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  لوئيز اُوِشی: نويسنده
  رھا اسدزاده:  ازبرگردان

  ٢٠١۴ مارچ ٠٩

  ]١[زنان در انقالب روسيه

 تبعيِض جنسی وارد آورد که   به  سختیۀضربخوِش دگرگونی ساخت و چنان گِی زنان را دستانقالب روسيه زند 

  .ھرگز پيش از آن تجربه نشده بود و پس از آن ھم نشد

حق سقِط جنين، به رسميت شناختِن ازدواج مدنی، حق : ١٩١٧بروھای پس از انقالب اکت آوردھای زنان در ماه دست

شان، به رسميت  ِن تحت سرپرستی اجتماعی برای مادران و کودکاۀقيد و شرط، حق دريافت کمک ھزين طالِق بی

لغِو  ُمزِد برابر، مرخصِی با حقوق در دوراِن حاملگی،ھای رسمی، حِق دست ارج از ازدواجشناختِن حقوِق متولديِن خ

ھا و مراقبت از  یئشو ھای عمومی و لباس ِی آشپزخانهگذارِی اولين مراکِز دولت چنين پايه قيموميِت والدين، ھم

  . که تا نُه دھه پس از آن ھم در مناطِق ديگِر جھان به نحوی کامل به دست نيامده است  استئیھا کودکان، نمونه

ثير مشارکت انبوھی از زنان أدر واقع ت. باشند برانداز بودند اما تنھا قسمتی از ماجرا می  بنيان ھا اگر چه اين پيروزی

و  داشتند  ناپذير وا می توصيف شرايِط   را به کار در ھا  که آنئیساؤدوشادوِش مردان در نبردی انقالبی عليه تزار و ر

 ۀانقالب در دگرگونِی آگاھی و موقعيِت زنان در جامع کردند چيزی کمتر از  ھای جنسيتی تشويق می داوری پيش به 

  .روسيه نبود

ھا و رفتارھا  هھای عظيمی درديدگا  کارگر به ناگزير به چنان دگرگونیۀ طبق ل جامعه از سویوبه دست گرفتِن کنتر

زناِن کارگر بودند که به علت . شدگان ھستند ھای سرکوب انجاميد که مصداق مدعای لنين بود که انقالبات در واقع جشن

 در طول خياباِن پتروگراد و تشويِق ئیکاراِن مرِد خود و تعطيل کردِن کار و راھپيما به اخطارھای ھمئیاعتنا بی

  . را سبب شدند١٩١٧ بروریوقوع انقالب فھا  ديگران به پيوستن به صِف آن

آالت را به حاِل خود رھا  ھا به صورِت جمعی ابزارھا را به زمين گذارده و ماشين دھد که چگونه آن گزارشی شرح می

چه که در  ای ديگر حرکت کردند، زنان با ھر آن ای به کارخانه مل و عامدانه به صورِت گروھی از کارخانهأکردند و با ت

ای  ای به کارخانه  از کارخانه) برفۀگلول سنگ،(توانستند در و ديواِر کارخانه را ھدف بگيرند  اشتند و با آن میدست د

  .آوردند ھا را به اشغاِل خود در می رفتند و آن ديگر می

يل ھا کاتاليزوری برای پيوستِن کارگراِن ديگر به اعتصاب شد بلکه سرآغازی شد برای تشک نه تنھا اقداماِت آن

 قربانی ۀمندان آماد سا و جنگ؛ يعنی چيزی که ثروتؤ رژيم، رنبرد فراخواندنساختارھای دمکراتيک به منظور به 

بر اين ساختارھا که به نام شوراھا وبا انقالِب اکت. شماِر بيشتری بودند کردِن تعداد بيشماری از کارگران و فقيرتر کردِن 

  .سيِس دولِت دموکراِت کارگری گرديدندأداری و ت ای حاکميِت سرمايهشوند قادر به براندازِی بقاي شناخته می
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دادند و بنا بر   تشکيل می- درصد۴٠ افزون بر -به علت وقوع جنگ؛ زنان، ميزان قابل توجھی از کارگراِن روسی را

کت در شوراھا داوطلبانه جا که شر از آن. آمد کننده در پيروزِی انقالب به شمار می نييھا عاملی تع  مشارکت فعاِل آن اين

  .ھا بسيار مھم بود ديگر دروِن جنبش برای نايل شدن به پيروزی بود، رواِج احترام، برخوردھای برابر با يک

سختی که در دوراِن پيش از انقالب به عنوان  ھاِی جنسِی جان داوری  بسياری از پيش اين وضعيت منجر به آن شد که

اين ديدگاه که زنان بنا بر سرشِت خود به قلمرِو خانه و پرورِش . ر سؤال بروندزيامری مسلم پذيرفته شده بودند 

  .داد شد چون چيزی مخالف با منافِع کارگران قلم بَری کنند ھم ھا بايد از اقتداِر مردان فرمان فرزندان تعلق دارند يا آن

يکی از مواردی «: او گزارش داد. ثير را در طی مالقاتی با جواناِن انقالبی مشاھده کردأ بلشويک اين ت يک زن فرمانده

ه بايد دوختن را که چرا ھم«: سپس يک رفيق جواِن بلشويک پرسيد. که ھمه بايد آن را فرا بگيرند دوختن است

 شلواِر ھمسرانشان نخواھند ۀتِن دکم دخترھا بايد قادر به دوختن باشند چرا که در آينده قادر به دوخاً بياموزند؟؟ مسلم

  »بود، پس چرا ھمه ياد بگيريم؟

ن جھيدن از ئين رنجش خود را با باال و پاا حاضرۀاين کلمات موجی از رنجش به پا کرد، نه تنھا دختران بلکه ھم«

 و حمايت از ءقا شلوارھا را بدوزند؟؟ آيا منظورت ابۀھا بايد دکم منظورت چيست که زن ».ھايشان بروز دادند نيمکت

جوانی که ادعا کرده بود که تنھا زنان دوختن را بايد بياموزند !! اِر اوگاست؟؟ زن، رفيِق مرد است نه خدمتگِی زنان  برد

  ».نشينی شد مجبور به عقب

چنين  ھا ھم آن.  بودند١٩١٧ھا متعھدترين نيروی سياسی در جھِت به دست گرفتِن قدرِت کارگران در ساِل  بلشويک

ھا در ميان دو بخش از  آن. گانی بودند که بيشترين تالِش خود را معطوف به سازماندھِی زناِن کارگر کردندار

ھا و ادبياِت  شوی و ھمسراِن سربازان دست به سازماندھی زدند و به انتشاِر جزوهختھای زنان، زناِن ر ترين اليه تحتانی

ھا به پيوندی که بيِن  بلشويک. رگر بود مبادرت ورزيدندھا بررسی وضعيِت خاِص زناِن کا ديگری که موضوع آن

  .وجود دارد آگاھی داشتند  زنان ئیسرنوشت قدرِت کارگران و رھا

يک . بر شرکت کردند، به گارِد سرخ ملحق شدند و دريورش به کاِخ زمستانی شرکت داشتندوزنان در خيزِش انقالِب اکت

ميقی که ثيرات عأاو از ت. ِر ھماھنگِی تراموا در پتروگراد در طول قيام شددا  عھده- تراموا الکساندرا-کارگِر بلشويک 

 فروريختن بود و من از ۀگِی رايج و ھر روزه در آستان  آن زند«: ن داشته صحبت کرده استاانقالب بر روی او و ساير

  .»ويرانِی آن به وجد آمده بودم

ھا دستاوردھای  ستالين تمام بقايای قدرِت کارگران و به ھمراه آنضِد انقالِب . سرانجام دستاوردھای انقالب از بين رفت

 و نه آن بصيرتی ١٩١٧اما اين نه به معنای نفِی دستاوردھای انقالب کارگرِی . کسب شده برای زنان را از بين برد

  .ما ارزانی کردندھای نابرابرِی اجتماعی به ھای انقالِب پرولتری برای مواجھه با تماِم شکل  قابليتۀاست که دربار

 کارگر به خصوص زناِن ۀھا در مورد انقالب، گرايش به ناديده گرفتن و کم اھميت جلوه دادِن نقش تود ترين بررسی رايج

ی و تشويق به ئ اعتبارسازِی سياسِت راديکال و کنِش توده  بیھای تاريخی معموالً  گونه بررسی قصِد اين . کارگر دارد

داری   ثابت کرد که بديِل ديگری در برابِر سرمايه١٩١٧اما رويدادھای انقالِب . باشد موجود میتسليم در برابِر وضعيِت 

  .موجود است

نبرد ديدگان و کمک به شکل دادن به جامعه در طوِل نبردھای انقالبی، چگونه به  مِن ست به ميدان آمدۀھا شيو آن

نگِی ضربه وارد کردن به قلب و تمام سطوح و اشکاِل ستم چگو ی، ئ ھای جنسيتی در مقياِس توده داوری  پيشفراخواندن

 زنان متعھد ھستند ئی کسانی که به رھاۀدرِک اين نکته برای ھم. دھند کارگر را نشان میۀو فرودستی از سوِی طبق

  .ضرورت دارد
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  :ای است از  اين مقاله ترجمه]١[

Women in the Russian Revolution  

Louise O’Shea | 12-Feb-2014 

  
  :يادداشت

د آزادی ا از رون ه درک م ری و واضح است ک ته، براب ی نقش زن در شوروی گذش سمت نف ه خصوص در ق   مثبت و ب

  . نويسندۀ اين مطلب يکی نيستبا درکسازندۀ ستالين در آن زمينه 
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