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این مقاله را برایِ گرامیداشتِ روزِ جهانیِ زنان منتشر
میکنیم .این مقاله چگونهگیِ بسییاری از روییااداایِ
منفردِ مربوط به زنان در جریان انقالب اکتبر را فراتر از
ار مبارزهی دیگری که قبل و بعا از آن اتفاق افتاده را

نشان میداا .این مقاله ابتیاا در 18جیوییِ  2002در
شمارهی پنجمِ نشریهی ""In difesa del marxismo
بخیی

ِ تروریییجِ مج ییهی مارکسیسییتیِ ایتالیییاییِ

" "FalceMartelloمنتشر شاه است.
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مقدمه
انقالبِ اکتبرِ  9191روسیه مهمترین رویدادِ تاریخِ این کشور در مبااره
برایِ رهاییِ هنان بود .درکِ این رویداد فهمِ تکاملِ جنبشِ رهاییِ هناان
تا به امروه را آسانتر میکند .اما مسائلی فراتر اه آن نیز برایِ درکِ این
جنبش الهم است .تجربهی مبارهاتِ شگفتانگیزِ هنانِ بلشویک ،مملاو اه
درسهایی مهم برایِ ما و نمونهای اه روشی موثر برای غلبه بر ستم باه
هنان است.
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توسعهی صنعتیِ قرنِ  91و  91مانندِ ساایرِ نقاا ِ جهاان باه صاورتِ
بنیادی ،روابطِ درونِ هستهی اصلیِ خانواد را تغییر داد ،همچناین اثارِ
عمیقی در رشدِ آگاهیِ هنانِ روسی پیرامون شرایطی که سببِ اساتممارِ
مضاعفِ آنها میشد ،داشت .با تمبیاتِ شایو ی تولیادِ سارمایه داری،
مدلِ قدیمیِ اقتصادِ خانوار اه بین رفت .ایان مادل باه راورِ عماد بار
مبنایِ تولید جهتِ مصرفِ خانهگی تنظیم مایگشات .هناان باه ناچاار
محکوم به فرسود گیِ جسمانی بودند .درونِ خانواد ی قادیمی مبتنای
بر این شیو ی تولید (اگرچه آنها قطعا تحتِ ستمِ مردان بودند) هنان اه
محدودیتهایی که بر رشدِ فردی و حتا موانعی که در حقوقِ اجتمااعیِ
ابتداییِ آنها اعمال شد بود ،آگاهی نداشتند .هن ابتدا به عنوانِ دختار
و سپس به عنوانِ همسر و مادر ،هند گیِ خاود را در محادود ی خاناه
سپری میکرد و در واقع تنها جامعهای که میشاناخت کاانونِ خاانواد
بود .هنگامی که شایو ی تولیادِ سارمایهداری تمبیات و باا اساتفاد اه
ماشینآالت فراگیر شد ،تبعیضِ جنسیتی نیز به صورتِ موانعی بار سارِ
را ِ آهادیِ هنان نمود پیدا کرد .هیرا ماشینآالت ،شیو ی تولیدِ مساتقل
(یا خانهگی) را اه بین بردند و همینه ای فراهم کردند که هناانِ ربقاهی
کارگر به دنبالِ بر عهد گرفتنِ نقشی بیرون اه خانه باشند .هنان شارو
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به کسبِ آگاهیای نمودند که آنها را به سمتِ دفا اه منافعشان سوق
میداد و دریافتند نسبت به مردان موردِ تبعیض واقع می شوند .آنها اه
ایاان واقعیاات آگااا شاادند کااه اه حقااوقِ کمتااری نساابت بااه مااردان
برخورداراَند.
مطالبهی رهاییِ هناان باه راورِ تاارییی ابتادا در جنابشِ فمینیساتیِ
بورژوایی ،که منابعِ ماالی و فرهنگایِ بیشاتری داشاتند شاکل گرفات.
هرچند این جنبش تنها همانی که این مطالبات توساطِ هناانِ ربقاهی
کارگر گرفته شد ،پنداشت که قدرتِ الهم برای دستیابی به پیروهی را
دارد .با این حال هنانِ ربقاتِ باال ،مباره برایِ حقاوقِ مادنی را ،راهای
برایِ دفا اه موقعیتِ اجتماعیِ خود میدیدند .این ضرورتا هیچ سودی
به حالِ هنانِ ربقهی متوسط نداشت.
مارکسیسم مسالهی هنان را صرفا به عنوانِ مسالهای جنسیتی نمیبیناد
و ستمِ کارفرمایان را (که در نظامِ سرمایهداری وجود دارد) عاملِ اصالی
در استممارِ هنان میداند .این استممارِ سارمایهداری باه اِبقاایِ تبعایضِ
جنسیتی کمک مینماید .در درونِ ربقاتِ اجتماعیِ میتلاف ،تبعایض
علیه هنان وجود دارد؛ همچنین بار اسااسِ روشهاا و اهادافِ مباارهاتِ
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هنان ،این ضرورت ماهیتی متفاوت ماییاباد .در لحظااتِ مهام هار هن،
ربقهی اجتماعیای کاه باه آن تعلاا دارد را حمایات مایکناد .هناانِ
ربقهی بورژوا بیمیل نیستند که اه قاوانینِ ضادِ اتحادیاههاای صانفی
(چنانچه در جهتِ انباشتِ سرمایهشان باشد) حمایت کنناد ،حتاا اگار
این قوانین علیه منافعِ ربقهی کارگر باشد .این بدان معناا نیسات کاه
جنبشِ بورژواییِ هنان به دنبالِ حمایتِ هنانِ ربقهی کارگر (اگر آنها به
ضرورتِ انجامِ این کار پی برند) نباشد؛ بلکه نشان میدهد کاه قادرتِ
واقعی در مباره برایِ رهاییِ هناان ،چاه اه لحاا ِ سااهماندهای و چاه
تعداد ،در هنانِ ربقهی کارگر نهفته است.

زنان در دورهی سلطنتِ تزارها
همانرور که انگلس متذکر میشود اولین گارو ِ هناانی کاه در روسایه
نقشِ فعال و مستقلی را عهد دار شدند گرو "چایکوفسکی" بود .گارو ِ
چایکوفسکی در اوایلِ سال  9111تاسیس شد و در ساهماندهی خود اه
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دانشجویانِ پسر و دختر استفاد کرد ،این گرو بر اخالقیاات و اصاولِ
اخالقی توافا داشتند ،اما اید ئولوژیِ مشترکی نداشتند.
هدفِ گرو ِ "چایکوفسکی" ،انتشارِ تبلیغاتِ سوسیالیستی در میانِ مردم
اه رریاِ آگا نمودنِ آنها اه استمماری بود که اه آن رنا مایبردناد و
تکیه بر امکانِ غلبه بر آن با انقالبی مبتنی بر شورشِ دهقانی .گرو هایِ
سوسیالیستی که درونِ ساهمانهای سیاسی (این گارو هاا در آن دور
تشکیل شد بود) کار می کردند ،بیشتر بار مشاکلِ بایساوادی و بااال
بردنِ سطحِ فرهنگیِ الیههای اجتماعیِ موردِ اساتممار تاکیاد داشاتند.
این مساله سبب شد سینرانیهای ساهمان اغلب دربار ی سرمایهداری
و استممارِ ربقاتی و مقاالتِ کمهزینهی سیاسی و اقتصادی باشد.
یکی اه بزرگترین کمکهاای گارو ِ چایکوفساکی در را ِ مبااره بارایِ
رهاییِ هنان ،نحو ی مشارکتِ هناان باه اناداه ی ماردان در بحا هاا و
فعالیتهای سیاسی بود؛ هرچند هنانی که عضوِ این گرو بودند اغلاب اه
گارو هاایی مایآمدناد کاه مردهاا در آن شارکت نداشاتند .در بافاتِ
عقبماند ی روسیهی تزاری ،هنان در درونِ گرو ها ،اه سلطهی مردانی
که به شیو های گوناگون درونِ خانواد و کال جامعه ،تجرباه باه دسات
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آورد بودند ،می ترسیدند .در آن مقطع هنانِ سوسیالیست را باه عناوانِ
تهدیدی برای استقاللِ مردان معرفی میکردند .در این وضعیت تفکیکِ
جنسیتی و بدگمانی نسبت به گرو های میتلط نباید باعا ِ تعجابِ ماا
شود .این رویکرد چیزی بیشتر اه یک مرحلهی ضاروری (در آن بافاتِ
فرهنگیِ معین) برایِ فرآیندِ رسیدن به آهادیِ شیصایِ هناان نباود .در
واقع تفکیکِ جنسیتی جهتِ پاسخگاویی باه نیااهِ هناان بارایِ افازایشِ
آهادانهی آگاهیِشان پیرامونِ شرایطی کاه در آن اساتممار مای شادند،
غلبه بر نداشتن اعتماد باه نفاس و آمااد کاردنِ خاود جهاتِ فعالیاتِ
سیاسی همرا با مردان بدونِ احساسِ انقیاد توسط آنها ،به وجود آمد.
بعد اه اینکه هنان باه میازانِ معینای اه اساتقاللِ اقتصاادی و سیاسای
رسیدند و آگاهیِ ربقاتیِ یکسانی در مقایسه با مردان به دست آوردناد،
نیاه به فراتر رفتن اه مبارهاتِ شیصای و پاذیرشِ مباارهاتِ گساترد ی
نهادهای اجتماعی را احساس کردند .پیشرفتِ بسیاری اه هنانِ سیاسی
یک الگوی عمومی را دنبال میکرد :به دست آوردنِ استقاللِ فردی کاه
آنها را به سمتِ فمینیسمِ مهجور ،در محدودیت های بیشترِ بورژواهیِ
پیشین سوق میداد و هامهماان آناان را باه سامتِ رادیکالیسامِ گارو ِ
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چایکوفسکی یا دیگر پیشگاماان (گارو هاایی اه هن و مارد کاه بارای
تبلیغات و تحرکاتِ سوسیالیستی گردِ هم آمد بودند) میبرد.
اکمرِ گرو های داناشجویاان ماننادِ روهالای جاکسابورگ تحاتِ تااثیرِ
اید ئولوژیِ باکونینیست (آنارشیست) بودناد .آنهاا ارتباا ِنزدیکای باا
حزبِ "همین و آهادی" داشتند و شگفت نیسات کاه در آن هماان باه
سمتِ "اکمریتِ دهقانی" متمایل بودند .این گرایش حتا بینِ کارگران و
دانشجویانِ پیشرو نیز بود .در گرو های دانشجاویی ،هناان آماوهشِ
سیاسی میدیدند تا فعالیتهای تبلیغاتی برایِ دهقانان انجام دهند .در
ن اساتممارِ
این کشامکش هاا باود کاه فهمیدناد فقاط باا اه باین رفات ِ
سرمایهداری (که در آن هنان تحتِ ستمِ مضااعف در کارخاناه و کاار در
خانه بودند) همرا با مداخلهی مستقیم در اجارایِ دموکراتیاکِ فرآینادِ
تولید و ساهماندهی اجتماعی ،میتوانند به رهاییِ اثربیشِ هنان دسات
یابند .هنان فقط اه این رریاا قاادر خواهناد باود درباار ی خادمات و
ساختاری که آنها را اه وظایفِ اختصاصیِ خانواد رها میساهد تصامیم
بگیرند و در ایجادِ این خدمات و ساختار بکوشند.
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این هدفی بود که بسیاری اه هنانِ مساکو را باه مشاارکتِ مساتقیم در
تبلیغاتِ کارگری در مجموعه اعتصااباتِ  9111کشااند .هرچناد اغلابِ
ساهماندهند گانِ اعتصاب دستگیر شدند ،حکامهاای سانگینِ هنادان
گرفتند و در هندان انتظارِ محاکمهی خود را میکشیدند .این محاکمهها
به "محاکماتِ دههی  "11یا "محاکمهی هنانِ مساکو" معاروف شاد و
تاثیرِ هیادی بر افزایشِ آگاهیِ سیاسی نه فقط برایِ هنانِ بر پا کنناد ی
اعتصاب ،بلکه برایِ ساهمانِ هنانِ ربقهی کاارگر در آیناد داشات .در
هیر کراوینسکی روهناماه نگاارِ انقالبایِ قارنِ  ،91محاکماه را توصایف
میکند:

« تا قبل اه این محاکمه ،سوسیالیستها فقط برایِ جوانان شناخته شد
بودند .اکنون مردم با شگفتی باه چهار ی درخشاانِ هناانِ جاوانی کاه
لبیندِ شیرینِ کودکانهای بر لب داشاتند ،ماینگریساتند .آنهاا راهایِ
مکانی بودند که هیچ امید و باهگشتی در آن نبود ،هندان مرکازی .ایان
هنان به سمتِ سالهای روالنیِ انجامِ کارِ سیت میرفتند .مردم با خود
مایگفتناد" :ماا باه دورانِ ابتاداییِ مسایحیت باا چهار ی جدیاد آن
باهگشتهایم"».
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بسیاری اه هنانی که باه اعتصاابات رفتاه بودناد یاا باا دساتگیریهاای
"مسکو" همدردی میکردند به گروهای تروریساتی باه ناامِ "نارودنایاا
وَیال" پیوستند .این گارو باا روحیاهی قاویِ اه جاان گذشاتهگای (باا
روشهای بسیار بح انگیز که بعدها به شدت ماوردِ انتقاادِ خاودِ لناین
قرار گرفت) در دفا اه نهضتِ کارگران و علیه ستمِ تزارها مایجنگیاد.
در میانِ این گرو بهترین مباره "وِرا فینگر" اه اعضای کمیتهی اجرایی

و فعالِ سوسیالیستی بود که اه سالِ  9111همرا با خواهرِ خاود لیادیا
(کسی که در محاکماتِ مسکو بود) شرو به فعالیت نمود.
پس اه آن جنبشِ هنان با گسترشِ جنبشهای کارگری (به خصوص در
صنعتِ نساجی در سالهای  9111تا  ،9111که هنانِ کارگرِ بسیاری در
آن اشتغال داشتند) در بسیاری اعتصااباتِ خاودانگییتاه رشاد نماود.
دستآوردِ این جنبش ،قانونی بود که کارِ هنان و کودکان در شیفتِ شب
را ممنو میکرد .جنبش بعدها با اعتصاباتِ اقتصادیِ  9111تا 9111
در پترهبورگ و اعتصابِ بزرگِ کارگرانِ نساجی در 9111دنبال شد.
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انقالبِ  0011روسیه و جنبشِ بورژوایی فمینیستی
باا انقاالبِ  9111چشاماناداهِ کلای باا مشاارکتِ گساترد ی هناان در
رخدادهایی نظیرِ رویدادی که توسطِ پدر گاپون رهبری میشد تغییاری
رادیکال کارد .مباارهات بارای داشاتنِ حااِ رای در تماامِ همیناههاا –
همانگونه که در انتیاباتِ "دوما" 9هنان حاِ رای داشاتند– منجار باه
مشارکتِ تود ایِ هناان شاد .مشاکالتِ پایاهای در ایجاادِ ارتباا باینِ
مبارهات علیه ستم بر یک جنسِ خاص و مبارهاتِ ربقاتیِ عمومی سبب
شد هنان عمدتا رعمهی جنبشِ فمینیست بورژوایی شوند .این جنابش
بعدها به دلیلِ اینکه میخواست بینِ هماهی مباارهاتِ هناان اه رریااِ
تشکیالتِ هنان و تمرکز بر مشکالتِ جهانیِ جنسیت ارتبا برقرار کند،

بسیار منفعل و ارتجاعی شد .انجمنِ برابریِ هنان و حزبِ هناانِ پایشرو
کوشید در تبلیغاتِ خود نشان دهد کارفرمایاانِ هن باا هناانِ کارمناد و
کارگر تفاوتی ندارند چرا که همه هن هستند! هر چند دیری نگذشت که
هنااانِ کااارگر اه ایاان ساااهمانهااا فاصااله گرفتنااد و باار خواسااتهااای
 9مجمع شوراها که توسطِ تزارِ روسیه ایجاد شد بود .دوما به رورِ کلی شکلی اه نهادِ دولتیِ روسیه
بود که در رولِ سلطنتِ نیکالسِ دوم،آخرین تزارِ روس تشکیل گشت .مترجم
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اتحادیههای صنفی به عنوانِ کارگر تمرکز کردناد .متاسافانه جناب باا
ژاپن در نواحیِ روستایی بر فقرِ عمومی دامن هد اما این عامل نیز سببِ
ایجادِ رادیکالیسمِ بیشتر در هنانِ دهقان شد چرا که آنهاا باه تنهاایی
باید بارِ اصلیِ جنب را به دوش میکشیدند .این هناانِ دهقاان رهبارانِ
مهمِ مبارهاتِ هنان در سالهای  9111تا  9111شدند.
متاسفانه اه نقطاهنظارِ سیاسای در ساالهاای  9111تاا  9111ایاد ی
جنبشِ فمینیست بورژوایی در میانِ منشویکها ،انقالبیاانِ اجتمااعی و
حتا در بینِ برخی فعالینِ بلشویک ررفدارانی داشت .در ساالِ 9111
اولین کنفرانسِ بازرگِ هناان در سان پترهباورگ برگازار شاد .در ایان
کنفرانس نمایند هاای تعادادی اه اپوهیسایونهاا ،ربقاهی کاارگر در
پترهبورگ را فراخواند تا علیه ستم بر هنانِ کاارگر متحاد شاوند .بارایِ
مقابله با این اِعمالِ نفوذِ بورژواهی ،گروهی اه هناانِ سوسایال دماوکرات
(بلشویکهاا و منشاویکهاا) تصامیم گرفتناد بیشای اه فعالیاتهاای
تبلیغاتی-سوسیالیستیِ خود را به مسالهی هنان خصوصا تروی ِ اید های
سوسیالیسم در میانِ آنها اختصاص دهند .ایان فعالیاتهاا ،کمپینای
علیه فمینیستبورژواها را ساهماندهای کارد کاه باه ساواالتِ هناان باا
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رویکردی مارکسیستی پاسخ میگفت .آنها همچنین در برخی مشاغلِ
ویژ  ،بر بیشی اه حزب و اتحادیهها فشار آوردند تا مشکالتِ هنانِ کارگر
را در دستورِ کارِ خود قرار دهند.
تفاوتِ حقیقی بین حقوقِ سیاسی و مدنی برای هناان و ماردانِ هماهی
ربقاتِ اجتماعی ،مدتها در جنبشِ سنتیِ ربقهی کارگر نادید گرفته
میشد و این مساله ،توجه هنان را به سمتِ گرو های فمینیسات باورژوا
که بر ستمِ جنسیتی تمرکز کرد بودند سوق میداد .هر چند اقاداماتِ
برخی بلشویکها نظیرِ کولنتای ،همینهای را فراهم نمود تا جنبشِ هناان
سهمِ هیادی در مبارهات اه سال  9111تا کنون داشته باشد در صاورتی
که تا قبل اه آن رهبرانِ این حازب جلسااتی عماومی در میالفات باا
فمینیست بورژواهاا ترتیاب مایدادناد .تبلیا ِ صابورانه و ماداومِ هناانِ
سوسیالیست در محالِ کاار و جلسااتِ فمینیساتهاا سارانجام باه باار
نشست.
انجمنِ همکاریِ متقابلِ هنانِ کارگر (اولین انجمنِ هنانِ کارگر) در ساالِ
 9111تشکیل شد .هنان و مردان میتوانستند به این انجمان بپیوندناد
اما سِمَتهای رهبری به هنان اختصاص داد شد بود .سااختارِ داخلایِ
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انجمن به گونهای رراحی شد که فعالینِ هن در مبارهاتِ ویژ ی ستم بر
هنان مستقیما نقش ایفا کنند .هدف ،گسترشِ دیادگا ِ سوسیالیسام در
میانِ پرولتاریا و جذبِ هنانِ کارگرِ منفرد به اتحادیههای صنفی و حازبِ
سوسیالدموکرات بود .آرمانِ آنها تبدیل شدن به یاک واحادِ سیاسایِ
مستقل ،جادا اه تشاکیالتِ سانتیِ کاارگری نباود .باهعکاس ،انجمان
پیشنهاد میکرد که هنان به این تشکیالت بپیوندند .بدین ترتیب آنهاا
درها را برایِ مشارکتِ هنان در سیاست گشاودند .ایان گارو فقاط بار
مسائلِ مربو به ستمِ جنسیتی تمرکز نکرد ،اما این مسائل را به شرایطِ
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادیِ تعیین کنند پیوند مایداد .هادفِ آنهاا
تحریکِ احساساتِ گذرا همچون فمینیستها نبود ،اما سوسیالیساتهاا
این هیجان را نیز بینِ هنان به وجود آوردند.
انجمن به ویژ ارتباری نزدیک با کارگرانِ اتحادیهی صنفیِ منساوجات
برقرار کرد بود و در بیشهاای میتلافِ حازب نمایناد داشات .ایان
انجمن در کنفرانسِ بینالمللیِ هنانِ سوسیالیست که در سالِ  9111در
اشتوتگارت برگزار شد شرکت کرد .در کنفرانس پیرامونِ اینکاه کادام
خواستهها باید در دستورِ کار قرار گیرند و چه روشهایی برای رسایدن
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به آنها باید استفاد شود ،بح شاد .کاالرا هتکاین نیاز در کنفارانس
شرکت کرد و بیانیهای ارائه داد که احزابِ سوسیالیستِ همه کشورها را
به "جنب برای انتیاباتِ جهانی ...در قاو ی مقنناه و جواماعِ محلای"
فراخواند .هتکین در حالیکه دربار ی این بیانیاه صاحبت مایکارد بار
اینکه حاِ رای به خودیِ خود پایانِ مباره نیست بلکاه صارفا ابازاری
است برایِ رسیدن به هادف تاکیاد داشات .اه دیادگا ِ او حااِ رای باه
تقویتِ مباره علیه ربقهی حاکم و مالکیاتِ خصوصای بار ابازارِ تولیاد
(دلیلِ اصلیِ ستمِ جنسیتی) میانجامید .مبارهاتی که باا شارکتِ هناانِ
کارگر در انجمنهای محلی و قانونگذار به پیش میرود.
این بیانیه به بح ها در درون و بیرونِ کنفرانس دامن هد چرا که برخی
اه فعاالنِ دیگرِ احزابِ سوسیالیست (چه هن و چه مرد) نظریاههاایی در
ردِ این دیدگا داشتند .به عنوانِ ممال والی هِپلِر درخواسات کارد باود
گستر ی حاِ رای به انتیاباتِ محلی محدود شود .ویکتور آدلار ،رهبارِ
سوسیالیستیِ استرالیا تقاضاا کارد تصامیمگیاری درباار ی "حااِ رایِ
جهانیِ هنان" به عنوانِ فوریترین خواستهی هر حزبِ بینالمللی ،تلقای
نشود.
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بعد اه  9111ارتبا ِ باینِ تشاکیالتِ فمینیسات بورژواهاا باا سوسایال
دموکراتها بسیار پرتنش شد .هرچند هنگامیکه فمینیست بورژواها در
سالِ  9111تصمیم گرفتند برایِ کنفرانس به تمامِ هنانِ روسیه فراخوان
دهند ،فعاالنِ سوسیالدموکراتِ هن ،با حمایتِ هیادِ الکساندرا کولنتاای،
اه این مساله به عنوانِ مزیتی در راستایِ تبلیغاتِ سوسیالیستی در میانِ
الیههای بیشتری اه اجتما بهر بردند .آنها بارای ایانکاه باه عناوانِ
نمایند ی اتحادیههاای صانفی و بیاشهاای حازب بارایِ شارکت در
کنفرانس انتیاب شوند ،جلسات و بح هایی نیمه علنی با افراد ترتیاب
دادند .علیرغمِ همهی این تالشها ،نمایند گانِ هنانِ ربقهی کارگر که
در کنفرانس شرکت داشاتند فقاط  11نفار در مقابال  111فمینیسات
بورژوا بود .شرکتکنند گانِ سوسیال دموکرات اه هر فرصاتی اساتفاد
میکردند تا تفاوتِ هویتِ سیاسیِ خود با فمینیساتبورژواهاا را نمایاان
ساهند .آنها گروهی مجزا در کنفرانس تشکیل دادند و در هر موضوعی
بیانیهای انقالبی ارائه مینمودند؛ موضاوعاتی اه قبیالِ برناماهی کااری،
رتبهبندیِ امنیتِ شغلی ،رابطهی هناان باا احازابِ سیاسای و حااِ رایِ
هنان .اکمریتِ نمایند گان ،همهی بیانیاههاای ایان گارو ِ انقالبای را رد
میکردند .فمینیستبورژواها نیاه به مباره علیه مالکیتِ خصوصیِ ابازارِ
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تولید را به هیچ وجه نپذیرفتند .سرانجام معلوم گشت هر گوناه تاالش
در جهتِ اتحادِ هنانِ ربقهی کارگر باا فمینیساتبورژواهاا غیارِ ممکان
است .شرکتِ هنانِ سوسیالیست در ایان کنفارانس سابب شاد بتوانناد
مرهی واضح بینِ فمینیساتبورژواهاا و جنابشِ انقالبایِ سوسیالیساتی
(جنبشی که به دنبالِ افزایشِ آگاهیِ ربقاتی در میانِ هنانِ کارگر باود)
بکشند.

حقِ رایِ جهانی
دوماین کنفارانسِ باینالمللایِ هناانِ سوسیالیسات در ساالِ  9191در
کوپنهاگ برگزار شد و بر مسالهی حاِ رایِ هنان تمرکاز نماود .در ایان
رابطه کالرا هتکین بیشترین تجربه را ریِ سالها مباره علیه گرایشاتِ
بورژواهی که میخواستند حاِ رای را به هناانِ صااحبِ دارایای محادود
کنند ،کسب کرد بود .کالرا هتکین توضیح داد که دادن حاِ رای فقاط
به هنانی که صاحب دارایی هستند سیاستهای بورژواهی را در مقابله با
تقاضایِ حقوقِ بیشتر برای کارگران (چاه هن و چاه مارد) و حمایات اه
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آنان تقویت میکند .به این صورت مباره برایِ رهاییِ ربقهی کاارگر را
اه پایه ویران خواهد نمود .دادنِ حاِ رای به هنانِ باورژوا باه ایان معناا
نیست که مباره برایِ حاِ رای برای هماهی هناان در آیناد آساانتار
ت
خواهد شد .این بادین دلیال اسات کاه پرولتاریاا و باورژواهی ربقاا ِ
اجتماعیِ آنتاگونیستی هستند .دادنِ یک امتیاهِ انحصاری به یکی اه این
ربقات ،منافع ربقهی دیگر را اه بین میبارد .هناان و ماردانِ ربقاهی
بورژوا اه استممارِ هنانِ کارگر سود میبرند ،بنابراین هایچگاا اه رهااییِ
آنان حمایت نمیکنند.
سینانِ کالرا هتکین در کنفرانسِ بینالمللیِ سوسیالیست در استوتگارد
در سالِ  9111در هیر آمد است:
"حاِ رای به هنانِ بورژوا کمک میکند محدودیتهایی که سببِ برتریِ
جنسِ مذکر میشود را اه میان بردارد ،محدودیتهایی کاه ماانعِ رشادِ
فردی و فعالیتِ هنان است .اما برایِ هنانِ کارگر این حا ساالحی اسات
در جنب برایِ بشریت تا بر استممار و قانونِ ربقاتی غلبه کند .این حا
به هنان اجاه میدهد مشارکتِ بیشتری در مباره برایِ پیروهیِ قادرتِ
سیاسیِ پرولتاریا -تنها کسانی که جوابهایی رادیکال باه مساائلِ هناان
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میدهند -که هدفاَش فراتر اه نظامِ سارمایهداری و سااختنِ جامعاهی
سوسیالیستی است داشته باشند ... ،بنابراین هنانِ کارگر نمیتوانناد بار
حمایتِ هنانِ بورژوا در مباره برایِ حقوقِ مدنی حساب کنند .تضادهای
ربقاتی مانعِ اتحادِ هنانِ کارگر با جنبشِ فمینیست بورژواها میشود .اما
این بدان معنا نیست که اگر بعدها در مباره ی جهانی بارایِ حااِ رای،
الهم بود درکنارِ فمینیست بورژواها بایستند و در نبرد علیه یک دشامنِ
مشترک مباره کنند ،اه این کار سر باه هنند .هرچند هنانِ کارگر باید اه
این حقیقت آگا باشند که حاِ رای نمیتواند تنهاا اه رریااِ مباارهاتِ
هنان بدونِ تبعیض ربقاتی علیه جنسِ مذکر بهدستآید .ایان فقاط باا
مباره ی ربقاتی توسطِ تمامیِ استممارشد گان (بدونِ هرگونه تبعایضِ
جنسیتی) علیه تمامیِ استممارکنند گان هموار بدون تبعیضِ جنسیتی
به پیروهی میانجامد".
تضادهای جنبشِ حاِ رایِ هنان تفاوتهای ربقاتی را پررنابتار نشاان
میدهد .برخی تضادِ جنسیت را موضو ِ اصلی مایدیدناد .افارادی نیاز
ررفدارِ مباره برایِ رهاییِ ربقهی کارگر به عناوانِ یاک کال بودناد.
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هرچند این به تنهایی مساله را حل نمیکرد اماا یاک پایششار ِ الهم
برایِ رهاییِ هنان بود.

نقشِ تشکیالتِ زنانِ طبقهی کارگر در دورانی که  0007را ساخت

جنبشِ سوسیالیستیِ هنان در شرایطِ دشواری به سر میبرد چارا کاه اه
یک سو باید پاسخگوی گرایشاتِ باورژوایی مایباود ،اه ساوی دیگار باا
بدگمانیِ برخی اه اعضای مردِ حزبِ سوسایال دماوکراتِ خودشاان نیاز
میجنگید .فعالینِ ماردی کاه مساتقیما اه تبعایضِ جنسایتی در رنا
نبودند و تمایل داشتند خواستههای رفقای هنِ خود را با خُرد بورژواهیِ
رادیکال یکی انگاراَند .در این دور چناین مقااومتی در ساطحِ جهاانی
درونِ برخی اه احزابِ سوسیال دموکرات ،مانعی بر سارِ را ِ ایجاادِ یاک
بیش برایِ جذبِ هنانِ کارگر (همانگونه که کولنتاای پیشانهاد کارد
بود) شد.
در آن مقطعِ همانی اهمیتِ ایجادِ ساختاری مناسب (با میزانِ معینای اه
استقاللِ ساهمانی که رابطهی قویِ سیاسی و استراتژیک با حزب داشته

25

رهاییِ زنان در روسیه(قبل و بعد از انقالبِ اکتبر)

باشد) تا هنان را به پروسهای انقالبی جذب کناد درک نمایشاد .تارسِ
هیادی اه امتیاه دادن به سیاستهای تجزیهرلب وجود داشت.
با وجودِ این مشکالت 91 ،مارسِ  9199به عنوانِ اولین روهِ جهاانیِ هن

اعالم شد .با قدردانی اه کارِ رهبرِ حزبِ سوسیال دموکراتِ آلمان ،کاالرا
هتکین ،اجتماعات و را پیماییها در آلمان با مشارکتِ د ها هزار نفار اه
هنان ساهماندهی شد .و نیز با تقدیر اه کارِ سامویلوا و کولنتای  1مارسِ
 ،9191روهِ جهانیِ هن نیز به موفقیتِ مشابهای دست یافت.
مقاالتِ بسیاری پیرامونِ اقداماتی که در میانِ هنان و دربار ی مشاکالتِ
ویژ ی هنان الهم بود انجام شود ،در مطبوعاتِ حزب انتشار یافت .سپس
با اصرارِ لناین نشاریهی ویاژ ای بارایِ هناانِ ربقاهی کاارگر باه ناامِ
"رابوتنیستا" )باه معناایِ هناانِ کاارگر) تاسایس شاد .اعضاایِ هیااتِ
تحریریه توسطِ پلیسِ سرکوبگرِ تزار دستگیر شدند ،با این حال اولین
شمار ی نشریه در سالِ  9191منتشر شاد .در هماان ساال کمیتاهی
مرکزیِ بلشویک کمیتهای ویژ برایِ برگازاریِ جلسااتِ روهِ جهاانیِ هن
ایجاد کرد .جلسات در کارخانهها و اماکنِ عمومی بارایِ بحا

بار سارِ

مسااائلِ مربااو بااه سااتم بار هنااان برگاازار ماایشااد ،بااه نماینااد گااانِ
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شرکتکنناد در بحا

و رار هاای پیشانهادی آنهاا بارایِ کاار در

کمیتهی جدید رای میدادند.
اما این سال ،سالی بود که احازابِ انترناسایونالِ دوم باا رای باه جنابِ
جهانیِ دوم و پشتیبانیِ اه بورژواهیِ ملایِ خاود در پارلماان ،باه آرماانِ
میلیونها کارگر خیانت کردند .در این همینه بلشویکها نقشِ مهمی در
دفا اه جایگاا ِ مطالبااتِ انقالبایِ هناان ایفاا کردناد و توانساتند یاک
مارکسیسمِ جهانیِ جدید را با پایهای محکم باهساهی کنند.
در این برهه جنبِ امپریالیستی به معنایِ فرستادنِ کارگران باه میادانِ
جنب و هنان و کودکان به کارخانهها بود .در پتروگراد باین ساالهاای
 9191تاا  9191هناان یاک ساومِ کالِ کاارگرانِ اجبااری را تشاکیل
میدادند .تود ی جدیدی اه هنانِ کارگر بیشی اه ماشینِ بازرگِ تولیادِ
سرمایهداری شدند .آگاهیِ هنانِ کارگر در کارخانهها افزایش یافت .آنها
اه نقشی که ربقهی کارگر قادر بود در ساختِ جامعهی جدید ایفا کناد
آگا میشدند وهرچه بیشتر در ساهماندهی مشاغلِ صنعتی و سااختارِ
اتحادیههای صنفی درگیر میشدند به نقشِ خاود ارمیناانِ بایشتاری
پیدا میکردند.
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انقالبِ 0007
در رولِ  9191اجما ِ عمومی در ضدیت با جنبِ امپریالیستی افازایش
یافت و بلشویکها که با شجاعت ،جنبِ امپریالیستی را اه سالِ 9191
تقباایح ماایکردنااد قاادرت گرفتنااد .در  31فوریااه دولاات تااالش کاارد
تظاهراتی که به نامِ جشنِ روهِ جهانیِ هن نامید میشد را متوقف کناد.
این امر سبب گشت تا با کارگران برخورد شود .باه ویاژ در کارخاناهی
پوتیلو در سن پترهبورگ ،به تحرکِ تود ای کارگران پایان داد .هنان به
خیابانها آمدند و با سرباهها صحبت کردند؛ سپس سرباهان اه شلیک به
تظاهرکنند گان امتنا کرد سرنیز های خود را به سویِ رژیمِ سلطنتیِ
تزاری چرخاندند .پس اه چند روه تظاهرات ،رژیمِ فاسدِ تازاری ساقو
کرد و انقالب آغاه شد.
کارگرانِ جوانِ بسایاری ،چاه هن و چاه مارد باه اتحادیاههاای صانفی
پیوستند و به دنبالِ آن به حزبِ بلشویک گرایش پیدا کردند .اه این باه
بعد آنها تا منبعِ رن های خود را ،نه فقط در کارخانهها بلکه در جنبِ
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امپریالیستی نیز ،در هم نشکستند متوقف نشدند .کارگرانِ خشکشویی
که به عنوانِ عقبماند ترین الیههای کارگران در نظر گرفته میشادند،
اعتصاب کردند و تقاضای ملی کاردنِ خشاکشاوییهاا ،تحاتِ کنتارلِ
شهرداریهای محلی را مطالبه کردند .بلشویکها ربیعتا این مطالباات
را حمایت مینمودند ،اما منشویک و انقالبیونِ اجتماعی ) (SRsکه در
این همان در اکمریت بودند ،این مطالبه را بادموقع مایدانساته و باا آن
میالفت کردند.
تبلی ِ نشریهی "رابوتنیتسا" بیشتر در مرکزِ کارِ بلشویکها قرار گرفت.
در هیات تحریریهی آن برخای هناانِ مصاممِ آهادیرلاب ماننادِ رفیاا
کروپسکایا ،اینِسا آرمند ،اِستال ،کولنتاای ،اِلیازاروا ،کاودلی ،ساامویلوا،
نیکوالوا و دیگر کارگرانِ هن در سن پترهبورگ بودند .ایان هناان کاامال
خود را وقفِ جنابشِ انقالبای کردناد ،آنهاا جلساات را سااهماندهای
نمودند ،تود ها را فراخواندند و عموما بر کاارِ توساعهی انقاالب تمرکاز
کردند .هر کارخانه نمایند ی خود را در هیات تحریریهی رابوتنیتساا و
جلساتِ هفتهگیِ دیگر داشت .جلساتی که همه در آن شرکت مینموند
و گزارشاتِ ارسالی اه مناراِ میتلف را بررسی میکردند .این نشریه به
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عنوانِ ابزاری جهتِ افازایشِ ساطحِ آگااهی در اتحادیاههاای صانفی و
ساختارهای سیاسی (که هنوه روندِ رشدِ آگاهی شاان کنادتر اه آگااهی
تود ها بود) به دنبالِ درکِ بهتری اه نقشِ هنانِ کارگر باود .در ماارسِ
 9191بلشویکها دفتری برایِ تروی ِ کارِ انقالبی بین هنانِ کارگر گشود،
اما این پروژ فقط رویِ کاغذ ماند و اقداماتِ اندکی در راستایِ آن انجام
گرفت .هرچند به لطفِ سرسیتی و استقامت رفقای هن ،آنها سرانجام
برایِ شرکت در حزب و فراخوانِ کنگر برای هنانِ کارگر متشکل شدند.
در این همایش پیرامونِ بهترین را برای ساهماندهی و شرکتِ هنان در
مبارهاتِ انقالبی و ایفاایِ نقاشِ آنهاا بحا شاد .در ایان دور لناین،
مقاالتِ هیادی پیرامونِ نیااه باه یاافتنِ اساتراتژیِ جدیاد و مادلهاای
ساهماندهیِ ویژ برایِ جذبِ هنانِ کارگر به سوسیالیسم نوشت.
کنگر بین سالهای  9191تا  9191توسطِ شوراها ساهماندهای شاد
بود؛ اما اساسا پس اه چناد روه قادرتِ حازبِ بلشاویک بار آن مسالط
گشت .بسیاری اه هنان ،شرکتکنند گانِ فعالی در این پروساه بودناد و
این قدرت ،تغییراتِ مهمی در جایگا ِ آنها ایجاد کرد .پیروهی بر رژیمِ
تزاری این امکان را بهوجود آورد که شوراهای نوبنیاد تعدادی اه حقاوقِ
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مدنیای که رژیمِ سرمایهداری در آن دور نمیتوانسات باا آن موافقات
کند را اجرا کنند .شرکتِ هناانِ کاارگر در مادیریت و کنتارلِ کاالهاا و
خدمات اه رریاِ شوراها ،آغاهِ دور ی رهاییِ راستینِ هنان بود.
هنانِ شرقی در ساینرانیهاایی کاه در اولاین کنفارانسِ شابهنظامیاانِ
کمونیستِ هنِ روسیه در سال  9139داشتند به هناانِ کاارگر و دهقاانِ
شوروی اینگونه تبریک میگفتند:
"ما برد هاد میشدیم و تا همان مرگ نیز برد بودیم .ایان هنادگیای
بود که هزاران و میلیونها هن میهیستند و به نظر میرساید سرنوشاتِ
ابدیِشان این است که هیچگا دستی برایِ شکستنِ این هنجیرها بلناد
نمیشود .اما در اکتبرِ  9191ستار ی سرخی ظهور کرد که تا پایش اه
آن بایساابقه بااود و هناانِ کااارگر و دهقاان باه انقالباای پیوساتند کااه
هندگیِشان را دگرگون نمود .اخبارِ این اتفاقات دیر به ما رسید و ماا را
گی و عالقهمند کرد .برای اینکه این اخبار به هنانِ مشرقهمین برساد
باید اه دیوارها ،سدهایِ آهنین و چادرهایِ ما میگذشتند".
"مدتها ما این اخبار را باور نمیکردیم.مالها با نفرینهای آسامانی ماا
را میترساندند و تهدید میکردند ،پدرها و برادرها هر کاری میکردند تا
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جلویِ ارتبا ِ ما با دنیایِ بیرون را بگیرناد .رفقاایِ هنِ کاارگری کاه اه
شوروی میآمدناد باه ماا اعتماادباهنفاس دادناد و بسایاری اه ماا باه
خواستههایِ آنان پاسخ گفتیم ،به عنوانِ ممال آنها باه هناان آموختناد
که چهگونه خود را اه یوغِ برد گی برهانند و بیش اه این خجالتهد یاا
هراسان نباشند  ...ما به توانمندیِ شما اعتقادی راسخ داریم .میدانایم
که در آیند هموار مددرسانِ ما خواهید بود ،اه این رو ما هنانِ مشارق
همین به برد گیِ پیشینِ خود در پشتِ درهاایِ بساته و خااموش ،هیارِ
چادرهایِ اراعت و انزوا باهنمیگردیم".
با توجه به اینکه در برخی مواقع پرولتاریایِ جوانِ روسای نیااه داشات
تواناییِ دفا اه مدلِ جامعهی جدید را در مقابلِ کشورهای سلطهجاویِ
خارجی داشتهباشد ،آموهشِ سیاسی اهمیتِ ویژ ای یافات .ایان دلیلای
بود که کنگر ی هنانِ کارگرِ صنعتی تصمیم گرفت کمیتههای ویژ ای را
با حداکمر مشارکتِ هنان ایجاد کند .مسئولیتِ ایان کمیتاههاا آماوهشِ
هنان ،پیرامونِ این موضو بود که چهگونه اه حقوقِ جدیدِ خود استفاد
کنند .همچنین دولتِ قدرتمندِ بلشویک قوانینِ پیشرفتهی هیاادی را
به مرحلهی اجرا گذاشت تاا حااِ هناان در محالِ کاار بارایِ مشاارکتِ
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مستقیم در فعالیتهایِ اجتمااعی و سیاسای را تضامین کناد و مواناعِ
پیشین که در گذشته هنان را پیروِ اجتما و سیاست و هیردستِ ماردان
میکرد حذف نمود .قوانینِ جدیدِ بیمهی هایمان و سالمتی پیشنهااد و
در دسامبرِ  9191تصویب شد .به بیمهی عمومی بودجاهای اختصااص
داد شد تا هیچگونه کاهشِ دستمزدی برایِ بیماه در حقاوقِ کاارگران
صورت نگیرد و هنانِ کارگر و همسرانِ مردانِ کارگر اه آن سود ببرند.
بعد اه پیروهیِ انقالب ،کولنتای به عنوانِ کمیساریِ خادماتِ اجتمااعی
در دولتِ جدیدِ شوروی مشغول به کار شد .این سمت او را قادر ساخت
تا برای تصویبِ قوانینِ جدیدی که هنان را به عنوانِ شهروند ،با حقاوقِ
برابر با مردان به رسمیت میشناسد تالش کند 1 .هفته بعد اه انقاالب،
اهدواجِ مدنی مطر گشت و یک سال بعد قانونِ مدنیِ جدیاد درباار ی
اهدواج تصویب شد که موقعیتِ قانونیِ برابری باینِ هن و شاوهر لحاا
میکرد .تمایزِ بینِ کودکانِ مشرو و نامشرو نیاز اه باین رفات .رونادِ
رالق ساد تر گشت و در صورتِ توافاِ دو رارف اجااه ی راالق فاورا
صادر میشد ،دسترسی به دادگاهی که برایِ رالقِ توافقی سریع نوبت
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میداد تسهیل شد و در صورتِ بیکاریِ هر یک اه والادین یاا وضاعیتِ
نامناسبِ اقتصادی قیومیت باید تضمین میگشت.
در ژانویهی  9191بیشِ "حمایت اه امورِ مادران و جوانان" باه صاورتِ
رسمی تاسیس شد .این بیش تضمین کرد که به هنانِ کاارگرِ بااردار و
مادرانی که به تاه گی هایمان کارد اناد رساید گای نمایاد و ارمیناان
حاصل کند که این قاانون اجارا مایشاود .ایان قاانون بسایار کامال و
همهجانبه بود؛ به عنوانِ ممال یاک دور ی  91هفتاهای بعاد و قبال اه
هایمان را برایِ مرخصیِ هناان در نظار مایگرفات .و ممنوعیاتِ انجاامِ
کارهای سنگین را نیز برایِ هنانِ باردار لحا میکرد .این قانون ،انتقال
یا اخراجِ هنانِ باردار و کارِ شبانه را برایِ هناانِ بااردار و کساانی کاه باه
تاه گی هایمان داشتند ممنو کارد و درماانگاا هاای ویاژ ی هناان و
هایمان ایجاد کرد.
همه کمسیونهایی که در کنگر ی  9191بسته شد بودند در این کاار
مشااارکت کاارد و ماادافعِ اجاارایِ سااریعِ ایاان اصااالحات شاادند .ایاان
کمیسیونها متشکل اه نمایند گانِ کارگران ،سرباهان ،شوراهایِ دهقانی
و اتحادیههایِ صنفی به همرا ِ متیصصانِ اجتماعی و ارفال بود .توجاهِ
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ویژ باه مساائلِ هناان باهخصاوص در میاانِ اعضاایِ حازبِ بلشاویک
نشاندهند ی اهمیتِ این موضو در سیاست بود که معتقد بودند نباید
بیش اه این به رفقایِ اندکِ هن که به انزوا کشااند شادند بایتاوجهی
شود .وظیفهی اصلیِ کمیسون ،تبلی ِ پذیرشِ اصالحات در میانِ همهی
مردم باود ،مردمای کاه بایاد بار تعصاباتِ بااقیماناد اه دور ی ساتمِ
سرمایهداری فایا میآمدند.
اما سالِ  9191آغاهِ حمالت به شورویِ جدید اه ررفِ قدرتهای اصلیِ
امپریالیسااتی و جن ابِ داخلاای بااود .ایاان مساااله وظیفااهی مشاای ِ
آماد ساهیِ هناانِ کاارگر دوشاآدوشِ ماردان بارایِ مقابلاه باا حماالتِ
امپریالیستی را در الویت قارار داد .سااهماندهناد گاانِ کنگار ی سان
پترهبورگ تصمیم گرفتند برایِ کنفارانس ،باه هناانِ کاارگر و دهقاناانِ
جمهوریِ شورویِ جدید )چه آنان که عضوِ حزب بودناد چاه آناان کاه
نبودند) فراخوان دهند .اسوردلو ،اه ررفِ کمیتهی مرکزیِ بلشاویکهاا،
حمایتِ خود را اه حضورِ فعاالنه و پیشرو در ساهماندهیِ جلسات ،جهتِ
انتیابِ نمایند گاان بارایِ حضاور در کنفارانس اعاالم کارد .اه جانابِ
دهقانانِ حومهی شهر و کاارگرانِ کارخاناههاا و تماامِ حازبِ بلشاویک
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موافقتی صریح و پرشور اعالم شد .سرانجام بیش اه هزار نمایناد بارایِ
شرکت در کنفرانس ساهماندهی شدند که با توجاه باه شارایطِ سایتِ
مسافرتِ تعدادِ هیادی اه ایان نمایناد گاان -کاه بایاد خاود را اه نقاا ِ
میتلفِ شوروی به سنپترهبورگ میرساندند -این آماار ،یاک موفقیاتِ
بزرگ بود.
کنفرانس برای پایهریزیِ هماهنگی و اتحادِ عملِ بیشتر میانِ پیشروانِ
جناابش (بااهخصااوص مناااراِ انقالب ایِ شااهری و مناااراِ دورافتاااد و
عقبماند ) بسیار مفید بود .بسیاری اه هنان به سوسیالسیم روی آوردند
و به حزبِ بلشویک و نیرویِ نظامیِ "خواهرانِ سارخ " ،بارایِ ضادیتِ
فعاالنه با ارتشِ سفید ملحا شدند .همچناین کمیسایونِ ویاژ  ،تاالشِ
بزرگی به کار بست و توجهِ هیاادی باه سااهماندهای سااختارها کارد.
ساختارهایی که برایِ وظایفِ پیشِ رویِ آنها نااق

و ناکاافی باود .در

پاییزِ  9191آنها باهساهی شدند و قسمتی رسمی اه کمیتهی مرکازی
به حساب آمدند" .گنوتدل" ناامی باود کاه باه ایان بیاش داد شاد.
ما نامهای به نامِ "کمونیتسکا " منتشر کردند .شابکهای اه شاعبههاای
متفاوت ،در ارتبا ِ مساتقیم باا کمیتاههاای محلایِ حازب ،شارو باه
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گسترش و پیشرفت نمود .گنوتدل توسطِ بلشویکها رهبری میشد اماا
ساختارِ حزبی نداشت .گنوتادل توساطِ هناانِ عضاو و غیارِ عضاو ادار
میگشت وهدفِ آنها جذبِ هنانِ غیرِ سیاسی به سوسیالیسام و حازب
بود.
الکساندرا کولنتای و لنین در موردِ اهادافِ ایان سااختار خیلای روشان
بودند .نقشِ ساختار این بود که هنها را درونِ حزب وارد کند و آنها را
مستقیما در کارِ شوراها و ایالتها شرکت دهد .همچناین هادفِ آنهاا
ارتقایِ آگاهی درونِ شوراها و اجرایِ صحیحِ مطالباتِ هنانِ کاارگر باود.
برایِ رسیدن به این هدف ساهماندهی و اقداماتِ تبلیغاتیِ ویاژ ای الهم
بود .هیرا مشارکتِ هنان و سیاسیکردنِ آنها باهخصاوص باا توجاه باه
ایزولهشدنِشان درونِ خانواد  ،کارِ بسیار سیتی باود .باهعاالو گااهی
اوقات فشاارِ شادیدِ همساران و میالفاتِ والادینی کاه نمایتوانساتند
پیروهیِ رهاییبیشِ آنان را تاب بیاورند وجود داشت .بنابراین گنوتادِل
هرگز به عنوانِ یک ساهمانِ جداگانه به حساب نیاماد .گنوتادل مبتکارِ
مشارکتِ هنان در سیاست بود و آنها را به سمتِ فعالیت در اتحادیههاا،
احزاب ،و شوراها برد.
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قسمتِ دوم

حزبِ بلشویک زنان را بعد از انقالب سازماندهی میکند
کنفرانسها و کنگر هایی کاه توساطِ بلشاویکهاا اه رریااِ گنتاودل
(انتهای قسامتِ اول را ببینیاد( سااهماندهای شادند ،سراسارِ روسایه
گسترش پیدا کردند .چنین رویدادهایی سببِ جذبِ هنانِ دهقان گشت
و منجر به حمایتِ این هنان و سهیمشدنِ آنان در مبارهاتِ عمومیِ هنانِ
کارگر گردید .در سالِ  ،9131در دومین کنگار ی انترناسایونالِ ساوم،
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را کارهایی برای بنیانگذاریِ دو ساهمانِ ملی و جهاانیِ هناانِ بلشاویک
تصویب شد.
"اعضای هنانِ حزبِ کمونیست ،در هر کشورِ مشی  ،نبایاد باهصاورتِ
انجمن های جدا اه هم ساهماندهی شاوند بالکاه بایاد اعضاای کامالِ
شاخههای محلیِ حزب با حقوق و وظایفِ یکسان باشند و در تمامِ بدنه
و سااطو ِ حاازب مشااارکت داشااته باشااند .حاازبِ کمونیساات بایااد
مقیاسهای مشیصی اتیاذ و ارگانهای ویژ ای دایر کند ،که وظیفاهی
آنها انجام و هدایتِ مطالباتِ هنان و ساهماندهی و آموهشِ آنان اسات.
(ترجمه شد اه متنِ ایتالیایی)
مجموعهای اه کمیتهها برای "تهیای ِ هناان" در هار سااهمانِ محلای و
منطقهای ایجاد شد .مقصودِ این کمیتهها ،تروی ِ فعالیاتهاا و عضاویتِ
هنان در حزبِ بلشویک ،اتحادیاههاای باهرگاانی و سااهمانهاای مباارهِ
پرولتری بود .وظیفهی آموهشِ نظری و سیاسیِ اعضای حزب به عهد ی
این کمیتهها گذاشته شد بود .همچنین آنها نقشِ ویژ ای در بسی و
ساهماندهیِ افراد برایِ کنفرانس باهیکردند .هر کمیته متعهاد باود در
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تماسِ نزدیک با رهبریِ حزب کار کند و همهی تحلیلهاا و تصامیمهاا
مستلزمِ تصویبِ رهبرِ حزبِ ملی بود.
رهبریِ ملی ،به منظاورِ بااالباردنِ ایان هامکااری ،هیااتی اه دبیاران و
کارمندانِ محلیِ هنان برقرار کرد کاه ارتباا ِ منظمای باا کمیتاههاا در
همهی سطو داشته باشد.
"در میانِ هیات رییسه ی انترناسیونال ،یک هیاتِ دبیارانِ باین الملالِ
هنان شکل گرفت .این هیات اه سه تا چهار رفیاِ هن تشکیل شاد باود
که یا توسطِ کنفارانسِ انترناسایونالِ هناانِ کمونیسات معرفای شاد و
توسطِ کنگر ی انترناسیونالِ کمونیست تصویب مایشادند و یاا توساطِ
هیاتِ رئیسه معرفی میگشتند .هیاتِ دبیر ی هنان در توافا باا هیاات
رئیسهی انترناسیونال ،در چهاارچوبِ تصامیمهاا و حادودی کاه بارای
مجموعه اتیاذ شد  ،عمل میکنند .یک نمایند اه ایان هیااتِ دبیارانِ
هن ،در همهی جلسات و بررسیهای هیاتِ رئیسه شرکت میکناد .ایان
نمایند برای مساائلِ عماومی یاک رایِ شاورائی ،و بارای مساائلی کاه
مشیصا به جنبشِ هنان مربو میشود یک رایِ تصمیمی دارد.
"وظایفِ آن به شر ِ هیر است:
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.9

ارتبا ِ فعال با کمیتهی ملایِ هناانِ احازابِ کمونیساتیِ میتلاف

وحفظِ روابطِ بینِ کمیتههای مجزا.
.3

گردآوریِ مواردِ مستند و انگیز بیش اه فعالیتهای کمیتاههاای

ملیِ مجزا برای رایزنیهای مقدور
نیاه به اجتماعیشدنِ کارِ خانهگی و ساهماندهایِ کاارِ خادماتی ماننادِ
رسااتورانهااا و خشااکشااوییهااا در راسااتای منفعاتِ کااارگران بساایار
محسوس بود .پیشرفتِ بیشتر با قاانونیشادنِ ساقطِ جناین در ساالِ
 9131بهدست آمد .با حمایت ِمحدودِ جامعه ،فقر و بیماریِ همهگیر در
کشور ،سرِ پا نگهداشتنِ خانواد برای هنانِ کاارگر ،بسایار مشاکل باود.
بدین ترتیب روسیه به اولین کشوری در جهان تبدیل شد که حاِ سقطِ
جنین را قانونی اعالم کرد .این قانون بهتنهایی پایانی باود بارای رنا و
مرگی که اه رریاِ سقطِ جنینِ میفیانه برای مادر و بچه اتفاق میافتاد.

مشکالتِ حل نشدهی بعد از انقالبِ روسیه
در سالهای اولِ انقالب ،مشکالتِ هیادی وجاود داشات و بلشاویکهاا،
برای تحکیمِ انقالب در این شرایطِ دشوار ،مجبور به مباره در بسایاری
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اه جبههها بودند .جنبِ جهانیِ اول ،به خودیِ خود باع ِ به وجود آمدنِ
بزرگترین مشکالت در تهیهی کاالها شد .ساپس جنابِ داخلای آغااه
گشت و همهمان این جنب اه سوی تجاوهِ امپریالیساتهاا علیاهِ دولاتِ
نوپای شوروی تقویت شد .دولتی که اه درونِ عقبافتاد گیِ عمومیِ تزارِ
روسیه بهوجود آمد بود ،یاک انقاالبِ موفاا در یاک یاا چناد کشاورِ
اروپایی ،مطمئنا موجبِ کاهشِ مصیبتهایی میشد کاه ماردمِ روسایه
مجبور به تحملِ آن بودند .اما متاسفانه ما در این مقاله فرصات ناداریم
دالیلِ عدمِ موفقیتِ انقالبِ جهانی را تحلیل کنیم.

3

پس ما بررسیِ این موضو را به همانِ دیگری واگذار میکنایم .باه هار
حال ،در حقیقت موجِ انقالبیِ انترناسیونالیسم شکست خورد باود و در
همستانِ سالِ  9139روسیه به علتِ کمبودِ ماوادِ غاذایی و گرسانهگایِ
مردم رو به ویرانی بود.
بلشویکها به رهبریِ لنین این شرایط را بهخوبی درک و تحلیل کردناد
و تصمیم گرفتند شرو به نوساهیِ اقتصااد کنناد .سیاساتِ سااهش باا
 2برای تجزیه و تحلیلِ دقیاتر در این دور مراجعه کنید به :
Russia, From revolution to counter-revolution, Part Two: The Rise of Stalinism
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قوانینِ اقتصادِ سرمایه داری تبیین شد .مناسباتِ مالکیتِ خصوصی فقط
در حومهی شهر به منظورِ تسریعِ گردشِ کاالها مجاه شمرد شد .ایان
سیاستگذاری ،سیاساتِ اقتصاادیِ جدیاد نِا ) )NEPنامیاد شاد و
متاسفانه این برنامه سبب شد حرکت بهسویِ رهااییِ هناان کناد شاود.
اجتماعیکردنِ کارِ خانهگی به تعویا افتاد و بسیاری اه هنان ،کاارِ خاود
را اه دست دادند .مهدِکودکها و رستورانهایِ عمومی به دلیلِ بااهد ی
کم برای بورژواهیِ در حالِ رشد کاه باا نِا ( )NEPپاا باه عرصاهی
اقتصاد گذاشته بود جذاب نبود .در دور ی کمونیسامِ جنگای ،خادماتِ
اجتماعی در ایالتهایی که در معرضِ خطر بودند متوقف شد باود اماا
نِ

سبب شد این خدمات در همهی ایالتهاا کاامال قطاع شاوند .ایان

مساله نتیجهی ورشکسته گیِ تشاکیالتی باود کاه بارای سااهماندهایِ
اجتماعیکردنِ کارِ خانهگی ایجاد شد باود .ایان اجتمااعیکاردنِ کاارِ
خانه گی در مقطعی که فقدانِ مسکن و خانه به شدت موجود بود سببِ
تروی روحیهی کمونیستی شد بود .با شرو ِ برنامهی ن تعصباتِ کهن
سر برآوردند .تهیدستی ،همینِ حاصلخیزی برای رشادِ تعصابات شاد.
تصعباتی که در ابتدا محدود بودند اما کامکام رو باه گساترش نهادناد.
ظاهرا هیچ ابزاری برای حلِ همهی این مسائل وجود نداشت.
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تروتسکی وضعیت را اینگونه شر میدهد:
انقالب به تالشی قهرمانانه برای ویرانکاردنِ آنچاه "کاانونِ خاانواد "
(رسومِ قدیمی ،اختناق آور و راکد که در آن هنانِ ربقاتِ هحمتکش ،اه
کودکی تا مرگ مشغولِ کارِ خانهگای بودناد) ناام داشات منجار شاد.
جایگا ِ خانواد  ،ربا ِبرنامه ،توسطِ یک سیستمِ کامل اه مراقباتهاا و
مکانهای اجتماعی تغییر یافت .مکانهایی نظیرِ خانههای هایمان ،مهادِ
کودک ها ،کودکِساتانهاا ،مادارس ،اتااقهاای اجتمااعیِ نهاارخوری،
رختشورخانههای عمومی ،ایستگا های کمکهای اولیه ،بیمارستانها،
آسایشگا ها ،ساهمانهای ورهشی ،تئاترها و غیر بهوجاود آماد .جاذبِ
کاملِ جنبههای میتلفِ کارِ خانهگی در خانواد ها بهوسایلهی نهادهاای
جامعه ی سوسیالیستی ،متحد شدنِ همه ی نسل ها ،مسئولیتپاذیری و
حمایتِ متقابل ،برای هنان و در نتیجه برای هن و شوهر ،آهادیِ واقعی اه
تمامِ قید و بندهای هزارساله را به ارمغان آورد.
" ثابت شد که الغای خانواد ی سنتی با حرکتی آنی غیرِ ممکن است.
نه به خاررِ اینکه میل و اراد ی اینکار وجود نداشات و ناه باه خااررِ
اینکه خانواد ریشهی پایداری در دلِ مردان داشات .بارعکس! بعاد اه

44

الیزابتا روسی

یک دور ی کوتا ِ بدگمانی به دولت و مهدِکودکها ،کودکِساتانهاا ،و
چنین موسسههای دولتی ،هنانِ کاارگر و ساپس دهقاناانِ مترقای قادرِ
مزایای بیانداه ی مراقبتِ جمعی اه کودکان و نیز اجتمااعیشادنِ کالِ
اقتصادِ خانواد را میدانستند .متاسفانه جامعه باا فقارِ هیااد و فرهنابِ
پایین روبهرو بود .منابعِ واقعایِ دولات باا رار هاا و نیاتهاای حازبِ
کمونیست همخوانی نداشت .شما نمیتوانید خاانواد را "برانداهیاد"؛
شما مجبور هستید آنرا جایگزین کنید .آهادیِ واقعیِ هنان بار پایاهی
یک "خواستِ کلی" متحقا نمیشود .تجربه بههودی این حقیقتِ تند و
تلخ که مارکس هشتاد سال قبل آنرا فرموله کرد اثبات میکند.
بهرغمِ تالشهای بسیارِ رهبریِ بلشاویک بارای احیاای کماونهاا )کاه
توسطِ تروتسکی صورت میگرفت( بسیاری اه روسها کمونها را تارک
کردند .در این همان ،با انقالبی که در مرههای خود محدود بود و انزوای
تحمیل شد توسطِ سرمایهداریِ بین المللی به این انقالب و سپس فقارِ
بهوجودآمد  ،جریانِ انقالبی رو به افول رفت ،و انقالبِ اقتصادی متوقاف
شد .بیکاری گساترش یافتاه باود و پنجاا تاا هشاتاد درصا ِد بیکااران
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کارگرانِ هن بودند .در آن همان این رقم به سقفِ هشتاد تاا ناود درصاد
رسید.
اگرچه بورژواهی توجهی به امکانِ اه بین بردنِ تانفروشای نکارد ،ولای
بلشویک ها عزمی جدی برای ریشهکن کردنِ آن داشتند .اما آنها بیش
اه اینکه سببِ کاهشِ این موضاو شاوند ،باعا ِ گساترش آن شادند.
فروشِ بدنِ هنان که میراثی اه گذشتهی سرمایهداری باود ،در آن هماان
به یک عمل کردِ اقتصادی برای برخای هناان تبادیل گشات کاه در آن
روابطِ شیصی با سود تنظیم میشد .سرمایهداری که تا بهحاال نیاروی
کارِ هنانِ کارگر را خریداری میکرد ،حاال متوجه شد که میتواند بادنِ
آنها را نیز بیرد .در نظامِ سرمایهداری رابطاهی باینِ پاول و مالکیات،
اجاه ی شکلگیریِ یک رابطهی برابر باین هن و مارد را نمایدهاد .در
بسیاری اه اهدواجها هنان در اِهایِ تامینشدن در خانه ،خدماتِ جنسی و
کارِ خانهگی به همسران خود عرضه میکنند .وابساتهگایِ هن باه مارد
میراثی فرهنگی و سنتی دارد .در شرایطِ دشوارِ اقتصادی ،هنان به پیادا
کردنِ راهی برای برونرفت اه بحران سوق پیدا مایکنناد .ایان را  ،را ِ
پستِ تنفروشی است .رابطه ی نزدیکی باین بحارانِ اقتصاادی و رشادِ
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تنفروشی وجود دارد .بهرورِ تارییی ،با رشادِ بیکااری بار شامارِ هناانِ
خیابانی افزود میشود.
سرمایهداری با محکوم کردنِ هنانی که قربانیِ تن فروشی هستند بر این
موضو سرپوش میگذارد .و خود در حالِ تروی ِ سکس باهعناوانِ یاک
نهادِ اقتصادی است .لنین و رها لوگزامبورگ بر پایهریزیِ را ِ حلی برای
باهتعریفِ نقشِ این هنان تاکید کردند .و معتقد بودناد بایاد آنهاا را در
نقشهای مولد ،اتحادیههای صنفی و احزابِ کارگری بهکارگرفت .و علیهِ
عللِ ریشهایِ فقرِ آنها مباره نمود .استممارِ هنانی که مجبور به فاروشِ
م اقتصاادی ،اجتمااعی و
ن سیسات ِ
ن خاود هساتند تنهاا باا براناداخت ِ
ت ِ
فرهنگیِ نظامِ سرمایهداری ،اه بین مایرود .تنهاا ربقاهای کاه قابلیاتِ
رهبریِ این پروسه بهسمتِ نتیجهای موفقیاتآمیاز را داشات ،ربقاهی
کارگر بود .گرچه ربقهی کارگر برای موفقیت مجبور بود خود را اه نفوذِ
فرهنگیِ بورژواهی رها کند .این فرهنب هناوه در بسایاری اه کاارگران
وجود داشت .بنابراین تن فروشانی که میخواستند به آهادیِ خود دست
یابند باید در ابتدا اه پتانسیلِ انقالبیِ خود به عنوانِ بیشای اه ربقاهی
کارگر آگا میگشتند و بدینسان بارای اه باین باردنِ تانفروشای باه
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کارگران می پیوستند .این امر مستلزمِ رغیانی علیهِ منزلتِ پایینِ خود و
علیهِ فرمانبرداریِ همهجانبهی آنها اه قوانینِ اقتصادیِ باهار میشد.
هیچ میانبرِ قانونی که بتواند این پدید را اه بین ببرد وجود ندارد .تان
فروش یک جنایتکارِ مجرم نیسات بالکاه قرباانیِ اجتماا و شارایطِ
اقتصادیِ تحمیلشد بر او است .در روسیه جامعه ای جدید ساخته شد
که پتانسیلِ بیدار کاردنِ کاارگران اه انفعاالی را داشات کاه بارد گایِ
سرمایهداری ایجااد کارد باود .یاک جامعاهی جدیاد مایتوانسات )و
می بایست) بر اساسِ رر های فرهنگیِ جدید ساخته شود کاه هماهی
ط
ل شارای ِ
تبعیض ها علی ِه کاارگران را اه باین ببارد .در عاوض ،باه دلیا ِ
اقتصادیِ اسفبارِ کشور ،بیش اه بیست و یک ارتش در مباره با جنابِ
داخلی علیهِ اتحادیه ی شوروی همه ررف را محاصر کردناد ،پدیاد ی
غم انگیزِ فحشا ،این بار در آب وهوای حاصلخیزی اه ویرانیِ اقتصادی،
افزایش پیدا کرد.
"در پاییزِ سالِ گذشته ایزوستیا ناگهان خوانند گان خودرا اه باهداشتِ
بیش اه هزار هن مطلع کرد که میفیانه خود را در خیابانهای پایتیات
(که پرولترها در آن هندگی میکردند) میفروختند .اساسا بدونِ اینکه
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هیچ تردیدی داشته باشیم دربار ی این که پدید ی تنفروشی میراثای
اه گذشته است ،میتوانیم بگوییم که در اینجا این تنفروشاان نیاروی
تاه ای اه نسلِ جوان هستند .مطمئنا هیچ فردِ منطقی به این علت کاه
این پدید قدمتی به انداه ی تمامِ تمدنِ بشری دارد ،جایگاا ِ ویاژ ای
برای این معضل در شوروی در نظر نیواهد گرفت .اماا ایان غیارِ قابال
توجیه است که در حضورِ پدید ی فحشا ،ما اه پیروهیهای سوسیالیسم
صحبت کنیم .تجدیدِ روابطِ پولی کاه بعاد اه آن صاورت گرفات و لغاوِ
همه ی جیر بندی هایی که مستقیما توسطِ دولات صاورت مایگرفات،
ناچارا منجر باه افازایشِ فحشاا و هام چناین افازایشِ تعادادِ کودکاانِ
بیخانمان شد .هر کجا که صاحبانِ امتیاهاتِ ویژ ای وجود دارد ،چهار
های منفور نیز موجود است.

انحطاطِ استالینیسم
اتحادِ جماهیرِ شوروی تالشِ بینقصی برایِ رهاییِ هنان کرد .این تالش
نیاهی ضروری بود برای اینکه تود بهرورِ مستقیم در مدیریتِ قادرتِ
ایالتی درگیر شود .دولتِ کارگریِ جدید تنها در صاورتی کاه کاارگران
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اقتصاد را کنترل میکردند میتوانست اه منافعِ انقالبایِ کاارگران دفاا
کند .سیاستِ بلشویکی برای هنان شامل یک سیاستگذاریِ گسترد تر،
در بهبودِ آموهشِ فرهنگی و باسوادکردن تود های شوروی و آماد ساهیِ
آنها بود .تا برای وظایفی که تاریخ بر عهد ی آنها گذاشته باود آمااد
شوند .به عالو  ،به خاررِ فقر و بدبیتی و سطحِ فرهنگی بسایار پاایینی
که وجود داشت ،بلشویکها مجبور بودند به ربقاتِ دیگری تکیه کنناد
تا بتوانند ماشینآالتِ دولتی را به حرکات درآورناد .لناین و یااراناش
دریافتند که این یک جنب علیهِ همان و تاریخ اسات ،بارای هنادگی یاا
مرگِ انقالب .حقیقت این بود که پرولتاریاای روسایه باهتنهاایی بارای
کنترلِ دولت عقبماند و ناتوان بود .اینکه ربقهی کارگرِ روسیه سطحِ
فرهنبِ خود را رشد دهد موضوعی بسیار حیاتی بود .و موضاو ِ مهام و
حیاتیِ دیگر این بود که انقالب بتواند در سطحِ بینالمللی گسترش یابد.
اگر این نبرد به شکست منجار شاود پاس انقاالب در روسایه شکسات
خورد است.
در این وضعیت ،مرگِ لنین در  ،9131رونادِ باوروکراتیز ای را تساریع
بیشید که اه قبل در رهبریِ شوروی و بدنهی حزب مشاهد میگشت.
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همهی سطو ِ عالی توسطِ استالین رهبری میشدند .کسای کاه هادفِ
اصلیاش حفظِ امتیاهات بود ،اه چشمانداهِ انقالبِ جهانی دست شسته و
اکنون رالیهدارِ انقالب بود .خشکساالی و جنابِ داخلای ضاربههاای
هیادی به بهترین مهر های پرولتاریا وارد نمود و حضورشاان در شاوراها
کاهش پیدا کرد بود .افرادی که سابقا نقشهای فرعی داشاتند اکناون
به سمتهای عالی را یافته بودند .استالین در آغااه اه سیاساتِ NEP
حمایت کرد و آهادیِ سیاسی و اقتصادی به افرادِ درگیر در ایان برناماه
داد .در واقع اجرای ن با اِعطای امتیاهِ انحصاریِ الهم به سارمایهداری
برای نجات ِانقالب امکانپذیر شد بود .این سیاست باهعناوانِ اقادامی
موقت در نظر گرفته شد .درحالیکه در غرب همهگان انتظاارِ موفقیاتِ
انقالب را داشتند اما این برنامه را یک عقب نشینی دانستند هیرا دولاتِ
کارگری را اه عناصرِ اقتصادِ باهار میدانستند .اه سالِ 9133همانیکه ن
معرفی شد بود تعدادِ خانههای مسکونی و کودکِستانها رو به کااهش
رفت تا اینکه به سرعت به وضاعیتِ ناامعقولِ  1.1مکاان باه اهایِ هار
 9111هن رسید .مقاالتِ هیادی در روهنامهها به ویژ در "کمونیتسکا"
منتشر شد کاه تارسِ کاارگرانِ خادماتِ عماومی را در ماوردِ آیناد ی
نامطمئنِ کاریِ خود تصدیا میکرد.
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با چرخشِ استالین به سمتِ صنعتیساهیِ اجباریِ بعاد اه ساالِ 9131
بیکاری کاهش یافت .اپوهیسیونِ چ به رهبریِ تروتسکی رر ِ صنعتی
ساهیِ استالین را یک ریسکِ بزرگ قلمداد مایکارد کاه بادونِ درنظار
گرفتنِ پیشینیهی اقتصادِ روسیه رراحی شد است .اقتصاادِ روسایه در
آن همان هم چنان مبتنی بر کشاورهی بود .با این وجود صانعتیسااهیِ
گسترد و متحورانه با سرعتی هیاد اجارا شاد .در ساالِ  9131بیکااری
 9.11میلیون بود که به  9.1میلیون در آوریلِ  9111رسید و در اکتبارِ
 9111به سیصد وسی هزار نفر کاهش یافت .تمامِ اینها بدونِ درنظار
گرفتنِ خدماتِ اجتماعیِ مناسبی بود که بارِ ساعتهای راوالنیِ کاار و
کارِ خانهگی را سبک میکرد .استالین برای صنعتیکاردنِ شاوروی هار
چیزی را قربانی مینمود تا نشان دهاد مادلِ باهاصاطال سوسیالیسامِ
واقعی در روسیه اجرا میشود و می خواست برتریِ خاود را باه نماایش
گذارد .منابعِ مادی و انسانیِ در ساختنِ روسیهی صنعتی متمرکز شدند
اما این تمرکز بدونِ ایجادِ هیرساختهاای آموهشای و اجتمااعی ایجااد
گشت .هیرساختهایی که باع

می شد به کیفیتِ تولید همانندِ کمیاتِ

آن اهمیت داد شود .برنامهی صنعتیساهی بر صانایعِ سانگین تمرکاز
یافت و هنانِ بسیار کمی در آن مشغول بهکار بودند .در این هماان هناان
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عمدتا در صنایعِ سنگین یا انجامِ کارِ خانهگی اشتغال داشتند .جِنوتدِل
تنها موسسهای که در آنهمان میتوانست شرایط را بهبود بیشد اه بین
رفته بود و بیفاید تلقی میشد .در واقاع ایان نهااد باعا ِ بسایاری اه
دستآوردهای بزرگ برای هنانِ ربقهی کارگر بود است .ایان موسساه
پیشِ روهنامهی هنان را افزایش داد بهروریکه در سالِ  9131حاداقل
 91روهنامه با تیتراژی باالی  111111توهیع میشد .کارِ ایان موسساه
ساهماندهیِ آموهشِ سیاسی بود که سببِ مشارکتِ  3.1میلیونیِ هناان
در سالِ  9131شد .بهعالو نقشی کلیدی در افزایشِ تعدادِ نمایند گانِ
هنِ شورا و هنانی که به حازبِ بلشاویک پیوساته بودناد داشات .انجاامِ
وظیفه برای جِنوتدِل بهویژ در شرق بسیار دشاوار ماینماود .موسساه
کارهای بزرگی در یاریِ هنان برای آهادی اه ستمِ حجاب و انزوایی که در
خانه به آن دچار بودناد انجاام داد .ایان کارهاا سااد نباود ،در ماواردِ
بسیاری هنانِ جوان بهای گزافی باباتِ آن مایپرداختناد و صارفا بارای
شرکت در جلساتِ انجمنهای هنان مورد ضرب و شتم قرار میگرفتناد.
در سالِ  9131در اهبکستان  311مورد قتلِ هنان توسطِ پدران ،شوهران
یا برادرانِشان گزارش شد .دلیلِ قتل شرکتِ هنان در مباره برای رهاییِ
هنان بود.
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برای تضمینِ آهادیِ عملِ بیشتر در استیدامِ هنان در مشااغلِ صانعتیِ
سنگین الهم بود که موسسه جِنوتدِل اه میان برداشته شود .آنها اعالم
کردند که اکنون به رهاییِ هنان دسات یافتاهایام و موسساه را تعطیال
کردند .اکنون قسمتهای میصوصی اه رر های صنعتی به هنانِ کارگر
اختصاص یافت اما حداقلِ خدماتِ اجتماعی برای آناان در نظار گرفتاه
شد .در مواردِ بسیاری ،تقسیمِ کارِ تارییی بار مبناای جنسایت دوباار
آشکار گشت .به عنوانِ ممال تعادادِ وعاد هاای عصارانهای کاه توساطِ
رستوران های دولتی برای کارگران مهیا میشد شاید میتوانسات فقاط
پاسخگوی  111111نفر باشد و هناان  1میلیاون کاارگرِ دیگار مجباور
بودند غذا درست کنند .در لِنینگراد ،جایی که  11111هن کارِ بیرون اه
خانه را آغاه نمودند تنها یک شیرخوارگا تاسیس گشت.
تااالش در جهاتِ آمااوهشِ هنااان باایمعنااا شااد و آنهااا مجبااور بودنااد
سینرانیها را برای انجامِ کارِ خانه تارک کنناد .هناانی کاه در اولاین
برنامهی پن ساله واردِ باهارِ کار شدند اکمرا در ناهلتارین مراتابِ کااری
اشتغال یافتند .در سالِ  9131در لنینگراد  11.1درصدِ هنان پایینترین
سطو ِ نیروی کارِ واجدِ شرایط را تشکیل می دادند؛ در مسکو نیاز ایان
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رقم به  11درصد میرسید ودر مناراِ دور افتاد تر درصدهای بااالتری
وجود داشت.
اکنون با توجه به شرایطِ اضطراری ،تعدادِ هنانِ کارگر افزایش ماییافات
اما این هنان بادونِ گذارنادنِ کاارآموهیهاای الهم کاه بهباودِ کیفیاتِ
محصول را تضمین می کرد واردِ باهار کار شدند .حزبِ بلشویکِ لناین و
تروتسکی خود را متعهد به ریشهکن نمودنِ اساتممارِ مضااعفِ هناان در
جامعه و خانواد کرد بود .بوروکراسیِ استالین با سیاستگذاریهاایش
اکنون به را دیگری میرفت و تنها برخی جنبههای استممار را برجسته
میکرد .مسئولینِ جدیدِ شوراها که در این همان اه تود ها جدا شاد و
مسااتقل اه مااردم عماال ماایکردنااد دریافتنااد کااه الهم اساات کنتاارلِ
شدیدتری بر جامعه داشته باشند .آنها دریافتناد کاه مادلِ باورژواییِ
خانواد برای رسیدن به این هدف بسیار مفیاد اسات .مادلِ باورژوایی،
ربقهی کارگر را به واحدهاای خاانواد گایِ میصاوصباهخاود تقسایم
میکند و آنچه را که دولات اکناون قاادر باه انجااماش نیسات در آن
میجوید .خانواد جایی بود که کارگر مجبور میشد مشکالتِ اقتصادیِ
خود را با اقداماتی مملِ کاهشِ بودجه ی خانواد  ،برد گیِ هن و بچههاا،
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منزویکردنِ آن هاا در واحادِ خاانواد و ممانعات اه مشاارکتِشاان در
فعالیتهای سیاسی حل کند .بنابراین مدلِ خانواد ی بورژواهی ابازاری
در جهتِ جلوگیری اه میالفت در برابرِ بوروکراسی شد.
"این عقبنشینی نهتنها به شیو ی هشت و ریاکاراناهای خاود را نشاان
ی اقتصاا ِد آهناین هام فراتار
ت ضارور ِ
میدهد بل که مسالما اه مطالباا ِ
میرود .یکی اه دالیلِ باهگشت باه ایانگوناه اشاکالِ باورژواهی ،ماننادِ
پرداختِ نفقه ،نیاهِ ربقهی حاکم به عمیاکردنِ قوانینِ بورژواهی اسات.
در حالِ حاضر بدونِ شک قانعکنند ترین انگیز ای کاه پشاتِ پرساتشِ
خانواد میباشاد ،نیااهِ بوروکراسای باه رواباطِ سلساه مراتبایِ ثابات و
همچنین (نیاهِ بوروکراسی) نظم بیشیدنِ به هند گیِ  11میلیون جاوان
است .جوانانی که نقطهی اتکایی برای این قدرت و نظام باشاند و اه آن
حمایت کنند .
"اکنون بوروکراسیِ استالینی شرو به حذفِ تمامِ قوانینی کارد اسات
که در ابتدا توسطِ بلشویکها معرفی شد و به هن و مارد اجااه مایداد
درکِ کاملی اه تواناییهای بالقو ی خود داشته باشند .همجنسگرایی و
تنفروشی در  9111جرائم جنایی اعالم شدند و مجاهاتِ حداقل  1سال
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هندان برای آن تعیین گشت .در 9111سقطِ جنین غیرقاانونی اعاالم و
رالقگرفتن برای کارگرانِ معمولی سیت و بسیار پرهزینه شد.
«با آشکار گشتنِ کمبودها برای ارائهی خدمات به هنانی که مجباور باه
سقطِ جنین باا کماکهاای پزشاکیِ الهم و مراعااتِ اصاولِ بهداشاتی
هستند ،دولت مجبور شد تغییرِ روشِ هوشمندانهای انجاام دهاد و باه
سمتِ غیرِقانونیکردنِ سقطِ جنین برود .یکای اه اعضاای عاالیرتباهی
دادگا ِ شوروی ،سولتز ،که یک متیص

در مساائلِ مرباو باه اهدواج

است میگوید اساسِ محدویتهای آیند برای سقطِ جنین این است که
جامعهی سوسیالیستیای که در آن بیکاری مطلقا وجود ندارد و  ...و ،....
یک هن هیچ حقی ندارد که "لذتهای مادری " را نپذیرد».
به نظر میرسد این آقایان کامال فراموش کرد اند که سوسیالیسم بارای
اه بین بردنِ علتهایی بود که هنان را مجبور به سقطِ جنین مینمود نه
ایاانکااه بااه یاااریِ دخالااتگااریِ پلاایسِ ملعااون در آنچااه مربااو بااه
خصوصیترین حوه ی هندگیِ یک هن است ،آنها را به اجبار به سامتِ
"لذتهای مادری" سوق دهد.
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بوروکراسی حااال سایلِ مطبوعااتی را باا تبلیغااتی در ساتایشِ اهدواج،
هیباییِ بچه هایی و خانواد آغاه کرد بود و اخالقی کمونیستی را تبلیا
میکرد که صرفا در تقابل با "عشااِ آهاد" در باورژواهی باود .در ساالِ
" 9111قانونِ اهدواجِ عرفی" دیگر به صورتِ قانونی به رسمیت شناخته
نشد ،درحالیکه این نو اهدواج قبل اه دههی  31نیز بهعنوانِ یک عملِ
قانونی رسمیت داشت .آگاهیِ دربار ی برابریِ دو جنس در این دور به
شدت ناق

و سانسورشد بود.

پیروهیهای پیاپیِ اتحادِ جماهیرِ شوروی بر ناهیهاا در جنابِ جهاانیِ
دوم ثباتِ بیشتری را برای دولتِ شوروی تضامین مایکارد .باا وجاودِ
سررانِ بوروکراسی که جامعاه ی شاوروی اه آن در رنا باود برناماهی
اقتصادی توسعه ی شگفت آوری را موجب شد که در اقتصادِ بااهار قابالِ
تصور نبود .این رشدِ اقتصادی به سیستم این امکاان را داد کاه میازانِ
مشیصی اه حمایتِ تود ها را بهدست آورد .همهی تالشهای بیشامارِ
حزبِ بلشویک برای دخالتِ مستقیمِ تود در حزب و کارِ شوراها ،اکنون
اه حافظهها پاک گشته بود.
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با وجودِ نقشِ ارتجاعیِ بوروکراسیِ استالین ،به خاررِ برنامهی اقتصاادی
که انقالبِ اکتبر معرفی نمود ،هنان شرو به ایفای نقشهای مهامتاری
در جامعه کردند .در دههی  11و  11تعدادِ هنانی که در اتحادِ جمااهیرِ
شوروی تحصیالتِ دانشگاهی داشتند تنها اه  1کشورِ فرانساه ،فنالناد و
ایاالت متحد بیشتر بود .قوانینی که تصویب شد شرایط هنان را بهباود
بیشید .کار در معادن و شبکاری برای هنان ممنو شد .بین سالهاای
 9111تا  9119تعدادِ کالسهای پیشدبستانی اه یک و نیم میلیون نفر
به بیش اه  1میلیون نفر افزایش یافت .این تغییرات به منظورِ تشاویا و
دادنِ فرصت به هنان برای اشتغالِ خارج اه خانه بود .رباِ آمار ،در سالِ
 9119تعدادِ هنان در رشتههای پیراپزشکی و مدارسِ دولتی  11درصادِ
نیروی کار بود در حاالیکاه  11درصاد کتاابدارهاا هن بودناد .بهباودِ
بهداشتِ عمومی اه رریاِ خدماتِ بهداشتِ ملیِ رایگان امید به هنادگی
را در هنان افزایش داد به گونهای که اه میزانِ اندکِ  11ساال در 9131
به  11سال در  9111افزایش پیدا کرد .مارگ و میارِ کودکاان نیاز 11
درصد کاهش یافت .این نتای مزایای اقتصادِ برنامهریزیشاد را نشاان
میدهد .اگرچه پیشرفتهایی در استانداردهای هندگیِ کشورهای غربای
در همین دور صورت گرفت اما مقایسهی آن با تغییراتِ کالنی کاه در
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اتحادِ جماهیرِ شوروی رخ داد غیرِممکن است؛ بهویژ ماا بایاد در نظار
بگیریم که کشورهای غربی اه سطحِ اقتصادیِ باالتری کارِ خاود را آغااه
نمودند .در دور ای بهعلتِ تسلیمشادنِ کامال در برابارِ قاوانینِ اقتصاادِ
باهار ،همهی مزایای ناشی اه رشدِ اقتصادی بهتادری اه باین رفات ،باه
ت
ناچار همه ی دست آوردهاای گذشاته رهاا شاد و جامعاه باه بربریا ِ
سرمایهداری باهگشت .ما اینجا نقل قولی اه کتابِ تاد گرانات درباار ی
روسیه میآوریم:
«حرکت به سمتِ سرمایهداری باه سارعت دساتآوردهاای گذشاته را
معکوس ساخت ،هنان را تحتِ ناامِ ریاکاراناهی "خاانواد " باه موقعیاتِ
برد گانیِ فرومایه به عقب باهگرداند .بزرگترین بیشِ بحران باری است
که بر دوشِ هنان گذارد شد .هنان با اجتنابِ دولت اه پرداخاتِ مزایاای
اجتماعی ممل مزایای بچهداری و هایمان در واقع غارت شدند .باا توجاه
به این واقعیت که در چند سالِ پیش هنان  19درصاد اه نیاروی کاار را
تشکیل میدادند و  11درصد هنان شاغل بودند؛ رشاد بیکااری باه ایان
معنا است که بیش اه  11درصد کارگران ِبیکارِ روسی هنان هساتند .در
برخی منارا این رقم به  11درصد میرسد.
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اضمحاللِ خدماتِ اجتماعی و افزایشِ بیکاری به معنای ایان اسات کاه
همهی منافع اقتصادِ برنامهریزیشد برای هنان به گونهای نظااممناد اه
بین رفته بود.
در رژیمِ گذشته دستمزدِ هنان  11درصدِ دستمزدِ مردان بود که ایان
رقم اکنون به  11درصد رسید بود .گرداندنِ خاانواد در اهای دریافاتِ
حقوق که در اتحادِ جماهیرِ شورویِ قبلی دشاوار ماینماود ،اکناون باا
افزایشِ بسیار هیادِ فقر کامال غیرِممکن بود .بنابراین هنان قرباانیِ اصالیِ
این رژیمِ ارتجاعی هستند».
سینان مارکس و انگلس در کتابِ " خانواد ی مقدس" تا پیش اه ایان
صحتِ خود را بدینگونه اثبات نکرد بود:
« تغییراتِ یک دور ی تارییی هموار میتواند باا پایشرَویِ هناان باه
سوی آهادی تعیین شود ،هیرا دراینجا ،رابطاهی هن و مارد ،ضاعیف باا
قوی ،غلبهی ذاتِ انسانی بر خویِ حیوانی آشکارتر اسات .رهااییِ هناان
معیارِ آهادیِ جامعه است».
بدترشدنِ وضعیتِ هنان در سرمایه داری ،نیاه باه اداماهی مبااره بارای
سرنگونکردنِ این سیستمِ اقتصادی و اجتماعی را نه فقط در یک کشور
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بلکه در سراسرِ جهان نشان میدهد .اکنون سرمایهداری جامعاه را باه
عقب میراند و مستقیما مسئولِ ظهورِ عناصرِ بربریت در جامعاه اسات.
در حالِ حاضر گذار به جامعهی سوسیالیستی تنها را ِ حل است.
 91جوالیِ 3113
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