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 Political  سياسی

  
  ليال پرنيان

   ٢٠١٧ نومبر ١٠
  

  ! زنان را گشودئی انقالبی که فصل رھااکتوبر،

  

   

 زنان و مردان کارگر و زحمتکش تحت رھبری لنين و حزب بلشويک توانستند دولت بورژوازی را ١٩١٧ اکتوبردر 

گذاری   نوين سوسياليستی را بنيانۀِاز طريق قيام مسلحانه سرنگون کنند و برای اولين بار در تاريخ بشر، يک جامع

ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی و   و تحول جامعه، در مقابله با نابرابریتغيير توانست در مسير دولت نوين. کنند

ھا و  درس. پيش بردارد ھای بزرگی به ھا بتوانند در سرنوشت جامعه، آگاھانه دخالت کنند، قدم ايجاد شرايطی که توده

انقالبيون در سراسر جھان ۀ ِھمی برای پيشروی ھمگاه م  پس از گذشت يک قرن کماکان تکيهاکتوبردستاوردھای انقالب 

 زنان از ئیتصوری در راه رھا  ھای غيرقابل دولت نوين سوسياليستی برای اولين بار در تاريخ بشريت، گام. است

ش در جھان رخ د کرد که تا آن زمان ھرگز مشابھای به ستم جنسيتی وار مردساالری برداشت و چنان ضربه/زنجير پدر

کاری،  ِامپرياليستی روسيه را که فقر و فالکت، بی -]فئودال[ ۀماند  عقبۀبه گواه تاريخ، آن انقالب، جامع. دنداده بو

، برای اولين بار اکتوبر انقالب ۀدرنتيج. کرد متحول کرد داد می در آن بی... فروشی، فرودستی زنان و  گرسنگی، تن

ھا نفر از  آن، اين انقالب جھان را تکان داد و در مقابل ميليونعالوه بر . مردم توانستند حاکم بر سرنوشت خود شوند

  . کھن و پوسيده گشودۀمردم و نيروھای انقالبی، راھی نوين و واقعی برای دگرگونی جامع

. ناپذير نبود  کسب کنند، رويدادی از پيش مقدر و اجتناب١٩١٧ اکتوبرھا توانستند قدرت سياسی را در  که بلشويک اين

اين انقالب . ای اتفاقی ھم نبود  پديدهاکتوبر.  با حمايت اين يا آن قدرت جھانی نبودئی کودتاۀطلبان رصتيک حرکت ف

ھا فعاليت انقالبی در بين کارگران شھر و روستا و سپس در  ھا طی سال بلشويک. مند بود  تدارکی آگاھانه و نقشهۀنتيج

 که مبارزات کارگران در شھرھای مختلف را به ھم پيوند یئدوران جنگ جھانی اول در بين سربازان و در دل شوراھا
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ھا در بطن مبارزات گوناگون، از اعتصابات  آن. داد، توانستند پايگاه محکمی برای انجام انقالب در جامعه بسازند می

ه کردند، وخيزھا را تجرب افت. ھا حرکت کردند کارگری و اعتراضات دانشجويان گرفته تا قيام مسلحانه، پيشاپيش توده

بندی کردند، مردم را  ھا را جمع تجربه. بارھا شکست خوردند و نيرو از دست دادند، اما از حرکت بازنايستادند

  .پيش رفتند دھی کردند و به برانگيختند، بذر آگاھی افشاندند و سازمان

  

  ای در موقعيت زنان  ريشهتغيير و اکتوبرانقالب 

ای بدون ستم و  ِل امپرياليستی روسيه، دولت انقالبی نوين برای ساختن جامعهبعد از سرنگونی دولت بورژوا ـ فئودا

ای را برای عملی کردن تعھد خود در مورد برابری   آگاھانهۀدولت نوين مبارز. استثمار تمام تالش خود را به کار گرفت

. پيش برداشت  زنان بهئیرھاھای بزرگی درراه  ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی آغاز کرد و گام زن و مرد در عرصه

حق رأی برای زنان به . شد را لغو کردند  که مانع از آزادی زنان میئیھا بار و محدوديت  قوانين اسارتۀھا کلي بلشويک

مان دوره، زنان اين در حالی بود که در ھ. درنتيجه زنان حق انتخاب شدن و يا انتخاب کردن يافتند. رسميت شناخته شد

 بود که زنان حق رأی به دست آوردند ١٩١٨در انگلستان در سال .  حق رأی داشتنداروینمارک و ن دفقط در دو کشور

ًجنين ھم فورا به رسميت  حق سقط. شدند  سال ديگر برای اين حق منتظر می٣٠بايست  و در فرانسه و ايتاليا زنان می

ًياری از کشورھای جھان و مشخصا در برخی که امروزه پس از گذشت صدسال از آن تاريخ، در بس درحالی. شناخته شد

ل زن بر بدن خويش و زنان ھنوز برای دستيابی و يا حفاظت از اين حق اوليه ـ که بخشی از حق کنترامريکااز اياالت 

  .کنند است ـ مبارزه می

 ۀِايمان ھمخدمات بيمارستانی برای ز. دولت نوين انقالبی اصل دستمزد يکسان در برابر کار يکسان را تصويب کرد

پرداخت حقوق قبل از زايمان و بعد از آن پيش گذاشته شد و کار شبانه برای زنان باردار و زنانی که . زنان مجانی شد

احوال و   دين از دولت صورت گرفت و ازدواج و ثبتئیعالوه، جدا به. دار شده بودند، غيرقانونی اعالم شد تازه بچه

ازدواج به شکل ساده و با يک . جای ازدواج مذھبی رسميت يافت واج مدنی بهازد. ل کليسا خارج شدوغيره از کنتر

در سال . توانستند نام فاميل ديگری و يا خود را انتخاب کنند گرفت و ھر يک از طرفين می  راحت انجام میۀپروس

توانستند درخواست  یدھی کردند که ھر يک از طرفين مای سازمان گونه اشت و طالق را به ازدواج نياز به ثبت ند١٩٢۶

. يکسان بودند» مشروع و نامشروع«ازنظر قانون، کودکان . ازدواج کودکان غيرقانونی اعالم شد.  کنندئیجدا

برابری . جای آن تالش شد شرايطی برای از بين رفتن آن به وجود آورده شود شدند و به ھا ديگر مجازات نمی فروش تن

. بخش به تصويب رسيدئيھای مورد ستم نيز قوانين رھا  مورد ديگر گروهدر قانون فقط شامل زنان نشد، بلکه در

وارد » نورم طبيعی« غيرقانونی بود و کسانی که در چارچوبی غير از ئیگرا جنس مثال در دوران تزار ھم عنوان به

آميز در دولت نوين لغو   اين قوانين تبعيضۀکلي. رو بودنده ھای تبعيد روب شدند با خطر اعزام به اردوگاه  جنسی میۀرابط

  . به رسميت شناخته شدئیگرا جنس شد و آزادی ھم

 ۀدر کشورھای پيشرفت. نشده بود يک از کشورھا انجام طور آگاھانه انجام پذيرفت در ھيچ ات بزرگ که بهتغييراين 

ار مردان بر زنان و تصويب قوانين جديد در شوروی به اقتد. داری زنان از نظر قانون با مردان برابر نبودند سرمايه

ھيچ حزب دمکراتيک، حتا در «: درستی بر روی اين حقيقت انگشت گذاشت و گفتلنين ب.  عميقی زدۀکودکان ضرب

مان ¬که ما در اولين سال حکومترا صدم کاری  ھا يک¬ نتوانست طی دھهئیھای بورژوا¬ترين جمھوری¬پيشرفته

 تصويب قوانين به نفع زنان نبود، ۀ تالش دولت نوين تنھا در عرصاما» . انجام دھد،در مورد حقوق زنان انجام داديم

به ھمين منظور، موضوع . زير سؤال بردھا، نقش سنتی زنان را  بلکه در ايدئولوژی و سياست و روابط ميان انسان
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گون در ھا و رويکردھای گونا ديدگاه. طور وسيع در جامعه موردبحث و مبارزه قرار گرفت آزادی و برابری زنان به

ِھا، مجالت زنان،  در روزنامه...  جنسی، ازدواج، خانواده، کارخانگی، نقش زنان در سياست و انقالب و ۀمورد رابط

زد و به  ھای کھنه ضربه می  زنده و پويا بود که به ايدهمبارزه ایاين . وجدل گذاشته شد مدارس و محل کار به بحث

ی که قدمت ئ ھای ريشه  کرد و نابرابریتغييرطور کيفی    سوسياليستی بهۀامعموقعيت زنان در ج. داد ھای نو پا می ايده

  .ھزاران ساله داشت آماج قرار گرفت

روابط . کردند ش در روستاھا زندگی می درصد جمعيت٨٠ را کسب کردند که ھا در کشوری قدرت سياسی بلشويک

در چنين . ًصوصا در ميان زنان گسترده بودسوادی خ بی. مانده رواج داشت ھای عقب اجتماعی، اقتصادی و ايده

. ھا بود تا بتوانند در ھدايت جامعه نقش بازی کنند شان، دادن آموزش و آگاھی به توده شرايطی، يکی از وظايف اصلی

ً حزب در حال حاضر عمدتا انجام کار ۀوظيف«:  اعالم کرد که١٩١٩ سياسی حزب کمونيست شوروی در سال ۀبرنام

 پرولتاريا ۀماند ويژه در ميان اقشار عقب ھای نابرابری و تعصب، به موزشی است تا سرانجام تمام نشانهايدئولوژيک و آ

راضی ] شده بود اتی است که تا آن زمان انجامتغييرمنظور [حزب از برابری رسمی زنان . و دھقانان، از بين برود

ھای عمومی و  خانه  غذاخوری عمومی، رختشویھای نوھا، سال حزب در تالش است تا با جايگزين کردن کمون. نيست

 آگاھانه و ۀ اين برنامۀدرنتيج» . خانگی آزاد سازدۀِزنان را از فشار مادی ناشی از اقتصاد کھن... ھا و  مھدکودک

زنان . ات بزرگی در زندگی زنان ايجاد شدتغييرداری بود   زنان از قيد کار خانگی و بچهئیش رھامند که ھدف نقشه

  . گسستن قيدوبندھای کار خانگی کردندشروع به

ترين زنان در بين کل اھالی شوروی   کشور، اکثر مردم مسلمان بودند و زنان اين مناطق، فرودستئیدر بخش آسيا

طور کل به   پس از انقالب بهۀ تحوالت انقالبی که در مورد زنان در جامعۀن حزب درنتيجآمدند؛ اما فعاال حساب می به

ای از آگاه شدن  ات و نشانهتغييربازتاب اين . ات عظيمی در موقعيت اين زنان ايجاد کنندتغيير توانستند وجود آمده بود،

 در شھر بخارا مشاھده کرد که صد ھزار زن با پاره کردن حجاب و به آتش ١٩٢٧ چ مار٨توان در روز  ھا را می آن

  .کشيدن آن، آزادی و برابری خود را فرياد زدند

والت کيفی که نظام سوسياليستی در زندگی زنان به وجود آورد به پاره کردن زنجيرھای اسارت ھزاران  و تحتغييراين 

ھای گوناگون اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی باز  ساله کمک کرد و راه مداخله و مشارکت زنان را در عرصه

قايسه شدند، م شدت استثمار می ا و مزارع بهھ چندان دور که در کارخانه نۀھای زن شرايط جديد را با گذشت توده. کرد

دانستند و برای حفاظت و تقويت آن حاضر به ھرگونه تالش و فداکاری  درستی دولت خود میکردند؛ دولت نوين را ب می

ھای  ھدف اين بود که توده. فعاليت سياسی و ايدئولوژيک انقالبيون در ميان زنان شھر و روستا بسيار گسترده بود. بودند

شد به  که تحت رھبری حزب کمونيست منتشر می» زنان کارگر «ۀنشري. ن در حيات جامعه آگاھانه ايفای نقش کنندز

ھای زنان کارگر و  اين نشريه بازتاب خواسته. ارگان مرکزی برای سازمان دادن فعاليت حزبی در ميان زنان تبديل شد

 ۀی چون ھشت ساعت کار در روز، موضوعات ويژبه کمک اين نشريه، جلسات بحث بر سر مسائل. کش بود زحمت

» زنان کارگر «ۀن نشريفعاال. دھی شدسازمان... ر، برابری زن و مرد و زنان، حمايت از کودکان و زنان در روند کا

 نماينده ۵٠٠در اين کنفرانس، .  برگزار کردند١٩١٧مبر  نو۶ پتروگراد را در تاريخ ۀ زنان منطقۀ روز کنفرانس دوازده

  .ھای مختلف شرکت داشتند ھا و کارگاه  ھزار زن از کارخانه٨٠انب از ج

برگزاری اين .  بود١٩١٨مبر  زنان کارگر در نوۀدھی اولين کنگرسازمان» زنان کارگر «ۀن نشريتالش بعدی فعاال

.  شدندن حزب به اقصی نقاط کشور اعزامادھی اين کنگره، مبلغبرای سازمان. بال لنين قرار گرفتکنگره مورد استق

گی  ھدف اين بود که در کنگره مسائلی چون دفاع از دولت نوين، مبارزه با برد. زنان دھقان و کارگر را بسيج کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

. به بحث و مبارزه گذاشته شود... فروشی و  داری از کودکان، مبارزه با تن ِخانگی زنان، اجتماعی کردن آموزش، نگه

 درصدشان ١٠ نماينده در اين کنگره شرکت کردند که ١٢٠٠رده، نزديک به  اين تبليغ و ترويج و فعاليت گستۀدرنتيج

کش در اين کنگره نشان داد که ھر چه  شرکت وسيع زنان کارگر و زحمت. دادند گان زنان دھقان تشکيل می را نمايند

لنين ھم در . ی کنند سرنوشت خود و جامعه بازتعيينتوانند نقش مؤثرتری در  سطح آگاھی انقالبی زنان باالتر برود می

اين کنگره شرکت کرد و طی سخنرانی کوتاھی از دولت خواست که ھر نوع محدوديتی در مورد حقوق زنان را ملغی 

او در انتھا، اين حقيقت انکار ناشدنی را اعالم . کند و از زنان خواست که در فرايند تحول انقالبی جامعه شرکت کنند

بخش نشان داده است که موفقيت يک انقالب به ميزان شرکت زنان در آن بستگی  دھای آزا  تمام جنبشۀتجرب«کرد که 

  . زنان را اعالم کردئیبرای اولين بار در تاريخ، رھبر يک دولت تعھد به رھا» .دارد

برای اين امر، . بخش کنگره تشکيل شودئيدر کنگره تصميم بر اين شد که يک سازمان دائمی برای تحقق اھداف رھا

ھای گوناگون در اين راستا به تشکيل   برای تبليغ و ترويج در ميان زنان ايجاد شد و درنھايت فعاليتئیھا  کميسيونءابتدا

» ژنوتدل«ن  فعاالۀ ھمۀوظيف. بود» انيسا آرماند« منجر شد که رھبری آن با ١٩١٩در سال ) دپارتمان زنان(» ژنوتدل«

زنان در روستا، کارخانه و محالت کارگری و دخالت دادن آنان در ن حزبی بودند، آگاه کردن اًکه اکثرا از داوطلب

طور وسيع آگاه و درگير فرايند پيشروی جامعه  که بتواند زنان را به برای اين» ژنوتدل«. زندگی سياسی و اجتماعی بود

 ١٩٢۴در سال  مرکزی ۀطبق گزارش کميت. ھای غير حزبی بودند ايجاد کرد ھای نمايندگان را که سازمان کند، شبکه

تا . کردند گی فعاليت می ھای نمايند  ھزار نماينده در روستاھا در اين شبکه١٠٠ ھزار نماينده در شھرھا و ۴۶٠تعداد 

  .کردند گان فعاليت می ھای نمايند  نزديک به دو ميليون و نيم زن در ارتباط با شبکه١٩٢٨ھای  سال

زمان بود با کارزاری که دولت در  اين ھم. صلی خود قرار دادسوادی را يکی از وظايف ا مبارزه با بی» ژنوتدل«

سوادی در کل کشور  بی. آميز آن داشت برد موفقيت سوادی سازمان داده بود و لنين تأکيد زيادی بر پيش مبارزه عليه بی

س از انقالب  سال پ٩ يعنی ١٩٢۶در سال .  درصد اھالی روسيه سواد داشتند٢٨.۴قبل از انقالب فقط . کرد داد می بی

اين نسبت در .  درصد رسيد۵۶.۶تعداد افراد باسواد به ... باوجود شرايط سخت سياسی و اقتصادی، جنگ داخلی و 

 ۀنشري. دھی کردات گوناگونی را برای زنان سازمانانتشار» ژنوتدل«.  درصد شد۴٢.٧بر   بالغئیميان زنان روستا

ھای داخلی،  توان از بولتن عالوه می به. ارگان تئوريک آن بود» زن کمونيست«. ارگان مرکزی بود» زنان کارگر«

 زنان منتشر ۀ نشري١٨درمجموع . نام برد... و »  سرخئیزن سيبريا«، »نماينده«، »زن دھقان«نشريات محلی از قبيل 

که اين را ھم بايد در نظر داشت .  ھزار نسخه رسيده بود۶٧٠ به ١٩٣٠ھای  تيراژ اين مجالت در سال. شد می

  .ھای اصلی حزب نيز صفحاتی را به موضوع زنان اختصاص داده بودند ارگان

چه نقش و جايگاھی در باال بردن آگاھی زنان داشت و تأثيراتاش بر جامعه، مردان، صفوف حزب و » ژنوتدل«که  اين

در » ژنوتدل«ھای  ه فعاليتفقط بايد بر اين واقعيت تأکيد کرد ک. دولت تا چه حد عميق بود نياز به بررسی جداگانه دارد

مانده و کھنه در  ھای عقب سنت. رو بودنده ن آن با تضادھای گوناگون روبچراکه فعاال. راحتی پيش نرفت ميان زنان به

پدرساالری و . ھای مذھبی کماکان در جامعه نفوذ داشت افکار و ارزش. کردند سختی می برخورد به زنان جان

حتا در صفوف . کرد ھای مختلف بروز می ھای سياسی و فرھنگی به شکل  محيطمردساالری در روابط اجتماعی و

ھا  اين حقيقتی است که درک بلشويک. طلبانه گذاشته بودند محدودنگری وجود داشت ِ مبارزات حقۀزنانی که پا به عرص

ر برخورد به ستم دمکرات متشکل در انترناسيونال دوم ـ د ًخصوصا قبل از انقالب ـ ھمانند ساير احزاب سوسيال

ھای  دمکرات، مبارزه در اين عرصه را به شرايط و خواسته اکثر احزاب سوسيال. ھای اکونوميستی داشت جنسيتی، رگه

 مانند مزد يکسان در برابر کار يکسان و ايجاد ئیطور متمرکز حول شعارھا کردند و به زنان کارگر محدود می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ل دھی و متشکين درک بود که باعث شد از سازمانھم. بردند د را پيش میمھدکودک در محيط کار و امثالھم فعاليت خو

چنين رويکردی صحنه را برای .  رھبری آنان دور بيفتندۀی و در دست گرفتن وظيفئ ھای توده کردن زنان در سازمان

که تدارک و  حال آن. ه بوداعمال رھبری و نفوذ زنان ليبرال و نمايندگان طبقات مرفه در جنبش زنان خالی گذاشت

ھا و  ھای زن در سازمان دھی و رھبری تودهدف انقالب اجتماعی مستلزم سازمانھا باھ  تودهۀدھی گستردسازمان

  .ھا ھم بود ھای آن  زنان و خواستهئی مختص امر رھائیھای گوناگون و پيش گذاشتن شعارھا جنبش

ِای که از جانب زنان غيرکار  اين درک اکونوميستی به ھر مبارزه کوبيد و آن را رد   میئیشد، مھر بورژوا گر انجام میِ

فکر، معلمان و   از جانب زنان طبقات مرفه، زنان روشن١٩٠٨ای که در سال  توان به کنگره برای مثال می. کرد می

 دمکرات روسيه ھم تصميم گرفتند از اين زنان سوسيال. دھی شد، اشاره کرد ن و تشکالت وابسته به آنان سازماپرستارا

الکساندرا کولنتای يکی از . تری از زنان کارگر استفاده کنند ھای گسترده موقعيت برای تبليغ اھداف حزب در ميان بخش

 مخفی برگزار کردند تا نمايندگانی را از بين زنان ۀھا چندين جلس آن. ای در اين کار داشت کادرھای حزب نقش ويژه

 ۴۵ھا فقط توانستند  ھمه، آن بااين. ت در اين کنگره انتخاب کنندھای حزب برای شرک ھای کارگری و شاخه اتحاديه

ھای مختلفی  که تأثيرگذاری بيشتری بر زنان حاضر در کنگره داشته باشند، گروه برای اين. نماينده به آن کنگره بفرستند

ار، نقش زنان در ھای پيشنھادی خود را در مواردی مثل امنيت در محيط ک را جدا از کنگره تشکيل دادند و مصوبه

ھا  حزب سياسی و نياز به مبارزه عليه مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و غيره تدوين کردند؛ اما زمانی که اين مصوبه

ن در مقابل، فعاال.  حاضر در کنگره رد شدۀ نمايند٧٠٠ھا از جانب اکثر    آنۀرا به کنگره ارائه دادند، ھم

مند در راستای  داد که بدون فعاليت آگاھانه و نقشه اين رويداد نشان می. دندن کنگره را ترک کرودمکرات سال سوسيال

شد انتظار  حول مسائل جنبش زنان، نمی] فقط زنان کارگر و نه[ھای زن  بسيج، متحد، متشکل و رھبری کردن توده

. عی قرار بگيرنددمکراسی پاسخ مثبت دھند و در صف اول انقالب اجتما ھا به فراخوان جنبش سوسيال داشت که آن

 ۀِروی خود ـ نظير آنچه در کنگر  و اعالم نظرات و مواضع پيشئیآ ًن حزب صرفا با ظاھر شدن در يک گرد ھمفعاال

  .توانستند موفقيت چندانی به دست بياورند  پيش آمد ـ نمی١٩٠٨

ور و شوق بسياری از زنان ھايش ش ِ ھم حقيقتی است که بعد از انقالب، تحت شرايط مادی جديد که يکی از مؤلفه اين

 ۀ زن شکل گرفت که در نقطۀگيری جديدی نسبت به مسأل ھای کھنه بود، جھت برای گسستن زنجير مناسبات و ارزش

گيری از زبان لنين در  اين جھت. دمکراتيک رايج قرار داست ھا و رويکردھای اکونوميستی و سوسيال مقابل درک

اين . ھای زنان را طرح كنيم ًبنابراين برای ما کامال صحيح است كه خواسته« : با کالرا زتکين چنين بيان شدمصاحبه

اين كار . آن» ِانترناسيونال دومی«و » دمكراتيك سوسيال«ی ا اصالحی به معنۀ حداقل است و نه يك برنامۀنه يك برنام

 مدتی طوالنی پابرجا باقی خواھند کنيم بورژوازی و دولت آن تا ابد حتا برای دال بر آن نخواھد بود كه گويا ما فكر می

.  انقالبی نيستۀ مبارزۀھا و منحرف كردن آنان از جاد ھای زنان با رفرم اين كوششی برای منفعل كردن توده. ماند

ِھای  گيری رشته نتيجه ھای ما يک خواسته. ِبازی رفرميستی نيست وجه يك حقه ھيچ عنوان چنين نيست؛ اين كار به ھيچ به

 احتياجات مبرم و زن ضعيف و محروم در سيستم بورژوازی و عليه تحقيرھای زشتی است كه بايد در عملی است از

دھيم كه از نيازھای زنان و ستم بر زنان آگاھيم؛ از جايگاه ممتاز  ھا ما نشان می با طرح اين. اين سيستم تحمل كند

اھان محو ھرگونه ستم و آزار ھستيم كه به زن نفرت داريم و خو! بله. ھا نفرت داريم  اينۀمردان آگاھيم؛ و از ھم

شود؛ و حتا از خيلی جھات به زن طبقات ثروتمند نيز  كارگر، ھمسر كارگر، زن دھقان، ھمسر يك مرد عادی وارد می

كه ما  خواھيم گواھی است بر اين  بورژوازی برای زنان میۀحقوق و اقدامات اجتماعی كه ما از جامع. شود وارد می

! نه. کنند مآبی كه اذھان را تخدير می ھای قيم ًگيريم؛ طبيعتا نه در نقش رفرميست ھا را در نظر می منافع آنموقعيت و 
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بلكه در نقش انقالبيونی كه زنان را به شركت مساوی در بازسازی اقتصاد و روبنای ايدئولوژيكی ! وجه ھيچ به

   ».خوانند فرامی

گردھا، گرايشات و اقدامات منفی در   شاھد عقبستالينحت رھبری  سوسياليستی شوروی تۀ جامع١٩٣٠ ۀاواخر دھ

ًھای ايدئولوژيک و مشخصا رويکرد به نھاد خانواده   زنان، روابط اجتماعی و ارزشئی مسائل مربوط به رھاۀعرص

بود ھای ذھنی، ن گرد مثل ھر روند تاريخی ديگر بايد معضالت و موانع عينی، محدوديت در تحليل از اين عقب. بود

واقعيت اين است که روند .  دست را در نظر گرفت و جايگاه ھر يک را مشخص کرد عواملی از اين... تجربه و 

ھا به شوروی سوسياليستی زياد   امپرياليستۀوحوش جنگ جھانی دوم، زمانی که خطر حمل ويژه در حول گرد به عقب

ف دولت ِن جامعه در صفوئيناسيوناليستی از باال تا پاھای اکونوميستی دست در دست گرايش  درک.  اوج گرفت،شده بود

ای که زنان را  مانده ًی انتشار پيدا کرد و مستقيما به احياء و تقويت روابط ستمگرانه و عقبئ ھای توده و حزب و سازمان

زنظر ِ جنگ جھانی دوم، اوضاع شوروی سوسياليستی اۀاين واقعيتی است که در دور. داد خدمت کرد آماج قرار می

د، اما اين امر ش ازپيش توجه می بايد به اين عرصه بيش ای بود که برای جلوگيری از گرسنگی مردم می گونه اقتصادی به

 آنان ئی، موضوع زنان و رھائیگرا اين تقليل. دھی شد که ھمه و ھر چيز به اين موضوع تقليل داده شد ای سازما گونه به

 ميھنی، ۀدر خدمت به وظيف» طبيعی«عنوان امری  ِ، موضوع توليدمثل زنان به آنۀرا تحت تأثير قرار داد و درنتيج

اين عملکرد و نگرشی که پشت آن بود، اھميت و جايگاه مبارزه . جنين از آنان باز پس گرفته شد ستوده شد و حق سقط

ا نھاد؛ دستاوردھای عليه ستم جنسيتی در انقالبی کردن مداوم و دگرگونی و پيشرفت جامعه را کمرنگ کرد و زير پ

 در کل جامعه ئیانقالب سوسياليستی را تضعيف کرد؛ و بستر را برای رشد روابط ستمگرانه و نيروھای بورژوا

  .تر کرد آماده

 آگاھانه ۀکاھد که حاصل چند دھه مبارز ای از اين حقيقت نمی گرد جدی و نقاط ضعفی که برشمرديم، ذره اما اين عقب

ات عظيم در تغيير نوين سوسياليستی تحت رھبری حزب کمونيست شوروی، ۀالب و تولد جامع اول انقۀًخصوصا در دھ

مردساالری رخنه کرده بود، /ای که تا اعماق آن پدر انقالب سوسياليستی باعث شد جامعه. موقعيت فرودست زنان بود

نانی که با پشتيبانی و رھبری ز. ھای نوين در سراسر کشور سر برون آورد ھای روابط و ارزش شخم زده شود و جوانه

 ۀ و تحول جامعه شکوفا شدند، ميوتغيير جمعی گذاشتند و در فرايند ۀ زندگی اجتماعی و مبارزۀدولت نوين پا به صحن

 ۀ ھمئیکرد و به رھا ای فارغ از ستم و استثمار تالش می اين دولتی بود که برای ساختن جامعه. ھا بودند ھمين جوانه

 که شوروی يک کشور ئیھا  در سالاکتوبر انقالب ۀ که زنان درنتيجئیدستاوردھا. ر جھان متعھد بودھا در سراس انسان

 زنان و ئیتر از آن دوره در جھت رھا ھای رفيع سوسياليستی بود به دست آوردند، سکوی مھمی است برای پرش به قله
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