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در سالِ  ۹۶۸۱در یک خانوادهیِ رادیکالِ اصیلِ روسی بهدنیا آمد ،نِدِژدا (در روسی
بهمعنایِ "امید") کنستانتینوونا کروپسکایا ،به همراهِ شریکِ زندهگیاش والدیمیر
ایلیچ لنین (بنیانگذار و رهبرِ اصلیِ سازمانِ انقالبیون که رهبریِ طبقهیِ کارگرِ
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روسیه را برایِ پیروزی در اکتبرِ  ۹۱۹۱بهعهده داشت) به عضویتِ حزبِ بلشویک
(جناحِ اکثریتِ حزبِ سوسیالدموکراتِ کارگرِ روسیه) درآمد.
پس از انقالبِ اکتبرِ سالِ  ۹۱۹۱کروپسکایا نقشِ مهمی در پیشرفتِ آموزشِ
همهگانی و رونقِ فرهنگی در اتحادِ شوروی ایفا کرد .نویسنده و سخنرانی پرکار
بود ،مجموعه کارهایاش در زمینهیِ آموزش بهتنهایی دوازده جلد کتاب را دربر
میگیرد .پس از مرگ ِلنین در سالِ  ،۹۱۹۱کروپسکایا یکی از نخستین
کمونیستهایِ برجستهیِ اتحادِ شوروی بود که به مصادرهیِ قدرت توسطِ نیروهایِ
بوروکراتیکِ محافظهکار با محوریتِ ژوزف استالین اعتراض کرد .اگرچه او در سالِ
 ۹۱۹۸از حمایتِ از اپوزیسیونِ متحده علیهِ استالین (به رهبریِ لئون تروتسکی،
گریگوری زینوویِف و لِو کامِنِف) دست کشید ،اما هرگز خودش را با رژیمِ گانگستریِ
استالینیستها وِفق نداد .خیلی زود پس از مرگاش در سالِ  ،۹۱۹۱استالین دستور
داد که هرگز نامِ کروپسکایا دوباره در رسانههایِ عمومی ذکر نشود ،و بهراستی تا
پس از مرگِ استالین در سالِ  ۹۱۹۹اینچنین بود.
عقایدِ رادیکال
کروپسکایا در آغاز به باورهایِ رادیکال پایبند بود .او در خاطراتِ کوتاهِ شخصیاش
–که بعدها نوشته -بهیاد میآورد که چگونه تجاربِ والدیناش در ایستادهگی در برابرِ
رژیمِ استبدادیِ تزارها او را به درکِ جنبههایِ مختلفِ بیداد و ستمِ ملی و اجتماعی
رساند .زمانی پدرش بهعنوانِ بازرسِ کارخانه کار میکرد ،تا این که بهخاطرِ دادنِ
آمار ِدقیقِ میزانِ بدرفتاری با کارگران توسطِ مدیریتِ کارخانه اخراج شد .کروپسکایا
بهیاد میآورد که با فرزندانِ کارگرانِ کارخانه بازی مینمود ،و اینکه همیشه در
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کمینِ مدیرِ کارخانه مینشستند و تمامِ سعیشان را میکردند تا او را با گلولههایِ
برفی هدف بگیرند.
او همواره عشقی همیشهگی به نِکراسوف شاعرِ بزرگِ مردمی داشت ،و نخستین
مقالهیِ سیاسیاش تحتِ عنوانِ "زنِ کارگر" با نقلِ قولی از یکی از اشعارِ او آغاز
شد:

سرنوشتِ تو دشوار است،
سرنوشتی زنانه.
سرنوشت ،هرچه دشوارتر نایابتر
کروپسکایا همچون لنین دانشجویی با استعداد بود و در دورهیِ دبیرستان موفق به
کسبِ مدالِ طال گشت .اما بهعلتِ قوانینِ ارتجاعی و محدودیتها برایِ زنان ،از
تحصیالتِ عالیه بازماند .پس از فارغالتحصیلی از دبیرستان ،معلم شد .این آغازِ
دلبستهگیِ مادامالعمرِ او به آموزشِ نظری و عملی است .وی بهشدت تحتِ تأثیرِ
ایدههایِ آزادیخواهانهیِ تولستوی در این زمینه بود.
در سالِ  ،۹۶۶۱کروپسکایا از طریقِ حلقهیِ بحث و گفتوگویِ رادیکالِ
سنپترزبورگ -یکی از چندین میتینگِ شهر در آن زمان -برایِ نخستینبار با
ایدههایِ مارکسیستی آشنا شد .جلدِ نخستِ کاپیتالِ کارل مارکس را خواند ،و
شیفتهیِ تجزیه و تحلیلِ خالق و ژرفِ او از جامعهیِ مدرن شد .او منابعِ
مارکسیستی را تا آنجا که به دستاش میرسید حریصانه میبلعید؛ و کتابهایِ
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دیگر ازجمله «آنتی دورینگ و منشاءِ خانواده»« ،مالکیتِ خصوصی و دولت» ِ
فریدریش انگلس را خواند.
کروپسکایا پنج سال بهصورتِ تماموقت در یک نهادِ آموزشِ بزرگساالن برایِ
کارگرانِ صنعتی در سن پترزبورگ به تدریس پرداخت .راهاندازیِ این مدرسه پیش از
هرگونه جنبشِ سوسیالیستیِ سازمانیافته در روسیه شکل گرفته بود .معلمانِ
مارکسیستی در مدرسه یک حلقهیِ زیرزمینی بهمنظورِ استخدام و آموزشِ کارگران،
و توزیعِ جزوات و اعالمیهها در کارخانههایِ اطرافِ سنپترزبورگ -مرکزِ عمدهیِ
رشد و توسعهیِ صنعتیِ روسیه -سازماندهی کرده بودند .کروپسکایا عضوِ این حلقه
شد؛ و در یکی از همین جلسات در سالِ  ۹۶۱۱بود که لنین را برایِ نخستینبار
مالقات کرد.
در سالِ  ۹۶۱۹مارکسیستهایِ سنپترزبورگ انجمنِ مبارزه برایِ رهاییِ طبقهیِ
کارگر را سازماندهی کردند و کارهایِ تبلیغاتیِ خود را در میانِ پرولتاریایِ شهر
گسترش دادند .در آن سال پلیس ،فعالیتها را سرکوب کرد و هم لنین و هم
کروپسکایا دستگیر شدند .لنین در زندان بازداشت مانده و در نهایت به سیبری
تبعید میشود .کروپسکایا آزاد شد ،اما تنها یک سال بعد دستگیر شده و به میلِ
خود برایِ پیوستن به لنین (که تصمیم گرفته بود با او ازدواج کند) به سیبری تبعید
میشود.

تبعید
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زندهگی در تبعید ،در سیبری برایِ کروپسکایا و لنین خیلی سخت نبود .همانگونه
که کروپسکایا بعدها بهیاد میآورد" ،ما در آنوقت جوان بودیم [و] عمیقاً عاشقِ
یکدیگر" .آنها عالقهیِ بسیاری به آثارِ کالسیکِ ادبیاتِ روسیه داشتند-
لِرمانتوف ،چرنیشفسکی ،تورگِنیف ،همچنین از خودگذشتهگیِ متقابل به آرمانهایِ
سوسیالیسم .در سیبری هردوشان رویِ رسالهیِ مهمِ «توسعهیِ سرمایهداری در
روسیهی لنین کار میکردند و با هم «تاریخِ تشکیالتِ اتحادیههایِ کارگری» ِ
سیدنی و بئاتریس وب را ترجمه کردند.
در پایانِ دورانِ تبعید بهترتیب در سالِ  ۹۱۱۱و  ،۹۱۱۹لنین و کروپسکایا توافق
نمودند که به «جنبشِ مارکسیستی» ِ در تبعیدِ روسیه در غربِ اروپا بپیوندند .یک
زمانی در اروپایِ غربی هردویِ آنها عمیقاً درگیرِ تولید و توزیعِ روزنامهیِ ایسکرا
بودند " -اخگر" – پروژهیِ بزرگی که بعداً مارکسیستهایِ روسی بهعهده گرفتند.
کروپسکایا دبیرِ گروهِ ایسکرا شد ،و به مکاتباتی که پیوندِ نازک اما حیاتیِ بینِ
تشکیالتِ مخفیِ انقالبی در روسیه و گروهِ مهاجرِ روزنامه را شکل میداد رسیدهگی
میکرد .او چیزی در حدودِ  ۹۱۱نامه که بسیاریشان شاملِ مقاالت و یا پیامهایی
بودند که باید رمزگشایی میشدند در ماه دریافت میکرد و به آنها پاسخ میداد.
دفترِ مرکزیِ آنها در پاریس یادداشتی از رئیسِ پلیسِ سنپترزبورگ بایگانی کرد با
این مضمون که کروپسکایا "جایگاهِ مرکزی در سازمانِ خارج از کشورِ ایسکرا را
تصرف کرده و مکاتباتِ توطئهآمیزِ موثری را با تمامِ کمیتههایِ فعالِ [ RSDLPحزبِ
کارگرِ سوسیالدموکراتِ روسیه] در روسیه را هدایت میکند" .کروپسکایا کارِ
پرزحمت و خستهکنندهای انجام میداد؛ بهعنوانِ دبیرِ ایسکرا تالشِ بینهایت
فراوانی برایِ توسعهیِ این پیوندها در سراسرِ تشکیالتِ زیرزمینیِ روسیه میکرد که
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بنیانِ سازمانیِ جنبشِ سوسیالیستیِ روسیهیِ متحد  -درواقع یک حزب – را تشکیل
میداد.
کنگرهیِ دومِ  RSDLPدر سالِ  ۹۱۱۹برگزار شد .کروپسکایا یک گزارشِ کاملِ
سازمانی نوشت تا توسطِ جولیوس مارتوف ایراد شود ،اما بهدلیلِ مخالفتهایِ شدید
بر سرِ مسائلِ سیاسی و سازمانی که گسیختنِ کنگره و انشعابِ حزب را موجب شد
هرگز عرضه نشد .پس از کنگره فرصتطلبانِ متمایل به "منشویک ِ" (که در floor
کنگره شکست خورده بودند) ،برایِ بهدست گرفتنِ کنترلِ هیئتِ تحریریهیِ ایسکرا
خیز برداشتند .لنین در اعتراض به آن استعفا داد ،و منشویکها گامهایی در جهتِ
حذفِ کروپسکایا که در موقعیتِ خود بهعنوانِ دبیرِ ایسکرا از تمایالتِ لنین و
بلشویک پشتیبانی میکرد برداشتند.

انشعاب
شکاف در جنبشِ سوسیالیستیِ روسیه انشعابِ گستردهای را در پی داشت .جنبش را
به دو اردویِ مخالف تقسیم کرد :جناحِ انقالبی در یک سو – بلشویکها  -و جناحِ
مسامحهگر و فرصتطلب از سویِ دیگر – منشویکها .از زمانِ کنگرهیِ دوم بهبعد
دو حزبِ کموبیش کامالً متفاوت درموردِ برنامه و تاکتیکها وجود داشت .در سالِ
 ۹۱۹۱زمانی که پیشرفتِ انقالب مسئلهیِ قدرتِ طبقهیِ کارگر را مطرح کرد این
اختالفات به اوجِ خود رسید.
کروپسکایا به نقشِ مرکزیِ سازمانیاش در شعبهیِ حزبِ بلشویک که پس از
انشعاب در سالِ  ۹۱۱۹تأسیس شده بود ادامه داد .در انقالبِ  ۹۱۱۸-۹۱۱۹او و لنین
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به روسیه بازگشتند ،اگرچه در آن زمان هیچ گرایشِ محکمی برایِ اثرگذاریِ قاطعانه
بر پیآمدِ آنچه که بعدها توسطِ انقالبیون بهعنوانِ یک "فعالیتِ مداوم " برایِ
حوادثِ  ۹۱۹۱ارائه شد در جنبشِ کارگری نبود .دورهای انفعالی که رخدادهایِ
 ۹۱۱۸-۹۱۱۹را در پی داشت برایِ انقالبیونِ روسیه دورهای سیاه بود .کروپسکایا و
لنین بارِ دیگر به تبعیدِ اروپایِ غربی رفتند ،و برایِ جلوگیری از انحاللِ تجهیزاتِ
ارزشمندِ سازمانِ بلشویک و یا لغزشِ آن از مسیرِ مارکسیسمِ انقالبی مبارزهیِ بسیار
کردند .کروپسکایا در مرکزِ کارهایِ تشکیالتی به فعالیتهایاش ادامه داد.
جنبشِ رادیکال در روسیه در سالهایِ پیش از شروعِ جنگِ نخستِ جهانی در آغازِ
سالِ  ۹۱۹۱شروع به برنامهریزی برایِ راهاندازیِ یک روزنامهیِ سوسیالیستیِ قانونی
بهنامِ "زنِ کارگر " برای زنان و به پیشقدمیِ زنانِ عضوِ حزبِ بلشویک ،از جمله
کروپسکایا ،اینِسا آرماند و لیلینا زینوویف کرد .اما تنها دو شماره از روزنامه منتشر
شد ،پس از آن با سرکوبیِ پلیس ،پروژه اجباراً بسته شد.
در ماهِ اوت  ۹۱۹۱که جنگ آغاز شد ،لنین و کروپسکایا اجباراً رهسپارِ کشورِ بیطرفِ
سوئیس شدند و تا بازگشت به روسیه پس از انقالبِ فوریه  ۹۱۹۱در آنجا زندهگی
کردند .در طولِ این دوره کروپسکایا دبیر و عضوِ برجستهیِ یک کمیسیونِ حمایت
از اسرایِ جنگیِ روسیه بود .کمیسیون تحتِ حمایتِ بلشویکها و با هدفِ
دسترسی به اسرایِ جنگیِ روسیِ زندانی شده در آلمان و اتریش تأسیس شد .او
همچنین به یاریِ مهاجرانِ سیاسیِ روسی شتافت که بهعلتِ جنگ در سوئیس
گرفتار شده بودند.
کروپسکایا به مطالعه و نوشتنِ مسائلِ آموزشی ادامه داد .در سالِ  ۹۱۹۹کتابی با
عنوانِ «آموزشِ همهگانی و دموکراسی» را به چاپ رساند .او در آستانهیِ آغازِ یک
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پروژهیِ بزرگتر بود -دیکشنریِ آموزشی برایِ خوانندهگانِ روسی -که انقالبِ
فوریه آغاز شد.

انقالبِ روسیه و آموزشِ سوسیالیستی
پس از بازگشت به روسیه ،کروپسکایا کامالً درگیرِ فعالیتهایِ سازمانِ حزبِ
بلشویک در منطقهیِ ویبورگِ پتروگراد شد (یکی از مراکزِ عمدهیِ قدرتِ طبقهیِ
کارگر در شهر ،که در آن همهیِ شوراهایِ روسیه گرد آمده بودند) .او یکی از
اعضایِ هیئتِ نمایندهگانِ کمیتهیِ بلشویکیِ ویبورگ بود که کمی پیش از اکتبر
 ۹۱۹۱در نشست با کمیتهیِ مرکزی به تسریعِ قیام پافشاری کرد.
پس از انقالبِ اکتبر قدرت به شوراهایِ کارگران و دهقانانِ تفویض شده بود (بدنه با
توسعهیِ آموزش در دورهیِ گذار به سوسیالیسم در روسیه به آنها واگذار گشت)،
کروپسکایا به یک منصبِ اجراییِ مرکزی در کمیسیونِ روشنگریِ خلق منصوب
شد" .آموزش" نهتنها در مدارس ،بلکه آموزشِ بزرگساالن ،غلبه بر بیسوادی،
رهاییِ زنان ،توسعهیِ کتابخانهها ،جنبشِ جوانانِ کمونیست و هماهنگیِ آموزشِ
سیاسی را در بر میگرفت .در این مقام کروپسکایا برایِ صحبت با تجمعاتِ کارگران
و دهقانان به سراسرِ کشور سفر کرد .در روزهایِ پرخطرِ جنگِ داخلی ،که جمهوریِ
جوانِ شوروی توسطِ سپاهِ دشمنانِ داخلی و خارجی تهدید میشد ،او به ادارهیِ
واحدهایِ ارتشِ سرخ در امورِ تحتِ نظارتاش میپرداخت.
کروپسکایا به حداکثر استقاللِ محلیِ ممکن و کنترل بر آموزش ،با حضورِ پررنگِ
گروههایِ مشمول ،از جمله معلمان و اتحادیهها معتقد بود .او پندهایِ
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آزادیخواهانهیِ تولستوی را که در جوانی فراگرفته بود فراموش نکرد .چنانکه به
یک همکار نوشت " :چه حیف که لئو نیکالیویچ [تولستوی] زنده نیست ".با این
حال چنین برنامهای برایِ غلبه بر شرایطِ حاکم در دولتِ جوانِ شوروی ،که پسرفتِ
اقتصادی و اجتماعیاش مخربتر از سالها جنگِ خارجی و منازعاتِ داخلی بود
تقریباً غیرِممکن مینمود .شرایطِ مادیِ موردِنیاز برایِ ایجادِ یک سیستمِ آموزشیِ
سوسیالیستی وجود نداشت.

استالین
باتوجه به وضعیتِ کمبودِ شدیدِ مواد ،و تنزل در چشماندازِ بالفصلِ پیروزیهایِ
انقالبیِ خارج از روسیه ،همین که نخستین موجِ انقالبیِ پساجنگ در اروپا فروکش
کرد ،یک جریانِ قویِ محافظهکار خود را در حزبِ کمونیست و دستگاهِ دولتِ
شوروی وارد کرد .این جریان اصولِ کلیاش را در حزبِ رو به رشد و بوروکراسیِ
دولت ،و سخنگویِ ارشدِ خود را در جوزف استالین ،دبیرِ کلِ حزبِ کمونیست بنیان
نهاد .استالین و حامیاناش بهطورِ پیوسته نفوذ و کنترلِ خود را بر دستگاهِ حزب
افزایش دادند .و در میانِ بسیاری چیزهایِ دیگر موفق شدند مانعِ کارپردازیِ
کروپسکایا و کاهشِ اثرگذاریِ آن شوند.
لنین در دو سالِ پایانیِ زندهگیِ خود ،بهدنبالِ راه و روشهایی برایِ کاهشِ قدرتِ
استالین و دبیرخانهیِ او ،و نیروهایِ بوروکراتیکی بود که تهدیدی برایِ نابودیِ
دستآوردهایِ جمهوریِ اتحادِ جماهیرِ شوروی پس از سالِ  ۹۱۹۱بهشمار میآمدند.
در نهایت ،لنین خواستارِ عزلِ استالین از پستِ دبیریِ حزب شد ،و تروتسکی را
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بهمنظورِ مبارزه با نیروهایِ بوروکراتیک با محوریتِ استالین برگزید .با این حال،
لنین پیش از پاگرفتنِ چنین اتحادی درگذشت و وصیت نامهاش که عزلِ استالین را
توصیه کرده بود ،توقیف شد.
خیلی زود پس از مرگِ لنین در آغازِ سالِ  ۹۱۹۱کروپسکایا از تصمیمِ گروهِ ارشدِ
رهبریِ حزب درموردِ مومیایی کردنِ بدنِ لنین و نمایشِ دائمیِ آن در آرامگاهی در
مسکو مطلع شد .او در نامهای سرگشاده که در روزنامهیِ «پراودایِ» حزب به چاپ
رسید به مردمِ روسیه نوشت:
از شما درخواستی دارم .اجازه ندهید غم و اندوهتان برایِ ایلیچ [لنین] تصویرِ بیرونیِ
احترام به شخصِ او را بگیرد .بنایِ یادبود نسازید ،کاخها را بهنامِ او نکنید،
مراسمهایِ باشکوه و مجلل در بزرگِداشتِ او برگزار نکنید .او در زندهگیاش برایِ
این چیزها ذرهای اهمیت قائل نبود ،این چیزها برایِ او بسیار گرانبار خواهد بود.
کروپسکایا مطابق با خواستههایِ روشنِ لنین ،تالش کرد تا وصیتنامهیِ لنین را که
در سیزده همین کنگرهیِ حزب در مه  ۹۱۹۱بازخوانی شده بود بهدست بیاورد .اما
تالشاش توسطِ گروهِ حاکم بر کمیتهیِ مرکزی حولِ استالین ناکام ماند .با این
حال او توانست حداقل رأیِ کنگره را در دفاع از تروتسکی (که با درخواستِ
استالینیستها برایِ کنار گذاشتنِ دیدگاههایِ آنتی بوروکراتیکاش مواجه شده بود)،
بگیرد .کروپسکایا طیِ بهاصطالح "بحثِ ادبی" رویِ جزوهیِ تروتسکی «درسهایِ
اکتبر» بارِ دیگر از تالشهایِ تروتسکی در انقالبِ سوسیالیستیِ روسیه دفاع کرد .در
سالِ  ۹۱۹۹گروهِ حاکم تمامِ مقاالتِ نوشته شدهیِ کروپسکایا در مطبوعاتِ حزب را
سرکوب کرد ،به نگرشِ مسامحهگرایانهیِ رهبریِ حزب در قبالِ طبقهیِ جدیدِ
کشاورزانِ ثروتمندِ سرمایهداری (کوالک) که از اوایلِ دههیِ  ۹۱۹۱با تغییر در
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جهتگیریِ مرسوم بهعنوانِ سیاستهایِ جدیدِ اقتصادی پرورش یافته بودند حمله
برد.
در همان سال کروپسکایا مانیفستی در اعتراض به سیاستهایِ رهبریِ حزب امضا
کرد .در کنگرهیِ  ۹۱دسامبر  ۹۱۹۹کروپسکایا از طرفِ بهاصطالح اوپوزیسیونِ
لنینگراد ،که شاملِ گریگوری زینوویِف و لو کامِنِف – که هر سه بهتازهگی از
استالین بریده بودند -و گریگوری سوکلینکوف نیز میشد دوباره به استالین و
نیکالی بوخارین (دیگر رهبرِ مرکزیِ جناح راست) تاخت .همچنین مخالفتِ خود را
با سیاستهایِ رهبری ،و با محدودیتهایِ اعمال شده بررویِ مباحثاتِ کاملِ
دیدگاههایِ مخالف در نشریاتِ حزب تحتِ تسلطِ دستگاهِ استالین اعالم کرد ،و از
موضعِ سنتیِ لنین دربارهیِ حقوقِ اقلیتها در درونِ حزب دفاع کرد.
کروپسکایا تا اکتبر  ۹۱۹۸در کنارِ اپوزیسیونِ متحد ماند .او همراه با تروتسکی و
زینوویف "بیانهیِ سیزده" را امضا کرد ،سندی که توجهِ حزب را به دگردیسیهایِ
عمیقاً بوروکراتیکی که درحالِ نابودیِ بنیانِ دولتِ کارگری بود جلب میکرد .او
همچنین شکایتنامهای در مخالفت با سیاستهایِ فاجعهبارِ بینالمللیِ کمونیست در
اعتصابِ عمومیِ بریتانیا سالِ  ۹۱۹۸نوشت .بیماریاش او را از مبارزهیِ سیاسی
بسیار دور کرد ،اگرچه همچنان به نوشتن و سخنرانی کردن ادامه داد .این
کروپسکایا بود که ترتیبِ انتشارِ وصیتنامهیِ لنین را در سالِ  ۹۱۹۸در غرب داد .او
در همین زمان در گفتوگویی با کامِنِف به او میگوید« :اگر لنین امروز زنده بود ،در
زندان بود".
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کمپینِ ناپاک
استالین و دستیاراناش در برابرِ تهدیداتی که کروپسکایا به آنها نشان میداد
ساکت ننشستند ،و کمپینِ کثیفی مانندِ آنچه چند سالِ پیش علیهِ تروتسکی
راهاندازی شد در برابرِ او علم کردند .تروتسکی خود در مقالهای به مناسبتِ مرگِ
کروپسکایا در سالِ  ۹۱۹۱به کنایه خطاب به کمپین مینویسد:

...در سلسلهمراتبِ دستگاه آنها بهطورِ سیستماتیک او را تسویه کردند ،او را بدنام
نمودند ،تخریب کردند ،و در صفوفِ کومسومُل [جوانانِ کمونیست] رسواییهایِ خام
و مسخره پخش کردند' .
در مه  ۹۱۹۱کروپسکایا در نامهای به روزنامهیِ پراودا اعالم کرد که از این پس از
اپوزیسیون حمایت نخواهد کرد .اما برخالفِ بسیاری دیگر از مخالفانِ سابقِ در
همان وضعیت ،نه حرفاش را پس گرفت و اظهارِ پشیمانی کرد -و نه یک کلمه در
حمایت از استالین گفت .با این حال ،حتی بدونِ پسرَوی از مواضعِ مشخصِ
پیشیناش ،تا اندازهای با تنها نیروهایِ مخالفِ سیاستهایِ مرتباً فاجعهآمیزِ استالین،
در یک گامِ اصولی همآوا شد.
کروپسکایا اگرچه بهظاهر با سلطهیِ استالین مصالحه کرد ،اما سالهایِ باقیماندهیِ
عمرش را صرفِ انتشارِ مفاهیمِ موجود در میراثِ خود را از لنین کرد .بنابراین
خاطراتِ بسیارش از لنین را نوشت و منتشر کرد .این خاطرات درحالِ حاضر یک
تصویرِ واقعگرایانه و سیاستگرایانهیِ هوشمند از پیکرهای است که اغلب ،چه قبلِ
مرگاش و چه بعدِ آن ،با تقدسِ بخشی و یا کینه تحریف شده .خاطراتِ کروپسکایا
از اختالفات در جنبشِ سوسیالیستیِ روسیه بیطرفانه و بدونِ آن تندیِ معمولِ
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گزارشاتی که از استالینیست الهام گرفته ،صحبت میکند .خودِ استالین در روایات
بهندرت ذکر شده است.
کارِ کروپسکایا در حوزهیِ آموزش تا زمانِ مرگاش ادامه داشت اما چون جنبشها و
سازمانهایی که او حمایتشان میکرد توسطِ بوروکراسیِ استالینیستی سانسور
شدند ،از اهمیتِ کارش کاسته شد .با این حال ،حتا در اواخرِ سالِ  ،۹۱۹۱در زمانِ
پاکسازیِ گسترده ،کروپسکایا با استناد به آثارِ کارل مارکس در برابرِ نابودیِ آموزشِ
پلیتکنیک (هنرهایِ فنیِ مختلف) اعتراض کرد .اگرچه بهدنبالِ انتشارِ نظراتاش
دسترسی و انتشارِ مقاالتاش در نشریاتِ آموزشیِ شوروی ممنوع شد .او پس از
بازدید از یکی از مؤسسات آموزشیِ استالین آن را اینگونه شرح میدهد" :یک
مدرسهیِ معمولیِ قدیمی که در آن هیچچیز صرفِنظر از مطالعاتِ خستهکننده و
مطالعاتِ مرده وجود ندارد .آنچه که ما در آغاز برایاش میجنگیدیم ،با مفاهیمی
کامالً نو ارائه میشود".
کروپسکایا هرچند کامالً از تأثیرگذاری بر مسیرِ ترورهایِ استالین ناتوان بود ،اما
تالشاش برایِ نجاتِ جانِ بلشویکهایِ قدیمیِ محکوم به اعدام را کرد .بنابراین،
باتوجه به شواهدِ موجود در دستِ مخالفِ سابقِ اتحادِ شوروی «رویِ مِدوِدِف» ِ
تاریخنگار ،برایِ [نجات] زندهگیِ آسیپ پیاتنیتسکی دادخواهی کرد -هرچند موفق
نشد -و از نیکوالی یِژوف و استالین درخواست کرد جانِ دیگران را نگیرند ،که
حداقل یک مورد با موفقیت همراه بود.
بدینسان کروپسکایا سالِ پایانیِ عمرِ خود را با آگاهی از اینکه بسیاری از
همنسلیهایِ انقالبیاش بهلحاظِ جسمی یا روحی توسطِ رژیمِ استالین تباه شدند
بهسختی گذراند ،و از چشماندازِ نزدیکِ استقرارِ دموکراسیِ شوروی نامطمئن بود.
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تروتسکی که خودش تنها یک سال بیشتر از کروپسکایا زنده بود از تبعید در
مکزیک ،برایِ سنگِ قبر او نوشت:
با غم و اندوهی ژرف با همدمِ وفادار لنین ،با انقالبیِ بیگناه و با غمانگیزترین
چهرههایِ تاریخِ انقالب وداع میکنیم.
 ۱مارس ۹۱۹۱
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رُز پزوتا
آنارشیست و سازمانده جنبش کارگری در آمریکا

8

االین لیدر
برگردان :سپیده اسکندری

آغاز زندهگی
(باید راهی بیابم)
منطقهی "پیل" روسیه که در اواخر سدهی نوزدهم منطقهای پرت و دور افتاده
محسوب میشد ،توسط یهودیانی آباد شد که قانوناً توسط تزارها اجازهی اسکان
دائمی در آنجا به آنها داده شد .آنها  ۹۹درصد از کل جمعیت منطقه را تشکیل
دادند .درست پیش از ترور الکساندر دوم ،در سال  ،۹۶۶۹چهار میلیون یهودی -
تقریباً نیمی از کل جمعیت یهودی جهان -محدود به منطقهای میشدند که شامل
بیست و پنج استان شمالی و غربی از مجموع هشتاد و پنج استان امپراتوری میشد.

۹

این ترجمه ،فصل اول از این کتاب است:
Leeder, Elaine J
The gentle general: Rose Pesotta, anarchist and labor organizer / Elaine Leeder
.Cornell University, 0985
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یهودیان از مناطق پرجمعیت شهری به منظور اجرای برنامهی قتل عام مردم
بیدفاع کوچانده شدند.
به تدریج اقداماتِ محدود کنندهتری از سوی دولت برقرار شد از جمله اخراج از
روستاها ،سانسور مطبوعات ،و سربازگیریِ اجباری از کودکانِ یهودی ،گاهی اوقات
به مدت بیست و پنج سال .تقریباً  ۱۱درصد از تمام یهودیان روسیه در فضایی به
مساحت حدوداً  ۹۶۸.۱۱۱مایل مربع بین دریای بالتیک و دریای سیاه محصور شدند
و یکمرتبه در آنجا ،با محرومیت و سختیِ فراوان مواجه شدند .آنها تنها اجازهی
فعالیت در بازرگانی و صنعت را داشتند و از حقِ داشتنِ زمین محروم بودند .یهودیان
شهروند به شمار میرفتند ،اما شهروند درجه دو جامعه .آنها همچنین گاهی اوقات
در تولید کارخانهای ،درودگری ،لولهکشی و دیگر پیشهها کار میکردند ،تا بلکه در
درون فرهنگی از فقر خام و دردناک جان به در برند.
زندهگی در روستاهای کوچک یهودینشین در مناطق نیمهروستایی که با
عنوان"اشتدل" شناخته میشدند (شهرکهای یهودینشینِ پیش از هولوکاست که
در اروپا در حومهی شهرها ساخته شده بودند) .هزاران نفر از مردم استانهای
منطقهی "پیل" ،اکثراً یهودی ،روابط کمی با دیگر شهروندان روسیه داشتند .این
اجتماعات تحت خطر دایمی حمالت خشونتبار و قتل عام از جهان خارج ،در برابر
این خصومتها که میتوانست هر لحظه غرقشان کند متحد شدند .یهودیان در
ترس و هراسِ از دست دادنِ زندهگیشان عمر میگذراندند و با این حال این
روستاها جهانی شدند تماماً متعلق به خودشان ،که معاشِ عاطفی و حمایت جامعه را
فراهم میکردند .جهانی که با فعالیتهای روزمرهی زندهگی ،از جمله تجارت،
آموزش و پرورش ،و پیشههای فرهنگی میتپید.
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"اشتدلها"اجتماعات پر جنب و جوشی بودند با گرایش به ارُزشهای آن جهانی
(اخروی) .سنتهایِ مذهبیِ یهودی ،فراگیری ،تجارب و زندهگی روزانه را میساختند
و همچنین امید به زندهگی بهتر و قدرت معنوی برای غلبه بر سختیهایی که مرتباً
با آنها مواجه بودند فراهم میکردند .ارتودوکسی دینی تالش میکرد تا یهودیان را
با وعدهی رستگاری و جاودانهگیِ فرد و همچنین آمدنِ مسیح که مردماش را
محافظت کرده و رهایی میبخشد ،از جهانِ خارج جدا کند .دین همچنین ساختار
مشخصی برای یک جماعت ،اتحاد در برابر آزار و اذیتهای گاه و بیگاهِ دهقانان،
تروریسمِ رسمی (قانونی) تزار و قزاقها ،و بادهای اسیدی مدرنیسم که از غرب
میوزید ارائه میکرد .به موازات انجام اصول مسلم مذهبی ،سازمانهای داوطلبانهی
خودیار که هِوراس ( )hevrasنامیده میشدند توسط یهودیان برای کمک به
بیماران ،جمعآوری پول برای نیازمندان ،و آموزش فقرا سازماندهی شده بودند .این
گروهها ،عالوه بر کنیسهها ،نقطه اتکای اشتدلها بودند ،و یک نیروی اجتماعی
واحد را مهیا میکرد.
سنتهای مذهبی به تمام جنبههای زندهگی در اشتدل دیکته میشد .آنها مقرر
میداشتند که مردان دانشمند ،متفکر و معلم باشند ،در حالی که زنان میبایست تمام
توجه خود را محدود به خانه و خانواده کنند .مردان از این وظیفهی شیک ،اهمیت و
افتخار دریافت میداشتند .برای یک مرد کامالً قابل قبول بود که تمام روز را در
( shulکنیسه) صرف مطالعه و دعا کند ،در حالی که همسرش خانه را میچرخاند و
برای حمایت از خانواده پول کسب میکرد .آموزش مذهبی به طور انحصاری برای
مردان بود ،در حالی که از زنان انتظار میرفت مراقب باشند و نمونههایی از احترام
برای کودکان و جامعه ارائه دهند.
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دورهی پیش از ورود به سدهی بیستم به نوبهی خود یکی از نگران کنندهترین
دورهها بود و با وجود هنجارهای سفت و سخت ،اشتدل دور از آرامش بود .در این
جوامع بسته ،ایدههای جدید و نوآورانه ناگزیر گسترش مییافت .هاسکاال
( )Haskalahیا [جنبش] روشنگری یهودی ،برای مدرنسازی سنت و تفکر به
منظور به دست آوردن برابری یهودیان با همسایگان روسیشان به راه افتاد.
ایدئولوژیهای مدرن از یشیوا ها (( )yeshivaمدارس آموزش مذهبی یهودی) در
شهرهایی که تعدادی یهودی زندهگی میکردند ،تا حتا عقبماندهترین روستاها ،با
رفت و آمد دانشجویانی که جوانان یهودی را آموزش میدادند منتشر شدند .بسیاری
از این جوانان اغلب مشتاقانه به ایدهها و جنبشهای جدید چنگ میانداختند .در
حالی که شکنجه و سرکوب دولتی معمول بود ،ایدههای انقالبی سر بر میآورد و
یهودیان با هیجان ،سازمانهای سیاسیِ جدیدی برای پیادهسازیِ آنها تشکیل
میدادند .سنتها به چالش کشیده میشدند و ایدههای جدید رونق میگرفت.
هزاران نفر از مهاجران یهودی در جستوجوی یک زندهگی بهتر "پِیل" را ترک
کردند.
در این جهان [در حالِ] گذار راشل پزوتی (رُز پزوتا) در تاریخ  ۹۱نوامبر سال ۹۶۱۸
متولد شد .او فرُزند دوم از هشت فرُزندی بود که در "دراژنیا" ،شهر کوچک راه
آهنی در اوکراین پرورش یافتند .بر اساس گفتههای رُز ،که شرح سالهای نخستین
زندهگیاش را در کتاب "روزهای زندهگی ما" مینویسد زندهگی در این اشتدل
( )shtetlشاعرانه بود ،و در آرامش و رفاه رشد کرد .گرچه یهودیان آنجا به طور
کلی مرفه نبودند ،اما خانوادهی او یک استثنا بود .پدر و مادرش مغازهی کوچکی را
اداره میکردند که از عمهی بزرگ رُز  -سبا ،که در نتیجهی تغییر در یکی از احکام
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تزار آن را به دست آورده بود -به ارث رسیده بود .داراییها همچنین شامل سهمی از
مهمانسرا و چند تکه زمین در شهر میشد .در فروشگاه آرد ،آجیل ،خرما ،و سایر
کاالهای اساسی ذائقهی غذایی روسی به فروش میرسید .آنها برای استخدام یک
دختر روستایی برای کمک به خانواده به اندازهی کافی دارا بودند ،هم چنین
استطاعت سفارش لباس به خیاط خانوادهگی را داشتند و هر کودک برای تعطیالت
عید فصح به طور کامل سر تا پا نو میشد.
همان قدر که خانوادهاش استثنا بود ،به نظر میرسید که روستا هم تا حدودی
خودش را از آشفتگی شدید ورای مرُزهایاَش سوا کرده است .یهودیان ،لهستانیها،
اوکراینیها ،ارمنیها و آلمانیها همگی در کنار هم زندهگی میکردند .درگیریهای
نژادی در کودکیِ رُز تأثیر کمرنگی داشت .یکی از خاطرات محبوبِ رُز مربوط به
معلمِ چِدِر (مدرسه) او" ،کالمن مالمدِ شلیمازل"(به یهودی ،ناالیق) ،مدیر مدرسهی
ِ
مندل
چِدِرِ ابتدایی بود ،فردی بدبخت .او با حرارت از جودیت ،کفن ساز باستان ،و
خیاط ،که یک بار بر روی لباس سارا برنارد کار میکرده و سارا دستان او را در
دستان خود را گرفته؛ صحبت میکرد .خاطرات او از دوران کودکی ،جذاب و ساده
بودند.
بر طبق رسم خانواده ،خانوادهی پزوتی همهی سنتهای یهودی ارتدوکس را با
احترام رعایت میکردند .در واقع ،والدین به حدی ارتدوکس بودند که کفش کودکان
در روز سَبَت پنهان میشد تا اطمینان حاصل شود که هیچ یک از آنها قواعد این
روز تعطیل را زیر پا نمیگذارند .خانواده هر صبح با هم دعا میخواندند .مادر رُز،
مایسا ،سر خود را میتراشید و کاله گیس یا شایتل (روسری) میپوشید تا برای هیچ
مردی جز شوهرش جذاب نباشد .بزرگترین پسر خانواده ،دیوید ،مرکز توجه
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خواهران بود (توسط خواهران نازپرورده شده بود) .با توجه به سنتهای یهود ،دعاها
(-kaddishکادیش -دعای یهودی که در مدت سه روز در کنیسه یا توسط
بستگان متوفی برای عزاداری خوانده میشود) برای پدر و مادر مرده بر عهدهی پسر
بزرگ خواهد بود .جایگاه او در خانواده برجستهتر بود ،به خصوص که تنها یک مرد
میتوانست نام خانوادگی را حمل کند .پدر او پسر میخواست و همیشه از این که
شش تا از هشت فرُزندش دختر بودند ناراضی بود .استر بزرگترین فرُزند خانواده
بود ،پس از آن رُز بود و بعد ماریشکا (میریام) ،هانا ،دیوید ،لوبا ،آبراهام (یاسلر) ،و
فانیا که پس از مهاجرتِ رُز متولد شد .دو فرُزندِ دیگر پس از تولد جان خود را از
دست دادند.
دخترها کمتر از پسرها مورد توجه بودند ،ازشان انتظار میرفت که کارهای خانه را
انجام دهند و برای روز سبت تدارک ببینند .آنها خودشان از یکدیگر مراقبت
میکردند و مادرشان مایسا مغازه را میچرخاند .دخترِ بزرگ مسئولِ کوچکترها بود
و همهی بچهها عمیقاً نسبت به یکدیگر متعهد بودند .در برگزاری مراسم مذهبی
مشارکت میکردند ،به چهار زبان مختلف میخواندند و به سبک بومی هر فرهنگ
میرقصیدند ،و در جشنهای عمومی شرکت میکردند .توضیحات رُز از دوران
کودکی پر است از تصاویر زندهای از قبیل برهنه جست و خیز کردن در رودخانهی
بزرگی که از وسط شهر میرفت" :هیچکس در دراژنیا لباس شنا نداشت .ما بدون
هیچ لباس و هیچ خجالتی به آب میزدیم .گرچه حمام جداگانه داشتیم ،پسر و دختر
به صف میشدیم و از جوی آب نزدیک  millwheelبه درون رودخانه شیرجه
میزدیم .او گردهماییهای عمومی را به خاطر میآورد که جشنهای اجتماعی
شدند .رقابت برابر با پسرهای محل را به یاد میآورد؛ اثبات شجاعت و ابتکار،
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صفاتی که حس میکرد در سراسر زندهگی به خوبی به کارش میآیند .خاطرات او
سرشار از سعادت و شادی بودند.
در دراژنیا اما همه چیز توام با سعادت نبود .پدر رُز مردی پویا ،نامنظم ،در عین
حال سختگیر و تا حدودی انعطافناپذیر بود .ایزاک پزوتا عضو محترم جامعه بود.
زمانی که بیست و شش ساله بود و مایسا شانزده ساله ،با او که دومین عمو زادهاش

بود ازدواج کرد؛ آنها پس از مرگ عمه سبا فروشگاه را به ارث برده بودند .ایزاک
تنها یک تاجرِ جزء بود و مقدار زیادی از وقتاش را صرف سازماندهی گروههای
خودگَردان در جامعه میکرد ،و مایسا را در انجام بسیاری از کارهای سخت رها
میکرد .ایزاک در طول تعطیالت عید پسح تعاونی "متسا ( ")matsohرا راه
اندازی کرد ،درست هنگامی که به نظر میرسید نانواییهای متسا ()matsoh
مصرف کنندگان یهودی را در منطقه به استثمار کشاندهاند .او بعدها رئیس آکسیا
( )aksiaشد .عالوه بر این ،از آنجا که او هم در آموزش و پرورش سکوالر
تحصیل کرده بود ،اغلب به عنوان یک پزشک غیر حرفهای در جامعه فعالیت
میکرد ،و گیاه دارویی و دارو تجویز میکرد .او بین مردم محلی محبوب بود .با این
حال ،بر طبق گفتههای استر ،خواهر بزرگتر رُز ،ایزاک چندان هم با فرُزندان خود

مهربان نبود .اگرچه رُز در نوشتههای خود هرگز در این باره صحبت نکرد ،استر
احساس میکرد که هم او و هم رُز هر دو به دلیل رفتار استبدادی ایزاک مجبور به
ترک خانه شدند .استر تصمیم گرفت با ابراهیم روبین ،خانه را ترک کند .او از سوی
پدرش احساس طرد شدهگی میکرد و میخواست از روشهای محافظهکارانهی
استبدادیِ او فرار کند .هنگامی که ایزاک استر را به مرُز آلمان میبرد تا استر آن جا
را به مقصد ایاالت متحده ترک کند ،پس از یک سفر طوالنی تنها به سمت او
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برگشت ،نگاه خود را به طور مستقیم به او دوخت ،و گفت" :مواظب خودتان باشید"
و رفت .استر پس از آن هرگز دوباره پدرش را ندید و حدود هفتاد سال بعد ،با گفتن
این داستان میگریست.
زندهگی نامهی رُز مملو از جزئیاتی مانند تنبیه شدن برای خوش نویسی ضعیفشان
حین یادگیری الفبای عبری و روسی است .او همچنین رفتار خاص برادرش دیوید را
شرح میدهد .بهترین غذاهای روی میز نصیب او میشد ،زیرا نگرش پدرش این بود
که دختران ارُزش توجه را ندارند .اگر چه رُز احساس رنجش میکرد ،اما همیشه
موفق به سرکوب آن میشد .او در تمام نوشتههای اش دربارهی خانوادهاش
خیالبافی میکرد و از هرگونه انتقاد از پدرش اجتناب میکرد .در عوض ،او مشتاقانه،
خواندن برای پدر اش را در هنگام در بستر بیماری بودن او و یاد دادن تلفظ و
پیشینهی تاریخی آن چه که مورد بحث بود توسط پدرش را به یاد میآورد .رُز
خودش را به عنوان دختر وظیفه شناسی تجسم میکرد که در فضای گرم و غنی
خانواده و اشتدل پیشرفت میکرد.
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Peisoty family, circa ۹۱۹۹, Derazhnya, Ukraine.

آموزش مهمترین چیز برای یهودیان بود ،و خانواده پزوتی از این قاعده مستثنا
نبودند .رُز در ابتدا همانند خواهران خود در خانه آموزش دید .هنگامی که
تحصیالتاش به پایان رسید ،رُز مسلط به چهار زبان بود .ییدیش (زبان عبری رایج

میان کلیمیان روسیه ولهستان وآلمانو غیره (مخلوطیازآلمانیوعبری)) ،زبان اشتدل
که در خانه صحبت میشد .این زبان ،زبان آوارهگی و زندهگی در تبعید بود .عبری
که به عنوان زبان نماز ،زبان تمام یهودیان بود .این زبان ،زبان مقدسی بود که از
طریق آن تورات و یا کتاب مقدس مورد مطالعه قرار میگرفتند .اوکراینی ،زبان سوم
رُز ،زبانی بود که یهودیان در تجارت و تعامل با همسایگان مورد استفاده قرار
میدادند .در آخر ،رُز به منظور خواندن کتابهای کالسیک و علمی زبان روسی را
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فرا گرفت .او از ترانههای محلی روسیه لذت میبرد و در واقع ،به هر چهار زبان به
راحتی میخواند.
از سال  ۹۱۱۱تا سال  ۹۱۹۹رُز در مدرسهی خصوصی دخترانهی رُزالی دیویدوف
در نزدیکی خانهشان حضور داشت .با این حال اقامتاش در آنجا با حادثهای که
بعدتر منجر به بیماری پدرش شد ،ناتمام ماند و رُز به ناچار مدرسه خصوصی را ترک
کرد .پس از آن او معلم سر خانه گرفت و به طور جدی در کتابخانه پدرش مشغول
مطالعه شد .آموزگار سر خانهی او از دانشجویان سابق یشیوا بود که ایدههای
هاسکاال ( )Haskalahرا آموخته بود .این مردان جوان به سراسر حومههای
شهرها سفر میکردند ،آموزگاران دوره گردی که آموزههای سیاسی و اقتصادی را در
زمانِ گشتوگذارشان منتشر میکردند.
"خواهرم استر این دانشجویان را مالقات کرده بود و به خاطر تماسی که در اودسا با
آنها داشت از کار اخراج شده بود و خیلی زود به محفلی در دراژنیا پیوست که جزیی
از بخش دموکراتیک جنبش طراحی شدهی جایگزین استبداد تزاری و کل حکومت
فئودالیاش با دولتی با یک نظام دموکراتیک بود .جلسات گروه در چند نوبت در
گورستان حومهی شهر ،در کارگاههای پستو ،و در چند خانه برگزار شد .استر مرا به
چند تا از این جلسات برد و استفادهی ویژهای برای من داشت! من به عنوان یک
حامل اعالمیه به کار گرفته شدم .با آنها باد میکردم ،احساس میکردم یک
بشکهی متحرک هستم .این ،راه حلی برای پیشگیری از دستگیری بود ،با این
نظریه که یک کودک میتواند بدون این که بازرسی شود ،عبور کند".
بر اساس گفتههای استر ،رُز واقعاً نمیدانست که چه چیزی حمل میکند؛ او را
برای این کار گول زدند چرا که جوان بود و بی تجربه.
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آموزش سیاسی رُز با خواندن جزوه انقالبی پنهان شدهی پدرش در اتاق زیر
شیروانی و نیز آشنایی خواهرش استر با یک محفل رادیکال آغاز شد .استر که یک
سال از رُز بزرگتر بود ،در طول تابستان پانزدهسالگیاش از اودسا دیدن کرد .اودسا،
شهری بندری در دریای سیاه ،سرشار بود از هنر ،تئاتر ،مد و ایدههای جدید .بار
نخست ،استر پس از بازگشت از سفر ،شروع به صحبت از تحول و انقالب کرد .رُز
به یاد میآورد که پدرش میگفت" :فوراً این نوع حرف زدن را تمام کن .اگر هر
گونه صحبتی باید در این خانه انجام شود ،من آن را انجام میدهم .آن طرز موی
احمقانهات را درست کن .شام بچهها را بده و بفرستشان به رختخواب .ایزاک ،که
فعال سیاسی بود اجازه نمیداد صحبتهای سیاسی آزادانه در خانهاش بیان شود.
گر چه پدر رُز جزوههای انقالبیاش را در اتاق زیر شیروانیاش نگه میداشت ،اما
از ترس امنیت خانواده هر گونه بحث و گفتوگو در خانه را سرکوب میکرد.
ترساش توجیه شده بود .رادیکالها توسط مقامات مورد آزار و اذیت قرار میگرفتند
و بسیاری برای فرار از حبس در گریز بودند .پس از ترور تزار الکساندر دوم در سال
 ۹۶۶۹توسط انقالبیون ،همهی اصالحات محدود شد و یک دوره سرکوب مطلق
برقرار شد .زمان ،زمانِ فعالیتهای آشکار نبود .اما این شدت خشونت ،چیزی از
هیجان دختران و فداکاری برای جنبش نمیکاست .در سال  ،۹۱۹۹در سن چهارده
سالگی ،رُز به عضویت محفل دموکراتیک رادیکال زیرزمینی در آمد و چشم اندازی
را پذیرفت که زندهگی کاریاش را شکل داد .این گروههای رادیکال در زمان
سلطنت الکساندر دوم پدیدار شدند ،اصالحات نسبتاً لیبرال را بنیان نهادند ،سانسور را
کاهش دادند و انتظارات برای بهبود بیشتر [اوضاع] را افزایش دادند .هنگامی که این
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امیدها با عمل منطبق نشد ،نظریهپردازان و مبلغان مختلف برای تغییرات اجتماعی
بیشتر متحد شدند.
در طول دو دههی واپسین سدهی نوزدهم و دههی نخست سدهی بیستم ،یهودیان
خود را در برابر خواستههای متناقض دیدند :جهانی تازه ،در پوشش جنبشهای
رادیکال یا پیشرفتهای فرهنگی ،در تضاد با سنتهای مقدس یهودی .یهودیان با
سوسیالیسم ،صهیونیسم و دیگر ایدئولوژیهای سکوالر بمباران میشدند .قدرت و
صالبت خانواده و سازمانهای اجتماعی کمتر میشد ،و اشتدل جواناناش را از
دست میداد .بحث مبارزهی طبقاتی و انقالب فزون گردید .سوسیالیسم تودهها را به
تحرک وا میداشت و بسیاری از یهودیان احساس میکردند مجبورند به جنبشهای
انقالبیای بپیوندند که برای از بین بردن امپراطوری سازماندهی میشدند.
یکی از آنها رُز بود ،کسی که خودش را دنباله رو سنت انقالبیون بزرگی
میدانست که پیش از او بودند .او آثار میخائیل باکونین را خواند؛ انقالبی آنارشیست
و نظریهپرداز برجستهای که ایدههایاش تأثیر قابل توجهی بر او گذاشتند .باکونین،
معتقد به عمل مستقیم ،راهش را به بسیاری از سنگرهای انقالبهای اروپا باز کرد.
او در مورد الکساندر هرتسن ،شخصی برجسته در رادیکالیسم سدهی نوزده روسیه
مطالعه کرد .ایدههای هرتسن هستهی ایدئولوژیک سنت انقالبی روسیه را تشکیل
داد :او از سرمایهداری نفرت داشت ،از بورژوازی متنفر بود و روش زندهگی طبقهی
متوسط را خوار میشمرد و از پتانسیل انقالبی مردم روسیه مینوشت .رُز همچنین
دربارهی "وِرا فینگر" فعال جنبش نارودنایا وولیا (ارادهی مردم) ،و دیگر فعاالن زن
برجستهی روسیه مطالعه کرد .رُز حریصانه سوابق تاریخی جنبشهایی را که به
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آنها میپیوست را میخواند ،مطالعه میکرد و خودش را با انقالبیون متعهدی که به
خاطر فعالیتشان زندانی و یا در تبعید بودند ،آشنا میساخت.
رُز هم چنین از قهرمانان بیشماری که بیانیه توزیع میکردند ،چاپخانه راه
میانداختند ،سالح جابجا میکردند ،و برای اصالحات اجتماعی در روسیه مبارزه
میکردند کامالً آگاه بود .این "زنان جدید یهودی" الگوهای رُز بودند و در سنین
جوانی سعی میکرد که از آنها تقلید کند.
جذابترینِ آنها زنانی بودند که زندهگی مرفهشان را رها کرده بودند ،لباس
دهقانان ساده میپوشیدند و به میان تودهی مردم میرفتند .برجستهترینِ آنها:

سوفیا پراوسکایا ،سوفیا باردینا ،ایزی هلمن ،ورا فینگر ،و در آغاز این سده ،ماریا
آسپیرین دونوا و کاترین برشکاوسکایا بودند ،کسانی که شهرت جهانی دارند و
میلیونها نفر از دیگرانی که به تبعید رفتند و آنهایی که سرنوشتشان نامعلوم است
و گمنام و بیدفاع بودند.
رُز مشتاقانه در محفل دموکراتیک ،که همچنین یک جامعهی مخفی بود شرکت
میکرد .او اغلب برای اعضای بیسواد گروه کتاب میخواند ،با انقالبیونی که به
شکل ناشناس از روستایشان میگذشتند دیدار میکرد و رویدادهای جهان را با
همپیماناناش مورد بحث قرار میداد .فعالیتهای سیاسی و کنجکاویِ فکریِ در
حال رشدش ،اثرش را بر فداکاری او در وظایف سنتی دخترانه گذاشت .او میگوید:
«من کارهای طاقت فرسای خانه را انجام میدادم و از بچهها مراقبت میکردم ،اما
کم کم فهمیدم که زندهگی یکنواختی دارم .نامههای استر مرا بیقرار میساخت.
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تنها راه فرارم از آن ،این بود که به دقت رویدادهای جاری روزانه و هفتگی
روزنامهها را دنبال میکردم».
رُز به سوی یک زندهگی دوگانه ،زندهگی آبرومند از یک سو ،و زندهگی سرکش و
رادیکال از سوی دیگر کشیده میشد .او دربارهی زندهگیای که میشناخت دچار
تردید شد ،در کنار خانوادهاش ماند و در عین حال در تالش برای استقالل و آشنایی
با کسانی خارج از حوزهی خانوادهاش بر آمد.
زمانی که رُز بدون اطالع خودش به نامزدی پسر همسایه در آمد ،لحظهی تصمیم
گیری فرا رسید .پنجاه سال بعد رُز به وضوح آن لحظه را به یاد میآورد.
یک روز صبح ،ما دور سماور روی میز صبحانه نشسته بودیم و من داشتم به نوزاد
جدید محلول نشاسته و شیر میدادم .بقیهی بچهها مشغول ملچ و ملوچ و فرو بردن
کلوچه دارچینیهای برشته در کاکائوی داغ بودند ماریشکای همیشه خیالباف،
لقمهای بر داشت و یکهو از خندهای غیر قابل کنترل منفجر شد و تمام محدودهی
اطراف اش از محتویات دهاناَش آلوده شد.

پرسیدم "چت شده؟" " دیوانه شدهای یا چی؟""تو داری ازدواج میکنی!" و با اشاره به من منفجر شد." چی داری میگی؟"-باور کن .تو داری ازدواج میکنی .دیشب بابا گفت".
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به نظر میرسید که خواهر کوچکترِ رُز برنامهی پدر و مادرش برای ازدواج رُز با
پسر همسایه به محض بازگشت او از ارتش را شنیده است .رُز به یاد میآورد" :من
مکالمهی کوتاهی با آن مرد جوان داشتم و بدون هیچ تردیدی به این نتیجه رسیدم
که او هم سنخ من نیست .احساس خشم و شورش علیه این نقشهی خودخواهانه مرا
از خود بیخود کرد .تصمیم گرفتم که هر چه هم که بشود ،تن به چنین ازدواجی
ندهم" .
او به شدت تحت تأثیر چشم انداز یک جامعهی عادالنه ،در دست نوشتههای
زنانِ جوانی مثل خودش بود که میتوانستند ازدواج و زندهگیِ سنتی را انتخاب کنند،
اما نکردند.
پذیرفتن برنامهی پدر و مادرم ،یعنی ازدواج من با این سربازِ بازگشته [از جنگ] ،به
معنای خانهداری ،بچهداری و غرق شدن در یک زندهگیِ محدود در یک شهرِ
بازاری بود ،به مانند بسیاری از دخترانی که میشناختم .آنها هرگز فکری خارج از
خانههایشان نداشتند .فکر چنین آیندهای مرا وحشت زده کرد .تمام طولِ روز،
ناخودآگاه مواظب اعمالام بودم ،مرتب با خودم تکرار میکردم " :باید راهی بیابم،
باید راهی بیابم ،باید راهی بیابم.
رُز تمام گزینههای خود را در نظر گرفت.
"در بارهی مسئلهی فرار فکر کردم ،با عضویت در یک حزب انقالبی .اگر این کار را
میکردم ،میتوانستم به هر دستوری که گفته میشد تعهد دهم و هر کاری را که به
من محول شده بود انجام دهم ،حتا اگر منجر به حبس و بیگاری طوالنی مدت در
زمینهای بایر سیبری میبود .احتماالت را سبک و سنگین کردم :خدماتی که احیاناً
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میتوانستم به مردم بکنم و پیامدهایی که در صورتِ اشتباه پیش رفتنِ مسائل
گریبانگیرِشان میشدم ،همان گونه که اغلب برای کارگرانِ مبارز در جنبش زیر
زمینی اتفاق میافتاد " .پس از جستوجوی عمیق قابل توجه ،رُز مخفیانه به
خواهرش استر که چند سال پیشتر به ایاالت متحده مهاجرت کرده بود نامه نوشت.
''صبح روز بعد نامهای طوالنی به او نوشتم و همهی آنچه را که روی قلبم سنگینی
میکرد بیرون ریختم .تمامِ دالیلِ این که چرا باید بدونِ فوت وقت به من کمک
کند را نوشتم و به او گفتم که نباید به پدر و مادر دربارهی این که من در مورد
مشکل خود نوشته بودم چیزی بگوید " .به پدر بگو که دلتنگ خانواده هستی و
میخواهی خواهرت کنارت باشد ...و قول بده که اگر ایاالت متحده را دوست نداشتم
هزینهی بازگشت به خانه را میپردازی .لطفاً هرچه سریعتر این کار را انجام بده".
رُز که احساس میکرد به دام افتاده و هیچ راه چارهای ندارد ،برای این که مطمئن
شود استر به راحتی از کنار اظهاراتاش نمیگذرد ،به تهدید به خودکشی متوسل
شد .با یک تهدید به خودکشی تماماش میکنم تا نتواند نادیدهاش بگیرد .اگر جواب
مطلوب را از او نگرفتم ،اسید کربنیک مینوشم و به همه چیز پایان میدهم".
رُز که تصمیم اش را برای فرار از دام یک ازدواج اجباری قریب الوقوع گرفته بود،
تصمیم گرفت به یک شیوهی اجتماعیِ قابل قبول فرار کند .در انتخاب بین
فعالیتهای انقالبی و انجام آن چه که بسیاری از همسایگان و دوستاناش به طور
مرسوم انجام میدادند ،رفتن به ایاالت متحده تحت راهنمایی و حمایت یک عضو
خانواده ،رُز شورش را انتخاب کرد :او جذب انقالب شد ،اما برای در امان ماندن از
برنامهای که برای او چیده شده بود به خواهرش رجوع کرد تا او را از آن چه
برایاش طراحی شده بود نجات دهد .رُز در این تصمیم عملگرا بود ،بیش از آنچه
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که میخواست بعدها در زندهگیاش باشد .او خودش را به دقت از یک موقعیت
دشوار و از درون مرزهای قابل تلفیق بیرون کشید .او گرچه شاید گرایشهای
انقالبی داشته ،اما مسیر انقالبی را انتخاب نکرد ،در عوض رادیکالی با چارچوبی
مشخص و روشن بود .او نمیخواست درگیر راههای غیر قانونی و یا ممنوعه شود ،او
مصمم به یافتن یک راه بود ،به شیوهای که برای خانوادهاش مورد پذیرش باشد و
بتوانند خودشان را با آن سازگار کنند .در نهایت ،همان کاری که خواهرش چند سال
پیش از او انجام داد.
پدر او با دختران ارشدش بسیار قلدرانه رفتار میکرد ،نخست استر و سپس رُز .با
این حال رُز نسبت به او خشمناک نشده بود .او دربارهی پدرش از روی عالقه و با
خاطراتِ خوب و گرم صحبت میکرد .جوانیاش با یکنواختی و کارِ پر زحمت پر
شده بود .اما همانگونه که خودش میگفت ،بیسابقه بوده که خودش به طور
مستقیم سرکشی کند .داستان رُز در تضاد قابل مالحظهای قرار دارد با آن چه که
بعدتر الگو و دوست نزدیک اش "اِما گلدمن" به یاد میآورد؛ فرار از دست پدری
مستبد .گلدمن ،بر خالف پزوتا ،خودش را به عنوان یک "بچهی سر راهی تنها و
ناشاد " به تصویر میکشد ،که با "صخرههای سخت و سرد" احاطه شده ،تنها با
خدمتکاران احساس آرامش میکرد" .او رفتار ناخوشآیند پدر و تمایل همیشگی
خودش به فرار از طغیان شدید خشم استبداد پدر ساالر را به یاد میآورد .هنگامی
که هلن خواهر گلدمن در سال  ۹۶۶۹آمادهی ترک روسیه میشد ،اِما که ایمان
داشت نمیتواند از دست دادنِ خواهر را تحمل کند و میخواست از دست پدرش
فرار کند ،صحنهی دراماتیکی را به نمایش گذاشت :خواهش کردم ،گریه و التماس
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کردم و در نهایت ،تهدید کردم که خودم را به مرداب میاندازم .تا این که در نتیجه
[پدر] تسلیم شد".
گلدمن و پزوتا -هر دو -میخواستند از سرنوشتی که در صورت باقی ماندنشان در
خانه در انتظارشان بود فرار کنند ،در حالی که پزوتا تصمیم گرفت بی سر و صدا و با
برنامه و سیاستگری این کار را انجام دهد ،گلدمن سراسیمه و آشفته شد و نمایشی
به راه انداخت .این تفاوت در سبکِ بازی به طور مستمر در طول زندهگی این دو زنِ
آنارشیستِ به ظاهر مشابه بروز کرد .پزوتا کار در اتحادیه و نهادها و انجمنهای
اجتماعی قابل قبول را انتخاب کرد ،در حالی که گلدمن از هنجارها و نهادها عبور
کرد .در واقع ،گرچه آنها از ریشههای مشابهی میآمدند ،به علت تربیت و شرایط
زندهگی غیر مشابه ،زندهگیشان در مسیرهای کامالً متفاوت پیش میرفت.
پدر پزوتا شاید قدرتطلب بوده باشد ،با این حال ،او همچنین یک انسان فرهیخته
بود ،رهبری قابل احترام در جامعهاش .پزوتا به او با احترام مینگریست و کماالت او
را ارج مینهاد .مشهود است که گرما و احترام بین آنها وجود داشت .پدر به او
خواندن و فکر کردن را آموزش داده و ظرفیت فکری او را تقویت کرده بود ،کامالً بر
خالف آن چه پدر گلدمن انجام داده بود .رُز برای رفع نیازهای خود ،به دقت
برنامهای چید تا پدرش نتواند مخالفتی بکند ،الگویی که او توانست بعدها در رابطه با
مردانِ در قدرت باز تکرار کند .او گرچه با آنها اختالف نظر داشت ،اما با دقت
شرایطی را مهیا میکرد که در آن میتوانست با کمترین مقابلهی ممکن به اهداف
خود برسد.
رُز با برنامهی متفکرانه طراحی شدهاش پیش رفت:
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نامه را در ایستگاه راه آهن پست کردم ،و به مردی در واگن نامه در یک قطارِ در
حال حرکت دادم .در خانه طول مدتِ دریافت پاسخ را برآورد میکردم .پنج روز برای
پست به لهستان روسیه ،اتریش و آلمان و سپس حدود دو هفته برای نیویورک ،با
فرض تأخیر در حرکت کشتی بخار به سوی آن شهر .به خودم میگفتم "استر
بیدرنگ وارد عمل خواهد شد" .پس باید در شش یا هفت هفته یک پاسخ آماده
کنم".
پزوتا همان طور که منتظر پاسخ بود ،تشویشاش را با تعبیرهای خوشبینانه کم
میکرد .به خودش میگفت "پیغامی برایت در راه است" .چیزی که بیصبرانه
انتظارش را میکشی .نگران نباش .به زودی خواهد رسید و قلباَت را شادمان
خواهد کرد ....همه چیز همان گونه که تو میخواهی تمام میشود".
در عرض تنها چهار هفته ،پاکت بزرگی از ایاالت متحده رسید .نامه و بلیت کشتی
بخار به نیویورک از طریق شهر آنتورپ در بلژیک ،عمیقاً پدر و مادرش را آشفته
کرد .آنها احساس میکردند که رُز داشت آنها را رها میکرد ،و از این که از آنها
و زندهگی در دراژنیا ناراضی است میترسیدند .نُه ماه زمان برد تا پدر و مادر رُز
اجازهی رفتن را به او بدهند؛ آنها در نهایت تنها زمانی موافقت کردند که مادر
ایزاک میخواست به ایاالت متحده برود .رُز به وجد آمده بود؛ هیچ عروسی
اجباریای در کار نبود و یک زندهگی جدید داشت شروع میشد.
رُز در زندهگی به طور آشکار در یک مسیر رادیکال پیش میرفت .او با کسانی که
معتقد بودند آزادی تنها در نتیجهی یک انقالب اجتماعی صورت میگیرد همگام
شد؛ او یک نظم اجتماعی مبتنی بر برابری برای همه میخواست .پدرش پیشتر با
کارهای خیریهاش در جامعه ،به او دربارهی توجه به انسانیت آموزش داده بود.
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رابطهی خویشی در زندهگی خانوادگیاش ،با گرما و محیط دوستانهاش ،تصویری از
ایدهآل رادیکالی که او بعدها میخواست توسعه دهد را نشان میداد .اما پدر رُز با
رفتارهای پدرساالرانهاش ،هم چنین نیاز به مبارزه در برابر قدرت ناعادالنه را با
زیرکی و برنامهریزی دقیق در او به وجود آورد ،یک الگوی پاسخ به قدرت که
خودش به طور مستمر مانیفست زندهگیاش بود.
از زمان ترور الکساندر دوم تا وقوع جنگ جهانی اول ،تقریباً یک سوم از کل
یهودیان شرق اروپا به ایاالت متحده مهاجرت کردند .در اکتبر  ۹۱۹۹رُز به هزاران
نفری پیوست که سفر میکردند .یک بار دیگر او آن چه را قابل قبول بود انجام داد.
او موفق به فرار شد ،اما بسیار با احتیاط و تحت مراقبتِ چشمان تیزبین مادر بزرگ.
پدرش او و بابوشکا (مادر بزرگش) را تا مرُز آلمان همراهی کرد ،همان گونه که استر
را .ایزاک از ترس ربودن و به فحشا کشاندن رُز توسط "بردهداری سفید "،حفاظت و
راهنمایی وی را با همراهیاش فراهم آورد .در واقع ،ترساش موجه بود :در آن زمان
میزان فحشا در جامعهی یهودی مهاجر در حال رشد بود .در شهر نیویورک بین
سالهای  ۹۱۹۹تا  ۹۱ ،۹۱۹۱درصد از زنان روسپی بازداشت شده یهودی بودند،
جمعیتی که حدود یک سوم یهودیها را تشکیل میداد.
در مرز ،رُز متوجه شد که شاید هرگز پدرش را دوباره نبیند؛ هر دو در آغوش
یکدیگر سخت گریه کردند .در حالی که از او جدا میشد گفت "پدر عزیزم ،لطفاً
مرا ببخش و مواظب خودت باش .در آخرین لحظه ،همان طور که به او
مینگریستم ،به نظر میرسید به یکباره پیر شده بود .لحظهای ایستادم ،مردد،
سپس خودم را مجبور به رفتن کردم ،مستقیم به جلو .من انتخابم را کرده بودم؛..
امکان برگشتی نبود .درهای پشت سرم بسته شده بود ،گذشتهام را باخته بودم".
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رُز و مادر بزرگاش سبک سفر میکردند .آنها بلیت درجه دوم کشتی فنالند را
خریدند ،بر خالف بسیاری از مهاجران روسی ،از جمله استر ،که مجبور به رفتن به
قسمت درجه سوم کشتی بودند .آنها با خودشان قوری چای ،چای ،غذا ،رختخوابی
برای استر ،چند پتوی وارداتی از وین و یک دیوار فرش قفقازی را با تصویری از
یک ببر در اندازهی واقعی بر روی زمینهای مشکی داشتند.
رُز در ساک کوچکاش ده روبل (پنج دالر آمریکا) داشت .رُز در کشتی با همه چیز
آشنا شد و از آزادی شگرف تازه یافتهاش لذت میبرد .بلیت درجه دوماش به او
اجازه میداد بدون رفتن به جزیرهی آلیس ،به طور مستقیم وارد نیویورک شود .در
این زمان ،در پروسهی مهاجرت ،ناماَش به رُز پزوتا تغییر یافت .او در خیابان بیست
و سوم بارانداز با خواهر اش دیدار کرد ،و [خواهرش] بالفاصله او را به آپارتمان
خیابان نود و هشتم در شرق خیابان پنجم برد .رُز در آغاز یک زندهگی جدید بود .رُز
انتخاب کرد که شکل ستمگرانه و تصمیمگیرانهی پدرش را ترک کند .او برای
نخستین بار ،در برابر اقتدار پدرساالرانه ایستاد و برنده شد.
بین  ۹۶۶۹تا  ۹۱۹۱نزدیک به دو میلیون یهودی -بیشتر از شرق اروپا -به ایاالت
متحده آمدند .در اکثر موارد ،اعضای یک خانواده بودند که همگی با هم برای
زندهگی آمده بودند .مهاجرت به طور کلی حرکتِ جوانان بود .در همان زمان رُز به
این صفوف پیوست ،بسیاری از تحصیل کردهها مهاجرت کرده بودند .رُز جزیی از
گروههای مهاجری بود که بین سالهای  ۹۱۱۹تا [ ۹۱۹۱به آمریکا] رسیدند .آنها
در برابر بازخیزی [جنبش] آگاهی و روشنفکری یهودی بیپناه بودند .گرچه آنها
اعضای یک گروه قومی مهاجر بودند ،اما با دانش دقیق از سیاستها و فرهنگ یهود
وارد شدند ،که در انطباقشان با جامعهی آمریکایی مؤثر بود.
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