
  وظايف جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی
  
  

 ١٩١٩سپتامبر  ٢٣اين سخنرانی در چهارمين کنفرانس زنان کارگر غيرحزبی شهر مسکو، 
  .ايراد شده است

  
به خود اجازه می . رفقا، موجب مسرت من است که به کنفرانس زنان کارگر خوش آمد بگويم

، در اين لحظه مورد عالقۀ شديد هر زن دهم که از موضوعات و مسائلی چشم بپوشم که البته
مسئلۀ  –اينها از مبرم ترين مسائل اند  ؛کارگر و هر فرد آگاه سياسی از تودۀ کارگر می باشند

من از گزارشات جلسات شما به وسيلۀ روزنامه اطالع پيدا کردم که اين . نان و وضع جنگ
و توسط رفقا ياکوولوا و  –دارد تا جائی که به مسئلۀ جنگ ربط  –مسائل توسط رفيق تروتسکی 

 اند؛ بسيار مشروح شکافته شده –تا آنجا که به مسئلۀ نان ربط پيدا می کند  –سويدرسکی 
  .بنابراين، خواهش می کنم به من اجازه دهيد از چنين مسائلی چشم بپوشم

ای دربارۀ وظايف عمومی که جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی با  ميل دارم چند کلمه
نها روبروست سخن گويم، آنهائی که بطور عام به گذار به سوسياليسم ربط پيدا می کنند، و آ

توسط  رفقا، مسئلۀ موقعيت زنان از همان ابتدا. آنهائی که در زمان حاضر فوريت خاصی دارند
به نظر من چنين می آيد که هر دولت کارگری در سير گذار به . قدرت شوروی عنوان شده بود

اين به . بخش اول اين وظيفه نسبتًا ساده و آسان است. ای روبروست با وظيفۀ دوگانه سوسياليسم
  .قوانين کهنه که زنان را در موقعيت نابرابری در مقايسه با مردان نگاه می داشت، مربوط است

ها بلکه  نه از دهه ،شرکت کنندگان در جنبشهای رهائی بخش در اروپای غربی از مدتهای مديد
پيش، اين مطالبه را پيش کشيدند که اين قوانين منسوخ لغو شده و زنان با مردان قانونًا از قرنها 

برابر شوند، ولی هيچ يک از دولتهای دمکراتيک اروپايی و هيچ يک از جمهوريهای پيشرفته 
اند، چون هر کجا سرمايه داری هست، هر کجا مالکيت خصوصی  موفق به اجرای آن نشده

هست، هر کجا قدرت سرمايه حفظ می شود، مردان امتيازات خود را حفظ ها  زمين و کارخانه
قدرت کارگران مستقر شده  ١٩١٧اکتبر  ٢۵در روسيه اجرای آن ممکن شد چون از . می کنند

به منظور استقرار قدرت زحمتکشان، يعنی دشمن همۀ  دولت شوروی از همان وهلۀ اول. بود
مودن هر نوع امکان استثمار افراد کارگر توسط اشکال استثمار، به وجود آمد و موقوف ن

قدرت . مالکين و سرمايه داران، و موقوف نمودن سلطۀ سرمايه را وظيفۀ خود تعيين کرد
بدون مالکيت  –شوروی کوشش کرده است که زحمتکشان بتوانند ادارۀ زندگی شان را 

وصی که در ها، بدون آن مالکيت خص خصوصی بر زمين، بدون مالکيت خصوصی کارخانه
هر کجا در تمام دنيا، حتی در جائی که آزادی کامل سياسی وجود دارد، حتی در دمکراتيک 
ترين جمهوريها زحمتکشان را در موقعيتی نگاه می دارد که حقيقتًا فقر، بردگی مزدی و بردگی 

  .امکان پذير سازند –مضاعف زنان وجود دارد 
هستی اش انقالب مسلمی در تدوين اول قدرت شوروی يعنی قدرت زحمتکشان در ماههای 

زنان را در موقعيت پائين  هيچ يک از آن قوانينی که. که مربوط به زنان بود انجام داد قوانينی
من بخصوص راجع به قوانينی صحبت . اند ماندهندر جمهوری شوروی باقی  تر قرار می دادند

نها را در موقعيتی نابرابر و اغلب می کنم که از موقعيت ضعيف تر زنان سوء استفاده نموده و آ
های متولد خارج از ازدواج  حتی، در موقعيتی تحقيرآميز قرار می داد، يعنی قوانين طالق و بچه

  .و حق يک زن در مورد شکايت از پدر بچه برای نفقه



بخصوص در چنين محيطی است که بايد گفت حتی در پيشرفته ترين کشورها، قوانين بورژوائی 
ضعيف تر زنان، برای تحقير آنها سوء استفاده نموده و به آنان موقعيت اجتماعی  از موقعيت

بخصوص در چنين محيطی بود که قدرت شوروی هيچ يک از قوانين کهنه و  .می دهد ینابرابر
با  می توانيمما اکنون . ناحق را که برای زحمتکشان تحمل ناپذير بودند، باقی نگذارده است

بگوئيم که به غير از روسيۀ شوروی هيچ کشوری در دنيا نيست که در آن  افتخار و بدون اغراق
زنان از تساوی کامل برخوردار باشند و زنان در موقعيتی تحقيرآميز که به ويژه در زندگی 

  .اين يکی از اولين و مهم ترين وظايف ما بود. نگيرندروزانۀ خانوادگی احساس می شود قرار 
هد تا با احزابی که دشمن بلشويکها هستند برخورد کنيد، اگر اگر برای شما فرصتی دست بد

هايی که به روسی در مناطق اشغال شده توسط کولچاک يا دنيکين منتشر می شود به  روزنامه
ها سهيم اند، اغلب  دستتان برسد، يا اگر اتفاقًا با مردمی صحبت کنيد که در نظرات آن روزنامه

  .نويد که قدرت شوروی دمکراسی را نقض کرده استممکن است از آنها اين تهمت را بش
ما نمايندگان قدرت شوروی، کمونيستهای بلشويک و پشتيبانان قدرت شوروی، اغلب متهم به 
نقض دمکراسی می شويم و به عنوان دليل اين حقيقت ذکر می شود که قدرت شوروی مجلس 

که : طريق زير جواب می دهيمما معموال چنين اتهامی را به . را منحل کرده است) ١(مؤسسان
آن دمکراسی و مجلس مؤسسان زمانی به وجود آمد که هنوز مالکيت خصوصی بر زمين 

ای در اختيار  موجود بود، زمانی که مساوات بين مردم وجود نداشت، زمانی که کسی که سرمايه
 آن –داشت، رئيس می شد و سايرين برای او کار می کردند و بردگان مزدگيرش بودند 

چنين دمکراسی بردگی را حتی در پيشرفته . دمکراسی بود که ما ارزشی برايش قايل نيستيم
ما سوسياليستها تنها تا جايی پشتيبان دمکراسی هستيم که وضع . ترين کشورها پنهان می نمود
در تمام دنيا سوسياليسم، مبارزه با هر نوع استثمار . بهبود بخشدزحمتکشان و ستمديدگان را 

چنان دمکراسی که در خدمت استثمار شوندگان و . از انسان را وظيفۀ خود قرار داده استانسان 
] حق رأی[اگر کسانی که کار نمی کنند بی مزيت . باشد برای ما ارزش واقعی دارد محرومان
کسانی که کار نمی کنند نبايد . است] حکمفرما[مساوات حقيقی بين مردم ] گاه[گردند، آن
  .بخورند

چگونه دمکراسی : می گوئيم که سؤال بايد به اين طريق مطرح شود اتاب به اين اتهامما در جو
در کشورهای مختلف اجرا می گردد؟ می بينيم که مساوات در همۀ جمهوريهای دمکراتيک 

به موقعيت آنها در  مربوط – اعالم می شود، اما در قوانين مدنی و در قوانين حقوقی زنان
ساوی و تحقير زنان را در هر گام مشاهده می کنيم، و می گوئيم اين ت عدم – خانواده و طالق

قدرت شوروی، دمکراسی را به درجۀ . نقض دمکراسی بخصوص در رابطه با ستمديدگان است
باالتری از هر يک از پيشرفته ترين کشورهای ديگر اجرا نموده است، زيرا در قوانينش هيچ 

دوباره من می گويم که هيچ دولت ديگری و هيچ . است اثری از عدم مساوات زنان باقی نگذارده
قانون گزاری ديگری نصف آنچه قدرت شوروی برای زنان در ماههای اوليۀ ] مجلس[

  .موجوديتش عملی کرده، انجام نداده است
چنانکه در . البته، قوانين به تنهائی کافی نيستند، و ما به هيچ وجه قانع به مصوبات محض نيستيم

قوانين هر چيزی که از ما خواسته شده تا زنان را در موقعيت تساوی حقوق قرار  حوزۀ تدوين
هم اکنون موقعيت زنان در روسيۀ شوروی در . آن بباليمايم و ما حق داريم به  دهد، انجام داده

هر چند، ما به خود می گوئيم که . مقايسه با موقعيت آنها در پيشرفته ترين دولتها، ايده آل است
  .ين تنها اول کار استالبته ا



برای اجرای کامل رهائيش و . زن بخاطر کارش در منزل، هنوز در موقعيت مشکلی قرار دارد
درآيد و زنان در کار مولد  سوسياليستیبه صورت  اقتصاد ملیبرابری او با مرد الزمست که 

  .سپس زنان موقعيتی همانند مردان به دست می آورند. عمومی شرکت نمايند
ما از تساوی زن و مرد تا آنجا که به بارآوری کار، مقدار کار، مدت کار روزانه، شرايط البته، 

مرد، نبايستی  برخالفمنظور ما اينست که زن . کار، و غيره مربوط می شود صحبت نمی کنيم
همۀ شما می دانيد حتی زمانی که زنان حقوق . مورد ستم قرار گيرد ش در خانوادهبخاطر موقعيت

در . کامل دارند، به دليل اينکه همۀ خانه داری به آنها محول شده، هنوز زيردست باقی می مانند
ترين کاريست که يک زن می دشواراکثر موارد، خانه داری غيرمولدترين، بی رحمانه ترين و 

رعادی پيش پا افتاده بوده و چيزی دربر ندارد که به نحوی پيشرفت تواند انجام دهد؛ به نحوی غي
  .زن را ارتقاء بخشد

ما با پافشاری بر روی ايده آلی سوسياليستی می خواهيم برای اجرای کامل سوسياليسم مبارزه 
ما اکنون در تهيۀ تدارکات جدی به . کنيم، و در اينجا ميدان کار وسيعی در برابر زنان باز است

ر هموار ساختن زمينه برای ساختمان سوسياليسم هستيم، اما ساختمان سوسياليسم تنها منظو
زمانی شروع خواهد شد که ما تساوی کامل زنان را کسب نموده و همراه با زنانی که از آن کار 

اين کاريست که سالهای . اند کار جديد را به عهده بگيريم جزئی، بی اثر و غيرمولد رهائی يافته
  .طول خواهد انجاميد سال به

  .چنين کاری نمی تواند نتايج فوری نشان دهد و اثر جرقه مانندی توليد نخواهد نمود
ما مؤسسات نمونه، اماکن غذاخوری و شيرخوارگاههايی که زن را از خانه داری رها سازد 

ايد اذعان ب. همۀ اين مؤسسات عمدتًا به دوش زنان خواهد افتاد سازماندهیو کار . دائر می نمائيم
به زن برای خروج از وضع بردگی کرد که امروزه در روسيه مؤسسات خيلی کمی هستند که 

تعداد ناچيزی از آنها موجود است، و شرايطی که اکنون در جمهوری . خانگی اش کمک کنند
اند  جنگ و وضع غذا که در اين مورد رفقا قبال تفصيل آنرا گزارش داده –شوروی وجود دارد 

معهذا بايد بگوئيم چنين مؤسساتی که زنان را از موقعيتشان به . ما در اين کار استمانع  –
  .آزاد می نمايند، در هر کجا که به طريقی امکان دارد، پديدار می گردند گیعنوان بردگان خان

ما می گوئيم که رهائی کارگران بايد توسط خود کارگران اجرا شود، و دقيقًا به همان طريق 
 فعال برایزنان کارگر بايد خودشان . کارگر امريست برای خود زنان کارگر رهائی زنان

توسعۀ چنين مؤسساتی باشند، و اين فعاليت تغيير کاملی در وضع شان در مقايسه با آنچه تحت 
  .جامعۀ سرمايه داری کهن بود، به وجود خواهد آورد

بنابراين . تربيت خاصی بود تحت سيستم کهن سرمايه داری، به منظور فعاليت سياسی، نياز به
حتی در پيشرفته ترين و آزادترين کشورهای سرمايه داری، زنان نقش جزئی در سياست بازی 

از زمانی که . وظيفۀ ما اينست که سياست را در دسترس هر کارگر زنی قرار دهيم. می کردند
سرنگون  ها ملغی شده و قدرت مالکين و سرمايه داران مالکيت خصوصی زمين و کارخانه

گرديده، وظايف سياست، برای زحمتکشان بطور کلی، و بخصوص زنان کارگر نيز ساده، 
در جامعۀ سرمايه داری وضع زن با چنان عدم تساوی مشخص . واضح و قابل فهم شده است

الزم است قدرت . شده که شرکت او در سياست نسبت به شرکت مرد خيلی ناچيز است
زمينه بکار افتد، چون بعدًا وظايف اصلی سياست از مفادی زحمتکشان برای تحولی در اين 

  .تشکيل خواهد شد که مستقيمًا بر سرنوشت خود زحمتکشان اثر می گذارد



نه تنها زنان عضو حزب و زنان آگاه سياسی، بلکه زنان  –در اينجا نيز شرکت زنان کارگر 
در اينجا قدرت . ستضروري –غير عضو و نيز کسانی که کمترين آگاهی سياسی را دارند 

  .شوروی ميدان وسيعی از فعاليتها را به روی زنان کارگر می گشايد
ما دورۀ مشکلی از مبارزه برعليه نيروهای دشمن روسيۀ شوروی که به او حمله کردند، 

اين برای ما مشکل بود که هم در صحنۀ نبرد برعليه نيروهايی که به ضد قدرت . ايم داشته
ه بودند و هم در زمينۀ مواد غذايی برعليه سوداگران پيکار کنيم زيرا زحمتکشان به جنگ آمد

. تعداد زحمتکشانی که از صميم قلب با نيروی کار خودشان به کمک ما آمده بودند بسيار کم بود
های زنان کارگر غيرحزبی با  در اينجا نيز برای قدرت شوروی، چيزی به اندازۀ کمک توده

ند که در جامعۀ کهنۀ بورژوايی برای شرکت در سياست، به آموزش آنها شايد بدان. ارزش نيست
فعاليت سياسی جمهوری شوروی، عمدتًا . ای نياز بود که در دسترس زنان قرار نداشت پيچيده

بنابراين در . مبارزه برعليه مالکان و سرمايه داران و مبارزه برای محو کردن استثمار است
کارگر قرار گرفته است و عبارت از اين زنان دسترس  جمهوری شوروی، فعاليتهای سياسی در

  .را برای کمک به کارگر مرد بکار برد سازماندهيشاست که کارگر زن قدرت 
در مقياسی که ميليونها تن را شرکت دهد نيست؛ ما به  سازماندهیآنچه ما نياز داريم تنها کار 

ای زنان امکان کار را نيز فراهم در کوچکترين مقياس نيز نيازمنديم و اين بر سازماندهیکار 
در ] تهييج[زنان در شرايط جنگ، آنگاه که مسئلۀ کمک به ارتش يا اجرای آژيتاسيون. می کند

زنان بايد نقش فعالی در تمام اينها به عهده بگيرند تا ارتش . ارتش است، می توانند کار کنند
همچنين می توانند در زمينۀ توزيع زنان . دهندمی  به آن اهميتسرخ ببيند که مواظبش هستند، و 

غذا، در بهبودی غذارسانی عمومی کار کنند و در همه جا اماکن غذاخوری مشابه آنچه در 
  .پتروگراد آنچنان زياد است، باز کنند

را به دست  سازماندهیهايی است که فعاليتهای زنان کارگر بزرگترين اهميت  در چنين زمينه
و اداره مزارع بزرگ آزمايشی ضروری  سازماندهیيز در شرکت زنان کارگر ن. می آورند

اين چيزی است که بدون شرکت تعداد کثيری از زنان . و نبايد محدود به موارد خاص شوداست 
زنان کارگر در زمينۀ نظارت بر توزيع غذا و تهيۀ سهل تر مواد . کارگر، نمی تواند اجرا گردد
ی تواند به خوبی توسط زنان کارگر غيرحزبی انجام اين کار م. غذائی، بسيار مفيد خواهند بود

  .پذيرد و انجام آن بيشتر از هر چيز ديگری جامعۀ سوسياليستی را استحکام خواهد بخشيد
ايم؛  ها را لغو کرده ما مالکيت خصوصی زمين و تقريبًا بطور کامل مالکيت خصوصی کارخانه

اعضای حزبی و چه غيرحزبی،  قدرت شوروی اکنون کوشش می کند تا همۀ زحمتکشان، چه
کاری که قدرت شوروی شروع نموده . چه زن و چه مرد، در اين توسعۀ اقتصادی شرکت جويند

تنها زمانی می تواند پيشرفت کند که بجای صدها نفر، ميليون و ميليونها زن در سراسر روسيه 
آنگاه . ر خواهد شدما مطمئن هستيم آنگاه امر انکشاف سوسياليسم استوا. در آن شرکت نمايند

زحمتکشان نشان خواهند داد که آنها بدون کمک مالکان و سرمايه داران می توانند زندگی کنند 
آنگاه ساختمان سوسياليستی بر چنان پايۀ استواری در روسيه قرار . و کشورشان را اداره نمايند

روسيه خطری در داخل ] دشمنی[هيچ دشمن خارجی در ساير کشورها و هيچ خواهد گرفت که 
  .برای جمهوری شوروی نخواهد بود

  
  ٢١٣پراودا شمارۀ 

  ١٩١٩سپتامبر  ٢۵
  ٣٠کليات آثار لنين، جلد 



  
  توضيحات

  
ۀ   ۵مجلس مؤسسان از طرف حکومت شوروی در    -١ اح شد   ١٩١٨ژانوي رای   . افتت ات ب انتخاب

ود و ترکي          زار شده ب ر برگ ل از انقالب سوسياليستی اکتب دتًا قب اب  مجلس مؤسسان عم ب آن بازت
مرحلۀ آخر سير جريانات کشور بود، يعنی زمانی که قدرت دولتی در دست منشويکها، سوسيال   

ه         . رولوسيونرها و مشروطه طلبان بود ردم، ک ين خواست اکثريت وسيع م ود ب شکاف وسيعی ب
ه از طرف بخش          رد، و مشی ای ک ان می ک ايش بي خود را در استقرار قدرت شوروی و فرمانه

يال ر انگر سوس د و بي ال می ش ان اعم ان مجلس مؤسس يونرها، منشويکها و مشروطه طلب ولوس
ق زحمتکش و     «مجلس زير بار بحث دربارۀ . منافع بورژوازی و کوالکها بودند وق خل اعالم حق

و  که از طرف بلشويکها پيش کشيده شده بود و تأييد فرمانها دربارۀ صلح و زمين،» استثمار شده
  .لتی به شوراها، که در کنگرۀ دوم شوراها تصويب شده بود، نرفتفرمان تفويض قدرت دو

ه دشمنی خود را      پس از اينکه بلشويکها مواضع خود را اعالم داشتند، آنها از مجلس مؤسسان ک
د   رون رفتن ۀ   ٧در . به وضوح با منافع واقعی زحمتکشان نشان داده بود، بي ، مجلس  ١٩١٨ژانوي

 .رکزی سراسر روسيه منحل شدمؤسسان به فرمان کميتۀ اجرايی م
 

********** 
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