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 انقالب اکتبر و زنان کارگر

انقالب  یدریچهبه همگان نشان داد که رهایی زنان تنها از  گیری اتحاد جماهیر شورویدر روسیه و شکل 9191 اکتبر انقالب

 سزایی در تحول وضعیت زنانکم تاثیر بههای پی گرفته در اتحاد جماهیر شوروی دستِسیاست ممکن خواهد شد. ی کارگرطبقه

جهت اجرایی شدن و یاری رساندن به ارتقای پیگیری نشدند و ها تنها روی کاغذ از لحاظ حقوقی گذاشت. البته این سیاست

 .تعیین شدها رگران و دهقانان برای نظارت بر آنچنین بازرسانی از خود کاهای ویژه و همکارگروه زنان کارگر و دهقان

وم سساعته در صنایع مشغول به کار بودند. زنان کارگر که نزدیک به یک 91تا  91روسیه با روزِ کاری  کارگرانِآن زمان،  پیش از

رای هیچ قانون کاری ب کردند.دادند، دستمزدی برابر با نصفِ دستمزد یک مرد کارگر را دریافت میاز این کارگران را تشکیل می

در روسیه، از  .سال 11ها تنها درصد بود و میانگین امید به زندگی در میان آن 91زنان کارگر وجود نداشت. نرخ سوادِ زنان تنها 

ای پیش رفت که به گونه 9191دادند. این روند تا سال ای از کارگران را تشکیل میبیش از پیش زنان بخش عمده 9111سال 

 گرفتند.ا کمترین دستمزد به کار میها را در مشاغلی پست بدرصد از کارگران شاغل، زن بودند. اغلب، آن 11تقریباً 

نیم شوراهای کارگران  ، به مدت یک ماه و9111در سراسر روسیه باال گرفت. طی انقالب کارگران شدت اعتصابات  9111سال 

ب های در حال اعتصاکارخانه نماینده به عنوان نمایندگان کارگرانِ 919 با حضور کارگرانی از کارخانجات مختلف برپا شده بود.

 شکست با 9111 انقالب دادند.نفر از آنان را زنان کارگر تشکیل می 51کم در این شوراها حضور داشتند. از این تعداد دستِ

  دند.بدل ش برجسته نیدهاو به سازمان جذب های سیاسیا به فعالیتفضتحت تأثیر آن  زنان کارگرِاری از یبساما  رو شدروبه

 نان ودکمب .شد سیاسی هایفعالیت در زنان مشارکت افزایش به منجر دیگر بار اول، جهانی جنگ یبحبوحهدر  تازه انقالبی موج

در کنار سایر زنان از جمله های طوالنی مدت در کارخانه، ن شیفتندازنان کارگر پس از گذر ها را افزایش داد.پایتخت ناآرامی در

  بندی نان پخش شده بود.ی جیرهشایعاتی درباره ایستادند.زان در صف نان میهای سرباداران و بیوهخدمتکاران خانگی، خانه

حکومت تزار برچیده  9191 ی سالفوریه درها افزایش یافت و زنان نیز در کنار دیگر افراد حضور پررنگی در آن داشتند.اعتصاب

  .شد

با قیام علیه دولت موقت با متشکل کردن کارگران توانست  به رهبری والدیمیر لنین 9پس از انقالب فوریه، حزب بلشویک

ای برخوردار بود و توده حمایت از کارگر یزنان طبقه میان در جمهوری کارگران را رقم زند. این حزب، دارانسازشکار با سرمایه

 نگریستند.ی تغییری بزرگ در زندگی خود میاین زنان به دولت شوروی به چشم اجراکننده

زن که اغلب کارگر بودند در آن شرکت  9111ی سراسری زنان در شوروی برگزار شد و بیش از نخستین کنگره 9191سال 

در انقالب اکتبر رهبری جنبش کارگری روسیه را بر عهده داشت، بر اهمیت مشارکت زنان در ساخت که  5حزب بلشویککردند. 

گر ی زنان کارگذاری شود، تاکید داشت. حضور گستردهداری پایهنظام سرمایههای متفاوت با ای نوین که بر مبنای ارزشجامعه

گذاشت. عالوه بر تصویب قوانینی نظیر قانونی کردن سقط جنین، اعطای حق رأی ی زنان بر این امر صحه میدر نخستین کنگره

های عمومی از شوییها و خشکزیِ غذاخوریانداها و راهزنان، مرخصی زایمان با حقوق و مراقبت رایگان کودکان در کودکستان

به عنوان بخشی از  1. ژنوتدلها سرکوب و ستم، از ضروریات بودای میان زنان برای زودن اثراتِ قرنسوی دولت، انجامِ کار ویژه

 طی جنگ داخلی برپا شد. 9191ای را برعهده داشت، در سپتامبر حزب که چنین وظیفه

شد و درگیر قحطی و جنگ داخلی بود، مبارزه با ستم بر هنگام، از سوی کشورهای دیگر تهدید می با وجود اینکه شوروی در آن

ت ی کارگر برای موفقیای نبود که به زمانی دیگر موکول شود و از اهمیت بسیاری برخوردار بود؛ زیرا انقالبِ طبقهزنان مسئله

 پای مردان نیاز داشت.آفرینی زنان کارگر همخود، به نقش
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آمیز علیه زنان حذف شدند. مدت زمان یک روز کاری به هشت ساعت تغییر در شش ماه نخست انقالب، تمامی قوانین تبعیض

ای تصویب شد و برای هفته 91های شب ممنوع اعالم شد. استفاده از مرخصی زایمانِ یافت. استفاده از زنان کارگر در شیفت

ی قاعدگی برای زنان کارگر لحاظ شد. مادران کارگری که نوزاد شیرخوار داشتند ورهنخستین بار در جهان، امکان ترک کار در د

توانستند به نوزاد خود شیر دهند. حداقل دستمزد برای زنان ساعت می 1حق استفاده از امتیازی را داشتند که به موجب آن هر 

وروی ی شای که از نمونهتحت فشارِ مبارزات طبقاتی و مردان برابر در نظر گرفته شد. در حالی که این قوانین چندین دهه بعد

 داری در کشورهای دیگر تصویب شدند.های سرمایهالهام گرفته بودند، به دست دولت

ها در محل کار برای زنان برقرار شد تا به مندی از آموزشای و بهرهحرفهها، حضور در مدارس فنیفرصت کارآموزی در کارخانه

هایی را فراهم ساخت تا بار یافت، دولت زیرساختن کمک کند. در حالی که تعداد زنان شاغل افزایش میشاهایرشد مهارت

ز ی بزرگی از مراکمضاعف وظایف خانگی که عمدتاً بر دوش زنان بود، از بین رود. به این منظور، دولت سوسیالیستی شبکه

ها زنان کارگر بار کمتری را بر ی این طرحا برپا کرد. در نتیجههای عمومی رشوییهای و خشکنگهداری از کودکان، نهارخوری

الیستی ی سوسیهای اجتماعی یافتند. در نتیجه زنان در بازسازی جامعهکشیدند و امکان بیشتری برای حضور در فعالیتدوش می

 از نقشی اساسی برخوردار شدند.

کارخانه بود. جنگ جهانی اول و جنگ داخلی سبب شده بود که  اولین دستوری که ژنوتدل صادر کرد حضور یک نماینده در هر

بایست بر قوانین مرتبط با طول درصد از نیروی کار صنعتی در پتروگراد را تشکیل دهند. نماینده می 15، 9151زنان تا سال 

برد اهدافِ انقالب ل برای پیشکاری، زنان باردار و مادران نظارت کند. داوطلبان حاضر در ژنوتدیک روز کار، کار شبانه، اضافه

کردند. برگزاری های خود تا کارخانجات و روستاهایی در مناطق دورافتاده طی میای را از خانههای طوالنیکارگری، مسافت

 های سوادآموزی از جمله اقدامات آنان بود.جلساتی برای زنان، به نمایش گذاشتن فیلم و اجرای تئاتر و برپایی کالس

کردنِ نگهداری از اندازی شد. ژنوتدل نشریاتی با موضوعات گوناگون از اجتماعیی سوادآموزی راهمدرسه 951111بیش از 

های نمایندگان به مدت سه تا شش ماه وظایف هایی برای تسهیالتِ همگانی را منتشر کرد. هیئتکودکان تا لحاظ کردن طرح

ای، های منطقهشد که در کمیتهها تقاضا میشدند و از آنبرگزیده می دادند: زنان محلیخود را به صورت چرخشی انجام می

ی محل های مردمی و امورات مربوط به جنگ شرکت کنند و سپس به ناحیهسازماندهیِ نهادهای عمومی، کارهای حزبی، دادگاه

بودند. مشارکت در این امور بر تمایل های منزویِ خود بیرون آمده خود گزارش دهند. بسیاری از زنان برای نخستین بار از محیط

 روستاها در نماینده 911111 و شهرها در نماینده 11111 ،9151های سال ها به کسب آگاهی بیشتر افزوده بود. طبق گزارشآن

  .داشت وجود

و  کارگر در مسکو ی جوامع سنتی مسلمان کرد. در مقایسه با زنانریزی برای فعالیت میان زنان محجبهژنوتدل آغاز به برنامه

دست نخورده باقی مانده بود. ژنوتدل تمرکز اصلی  9191ها در آسیای مرکزی پس از رویدادهای پتروگراد، زندگی همتایان آن

های زنان در آن مناطق برپا شدت در آن منزوی بودند. کلوبای که زنان بهی ازبکستان گذاشت، جامعهخود را بر روی منطقه

یان تعصبات سنتی م .کنند شرکت فرهنگی و آموزشی اقتصادی، هایفعالیت توانستند درمی هاق این کلوبطری از شد و زنان

های حزب در صدد تقویت کرد. ژنوتدل در همکاری با دیگر ارگانتر میمردان کارگر و دهقان فعالیت در این مناطق را سخت

قی در مردان داشت. در نتیجه شروع به آموزش مردان کارگر و دهقان های عمیمبارزه علیه تعصبات نسبت به زنان برآمد که ریشه

ها عبارت بودند از: کردند و بر منافع مشترک میان زنان و مردان تاکید شد. امکانات موجود برای زنان بومی در این کلوب

اب، بافندگی، خیاطی، های پزشکی با یک پزشک زن، نهارخوری، شیرخوارگاه و مهدکودک. کارهایی چون صحافی کتمشاوره

های سوادآموزی وآموزش ابتدایی و تبلیغات ها، اجرای کالسریسی پشم. یک مدرسه در کلوبهای نختولید کفش و تعاونی
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ها و شوراها وارد شوند و ها، اتحادیهها به زنان محصور در خانه این امکان را داد که به تعاونیسیاسی را برعهده داشت. کلوب

 عه بر عهده گیرند.نقشی در جام

بافی بود و خودش نیز از ریاست ژنوتدل را بر عهده داشت. او دختر یک کارگر ماشین 9111تا  9151الکساندرا آرتوکینا از سال 

های زنان کارگر پیوست و بعدها به حزب به کلوب 9111ی نساجی شروع به کار کرد. او در سال سالگی در یک کارخانه 95

شرکت داشت. پیش از انقالب آرتوکینا بارها به دلیل سازماندهی زنان در کارخانجات نساجی  9191ر انقالب بلشویک پیوست و د

شوی بود که از هشت سالگی شروع به کار ده و دختر زنی رختدستگیر شده بود. کالودیا نیکوالیوا یکی از زنان کارگر سازمان

ریاست  9151تا  9151به عضویت حزب در آمد و از سال  9111. او در سال کردهای زنان شرکت میکرد. نیکوالیوا نیز در کلوب

های دوزندگی، همسران سربازان، زنان ژنوتدل را بر عهده داشت. اکثر اعضای ژنوتدل را کارگران کارخانجات نساجی، کارگاه

 زیکارآمو به خدمت برای نماینده وانعن دادند. این افراد بهی شهر تشکیل میی روستایی و کارگران فاقد زمین در حومهبیوه

 .داشتند شرکت هافعالیت در این که داشت زن هزاران در مهمی تاثیر ژنوتدل. شدند انتخاب دولت مختلف هایشاخه در

بایست برخی از رفقای مرد خود را نیز قانع کنند که وجود گیری مسیر رهایی زنان با مشقاتی نیز همراه بود. زنان حزبی میپی

یری گای نوین و پیکارگروهی ویژه برای زنان امری است ضروری. حمایت لنین از برپایی چنین کارگروهی در جهت ساخت جامعه

و  ماندگی فرهنگی، شرایط جنگیگیری ژنوتدل شد. عقبزنان مبارزِ حزب چون اینسا آرماند و الکساندر کولنتای منجر به شکل

 داران در برابر قوانینی چون ممنوعیتشان گذاشته بود. کارفرمایان و کارخانهرا پیش رویالمللی راهی پرسنگالخ فشارهای بین

دیدند. فشارهای می اضافی مالی بار یک عنوان کردند زیرا آن را بهکارِ شبانه برای زنان و مرخصی زایمان ابراز نارضایتی می

به  ی اخراجن که اغلب کارگران ناماهر بودند، نخستین گزینهجهانی منجر به افزایش بیکاری در جمهوری شوروی شده بود و زنا

برای جلوگیری از اخراج زنان به دست کارفرمایان ناراضی از قوانین، ناچار  9151آمدند. در این وضعیت ژنوتدل در سال شمار می

تی ی کمونیسروند ساخت جامعههای پس از انقالب، ناسیونالیسم روسی بر به لغو ممنوعیت کار شبانه برای زنان شد. در سال

ی به به کار خود ادامه داد و پس از آن به بهانه 9111چیره شد و دستاوردهای زنان در ژنوتدل را به یغما برد. ژنوتدل تا سال 

 اش و عدم نیاز به آن منحل شد.انجام رساندن وظیفه

نوینِ عاری از ی زه و در مسیر ساخت جامعهشناخت حکومت کارگری روسیه، آشنایی با تجارب درخشان کارگران طی مبار

ی کارگر در ایران و جهان ضروری است. ِرو و نقاط ضعف موجود در آن، برای مبارزات طبقه، آگاهی از حوادث پیشِطبقات

 است کشی و حفظ دستاوردهای آن تنها راهیگامی زنان کارگر با مردان کارگر در مبارزه برای نابودی نظام بهرهمشارکت و هم

 رساند.ای نوین یاری میاخت جامعهکه به س

مطرح شد. جناح مقابل  9111گذاری ابتدا در زمان اختالف نظر درون حزب سوسیال دموکرات روسیه در سال بلشویک به معنای اکثریت است. این نام 9

گیری ها به رهبری لنین خواهان انضباط و سختشد. اختالف نظر اولیه پیرامون تعریف عضو حزب بود. بلشویکیا نام منشویک به معنای اقلیت شناخته می

ی ی افق و برنامهاین دو جناح به طور کامل از هم جدا شدند زیرا آن اختالف نظر اولیه به گستره 9195از آن در سال  گیری بودند. پسبیشتر در عضو

ی کارگر در تحوالت انقالبی آینده کشیده شد. برای آشنایی بیشتر پیرامون این مباحث به کتاب مرد انقالبی و ابزار کارش ی نقش طبقهسیاسی در زمینه

 ی اچ کار رجوع کنید.  ی انوشته

 ، نام حزب به حزب کمونیست تمام روسیه تغییر یافت.9191از سال  5

1  Zhenotdel  9191، بخش زنان حزب کمونیست روسیه از سال. 

                                                           




