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یست، که نیفم -و اندیشمند مارکسیست  بلشویک دیپلمات کولونتایالکساندرا 

 051سوسیالیسم بود، در  رهایی زنان اندازهایچشمدر جستجوی  اشپیشرو هاینوشته

 به دنیا آمد. ویکم مارسدر سی یهایسال پیش در چنین روز

 

 

مالقات کردم، هنرمندی اسپانیایی که چندین سال از عمرش  0دُرا گارسیابا من 

ر د کرده بود. دیدار ما کولونتایزندگی آلکساندرا  یرا صرف مطالعه و تحقیق درباره

 در بروکلین اتفاق افتاد. در این موزه Amant« معشوق»اواخر فوریه در گالری به نام 

جمله یک نمایشگاه و دو فیلم به تماشا شویک ازاین اندیشمند بل یآثار گارسیا درباره

جذاب بود؛ در باغی سرباز و  -2وِکبوش یدر محله –گذاشته شده بود. فضای موزه 

آید؛ میی زنی برهنه و پرشور. نام این گالری با موضوع ما جور درمزین به مجسمه

تواند برای زنان رهایی باره بسیار قلم زده است که چگونه کمونیسم میدر این کولونتای

 آورد.تر به ارمغان شایستهرا در عشق، سکس، رمانس و رفاقتی 

اش را دنبال کردم، نمایشگاهی که به بررسی نمایشگاهگارسیا،  با پیش از دیدار

هایش کتابهای مختلف ها و ویراستاز میان نامه کولونتایانتشار آثار  یتاریخچه

که اعتراضات چپ فمنیستی است ها و پالکاردهایی کنار عکس آنها در کنار پردازد، ومی

 3کند. خیلی کوتاه با مسئول و سرپرست ارشد گالری، روث استِوِزمیرا مستندسازی 

من گفت که اولین بار است که کارهای گارسیا در ایاالت صحبت کردم. با تعجب به

، «در اینجا نهاو هنرمند مهمی در اروپاست اما » متحده به نمایش گذاشته شده است.

 گردد.کارهایش باز می« شاید به مضمون» کرد که تفاوتکید أتاستوِز 

ص خصوبه – ایگارسای حق با استِوِز است که مضمون کار تقریباً بی هیچ شبهه

 تنها هر از گاهیچندان مناسب جهان هنر آمریکا نیست، زیرا  -کولونتایی پروژه
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دتاً و عم نیستپذیرای کمونیسم . این فضا هنوز کندیمرا دنبال  یاعتراض استیس

شود که خیلی با این ایده مهربانانه برخورد میلیونرها و میلیاردهایی اداره می دستبه

  .کنندنمی

پرواند که زنان و مردان رفیقانه در خلق جهانی را در سر مییای ؤر کولونتای

کنند؛ برابری جنسیتی را در مرکزش دارد، مشارکت میکمونیسم، یعنی نظامی که 

عیار تمامتمامی اجتماعی شده، از مادران حمایت بهداری خانههای نظامی که در آن کار

دهد که لذت والد بودن را بدون محرومیت از مشارکت میها فرصت شود و به آنمی

 کولونتای یشدهانهای عموماً محققآرمانامروز،  کامل در نیروی کار تجربه کنند.

رسد، میدیگری مرتبط به نظر  کارگر بیش از هر زمان یآزادی زنان طبقه یدرباره

اکنون در ایاالت متحده ویژه با نظر به مخاطرات برسر سقط جنین قانونی )که همبه

کار دولتی  هایزیرساختهای ریاضتی به شدت محدود شده(، تهاجم دائمیِ سیاستبه

های پایین و شرایط کاری بد و شرایط از زنان کارگر با دستمزد انبوهیمراقبتی، 

 داری است.سرمایهورزی و سکس که همچنان در اسارت بازار عشق

و  یستیالیو تفکر سوس یسازمانده احیای با توجه به این شرایط، همچنین با

 تایکولونکه افراد زیادی دوباره به سراغ  توان دریافتمی در سراسر جهان، یستینیفم

 الیستیسوس ینیستیخوانی فمکتابهای در بسیاری از گروه کولونتایهای بیایند. ایده

چپ بوده،  ینیستیهای اخیر فمبخش کتابو آگاهی گرالهام گیرد، ومورد بحث قرار می

م سکس بهتری دارند: و دیگر سیچرا زنان در سوسیال 4،از جمله کتاب کریستن قدسی

 با نام 5جودی دینکتاب و   ,Bold Type)2102( استقالل اقتصادی نفعبه دالیل

 .(Verso, 2102) تعلق سیاسی یدربارهرفیق: جستاری 

کرده  بازی کولونتایای در این جریان احیای ]آرای[ کنندهنقش تعیین ایگارسدورا 

است. آثار و زندگی نویسنده و دیپلمات کمونیست موضوع نمایشگاه گارسیا با عنوان 

پس برگزار شد و م لاستکهدر اطراف  در یک گالری 2102درسال  که بودعشق سرخ 

سیا گار شد. منتشر ستیمتفکر کمون نیا راثیعنوان در مورد م نیهمبه  نگیجُاز آن 
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ن عنوان بخشی از ایاش باعث شد بهقبلی رتوضیح داد که تمرکزش بر هانا آرنت در کا

شوخی و صدایی که ادای سوئدی دعوت شود. گارسیا دلیل این دعوت را با  یپروژه

اگر هانا آرنت را دوست دارید، »آورد چنین اعالم کرد: میتبلیغات سایت آمازون را در

 «تان بیاید!خوش کولونتایلکساندرا اشاید از 

کردم، ما تازه فکر می» گفت:  کولونتایکله زدن با وسال سرپس از یک گارسیا

 آن است. ینتیجه اشتازهاو تحقیقاتش را ادامه داد و اثر .« ایمرا دیده ی یخقله نوک

 ایکولونت یاثر اخیر او دربارهکن!  وفا عهدتبه انقالب: عالوه بر نمایشگاهی با عنوان 

در روسیه می کولونتایهای که ما را تا بایگانیعشق با موانعش فیلمی است به نام 

 کشاند.

از  جای ماندهیکی از آثار به ، ازآرزو کنم یزیچ توانستمیاگر م، شدوم لمیفاو در 

 یهنر انیاعتراضات و ب یبررسبرای  به عنوان سکوی پرش ی در مکزیکدوران کولونتا

با  یکولونتای رابطه. کندیاستفاده م معاصر در آن کشورهای کوییرو  هاستینیفم

 موقعیتی غنی ایگارس ی، برادر آن مقام سفیر شوروی را داشتکه  کشوری ک،یمکز

و گسترش  یروابط اقتصاد جادیا یبرا حیصر یاو را با دستور نیوزف استالژ است.

مالقات با  ای یاسیس یدهسازمانبا هدف فرستاد، اما نه  مکزیکبه  یفرهنگ شورو

 کیمتحده، با مکز االتیخواست که بدون خصومت با ایماز او  نیها. )استالستیکمون

ست معلوم اصدالبته، »: با خونسردی ادامه داد گارسیابرقرار کند.(  مستحکمی یرابطه

  «ها مالقات کرد. ستیاو با کمونکه 

اً شوروی ذات« فرهنگ»در مکزیک این بود که  کولونتاییکی از تناقضات نقش 

ها را بفروشد زیرا چیزی بود که اتحاد جماهیر شوروی بایست فیلماو می» سیاسی بود. 

های البته که فیلم» توضیح داد.  مثالذکر گارسیا این موضوع را با « کردصادر می

داد که  حیگارسیا توض« نیز هستند. یبلیغت هایفیلم هایی ممتازند، اماشوروی فیلم

ا به ر نیزنشتایآی ئسرگِو رفت خود  تیمورأم موجود در ابهام استقبال به کولونتای

 .«او راخود  و سپس یشهالمیاول ف» :آورد کیمکز

ادن را با فرست کولونتایاند استالین در تالش بود تا ای گمان کردهدرحالی که عده

گارسیا باور  -اش را تشدید کردوهوای گرم مشکالت سالمتیآب - به مکزیک بکشد
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ا ها بود. گارسیتر از این حرفدر مکزیک پیچیده کولونتایموریت أمها و آن یدارد رابطه

تری های سادهرا بکشد، راه کولونتایاگر استالین قصد داشت »صراحت اذعان کرد: به

 «وجود داشت.

کند. در آن زمان، کاوش می کولونتایانتشار ]آثار[  یاین نمایشگاه در تاریخچه

انتشارات هایشان نداشتند. ی ارائه کتابها یا نحوهبر ترجمه محدودیتیها نویسنده

 یدر ردهبرای بازارگرمی را عشق سرخ، ، یعنی کولونتایهای یکی از کتاب مکزیکی

ناشر  »قرار داده و نام آن را تغییر داد. گارسیا در ادامه چنین توضیح داد: « پورننیمه»

 وبیشمککرد و بر این واقعیت دست گذاشت که  یتهرا از هر پیام انقالبی  کولونتایاثر 

توأم با خشم  ی، گارسیا نامه«آمانت»در نمایشگاه .« استسکس  یباصراحت درباره

 عموم قرار داد.دید به ناشر را درباره این اقدامات خودسرانه در معرض  کولونتای

 یبه گفته کولونتایانتشار آثار  یی تاریخچهاز دیگر مشاهدات گارسیا درباره

شود: نیسم همزمان مییهای متعدد فماین اتفاق با موج»خودش آن است که همیشه 

یکی « و حاال هم اکنون. 21و  01/ 01های دیگر دهه ، سپس سکوت، بار 0231 یدهه

 کتاب 0200کردم ، ویراست سال ها برای من که این نمایشگاه را دنبال میاز شگفتی

 ی، نوشتهافتهی ییرهاکه از حیث جنسی  ستیزن کمون کی خودنوشت ینامهیزندگ

سندهیو نو درجهان موج دوم معروف ستینیفم ر،یاز ژرمن گر یشگفتاریبا پ یکولونتا

 سفانهأمت در مورد مسائل ترنس ریاخ یهادر دهه ری)گر .بود ی حرمسراخواجهکتاب  ی

 تربس درگارسیا  یبه گفتهاست.(  شده متمایل یراستدست هایگرایششدت به به

 سمینیکه در فم»شده است، همراه بر طبقه  دیبا تأک یکولونتا یایاح ن،یالت یکایآمر

نان ز" -و در کنار – همانندرا  ای[ زنان پرولتاریی]بورژوا سمینیفم ...بود بیغا دیسف

 «گرفته بود. دهیناد "پوستنیرنگ

عنوان پردازد. او بهمی کولونتایزندگی  هایبه تناقض عشق با موانعگارسیا در فیلم  

ای بود: سقط جنین قانونی، لشویک، مسئول اصالحات عمدهتنها زن در نخستین دولت ب

 و یداراز بار یریشگیپپشتیبانی و حمایت پس از زایمان، دستمزد برابرِ زنان و مردان، 

فت. ردست از  نیدستاوردها در دوران استال نیا شتریب. زنان به آموزش یدسترس بهبود

ه ب یزنان متعهد بود، به طور باورنکردن یطور که به آزادهمان یحال، کولونتا نیبا ا

 .ماندوفادار  ی نیزشورو سمیکمون یپروژه
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ر این د ایکرد، و گارس یرقانونیرا غ نیسقط جن باردیگر نی، استالعنوان مثالبه

 .کندیم یبررسرا  موضوع نیبه ا یاز واکنش متناقض کولونتا یشواهد مستندفیلم، 

گفت:  کرد،ینم تیکه از آن حما یاستیدفاع از س یبرا یکولونتا لیدر مورد تما ایگارس

. کندیهرگز به حزب پشت نماما که ممکن است با آن مخالف باشد، هم  هرچقدر»

 «گونه بود.نای از سرباز بودن او تصور

 نیای او به گفته .داندمرتبط می یامروز یهاجنبشبا  ی راآثار کولونتاگارسیا 

در مورد خانواده،  های امروزدر گفته« وجود ندارد یانقالب بدون انقالب جنس»که  دهیا

 .اندازدطنین میاست،  فاقد کیفیت یدارهیدر سرما را سکسچ کهنیو ا تیجنس

سم نییفم»از ائتالف با نیروهایی که  کولونتایکه امتناع  دهدگارسیا توضیح می

نامیم( نیز به همان اندازه چه ما امروز فمینیسم لیبرال مینامد )یا آنمی« بورژوا

 ای معاصر است. مسئله

های نیستیفم« افسونگرآواز »نویسد، زنان کارگر نباید به می 0215او در سال 

ها تنها خواستار امتیازهای برابر با همسرانشان هستند چرا که آنرند، ابورژوا گوش بسپ

 شان را کنار نخواهند گذاشت.گاه امتیازهای طبقاتیاما هیچ

نیروهایشان »کارگر باید  یکشد که زنان طبقه، او این موضوع را پیش میمقابل در

سوسیالیستی زنان آزاد خواهند  یرا با رفقای مرد متحد کنند زیرا تنها در یک جامعه

 «شد.

 

*** 

به انتخاب گارسیا و با خوانش زنان هنرمند معاصر  کولونتایهای ای از نامهگزیده

 قابل دسترس است. لینکدر این 

تاراج زنان:  از نویسندگان نشریه ژاکوبن، و همچنین نویسنده کتابلیزا فیدرستون، 
 است. مارتکننده برای حقوق زنان در والنبرد تعیین
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