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نيزتک  سالگرد درگذشت کالرانيهفتاد و پنجم  

 
     یريجزا نيريش   خرداد هشتاد وهفتم يکسی 

                                                                                                                            

تالش آنان نتايج . اند را پيموده مدافعان برابری حقوق زنان در جهان راهی طوالنی

های اوليه جنبش زنان  خواست بزرگی نيز درپی داشته است اما هنوز هم برخی از

فعاالن حقوق زنان  اند، بخشی از شعارهای روز که در زمان زتکين مطرح شده

حقوق زنان  هايی که به دليل مطرح کردن آنان، مدافعان خواست. شوند محسوب می

   .شوند های اجتماعی محکوم می گرد ومحروميت ه، تبعيد، پیبه زندان و شکنج

عنوان سياستمدار برجسته  يکی از اولين مبارزان حقوق برابر زنان است که نه تنها به) Klara Zetkin(زتکين کالرا 

  .  جنبش زنان آلمان شناخته شده استهای رهبری جنبش سوسيال دموکراسی، بلکه به عنوان يکی از چهره

 هزار نفر ۶٠٠از   ميالدی، بيش١٩٣٣می شود که در مراسم خاکسپاری کالرا زتکين در مسکو، در بيستم ژوئن گفته 

 سال زندگی کرد و خاکستر جسد او در ٧۶زتکين  کالرا. شرکت کردند تا با اين مبارز برجسته جنبش زنان وداع گويند

   .ديوار کرملين به خاک سپرده شد

  االرکبه زندگی  نگاهی نيم
   

دوستانه  نظرات انسان ای مسيحی با آيسنر دختر يک معلم روستايی از ايالت ساکسن آلمان بود که در خانوادهکالرا  

. عضويت حزب سوسيال دموکرات آلمان درآمد در دوران تحصيل در آموزشگاه تربيت معلم در اليپزيک به. بزرگ شد

کالرا، .  به همراه وی به پاريس رفت١٨٨٣نقالبی روس، در سال ، ا)Ossip Zetkin(دنبال آشنايی با اوسيپ زتکين  به

نگار  عنوان روزنامه او در پاريس به. زتکين را برای خود برگزيد، اگرچه هرگز رسما با اوسيپ ازدواج نکرد نام فاميل

   .دنيا آورد خود را در اين شهر به در نشريات کارگری فرانسوی و آلمانی مشغول به کار شد وهر دو پسر

ر پاريس شرکت سوسياليستی د های آلمان در دومين جلسه انترناسيونال زتکين به عنوان نماينده سوسيال دموکراتکالرا 

. رهبران برجسته جنبش زنان شناخته شودو يکی از اين نشست باعث شد که او به عنوان مؤسسدرسخنرانی او. جست

اقتصادی  شود، زن نيز تا زمانی که از نظر ار به انقياد کشيده مید گونه که کارگر توسط سرمايههمان « :کالرا گفت

ماستکيرشنينگ، مسئول مجله زنان دويچه وله در مورد اين مبارز  اولريکه».مستقل نشده، در بند مرد باقی خواهند ماند

حق داشتن شغل زتکين پيش از هرچيز برای خواست استقالل اقتصادی زنان، برای کالرا « :گويد ناپذير می خستگی

وابستگی اقتصادی برای  خواست او تنها حق شرکت در انتخابات برای زنان نبود، بلکه حق عدم. مبارزه کرد برای زنان

های سياسی  گيری توانند با حقوق برابر در تصميم می به نظر زتکين از اين طريق است که زنان. زنان را نيز مطرح کرد

  ».ستاامروزه نيز برای زنان مطرح  اين خواست. باشندکشور نقش داشته 
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به  ،١٨٩٠سال اش در درگذشت شريک زندگیبعد ازکالرا   

آلمان بازگشت و در  کودکانش از پاريس به اشتوتگارت همراه

 “برابری”نام  آنجا به عنوان نويسنده يک نشريه کارگری زنان به

اش با هنرمند نقاش، گئورگ فردريش  آشنايی. شروع به کار کرد

که  نخستين زنی بودزتکينکالرا .انجاميد زوندل به ازدواج با وی

 در اولين جلسه. به رهبری حزب سوسيال دموکرات آلمان رسيد

اشتوتگارت او به عنوان درالمللی زنان سوسياليست نس بينکنفرا

. دش يدهمنشی عالی حزب برگز  
)علومم نایمکان ویزماندر( يیآ  گردهمکي دری هنگام سخنراننيکالرا زتک  

 از کننده  شرکت١٠٠ المللى زنان در کپنهاگ با شرکت  دومين کنفرانس بين١٩١٠ آگوست سال ٢٧سال بعد، در سه  

 به عنوان روز زن، براى  زتکين روز هشتم ماه مارس در اين کنفرانس، به پيشنهاد کالرا. هفده کشور جهان برگزارشد

ه امروز هم ماستکيرشنينگ می گويد کخانم  . برگزيده شد  تبعيضات مختلف و چند جانبه دفاع از حقوق زنان در مقابل

است که امروزه  طبيعی« :شوندديگر ولی با همان محتوا مطرح مي لبا شکوسوی کسان ديگرشعارهای جنبش زنان از

 شرکت در انتخابات طبيعی است که آنان امکان مساوی .با مردان هستندمقابل قانون دارای حقوقی برابرآلمان درزنان در

 .ای ديگر است ضع به گونهمحيط کار وعمل و در مردان و زنان وجود ندارد اما درميان حقوقی تفاوتینظررا دارند و از

برابر، حقوقی کمتر از مردان دريافت  دهند زنان با کار توان يافت که نشان می های بسياری را می مثال در آلمان نمونه

امکاناتی برای والدين جوان در نگهداری از کودک و حفظ شغل خود در  يا به بحثی که امروزه در آلمان درباره. کنند می

   ».ندومی ش کاران برای لزوم باقی ماندن زنان در خانه عنوان کنيد که چه داليلی از جناح محافظه جريان است، توجه

   نزنان در زمان زتکي های خواست

  :                  شدندهای زنان از سوی کالرا زتکين و مبارزان همراه او بدين گونه بيان خواست ترين مهم 

ر مقابل کار مردان د ار براى زنان؛ حق راى و شرکت در انتخابات؛ برابرى مزد باکننده ک تدوين قوانين حمايتلزوم 

  .زايمان؛ حق داشتن تعطيالت و تعيين حداقل مزد روز؛ حمايت از مادر و کودک؛ مرخصیدرمساوى؛ هشت ساعت کار

دموکرات، بعدها  الترين دوستان کالرا، روزا لوکزامبورگ بود که با گروه جدا شده از حزب سوسي از نزديک يکی

    .ريزی کردند حزب کمونيست آلمان را پايه

بود که او مسکوبرلين بسر برد و سپس دردر کمونيست دوران جمهوری وايمارزتکين به عنوان نماينده حزبکالرا 

 عنوان  ساگی به٧۵ زتکين در سن ١٩٣٢اوت  ام ماه در سی. المللی سوسياليستی زنان را رهبری کرد سومين جلسه بين

چند ماه بعد بدنبال قدرت . اولين جلسه مجلس آلمان، رايشستاگ، را افتتاح کرد نماينده مجلس و رئيس سنی پارلمان آلمان،

مملو از مبارزه کالرا  زندگی .ها مجبور شد از آلمان بگريزد و به مسکو برود حزب فاشيستی ناسيونال سوسياليست يافتن

  .رسيد  در همين شهر به پايان١٩٣٣زتکين در بيستم ماه ژوئن سال 
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