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  زن يروز جهانمارس،  8 ي خچهيتار
  

  ينجم عراقژه يمن
  

و عمـل بـه    هـاي شـما   حـرف از تكـرار  بهترين كمك ما در جلوگيري از جنگ اين اسـت كـه   
  !يي باشيم هاي تازه هاي تازه و راه هاي شما خودداري كنيم و به دنبال حرف شيوه

  ويرجينيا وولف
  
 ارتش هجوم با بودند، شده كار ساعات كاهش خواستار كه نيويورك، نساجي كارگر زنان تظاهرات 1857 مارس 8

 .شد سركوب
 سوسياليسـت  زنـان  ي حلقـه  در آلمان، در دوم انترناسيونال ي ساالنه اجالس شروع از پيش زتكين كالرا 1907 اوت

 .شود برپا تظاهراتي زنان حقوق و كارگر زنان از حمايت براي سال هر كه كرد پيشنهاد
 فرساي طاقت شرايط كودك، كار به اعتراض براي نيويورك شرقي بخش در دوزي سوزن كارگر زنان 1908 مارس 8

 .كردند پيمايي راه راي حق درخواست و كاري،
 داشـتن   گرامـي  بـراي  كـه  كـرد  پيشـنهاد  دانمارك در ها سوسياليست المللي بين ي كنگره در زتكين كالرا 1910 سال

 .شود تعيين زن جهاني روز عنوان به مارس 8 روز ،1908 سال در نيويورك دوزي سوزن كارگران تظاهرات
 و هـا  نشسـت . داشـتند  گرامـي  آلمـان  در را زن جهـاني  روز نخسـتين  كولنتـاي،  الكساندرا همت به 1911 مارس 19

 سـال  در پـروس  پادشـاه  ي وعـده  داشت گرامي براي روز اين. شد برگزار ديگر اروپايي كشور چند در نيز تظاهراتي
 .بود شده انتخاب) نيافت تحقق كه(زنان به راي حق اعطاي ي درباره 1848

 كارگر ميليون نيم كه زمان آن در. پرداختند راهپيمايي به صلح و نان شعار با پتروگراد در روسي زنان 1917 مارس 8
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 آتش و انجاميد دوم نيكالي تزار استعفاي به كه بود پاياني ي نقطه زنان تظاهرات بردند، مي سر به اعتصاب در روسي
 .برافروخت را فوريه انقالب
 .كرد اعالم عمومي تعطيل را زن جهاني روز لنين زتكين، كالرا اصرار به 1922 سال

 .كردند زنده آمريكا در را زن جهاني روز داشت گرامي شيكاگو زنان 1968 مارس 8
 .شناخت رسميت به زن جهاني روز ي منزله به را مارس 8 ملل، سازمان 1975 سال
  
  

هـر دو از مناديـان صـلح     .كالرا زتكين و الكساندرا كولنتـاي  ،است مارس با نام دو زن گره خورده 8 ي هتاريخچ
  .داريم ميياد اين دو را گرامي  بودند
  

  )1857-1933( زتكينكالرا 
هـوادار  زنـان اليپزيـگ   در طول تحصيل در كـالج  . بود آلمان شرقي ي هزاد
. پيوستدمكرات  حزب سوسيالبه  1881از   و شد مسوسياليسقرص پاوپر

ــ  1917در  ســپس ماركسيســت شــد و ــا ديگــر اعضــاي حلق  ي ههمــراه ب
. سـيس كردنـد  ارات مسـتقل انقالبـي را ت  دمكـ  اسپارتاكوس حزب سوسـيال 

الملل  بين اجرايي كمونيسم ي زتكين از فعاالن انترناسيونال دوم، عضو كميته
بـا وجـود انتقـاداتي كـه بـه       سسان حزب كمونيست آلمـان بـود و  وو از م

حـزب  » سـوم  ي دوره«رغم آن كه تحوالت موسوم بـه   كمينترن داشت و به
او از . تـا پايـان عمـر حـزب را تـرك نكـرد       ،كمونيست موافق طبع او نبود

  .آمد دوستان لنين و حاميان سرسخت انقالب روسيه به شمار مي
هاي تاريخ چپ آلمان و جهان است  ترين چهره يكي از سرشناس زتكين

پـيش از   يزن در اردوگاه سوسياليستي اروپـا  ي لهاپرداز اصلي مس ، نظريهآگوست ببلو  فردريش انگلسكه پس از 
 گيري در د كه توانايي چشموهاي بانفوذ حزب سوسيال دمكرات آلمان ب او از چهره .آمد به شمار ميجنگ جهاني اول 

هاي زتكـين،   ترديدي نيست كه بدون تالش. كارگر آلمان و زنان سوسياليست جهان داشت ي دهي زنان طبقه سازمان
 برابري ي زتكين با انتشار نشريه. هزار زن ببالد 175به عضويت  1914توانست در سال  سوسيال دمكراسي آلمان نمي

هاي حـزب و انترناسـيونال دوم ايـراد     ي كه در كنگرهشمار هاي بي راني و سخن 1914هزار در سال 125با شمارگان 
كارگر آلمان و  ي زن و جلب توجه زنان طبقه ي لهامشي حزب سوسياليست به سوي مس توانست در هدايت خط ،كرد

  .جهان به جنبش سوسياليستي نقش بسيار مهمي بازي كند
بيستم از  ي سدهزنان  هاي در ميان جنبش وزهن ،گذاري روز جهاني زن به نام او رقم خورده كه بنيان كالرا زتكين

سازي از زتكين نيز انتقادهاي اصولي وارد شده  با اين همه، به چند و چون اسطوره. محبوبيت زيادي برخوردار است
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  .است
خـواه   برابري مندان انديش هاي دغدغهيكي از برابري زنان  ي لهامستا به امروز  ونتافال جمهوريتاز زمان انتشار 

 ي سـده گيري جنبش سوسياليستي اروپا و ظهور جنبش زنـان سوسياليسـت در اواخـر     اما با شكل ،اليست بودهسوسي
 ي بنـا بـر نظريـه   . يافته پيدا كـرد  نوزدهم بود كه اعتقاد به ارتباط ضروري ميان سوسياليسم و فمينيسم شكلي سازمان

بنابراين براي رهـايي زنـان   . از آن است صلحاو مالكيت موجود توليد  ي هشيوسوسياليستي، سركوب زنان محصول 
با ايـن  . يابد امكان ميتحقق كامل سوسياليسم  ي خود تنها در سايه ي به نوبهاين كه  شود دگرگون بايد جامعه از بنياد

 ي توانسـت مبـارزه   كردند كـه مـي   و اصالحاتي متمركز  ها فعاليتذهنيت، زنان سوسياليست تمامي تالش خود را بر 
توانست در قالـب واژگـان طبقـاتي توجيـه      شد كه مي براي زنان مطرح مي هايي خواسته فقط. ا به پيش ببردطبقاتي ر

چون و چـرا   بهخود  ي هاي اخالقي و اجتماعي زمانه سوسياليستي و فشار عرف ي ثير نظريهااين زنان تحت ت.  شود
همسري، يا تقسيم كـار جنسـي حـاكم     ر و تكماد آرمانيِ ي هجلوهاي جنسي در درون خانواده،  نقش ي كردن درباره
كـه وجـود    بودهاي مستقل زنان  عمل به صورت فدا كردن انجمن ي هدر عرصكرد  اين رويعيني  ي هجلو. نپرداختند

 .هاي سياسي سوسياليست اهميت حياتي داشـت  ها براي ارتقاي برابري جنسي در درون ساختار مردمحور سازمان آن
مسايل زنـان   ي اظهارنظرهاي زتكين درباره . دهد زتكين به خوبي اين موضوع را بازتاب ميهاي كالرا  بررسي نوشته

 .در آلمان جريان داشـت قرن بيستم  آغازاجتماعي است كه در   مشناسي و داروينيس ثير مباحث زيستابازتاب ت ادقيق
و » بردگـي جنسـيتي  «از » رهـايي زنـان  « ،المللي زنان سوسياليسـت  پرداز جنبش بين نظريهرسد او در مقام  به نظر مي

تربيتي بـراي زنـان   ه دنبال ساختاري تر ب يشكرد، بلكه ب گيري نمي خاطر خود زنان پي به چندان را»  اسارت طبقاتي«
 ي هرچـه بهتـر بـه جامعـه     باالترين سطح مهارت بـراي خـدمت  از نظر جسمي و رواني به بتوانند بود كه در نهايت 

  .دست يابندسوسياليستي 
  
  

  ) 1872-1952(الكساندرا كولنتاي 
 و به دنيا آمد فنالندي ـ  روسيـ مندي از تبار اوكرايني   ثروت ي هخانواد در

 تسلط داشتبه چند زبان از نوجواني  وا .در روسيه و فنالند پرورش يافت
هاي شـبانه بـراي كـارگران     كالسدر با تدريس  1894كار سياسي را در  و

به فعاليت علني و مخفي بـراي كمـك بـه     سپس ،پترزبورگ آغاز كرد سنت
 ي هنوشـت  زنان و سوسياليسـم كتاب  1895در . كشيده شدزندانيان سياسي 

براي . گذاشتماندگاري ثير اتكه بر افكار و عقايد او را خواند  گوست ببلآ
نســاجي بزرگــي كــه  ي هنگــام بازديــد از كارخانــه1896در نخســتين بــار 

صنعتي  داري سرمايه آشكار ي هبا چهر ر داشتجا قرارداد كا در آنهمسرش 
آوري حمايـت مـالي    گـرد توزيع اعالميـه و  در همان سال در . رو شد هروب
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از  پترزبـورگ  با زنـان كـارگر نسـاجي سـنت     اوارتباط و  براي اعتصاب عمومي كارگران نساجي به فعاليت پرداخت
  .تا پايان حيات سياسي او ادامه يافتآغاز شد كه  جا ينا

بـراي حـزب    فعاليـت مخفـي   بـه روسـيه   پس از بازگشـت  و به زوريخ رفتماركسيسم براي تحصيل  1898 در
بـه  را مقام او فنالند منتشر شد و  ي كولنتاي درباره هاي هنخستين مقال 1900در  .را آغاز كرد سوسيال دمكرات كارگر

ن چـه نـام كولنتـاي را در تـاريخ جاودانـه      امـا آ  .تثبيت كردفنالند  ي مسالهحزب درباره  ي كارشناس برجسته عنوان
مبـارزه بـا   به راه انداخت تا آنـان را بـه    روسيه براي متشكل كردن زنان كارگر 1905از سال  كمپيني بود كه ،ساخت

انـدازي   راهبـا   دهـي زنـان كـارگر،    سـازمان . برانگيزد هاي سوسياليستي سازمان مردمحوريِ و يزابورژو و كارفرمايان
  .ي شدهمگان يسنگ بناي جنبش  زنان ليبرال ي هاي اتحاديه ييآ در گردهم معترضانه حضورظاهرات و ها و ت اعتصاب
از  ه بـود تحت تعقيب قرار گرفت تزارمسلحانه عليه  ي مبارزه ها به يفنالندتحريك  اتهامبه كه كولنتاي  ،1908در 

تا پـيش از جنـگ   . رسيد به چاپ مي روسيهر آثار او د اما ،نزديك به ده سال در تبعيد زندگي كردو روسيه گريخت 
براي تبليغ و جلب حمايـت  يس يبه انگلستان و دانمارك و سوئد و بلژيك و سوسفر  او بهوقت  تر بيش يكمجهاني 

دهـان اصـلي    سـازمان از كولنتـاي  . مدتي بـه زنـدان افتـاد    به دليل تبليغ عليه جنگ 1914در  ، وگذشتبراي حزب 
كه خطاب بـه سـربازان    ،»چه كسي به جنگ نياز دارد؟«او با عنوان  ي بود و جزوه 1915جنگ در سال ضدكنفرانس 

. رفتآمريكا  به جنگعليه حمايت  جلببراي در همان سال  .به چندين زبان ترجمه شد ،خط مقدم نوشته شده بود
  .يي به چهار زبان سخن راندآ گردهم 123رفته در  هم روياو 

اجرايـي جمهـوري پتروگـراد     ي به عضـويت كميتـه   به روسيه بازگشت ونروژ  از ،1917 ي انقالب فوريه پس از
ران غير از لنين بـود كـه از    ها در چهارم آوريل، او تنها سخن يي جنجالي سوسيال دمكراتآ در گردهم و برگزيده شد
يـه و كـار در   رانـي، نوشـتن اعالم   با سـخن طول مدتي كه در . حمايت كرد» ها جمهوري اختيار دادن به «درخواست 

هـا و   بلشـويك  بـه  كـرد همـراه بـا ديگـر زنـان فعـال       كمك مـي انقالب روسيه  چيني به زمينهزنان بلشويك  ي نشريه
  .تر توجه كنند بيشدهي زنان كارگر  كه به سازمان آورد ميهاي كارگري فشار  اتحاديه

 ي در دومـين كنگـره  و  كـرد ت انه عليـه حكومـت مشـارك   حمسل ي حملهريزي و انجام  برنامهدر  ،1917در اكتبر 
رهبري نماينـدگاني را   1918در . شوروي برگزيده شد دولتها به مقام كميسارياي رفاه اجتماعي  سراسري جمهوري

به پس از بازگشت  اما .بر عهده داشت كه براي جلب حمايت از حكومت جديد به سوئد و انگلستان و فرانسه رفتند
مخـالف   كـرد وجـود عضـو    ليتوفسك از دولت استعفا داد چون فكر مـي  برستعليه پذيرش پيمان گيري  دليل موضع

  .زندببه وحدت كميساريا لطمه تواند  مي
بر  افزونها ادامه داد و  ييآ راني و حضور در گردهم به نوشتن و سخن، كليهغم بيماري قلب و ر به ،1919در سال 

كميسـارياي تبليغـات   عضويت  ي جمهوري كريمه ورياست بخش سياس الملل، بينكمونيسم  يكم ي نمايندگي كنگره
همـان  در . زنان حزب كمونيست نيز فعال بود و سال بعد به رهبري ايـن شـاخه رسـيد    ي شاخهسيس اتاوكراين، در 

كه  را گرفتسيون كارگران ياپوز جانباجرايي برگزيده شد اما  ي تهيبه عضويت كمسراسري حزب  ي در كنگرهسال 
را سـيون  ياپوز هـاي  جنـاح  ي هدهـم حـزب همـ    ي سـال بعـد كنگـره    .دولت معترض بودند ي هبه بوروكراسي فزايند
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اعضاي آن گسترش نيافـت و در دسـامبر همـان سـال     به فعاليت سياسي ممنوعيت  ي هدامن اما .كرداعالم  غيرقانوني
سرگشاده بـه   ي ان نامهاو يكي از امضاكنندگ 1922در . اجرايي برگزيده شد ي كولنتاي بار ديگر به عضويت در كميته

  .بود سيونياپوزهاي  براي اعترض به ممنوعيت جناحالملل  بين كمونيسم
اش  تا زمان بازنشسـتگي  ،ت ديپلماتيك شوروي در نروژ منصوب شدابه مقام رايزن هيكه  1922 از سالكولنتاي 

بازرگـاني در مكزيكـو،    ي ينـده سفير در نروژ و سوئد، نما(هاي متعدد  وليتوداري مس با وجود عهده ،1945در سال 
و مشاور وزير خارجه در امـور   ،1940نماينده در سازمان ملل، نماينده در مذاكرات پيمان صلح فنالند و شوروي در 

به حال تبعيـد  ال عممداري ورزيده به انجام رسانيد،  كه همگي را با مهارت سياست) تا زمان مرگ 1946از  الملل بين
  .فراموشي سپرده شددست رفته رفته به زنان در شوروي  ي ي او دربارهها به سر برد و ديدگاه

  
  نوشت پي

  
  .است چاپ شده 86و فروردين  85، اسفند 17ي  سال سوم، شماره نو،نقدي  نامه تر در ماه تاريخچه، پيشاين 


