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   نادر ثانی: گردآوری و برگردان از

 ٢٠١۶ مارچ ١١
  

  !ناپذير  ، مبارزی آگاه و خستگی"کالرا زتکين"
  

کالرا  با پيشنھاد ١٩١٠ در سال مارچ ٨دانند که روز  بی میکم و بيش تمامی عناصر و نيروھای آگاه، مبارز و انقال

 خود او و فعاليتھای ۀراستی دربارانتخاب و اعالم شد اما ب" روز جھانی زن"ی به عنوان المان کمونيست انقالبی زتکين

  دانيم؟ او چه می

در روستای ) ١٢٣۶ ]رطانس[ تيرماه١۴ (١٨۵٧در پنجم جوالی ) Clara Josephine Eissner (کالرا ژوزفين ايسنر

پدرش .  به دنيا آمدالمان )Sachsen(ن کسدر ايالت سا )Leipzig(در جنوب شھر اليپزيش ) Wiederau(  ويدراو

داد و مادرش زن روشنفکری بود که در جريانات مدافع حقوق زنان و کارگران  آموزگاری بود که در روستا درس می

چيزان   از ھمان دوران کودکی با شرايط نابھنجار زندگی بیکالرااعی بود که در اين شرايط رشد اجتم. کرد فعاليت می

  .آشنا شد

 تحصيل را فراھم کنند به ۀکه برای او و خواھران و برادرانش امکان ادام  برای اينکالرا ۀ خانواد١٨٧٠ ۀدر اوايل دھ

ست ويم آموزگاران زن که تحت رھبری آگل تعۀ توانست در مدرسکالراجا بود که  در اين.  نقل مکان کردندششھر اليپزي

کرد به تحصيل پرداخته و با اخذ  ، يکی از فعاالن ليبرال مدافع حقوق زنان فعاليت می) Auguste Schmidt( اشميت

 سياسی و اجتماعی خود را ۀھای گسترد  فعاليتکالرادر ھمين دوران بود که . التحصيل شود باالترين نمرات از آن فارغ

ای عادالنه و  ھای او در گروھی از دانشجويان راديکال بود که برای دستيابی به جامعه  فعاليتۀ بخش عمد.آغاز نمود

ی که ريشه در اوکراين و روسيه داشت، جوانی به نام ھمين مبارزات بود که با انقالبيدر خالل . کردند برابر فعاليت می

ً رسما به عضويت کالرا ١٨٧٨در سال .  آشنا گرديد،، فردی که مرد زندگی او شد)Ossip Zetkin( اوسيپ زتکين

  . در آمد(Sozialistische Arbeiterpartei)حزب سوسياليستی کارگران 

 نظرات ۀشان پخش و اشاع سال بعد دولت بيسمارک قانونی را به تصويب رسانيد که به موجب آن اجتماعاتی که ھدف

ا استفاده از اين قانون ارتجاعی برخی از سنديکاھا ممنوع اعالم شده زمان و ب ھم.  ممنوع اعالم گرديد،سوسياليستی بود

آئی ھای  گيری از اين قانون به يکی از گردھم ليسی که با بھرهودر يورشی پ. و صدھا روزنامه و نشريه توقيف شدند

  .  دستگير شده و از کشور اخراج گرديداوسيپ زتکينکارگری شد ، 

ريش تسپس به ا. يس گذراندنخست مدتی را در سو. کندناچار ديد تا کشور را ترک  خود را کالراپس از گذشت مدتی 

 در آن جا زندگی اوسيپپس از چندی خود را به پاريس، شھری که . رفته و با پرستاری از بچه ھا امرار معاش کرد
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ود گذاشت اما از آن جا که  را بر خاوسيپ نام فاميل کالرادر اين جا بود که . شد" خانهھم"کرد، رسانيد و با او  می

پس از مدتی دو فرزند . ی او گردد از اين امر خودداری کردالمانتواند به بھای سلب تابعيت  دانست ازدواج با او می می

به دنيا آمدند اما فعاليت ھای اين دو مبارز بدون وقفه ادامه  (Kostja) و کوستيا(Maxim) ، ماکسيم اوسيپ و کالرا

کردند که در کمون پاريس که در سال  جامع سوسياليستی شرکت کرده و از جمله با افرادی فعاليت میآن ھا در م. داشت

  . رخ داد، شرکت داشته و تجارب بسياری از آن دوران انقالبی با خود داشتند١٨٧١

 کارھای  بسيار بد بود؛ آن چه بود درآمد بخور و نميری بود که بازتکين ۀدر اين دوران اوضاع اقتصادی خانواد

ن شک اگر کمک مالی رفقايشان آوردند و بدو  چند در اين جا و آن جا به دست میئیھا خبرنگاری پراکنده و ترجمه

 گرفتار بيماری سل شد و در سال اوسيپدر ھمين دوران بود که . توانستند جان سالم از مھلکه به در ببرند ، نمینبود

  . درگذشت١٨٨٩

 با کالرادر جريان اين کنگره . الملل در پاريس شد  دوم بينۀشتازان سازمان دادن کنگر پيۀ از جملکالرادر ھمان سال 

ای  سخنرانی گسترده(August Bebel)  و آگوست ببل (Friedrich Engels) حرکت از تئوری ھای فردريش انگلس 

.  نمودايراد ،داشتند رائه میدر مورد فعاليت زنان کارگر در جنبش سوسياليستی و امکانات بسياری که اين فعاليت ھا ا

در اين . به چاپ رسيد" پرسش ھای جاری در مورد زنان کارگر و زنان"اين سخنرانی پس از چندی تحت عنوان 

حزبی ھايش که معتقد بودند ورود زنان به بازار کار موجب افزايش   در مقام اعتراض به بسياری از ھمکالراسخنرانی 

گرفتند که بنابراين زنان بايد  رو منجر به کاھش درآمد کارگران شده و از اين امر نتيجه می تعداد کارگران گشته و از اين

ھا و ديگر  ای اعتراضی ايراد کرده و در دفاع از کار زنان در کارخانه در خانه مانده و به امور خانه بپردازند ، خطابه

  : از جمله چنين گفت کالرادر خالل اين سخنان. اماکن کار برآمد

 نيمی از بشريت را به بردگی اجتماعی و سياسی محکوم دباي اند نمی  که آزادی انسانيت را بر پرچم خود حک کردهیآنان"

 اقتصادی باقی ۀدار قرار دارد زن تحت فشار مرد است؛ و او اگر وابست به ھمان گونه که مرد  تحت فشار سرمايه. نمايند

  ." اساسی استقالل اقتصادی زن استۀر، پايبماند در آينده نيز تحت فشار خواھد بود کا

 بازگشته و در المان با دو پسر خود به کالرا و پس از لغو قوانين ممنوعيت فعاليت ھای سوسياليستی ١٨٩٠در سال 

 زنان حزب سوسيال دمکرات ۀپس از مدت کوتاھی به سردبيری نشري.  اقامت گزيد(Stuttgart)شھر اشتوتگارت 

 در کالرا.  خود در اين نشريه را آغاز نمودۀ سال٢۵برگزيده شده و فعاليت ) Die Gleichheit" (برابری"، المان

طالق  ی عمومی برای زنان، کسب حقأھای خود در اين نشريه به مسائلی چون حقوق برابر، حق ر بسياری از نوشته

  . پرداخت برای زنان، داير کردن کودکستان ھای دولتی و آزادی سقط جنين می

ھايش آن بود که مبارزه برای رسيدن به سوسياليسم و مبارزه برای دستيابی   در تمامی نوشتهکالرا زتکينحرکت  ۀنقط

ای آگاھانه و انقالبی بوده و آزادی زنان در گرو رسيدن به  ناپذير از مبارزه ئیزنان به حقوق برابر ، دو بخش جدا

پذير  برابری و آزادی تنھا با رسيدن جامعه به سوسياليسم امکاناو ايمان داشت که رسيدن زنان به . باشد سوسياليسم می

  :او از جمله نوشته بود. است

ی را که امروز با مدد کار زنان در خارج از خانه عريان شده است از ميان تواند نابرابري  سوسياليستی میۀتنھا جامع"

 يک واحد اخالقی به ميان بيايد، ۀ و خانواده به مثاب يک واحد اقتصادی از ميان رفتهۀزمانی که خانواده به مثاب. بردارد

ای مشترک با او به عنوان يک فرد رشد خواھد  زن به عنوان فردی برابر با مرد و ھم چون او خالق و در مبارزه

  ."نمود
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کالرا  تحت فشار و فعاليت برخی از عناصر راديکال و بيش از ھمه الماندمکرات   حزب سوسيال١٨٩١در سال 

پنج سال بعد .  حزبی نمودۀی ھمگانی برای مردان و زنان را وارد برنامأ حق رۀ، نخستين حزبی شد که خواستنزتکي

  . برگزيده شدالماندمکرات   به عضويت کميته مرکزی حزب سوسيالکالرا زتکين

ر بود  سال از او جوان ت١٨ ھنرمندی که (Friedrich Zondel) فردريش زوندل با ١٨٩٧ در سال کالرا زتکين

  .ازدواج کرده و به اين گونه سدشکن يکی از رسومات جاری در جامعه گرديد

المللی سوسياليستی و کمونيستی فعاليت   در اين سال ھا و تا پايان دوران حياتش در سازمان ھای بينکالرا زتکين

ترين زن فعال در   سال به عنوان برجسته۴٠واقعی بود و در خالل " انترناسيوناليستی"زتکين . ای داشت گسترده

المللی سوسياليستی را که   بينۀ او با تالش فراوان موفق شد تا کنگر١٩٠٧در سال . آمد مبارزات تھی دستان به شمار می

ند که برای رسيدن  به آن جا بکشاند که تمامی احزاب کارگری جھان خود را ملزم نماي،در اشتوتگارت برگزار شده بود

 Vladimir Illich) والديمير ايليچ لنين و کالرا زتکيندر خالل ھمين کنگره بود که . ی تالش نمايندأزنان به حق ر

Lenin)با ھم آشنا شده و تا پايان عمر دو دوست خوب برای يکديگر باقی ماندند .  

الملل   دوم بينۀدر کنگر. سوسياليستی انتخاب شدالملل   به مقام رھبری سازمان زنان بينکالرا زتکين ١٩١٠در سال 

.   پيشنھاد برگزيدن روزی در سال به عنوان روز جھانی زن را تقديم کنگره کردزتکينسوسياليستی در کپنھاک ، 

 به مارچ ٨ ، روز ١٩٢١ اساسی برگزيده شدن روزی به عنوان روز جھانی زن شد که از سال ۀ پايزتکينپيشنھاد 

  .نی زن اعالم شده استعنوان روز جھا

دمکرات  در جناح چپ حزب سوسيال) Rosa Luxemburg( به ھمراه افرادی چون روزا لوکزامبورگ کالرا زتکين

طلب حزب به رھبری   فعاليت ھای بخش اصالح به مخالفت با١٩٠٠افراد اين جناح در سال . کرد  فعاليت میالمان

 و ١٩١۴اختالف اين دو جناح با آغاز جنگ جھانی اول در سال . پرداختند) Eduard Bernstein(ادوارد برنشتاين 

 و ھمفکرانش ھم مخالف قبول رسميت بخشيدن به کالرا زتکين. تر گرديد عميق اين دو جناح متفاوتگيری ھای  جھت

ای که دولت حاکم تصميم گرفته بود برای گردآوری امکانات مالی برای آمادگی جنگی به جريان بيندازد  اوراق قرضه

اق قرضه حمايت  در جنگ بودند؛  در حالی که جناح راست حزب از چاپ و پخش اورالمانبوده و ھم مخالف درگيری 

توانست تاب قبول سياست  از اين رو بود که جناح چپ که ديگر نمی. کرد  در جنگ حمايت میالمانکرده و از شرکت 

 Unabhängige Sozialdemokratische)" المانحزب غير وابسته سوسيال دمکرات "ھای راست حزب را بياورد 

Partei Deutschlands)را " برابری" کار خود در نشريه کالرا زتکين باعث آن شد که یئاين جدا. ريزی نمود  را پايه

  .از دست بدھد

، )امپرياليسم(داری جھانی   و سرمايهئیگرا  در خالل جنگ جھانی اول فعاليت بسياری در مبارزه با نظامیکالرا زتکين

ھای  ھا و کنفرانس ات، راھپيمائیدر اعتراض. اند، داشت  که او معتقد بود دليل اساسی به راه افتادن جنگ بودهئینيروھا

ھای خود فعاالنه در راه پايان دادن به جنگ و رسيدن به صلح کار  جا با سخنان و نوشته کرد و در ھمه مترقی شرکت می

  .کرد عملی می

  "کارل ليبکنخت" به جريان راديکالی که افرادی انقالبی چون روزا لوکزامبورگ و کالرا زتکينپس از چندی 

) Karl Liebknecht (اسپارتاکوسۀاتحادي"گذاری کرده بودند و  پايه  ")Spartakusbund(شد پيوست  خوانده می .

در سال .  بودالمان  سوسيال دمکراتۀ افراد جناح چپ حزب غير وابستۀآورند  اسپارتاکوس در واقع گردھمۀاتحادي

بس و شکست   اين جريان گام ديگری برداشته و مبدل به يک سازمان مستقل انقالبی شد که پس از اعالم آتش١٩١٨

 ئی تالش کرد که قدرت را در اين کشور کسب نموده و جمھوری شورا١٩١٨مبر سال  در جنگ جھانی اول در نوالمان
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 در اتحاد با ديگر ١٩١٩ سال جنوری اسپارتاکوس در روز اول ۀاتحادي. دکارگری کمونيستی را در آن جا به وجود آور

  .ريزی نمودند  را پايه(Kommunistische Partei Deutschlands)" المانحزب کمونيست  "المانجريانات انقالبی 

و قرارداد صلح  سقوط کرد المانوری تو امپرا بس اعالم شد ، که طی آن آتش١٩١٩ تا تابستان ١٩١٨ز ئي دوران بين پا

مبر خالل اين مدت انقالب نودر .  بودالمان رسيد، دورانی سرشار از جنب و جوش و التھاب در ءورسای به امضا

 روزا المان سرشناس انقالبی ۀگيری کرده، دو چھر  از مقام خود کنارهالمان سرکوب شده، ويلھلم دوم ، قيصر ١٩١٨

 به کالرا زتکيندر خالل تمامی اين سال ھا . وری وايمار به وجود آمد کشته شده و جمھکارل ليبکنخت و لوکزامبورگ

  .داد  خود ادامه میۀفعاليت گسترد

 در اين سال ھا از کالراآيد که  از خود به جای گذاشته است برمی" خاطراتی از لنين" به نام کالرا زتکينای که  از نوشته

ھای  ھای کمونيستی کمر در راه سازماندھی ھسته ر حرکتجمله با ھدف بيشتر فعال کردن و سازمان دادن زنان د

  . کارگران زن بسته استصحبتمطالعاتی و جلسات ديدار و 

 با اين المان آفيش تبليغاتی حزب کمونيست المان و به ھنگام برگزاری انتخابات پارلمانی در جمھوری ١٩٢٠در سال 

در ھمين انتخابات بود ". ی بدھيد ـ ليست زتکينأر) اسپارتاکوس(به ليبنکنخت فکر بکنيد ـ به کمونيست ھا : "ھمراه بود

 يعنی تا زمانی که ھيتلر به قدرت رسيده و حزب ١٩٣٣ برگزيده شد و تا سال المان به عضويت پارلمان کالرا زتکينکه 

  . بيرون کرد، در انتخابات ھای پياپی کرسی پارلمانی خود را حفظ کردالمانکمونيست را از پارلمان 

برگزيده شد، مقامی که ) کمينترن( به عضويت کميته مرکزی انترناسيونال کمونيستی ١٩٢١ در سال الرا زتکينک

 ۀ سردبير نشريکالرا زتکين ١٩٢۵ و ١٩٢١در خالل سال ھای . افتخار داشتن آن را تا پايان عمر به ھمراه داشت

 (Die kommunistische Fraueninterantionale)" انترناسيونال کمونيستی زنان"زبان کمينترن به نام  یالمان

پس از مرگ لنين در سال . امری که باعث شد روابط نزديکی با رھبران شوروی به خصوص لنين داشته باشد. گرديد

 ھای بزرگ جلسهھا و  به تدريج وضع فرق کرد اما با وجود اين در ھمين سال ھا نيز در موارد بسيار در کنگره١٩٢۴

  .گرفت  و مورد ستايش رسمی قرار میرسمی شرکت داشته

ی که در  و پس از انتخابات پارلماني١٩٣٢در سال .  از ھم جدا شدندفردريک زوندل و کالرا زتکين ١٩٢٨در سال 

در مقام رياست سنی  درآمده و المان ساله بار ديگر به عضويت پارلمان ٧۴ کالرا زتکينکشور صورت گرفته بود 

د کرد که در آن به اھميت شايان توجه ھمکاری بين نيروھای مترقی برای مقاومت در مقابل  ايرایی آتشينمجلس سخنران

  .برجسته بودرشد فاشيسم و مبارزه با نازيسم 

 مقام صدارت آدولف ھيتلر، پس از انتخاباتی ديگر و عدم ھمکاری احزاب غيرنازيست پارلمان، ١٩٣٣ جنوریدر 

 ھمان سال ، حزب کمونيست بروری ٢٧ در المانسوزی در پارلمان   آتشۀادث را به دست آورده و پس از حالماناعظم 

 ناچار به ترک ديار شده، به اتحاد جماھير شوروی کوچ کالرا زتکينپس از چندی .  از پارلمان بيرون انداخته شدالمان

ا قرار گرفته بودند در  که مورد خشم نازيست ھئیھا  به ھمراه بسياری ديگر از نوشتهکالرا زتکينھای  نوشته.  کرد

  .ھای آتش شدند  شعلهۀ بر پا شد، طعم١٩٣٣کتاب سوزانی که در بھار و تابستان 

در مسکو فوت کرد و خاکستر جسد او در ) ١٣١٣ ]اسد[ مرداد١٧ (١٩٣٣ جون ٢٠کالرا زتکين در روز چھارشنبه 

  .ديوار کاخ کرملين به خاک سپرده شد

  ٢٠١۶ مارچ ۵

 
 


