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1960-1976، »2، به نام «خرابکچچار خچچانگی:  دیچچد فمنیسچچتی در مچچورد چچچپروبرتا سالپردرباره ی کتاب 
 صفحه.236)، 2014(توسکان: نشیه ی ادبی آنافرا، 

انگیز تین جنبش اجتمیعی در تاریچچخ ایچچال ت متحچچد اسچچت، شچچگفتجا که موج دوم فمینیسم بزرگاز آن
 نوشچچته شچچده70 و اوایچچل دهه ی 1960است که تعداد زندگی نامه  هایی که توسط فعالن اواخر دهه ی 

 نچچونه ای مس ت بخشروبرتچچا سچچالپرت از دو جین است. در این بین، «خرابکار خچچانگی» اثچچر است، کم
 ی یک تحلیچچلاست، به خصوص بدین خاطر که به خوبی، اغلب با طنرپردازی، نوشته شده است، و ویعده

 را3 سالپر «آزادی زن، تاریچچخ و سیاسچچت جچچاری»1972 دهد. در سال فمینیستی ضد-امپریالیستی را می
هچچال ی او برای اولین بار هچچم نوشچچته های مچچردان رادیکچچال همچچچون مقچچاله ی ویراستاری کرد. مجمویعه

 «مارکس و انگلس در باب آزادی زنان» و هم نوشته های زنان رادیکال همچچچون «آنارشیسچچم» و4دریپر
 شد. را شامل میاما گلدمنمقال ت دیگر از 
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1976 تچچا 1960 های چپ گرا از سال فمینیستی در مورد طیفی از سازمان«خرابکار خانگی» مشاهده ای
ییاست : جنبش دانشجویی در اسپانیا، جنبش چپ نو در ایال ت متحد، حزب سوسیالیستی رپورتو ریکوی

الی لیچبال در مارکسیست-لنینیسچت در ایچال ت متحچد و رپورتچچو ریکچو، و یچک گچروه از متفکچچران رده ب
)، که او به یعنوان کارآموزی رپچچسIPSواشنگت دی.سی.، واحد آمریکای لتین انجمن مطالعا ت سیاست (

 تر هستند و تصویری کامل تر از کارکرد. فصول اولیه ی این ثر اساسی از فارغ التحصیلی در آن جا کار می
اش رپرورش یافت.  دهند، و این که چگونه آگاهی فمینیستی و مارکسیستیو افکار او می

، بچچزرگ شچچد؛نیوجرسچچی، در کالدول در اجتم ع سفید طبقه  متوسطی در حومه ی 1950سالپر در دهه ی 
ت و ارزش15جایی که به لحاظ مسچافتی تنهچا  ل، امچا به لحچاظ جمعی یی مایل  مای ا شچهر هچای قچچوم ا ب ه

 فاصله  دارد. او یکی از معدود دانشجویان یهودی، و اغلب تنها دانشجوی یهودی بود، اگرچچچهنیویورک
کوچک؛ که با این وجود هر روز صچچبح او را، چشمن آبی، کک ومک، و بینی با موهای قرمزیهودی ای ”

 در5 خواندنچچد“. هنگچچامی که مچچادر یکچچی از دوسچچتان تشچچویق کننده اشمییچچک «دخچچت یهچچودی کچچثیف» 
 بایچچد همه ی یهودیچچان را می کشچچت“، یچچک تشچچویق کننده ی دیگچچر ازهیتلچچردبیرسچچتان اظهچچار کچچرد کچچه ”

رس اظهارنظر کرد که منظور مادر دوسچچت ش او نیسچچت، و موضچچو ع کنچچار فاصله ای دور با صدایی گوش
ای در، یک شهر ممنویعه بود: حضور هیچ یهچچودی کالدول، شهری در جوار شملی 6اسکسگذاشته شد. 

مجاز نبود.این شهر 

ه اشچتاک بحث  وی در مورد این یهچچودی -سچتیزی گیراسچت. او ایچن خارهچای مانچدگار را بچا هیچ کچس ب
 تر و منحصچچبه فردتر سچچاخت، امچچا کند که انزوا از خانواده و دوسچچتان او را قچچوینگذاشت. وی ادیعا می

یی انتقچادی ای را بپرورانچچد کچه در ببرنچچدگ بایعث شد به کسی ایعتمچچد نداشچچته باشچد، و بچه او کمچک کچچرد 
 مطچرح می گویچدسالپر طور که خود  آمد. همنها و محافل سوسیالیستی به خوبی به کارش می دانشگا ه

”من حساسیت تیزگشته و هوشیاری یک بیگانه را رپرورش دادم، اما بیگانه ای غیر-ارادی بودم“. او ایچچن
 و7تحس تفاو ت را ایعتبار می بخشد، حسی که در نهایت او را به بدل شچچدن بچه یچک غیچچر-کانفورمیسچچ
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ا این کچه او بچه سچازمانرادیک تی ب  هایی تعلچق داشچت، حچسالی جویای یعدالت اجتمیعی سوق داد. ح
 اش حفظ کرده است. کنیم که او این موقعیت تنهابودن را در ساس زندگیمی

نویسد که بیشت با رپدرش همسان بود، و او را اولین الهام بخش فکچری خچچودش می نامچچد. مچچادرش او می
 خواست باشد: یک زن اسیر در «راز و رمز زنانه». رپدرش او رانایند ه ی تام آن چیزهایی بود که او نی

بارپرای  بارپرا ساخت. وی می نویسد که وقچچتی8متورپولیتبا شهر نیویورک و   آشنا کرد و از او یک شیفته ی 
 توانسچچت خچچودش را از نظچچر یعچچاطفیرپدرش به طور ناگهانی فو ت کرد، او فهمید که فقط درصچچورتی می

ین چیچچزی سرپا نگاه دارد که نیازهای خانواده اش را نادیده بگیچچرد. او ”یچچاد گرفچچت کچچه اگچچر شچچم خواهچچا
هستید، بایستی خودتان برای آن مبارزه کنید و روی هیچ کس دیگری حساب نکنید“. او بعدها رپی برد

 شد.که این درک به یعنوان «فردگرایی شدید آمریکایی» شناخته می

ح چچ در ایچچنمارتچچا تقدیم کرد. با ایچچن حچچال, 9گی و مارتا کتابش «آزادی زن» را به دو خواهرش، سالپر ش
آورد؛ وگرنچچه هیچچچ ذکچچری از  شود که دخچچتش را از بیمرسچچتان بچچه خچچانه می تنها زمانی ظاهر می10حال

 در کتچچابش بچچا یعنچچوان «خچچواهر و، فمینیست انگلیسچچی،11جولیت میچلخواهر و برادرش وجود ندارد. 
 کچچرد نقچداش که فقط بر رپچچدر و مچچادر تاکیچچد می  را برای بینش خانوادگی سلسله مراتبیدفروی چچ،12در»برا

تر اسچت. شچاید  یابد که رابطه ی افقی با خچچواهر و بچچرادر حچتی چنچدین بار قچابل توجه درمیمیچلنود. 
یی کتاب   بخشید.  را بهبود میسالپربحث از روابط افق

یعلوه براین، هیچ  یعاشق یا دوست نزدیکی به طچچور یعمیچچق مچچورد بحچچث قچچرار نگرفتچچه اسچچت. دوسچچتان و
 رونچچد. مخچچاطب آینچچد و میهچچا [در ایچچن اثچچر] میهمکاران وجود دارند، اما در رابطه با کار اوست که آن

نند؛ آیا او هرگز دخچچتش را دیچچد، آیچچا در نگهچچداری از او ممکن است در مورد رپدر دختش در شگفت ما
 کرد؟کمک می

 گنجاند. او معلچچم اسچچپانیایی تاثیرگچچذاری در دبیرسچچتان معلمن مهمی را در خود میسالپرزندگی نامه ی 

8 Metropolitan Opera
9  Martha and Gay
10 Autobiography
11 Juliet Mitchell
12 Siblings
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یی رپیش  نواخت. این مچچرد لتیچچن، آورد که برای کلس گیتار میرویی را همراه خود داشت که مرد اسپانیای
ها بزرگ شده بچچود، بچچدل بچچه رویچچای) با آنسالپرتیره رپوست و احساسی، در تقابل با بلوندهایی که وی (

 به او رپیشنهاد کرد که یک دکچچتا در دانشچگاهبوستونرمانتیک او شد. تنها استاد مؤنث اش در دانشگاه 
 بگیرد. او به این دانشگاه رفت، سخت مطالعه کرد، و تام نره های «الف» را به دسچچت آورد،هاردوارد

اما وی به تدریج احساس بی ارتباطی و نارضایتی کرد. استادی به او رپیشنهاد کرد که بچچه اسچچپانیا بچچرود و
ییکمی درس بدهد.  او رپی برد که یهودی بودن در آن جا از امتیاز بیشتی برخوردار است تا یک آمریکای

اا روشنفکران برازنده، بچچرخل ف ین انگلوساکسون سفید بودن، و این که مردان اسپانیایی، مخصوص رپروتستا
ی متوسچچط ازدواج  از اقشچچار بچچالی طبقهگابریچچل او با یافتند. مردان ایال ت متحد او را بسیار جذاب می

کرد و به طور جالب توجهی در اسپانیای فاشیستی و فرانکوگرا از طریق سیاست مخالفان جناح چچچپ و
از نظر سیاسی آگاه شچچد. در اسچپانیا بچچود کچچه او یچچکها رپیوست، قدر ت دانشجویان معت،ض، که او به آن

آگاهی طبقچچاتی ابتچچدایی از هچچر دو چشچچم انداز مارکسیسچچتی و فمینیسچچتی بچچه دسچچت آورد. ایچچن فصچچل
گیرد. با  مادرید و هیجان شورش دانشجویی را به خو د می های و مزه سگرم کننده و اصیل است و طعم

ال بخشی از جنبش.این که او قدر ت گروه را برای مدتی احساس می  کرد، اما نه اسپانیایی است و نه کام

ی متوسط که بچا دخچچالت دائچم رپچدر بعد از شش ماه زندگی به یعنوان همس مردی از اقشار بالی طبقه
اش خسچچته کننده شچده و آغچچاز بچچه تحمیچچل هزینه هچچای  همراه بود، وی احسچاس کچچر کچچه زنچچدگیگابریل

 هچچای فمینیسچچتی اش را برافراشچچتهجسمی و روانی بر وی کرده است. این وضعیت همچنین باید رپروبال
شچچد ی شچچوهرش خچچم میباشد. او به ایال ت متحد برگشت، سپس به مادرید جایی که زیر بار خچچانواده

ت از همه با یچچکبازنگشت، بلکه به بارسلونا رفت. با روشنفکران چپ و کمونیست ملقا ت کرد، و مهم
 ی شایط زنچچان، دیدار کرد که جسورانه درباره13کارمن مارتین گایتنویسنده ی هنجارشکن فمینیست، 

 کرد. هراندازه که برای یک سخنانی که از او دیعو ت شده بچچود تچچا در مچچورد زنچچاندر اسپانیا صحبت می
 کرد، آگاهی فمینیستی اش رشد می کچچرد: ”امچچا مچچن حچچتی همچچن موقچچعخواند و تحقیق می ارائه کند می

دانستم که آن یعرصه ای که من در ترویج تغییر رپیشو برای زنان مؤثرتر خواهم بچچود در دانشچچگاه و می
جا بودند و محرک  برای شورش از ایچچن حچچوزه برآمچچده های من آنبرای زنان طبقه ی متوسط است. ریشه

13 Carmen Martin Gaite
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بود“.

 های یعظیم در زنچچدگی زنچچان از جنبچچش آزادی بخچچش زنچچان برآمچچده اسچچت، نچچه از زنچچان دربیشت رپیشفت
،17نچچائومی ویسچچتین، 16امچچی کسچچلمن، 15لینچچدا گچچوردون، 14سارا ایچچوانزدانشگاه. بسیاری رپرفسورها مثل 

 نیز فعالنی در جنبچچش آزادی بخچچش زنچچان بودنچچد.20کارول جیاردینا، و 19الن ویلیس، 18مارلین دیکسون
اا بیرون از دانشگاه بود. جنبش آزادی بخش زنچچان70 ی  و دهه1960 ی ها در اواخر دههفعالیت آن  اساس

 هچچای اجتمچچیعی، فرهنگچچی، قضچچایی، و در بیشچچت رپیروزیNOW(21و «سازمان بین الللچچی بچچرای زنچچان» (
های فچچدرال ، دسچچتورالعمل1973قانونی رپیش گام بود، از جمله: مشویعیت جزئی سقط جنیچچن در سچچال 

یعلیه یعقیم سازی قهرآمیز، قوانین سپر تجاوز که زنان را به تحت رپیگرد قانونی قچچراردادن متجاوزان شچچان
فت هایی درتشویق می کرد، برنامه  های اقدام ایجابی که به هد ف برطر ف ساخت تبعیض بودند، و رپیش

ان زنچدگی  می یوه هایی کچه زن د، لبچاسارتباط با برابری دسچتمزد. دسچتاوردهای بسچیاری نیچز در ش  کنن
 چرخانند وجود دارد که کمت به چشم می آینچچد. شان را می بینند و زندگی رپوشند، برای آینده رویا میمی

یه ارتقای آگاهی یا کنچش مسچتقیم بچچرای آزادی زنچچان نپیوسچچت؟ آیچچا او فکچچرسالپرچرا   هرگز به یک گرو
توانند به وی چیزی یاد بدهند؟ ها می کرد که آننی

 در یعضویت در یک گروه فمینیستی به حضورش در «کنفرانچچس دانشچچگاهسالپر ی مستقیم اولین تجربه
 ها در دانشگاه تشکیل شچچده بچچود،ادیکالهمی که در اصل از ربرمی گردد، سازمان م چچچچ NUC(22نوین» (

 رود. زنچچان در ایچچن به نچچدر ت نچچامی از آن می1970 و 1960ی سازمانی که در مقال ت مربوط به دهه  ها
 داد و اسنادی را در آرشیوهای خصوصچچی در های شفاهی انجام می مصاحبهسالپرگروه برجسته بودند. 

مورد «کنفرانس دانشگاه نوین» از بایگانی بیرون می کشید که گمن می کرد برای مورخچچان آینچچده مهچچم
خواهند بود. ماموریت «کنفرانس دانشگاه نوین» یعبار ت بود از نظریه رپردازی در مورد یک شکل جدید
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امریکایی از سوسیالیسم و جایگزینی ”نظامی آموزشی و اجتمیعی که ابزاری برای ستم جنسی و نژادی
بود با نظامی که به مردم تعلق داشت. «کنفرانس دانشگاه نوین» بنا بچچود کچچه بخچچش آمچچوزش یعچچالی از

 شد باشد“. اکنون ممکن است این ایده وهمی به نظچچر آیچچد،حزب سوسیالیستی که هنوز باید خلق می
، زمانی که انقلب در جریان بود، این گونه نبود.1970 و 1960اما اواخر دهه ی 

دادنچچد. در طچچول یچچک تابسچچتان در  هر دو در دانشگاه رپیتسچچبورگ درس میگابریل و روبرتادر آن زمان 
 با بچچا ایچچن کچچه سچچعی کچچردروبرتا یعاشق زنی اسپانیایی شد و گابریلمادرید که آن ها از هم جدا بودند، 

شیک  جنسی و یعشقی داشته باشد، امچچا هرگچچز دوبچچاره یچچک رابطه ی جنسچچی جچچدی نداشچچت. او خچچود
فت   بچچاروبرتچچامی نویسد که خودکفا بود و هرگز درخواسچچت نفقچچه نکچچرد. رابطه ی مهچچم در حچچال رپیش

 نونه ای از مادران مجردسالپر بود، که در حال حاض یک وکیل متأهل و دارای فرزند است. آنادختش 
بسیاری است که کودکان کامل و سال رپرورانده اند، البته این امر در مورد وی بچچه کمچچک یچچک رپرسچچتار و

معلم سخانه ی کودک و همچنین شغلی با درآمد بال صور ت رپذیرفته است.

 در مرکچچز کنچچش فمینیسچچتیآنچچا به طور مفصل در موردش می نویسد، سالپردر رابطه با آخرین کاری که 
لسچچا ت در موسسچچه بعچچد از سچچایعت رپنچچجقرار دارد. ج چچIPS(23 در «موسسه ی مطالعا ت سیاسی» (سالپر

اا با بعدازظهر تشکیل می  گویچچد از میسچچالپر وقت می گذرانچچد. آنا شدند، یعنی در زمانی که او مخصوص
یب برگچچزاری آن جایی که یعبارا ت هیچ تأثیری بر مردان نداشت، وی با انجام یک کنش [به زمچچان نامناسچچ

، درخواست کرد تا آنای غچچذانخورده راآنا، رپرستار و معلم سخانه ی مرسدسجلسا ت] ایعتا،ض کرد. او از 
 کچچرد. بعچد از آن جلسچا ت یک سه نالید و گریه آنابه جلسه ی سایعت رپنج بعدازظهر در موسسه بیاورد. 

هچچای  شدند و «یعملیچچا ت آنچچا» مچچوفقیت آمیز بچچود. او دربچچاره ی کچچار و موفقیتدر طول روز برنامه ریزی 
دیگرش در «موسسه ی مطالعا ت سیاسی» کمت توضیح کاملی ارائه می کند یچا شچچواهد و جزئیچچاتی بیچان

می کند.

دید، موشکافانه اسچچت. وی نقد او بر چپ نو، که او آن را به یعنوان یک جنبش فرهنگی و نه سیاسی می
نویسد:  می

23 Institute of Policy Studies
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نیچچروی رانشچچی چچچپ نچچو تعین یچچابی ای بچچود در راسچچتای یعامچچل تغییچچر خچچود بچچودن و”
یم آمریکا از دهه ی   [بچچه بعچچد]1930طردنودن آن ساختار اقتدارگرایی که در چپ قدی

ین حفچچظ اهچچدا ف می دیدند... فقدان تاس با افراد باتجربه ی چپ به معنچچی دشوارشچچد
بلندمد ت در دیدرس بود. این یکی از یعلل کنش هچچای خشچچونت بار جبان نارپچچذیری بچچود

 هچچای بلفاصچچله،که به واسطه ی س خوردگی حاصل از ناکچچامی در نائل شچچدن بچچه رپیروزی
مانند رپایان دادن به جنگ ویتنام، برآمده بودند، امری که مرگ چپ نو را تسیع کرد“.

 به کوبا سفر کرد، سفری کچچه ویفیدل کاستواو از طریق «کنفرانس دانشگاه نوین» در آغاز حاکمیت 
 هایآن را به یعنوان «رپاداش جادویی» اش برای ص ف نظرکردن از حق ازدواج توصیف می کند. کوبا چشچچم

 هچچایی مختلچچف داشچچت، واو را در برابر کارائیب و آمریکای لتین گشچچود. کوبچچا، بچچرخل ف اسچچپانیا، رنگ
اا سفید «کنفرانس دانشگاه نوین» دارای یچچک «آفریقچچاییت » بچچود. گچچروه24برخل ف هیئت نایندگان تام

یی زنان» دیدار نود، فدراسیونی که تام سازمان  های زنچچان انقلبچچی را گچچردهم آن ها با «فدراسیون کوبای
 بود. اگرچه زنان در آن جا اسلحه حمچچلرائول کاستو همس ویلم اسپین آورد؛ برای نونه، رئیس  آن می
 به سیعت متچچوجه نچچابرابری جنسچچیتی شچچد. وی مشچچاهده کچچرد کچچهسالپرکردند، اما چشم فمینیستی  می

 های دیگر برای ورود زنان مسدود بودنچچد، کچچه او آن را یچچک «مچچدلنیمی از رپزشکان زن بودند، اما شغل
 به قدری تحت تأثیر این سفر قرار گرفت که همچنان بخچچش بزرگچچی از اثچچرش راسالپرنامد.  شوروی» می

به مطالعا ت کارائیبی و لتین اختصاص داد. این فصل مفصچچل و سگرم کننده اسچچت؛ او حچچتی دربچچاره ی
گروه شان از «کنفرانس دانشگاه نوین» و سیاست شان [در این سفر] طنزرپردازی می کند.

یس اولین برنامه ین در این کشور در ایچچالت سچچن گام بعدی او، بدل شدن به رئی ین خودگردا ی مطالعا ت زنا
 تنها اسچچتاد تچچام وقت باشچچد،سالپر بود. قرار بود دانشجویان برنامه را اداره کنند و 1970دیگو در سال 

موقعیتی مخاطره آمیز و رپیچیچچده کچچه منتچچج بچچه بسچیاری برخوردهچچا شچد. بچچالبردن وجچچوه بچچرای برنچچامه
کنچچد،  طور که وی به وضوح اشچچاره می بود. همنفورد و راکفلربه  معنای توسل به بنیادهای بزرگ مانند 

اختارهای حکومچتی ا س ان ی ن سنوشچت زن ه تعیی این بنیادها سهمی در وضعیت موجود داشچتند و ب

24 Africanity

7



PRAXIES.org                                                                                                                        داستان یک فمنیست ضد-امپریالیست

دموکراتیک یعلقه مند نبودند.

چچچه او نزا ع هچچای کچچوته فکرانه ی یا دانشجویان، رئیس دانشچچکده از آنروبرتادر همین حین، بدون اطل ع 
 ی مشچچورتی دانشچچکده» متشچکل از چهچار اسچتاد مچرد و دو دید خسته شده بود، و یک «کمیتهزنان می

 گوید، ”من کم کم حسی ماننچچد یچچک میروبرتااستاد زن برای اداره ی برنامه منصوب کرد. همن طور که 
 گردان داشتم: محدود در مولفه های از رپیش تعریف شده و همچچراه25 ی شکل نایتکه شیشه درون لوله

 ها بعچچد نویسد کچچه سچچالبا تکان خوردن های ناگهانی به اطرا ف بدون هیچ جهت و راه خروجی“. او می
وقتی که رپرونچچده ی خچچود در ا ف.بچچی.ای. را بدسچچت آورد، دریچچافت کچچه ایچچن آژانچچس در ایچچن مچچداخله ی
خورده از فقچچدان سچچاختار و اسچچتاتژی روشچچن در تفرفه افکنانه دست داشچچت. یچچک سچچال بعچچد، وی ”س

ی مطالعا ت زنان نورپا و در کمک رسانی به جامعه“ سچچن دیگچچو را تچچرک کچچرد. او نچچتیجه می گیچچرد، برنامه
ی آموزشچچی رپایچچا برقچچرار کچچرد و ”بزرگتین دستاورد من این بود که یعضو گروهی بو ده ام که یچچک برنچچامه

 و برخچچیسچچالپر تواند یک حرفه ی آکادمیک شدنی باشد“. با این حچچال،  ی زنان مینشان داد که مطالعه
توانست همچنین سبب وقو ع تغییچچرا ت اجتمچچیعی شچچود.  کردند که مطالعا ت زنان میدیگر احساس می

 گویچچد، مچچن به نحچچوی توانست اتفاق بیفتد، نچچزد وی روشچچن نبچچود. او میاین که چگونه این تغییرا ت می
ی  کنچچم کچه ”مطالعچا ت زنچان در حچال بدل شچچدن بچه بخشچی از شچاخهتاحچدودی سچاده لوحانه  فکچر می

آکادمیک یک حزب سوسیالیست جدید بود“. چه چیزی  می توانست بایعث شده باشد که چنین فکچچری
 رسچچیم، بلکچچه تفکچچری آرمان شچچهری می بینیچچم، کچچهبکند؟ ما به هیچ تفکر سوسیالیستی در این فصل نی

به کلی قدر ت دولت را نادیده می گیرد، و این امر را که این یک دانشگاه دولتی است.

 بود، که در تقابل کامل با مطالعا ت زنانPRSP(26کار بعدی او با «حزب سوسیالیست رپورتوریکویی» (
 گوید ”ترکز سازش نارپذیر ضد-امپریالیستی بر انقلب جهان سوم و ساختارقرار داشت؛ چنان چه وی می

 کچچرد، مچچراگویی و مسئولیت رپذیری («دموکراسی متمرکز») که مارکسیسم-لنینیسم ارائچچه میآشکار جواب
جذب خود کرد“. «حچچزب سوسیالیسچت رپورتوریکچچویی» بچه اسچچتقلل رپورتوریکچچو از ایچال ت متحچچد و بچه

 ی ایچچال تسوسیالیسم متعهد بود. هرچند [در رویکردی] جزیره-بنیاد، حچچزب در ش ف گشچچودن شچچاخه

25 Kaleidoscope
26 Puerto Rican Socialist Party
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اا سه میلیون رپورتوریکویی که در ایال ت متحد زندگی می روبرتا کردند بود. متحد برای رسیدگی به تقریب
 به «حزب1971 ی هفتگی حزب بود. او در سال ، روزنامه27ی دو-زبانی جدید کلریداد سدبیر ضمیمه

سوسیالیست رپورتوریکویی» رپیوست و کار به یعنوان مدیر ارشد آن را شو ع کچچرد. او تولیچچد را همهنچچگ
 کرد، و گچچاهی اوقچچا ت بچچرای رپوشچچش دادن ی رپورتوریکو ترجمه مینوشت و مقالتی از نسخه  کرد، میمی

ال جدید بود، اما وی بی باکانه در آن شچچیرجه یک داستان به میدان مبارزه می رفت. این کار برای او کام
یی وی در زد و آن را یاد گرفت. مسائل فمینیستی در حاشیه قرار داشتند. ما از توصیف این گذار ناگهچچان
یی دیگر و یک کار مزدی بود؟ متضاد آن آشفتگی ای کچچه وی در شگفت می مانیم. آیا این یک ماجراجوی

 یافت؟کار فمینیستی 

، رپس از یک کنفرانس حزبی، رهبان او را به دلیچچل یعچچدم اطچچایعت از دسچچتورا ت1973سانجام در اواخر 
 ی گوید هیچچ ایچده ای نداشچچت کچه مسچئلهحزب و اقامت بیش از حد در سن خوان اخراج کردند. او می

واقعی دربرگیرنده ی چه بود و هرگز اهمیت نداد که بپرسد یا ایعچچتا،ض کنچچد. وی رپیوسچچت اش بچه چنیچن
 هچچای دهد کچچه چچچرا او هرگچچز بهانهحزب بین الللی را «نارپخته و احساسی» می دهد، اما این توضیح نی

ها را نپرسید یا ایعتاضی نکرد. آیا او به هر حال برای ترک حزب آماده بود؟ و دوباره ایچچن سچچئوال کچچهآن
آیا کار او هیچ دستاوردی داشت؟ آیا ایعضای امریکایی بیشتی به حزب ملحق شدند؟ آیا او انتقادی از

های مارکسیست-لنینیست دارد؟ سیاست او چیست؟ آیا او یعقیده دارد که جهان سوم الهام بخش گروه
انقلب خواهد بود, نه ایال ت متحد؟ آیا رهبان انقلب روشنفکران چپ لتین خواهند بود؟ ایچچن فصچچل

ال ضعیف ین اثر است، چرا که در آن هیچ تحلیلی از «حزب سوسیالیست رپورتوریکویی» وجچچوداحتم  تری
ندارد.

 شوند. آیچچا کچاری کچه او در «حچچزب سوسیالیسچت رپورتوریکچچویی» وسوال ت بسیار دیگری معلق رها می
«موسسه ی مطالعا ت سیاسی» انجام می داد تا آن اندازه محرمانه و خرابکارانه بود کچچه او نی توانسچچت

یر بیشچ احسچاس میسچالپری آن بنویسد؟ آیچا  درباره ای نخبگچان، همچچون ت از همیش کنچد کچه تغییچ  ه
های مردمچچی؟  آید تا جنبشهمیشی که در «موسسه ی مطالعا ت سیاسی» سازماندهی کرد به دست می

27 Claridad
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دادنچچد  ی او بر این دللت دارد که فردگرایی شدید با کمک شغل آبرومندانه به وی اجازه میزندگی نامه
 نامه ما قدر ت کارگران، دانشچچجویان، یچچا دهقانچچانکه به یک رادیکال بدل شود. در هیچ جای این زندگی

یعادی را جز در طی تحصن کوتاه دانشجویی در اسپانیا نی بینیم.

این زندگی نامه  «خرابکار خانگی» نامیچده شچچده اسچت، لفظچچی کچچه او از رپرونچچده  اش در ا ف.بچچی.ای. وام
می گیرد. این نام چه چیز دیگری دربار ه ی وی به ما می گوید؟ رپرونده ی او، به جز اشاره به ا ف.بی.ای.در

نشان می دهد که رفتچچسن دیگو، در روایت ش ادغام نشد ه اند. با این حال، رپرونده ی او در ا ف.بی.ای. 
به کوبا وقتی چنین سفری غیرقانونی بود و رپیوست به یک حزب مارکسیست-لنینیسچچت و کچچارکردن بچچا

 تریچچن نزدیک ا ت محسچچوب می شچچد. انقلبیون در «موسسه ی مطالعا ت سیاسی» به  خطر انداخت زنچچدگی
 بود، کسی کچچه رپیش تچچر وزیچچر دفچچا ع خچچارجیاورلندو لتلیرهمکار او در «موسسه ی مطالعا ت سیاسی» 

ی شیلی و سفیر این کشور در ایال ت متحد، و بعدها ”رهب و تنها سازمان دهنده ی تاثیرگذار در مبچچارزه
 و یک رفیق دیگر در نزدیکچچی «موسسچچه یلتلیر در شیلی“ بود. رپینوشهبین الللی یعلیه دیکتاری نظامی 

 با او چه بود؟سالپرمطالعا ت سیاسی» ترور شدند. محتوای همکاری 

هچچا، به خصچچوص در مچچوردهچچای او و ارزیچچابی آن خواننده ی این اثر با خود می گوید کچچه ای کچچاش فعالیت
 تر بودنچد. بچا ایچن وجچچود،«حزب سوسیالیست رپورتوریکویی» و «موسسه ی مطالعچا ت سیاسچی» صچچیح

 کچچه در یچچک فچچرد،70 و اوایچچل دهه ی 1960داشچچت چنیچچن طیفچچی از یعقایچچد چچچپ در سچچال های دهه ی 
 قصه گوی خوبی اسچچتسالپربه خصوص فردی با نقدی فمینیستی، تجسم یافته باشد، مورد نادری است. 

دارد. آن را بخوانیچچد تچچا دربچچچاره ی سیاسچچت آن دوره و و خواننچچده را یعلقه منچچد و متبسچچم نگچچه می
یی فراگیر بیاموزید، مساله ای که او به خوبی در تام کارهایش به آن اشاره می  کند.جنسیت زدگ
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