نوشته ای که در پیش رو دارید ،دومین بخش از مجموعه ای است که خواهیم
کوشید در آن ،تصویری از زنان کمونیست عرضه کنیم .هدف دو گانه است.
این زنان ،در دو جبهه سانسور شده اند .بورژوازی به خاطر دشمنی با ایده ها و
مبارزات شان ،آنان را نفی می کند .یا اگر آنقدر برجسته اند که انکارشان ممکن
نیست ،تحریف شان می کند .نگرش مردساالرانه در جنبش انقالبی و کمونیستی
نیز به دلیل آن که زن بوده اند ،اغلب در موردشان سکوت کرده است.
شاید بسیاری از اینان رهبرانی نظریه پرداز یا فکرساز نبودند .ولی در جامعه ای
که زنان را در جایگاه فرودست نگاه داشته و کار فکری ،حوزه ای دور از دسترس
زنان بوده ،جز این نمی توان انتظار داشت .موقعیت زنان در جامعه چنان بوده و
هست که گاهی صرف پا گذاشتن به صحنه مبارزه سیاسی و اجتماعی هم عزم
و نیرویی شگرف را می طلبد.
در این مجموعه خواهیم کوشید به فعالیت صرفا "سیاسی" این زنان بسنده
نکنیم .به دو دلیل .یکم این که عرصه خصوصی هم سیاسی است .نقش زنان در
خانواده که مهد "زندگی خصوصی" و سلول پایه ای جامعه است ،بخشی مهم
از تقسیم کار ستمگرانه ای است که فرودستی زنان از آن سرچشمه می گیرد.
کمتر زنی توانسته بدون شورش در عرصه زندگی خصوصی به یک فعالیت
اجتماعی پرمعنا بپردازد .این مسئله شاید بیش از همه در مورد زنان کمونیست
صادق باشد .دوم این که ،انقالب کمونیستی یک انقالب صرفا سیاسی نیست.
انقالبی است در تمام عرصه ها و برای از بین بردن تمام شکل های ستمگری.
بخش های مختلف زندگی انسان ها را دیوار چین از هم جدا نمی کند .عرصه
های مختلف زندگی هر انسان بر هم تاثیر می گذارند .انسان مجموعه ای است
در هم آمیخته از جنبه های زنده ،از جنبه های گوناگون زندگی .اگر مردان
حداقل تا مدتی می توانند در خانه ستمگر باشند و در خیابان مبارز ،زنان برای
مبارزه در خیابان باید در خانه شورش کنند.
سعی می کنیم در نگاه به زندگی چند نمونه از زنان کمونیست ،کمی از سنت
های غالب بر جنبش سیاسی فاصله بگیریم .رویکرد غالب جنبش ،به خصوص
در کشورهایی مثل ایران که نقش سنت قوی است ،این است که «از خود
گذشتگی» الزمه مبارزه سیاسی است .در این رویکرد با تعبیری محدود از
«خود» روبروییم .ریشه این «خود» در تفکری است که روش زندگی رایج و مورد

قبول جامعه را «حرف آخر» یا «راه طبیعی زندگی» می انگارد .انگار آرزوها و یا
برنامه زندگی زنان باالخره باید در خانه نشستن و ظرف شستن و جارو کردن،
زائیدن و بچه بزرگ کردن ،برای حظ بصر مردان کفش پاشنه سوزنی و البسه
ناراحت پوشیدن ،در مقنعه و چادر «ناموس» مردان شدن ،صبح تا شام پای دار
قالی نشستن ،یا پوسیدن پشت میز دفاتر و ادارات به ازای زیر حداقل دستمزد....
خالصه شود .انگار سرنوشت زنان اینست که مهره ای کم و بیش بی اراده باشند
و اسیر روابط تکراری و خرفت کننده نظام استثمار باقی بمانند ،و تازه لذت هم
ببرند! نه .ما خوشبختی را در مبارزه جست و جو می کنیم .در آرمان و آرزوهای
بزرگ داشتن و نبرد برای تحقق آن ها در همین دنیا .زنان کمونیست مبارزی
که نام و زندگی شان را با مطالعه تاریخ می یابیم ،خوشبخت بوده اند .چرا که
مسیر زندگی شان را آگاهانه انتخاب کرده اند .اگر سختی هایی را تحمل کرده
اند ،منزلی از همین مسیر بوده است .آنان هیجان و تالطم زندگی مبارزاتی را به
جان کندن زیر چرخ دنده های ماشین سرمایه داری ترجیح داده اند .آنان خوش
شانس بوده اند که زندگی فرصت و امکان شناخت دنیا و مبارزه برای دگرگون
کردن دنیا را در اختیارشان قرار داده است .امید به آینده نوع بشر به آرزوهای
آنان رنگ داده ،پس نترسیده اند و زندگی را در تمام ابعادش چشیده اند.
زنانی که در این مجموعه معرفی می کنیم از بسیاری جهات بی نظیر به نظر
می رسند .ولی درست به همین علت ،می توانند سرمشق باشند برای هر زنی
که جرقه های عصیان با سیلی های پیاپی نظام طبقاتی و مردساالر در ذهنش
روشن می شود و تشنه آگاهی است .ناگفته نماند که برای تهیه این مجموعه با
مشکالت بسیاری مواجهیم .مهمترین مشکل ،همانطور که اشاره کردیم ،اینست
که نام و نشان اغلب زنان کمونیست مبارز را باید در سایه های تاریخ جست و
جو کنیم .به هر حال ،این کار را آغاز می کنیم به عنوان گامی در راه شناختن و
شناساندن بخشی از تاریخمان ،تا کمکی باشد برای ترسیم راه آینده.
بهمن 1389
نشر فردا

پروای رویا
اسب بی
بر
ِ
ِ
نگاهی به زندگی الکساندرا ُکلُنتای
آیناز توکلی
قبال بارها به سفر رفته بود .به خاطر ماموريت هاي پدرش در بلغارستان .يا به
امالك مادريش در فنالند .ولي در اوت  1898وقتي سن پترزبورگ را به مقصد
اطريش ترك كرد ،گذشته را پشت سر مي گذاشت و مي دانست كه هرگز به عقب
باز نخواهد گشت.
از  16سالگي مادرش به فكر شوهر دادنش بود .مي ترسيد اگر به دانشگاه
برود با عقايد راديكال آشنا شود .خودش هم مخالف ازدواج نبود .ولي مي خواست
با عشق ازدواج كند .پيش خود مي گفت «با عشق ازدواج مي كنم ،خوشبخت
مي شوم ،دو دختر كوچك به دنيا مي آورم »....خيلي به بعدش فكر نكرده بود.
ولي با اصرار به تحصيل ادامه داد .هجده ساله بود كه در با والديمير لودوگويچ
كلنتاي آشنا شد .عاشق او شد و بر خالف ميل خانواده با او ازدواج كرد .مطمئن
بود خوشبخت مي شود.
كمي بعد حامله شد و پسري به دنيا آورد .قبل از به دنيا آمدن پسرش ميشا
برنامه ريزي كرده بود كه مادر شوهرش بيشتر كارهاي وقت گير بچه را به عهده
بگيرد تا خودش بتواند به مطالعه ادامه دهد .از كودكي به مطالعه عالقه داشت ،با
حسرت و از پشت شيشه پدرش را كه در اتاق مطالعه ،كتاب به دست ،با مردان
ديگر در حال بحث و گفتگو بود تماشا مي كرد .به هنگام ازدواج مشغول مطالعه
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نويسندگان پوپوليست و ماركسيست بود و دستش را در رمان نويسي مي آزمود.
ولي وقتي ميشا به دنيا آمد متوجه شد كه بيش از پيش درگير مسئوليت هاي
خانه داري مي شود .بچه وقتش را مي گرفت .شوهرش انتظار داشت از دوستانشان
پذيرايي كند و شب در كنارش باشد .مرد «خوش قيافه و سرحالش» را ستايش
مي كرد ولي به اندازه او خوشبخت نبود .مي خواست آزاد باشد .ولي آزادي
چه بود؟ والديمير حاضر بود مستخدمان بيشتري بگيرد كه الكساندرا وقت آزاد
بيشتري داشته باشد ولي مشكل چيز ديگري بود .کم کم منبع نارضايتي اش را
شناخت .به دوست دوران كودكي اش زويا مي
گفت «از ازدواج متنفرم .بي معنا و احمقانه است.
من نويسنده خواهم شد ».الكساندرا با ازدواج،
كنترل پدر و مادرش را نفي كرده بود .هنوز اهداف
روشني نداشت ،فقط داشت مي فهميد كه براي
آزادي بايد نقش سنتي زن شوهردار را نيز نفي
كند.
روسيه تزاري نا آرام بود .فقر گسترده بود.
مخالفين تنبيه مي شدند .و فكر در داالن ها و
زيرزمين ها مي جوشيد .جوانان ريشه هاي بي
عدالتي را جستجو مي كردند و در ميان ايده
هاي جاري ،ماركسيسم پاسخ همه جانبه تري به
ريشه هاي استثمار مي داد .راهي براي برون رفت
پيشنهاد مي كرد .انترناسيوناليستي بود .انقالبي بود .سيستماتيك بود .و در نتيجه
پرطرفدار بود.
در ميانه سال هاي  1890عده اي هسته هايي براي مطالعه ماركسيسم تشكيل
داده بودند .برخي مي كوشيدند ماركسيسم را در ميان فقرا تبليغ كنند .ديگراني
اعتصابات را سازماندهي مي كردند .عده اي ،از جمله لنين ،دستگير مي شدند.
از ميان اين تالطمات ،يك حزب انقالبي ماركسيستي ،حزب سوسيال دمكرات
كارگري روسيه تشكيل شد1.
كلنتاي مشغول بچه داري بود .و ناراضي .با كمك خواهرش ژنيا و معلم
سرخانه او ماريا ايوانونا استراخوا كه در پوشش يك كتابخانه ،جلسات سواد
آموزي و مطالعه ماركسيسم براي كارگران سازمان مي دادند مشغول به كار شد .از
طريق همين كتابخانه جزوه ها و اعالميه هاي ماركسيستي هم پخش مي كردند.
الكساندرا با النا استاسوا 2آشنا شد و تحت مسئوليت او بسته هاي نوشتجات غير
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قانوني را جابجا مي كرد .ولي هنوز به طور جدي وارد فعاليت انقالبي نشده بود.
رفقايش فكر مي كردند خانم جواني است كه مي خواهد با انقالب الس بزند.
خود او هم هنوز تصميمش را نگرفته بود .وقت زيادي را در خانه و به مطالعه
مي گذراند .هنوز زندگي اش با زندگي غير متعارف ولي غير انقالبي مادرش
تفاوت چنداني نداشت .ولي اصطكاكش با محدوديت هاي ازدواج بيشتر مي شد.
مشاهده شرایط کار و زندگی کارگران نیز باعث شده بود بی عدالتی نظم حاکم
را به سنگینی حس کند .باالخره تصميمش را گرفت .بچه را پيش پدر و مادرش
گذاشت .از دوستانش خداحافظي كرد .و ماه اوت  ،1898براي مطالعه ماركسيسم
راهي زوريخ شد.
در قطار نامه اي به شوهرش نوشت و گفت که براي هميشه ترکش مي کند.

سوسيال دمكرات

وقتي الكساندرا کلنتاي بي قرار سوار بر آن قطار شد ،هنوز انقالبي حرفه اي
نشده بود ولي خيال داشت نقشي در تغيير جهان بازي كند.
سفري كه كلنتاي براي مطالعه ماركسيسم در پيش گرفت ،مسيري بود كه
بسياري از راديكال هاي روس پيش گرفته بودند .آن سال ها ،براي مطالعه جدي
مارکسيسم سال هاي خوبي بود .سوسيال دمكرات هاي آلمان كه مدافع تغيير
انقالبي و ريشه اي نظام سرمايه داري بودند با رويزيونيسم يكي از رهبرانشان،
برنشتين ،كه به پارلمان و اصالح روي آورده بود در جدال بودند و وقتي كلنتاي
به زوريخ رسيد دعوا تازه شروع شده بود.
طرفداران رفرم هاي پارلماني معتقد بودند كه با رفرم بهتر مي شود كارگران را
از لحاظ سياسي پرورش داد ،و فقرا به مطالبات اقتصادي بهتر پاسخ مي دهند تا
فراخوان براي انقالب .آن ها استراتژي انقالب فوري را غير واقعي و خطرناك تلقي
مي كردند و مي گفتند نظام را بايد ذره ذره بهبود بخشيد.
كلنتاي در ابتدا با رفرميست ها سمت گيري كرد ولي چيزي نگذشت كه
تحت تاثير رزا لوكزامبورگ ،كائوتسكي ،آكسلرد و پلخانف قرار گرفت .چيزي كه
رفرميست ها تبليغ مي كردند يادآور تدريج گرايي و نظرات ليبرالي پدرش بود.
روشي كه بي نتيجه گي اش را به چشم ديده بود .در مقاالتي كه كمي بعد از
اقامتش در سوئيس نوشت شديدا بر اجتناب ناپذير بودن انقالب در روسیه اصرار
داشت و با تدريج گرايان و اصالح طلبان مخالف كرد.
با پايان دوره مطالعه به سن پترزبورگ بازگشت و در محيط خانواده تغييراتي
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را مشاهده كرد .شورش كلنتاي باعث شده بود پدر و مادر استقاللش را ببينند و
انتخابش را بپذيرند .به خصوص ژنرال پير ،كه بارها به خاطر ايده هاي ليبرالي اش
مورد غضب تزار قرار گرفته بود ،از لحاظ روحي و مالي حمايتش مي كرد و حتي
گاهي نوشته هاي غيرقانوني را برايش مخفي مي كرد .ولي اين رابطه ديري نپائيد
و ميخائيل دومونويچ 3در سال  1901در يك تصادف كشته شد .مادرش يك سال
قبل از آن درگذشته بود .وقتي از تشييع جنازه پدر به خانه بازگشت خانه ساكت
بود .مردي كه در كودكي با حسرت مطالعه كردنش را تماشا مي كرد ،ديگر پشت
ميز كارش نبود .ناگهان جاي خالي پدر را با تمام وجودش حس كرد....
وسايل خانه را فروخت و به يك آپارتمان كوچك نقل مكان كرد .پدر ارثيه
كوچكي برايش به جا گذاشته بود .با نوشتن هم بقيه خرجش را در مي آورد .ميشا
اكنون هشت ساله بود و با مادرش زندگي مي كرد .صبح ها او را به مدرسه مي
برد و عصرها هم به جلسات.
به مدت يك سال در مورد جامعه فنالند تحقيق كرده بود و محصول اين
مطالعات باالخره تحت نام «زندگي كارگران فنالند» در سال  1903منتشر شد.
طول كشيد تا يك انتشاراتي پيدا كند كه حاضر به چاپ كتابش شود .و كسي
هم كه باالخره حاضر به چاپ كتاب شد اصرار مي كرد كه «بهتر نيست بابا جون
خودشون بيان جدول هاي آماري رو بحث كنن؟» و بايد قانع مي شد كه زن جوان
خودش كتاب را نوشته است.
كلنتاي در اين كتاب با اتكا به داده هايي كه جمع آوري كرده بود بحث كرد
كه سرمايه داري در فنالند رشد كرده و با وجود عقب ماندگي و سنت گرايي
دهقاني ،يك كشور سرمايه داري است.
دقت آكادميك او در جمع آوري داده ها و تحليل از آن ها به همراه نيازي كه
به تغيير انقالبي از البالي نوشته هويدا بود ،او را به عنوان يك روشنفكر در محافل
سوسيال دمكرات روسيه مطرح كرد.

خطوط پررنگ تر مي شود

در سال  1903كنگره دوم حزب سوسيال دمكرات روسيه برگزار شد .لنين در
سال  1902كتاب معروف خود «چه بايد كرد» را نوشته بود و در آن به اهميت
نقش آگاهي در جنبش طبقه كارگر تاكيد گذاشته بود .او با توجه به اين كه
كارگران به داليل شرايط طاقت فرساي كار و تقسيم كار فكري و يدي در جامعه
به طور كل ،امكان جمعبندي ،سنتز و تولید دانش الزم براي انقالب را ندارند،
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با درك اين مسئله كه مبارزات خودبخودي كارگران براي بهبود شرايط كار به
انقالب اجتماعي منجر نمي شود مي گفت الزم است كه آگاهي پرولتري از خارج
به ميان كارگران برده شود و به نقش نشريه براي تبليغ و ترويج در اين زمينه
تاكيد می گذاشت .لنين مي گفت پرولتاريا به يك سازمان محكم از انقالبيون
حرفه اي و حزب پيشاهنگی نياز دارد كه تفكر تريديونيونيستي در كارگران را به
چالش بگيرد و آن ها را به واقعيت شرايط ستم شان و راهكارهاي برون رفت از آن
آگاه كند و به عالوه بتواند با تهاجمات پليس سياسي مقابله كند.
اين مسئله كه از مهمترين بحث هاي كنگره دوم حزب بود به انشعاب در
حزب انجاميد .اكثريت در اين كنگره با لنين بود و به همين خاطر جناح لنين به
بلشويك ها كه در زبان روسي به معني اكثريت است معروف شدند.
پلخانف ،قديمي ترين رهبر حزب و يكي از متفكرين به نام روسيه در مقابل
لنين موضع گيري كرد .كلنتاي در آن كنگره شركت نداشت ولي به عللی ،از جمله
اين كه انقالب و تغيير را نتيجه خيزش خودجوش توده اي مي دانست با جناح
اقليت (منشويك ها) همراه شد.
در سراسر سال  1904كلنتاي به عنوان سخنگوي حزب در سن پترزبورگ
به کار مشغول بود .در جمع سوسياليست ها درمورد اکونوميسم و رويزيونيسم
صحبت مي کرد ،در جلساتي که روشنفکري تر بود و مدعوين وسيع تري داشت
در مورد نيچه و نئوکانتيسم صحبت مي کرد ،در محافل مطالعه کارگري هم
سوسياليسم درس مي داد .او در زندگي تشكيالتي حزب ،آن جا كه رفقايش به
سازماندهي و کار مخفي و جابجا کردن نوشته هاي غير قانوني مشغول بودند،
درگير نبود .در سن پترزبورگ اين گونه فعاليت ها را يلنا استاسوا سازماندهي
مي كرد .زنان كمتر به فعاليت هاي روشنفكري سوسيال دمكرات ها راه داشتند و
كلنتاي از معدود زناني بود كه به اين عرصه راه يافت.

تمرين انقالب

ناآرامي ها در روسيه اوج مي گرفت .جنگ روسيه با ژاپن زندگي را به مردم
سخت كرده بود .اعتصابات كارگري و اعتراضات خياباني گسترش مي يافت.
روشنفکران و متخصصين به دنبال اصالحات بودند .سلطنت در جنگ با ژاپن هم
شکست خورده بود و دچار مشکل بود.
در دسامبر  1904اعتصابي عليه مديريت ذوب آهن پوتيلف در سن پطرزبورگ
آغاز شد .روز  9ژانويه كارگران اعتصابي به رهبري کشيشي به نام گاپون با شعار
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هشت ساعت كار در روز و آزادي هاي اجتماعي به طرف كاخ امپراطوري حركت
كردند تا خواسته هاشان را به گوش امپراطور برسانند .كلنتاي نيز در ميانشان
بود .كمونيست ها مي دانستند كه اين گونه مبارزات بي نتيجه است ولي در كنار
كارگران در اين راهپيمايي شركت كرده بودند .تزار نيکالي دوم در کاخ نبود.
سربازان دستور شليک داشتند.
كلنتاي پيكر خونين كودكاني را ديد كه براي تماشا باالي درختان رفته بودند.
به اطرافش نگاه كرد و وحشت را در چهره رفقايش ديد .سعي کرد تهييج شان
کند« .شجاع باشيد رفقا .گلوله ها هوايي است ...».صداي سم اسب ها فضا را پر
كرد .قزاق ها به ميان جمعيت تاختند .شمشيرهايشان را ديوانه وار جوالن مي
دادند .كلنتاي توانست خود را از مهلكه بيرون بكشد .در آن يكشنبه خونين،
نزديك به هزار نفر روبروي كاخ امپراطوري جان سپردند.
اين واقعه نقطه عطفي در احساسات ضد تزاري مردم بود .سال  1905سال
شورش ،سال خيزش و عصيان در تمام بخش هاي جامعه روسيه شد .كارگران
اتحاديه هاي خودشان را ايجاد كردند ،دهقانان زمين هاي اشراف راغصب کردند،
رهبران ليبرال خواهان تشكيل مجلس موسسان شدند .واحد هاي ارتش و نيروي
دريايي دست به شورش زدند .انقالب شروع شده بود .انقالبي ها با اشتياق دست
به كار سازماندهي كارگران و مسلح كردن شورشيان و تعميق انقالب شدند .ژانويه
 1905لنين از بوگدانف خواست كه كلنتاي را به نوشتن در يكي از نشريات
بلشويك ها ترغيب كند و او در طول سال با بلشويك ها همكاري نزديك داشت.
كلنتاي بر خالف برخي ديگر از منشويك ها ،هيچ گاه به فحاشي عليه نظرات
مخالف متوسل نشد .هنوز نقش مهمي در حزب نداشت ولي براي نظراتش مي
جنگيد و از دعواهاي فراكسيوني اجتناب مي كرد .اگر نظراتش در برخي زمينه ها
با منشويك ها نزديك تر بود ،هنگامي كه واقعيت انقالب نزديك تر مي شد هيچ
ابايي از سمت گيري با هر كس مواضعش انقالبي تر بود ،نداشت.

زمانی برای فکر کردن

شرايط انقالبي آن سال ها ،جامعه را به شدت تكان داد ولي مردم هنوز براي
پيروزي آماده نبودند .سازماندهي ابتدایی و رهبري انقالبي بي تجربه بود و تزار
توانست نيروهايش را براي سركوب جمع كند.
سال هاي  1908تا  1911سال هاي ارتجاع لجام گسيخته بود .دولت تزار
وحشيانه از انقالبيون انتقام مي گرفت .زندان ها ديگر جا نداشت و زندانيان به
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سختي شكنجه مي شدند .انقالبيون يكي بعد از ديگري به اعدام محكوم مي شدند.
با وجود اين كه تشكالت انقالبي به زير زمين رفته بودند باز هم فرار از دستگيري
ساده نبود .بي تجربگي انقالبيون جواني كه در دوران اوج به انقالب پيوسته بودند
و به روش هاي كار مخفي عادت نداشتند مزيد بر علت شده بود .دولت قصد داشت
مردم را از همه حقوقي كه در حين انقالب به دست آورده بودند محروم كند و
براي سركوب انقالبيون دست به هر کاری می زد.
ولي بزرگترين معضل انقالب ،اغتشاش فكري شديد در ميان سوسيال دمكرات
ها بود .پايه هاي فكري ماركسيسم زير سوال رفته بود .روزهاي تيره و تاري بود.
تالش مي شد مذهب جديدي اختراع
شود و حتی در صفوف سوسیال دمکرات
ها هم «خدا جويان» و «خدا سازانی»
پیدا شده بودند .مبارزه به زمينه سياست
و تشكيالت هم كشيده شد – مبارزه
براي حفظ و تحكيم سازمان غيرقانوني
و زيرزميني حزب مبارزه اي شديد بود.
بسياري از منشويك ها نااميد شده بودند.
مي گفتند كار مخفي فقط باعث حمله
و دستگيري مي شود .فراخوان انحالل
حزب را مي دادند.
در سال هاي سلطه ارتجاع مهاجرت
سياسي رشد كرد و بخش مهمي از بحث ها در تبعيد پيش مي رفت .كساني كه
فرار مي كردند روحیه باخته بودند و اميد به آينده را از دست داده بودند .وضعيت
مالي خراب بود .همه اين ها شرايط مبارزه را سخت تر كرده بود.
شكست انقالب  1905روسيه بسياري از انقالبيون و كارگران پيشرو را نيز
از امكان انقالب نااميد كرد .بسياري به سر خانه و خانواده و زندگي فقيرانه
شان برگشتند .عده اي شيوه هاي آلترناتيو را برگزيدند و زندگي غيرمتعارف را
جايگزين مبارزه انقالبي كردند .بسياري از روشنفكران به رد ماركسيسم و نسبيت
ي روي آوردند .ولي عده قليلي هنوز حاضر نبودند با نظم كهن كنار بيايند.
گراي 
اميدشان را به امكان انقالب از دست ندادند و در شرايطي متفاوت به كار انقالبي
ادامه دادند.
كلنتاي در ميان اينان بود .دست از مطالعه بر نداشت و در زمينه هاي مختلف
در مبارزات تئوريك آن زمان شركت كرد .در سخنراني هايش اخالقيات مطلق
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نئوكانتي ها را به باد انتقاد مي گرفت و فردگرايي بورژوايي نيچه را محكوم مي
كرد – هر چند سازماندهي توده ها از دستور كار خارج نشده بود ولي زمان ،زمان
تحكيم پايه هاي تئوريك انقالب و مقابله با روحيه شكست طلبي در عرصه هاي
مختلف بود.

حضور مستقل زنان

تجربه شخصي كلنتاي
به عنوان زني كه عليه
بندهاي سنت شوريده بود،
نقش مهمي در پيوستنش
به انقالب داشت .با وجود
اين ،شرايط زنان ،به جز در
داستان كوتاهي كه قبل از
سفر تاريخي اش به زوريخ
در نقد دورويي اخالقيات
حاكم نوشته بود ،در
نوشتجاتش منعكس نبود .او
معتقد بود «كه رهايي زنان
فقط در نتيجه پيروزي يك
نظم اجتماعي نوين و يك
سيستم اقتصادي متفاوت به
دست مي آيد» .نقش زنان
در رهايي خود و جامعه هنوز
برايش روشن نبود.
در همين زمان يك
جنبش زنان نسبتا قوي در
با نماینده های دومین کنفرانس
روسيه موجود بود .گروه هاي
بین المللی زنان کمونیست
فمينيستي كه در زمينه هاي
مختلف ،از كارهاي خيريه
گرفته تا مبارزه براي حق تحصيل (دانشگاه هاي روسيه تزاري به روي زنان بسته
بود) و حقوق مدني از جمله حق راي فعال بودند ،با وقايع ژانويه  905 1فعال تر
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شده بودند .اين گروه ها اساسا در طبقات مرفه و مياني پايه داشتند.
كلنتاي متوجه اهميت اين فعاليت ها شده بود .در جلساتشان شركت مي كرد.
ايده هاشان را به چالش مي كشيد .و زنان انقالبي تر را به پيوستن به سوسيال
دمكراسي ترغيب مي كرد .در اين ميان متوجه كمبودهايي در بين خودشان
هم شد .زنان نسبتا زيادي در حزب سوسيال دمكرات روسيه به فعاليت مشغول
بودند ولي حزب كه برابري كامل زن و مرد بخشي از پالتفرمش بود ،تالش زيادي
براي بسيج زنان كارگر نمي كرد .زنان زحمتكش سركوب شده تر از آن بودند
كه شورش كنند .بار محروميت فقر و كار بي انتها ،هم چون مردان ،بر دوششان
سنگيني مي كرد .مسئوليت هاي خانه و بار تحكم و آزار شوهراني كه خود را
صاحبشان مي دانستند ،خميده ترشان مي كرد .به علت عدم درك شرايط ويژه
زنان ،گرايش غالب در ميان سوسيال دمكرات ها اين بود كه زنان كارگر را «بخش
عقب مانده طبقه كارگر» ارزيابي كنند .به عالوه بسياري از مردان كارگر و فعالين
جنبش ،شركت فعال زنان در مبارزه را تهديدي عليه خود مي ديدند و نگران بودند
که قدرتشان به عنوان مرد در خانه و جامعه تحلیل برود.
كلنتاي به فكر تغيير وضعيت افتاد ولي ديد كه سوسيال دمكراسي هيچ نقشه
خاصي براي سازماندهي و بسيج زنان كارگر ندارد و فهميد كه خودش بايد آستين
ها را باال بزند .در سال  1906راهي كنگره حزب سوسيال دمكرات آلمان شد.
سوسياليست هاي آلمان پيشقراول کار در ميان زنان بودند .وجود كالرا
زتكين و زناني نظير او باعث شده بود كه از سال  1891نشريه اي براي زنان
کارگر منتشر شود و مبلغين مخصوص زنان تربيت شوند.
كلنتاي زناني را يافت كه خود را وقف فعال كردن زنان در مبارزه براي رهايي
كرده بودند ،حرف هايش را مي فهميدند ،با او همدردي مي كردند و تجربياتشان
را در اختيارش مي گذاشتند .در بازگشت به روسيه تصميم گرفت به تبعيت از
آلماني ها براي تاسيس دفتر زنان حزب سوسيال دمكرات روسيه بكوشد4.
كار به آن راحتي كه انتظارش را داشت پيش نمي رفت .بعد از مدتي جنگ
و جدال با كميته سن پطرزبورگ ،او و چند تن از زنان همراهش اجازه يافتند
جلسه اي تشكيل دهند تا ايجاد دفتر زنان در حزب را به بحث بگذارند .ولي
وقتي به محل جلسه رسيدند در قفل بود .كاغذي هم بر در نصب شده بود كه:
«جلسه مخصوص زنان لغو شده .فردا يک جلسه مخصوص مردان برگزار مي
شود ».گروه کوچک کلنتای نتوانست براي ايجاد دفتر زنان حمايت كافي كسب
كند.
بيشتر سوسيال دمکرات هاي روس تالش براي اصالحاتي که فقط زنان از
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آن نفع مي بردند ،و حتي تبليغات مختص زنان را فمينيستي و جدايي طلبانه
مي دانستند .معتقد بودند که چون پالتفرمشان نسبت به ساير احزاب موجود،
پيشرو ترين و همه جانبه ترين برنامه را براي رهايي زنان جلو مي گذارد ،نيازي
به كار مختص زنان نيست .كلنتاي مي گفت كار ويژه در ميان زنان ،به آنان
اجازه مي دهد فعاالنه تر در مبارزه شركت كنند ،مردان را بيشتر متوجه اهميت
مسئله بكنند ،و با شركت فعال
براي رهايي خود ،نقش بيشتري
در تسريع انقالب به طور كلي
داشته باشند.
سال  1906نوشتن در اين
مورد را آغاز كرد .سال  1907به
همراه برخي از زنان هم فكرش
اولين كلوپ زنان كارگر را ايجاد
كرد .به عالوه دست اندر كار تهيه
كتابي تحت عنوان «پايه هاي
اجتماعي مسئله زن» شد .كتابي
تحقيقي كه در آن به مبارزه براي
استقالل اقتصادي زنان ،مشكالت
ازدواج و خانواده و لزوم حمايت
از زنان باردار و مادران جوان و
مبارزه براي حقوق سياسي زنان
پرداخت .كلنتاي با وجود اين كه
در کنار کالرا زتکین در کنفرانس براي دنيايي متفاوت مبارزه مي
بین الملل كرد مخالف امكان بهبود قسمي
زندگي زنان در چارچوب سيستم
حاضر نبود و معتقد بود كه زنان هر حقي كه به دست آورند به رهايي كامل
نزديكترشان مي كند.
سال  1908قرار بود كنگره زنان با شركت فمينيست هاي سراسر روسيه
برگزار شود و كلنتاي دست به كار تشكيل يك بلوك كارگري براي شركت در اين
كنگره شد .با گروهي از زنان كارگر آشنا شد كه به مسائل زنان حساس بودند و
با زنان اصالح طلب هم مرزبندي داشتند .معدودي از زنان حزب نيز همراهش
بودند .تالش هايش براي ساختن بلوك زنان كارگر داشت به نتيجه مي رسيد و
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رفقاي حزب هم تصميم به همكاري گرفته بودند كه حكم جلبش صادر شد .مدتي
به صورت مخفي سازماندهي براي كنگره را ادامه داد ولي ادامه كار غيرممكن مي
نمود .نتوانست در كنگره شركت كند ولي خوشحال بود .چرا که توانسته بود موضع
خودش را به كرسي بنشاند.

تبعيد

 15دسامبر كلنتاي مجبور به ترك روسيه شد .در شب يخبندان ايستگاه
مرزي ورژبولوف در انتظاري طوالني و پر تنش ،بر سكوي راه آهن قدم مي زد.
ولي پليس مرزي متوجه جعلي بودن مداركش نشد .كلنتاي يك بار ديگر روسيه
را ترك كرد و به تبعيد رفت.
به آلمان رفت تا با زتكين كار كند و در برلين مستقر شد .در اين سال ها
سخنراني كرد .نوشت .سفر كرد .زندگي اش بسيار جالب و فشرده بود .با آدم هاي
جديد مالقات مي کرد .آدم هايي که به قول خودش با تمام وجودشان زندگي
مي كردند .تماسش را با روسيه و كارگران نساجي سن پترزبورك و با دوستان و
همكارانش حفظ كرده بود .سال  1910به عنوان نماينده كارگران نساجي و به
همراه زتكين در كنگره انترناسيونال دوم شرکت کرد .زنان اروپا مدت ها بود براي
حق راي مبارزه مي كردند و كلنتاي مي خواست انترناسيونال حق راي زنان را به
رسميت بشناسد و هشت مارس را به عنوان روز جهاني زن ثبت كند.
در طول سال  1911اغلب در پاريس بود .ولي به محيط مهاجران روس در
ساير كشورهاي اروپاي غربي هم سفر مي کرد .تورهاي سخنراني با برنامه هاي
فشرده .در شرايط نامناسب در اروپاي بحران زده قبل از جنگ .يادداشت هاي
اين سفرها را كه چكيده تجربه اش به عنوان يك آژيتاتور بود به صورت كتابي به
اسم «در گوشه و كنار اروپاي كارگران» 5منتشر كرد .از مشاهداتش نوشته بود.
از شهرهايي كه گذر كرده بود .از مردمي كه مالقات كرده بود .از فعالين حزبي ،از
پرولتاريا ،از كساني كه در جلساتش شركت مي كردند.
اروپا براي جنگ آماده مي شد .بحران عميق بود .فقر فراگير بود .شرايط
زندگي طاقت فرسا بود.
وقتي با سخنراني هایش مي توانست انرژي را به صورت هاي خسته كارگران
بياورد ،خود نيز بر انرژي اش افزوده مي شد .ولي هميشه آسان نبود .شرايط
زندگي كارگران ،صورت خسته و رنگ پريده زنان ،چشمان نا اميد مردان....
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سخنراني هايش به همه نشاط مي داد ولي آيا براي حفظ اميد در آن سال هاي
فقر و بحران كافي بود؟
در اين سفرها متوجه رشد پارلمانتاريسم و رويزيونيسم در احزاب اروپا شد.
عميق شدن فاصله كارگران با كادرها را مي ديد .كادرها به كارگران دستور مي
دادند و كارگران را به شركت در انتخابات تشويق مي كردند .كتاب كلنتاي
بيگانگي كارگران با كادرهاي حزبي سوسيال دمكرات را كه به راست مي گرائيدند،
به تصوير كشيد و رهبري اس پ د را خشمگين كرد.

زن نوین

از همين سال ها ،به كاوش در مسئله عشق نيز پرداخت .مي گفت مردم در
جامعه بورژوايي نمي دانند چطور عاشق شوند .جامعه به مردان ياد مي دهد كه
با زنان مثل مايملكشان رفتار كنند و زنان هم ياد مي گيرند كه خود را تحت
سلطه قرار دهند و تسليم كنند .زني كه مي خواست آزاد باشد بايد تنها مي ماند.
موضوعي كه مركز اولين نوشته هاي كلنتاي بود دوباره به نوشته هايش باز مي
گشت.
نوشته هاي كلنتاي در مورد زنان از آن جا كه به روانشناسي تحت سلطگي
و انعكاس فرودستي اجتماعي در ذهنيت زن مي پرداخت ،با نوشته هاي بسياري
ديگر از ماركسيست ها كه صرفا به ريشه هاي ستم در اقتصاد و روابط توليدي
مي پرداختند متفاوت بود.
مدتي بود كه با پتر پاولويج ماسلف رابطه داشت .منشويك اقتصادداني كه 5
سال از خودش بزرگتر بود .ماسلوف يك زن بيمار و  5فرزند داشت و تا مدت ها
كلنتاي و او همكار بودند .ولي سال  1909رابطه شان تبديل به رابطه اي رمانتيك
شد .ماسلف گفته بود زنش را طالق می دهد ولی كلنتاي گفت كه نمي تواند
مسئوليت بچه كس ديگر را به عهده بگيرد و به او تلگراف زد كه به دنبالش به
پاريس نيايد.
كلنتاي جذب افكار ماسلوف شده بود و كشش جنسي اش به او از نياز به
نزديكي روحي بر مي خاست؛ ولي احساس مي کرد که عالقه ماسلوف به او صرفا
جنسي است .ماسلوف هيچوقت به او مانند يک برابر نگاه نکرد و ترجيح مي داد با
رفقاي مردش در مورد اقتصاد صحبت کند .این رابطه کم کم به سردي گرائيد و
کلنتاي حس کرد که بودن با مردي كه او را فقط يك حضور فيزيکي مي خواهد،
به استقاللش و به كار باارزشش لطمه مي زند.
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در اين زمان کتاب ها و مقاالت متعددي در زمينه تنهايي زنان نوشت .گفت
«زوج هاي ازدواج كرده ،چه زن و چه مرد ،فكر مي كنند كه ازدواج آن ها را محق
به تصاحب جسم و روح ديگري مي كند .هيچ رازي ،هيچ امر خصوصي ،و حتي
دوستان نزديك نيز تحمل نمي شوند ».از زن انتظار مي رود فرديتش را فدا كند.
از مرد نه .مرد از زن همه چيز مي خواهد ولي حاضر نیست همه چيز را بدهد.
کلنتای بر خالف برخي فمينيست ها معتقد بود كه حتي عشق آزاد هم مسئله را
حل نخواهد كرد .مي گفت بدون تربيت اساسي «روان» ما ،مشكل جنسيت حل
نخواهد شد .کافی نیست .مردان بايد ياد بگیرند که به زنان مثل يک برابر برخورد
کنند ،زنان هم بايد ياد
بگیرند که مثل يک
برابر رفتار کنند .تجربه
زنان يادشان داده كه به
توانايي هاي خود اعتماد
نکنند و فقط در ازدواج
ارضا شوند .براي تربيت
«روان» به يك انقالب
اجتماعي براي تغيير
روابط توليدي نياز است.
کلنتای بر خالف
بسياري از كمونيست
هاي آن دوران كه فكر
مي كردند با تغيير شرايط مادي ،نظرگاه ها و بينش ها خود به خود عوض مي
شود ،به نقش تفكر اهميت مي داد .مي گفت زن نوين بايد از موانع بسياري بگذرد
و يکي از صعب العبور ترين اين موانع نياز سنتي به اتکا به مرد است .مي گفت «نو
و کهنه در ذهن زن در جدال دائم هستند .بنابراين زنان قهرمان معاصر بايد در دو
جبهه بجنگند ،هم در دنياي بيروني و هم عليه گرايشات نياکانشان که درونشان
عميقا ريشه دوانده است».
کلنتاي مي خواست عشق با تلخکامي و حسرت همراه نباشد .مي گفت زن
نوين مرتبا مردان را ترک مي کند چرا که نمي توانند نيازهايش را پاسخ گويند.
مي خواهد جسمش را ارضاء کنند ،اما نمي توانند .مي خواهد آزادش بگذارند،
اما مي خواهند به وابستگي کهن تنزلش دهند« .مي خواهند همان زني را که
به خاطر جسارت پروازش ،به خاطر آزادگي روحش عاشقش شده اند ،به بند
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بکشند .مي خواهند «آتش مقدس» اکتشافي را که چنين برايش عزيز است،
خاموش کنند ،مي خواهند او را در سطح ابژه لذت و تفريحشان پائين بياورند».
زن نوين ِ کلنتاي ،سرگشته بود چرا که مي جست و نمي يافت .چرا که متوجه
نبود که ايده آلش را فقط در آينده مي يابد در آينده اي که انسان ها عاشق بودن
را آموخته اند و مي دانند چطور دوست بدارند.
کمتر کسي در آن دوره اشکال پيچيده ستم بر زن و فرودستي زنان ،از جمله
در رابطه جنسي را درک مي کرد و متوجه بود که همه لحظات رابطه زن با مرد،
حتي صميمي ترين لحظات يگانگي ظاهري ،مشروط به فرودستي زن است .زن
اگر شورش مي کرد ،خود را به جنگ با جامعه و به جنگ با درک خود از هويت
جنسي اش محکوم کرده بود.
ويرجينيا وولف و برخي ديگر از فمينيست هاي زمان دربارۀ هزينه هاي شورش
قلم زده بودند ولي در ميان ماركسيست ها كلنتاي تنها كسي بود كه به اين مسائل
پرداخته بود .او براي تغيير بنيادهاي اين نابرابري مبارزه مي كرد.
زنان در حال تغییر بودند و کلنتای به استقبال این نیروی بالنده اجتماعی
رفت .زن نوین از نظر او «دختر نجیبی نیست که عشقش به یک ازدواج موفق ختم
شود ،همسری نیست که در خفا از خیانت های شوهرش رنج بکشد ...پیردختری
نیست که در حسرت عشق نافرجام جوانیش بسوزد ،او قربانی شرایط رقت بار
طبیعت سرکوب شده اش نیست ...زن نوین قهرمانی است که مستقالنه از زندگی
طلب می کند ،که اعتماد به نفس دارد ،که علیه بردگی جهانی زنان در مقابل
دولت و خانه و جامعه می ایستد ،که به عنوان نماینده همجنسانش برای حقوقش
می جنگد »...او در شمار روز افزون زنان مجردی که سر کار می رفتند ،مستقل
زندگی می کردند ،برای بقا می جنگیدند و تسلیم نمی شدند ،زن نوین را می
دید« :دخترانی با قلب های پرنشاط و مغزهایی آکنده از آرزوهای جسورانه و نقشه
هایی برای تسخیر معابد علم و هنر»...
همان هنگام که کلنتاي مشغول تكامل تئوري هايش بود ،رفقايش در روسيه
نسبت به کار در ميان زنان بازتر مي شدند .بلشويك هايي چون اينسا آرماند،6
و كنكورديا ساموئيلوا 7و نادژدا كروپسكايا 8در سطوح مختلف در اين زمينه
فعال بودند .ولي کلنتاي منشويک بود و رقابت فراکسيوني مانع کار متحد براي
سازماندهي زنان مي شد.
جامعه روسيه افت انقالبي را پشت سر گذاشته بود و در سال  1912موج
اعتصابات عليرغم سركوب خشن از سر گرفته شد .حضور زنان چشمگير بود.
فعاليت انقالبيون در ميان زنان اوج مي گرفت .دولت هم بي كار ننشسته بود.
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نشريات زنان توقيف مي شد .برگزار كنندگان روز جهاني زن دستگير مي شدند....
كلنتاي در مقاالت متعددي كه از اروپا مي نوشت فراكسيون هاي سوسيال
دمكراسي را تشويق مي كرد كه كارشان در مورد زنان را هماهنگ كنند .هنوز
براي بوروي زنان (دفتر امور زنان) مبارزه مي كرد.

جنگ

ولي بادهاي ديگري در آسمان اروپا وزيدن گرفته بود .بحران اقتصادي سود
آوري سرمايه را كم كرده بود .تقسيمات موجود ،دنيا را براي سرمايه ها تنگ كرده
بود .سرمايه براي گسترش ،به جنگ و تخريب و بازسازي نياز داشت .ائتالفاتي
بين قدرت هاي بزرگ شكل مي گرفت .آلمان بر مستعمرات فرانسه و روسيه در
اوكراين و لهستان و كشورهاي كرانه بالتيك چشم داشت و فرمانروايي انگليس را
در خاورميانه به خطر انداخته بود .روسيه براي تقسيم تركيه عثماني تالش مي
كرد .انگليس مي خواست بين النهرين و فلسطين را از چنگ تركيه در آورد....
دولت ها گسترش قدرت خود و تضعیف ديگري را در نظر داشتند .و مردم فقر
زده را براي دفاع از ميهن و مقابله با تهاجم بيگانه به بسيج مي كردند .نفرت ملي
همه جا و به هر شكل ممكن تبليغ مي شد.
كلنتاي نوشت «چيز ترسناکي در شرف وقوع است .روزنامه ها به طور جدي
از جنگ مي نويسند .همه از ديوانگي بزرگ حرف مي زنند .همه چيز ظاهرا آرام
است .خانم ها مي رقصند .خاله زنک ها غيبت مي کنند .عجيب است .همه سعي
مي کنند يکديگر را قانع کنند که جنگ غير ممکن است .ولي هر کس ته دلش
نگران است و همه منتظرند».
ژوئيه  1914جنگ جهاني دوم در اروپا آغاز شد.
روز دوم اوت كلنتاي به برلين بازگشت .سوم اوت آلمان به روسيه اعالن جنگ
داد .برلين به سرعت براي نبرد آماده مي شد .قطارها پر بود از مردان جواني كه
تازه به خدمت فراخوانده شده بودند .خيابان ها در جنب و جوش تدارک بود .افکار
عمومي براي جنگ آماده شده بود .ناسيوناليسم و شووينيسم جلوي چشم ها را
گرفته بود ،روس ها ،خارجي هاي دشمن شده بودند.
اكثريت كنفرانس احزاب سوسیال دمکرات انترناسیونال دوم در بازل (سوئیس)
در سال  1912عليه جنگ موضع گرفت و تظاهرات عظيمي ضد جنگ سازمان
داد .جلسات متعددي نيز در شهرهاي مختلف عليه جنگ سازماندهي مي شد .ولي
تب ناسيوناليسم و بیگانه ستيزي به همه جا رسوخ كرده بود و حتي گاهي بيشتر
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به جلسات نفرت از روسها شبيه بود تا اعتراض به جنگ.
آلمان ديگر جاي روس ها نبود .ولي دولت مرزها را بسته بود و خارج شدن
تقريبا ناممکن بود .ميشا براي ديدن مادرش به برلین آمده بود و کلنتاي مي
دانست اگر پسرش به روسيه برگردد سرباز شدنش حتمي است .هنوز دو روز از
بازگشت کلنتاي به برلين نگذشته بود که او و پسرش به پليس احضار شدند .ميشا
را نگه داشتند.
روزهاي سختي بود .جنگ شروع شده بود .پسرش زنداني شده بود .آلمان ها
دشمن شده بودند .و بدتر از همه مردم برلين با شوق و شادي سربازان را به سوي
جبهه بدرقه مي كردند.
روز  4اگوست کلنتاي در
راهروهاي رايشتاگ (پارلمان
آلمان) ناباورانه شاهد اين بود
که اکثر سوسيال دمکرات هاي
آلمان به بهانه «دفاع ملي»به
بودجه جنگ راي دادند.
احساس کرد همه چيز تمام
شده ،انگار يک وزنه سربي
به قلبش اويزان كرده بودند.
رفقايش با راي خود از جنگ
امپرياليستي دفاع كرده بودند.
همبستگي بين المللي کجا
رفته بود؟ «وحشت و نااميدي
وجودم را فرا گرفت .انگار همه چيز از دست رفته بود .فضا به شدت نااميد کننده
و خفقان آورد شده بود .انگار ديواري جلوي من سبز شده و هيچ راهي به جلو
نيست».
كلنتاي به همراه ساير مهاجرين روس به دنبال راه فرار بودند .ميشا نيز از
زندان آزاد شده بود .باالخره اوايل سپتامبر توانست از آلمان خارج شود .تصميم
گرفت به اسکانديناوي برود و به سوسيال دمکرات هايي که مخالف جنگ بودند
وصل شود.
سال ها بود كه سوسيال دمكرات ها مي گفتند كارگران كشور ندارند .ولي
راست روي هم مدت ها بود كه در جنبش سوسيال دمكرات رسوخ كرده بود.
پارلمانتاريسمي كه كلنتاي به هنگام تور سخنراني اش در آلمان مشاهده كرده
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بود طاليه خيانت سوسيال دمكرات هاي آلمان به انترناسيوناليسم بود .موج وطن
پرستي بسياري را با خود برد .آن عده هم كه مخالف جنگ بودند ،خالف جريان
رفتن را خودكشي سياسي مي دانستند .دو سال بعد از كنفرانس بازل ،مخالفين
جنگ در اقليت محض بودند.
كلنتاي بيانيه اي خطاب به زنان سراسر اروپا نوشت .به جنگ اعالن جنگ داد
و زنان را فرا خواند تا براي صلح عادالنه و دمكراتيك متحد شوند .اطالعيه در ميان
مهاجرين روس در اسكانديناوي پخش شد و به روسيه هم راه يافت.
بيشتر سوسيال دمكرات هاي سوئد فقط در اين فكر بودند كه كشورشان را از
جنگ به دور نگاه دارند و ديدگاه هاي او را تائيد نمي كردند .اقليتي كه با او هم
نظر بود براي وي و سوسيال دمكرات روس ديگري به نام الكساندر شلياپنيكوف
يك تور سخنراني سازمان دادند .شلياپنيكوف يك كارگر كمونيست بود و پيشينه
بسيار متفاوتي از كلنتاي داشت .بر خالف كلنتاي عملي كار بود .الكساندرا در
همان پائيز  1914عاشق شلياپنيكوف شد و حداقل تا  1916با هم بودند.
شلياپنيكف به محض آشنايي با كلنتاي به لنين خبر داد كه متحدي در
مخالفت با جنگ يافته اند .لنين ،اولين
رهبر سوسيال دمكرات روسيه بود كه نه
تنها به مخالفت با جنگ برخاست بلكه
انقالبيون و مردم را فرا خواند تا جنگ
امپرياليستي را به جنگ داخلي انقالبي
براي رهايي از نظم سرمايه داري و استقرار
حكومت انقالبي تبديل كنند .لنين از اين
اطالعیه دعوت به سخنرانی کلنتای كه كلنتاي به نظراتشان نزديك بود از
صميم قلب ابراز خوشحالي كرد .دیواری
در آمریکا
که آن روز تاریک در رایشتاگ برلین
روبرویش سبز شده بود فرو می ریخت .شروع به مطالعه نوشتجات لنين كرد و در
اكتبر همان سال مكاتباتش با لنين آغاز شد.
كلنتاي هنوز نظرات آن بخش از سوسيال دمكراسي را كه طرفدار انقالب و
كسب قهر آميز قدرت بودند قبول نكرده بود هر چند كه در بسياري زمينه ها با
ايشان همسوئي داشت .خود لنين هم در همان سال ها بود كه تئوري هايش را
در مورد چگونگي كسب قدرت سياسي و نقش دولت فرموله مي كرد .صحبت از
قدرت كارگري در نوشتجات بسيار بود ،ولي تجربه اي به جز دو ماه كمون پاريس
در دست نبود .كمونيست ها هنوز ديد روشني از اين كه ملزومات تغيير چيست و
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چگونه مي توان بر بورژوازي غلبه كرد نداشتند .بسياري هنوز گذار به سوسياليسم
را مبارزه اي مسالمت آميز مي ديدند و فكر مي كردند از طريق پارلمان مي توان
به جايي رسيد.
مخالفين جنگ نیز هم نظر نبودند .عده اي مي خواستند با مسالمت ،صلح را
به بورژوازي تحميل كنند .لنين مي گفت كه اگر كارگران در جنگي كه بين قدرت
ها در جريان است طرف بورژوازي وطني را بگيرند ،به گوشت دم توپ منافع آن
تبديل شوند .مي گفت بايد اسلحه را عليه بورژوازي خودي به كار برند و بكوشند
شكستش دهند و خود قدرت را به دست گیرند.
در اين ميان كلنتاي كه مشغول فعاليت با سوسيال دمكرات هاي سوئد بود
دستگير شد و به زندان استكهلم منتقل شد .پس از مدتي دولت سوئد او را «عنصر
نامطلوب» اعالم كرد و اواخر نوامبر  1914او را به دانمارك فرستاد.
دانمارك هم چندان مهمان نواز نبود ،پس به دعوت سوسيال دمكرات هاي
نروژ به آن جا رفت .و عمال به عنوان نماينده لنين مسئوليت تبليغ خط بلشويك
ها در اسكانديناوي را به عهده گرفت .براي نشريات مختلف مي نوشت .تماسش
با روسيه را حفظ كرده بود ،رابط لنين با روسيه بود و با كروپسكايا و اينسا آرماند
هم ارتباط نزديك داشت.
اين سه زن عليرغم اختالفات سياسي كه كماكان بين شان موجود بود ،براي
برگزاري يك كنفرانس زنان همكاري مي كردند .كلنتاي قادر به كسب ويزا براي
محل برقرار كنفرانس نشد ولي يك بيانيه حمايتي از طرف برخي از زنان نروژ،
كه به سختي به دست آورده بود ،براي كنفرانس فرستاد .كار در ميان زنان گاهي
بسيار سخت مي نمود و كلنتاي براي كروپسكايا نوشت «اين روزها بيشتر به
جوانان اميد دارم .البته هيچ چيز نمي تواند عالقه ام را به کار در ميان زنان خدشه
دار کند ،هر چند که اين کار گاهي انگار اصال نتيجه نمي دهد .شرايطشان خيلي
سخت است .همه جا ،همه جا ،بَرده اند .حتي اين جا که حق راي هم دارند( ».در
آن زمان نروژ تنها كشور اروپايي بود كه زنان در آن حق راي داشتند).
كلنتاي به تبليغ شفاهي و كتبي عليه جنگ ادامه مي داد .مقاله اي در ناشه
سلوو نوشت كه انتقاد تندي از سياست حزب آلمان بود .حزب آلمان حزب بزرگي
بود .سوسيال دمكرات های اروپا همگی آلماني ها را تحسين مي كردند و كمتر
كسي جرات مي كرد عليه شان موضع گيري كند .مقاله كلنتاي توجه لنين را به
خود جلب كرد .لنين داشت نشريه اي به نام «كمونيست» پايه ريزي مي كرد و
از كلنتاي دعوت كرد به نشريه بپيوندد و برايش مقاله بفرستد.
اغلب رهبران منشويك از شركت روسيه در جنگ پشتيباني كرده بودند.
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جنگ هر روز خونين تر مي شد .فضاي جنگ همه جا را مي گرفت و نمي شد
بي تفاوت ماند .ولی لنين بي محابا و بي تزلزل ،فعاالنه با جنگ مخالفت می کرد.
ژوئن  1915كلنتاي تصميم خود را گرفت .به بلشويك ها پيوست و با همان شور و
اشتياق و سماجت هميشگي اش و از صميم قلب به پشتيباني از لنين پرداخت.
جزوه «چه کسي جنگ مي خواهد؟» را در افشای منافع سرمایه در تابستان
 1915نوشت .جزوه به چندين زبان ترجمه شد و براي پخش در ميان سربازان به
جبهه ها برده شد و بسيار پر طرفدار بود.
بلشويك ها با تمام قوا در مقابل احساسات كور ناسيوناليستي مي ايستادند.
جنگ برادر كشي را تقبيح مي كردند .همبستگي بين سربازان ملل مختلف را
تبليغ مي كردند .و سربازان را به شورش عليه بورژوازي خودي فرا مي خواندند.
گاهي كتك مي خوردند و طرد مي شدند .ولي پيگير بودند .و با ادامه خونريزي و
مرگ و گرسنگي ،حرف هاشان بيشتر به دل مردم مي نشست.
در تابستان  1915مهمترين وظيفه شان سازماندهي كنفرانس سوسيال
دمكرات هاي اروپا در شهر زيمروالد بود .جلسه از قبل براي اواخر تابستان برنامه
ريزي شده بود .ولي فراخواندن اين جلسه خود غوغا به پا كرد .سوسيال دمكرات
ها به حدي جو گير جنگ شده بودند كه حتي حاضر نبودند جلسه را به رسميت
بشناسند .اغلب رهبران اصلي با شيپور جنگ همنوا بودند .مخالفين جنگ اغلب
نمي خواستند جدا حركت كنند .ولی اتحاد بین المللی برای بلشویک ها بسیار
مهم بود .باالخره اقليت كوچكي حاضر شد به زيمروالد بپيوندد .و هر چند اكثريت
شركت كننده به مواضع پيشنهادي لنين راي داد ،ولي زيمروالد هم اتحاد محكمي
نبود.
كلنتاي بعد از انجام يك تور سخنراني در آمريكا به نروژ بازگشت و در
كريستيانا (اسلو) كار با جوانان سوسيال دمكرات و مهاجرين روس را از سر گرفت.
ولي اوضاع سخت تر شده بود .تماس با روسيه فقط از طريق مكاتبه و مراسالت
غير قانوني ميسر بود .سوسيال دمكرات هاي نروژ نيز ديگر به راحتي حاضر نبودند
در كارهاي غير قانوني به روس ها كمك كنند.
در همين دوره كتاب  600صفحه ايش كه قبل از جنگ تمام شده بود به نام
«جامعه و مادريت» باالخره منتشر شد .اين كتاب نيز هم چون كتابي كه در مورد
كارگران فنالند نوشته بود بيشتر تحقيق بود تا تحليل ولي واقعيات سهمگيني
كه در مورد شرايط زنان و كودكان ،مرگ و مير كودكان ،سقط جنین هاي
خودبخودي ،تن فروشی و  ...گردآورده بود ،دهشت زندگي زنان كارگر را برمال مي
كرد .این دستمایه ای شد برای اصالحاتی که بعدا به اجرا گذاشته شد.
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كلنتاي به پيشنهاد لنين شبكه اي از بلشويك ها در كپنهاگ ،اسلو و استكهلم
تشكيل داد .بلشويك هايي كه به زبان محلي مسلط بودند و مي توانستند گرايش
چپ در آن منطقه را راديكاليزه كنند و اتحادی انقالبی در منطقه به وجود آورند.

روسیه به پا می خیزد

لنين در حال تدوین و تکامل تئوری هایش بود .او بلشويک ها فراخواند كه
تمام تالششان را براي گسست از ايده ها و روش هاي كهن به كار گيرند .انقالب
كمونيستي نقطه عطفي را از سر مي گذراند و بر خالف انتظار ،اروپاي غربي نوك
پيكان پيشروي انقالب نبود.
روز  28فوريه کلنتاي سوار بر قطار از کار روزانه اش با رفقاي نروژي در
کريستايانا به خانه باز مي گشت .معموال در ايستگاه روزنامه مي خريد و در راه مي
خواند .ولي آن روز عصر ،روزنامه تمام شده بود .روي صندلي نشست و به روزنامه
بغل دستي اش نگاهي انداخت .ضربان قلبش سرعت گرفت .صفحه اول روزنامه با
تيتر درشت نوشته بود «انقالب در روسيه».
دو روز بعد خبر رسيد که تزار تاج و تخت را رها کرده .سر از پاي نمي شناخت.
احساس پيروزي بي قرارش کرده بود .رفقاي نروژي را در آغوش کشيد .اشک شوق
در چشمان همه برق مي زد....
نزديک به بيست سال بود که هر لحظه انقالب را دنبال مي کرد ،سال ها را در
تبعيد سپري کرده بود و فکر مي کرد هرگز در زندگي اش چنین روزهایی نخواهد
دید .روسيه جديد از خاکستر کهنه سر بلند مي کرد.
كلنتاي  44ساله سرشار از زندگي بود .براي بازگشت به روسيه برنامه ريزي
مي كرد .با رفقايش در مورد نحوه رفتن مشورت مي كرد .لنين كه مشغول نوشتن
«نامه هايي از دوردست» بود از او خواست كه صبر كند تا نامه ها را نيز با خود
ببرد .خبر رسيد كه همه مهاجرين سياسي بخشوده شده اند .دوست نزديكش
تاتيانا كه تمام این سال ها با او مكاتبه داشت از او دعوت كرد كه در آپارتمانش
در سن پترزبورگ اقامت كند .نروژي ها طي يك گردهم آيي پرشور بدرقه اش
كردند .كلنتاي انقالب فوريه را آغاز انتقال قدرت به دست شوراها (ارگان قدرت
نوين كارگران) خواند .نامه هاي لنين را جاسازي كرد .و راهي روسيه شد.
در دفترش نوشت «ماه مارس بود و زمستان هنوز سخت بود .برف همه جا را
سفيد کرده بود .از مرز سوئد گذشتيم و به روسيه نوين نزديک شديم .روبرو روسيه
کارگران و دهقانان به پا خاسته بود .روبرو مبارزه براي دنياي نوين بود .روبرو کار
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بود و مبارزه .و روح من روشن و تازه به طراوت هواي برفي و يخي بود».
روسيه كشوري سرمايه داري و امپرياليستي بود ،ولي عقب ماندگي هنوز در
آن بيداد مي كرد .در اغلب روستاها روابط فئودالي برقرار بود .حكومت مركزي
استبدادي بود .جنگ زندگي
را سخت تر از معمول كرده
بود و هزينه سنگيني از مردم
مي گرفت .تورم ساكنين
شهرها را تحت فشار قرار
داده بود .از فوريه 1917
شورش هاي نان پتروگراد را
فرا گرفت .زنان عصباني براي
بچه هاشان غذا مي خواستند
و به خيابان آمده بودند .تزار
فرمان آتش داد .ارتشي هاي
جوان از شليک بر تظاهر
کنندگان سر باز زدند....
تزار كه مدت ها بود به
جز اسلحه بر هيچ چيز حكم
نمي راند ،وقتي سپاهيان
پتروگراد را از دست داد
فهميد كارش تمام است.
قبل از کناره گيري تزار،
پايه هاي دولت جديدي
از نمايندگان ليبرال دوما و  ....ريخته مي شد .با كناره گيري تزار اين ائتالف
بورژوايي قدرت را در دست گرفت و دست به كار سازماندهي دولتي جديد شد.
ولی این پایان کار نبود.
شوراهاي كارگري در سراسر كشور تشكيل مي شد .در پتروگراد برخي
روشنفکران سوسياليست به ويژه منشويک ها براي گرفتن پست هاي اجرايي و
رهبري حرکت مي کردند .شوراها را سازمان هايي براي بيان منافع کارگران مي
ديدند و نه اداره كنندگان دولت و جامعه.
لنين فراخوان پيشروي در مبارزه ،ايجاد گاردهای مسلح کارگری و حركت براي
كسب قدرت سياسي انقالبي پرولتاريا را مي داد« .همه قدرت به دست شوراها!»
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«مارش شورش در خيابان پاي مي كوبد»

كلنتاي اين بار با احترام از پست مرزي گذشت و وارد روسيه شد .به محض
رسيدن ،تزهاي لنين را به کميته پتروگراد برد .شلياپنيکوف خبرهاي خوبي
برايش نداشت .بسياري از رهبران قديمي به آن چه به دست آمده بود قانع بودند.
لنين در اقليت محض بود.
كلنتاي از اقليت بودن نترسيد .مرتب براي پراودا نامه مي نوشت .هنوز از
راه نرسيده بود كه
رئيس کميته مرکزي
سازمان نظامي از
کلنتاي خواست براي
گروهي از سربازان
کند.
سخنراني
سخنراني کلنتاي به
حدي موفقيت آميز
بود که به او پيشنهاد
شد نماينده سربازان
در شوراي پتروگراد
بشود .کلنتاي مطمئن
نبود مردان حاضر
باشند يک نماينده زن
را قبول کنند ولي قدرت خودش را دست کم گرفته بود .در  27مارس يک واحد
ارتش که هوادار بلشويک ها بود او را به نمايندگي برگزيد .چيزي نگذشت که به
کميته اجرايي شوراي شهر انتخاب شد.
لنين اوايل آوريل از تبعيد به پتروگراد بازگشت .به محض رسيدن در جلسه
اي مشترك از نمايندگان شوراي كارگران و سربازان تزهايش را مطرح كرد.
«صلح ،نان ،زمين»« .همه قدرت به دست شوراها» .بيانيه سازش ناپذير لنين
حتي بلشويك ها را نيز شوكه كرد .بسياري مي گفتند تند روي مي كند ،هنوز
وقت صحبت از انقالب سوسياليستي نيست .تنها كسي كه به دفاع از او برخاست
كلنتاي بود .سخنراني گرم و پرشور كلنتاي در دفاع از «تزهاي آوريل» با خنده و
همهمه حضار همراه شد .بعد از سخنراني اش كه با لبخند تائيد آميز اينسا آرماند
و كروپسكايا استقبال شد ،در كنار لنين جاي گرفت .برخي با تمسخر مي گفتند
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«مگر اين كه كلنتاي با لنين موافقت كند» .رسانه های خارجي اسمش را «الهه
مرگ» گذاشتند .روزنامه هاي ميانه رو روسيه به او لقب «زن ديوانه بلشويك»
دادند .ولي كلنتاي با آغوش باز و بدون هيچ گونه ترديدي به استقبال انقالبي رفت
كه سرنوشت نوع بشر را براي هميشه تغيير داد.
بعد از چند هفته لنين موفق شد اکثریت حزب را با نظرات خود همراه كند.
خيابان ها سرشار از زندگي بود .در گوشه و كنار شهر ،مردم آخرين تحوالت
را با شدت و عالقه بحث مي كردند .سربازان ،جوانان ،كارگران خانگي ،همه نظر
داشتند ،همه  ....و شب هاي پوشيده از برف پتروگراد تا سحرگاه سرشار از زمزمه
هاي مردمي بود كه حال و آينده را بررسي مي كردند.
كلنتاي هم ديگر تنها نبود .از اين جلسه به آن جلسه .از اين گردهم آيي به آن
گردهم آيي .براي دريانوردان هلسينگفورس در مرز فنالند سخنراني مي كرد .به
كارگران و سربازان پايتخت فراخوان عمل مي داد .ريشه هاي جنگ را براي زنان
كارگر تشريح مي كرد ،بي اعتنايي دولت به موقعيتشان را افشا مي كرد .آنان را به
زير پرچم سرخ حزب بلشويك فرا مي خواند .استقبال مردم هميشه مشتاقانه نبود.
گاهي هو مي كردند و فرياد مي كشيدند .ولي خوشحال بود .دوستان و استادان
قديمي اش هم چون پلخانف به او بي اعتنايي مي كردند .كوته نظري شان را
درك نمي كرد و فرصت غصه خوردن هم نداشت .دوستان جديدي يافته بود و
مي دانست حق با بلشويك هاست.
انقالب شتاب مي گرفت ..چهار ميليون سرباز جان خود را در جبهه ها از دست
داده بودند و جنگ ادامه داشت .اقتصاد ناتوان بود .ارتش از هم مي گسيخت.
بلشويك ها كه در ماه مارس گروه كوچكي بيش نبودند در اواخر ماه ژوئن به يك
اپوزيسيون قدرتمند بدل شده بودند.
كلنتاي به همراه چند تن از رفقايش به استكهلم رفت تا چپ زيمروالد را به
مواضع انقالبيون روس نزديك كند .ولي زيمروالدي ها هم سست شده بودند.
جنگ همه را مي بلعيد .لنين و تعداد كمي از يارانش ،تنها به پيشواز تاريخ مي
رفتند.
پنجم جوالي بلشويك ها كوشيده بودند با استفاده از شورش كارگران قدرت
را به دست بگيرند .تالشي ناموفق .اخبار دستگيري ها مي رسيد .لنين مخفي
شده بود.
به کلنتای پيشنهاد شد در سوئد بمانند و رهبري در تبعيد را تشكيل دهند.
ولي كلنتاي چنين امكاني نداشت .فقط براي شركت در جلسه ويزا داشت و
روزنامه هاي سوئدي انتقاد مي كردند كه چرا به اين «عنصر نامطلوب» اصال
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اجازه ورود داده شده است 6 .جوالي تصميم به بازگشت گرفت .رفقايش گفتند
دستگير مي شوي ،ولي ترجيح داد نماند .نوشت «روزهاي بزرگي در پيش داريم».
و به راه افتاد.
به مقصد روسيه سوار قطار شد .ماموران مرزي همان قبلي ها بودند ولي
اين بار به جرم جاسوسي آلمان دستگير و به پتروگراد منتقل شد .شايع شد كه
جاسوس آلمان است .مردم با فرياد فحاشي مي كردند .پيشخدمت هاي قطار
برايش غذا نمي آوردند.
در بازجويي به پول گرفتن از آلمان ها متهم شد .مي خواستند بدانند لنين
كجا مخفي شده .به بخش زنان زندان كرستي منتقل شد .كرنسكي ،رئيس دولت
موقت ،مي دانست جاسوس آلمان نيستند ولي خطر بلشويك ها را فهميده بود.
جرم اصلي كلنتاي تبليغات ضد جنگ و تبليغ روحيه نافرماني در ميان سربازان
بود .شوراي پتروگراد از ترس هيچ كاري براي دفاع از او نكرد .ولي گوركي و يكي
از دوستان دوران كودكي اش كه افسر ارتش بود به كمكش آمدند و بعد از مدتي
موفق شدند به قيد وثيقه آزادش كنند .بعد از مدتي حبس خانگي و تالش ها و
فشارهاي رفقايش در  9سپتامبر آزاد شد.
در كنگره ششم حزب در اواخر ژوئيه ،كلنتاي در زندان بود كه به عنوان اولين
زن كميته مركزي انتخاب شد .بعد از لنين ،زينويف ،تروتسكي و لوناچارسكي از
لحاظ تعداد راي در مقام پنجم قرار گرفت.
به محض خروج از زندان فعاليتش را از سر گرفت .روزنامه پرولتر آزاديش از
زندان را خوشامد گفت و نوشت «جنگجويي به ميانمان بازگشته است ».فعالين
مرتبا براي دريافت جزوه هاي او به دفتر پتروگراد مراجعه مي كردند .رفقايش
او را يكي از بهترين سخنرانان خود مي دانستند .با اوج گرفتن جو انقالبي روحيه
و انرژي كلنتاي هم اوج مي گرفت .همه جا بود .از این جلسه به آن جلسه مي
رفت .نيازهاي عمومي را در سخنانش متبلور مي كرد .در شوراي پتروگراد كار
مي كرد .در اتحاديه ها ،واحدهاي نظامي ،گردهم آيي هاي عمومي صحبت مي
كرد .مقاله مي نوشت.
براي مردم روشن شده بود كه دولت بورژوا خيال تغيير وضعيت را ندارد .همه
ناراضي بودند .سربازان از جبهه فرار مي كردند .كارگران كنترل كارخانه ها را به
دست مي گرفتند .دهقانان زمين هاي مالكين را مصادره مي كردند .روشنفكران
به جدل مشغول بودند .با راديكاليزه شده جامعه ،بلشويك ها محبوب تر مي
شدند .فعالترين عناصر شهر در شوراها بودند و كم كم نفوذ بلشويك ها در شوراها
بيشتر مي شد.
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آن چه در آن روزها گذشت ،نه اجتناب ناپذير بود و نه خود به خودي .حزب
بلشويك توانسته بود حمايت مردمي را كه خواهان تغيير بودند به دست آورد
و زماني كه گيجي و ندانم كاري بسياري را فلج كرده بود ،جرات كرد دست به
عمل بزند.
ساعت  10شب دهم اكتبر ،كلنتاي براي شركت در يكي از جلسات كميته
مركزي به خانه يكي از رفقايشان رفت .لنين هنوز تحت تعقيب بود و جلسه به
صورت مخفي برگزار مي شد .وقتي با تاخير به جلسه رسيد متوجه جو عصبي
جلسه شد 12 .عضو كميته مركزي با اصرار لنين جمع شده بودند كه انتقال قدرت
به شوراها به بحث بگذارند .قيام با ده راي موافق تصويب شد .سحرگاه كه به خانه
بازمي گشت احساس عجيبي داشت .عظمت فرارسيدن يك لحظه تاريخي را با
تمام وجودش حس مي كرد.
روز  24اكتبر در پاسخ به حمله كرنسكي به دفتر يكي از روزنامه هاي حزب،
بلشويك ها مراكز حمل و نقل و ارتباطات شهر را تسخير كردند .در عرض 24
ساعت پتروگراد در تصاحبشان بود.
يك افسر جوان مي گفت بيشتر از سه روز دوام نخواهند آورد .تاجري مي
گفت زمستان مهربان روسيه بلشويك ها را شكست خواهد داد .يكي از فعالين مي
گفت ديوانگي است ،كارگران اروپا به پا نخواهند خاست .منشويك ها و اس آرهاي
شوراي پتروگراد مي گفتند بلشويك ها به سرزمين پدري خيانت كرده اند و مي
خواهند كشور را به دست ضدانقالب رها كنند .روزنامه ها مردم را از حمايت از
بلشويك ها بر حذر مي داشتند.
پيروزي مسجل نبود .ولي جسارت بلشويك ها انرژي بي حسابي را رها كرده
بود .سمولني ،مقر شوراها ،از هميشه پرتنش تر بود .فعالين در راهروها در تردد
بودند ،دسته هاي كارگران مسلح پاس مي دادند .رهبران با كيف هاي پر از
كاغذشان راه می رفتند ،بحث می کردند ،توضيح مي دادند ،دستور مي دادند.
كسي خواب نداشت .چقدر كار داشتند .عده اي با عجله مي رفتند تا خبر اتفاق را
به چهار گوشه روسيه برسانند .بحث كنند ،قانع كنند ،بجنگند....
كنگره شوراها قرار بود ساعت يك بعد از ظهر برگزار شود .برخي از بلشويك
ها مي خواستند برنامه شان را تعديل كنند ،ولي لنين مي دانست كه وقت كوتاه
آمدن نيست .همه منتظر بودند .جان رید کمونیست آمریکایی که ناظر صحنه
بود نوشت:
«ساعت هشت و نيم بود كه ناگهان سالن سخنراني به غرش در آمد .لنين در
ميان جمع بود .يكي گزارش كميته انقالبي ارتش را قرائت مي كرد .يكي مخالفت
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مي كرد .جلسه در كمال بي نظمي در جريان بود .لنين در ميان غرش هورا به سكو
رفت .و بعد از اين كه سكوت حكمفرما شد گفت« .ما اكنون براي ساختن نظم
سوسياليستي به پيش مي رويم» .دوباره غرش عظيم انساني سالن را فراگرفت.
«...نخستین کار ما اتخاذ برنامه عملی برای دستیابی به صلح است».....برنامه براي
صلح ،براي زمين به دهقان ،و ....به رای كنگره گذاشته شد.
ناگهان تحت تاثیر یک انگیزه درونی همه به پا خاستند و به اتفاق هم با زمزمه
های هماهنگی که هر لحظه اوج می گرفت سرود انترناسیونال را دم گرفتند.
سربازي سالخورده با مو خاكستري مانند کودکی بغض کرده بود .كلنتاي با به هم
زدن پلك ها جلوي سرازير شدن اشك هايش را مي گرفت .هلهله عظیمی سراسر
تاالر را پر کرده بود که پنجره ها و درها را می شکافت و آرام و ضعیف در آسمان
محو می شد .کارگر جوانی فرياد كشيد «جنگ تمام شد! جنگ تمام شد!»
الكساندرا كلنتاي عظيم ترين و به ياد ماندني ترين لحظات زندگي اش را مي
گذراند .انقالبي كه با اين اشتياق برايش كار كرده بود به واقعيت پيوسته بود.
ماياكوفسكي سرود
همشهريان
امروز ،هزاران سال «دوران گذشته» سرنگون شده
امروز ،بنيان جهان بازبيني مي شود.
امروز ،زندگي را تا آخرين تكه لباسمان متحول مي کنبم.

كميسر خلق

حاال كلنتاي
و رفقايش بايد
حكومت مي كردند.
تعداد رهبران اصلي
به حدي كم بود
كه همه روي يك
كاناپه جا مي شدند.
تا به حال پرولتاريا
در هيچ كجا قدرت
را به دست نگرفته بود .برنامه دقيق و مشخص نداشتند .تجربه نداشتند .بر سر
چگونگي پيشبرد مسائل هميشه هم نظر نبودند .و با همان مشكالتي مواجه بودند
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كه باعث سرنگوني دولت كرنسكي شده بود .امكان شكست واقعي بود .اما اميد به
آينده بسيار بود .كلنتاي مي گفت «حتي اگر شكست بخوريم ،كارهاي عظيمي
انجام داده ايم .داريم راه را باز مي كنيم .داريم ايده هاي كهن را نابود مي كنيم».
روز  28اكتبر لنين كلنتاي را به سمت كميسر رفاه اجتماعي منصوب كرد.
رفرم هاي اجتماعي مربوط به زنان و كودكان هميشه فكرش را مشغول كرده بود.
امروز امكان به اجرا در آوردن تئوري هايش را يافته بود .به تنهايي به سوي وزارت
خدمات اجتماعي به راه افتاد .دربان پر ابهتي از سرتا پا براندازش كرد و به او اجازه
ورود نداد .سختي ها تازه شروع شده بود.
فردا دوباره به سوي وزارتخانه اش به راه افتاد و اين بار چند نفر از دوستانش را
نيز با خود برد .دربان بعد از كمي غر و لند راهش داد .ولي داخل وزارتخانه پرنده
پر نمي زد .تقريبا تمام كارمندان دولت موقت ،دولت بلشويك ها را بايكوت كرده
بودند .كمتر كسي حاضر بود با كميسرها همكاري كند .كلنتاي علتی نديد دفترش
که را در يك ساختمان خالي دائر كند .به قرارگاه كميته مركزي در سمولني رفت،
اتاق كوچكي را در اختيار گرفت و روي تكه كاغذي كه بر در چسباند نوشت
«كميسارياي خلق براي رفاه اجتماعي».
چيزي نگذشت كه اولين مراجعين سر رسيدند .هيئت نمايندگي كودكان
خيابان ،غذا مي خواستند .كلنتاي با يك يادداشت به سراغ ميليشياي پتروگراد
فرستادشان« :هر طور شده شكمشان را سير كنيد ».يكي پول مي خواست ماشين
بافتني بخرد تا براي زخمي هاي جنگ كئوپراتيو توليدي بزند .اتحاديه سربازان
معلول مي گفت اگر به سربازان زخمي كه در خيابان هاي يخبندان آواره و گرسنه
بودند رسيدگي نكنيد حمله مي كنيم .كارگران كارخانه هاي دولتي حقوق مي
خواستند .پرستاران براي يتيمان غذا مي خواستند .معلمان حقوق عقب مانده
شان را مي خواستند و تهديد به اعتصاب مي كردند .اتاق كوچك كلنتاي شلوغ
بود.
براي اين كه بتواند به خواسته مراجعينش پاسخ دهد بايد كنترل وزارتخانه را
در دست مي گرفت .ولي بايد اول كارمندان وزارتخانه را قانع مي كرد كه به سر
كارشان بيايند .با كمك بلشويكي كه رهبر اتحاديه كارمندان جزء بود جلسه اي
ترتيب داد .هر كس از منافع بخش خودش دفاع مي كرد .هيچ كس حاضر نبود
با ديگري كنار بيايد .ولي بعد از ساعت ها جر و بحث تصميم گرفتند شورايي از
نمايندگان بخش هاي مختلف تشكيل بدهند .شورايي كه به عنوان مشاور كلنتاي
عمل مي كرد و كميته اي از كارمندان عاليرتبه را انتخاب مي كرد .صدها نفر
حاضر شدند بايكوت را بشكنند و به كار بازگردند.
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اولين قدم در دمكراتيزه كردن كميساريا و شركت دادن كاركنان در تصميم
گيري ها را برداشته بود و خرسند بود .البته مشكل اين كه با بوروكرات هاي
عاليرتبه چه كنند حل نشده بود ،ولي از آن جا كه به جز سه نفر بقيه فرار را بر قرار
ترجيح داده بودند ،تصميم گيري به بعد موكول شد .فعال براي پاسخ به نيازهاي
مردم به افراد با تجربه و پول نياز داشت.
كم كم بقيه كارمندان هم به كار باز مي گشتند .ولي سه نفري كه كليد
گاوصندوق دستشان بود ،و از جمله رئيس بخش مالي ،حاضر به همكاري نبودند.
واقعيت هاي زندگي خود را به كلنتاي تحميل مي كرد .اشك ريزان حكم جلبشان
را صادر كرد و اين سه نفر بعد از سه روز زنداني ،كليدها را تحويل دادند .حاال
كلنتاي مي توانست كارش را شروع كند.
روز ششم نوامبر در يك سخنراني تعهد بلشويك ها به تاسیس زایشگاه و مهد
كودك رايگان را اعالم كرد .و گفت بلشويك ها خواهان سيستمي هستند كه
شركت زنان در حیات توليدي جامعه ،با وظيفه طبيعي و الزم شان كه حاملگي
است ،منافاتي نداشته باشد .براي رسيدن به اين هدف بايد مسئوليت كامل زنان
باردار و بزرگ كردن بچه ها را به عهده بگيريم .قبل از هر چيز بايد قوانيني
بگذرانيم كه كار بچه ها و زنان را در جهت حمايت از آن ها تنظيم مي كند.
شوراهاي محلي در همه جا تشكيل شده بود .ولي اين شوراها لزوما سياست
هاي مركز را دنبال نمي كردند .بلشويك ها فقط در شهرهاي اصلي پايه داشتند.
حمايت دهقانان هنوز مسلم نبود .ولي همه ده برابر قبل كار مي كردند .كلنتاي
شوراهاي كاركنان را ساير شاخه هاي كميساريا گسترش داد و مكانيسمي ايجاد
كرد كه افراد در همه سطوح بتوانند در تصميم گيري ها شركت كنند .شورشي كه
به نابودي نظم كهن انجاميده بود ،داشت ذره ذره پايه هاي جامعه نوين را بنا مي
گذاشت .كارگران و كارمندان جزء هم كه براي اولين بار نظرشان مهم بود و قدرت
داشتند ،با عالقه و اشتياق حتي گاهي روزانه  16ساعت كار مي كردند.
دست به تاسيس يتيم خانه هاي جديدي براي كودكان جنگ و انقالب زدند.
نظر دانش آموزان را در اداره مدارس دخالت دادند .يك قطعنامه صادر كردند
مبني بر اين كه آموزش مذهبي ديگر اجباري نيست .بودجه كليسا را لغو كردند و
كشيش ها را به كارمندان معمولي دولت با حقوق يكسان تبديل كردند .خانه هاي
خودگردان سالمندان احداث كردند ،تفاوت هاي قانوني بين بچه هاي «حالل زاده»
و «حرامزاده» را لغو كردند ،بخشي براي كمك به اقليت ها احداث كردند.....
دولت لزوما امكان اجراي فوری همه اين رفرم ها را نداشت ،ولي نه تنها مردم
را از مقاصد بلشويك ها مطمئن مي كرد بلكه با وارد كردن آن ها به حكومت باعث
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مي شد قوه ابتكاراتشان آزاد شود و در حل مشكالت شركت كنند.
كلنتاي اعالم كرد بخش زايمان همه بيمارستان ها از اين پس تمام زنان را
بدون استثنا به صورت رايگان قبول مي كنند .پزشكان متخصص زايمان را كارمند
حقوق بگير دولت كرد .اهميت اين احكام در اين بود كه پايه قانوني مسئوليت
پذيري كامل دولت را در زمينه زايمان و بچه داري تضمين مي كرد .جامعه از
طريق تقبل اين خرج قبول كرده بود كه مادريت ،باري نیست كه بايد به تنهايي
به دوش كشيده شود،بلکه جزء خدمات اجتماعي است .كلنتاي معتقد بود بچه ها
متعلق به جامعه و دولتند و براي رهايي زنان و از بين بردن خانواده بايد قبل از هر
چيز بار اجتماعي بزرگ كردن بچه ها را از دوش زنان برداشت.

موانع آشکار می شود

تصميم گرفت يك بيمارستان نمونه ايجاد كند .بيمارستاني با بخش هاي
بزرگ و تميز ،با
كتابخانه و آشپزخانه
و نمايشگاه .جايي كه
زنان آموزش بهداشت
نيز ببينند .مكاني هم
برايش در نظر گرفتند.
يك ساختمان قديمي
كه ساليان سال يتيم
خانه اي بود جهنمي
و مادران جوان كودكان
«نامشروع»شان را در
آن جا رها مي كردند.
كاركنان مذهبي حمله سفیدها را در هم بکوبیم .اثری از لیسیتسکی
يتيم خانه كه تحت
رياست يك كنتس
متحجر بود شديدا با
دولت جديد مخالف بودند .كنتس رفرم هاي كلنتاي را با ترويج فحشا مساوي
مي دانست و مي گفت بلشويك ها مي خواهند «پاي فاحشه هاي حامله را به
يتيم خانه مان باز كنند» .با پيشرفت كار نوسازي ساختمان ،عصبانيت كنتس
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و پرستارانش بيشتر هم شد .كلنتاي تحت فشار زنان حامله اي كه جايي براي
زايمان نداشتند و مادران جواني كه نمي دانستند بچه شان را كجا بخوابانند ،به
شكايت هاي كاركنان يتيم خانه اعتنايي نكرد.
يك شب كلنتاي خسته و غمگين به خانه بازگشت .گرسنه بود و نمي دانست
چيزي براي خوردن در خانه پيدا مي شود يا نه .داشت گرم مي شد كه زنگ
تلفن به صدا در آمد .بيمارستان آتش گرفته بود .پرستاران فرياد مي زدند كه
خدا كلنتاي را به خاطر اين كه آنارشيست و ضد مسيح است مجازات كرده است.
تحقيقات روشن كرد كه آتش سوزي نتيجه خرابكاري است ،ولي با وجود اين كه
مطمئن بود زير سر كنتس است ،نتوانست مدرك كافي جمع كند.
با وجود اين ناراضي نبود .دولت اصول زايمان و مهد كودك رايگان و برابري
كامل سياسي زن و مرد را تصويب كرده بود .ازدواج شهروندي جاي ازدواج مذهبي
را گرفته بود .زوج ها مي توانستند توافقي طالق بگيرند و هر اسم فامیلی كه دوست
دارند انتخاب كنند .كميسر كار در مشورت با كلنتاي قوانيني براي محافظت از
زنان شاغل در صنايع تدوين مي كرد.

تکفیر

در ماه ژانويه شوراي پتروگراد از كميسارياي كلنتاي خواست كه سريعا براي
زخمي ها مسكن پيدا كند .يكي از كاركنان شورا ،دِير الكساندر مقدس را پيشنهاد
كرد .البته كشيش ها با تبديل دِیرشان به محل استقرار زخمي ها موافق نبودند.
و كلنتاي هم خيلي به عواقب تصرف يكي از مقدس ترين معابد روسيه و زيارتگاه
ارتدكس ها فكر نكرد.
مصادره دِیر با مقاومت كشيشان مواجه شد .ناقوس ها به صدا در آمد و مردم
مذهبي به دفاع از كشيشان برخاستند .راهبان مردم را عليه بلشويك ها تحريك
مي كردند .اوضاع به هم ريخت .سربازان شليك كردند .يك راهب كشته شد و
دِير هم تسخير نشد.
كلنتاي با کمیساریای عالی مشورت نكرده بود و اوضاع به هم ريخته بود .لنين
به كلنتاي و همكارانش دستور داد دست از سر راهب ها بر دارند .ولي كار از كار
گذشته بود .روز بعد دولت برنامه جدايي كليسا و دولت را به اجرا گذاشت و اعالم
كرد كه تمام حمايت هاي چند صد ساله دولتي از كليسا را قطع مي كند .كليسا
تظاهرات معتددي سازمان داد و كشيشان كلنتاي را مرتد خواندند و تكفيرش
كردند .لنین هم دلداری اش داد و گفت همراهان بدی نداری و در کنار تکفیر
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شدگانی چون استوکا رازین و لو تولستوی به یادت می آورند.
ماجراي دير السكاندر مقدس ابعاد وظيفه سنگيني را كه بلشويك ها به دوش
گرفته بودند به نمايش گذاشت .هم فشار نظامي امپرياليست ها و كارشكني
مخالفين سياسي و طرفداران رژيم سابق بود و هم عقب ماندگي ،مذهب و خرافه
ميان مردم .كم كم روشن مي شد كه براي رسيدن به اهدافشان بايد قدم هايشان
را تنظيم كنند.
در اين ميان كلنتاي فرصت ازدواج هم پيدا كرد.
پاول افيمويچ ديبنكو دهقان و دريانورد بود .سراسر بهار  1917با هم كار
كردند و به هم نزديك شدند .بعد از كسب قدرت ديبنكو كميسر درياداري شد .و
از همان اوايل نوامبر رابطه شكل جدي به خود گرفت .براي كلنتاي رابطه عاشقانه
كافي بود ولي ديبنكو اصرار داشت طبق قانوني كه خود كلنتاي گذرانده بود ازدواج
كنند .كلنتاي هم انگار با آن همه مسئوليتي كه بر دوشش بود ،ديگر براي حرف
هايي كه در موردش مي زدند انرژي نداشت .البته ازدواجشان اصال به شايعات
خاتمه نداد و غيبت به محافل حزبي هم راه پيدا كرد .ولی كلنتاي از عكس العمل
مردم متعجب نشد .زني هم نبود كه از شايعات بترسد.

مذاکرۀ صلح

مسئله صلح شوروی با دولت های متخاصم جنگ اول جهانی هنوز حل نشده
بود .در ماه فوريه يك هيئت سه نفره شامل كلنتاي به استكهلم ،پاريس ،و لندن
اعزام شد تا پیشنهاد بلشويك ها مبني بر خاتمه جنگ جهانی و مذاکره فوری برای
دستیابی به یک صلح بدون الحاق و غرامت را به نیروهای درگیر در جنگ تسليم
كند .سفر بي نتيجه بود .همزمان ترتسكي در شهر مشغول مذاكرات صلح با آلمان
بود .ولي آن مذاكرات به جايي نرسيد.
بلشويك ها با شعار صلح ،قدرت را كسب كرده بودند .اميد داشتند كه سربازان
ساير كشورهاي اروپا نيز با همين شعار قيام كنند .ولي انقالباتي كه انتظارش را
داشتند به وقوع نپيوست .مجبور بودند با دول سرمايه داري قراردادهاي صلح مجزا
امضا كنند .ولي قراردادهايي كه پيشنهاد مي شد بسيار تحقير آميز بود .به اميد
اين كه شايد جاي ديگري انقالب شود امضا قراردادها را به تعويق مي انداختند.
در نتيجه موقعيت شان ضعيف تر مي شد .سوال هاي زيادي مشغولشان مي كرد.
آيا عقد قرارداد صلح خيانت به پرولتارياي آلمان است؟ آيا مردمشان توان جنگ را
داشتند؟ ...يك اپوزيسيون چپ در حزب شكل گرفت كه معتقد بود بايد با جنگ
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چريكي به آلمان پاسخ داد .كلنتاي رفت كه ارتش داوطلب را سازماندهي كند .مي
گفت نبايد به خواري تن داد« .مرگ در حين نبرد پايان زيبايي است ».ترتسكي
ميز مذاكره با آلمان را ترك كرد و جنگ از سر گرفته شد و آلمان پيشروي به
روسيه را آغاز كرد .ارتش خسته و درهم ريخته تاب مقاومت نداشت .جبهه به
پايتخت نزديك مي شد و تخليه پتروگراد آغاز شده بود .دولت به مسكو منتقل
می شد.
باالخره بعد از دو روز جدال بي وقفه لنين اكثريت اعضا كميته مركزي را قانع
كرد كه بايد به صلح تن داد و شرايط را قبول كرد .كه انقالب به فرصتي براي
تنفس نياز دارد .كه اين تنها راه بقاي دولت شوراهاست .كنگره سراسري شوراها
هم به لنين راي موافق داد.
كلنتاي متوجه نبود .مي خواست جنگ را با جنگ پاسخ بگويد .بلشويك ها
ارتش نداشتند .پارتيزان ها نمي توانستند مانع اشغال سرزمين هاي روسيه توسط
آلمان شوند .ايدئولوژي ،توهم قدرتي را كه موجود نبود در كلنتاي بوجود آورده
بود .لنين گفت كه او و همراهانش تحت تاثير احساس ،شور ،خشم و انزجار قرار
گرفته اند .به دنبال اختالف نظر بر سر پايان جنگ رابطه لنين و كلنتاي به تيرگي
گرائيد.
كلنتاي هميشه از جنگ رودررو با رفقایش پرهيز كرده بود .كامال هم به
اپوزيسيون چپ متعهد نبود و در جلساتشان شركت نمي كرد .در جلسات كميته
مركزي هم خيلي فعال نبود و بعد از اين ماجرا شركتش كمتر شد.
در اين ميان كلنتاي درگير مشكالت ديبنگو نیز شده بود .او كه براي جنگ
با آلمان ها رفته بود ،قدرت دشمن را دست كم گرفته بود ،پشت سر هم اشتباه
كرده بود و در آخر بدون اجازه جبهه را ترك كرده بود .به جرم سرپيچي به
دادگاه كشيده شد و به مسكو منتقلش کردند .كلنتاي حاضر نشد واقعيت را قبول
كند .شديدا از شوهرش دفاع كرد .حمايتش را از اپوزيسيون چپ تائيد كرد و از
كميساريا استعفا داد.
چند ماهي از سياست فاصله گرفت و به تكميل ايده هايش در مورد «زن نوين»
و «اخالقيات نوين» پرداخت .نقش زن در ادبیات کالسیک ،از جمله نویسندگانی
چون تولستوی ،چخوف و فلوبر را به نقد کشید و به جست و جوی زن نوین در
ادبیات معاصر پرداخت .او با آغوش باز به استقبال تغییرات و تجارب نوینی رفت
که در متن انقالب در میان جوانان و در روابط زن و مرد شکوفا می شد.
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جنگ داخلی

هنوز جوهر معاهده صلح با
آلمان خشك نشده بود كه كشور
شوراها از هر طرف مورد حمله
قرار گرفت.
انقالب اكتبر هر چند به
انقالب در كشورهاي ديگر اروپا
منجر نشده بود ولي همه اروپا،
همه دنیا ،را تكان داده بود .مردم
دنيا مي ديدند كه مي شود سرمايه
داران را سرنگون كرد .كه كارگران
مي توانند در سازماندهي توليد
نقش بازي كنند .كه كارمندان
مي توانند در تصميمات اداره شان
سهيم باشند .كه زمين را مي شود
بين دهقانان تقسيم كرد .كه زنان
مي توانند از حقوق برابر برخوردار
باشند ....كه مي شود براي تغيير
روابط اجتماعي ،براي مبارزه با عقب ماندگي ،براي بهبود زندگي ،بدون سركوب
ملل ستمديده و با احترام به مردم دنيا ،سياست ريزي كرد .اين همه به مردم دنيا
ايده و اميد مي داد .خطر بسيار بزرگي سرمايه داري را تهديد مي كرد .امپرياليست
ها خيال نداشتند بگذارند انقالب نفس راحت بكشد.
بهار  1918احزاب مخالف به مناطق نفوذ بلشویک ها در سيبري حمله كردند.
فرانسه و انگليس آمريكا به قصد كمك به سفيدها 9نيرو پياده كردند و از كمك
هاي مالي به نيروهاي ضد كمونيست هم فروگذار نكردند .فنالندي هاي سفيد به
كمك آلمان ،انقالبيون فنالندي را وحشيانه سركوب مي كردند .آلمان ،اوكراين و
كريمه را اشغال كرده بود .ترك ها برای سرنگونی دولت شوراها به كمك مسلمانان
آذربايجان و منشويك هاي گرجستان آمده بودند .اس آرهاي راست به شورشيان
كمك مي كردند تا سيبري را از مناطق مركزي جدا كند .ژاپن نيز به قصد
اشغال سيبري از شرق حمله كرد .همه غالت اوكراين به آلمان مي رفت .مسكو و
پتروگراد گرسنه بودند .در سرماي  50درجه زير صفر ،شهروندان برای پیدا کردن
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چوب ،ساختمان هاي متروکه را خراب مي كردند تا شب ها خود را گرم كنند.
حلقه نبرد تنگ تر مي شد .نيروهاي چهارده كشور به كمك ضد انقالب شتافته
بودند تا انقالب را به زانو در آوردند .جنگ داخلي تصميم بلشويك ها به حفظ
قدرت و توانايي شان در حكومت كردن را با سخت ترين آزمون ها روبرو کرد.
لنين كارگران پتروگراد را به كمك طلبيد .این كارگران پيشروترين و آگاه ترين
بخش طبقه كارگر روسيه بودند ،راه انقالب را گشوده بودند و اكنون سرنوشت
كشور شوراها در دستشان بود .كارگران پتروگراد به فراخوان لنين پاسخ مثبت
دادند .خود را سازمان دادند .به سراسر كشور رفتند تا دهقانان را به وضعيت آگاه
كنند .تا رهبري ميليون ها دهقان فقير را در مبارزه عليه محتكران ،کوالک ها
(دهقانان مرفه) ،رشوه گيرها به عهده بگيرند.
هنرمندان بزرگي كه با اشتياق به انقالب پيوسته بودند ،هنر خود را به سالحي
براي پيروزي تبديل كردند .قطارهاي آژيت پروپ براي بردن انقالب و آموزش و
هنر مدرن به ميان توده ها به راه افتاد .معماري ،عکاسی ،طراحي لباس ،فيلم،
راديو و انتشارات برای سرنگوني هزاران سال «دوران گذشته» به پا خاست.
با شروع جنگ داخلي كلنتاي سكوت را شكست .يك تور سخنراني را در
كارخانه هاي روسيه مركزي برای فراخواندن مردم به حمایت از دولت و انقالب
آغاز كرد .از سر گرفتن فعالیت ،كلنتاي را به زندگي بازگرداند .دوباره سرزنده
بود .متوجه شد كه شور اوايل انقالب خوابيده است .دید كه كار در ميان زنان به
خوبي پيش نمي رود .به مسكو بازگشت .مي خواست جنگ داخلي را به فرصتي
براي رهايي زنان تبديل كند .مي گفت مي توان از اين فرصت براي جلب زنان به
ساختمان سوسياليسم استفاده كرد.

با شال های سرخ

افكار عقب مانده در ميان زنان ،و عدم توجه به فعالیت آگاهگرانه مشخص در
میانشان ،باعث شده بود زنان گرايش كمتري به بلشويك ها داشته باشند .می
گفتند بلشويك ها بي خدا هستند و مي خواهند بچه ها را از مادرانشان بگيرند.
ولي در ميان پرولتاريا زنان جوان تر و باسواد تري كه اغلب هم مجرد بودند به
سازماندهان بلشويك پاسخ مثبت مي دادند.
تعداد زنان شاغل بيشتر شده بود .برخي از اين كارگران جوان نسبت به نسل
قبل سياسي تر هم بودند و برخی حتي به حزب مي پيوستند .كلنتاي مطمئن بود
كه اگر اين زنان آگاه شوند پيامبران سوسياليسم مي شوند.
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به همراه اينسا آرماند ،كونكورديا اسمائيلوا و عده اي ديگر از زنان بلشويك دست
به كار تبليغ براي یک كنفرانس سراسری زنان شد .همه موافق بودند كه هدف اصلي
درگير كردن زنان در حزب و دولت است .مي دانستند با بيانيه كار پيش نمي رود و
بايد گروهي براي به اجرا گذاشتن تصميمات و اصالحات ايجاد كنند.
نمايندگان زنان از همه جا ،و در ميان آتش جنگ ،روانه مسكو شدند .پير و
جوان ،كارگر ،دهقان ،خانه دار .آمدند تا براي اولين بار در تاريخ ،موضوع رهايي خود
و دنیا را به بحث بگذارند ،نقشه بريزند و تقسيم كار كنند .ماياكوفسكي سرود:
می آيند
از پاي دستگاه
از کشتزار و
از رختشويخانه
با شال سرخ
بر گيسوان بافته شان.
اینان صداي صدها هزارانند ،
زنانند،
برگزيدگانند
براي ساختن
و حکم راندن.
كنگره با موفقيت برگزار شد .حزب با فرستادن لنين و بوخارين به جلسه،
حمايتش را نشان
داد .در مورد لزوم
شركت زنان در
همه اركان جامعه
و از جمله جنگ
داخلي صحبت
كردند .در مورد
مسائل مربوط به
آزادي خودشان
صحبت كردند.
یکی از زنان
حکایت کرد که
کلنتای به همراه آرماند و اسمائیلوا در صف اول
باید دور از چشم
نمایندگان کنگره
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شوهر بلشویکش در جلسات شرکت کند .گزارشات بسیاری حاکی از این بود که
زنان به خاطر کار حزبی یا فعالیت های مربوط به جنبش زنان از شوهرانشان کتک
می خورند .كنفرانس حزب را قانع کرد كه كميسيون هايي براي كار و تبليغ ويژه
در ميان زنان تشكيل دهد .شرايط زنان و سطح آگاهي شان با مردان يكي نبود و
برابري رسمي گاهي به ضرر زنان تمام مي شد.

توليد يا انقالب

كلنتاي شكست قبلي اش را پشت سر می گذاشت ،به پا می خاست و با تمام
وجود در كاري كه همواره دوست داشت غرق مي شد.
حزب با جدايي كامل كار زنان مخالف بود و قرار شده بود كميسيون ها تحت
نظارت مسئولين محلي حزبي تشكيل شوند .در مبارزه براي تشكيل كميسيون ها
متوجه شد كه مركزيت حزب و رفقاي باال از ساير اعضا بسيار بازتر هستند و رفقاي
پائين خيلي به سنت هاي كهن آلوده ترند .كار كميسيون ها به راحتي پيش نمي
رفت و در سطوح مختلف با مقاومت روبرو مي شد .امكانات در اختيارشان قرار
نمي گرفت .گاهي حتي مورد خصومت واقع مي شدند .زنان بي تجربه بودند.
جنگ تمام منابع حزب و كشور را مي بلعيد .پيشروترين ها و آگاه ترين ها در
جبهه بودند .مسكو از گرسنگي جان مي داد .در كوچه و خيابان كالغ ها بر اجساد
انسان ها تغذيه مي كردند و يا از پنجره هاي شكسته داخل مي شدند تا خرده
غذاها را ببلعند .اسب هاي ارابه كه از گرسنگي جان مي دادند فورا براي پوست
و استخوانشان به قصابي ها منتقل مي شدند .براي تابوت شهرونداني كه از سرما
و گرسنگي جان داده بودند چوب پيدا نمي شد .بنابراین آن ها را در حصیر می
پیچیدند و دفن می کردند .چوب براي اجاق زندگان هم به سختي يافت مي شد.
كارگراني كه براي كار حزبي يا جنگ نرفته بودند ،و يا از گرسنگي به روستا
پناه نبرده بودند ،روحيه شان را از دست مي دادند .گرسنگي و سرما حتي براي
عصباني شدن هم رمقی باقی نگذاشته بود .بسياري بي حال و بي حوصله بودند.
حزب از كلنتاي خواست كه موقتا كار در بين زنان را كنار بگذرد و به سازمان
جوانان (كومسومول) بپيودند .به خاطر عقايد سنت شكنانه اش در ميان جوانان
محبوب بود ،به آن ها الهام مي داد و مي توانست جوانان را حول انقالب بسيج
كند .براي كمك به پارتيزان ها به جبهه اوكراين منتقل شد .وضعيت از مسكو هم
بدتر بود .جنوب شوروي در جنگ مي سوخت و دستخوش کشتارگری سفيدها،
بیماری تيفوس و نابساماني در كشاورزي و صنعت بود .مردم خسته و گرسنه بودند
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و كودكان الغر ....كلنتاي در كنار رفقاي قديمي اش به دولت شوراهاي اوكراين
پيوست .مثل هميشه مبلغ موفقي بود .ولي تكليف جنگ هنوز معلوم نبود .بعد از
مدتي جنگ و گريز با ارتش دنيكن به «کی یف» كه تحت كنترل بلشويك ها بود
رسيدند .ولي دو ماه بعد كييو
هم به دست سفيدها افتاد و
كلنتاي به مسكو بازگشت.
در غياب او با تالش هاي
اينسا آرماند ،و مشاهده عدم
كفايت كميسيون ها ،حزب
اجازه تشكيل بوروي زنان،
ژنوتدال ،را داده بود .اينسا
مسئوليت ژنوتدال را به عهده
داشت و كلنتاي مسئول
بوروي زنان در بخش كار در
روستا شد.
سراسر پائيز  1919را
به سفر در مناطق گذراند.
جزواتي نيز براي تشويق
مردم به حمايت از فعاليت
جنگي تهيه كرد .به دعوت
دانشگاه اسوردلف كه براي
تربيت و آگاهگري كمونيست
هاي جواني كه به حزب مي
پيوستند ايجاد شده بود،
كالس هايي در مورد مسئله زن برگزار می کرد .در اواخر نوامبر  1919بر اثر
سكته قلبي مجبور شد ماموريتش را رها كند و تا اواسط  1920نتوانست به كارش
بازگردد.
در غيبت کلنتای و با تالش ساير زنان فعال در اين عرصه باالخره کنگره نهم
حزب که ماه مارس  1920برگزار شد قطعنامه اي تصويب کرد که در آن کار در
ميان زنان را «يکي از وظايف اضطراري و بخش ضروري کار عمومي حزب مان»
دانست و از کميته هاي حزبي خواست که به اين مسئله توجه کنند و کار در ميان
زنان کارگر و دهقان را جدي بگيرند .با وجود اين ،بي تجربگي زنان فعال كه كم
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شمار هم بودند و عقايد مذهبي زنان و مشكالت واقعي زندگي شان باعث مي شد
كار به كندی پيش برود.
کلنتای هم دوره نقاهت را مي گذراند .در ماه مه به دهکده ديبنكو رفت و دو
هفته با او و خانواده اش به سر برد .رابطه شان متشنج شده بود .ديبنکو از جدايي
هاي مداومشان راضي نبود .مرتب دعوا مي کردند و کلنتای با رفتن وي نفس
راحتی کشيد .كلنتاي به او گفته بود كه انگار بيشتر به يك زن سنتي نياز داري.
کم کم از هم دور شدند و در سال  1923جدايي شان رسمي شد.
اواخر تابستان  1920پس از مرگ اينسا آرماند بر اثر ابتال به وبا ،كلنتاي
مسئوليت ژنوتدال را به
دوش گرفت.
تقويت
امکان
بخش زنان امروز قابل
دسترسي تر بنظر مي
رسيد .اليحه سقط
جنين به تصويب رسيد.
سقط جنين قانوني
شد و به طور رايگان
و در كمال امينت در
دسترس زنان قرار
گرفت .مصاحبه لنين با
انقالبیون مسلح در جنگ داخلی
كالرا زتكين در سپتامبر
سالح مهمي به زنان كمونيست داده بود .لنين به آن دسته از اعضاي حزب كه
اجازه مي دهند همسرانشان در كار يكنواخت و خرد خانه داري فرسوده شوند
حمله كرد و تا حدي پيش رفت كه خانه داري را خطري براي انقالب شمرد.
كلنتاي خوشحال بود.
اسوردلف ،10از رهبران حزب و رئيس دولت شوراها نیز به اشكال مختلف از
ژنوتدال حمايت مي كرد و به كمونيست هايي كه در باره رهايي شعار مي دهند
ولي بدشان نمي آید همسرانشان در خدمتشان باشند حمله مي كرد.
ولي درك همه كمونيست ها يك سان نبود .اتحاديه هاي كارگري از همكاري
سر باز مي زدند .مقاومت مردان يك طرف ،زنان بايد بر ضعف هاي خودشان هم
غلبه مي كردند.
قرار شد توجه بيشتري به آموزش كادرهاي زن بكنند ،زنان را درگير ساختمان
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سوسياليسم بكنند و در اين ميان به مسائل ويژه زنان هم توجه كنند.
كار در ميان دهقانان هم به سادگي پيش نمي رفت .زنان جوان تري كه ضد
سنت ها شورش مي كردند و به ژنوتدال مي پيوستند ،به خاطر «رفتارهاي غير
متعارفشان» به نمايندگي انتخاب نمي شدند .ولي كلنتاي به اين زنان جوان نياز
داشت .او كه خود از جواني عليه سنت ها شوريده بود ،بايد اين زنان جوان را قانع
مي كرد كه جلوي بقيه سيگار نكشند ،موهايشان را كوتاه نكنند و ....تا بقيه حرف
هايشان را بشنوند و به ايشان آزادي عمل بدهند.
كوشيد به مشكل تن فروشی بپردازد .تن فروشی به اشكال مختلف ادامه
داشت .زنان شاغل به خاطر كوپن با رؤسا و يا با مسئولين فروشگاه هاي دولتي
مي خوابيدند ....تصور اين كه زني بدنش را بفروشد مو بر تن كلنتاي راست مي
كرد و آن را نهايت تحقير مي دانست .در سال  1919كميسيوني براي مبارزه با
تن فروشی تشكيل داد .بر خالف بسياري كه مشكل را گسترش بيماري هاي
مقاربتي يا «فساد اخالقي» و «خطري براي خانواده» مي دانستند ،با نظر انگلس
كه ازدواج بورژوايي و تن فروشی را دو روي يك سكه و ناشي از وابستگي اقتصادي
زن به مرد مي دانست موافق بود .مي گفت تن فروشي ،همه زنان را «به يك ابزار
صرف براي لذت» تقليل مي دهد و تا وقتي که از بين نرود ،برابري كامل زن و
مرد غيرممكن است.
تالش ديگر او در جهت دخالت هر چه بيشتر زنان در بدنه تصميم گيري
اقتصادي و سياسي دولت بود و قطعنامه ای بر این مبنا به کنگره ارائه داد .او در
یکی از جلسات كنگره اشاره كرد كه از  200نماينده فقط  20نفرشان زن هستند.
بسياري كلنتاي و قطعنامه او را تشويق كردند ولي عده هم مخالف بودند .يكي
از نماينده ها گفت اگر زنم را از من بگيريد ديگر خودم هم كار نمي كنم ....ولي
قطعنامه كلنتاي به تصويب اكثريت رسيد .مي دانست كه همين یک ورق كاغذ
درهاي زيادي را به رويش خواهد گشود.
در اواخر سپتامبر به تشكيل كنفرانس زنان مسلمان پرداخت .شرايط اين زنان
از زنان روسي هم مشكل تر بود چرا كه با چندهمسري ،حجاب ،ازدواج اجباري
دست و پنجه نرم مي كردند .كار زياد بود .گاهي به حدي خسته بود كه وقتي به
خانه مي رسيد روي كاناپه از حال مي رفت .يك ربع مي خوابيد و دوباره به سر
كار باز مي گشت .ولي كار بي وقفه نتيجه داده بود .بوروي زنان كه سال ها براي
ايجادش مبارزه كرده بود ايجاد شده بود .اصالحات مهمي به نفع زنان انجام شده
بود .و شرايط براي طرح مسائل زنان در سراسر كشور مساعدتر شده بود.
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روزهای دشوار پس از جنگ

با پایان جنگ داخلی در سال  ،1921دولت شوراها تا حدودی تحکیم شده
بود .ولی هنوز کار زیادی در پیش بود .هزاران نفر از جنگ گرسنگي و بيماري
هاي منتج از آن جان باخته بودند .تولید غالت از نصف هم کمتر شده بود .بسیاری
از کارخانه ها در حالت نیمه تعطیل بودند .كارگران يا به كادرهاي حزب و دولت
تبديل شده بودند ،يا در شهرها گرسنه بودند و يا به دنبال غذا به روستاها رفته
بودند .زمستاني طوالني ،بدون غذا ،سرپناه و سوخت كافي در انتظار كشور بود.
سختی هایی که اگر در شرایط جنگ به چشم نمی آمد با خاتمه جنگ
غیرقابل تحمل شده بود .دهقانان که به خاطر خالصی از شر مالکان با بلشویک
ها همراه شده بودند ،دیگر سیاست کمونیسم جنگی مبنی بر اخذ مازاد محصوالت
کشاورزی را بر نمی تابیدند و علتی برای تولید بیشتر نمی دیدند .به عالوه نیاز به
راه هایی برای توسعه صنعت بود و برای این کار نمی شد هم چون دوران جنگ
عمل کرد .باید کارگران به لزوم رشد صنعت برای مقابله با فقر و عقب ماندگی در
کشور آگاه می شدند .سوال این بود که چگونه باید به این مشکالت در متن ادامه
اهداف انقالب پاسخ داد.
عدم تکافوی جیره ها به بازار سیاه پا داده بود .قیمت ها گاهی به  50برابر
قیمت رسمی می رسید .ناخشنودی دهقانان اوج می گرفت .از اواخر  1920کشور
شاهد گسترش قیام های دهقانی بود .از اوایل  1921اعتصابات در مراکز صنعتی
شروع می شد.
در پاسخ به مشکالت پیش رو ،تضادهاي درون حزب شدت گرفت .اپوزيسيون
چپ فراخوان تمرکز بیش از پیش و نظامی کردن اتحادیه ها را داد و معتقد بود
کمونیسم جنگی باید ادامه پیدا کند .سانترالیست دمکراتیک ها (دسیست ها)
خواهان اصالح بوروكراسي در حزب و دولت بودند .اپوزيسيون كارگري نقش بیش
از پیش حزب در اداره دولت را محکوم می کرد و معتقد بود کنترل تولید صنعتی
را باید به اتحادیه ها سپرد .حزب کمیسیون های کنترلی برای بررسی بوروکراسی
و تشویق بحث و تبادل نظر آزادانه برقرار کرد .لنین با ادغام کامل اتحادیه ها در
دولت مخالف بود ولی در عین حال می دانست که نمی توان سکان رهبری اقتصاد
(که جدا از سیاست های کلی دولت متصور نیست) را بر خالف آن چه در برنامه
اپوزیسیون کارگری مطرح بود به اتحادیه های کارگری سپرد .با پیشروی انقالب،
ضرورت ساختمان دولت و اقتصاد بر پایه ای نوین ،لنین بیش از پیش متوجه لزوم
نقش حزب در رهبری روند تکاملی سوسیالیسم می شد.
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اپوزیسیون کارگری

ژانويه  1921كلنتاي به اپوزيسيون كارگري پيوست .او همواره حرکت
خودجوش کارگران را («مگر در صورتی که به رفرمیسم و پارلمانتاریسم بگراید»)
ستایش کرده بود و نوشته بود «روان آموزش نيافته كارگران قدرتمندترين اسلحه
در فرايند تاريخ است» .حتي در مورد روابط زن و مرد نيز ،بی اعتنا به آن چه
می دید و علیه اش مبارزه می کرد ،مي گفت زوج پرولتر مي توانند «به دور از
تفكر بورژوايي ،آزادانه به رابطه ای برابر وارد شوند» .ولی ذهنی گرایی کلنتای و
بت سازی اش از کارگر اثیری فقط بخشی از تفکرش بود .او هم مانند بسیاری
از انقالبیون متوجه رشد جوانب بورژوایی در دولت و صنایع شده بود و به دنبال
راه حل می گشت .با مدیریت تک نفره در کارخانه ها که به منظور توسعه سریع
تولید به کارخانه ها بازگشته بود مخالف بود و می فهمید که این در جهت خالف
افکارشان است .به طور كلي با خودمختاري كارگري موافق بود و معتقد بود حزب
بيش از اندازه به متخصصين بورژوا پا مي دهد .می گفت حزب باید از اعضا غیر
کارگری که بعد از انقالب عضو شده بودند تصفیه شود ،که کارگرانی که پست
دولتی گرفته اند به فساد آلوده شده اند و همه اعضاء هر از چند گاه برای کار یدی
به کارخانه بروند تا از زندگی کارگران فاصله نگیرند و تبدیل به مدیران نشوند....
تضادهایی که حزب کمونیست پس از کسب قدرت با آن روبروست ،از همان آغاز
خود را نشان داده بود و کلنتای هم از انقالبیونی بود که متوجه مسئله شده بود.
ولی در سال های اولیه قرن بیستم ریشه این تضادها درک نمی شد و در نتیجه
راه های واقعی مقابله با آن نیز متصور نبود .اولين مقاله اي كه کلنتای در اين
مورد نوشت طبق معمول بسيار تند بود و رهبري حزب را به خيانت به پرولتاريا
متهم كرد.
فوريه 1921حزب در تدارك كنگره بود كه در میانه اعتصابات کارگری و
ناآرامی های دهقانان ،شورش عليه بلشويك ها در پادگان دريايي كرونشتات در
خليج فنالند اوج گرفت .شورش کرونشتات توسط دولت سركوب شد .و خطر
سرنگونی دولت شوراها به تقویت اتحاد حزب حول نظرات لنين انجامید.
لنين به مشكالت كشور واقف بود .مي دانست كه خودمختاري كارگري نه
تنها مشكل گرسنگي را بدتر مي كند بلكه سوسياليسم را به نابودي مي كشاند.
که دمکراسی مجمع عمومی در هر شرایط قابل پیاده شدن نیست .که بايد برنامه
هاي اقتصادي متفاوتي براي بيرون آمدن از اين شرايط دهشتبار ريخت و قشرهای
وسیع تری از مردم را برای بازسازی کشور متحد کرد .این سیاست به ن ِپ (سیاست
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اقتصادی نوین) معروف شد .ولي قبل از پیاده کردن این سیاست بايد حزب را
متحد مي كرد .اگر قرار به عقب نشینی موقت بود ،اگر قرار بود براي رشد اقتصاد
دست بورژوازي را تا حدي باز گذاشت ،و به دهقانان براي توليد بيشتر امتيازاتي
داد ،به يك حزب متحد نياز بود كه بتواند مانع قدرت گيري سرمايه داري شود.
فراكسيونيسم در حزب بايد خاتمه مي يافت.
حمالت عليه كلنتاي سخت بود .به نادرست اپوزیسیون کارگری به همسازی
با کرونشتات متهم شد .بسياري زن بودنش را دست آويز حمله قرار مي دادند .با
وجود اين كه هنوز رسما شوهر داشت ،شايع شد كه رابطه اش را با شلياپنكوف
از سر گرفته است.
حزب در عین غيرقانوني کردن فراكسيونيسم ،بر لزوم بحث و مبارزه نظری در
حزب تائید کرده بود ولی اهمیت مبارزه نظری در طراوت حزب آن طور که باید
و شاید درک نشده بود .در نتیجه ،راهکاری برای شکوفا کردن و پیشبرد تقابل
نظرات در حزب تدوین نشد .تاکید یک جانبه بر حل وظایف عاجل پیش رو عمال
به تحلیل رفتن مبارزات خطی در حزب انجامید (لزوم شکوفایی نظرات در جامعه
برای پیشرفت سوسیالیسم هنوز درک نمی شد).
ممنوعیت فراکسیونیسم كار اپوزيسيون كارگري را سخت تر كرد .كلنتاي هم
که تا قبل از پيوستنش به اپوزيسيون كارگري عضو علي البدل كميته مركزي بود
بعد از كنگره اين موقعيت را از دست داد .ولی خیال بازنشستگی نداشت .مشغول
كار زنان شد .اليحه هايي براي اصالح وضع زنان به دولت ارائه داد .در اطراف
مسكو سخنراني گذاشت .كالس هايش در دانشگاه اسوردلف هم ادامه داشت .هنوز
براي برگزاري كنفرانس زنان مسلمان مبارزه مي كرد چرا كه تالش هاي اوليه
اش با شكست روبرو شده بود .مقاالتي در مورد زنان در نشریات حزب چاپ رساند
و تزهايي نيز «درباره اخالق كمونيستي» مدون كرد .گفت که با ادغام وظایف
اقتصادی خانواده سنتی در اقتصاد عمومی و اشتراکی کردن خانه داری ،خانواده
به این شکل از بین خواهد رفت و با رفع قیود وابستگی اقتصادی کودکان به پدر و
مادر و زن و مرد به یکدیگر ،رابطه انسان ها بر مبنای نوین شکل خواهد گرفت.
در سال  1921بخش زنان و بخش كار در روستا به سازمان تبليغ و ترويج
ملحق شدند .حزب تاكيد كرده بود كه اين به معناي انحالل ژنوتدال نيست و
كلنتاي هم از طريق ارگان كميته مركزي انحالل ژنوتدال ها را ممنوع اعالم كرد.
ولي در عمل كار مشكل تر از اين بود .بسياري از مردان ،رهايي زنان را خطري
براي موقعيت خويش مي ديدند.
كلنتاي در حل مشكالت ژنوتدال با مشكالت زيادي روبرو بود .با مرگ نابهنگام
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اساموئيلوا كارش مشکل تر هم شد .تصميم گرفت از برنامه هاي تعليم و تربيت
صرف نظر كند و كار در ميان دهقانان و زنان اقليت هاي قومي را رها كند .ولي
بعد از مدت ها تالش باالخره موفق شد اجازه كار در ميان زنان اتحاديه ها را از
شوراي مركزي اتحاديه ها به دست آورد .در این میان ،شاید به علت ناتوانی در
حل مشکالت ژنوتدال ،شاید به دلیل فعال شدن دوباره اپوزیسیون کارگری ،شاید
به این علت که عقب نشینی های نپ گرایشات راست روانه در حزب را تقویت
کرده بود ،کلنتای از پستش در ژنوتدال کنار گذاشته شد.
در ژنوتدال سوفيا اسميدويچ 11كه ايده آل هاي كلنتاي و اينسا را نداشت به
رهبري رسيد .توجه بوروی زنان بر اهدافی متمرکز شد که کمتر بحث برانگیز بود،
نظیر تامین کار برای زنان ،حمایت از زنان باردار و مادران جوان ،ایجاد مهد کودک
ها ،کنفرانس های نمایندگان و رهایی زنان مسلمان .دیگر دگرگونی در روابط زن
و مرد به شدت سابق دنبال نمی شد و هر چند وضعیت زنان بسیار بهبود یافت،
ولی در نقششان به عنوان همسر ،مادر و کارگر تغییری داده نشد.
در تابستان همان سال به استالين كه دبير حزب شده بود نامه اي نوشت و
تقاضاي پست جديد كرد .استالين از او خواست كه به مسكو بازگردد و منتظر يك
پست ديپلماتيك در خارج باشد .كلنتاي پيشنهاد را پذيرفت .فكر مي كرد وقت
پيدا مي كند به فعاليت ادبي بپردازد.

در جبهۀ دیپلماسی

با شکست انقالب  1918آلمان و انحطاط بسیاری از احزاب اروپا ،امید به
انقالب جهانی در ذهن بلشویک ها رنگ می باخت( .با وجود تاکید لنین بر اهمیت
انقالبات در شرق ،کماکان اروپا محوری ذهن کمونیست ها را تسخیر کرده بود
و این نگرش بی شک در اتخاذ برخی سیاست ها بی تاثیر نبود) .از سال 1922
که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ایجاد شد 12،دولت جدید کوشید روابط
اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای سرمایه داری برقرار کند .از بدو به قدرت
رسیدن بلشویک ها در روسیه ،آمریکا دنیا را از «زهر بلشویسم» بر حذر داشت.
قطع روابط اقتصادی و دیپلماتیک (در کنار کمک به سفیدها و )...بخشی از این
سیاست بود .هر چند بسیاری از کشورهای جهان تا مدت ها شوروی را به رسمیت
نشناختند ،ولی بلشویک ها نیاز داشتند هر جا که می شود تحریم های اقتصادی
دیپلماتیک را کنار زنند.
كلنتاي به خاطر پيشينه اجتماعي اش وقار اجتماعي الزم براي مجامع
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ديپلماتيك را دارا بود .در خارج كشور زندگي كرده بود .به زبان هاي خارجي
مسلط بود .می دانستند كه انتصاب يك زن ديپلمات احتماال با مقاومت روبرو
خواهد شد ولي فکر می کردند می توان بر این مانع هم فائق آمد.
او را به عنوان فرستاده شوروي در كانادا مد نظر داشتند .ولی دولت كانادا اعالم
كرد كه حاضر نيست كلنتاي را به عنوان فرستاده شوروي قبول كند .زن بود و
به عنوان يك سخنور فتنه انگيز شهرت داشت .پس به هیئت نمايندگي تجاري
شوروي در نروژ پیوست و به كريستيانا رفت.
بر خالف انتظارش ،كار ديپلماتيك خیلی هم آسان نبود .بايد ايده هاي شور
آفرین و رفتار و لباس پوشيدن بي قيد و بندش را كنار مي گذاشت و مرتب و
آراسته با دولتمردان و در محافل ديپلماتيك ظاهر مي شد .كارش در هيئت
نمايندگي بازرگاني شوروي در نروژ چنان پر ثمر بود كه بعد از چند ماه مسئول
اول نمايندگي شد .هر از گاهي پروتوكل تنگ و محصور كننده ديپلماتيك را مي
شكست ولي چم و خم كار را هم مي آموخت .وقاري كه در كودكي آموخته بود
به همراه جذابيت منحصر به فردش با پختگي ميانسالي تركيب شده ،استيل ويژه
اي به اين اولين ديپلمات زن تاريخ مدرن مي داد.
از طبيعت زيباي نروژ هم لذت مي برد .ولي محدوديت هاي زندگي
ديپلماتيك آزارش مي داد .يك بار استعفانامه اي به كميسر امور خارجه نوشت
و گفت «من روحا و جسما از "قوانين مربوط به لباس پوشيدن" كه الزمه اين
كار است خسته شده ام».
روزنامه هاي اروپا و آمريكا داستان هاي عجيبي در موردش چاپ مي كردند.
مي گفتند «انقالبی آهو چشم ديپلمات شده است» .يك روزنامه فرانسوي نوشت
«پرهاي سرخ كالهش از خون دشمنان بلشويك ها رنگ گرفته ».مسئول مجمع
ملي كارخانه داران آمريكا گفت قانوني كه در آمريكا در ممنوعيت كار كودك
تصويب شده تقصير «فعاليت هاي كمونيستي يك بوروكرات مرموز شوروي به نام
خانم كلنتاي است ».شايعات در موردش كم نبود :که با پول سفارت لباس های
مد پاریس می پوشد؛ که جاسوسان شوروی را مخفیانه از نروژ وارد اروپا می کند....
ولي كلنتاي هم كسي نبود كه بگذارد شايعات مانع كارش شود.
سعي کرد دست خود را در داستان و رمان بيازمايد اما واقعیت این است که
داستان هايش هر چند می تواند منبع خوبی برای درک دغدغه های زنان و جوانان
در آن روزگار پرتالطم و پر امید باشد ،نتوانست آثار ادبي باارزشي ارائه كند .در
يک سلسله نوشتار به نام «نامه هايي به جوانان زحمتکش» ،مسائل مختلفي را
بررسي کرد .در يکي از اين نامه ها تحت عنوان «درباره اژدها و پرنده سفيد»
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به آنا آخماتوا پرداخت و گفت آنا آخماتوا براي زن جواني که در يك جامعه نوين
و در حال گذار مي کوشد خود را رها کند راهنماي خوبي است چرا که عميقا
سختي هايي را که زنان در آشتي دادن کار و عشق با آن دست به گريبان بودند،
مي فهميد .در مقاله ديگري از عشق اروتيک نوشت.
مي گفت به هنگام جنگ داخلي جوانان فقط براي اروس بي بال وقت داشتند:
روابط با عجله اي كه صرفا نيازهاي جنسي و غریزه های تولیدمثل را بر آورده
مي كرد و ارتباط روحي كه مشخصه عشق است در آن گم شده بود .مي گفت
عشق اروتيك بايد تعهد احساسي را به همراه داشته باشد .جامعه نوين مي تواند
«اروس بالدار» را بپروراند .عشقي كه خود بخشي از ساختمان كمونيسم است و
«بندهای رفيقانه» بين افراد كلكتيو را تقويت مي كند .او تکامل رابطه اي بدون
حس مالكيت و سلطه را بخش جدايي ناپذير رسيدن به كمونيسم مي دانست.
كلنتاي از معدود بلشويك هايي بود كه تجربه گرايي جوانان در زمينه روابط
جنسي نگرانش نمي كرد و حتي وقتي آن را نمي فهميد ،مي دانست كه بخشي از
روند رسيدن به يك رابطه نوين است .او هم مثل انگلس نمي خواست شكل دقيق
رابطه زن و مرد در آينده را پيش بيني كند .فقط مي دانست «يخ تنهايي روحي
كه مردم در فرهنگ بورژوايي مي خواهند در عشق و ازدواج از آن فرار كنند و به
جایی هم نمی رسند ،شکسته خواهد شد».

زیر آتشبار نقد و بهتان

لنين در بستر مرگ بود و اختالف در مورد رهبري بعدي در حزب جريان
داشت .ولي کلنتای خود را در هيچکدام از دعواهاي جاري داخل نکرد .با وجود
این در پائيز  1923حمله به كلنتاي در نشريات حزب آغاز شد .شخصي به نام
پولينا وينوگرادسكايا كه از همكاران او در ژنوتدال بود به تئوري هاي كلنتاي در
مورد اروس حمله كرد .حمله بيش از آن كه تئوري ها را هدف گرفته باشد ،نشان
از ناتواني هضم پيچيدگي هاي زندگي داشت .وينوگرادسكايا مي گفت كه االن
وقت پرداختن به هنر و کنکاش روشنفکری نيست .وقت پرداختن به بال اروس
نيست .مشغولیت زن معمولي ،سیر کردن كودك گرسنه اش است.
گرسنگي و فقر واقعي بود .دولت انقالبي از همه طرف تحت فشار بود .این
درست است که ممنوعيت فراكسيونيسم در حزب ،براي توانمند كردنش در مقابله
با حمالت بورژوازي الزم بود ،ولي لزوم مبارزات خالق نظري براي درك بهتر
از شرايط و رسيدن به راه حل هاي انقالبي تر براي مشكالت درك نمي شد.
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انقالب به پروسه اي اقتصادي سياسي محدود شد .مسائل سوسياليسم تا حد
زيادي به الكتريفيكاسيون و رشد صنعت و كشاورزي خالصه شد .اهميت مبارزه
در روبنا درك نشد .بسياري از كارگراني كه در نتيجه انقالب ،قدرت را به دست
گرفته بودند ،شايد به دليل خصومت كار يدي و فكري در جامعه ،دل خوشي از
روشنفكران نداشتند و در مواردي حتي انتقام جو می شدند .مشکالت روزمره
از یاد بسیاری برده بود که
حاكميت پرولتاريا دوران
گذاری است به جامعه
ای عاری از طبقات و
برای رهايي آحاد بشر از
ظلم و استثمار .آگاهي كه
سرچشمه پيروزي انقالب
اكتبر بود ،به برنامه ريزي
اقتصادي و تبليغ درک
محدودی از سوسياليسم
محدود شد .اهميت
مخالفان و مخالفت در
دست يابي به حقيقت درك نشد .و به جاي اين كه دفاع از حق مخالفت به
عملكرد کمونیست ها در دولت و حزب تبديل شود ،مخالفين تحت فشار قرار
گرفتند .محدودنگري داشت غالب مي شد.
حمالت عليه كلنتاي شدت گرفت .شخصي به نام آرواتف به تئوري هايش در
مورد سكسوالتيه و طرفداري اش از آنا آخماتوا حمله كرد .پولينا وينوگرادسكايا
هم دست از حمالتش بر نداشت .مي خواست كلنتاي را بي آبرو كند ،مي پرسيد
چطور زني با اين عقايد به عنوان رهبر جنبش بين المللي كمونيستي شناخته
شده؟ مي خواستند به هر طريقي شده نفوذ او در ميان جوانان را از بين ببرند.
البته تجربه گرايي جنسي بعد از انقالب مشكالتی نيز به وجود آورده بود.
امكانات جلوگيري از بارداری در آن دوران بسيار محدود بود .حاملگي هاي
ناخواسته آرزوهاي دختران جوان را برباد مي داد .مردان حاضر به قبول مسئوليت
نبودند .دهقانان به هنگام درو زن مي گرفتند و بعدا كه كار نبود ،با اتكا به قوانين
مدرن ،طالق مي دادند .آزادي هاي جنسي در جامعه اي كه هنوز تفکرات مرد
ساالرانه در آن غالب بود ،موقعيت زنان را بغرنج تر كرده بود .ولي حمالت عليه
كلنتاي ،عليه ژنياها هم بود .ژنیاها ،زنان جوان بيشماري بودند كه به سنت ها نه
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گفته بودند ،و با رفتارشان بنيادهاي خانواده را به لرزه در آورده بودند.
كلنتاي شديدا به اين حمالت اعتراض كرد و حتي به مسكو بازگشت تا در
مقابل كميسيون كنترل ،در ارتباط با تماسش با اپوزيسيون كارگري توضيح دهد.
كارزار رسانه اي كه ضدش به راه افتاده بود متوقف شد و پوزش نامه اي نيز در
دسامبر  1923به خاطر چاپ مقاله وينوگرادسكايا منتشر شد .ولي كلنتاي بعد از
اين ماجرا چيزي در مورد شخصيت زنان ننوشت هر چند که به طرح نظراتش در
مورد اصالحات و بهبود زندگی روزمره زنان ادامه داد.

سفیر سرخ ....و روزهای آخر

در پائيز  1926شغلي در نمايندگي شوروي در مكزيك به او پيشنهاد شد كه
قبول كرد و رفت .به دوستي گفته بود كه مي خواهد بازنشسته شود ،به پاريس
برود و خاطراتش را بنويسد .ولي با وجود اختالفاتي كه با حزب داشت حاضر نبود
از شوروي ببرد و به سياست تبعيد بپيوندند .وقتي اتحاد شوروی را با آرزوهايش
مقايسه مي كرد ،فاصله زيادي مي ديد .ولي كافي بود به اروپا نگاه كند و از حاصل
تالش هاي خود و رفقايش در شوروي ،و از تغييرات عظيمي كه در این مدت
کوتاه ،انجام داده بودند به خود ببالد.
دسامبر  1926کلنتای به مکزيک رسيد .ولي انتصابش به اين سمت حتي قبل
از رسيدنش بلوا به پا کرده بود .در ماه اکتبر تقاضا کرده بود در مسير مکزيک از
آمريکا گذر کند .وزير امور خارجه آمريکا تلگراف زد که چون کلنتای «فعاالنه
با جنبش براندازي بين المللي کمونيستي ارتباط دارد» تقاضايش براي ورود به
آمريکا غيرقابل قبول است .مشکل آمريکا فقط اين نبود که «يک سرخ خطرناک»
به خاکش پا بگذارد بلکه انتصاب يک بلشويک پرآوازه ،به کشوري که ایاالت
متحده آن را بخشی از «حیاط خلوت» خود می دانست عصبانی شان کرده بود.
رئيس جمهور مکزيک هم که در آن دوره با کمونيست ها درگير بود و در صدد
غيرقانوني کردن فعاليت هاي کمونیستی بود از اين انتصاب خشنود نشد .انقالبيون
و راديکال هاي مکزيک به گرمي از کلنتای استقبال کردند .در نتیجه فشارهای
آمریکا بر دولت مکزیک کلنتای علیرغم تالش های بیسیار در زمینه ایجاد روابط
بازرگانی با این کشور موفقیت زیادی کسب نکرد .گرماي هواي مکزيک براي این
زن سردسیری که ييالقش تابستان هاي فنالند و قشالقش زمستان هاي سن
پترزبورگ بود ،طاقت فرسا بود .ارتفاع مکزيکو سيتي هم آنژين مزمن اش را بدتر
کرد .و هر چند از رنگ هاي مکزيک و هنر انقالبي که در آن زمان در مکزيک
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شکوفا بود لذت مي برد ،ولي اين براي تحمل گرماي وحشتناک مکزيک و سختي
هاي ديپلماتيک ناشی از فشارهاي سياسي آمريکا کافي نبود.
در دسامبر سال  1927نماينده شوروي در نروژ و در سال  1930سفير شوروي
در استكهلم شد ،و تا سال  1945در همان شغل ماند .در تمام طول زندگی
دیپلماتیکش برای به رسمیت شناختن شوروی به عنوان یک کشور مبارزه کرد.
در در دوران جنگ براي صلح در فنالند تالش هاي زيادي كرد و براي اين تالش
ها كانديد جايزه نوبل هم شد.
در میانه سال های  30شاهد تصفیه های حزبی بود و به دوستی نوشت «دوران
رمانتیک ما کامال به سر آمده ».رشد بی اعتمادی در میان همکارانش را می دید.
ولی هم چون بسیاری از انقالبیون آن زمان نه علت این وقایع را می فهمید و نه
راه حلی به ذهنش می رسید .در همان سال ها فاشیسم در آلمان رشد می کرد.
محافظه کاری و سنت گرایی در رسانه های اروپا و آمریکا تبلیغ می شد .رکود
اقتصادی ،فقر و فاشیسم ،اروپا را فرا گرفته بود .شوروی تنها اقتصادی بود که
دچار رکود نبود ،اقتصادش با وجود کمبودها بر پایه سود و استثمار سازماندهی
نشده بود و تنها کشوری بود که از انقالبیون اسپانیا حمایت می کرد .موقعیت
زنان شوروی بسیار بهتر از موقعیت خواهرانشان در اغلب کشورها بود .و همه
این ها باعث می شد که دفاع از منافع دیپلماتیک شوروی را به تبعید در پاریس
ترجیح دهد.
در سال  1945به شوروی بازگشت و آخرین سال های عمر را در آپارتمانی در
مسکو ،به مطالعه و تنظیم خاطراتش سپری کرد .الکساندرا میخائیلونا دمونوتویچ
کلنتای 13که در سال که در ماه مارس  1872در سن پترزبورگ به دنیا آمده بود،
در ماه مارس  1952در گذشت.
الکساندرا کلنتای برای آینده زندگی می کرد .او می دانست که بشر می تواند
زندگی را بهتر از آن چه سرمایه داری عرضه می کند بسازد .او برای آرزوهایش
مبارزه کرد .می گفت «بايد براي ديگران نوشت .براي آن زنان ناشناخته و
دوردستي كه بعدها زندگي خواهند كرد .بگذار ببينند كه ما قهرمان نبودیم .ولي
از صمیم قلب و عمیقا معتقد بوديم .به اهدافمان اعتقاد داشتيم و براي رسيدن به
آن ها تالش كرديم .گاهي قوي بوديم و گاهي هم بسيار ضعيف».
توانايي آرزو كردن در تمام زندگي همراهش بود و هميشه از ميان آن چه بود،
آن چه را که مي توانست باشد جست و جو می کرد و برای رسیدن به آن می
کوشید .با تمام توان زندگی کرد و تمام الیه های زندگی را با ولع در آغوش گرفت.
سرشار از زیبایی و تخیل و امید بود .با شجاعت و سرسختی برای آرزوهایش،
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آرزوهایی که رهایی نوع بشر را تصویر می کرد ،جنگید .از شکست ها و اشتباهات
تاسف خورد و غمگین شد ولی امیدش را از دست نداد .مبارزات او و یارانش امید
رهایی را به واقعیتی تبدیل کرد و راهی را در مقابل نوع بشر باز کرد که هم چنان
رهروان انقالبی و نواندیش را صدا می زند.

منابع

* این زندگینامه با استفاده از کتاب BOLSHEVIK FEMINIST,
 The Life of Aleksandra Kollontaiبه قلم Barbara Evans Clements

تنظیم شده .در سال های  1970با اوج گیری موج دوم فمینیسم توجه زنان غرب
دوباره متوجه کلنتای شد و چند کتاب در مورد وی منتشر شد .کتاب اوانز کلمانز
از سایر بیوگرافی های موجود ارزش آکادمیک بیشتری دارد و مستندتر است.
منابع دیگری که به صورت درجه دوم مورد مشورت قرار گرفته اند عبارتند از
* ALEKSANDRA KOLLONTAI Socialism, Feminism, and the
Bolshevik Revolution. By Beatrice Farnsworth
* Kollontai and after: Women in the Russian Revolution, Beryl
Williams

* مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی ،شارل بتلهایم
* تاریخ مختصر حزب کمونیست شوروی
* یادها ،نادژدا کروپسکایا
* ده روزی که دنیا را تکان داد ،جان رید
* فصلنامه جهانی برای فتح  -شماره 10
* ویکیپدیا
نا گفته پیداست که برای تهیه نوشته از آثار کلنتای چه برای درک و انعکاس بهتر
نظراتش و چه برای تکمیل زندگی نامه استفاده شده است .این آثار در صفحه
اینترنتی  Marxists.orgقابل دسترسی است

یادداشت ها
 1در سال  ،1895لنين  25ساله همه محفل هاي ماركسيستي سن پطرزبورگ را
در «اتحاديه مبارزه براي آزادي طبقه كارگر» متحد كرد .مجموعه اي از اين گونه

51

محفل ها و اتحاديه ها از نقاط مختلف روسيه در سال  1898در كنگره اول حزب
سوسيال دمكرات روسيه گرد هم آمدند.
 2النا بعدا يكي از رهبران حزب بلشويك و كمينترن شد.
Mikhail Alekseevich Domontovich 3

 4عضويت زنان در احزاب در آلمان آن زمان ممنوع بود .همين مسئله باعث شد
كه حزب سوسيال دمكرات آلمان يك بخش زنان ظاهرا جدا از حزب ايجاد كند
تا زنان را تحت اين پوشش در حزب فعال كند .يكي از نتايج دفتر زنان ،این بود
که در آلمان نسبت به سایر کشورهای اروپایی زنان بیشتری در فعاليت انقالبي
شرکت کردند.
Around Workers Europe 5
6

Inessa Armand

Konkordiia Samoilova 7
Nadezhda Krupskaia 8

 9نيروهاي سرنگون شده بورژوازي
Iakov Sverdlov 10

درگذشت

از رهبران جوان حزب که بر اثر بیماری در همان سال

Sofia Smidovich 11

 12قبل از این تاریخ جمهوری های سوسیالیستی شوراهای روسیه ،اوکراین،
بالروس و منطقه قفقاز ....رسما متحد نشده بودند.
Alexandra Mikhailovna Domontovich Kollontai 13

52

«

حاال كلنتاي و رفقايش بايد حكومت مي كردند.
تعداد رهبران اصلي به حدي كم بود كه همه روي يك
كاناپه جا مي شدند .تا به حال پرولتاريا در هيچ كجا
قدرت را به دست نگرفته بود .برنامه دقيق و مشخص
نداشتند .تجربه نداشتند .بر سر چگونگي پيشبرد مسائل
هميشه هم نظر نبودند .و با همان مشكالتي مواجه
بودند كه باعث سرنگوني دولت كرنسكي شده بود .امكان
شكست واقعي بود .اما اميد به آينده بسيار بود .كلنتاي
مي گفت "حتي اگر شكست بخوريم ،كارهاي عظيمي
انجام داده ايم .داريم راه را باز مي كنيم .داريم ايده هاي
كهن را نابود مي كنيم".
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