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  گروه پروسه: فرستنده

 کاتاشوا. ل
 آساره بختياری: برگردان از 

  ٢٠١٣ اپريل ٠٨

 ناتاشا
 زِن سازماندِه بلشويک

   کوتاهۀامينگ يک زند
٣  

   و انقالِب اکتبرناتاشا، زناِن کارگر

وحشت از ھيوالِی جنگِ .  يک انقالب است اروپا مستعدِ . باِر کنونِی اروپا نبايد ما را گول بزندآرامِش مرگ"گفت   میلنين

آورد و طبقاِت  وجود می ھاِی باالِی زندگی، روحی انقالبی را در ھر جا به امپرياليستی و درد و رنِج ناشی از ھزينه

اند، به طوری که  ھاِی بن بست تر در حاِل گير افتادن در کوچهھا بيشتر و بيش خادمانش، و دولت با حاکم؛ بورژوازی

  ".شان را خالص کنند توانند بدوِن تحوالِت شگرف خود ھرگز نمی

 يک  يک خيزِش مردمی تحِت رھبرِی پرولتاريا عليِه دولِت تزاری و با ھدِف رسيدن به ١٩٠۵ ۀطور که در روسي ھمين"

گر، مطالبات در اروپا، منجر به خيزِش خاطِر اين جنگِ غارت ، دقيقاً بهھای آينده ِی دموکراتيک آغاز شد، سالجمھور

داران خواھد شد؛ و اين  ھاِی بزرگ و سرمايه  مالی، بانکۀمردمی تحِت رھبری پرولتاريا در برابِر قدرِت سرماي

، ١٩٠۵، سخنرانی در انقالب لنين". (ليسم تمام نخواھند شدانقالبات جز با سلِب مالکيِت بورژوازی و پيروزِی سوسيا

  )١٩ آثار، جلد ۀمجموع

ھاِی کارگری آغاز شدــ جنبشی   ھمان سال جنبِش تودهبروری ف٢٣در .  ايراد شدلنينتوسِط ١٩٠٧ جنوریاين کلمات در 

خير حلقه را أنداخت و اين تجنگ تنھا مسائل را به تعويق ا.  توسِط امپرياليسم متوقف شد١٩١۴که در جوالی سال 

 در ژنو بود، وقايع لنين وقتی ھنوز چ مار١٢در . تر آغاز شدی باالتر و بر بنيانی محکما جنبش در مرحله. تر کردتنگ

  :را چنين ارزيابی کرد

ه و ھاِی وفادار به سوسياليسم بدوِن تسليم شدن در برابِر مسموميِت روِح اين جنگِ وحشيان  بينِی سوسياليست پيش"

داراِن کشورھای  گِر جھانی در مياِن سرمايهت انقالِب نخست به خاطِر جنگِ غار.سبعانه، درست از آب در آمده است

داران برای له کردِن اقشاِر ضعيف، در   يعنی جنگِ تقسيِم غنايم در مياِن سرمايه مختلف ناکام ماند، جنگِ امپرياليستی

گان با  ديد کشان و ستم داران، جنگِ زحمت ی جنگِ کارگران با سرمايهيعن  يک جنگِ داخلی است،  حال تبديل به

ھا،  داران، جنگ برای آزادِی کامِل بشريت از جنگ، فقِر توده داران و سرمايه گران، با تزارھا و پادشاھان، زمينستم

  .ظلم و ستِم انسان توسِط انسان
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گان در برابِر  جنگِ مشروع، عادالنه و عظيم، جنگِ ستم ديدگاماِن انقالب اين بود که تنھا شرافت و خوش اقبالِی پيش"

  ".شد و در دستاِن کارگراِن روسی قرار داشت گران تلقی میستم

 و ارتِش تزار، قياِم غير پوليسشان برابِر  ۀ  قھرمانانۀدر مبارز. اند  سلطنِت تزار را بر انداختپتروگرادکارگراِن 

 خودشان ۀ را به جبھپتروگرادغاز کردند و موفق شدند اکثريِت سربازاِن پادگاِن ھا آ  را در برابِر مسلسلیا مسلحانه

تزار، رھا شده توسِط ارتِش خود ناچار شد تسليم شود و . ھا رخ داد  و ديگر شھرستانمسکوھمان چيزی که در . بکشانند

  . واگذار شودلمايکاو پيشنھاد کرد که تاج و تخت به برادرش .  کندءاستعفای خود و پسرش را امضا

داراِن فرانسوی انگليسی، آگاھِی طبقاتِی ناکافی در ميان  ھاِی مستقيِم سرمايه به علِت سرعت زياِد سرنگونی، کمک"

ھا بودند  داراِن روسی، عاقبت آن داران و سرمايه  و به دليِل بسيج و آمادگِی زمينپتروگرادھاِی مردم در  کارگران و توده

 آثار، جلد ۀ کشورھا، مجموعۀلنين، انقالب در روسيه و وظايف کارگران ھم(. "  دولتی شدندکه موفق به تصرِف قدرتِ 

  )۶۴ ، ص٢٠

  . پس از سقوِط تزاريسم به قدرت رسيد١٩١٧ بود که در سال فيودورويچ کرنسکی از دولِت موقِت لنيناين تعريِف 

 سرنگون کرده بودند، برای صلح، برای غذا و برای کارگران سلطنت را. نداعتماد نداشتالبته، کارگران به چنين دولتی 

 ھيأت ضربه خورده از سلطنِت تزار، بالفاصله سازماِن خود را تشکيل دادندــ پتروگرادکارگراِن . آزادی جنگيده بودند

ھقانان گاِن د ھاِی مستقِل سربازان و نمايند ھيأتدرنگ شروع به تحکيم و گسترِش آن و تشکيِل   و بی- نمايندگان کارگر

  .کردند

ھاِی عظيمی از کارگراِن زن را گرد آورده بود  جنگ، توده. زمان بود با روِز جھانِی زن ھمبروریروِز نخسِت انقالِب ف

رحمانه خراب شده بود و زنان به  زندگی زناِن روسی بی.  رو شدند ھای زندگی در روسيه رو در و دھقانان با واقعيت

آالت کار  شان که به جنگ رفته بودند بر ماشين جای ھمسران زنان به.  گرفتار شدندگرداِب مشکالِت اقتصادِی کشور

اغلب ھم شوھر و (که زناِن دھقان به دليِل نبودِن اسب مجبور بودند بدوِن خيش زمين را شخم بزنند  کردند، در حالی می

  ).ھم اسب برای جنگ اعزام شده بودند

 بود و مردم در ئیبوِد مواِد غذاکم. يافت ئی شديداً افزايشمِت مواِد غذاقي. رفت  سخت پيش می١٩١٧ــ١٩١۶زمستاِن 

  . بودندئی غذاۀھا منتظِر جير ھاِی طوالنی در فروشگاه صف

 يکی پس از ديگری در  "مرگ بر سلطنت"و " مرگ بر جنگ" اعتصابات تحِت شعارھاِی ١٩١٧ بروریدر پاياِن ف

زناِن کارگر که . شد ھا ھدايت می بلشويکاين جنبش توسِط .  گرفت شکلمسکو و پتروگرادھاِی بزرگِ  کارخانه

شان برداشته شده بود،  تر شده بود و باِر سرپرستِی خانواده تا حِد زيادی از روی دوش ھا بسيار زياد شان در کارخانه تعداد

ھانِی زن برخی اصوِل روِز ج. جنبِش زنان به صورت خودجوش آغاز شد. اند تری در اين جنبش داشت شرکِت فعاالنه

  .ندھا ريخت به خيابان" ھه بازگردندشوھران ما بايد از جب"و "  صلح و نان"تشکيالتی را نشان داد و زنان تحِت شعاِر 

اھميِت تشکيالتی و آموزشی در اين روز حتا پيش از .  و روِز زن تصادفی نبودبروریزمانِی روِز نخسِت انقالِب ف ھم

 ۀشان در جنبِش طبق ۀ  يک پارچ ھا تنھا در شرکتِ   آنئیگراِن زن دريافته بودند که رھاکار. جنگ مشخص شده بود

 باالتری از توسعه ۀ اقتصادِی کشور جنبش زنان به مرحلۀدر دوراِن جنگ، با افزايِش نقِش زنان در چرخ. کارگر است

  .يافت  دست

 که به تظاھرات و به انقالب پيوسته بودند دولِت پوتيلوف ۀ و به علت درگيری در کارخانپتروگراد در بروری ف٢٣در 

خودجوش در اعتراض به بنابراين حرکتی . پيشين تالش کرد تا مانِع حضوِر زنان در مراسِم روِز جھانِی زن شود

 کار ۀھا در زنجير  يکی از حلقه اش را روِز جھانِی زن ــ دھیگی صورت گرفت که بنياِن سازمانناِک زندشرايِط وحشت

  . قرار داد- بلشويکحزب 
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ھای آينده،  شان برای نبرد ھاِی بلشويک، آموزش دھی و تقسيِم نيرو، سازمانء وارد شد و کاِر تجديِد قوااپريل در ماِه لنين

کرد، با آن انرژی و شور و شوق  گی می  زندپتروگراد که در اين زمان در ساموئيلو وا. ھاِی بزرگی پيش رفت با گام

: دھد گونه شرح می او نھضت را در بين زناِن کارگر اين.  شروع به کار کردلنينيستھاِی  لشويکباش در صفوِف  ذاتی

 ۀدر دور» زِن کارگر«در آغاز تنھا گروِه کوچکی از زناِن کارگِر پيشرفت کرده داشتيم؛ محفلی که در زماِن تولِد "

  ". گرِد ھم جمع شده بودند١٩١۴ تا ١٩١٣

 ١٩١٧بروری  ف٢٣ جنگ برای آموزِش سياسی زناِن کارگر استفاده کرد، حرکِت خودجوش او سپس از مفاھيِم انقالبیِ 

 خود را در برابر ۀجای تيراندازی به انقالبيون سِر نيز طوری که به واکنِش گرمی را در قلِب سربازان بنيان نھاد، به

 یا  با انگيزهفبروریانقالِب . بود کردندش ناھاي  تزار را از پايهۀند و در سه روز تاج و تخِت پوسيدار گرفتسلطنت تز

ھای حزب آمدند تا عضِو حزب شوند،  ھا مشتاقانه به سازمان آن. قوی نسبت به تشکيالت در کارگراِن زن رسوخ کرد

  .ھاِی کارگری پيوستند شان نيز به اتحاديه بسياری

 –شرح داد، او شعاِر اصلی " عيِت دشمن موقئیشناسا" را به عنواِن ١٩١٧ اپريليکم   حرکِت بيست ولنينھنگامی که 

 دوم انقالب تدارک ۀبرای پيروزی در مرحل" دوِم انقالب ــ را ۀ نخست به مرحلۀ گذار از مرحلۀ کنونی براِی دورۀوظيف

  .ن کردييتع" ببينيم

 ۀوِف زنان طبقترين بخش حتا در صف  عقب مانده(شو ناگھان با فوراِن اعتصاِب اقتصادِی زناِن رخت" آزاد"اين کشوِر 

ھا که مطرح کردند،  آن را که  ھائیترين درخواست يکی از مھم  شد که تراما شگفتی ھنگامی بيش. فت زده شد شگ)کارگر

مقِر دولت  [توريدااين تقاضا در کاِخ . بود] ھا شھرداری[ محلی دومایِ شان به  ھا و انتقال خانه شوی ملی کردِن رخت

داری تحويل داده   کارگر در دولِت سرمايهۀ منافِع طبق "ۀنمايند"دموکرات، وزيِر کار،  سوسيال ِ«ِجُوزِدف«به ] موقت

  .شد

"مدافع"اما اين    .خواند" موقع بد" کارگر مطالبات را ۀ منافِع طبقِ

 راه بود، کسانی  که چشم به کاخِ  ھمپتروگرادخانه با رشِد احساساِت انقالبی در مياِن زناِن کارگِر   شویاعتصاِب رخت

"مدافعان"ھاِی   دوخته و با ديدگاهتوريدا  با نارضايتی به پايان اپريل ٢١.  موافق نبودند،جا تکيه زده بودند  شان که آنِ

  داران افزايش  درونی نسبت به سرمايهۀکين. اما اين امر چشماِن ما را باز کرد" زناِن کارگر ناديده گرفته شدند. "رسيد

  ".ھاِی انقالبی از بين رفت  سوسياليستھا و منشويکيافت، و ايمان به 

بر پنھان نماند؛ مطابق با تصميِم وافزايِش احساساِت انقالبی در مياِن زناِن کارگر از ديِد ستاِد بزرگِ انقالِب کبيِر اکت

اِن زِن ھاِی کارگر ترين نيروباره بھ ، و مجله به يک) ماه مه١٠(ھا، انتشاِر کارگِر زن تجديد شد بلشويک مرکزِی ۀکميت

  . را گرد خود جمع کردپتروگراد

 و نيکواليوا، ساموئيلو وا، کودلی، اليزاروا، کولونتای، استال، اينس آرماند، کروپسکايا تحرير مرکب بود از ھيأت

  . پتروگرادتعدادی از زناِن کارگِر 

کردند  سيار در جلسات شرکت میزناِن کارگر را دور خودشان جمع کرده بودند، با ھيجاِن ب» زِن کارگر«ھاِی  ويراستار

  .کردند ھای باالی زندگی منتشر می  عليِه جنگ و ھزينهئیھا و اعالميه

 تجمع، جلسهاين .  برگزار شدچينيزلی در سيرِک جون ضِد جنگ نقِش بسيار ويژه بر عھده داشت که در ماه جلسۀ

روی کرده و تحريکاِت  داری پيش سرمايه مطبوعاِت ۀ و ھمفيودورويچ کرنسکی که ئیھا جھانی عليِه جنگ در جبھه

طوری که سازمان گنجايِش اين    کارگراِن مرد و زِن بسياری را جذب کرد بهجاسۀاين . دادند  را ادامه مییا فوق العاده

اين جلسه خشِم . رانی کرد در آن سخنساموئيلو واترتيب داده شد که ] رژيم[ براِی سرنگونِی جلسه ای. جمعيت را نداشت

  .داری را برانگيخت اِد مطبوعاِت سرمايهزي
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 نيکواليوا و ساموئيلو وا. ھا راه انداختند ھاِی سازمانِی زيادی را در کارخانه چنين فعاليت ھم» زِن کارگر«ھای  ويراستار

صر به  منحھيأتاين .  تحرير زناِن کارگر گسيل داشتھيأت را به یا ھر کارخانه نماينده. کار داشتند نقِش مھمی در اين

 تحرير ھيأتبه اين شکل . کردند ھاِی مختلف بحث می آمدند و در مورِد گزارشاِت رسيده از مکان  ھر ھفته گرد می،فرد

 در پتروگرادی که در مياِن پرولتارياِی توانست موِج انقالبي  میگذشت آگاه بود و ھا می چيزی که در کارخانه  آنۀاز ھم

  . را حس کند،حاِل افزايش بود

گاِن زن در آينده بودند   از سازمان دھندیا ھا نمونه گان زن در کارخانه ب فرِم انقالبی خود را گرفته بود و اين نمايندانقال

  . برای کار در مياِن زناِن کارگر منصوب شده بودندئی ھای کارخانه که توسِط واحد

 جوالی مقاالتی از ۀگِر زن در شمار غارت شد، کارپراودا ۀ زمانی که دفاتر روزنام١٩١٧" جوالیھای  روز"در 

داد و به  ھاِی کارگری را توضيح می برای توده" جوالیروزھای " مرکزِی بلشويک منتشر کرد که مفھوِم ۀاعضاِی کميت

وقتی روِز پس از . را ھم توقيف کرد»زِن کارگر«پس از آن دولت .  اشاره داشت،مسيری که بايد در آينده دنبال شود

زناِن کارگر در طوِل شب نشريات را به . جا حضور نداشت  کسی آن،رنسکی به دفتِر مجله آمد کپوليسانتشار 

  .ھا منتقل کرده بودند کارخانه

ھا گذاشت که دو دلِی جنبِش زناِن  بلشويکتحريکاِت آتشين پس از سرکوبِی مطبوعاِت بلشويک، موانعی را پيِش پای 

ھا تحت تأثيِر کمپيِن فحاشِی مطبوعاِت ضِد بلشويکی مبنی بر  برخی از آنرسيد  کارگر را در پی داشت؛ حتا به نظر می

  .اند  قرار گرفته،ھا است لمانا جاسوِس لنينکه  اين

بايد از انتقاد و بيان حال در ھمان زمان تأکيد داشت که ھرگز ن با اين(ش با تلخی ھاي يکی از مقاله  در ساموئيلو وا

 عضوی از  ًبرخی از زناِن کارگر که کامال" جوالیروزھای "نوشت که پس از ) مان ترسی داشته باشيم  اشتباھات

ھای   آمدند و کارتزن کارگرھا به دفتِر تحرير   يا دو نفر از آن  يک حزِب بلشويک شده بودند متزلزل شدند؛

  ".لمانی باشيماھاِی  خواھيم در حزِب جاسوس ما نمی"شان را پرت کردند و گفتند  عضويت

ھاِی سازمانی، ترفيعی  شد فعاليت  که سبب مییچون خاری بود در راھ  ھمنيکواليوا و ساموئيلو واھا برای   ترديدامااين

  .تری دنبال کنندکاِر بيش شان را با پشت تبليغاتیو 

ھا را  وره که اين دئیھا  در کارخانه،گاِن ما دھند يک عمِل خالقانه برای زناِن کارگر و اکثريِت سازمان  درساموئيلو وا

.  بودساموئيلو واۀ ھا و تدريِس افراد به عھد ھدايِت اين دوره. ھاِی کوتاه مدِت آموزشی برگزار کرد گذرانده بودند برنامه

  .ھاِی زناِن کارگر  جديدی از کار در مياِن زناِن کارگر شکل گرفت؛ برگزارِی ھمايشۀسپس شيو

يا به طوِر  دھی پا گرفت و ن در سازماساموئيلو وااطِر استعداِد ذاتِی  از کار به خیتوان با قطعيت گفت که اين شکل نمی

. بر مشغول به کار در اين حوزه بودندو رسيد که با تدارِک پر شوِرشان براِی انقالِب اکتئی رفقاۀناخودآگاه به ذھِن ھم

انتخابات در تماِم .  در پی داشتھا را دھِی تودهای اين شکِل خالق و جديد، سازمانھر چه که بود، تدارکاِت گسترده بر

ھا را تا سطِح پيش قراوالِن قھرمانی که  ھا برگزار شد، و به بيدارِی زناِن کارگِر عقب مانده کمک کرد و آن کارخانه

  . انقالبِی فعال بودۀاين انتخابات فراخوانی برای کاِر فعال و مبارز.  باال برد،بِر سرخ را ساختندواکت

 ــ مشورت کردند، روِز شنبه در نيکواليوا و ساموئيلو وا مبارزه ــ ھيأتمايندگاِن کارگراِن زن با  که در آن نیا جلسه

 کارگران و نيز دوسيۀھای مربوط به رتبه و  در اين کنفرانس گزارش. برگزار شد" وحدت" در کلوپ ِکرسانخيابان 

وان شاخِص دقيقی از وضعيِت کلِی احساسات در ھا به عن اين گزارش. ھای مربوط به نتايِج انتخابات داده شد گزارش

  . به کار گرفته شدپتروگرادمياِن پرولتارياِی 

  گشايش. بر برگزار شدواين کنفرانس در پاياِن ماه اکت. اشاره داشت" توفان" به خوبی آگاه بود که شاخص به ساموئيلو وا

تصميم بر اين شد تا ". ه روزی که دنيا را تکان دادد"زمان گشت با ھمان  کار ھم يافت و کارش را آغاز کرد، اما اين
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ھاِی خاص خود بودند، کنفرانس به تاريخی ديگر  ھا در کارخانه گاِن توده برای حضوِر نمايندگان، که سازمان دھند

بر و خود را در مبارزه برای انقالِب اکتۀھای خود باشند و وظيف ساز سِر پست موکول شود؛ تا در اين روزھاِی سرنوشت

. بر با موفقيت به سر انجام رسيدوکه انقالِب اکت مبر از سر گرفته شد؛ پس از اينکنفرانس در نو.  خوبی انجام دھندبه

 در اين کنفرانس پتروگراد زناِن فعاِل کارگِر ۀھم.  رئيسه بودھيأت عضو ساموئيلو وا مديره و ھيأت، رئيِس نيکواليوا

ِی »واسينا«پاپ، » ليسلند باسيلی «ۀاز کارخان» وينوگرادو وا«، آيواز ۀارخاناز ک» لنين سواميليا«حضور داشتند ــ 

  .، و غيره) کشته شديوِدنيچ ۀھا در جبھ بعد (اريکسون ۀاز کارخان» مياش«، ويبورگدر " نيتکا "ۀريسنده از کارخان

کنفرانس خودش را . مايش گذاشتن  به نا از آگاھِی طبقاتی را در مياِن حاضرئیاز ھمان آغاز، اين کنفرانس سطِح باال

که چرا   رئيسه باريدن گرفت؛ اينھيأتاالت بر سِر ؤباراِن س. کرد  کارگر احساس میۀبه عنواِن ارگاِن قدرِت طبق

 داده ء از شوراِی کميسارياِی خلق استعفالوناچارسکی و رايکوف مرکزِی حزب رفتند، چرا ۀ از کميتکاِمنِف و زينوويِف

 با موِضِع راسِخ حزب لوناچارسکی و رايکوف. بر مخالف بودندو با تصميِم شروِع انقالِب اکتکاِمنِف و زينوويِف. [بودند

توانست بکند؟  شان چه می گيری  مرکزی در قباِل جھتۀکميت.] در قباِل احزاِب به اصطالح دموکراتيک موافق نبودند

  . غير فعال بماند، کارگر را مختل کندۀتوانست قدرِت طبق  که سکون مییا خواست در لحظه کنفرانس نمی

  :، تصميِم زير اتخاذ شدساموئيلو وارانِی بالفاصله پس از سخن

گِی حزِب يگان پارچگی و    يک صوِل حزب تمکين کنند و از نظم و اء زناِن کارگر خواھان آن است که اعضاجلسۀ" 

کندــ حفظ نمايد  نقالبِی پرولتارياِی جھانی را نمايندگی میپرولتارياِی انقالبی راــ که در حاِل حاضر پيش قراولِی جنبِش ا

پرولتارياِی روسيه تنھا با دنبال کردِن خِط طبقاتِی انقالبِی مشخص .  يافت و بايد راھی برای خروج از وضعيِت حاضر

  ".تواند از جنبِش انقالبِی پرولتارياِی جھانی برای سوسياليسم حمايت کند می

 ۀ، فرستاده شد تا رفقاِی متزلزل را از نيِت مبارزپتروگراد کارگراِن انقالبی در ۀ، ستاِد کِل مبارزنیاسمول به یا نماينده

  .اند، آگاه کند کارگراِن زنی که رفتارشان را به شدت محکوم کرده

  . رفتی اسمولن نمايندگان بهھيأتھمان شب . وقتی برای از دست دادن نبود. اين تصميم در اواخِر شب به تصويب رسيد

 که اصوِل حزب را نقض ئیکه به عنواِن نمايندگان کارگراِن زن، بايد بتوانند بر رفقا زناِن کارگر با اعتقاِد کامل به اين

 که نگاِه یا گين بودند که در چنين لحظهزنان از اين خشم. ه را ترک کردنداند تحِت نظارِت خود قرار دھند، جلس کرده

چه که ما را تھديد  مان به آن مان شکاف ايجاد شده و نگاِه دشمنان  يه دوخته شده در صفوفِ کارگراِن سراسِر جھان به روس

ھا را به   آنلنين.  رفتندلنين برای نخستين بار به ديدِن اسمولنیشان به  گان در مسير  نمايندھيأت.  خيره شده است،کند می

ھاِی به اصطالح دموکراتيک معتقداَند،  توافق با سازمان که ھنوز به امکاِن رسيدِن به ئیآرامش فراخواند و گفت رفقا

  .بايد خيلی زود از اين فريب آگاه شوند

 پاسخ لنين. خواھند  زناِن کارگر میۀ قدرت را به دست بگير؛ اين چيزی است که ھملنينرفيق : " اظھار داشتھيأتاين 

تان باز گرديد و اين را به  ھای به کارخانه.  دست بگيريدکه شما کارگران ھستيد که بايد قدرت را به اين من نيستم بل: "داد

  ".دئيکارگران بگو

   به عنوانلنين که از پتروگراد پرولتارياِی ۀھا شانه به شان  خودشان را با موقعيت وفق دادند؛ آنپتروگرادزناِن کارگِر 

يکی   ساموئيلو وا(بزرگِ حزِب کمونيست به لطِف رھبرِی صحيح و کاِر .  کردندئیپيما کردند، راه  يک انسان پيروی می

بر وسرنوشِت انقالِب اکت زمان  که در آنپتروگراد، کارگراِن زن دوشادوِش کارگراِن انقالبِی )گاماِن اين کار بوداز پيش

  . را در دست داشتند، می جنگيدند

 که بعدھا اساِس قوانيِن یوزاداننث و مادران و نؤ حفاظت از نيروِی کاِر مألۀدر اين کنفرانس تصميماتی در مورد مس

ی به ھيأت نمايندگيھم چنين تصميم گرفته شد تا .  گرفته شد، را در اين زمينه تشکيل دادئی دولت شوراۀتصويب شد
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 به حمايت پتروگرادــ برای اعالِم تصميِم زناِن کارگِر   ــ که در آن زمان در جلسه حضور داشتنيکواليوارھبرِی رفيق 

دھی شده بود، به  کارگر سازمانۀعنواِن ارگاِن دولتِی طبق ھا به بلشويکيسارياِی خلق که به تازگی توسِط از شوراِی کم

  .گان دھقانان فرستاده شود  شوراِی نمايندۀکنگر

 پيروزی دھندگانِ  بر، به قياِم توانا و خالِق زناِن کارگرــ ياریوھاِی انقالبِی خود را در انقالِب اکت  تمام فعاليتساموئيلو وا

چنين  داشت؛ او ھم مطبوعات ۀھای حزب و شورا در حوز پس از آن، مشارکِت فعالی در کار.  اختصاص داد-  انقالب

ش را معطوِف جذِب زناِن کارگر و بعد از آن ھاي عاِل سياسی نشان داد و تالش يک کارگِر ف ش را به عنوانِ استعداِد خالق

گذاراِن حکومِت شوروی  فوِف مبارزان برای قدرِت شوراھا و صفوِف پايه، صفوِف حزِب کمونيست، صئیزناِن روستا

 اين اشکاِل جديد شايد به ۀھم. ھا را باب کرد دھی و تبليغ در مياِن تودهھا، سازمان ديدی از برانگيزانندهاو اشکاِل ج. کرد

ھا ارائه  نماِی عملی به توده يک راھ نِ ھا را به عنوا رد و آنک شان کار می پيشنھاد او نبوده اما او ھميشه روِی جزئيات

دھی و برافروخته  ھا براِی مبارزه و کاِر خالِق انقالبی، برانگيخته، سازمان توده: سان بود  يک نتيجه ھميشه. داد می

  .شدند می

مان در حاِل  سرزمين. امپرياليسِم جھانی در حاِل يورش به روسيه است: " خطری را اعالم داشتلنين ١٩١٨سال 

  ".چپاول است

گی در  بخِش زناِن کارگر برای ايستاد گونه الھام؛ چوجود آمد مشکالِت جديدی به. اين آغاِز مداخله بود، آغاِز جنگِ داخلی

 پتروگراددھندگاِن کنفرانِس زناِن سازمان. اين مشکالت حل شد.  کنيمجييدھی و تھ ھا را سازمان برابِر دشمن باشيم و آن

 يک کنفرانِس غيِر حزبی  ھا تصميم گرفتند آن.  خود داشتندۀبر ھنوز ھم اين کنفرانس را در حافظودر زمان انقالِب اکت

 اين کنفرانس نه تنھا به زناِن کارگر که به ۀپس از آن، دامن. زناِن کارگر از کِل جمھورِی جواِن شوروی تشکيل دھند

  .ن بودگاما در مياِن پيشساموئيلو واالبته .  کشيده شدئیزناِن روستا

ھاِی زيادی ھم به آن   مرکزِی حزِب کمونيست به ناِم خود از اين پيشنھاد حمايت کرد و کمکۀ منشِی کميتسِوردلوف

ھاِی حزب در  او با کميته. ھاِی مشخصی بر داشت وليِت جديد و دشوار گامؤنمود و اعالم داشت که بايد در اين مس

دھی جھِت تدارک برای اين کنگره نيک گروِه سازما . ِف اين امر کندشان را معطو  مناطِق مختلف تماس گرفت تا کمک

ھاِی تقريباً انقالبِی  گان کنگره به تماِم بخش دھِی انتخاباِت نمايندآن برای تبليغاِت کنگره و سازماناعضای . تشکيل شده بود

ھمه جا ( نبرد بودۀجا عرص ھمه.  رفتند،جنگيدند شان عليِه امپرياليسِم جھانی می  ھستیۀ کشور، که برای ھمۀپھن

  .ھا راه افتاده بود ھا تکه تکه شده بودند، خون ، بلوک)ھای جنگ بر پا بود جبھه

در . تھيه کرد" حزِب کمونيست و زِن کارگر"ای انديشيد و گزارشی در مورِد   براِی مشکالِت سازمانی چارهساموئيلو وا

 در سخناِن خود در کنگره لنين. گاِه مھمی داشت قدرت، کنگره جايی، در ساخِت اينتاريِخ مبارزه برای حکومِت شورو

  .داليِل مناسبی برای تأکيد بر اھميت آن داشت

دھد که چه ميزان کار برای تشکيل آن انجام  بررسِی اعتباِر نمايندگان اين کنگره، که در آرشيو موجود است، نشان می

ھا به فراخوان پاسخ   اعضاِی حزب و کارخانهۀھم.  ارمغان آوردندھاِی بزرگِ کارگرِی زنان آن را به شده و چه توده

در کشوری که در آن جنگِ داخلی طغيان کرده بود و عوامِل بورژوازِی جھانی سعی . دادند و اھميِت آن را درک کردند

 ۀ فراخواِن کميتھا در ھمه جا به داشتند جمھورِی جواِن کارگری را در نطفه خفه کنند، کارگراِن مرد و زِن کارخانه

  .مرکزِی حزِب کمونيست در فرستادِن نيروھاِی جديد برای مبارزه پاسخ دادند

گونه کارگراِن صنعِت نساجی بينيم که چ  به عنواِن مثال، میر کرد،ييِن سياسی نيز تغبا برگشتِن ورق، اعتباِر فعاال

 مبارزه عليِه ۀ در زمين–ھای معروف  کناِر کارخانهدر . اکثريتی از زناِن کارگِر نساجی گرد آمدند. واکنش نشان دادند

 کارگِر  ١۶,٢١۴با » اوِرُخوُو زوو اِوُ « در موروزوف ۀبه اين ترتيب کارخان. ھاِی جديد ظاھر شدند ــ نام داران سرمايه
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و » ديداو«، »واخروِميِف«، »رازورونوف«ھای  گان خود را به کنگره فرستاد؛ پس از آن زناِن کارخانه زن نمايند

راه با ناِم قديمِی ھم.  فرستاده شدندسامارا و  پِرمآمدند؛ بسياری از نمايندگان از» تامبوف گوبِرنيا«در » رازکازوف«

 مردمِی ۀ جمھورِی روسيه، پنجمين کارخانۀرفت ـ کارخان شان به کار می  ھم برایِ یا ھاِی انقالبِی تازه کارخانه، نام

 ئیھاِی اجرا ھاِی کارگری و کميته ھا، اتحاديه ھاِی کارخانه  توسِط سازماِن حزب، کميتهِن معتبرفھرسِت فعاال. توتون

ــ )کازيالوا از روستای پالگيا پرفيليِوا(يک زِن دھقان يک معلم مدرسه و  منطقه منتشر شد؛ زناِن کارگرــ به استثنای 

 برگزار شده است به ميل مسکو زنان در ۀه شنيدند کنگرزناِن دھقان بعدھا، زمانی ک.  دھقاناِن فقير را تشکيل دادندۀکميت

  .آمدند] به اين کميته[خود 

 شده بود که به رغِم شرايِط  زِن نماينده از مناطِق مختلف تشکيل١١٠٠ش بسيار کوتاه بود از اين کنگره که زمان

 آموزش انجام دادند که منجر به دھی وای براِی سازمان جويانه و مبارزهناِک سفر دور ھم گرد آمده و کاِر بزرگ وحشت

 جديدی از زندگی را ۀ شيوپتروگرادگونه زناِن کارگِر  مناطق دور افتاده فھميدند که چکارگرانِ . تبادِل تجارِب انقالبی شد

ز اين کنگره بسياری ا: " نويسد  میساموئيلو وا. ھا را به مبارزه و کاِر تشکيالتی تشويق کرد اين  امر آن. اند آغاز کرده

  ".کادرھاِی زناِن کارگِر فعال را به جلو برد

 کاری را مشخص ۀش در رنج بود در اين کنگره صحبت کرد و اصوِل اساسی در اين حوز که ھنوز از اثراِت زخملنين

اين . داد را شرح می] مند دھقانی ثروت[يک زِن زارع سختی و مشقِت استثماِر کوالک   رسيد که ی ااو در لحظه. نمود

 يک  کشان درگی، اتحاد با تماِم زحمت  مزرعه کامالً دريافته بود که تنھا راِه ممکن برای خالص شدن از باِر زندکارگرِ 

دی به خوبی دريافته که در سوا رغِم بی او اظھار داشت که به. گران است واحد برای مبارزه در برابِر ستمسازمانِ 

توانند  بزدالنی که نمی"او گفت بگذاريد . رود دارد و به جبھه می گذرد و در صورِت لزوم تفنگی بر می ش چه میاطراف

  ".شان به جبھه بيايند  با کلماتءگرم کنندگاِن رفقا تفنگ به دست گيرند با عنواِن پرستاران و دل

وش داد و ش پايان گرفت به او گيستاده بود و تا زمانی که سخنان النين.  کرد، اما نه برای گسيختِن سخِن اویا  اشارهلنين

ھاِی قبلی شکست خوردند،  او گفت که انقالب. سخنرانی خود را در پاسخ به اين زِن دھقان با تبريک به کنگره آغاز کرد

شود و خودشان را  راه می روستاِی فقير با شھِر کارگری ھمباره  يک اما به. ھا را پشتيبانی نکردند ھا شھر چرا که روستا

کنند، ما وارِد عصِر جديدی  دھی میسازمان) گاِن دھقان استکوالک منظور ديگر استثمار کنندامثاِل (ھا  در برابِر کوالک

  .طلبد ھا ھم چنين حضوِر زناِن دھقانان را می ايم که مبارزه عليِه کوالک از انقالِب سوسياليستِی واقعی شده

 برخوردار است، چرا که زنان در ی ا ويژه بخِش زناِن ارتِش پرولتری از اھميتِ ۀ کنگر  از برخی زواياءرفقا: "او گفت

دھد که موفقيِت  ن میھاِی آزاد نشا  جنبشۀ ھمۀتجرب. اند نھايت به سمِت خيزش گام بر داشته ھا با سختِی بی  کشورۀھم

دھد تا  شاھد اين باشيم که زنان  حکومِت شوروی ھر کاری انجام می. گی به ميزاِن مشارکِت زنان در آن داردانقالب بست

  .دھند به طوِر مستقل کاِر سوسياليستِی پرولتری خود را ادامه می

ی وجود يکش مشارکِت قابل توجھی در انقالب نداشته باشند، انقالِب سوسياليست چه صفوِف عظيم زناِن زحمتچنان"

  ".نخواھد داشت

جنبِش ما .  کمک خواھد کردھا حکومِت شوروی به آن.  قادر به آزاد کردِن زنان نبوده استئیتا به حال، ھيچ جمھور"

  اين جنبش به معناِی ظھورِ .  کشورھا به پا خاسته استۀناپذير در ھم  کارگِر شکستۀشکست ناپذير است، چرا که طبق

  ".يک انقالِب سوسياليستِی شکست ناپذير است

که زنان مبارزه را نه  از زمانی. گی به ميزاِن مشارکِت زنان داردياد داشته باشيم که انقالب بست بايد به: "سپس می افزايد

توانيم مطمئن باشيم که انقالِب اجتماعی  اند، می آغاز کرده) گانیاقتصاد ھم(، که برای سوسياليسم فقط برای آزادِی خود

  ".تضمين شده است
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  :گويد و در پايان می

  ".اند، پس پيروزِی سوسياليسم حتمی است زنان برخاسته"

 – برگزار شد مسکو ١٩١٩ از جمله ھمايشی که در در سال –ھاِی زنان  وعات و در ھمايش در مطبلنينھاِی  بعدھا، ايده

بخِش زناِن جديدی بود که به نداِی   که الھامئیھا  يافت، شعار  بسطئیو پس از آن در تماِم نقاِط کشور در قالِب شعارھا

  .بودندھاِی انقالبی و حياِت سياسی پاسخ گفته  شان در فعاليت  برای شرکتلنين

 در ارتباط با آن نوشت و بنا یا  ويژهۀاو جزو. کند ھاِی خود بارھا و بارھا به اين کنگره اشاره می  در نوشتهساموئيلو وا

 کار ألۀبعدھا، ھنگامی که مس. در خارکوف دوباره منتشر شد١٩٢٠ اين کنگره در سال ۀنام به درخواست خودش قطع

ياد می آَورد که ھمسرش را در جنگ از دست   آن زِن دھقان را بهی ال زنده مطرح شد، به شکئیدر مياِن زِن روستا

ش را ترک ھاي کند که بچه روند و اعالم می به روستاھا می ءشنود که مردان و زناِن کارگر برای کمک به فقرا داده و می

  .رود می" خواران زمين" اين ۀدارد و به جنگ با ھم کند، تفنگی بر می می

تر از   که در آن جا حضور داشتند، که بر صدھا ھزار و پيشیا ثيِر خود را نه تنھا بر ھزار و صد نمايندهاين کنگره تأ

  .ھا را انتخاب کرده بودند، بر جای گذاشت ھا ھزار کارگری که آن آن ده

ھا توضيح  شت و به آنداگان  ھاِی بی شماری با نمايند وگو  او گفت.  در کنگره با مسايِل تشکيالتی مشغول بودساموئيلو وا

 مطالِب بسياری که در اين کنگره ۀبه واسط. گونه زناِن کارگر و دھقان بايد در کاِر ساختاری شرکت کنندداد که چ

ش  روشآوری شده بود، شروع به ايجاِد اَشکاِل چند جانبه از کار در مياِن زنان کرد که موجِب تقويِت حزِب ما شد و جمع

 مرکزِی حزِب کمونيسِت روسيه تصميم گرفت سازماِن ۀپس از پاياِن کنگره، کميت. ه دادرا برای کاِر جمعی توسع

  .ھاِی محلِی حزب، برای کار در مياِن زنان تشکيل دھد  مرکزی و در تماِم سازمانۀ تحِت نظارِت کميتیا ويژه

 ۀتی با وجوِد جنگِ داخلی و ھمدھد؛ کاِر تشکيال نتايج کنگره چه بود؟ تاريِخ حکومِت شوروی اين نتايج را نشان می

شد، با وجوِد جنگ با  ھا دفاع می ، اوکراين و قفقاز بايد از آن  که در شرق، شمال، جنوب، در سيبری، اورالئیھا جبھه

. در اوِرل) ژنرال ارتش سفيد( و ژنرال دنيکين پتروگرادھای  در بسياری از دروازه) ژنرال ارتش سفيد(يوِدنيچ  ژنرال

کردند  نمودند، خودشان را در کارھاِی تشکيالتی وارد می ِن کارگر و دھقان برای حکومِت شوروی مبارزه میجا زنا ھمه

  . مشارکت داشتند،رفت چنان پيش می و در کاِر بزرگِ سازمان که ھم

 را گی خودچنان که بسياری از مرداِن ارتِش سرخ زند(ھاِی آموزِش پرستاراِن سرخ برای کمک به ارتِش سرخ  دوره

 ،ھاِی آذوقه سازماندھی شد؛ جھِت تدارکاِت ارتِش سرخ و کارگران، زنان بخش) گِی اين زنان بودندگذشت خود مرھون از

اما باالتر از ھمه .  بر پا کردند،شدند ھا فرستاده می  غالت و ساير محصوالتی که براِی جبھهۀآورِی سھمي جھِت جمع

 گرم ئیھاِی غذا ھاِی کودکان، وعده ھا، خانه دھِی شيرخوارگاهھا، سازمان  بچهداری از برای نگهزناِن کارگری بودند که 

 پنج ۀنسِل جوانی که در حاِل حاضر سوسياليسم را در برنام. شدند ھاِی دوزندگی و غيره فرستاده می در مدارس، کارگاه

  .نان است نخسِت زۀگی و قدرِت خويش را مديوِن زناِن فعال در کنگر سازد، زند  دوم میۀسال

با ") زن کمونيست("»کمونيستکا «ۀمجل. زنان تنھا در پشِت جبھه و کاِر آمبوالنس نبود که به ارتِش سرخ کمک کردند

، مشارکِت  که زناِن کارگر در دفاع از کشوریا بندِی سه ساِل نخسِت حکومِت شوروی، آن لحظاِت قھرمانانه جمع

ياد کردند   زناِن کارگر سوگند ١٩١٩ و توال در سال ١٩١٩ در سال نسکلوگادر : ياد کرد  را ،ندعظيمی در جنگ داشت

 نيز لنينگرادھا بگذرد ــ و سرانجام زناِن کارگِر  يابد، بايد از نعش آن  دستمسکو به توال بخواھد از طريق دنيکينکه اگر 

  .شان دفاع کردند  مردان از مرکز ِانقالبیۀشانه به شان

ھاِی   غيِر حزبِی زناِن کارگر و دھقاِن تماِم جمھوریۀ و کنگرپتروگراد در ١٩١٧در سال کنفرانِس زناِن غيِر حزبی 

. ثيرگذارندأ از زناِن کارگر بسيار تئی  يک حرکِت توده دھِی برای تحريکِ ی ثابت کرد که اين اشکاِل سازمانشورو
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ھاِی بزرگِ مردِم   حزبی در مياِن توده يک روِش کارِ   در کنفرانِس غيِر حزبی به عنوانِ ساموئيلو واپشنھاِد عالِی 

. نظيِر خود تحت تأثير قرار داد  بیئی ھمه را با تواناساموئيلو واھا رفيق  در تماِم اين ھمايش. مانده به تصويب رسيد عقب

دھی و به ان در سازمساموئيلو واھا بود که استعداِد  در اين کنفرانس.  يک رئيِس دلسوز بود او راسخ، توانا و در عيِن حال

ھاِی غيِر حزبی به  او به ھمايش. ھا کامالً به کار گرفته شد و کادری از زناِن کارگر تشکيل داد حرکت درآوردِن توده

نگريست تا زمانی که جھِت بيدار کردن و  دھی میھا و سازمان  حرکت واداشتِن توده يک شکل از تشويق و به عنوان

يک نمونه از اين  ١٩١٩ در سال مسکوکنفرانِس غيِر حزبِی .  بايد تشکيل شود، باشدھا نياز به اقداِم فوری ھدايِت توده

 يک کنفرانِس غيِر حزبی از زناِن کارگر و دھقان برگزار شد، اما  .گی حاکم بود سرما و گرسنمسکودر . ھاست ھمايش

ِن غيِر حزبی از اين ھمايِش استقباِل اما با وجوِد اين شرايط دشوار، کارگراِن ز. ھا به سختی آغاز شد کار در ميان آن

". ش را نداردکس تواِن شکستن ئی ھستيم که ھيچما زناِن کارگر ماننِد ديواِر فوالد: "فرياد زدزاويالووا . ای نمودند گسترده

ھا   برای کار به آنیا ھا، اعتراض کردند که کوالک شانِس دوباره ھا و محروميت زناِن دھقان به جاِی شکايت از سختی

واِز حکومِت شوروی اند مرخص کنيد، ما بايد به پيش هاستما را که برای مردم فقير به پا خرفقای : "ھا گفتند آن. دھد نمی

که در آن پيروزِی کارگران   ئی برگزار کنيد، جااوکراين غيِر حزبِی زناِن کارگر و دھقانان را در ۀيا کنگر . برويم

 که زناِن ئیھا چه رنج.  ضِد انقالب به رھبرِی امپرياليسِم جھانی در ھم شکسته شدۀمانچندين بار به دنباِل انتقاِم بی رح

 زنان بدوِن توجه به سن و ۀھا، و شکنج جا متحمل نشدندــ محاصره توسِط باندھاِی وحشی شکاِر کمونيست ساکِن آن

 حزب در اوکراين ارائه ۀ برجست دھنده ن، سازماھاپنر ھا توسِط رفيق جاست که تصويِر اوکرايِن آن روز اين. شان جنسيت

  .شود می

 مواجه شديم که وحشِت اکثر مردم را یا ھنگامی که با ارتِش سرخ به اوکراين بازگشتيم با صحنه: "نويسد  میھاپنررفيق 

يا  و ھا  دسته دسته زناِن بی نواِی کمونيست، ژنده پوش، پابرھنه در زمستان، خواھران و دختراِن کمونيست. برانگيخت

  .رفتند  و حزب پيش میئیھاِی شورا در واقع زناِن کارگر و زناِن دھقان ــ به سوِی سازمان

، سرپناه و ئیھا پوشاک، مواد غذا رو ما بايد به آن شان مانعی باشد برای فعاليِت سياسی، از اين رفت که رنج انتظار می" 

  ...".ثير قرار دھد أھا را تحِت تا وجه آنطوری که مسايِل ديگر نتوانند به ھيچ  داديم به غيره، می

 به خارکوف آمد و ساموئيلو وارفيق .  در خارکوف بودواساموئيلوپردازد که  ای می او سپس به توضيِح آن شش ھفته

ترسيدند با ديواری از سوِء تفاھم و خصومت  افراِد شکاکی ھم بودند که می. جھِت کنفرانِس زناِن غير حزبی فراخوان داد

  .رو شونده روب

ھاِی نخستين  استقبال و سخنرانی. گونه در اشتباه بوديمخستين جلسه به ما نشان داد که چاما ن: " دھد  ادامه میھاپنررفيق 

ھا در طول  به عالوه، زمانی که آن. ايماِن کامِل زناِن غير حزبی به حکومِت شوروی و حزِب کمونيست را نشان داد

 ۀ درد و رنجی را که متحمل شده بودند بازگو کردند، روشن شد که اين آگاھِی طبقاتی نتيجبرگزارِی اين کنفرانس داستانِ 

گی ما ھما.  آتش زدریھاِی کابوس واِر درد و رنج اين آگاھی را در ذھِن ھر پرولت  است که سالیھاِی تلخ ھمين درس

يکی به دار آويخته شده بود،   د ــ برادرِ با ھمان حال و ھواِی عزم و اراده، بدوِن شکايت از تروِر سفيد صحبت کردن

ھا به داشتِن ارتباط  خانواده. ش تکه تکه شده بوديکی در برابر چشمان  بود، پِسر سِر ديگری به ضرِب گلوله کشته شدهھم

 بسياری از نمايندگان ھنوز آثار ضرب و شتم و. شدند بد گمان بودند  که با شالق و  تفنگ شکنجه میئیھا با کمونيست

  ".ھا و پاھا را دارند کبودی در سر، دست

] ھای گروه[صدھا تن از زناِن کارگِر غيِر حزبی در . ھا آغاز شد پس از اين کنفرانس، کاِر متمرکز در مياِن توده

ھا و  جلسات، سخنرانی: نام کردند ھای سالمت ثبت ھای آموزشی و بخش کشی به کارگران و دھقانان، در گروه سر

ھا و  منشويکدر انتخاباِت شوروی ھنگامی که : "نويسد  میھاپنر  رفيق. وجوِد زنان پر جمعيت شدمدارس حزب با 
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ھا را برای قحطی  شان کمونيست  شود و در تبليغاتئیھا اميدوار بودند که قحطی موجِب سقوِط دولِت شورا شوونيست

بردند، سدی قوی  روپاشِی اقتصادی ما رنج میتر از ھمه از ف کارگر، زناِن ارتِش سرخ که بيشکردند، زنانِ  سرزنش می

  ".ھاست که شوروی ما کمونيستی است آن] حمايت [ۀدر حمايت از حزِب کمونيست ايجاد کردند و در ساي

بندی غالت در سال   سھميهألۀاش، مس لهأترين مس ترين و حياتیار شد، که داغ برگزولگادر نھايت، کنفرانِس غيِر حزبِی 

 کنفرانِس غيِر ساموئيلو وا. ھا غالت خود را احتکار کرده بودند سالی نزديک بود و کوالک  خشکۀر يک دو . بود١٩٢٠

اش در اين کنفرانس توانست موافقِت   رھبریئی برگزار کرد و با تواناساراتوف در ١٩٢٠حزبِی کارگر را در سال 

گی به وضعيِت برداشِت  تن به روستاھا و رسيدھاِی آذوقه و رف  زن کارگر به دسته٣۵٠زناِن کارگر را برای فرستادِن 

 يک  ".خواھند با دسِت استخوانِی قحطی حکومِت شوروی جوان را خفه کنند ھا می چرا که کوالک"محصول جلب کند، 

ھا   به طوِر مختصر در روزنامهساموئيلو وا.  شھر رفتندۀطور دائم، به حوم صد زِن کارگر برای انجاِم کار به

اش در  داد و درباره گزارش می) CPSU( مرکزی و بخِش زناِن حزِب کمونيسِت اتحاِد شوروی ۀکميتنوشت، به  می

 اختصاص دھد، به ساراتوفتری به اين ابتکاِر عمِل زناِن  خواست تبليغاِت گسترده او می. گفت  خود سخن میۀجزو

  .طوری که زناِن کارگر از شھرھاِی ديگر نيز آن را سرمشق قرار دھند

گی اثرگذارِی  چگونۀ تماِم کارگراِن فعاِل حزب را گرد ھم آورد و دربارساموئيلو وا، ساراتوفز کنفرانِس پس ا

 طبقاتی بايد حوِل فعاليِت ۀاِت آن به بحث نشست، برای او کامالً روشن بود که مبارزئيتصميماِت کنفرانس و جز

  . يابد  شکل،تادفرس می) عرضه(گاِن زنی که کنفرانس برای کاِر آذوقه  نمايند

ترين روش  بھکنفرانسھا به اين نتيجه رسيد که اين ساموئيلو واھاِی غيِر حزبی،  کنفرانس يک سری از  پس از برگزاریِ 

  :نويسد او می. برای کاِر حزبی در مياِن زنان ھستند

ی بازسازِی حياِت خود  که برائیای است از نيروھا ذخيره گروھِی کمونيسم است و ۀ يک مدرس  غيِر حزبیتجمعات "

  ". رفقاِی کھنه کاِر خود را به مناطِق عقب مانده بردندۀگان کنفرانس تجرب نمايند. توانيم به کار گيريم می

ھاِی عقب مانده به فعاليِت سياسی در جھِت   اشکاِل کاِر تشکيالتی برای جلِب تودهۀاو ھر کنفرانس را  به منظوِر توسع

ھا و جزواتش  ی ساخت که در سخنرانیا  شيوهۀھا او را قادر به مشاھد ان زمان اين کنفرانسھم. کرد کمونيسم بررسی می

او بدوِن ترِس از انتقاد، مصرانه به .  به کار برد،رسيد ھا می ھا و مجالتی که به دست توده ش در روزنامهو در مقاالت

 که یشکِل ديگری از کار. ک نکرده بودندھا به درستی منظور او را در ھا توده توضيِح نکاتی پرداخت که در آن

اين صفحات ظھور خودشان را کامالً . ھا بود در روزنامه" زن کارگر "ۀ به آن اھميت زيادی داد صفحساموئيلو وا

" ن کارگرز "ۀ را به صفحئیفضا" لنينگرادی پراودا" برای نخستين بار در ١٩١٨او در سال . مديون او ھستند

ھاِی   برای ديگر روزنامهئیرا به عنواِن الگو" صفحه" توانا شد که یا دھِی امور به گونهناختصاص داد و در سازما

به " صفحه"او به . کار به خدمت گرفت  در اينساموئيلو وامند نبود که   ارزشۀايد] وجود[اما تنھا . حزب در آورد

يک گروِه  به عنوان روشی برای تشکيلِ نگريست،   کارگراِن زن میۀيک روِش خاص در مياِن اقشاِر عقب ماند عنوانِ 

  .فعاِل زناِن کارگر

شان را  توانستند خود  بود که در آن زناِن کارگر میئیھا جا  اينۀ، سواِی ھمزن کارگر سابِق ۀماننِد مجل"  زنانۀصفح"

 زنان فقط ارگاِن او فھميد که مطبوعاِت بخشِ . شان را درک کنند ھاِی خود را بررسی کنند و وظايف ئیابراز کنند، توانا

واره به زناِن او ھم. کش است ھاِی زحمت  متعلق به تودهیا که روزنامه نيست، بل" زناِن کارگر و دھقان"مطبوعاتی 

  ".توانيد عقايدتان را بيان کنيد  خودتان است، میۀاين روزنام: "گفت کارگر می

گان در تماِم اتحاِد   نمايندتجمعات. داد گاِن زنان می ايندھاِی نم جلسه چنين اھميِت بسيار زيادی به   ھمساموئيلو وارفيق 

 حزِب کمونيسِت ۀدر سيزدھمين کنگر. شد ترين شکل از فعاليِت زنان شناخته می جماھيِر شوروی به عنواِن قابِل توجه
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ھاِی زنان   تودهبيِن حزب و" کمربند انتقال" يک  ھا به عنوان جلسه شوروی رفيق ستالين، رھبِر حزب، از  اھميِت اين 

ھاِی  ئیاو مطالعه کرد و عمِق کامِل توانا. ھاِی بسياری ارائه کرد  نوآوریساموئيلو وادر اين شکل از کار . سخن گفت

  .سازمانی و آموزشِی خود را نشان داد

در آن زمان اين .  در روستاھا بسيار سخت کار کردئیگاِن زناِن روستا ھاِی نمايند جلسه دھِی  براِی سازمانساموئيلو وا

دھی بود، اما تماِم يک وضعيِت مناسب در سازمان بی بهيا آمد و تنھا مجری برای دست  خود او بر میۀکار تنھا از عھد

گان   تدبير و در سومين کنفرانِس سراِن نمايندساموئيلو واھا ــ توسِط  اش ــ وظايف، قواعد و دستورالعمل اشکال سازمانی

 کارگر را به آن ۀوليِت مھِم کار در بخِش زناِن طبقؤ مقننه که حزب مسۀه شدــ کنفرانسی شبيِه قوزناِن ايالتِی شرح داد

  .واگذار کرده بود

ھر زمان که ارتقاِی امری در . کرد ھا در مورِد مسائِل سازمانی را آماده و حل می  بود که گزارشساموئيلو واھميشه 

. شد  سپرده میساموئيلو وا مرکزِی حزب نياز بود، اين کار به رفيق ۀ کميتدھیِ ن بخِش زنان از طريِق دفتِر سازماموردِ 

  . مورِد بحث کافی بودألۀگاه تنھا حضورش برای حل و فصِل ھر چه زود تِر مس

يک باِر ديگر بر نياز به بخِش زنان و   نھم حزب به تصويب رسيد که ۀنھادی در کنگر ، پيشساموئيلو وابه ابتکاِر رفيق 

  .کرد بخشی به کار در مياِن زنان تأکيد می شدتضرورِت 

 تالش ئی ھاِی زناِن منطقه دھندگاِن بخش رِو بخِش زنان، به ويژه آموزِش سازمان براِی آموزِش کارگراِن پيشساموئيلو وا

عتماِد به ھاِی کارگری، در ھدايِت زناِن کارگر و دھقان با ا ھاِی جوان در قلِب توده او در کشِف استعداد. زيادی کرد

ئی  جديد، تواناۀھا به عنواِن مبارزان و سازندگاِن جامع گِی انجاِم کار و در آموزِش آنشان، در آموزِش چگون ئیتوانا

) زن و مرد (ساموئيلو وابسياری از شاگرداِن جواِن . تر کسی چنين استعدادی داشتکم. قابل توجھی از خودش نشان داد

  .ھای با ارزشی انجام دادند د، کارکه در سراسر روسيه پراکنده بودن

اين جزوات برای . پسند  نوشتِن جزواِت ساده، روشن و روان و تودهئی يعنی توانا  موھبت ديگری ھم داشت،ساموئيلو وا

 نگارش ۀ نحوۀترين نمون بھ- کارگِر زن و زِن کمونيستــ "صفحاِت زنان"ش در ان و دھقاناِن زن، مانند مقاالتکارگر

ھاِی ساده را  آمد گی را با خط مشِی استواِر کمونيست ترکيب کند تا پيش گونه ساددانست که چ او می. ھا بودند ودهبرای ت

 خود با آن رو به رو بودند ۀ کارگر در مبارزۀھا به عنواِن وظايِف بزرگی که طبق ھا نزديک کند و از آن گی توده به زند

سبِک او ساده بود، متناسب با . اب و مصنوعی را دوست نداشتاو عباراِت پر آب و ت.  ارائه کندئیگير نتيجه

 گزارش و برگزارِی مذاکرات در شرايِط ۀش تھيشاگردان. کرد و به گرمی صحبت میاو ھميشه با صداقت . شگانخوانند

ھيِر شوروی در به تماِم گوشه و کناِر پھناوِر اتحاِد جما. ياد گرفتند ش شدند را از جزوات ن رو به رو میدشواری که با آ

 يا بيست کيلومتری با پای پياده   برای زندگی، طی کردِن راِه پانزده گاھیمزدی، بدوِن اقامت اکثِر موارد بدوِن ھيچ دست

جا که رھبرِی سيستماتيِک حزبی  شان از آن شد گسيل شدند؛ در سفرھاِی دايمی  که پيدا میئیو غذا خوردن در ھر جا

  .کردند  رجوع میساموئيلو واھا به جزواِت  بر تودهثيرگذاری أنداشتند، برای ت

ر کرده بايد به ييتغ) ھا تزاريسم(ھا   جنگ در برابِر سفيدۀحزب فراخوان داد اکنون که جبھ. جنگِ داخلی به پايان رسيد

ار را با  گذۀھاِی بخِش زنان دور تزلزل و دودلی در صفوِف حزب و فعاليت.  فروپاشِی اقتصادی بشتابيم مبارزه عليهِ 

او : نداد ھيچ تزلزلی به خود راه -ی ھميشه سرکِش بلشويک ناتاشا ــ ھمان ساموئيلو وااما . گِی بسياری ھمراه کرد پيچيد

. کرد ھاِی زنان پايداری می ديد و به شدت در برابِر ھر گونه تالش برای انحالِل گروه ش را میبه وضوح راِه پيِش روي

  . مرکزِی حزب برخوردار شدۀکميتدر اين زمينه او از حمايِت 

: راه بودھا، کار در مياِن زنان با دو رويکرد ھمھا بازگردانده شده بودند و دھقانان به روستا حال که کارگران به کارخانه

دھِی گان، سازمانافزايِش تسھيالِت آموزشی برای زنان، از طريِق افزايِش فعاليِت آموزشی در جلساِت نمايند: نخست
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کمک به زناِن : ھاِی کارگری و غيره؛ دوم ترين کادر برای کالجبھمدت، استخداِم  ھاِی کوتاه آموزشی و دورهمحافِل 

ھا باقی ماندند تا از پِس وظايِف جديدشان در جھِت بھبوِد توليد بر بيايند و به خودشان اجازه  کارگری که در کارخانه

  . يابند ھا برتری ندھند تا رفقاِی مرد بر آن

صنعت (ھاِی مختلِف صنعت  ھمايِش توليد در شاخه: يافت  برای حِل اين مشکالت ئیھا  به سرعت راهئيلو واسامو

 يک صنعِت خاص با فرآينِد توليد با استفاده از  سازِی زناِن کارگرِ  ، آشنا)سازی و ديگر صنايع توليدی نساجی، سوزن

ھاِی  دھندگاِن زِن اتحاديه ھاِی کارگری بود و سازمان ر با اتحاديهکا تِر اين نتيجه پيونِد نزديک. تکنيِک کارخانه و غيره

  .ن شدندييکارگری نيز تع

ناِن کارگر و دھقان و ھا تن از زنان ــ ز ثير و تحريِک سياسی برای ھدايِت ميليونأ کاِر شگرِف تئی، به تنھاساموئيلو وا

سری جزوات نوشت، سخنرانی ايراد کرد،  يک او . امه دادکشان ــ در مبارزه عليِه فروپاشِی اقتصادی را ادتماِم زحمت

 و ولگا در امتداد ئیسفرھا"  سرخۀستار" خود با کشتِی تبليغاتِی ئیدھی کرد، طِی سفِر دريا غيِر حزبی سازمانتجمعات

ش ھرگز در به اتدر تبليغ.  اقتصاِد ملی کشاندھا را به مبارزه در برابِر فروپاشیِ  زد نمود، توده کرد و خطر را گوشکاما

نمود و آن را در جھِت نھادھاِی  جانبه بررسی می طور ھمه کرد، موضوع را به کارگيرِی اطالعاِت دقيق کوتاھی نمی

 اقتصادی و ۀای در زمين العاده  فوقئیاو توانا. کرد  که تنظيِم نبِض اقتصادِی کشور را به عھده داشتند ھدايت میئیشورا

  . از خود نشان دادئیاجرا

  ".تان را بھبود بخشيد  بخوانيد، وضعيت!  صنعتیۀپيش به سوِی جبھ: "ناِن کارگر به ندای او پاسخ گفتندز

 

 


