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ﮐﻼرا ﺁیﺰﻧﺮ )زﺗﮑﻴﻦ( در ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ژوﺋﻴﻪ یﮏ هﺰار و هﺸﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و هﻔﺖ ﻣﻴﻼدی در ﺷﻬﺮ
ویﺪرو در ﺳﺎﮐﺴﻮﻧﯽ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﺧﺸﺖ ایﻦ ﺝﻬﺎن اﻓﺘﺎد .ﭘﺪر ﮐﻼرا ،در ﮐﺎر ﺁﻣﻮزﮔﺎری ﺑﻮد و ﻣﺎدر
او هﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺐ و ﺗﺎب ﺁرﻣﺎن هﺎی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎم را ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .زﺗﮑﻴﻦ در ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺗﮑﺎﭘﻮی رزم در هﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻻیﭙﺰیﮏ ﺷﻮق ﺝﻬﺎن را دیﮕﺮ ﮐﺮدن
ﻓﺮایﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻔﺘﺎرهﺎی ویﻠﻬﻠﻢ ﻟﻴﺒﮑﻨﺨﺖ ،ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬار ﺡﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات ﺁﻟﻤﺎن اﺛﺮی
ژرف ﺑﺮ راﻩ و اﻧﺪیﺸﻪ زﺗﮑﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺖ .در یﮏ هﺰار و هﺸﺘﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و هﺸﺖ ﻣﻴﻼدی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎوری ژرف ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم در ﺡﺎﻟﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ یﮏ ﺡﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ در
اروﭘﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺁواﻧﮕﺎرداﻧﻪ ﺑﻮد ،او ﺑﻪ ﺡﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات ﺁﻟﻤﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ .دیﺮی ﻃﻮل
ﻧﮑﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﺡﺰب ﺗﻮﺳﻂ "اﺗﻮوان ﺑﻴﺴﻤﺎرک""،ﺹﺪراﻋﻈﻢ ﺁهﻨﻴﻦ ﺁﻟﻤﺎن" ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ و
ایﻦ ﮐﻼرا ﺑﻮد ﮐﻪ یﮏ دم از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺡﺰﺑﯽ زیﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﺎزﻧﺎیﺴﺘﺎد .ﺷﻮر ﻋﺸﻖ و ﺷﻮر ﺁزادی
و ﻋﺪاﻟﺖ ﺁﻏﺸﺘﻪ روح ﺳﻮدایﯽ ﮐﻼرا ﺑﻮد .در ﻣﻴﺎﻧﻪ هﻤﻪ ایﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻼرا ﻋﺎﺷﻖ
ﻧﺠﺎری از اهﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻻیﭙﺰیﮏ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ .در ﺗﺐ و ﺗﺎب ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ
"اوزیﭗ زﺗﮑﻴﻦ" در یﮏ هﺰار و هﺸﺘﺼﺪ و هﺸﺘﺎد و دو ﻣﻴﻼدی ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﮐﻼرا ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﮔﺮیﺨﺘﻨﺪ .ایﻦ دو هﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻋﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮیﯽ ﻧﺒﺴﺘﻨﺪ چﺮا ﮐﻪ ﻏﻠﻴﺎن ﻣﺒﺎرزﻩ ﻓﺮﺹﺘﯽ
را ﺑﺮای ایﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﮐﺎرهﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.ﺑﺎ ایﻦ هﻤﻪ،ﮐﻼرا ﻧﺎم هﻤﺮاﻩ و هﻤﺮزم زﻧﺪﮔﻴﺶ را ﺑﺮ
ﺧﻮد ﻧﻬﺎد و ﺡﺎﺹﻞ ﻋﺸﻘﺸﺎن دو ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻴﺎﻧﻪ رزم چﺸﻢ ﺑﺮ ﺝﻬﺎن ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ایﻦ
ﻣﻘﻄﻊ از زﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری ﺷﺪیﺪ ﮔﺬﺷﺖ .در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮ دو ﻓﺮزﻧﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﻞ دچﺎر ﺷﺪﻧﺪ .در یﮏ هﺰار و هﺸﺘﺼﺪ و هﺸﺘﺎد ﺷﺶ ﻣﻴﻼدی ،ﮐﻼرا ﺑﺎ دو
ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و او هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﺪرت و
ﺡﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮی اداﻣﻪ داد .ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ "روی ری دل" روایﺖ ﮐﺮدﻩ و در "چﻴﺴﺘﺎ" ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ ،ﮐﻼرا دردﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮدﻩ هﺎی زﺡﻤﺘﮑﺶ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ».او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
زن ﻣﺠﺒﻮر هﺴﺘﻨﺪ ﺷﺶ روز در هﻔﺘﻪ و هﺮ روز چﻬﺎردﻩ ﺳﺎﻋﺖ زﺡﻤﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺎ ایﻦ وﺝﻮد
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬایﯽ ﺷﺎن ﺳﻬﻤﯽ ﺝﺰ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ و چﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن ﺝﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ...او ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮔﺎﻩ ﺑﻪ چﻨﺪ هﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ،در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺹﻨﻌﺖ،ﺷﺮایﻂ
وﺡﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ ان هﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﺡﺘﻴﺎج ﺷﺪیﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺹﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد «...زﺗﮑﻴﻦ دوﺳﺖ ﺹﻤﻴﻤﯽ ﻓﺮدریﮏ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات
اﻧﮕﻠﺲ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﻨﺸﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺹﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ».ﺑﻪ ویﮋﻩ ایﻦ
ﺝﻤﻠﻪ را ﮐﻪ "ﺳﺘﻢ زﻧﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻇﻬﻮر ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺹﯽ اﺳﺖ" ﺗﺎیﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد «...در یﮏ
هﺰار و هﺸﺘﺼﺪ و هﺸﺘﺎد و ﻧﻪ،وﺿﻌﻴﺖ ﺝﺴﻤﺎﻧﯽ هﻤﺮزم و ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻼرا رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ
ﻣﯽ ﮔﺬرد .او ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ یﺎر در ﭘﺎریﺲ ﺡﺎﻇﺮ ﺷﺪ .او در ایﻦ ﺳﻔﺮ در ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻨﻴﺎدی
دوم )ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺡﺎﺹﻞ ﺗﮑﺎﭘﻮی ﮐﻼرا در ایﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺡﻖ رای و
دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ و ﺗﺼﻮیﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﻬﻢ در ایﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺹﻞ
ﺡﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺮان زن را هﻢ ردیﻒ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺮای
دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ،ﺑﺪون ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺝﻨﺴﻴﺘﯽ و ﻣﻠﻴﺘﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﻨﺪ «.از دیﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت

ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﮐﻼرا ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ زﻧﺎن در "هﺸﺖ ﻣﺎرس" اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد .او در
 1910ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎس ﺗﻈﺎهﺮات وﺳﻴﻊ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ در  1900ﻣﻴﻼدی ،رﺳﻤﺎ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد و از ایﻦ ﺗﺎریﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ هﺸﺖ ﻣﺎرس،ایﻦ ﻣﻴﺮاث ﺝﺎوداﻧﻪ ﮐﻼرا زﺗﮑﻴﻦ ،ﮐﻪ "ﻣﺎدر
روز ﺝﻬﺎﻧﯽ زن" ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮔﻴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺤﻮﻟﺨﻮاﻩ
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻗﻴﺎم زﺡﻤﺘﮑﺸﺎن ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری
اﻧﺤﺼﺎری ﻣﻮﺝﻮد "ک.پ.د"،ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﺒﮑﻨﺨﺖ،ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و زﺗﮑﻴﻦ
ﭘﺎیﻪ ریﺰی ﺷﺪو زﺗﮑﻴﻦ در هﻴﺎت دﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺗﮑﺎﭘﻮیﯽ دیﮕﺮ را ﮐﻠﻴﺪ
زد.اﻣﺎ ایﻦ هﻤﻪ زﻣﺎن زیﺎدی را ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﺒﻮد،چﺮا ﮐﻪ درﺳﺖ در ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ژاﻧﻮیﻪ 1919
،ﻟﻴﺒﮑﻨﺨﺖ و رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎی ﺷﺪیﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﺠﻴﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژیﻢ
ارﺗﺠﺎع،ﺝﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ« ﮐﻼرا ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﻬﻮر را ﺑﻪ یﺎد رﻓﻘﺎی ﺝﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ اش ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮیﺮ
در ﺁورد ...ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ زﺗﮑﻴﻦ رواﺑﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺹﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ای ﻧﻴﺰ ﺑﺎ رهﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻟﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮان ﮐﻼرا ﺑﻪ ﺷﺪت اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﮐﻼرا از  1920ﺗﺎ  1933ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ در ریﭽﺴﺘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ روی ری دل در روایﺖ ﺧﻮد
ﺁوردﻩ در اوت ،1932ﺑﺎ وﺝﻮدی ﮐﻪ ﮐﻼرا ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮد و ﺡﺰب ﻧﺎزی او را ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﺗﻬﺪیﺪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد،اﺝﻼس ریﭽﺴﺘﺎک ﺁﻟﻤﺎن را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد .او ﺑﺎ وﺝﻮد وﺿﻊ ﺑﻪ ﺷﺪن ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﺝﺴﻤﺎﻧﻴﺶ،ﺑﻴﺶ از یﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ایﺴﺘﺎدﻩ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺎریﺨﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داد .ایﻦ ﺷﻬﺮﻩ
ﺗﺮیﻦ زن ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ ﺁواﻧﮕﺎرد ﺝﻬﺎن ،ﺿﻤﻦ ایﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺎﺷﻴﺰم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "درﻧﺪﻩ ﺧﻮﺗﺮیﻦ
ﺷﮑﻞ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری اﻧﺤﺼﺎری" ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد،ﺗﺼﺮیﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺝﺮیﺎﻧﻬﺎی ﺿﺪ
ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ ﻧﺒﺎیﺪ رﻧﺞ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ زن را ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺝﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﻧﺎدیﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﮐﻼرا در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ﺁرزو ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺁﻟﻤﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ را ﺑﻪ چﺸﻢ ﺑﺒﻴﻨﺪ!
ﺁرزویﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺝﺮت ﮐﻼرا ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﺧﺎﻣﻮﺷﻴﺶ در ﺑﻴﺴﺖ و دوم ژوﺋﻴﻪ یﮏ
هﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﺳﯽ و ﺳﻪ ﻣﻴﻼدی در ﻧﺰدیﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﮑﻮ ،هﻤﭽﻨﺎن در داﻻن ﺁرزوهﺎی ﺑﯽ
ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﺤﻮل ﺧﻮاهﺎن ﺝﻬﺎن روز ﻣﻮﻋﻮد را اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﺪ...

