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  »پارتيزان «ۀ منتشره درماھنامۀمقال
   ٢٠١٠ ـ  مارچ ٢٣٦شمارهء 

  ھيوادوال کابلی : ترجمه ازفرانسوی توسط 
  

  راه افتاد؟ه  مارچ چگونه ب٨
  

ۀ  دراضالع متحد١٨٥٧يکی اعتصاب کارگران درسال :  را توضيح می داردفيمينيست مارچ ٨ اءش من ،دومنبع

مونست ـ کالرا زيتکين ـ  که درس ھای حاصله ازآن مبارزات ھنوزھم بی کامريکا  وديگر، ابتکاريک مبارزانقال

  .منطبق با اوضاع اند

  

ده بود ، درجريان تحصيالت درپاريس ، با يک تبعۀ  به دنيا آم١٨٥٧کالرا آيسنر ، يک معلمۀ المانی که درسال 

 سالگی به حزب سوسيال دموکرات ٢٣ به سن ١٨٨١کالرا درسال .  ازدواج نمود ُاوسيپ زيتکين نامه بروسی 

وی ھيچگاھی مبارزه برای کمونيزم را ازمبارزه . پيوست) درآنزمان مارکسيست و انقالبی بود. دی. پ.  ِاس(المان 

  . جدا نساختبرای آزادی زن

 کنگرۀ ھفتم انترناسيونال ـ که در آنزمان انقالبی بود ـ  و اولين کنفرانس بين المللی زنان ١٩٠٧درماه اگست سال 

ِدرنتيجۀ آن ، کالرا زيتکين به سمت . سوسياليست ، درنزديکی منزل وی در شھرشتوتگارت المان منعقد گرديدند
وی به دليلی در رأس آن قرارگرفت تا تالش آن عده از . ن انتخاب شدرھبر  داراالنشأی کنفرانس بين المللی زنا

  .  نمايندگانی را سد نمايد که مبارزه برای حصول حق رأی جھانشمول کارگران مرد را اولويت می دادند

 فيمينيستلنين ، زمانی که ازجريانات آن کنگره به ھموطنان خود گزارش می داد ، برارگان نشراتی سوسياليست  

کالرا زيتکين در . ، که مديرمسؤول آن کالرا زيتکين بود ، تکيه کرد) مساوات ـ مترجم" ( ليگليتی"ھای المان ـ 

دردومين کنفرانس بين المللی . ضديت با تمايالت انحرافی راست و مردساالر، با لنين درتوافق نظرکامل قرارداشت

فيصله به عمل آمد تا يک روزدرسال درسراسرجھان  درکوپنھاگن بود که طی قطعنامه ای ١٩١٠زنان ، درسال 

برای مبارزه با تبعيضاتی که زنان قربانی آن ھستند ، تخصيص داده شود ؛ يعنی مبارزه به ضد تبعيضات سياسی با 

 ميان کالرا زيتکينخواست حق رأی برای زنان ، ومبارزه به ضد تبعيضات اجتماعی درمحل کار؛ که بدينگونه 

  . بورژوا خط فاصل کشيديمينيزمفمبارزۀ خود و 
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 مارچ ٨درست در:  مارچ با ارج گذاری به خاطرۀ مبارزه ای که دراذھان ماندگارشده بود ، انتخاب گرديد٨تاريخ 

 بود که خياطان زن درنيويارک جرأت نمودند تا کاررا متوقف سازند ؛ که آن اعتصاب شان به صورت ١٨٥٧

  . وحشيانه سرکوب گرديد

 به ما ياددھانی می نمايد که مبارزۀ زنان دوگانه است ؛ يعنی اينکه مبارزه به فيمينيستیتاريخی مبارزۀ اين دو مثال 

  .ضد ستم ، مردساالری درذھنيت و درعمل ـ  من جمله دررأس جنبش کارگری ـ  با مبارزه به ضد استثماريکی شد
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