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  مردانهازاتي تا  نفرت از امتيی بورژواسمينياز نقد فم

ن اکتبر و مسئله زناانقالب  
١٣٨٧د  اسفن١١شنبه يک                                                                                                 گ بهرنديام  

 
  
  : توضيح 

ب اکتبر اختصاص يافته و رفقای هيئت به نودمين سالگرد انقال" سامان نو"از آنجايی که اين شماره فصلنامه 

تحريريه خواسته اند که مقاله ای در رابطه با انقالب اکتبر و مسئله زنان تهيه شود، در نتيجه در ترتيب اين سلسله 

در ابتدا قصد نگارنده بر اين بود که به نظرات مارکس، انگلس و پراتيک . مقاالت تغييری صورت گرفته است

  . دوم در مورد زنان پرداخته شود و پس از آن تجربه شوروی مورد بررسی قرار گيردانترناسيونال اول و 

تغيير در ترتيب اين مجموعه مقاالت تا حدودی بررسی تئوری و پراتيک بلشويک ها را دشوار می کند، زيرا حزب 

 انترناسيونال دوم قرار بلشويک تا قبل از انقالب اکتبر در مورد مسئله زنان تحت تاثير تئوريهای رايج و مطرح در

بعالوه . در نتيجه بدون بررسی آن تئوريها، نمی توان به درک عميقتری از عملکرد بلشويک ها دست يافت. داشت

نمی توان گسست انقالبی لنين از درکها و سنتهای رفرميستی غالب بر انترناسيونال دوم در مورد زنان را به قدر 

  . کافی برجسته کرد

طوالنی شدن مقاله، در اين متن بطور عمده به خط و عملکرد بلشويک ها در در دوران اوليه انقالب برای پرهيز از 

نياز به تاکيد است که بررسی انقالب اکتبر بدون توجه به تحوالت سه دهه بعدی جامعه شوروی . اکتبر می پردازيم

از نظر نگارنده اين بی .  شکست خوردزيرا برخی معتقدند انقالب اکتبر در همان فردای پيروزی. غير ممکن است

مسئوليتی نسبت به تاريخ است که اينگونه تالش ميليونها زن و مردی که آگاهانه می خواستند جهان را دگرگون 

و در (مسلما اولين تجربه طبقه کارگر برای پی ريزی جامعه نوين با خطاهای بسيار .  ناديده انگاشته شود کنند،

طبقه . اما با مشاهده اين خطاها نمی توان بر اين تجربه تاريخی خط بطالن کشيد. همراه بود) برخی زمينه ها سنگين

کارگر بدون برخورد ديالکتيکی به جوانب مثبت و منفی اين تجربه تاريخی و سنتز آنها در سطحی باالتر نمی تواند 

  . مدعی سازماندهی جامعه سوسياليستی در قرن بيست و يکم باشد

 هايی که امروزتضاد. پنجه نرم کردندعظيمی دست وواقعی، پيچيده و مسئله زنان با تضادهای رابطه باها دربلشويک

دون جمعبندی نتيجه کمونيستها بدر. استروبروبا آنهاشرايطی بمراتب پيچيده تروشکل ديگرسطح ودرطبقه کارگرنيز

      )١( .رابطه با مسئله زنان دست يابندبه خط صحيحی درتوانند اين تجربه بزرگ بشری نميهمه جانبه ازعميق و

  يک نقطه عزيمت نوين 
و مشخصا تاريخ بشر. شودرهايی زنان محسوب ميمسير نقطه عزيمت نوينی در١٩١٧ اکتبر بدون شک انقالب 

 اين انقالب صف اول در- بويژه زنان کارگر-زنان . جنبش رهايی زن تا آن زمان چنين جهشی را بخود نديده بود

انقالبی که به انقالب سوسياليستی اکتبر ختم . زده شد توسط زنان کارگر١٩١٧ب در فوريه جرقه انقال. داشتندقرار



به پيروزی رساندن و تثبيت اين و دهقان نقش موثری درزنان کارگر. رن بيستم را عوض کردشد و مسير تاريخ ق

  . انقالب ايفا کردند

. ول تاريخ انقالبی در جهان بوقوع پيوست که رهايی زن آگاهانه در دستور کار آن قرار داشتطدربرای نخستين بار

رابر اعالم طی فرمان های انقالبی کوتاه و قاطع حقوق زن و مرد در کليه زمينه های اقتصادی، اجتماعی، سياسی ب

به رسميت شناختن حق . رآورده شدزنان دريغ شده بود يک شبه بانقالب های بورژوايی ازکليه حقوقی که در. شد

برداشتن تقاوت ميان دواج اجباری، آزادی سقط جنين، ازرای، حق انتخاب و انتخاب شدن، حق طالق و ممنوعيت از

، برابری دستمزد ميان زن و مرد، به رسميت شناختن مرخصی دوران "مشروع و نامشروع"  حقوقی ميان فرزند

قوانين انقالبی بودند که به رهايی زنان مجموعه ای از..... جنس گرايان و دی همبارداری و ايجاد مهد کودکها و آزا

  . ياری رساندند

هيچ حزب دمکراتيک حتی در پيشرفته ترين جمهوری های بورژوايی نتوانست طی : " گفت١٩١٩در جوالی  لنين 

 وی در )٢(." اديم را انجام دهددهه ها يک صدم کاری که ما در اولين سال حکومت مان در رابطه با زنان انجام د

ما در يک کشورعقب مانده اروپايی ظرف دوسال کارهايی جهت رهايی : "دومين سالگرد پيروزی انقالب افزود که

" جمهوريهای پيشرفته" سال در مجموعه ١٣٠ انجام داديم که طی  "جنس قوی"زنان و دستيابی به برابری زنان با 

  )٣(." دمکراتيک جهان صورت نگرفت

حتی پس از گذشت نزديک به يک قرن از آن انقالب، هنوز در اغلب . ادعاهای لنين بهيچوجه غلو آميز نبودند

شايد برای کسانی که امروزه در کشورهای . کشورهای جهان اين حقوق با چنين صراحتی رسميت نيافته است

اما برای پرهيز . دان مهمی نبوده استپيشرفته سرمايه داری زندگی می کنند، برآورده ساختن چنين حقوقی کار چن

 را با کشورهای پيشرفته سرمايه داری آن زمان مقايسه کرد تا عمق ١٩١٨از چنين قضاوتی بايد روسيه 

در آن دوره فقط در کشورهايی چون فنالند و . دستاوردهای انقالب اکتبر در رابطه با زنان را بهتر درک کرد

در فرانسه، مهد انقالب بورژوايی تا پس از جنگ جهانی دوم، يعنی حدود .  بودنيوزيلند حق رای به زنان اعطا شده

 سقط ١٩٧٤سی سال پس از انقالب اکتبر هنوز زنان از حق رای محروم بودند و حدود نيم قرن بعد آن يعنی تا سال 

  . جنين در اين کشور غير قانونی بود

تا .  معيارهای نوينی برای رهايی زنان پيش گذاشت ترد وانقالب اکتبر چشم انداز نوينی به روی آزادی بشريت گس

 روابط  در اين انقالب بود که. آن زمان هيچ انقالبی تا به اين حد نقش سنتی زن را زير ضرب قرار نداده بود

زنان و مردان طی . اجتماعی ميان زن و مرد و کليه ايده های سنتی مرتبط با آن بطور مدام زير سئوال قرار گرفتند

دوره کمونيسم جنگی و سالهای پس از آن در کلوب های عمومی مجموعه مناسبات اجتماعی ميان زن و مرد را به 

از نقد نقش کار خانگی در برده نگهداشتن زن : بحث می گذاشتند و ايده های مرد ساالرانه را به مصاف می طلبيدند

  . فرهنگ سنتی در کليه جوانب زندگی بين دو جنس افکار و  گرفته تا نقد اخالقيات سنتی در روابط جنسی و نقد

، آنيسا آرماند يکی از رهبران برجسته جنبش رهايی زن در کشور شوراها، در بحبوحه جنگ ١٩١٩در سپتامبر 

اگر رهايی زنان بدون کمونيسم قابل تصور نباشد، کمونيسم هم بدون رهايی زنان قابل تصور : "داخلی اعالن کرد

بستر اين ديدگاه ديالکتيکی عميق، . عاجز از درک آن هستند" کمونيستها"هی که هنوز بسياری از ديدگا  )٤(." نيست



انقالب . پراتيک انقالبی ميليونها زن کارگر و دهقان در روسيه بود که به صحنه مبارزه طبقاتی گام گذاشته بودند

قرن هيجده و نوزده بود و به همين دليل بيان گسستی تاريخی از انقالب های بورژوايی ) همچون کمون پاريس(اکتبر

البته اين نقطه عزيمت نوين .  بود نقطه عزيمت نوينی در رابطه با رهايی بشريت و رهايی زنان بطور خاص

  . که در ادامه مقاله بدان خواهيم پرداخت. تاريخی از همان ابتدا با محدوديت های عينی و ذهنی مشخصی روبرو شد

چگونگی نابود کردن کهنه و پی افکندن طرح ( تنگاتنگی بين خط عمومی و پايه ای انقالب در انقالب اکتبر رابطه

چگونگی برخورد .  با خط مشخص انقالب در رابطه با رهايی زن موجود بود )نو در زمينه سامان يابی کلی جامعه

ی و نادرستی خط عمومی بجرئت می توان گفت درجه درست. به مسئله زنان، به دما سنج اين انقالب نيز بدل گشت

بی جهت نبود که اولين . بلشويک ها در زمينه ساختمان سوسياليسم در رابطه با مسئله زنان نيزخود را نشان می داد

محدوديت های عينی در سالهای آغازين انقالب در مورد مسئله زنان بطرز برجسته ای آشکار شد و اولين عقب 

و سرانجام شکست زنان در امر رهايی . ر رابطه با مسئله زنان رخ دادنشينی ها از دستاوردهای انقالب نيز د

شوروی از يک کشور سوسياليستی نمی توانست به .  خود بدل شد  خويش، به نشانه شکست اين انقالب در اهداف

کشوری سرمايه داری تغيير ماهيت دهد اگر پيشاپيش هدف رهايی زنان تضعيف نمی شد و طی پروسه ای کال به 

    .ر نهاده نمی شدکنا

  .اما برای بررسی روند فوق، اشاره ای کوتاه به خط و عملکرد بلشويک ها در دوره قبل از انقالب ضروريست

  قبل از انقالب اکتبر 
همانگونه که در ابتدا گفته شد، بلشويک ها در رابطه با چگونگی برخورد به مسئله زنان عمدتا تحت تاثير خط  

انترناسيونال دو به دليل رشد جنبش زنان و مبارزات خطی بر سر آن، مسئله زنان . دو بودندغالب بر انترناسيونال 

شعاری که زمانی .  از زاويه قبول شعار حق رای برای زنان بود  اين توجه بطور عمده. را مورد توجه قرار داد

رای زنان کارکردی متناقض دفاع از حق رای ب. مورد مخالفت بخشهايی از رهبران اين انترناسيونال قرار داشت

از . از يکسو بيان تاکيد بر اهميت مسئله زنان و توجه طبقه کارگر به اين موضوع بود. برای انترناسيونال دوم داشت

اين . سوی ديگر گرايشات رو به رشد پارلمانتاريستی و رفرميستی درون انترناسيونال دو را نيز پاسخ می داد

ارگر به مثابه منبعی برای جمع آوری رای نگاه می کرد نه به عنوان يک نيروی گرايش به زنان به ويژه زنان ک

  . اجتماعی که می تواند محرک انقالب پرولتری باشد

بعالوه، بلشويک ها مانند اغلب احزاب سوسيال دمکرات عضو انترناسيونال دوم فکر می کردند، مسئله زنان يک 

از نظر اين سوسيال دمکراتها مطالبات زنان خصلتی بورژوا  )۵(. مسئله رفرميستی و صرفا دمکراتيک است

آنان برای مقابله با نفوذ زنان بورژوا .  تحقق يابد دمکراتيک داشت که می توانست در چارچوبه نظام سرمايه داری

مانند برابری دستمزد ميان زن و مرد و ايجاد مهد کودکها و (در جنبش زنان بر مطالبات اقتصادی زنان کارگر 

 می کردند تنها از اين طريق می توان تمايز خود   زنان سوسياليست در آندوره تصور )٦(.تاکيد می گذاشتند) غيره

از نظر سازمانی . را با زنان بورژوا نشان داد و مانع سازش طبقاتی و دنباله روی زنان کارگر از زنان بورژوا شد

  . از زنان بورژوا باشدنيز مدافع ايجاد تشکالت زنان کارگر بودند که مستقل 



برخورد .  به پراتيک گذاشت١٩٠۵ -١٧مورد مسئله زنان طی سالهای خط را درزب بلشويک اين ديدگاه وح

استبداد تزاريسم . روسيه نيز نباشداثير ويژگی های مبارزه طبقاتی دربلشويک ها به مسئله زنان نمی توانست تحت ت

مبنای حق رای رای بلشويک ها بسيج زنان صرفا برنتيجه بدر. می گذاشتجای چندانی برای پارلمانتاريسم باقی ن

 که مخالفت هايی با تزار - رقابت حادی ميان آنان با بورژوازی ليبرال روسيه  بعالوه. چندان موضوعيت نداشت

. داد روسيه شکاف عميق ميان طبقه کارگر و بورژوازی ليبرال را نشان ١٩٠۵ انقالب  . وجود داشت-داشتند 

 برای اتحاد   اين شکاف زمينه سياسی چندانی. شکافی که با حمايت بورژوازی از جنگ جهانی اول بسيار عميقتر شد

 لنين در رابطه با  اين شرايط سياسی مشخص همراه با خط انقالبی. بلشويک ها با فمينيستهای بورژوا باقی نگذاشت

  . رو به رشد زنان روسيه تعيين کردتدارک انقالب، موقعيت بلشويک ها را در مورد جنبش 

پيش از آن تشکالت محدودی از زنان تحصيلکرده موجود بود .  جنبش زنانی در روسيه موجود نبود١٩٠٥تا سال 

اين تشکالت سواد آموزی زنان را تبليغ می کردند، کارهای خيريه . که عمدتا شامل فمينستهای آريستو کرات بودند

بيداری واقعی زنان بطور .  کردند  ع جنگ زنان را برای توليد يونيفورم ارتش بسيج میسازمان می دادند و در مواق

برای نخستين بار روسيه شاهد جلسات عمومی بود که .  شروع شد١٩٠٥گسترده با آغاز انقالب بورژوا دمکراتيک 

اتحاديه "ه نام  سراسری فمينيستی ب  يک تشکيالت١٩٠٥در فوريه . زنان در مورد حقوق شان صحبت می کردند

 ايجاد شد که سريعا رشد  )از روشنفکران، معلمان، خبرنگاران(توسط زنان طبقه متوسط " زنان برای حقوق برابر

اين تشکل خواهان اصالحات بورژوا راديکالی در زمينه . کرد و توجه عده زيادی از زنان کارگررا بخود جلب کرد

. مقابل قانونجنسيتی، ملی و مذهبی و برابری دردون تبعيض حقوقی مانند حق رای ب: حقوق سياسی زنان بود

 نفر رسيده ٨٠٠٠اعضای اين تشکيالت که به . توجهی نشان نمی دادندن زنان به خواسته های زنان کارگراکثريت اي

  . جهت گيريهای کلی سياسی اين تشکل به طيف چپ روسيه نزديک بود.  ايفا کردند١٩٠٥بود نقش فعالی در انقالب 

وجود داشت که عليرغم اينکه بر خواسته های اقتصادی " حزب مترقی زنان"همزمان تشکل ليبرال فمينيستی به نام 

زنان کارگر و دهقان و کال خواسته های مطالبات زنان بيشتر پافشاری می کرد با اين حال سياست سازشکارانه ای 

حتی با اين . قالبی و مبارزه انقالبی تبليغ می کرداين تشکل قانون گرا بود وعليه خشونت ان. را تبليغ می کرد

اين تشکل قادر به بسيج نيرو . استدالل که اعتصاب کارگران به ضرر زنان و کودکان است با آن مخالفت می کرد

  . چندانی نشد ولی رهبران آن همواره در مقابل احزاب چپ جبهه می گرفتند

کارگران طی . ن در مبارزات کارگری برجسته تر شدبا گسترش صفوف زنان کارگر در صنايع، نقش زنا

با وجود اينکه زنان . اعتصاباتی توانستند تزار را وادار کنند که کار شبانه زنان و کودکان را بطورقانونی لغو کند

 و اعتصابات کارگری قبل و بعد از آن شرکت داشتند اما سوسيال دمکراسی روسيه ١٩٠۵همانند مردان در انقالب 

 تمايلی  زنان کارگر. اين ضعف تا زمان انقالب اکتبر و حتی بعد از آن نيز باقی ماند. چندانی بين زنان نداشتپايه 

 درصد از اعضای ٤/٤ فقط ١٩٠٧برای مثال در سال . به عضويت در حزب يا سنديکاهای کارگری نداشتند

ب با تعداد گسترده زنان کارگرشاغل در سنديکای صنايع نساجی را کارگران زن تشکيل می دادند که بهيچوجه متناس

 درصد ٦ نماينده فقط ده تن يعنی حدود ١٧١ از ١٩١٧در کنگره ششم حزب بلشويک در سال . اين رشته نبود

  .  درصد رسيد٨ ، تعداد زنان عضو حزب به ١٩٢٢ انقالب يعنی در سال  حتی پس از. نمايندگان، زن بودند



آنان روی خوشی به تشکل . گر را از جلسات فمينيست های بورژوا دور کنند زنان کار بلشويک ها تالش می کردند

برای مثال . حتی با تالشهای رفقای زنی چون کولنتای هم چندان همراهی نمی کردند. مستقل زنان نشان نمی دادند

کل کند فعالين  پترزبورگ متش  زمانی که اولين تالش کولنتای به بار نشست و توانست تعدادی از زنان کارگر را در

وقتی که کولنتای و زنان کارگر به محل جلسه خود در . محلی حزب از دادن مکانی برای جلسات زنان دريغ کردند

جلسه زنان ملغی شد و فردا هم جلسه فقط برای : "يکی از کلوب های کارگری رسيدند بر سر در محل نوشته بود

  . نتای چندان پا نگرفتبه همين دليل فعاليت کلوب زنانه کول." مردان است

  و سرانجام اين تالشها منجر به.ولی عليرغم اين مانع تراشی ها زنانی چون کولنتای به تالشهای خود ادامه دادند 

 بواسطه حاد  اين کلوب هم.  نفره مختلطی شد که دو سوم شرکت کنندگان آن زن بودند٣٠٠ تا ٢٠٠کلوب مطالعاتی 

عده ای هم تحت عنوان اينکه زنان . ک ها و منشويکها عمال از رونق افتادشدن اختالفات سياسی ميان بلشوي

  . روشنفکر نبايد در جلسات زنان کارگر حضور داشته باشند مانع از شرکت کولنتای در اين جلسات شدند

) که شش هزار تن عضو داشت( زنان يک پنجم اعضای کلوب های کارگری ١٩٠۵ – ١٩٠٨طی سالهای انقالب 

  .  سال بودند٢۵ زير  بيشتر اين زنان باسواد و.  می دادندرا تشکيل

 تشکيل شد آيينه تمام نمای رابطه زنان فمينيست با زنان سوسياليست ١٩٠٨اولين کنگره زنان روس که در دسامبر 

ش جنب: "شعار کنگره اين بود.  توسط گروههای مختلف زنان برای اتحاد با يکديگر تشکيل شده بود اين کنگره. بود

  ." زنان چه پرولتری چه بورژوايی، بايد برای همه زنان باشد

 عالقه زنان کارگر به شرکت در اين کنگره   بلشويک ها در ابتدا مخالف شرکت در اين کنگره بودند اما زمانی که با

ه يک رياست هيئت نمايندگی بلشويک ها در اين کنگره بر عهد. روبرو شدند به اجبار در اين کنگره شرکت کردند

هيئت نمايندگی . اين امر خود نشانه ضعف و محدوديت آشکار اين حزب در رابطه با موضوع زنان بود. مرد بود

   .تالش داشت بر توهم زنان کارگر نسبت به فمينيست های بورژوا غلبه کند و همکاری ميان آنها را به حداقل رساند

. ه با خواسته های آنان به توافق نرسد آنجا را ترک کنندضمن اينکه آماده بود که در اولين فرصت در صورتی کنگر

که منطبق بر خط سياسی شان . در مقابل منشويکها خواهان اتحاد وسيع و دمکراتيک ميان زنان در کنگره بودند

 جلسه آمادگی در بين زنان کارگر تشکيل شد که ٥٠ حدود  قبل از کنگره. مبنی بر اتحاد با بورژوازی ليبرال بود

از . با اين وجود تعداد نمايندگان زن کارگر در کنگره بسيار محدود بود.  نفر در آن شرکت کردند٥٠٠ – ٦٥٠د حدو

سه قشر متفاوت از زنان در اين کنگره .  نفر نماينده زنان کارگر بودند٤٥ نماينده حاضر در اين کنگره فقط ١٠٥٣

ز زنان کارگر و اکثريت زنان روشنفکر و عده ای از زنان طبقات حاکمه، عده محدودی ا: حضور داشتند

    .تحصيلکرده وابسته به اقشار مرفه جامعه، که تمايلی به اتحاد سياسی با بلشويکها نداشتند

فمينيست های بورژوا بر حقوق فردی و مشترک زنان تاکيد داشتند . جلسات کنگره شاهد مشاجرات سياسی حاد بود

در مقابل بلشويک ها می گفتند زنان طبقات مختلف . ت حزبی و طبقاتی بودندو خواهان اتحاد زنان صرفنظر از تعلقا

از حقوق متفاوتی برخوردارند و بايد به اشکال مختلف برای حقوق جمعی خود مبارزه کنند و بر تشکل جداگانه زنان 

جلسه باقی  در اما منشويکها. در روز آخر کنگره نمايندگان بلشويک جلسه را ترک کردند. کارگر تاکيد داشتند

دو جناح حزب اين کنگره با هريکها سمت گيری داشت اما موضعش درمنشو آن دوره باکولنتای که در. ماندند



سوسياليستهای آن ديگرت ازمسئله زنان کيفيتا متفاوگرچه نظرات تئوريک کولنتای سر. تسوسيال دمکرات فرق داش

  . فمينيست ها را مشخص کردان بايد تضاد بين سوسياليست ها ومسئله زنسراما وی تاکيد داشت که بايد برنبود   دوره

 ، عقبگردی در اوضاع سياسی کشور صورت گرفت و فعاليتهای سياسی سرکوب يا بسيار ١٩٠۵با شکست انقالب 

 پديده ١٩١٠ - ١٩١٤طی سالهای . روسيه ادامه داشتت تا اعتالی مجدد جنبش کارگری دراين وضعي. محدود شدند

اعتصابات کارگری زنان کارگر مطالبات مشخص خود بسياری ازدر. بروز يافتجنبش کارگری اين کشورجالبی در

عتراض به برخوردهای مردساالرانه و توهين آميز سر ااعتصابات بزرگ درحتی برخی از. را طرح می کردند

خواستند که احترام آنان نگه زنان مي. شدزآغای کارخانه ها نسبت به زنان کارگرکارگرها و يا کارکنان بخش ادار

رشد آگاهی زنانه در بين زنان نشان ازاين امر.  فحش به آنها داده نشودداشته شود، با آنان با ادب حرف زده شود و

  . کارگر بود

نفر آن هزار شد و دردر روسيه عليرغم جو پليسی برگزارجهانی زن  اولين مراسم هشت مارس روز ،١٩١٣سال در

ستونی را به چاپ نامه زنان کارگر اختصاص ) هاارگان بلشويک(م، روزنامه پراودا اين مراسقبل از. شرکت کردند

. انتشار يافت" زنان کارگر" برای اين ستون، نشريه جداگانه ای به نام    دليل افزايش نامه های به پيشنهاد لنين به. داد

و تا شروع جنگ جهانی اول هفت شماره از اين .  سطح وسيعی پخش شداين نشريه مورد استقبال قرار گرفته و در

سرمقاله شماره اول اين نشريه که توسط پليس توقيف شد به تفاوت ميان بلشويک ها و بورژوا . نشريه انتشار يافت

  . فمينيست ها اختصاص يافت

تمام گروه های . ورژوا را عميقترکردجنگ امپرياليستی شکاف و آنتاگونيسم ميان زنان سوسياليست با فمينيستهای ب

جنگ تاثيرات تعيين کننده ای بر زندگی زنان . فمينيست به واگن ميهن پرستی تزاريسم پريدند و مدافع جنگ شدند

و از سوی ديگر . از يکسو به دليل شرکت مردان در جنگ تعداد زنان کارگر روبفزونی گذاشت. کارگر داشت

روحيه . ای جنگ سرکوب شده بود توسط زنان کارگر دوباره قد برافراشتجنبش کارگری که طی اولين ماهه

را در سن پترزبورگ " شورش های نان"اين زنان کارگر بودند که . انقالبی در ميان زنان کارگروسيعا شيوع يافت

ه  در يک گزارش پليس مخفی آمده بود که زنان از بسياری از مردان ب١٩١٧در ژانويه . و مسکو آغاز کردند

  . و چنين نيز شد. آنان انبار باروتی هستند که با يک جرقه منفجر می شوند. انقالب نزديکترند

 روز جهانی زن بودند   در تدارک برگزاری مراسم هشت مارس١٩١٧حتی وقتی زنان کارگر سن پترزبورگ در 

کميته های دفاع ايجاد کردند و زنان کارگر . رهبران محلی بلشويک در ابتدا از آنان خواستند که زياد شلوغ نکنند

 هزار کارگر ٢٠٠. اعتصاب براه انداختند، اعتصاباتی که سريعا پايه گرفت و حزب بلشويک هم با آنها همراه شد

  . آغاز شد که به واسطه اش تزاريسم سرنگون شد١٩١٧ابزارهای کار را بر زمين نهادند و بدينسان انقالب فوريه 

قبل از آن .  روبل برای مردان٥ روبل برای زنان، ٤: مزد برای کارگران تعيين شددر پی اين انقالب حداقل دست

  . زنان نصف مردان دستمزد دريافت می کردند

 تاکيد ويژه ای ١٩١٧لنين در آوريل . زنان در انقالب فوريه نقش پيشرويی ايفا کردند اما اين نقش چندان ادامه نيافت

شرکت نکنند، نمی توان از ..... زنان اگر در زندگی سياسی : "گفت بر فعاليت سياسی در بين زنان کرد و 

 به پيشنهاد لنين دفتر زنان حزب تشکيل شد و )٧(." دمکراسی کامل و پايدار حرفی زد تا چه رسد به سوسياليسم



 افشای اين نشريه عمدتا به.  هزار رسيد۵٠ تا ٤٠تيراژ اين نشريه به . مجددا انتشار يافت" زنان کارگر"نشريه 

جنگ، افشای کار کودکان، خواست هشت ساعت کار و مسائل مربوط به جنبش زنان در روسيه و خارج از آن می 

  . حزب کلوب های زيادی ايجاد کرد که هدف اصلی اش فعال کردن زنان کارگر غير حزبی بود. پرداخت

  دستاوردهای اکتبر و جهش فکری لنين  
خود داشت، رسما و قانونا از ميان ايی که مهر نابرابری زن و مرد برئم و نشانه هتمامی عالبا پيروزی انقالب اکتبر 

  . برداشته شد

 دسامبر ١٩در .  هفته پس از پيروزی قيام مسلحانه اکتبر، ازدواج مدنی جايگزين ازدواج مذهبی در کليسا شد٦

که در صورت توافق دو طرف پروسه آن بسيار ساده شد، بطوری . همان سال حق طالق به رسميت شناخته شد

طالق همان لحظه صورت می گرفت و در صورت مخالفت يکی از طرفين، دادگاه کوتاهی تشکيل می شد که در آن 

در نتيجه روسيه شوروی تنها کشوری در جهان بود که در آن آزادی طالق . هيچ شاهد و دليل و مدرکی الزم نبود

انتخاب نام خانوادگی مشترک به توافق طرفين واگذار .  فرزند لغو شداختيارات قانونی مردان بر زن و. متحقق شد

جهت آزادی زنان، داشتن فرزند کمتر . زايمان زنان در بيمارستان ها مجانی شد. حق ارث از ميان برداشته شد. شد

ولين کشور و بدين طريق اتحاد شوروی ا.  سقط جنين نيز قانونی شد ١٩٢٠تبليغ می شد و بر همين مبنا درنوامبر 

  . اروپايی بود که سقط جنين را قانونی کرد

بلشويک ها و بطور مشخص لنين می دانستند که برابری قانونی به معنای برابری واقعی نيست و بدون تغيير پايه 

عليرغم تمامی : "لنين با صراحت تاکيد کرد که.  ممکن نيست  های اقتصادی خانواده سنتی، برابری زن و مرد

حرکت بسوی آزادی واقعی زن، زمانی آغاز می .  زن را آزاد می کند، زن کماکان برده کار خانگی استقوانينی که

شود که يک مبارزه همه جانبه به رهبری پرولتاريای در قدرت، عليه کارخانگی صورت گيرد و پروسه تبديل تمام 

 کولنتای نيز جدايی آشپزخانه از )٨(."و کمال کار خانگی به اقتصاد سوسياليستی در سطح وسيع نيز آغاز شده باشد

 نشانه جهت گيری های انقالبی حزب بلشويک   همه اينها. ازدواج را رفرمی هم تراز با جدايی کليسا از دولت دانست

بلشويک ها وجود نداشت  گرچه هنوز درک روشنی از اقتصاد سوسياليستی در ميان  . رهايی زنان بود  در رابطه با

  . بين خواهد رفتآنان ازچه بيشتر زنان، ستم برشاغل شدن هر  عمومی آنان اين بود که صرفا بايشآن گراازو مهمتر

در آن دوره بلشويک ها برای محدود کردن کار خانگی به سازمان دادن مهد کودک، رستورانهای عمومی و 

 نود درصد ١٩١٩ - ٢٠ی طی سالها. لباسشويی های عمومی و محلی برای وصله پينه کردنهای عمومی پرداختند

طی سال .  درصد می رسيد٦٠اين رقم در مسکو به . جمعيت پتروگراد در رستورانهای عمومی غذا می خوردند

برای کم کردن بار زنان .  ميليون شهر نشين به شکلی از رستورانهای عمومی استفاده می کردند١٢ تقريبا ١٩٢٠

  مسئله کودکان، مسئله "و حتی اعالن شد که . ال کودکان تاکيد شددر زمينه مراقبت از کودک بر وظايف دولت در قب

  .) به جوانب متناقض و نادرست اين بحث در انتهای مقاله پرداخته خواهد شد." ( دولت است

حزب و دولت پرولتری نه تنها قوانينی را به نفع زنان به تصويب رساند بلکه با بسيج زنان، کارزار های توده ای 

رهايی زنان کارگر، مسئله خود زنان کارگر "طبق رهنمود لنين . ای تحقق اهداف فوق سازمان دادگسترده ای بر

 فراخوانده شد که هشتاد هزار زن را ١٩١٧ نوامبر ١٩ بدين منظوراولين کنفرانس زنان بلشويک در )٩(." است



زنان کارگر و دهقان از نواحی  نماينده ١١٤٧يکسال بعد اولين کنفرانس زنان کارگر با حضور . نمايندگی می کرد

 برای رهايی زنان از قيد و بند کار خانگی، تبليغ زندگی کمونی و  در اين کنفرانس طرح هايی. مختلف برگزار شد

 آرماند و الکساندرا    انيسا تزهای اصلی اين کنفرانس توسط. مبارزه برای از بين بردن فحشا به تصويب رسيد

تجربه تمام : "لنين قاطعانه تاکيد کرد. تدوين شد) رياليستی به بلشويک ها پيوستکه در دوره جنگ امپ(کولنتای 

در هشتمين کنگره ."  پيروزی انقالب به ميزان شرکت زنان در آن بستگی دارد  جنبش های آزاديبخش نشان داد که

ندگی سياسی  کولنتای تاکيد کرد که ستم بر زنان موجب می شود که زنان نتوانند در ز١٩١٩حزب در مارس 

بايد با شرايطی که موجب ستم بر زن می شود مبارزه کنيم تا بتوانيم زن را از قيد مادريت و "شرکت کنند و 

  )١٠(." کارخانگی آزاد کنيم

مسئوليت اين . سازمان داد" ژنوتدل "   بخشی از دبير خانه کميته مرکزی حزب، کميته ای به نام١٩١٩در سپتامبر 

. رهبری کليه فعاليت ها در رابطه با زنان را در سراسر شوروی بر عهده گرفت" ژنوتدل. "د بودکميته با انيسا آرمان

بسيج زنان " ژنوتدل"يکی از اهداف . به سی هزار رسيده بود" زنان کمونيست" نام  تيراژ مجله ماهانه اين نهاد به

 ٤۵٢٩٧کل تعداد زنان حزب به تا آن زمان . برای عضويت در حزب و رفع کمبودهای حزب در اين زمينه بود

واحد محلی کنفرانس نمايندگان زنان کارگر و دهقان " ژنوتدل "  .رسيده بود)  درصد کل اعضای حزب٤/٧حدود (

 نفر رسيد که چند ميليون زن را ۵٨٠٠٠ تعداد کل نمايندگان به ١٩٢٣در اواخر . را در نواحی مختلف سازمان داد

زنان را در سطح وسيع در گير اداره امور جامعه و " ژنوتدل. " ماه بود٣ تا ٢ی دوره نمايندگ. نمايندگی می کردند

اين نمايندگان درگير ايجاد موسسات کمونی از قبيل نهار خوريهای عمومی، مراقبت از کودکان و مهد . دولت کرد

همترين وظيفه يکی از م. برخی نمايندگان در دادگاههای خلق نقش قاضی را نيز بر عهده داشتند. کودک شدند

همچنين کارزارهايی برای بسيج زنان در حمايت از جنگ " ژنوتدل. "سواد آموزی توده های زن بود" ژنوتدل"

 و ياری رساندن به کودکان بی سرپرست و   خدمات پزشکی و تامين ارتباطات ارتش سرخ: داخلی سازمان داد

  . اله جداگانه ای استمحتاج مق" ژنوتدل"بررسی فعاليت های . خانواده های سربازان

. تجربه زنان بلشويک در بسيج زنان مناطق عقب مانده چون مناطق مسلمان نشين آسيايی در خور توجه است

بلشويک ها با وجود داشتن قدرت سياسی مجبور بودند تا مدتها به شکل مخفی در ميان زنان اين مناطق فعاليت 

تا زنان محروم .  پدرساالرانه و سنن مذهبی آگاه کنند  ضد زن رسومآگاهگرانه انجام دهند و آنها را نسبت به ماهيت

برای مثال حجاب و روبنده از .  توده ای اين مناسبات ارتجاعی را بزير کشند اين مناطق خود داوطلبانه و به شکل

  . سر بردارند و آنرا در آتش بسوزانند

زنانی .  شبانه روزی هزاران هزار زن کمونيست بودکليه دستاوردهای انقالبی فوق محصول تالش آگاهانه و فعاليت

درک .  به مرض وبا درگذشت١٩٢٠چون آنيسا آرماند که سرانجام به علت شدت کار از پای افتاد و در اکتبر 

   درک تئوريک پرولتاريای در قدرت  .مسئله زن محصول چنين تالشهايی ارزنده ای بودعميقتر کمونيستها از

زمانی که پرولتاريا در حال دست و پنجه نرم کردن برای .  بطور عملی با آن روبرو شدزمانی ارتقا يافت که

 مناسبات کهنه است شناخت از ماهيت اين مناسبات، بطور مشخص شناخت از ستم بر  جايگزينی مناسبات نوين با

کالرازتکين در مورد اين مسئله در مصاحبه تاريخی لنين با . زن و مکانيسم های اين ستم همه جانبه تر می شود



 سخنان لنين بيان شناخت عميقتر او از اين مسئله و مهمتر از )١١(.  منعکس است١٩٢٠مسئله زنان در پائيز سال 

اين مصاحبه نشان می دهد که . آن نشانه گسست او از درکهايی است که تا آنزمان در جنبش کمونيستی رايج بود

ارگر حل مسئله زنان را بطور عملی در دست گرفته و آنرا از چارچوبه چگونه برای نخستين بار در تاريخ، طبقه ک

برای نخستين بار، حل يکی از مهمترين تضادهای جامعه بشری به . انقالب های بورژوايی خارج می کند

پيش داوری های " نقد آنچه که خود   دغدغه های لنين در اين مصاحبه در. ديکتاتوری پرولتاريا گره می خورد

می نامد ذره ای امتياز دادن به مردساالری نيست بلکه نشانه تالش او برای در دست گرفتن مسئله "  فمينيستیادبيات

شاهد اين مدعا بحثهای عميقی است که لنين در . زنان توسط پرولتاريا و خارج کردن آن از دست بورژوازی است

تاکيد لنين بر کارخانگی در برده نگهداشتن زنان . رابطه با نقش کار خانگی در برده نگهداشتن زنان جلو می گذارد

و اينکه چگونه زنان بار بی معنا ترين، طاقت فرساترين و حوصله سر برترين زحمات در آشپزخانه و امور 

مهمتر از آن لنين نقش مردانی را که براحتی همچون آقا و ارباب . خانوادگی را بدوش می کشند، قابل توجه است

وابستگی تام "، "حقوق باستانی شوهر"، " شوهر امتياز و مقام"لنين . هستند زير سئوال می کشدشاهد اين صحنه ها 

را هم در حزب و هم در "  صاحب-برده "را به مصاف می طلبد و مبارزه با بينش " سلطه مردان"و " به شوهر

ر توصيف بسياری از لنين در اين مصاحبه برای نخستين بار د. ميان مردم جزو وظايف سياسی حزب می داند

  اين)١٢(." تا يک عامی ظاهر شود. نقاط حساس طرز فکر آنان درباره زنان را خراش داد"کمونيستها می گويد بايد 

گونه هرنفرت لنين از. ميان کمونيستهاستنقد نفوذ ديدگاه های مردساالرانه درنشان پيشرفتی کيفی و مهم درامر

و ضرورت اتخاذ ) حتی زمانی که بر زنان طبقات دارا روا می شود(و تبعيض امتيازات مردانه و هر گونه ستم 

روش های انقالبی برای حل اين مسئله، انعکاس گسست جدی از بينش و روش غالب برانترناسيونال دوم نسبت به 

گری کم لنين اين پرسش گزنده را طرح می کند که چرا تعداد زنان در حزب و اتحاديه های کار. مسئله زنان بود

لنين در رابطه با سازمان يابی زنان، تفکر دگماتيستی را نقد می کند که ضرورت ايجاد گروههای ويژه برای . هستند

در همين رابطه او . قناعت می کردند) اتحاديه کارگری(کار در ميان زنان را رد کرده و تنها به يک شکل سازمانی 

   . مان يابی زنان را می دهدفراخوان مطالعه و تحقيق در زمينه چگونگی ساز

مشخصا تاکيد بيش از اندازه بر (اگر چه در تفکر لنين عناصری از خط قبلی حزب بلشويک نسبت به مسئله زنان 

موجود است، اما کافيست مصاحبه لنين با کالرازتکين را با خط حزب بلشويک در دوران قبل ) مسئله زنان کارگر

عرصه نظری نيافت لنين فرصت تعميق اين مباحث را درگرچه . وتها آشکار شود مقايسه کرد تا تفا١٩١٧از انقالب 

تا اين گسست را همه جانبه تر بيان کند اما روشن است که وی به بينش ديالکتيکی تری نسبت به مسئله زنان دست 

    .مونيست نور افکندبر زوايای تاريک بينش و عملکرد مردساالرانه مردان کهم او بود برای نخستين بار.  استيافته

بويژه تا (متاسفانه اين پيشرفت تاريخی لنين در زمينه مسئله زن نه تنها در حزب بلشويک و کال جنبش کمونيستی 

بلکه هنوزتوسط بسياری از نيروهايی که خود را منتسب به چپ و . چندان پيگيری نشد) دهه شصت ميالدی

کمتر حزب يا گروه چپی موجود است که حاضر باشد . نشناخته اندکمونيست می دانند، نيز اين پيشرفت را برسميت 

کمتر جريان . که آن خراشی را که لنين از آن نام برد بر تفکر، خط و علمکرد خود نسبت به مسئله زنان وارد کند

ر  روترش نکند و آنرا بيان تفرقه د  "تشکل ويژه زنان"و " امتيازات مردانه"چپ ای است که با شنيدن عبارات 



به رسميت شناختن ديدگاههای  تن دستاوردهای انقالب اکتبر بدونامروزه، به رسميت شناخ. نداندصفوف طبقه کارگر

  . پيشرفته تر لنين نسبت به مسئله زنان، بی فايده است

  !پيچيدگی ها و محدوديتهای عينی 
اين درک انعکاسی از .  بين ببرندبلشويک ها تصور می کردند که قادرند پايه های مادی ستم بر زن را سريعا از 

ديدگاه عمومی شان در زمينه پيش رفت سريع انقالب پرولتری در سطح جهان و گذار سريع به جامعه کمونيستی 

بويژه در زمينه حل .  اما واقعيت بسيار زمخت تر و پيچيده تر از آن چيزی بود که آنان تصور می کردند)١٣(. بود

  . مسئله زنان مشکالت، محدوديتها و تناقضات زيادی در مقابل تحوالت انقالبی قد علم کرد

 نتوانستند بر تقسيم  بلشويک ها در مهمترين پراتيک انقالبی دوران اوليه قدرت گيری، يعنی پيشبرد جنگ داخلی

تقسيم کاری که مبارزه نظامی را وظيفه مردان و . ندکار سنتی ميان زن و مرد در برخورد به مسئله نظامی غلبه کن

بی ترديد بدون حمايت و شرکت فعاالنه زنان در زمينه های . فعاليتهای پشت جبهه ای را وظيفه زنان می دانست

بلشويک ها تالشهايی برای شرکت زنان در مبارزه نظامی . مختلف، جنگ داخلی به پيروزی دست نمی يافت

، تعداد زنان ١٩٢٠طبق آمار سال . داد کل زنانی که در جنگ داخلی جنگيدند نسبتا محدود بوداما تع. صورت دادند

رقمی که قابل قياس با مجموع .  نفر در جنگ کشته و زخمی شدند١٨۵٤ نفر بود که از ميان آنان ٧٣٨٥٨در ارتش 

  .کل کشته و زخمی های ارتش سرخ نبود

 سازمان داده شدند که حفاظت از قطارهای زرهی را بر عهده گرچه اقليت کوچکی از گروههای زنان تفنگچی

 يخشی از وظايف انتظامات شهری نيز بر عهده زنان بود و در مواقعی که شهر توسط نيروهای  همچنين. داشتند

بخش کوچکی از زنان نيز در دستجات . ضد انقالب اشغال می شد آنان نيز به نبرد مسلحانه روی می آوردند

 در مجموع کار عمده زنان در رابطه مستقيم با جنگ، محدود به ارائه  اما. رتش سرخ سازماندهی شدندپارتيزانی ا

داليل اينکه چرا جنگ داخلی از اين تقسيم . خدمات پزشکی، پيشبرد تبليغات سياسی و کسب اطالعات از دشمن بود

 به چگونگی تکامل جنگ در ابتدای امری که بی ارتباط. کار سنتی رنج می برد محتاج بررسی جداگانه ای است

در هر صورت اين امر، بطور . قرن بيستم و استراتژی های و تاکتيک های نظامی و تکنيک های جنگی نبوده است

  . خودبخودی تقسيم کار سنتی در جامعه يعنی نگهداری از فرزند و پخت و پز توسط زنان را تقويت می کرد

. اثر جنگ داخلی، گرسنگی، سرما و اپيدمی مردند ، نه ميليون روسی در١٩٢٠سال  تا اواخر١٩١٨از اواخر سال 

نتيجه بيکاری  رسيد، در١٩١٤تی به يک پنجم سطح جنگ و توليد صنعيد کشاورزی به نصف سالهای قبل ازتول

های فرمانی آرزوهای زنان برای رهايی که درتحت فشارهای ناشی از چنين وضعيت. ابعاد وحشتناکی به خود گرفت

  .مسئله تنازع بقا به معضل اصلی جامعه بدل شد. شدشد، مدام کمرنگترفشرده مي" ژنوتدل"ی و فعاليتهای دولت انقالب

ر دستور کار درآن دوره اشتغال زنان د. در دوران کمونيسم جنگی يکی از طرحها دستيابی زنان به اشتغال کامل بود

ی اتحاديه های کارگراکتبر تمامی کميته ها وبالفاصله بعد از. گرفتار قر اتحاديه های کارگریهمه نهادهای دولتی و

ری ابعاد وسيعی به خود همين دوران وقتی بيکااما در. مساوی برخورد می کردندبطوربه درخواست زنان برای کار

ای آنان استخدام کارخانجات و بنگاهها زنان را اخراج می کردند و مردان را به جخودبخودی بسياری ازگرفت بطور

  . بسياری فکر می کردند تنها مالک موثر عليه بيکاری احيای قدرت توليدی کشور به هر قيمتی است. می کردند



پس از پايان جنگ داخلی بلشويک ها در زمينه اقتصادی مجبور به عقب نشينی از سياست کمونيسم جنگی شدند و 

لنين اين يک عقب نشينی اجباری برای احيای نظراز.  کردلنين سياست اقتصادی نوين موسوم به نپ را فرموله

به دليل خاتمه جنگ ديگر سياست . توانست ادامه يابدسياست کمونيسم جنگی نميکه ديگرروشن بود. بودتصاد کشوراق

. انداوج باقی بمبطوردائمی در  توانستنميای نيزجنبش انقالبی توده سم جنگی نمی توانست ادامه يابد وکموني

تاريخ . ی آن نصيب زنان شدسياست اقتصادی نوين عوارض منفی خود را بهمراه داشت که بيشترين ضررها اما

  . بطور ناگزير، نابرابری بين زن و مرد را تقويت می کند گونه رشد مناسبات سرمايه دارانهنشان داد چديگريک بار

 به رقم يک ميليون دويست ١٩٢٢   زار نفر در ژانويه ه١٧۵ از رقم   .طی دوران نپ بيکاری رشد بيشتری يافت

. زنان به خاطر مهارت کمتر در کار بيشتر در معرض بيکاری قرار گرفتند.  رسيد١٩٢۵چهل هزار نفر در ژانويه 

 که درمقابل محدود کردن حقوق زنان مقاومت می کرد اصرار کرد که حداقل در جاهايی که زنان با  "ژنوتدل"

اما پافشاری بر اين قبيل سياست ها .  يکسانی برخوردارند، زنان در اولويت اخراج قرار نگيرندمردان از مهارت

شد که احيای کار شبانه زنان را بپذيرد تا شايد بهانه حتی مجبور" ژنوتدل "١٩٢٤اوايل رد. چندان امکان پذير نبود

افکار عمومی زير ه خاطر سودآور نبودنش دربميان زن و مرد نيزاصل دستمزد برابر. زنان کمتر شودبرای اخراج 

. چرا که کارفرماها مجبور بودند هزينه های فوق العاده ای بابت حمايت از استخدام زنان بپردازند. سئوال رفته بود

خاص بيکاری وضعيت سخت اقتصادی، بطور. ذاشتندرا به اجرا نمی گاصل دستمزد برابرسسات دولتی نيزمو

بيکاری زنان، وابستگی اقتصادی آنان را به . ای بلشويک ها جهت رهايی زنان وارد کردضربه جدی به تالشه

حتی موسسات کمونی مانند آشپزخانه . رابطه با حقوق زنان تقويت شديش داد در نتيجه روندهای منفی درمردان افزا

شد به  می د و نواحی سرومسکو، لنينگرا تعداد شامی که در١٩٢۵نوامبر در. ای عمومی و غيره برچيده شدنده

 درصد کودکان شامل مراقبتهای عمومی بودند و نگهداری کودکان مانند گذشته ٣و فقط .  عدد رسيد١٣٧٠٠٠

  . بردوش زنان افتاد

اقتصاد عقب مانده . اميد های بلشويک ها در رابطه با رهايی سريع زنان با صخره سخت ديگری هم برخورد کرد

هشتاد درصد جمعيت روسيه از دهقانان تشکيل می . وری مشکل مضاعفی پديد آوردروسيه بويژه در زمينه کشا

کشاورزی روسيه اساسا بر پايه اقتصاد خانواده پدرساالر قرار . شدند که اسير روابط فئودالی و نيمه فئودالی بودند

 خانواده پدرساالر با جان انقالب اکتبر با تقسيم زمين ضربه سختی به اقتدار فئودالی مالکان ارضی زد، اما. داشت

حتی در مناطق . امورات مزارع بدون تکيه بر نيروی کار خانواده نمی چرخيد. سختی به حيات خود ادامه می داد

اين امر خود محدوديت بزرگی نه تنها در رابطه با رهايی . عقب مانده تر اشکالی از خانواده گسترده مبنای توليد بود

تا .  آورد بلکه به مسئله تعيين کننده در رابطه با چگونگی ساختن جامعه نوين بدل شداکثريت زنان روسيه ببار می

روشن . زمانی که اکثريت زنان جامعه در قيد و بندهای خانواده پدرساالر قرار داشته باشند، آزادی زن ميسر نيست

شويک ها در مورد زنان کمتر است که به دليل وجود دريای عقب ماندگی در روسيه، اقدامات اوليه و رهاييبخش بل

گرچه انقالب ارضی ضربه ای اساسی به مجموعه مناسبات فئودالی بود و زنان دهقان . شامل حال زنان دهقان شد

پدرساالر نياز به تغيير اساسی شرايط اقتصادی و ) موژيک(نيز از آن نفع بردند، اما از بين بردن اقتدار دهقان 

  .داشت) و شهر(رانه در روستا مبارزه مشخص با اقتدار مردساال



حل تضاد ميان . تجربه اکتبر نشان داد که غلبه بر تضادهايی که مهر هزاران ساله تاريخ برخود دارند، آسان نيست

زن و مرد همچون حل تضاد ميان کار فکری و يدی، تضاد ميان کارگر و دهقان و شهر و روستا يک شبه صورت 

ابل اين واقعيات سرسخت و زمخت سر فرود نياوردند و حداکثر تالش خود را البته بلشويک ها در مق. نمی گيرد

آنان در هر مقطع به دنبال راهکارهای معينی بوند که به هدف نهايی انقالب نزديکتر . برای تغيير جهان به کار بردند

شوروی اولين .  داشتند را بر خود- به نام بی تجربگی –اما اين راهکارها نيز مهر محدوديت تاريخی معينی . شوند

برای مثال در زمينه . تجربه طبقه کارگر در برپايی جامعه سوسياليستی بود و اين امر خود محدويت بزرگی بود

برای نخستين بار در تاريخ طبقه کارگر با چنين مسئله ای در ابعاد . پيشبرد انقالب ارضی اين محدوديت نمايان است

 پرولتاريا به عنوان طبقه ای در قدرت، می بايست وظايف بجا مانده از انقالبات وسيع روبرو شد و برای نخستين بار

درست است که سياست رسمی بلشويک ها قبل از انقالب ملی . بورژوا دمکراتيک را خود راسا در دست گيرد

 زندگی انقالب مرگ و. کردن زمين بود و اما پس از انقالب برای حفظ اتحاد با دهقانان مجبور به تقسيم زمين شدند

در صورتی که تجارب . بلشويک ها زمين را بر مبنای خانوار بين دهقانان تقسيم کردند. به اين اتحاد وابسته بود

بعدی پرولتاريا نشان داد با تقسيم سرانه زمين بيشتر می توان اقتدار پدرساالری را زير ضرب برد و به شکل 

بعدها کمونيستها در انقالب چين، با تکيه بر تجربه شوروی سياست . راديکالتری در جهت رهايی زنان گام برداشت

در چين ) و خانواده فئودالی(را پيش بردند و اينگونه پايه های فئوداليسم ) بين مرد و زن دهقان(تقسيم سرانه زمين 

  .را که بسيار قوی تر از روسيه بود، زير ضرب بردند

اعالن . ئله زنان را از زوايای گوناگون به رخ بلشويک ها کشاندتجربه سالهای آغازين انقالب، پيچيدگی حل مس

 معضل  برابری حقوقی بين زن و مرد گام مهمی برای رهايی زنان محسوب می شد اما اين برابری حقوقی

همواره سلطه گر از قدرت و امتيازات عينی بيشتری . نابرابری واقعی که بين زن و مرد وجود داشت را حل نکرد

در جامعه ای که زنان هنوز بطور .  بيشتر باز است "حقوق برابر" است و دست و بالش برای استفاده از برخوردار

  به قول مارکس. واقعی از موقعيت فرودستی رها نشده اند، برابری حقوقی می تواند نابرابری موجود را تقويت کند

در مضمون خود، مانند همه حقوق "و " .است" حق بورژوايی"حق برابر هنوز در اصل "در جامعه سوسياليستی 

   )١٤(." ديگر، حق به نابرابری است

اين حقوق برابر در رابطه با تضاد بين زن و مرد در سالهای آغازين انقالب اکتبر به شکل برجسته و حادی به شکل 

.  طالق نشان داداين مسئله به شکل فشرده ای خود را در رابطه با مسئله آزادی. بروز يافت" حق نابرابر واقعی"

آنان براحتی زنان را طالق می دادند و با زنان ديگر ازدواج . اين مردان بودند که به حداکثر از اين حق سود جستند

 درصد جدايی ها يک طرفه از جانب مرد اعالن ٧٠يک نمونه آماری در يکی از نواحی نشان می داد که . می کردند

در عمل مردان به موقعيتی دست يافتند که به . قت طرفين صورت گرفته است درصد جدايی ها با مواف٧ تنها  شده و

  كردند ويد زن عوض مي آشیم" عشقشان"آنان هر وقت .  را به اجراء گذارندی چند همسرین و قانونيشكلی نو

ند آارگر توانستيدر روستاها، از آنجا آه مردان دهقان نم.  داشتندیت حمايت از فرزند را از دوش خود برميمسئول

  داشتهی آار آمكیروي درو محصول نیكردند تا براي اوقات در فصل بهار ازدواج میر استخدام آنند، برخيمزدبگ

  ك نان خورير آردن شكم ي زمستان مجبور به سیدادند تا در ماه هايباشند و بعد از برداشت محصول، او را طالق م



  .  نباشندی اضاف

 آه در مورد برابری ی حتی قانون ني برخوردار نبودند؛ بنابرای و استقالل اقتصادت زنان از محل درآمديبعالوه اآثر

ار تمام يشوهران اخت.  های خانوادگی وضع شده بود در عمل فايده چندانی نداشتیزن و مرد در مورد دارائ

د از شوهر اطاعت يا باي:  گرفتندی قرار میآنها ارباب بودند و زنانشان باالجبار بر سر دوراه. درآمدشان را داشتند

  .  ماندندیا بدون ذره ای امکانات مالی تنها ميكردند و يم

كرد آه بمحض حامله ي میدگي رسیت زناني به شكای از محاآم شورویشماري مورد بحث، تعداد بیدر مقطع زمان

    )١۵.(شدن، شوهرانشان آنها را ترك آرده بودند

آنان در مقابل . ن زنان شدي در بیك جنبش ارتجاعيه باعث ظهور تعويض مدام همسر توسط مردان آنقدرحاد شد ک

 یشتريب" تيامن"نكار يرا بنظرشان اي فاحشه خانه ها را طرح آردند؛ زیبستن فاحشه خانه ها، خواست بازگشائ

رک د  انقالب اکتبر صحنه آزمونی بود تا .  شدند  و مدام با ترک شوهران خود روبرو نمی.  آوردی آنها ببار میبرا

  .شود که بدون اقدامات حمايتی ويژه از زنان نمی توان عليه فرودستی آنان مبارزه کرد

 ميليون کودک بی سرپناه در روسيه بسر می بردند که بطور عمده محصول جنگ داخلی و ٩ حدود ١٩٢٢در سال 

ر خالف دوران کمونيسم ب. در عمل موقعيت اقتصادی اجتماعی زنان متزلزل شده بود. بخشا طالقهای بی رويه بودند

 ١٧ در پتروگراد و مسکو به ترتيب ١٩٢١در سال . جنگی که فحشا بسيار محدود شده بود، دوباره سر بلند کرد

 ١٩٢٤از آوريل .  هزار تن رسيد٣٢ در پتروگراد به ١٩٢٢اين رقم در سال .  هزار فاحشه وجود داشت١٠هزار و 

 پس از يک ١٩٢۵ در چنين اوضاعی در سال  .انه ها دستگير شدند گرداننده فاحشه خ٢٢٢٨ حدود ١٩٢۵تا آوريل 

.  در رابطه با ازدواج و طالق صورت گرفت١٩١٨بحث عمومی تغييراتی در قوانين و مقررات وضع شده در سال 

همچنين می بايست پس از . طبق مقررات جديد مردان پس از جدايی از خانواده به حمايت مالی از آن متعهد می شدند

   اين مقررات ايجاد مانع  هدف از. ايی حق زن را از مايملکی که طی ازدواج فراهم شده بود پرداخته می شودجد

اين تصميم گيری ها در عمل در خدمت حمايت و تقويت خانواده قرار . برای ترک زنان و کودکان توسط مردان بود

اين تجربه بيان کارکرد متناقض .  خورده بودداشت، يعنی همان نهادی که تاريخا بردگی زن با شکل گيری آن رقم

را از ) و همزادش دولت(اين نهاد در سوسياليسم است و تاکيدی بر اين مسئله که نمی توان به يک ضربت خانواده 

  . بين برد و پروسه تضعيف و نابودی آنها يک پروسه تاريخی جهانی است

کماکان سياست اقتصادی نوين موسوم به . ان صورت نداد تصميمات و مقررات جديد تغيير کيفی در موقعيت زن اما

 در سطح   در سطح شهرها و اقتصاد پراکنده و کوچک و فقير) سرمايه داری دولتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا(نپ 

بسياری از زنان کماکان ترجيح می دادند که بسازند و بسوزند ولی . روستاها مانعی برای تحکيم آزادی زنان بود

زن که بچه هايش را رها . چه فايده که دارايی محدود فی مابين را تقسيم کنيم: "برای مثال می گفتند . يرندطالق نگ

شوهر می رود زن ديگری پيدا می کند ولی زندگی برای زن . در نتيجه هيچ خطری متوجه شوهر نيست. نمی کند

  دی اجتماعی جامعه به سمت سوسياليسم بواقع آزادی زن به جهش اقتصا)١٦(." سخت ترو فقيرانه تر خواهد شد

اما سئوال اين بود که در اين جهش مسئله زنان چه جايگاهی داشت و چگونه و به چه طريقی و تا . گره خورده بود

اما قبل از . اين موضوع در بررسی دوران استالين روشن خواهد شد. چه حدی منافع آنان در نظر گرفته می شد



 به برخی محدوديتهای تاريخی ديگر بلشويک ها در دوران آغازين انقالب اکتبر نيز ورود به بخش بعدی الزمست

  . اشاره کرد

  برخی محدوديتهای تاريخی 
آنان مانند ژاکوبن .  تحت تاثير الگوی ژاکوبنها در انقالب بورژوايی فرانسه بودند- بطور مشخص لنين -ها بلشويک   

 و قاطع مقاومت ستمگران را در هم شکنند و موقعيت ستمديدگان را ها سعی داشتند با صدور فرمانهای انقالبی

همانگونه که در ابتدای مقاله گفته شد اين روش در رابطه با اعالن برابری حقوقی بين زن و مرد به . تقويت کنند

ما اما تجربه نشان داد که ممکنست بتوان مناسبات کهنه را سريعا در هم شکست ا. شکل راديکالی صورت گرفت

اين امر قبل از .  به آسانی امکان پذير نيست - بطور مشخص مناسبات سوسياليستی -جايگزين کردن مناسبات نوين 

قبل از اينکه از طريق انقالبات . هر چيز بيان تفاوت بنيادين ميان انقالب پرولتری با انقالب بورژوايی است

يه داری در دل جامعه فئودالی نضج گرفته و به ميزان بورژوايی، بورژوازی به قدرت برسد، مناسبات توليدی سرما

قدرت يابی بورژوازی به معنای کنار زدن پوسته فئودالی و تکيه بر هسته مناسبات . تعيين کننده ای تکامل يافته بود

درست است که کسب قدرت سياسی توسط . توليدی سرمايه داری بود که از مدتها قبل تکامل خود را آغاز کرده بود

رژوازی موجب جهشی کيفی در رشد مناسبات توليدی سرمايه داری می شد و تاريخا نيز شد، اما بورژوازی بو

اين مسئله در رابطه با انقالب های پرولتری به کلی . هنگام قدرت يابی مشکل چندانی با پايه اقتصادی خود نداشت

بات اقتصادی اجتماعی سوسياليستی را پايه طبقه کارگر زمانی که به قدرت دست می يابد بايد مناس. متفاوت است

در نظام سرمايه داری پايه های مادی گذر به سوسياليسيم فراهم می شود، اما اين پايه مادی که . ريزی کند

 خود را به صورت ظهور يک طبقه انقالبی نشان می دهد که بهيچوجه به معنای ظهور مناسبات توليدی  بطورعمده

اين امر فقط پس از کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر امکان . مايه داری نيستسوسياليستی در جامعه سر

بی ترديد فرمانها و قوانين انقالبی بلشويک ها راه را برای اينکار هموار کردند اما معضل اصلی، حرکت . پذيراست

و ( سريعا به سوسياليسم مشکل فقط اين نبود که آنان تصور می کردند که. در مسيری بود که از قبل ترسيم نشده بود

بلکه مشکل اين بود که به جز خطوط عام و کلی که مارکس فرموله کرده بود، چندان . دست می يابند) گاها کمونيسم

  بلشويک ها ناگزير بودند در حين ساختن. به قوانين وظيفه ای که تاريخ در دستور کارشان نهاده بود، آگاه نبودند

قوانين ساختمان سوسياليسم به ويژه در زمينه .  کنند واستند بسازند، کشف و تدوينقوانين پديده ای را که می خ

اين امر کامال منطبق بر قوانين ماترياليسم تاريخی و . اقتصادی هنوز ناشناخته بود زيرا تا قبل از آن ساخته نشده بود

اما پاره . خطا اجتناب ناپذير بوداز اين زاويه گذر از پروسه آزمون و . چگونگی پيشرفت شناخت بشر بوده و هست

بسياری سوسياليسم را ملی . ای درکهای ابتدايی، محدود و نادرست بر دشواری های گذر از اين پروسه می افزود

مناسبات . حتی لنين نيز سوسياليسم را مترادف جمع الکتريفيکاسيون و شوراها دانست. کردن قلمداد می کردند

ظری به مکانيزاسيون و صنعتی شدن سريع تقليل داده شد و حتی پيش شرط سوسياليستی در حيطه عملی و ن

 اين درکها و مباحثات حول آن، نه تنها بر جهتگيريهای عمومی جامعه اثر می )١٧(.  قرار گرفت کلکتيويزاسيون

 گوناگون به جنبه های. (گذاشت بلکه در رابطه با مسئله زنان و بطور مشخص نهاد خانواده نيز اثر مستقيم داشت

  .) تاثير اين درکها بر موقعيت زن در جامعه شوروی در دوران استالين در ادامه بيشتر پرداخته می شود



ديدگاههای شوروی در مورد فرزندان جريان داشت انعکاسی از دهه بيست ميالدی دريکی از جدلهای مهمی که در

رابطه با رهايی يکی از مباحث آندوره در. يز بودرهبران بلشويک نسبت به سوسياليسم ن  عمومی و رايج در ميان

زيرا که يکی از پايه های عينی توليد و بازتوليد موقعيت فرودستی زن، . زنان، تعين رابطه مادر، فرزند و دولت بود

   ابتدا بطور نتراشيده و نخراشيدهبرخی از بلشويک ها در. زندان استفرئوليت دائمی نگهداری و مراقبت ازمس

 دولت   می کردند راه حل اين مسئله ملی کردن کودکان است و بايد مادران را مجبور کرد که فرزندانش را بهتصور

  . شوروی بدهند

ن من و فرزندان ي مانند والدیست آه عباراتيشك ن: "اظهار داشت که ) کميسر فرهنگ دولت شوروی(لوناچارسکی 

". ر افراد مسن، افراد بالغ، بچه ها و آودآان خواهد گرفتي نظیش را عباراتيج منسوخ خواهد شد و جايما بتدر

ملك يما"نبوده بلكه به " نشانيملك والديما"گر ين تز بود آه بچه ها ديت از اي در حما)١٨(" یلوناچارسك"اظهارات 

 مسئله مسئله آودآان،" مبنی بر اينکه ی آولنتایده به شکلی خفيف تر در فرمولبندين ايا. ل خواهند شديتبد" دولت

کولنتای برای تاکيد بر وظايف دولت در قبال کودکان، عمال نقش زنان را زير سئوال . نيز بيان شد." دولت است

....  مادریتعهد بعد....  سالم و شاداب استید بچه هاي مادر بودن در درجه اول تولیتعهد اجتماع: "او گفت. کشيد

 خود در قبال فرزند ید تعهد اجتماعيحق دارد بگو..... ست آه زنن آار ايفقط بعد از انجام ا. ر دادن بچه هاستيش

    )١٩(." را به انجام رسانده است

ان نگاهی ين برنامه بي که بگذريم ا- يعنی جدا کردن جبری مادران از فرزندان -از غيرعملی بودن اين سياست 

و مادران . چه زاييدن و شير دادن هستندسته بيطبق چنين ديدگاهی زنان فقط شا. عميقا نادرست به مسئله زنان است

ت يم و تربين وظيفه، قلمرو متخصصان تعلي توانند داشته باشند و ای در پرورش فرزند خود نمیيچ ادعايپس از آن ه

فرزندان " او با اين تئوريها که . ن به مخالفت با چنين تئوريهايی برخاستيا همسر لنيآروپسكا. شوديمحسوب م

سم زوال يمخالفت کرد و گفت از آنجا آه دولت تحت آمون" ملك دولتنديفرزندان ما" يا   "شندين خويملك والديما

نه دولت، بلكه   در واقع )٢٠(." آنها مال خودشان هستند. ن هستند و نه مال دولتيفرزندان نه مال والد"افت، يخواهد 

، ی، ذهنیجامعه مسئول پرورش جسمهمه آحاد . فه دارندي آن، در قبال آودآان وظی اعضایآل جامعه و تمام

  .ك آنها هستنديدئولوژي و ایاخالق

خواهند يا کمونيستها ميآ. مسئله کودکان در آنه خود، مسئله جهتگيری جامعه به سمت کمونيسم را نيز نشان می دهد

 است پس یوم نابود آردنش هستند؟ اگر دینكه در پي را حفظ آنند يا ای اجتماعی نقشهایم آار و ساختار آنونيتقس

 از یت بچه ها به جمعيو سپردن آامل ترب" ملی کردن کودکان"ق ين آار را از طريچگونه می توان فکر کرد که ا

 خانواده ی از فرزندان در جامعه سوسياليستی قلمرو انحصاری انجام داد؟ همانگونه که نگهداریمتخصصان دولت

عمال در خدمت جاودانه کردن " فرزندان مايملک دولتند"تفکر . ستيز نيمنفرد نيست، قلمرو متخصصان دولتی ن

  . تقسيم کارهای سنتی در جامعه طبقاتی به اشکال سازمان يافته تر و تخصصی تر است تا تغيير اساسی آنها

 اين ايده  اما. برای بسياری روشن است که خانواده به شکل کنونی بر پايه بردگی زن و ستم بر فرزند استوار است

 از دوش خانواده های منفرد بردارد  را.... د وظايف نگهداری از کودکان و همچنين افراد سالخورده و ي باکه جامعه

از منظر جامعه کمونيستی نابودی . د بر عهده دولت قرار گيردياغلب مساوی با اين گرفته می شود که اين وظايف با



کل اينجاست که اغلب کسانی که به درستی رهايی مش. خانواده به معنای تقويت نقش دولت در اين زمينه ها نيست

در . كننديش مي ستای هر دردی را بعنوان نوشدارویزن را به از بين رفتن نهاد خانواده ربط می دهند آنترل دولت

  . انقالب اکتبر نيز اغلب بلشويک ها به چنين درکی آغشته بودند

به اين معنا که يک . مسئله ای مربوطه به دولت استمسئله بچه ها همانند مسئله خانواده در اساس ! درست است

اين دو نهاد همزاد هم بوده و نابودی يکی در گرو . رابطه ديالکتيکی بين نهاد خانواده و نهاد دولت موجود است

يعنی از . تمام مسئله اين است که رابطه دولت پرولتری با نهاد خانواده رابطه ای متناقض است. نابودی ديگری است

و دولت پرولتری به عنوان يک دولت، بدرجاتی به حفظ نهاد خانواده محتاج است و از سوی ديگر بايد نقش آن يکس

نقطه قوت اصلی دولت سوسياليستی .  دولتهایدن به تماميان بخشي پای است برایزيرا خود دولت. را مدام محدود کند

. ر نهادهای تابع يا تقويت کننده آن، نهفته است نهاد دولت بطور کل و ديگی نابودی اش برایريقا در جهت گيدق

ايدئولوژی، سياست، قوانين و اقدامات دولت پرولتری در رابطه با رهايی زنان را فقط با نگاه به چنين جهت گيری 

  . می توان محک زد

.  کندبرای مثال دولت پرولتری مجبور است قوانينی برای چگونگی کارکرد خانواده و نقش آن در جامعه تصويب

اين امر می تواند به تقويت نهاد خانواده و دولت منجر شود، يعنی در تضاد با مهمترين هدف پايه ای اين دولت قرار 

به . اما برای اجتناب از اين امر، خصلت قوانين بايد بگونه ای باشند که بر نابرابری ميان زن و مرد فائق آيند. گيرد

 برای   زيرا. شود و به حمايت ويژه از زنان بپردازد" عيض آميز عليه مردانمفاد تب"عبارتی به ناگزير بايد شامل 

 ین علت وجود دارند آه نابرابريقوانين در يک جامعه فقط به ا. مبارزه با نابرابری نياز به قوانين نا برابر است

شه آن ي ریا برايو ) یائن بورژويمانند قوان( ها است ین نابرابري حفظ ایا برايهر قانونی .  موجودندی اجتماعیها

ن موردی نخواهد ي همه موجود باشد، استفاده قوانی برای واقعیاگر برابر). ن سوسياليستیيمانند قوان(آردن آنها 

برای اينکه جامعه در رابطه با . قوانين تنها در مقابل کسی يا چيزی، افراد جامعه را محافظت خواهند کرد. داشت

يی برسد که ديگر نيازی به قانون نباشد بايد بطور ناگزير مرحله ای را طی کند که مناسبات ميان زن و مرد به جا

در آن کماکان قوانينی با تامين حقوق زنان، مدام نقش خانواده را در حيات ايدئولوژيکی، سياسی، اقتصادی، 

 طوالنی بوده و تنها در پروسه نابودی نهاد خانواده و دولت بسيار پيچيده و قدر مسلم . اجتماعی جامعه تضعيف کند

پروسه ای که به ناگزير به مبارزات طبقاتی عظيم ميان بورژوازی و . حاصل می شود  جهانی -يک روند تاريخی 

اقداماتی که بلشويک ها در انقالب اکتبر و . پرولتاريا در جامعه سوسياليستی و در سطح جهانی گره می خورد

در جريان انقالب اکتبر خطاهای .  بر اين مسئله مهم پرتو افکنده شودپروسه های بعدی آن انجام دادند موجب شد

. کوچک و بزرگی از بلشويک ها سر زد اما اين امر بهيچوجه از مقام، ارزش و جايگاه تاريخی بلشويکها نمی کاهد

ان با آن. بلشويک ها برای نخستين بار جرئت کردند نهاد خانواده را در حيطه نظری و عملی به مصاف بطلبند

هنوز اين جرئت و . شهامت اعالن کردند که از نظر کمونيستها نهاد خانواده سمبل بردگی زن است و بايد ملغی شود

 . ندزشهامت الهام بخش است و کمونيستها بايد از آن بيامو

٢٠٠٧اميد بهرنگ ـ دسامبر   
Behrang1384@yahoo.com 
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له بدانها اشاره شده متعلق به فصلهای ششم و نهم کتاب  ـ الزم به ذکر است که منبع اغلب اطالعات، فاکتها و آمارهايی که در اين مقا١ 

  .اثر تونی کليف می باشد" مبارزه طبقاتی و آزادی زن"

Class Struggle and Women s Liberation – Tony Cliff   

طه با خط و عملکرد اين اثر اطالعات و فاکتهای ارزنده ای در راب. اين کتاب به زبان انگليسی در سايتهای اينترنتی قابل دسترس است

.  ميالدی است٦٠ محدود به تجربه اروپا و آمريکا تا دهه  البته اين کتاب فقط. جنبش بين المللی کمونيستی در رابطه با زنان در بر دارد

 ارائه سنتز ناگفته نماند که تونی کليف به خاطر گرايشات اکونوميستی و درکهای محدود از رابطه مبارزه طبقاتی با رهايی زنان قادر به

  . صحيح از اين تجارب نيست

   ٦٥ بزبان انگليسی، صفحه ١٩٧٧ لنين، چاپ مسکو، –" درباره رهايی زنان" ـ ٢

   ٤٠ ، صفحه ٣٠ لنين، مجموعه آثار بزبان انگليسی ، جلد –" قدرت شوراها و موقعيت زنان" ـ ٣ 

   ١٩٧٩کلمنتس، انتشارات بلومنتان، . ای.  جی–" زندگی الکساندرا کولنتای: فمينيستهای بلشويک "  ـ٤ 

در ادامه اين سلسله .  ـ اکثريت چپ ايران کماکان بر اين باورند که مسئله زنان يک مسئله بورژوا دمکراتيک و رفرميستی است۵ 

  . مقاالت به نقد اين ديدگاه خواهيم پرداخت

مچنين پيچيدگی ها عملی کردن اين شعار در جامعه در جامعه سرمايه داری و ه" دستمزد برابر زن و مرد" ـ در مورد شعار ٦ 

بين کار زن با رهايی زن تفاوت . اين شعار اساسا ناظر بر موقعيت کار زن است. سوسياليستی در ادامه اين مجموعه پرداخته خواهد شد

 موقعيت زن را در رابطه با اين شعارعمدتا. تکيه صرف بر شعار دستمزد برابر لزوما به معنای رهايی زنان نيست. کيفی موجود است

.  و تا حدی در همين رابطه ايده های مردساالرانه را زير ضرب قرار می دهد .مناسبات توليدی مشخصا توزيع درآمد بهبود می بخشد

  .  جوانب مختلفی را در بر دارد که صرفا با دستمزد برابر پاسخ نمی گيرد– بوِيژه در زمينه مناسبات اجتماعی –اما رهايی زن 

   . ١٤٢، بزبان نگليسی، صفحه ١٩٢٩، کتاب اول، ٢٠ لنين ، مجموعه آثار، جلد – " ١٩١٧انقالب  "  ـ٧ 

   ٦٥ – ٦٦، صفحات ٢ ـ منبع شماره ٨ 

   ٧٢، صفحه ٢ ـ منبع شماره ٩ 

زبان انگليسی، ، ب١٩٧٦، ) ٢ (٣هيدن، منتشره در مجموعه ای به نام تاريخ روسيه . ای. سی–" ژنوتدل و حزب بلشويک "  ـ١٠ 

   ١٥٦صفحه 

جهانی "بخشهايی از اين مقاله در نشريه انترناسيوناليستی .  ضروريست  ـ نظر به اهميت نظر لنين توجه به اين نقل قول طوالنی١١ 

  . تجديد چاپ شده است١٩٩٨ در سال ٢٤ شماره  )به انگليسی و فارسی" (برای فتح

در متن زير از دو ترجمه .  دفتر يازدهم با ترجمه پروين اشرفی موجود است–يه نگاه متن کامل مصاحبه لنين با کالرازتکين در نشر

  . فوق استفاده شده است

اين حقايق خوراکی هستند برای . چرا زنان به اندازه مردان در حزب نيستند؟ چرا تعداد زنان در اتحاديه های صنفی چنين کم است"

در ميان توده های زنان بخشی از رفتار خيلی اصولی و خيلی راديکال اين دوستان انکار ضرورت گروههای ويژه برای کار . تفکر

آنها بر اين عقيده هستند که در يک اتحاديه ی کارگری تنها يک شکل سازمانی بايد وجود . عزيز ما در حزب کارگران کمونيست است

لب می شود اما هر زمان که پای عدم درک در ميان باشد من اين را می دانم اصول توسط بسياری از متفکران انقالبی ط. داشته باشد

 مثال زمانی که ذهن از چنگ زدن به واقعيات بديهی که بايد مورد مالحظه قرار بگيرد سرباز  .اين اصول مردم را به اشتباه می اندازد

 ما نمی توانيم ديکتاتوری  .می آينداين نگهبانان اصول ناب چگونه از عهده ی نيازهای تاريخی سياستهای انقالبی ما بر . می زند

. همينطور هم بدون آنها نمی توانيم به ساختمان کمونيسم مشغول شويم. پرولتاريا را بدون داشتن ميليونها زن در کنا رخود برقرار کنيم

  ." ما بايد راهی برای دست يابی به آنان پيدا کنيم ما بايد مطالعه و تحقيق کنيم تا اين راه را بيابيم



اين نه يک برنامه حداقل است و نه يک برنامه اصالحی به معنی . برای ما کامال صحيح است که خواسته های زنان را طرح کنيم"

اين کار دال بر آن نخواهد بود که گويا ما فکر می کنيم بورژوازی و دولت آن تا ابد ". انترناسيونال دومی"و " سوسيال دمکراتيک"

اين کوششی برای منفعل کردن توده های زنان با رفرمها، و منحرف کردن آنان از جاده . جا خواهند ماندحتی برای مدتی طوالنی پابر

خواسته های ما يک رشته نتيجه . به هيچ عنوان چنين نيست؛ اين کار به هيچوجه يک حقه بازی رفرميستی نيست. مبارزه انقالبی نيست

حروم در سيستم بورژوازی، و عليه تحقيرهای زشتی که بايد در اين سيستم گيريهای عملی است از احتياجات مبرم زن ضعيف و م

با طرح اينها ما نشان می دهيم که از نيازهای زنان و ستم بر زنان آگاهيم؛ از جايگاه ممتاز مردان آگاهيم؛ و از همه اينها . تحمل کند

 که به زن کارگر، همسر کارگر زن دهقان، همسر يک بله نفرت داريم و خواهان محو هر گونه ستم و آزاری هستيم. نفرت داريم

حقوق و اقدمات اجتماعی که ما از جامعه . مردعادی وارد می شود؛ و حتی از خيلی جهات به زن طبقات ثروتمند نيز وارد می شود

ديکتاتوری پرولتاريا به بورژوازی برای زنان می خواهيم گواهی است بر اينکه ما موقعيت و منافع آنان را در نظر می گيريم و تحت 

بلکه در نقش انقالبيونی که . به هيچوجه! نه. طبيعتا نه در نقش رفرميستهای قيم مآبی که اذهان را تخدير می کنند. آنها توجه خواهيم کرد

  ."زنان را به شرکت مساوی در بازسازی اقتصاد و روبنای ايدئولوژيکی فرا می خوانند

   ١٩٩٨ – ٢٤ انترناسيوناليستی جهانی برای فتح شماره از نشريه.  ـ همان منبع فوق١٢ 

در سومين کنگره کشوری سازمان کمونيستی جوانان " وظيفه سازمانهای جوانان" برای نمونه به سخنرانی لنين تحت عنوان   ـ١٣ 

 می گويد پس از آنکه لنين در انتهای آن سخنرانی) ٧٨٠منتخب آثار لنين به فارسی صفحه . ( رجوع شود١٩٢٠ اکتبر ٢روسيه در 

  . سال آينده در جامعه کمونيستی زندگی خواهد کرد٢٠ – ١٠ سال دارد، پس از ١٥نسلی که اکنون . الکتريفيکاسيون عملی شود

   ١٣٧٥برزگر، نشر نويد، برلين آلمان فدرال ، زمستان .  ، ترجمه و گردآوری ا٢١، صفحه "نقد برنامه گوتا "-ـ مارکس ١٤ 

بعدها در مورد اينکه چگونه نابرابری ميان زن و مرد .  يکی از مهمترين مباحث مربوط به ساختمان سوسياليسم است"حق بورژوايی" 

و به اين سئوال نيز پاسخ خواهيم داد که . در جامعه سوسياليستی است، بيشتر خواهيم پرداخت" حق بورژوايی "يکی از جلوه های بارز 

يکی از محرکهای پيشرفت جامعه ) بطور مشخص مبارزه با نابرابری ميان زن و مرد (چرا مبارزه برای محدود کردن اين حق

  . سوسياليستی به سمت کمونيسم است

درباره رهايی زنان در چين، اثر کلودی " نيمی از آسمان" کتاب ١٩١نقل شده در صفحه . اثر ا چ، گايگر" خانواده در روسيه" ـ ١٥ 

  . ١٩٩٩بوروايل، ترجمه منير اميری 

  .٩٩ ، بزبان انگليسی ١٩٤٩شلزينگر، لندن، .  ار–" خانواده در اتحاد جماهير شوروی: تغيير رفتار در روسيه شوروی" ـ ١٦ 

عالقمندان می توانند به فصل دوم کتاب نيمی از آسمان اثر کلودی .  خواهيم پرداخت  ـ به اين موضوع در بررسی دوران استالين١٧ 

  .بوروايل رجوع کنند

   کتاب نيمی از آسمان١٣٤ و ٩٨، صفحات ١٥ ـ رجوع شود به منبع شماره ١٩  و١٨  

  .١٠٠ ـ رجوع شود به کتاب نيمی از آسمان صفحه ٢٠ 

   

  


