ف. شد یمسرا و چند تکه زمین در شهر  مهمان

ها برای استخدام یک  آن. رسید ی غذایی روسی به فروش می کاالهای اساسی ذائقه

کافی دارا بودند، هم چنین  ی اندازهدختر روستایی برای کمک به خانواده به 

و هر کودک برای تعطیالت  را داشتندگی  هاستطاعت سفارش لباس به خیاط خانواد

 .شد ور کامل سر تا پا نو میفصح به ط عید

که روستا هم تا حدودی  رسید یماستثنا بود، به نظر  اش خانوادههمان قدر که  

ها،  یهودیان، لهستانی. سوا کرده است شاَ ش را از آشفتگی شدید ورای مرُزهایخود

های  درگیری. کردند گی می زندهها همگی در کنار هم  ها و آلمانی ها، ارمنی اوکراینی

مربوط به  رُز یکی از خاطرات محبوبِ. رنگی داشت کم یرتأث رُز دی در کودکیِنژا

ی  ، مدیر مدرسه(به یهودی، ناالیق)"لکالمن مالمدِ شلیماز"او، ( مدرسه)معلمِ چِدِر 

 ِمندل، کفن ساز باستان، و جودیتاو با حرارت از . چِدِرِ ابتدایی بود، فردی بدبخت

در کرده و سارا دستان او را  کار می سارا برناردخیاط، که یک بار بر روی لباس 

خاطرات او از دوران کودکی، جذاب و ساده . کرد دستان خود را گرفته؛ صحبت می

 .بودند

ارتدوکس را با  های یهودی ی سنت ی پزوتی همه بر طبق رسم خانواده، خانواده  

که کفش کودکان  دوکس بودنددر واقع، والدین به حدی ارت. کردند احترام رعایت می

اعد این ها قو طمینان حاصل شود که هیچ یک از آنشد تا ا پنهان می سَبَتدر روز 

مادر رُز،  .خواندند خانواده هر صبح با هم دعا می. ندگذار روز تعطیل را زیر پا نمی

 پوشید تا برای هیچ می( روسری)تراشید و کاله گیس یا شایتل  مایسا، سر خود را می

ترین پسر خانواده، دیوید، مرکز توجه  بزرگ. ش جذاب نباشدمردی جز شوهر



 پزوتا ُرز / کروپسکایا ِنِدژدا                                                                                                    دو چهره

23 
 

 دعاهاهای یهود،  با توجه به سنت(. پرورده شده بودتوسط خواهران ناز)بود خواهران 

(kaddish-دعای یهودی که در مدت سه روز در کنیسه یا توسط  -کادیش

ی پسر  عهده برای پدر و مادر مرده بر( دشو ی خوانده میبستگان متوفی برای عزادار

بود، به خصوص که تنها یک مرد  تر جایگاه او در خانواده برجسته. ودبزرگ خواهد ب

خواست و همیشه از این که  پدر او پسر می. وادگی را حمل کندتوانست نام خان می

ند خانواده رُزف نتری بزرگ استر. ندش دختر بودند ناراضی بودرُزشش تا از هشت ف

 ، و(یاسلر) هانا، دیوید، لوبا، آبراهام، (میریام) ماریشکاو بعد بود  رُزبود، پس از آن 

دیگر پس از تولد جان خود را از  ندِرُزدو ف. متولد شد رُز که پس از مهاجرتِ فانیا

 .دست دادند

رفت که کارهای خانه را  ورد توجه بودند، ازشان انتظار میاز پسرها م تر کمدخترها   

دیگر مراقبت  ها خودشان از یک آن. تدارک ببینند سبتانجام دهند و برای روز 

ترها بود  کوچک بزرگ مسئولِ دخترِ. چرخاند مغازه را می مایساکردند و مادرشان  می

ر برگزاری مراسم مذهبی د. دیگر متعهد بودند نسبت به یک یقاًعمها  ی بچه و همه

هر فرهنگ  و به سبک بومی ندخواند کردند، به چهار زبان مختلف می مشارکت می

ران از دو رُز توضیحات. کردند های عمومی شرکت می رقصیدند، و در جشن می

ی  برهنه جست و خیز کردن در رودخانهای از قبیل  کودکی پر است از تصاویر زنده

 ما بدون. لباس شنا نداشت دراژنیاکس در  هیچ": رفت که از وسط شهر میبزرگی 

انه داشتیم، پسر و دختر گرچه حمام جداگ. زدیم هیچ لباس و هیچ خجالتی به آب می

به درون رودخانه شیرجه  millwheelشدیم و از جوی آب نزدیک  به صف می

های اجتماعی  جشنآورد که  های عمومی را به خاطر می او گردهمایی .زدیم می

شجاعت و ابتکار،  آورد؛ اثبات پسرهای محل را به یاد میبا برابر  رقابت. شدند
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خاطرات او . آیند یمبه خوبی به کارش  گی زندهکرد در سراسر  می صفاتی که حس

 .سرشار از سعادت و شادی بودند

نامنظم، در عین ، مردی پویا رُزپدر . اما همه چیز توام با سعادت نبود دراژنیادر   

. عضو محترم جامعه بود اایزاک پزوت .ناپذیر بود گیر و تا حدودی انعطاف حال سخت

اش  ه ساله، با او که دومین عمو زادهشانزد مایسابود و  ساله و شش زمانی که بیست

 ایزاک. فروشگاه را به ارث برده بودند سباها پس از مرگ عمه  بود ازدواج کرد؛ آن

 یها گروهاش را صرف سازماندهی  مقدار زیادی از وقت تنها یک تاجرِ جزء بود و

م بسیاری از کارهای سخت رها جارا در ان مایساکرد، و  در جامعه می انخودگَرد

را راه  "(matsoh)متسا "تعاونی  پسح در طول تعطیالت عید ایزاک. کرد می

( matsoh)های متسا  نانوایی رسید یمنگامی که به نظر اندازی کرد، درست ه

 یاآکساو بعدها رئیس . اند ی را در منطقه به استثمار کشاندهمصرف کنندگان یهود

(aksia )جا که او هم در آموزش و پرورش سکوالر  این، از آن عالوه بر. دش

در جامعه فعالیت  یا حرفهغیر  تحصیل کرده بود، اغلب به عنوان یک پزشک

با این  .او بین مردم محلی محبوب بود. کرد کرد، و گیاه دارویی و دارو تجویز می می

ندان خود رُزفچندان هم با  ایزاک، رُزتر  های استر، خواهر بزرگ حال، بر طبق گفته

 استر های خود هرگز در این باره صحبت نکرد، در نوشته رُزاگرچه . مهربان نبود

هر دو به دلیل رفتار استبدادی ایزاک مجبور به  رُزکرد که هم او و هم  احساس می

او از سوی . ند، خانه را ترک کابراهیم روبینتصمیم گرفت با  استر. ترک خانه شدند

 ی کارانه محافظههای  خواست از روش کرد و می گی می پدرش احساس طرد شده

تا استر آن جا  برد یمآلمان  رُزرا به م ایزاک استرهنگامی که . او فرار کند استبدادیِ

را به مقصد ایاالت متحده ترک کند، پس از یک سفر طوالنی تنها به سمت او 
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 "خودتان باشید مواظب": برگشت، نگاه خود را به طور مستقیم به او دوخت، و گفت

ش را ندید و حدود هفتاد سال بعد، با گفتن پس از آن هرگز دوباره پدر استر. و رفت

 .گریست یماین داستان 

 یفشانضعه شدن برای خوش نویسی یمملو از جزئیاتی مانند تنب رُز ی نامه گی زنده  

را  او همچنین رفتار خاص برادرش دیوید. حین یادگیری الفبای عبری و روسی است

، زیرا نگرش پدرش این بود شد یمبهترین غذاهای روی میز نصیب او . دهد یمشرح 

، اما همیشه کرد یماحساس رنجش  رُزاگر چه . ش توجه را ندارندرُزکه دختران ا

 اش خانواده ی دربارهاش  یها نوشتهاو در تمام . شد یمموفق به سرکوب آن 

در عوض، او مشتاقانه، . کرد یمرش اجتناب و از هرگونه انتقاد از پد کرد یمخیالبافی 

خواندن برای پدر اش را در هنگام در بستر بیماری بودن او و یاد دادن تلفظ و 

 رُز. آورد یمتاریخی آن چه که مورد بحث بود توسط پدرش را به یاد  ی یشینهپ

که در فضای گرم و غنی  کرد یمخودش را به عنوان دختر وظیفه شناسی تجسم 

 .کرد یمو اشتدل پیشرفت  خانواده
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Peisoty family, circa ۹۱۹۹, Derazhnya, Ukraine. 

 

 اانواده پزوتی از این قاعده مستثنچیز برای یهودیان بود، و خ ینتر مهمآموزش 

هنگامی که . نه آموزش دیددر ابتدا همانند خواهران خود در خا رُز. نبودند

 یجرا یعبر زبان) ییدیش. مسلط به چهار زبان بود رُز اش به پایان رسید، تحصیالت

 اشتدل، زبان ((وعبری ازآلمانی یمخلوط) یرهغ و وآلمان ولهستان یهروس یمیانکل یانم

عبری . در تبعید بود گی زندهگی و  این زبان، زبان آواره. شد که در خانه صحبت می

ن مقدسی بود که از بااین زبان، ز. که به عنوان زبان نماز، زبان تمام یهودیان بود

اوکراینی، زبان سوم . گرفتند ا کتاب مقدس مورد مطالعه قرار میو ی طریق آن تورات

ا همسایگان مورد استفاده قرار ، زبانی بود که یهودیان در تجارت و تعامل برُز

ن روسی را های کالسیک و علمی زبا به منظور خواندن کتاب رُزدر آخر، . دادند می
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قع، به هر چهار زبان به برد و در وا های محلی روسیه لذت می از ترانهاو . فرا گرفت

 .خواند راحتی می

رُزالی دیویدوف ی  ی خصوصی دخترانه رسهدر مد رُز ۹۱۹۹تا سال  ۹۱۱۱از سال   

ای که  جا با حادثه اش در آن با این حال اقامت .شان حضور داشت در نزدیکی خانه

به ناچار مدرسه خصوصی را ترک  رُزناتمام ماند و  بعدتر منجر به بیماری پدرش شد،

شغول پس از آن او معلم سر خانه گرفت و به طور جدی در کتابخانه پدرش م. کرد

 های یدهای او از دانشجویان سابق یشیوا بود که  آموزگار سر خانه. مطالعه شد

 های این مردان جوان به سراسر حومه. درا آموخته بو( Haskalah)هاسکاال 

در های سیاسی و اقتصادی را  د، آموزگاران دوره گردی که آموزهکردن ها سفر میشهر

 .کردند وگذارشان منتشر می زمانِ گشت

به خاطر تماسی که در اودسا با خواهرم استر این دانشجویان را مالقات کرده بود و "

که جزیی  پیوست دراژنیاو خیلی زود به محفلی در  ها داشت از کار اخراج شده بود آن

حکومت ی جایگزین استبداد تزاری و کل  از بخش دموکراتیک جنبش طراحی شده

روه در چند نوبت در جلسات گ. اش با دولتی با یک نظام دموکراتیک بود فئودالی

مرا به  استر .، و در چند خانه برگزار شدهای پستو ی شهر، در کارگاه گورستان حومه

من به عنوان یک ! داشتای برای من  ی ویژه دهد تا از این جلسات برد و استفاچن

کردم یک  کردم، احساس می ها باد می با آن. دمحامل اعالمیه به کار گرفته ش

بود، با این این، راه حلی برای پیشگیری از دستگیری . ی متحرک هستم بشکه

 ".تواند بدون این که بازرسی شود، عبور کند نظریه که یک کودک می

ا ر کند؛ او دانست که چه چیزی حمل می نمی واقعاًرُز ، استرهای  بر اساس گفته  

 .برای این کار گول زدند چرا که جوان بود و بی تجربه
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ی پدرش در اتاق زیر  ا خواندن جزوه انقالبی پنهان شدهب رُزآموزش سیاسی   

که یک  استر. محفل رادیکال آغاز شدیک با  استرشیروانی و نیز آشنایی خواهرش 

، اودسا. دیدن کرد اودسا اش از سالگی تر بود، در طول تابستان پانزده رُز بزرگاز سال 

بار . های جدید ار بود از هنر، تئاتر، مد و ایدهدر دریای سیاه، سرش یشهری بندر

رُز . پس از بازگشت از سفر، شروع به صحبت از تحول و انقالب کرد استرنخست، 

اگر هر . این نوع حرف زدن را تمام کن وراًف": گفت آورد که پدرش می به یاد می

رز موی آن ط. دهم ام شود، من آن را انجام میگونه صحبتی باید در این خانه انج

 کهایزاک، . شان به رختخواب ها را بده و بفرست شام بچه. ات را درست کن احمقانه

 .شوداش بیان  های سیاسی آزادانه در خانه داد صحبت اجازه نمیبود فعال سیاسی 

داشت، اما  اش نگه می یاش را در اتاق زیر شیروان های انقالبی رُز جزوهگر چه پدر   

. کرد گو در خانه را سرکوب میو از ترس امنیت خانواده هر گونه بحث و گفت

گرفتند  مقامات مورد آزار و اذیت قرار میها توسط  رادیکال. اش توجیه شده بود ترس

پس از ترور تزار الکساندر دوم در سال . ر گریز بودندو بسیاری برای فرار از حبس د

ق ی اصالحات محدود شد و یک دوره سرکوب مطل بیون، همهتوسط انقال ۹۶۶۹

اما این شدت خشونت، چیزی از . های آشکار نبود زمان، زمانِ فعالیت. برقرار شد

 ، در سن چهارده۹۱۹۹در سال . کاست دختران و فداکاری برای جنبش نمی هیجان

مینی در آمد و چشم اندازی رزدموکراتیک رادیکال زی به عضویت محفل رُزسالگی، 

رادیکال در زمان  یها گروهاین . اش را شکل داد گی کاری زندهرا پذیرفت که 

را بنیان نهادند، سانسور را  یبرالل نسبتاًسلطنت الکساندر دوم پدیدار شدند، اصالحات 

هنگامی که این . فزایش دادندرا ا[ اوضاع]بیشتر  کاهش دادند و انتظارات برای بهبود
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پردازان و مبلغان مختلف برای تغییرات اجتماعی  منطبق نشد، نظریه عملامیدها با 

 .بیشتر متحد شدند

یهودیان  ی بیستم، ی نخست سده ی نوزدهم و دهه ی واپسین سده در طول دو دهه

های  ر پوشش جنبشازه، دجهانی ت: های متناقض دیدند خود را در برابر خواسته

یهودیان با . های مقدس یهودی های فرهنگی، در تضاد با سنت رادیکال یا پیشرفت

قدرت و  .شدند های سکوالر بمباران می لیسم، صهیونیسم و دیگر ایدئولوژیسوسیا

اش را از  جوانان اشتدلشد، و  های اجتماعی کمتر می صالبت خانواده و سازمان

ها را به  سوسیالیسم توده. قالب فزون گردیدطبقاتی و ان ی هرزبحث مبا. داد دست می

های  کردند مجبورند به جنبش داشت و بسیاری از یهودیان احساس می تحرک وا می

 .شدند بین بردن امپراطوری سازماندهی میپیوندند که برای از بی ا انقالبی

ن بزرگی یوبود، کسی که خودش را دنباله رو سنت انقالب رُز ها آنیکی از  

خواند؛ انقالبی آنارشیست را  میخائیل باکونیناو آثار . دانست که پیش از او بودند می

، باکونین. قابل توجهی بر او گذاشتند یرتأثاش  های ی که ایدها پرداز برجسته و نظریه

. های اروپا باز کرد معتقد به عمل مستقیم، راهش را به بسیاری از سنگرهای انقالب

ی نوزده روسیه  ، شخصی برجسته در رادیکالیسم سدهالکساندر هرتسن او در مورد

وسیه را تشکیل ی ایدئولوژیک سنت انقالبی ر های هرتسن هسته ایده. مطالعه کرد

ی  گی طبقه زندهنفرت داشت، از بورژوازی متنفر بود و روش  داری او از سرمایه: داد

چنین  هم رُز. نوشت میم روسیه و از پتانسیل انقالبی مرد شمرد خوار می رامتوسط 

، و دیگر فعاالن زن (مردم ی اراده)جنبش نارودنایا وولیا  فعال "وِرا فینگر"ی  درباره

هایی را که به  رُز حریصانه سوابق تاریخی جنبش. مطالعه کردی روسیه  برجسته
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به البیون متعهدی که کرد و خودش را با انق خواند، مطالعه می پیوست را می ها می آن

 .ساخت نی و یا در تبعید بودند، آشنا میشان زندا خاطر فعالیت

خانه راه کردند، چاپ توزیع می بیانیهشماری که  ان بیهم چنین از قهرمان رُز   

رزه کردند، و برای اصالحات اجتماعی در روسیه مبا می جابجا، سالح انداختند یم

رُز بودند و در سنین های الگو "زنان جدید یهودی"این . آگاه بود کامالًکردند  می

 .ها تقلید کند کرد که از آن جوانی سعی می

رده بودند، لباس را رها ک مرفهشانگی  زندهها زنانی بودند که  ترینِ آن جذاب   

: ها آن ترینِ برجسته. رفتند ی مردم می پوشیدند و به میان توده دهقانان ساده می

ماریا ، و در آغاز این سده، هلمن، ورا فینگرسوفیا باردینا، ایزی ، سوفیا پراوسکایا

ودند، کسانی که شهرت جهانی دارند و ب کاترین برشکاوسکایاو  دونوا یرینآسپ

شان نامعلوم است  که سرنوشت ییها آنتبعید رفتند و ها نفر از دیگرانی که به  میلیون

 .دفاع بودند و گمنام و بی

ی مخفی بود شرکت  ن یک جامعه، که همچنیمحفل دموکراتیکمشتاقانه در  رُز

اند، با انقالبیونی که به خو میکتاب سواد گروه  او اغلب برای اعضای بی. کرد می

رویدادهای جهان را با و  کرد گذشتند دیدار می شان می شکل ناشناس از روستای

در  فکریِ های سیاسی و کنجکاویِ فعالیت. داد اش مورد بحث قرار می پیمانان هم

 :گوید میاو . نتی دخترانه گذاشتاثرش را بر فداکاری او در وظایف سش، حال رشد

کردم، اما  ها مراقبت می دادم و از بچه های طاقت فرسای خانه را انجام میمن کار»

. ساخت قرار می های استر مرا بی نامه. نواختی دارم یک گی کم کم فهمیدم که زنده
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های جاری روزانه و هفتگی یدادتنها راه فرارم از آن، این بود که به دقت رو

 .«کردم ها را دنبال می روزنامه

و  سرکش گی زندهآبرومند از یک سو، و  گی زندهدوگانه،  گی زندهبه سوی یک  رُز

شناخت دچار  ای که می گی زندهی  او درباره. شد رادیکال از سوی دیگر کشیده می

و آشنایی  الش برای استقاللو در عین حال در ت اش ماند د، در کنار خانوادهتردید ش

 .اش بر آمد ی خانواده با کسانی خارج از حوزه

یم ی تصم نامزدی پسر همسایه در آمد، لحظه بدون اطالع خودش به رُززمانی که 

 .آورد رُز به وضوح آن لحظه را به یاد می پنجاه سال بعد. گیری فرا رسید

وزاد و من داشتم به ن بودیمماور روی میز صبحانه نشسته یک روز صبح، ما دور س  

و ملوچ و فرو بردن ها مشغول ملچ  ی بچه بقیه. دادم جدید محلول نشاسته و شیر می

ی همیشه خیالباف، ماریشکاهای برشته در کاکائوی داغ بودند  کلوچه دارچینی

ی  ی غیر قابل کنترل منفجر شد و تمام محدودها ای بر داشت و یکهو از خنده لقمه

 .ش آلوده شداَ محتویات دهاناطراف اش از 

 

 "؟ییا چ یا شدهدیوانه  " "چت شده؟" پرسیدم-  

 .و با اشاره به من منفجر شد "!کنی یمتو داری ازدواج "-  

 "گی؟ چی داری می "-  

 ".بابا گفتشب دی. کنی تو داری ازدواج می. باور کن-  
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با  رُزدرش برای ازدواج ی پدر و ما رُز برنامه ترِ رسید که خواهر کوچک به نظر می  

من ": آورد رُز به یاد می. پسر همسایه به محض بازگشت او از ارتش را شنیده است

ی کوتاهی با آن مرد جوان داشتم و بدون هیچ تردیدی به این نتیجه رسیدم  مکالمه

ی خودخواهانه مرا  س خشم و شورش علیه این نقشهاحسا. که او هم سنخ من نیست

د، تن به چنین ازدواجی وتصمیم گرفتم که هر چه هم که بش. ردخود ک از خود بی

 ". ندهم

های  ی عادالنه، در دست نوشته چشم انداز یک جامعه یرتأثدت تحت او به ش   

سنتی را انتخاب کنند،  گیِ زندهتوانستند ازدواج و  جوانی مثل خودش بود که می زنانِ

 .اما نکردند

، به [از جنگ]بازگشته  یعنی ازدواج من با این سربازِ ی پدر و مادرم، پذیرفتن برنامه  

 محدود در یک شهرِ گیِ زندهداری و غرق شدن در یک  داری، بچه معنای خانه

ها هرگز فکری خارج از  آن. شناختم ه مانند بسیاری از دخترانی که میبود، ب بازاری

روز،  ام طولِتم. ای مرا وحشت زده کرد فکر چنین آینده. شان نداشتند های انهخ

باید راهی بیابم،  ": کردم ام بودم، مرتب با خودم تکرار می ناخودآگاه مواظب اعمال

 .باید راهی بیابم، باید راهی بیابم

 .های خود را در نظر گرفت رُز تمام گزینه  

اگر این کار را . حزب انقالبی در یک فکر کردم، با عضویتی فرار  ی مسئله باره در"

و هر کاری را که به  شد تعهد دهم توانستم به هر دستوری که گفته می کردم، می می

منجر به حبس و بیگاری طوالنی مدت در من محول شده بود انجام دهم، حتا اگر 

 یاناًاحخدماتی که : ماحتماالت را سبک و سنگین کرد .بود های بایر سیبری می زمین
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 مسائلاشتباه پیش رفتنِ  توانستم به مردم بکنم و پیامدهایی که در صورتِ می

رز در جنبش زیر مبا کارگرانِ رایشدم، همان گونه که اغلب ب گیرِشان می گریبان

رُز مخفیانه به جوی عمیق قابل توجه، و پس از جست. "افتاد  زمینی اتفاق می

. د نامه نوشتتر به ایاالت متحده مهاجرت کرده بو ال پیشکه چند س استرش خواهر

چه را که روی قلبم سنگینی  ی آن ای طوالنی به او نوشتم و همه مهصبح روز بعد نا''

فوت وقت به من کمک  تمامِ دالیلِ این که چرا باید بدونِ. کرد بیرون ریختم می

ی این که من در مورد  مادر دربارهکه نباید به پدر و  گفتمکند را نوشتم و به او 

ه دلتنگ خانواده هستی و بگو ک به پدر ". مشکل خود نوشته بودم چیزی بگوید

االت متحده را دوست نداشتم و قول بده که اگر ای... خواهی خواهرت کنارت باشد می

 ".این کار را انجام بده تر یعسرهرچه  لطفاً. پردازی یمی بازگشت به خانه را  هزینه

ای ندارد، برای این که مطمئن  به دام افتاده و هیچ راه چاره کرد یمرُز که احساس 

 لس، به تهدید به خودکشی متوگذرد ینماش  به راحتی از کنار اظهارات استرد شو

اگر جواب . اش بگیرد تا نتواند نادیده کنم یماش  با یک تهدید به خودکشی تمام. شد

 ".دهم یمو به همه چیز پایان  نوشم یممطلوب را از او نگرفتم، اسید کربنیک 

رفته بود، یک ازدواج اجباری قریب الوقوع گکه تصمیم اش را برای فرار از دام  رُز  

در انتخاب بین . فرار کند قابل قبول ی اجتماعیِ تصمیم گرفت به یک شیوه

اش به طور  که بسیاری از همسایگان و دوستان های انقالبی و انجام آن چه فعالیت

دادند، رفتن به ایاالت متحده تحت راهنمایی و حمایت یک عضو  انجام میمرسوم 

ا برای در امان ماندن از او جذب انقالب شد، ام: را انتخاب کرد رُز شورشاده، خانو

تا او را از آن چه  که برای او چیده شده بود به خواهرش رجوع کرد یا برنامه

چه  بیش از آنبود،  گرا عملدر این تصمیم  رُز. اش طراحی شده بود نجات دهد برای
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او خودش را به دقت از یک موقعیت  .اش باشد گی زندهها در خواست بعد که می

های  او گرچه شاید گرایش. های قابل تلفیق بیرون کشیدرزدشوار و از درون م

انقالبی داشته، اما مسیر انقالبی را انتخاب نکرد، در عوض رادیکالی با چارچوبی 

های غیر قانونی و یا ممنوعه شود، او  راهخواست درگیر  نمیاو . مشخص و روشن بود

اش مورد پذیرش باشد و  خانوادهای که برای  ، به شیوهبه یافتن یک راه بودمصمم 

چند سال  خواهرشدر نهایت، همان کاری که . بتوانند خودشان را با آن سازگار کنند

 .پیش از او انجام داد

با . رُز، نخست استر و سپس کرد یمپدر او با دختران ارشدش بسیار قلدرانه رفتار   

ش از روی عالقه و با پدر ی دربارهاو . ناک نشده بود بت به او خشمنس رُزاین حال 

پر  پر زحمت نواختی و کارِ یکاش با  ینجوا. کرد گرم صحبت میخاطراتِ خوب و 

سابقه بوده که خودش به طور  بیگفت،  گونه که خودش می ناما هما. بود شده

دارد با آن چه که ر قراای  رُز در تضاد قابل مالحظهداستان . مستقیم سرکشی کند

؛ فرار از دست پدری آورد یمبه یاد  "ما گلدمناِ"بعدتر الگو و دوست نزدیک اش 

ی سر راهی تنها و  بچه"عنوان یک  ، خودش را بهپزوتا، بر خالف گلدمن. مستبد

احاطه شده، تنها با  "های سخت و سرد صخره"کشد، که با  به تصویر می "ناشاد 

گی همیش او رفتار ناخوشآیند پدر و تمایل. "کرد می کاران احساس آرامش خدمت

هنگامی . آورد را به یاد میخودش به فرار از طغیان شدید خشم استبداد پدر ساالر 

ایمان  که اِماشد،  میی ترک روسیه  آماده ۹۶۶۹که هلن خواهر گلدمن در سال 

ش پدر خواست از دست میخواهر را تحمل کند و  تواند از دست دادنِ داشت نمی

خواهش کردم، گریه و التماس : ی دراماتیکی را به نمایش گذاشت فرار کند، صحنه
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تا این که در نتیجه . اندازم یمکردم و در نهایت، تهدید کردم که خودم را به مرداب 

 ."تسلیم شد[ پدر]

در  ماندنشاناز سرنوشتی که در صورت باقی  خواستند یم -هر دو-گلدمن و پزوتا 

و با ظارشان بود فرار کنند، در حالی که پزوتا تصمیم گرفت بی سر و صدا خانه در انت

سراسیمه و آشفته شد و نمایشی  گلدمنگری این کار را انجام دهد،  برنامه و سیاست

این دو زنِ  گی زندهاین تفاوت در سبکِ بازی به طور مستمر در طول . به راه انداخت

های  و انجمن کار در اتحادیه و نهادها تاپزو. آنارشیستِ به ظاهر مشابه بروز کرد

از هنجارها و نهادها عبور  گلدمناجتماعی قابل قبول را انتخاب کرد، در حالی که 

آمدند، به علت تربیت و شرایط  میهای مشابهی  شهها از ری در واقع، گرچه آن. کرد

 .رفت ت پیش میمتفاو کامالًشان در مسیرهای  گی زندهغیر مشابه،  گی زنده

چنین یک انسان فرهیخته  هم این حال، او با طلب بوده باشد، قدرتشاید  پزوتاپدر 

نگریست و کماالت او  با احترام میبه او  پزوتا. اش در جامعهبود، رهبری قابل احترام 

پدر به او . ها وجود داشت آنمشهود است که گرما و احترام بین . نهاد ارج میرا 

بر  کامالًداده و ظرفیت فکری او را تقویت کرده بود،  خواندن و فکر کردن را آموزش

دقت برای رفع نیازهای خود، به  رُز. انجام داده بود گلدمنخالف آن چه پدر 

ها در رابطه با بعدای چید تا پدرش نتواند مخالفتی بکند، الگویی که او توانست  برنامه

نظر داشت، اما با دقت ها اختالف  گرچه با آن او. مردانِ در قدرت باز تکرار کند

ی ممکن به اهداف  ترین مقابله با کمتوانست  می کرد که در آن میشرایطی را مهیا 

   .خود برسد

 :اش پیش رفت طراحی شده ی متفکرانه برنامهبا  رُز
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نامه را در ایستگاه راه آهن پست کردم، و به مردی در واگن نامه در یک قطارِ در 

پنج روز برای . کردم را برآورد می ل مدتِ دریافت پاسخدر خانه طو. حال حرکت دادم

پست به لهستان روسیه، اتریش و آلمان و سپس حدود دو هفته برای نیویورک، با 

ستر ا" گفتم یمبه خودم . در حرکت کشتی بخار به سوی آن شهر یرتأخفرض 

پس باید در شش یا هفت هفته یک پاسخ آماده . "درنگ وارد عمل خواهد شد بی

 ".نمک

کم  بینانه تعبیرهای خوشاش را با  تشویشپزوتا همان طور که منتظر پاسخ بود، 

 صبرانه چیزی که بی. "ت در راه استپیغامی برای" گفت به خودش می. کرد می

ت را شادمان اَ و قلب به زودی خواهد رسید. نگران نباش. کشی انتظارش را می

   ".شود تمام میخواهی  می همه چیز همان گونه که تو.... خواهد کرد

نامه و بلیت کشتی . در عرض تنها چهار هفته، پاکت بزرگی از ایاالت متحده رسید

ش را آشفته پدر و مادر یقاًعمبخار به نیویورک از طریق شهر آنتورپ در بلژیک، 

ها  از آنکرد، و از این که  میها را رها  رُز داشت آنکردند که  میها احساس  آن. کرد

رُز ه ماه زمان برد تا پدر و مادر نُ. ترسیدند می ناراضی است دراژنیادر  گی زندهو 

ها در نهایت تنها زمانی موافقت کردند که مادر  ی رفتن را به او بدهند؛ آن اجازه

به وجد آمده بود؛ هیچ عروسی  رُز. خواست به ایاالت متحده برود می ایزاک

 .شد یمداشت شروع جدید  گی زندهی در کار نبود و یک ا اجباری

او با کسانی که . رفت آشکار در یک مسیر رادیکال پیش میبه طور  گی زندهدر  رُز

گیرد همگام  اجتماعی صورت می ی یک انقالب تنها در نتیجهمعتقد بودند آزادی 

با  تر پیش پدرش. خواست میشد؛ او یک نظم اجتماعی مبتنی بر برابری برای همه 

. ی توجه به انسانیت آموزش داده بود به او درباره عه،اش در جام کارهای خیریه
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اش، تصویری از  محیط دوستانهاش، با گرما و  خانوادگی گی زندهی خویشی در  رابطه

با  رُزاما پدر . داد میخواست توسعه دهد را نشان  ی که او بعدها میآل رادیکال ایده

برابر قدرت ناعادالنه را با ه در رز، هم چنین نیاز به مبااش پدرساالرانهرفتارهای 

ریزی دقیق در او به وجود آورد، یک الگوی پاسخ به قدرت که  و برنامه زیرکی

 .اش بود گی زندهخودش به طور مستمر مانیفست 

 یک سوم از کل یباًتقراز زمان ترور الکساندر دوم تا وقوع جنگ جهانی اول، 

به هزاران  رُز ۹۱۹۹در اکتبر  .به ایاالت متحده مهاجرت کردند یهودیان شرق اروپا

. یک بار دیگر او آن چه را قابل قبول بود انجام داد. کردند ی پیوست که سفر مینفر

. مادر بزرگ شد، اما بسیار با احتیاط و تحت مراقبتِ چشمان تیزبین او موفق به فرار

استر  آلمان همراهی کرد، همان گونه که رُزرا تا م( شمادر بزرگ)بابوشکا ش او و پدر

حفاظت و  "داری سفید، برده"رُز توسط از ترس ربودن و به فحشا کشاندن  ایزاک .را

در آن زمان : اش موجه بود در واقع، ترس. راهم آوردفاش  راهنمایی وی را با همراهی

در شهر نیویورک بین . یهودی مهاجر در حال رشد بود ی میزان فحشا در جامعه

از زنان روسپی بازداشت شده یهودی بودند،  درصد ۹۱، ۹۱۹۱تا  ۹۱۹۹ یها سال

 .داد ها را تشکیل می که حدود یک سوم یهودی جمعیتی

ش را دوباره نبیند؛ هر دو در آغوش هرگز پدر متوجه شد که شاید رُز، رزدر م 

 لطفاًپدر عزیزم، "شد گفت  در حالی که از او جدا می. دیگر سخت گریه کردند یک

در آخرین لحظه، همان طور که به او . شمرا ببخش و مواظب خودت با

ای ایستادم، مردد،  لحظه. باره پیر شده بود یک رسید به می نگریستم، به نظر می

 ..من انتخابم را کرده بودم؛. سپس خودم را مجبور به رفتن کردم، مستقیم به جلو

 ."ام را باخته بودم پشت سرم بسته شده بود، گذشته یدرها. برگشتی نبود امکان
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ها بلیت درجه دوم کشتی فنالند را  آن. کردند می اش سبک سفر و مادر بزرگ رُز

، که مجبور به رفتن به استرخریدند، بر خالف بسیاری از مهاجران روسی، از جمله 

ها با خودشان قوری چای، چای، غذا، رختخوابی  آن. قسمت درجه سوم کشتی بودند

دیوار فرش قفقازی را با تصویری از  ، چند پتوی وارداتی از وین و یکاستربرای 

 .مشکی داشتند ای ینهزمی واقعی بر روی  یک ببر در اندازه

با همه چیز در کشتی  رُز. داشت( پنج دالر آمریکا)اش ده روبل  در ساک کوچک رُز 

اش به او  درجه دوم بلیت. برد اش لذت می یافتهو از آزادی شگرف تازه  شدآشنا 

در . ، به طور مستقیم وارد نیویورک شودیسآلی  تن به جزیرهاد بدون رفد میاجازه 

او در خیابان بیست . تغییر یافت رُز پزوتاش به اَ مهاجرت، نام ی در پروسه این زمان،

بالفاصله او را به آپارتمان [ خواهرش]و سوم بارانداز با خواهر اش دیدار کرد، و 

 رُز. جدید بود گی زندهدر آغاز یک  رُز. خیابان نود و هشتم در شرق خیابان پنجم برد

او برای . ی پدرش را ترک کند گیرانه تصمیم گرانه و ستم انتخاب کرد که شکل

 .نخستین بار، در برابر اقتدار پدرساالرانه ایستاد و برنده شد

به ایاالت  -بیشتر از شرق اروپا -نزدیک به دو میلیون یهودی ۹۱۹۱تا  ۹۶۶۹بین 

گی با هم برای هماکثر موارد، اعضای یک خانواده بودند که در . متحده آمدند

به  رُزدر همان زمان . جوانان بود مهاجرت به طور کلی حرکتِ. آمده بودند گی زنده

 جزیی از رُز. مهاجرت کرده بودند ها کردهاین صفوف پیوست، بسیاری از تحصیل 

ها  آن. رسیدند[ یکامرآبه ] ۹۱۹۱تا  ۹۱۱۹های  بین سال های مهاجری بود که گروه

ها  آن گرچه. پناه بودند بی فکری یهودی و روشنآگاهی [ جنبش]در برابر بازخیزی 

ها و فرهنگ یهود  با دانش دقیق از سیاستاعضای یک گروه قومی مهاجر بودند، اما 

 .بود مؤثرآمریکایی  ی شان با جامعه انطباقوارد شدند، که در 
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