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 !انقالبی که فصل رهایی زنان را گشود: اکتبر
 

 
 

 لیال پرنیان

زنان و مردان کارگر و زحمتکش تحت رهبری لنین و حزب بلشویک توانستند دولت بورژوازی را از  9191در اکتبر 

. ذاری کنندگ ی نوین سوسیالیستی را بنیان طریق قیام مسلحانه سرنگون کنند و برای اولین بار در تاریِخ بشر، یک جامعه

های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ایجاد  دولت نوین توانست در مسیر تغییر و تحول جامعه، در مقابله با نابرابری

ها و  درس. پیش بردارد های بزرگی به ها بتوانند در سرنوشت جامعه، آگاهانه دخالت کنند، قدم شرایطی که توده

ی انقالبیون در سراسر جهان  گاه مهمی برای پیشروِی همه ن کماکان تکیهدستاوردهای انقالب اکتبر پس از گذشت یک قر

تصوری در راه رهایی زنان از زنجیر  های غیرقابل دولت نوین سوسیالیستی برای اولین بار در تاریخ بشریت، گام. است

اش در جهان رخ نداده  ای به ستم جنسیتی وارد کرد که تا آن زمان هرگز مشابه مردساالری برداشت و چنان ضربه/پدر

کاری، گرسنگی،  ی امپریالیستِی روسیه را که فقر و فالکت، بی مانده ی عقب به گواه تاریخ، آن انقالب، جامعه. بود

ی انقالب اکتبر، برای اولین بار مردم توانستند  درنتیجه. کرد متحول کرد داد می در آن بی... فروشی، فرودستی زنان و  تن

ها نفر از مردم و نیروهای  عالوه بر آن، این انقالب جهان را تکان داد و در مقابل میلیون. د شوندحاکم بر سرنوشت خو

 .ی کهن و پوسیده گشود انقالبی، راهی نوین و واقعی برای دگرگونی جامعه

یک . یر نبودناپذ کسب کنند، رویدادی از پیش مقدر و اجتناب 9191ها توانستند قدرت سیاسی را در اکتبر  که بلشویک این

ی  این انقالب نتیجه. ای اتفاقی هم نبود اکتبر پدیده. ی کودتایی با حمایت این یا آن قدرت جهانی نبود  طلبانه حرکت فرصت

ها فعالیت انقالبی در بین کارگران شهر و روستا و سپس در دوران  ها طی سال بلشویک. مند بود تدارکی آگاهانه و نقشه

داد،  ربازان و در دل شوراهایی که مبارزات کارگران در شهرهای مختلف را به هم پیوند میجنگ جهانی اول در بین س

ها در بطن مبارزات گوناگون، از اعتصابات کارگری و  آن. توانستند پایگاه محکمی برای انجام انقالب در جامعه بسازند

وخیزها را تجربه کردند، بارها شکست  افت. ندها حرکت کرد اعتراضات دانشجویان گرفته تا قیام مسلحانه، پیشاپیش توده

بندی کردند، مردم را برانگیختند، بذر آگاهی  ها را جمع تجربه. خوردند و نیرو از دست دادند، اما از حرکت بازنایستادند

 .پیش رفتند دهی کردند و به افشاندند و سازمان

 ای در موقعیت زنان انقالب اکتبر و تغییر ریشه

ای بدون ستم و  دولت بورژوا ـ فئودال امپریالیستِی روسیه، دولت انقالبی نوین برای ساختن جامعه بعد از سرنگونی

ای را برای عملی کردن تعهد خود در مورد  ی آگاهانه دولت نوین مبارزه. استثمار تمام تالش خود را به کار گرفت

پیش  های بزرگی درراه رهایی زنان به و گامهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آغاز کرد  برابری زن و مرد در عرصه

حق رأی . شد را لغو کردند هایی که مانع از آزادی زنان می بار و محدودیت ی قوانین اسارت ها کلیه بلشویک. برداشت

این در حالی بود که در همان . درنتیجه زنان حق انتخاب شدن و یا انتخاب کردن یافتند. برای زنان به رسمیت شناخته شد

بود که زنان حق رأی به  9191در انگلستان در سال . وره، زنان فقط در دو کشور دانمارک و نروژ حق رأی داشتندد

جنین هم فوراً  حق سقط. شدند سال دیگر برای این حق منتظر می 03بایست  دست آوردند و در فرانسه و ایتالیا زنان می

صدسال از آن تاریخ، در بسیاری از کشورهای جهان و که امروزه پس از گذشت  درحالی. به رسمیت شناخته شد
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مشخصاً در برخی از ایاالت آمریکا زنان هنوز دارند برای دستیابی و یا حفاظت از این حق اولیه ـ که بخشی از حق 

 .کنند کنترل زن بر بدن خویش است ـ مبارزه می

ی  خدمات بیمارستانی برای زایماِن همه. ب کرددولت نوین انقالبی اصل دستمزد یکسان در برابر کار یکسان را تصوی

پرداخت حقوق قبل از زایمان و بعد از آن پیش گذاشته شد و کار شبانه برای زنان باردار و زنانی که . زنان مجانی شد

احوال و  عالوه، جدایی دین از دولت صورت گرفت و ازدواج و ثبت به. دار شده بودند، غیرقانونی اعالم شد تازه بچه

ازدواج به شکل ساده و با یک . جای ازدواج مذهبی رسمیت یافت ازدواج مدنی به. یره از کنترل کلیسا خارج شدغ

در سال . توانستند نام فامیل دیگری و یا خود را انتخاب کنند گرفت و هر یک از طرفین می ی راحت انجام می پروسه

توانستند درخواست  دهی کردند که هر یک از طرفین می زمانای سا گونه ازدواج نیاز به ثبت نداشت و طالق را به 9191

. یکسان بودند« مشروع و نامشروع»ازنظر قانون، کودکان . ازدواج کودکان غیرقانونی اعالم شد. جدایی کنند

برابری . جای آن تالش شد شرایطی برای از بین رفتن آن به وجود آورده شود شدند و به ها دیگر مجازات نمی فروش تن

. بخش به تصویب رسید های مورد ستم نیز قوانین رهایی ر قانون فقط شامل زنان نشد، بلکه در مورد دیگر گروهد

وارد « نورم طبیعی»گرایی غیرقانونی بود و کسانی که در چارچوبی غیر از  جنس مثال در دوران تزار هم عنوان به

آمیز در دولت نوین  ی این قوانین تبعیض کلیه. روبرو بودندهای تبعید  شدند با خطر اعزام به اردوگاه ی جنسی می رابطه

 .گرایی به رسمیت شناخته شد جنس لغو شد و آزادی هم

ی  در کشورهای پیشرفته. نشده بود یک از کشورها انجام طور آگاهانه انجام پذیرفت در هیچ این تغییرات بزرگ که به

تصویب قوانین جدید در شوروی به اقتدار مردان بر زنان و . دندداری زنان از نظر قانون با مردان برابر نبو سرمایه

هیچ حزب دمکراتیک، حتا در »: درستی بر روی این حقیقت انگشت گذاشت و گفت لنین به. ی عمیقی زد کودکان ضربه

مان در ¬صدم کاری که ما در اولین سال حکومت ها یک¬های بورژوایی نتوانست طی دهه¬ترین جمهوری¬پیشرفته

ی تصویب قوانین به نفع زنان نبود،  اما تالش دولت نوین تنها در عرصه« .د حقوق زنان انجام دادیم را انجام دهدمور

به همین منظور، موضوع . ها، نقش سنتی زنان را به چالش کشید بلکه در ایدئولوژی و سیاست و روابط میان انسان

ها و رویکردهای گوناگون در  دیدگاه. مبارزه قرار گرفتطور وسیع در جامعه موردبحث و  آزادی و برابری زنان به

ها، مجالِت زنان،  در روزنامه... ی جنسی، ازدواج، خانواده، کارخانگی، نقش زنان در سیاست و انقالب و  مورد رابطه

های  به ایدهزد و  های کهنه ضربه می این چالشی زنده و پویا بود که به ایده. وجدل گذاشته شد مدارس و محل کار به بحث

ای که قدمت هزاران  های ریشه طور کیفی تغییر کرد و نابرابری ی سوسیالیستی به موقعیت زنان در جامعه. داد نو پا می

 .ساله داشت آماج قرار گرفت
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روابط . کردند اش در روستاها زندگی می درصد جمعیت 13ها در کشوری قدرت سیاسی را کسب کردند که  بلشویک

در چنین شرایطی، . سوادی خصوصاً در میان زنان گسترده بود بی. مانده رواج داشت های عقب ادی و ایدهاجتماعی، اقتص

ی  برنامه. ها بود تا بتوانند در هدایت جامعه نقش بازی کنند شان، دادن آموزش و آگاهی به توده یکی از وظایف اصلی

ی حزب در حال حاضر عمدتاً انجام کار  وظیفه»: اعالم کرد که 9191سیاسی حزب کمونیست شوروی در سال 

مانده پرولتاریا و  ویژه در میان اقشار عقب های نابرابری و تعصب، به ایدئولوژیک و آموزشی است تا سرانجام تمام نشانه

. راضی نیست[ شده بود منظور تغییراتی است که تا آن زمان انجام]حزب از برابری رسمی زنان . دهقانان، از بین برود

های عمومی و  خانه های غذاخوری عمومی، رختشوی ها، سالن در تالش است تا با جایگزین کردن کمون حزب

ی آگاهانه و  ی این برنامه درنتیجه« .ی خانگی آزاد سازد زنان را از فشار مادِی ناشی از اقتصاد کهنه... ها و  مهدکودک

زنان . ری بود تغییرات بزرگی در زندگی زنان ایجاد شددا اش رهایی زنان از قید کار خانگی و بچه مند که هدف نقشه

 .دگسستن قیدوبندهای کار خانگی کردنشروع به 

ترین زنان در بین کل اهالی شوروی  در بخش آسیایی کشور، اکثر مردم مسلمان بودند و زنان این مناطق، فرودست

طور کل به  مورد زنان در جامعه پس از انقالب بهی تحوالت انقالبی که در  آمدند؛ اما فعالین حزب درنتیجه حساب می به

ای از آگاه شدن  بازتاب این تغییرات و نشانه. وجود آمده بود، توانستند تغییرات عظیمی در موقعیت این زنان ایجاد کنند

 در شهر بخارا مشاهده کرد که صد هزار زن با پاره کردن حجاب و به آتش 9191مارس  1توان در روز  ها را می آن

 .کشیدن آن، آزادی و برابری خود را فریاد زدند

این تغییر و تحوالت کیفی که نظام سوسیالیستی در زندگی زنان به وجود آورد به پاره کردن زنجیرهای اسارت هزاران 

های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی باز  ساله کمک کرد و راه مداخله و مشارکت زنان را در عرصه

شدند، مقایسه  شدت استثمار می ها و مزارع به چندان دور که در کارخانه ی نه های زن شرایط جدید را با گذشته دهتو. کرد

دانستند و برای حفاظت و تقویت آن حاضر به هرگونه تالش و فداکاری  درستی دولت خود می کردند؛ دولت نوین را به می

های  هدف این بود که توده. میان زنان شهر و روستا بسیار گسترده بودفعالیت سیاسی و ایدئولوژیک انقالبیون در . بودند

شد به  که تحت رهبری حزب کمونیست منتشر می« زنان کارگر»ی  نشریه. زن در حیات جامعه آگاهانه ایفای نقش کنند

ی زنان کارگر و ها این نشریه بازتاب خواسته. ارگان مرکزی برای سازمان دادن فعالیت حزبی در میان زنان تبدیل شد

ی  به کمک این نشریه، جلسات بحث بر سر مسائلی چون هشت ساعت کار در روز، موضوعات ویژه. کش بود زحمت

« زنان کارگر»ی  فعالین نشریه. دهی شد سازمان... زنان، حمایت از کودکان و زنان در روند کار، برابری زن و مرد و 

 033در این کنفرانس، . برگزار کردند 9191نوامبر  1گراد را در تاریخ ی پترو ی زنان منطقه روزه  کنفرانس دوازده

 .های مختلف شرکت داشتند ها و کارگاه هزار زن از کارخانه 13نماینده از جانب 

برگزاری این . بود 9191ی زنان کارگر در نوامبر  دهی اولین کنگره سازمان« زنان کارگر»ی  تالش بعدی فعالین نشریه

. دهی این کنگره، مبلغین حزب به اقصی نقاط کشور اعزام شدند برای سازمان. ستقبال لنین قرار گرفتکنگره مورد ا

گی  هدف این بود که در کنگره مسائلی چون دفاع از دولت نوین، مبارزه با برده. زنان دهقان و کارگر را بسیج کردند

. به بحث و مبارزه گذاشته شود... فروشی و  با تن داری از کودکان، مبارزه خانگِی زنان، اجتماعی کردن آموزش، نگه
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درصدشان را  93نماینده در این کنگره شرکت کردند که  9933درنتیجه این تبلیغ و ترویج و فعالیت گسترده، نزدیک به 

ح کش در این کنگره نشان داد که هر چه سط شرکت وسیع زنان کارگر و زحمت. دادند گان زنان دهقان تشکیل می نماینده

لنین هم در این . توانند نقش مؤثرتری در تعیین سرنوشت خود و جامعه بازی کنند آگاهی انقالبی زنان باالتر برود می

کنگره شرکت کرد و طی سخنرانی کوتاهی از دولت خواست که هر نوع محدودیتی در مورد حقوق زنان را ملغی کند و 

او در انتها، این حقیقت انکار ناشدنی را اعالم کرد که . رکت کننداز زنان خواست که در فرایند تحول انقالبی جامعه ش

« .بخش نشان داده است که موفقیت یک انقالب به میزان شرکت زنان در آن بستگی دارد های آزادی ی تمام جنبش تجربه»

 .برای اولین بار در تاریخ، رهبر یک دولت تعهد به رهایی زنان را اعالم کرد

برای این امر، . بخش کنگره تشکیل شود این شد که یک سازمان دائمی برای تحقق اهداف رهاییدر کنگره تصمیم بر 

های گوناگون در این راستا به تشکیل  هایی برای تبلیغ و ترویج در میان زنان ایجاد شد و درنهایت فعالیت ابتدا کمیسیون

ی فعالین  ی همه وظیفه. بود« آرماندنیسا ا»منجر شد که رهبری آن با  9191در سال ( دپارتمان زنان)« ژنوتدل»

که اکثراً از داوطلبین حزبی بودند، آگاه کردن زنان در روستا، کارخانه و محالت کارگری و دخالت دادن « ژنوتدل»

طور وسیع آگاه و درگیر فرایند پیشروی  که بتواند زنان را به برای این« ژنوتدل». آنان در زندگی سیاسی و اجتماعی بود

ی مرکزی در سال  طبق گزارش کمیته. های غیر حزبی بودند ایجاد کرد گان را که سازمان های نماینده د، شبکهجامعه کن

گی فعالیت  های نماینده هزار نماینده در روستاها در این شبکه 933هزار نماینده در شهرها و  113تعداد  9191

 .کردند گان فعالیت می های نماینده ارتباط با شبکهنزدیک به دو میلیون و نیم زن در  9191های  تا سال. کردند می

زمان بود با کارزاری که دولت در  این هم. سوادی را یکی از وظایف اصلی خود قرار داد مبارزه با بی« ژنوتدل»

 سوادی در کل کشور بی. آمیز آن داشت برد موفقیت سوادی سازمان داده بود و لنین تأکید زیادی بر پیش مبارزه علیه بی

سال پس از انقالب  1یعنی  9191در سال . درصد اهالی روسیه سواد داشتند 91.1قبل از انقالب فقط . کرد داد می بی

این نسبت در میان . درصد رسید 01.1تعداد افراد باسواد به ... باوجود شرایط سخت سیاسی و اقتصادی، جنگ داخلی و 

زنان »ی  نشریه. دهی کرد تشارات گوناگونی را برای زنان سازمانان« ژنوتدل». درصد شد 19.1بر  زنان روستایی بالغ

های داخلی، نشریات  توان از بولتن عالوه می به. ارگان تئوریک آن بود« زن کمونیست». ارگان مرکزی بود« کارگر

. شد تشر میی زنان من نشریه 91درمجموع . نام برد... و « زن سیبریایی سرخ»، «نماینده»، «زن دهقان»محلی از قبیل 

های اصلی  این را هم باید در نظر داشت که ارگان. هزار نسخه رسیده بود 113به  9103های  تیراژ این مجالت در سال

 .حزب نیز صفحاتی را به موضوع زنان اختصاص داده بودند

، صفوف حزب و چه نقش و جایگاهی در باال بردن آگاهی زنان داشت و تأثیراتاش بر جامعه، مردان« ژنوتدل»که  این

در « ژنوتدل»های  فقط باید بر این واقعیت تأکید کرد که فعالیت. دولت تا چه حد عمیق بود نیاز به بررسی جداگانه دارد

مانده و کهنه در  های عقب سنت. چراکه فعالین آن با تضادهای گوناگون روبرو بودند. راحتی پیش نرفت میان زنان به

پدرساالری و . های مذهبی کماکان در جامعه نفوذ داشت افکار و ارزش. ردندک سختی می برخورد به زنان جان

حتا در صفوف زنانی . کرد های مختلف بروز می های سیاسی و فرهنگی به شکل مردساالری در روابط اجتماعی و محیط

ها  درک بلشویکاین حقیقتی است که . طلبانه گذاشته بودند محدودنگری وجود داشت ی مبارزاِت حق که پا به عرصه

دمکرات متشکل در انترناسیونال دوم ـ در برخورد به ستم  خصوصاً قبل از انقالب ـ همانند سایر احزاب سوسیال

های  دمکرات، مبارزه در این عرصه را به شرایط و خواسته اکثر احزاب سوسیال. های اکونومیستی داشت جنسیتی، رگه

کز حول شعارهایی مانند مزد یکسان در برابر کار یکسان و ایجاد طور متمر کردند و به زنان کارگر محدود می

دهی و متشکل  همین درک بود که باعث شد از سازمان. بردند مهدکودک در محیط کار و امثالهم فعالیت خود را پیش می

نه را برای چنین رویکردی صح. ی رهبری آنان دور بیفتند ای و در دست گرفتن وظیفه های توده کردن زنان در سازمان

که تدارک و  حال آن. گان طبقات مرفه در جنبش زنان خالی گذاشته بود اعمال رهبری و نفوذ زنان لیبرال و نماینده

ها و  های زن در سازمان دهی و رهبری توده ها باهدف انقالب اجتماعی مستلزم سازمان ی توده دهی گسترده سازمان

این درک . ها هم بود های آن مختص امر رهایی زنان و خواستههای گوناگون و پیش گذاشتن شعارهایی  جنبش

. کرد کوبید و آن را رد می شد، مهر بورژوایی می ای که از جانِب زناِن غیرکارگر انجام می اکونومیستی به هر مبارزه

پرستاران و  فکر، معلمان و از جانب زنان طبقات مرفه، زنان روشن 9131ای که در سال  توان به کنگره برای مثال می

دمکرات روسیه هم تصمیم گرفتند از این موقعیت  زنان سوسیال. دهی شد، اشاره کرد تشکالت وابسته به آنان سازمان

الکساندرا کولنتای یکی از کادرهای . تری از زنان کارگر استفاده کنند های گسترده برای تبلیغ اهداف حزب در میان بخش

های  گانی را از بین زنان اتحادیه ها چندین جلسه مخفی برگزار کردند تا نماینده آن .ای در این کار داشت حزب نقش ویژه

نماینده به آن  10ها فقط توانستند  همه، آن بااین. های حزب برای شرکت در این کنگره انتخاب کنند کارگری و شاخه

های مختلفی را جدا از  باشند، گروه که تأثیرگذاری بیشتری بر زنان حاضر در کنگره داشته برای این. کنگره بفرستند

های پیشنهادی خود را در مواردی مثل امنیت در محیط کار، نقش زنان در حزب سیاسی و  کنگره تشکیل دادند و مصوبه

ها را به کنگره  نیاز به مبارزه علیه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و غیره تدوین کردند؛ اما زمانی که این مصوبه

دمکرات سالن  در مقابل، فعالین سوسیال. ی حاضر در کنگره رد شد نماینده 133ها از جانب اکثر   ی آن همهارائه دادند، 

مند در راستای بسیج، متحد، متشکل و  داد که بدون فعالیت آگاهانه و نقشه این رویداد نشان می. کنگره را ترک کردند

ها به فراخوان  شد انتظار داشت که آن ئل جنبش زنان، نمیحول مسا[ فقط زنان کارگر و نه]های زن  رهبری کردن توده

فعالین حزب صرفاً با ظاهر . دمکراسی پاسخ مثبت دهند و در صف اول انقالب اجتماعی قرار بگیرند جنبش سوسیال

تند توانس پیش آمد ـ نمی 9131ی  روِی خود ـ نظیر آنچه در کنگره آیی و اعالم نظرات و مواضع پیش شدن در یک گرد هم

 .موفقیت چندانی به دست بیاورند
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هایش شور و شوق بسیاری از زنان  هم حقیقتی است که بعد از انقالب، تحت شرایط مادِی جدید که یکی از مؤلفه  این

ی  ی زن شکل گرفت که در نقطه گیری جدیدی نسبت به مسأله های کهنه بود، جهت برای گسستن زنجیر مناسبات و ارزش

گیری از زبان لنین در  این جهت. دمکراتیک رایج قرار داست ویکردهای اکونومیستی و سوسیالها و ر مقابل درک

این نه . های زنان را طرح كنیم بنابراین برای ما کامالً صحیح است كه خواسته»: وگو با کالرا زتکین چنین بیان شد گفت

این كار . آن« انترناسیوناِل دومی»و « مكراتیكد سوسیال»ی اصالحی به معنی  ی حداقل است و نه یك برنامه یك برنامه

کنیم بورژوازی و دولت آن تا ابد حتا برای مدتی طوالنی پابرجا باقی خواهند  دال بر آن نخواهد بود كه گویا ما فكر می

. نیستی انقالبی  ی مبارزه ها و منحرف كردن آنان از جاده های زنان با رفرم این كوششی برای منفعل كردن توده. ماند

هاِی  گیری رشته نتیجه های ما یک خواسته. بازِی رفرمیستی نیست وجه یك حقه هیچ عنوان چنین نیست؛ این كار به هیچ به

عملی است از احتیاجات مبرم و زن ضعیف و محروم در سیستم بورژوازی و علیه تحقیرهای زشتی است كه باید در این 

دهیم كه از نیازهای زنان و ستم بر زنان آگاهیم؛ از جایگاه ممتاز مردان  یها ما نشان م با طرح این. سیستم تحمل كند

نفرت داریم و خواهان محو هرگونه ستم و آزار هستیم كه به زن كارگر، ! بله. ها نفرت داریم ی این آگاهیم؛ و از همه

قات ثروتمند نیز وارد شود؛ و حتا از خیلی جهات به زن طب همسر كارگر، زن دهقان، همسر یك مرد عادی وارد می

كه ما موقعیت  خواهیم گواهی است بر این ی بورژوازی برای زنان می حقوق و اقدامات اجتماعی كه ما از جامعه. شود می

! وجه هیچ به! نه. کنند مآبی كه اذهان را تخدیر می های قیم گیریم؛ طبیعتاً نه در نقش رفرمیست ها را در نظر می و منافع آن

  «.خوانند انقالبیونی كه زنان را به شركت مساوی در بازسازی اقتصاد و روبنای ایدئولوژیكی فرامیبلكه در نقش 

گردها، گرایشات و اقدامات منفی در  ی سوسیالیستی شوروی تحت رهبری استالین شاهد عقب جامعه 9103ی  اواخر دهه

ولوژیک و مشخصاً رویکرد به نهاد خانواده های ایدئ ی مسائل مربوط به رهایی زنان، روابط اجتماعی و ارزش عرصه

های ذهنی، نبود  گرد مثل هر روند تاریخی دیگر باید معضالت و موانع عینی، محدودیت در تحلیل از این عقب. بود

واقعیت این است که روند . دست را در نظر گرفت و جایگاه هر یک را مشخص کرد  عواملی از این... تجربه و 

ها به شوروی سوسیالیستی زیاد  ی امپریالیست وحوش جنگ جهانی دوم، زمانی که خطر حمله حول ویژه در گرد به عقب

های اکونومیستی دست در دست گرایش ناسیونالیستی از باال تا پاییِن جامعه در صفوف دولت  درک. شده بود اوج گرفت

ای که زنان را  مانده یت روابط ستمگرانه و عقبای انتشار پیدا کرد و مستقیماً به احیاء و تقو های توده و حزب و سازمان

ی جنگ جهانی دوم، اوضاع شوروِی سوسیالیستی ازنظر  این واقعیتی است که در دوره. داد خدمت کرد آماج قرار می

شد، اما این امر  ازپیش توجه می باید به این عرصه بیش ای بود که برای جلوگیری از گرسنگی مردم می گونه اقتصادی به

گرایی، موضوع زنان و رهایی آنان  این تقلیل. دهی شد که همه و هر چیز به این موضوع تقلیل داده شد ای سازمان گونه به

ی میهنی،  در خدمت به وظیفه« طبیعی»عنوان امری  ی آن، موضوِع تولیدمثل زنان به را تحت تأثیر قرار داد و درنتیجه

این عملکرد و نگرشی که پشت آن بود، اهمیت و جایگاه مبارزه . ه شدجنین از آنان باز پس گرفت ستوده شد و حق سقط

علیه ستم جنسیتی در انقالبی کردن مداوم و دگرگونی و پیشرفت جامعه را کمرنگ کرد و زیر پا نهاد؛ دستاوردهای 

تر  امعه آمادهانقالب سوسیالیستی را تضعیف کرد؛ و بستر را برای رشد روابط ستمگرانه و نیروهای بورژوایی در کل ج

 .کرد

ی آگاهانه  کاهد که حاصل چند دهه مبارزه ای از این حقیقت نمی گرد جدی و نقاط ضعفی که برشمردیم، ذره اما این عقب

ی نوین سوسیالیستی تحت رهبری حزب کمونیست شوروی، تغییرات عظیم  ی اول انقالب و تولد جامعه خصوصاً در دهه

مردساالری رخنه کرده بود، /ای که تا اعماق آن پدر الب سوسیالیستی باعث شد جامعهانق. در موقعیت فرودست زنان بود

زنانی که با پشتیبانی و رهبری . های نوین در سراسر کشور سر برون آورد های روابط و ارزش شخم زده شود و جوانه

ر و تحول جامعه شکوفا شدند، ی جمعی گذاشتند و در فرایند تغیی ی زندگی اجتماعی و مبارزه دولت نوین پا به صحنه

کرد و به رهایی  ای فارغ از ستم و استثمار تالش می این دولتی بود که برای ساختن جامعه. ها بودند ی همین جوانه میوه

هایی که شوروی یک  ی انقالب اکتبر در سال دستاوردهایی که زنان درنتیجه. ها در سراسر جهان متعهد بود همه انسان

تر از آن دوره در جهت رهایی  های رفیع ی بود به دست آوردند، سکوی مهمی است برای پرش به قلهکشور سوسیالیست

 .زنان و کل بشریت
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