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  جان ريدل : نويسنده
  زارعی .ن:  ازبرگردان

  ٢٠١٦ اکتوبر ١٧
  

ِجنبش زنان کمونيست  ِ)١٩٢١-٢٦(  

  
   

ِت کارگران  آن در مبارزاء به مبداًگيريم، معموال ِجھانی زن را جشن می وقتی روز ِ در اوايل قرن گذشته ارجاع امريکاِ ِ
ِجنبش زنان کمونيست ۀوسيل   چگونه به١٩٢٠ ۀکه کمتر ذکر شده که در دھ  حال آن. دھيم می راه اندازی شد و محبوبيت  ِ

ِکه اين جنبش به خودی خود، مانند بسياری از رھبران مرکزی آن، به فراموشی سپرده شده   اينرغم  علی. يافت ِ    .  استِِ

   

  َکرد ساختار و عمل

ِالمللی زنان، برای   بينۀِ با انتخاب رھبری، دبيرخان١٩٢١ِ زنان کمونيست در ئیبا گردھما ِزنان کمونيست ِجنبش
ھای زنان  ِگيری کميسيون چنين شکل ھم. ِ انترناسيونال کمونيست يا کمينترن، بنيانگذاری شدئیِت اجراأگزارش به ھي
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ِزنان کمونيست نام ) پريوديک(ِی ئ  ِھای جھانی دوره   زنان، کنفرانسیِشد، که ھماھنگ با کار بدن آغاز ِدراحزاب ملی
  .گرفت

ِو نيزانتشارات ملی و محلی ای ماھانه منتشرکرد دبيرخانه نشريه ای به  ھمچنين قطعنامه. اندازی شد  راه ِزنان کمونيست ِ

   . ِ جھانی کمينترن آوردرۀکنگ

ِاين، سطح حداقلی  قبل  ھای  درسال. ِھای مدنی و سياسی بودند  ِزنان درآن ھنگام تنھا درآغاز ورود به فعاليت. طرح بودِ

ِ، با تعداد ِکم فعاالن زن  کالرا زتکين ۀِشدن سوسياليسم، به گفت   جھانی١٩١٤از  ِبه عنوان شکلی از کمک خانگی" ِ ِ "

  ]١. [شد  رفتار می

ِرھبران، اغلب اھميت جنبش"رن،  نوشت که حتا در کمينت١٩٢١در  زتکين چرا "، "ِرا دست کم گرفتند ِزنان کمونيست ِ

، زنان با ١٩٢٢ و ١٩٢١، ١٩٢٠ِھای جھانی کمينترن در  درھرکدام ازکنگره]. ٢" [بينند   زنان میۀرا فقط مشغل  که آن

ِمشکل گرفتن وقت برای ارائه و بحث در مورد گزارش   ]٣. [شان مواجه شدند  ِ

ِ، در واقع ساختارھای حزبی برای کار زنان، در ]٤[ناميد" ِمخالفت باز يا پنھان"  زتکين  آنچه کهِرغم  علیاما درکل،  ِ
ِزنان پيشرو در اين کار، . سيس شده بودأِتوانستند فعاليت قانونی کنند، ت  ھا می  که کمونيستئیِبيشتر کشورھای اروپا

ترين   ِ، قابل احترام"زتکين"ِدر کنار . محصول کمينترن بودندِپذيرترين تيم رھبری   شايد تواناترين و انعطاف

ِرھبرکمونيست   از فرانسه، "لوسياکليارد"و "مارتابيگوت" لمان،ااز "برتابراونتال" و "ھرتااستورم" ِغيرروسی، ِ

از  "ادا تننبوم" ند،از فنال "اينوکوزينه" و "ھانامالم" ازبريتانيا، "دورامونتفيوره" لند،اازھ "ھولست" - "رونالدت ھنري"

  ]٥.[ِاز روسيه، در کنار ديگران کار کردند "کالديا نيکولوا" و "وارزنيکا کاسپرووا" ،پولند

ِانترناسيونال زنان کمونيست" آنان، ۀنشري ِ، يک ابزار توانمند آموزشی"ِ  ١٣٠٠ش ِ سال موجوديت٥ِ بود، که در طول ِ

ِاند، مانند تصوير زير از کارگران در اروپای ويران شده از جنگ  هذوق و اغلب شاعران ھا با  نوشته. صفحه چاپ کرد ِ ِ:  

  .اند  پزند، خود گرسنه  کنند و نان می که محصوالت را درو می آنان

  .شان ندارند  دوزند، خود لباسی برای تن  بافند و می  که می  آنان

  ]٦.[اند   محرومئیود از دانش و زيباکنند، خ ِھای غنی بر جای مانده را ايجاد می  ِکه بنيان فرھنگ  آنان

ِزتکين، تفکرات استوارترين مدافعان سياست جبھ ِنشريه، به ويرايش ِکار . ِ متحد انترناسيونال را ترويج کردۀِِ
ِانترناسيونال زنان بر دو کمپين جھانی متمرکز شد ِساختن روز جھانی زنان و پشتيبانی کمک: ِ ِ ِ ِھای جھانی کارگران   ِ

 زنان در ۀ، دبيرخان١٩٢٢- ٢٣ِدر زمستان و بھار . ِھا به زنان شوروی  ِکيد بر اختصاص کمکأوی، با تِبرای شور

ِبرلين مبارزات عليه تورم، خطر جنگ، آموزش و پرورش، قوانين ضد سقط جنين و فاشيسم را با کار مستقيم با  ِِ ِ ِ
ِھای زنان احزاب کمينترن  کميسيون   ]٧[ .رھبری کرد ِ

   

   فرعی؟ۀتجنبش يا کمي

ای از   ِآيا جنبشی از آن زنان بود؟ يا مجموعه. ِبه سختی قابل تفکيک بود ِزنان کمونيست ِبا اين وجود ماھيت جنبش

ِھای در حال انجام وظايف حزبی؟ کميته ِ ِ  

  سرمايهِ محتملئینما  ه با قدرتھ در مواج- ھای زنان  به ويژه توده-ھا  ِرا، پيروزی توده ِ اصلی آنۀوظيف کالرا زتکين

ِ که چند ماه بعد، پس از مباحث پرکشمکش به وسيل را ِجا او خط عمومی  در اين. داری فرموله کرد  ِ جھانی ۀ کنگرۀِ
  .کرد بينی می   پيش،کمينترن به تصويب رسيد
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ِرھبران زنان ديدند که بدون کميسيون ِدر عين . ِ ترتيب داده شده برای اين وظيفه، اين کار انجام شدنی نيستۀھای ويژ ِ
ِ ديگری اشاره کرد، شرايط اجتماعی زنان ۀ ويژۀبه نکت زتکين حال   آورد، وجود می  را به"  زنانۀِشناسی ويژ  روان"ِ

ِثرترين در شناخت مسائل کليدی در زندؤترين، و م  ترين، موشکاف  سريع"ِطوری که خود زنان  ِگی زنان کارگر ِ ِ "

  ]٩.[ھستند

ھا و نيازھای جديدی را که تا   ھا، انگيزه  آرزوھا، افق"اکنون   ھای زنان، ھم   که تودهنوشت زتکين ِدر متن ديگری،

  ]١٠. [اند کسب کرده" پيش از اين پنھان بود

شان وجود  ِاستفاده نکردند، با وجود اين در تفکرات و عملکرد" ستم بر زنان"ِھای اين دوره از اصطالح  کمونيست

  .دارد

ِھدف آوردن زنان به احزاب و تربيت . ضرورت، کافی نبودِرغم   علیھا،  ِبرای نفوذ در تودهھای وسيع درعمل  ائتالف ِ
ِ جديدی در مقابله با فشارھای شووينيستی برای جدا کردن ۀھا اين پروژ  ِدر بيشتر حزب. ِآنھا به عنوان کادر و رھبر بود ِ

  .ِزنان از جنبش انقالبی بود

ِاين مفاھيم را در قالب  زتکين ِدر کمينترن تحت فشارھای بروکراتيک بود،  زنانِانترناسيونال که  ، زمانی١٩٢٥در 
ِمباحثات پنج سال قبل خود با ِاو ديدگاه مشھور لنين را نقل کرد. لنين، بازگو کرد ِ ِما بايد به تمام معنا يک جنبش : "ِ ِ

ِالمللی قدرتمند زنان داشته بين ِما سازمان مجزای : "َاش افزوده بعدھا لنين در مباحث". ِھای شفاف تئوريک  باشيم، بر پايه  ِ ِ
حقوق و "، با "ِزنی که يک کمونيست است به عنوان يک عضو به حزب تعلق دارد! خواھيم  ِزنان کمونيست نمی

ِبا ھدف مشخص محرک توده " ِاما حزب به سازمان ويژه". ِوظايف مشابه   ]١١. [نيز نياز دارد" ِھای وسيع زنان  ِِ

ِن به روی تمام اعضای حزب باز بود و مردان برای پيوستن مورد تشويق قرار گرفتندکميسيو ً در واقع، مردان عموما. ِِ

شدت در پاسخ استدالل کرد که لنين   به زتکين ِبرای مثال،. ھا اعمال فشار کردند  عقب ايستادند، اما روی اولويت

 جنسی و ازدواج در صدر ۀِمشکالت رابط"ھا نبايد بگذارند  ِگفته است در جلسات با زنان کارگر، کمونيست زتکين به

ِرغم دستور رسمی، چنين جلساتی فرصت را برای آنچه که در دوره  ، علیًاو مطمئن] ١٢" [بيايد ِباال بردن "ھای بعد   ِ
  . آماده کرد،خوانده شد" ِسطح آگاھی

ِز بيشترين سطح بيست درصد در چکسلواکی و ِنسبت زنان دراعضای احزاب ا. ِتعداد زيادی از زنان انتخاب شدند
 به ترتيب ١٩٢٠ ۀلمان و روسيه، به مرور در دھادر . ِ تا کمترين سطح دو درصد در فرانسه و ايتاليا متغير بوداروین

  .ِ زن عضو انترناسيونال کمونيست بودند١٠٠٠٠٠بيش از : ِارقام بزرگی بود ] ١٣.[افزايش پيدا کرد% ١٤و % ١٧تا 

   

  ه برای آزادیبرنام

ِمين حقوق اجتماعی کامل و بدون محدوديت ھمأِبرای ت"ای را   اين زنان برنامه ِ ِِ ای که بتوانند از ھر   به گونه...  زنانۀِ

ِای شخصيت کامل انسانی  جنبه   .پيش بردند] ١٤"[شان را توسعه دھند  ِ

ِبرابری کامل حقوقی در قا"ِ زنان شامل ئیِ کمينترن برای رھاۀبرنام ِ، ادغام زنان در زندگی سياسی، حق "نون و عملِ ِ ِ
ِھای پزشکی رايگان، اقدامات اجتماعی برای تسھيل کارخانه و مراقبت از کودکان و اقدامات برای  آموزش و مراقبت ِ ِ ِ ِ

  ]١٥.[بود" ِ روابط جنسی برای مردان و زنانۀِاستاندارد دوگان"دور شدن از 

ِبا توجه به عمق انقياد زنان در آن به  ِزنان کمونيست ِبا وجود اين،.  ناب به نظر رسدِاتوپيای  زمان، اين ممکن است يکِ

ِھای قانونی شوھران و   که زنان تا پيش از انقالب برده  ئیکردند، جا ءاقتداِدستاوردھای چشمگير زنان در شوروی 
  .گذاريم   می اگانه واشان را به بحثی جد  ھای   اين دستاوردھا و محدوديتۀمجموع. شان بودند  پدران
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  ِبدن ما متعلق به ماست 

ِمانيفست کمونيست برای رھا ِ زنان به حقوق بارداری برای زنان اشارئیِ برای  ِزنان کمونيست ھمه،  با اين.  کامل داشتۀِ

  .آميزی کردند   موفقيتۀله مبارزأاين مس

ِزنان فقيری که "ِريستند و به دنبال کمک به نگ   اجتماعی میۀآوردن را يک وظيف کودکدر آن دوره  ِزنان کمونيست
ِل مواليد توسط عدوکه کنتر زمانی.  بودند،تجربه کنند" ِاند مادر شدن را به عنوان باالترين لذت  مايل ِ زيادی به عنوان ۀِ

ِل جمعيت و اصالح نژادی حمايت میوابزاری برای کنتر  کودکانِن ِکردن به زنان برای داشت  ِشد، آنھا در برابر عتاب  ِ

ِ فساد اجتماعی درارتباط با فقر و انقياد زنان در نظرمیۀِسقط جنين را به عنوان يک نشان. کم يا زياد مقاومت کردند ِ  

ِاما قوانين ضد سقط جنين تصويب شده، زنان بيگناه را وحشيانه مورد مجازات قرار می. گرفتند ِ ِِ ِ ِزنان کمونيست . داد  ِ
ِھای غيرقانونی را محکوم کردند و خواستار لغو تمامی قوانين ضد سقط جنين   ِ ناشی از سقط جنينۀِتلفات وحشيان ِ ِ ِ ِ ِ ِ

  ]١٦.[شدند

ِعليه قوانين سقط جنين رھبری  " ِبدن شما به شما تعلق دارد"ِای را با شعار  ِکمپين گسترده ِلمان، زنان کمونيستادر  ِ
  ]١٧. [کردند

ِکه، آنھا به اقدامات شوروی برای تضمين  ِبا وجود اين. آمده است ِزنان کمونيست ِدبياتخشونت عليه زنان به ندرت در ا ِ ِ
ِآزادی خواست زنان برای ازدواج و طالق و کار خارج از خانه به عنوان اولين گام ِ ِِ  زنان از خشونت و ئیھا برای رھا ِ

  .ِروابط سرکوبگرانه، اشاره کردند

ِبا اين حال، جای مبحث تجاوز و    .ِاذيت و آزار جنسی در اين ادبيات خالی استِ

ِمخالف مجازات و اذيت و آزار زنان تن ِزنان کمونيست ِآنھا طرفدار از بين بردن علل اقتصادی . فروش بودند  ِ ِِ ِ
ِجنسی از طريق مسکن برای زنان بی ِتجارت   ]١٨.[ی و اشتغال بودندئ  ِکار، آموزش حرفه  ِ

   

   متحدۀجبھ

ِمطالبات جنبش بورژوا"ِمتذکر شد که ھدف  يستِزنان کمون ِجنبش ِاصالح نظم سرمايه"، " زنانئیِ ِداری به نفع   ِ
ِکيد کرد که راديکاليزه شدن در ميان زنان به تمام اليهأبا اين وجود، ت. است" ِھمسران و دختران طبقات دارا ھای   ِ

  .اجتماعی رسيده است

 ِسرسام آور در حال رشد... ِکارمندان زن، به خصوص روشنفکران ":  کمينترن عنوان کردۀ کنگررميندر چھا زتکين

ِدار بيشتر و بيشتری، شامل زنان خانهه ِزنان خان... َاند  ِ ِدار بورژوا، در حال بيداری  ِ ِما بايد از اين طغيان ... اند  ِ
  ]١٩".[اجتماعی استفاده کنيم

ِداری باشند، جنس قويتر   ِمادامی که قوانين سرمايه"اد که ِ جھانی پيشين توضيح دۀدر کنگر زتکين يک سال پيش از آن،
توانند به   ِکيد کرد که زنان بورژوا میأاو ت" گی می کند ِابزار زند ِجنس ضعيفتر را تھديد به محروميت از معيشت و

ِ وارد اردوگاه بورژوازی شده آرامی و آشوب جدال در منازعات کمک کنند؛ مادامی که نا   ]٢٠. [است  ِ

ِدر اين راستا ارزيابی تجمعات غير پرولتری زنان نقاط  ِِ ِ ِتوانست در فعاليت مشترک مورد استفاده   توافقی را که می ِ ِ
  . کرد قرار گيرد روشن

ِ کارگر و نيز طبقات ممتاز، که ھنوز ۀِ متحد، ھم زنان طبقۀِکند که از طريق جبھ  بينی می  ِدر متن ديگری، نشريه پيش
ِ، در اراده و شادمانی برای اثبات حق"کنند   ِتوری پرولتاريا احتراز میِاز شعار ديکتا ِشان از رفاه اجتماعی و بھداشت   ِ

  ]٢١"[شوند ِشان به عنوان مادر حاضر می ِ و زندگی فرزندان
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ِزنان کمونيست اصطالح جديدی برای قربانيان سرمايه به کرات آنھا . ِ ظريفی درمورد زنان استۀداری ساختند که نکت  ِِ

  تمام آن"گان  سازند« : گويد می زتکين ".خالقان"و " توليدکنندگان"ِلمانی به معنای ا ۀسخن گفتند، کلم" سازندگان"از 

ِکنند و ميراث فرھنگی و مادی بشر را، بدون بھره   که با بدن يا فکر کار میھائی ِ    میءِوری از کار ديگران ارتقا  ِ

ِکند، اما اصطالح زنان  را تصريح نمیاين  زتکين اگرچه] ٢٢. [»دھند ِبه طور کلی شامل کار خانه کمونيست،  ِ داری و   ِِ

ِ به نشان اھميت توليد میکودکِآوردن   دنيا  ِطور کار بهينداری، ھم  بچه   .شود ِ

   

  ِانحالل انترناسيونال زنان

ِانترناسيونال زنان کمونيست ِشت و سپس با ظھور ستالينيسم افت  شکل گرفت، دو سال و نيم رونق دا١٩٢١که در  ِ ِ
  .شديدی پيدا کرد

ِزنان  ِ متحد چرخش کرد و رھبریۀھای جبھ سياست ازر  به دوچپِ کمينترن به يک مسير اولترا ١٩٢٤در 
در . بردار بودن متوقف شد  ِ به دليل ھزينهً ظاھرا ِ، انتشار نشريه١٩٢٥ِدر اواسط . نفوذش را از دست داد کمونيست

ِگزارشگری ۀ  مستقل به بخشی ازکميتۀازبرلين به مسکو منتقل شد و از يک دبيرخان ِزنان کمونيست ِری رھب١٩٢٦
  ]٢٣.[کمينترن تنزل پيدا کرد

ِدرچند سال بعد، بيشتر رھبران ِ ِبه مبارزات ضد ستالينيستی به رھبری ِزنان کمونيست ِ ِ گرگوری  لئون تروتسکی، ِ

  .پيوستند نيکوالی بوخارين و زينوويف

ِشورای زنان، نوک پيکان پيشرفت ِھای زنان در اتحاد جماھير شوروی، در سال   ِِ ِ ھای زنان   کميسيون.  بسته شد١٩٣٠ِ

ھای پدرساالرانه را ھم   ، ستالينيزم بازگشت به ارزش ِبا اين حال دراواسط دھه. ِدر نقاط ديگر چند سال بيشتر دوام آورد

ِبه اتحاد جماھير شوروی و ھم به احز ِاب کمونيستی خارج کشور تحميل کردِ ِ] .٢٤[ .  

   

  ِميراث يک نسل انقالبی

ِآورد جنبش زنان کمونيست، گسترش ايده  ترين دست  ملموس ِِ ِھای مبارزات زنان برای آزادی در روسيه و  ھا و انگيزه  ِ ِ
ِ خارج از شوروی را تحت ِھای زنان و کارگران ِآوردھا در سراسر جھان بود؛ اين تجربيات جنبش  آگاھی از اين دست

  .ثير قرار دادأت

ِدر درک آنھا از ستم به زنان و مسير آزادی، زنان انقالبی نسل آنھا پيشرفتی تاريخی را بر جای گذاشت ِ ِ ِ ِآنھا فرزندان . ِ
ِ درک آنھا از آزادی زنان در تعامًادر مسائل ديگر، مشخص. ِزمان خود بودند؛ در بعضی مسائل از خط خارج شدند ل با ِ

   .شان پيشی نگرفت  انقالب قرار گرفت و تجربيات

ِانترناسيونال زنان کمونيست ِشخصيت  ِفضيلت آنھا در .  از آغاز تا پايان مبھم بود-ِفرعی حزبتۀ جنبش مستقل يا کمي – ِ
ِ انسجام منطقی را تحت فشارًھنگامی که فشارھای بوروکراتيک، نھايتا. ِپذيرش و مديريت اين ابھام بود  گذاشت، با ِ

ِحذف استقالل جنبش، نابودی   .اش آغاز شد  ِ

ِزنان کمونيست برای پيگيری مداوم وحدت جنبش کارگری ايستاد ِ ِ ِ ِکردن زنان از تمام اليه  ِآنھا به دنبال متحد. گی کرد ِ ِ  

ِھای اجتماعی بودند که به طور فعال برای مبارزه با سرمايه ِای را برای    زيرکانهِجوی و  آنھا جست. داری آماده شدند  ِ
ِھای غيرکمونيستی در ميان زنان و کارگران مورد توجه قرار دادند  ھای مشترک با جنبش  زمينه ِ در اين راستا آنھا . ِ

ِنقش مھمی در شکل دادن به رھبری انترناسيونال کمونيستی به مثاب ِ    . کردندأ يک کل ايفۀِ
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ِنترناسيونال زنان کمونيستا. "ِاين شايد مھمترين ميراث آنھا برای ماست ِ زنان در رھبری ۀِنقش برجست داللت بر" ِ
ِھا برای پيشرفت اجتماعی ھم در امروز و ھم در فردا دارد  جنبش ِ.   

   

ِ حاضر در کنفرانس ماترياليسم تاريخی در تورنتو در ۀمقال*   . ارائه شده است٢٠١٠ می ١٦ِ

   

   

  :ھا نوشت پی

ِانتشارات بين المللی :، ھامبورگ) سومۀ متن کنگرۀدر بقي(ِ انترناسيونال کمونيستی ۀاين گنگر   سومۀصورت جلس] ١[  ِ
  ٩١٠، ص ١٩٢١ھا،  کمونيست

ِانترناسيونال زنان کمونيست، سری  ]٢[    ٥٥، ص )١٩٢١(٣-٢، شماره ١ِ

ِپيشنھادی برای انتخاب سه زن به رياست کميته" باکو، ۀدر کنگر] ٣[  ِ ِاعتراض شديد بعضی نما...ِ ِيندگان غير حزبی را ِ ِ
ِ برای کميته انتخاب شدند، تمام کنگره م پنجۀبا اين حال زمانی که سه زن در جلس. برانگيخت، و بحثی طوالنی درگرفت ِ

ِ مردم ۀ، اولين کنگر١٩٢٠باکو : ِجان ريدل، برای ديدن سپيده دم". صدا با شادی و سرور به آنھا خوش آمد کفت  يک
  ٢٥،ص ١٩٩٣رک ،نيويو: شرق، پث فايندر 

  ٩١٠ سوم، ص ۀکنگر]٤[ 

ِ،در روزنامه مطالعات کمونيستی انترنايسونال، " ھای انترناسيونال و گوالک   سالۀدر فاصل"بايرلين ، . برنارد اچ] ٥[ 
  ٢٧ ، ص ١٩، شماره )٢٠٠٦(١٢سری 

ِانترناسيونال زنان کمونيست ]٦[    ٥١٩، ص ٥-٦، شماره )١٩٢٢(٢، سری  ِ

-١٦ ص   ،١٩٢٣ ، مسکو،١٩٢٣ می ١٥ تا ١٩٢٢مبر  دس١٥ِ انترناسيونال کمونيست، ئی اجراِتأِگزارش ھي]٧[ 

  ٣٤، بايرالين، ص ١٥

ِانترناسيونال زنان کمونيست، سری  ]٨[  ِ   ٤٧-٤٨، ص )١٩٢١(٢-٣ ۀ، شمار١ِ

ِشارات ، ھامبورگ، انت) چھارمۀکنگر: جا از اين(ِ انترناسيونال کمونيست، ۀ کنگرمين چھارۀصورت جلس] ٩[ 
  ٧٢٧، ص ٢ِ، سری ١٩٢٣ِانترناسيونال کمونيستی، 

ِانترناسيونال زنان کمونيست، سری  ]١٠[    ٦، ص ١، شماره ١ِ

  ھا ، آرشيو اينترنتی مارکسيست" زنانۀ مسالۀلنين دربار] "١١[ 

  ھمانجا] ١٢[ 

در ھلموت " ِ و زنان جديدلمانیاِکمونيسم "؛ آکينا گروسمن، ٣٦؛ بايرلين ص ٧٣٨، ص ٢ِ چھارم، سری ۀکنگر] ١٣[ 

   ١٣٩، ص ١٩٩٨ِکتاب برگھان،: ، نيويورک"سوسياليسم و زنان: گروبر و پامال گريوز، زنان و سوسياليسم

ِجان ريدل، کارگران جھان و مردم تحت ستم، متحد شويد] ١٤[  ِ ِشرح مذاکرات و اسناد دو! ِ از  (١٩٢٠ کنگره،مينِ

  ٩٧٧-٧٨، ص ٢ِ، سری ١٩٩١ پث فايندر، ِخبرگزاری: ، نيويورک)  دومۀکنگر: اينجا

  ٩٩٠-٩٢، ص٢ دوم، سری ۀکنگر] ١٥[ 

ِ جھانی عليه مجازات سقط جنينۀِبرای مبارز" کتی گوتمن،. ک.ر] ١٦[  ِزنان کمونيست جھان، سری  ، در"ِ ِ١٩٢٣(٣( ،

  ٩٥٩-٦٨، ص ٥شماره 

  ١٤٢- ٤گروسمن، ص] ١٧[ 
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ِانترناسيونال زنان کمونيست ]١٨[  ِزنان کمونيست جھان، سری  ، در" در شورویءبارزه با فحشاِميزان م" ، ِ ِ
  ٨٥١-٥٥، ص٢، شماره )١٩٢٣(٣

  ٧٣٤، ص ٢ چھارم، سری ۀکنگر]١٩[ 

  .باشد" بورژوازی" ھمچنين" طبقه متوسط"ِتواند به معنای  می مدنی لمانیا ۀکلم. ٩١١ سوم، ص ۀکنگر] ٢٠[ 

ِانترناسيونال زنان کمونيست ]٢١[    ٥٢٨، ص ٥-٦ شماره ،)١٩٢٢(٢، سری  ِ

سال به نقل از تانيا پوشنرات در ک پ د چاپ شد،   ، آن١٩٢٣مارچ ٧، )پارلمان( از يک سخنرانی به رايشتاگ] ٢٢[ 

    ٣٤٦) ٢٠٠٣انتشارات کالرتکس :اسن( مدنيت و مارکسيسم: کالرا زتکين

  ٣٤- ٤٠بايرالين، ص ص] ٢٣[ 

، کمبريج، ١٩١٧-١٩٣٦ و زندگی اجتماعی، ئی شوراۀخانوادِسياست : وندی گلدمن، زنان، دولت و انقالب] ٢٤[ 

ِانگليس، انتشارات دانشگاه کمبريج،    ١٤٤-٥٩،ص ١٩٧٢ِ
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