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٢  

 

   زنناتاشا و روز جھانیِ 

اما . يک سال به زندان افتاد گير شد و برای حدوِد  دوباره دستناتاشا ١٩٠٩ چدر آغاِز مار. ھاِی وقايِع سياه آغاز شد سال

در آن .  عليه او از سوِی مقاماِت تزاری چنان ناشيانه تنظيم شده بود که حتا دادگاِه تزاری او را تبرئه کردا دعوۀاقام

زندگی در سن پترزبورگ خيلی زود ايماِن راسخ او .  به خود راه نداد دلی شک و ترديد و نه دو نه ناتاشاھاِی دشوار  سال

  .را در احياِی سريِع جنبِش انقالبِی روسيه مسلم کرد

جای او » مولوتف. م. و«گيرِی پس از دست. ھا پيدا کرد بلشويک کارزاِر ھيأتگاِه مھمی در  جايناتاشا، ١٩١٢مبِر در دس

گونه شرح  ھاِی او در اين پست را اين  فعاليتپراودارفقاِی مشغول در .  گرفتپراودا تحرير ھيأتدبيِر   سررا به عنوانِ 

  :دھند می

گی ناپذير يک کارگِر پر انرژی و خست  و  تحريرھيأتاو دبيِر .  تحرير ما پيوستھيأت به ١٩١٣ در ساموئيلو وارفيق "

 شھر چند سبک.  ناِم مستعار بودند و باقی باءھا بدوِن امضا ، بسياری از آننوشت بسياری از مقاالت را خوِد او می. بود

نوشت و به  ای قابِل درک برای توده و در سطِح خواننده می ش را ھميشه به شيوهنواخت بود، مقاالت تا حدودی يک

  ".گفت  پرولتری مطرح بود پاسخ میۀھای بسياری که در زندگی و مبارز پرسش

کاِر بسيار .  نبودپراودا در ساموئيلو واترين بخش از کاِر رفيق   تحرير مھمھيأتياری در کارھای   ھمنوشتِن مقاالت و

ای بود که انعکاِس صدا و احساساِت   کارگران تقريباً تنھا وسيلهۀدر آن روزگار، روزنام. دبيری بود تِر او سر مھم

 به روزنامه فرستادند و خودشان به دفتر ئیھا ان نامهصدھا نفر از کارگر. ساخت ھا را ميسر می کارگراِن کارخانه

گاِن  نمايند: شدند دسته وارد می کارگران دسته. يک کندوِی عسل شده بود دفتِر محقِر روزنامه مثِل . آمدندمی روزنامه 

نيز آمده بودند تا ھا  ھای منتفع و کارگراِن کلوب ھای کارگری، سوسياليست گاِن اتحاديه ھاِی در اعتصاب، نمايند کارخانه

ی محبوب  پراودا"ھا در مبالِغ کوچک برای  ھای کارگری در کارخانه انجمن. شرايط کار و زندگی خود را بازگو کنند

  .آوری کرده بودند پول گرد" ما
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اغلب کارگران . ماندند ھا  منتظر می شان و پاسخ به امکاِن انتشار آن ھای تابی برای بررسِی شعر کارگراِن شاعر با بی

گِی گون خواستند در مورِد چه يا می گفتند و   قلدر میئیس و کارفرمائياند، از سرکارگر، ر  به ديواِن دادخواھی آمدهئیگو

گی و اختالفاِت روستاھاِی بومی  چنين مشکالِت خانواد ھم. دفاع از حقوِق کارگران در برابِر کارفرمايان مشاوره بگيرند

  . کردند خود را بازگو می

شد، به   که ازشان استقبال میئیآمدند، جا ھاست و به اين دليل بود که می  خوِد آنۀدانستند که اين روزنام ھا می آن

برای ھمين بود که انبوِه مردم ھر روز . رسيدند خواه می  دلۀيا چند زمينه به نتيج يک  شد و در  شان گوش داده می حرف

  .صد تا چھارصد بازديد کننده در روز وجود داشت ه در حدوِد ساغلب . کردند زدحام میجلوی دفتِر روزنامه ا

پوشان،  گريختندــ ژنده يا در ساعاِت کاری از کارخانه می آمدند و  يا بعد از کارشان در شب می  ناھار، ۀھا در فاصل آن

نی، با بوی رنگ، نفت، ھای روغ ھا، دکوراتورھا، کارگران با لباس گران، بنا ھا، درود گران، مکانيک کاران، آھن تراش

مقاالتی . داشتند آميز دريافت می آمدند و سخنانی محبت  کارگران میۀھمه به دفتِر تحرير روزنام.  و عرِق جبينتنباکو

شد؛ انگار  يا موضوعاِت ديگر چاپ می ھا و ھنجارشکن اما قوی از زباِن خوِد کارگران در مورِد سيستِم برخی از کارگاه

  . ياراِن جديدی را به دفتر تحرير کشانده است کنندگان و آمده، بازديد ماِم کارخانه به صدا درکه زنگِ خطری در ت

 ۀدربار" روزنامه"آمد تا به  يک کارگِر غيِر ماھر به راحتی می يا  گر   يک آھن  يا آشپز، شوی و  يک زِن رخت اغلب

کردند و   يادداشت می شان را ھای نشستند و گفته ھا می سپس کارگراِن روزنامه و خوِد سردبير کناِر آن. ش بگويدمشکالت

  .نمودند تا عيِن کلماِت گوينده را باز نويسند شان را می سعی

آمد   يا داستاِن زندگی خود می ھر کارگِر زنی که با مکاتبات و.  به خصوص وقتی خوشحال شد که زنان ھم آمدندناتاشا

  .کرد مند می العاده عالقه او را فوق

توانست تنھا  داری بود و روزنامه می وايتی عظيم اما ناتمام از اندوه و مشکالت و خشِم کارگران در جھاِن سرمايهاين ر

  .بخِش کوچکی از آن را منعکس کند

داری  شکنانی بودند که به برادراِن خود در مبارزه خيانت کرده و به سمِت سرمايه از ديگر کسانی که آمدند، اعتصاب

  . نگه داشته شد١پراودا ۀ شان برای استھزاء در روزنام انی که نامرفته بودند، کس

کردند و قانونی اتخاذ کردند مبنی بر اين که  رحمانه چنين خائنانی را بايکوت می يافته بی در آن زمان کارگراِن سازمان

  .کند بخشِش عمومی  کارگران ــ تقاضای ۀ ــ روزنامپراوداخواست توبه کند بايد در ستوِن  شکنی که می اعتصاب

 در برابرشان ھيچ پراودا کسانی که ۀليِس کارفرمايان، ھم ھا و چکمه ليس ھا، کاسه استراِق سمع کنندگان و خبرچين

يا درخواستی که  نامه کنند و  نامه و توبه زدند تا درخواسِت انتشاِر تکذيب بخششی نداشت، به دفتِر تحرير زنگ می

". ھا گذشته، فراموش کنند ھاِی کارگری ممکن سازد و گذشته را با عنواِن اين که گذشته نوادهھا را در بيِن خا پذيرِش آن"

ھا را  ساخت و آن ای را غيِر ممکن می شان در ھر کارخانه ای عمالً کار کردنِ  گاھی اوقات خودداری از انتشاِر چنين نامه

  .کرد به راستی تبديل به جذاميانی مطرود می

تنھا . العاده بود  کارگری ــ فوقۀگی و کار و مبارز ھای خطی در شرايِط زند چک و مطالب ــ نسخهصفحاِت روزنامه کو

ھا و  بار. ھا رفته رفته بزرگ شد اما ستوِن اين نامه. ھا اختصاص داشت نامه فضاِی بسيار کوچکی در روزنامه به توبه

آمد و از او  بار به دفتِر سردبير می اش، با چشمانی اشک شکن خسته از انتظاِر چاِپ نامه ھا شده بود که يک اعتصاب بار

 رفقا ۀکاری را پيشه کند و شانه به شان داد که در آينده درست تر چاپ کند، و قول می اش را سريع کرد که نامه تقاضا می

 نوبت تصحيح و را خارج از» ای  نامه درد«کرد که چنين  رفت و اصرار می می" دن" به سراِغ ويراستار ناتاشا. بجنگد

                                                 
 توسِط انقالبيوِن روسی تأسيس ١٩١٢ه در می اين روزنام.کرد کاری می  روزنامۀ سياسِی روسيه که با حزِب کمونيسِت فدراسيوِن روسيه ھم1
 .شد
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ادم که انجام من به آن مرد قول د: "گفت رفت می ش می طور که به سمِت دفتر خود و ھمين" دقيقاً برای فردا. "چاپ کند

  .ناميدند می" خانه توبه"ش را  زدند و دفتر صدا می" مادِر دردھا"ش در روزنامه به شوخی او را کاران ھم". شود می

سوزی و  ترين توجه، دل کننده با بيش به ھر بازديد. شد  جمع میناتاشا در اتاِق کوچِک تماِم اين اجتماِع عظيِم مردم

 و پراوداگفت و برای جلِب سمپاتِی او به  چون يک دوست با ھر کارگر به نرمی سخن می ھم. داد ماليمت گوش می

  .کرد مان تالش می حزب

چنين تأخيری با توجه به کمبوِد . ماند مجله چاپ نشده باقی میاش در دفتِر   کارخانهۀيک کارگر دربار  ۀگاھی اوقات مقال

دقتی  اش به دليِل بی يک نويسنده، احتماالً ترسان از اين که مقاله اما زمانی که . ناپذير بود فضا و حجِم زياد مطالب اجتناب

رفت و  ، به سراِغ ويراستار میداد دردی را نشان می  نھايِت ھمناتاشاکرد،   میئیجو و گرفت و پرس چاپ نشده، تماس می

  .اصرار داشت که چاِپ مقاله تسريع شود

کرد،  به تزاريسم توھين میای که  در آن زمان ھر مقاله.  بسيار دشوار و ناخوشايند بودهيک وظيف در مياِن وظايِف او 

  .داد گيرِی سردبير، و در نھايت توقيِف روزنامه می  با جريمه، دستپراوداش را بايد تاوان

اگر . ماه زندان برای سردبيرعدِم پرداخِت جريمه مترادف بود با سه . ای برای پرداخِت جريمه وجود نداشت ھيچ بودجه

ای برای  رفت، حزب ويراستاراِن شايسته کرد به زندان می  که واقعاً روزنامه را به خوبی ويراستاری می  از حزبیرفيق

  .کردند گی می مان به اجبار در خارج از کشور زنده گانِ  سندهترين نوي عالوه بر اين به. اين کار نداشت

مان  گزين ياری گيری از تعطيلِی روزنامه و براِی حفاظت از ويراستاراِن واقعی، کارگران با عنواِن جای برای پيش

ای تند در دفاع از  مقاله. کردند که گروھی ديگر ويرايش می شان را به روزنامه دادند، در حالی ھا ناِم خود آن. کردند می

  .ھا به زندان بيفتند  آنۀشد که ھم  کارگر باعث میۀطبق

ھا کامالً تعصب طبقاتی داشتند و نه به طوِر کامل درکی   آنۀنه ھم.  اغلب با اين ويراستاراِن اسمی در ارتباط بودناتاشا

نداشتند، براِی ھمان بيست و پنج تا سی روبل ای  کار بودند و چاره ھا چون بی برخی از آن. شان از دليِل به زندان افتادنِ 

  .آمدند افتادند می پرداخت ما در ماه در مدت زمانی که به زندان می

   کارگری راۀکرد و اھميِت روزنام ھا صحبت می  بارھا و بارھا با آنناتاشا. شدند طبيعتاً گاھی اين افراد متزلزل می

نويسيم و شما با زندان رفتن به خاطِر آن به ما لطف  ما مقاله می: "مئيه بگوالبته، خيلی پسنديده نيست ک. کرد يادآوری می

ھا ترغيِب اخالقی  الزم بود آن.  شوند  کارگری تشويقۀدردِی فراوان براِی اھداِف روزنام بايست با ھم ھا می آن". کنيد

 ناتاشا. مدت محکوم شدند ھای طوالنی سھا حتا به حب برخی از آن. رفتن را بپذيرند شوند، تا موضوِع ناخوشاينِد زندان

  .وليِت دشوار کار کردؤچندين ماه روی اين مس

 نسِل جديدی از خوانندگاِن بلشويکی را پراودا. ھاِی کارگری داشت ای بر ذھِن توده العاده  نفوِذ فوقپراودادر آن زمان 

يک انضباِط  ھا دميده شد و با  روحی در آندادند؛   منجمدی را تشکيل میۀ، تود١٩١٧تربيت کرد که در آغاِز انقالب 

 بود که نبِض خيلی کارھا را در ناتاشااما . جستند  شرکت میپراودارفقاِی بسياری در کاِر . آھنين به ھم گره خوردند

 که  را ھاِی کارگری کرد، مشتاقانه گروه کش و کارگراِن انقالبی کار می ھاِی زحمت در مياِن خيِل عظيِم توده. دست داشت

داد که با   ش در روزنامه اين فرصت را به او میکرد، و موقعيت يوستند مالقات میپ برای نخستين بار به جنبش می

  .ھاِی بلشويکی کند مشی  خط شان را متوجه  داشته باشد و ذھنھا تماِس مستقيم بسياری از آن

دھِی روِز او در سازمان.  يک سازمانده نشان دادئی شگرفش را به عنوانِ  تواناناتاشابه ويژه در برابِر زناِن کارگر، 

تر   به دفتِر روزنامه آمد زنان بيشناتاشاواقعيِت جالب اين بود که از زمانی که . رو داشتسيه نقِش پيشجھانِی زن در رو

گانِی بِش ھم حضوِر زناِن کارگر در جننشست و برای ش در دفتر میاو در اتاِق کوچک. آمدند  میپراوداتر به دفتِر  و بيش

  .ريخت  میئیھا  کارگر برنامهۀطبق
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افته بودند و از اين تاريخ است که يی  بود که زناِن کارگِر روسيه از روِز جھانِی زن آگاھ١٩١٣تنھا از سال 

گِی بخشيدن به ھمبست ن شروع به تحققزناِن کارگر ماننِد کارگراِن سراسِر جھا. گرفت شان پا ھاِی کم و بيش منظم سازمان

 از فقر است و اين خواسته ئیگی راِه رھادريافتند که ھمبستھا  خود با ديگر رفقاِی کارگر در سراسر جھان کردند، آن

با اين حال، . دار به پيروزی برسد  سرمايهۀ پرولتاريا در مبارزه با طبقۀشود که طبق براِی زناِن کارگر زمانی عملی می

داری در   احزاِب سرمايهۀکرد آن را تحت ِسلط  که تالش میمنشويکیست با باي برای نگه داشتِن نفوذمان بر جنبش می

  .کرديم  نيز پيکار می،آورد

 کرد؛ تا زناِن کارگر روِز ءدھِی نخستين روِز جھانِی زن نقِش مھمی ايفا در کاِر بزرگِ حزب برای سازمانساموئيلو وا

 درِک ألۀھا کرد و افِق ديدشان را به مس اتِی زنان تالشخودشان را به رسميت بشناسند؛ برای برانگيختِن آگاھِی طبق

 .داشتش را به ويژه صرِف اين شاخه از ساختاِر حزب کردچشم   بیۀھای خالقان او تالش. گِی جھانی گسترش دادھمبست

. داد سازمان فعاليِت انقالبی، اين کار را در مسيِر اھداِف بلشويک ۀھا تجربه در زمين به عنواِن بلشويکی مصمم با سال

 در اين باره پراوداکرد و اغلب از رفقاِی  دھِی کار فکر میشد، به طرِح سازمان یشيارانه به موضوع نزديک موھ

  . کرد  انقالبِی ھدايت میۀ طبقۀجست و کار را در جھِت خدمت به تقويِت جرياِن اصلِی مبارز مشورت می

احياِی اساسِی جنبِش کارگری در روسيه در اين . کرد  بحث میءفقا با ر زنانۀمجل اغلب در مورِد انتشاِر ساموئيلو وا

 بر پا کردند، ئیھا ھا اتحاديه آن. چنين در گرِو بازتاِب منافِع رو به رشِد زناِن کارگر حاضر در اين جنبش بود زمان ھم

. رفتند و غيره م ماه ِمی  يک در جنبِش اعتصابی و جنبِش بيمه شرکت جستند، برای روزنامه نوشتند، به تظاھراِت روزِ 

 ساموئيلو واياِی ؤترين ر بزرگ. ثر با جنبِش زنان ارتباط برقرار کندؤای م  غيِر ممکن بود که به گونهپراودابرای 

خود  راستيِن فعاليِت ۀ حوزساموئيلو وايا به حقيقت پيوست و بايد گفت که ؤھا، اين ر بعد. بود" زن کارگر "ۀانتشاِر نشري

ده و مشوقی عالی براِی زنان بود در اين ِش زنان متمرکز کرد و چون سازمانش را بر جنبھاي ود؛ او تالش يافته ب را

  . کرد و فعالِت او در اين حوزه سبِب رشد و ارتقای او پس از انقالب شد حوزه فعالت می

دانستند که   از انقالب ديده بودند میھاِی زنان پس  و در کنفرانسپراودا فعاليِت غيِر قانونِی ۀ کسانی که او را در دورۀھم

  .  ذاتِی او استۀاين فريادی واقعی و جوھر

راِه گروھی از زناِن اش، به ھم  با شوِر ذاتیناتاشاگيری کند،   کارگراِن زن تصميمۀپس از آن که حزب گرد آمد تا دربار

، تدارِک )کودلی و ديگران. ف. ، پپازنر. م. س( از حزب بودند و تعدادی از رفقای بلشويک ئیکارگر که حاال جز

  . روِز جھانِی زن را آغاز کرد

ای برای آموزِش زناِن  داری، کنگره فکراِن ليبرال مدافع سرمايه  به درخواسِت يک گروه از روشن١٩١٣ جنوریدر 

 در پراودا.  بود"برتری مرد"موضوِع اصلِی مورِد بحث در اين کنگره، .  برگزار شد،د شده بودندئيکارگِر منتخبی که تأ

ھاِی زنان شنيده شود، اما نه در اين کنگره،  يافت و صداِی واقعِی توده توان به نتايِج بزرگی دست اين رابطه نوشت که می

 . دھی شده است سازمانپراوداکه در روِز جھانِی زن که توسِط  بل

 روسی برای پيوستن به صفوِف کارزاِر  خطاب به کارگراِن زن، درخواستی پرشور بود از زنانِ پراودا ۀنخستين مقال

  . منِد جنبِش انقالبِی کارگرِی جھانی کارگر، برای تبديل شدن به بخشی از جرياِن قدرتۀ طبق

ايِف روِز  وظۀيک سلسله مقاالت دربار . ش ادامه دادھاي مندی را در ستون ھاِی نظام شکنی  سدپراوداپس از اين مقاله، 

. اپ شد برگزار شود تا زناِن کارگِر روسيه آن را به عنوان روِز خود احساس کنند، چگونهجھانِی زن و اين که چ

  . شد چنين فرصتی برای بررسِی نيروھای ما تصور مینخستين روِز جھانِی زن ھم

 :فھرستی در نشريه به وجود آمد تحِت عنوان. اختصاص داد" کاِر زنان"ای به  يک ستوِن جداگانه پراودا با ھمين ھدف، 

ھا و   شرايِط زناِن کارگر در کارخانهۀای دربار نامه پرسش".  زنألۀکاِر زنان و مس.  علمی اجتماعیۀخان کتابيک"
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ھاِی کارگری   به ھمين ترتيب تعدادی از اجتماعات و اتحاديهپراودا.  تنظيم شدپراوداھای مختلف توسِط  شاخه

ھا   برای پژوھش و بررسِی شرايِط زناِن کارگر و فرستادِن دادهرا) سازی، نساجی، و غيره ھای کارگراِن سوزن اتحاديه(

طور که  ھمين. شان در صنعت و غيره متمرکز شده بود  گاهتماِم توجه بر جايگاِه طبقاتِی زنان، جاي.  تشويق کردپراودابه 

  . شد  چاپ میراوداپ، به طوِر مرتب در "برای روِز جھانِی زن"و بخِش جديد " کاِر زنان"رسيد، ستوِن  مطالب می

قانون " انفعالی، در تطابق با شرايِط ۀکه در اين دور(داری در حاِل رشد بود   طبقاتی که در برابِر تھاجِم سرمايهۀمبارز

، مطالِب روشن و مشخِص بسياری برای ستوِن زنان به ارمغان ) بسيار موفق بودجوندومای به اصطالح سوِم " اساسی

کارانه به  ھا گشت و طلب مزد ھای موجود منجر به کاھِش دست بحران. ھای نساجی کشيده شد نهتحريم به کارخا. آورد می

  . اعتصاب کردند» الفرمه «ۀصد تن از زناِن کارگر کارخان ھشت". ھا درآمد کسب کنيد از کناِر خيابان"زنان گفته شد 

مقاالِت بسياری نوشت که بر روِی " وِن زنانست"آوری کرد و عالوه بر اين برای   اين مطالب را جمعۀ ھمساموئيلو وا

 اعتصابات و ۀ متمرکز بودند که در چنين موقعيتی چه روشی عميقاً به سوِد زنان است و مسائلی از قبيِل نتيجألهاين مس

ی ش برا زنان و ھدفألۀدولت در قباِل مس) توجھی بی(ۀگی و ناز و غمز ھای زند نقِش زنان در مبارزه با افزايِش ھزينه

  . کرد ھا را مطرح می  قانونی در دوما برای استخداِم بازرساِن زن در کارخانهۀ يک اليح ۀارائ

ای آتشين بنويسد و در  گينانه مقاله  خشمناتاشاشان، موجب شد تا  ھای تالِش کارفرمايان برای جلِب زناِن کارگر به سازمان

  . ھای کارگری ــ فراخواند خودشان ــ اتحاديهھای طبقاتِی  آن زناِن کارگر را برای پيوستن به سازمان

در ھمان زمان، کارھای تدارکاتِی پيوسته و باثباتی به طوِر مخفيانه توسِط زناِن کارگِر تشکيالِت مخفِی حزب در حاِل 

بين رانانی از  آماده ساختِن سخن گزارش وۀتعداِد زيادی از زنان ــ کارگراِن حزِب بلشويک ــ برای تھي. انجام بود

 ۀاز مطالِب گردآوری شد) الکسيوای بافنده، پائولو وا و غيره(کارگراِن زِن فعالی که حاال ديگر بسيار برجسته شده بودند

 شرکِت فعالی ناتاشا. کردند ھا و اجتماعاِت مختلِف کارگری استفاده می ھای کارگری، کلوب ھا، اتحاديه جلسه  از پراودا

 پر شور و فصيح پر از مطالِب ئیھا رانیروِز جھانِی زن، زناِن کارگر سخن در نخستين به اين ترتيب. در اين کار داشت

گونه به شکلی  کردند و نشان دادند که چءشان ايراد و عمِق استثماِر زناِن کارگر را افشا منسجم برگرفته از زندگی کاری

  .  مرد برخوردار بودنداند و محروم، حتا از آن حقوق ناچيزی که کارگرانِ  مضاعف تحِت ظلم بوده

.  کارگر را به تکاپو واداشته بودۀ دشمناِن طبقپراوداتحرکاِت . شد نزديک می) ، در تقويم جديدچ مار٨ (بروری ف٢٣

و اعالم کردند که افراِد  راه انداختند پراوداکردند کمپيِن ننگينی عليه  را منتشر می" روزناِن پيش"ھا که  روھی از ليبرالگ

  . م روِز زن را برگزار خواھند کردگاھی ھ شدان

 با اطمينان و با تعصبی شديد به نمايندگی از زناِن کارگری که تصميِم قطعی برای شرکت در روِز جھانِی ساموئيلو وا

ھاِی  دھِی تودهکتيکی که در سازماننشان داد خِط ت" روزنان پيش "ۀحمل. ھا پاسخ گفت زن گرفته بودند به اين فمينيست

شود، به شدت با توجه به اصول و روح و رواِن مارکسيسِم انقالبی پا گرفته  ھا دنبال می بلشويکرگر توسِط زناِن کا

  . است

به منظوِر دريافِت مجوِز . شنبه بود يک  روِز جھانِی زن تثبيت شد ــ تاريخی که به عنواِن نخستين– ١٩١٣ بروری ف٢٣

، تصميم به برگزارِی جلساِت )١٩٠۶ چ مار۴با توجه به مقرراِت مشروِط ( برای برگزارِی جلسات در اين روز پوليس

  . گرفته شد"  علمیجلسۀ"

 زنان و مرداِن کارگری به اين روز، آموزنده خواھد ۀ و ديدِن ميزاِن عالق١٩١٣ در سال پراوداھای  بازنگری شماره

نويسد، از  از شرايِط سخِت کارگراِن زن می) ش فاش شودترسيد نام  زنی که شايد میارگرِ ک( يک کارگر  در آغاز،. بود

چند روز بعد، کارگِر زن ديگری از . مزِد کم، از آزار ديدن توسِط دختراِن کارگِر مورِد توجِه سرکارگر و غيره دست
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 ما سخناِن اعتراضی را خوانديم، و سپس ءبتدادر ا).  آمده بودناتاشا او به دفتر ظاھراً (نويسد  مان می ھمان کارخانه برای

  . اعالِن اعتصاب رخ داد

  سوزنۀ  کارگراِن نساجی و سپس کارگراِن اتحاديءپيوستند، در ابتدا واره سطوِح جديدی از زناِن کارگر به ما میھم

  . دوز و غيره شوی، زناِن کاله سازی، زناِن رخت

 موارِد متعددی ١٩١۴با اين حال در . ستيک خارج از جنبش باقی ماندندبرای زمانی طوالنی کارگراِن زن در صنعِت ال

ھاِی صنعِت الستيک خشِم پرولتاريا را نه تنھا  و ديگر کارخانه» تری انگل« الستيِک ۀاز مسموميِت گسترده در کارخان

  .  روسيه بر انگيختۀکه در ھم  بلپترزبورگ سندر 

اين در واقع صورت گرفت، "  کارگرانۀقانوِن بيم"نان در برابِر حوادث تحِت ، تالشی برای مشموِل بيمه شدِن زءابتدا

ھا در  رفتاِر آن. ھای بيمه را پاره کردند دھِی آنان بود، اما زنان از اين کار خودداری نموده و فرمابزاری براِی سازمان

کاری در  که به اين دليل بود که با اضافه اين زمينه، نه به اين خاطر که از زناِن صنايع ديگر شرايِط بھتری داشتند، بل

که برای مثال   روبل درآمِد روزانه داشته باشند، در حالی١  کوپک تا ٨٠توانستند تنھا  فضاِی مملو از دوِد کارخانه می

 ھا پس از اما نگرِش آن.  روبل بود١٢مزِد ماھيانه  دستآوردند و متوسِط  می  کوپک در۶٠کارگراِن نساجی حداکثر 

ھا با شگفتِی  آن: ر کرد، حتا اين بردگاِن مطلِق سرمايه از اطاعِت ارباباِن خود سر باز زدندييموفقيِت روِز جھانِی زن تغ

  . بسيار و انزجار از کارفرمايان، شروع به اعتراض و تھديد به اعتصاب کردند

، ارتِش پراودا توجه و مراقبِت ۀه در سايگونکرد که چ ده می با ھيجان و شور و شوقی عميق و روينده مشاھساموئيلو وا

  . اند ھا تحِت ستم و بردگی قرار گرفته بودند، اکنون برخاسته انقالبِی نوپا در حاِل رشد بود و زناِن کارگری که برای سال

   که تباه شد،  با خرسندی و زندگی

  ھای بندگی بودی،  ھا در بنِد زنجير سال

  ھا سر خم کردی، در خود شکستی سال

  ھا در تيرگِی نادانی زيستی سال

  ات گرفتند گرانه به سخره ھا اربابان، ستم سال

  ...بنيگِی تو دلگرم از سستی و بی

  در کتاِب زندگی . اما افسون شکسته شد

  ات را خواھيم نوشت  داستاِن پيروزی

  ت رَ بگذار مسي. زنيم، کارگِر زن جسورانه مارش می

  . با مشعِل آزادی نورانی شود

  ت خواھد بود  ياور نم که کارگِر مرد دا می

  .  دشوار و شايانۀدر اين مبارز

  »ايليا والودينسکی«

 برای چاپ اين شعر زناِن کارگر ۀمجل.  به روِز جھانِی زن اختصاص داشت١٩١۴ــ١٩١٣ که در سال  پرولتری شعرِ [

  ]. توقيف شد) ١٩١۴، سال ٣شماره (

 در نھايِت شگفتِی بروری ف٢٣در . ، انتظارات را باال بردساموئيلو وا و وداپراموفقيت در فعاليِت صورت گرفته توسِط 

راه و ارتِش منظمی از  صنايع ھمۀھا و ھم  پيشهۀگيری از زناِن کارگِر ھمبا حضوِر جمعيِت چشم"  علمیجلسۀ "پوليس

  . زناِن کارگِر انقالبی بود
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. تر شدپوليس پيوسته بيش ۀد و پر شور با وجوِد قرنطينبه تکاپو افتاد و جمعيِت شا!" بسيار دير "پوليس ئیاز سو

  . ھا را نداشت  آنۀ گنجايِش ھمکالشينکوفای که تاالِر بورِس  گونه به

کارگراِن زن روِز جھانِی زن را گرامی داشتند و .  اين روز را با مضمونی بسيار انقالبی چاپ کردۀ ويژۀ شمارپراودا

ناِن کارگر را به ای که جنبِش ز  مرحلهۀاين روز را به عنواِن نشان. يا را تبريک گفت پرولتارۀپيوندشان با صفوِف مبارز

 کارگر افزايش داده بود معرفی نمود و اشاره کرده بود که زناِن کارگر به گرمی به ندای ۀگانِی کِل طبقسطِح جنبِش ھم

شان بر آمدند و چشِم اميد ھمه به   کارۀوبی از عھدياد ماندنی به خ  بهۀراناِن جديد در اين جلسسخن. نان پاسخ گفته بودندآ

  .ھا بود آن

  :  نوشتپراودا

در . ای مدرن محروم شده بود تصوير شد گيرِی زنی سرسخت که از تمام حقوِق اجتماعی در جامعهبرای حضار دست"

داری زنان، ارتباِط  سرمايه کارگر و تشکيالِت ۀشيارانه بين جنبِش زناِن طبقوعيِن حال سخنرانان صراحتاً بر تمايِز ھ

 ۀ کارگر به عنوان يک کل؛ و بر اين که اين جنبش در جبھۀ کارگر با منافع و وظايِف طبقۀنزديِک جنبِش زناِن طبق

اگر جنبِش کارگران . کيد کردندأگانِی پرولتری نبايد شکافی را  موجب شود و در عوض بايد آن را تقويت کند تھم

تر  تر و پرمايهت که آن را با نيروھاِی تازه بيشيک جرياِن فرعی اس ماند، جنبِش زنان  ا می جارِی نيرومندی رۀرودخان

  . " کند می

ھاِی  ھای تحِت کنترِل سازمان ھا و ديگر تشکل در کلوب" ھای علمی جلسه "، کالشينکف جلساِت بورِس در کنارِ 

  . بلشويکی نيز برگزار شد

 مطلِب ۀخالص. پرداخت که در آن مراسِم روِز جھانِی زن گرفته شده بود یوضعيتی م  به جزئياتِ پراودا ۀھر شمار

شناختند، کادِر جديدی که برای  ھا را می رانان اعالم شد به نحوی که تماِم زناِن کارگر آنھا به ھمراِه ناِم سخن سخنرانی

گری و  داد  کسانی که در برابِر بیيارِی خود را به سویِ  نخستين بار به جھان اعالم کرد که کارگراِن زِن روسی دسِت 

  .کند  دراز می،جنگند دادگر می بی

 مکاتباِت پراودا. کش را برانگيخته بود گيِر زناِن زحمتروِز جھانِی زن واکنِش چشم.  بودھا پاسخ داده شده ندا

ھای  چنين پيام ھم. ر کردشور و غيره را منتش گی، کارگراِن بيمارستان، زناِن رختکاراِن خان ن، خدمتولفياپراتورھای ت

  . منتشر نمود،ھای مختلف  فرستاده شده بود تبريِک روِز جھانِی زن که از شھر

دھِی آن،  در برابِر قياِم ناگھانِی نيروھاِی انقالبی مبارزه  کارگر و سازمانۀترين وظايِف متحدسازِی طبق يکی از بزرگ

  . ھاِی انقالبِی پرولتاريا بود سازِی خواسته پسند مکردن و عوا  لنينيستی در مخالفت با آبکیۀبرای نظري

کرد، اما  ھا و منازعات شرکت می  نوشت؛ در بحثپراوداھاِی گوناگون برای   مقاالتی در زمينهۀ مجموعساموئيلو وا

 آگاھِی عضِو نوزدھمِ را نشانه گرفت که اظھار داشته بود " لوک"ناِم   بهمنشويک ۀ ش باالتر از ھمه، روزناماننوِک پيک

نيرو و دقِت تاخت . کند مانده التماس می ھاِی عقب  تنھا به بخشپراودا، و اين که پراوداطبقاتِی زناِن کارگر اوست و نه 

  .  چاپ شده بودپراودا در چ مار١٢يکی از مقاالت او کرد که در   خاصی بهۀ اشارلنيناو به حدی بود که 

فرستاد » اليزارواآنا «ای برای خواھِر خود   ويژهۀ ناملنين ١٩١٣مبر در دسان پيوسته رو به جلو بود و  جنبِش زنۀتوسع

ھاِی جديِد انقالب را  دھِی نيرو کند و ضرورِت سازمان اند اشاره می که در آن به زناِن کارگری که برای مبارزه برخاسته

واره    ھملنين. دھی کند د که او آن را سازماننھاد کرنمايد و پيش زد می گوش" ِن کارگرز" زنان با ناِم ۀبا انتشاِر ويژه نام

  .کرد ترين اھميت و توجه دنبال می جنبِش زناِن کارگر را با بيشۀتوسع

ش به او سپرده بود، به ای را که برادر دھد چگونه وظيفه توضيح می" پراوداعصِر زوستا و "ش  در کتاباليزاروارفيق 

  : سرانجام رساند
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دھِی  آن نوشته بود من بايد به سازمان به زباِن انگليسی دريافت کردم که دروالديمير ايليچز ای ا  نامه١٩١٣مبِر در دس"

انتخاب کنم، اما در   تحريرھيأتزد کرده بود که افراِد مناسبی را برای  ای برای زناِن کارگر بپردازم، گوش انتشاِر مجله

گی از خارج از کشور   ــ که به تازروزميروويچ ۀه واسط مجله بۀبعدھا، ايد. بايست مخفی بماند له میأآغاِز کار، مس

  . رو شده گيری روب  با موفقيِت چشمساموئيلو وابازگشته بود ــ و 

گفت  او اغلب در اين باره با من سخن می. بود ــ بيش از حد درگيِر کار بودپراودا  ــ سر دبيِر ساموئيلو وادر آن زمان "

پنجمين . ِر جديد موافقت نخواھد کرد، اما او با شور و شوِق زياد آن را پذيرفتنمودم که با گرفتِن کا و فکر می

 مجله در ۀ، و به سرعت به گردآورِی مقاالت برای چاِپ نخستين شمار"منژينسکايا"ويراستارمان را دعوت کرديم 

مشکِل .  و محبوب انتشار دھيمپسند ای عامه تصميم داشتيم که مجله.  ــ روِز جھانِی زن ــ پرداختيمبروریبيست و سوم ف

کارگران پول خود . آورِی پول کرديم  افتتاح و شروع به جمعپراودا يک ليسِت اشتراک در  . کمبوِد منابِع مالی بود عمده

برای مدتی طوالنی نتوانستيم اتاقی برای دفتِر مجله پيدا . فرستادند، به معنای واقعِی کلمه به کوپک را به کوپک می

  ". کنيم

و به خوبی و خوشی تمام ) ١٩١۴ بروری ف۶( برگزار ساموئيلو وا تحرير در آپارتماِن ھيأت ۀر نھايت، نخستين جلسد

روزميروويچ، دراپکينا، ساموئيلو وا  مديره ــ ھيأت از راه رسيد و پوليس، )بروری ف١٨( دوم ۀشد، اما در جلس

 ۀبا اين حال انتشاِر نخستين شمار.  باقی مانده بوداليزارواھا تن.  ــ را بازداشت کردمنژينسکايا و ھمان شب، نيکواليوا

بازداشِت . ھا شد گو در کارخانه و احساساِت زيادی را برانگيخت و تنھا موضوِع گفت. مجله با دشواری زيادی ھمراه شد

ه متولد شده را در موقعيِت  تازۀھا مجل ھاِی گسترده در مياِن کارگران زن در کارخانه گيری و دست تحريرھيأتتماِم افراِد 

ی قرار داد و به راستی شرايِط بسيار سختی بود ــ بدون پول، بدون مخاطب، بدون افرادی که در آن کار کنند و  دشوار

   .برد می سر ، که عاشقانه مشتاق به انجام اين کار بود، در زندان بهساموئيلو وااين بار 

 يامسکاياوقتی به خيابان : "نويسد  داستان خود میۀ در دنبالاليزاروارفيق . گرفت  سرپوليسھاِی  اما اين کار به رغِم تالش

چون   جديد را ديدم، ھمۀای از مکاتبات و تبريکات به مجل در آن واقع شده بود رسيدم پشته" زِن کارگر "ۀکه دفتِر مجل

 تأثر برانگيزی، چنين ايماِن چنين شادیِ . ر دادييخوی مرا تغ و نسيمی از روِح شجاعت و لذت که به شدت خلق

خاست  ی ساده و بی تکلفی بر می ھا ی برای فداکاری، ھمه از آن نامهموفقيِت ھدِف تازه، چنين آمادگيناپذيری در  شکست

چنين مقاديِر زيادی پول براِی اشتراک فرستاده شده بود،  ھم. مان فرستاده شده بود که از دورترين نقاِط روسيه برای

ھاست در مياِن  کنم تصوِر داشتِن ارگانی که متعلق به خوِد آن فکر می. گشت آوری می وپک به کوپک جمعمبالغی که ک

  . ھا را حس کنم  اين تودهۀتوانستم جرأت و اراد می. ھا سخت ريشه دوانده بود توده

به ويژه . آمدند  میپراودا شان را با دفتر آغاز کردند و به دفترِ   با ترس و شرم تماسءبعد از آن زناِن کارگر در ابتدا

 ۀھا ھمان شور و شوِق گرم را برای مجل  آنۀاز ھم. آورم  را به ياد میآيواز ۀاز کارخاناميليا سالنين ام  ياِر پرانرژی دست

ايستادند، بايد بر روِی پاھاِی  ناپذيری که در برابِر ھر مانعی روِی پاِی خود می ديدم، ھمان اعتقاِد شکست شان می خود

  . ايستادند ود میخ

يک  . ودندھا کردند و در توزيِع روزنامه اعتماد به نفس پيدا نم زناِن کارگر از نو شروع به برقرارِی ارتباط در کارخانه"

به جاِی سرمقاله، درخواستی خطاب به زناِن .  دوم را آماده کردمۀتر مجله پيدا شد و من شمارخانه برای چاِپ بھ چاپ

زِن "مان   خودۀھاِی بسيار توانستيم مجل ھا و تالش ، زناِن کارگر، با فداکاریءرفقا:  چاپ شدازآيو ۀکارگِر کارخان

زناِن کارگر را .  ماست که به مجله کمک کنيمۀزناِن کارگر، وظيف.  نخست بيرون آمدۀشمار. ندازيمراه بيرا به " کارگر

تر آوری کنيد و بھ ِغ اشتراک را جمعرا گرِد ھم آوريد، مبالمشترکيِن ثابِت نشريه .  مجله فرا خوانيدۀبرای توزيِع گسترد

  ". از ھمه، برای مجله بنويسيد
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  .  به حقيقت پيوستساموئيلو واياِی ؤاين چنين بود که ر

شان کنار رفتند، اما موجِ  ھای  و عوامِل تزار از پستپوليسگاِن روِز جھانِی زن به لطِف  دھند فعاالن و سازمان

  . توانست متوقف شود  نمی،حظه به لحظه در حاِل افزايش بودمندی که ل قدرت

ھا زِن   با زبانی ساده، روشن و مؤجز که سبِب برانگيختِن ميليونساموئيلو وا ١٩١۴ بروری ف٢٣ی پراودادر 

  : او نوشت.  به شرِح وظايف در روِز جھانِی زن پرداخت،کش شد زحمت

تر به گرداِب ش را بيش ش و دختر ش، خواھر ھمسرتنھا کارگِر مرد، که داری نه   سرمايهۀ گستردۀروز به روز، توسع"

ھاِی گوناگوِن صنعت از جمله صنايِع فلزی حضور  ھا ھزار کارگِر زن در بخش ھزارھا و ده. کشاند زندگِی صنعتی می

 مھِر مادرِی زنان را زيکی وکشاند و جوانی، ضعِف ف ِر کار میھا را نشانه رفته، به بازا  آنۀداری ھم سرمايه. دارند

چون مردان  ھا رفتند و  ھم وقتی زنان به کارخانه. شناسد تنھا نيروِی کاِر ارزان و مطيع را به رسميت می. گيرد ناديده می

.  صنعت کشف کردندۀآالِت مشابه مشغوِل کار شدند، جھاِن جديد و روابِط جديدی را  با مردم در پروس روِی ماشين

تر متقاعد شدند که شرايِط کارِی و زناِن کارگر ھر روز بيشتر و بيش. ديدندشان    برای بھبوِد شرايط کارگران را ۀمبارز

يک  ھا يک نفِع مشترک دارند و دريافتند که بخشی از  آنۀدھد، که ھم ھا پيوند می ھا را با کارگراِن مرد در کارخانه آن

  .  کارگر گره خورده استۀ طبقشان با تماِم افرادِ  اند که منافع  بزرگِ صنعتیۀخانواد

رود، اما بيدارِی  گی و غيره، رشِد آگاھِی طبقاتی خيلی کند پيش می درست است که با توجه به شرايِط تاريخی، خانواد"

تر در اعتصابات از جمله زناِن کارگر بيشتر و بيش. ده گرفتشود نادي آگاھِی طبقاتِی کارگراِن زن واقعيتی است که نمی

انداِز جھانی  گِی زناِن کارگر در کشورھای ديگر و چشم به زند. کنند  کارگری و کمپيِن بيمه شرکت میۀاديجنبِش اتح

  ".روِز جھانِی زن اھميِت تشکيالتِی فراوانی دارد. شوند مند می عالقه

انِی زن در روسيه در نخستين روِز جھ. پردازد  نقِش روِز جھانِی زن با روِز اوِل ماه ِمی میۀ در ادامه به مقايسناتاشا

شان را در رأس  ئی براِی رھائیھا گِی دو چنداِن زناِن کارگر و روش  کمپيِن پرتالطمی بود که داليِل برد١٩١٣ساِل 

 ۀ کميت١٩١۴بنابراين در ساِل . ای برای کاِر زناِن پرولتر ايجاد نکرده بود يافته ش قرار داده بود؛ اما بنياِد سازماناھداف

 ۀدر ابتدای سال کميت. تری را ادامه دھند تر و فشرده ھای گسترده تصميم گرفتند فعاليت) ھا بلشويک (RSDLPمرکزِی 

ھاِی نواحِی پرولتری  دھِی جلساِت روِز زن در تعدادی از سالن مرکزی به منظوِر سازمانۀای تحِت نظارت کميت ويژه

 تحرير ھيأتدھِی جلسات و نيز برای کار در برای سازمانھا و کارگاه را  خانهاندازی شد و نمايندگان داوطلِب کار راه

  . آموزش دادند"زِن کارگر"

 منصوب وليِن جلساتؤھا داده شد، مس نوھا رسيد، ترتيب سال مجوِز برگزارِی سخنرانی. رفت کار با نوسان پيش می

شان را در  د تا شرِح مفصِل زندگیھای اصلی، از مياِن زناِن کارگر انتخاب شدن رانیشدند و سخنرانانی برای تکميِل سخن

رانی نه تنھا در موضوعاِت سخن. توضيح و ارائه دھدھاِی اصلِی بيان شده در سخنرانی را  ھا بازگويند، تا ايده کارخانه

گاِن خود را برای حضور در جلساِت کميته  ھا، که اغلب نمايند ھای بلشويکی در کارخانه کميته، که در تعدادی از واحد

 ــ که در آن زمان در آيواز ۀدسته از کارخان نمايندگاِن زن دسته. گرفت تادند نيز مورِد بحث و بررسی قرار میفرس می

  ). لنين سونيکواليوا، اميليا(آمدند خِط مقدم اين کار بود ــ می

 يک روز  . جلب شده بودبروری ف٢٣ به پوليس منفی را داشت که پيشآپيش توجِه ۀوسعت و جنب و جوِش کار اين جنب

 ۀبود جلس" مجاز"جا که مجله در فھرسِت  از آن.  به دفتِر روزنامه يورش بردپوليسدر نھايِت شگفتِی حضار ناگھان 

 تحرير آن حکِم قانونِی شوم ھيأت. ارزش نبود کاغذی بی  جز تکهپوليسمديره کامال قانونی بود اما اين اجازه برای  ھيأت

در مجموع .  »جو و  جستۀنظر از نتيج گيرِی اتھامات و بازداشِت تماِم حاضرين صرفِ  پی«: را ديدند که نوشته شده بود

  . گير شدند سی نفر از جمله گروھی از زناِن فعاِل کارگر دست
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ضيح داده بود  چاپ کرد که در آن با حرارت توساموئيلو واای را به قلِم   مقالهزن کمونيستِی ۀ مجل١٩٢١در ساِل 

وليِن زندان را ھراسان ؤ مسۀھا ھم سر و صدا. اند گير شده روِز جھانِی زن را در زندان جشن گرفتهگونه افراِد دست چه

  . شده است ھا حتا در خارج از زندان در خيابان شنيده می ساخته بود و فرياد

 رزبورگپت سنای در  درست است که برگزارِی ھرگونه جلسه. اما روِز جھانِی زن تنھا در زندان برگزار نشده بود

تعداِد زيادی از زنان و .  در خياباِن بولشايا گريبتسکايا برگزار شدفئودورو واتنھا يک جلسه در سالِن . ممنوع گشت

 آمده بودند به طوری که فئودورو واِن وھا به سال خيلی. ھا ازدحام کردند مرداِن کارگر به محِل جلسه آمدند و در خيابان

 ــ زنی کارگرــ پائولوف و منژينسکايارانان سخن).  نفر بود۵٠٠گنجايِش سالن (شوند ھا نتوانستند داخل  نيمی از آن

.  مداخله کردفئودورو وارانِی سالِن ن در سخپوليس. رانان برگزار نشدجلساِت ديگر به خاطِر دستگيرِی سخن. بودند

 جمعيت را پراکنده پوليس. واندند را خمارسيليزگيِن مردان و زناِن کارگر به خيابان ريختند و سرود  جمعيِت خشم

ھای انقالبی   و ديگر سرودمارسيليزراه با خواندِن سروِد  و زناِن کارگر در صفوِف بزرگ ھمبا اين حال، مردان. ساخت

ترشان دھِی به مراتب بھ شِد آگاھِی طبقاتِی زنان و سازمادومين روِز جھانِی زن حاکی از ر.  ريختندنِوسکیبه خيابان 

  .بود

تماِم زناِن کارگِر .  و بسياری شھرھاِی ديگر برگزار شدمسکوکه در  ، بلپترزبورگ  سن جھانِی زن نه تنھا درروزِ 

گشت، بارھا و  به سرعت فروش رفت، دست به دست می» زِن کارگر«ھا  به رغِم سرکوب. روسی از آن آگاه شده بودند

  .آورد اِی تازه نفس را برای مبارزه به ھيجان میواره نيروھشد، و ھم شد و باز خوانده می  میبارھا خوانده

داران و غفلِت بازرساِن  ھنگامی که بسياری از مردان و زناِن کارگِر صنعِت الستيک به علِت حرص و طمِع کارخانه

نواِن آتشينی  با عۀ  مقالاليزاروا.  کردءانگيز ايفا  غمۀتزاری مسموم شدند، مجله نقش بزرگی را در ارتباط با اين حادث

  . منتشر شد»زِن کارگر« سوِم ۀنوشت که در شمار" ھا عصبانی ھستند آن"

  .شد ھاِی زناِن کارگر پا گرفته و پشتيبانی می  بلشويکی شد که با کوپکۀيک مجل  تبديل به»زِن کارگر« ۀمجل

 


