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نقش زنان در انقالب روسيه  : ١٩١٧  
   

شش ماه هشتاد و آباندهم چهار                                                                                          نادرساده: برگردان  
 

  
کارخانه ها را ترک کرده به " نان برای همه " با شعار" وايبورگ"ود سال پيش، زنان کارگرپتروگراد درمنطقه ی  ن

 بدين سان، شور.  تزاررا به زانو درآورد سربازان روسيه، دستگاه  روزبعد، قيام کارگران و۵. شدند خيابانها سرريز

  .آستانه ی روزجهانی زن آميخته گشتانگيزی انقالب فوريه با  شادمانی زنان کارگرروسيه در

تعطيل رسمی برای ان عضو بين الملل دوم بعنوان روززنان سوسياليست و فعالين جنبش زن روزجهانی زن ازسوی 

  .زنان کارگردر سطح جهان پذيرفته شده بود 

ی زنان کارگراعالم برا اول ماه مه  پيشنهاد داد که روزی نظير) ١٩١٠(زتکين درگردهمايی بين المللی زنان  کالرا

  مارس باشد، چرا که  يک روزفراموش ناشدنی و تداعی تظاهرات زنان کارگر بر ٨گردد و توافق شده بود  اين روز

  .عليه شرايط اسفبارکاردرکارخانه های سوزن سازی نيويورگ  بود 

  .  فوريه بود٢٣روزبرابربا روسيه روز زنان برسميت شناخته شد ومطابق تقويم قبل ازانقالب روسيه اين درباالخره 

جهانی زن ويژه  بزرگداشت روز بمناسبت  "  پراودا" ارگان خود  بلشويک ها کوشيدند در  فوريه٢٣ازيک هفته قبل 

  .نامه ای منتشرنمايند ودر مقاالتی روی  مسائل زنان تمرکزکنند

سازمانهای انقالبی  زنان کارگردريح وبرضرورت تشکلاين مقاالت منتشره، شرايط واقعی زندگی زنان کارگررا تشر

  .طبقه کارگرتاکيد می کرد

های روزنامه برای انعکاس ستون بعدا تحريريه را با کمبود جا دربحدی بود که" پراودا"استقبال زنان کارگرازمقاالت 

  .نظر خواننده گان مواجه ساخت

 يکی از" اينسا آرمند . "نشريه زنان گرفتند ار، تصميم به انتش بلشويست های تبعيدی  و کروپسکايا ساموايلووا، لنين 

بلشويک هايی که مطالعات زنان را پيگيری می کرد ولی دستگيرشده بود و پس ازفرار به تبعيد گريخت ، برای تحقق 

 "ارابوتزين"نشريه انتشاربا مرکزی بلشويکها نيزتالش کروپسکايا، کميته همچنين با . های موثری کردچنين ايده ای کمک

  .موافقت نمود١٩١۴همزمان با روزجهانی زن در) زن کارگر (

 تا ١٩١٢ و پيشگام بين سالهای   رو به رشد راديکال نيازهای مبارزه ی  به  اين فعاليت ها ازسوی بلشويکها پاسخی 

افزايش در جنبش طبقه ی کارگرروسيه  يک نيروی موثر طبقاتی وزن زنان بعنوان -عیبنابر داليل اجتما. بود ١٩١۴

 يکی ١٩٠٧سال در.  زنان را به کارميگماردند بخشهای مختلف صنعت، کارفرمايان از١٩٠۵از بعداصوال . يافته بود

  :را تشريح کردازپادوهای مديريت کارخانه ای علت افزايش اشتغال زنان 

  و فرمان ، سربراهدخانيات پرهيزمی کنند رف الکل ومص از. کنند است که زنان با جديت ووسواس کارميعلت اين" 

  "  و ازنقطه نظرحقوق انتظارات عاقالنه دارند برند
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بين آنان ه تشکيل می دادند و گرايش دائمی راديکاليسم درروسيدرصد کارگران صنعتی را در٢۵زنان ١٩١۴درسال 

مينست های في. بهمين دليل زنان کارگر بيش از گذشته مورد توجه گروههای سياسی قرارمی گرفتند. رو به رشد بود 

  .کردند که زنان را سازمان دهند تالش مياين مرحله بيش ازپيش هرکدام به سهم خوددرها منشويکها وبورژوا؛ بلشويک

 از زنان حول اين نشريه متشکل گروههايی در محافل متعدد زنانه مطالعه می شد و" زن کارگر"نشريه سوسياليستی 

  .تندشدند وبرخی نيزبه تشکيالت حزبی می پيوسمي

در   بلشويکها  متوقف گرديداما دستاورد اين نشريه، زمينه ی فعاليت" زن کارگر "نشريه  انتشاربا آغازجنگ،١٩١۴

  .بين زنان کارگررا بيش ازپيش مهيا کرده بود

  .بسيج سربازان و تمرکزتوليد حول نيازهای جنگ به وخامت وحشتناک شرايط زندگی طبقه کارگر منجرگرديد

مطالبه ی اساسی " شعار نان می خواهيم. "را طلب می کردند" نان " نارآمی هايی رخ داد و زنان  ١٩١۵آوريل  در

و در برگيرنده نيازهای معيشتی توده های وسيع دهقانان ، کارگران روستايی و شهری بود که دراثر جنگ و قحطی 

  . دوام آورد ١٩١٧اين نارآمی ها ی بشکل پراکنده تا . به مطالبه ی فوری عموم مبدل شده بود 

   تاثيرجنگ بر زندگی زنان کارگروخامت بار بود وهمين موقعيت اجتماعی واقتصادی بستری بود که نقش زنان در 

علت .رو به فزونی گذارد  تعداد زنان کارگر١٩١٧   تا١٩١۴در فاصله سالهای .  را رقم می زد١٩١٧انقالب نوامبر

  . اری درجبهه هابودند اصلی اين بودکه با بسيج جنگی مردان بيشم

 جديدی ۀالياين رقم بازتاب شکل گيری .  درصد افزايش يافت ۴٣،٢درصد به ٢۶،۶مجموع ازدردرصد زنان کارگر

  .طبقه کارگرشهری بوداز کارگران زن در

  .افزايش يافتنفرهزار١٢٩هزارنفربه ۶٨شد و تعداد آنها ازتروگراد تعداد زنان کارگرشاغل درفابريک ها دوبرابرپدر

مردان، پسران و  تعداد بيشماری از. ازسه سال سابقه ی کار داشتند رکارگرزن شاغل دريک کارخانه کمترهزار نف١٠

زنان بايستی برای دريافت مقدارناچيزآذوقه ی  جيره بندی شده ساعتها در صف . برادران اين زنان در جبهه ها بودند 

 زنان کارگر مزد. زدند پرپرميکام گرسنگیدرشد وکودکانشان  می عايدشان نمی ايستادند وگاهی حتی قوت اليموت هم

شرايط تحقيرآميزتر ساعات کار طوالنی ترومزد مردان کارگر بود و آنان درصنايع نساجی و صنعت شيمی با نيمی از

  .مجبوربه کار بودند

حّدت . امان نبودندد درکارگران مر  و سر مزاحمت های جنسی همکاران چنين محيط کاری همواره اززنان دربعالوه 

با مطالبات همچنان اعتصابات . ستم برزنان کارگرروس می رفت که آنان را با خشمی فروخورده به طغيان سوق دهد

  صنعت پوالد متمرکزبود؛ جايی که نقش مرداناعتصابات بيشتردرصنايع سنگين نظير ١٩١۶داد و ازاقتصادی رخ مي

 سازماندهی  در  طوالنی غالب در  ترجمان سنت اين واقعيت. چشمگيربوداين اعتصابات  کارگرومطالبات سياسی در

  .بودنشويک و نقش برجسته ی رفقای مرد سوی سازمانگران  بلشويک ومازسطح جنبش کارگری 

شدت گرفت وبا وجوديکه ازژانويه و فوريه در پتروگراد اعتصابات زيادی ١٩١٧فوريه  روسيه  ازمبارزه طبقاتی در

 هيچکدام اما نتوانستند کليت جامعه ی شهری را متاثرنمايند، اما اين زنان بودند که در تدارک روز جهانی زن رخ داد،

هوادار تروتسکی  و گروه  و منشويکها  روز زن،  بلشويکها درتدارک . گامی بلند برداشتند وفراخوان اعتصاب دادند 

  . تبليغی برگزارکردند-همراهی کرده ونيزجلسات سياسی 
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سازمانهای چپ و .  پتروگراد، تعدادی اززنان کارگرفراخوان اعتصاب دادند- فوريه در منطقه ی وايبورگ ٢٠وزر

آحاد طبقه آماده گی  سوسياليست اما استدالل می کردند که بدليل کمبود تدارکات يا فقدان تماس الزم با سربازان، کل 

 قراری با   يکشب قبل  يکی ازرهبران محلی  بلشويک"کايوروف "در همين رابطه . پيوستن به اعتصاب را ندارند

  "طبق دستورات تشکيالتی اقدام کنند "  : ان کارگراجرا کرد و ازآنان خواستنماينده ی زن

همچنين آنگونه که  اينگونه امرونهی بيان اين واقعيت بود که آنروزها روحيه ی زنان کارگر دستکم  گرفته می شد و

 و نارسايی های  کمبود از  ناشی  رهبران سياسی برجنبش زنان فقط تاثير  کردند نفوذ وبرخی ازبلشويکها تصورمی

  .تدارکات نبود

 وايبورگ حول مسئله جنگ، گرانی و یگ فوريه، گردهمايی های غيرقانونی درکارخانه های ريسنده ٢٣صبح روز 

خشم درحال فوران  و ر لبريزشده در اين تجمعات کامال آشکاربود که کاسه ها ی صب. موقعيت زنان کارگربرگزارشد

 سرريزشدند و  به خيابانها حاضرين يکی بعدازديگری رای به اعتصاب دادند و با اعالم اعتصاب، هزاران نفر. است

حلقه های . فعالين کارگری به هرکارگاه و کارخانه می رسيدند زنان و مردان کارگررا فرا می خواندند بدانها بپيوندند 

  . ای زنجير درهم می تنيد و شکل موثری در بسيج توده ای بوداين اعتصاب مثل رشته

   . فابريک وارد اعتصاب شده بودند٢١ازهزارنفر۵٠ظهروارد اعتصاب شدند وازسرزارکارگره٢٧صبح ١٠ساعت از

ا می گزارشات متعددی حاکی ازاين است که اين زنان بودند که ازکارگاهی به کارگاه ديگر سرمی کشيدند، درب ها ر

گاهی کارگاه . کوبيدند وبا گلوله برفی پنجره ها را هدف می گرفتند تا کارگران را ازپشت ماشين ها به بيرون بکشانند

شان ، بسويدادندخود نشان نميازوقوع اعتصاب ودرخواست اعتصابيون و کارخانه ای که عکس العمل فوری نسبت به 

هزار کارگراعم از   ۵٩ پتروگراد  شاهد اعتصاب -منطقه ی وايبورگ درغروب، . شدسنگ و پاره آهن نيز پرتاب مي

  . درصد کل کارگران منطقه را تشکيل می داد۶١جمعيتی که . زن ومرد بود 

ئولين حزبی نقش تعيين کننده ای در سازماندهی اعتصاب بر عهده داشتند اما مس اگرچه، نيروی پايه ای بلشويک ها 

  :محلی بلشويک بعدا نوشترهبران از " کايوروف "  .نسبت بدان مردد بودند

دگی رسيد و تعدادی از تعدادی از کارخانه های ريسن خبراعتصاب در. حتی  خشم آوربود برای من غيره منتظره و" 

وقتی  بويژه . رفتارشان عصبانی شدم  من بشدت از .اعالم کردند به اعتصاب پيوسته اند کارگران زن هم  نمايندگان 

هم به اعتصاب  اينکه اين عده ازرفقای زن  بدليلهمچنين   و گذاشته پا کميته مخفی حزب را زير ميم  تص بودم شاهد

  ." پيوسته بودند در حاليکه يک شب قبل ازآنان خواهش کردم آرام باشند و انضباط حزبی را رعايت کنند

احساسات لحظه ای غلبه کنند وشرايط با وجود اينگونه رفتارخشم آگين،  رهبران بلشويک اما بحدی  بالغ بودند که بر

با اعتصاب همراهی کردند و  آنان نيزو باالخره  دهند آماده ای که شانس آنان را باال می برد مورد بهره برداری قرار

به  " مرگ براستبداد مطلقه ، مرگ بر جنگ ، نان می خواهيم " با شعار را تامين کرده  و قادرشدند، رهبری سياسی 

  .ی دادنداعتصاب جهت سياس

  درکل پتروگراد.همه جا حاکم بود مبارزاتی باالۀشدت کمتری جريان داشت اما روحيشهر، اعتصاب با مناطق ديگردر

  . کارگاه و کارخانه  در اعتصاب بودند ٨٠ درصد کل کارگران زن ومرد از٣٠ -٢٠

ی وگراد حرکت کنند، اما پليس تزاردولتی واقع در پتر تظاهرکننده گان منطقه ی وايبورگ مصمم بودند بسمت مراکز
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ممکن به آن ننده گان تالش می کردند به هرنحوتظاهر ک .کشمکش درگرفت. آنان بستراه باريکه ای را برروی ُپل بر

  .سوی آب برسند و ازسّد پليس عبورنمايند، پليس اما موفق گرديد  هرچند با زحمت زياد جلويشان را بگيرد

  : می کنديک گزارش پليس حکايت 

"  نفرکه اکثرا زنان و جوانان بودند از سمت خيابان ميخائيلوفسکا به١٠٠٠عداد ت،  و نيم بعد ازظهر۴حدود ساعت   "

  !" نان می خواهيم" آنان شعارمی دادند وفرياد می زدند  . رسيدند" پل کازان

يکی  .بدان پيوسته بودندده بودند نيزعليه گرسنگی شوريزنانی که بر.  به اعتصابيون نبودترکيب اين تظاهرات محدود

  : کرد یم چنين تعريف" نان تمام شده است"تا اعالم کند تی ازيک نانوائی بيرون آمده بود ازکارمندان دون دولت وق

چيزکه می ديدند را ، وارد نانوائی شدند همه چيز، هرمن هنوزچيزی نگفته بودم که جمعيت به پنجره ها هجوم آورده "

   "م شکسته، خرد می کردنددره

مخالف بودند و تالش بلشويک ها اما با شورش کور. درهمه جا به چشم می خوردچنين مواردی ازشورش ازسِرياس 

 .سازماندهی می کردند آنان گردهمايی های سياسی .تراضات سمت وسوی مشخص داشته باشداعمی کردند 

ديگربه تعداد اعتصابيون افزده درروزهای . را خطاب قرارمی دادند تبليغات خود سربازان ودراعتصاب سه روزه در

  . گسيل کرد تا تظاهرکننده گان را بهروسيله ممکن سرکوب نمايندری  سربازان و قوای پياده اش را رژيم تزا .شد

و قوای ارتش  شاندتوانسته بود سربازان را به همراهی ککرد، بويژه آنگاه که انقالب موج انقالبی اما ديگرفروکش نمي

  .به قيام کننده گان می پيوستند

ه های ميلشيا کارگران مسلح شده و در دستتظاهرات کنندگان پيوسته بودند و  فوريه بسياری سربازان به  صف ٢٧در

  . عهده داشتندی درايجاد تزلزل ميان ارتشيان بردراينجا نيززنان کارگرنقش تعيين کننده ا. سازمان يافته بودند

  :دهدتروتسکی گزارش مي

مردان زنان شجاعانه تر از. يفاء نمودندزنان کارگر نقش تعيين کننده ای درتنظيم رابطه ميان کارگران و سربازان ا" 

سرنيزه هايتان " ند،می گفت به سوی قوای مستقرارتش می رفتند، سربازان را جمع می کردند و قّصم شان می دادند و

  ."بپيونديد، بما را بياندازيد

گذاشت  و نها قبل ازديگران اسلحه اش راميآيکی از. ؛ اين پا آن پا می کردندکردندينگران نگاه م وسربازان شرمزده 

ريخت وُغرش   نيزفرو بدين ترتيب اين سّد . نظاميان  ُسست می شدند. ی آوردندراپايين م سالح هاديگران ازپس وی 

بحث و جدل  روزانقالب شده بودند و با جلب حلقه ی سربازان بودکه وارد  . ت رفبه هوا مي"هورا هورا "شادمانه ی 

  " . حمايت سربازان، انقالب يک گام جديد  به پيش برداشت

جديدی برای کارگران روس  جبروت سلطنت مرحله ی  بناچارچشم پوشی  تزار ازجمال و با توسعه و رشد انقالب و

قالب فوريه برآمد، سياست مداران بورژوا را درخود گرفته بود و در يک وضعيت دولت موقت که ازان. گشايش يافت

درکارخانه ها کميته های کارخانه .شوراهای کارگران و سربازان تشکيل شده بود  همزمان نيز. و نامتعال بود ناپايدار

مسلح کارگری   پيشگام  و هنوز عهده داشتندوکنترل دستمزدها وشرايط کاررا برکردند يکی پس ازديگری قد علم مي

  . و شلخته ی حامی رژيم  درگيرباشدمجبوربود با گروههای مسلح ناتوان

پرداخت مزد کافی تالش آنان برای .  ساعت کارروزانه را تثبيت نمايند٨ ۀبا قاطعيت تمام توانستند مطالبزنان کارگر
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  .ی دفاع می کردندمنجمله حق رای همگانهمزمان ازحقوق سياسی برابر، می کردند و

  ساعت کار٨لباسشويی اتفاق افتاد که برای  هزاراعتصابی در ٣  با کارگر  دولت موقت اعتصاب زنان عليهحتی بر

  .، مزد کافی برابر با هزينه های زندگی و عمومی کردن لباس شويی ها  مبارزه می کردندروزانه

 تا دربين اعتصابيون  داشت بلشويک ها ماموريت ازطرف و آلکساندرکونتای   هفته به طول انجاميد۶اين اعتصاب 

  .با زنان کارگرفعاليت تنگاتنگ  نمايدحضوريافته و

 تحت مسئوليت  را زنان دفتر و  داده نشان  واکنش  ١٩١٧  در  زنان جويی  به مبارزه   نسبت رعت بس ها بلشويک

  . تاسيس نمودند " ياتسکالوزورا "

کارخانه ها، تمرکزروی فعاليت زنان کارگردر خود را ۀگرديد واين وظيف" گرزن کار "ۀهمين سبب انتشارمجدد نشري

  .سازماندهی تظاهرات ضد جنگ برشمردسربازان وهمسر

  . پراهميت بود و آموزش زيادی برای رهبران انقالب به ارمغان آوردند١٩١٧خالصه اينکه نقش زنان در انقالب 

با وجوديکه . داد که آنان الزاما و همواره در اليه ی پيشگام انقالب جای نداشتندخودانگيخته گی زنان کارگر اما نشان 

با . پا می کردند وبدليل ستم شديدی که برآنها می رفت دست به شورش می زدندنها اعتصاب می کردند، تظاهرات برآ

 واقعيت بود که شرايط از اين همين ناشی . همه ی اين احوال بی تجربه گی آنان در فعاليت های سنديکايی مشهود بود

که قادر گرديد  آنان باعث میبر آسيب های وارده  و متحمل باشندجامعه  خانواده و  زنان مجبوربودند در نابرابری که

  .عهده داشته باشندبش کارگری نقشی برابربا مردان برسازماندهی جنهمپای مردان درامور نباشند

 فعالين اجتماعی درو نقش برجسته ترين سازمانگران درد، زنان چگونه قادرندوگرنه، ماههای نخستين انقالب نشان دا

  .صف مقدم گام بردارند و خودآگاهی شان را ارتقاء دهند

 يکاز نشان داد،١٩١٧همانگونه که انقالب . ره شد بيان يک واقعيت متناقض استاين سنت بی تجربه گی که فوقا اشا

آنگونه  تانت مبارزان تعلق داشته باشند و هرگزتوسط گرايشات محافظه کارمحارنشوندزنان قادرند به دسته ی ميلي سو

زنان برای تبليغات ضد  اما ازسوی ديگرامکان استفاده ی ابزاری از که در سنت اتحاديه های کارگری مرسوم است،

فيمينيست های بورژوا   چه در هفته ی بعد از انقالب فوريه هزاران زن کارگربه زيرپرچم. کارگری هم منتفی نيست 

  . صف کشيدندتا برای حق رای و برای ادامه جنگ متاثرازگرايشات شوينيستی  تظاهرات نمايند

 پايه ی توده ای شان را تقويت ١٩١٧بلشويکها اما از موقعيت مناسب حزبی برخوردار بودند و توانستند از نيمه سال 

اما چنين جابجايی درصف آرائی . ف جنبش ضد جنگ وارد شوندنمايند وهمين سبب شد تا اکثريت زنان مجددا به ص

  .به نفع انقالب ،  مرهون تالش بسيارو فعاليت های خستگی ناپذيرسازمانگرانه ی تبليغی بود

  .انقالب بدون بسيج زنان امکان پيروزی نداشت و لنين نيز بعدا بدين واقعيت تاکيد نمود

  سياسی روشنگری برای بسيج زنان،.رگرغفلت نمايندقبال زنان کادر مرکزی خودۀهرکزنبايد نسبت به وظيف البيونانق

که جذب احزاب انقالبی می گردند اثبات کرده زنان کارگری . دارد واهميت وافرواشکال سازمانيابی مناسب ضروری

  ! ردهای عظيم هستند انقالبيون هستند که قادربه کسب دستاوۀجزء شجاع ترين و مبارزترين دستاند که همواره 
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