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  گاه دانشو  درسهای  روز

، ای حرفه انقالبی بلشویکِ، ساموئیلو وا ــنیکوالیونا گرومو واکونکوردیا 

 ی قدیمی تحتِها بلشویکاصلی  که کادرِما پیوست  به حزبِزمانی 

یکی  عنوانِکمونیسم به  تاریخِ دراو  . نامِرفتند به پیش می لنین رهبریِ

جاودانه  ندئه دادارا ار ییستلنین ی نظریه یدرخشان به طورِ که انیکساز 

 ی مانده عقب اقشارِ جذبِ ی هالزم در عملی که ا تئوری ؛خواهد ماند

فعال  ی پرولتاریا به مبارزه زنانِ کشاندنِو مبارزان،  پرولتاریا به صفوفِ

 است.

ک ی  به عنوانِ دخترِ– ساموئیلو وا رفیق اجتماعیِ گاهِ خاستکه  چه راگ

با این ، بود پرولتاریا جهانیِو  مذهبی ی ضدِها ایدهبا  در تضاد –کشیش
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 را سیبری ایرکوتسکِ در روسی گیِ زنده آشکارِ تناقضاتِاو توانست حال 

 .دریابد ــمتولد شد 1771 جایی که او در سالِ ــ

ارتباط جوان  انقالبیونِ گروهی ازبا  ساموئیلو وادر دبیرستان، رفیق 

 ی ادامهبرای در دبیرستان،  اش تحصیالت اتمامِپس از  .کرد برقرار

 یانِجو دانشبه . او بالفاصله رفت به سن پترزبورگ تحصیل

مبارزه   خشونت وتزاری  سلطنتِ بر ضدِپیوست که  "یگر طغیان"

 کردند . می

که  هنگامی، شد پترزبورگ سن واردِ انقالبی یها خیزش در زمانِ او

معمول، در بیش از حد  ن بار با انرژیِنخستیکارگر برای  ی طبقه

سنت  1781 سالِ اعتصابِ) گشتپدیدار انقالبی  ی مبارزه ی عرصه

 ، در روحِیجدید ناگهانی دشمنِ تزاری به طورِ دولتِ و( پترزبورگ

 .افتی در برابر خود انقالبی یانِجو دانش مارکسیستیِ

ی استعدادبا  .نگرفتکناره جوانان  عمومیِ از جنبشِ ساموئیلو وارفیق 

 درنگ به صفوفِ بی، و قاطع جسور یو شخصیت ی جویابا ذهن، داشت که

 مبارزان پیوست.

 پیتر و پل نظامیِ  دژِناک در  هول ک رویدادِی  وقوعِ، 1787 در سالِ

به  زن سیاسیِ ک زندانیِی  .جویان را به دنبال داشت دانش شدیدِ خشمِ
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 آغشته بهی خود را ها لباسنفتی  ک چراغِی  از با استفاده وترو وام.ف. نامِ

بسیار ناشی  عذابِ و با درد و کشیدآتش ش را به  خودو کرد  سفید نفتِ

، اما پلیس بود گزارشِ در واقع این. جان دادناک  وحشت گیِ هاز سوخت

، وترو وابه  بعد از تجاوزکه  مبنی بر این شتوجود دا ای گسترده شایعاتِ

عمیقی بر  تأثیرِ ناک وحشت ی واقعه. این بودند سوزاندهزنده زنده را او 

 یتظاهرات تصمیم گرفتند جو دانش انِدختر. گذاشت ساموئیلو وا

را به آن  ها گاه دانش ی همه یانِجو دانشو  کنند دهی سازماناعتراضی را 

در برگزار شد که  نشستیرانی  های سخن سالنکی از ی  در. فرا خواندند

تظاهرات  دهیِ سازمان بر ضدِ "کار محافظه" ی دخترِجو دانشک ی  آن

شناخته شده که  دختر یانِجو دانشکی دیگر از ی  . بالفاصلهصحبت کرد

 به سوی میزِ، به سرعت بود هرگز خودی نشان ندادهسابق بر این و  نبود

 و به دنموشروع به صحبت  زده هیجان و رسا یصدایبا  ،رانی رفت سخن

 آتشینِ رانیِ بود. سخن ساموئیلو وا او. پافشاری کرداین تظاهرات  پاییِبر

 .حمایت از تظاهرات رای دادند. همه در برانگیخترا  حضار او تمامِ
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بار در  نخستین. برای کردخود را نمایان  ساموئیلو وا گرِ  مبارزه روحِ

برای  حتامنتظره  غیرِ یا واقعه که گفتدر مالء عام سخن  ،اش گی زنده

  .بود خودش
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ی ا مطالعهبه . او او را مشخص کرد ی آینده مسیرِرانی  سخن این نخستین

 استادانِکه ( داری سرمایهاقتصاد و شناخت نظام  علمِ ی دربارهجدی 

کامل از  و به طورِ نمودهبه علمی مرده تبدیل  آن را یتزار یها گاه دانش

  .پرداخت )کرده بودند جدا گی زنده

 گر اللاخ یانِجو دانش مقرراتی مبنی بر این کهدولت  1811 در سالِ

 بزرگی . در کشورِنمودصادر  شوند احضار ارتش بهبالفاصله  بایست می

سوادی  جهل و بی اقیانوسِدر یی ها قطره مانندِکرده  تحصیل که افرادِ

. برانگیخترا  یانجو دانش از بسیاری خشمِ دولت بودند، این اقدامِ

 .ین معترضان بوداکی از ی  ساموئیلو وا

از و  یزندان ،رگی دستاو را ، حمله کردهاو  پلیس به اتاقِ به این دلیل

 .نموداخراج  گاه دانش

در  فوکینا یی به نامِ جو دانش در اتاقِ ساموئیلو وا، 1811فوریه  11در  

 ییجو دانش اعتراضاتِ ی ادامه بحث در موردِبرای که  گان نماینده نشستِ

 اتاقِ بازرسیِ هنگامِ .شد گیر دست برگزار شده بود پترزبورگ سندر 

 ، رمانِ«آندره کوزوخوف» چینسکی  کراو ممنوعِ رمانِ ساموئیلو وا

 .پیدا شدتیر  هفتک ی  ، و«دچه باید کر» چرنیشفسکی
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که نه به این دلیل ، را پذیرفت فوکینا اتاقِ حضور در اتهامِ ساموئیلو وا

یانی که جو دانش هب که بودبه این دلیل که او  که بل، او مطلع شد توسطِ

 عدمِ موضوعِ. در این نشست ، اطالع داده بودحضور داشتند مکاندر آن 

مردم و  عمومِ توسطِیی جو دانش جنبشِ ازکافی  پشتیبانیِ وجودِ

تیری  هفت ها و  ابتک یانجو دانشکی از ی از . اوگشتمطرح مطبوعات 

نگه داشت.  از خودبرای حفاظت و  گرفت را که از سیبری آورده بود

 ی کهزمانمدت  خاللِعنوان شده علیه او پس از سه ماه، در  اتهاماتِ

را ترک  گاه دانش به اجباراما   ؛، رفع شدبود بازداشتدر  ساموئیلو وا

 .گفت

 نمایان کرد ساموئیلو وا ماهیتِ سلطنتِ تزاری را برای زنداناین سه ماه 

 ش برایاَ گی زندهوقف  مسیرِ مقاومت، ی و شکی نیست که این تجربه

در جا  آنو  برود. او تصمیم گرفت به خارج از کشور کرد مسجل را انقالب

 یا بی رحمانه شکلِکه به  را اش ت، تحصیالیو آزادتر متفاوت شرایطِ

 .ادامه دهد بود متوقف شده

. در پاریس گفتترک پاریس  روسیه را به مقصدِ 1814 اکتبرِ 11در 

 اجتماعیِ علومِ رایگانِ ی مدرسه عنوانِ وجود داشت که با یا مدرسه

 و بورژوا از اساتیدِ یگروه این مدرسه توسطِ. شد شناخته میروسی 

شان در  سخنرانیبودن  لیبرال به دلیلِکه  گشت اداره می لیبرال
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دانش پس از  ی تشنه جوانِ . افرادِبود  ممنوع شده ی روسیهها گاه دانش

 .نداَ گشتسرازیر  روسیه به این مدرسه گاهِ دانش رکودِ

( در پاریس منتشر شد، «اخگر)» ایسکرا ،لنین ی روزنامهدر همان زمان 

جوانی بودند  افرادِ هم آوردنِ گردِ مشتاقِ ،روزنامهدر ش اَ و همکاران لنین

این  به دور از تأثیراتِو  تزاری را تجربه کرده ظلم و ستمِ که کامال

در  ییها نطق چنین هم ها . آنگریخته بودندپاریس  بهلیبرال  اساتیدِ

 مبلغان مدتِ ی کوتاهها دوره آموزشِو از آن برای  ایراد کردندمدرسه 

استفاده روسیه  سوسیال دموکراتِ کارگرانِ انقالبیِ کار در محافلِ جهتِ

 .کردند می

گیر  و پی مشتاق ییجو دانش و شرکت جست ها این دورهدر  ساموئیلو وا

 مارکسیستی مطالعاتِ ی مدرسهحضور در خوبی برای  او فرصتِ. بود

 یافت. 

 .قرار گرفت لنین خودِ مستقیمِ نظارتِآموزش و  نظری تحتِ و به لحاظِ 

 

 ،تی وِرروسیه ) نخستِ انقالبِ ی دوره در طولِ پراتیک کارِ

 و شهرهای دیگر( مسکو، باکو، اودِسا، ایکاتِرینوسالو
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به دست آمده بود،  «تی وِر» در ساموئیلو وا پراتیکِ کارِ نخستِ ی تجربه

دوم  ی از کنگره کمی پیش، 1811 سالِ او در تابستانِ ی کهشهر

RSDLP ِمستقیم  از  به طورِ روسیه( سوسیال دموکراتِ کارگرِ )حزب

 .آن شد پاریس واردِ

 تی وِر RSDLP ی ، کمیته« تی وِر» به ساموئیلو وا نِاز آمدکمی پس  

. ندشد گیر دستو بسیاری از اعضای آن  پلیس قرار گرفت ورشِیِ  مورد

سوسیال  سازمانِ او به تقویتِ. بود به موقعبسیار  ساموئیلو بنابراین ورودِ

خارج از از که  یدستورات که تحتِ پرداختی ا تضعیف شده دموکرات

  .کرد میمبارزه  شد میفرستاده  ایسکرا توسطِکشور 

 بازداشتاز  ندموفق شده بودکه  گشتمواجه  ییرفقا گرمِ استقبالِبا  وی

 .شدکمیته انتخاب  اعضای ی ازکی به عنوانِ زود خیلیو  بگریزند

 رد ساموئیلو وارا که  یتأثیر، تی وِر ی کمیته ، عضوِکودلی رفیق

 :دهد گونه توضیح می گذاشت اینبر او  تنشس نخستین

 یها چشمبا ، مهربان، استعدادبلند، با  قد جوان بود، ک دخترِی و ا"

و  متعارفنااش  چهره یبِترک .آفتاب سوختهیِ ا هقهو ی ی و چهرها قهوه

ل اما در ک داده بود.ا چینی ی  مغولی ظاهری به او اش اریب ی کوتاهِها ابرو

را انسان د که رسی به نظر میداشتنی  و دوست مشرب خوش ک فردِی 
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قلب و  است وهمیشه آماده به خدمت  گویی. کرد ش می خود جذبِ

 ."گذاشت ش را برای کار میاَ روح

 مخفی در تشکیالتِکه  تزاری ی روسیه انقالبیونِ طور که در میانِ همان

  خود هویتِ رای پنهان کردنِب ساموئیلو وا، رفیق رسم بودند کرد کار می

و بنابراین او  ــ نددز صدا می ناتاشا . رفقا او را مستعار برگزید ک نامِی

 شد میشناخته مخفی با این نام انقالبی  فعالیتِ ی دوره در سراسرِ

 " ازچنان  ما هم مخفی است، تشکیالتِی ها )هنگامی که سخن از دوره

 .(کنیم استفاده می ساموئیلو وابرای اشاره به  "ناتاشا

 یها گروهچرا که برای آن در  تبلیغاتی را به عهده گرفت فعالیتِ ناتاشا

ترین  و تبلیغات ضعیف آموزش دیده بودپاریس  دموکراتیکِ سوسیال

 بود. «تی وِر» ی کمیته فعالیتِ بخشِ

تاکتیکی و  خطِ بردِ در پیش تی وِر ی کمیته اعضای ی ازکی  به عنوانِاو 

تعدیل  مجددابایست   می ها یگیر دستپس از )که  کمیته سازمانیِ

 ایسکرا سازمانیِ طرحِ خود را در قابلیتِ درنگ بی. او مشارکت نمود (شود

 "دوستان آزارِ"از  هراس بدونِکه  ییها ردکَ روی مداومِ گیریِ پیو 

 .نشان داد پنداشت درست می
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 پراتیک کارِ برای نخستین بارو ی نداشت ا او هیچ تجربه که با وجودِ این

 خصوصیاتِ، تی وِر ی سازمانِها فعالیت یها کاستی ،داد انجام می

 لنین ی ایسکراکه  ییها دیگر کاستی، و گی پیوسته فقدانِ، آن ی پراکنده

 .را تشخیص داد کرده بوداشاره  ها به آن

برگزار شد، در خارج از کشور  1811 دوم، که در سالِ ی در کنگره

 تقسیم جناحبه دو  RSDLP، تی وِر به ناتاشا ورودِ از پس بالفاصله

، پخش شدانشعاب  خبرِ. هنگامی که ها منشویکو  ها بلشویک ــ شد

ی ها مارکسیست سازمان به جناحِ و کلِ RSDLP تی وِر ی کمیته

و از این پس  کردند پیروی می لنینرهبری از که  ی پیوستندا انقالبی

 خیلی اما  .پیوست ها بلشویک نیز به ناتاشا. نامیدند ها بلشویکخود را 

 فعالیتِ توانست می او به سختی پاییز فصلِ. در را ترک گفت وِر تی  زود

جلسات  آب و هوای سرد مانع از برگزاریِ :درَبَبه پیش خود را  تبلیغاتیِ

 این سوال که در در برابرِاو و  شد میدر جنگل تابستان  فصلِ همانندِ

 با حفظِ ناتاشا .بپردازد قرار گرفتی خود ها به برگزاری حلقه کجا

ش گذاشته بود هر مکانی که در اختیارناچار  با کارگران، اندک یِارتباط

لو  پلیسرخنه کرده بود او را به  انجمنکه به  ی. خائنبپذیردشود را  می

را  خائنفرد ، کارگران هر چند. شود مخفی شد ناچار ناتاشاو  داد

 .کشتند
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 حاضر )در حالِ اِکاترینوسالو مخفیِ فعالیتِ یبعدِ مکانِ

. بود تی وِر شرایطِجا کامال متفاوت از  این ( بود. شرایطِپروپتراوسکی دنی

، که در آن قرار داشت روسیه نساجی در شمالِ ی در منطقه  تی وِر

و  معدنکارِ نسبت به  یتر به مراتب بیش استثمارِ در معرضِکارگران 

. داشتمرکز قرار در  اِکاترینوسالو حال آن که  ،بودند جنوب متالورژیِ

در حالی که در حداقل خود بود،  ها مزد دست ،شمالنساجی  ی در منطقه

 یها اتحادیه . تمامِبود تغییر کردهساعت  11ساعت به  12 ازکاری  روزِ

ی اعالم ها سیاستحمایت از ، به تی وِر شمال، از جمله سازمانِ کارگری

 .پرداختند ایسکراو  لنین ی شده

 یِها سرمایه هجومِ با داری سرمایه ی توسعهدر جنوب، از سوی دیگر، 

 به شدت توسعه داده شدآهن و فوالد  صنعتِ، تر شد بسیار سریعخارجی 

 تر بغرنج. وضعیت بود شمالنساجی  ی از منطقه تر بهکارگران  وضعیتِ و

 رونقِ خاللِبود. به خصوص در  افتهی شدت ها منشویک نفوذِ ه وشد

 ساخت و سازِبرای   آهنخط ِ عظیمِ سفارشاتِکه نود،  ی دهه صنعتیِ

 ی را نسبتتر بهجنوب شرایط  ی، پرولتاریاگرفت میانجام  راه آهن سریعِ

کاری ی ها ، ساعتباالتر مزدِ دست) شمال تجربه کردنساجی  کارگرانِ به

 .(و غیره تر کم
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در را درخشان  برگِک ی  اِکاترینوسالو کمی پس از آن که کارگرانِ ناتاشا

ک ی ها آن. این منطقه شد رقم زدند واردِروسیه  کارگریِ جنبشِ تاریخِ

 چون همشعارهایی  و سرخی ها با پرچمرا سری از اعتصابات و تظاهرات 

 .ترتیب دادند غیره، و "روزانه ساعت کارِهشت "، "مرگ بر سلطنت"

منجر به که  گرفتبا پلیس و نیروهای نظامی صورت  ییها درگیری

که به  گشتزندانیانی پر از  ها و زندان تعدادی شد کشته و زخمی شدنِ

 بودند. گرفتهرفتاری قرار  بد ی موردِا وحشیانه طرزِ

 که کارگرانِ این وجودِو با سختی حاکم بود  کلی، شرایطِ به طورِ

 نواحیِ، را داشتند ها بلشویک دردیِ همراهی و  همبزرگ  یِها کارخانه

 ناتاشا، یدشوار شرایطِ چنین . تحتِراه شد هم ها منشویکبا  شهری

ی ها تا آخرین روزو  اثبات کرد سرکش یبلشویک را به عنوانِش  خود

حزب  ی کمیته ، عضوِایگوروف . رفیقماندباقی  ش به همین صورت عمر

گونه  اینرا  ناتاشای ها بود، فعالیتجا  آن ناتاشا ی کهدر زمان اِکاترینوسالو

 :کند توصیف می

به تبلیغات و  ناتاشا، در حالی که دادم انجام می کارِ تشکیالتیمن »

 کارِ را صرفِ بعد از ظهربود. ما  سختی دورانِ. توجه داشتشهر  ارتباط با

 با وجودِشب،  سراسرِ، در حالی که کردیم می و تبلیغاتی تشکیالتی

مرا تشویق  ناتاشا. کنیمرا مرتب  نشریات بایست زیاد می گیِ هخست
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، و قادر دادم سری تکان می گی خستهبا  معموال. که ادامه دهم کرد می

، بر مانداخت میزمین  را رویِ م پالتو . سپسحتا درست فکر کنم نبودم

و  کرد  میبیدار  مرا ناتاشا. صبح خوابیدم میو  کشیدم میروی آن دراز 

به مبارزه علیه  بایست کارها، می. عالوه بر این گماشت میدوباره به کار 

را به دست  تشکیالتکه در تالش بودند تا  یی بپردازیمها منشویک

 عناصرِدر کمیته بود، چون  کشمَ شپر کِسخت و ی ا مبارزه .گیرند

 ،شان . تاکتیکبودندتماس در  ها منشویکبا که  وجود داشت متزلزلی

ی ها به سازمان شد می اِکاترینوسالو واردِ که کیمنشویهر  کردن داخل

و  کردیم میدفع بایست این حمالت را  می ناتاشاو . من بود کارگری

 تمامِاین امر نیاز به دیم. نمو حفظ میی کارگری ها را در سازمان ماننفوذ

ما  با این حال، داشت ها ارخانهک بخشِنفوذ در  برای حفظِما  تالشِ

 فعالیت در محافلِ برایرا  شاَ و قدرت انرژی تمامِ ناتاشا. شدیمموفق 

عالوه بر این، ما  .کرد وقف این کار میرا  بعد از ظهرهر  .گذاشت کارگری

 ها نوشته برای توزیعِ و چاپی فنی آالتِ ماشین دهیِ باید به سازمان

به را  ها نوشته اولِ ی را زمانی که محموله نما تلخ نومیدیِ یم.تپرداخ می

است که درست  ؛آورم اد میی به ست دادیمدا از رفق گیِ تجربه بی علتِ

در ما  پیروزیِ با این حالاما چندین هزار نسخه بود.  نبود، ها آن ی همه

زیادی از  ، تعدادِپلیس انداختنِ به زحمتبرای در همان روز  این بود که
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ی باقی مانده در کارخانه توزیع شد. از دست دادن این محموله ها اعالمیه

 اموالِ شاید که شود میمظنون به آن  محموله با دیدنپلیس  اتفاقی بود.

  .منزلی باشد ی سرقت رفتهبه 
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از پلیس . کرد می گی زنده ش خود ی گذرنامهبا  ناتاشا، اِکاترینوسالودر "

شناسایی به سرعت او را  تی وِر پلیس در موردِ ی اداره ی نامه بخش طریقِ

دست و پا قانونی  غیرِ یا گذرنامه خودشبرای  م. من از او خواستکرد

 ناتاشادیر شده بود. دیگر ، اما کنم متقاعداو را توانستم و تقریبا کند 

 اتِاتهام ی بارهبایست در می، جایی که فرستاده شد تی وِرو به  گیر دست

 ی ضربه  او یِگیر دست. باشدگو  پاسخ اِکاترینوسالوو  تی وِرمربوط به 

 .دش گیر دست ی بود که، اگر چه او تنها رفیقوارد کردبه سازمان  یبزرگ

او را تحتِ که  متوجه شده بودم بودم و آشناسیاسی  پلیسِبا روشِ من 

که من بیش از حد  کرد یمطوالنی، او فکر  مدتیبرای  . امااند نظر گرفته

 .مخفی شدن بسیار دیر بود برای، متقاعد شداو  و زمانی که  ماَ بدبین

دیدم.  گاه بازداشتی ها میله پشتِ اِکاترینوسالواو را در  بار آخرین

و کسی به من شد  پنجره دیده می ی شیشه خیابان از پشتِ ی منظره

و  از این موقعیت استفاده کردم، من نمایمباید تقاضای مالقات گفت که 

دست و چنان من  محض دیدنبه او ، اما منک خداحافظی ا اوبم که ا رفت

 کند م می تهدید یم خطرگشتکه من متوجه  تکان داد به تندی ش راسر

 ماَ و اختیارات ها مسئولیت تمامِ زود خیلی. خارج شدم اِکاترینوسالوو از 

  تسلیم کردم. بلشویک ایقرفبه را 
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با و  مدتی طوالنیبود. پس از  وِر تی چهارده ماه در زندانِ ناتاشا

 عمومیِ دادستانِ ، به دستور1811ِ در مارسِش، هرخوا یها پیگیری

را پلیس  نظرِ تحتِ گی زندهی برای شهر انتخابِ ی اجازه اوبه  ، کهمسکو

 .ک هزار روبلی آزاد شدی ی وثیقه ؛ با قرارِداد

 .برود به جنوباش  انقالبیی ها فعالیت ی گرفت برای ادامه متصمی ناتاشا

 بزرگ و مرکزِبندری  رفت، کنونی( )شهری در اوکراینِ نیکالیِف به ابتدا

که بود و هر جا  پلیس نظارت تحتِ چوناما  ؛دریایی نیرویِ سازیِ کشتی

ی ها توانست به فعالیت نمی، دهدبه پلیس اطالع  بایست می رفت می

 اودِساو به  را ترک کرد نیکالیِف کمی بعد مخفیانه. اش ادامه دهد مخفی

 رفت.

شد. کشور در  متحولدر زندان بود، روسیه  که یچهارده ماه در طولِ

با گفت،  می لنینطور که  ، همانها داد خرُانقالب بود.  جوشانِ دیگِ

تر  عقبی حدبودند. اما جنوب تا  ویرَ پیش در حالِانگیزی  حیرت سرعتِ

 پرولتاریایِ حماسیِ وقایعِ اودِسا یکشور بود، و پرولتاریا از کلِ

 اعتصابِشرکت در  ، عدمِنمونه به عنوانِد، کر نمی را دنبالپترزبورگ  سن

  (.1811 ژوئن 41تا  11ماه ژوئن )
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به سرعت  ناتاشا گونه که  همان، اودِسا سوسیال دموکراتِ سازمانِ

 .را کنار گذاشت لنینتوسط مشخص شده  مسیرِ، دریافت

 ی نامه بحث و بررسی قطع برای، که اودِسا ی کمیته یها بلشویک

و به  ندشد گیر دستگی  هحزب جمع شده بودند، هم سومِ ی کنگره

کشف و مصادره  چاپ آالتِ ماشیناز آن  درست پیش. ندزندان افتاد

ی شبه ها بلشویکتعدادی از  وجود داشت، ی کهچپ نیرویِ. دگشتن

 برایهم وقتی آمده و  اودِساگی به  هکه به تاز ی بودندمنفرد نظامیِ

در  ناتاشا. نداشتندحزب  تشکیالتِ ترِ پایینی ها ستهربا  درست ارتباطِ

 .بود ها بلشویک این میانِ

. گشتبسیار ضعیف انقالبی  سیِدموکراسوسیال  رهبریِ به همین دلیل

، منشویک ی کمیتهعبارت از اقی مانده بود از چپ بآن چیزی که  ی همه

 فرهنگی آزادی که ی بودسازمان .منشویکــهودی  کارگری اتحادِ) باندِ

 در صدرِهودی را ی  ای از کارگران جداگانه سازمانِ تأسیسِو  یانهودی 

و  ی متفرقها بلشویکاز کمی  تعدادِ را قرار داده بود( ی خودها برنامه

 ناتاشاآغاز بود  تاریخی در حالِ که روزهایِزمان آن . در ها واسطه

اعتصاب آغاز شد و تقریبا  می ماهِ کمِی  . ازتوانست به فعالیت بپردازد نمی

آتشِ زیرِ  کارگران مانندِ . احساساتِافتی ماه ادامه طولِ تمامِدر 
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بزرگ و  یجنبش منجر به تحریکیترین  کوچکبا  که بود خاکستری

 .شد می مند قدرت

 گیر دستژوئن  ماهِ کارگران در آغازِ منتخبِ گان نمایندههنگامی که 

مقامات اجتماعی  فشارِ تحتِ .گشتند ها آن آزادیِ خواستارِ ها ، تودهندشد

 سرودِ خواندنِهمراه با . کارگران کنند را آزاد ها آنمجبور شدند 

 دند.شان رسان یها خود را به خانه ی آزاد شده رفقایِ مارسیلیز

 ی جمع شده ، انرژیِباروت انبارِدر ی ا جرقه همانندِ، اتفاقِ کوچکیک 

آغاز  اودِسا معروفِ ِ"روزهای ژوئن"و از آن لحظه،  را آزاد کرد ها توده

کارگران  و غیر مسلحِ آمیز اجتماعِ مسالمتبه  ها ژوئن قزاق 11 . درشد

، دو تن از آتش گشودند ها آن بر ؛حمله کردند «هان» ی در کارخانه

اطراف  مناطقِ. را زخمی کردند ردیگین تن و چند را کشتند کارگران

 د. درگیریِشملحق به آن شهر  سپس کلِ و را آغاز کردندی اعتصاب

 یی ساختندها سنگر. کارگران حاضر روی داد افرادِ پلیس و شدیدی بین

سوسیال  از. کارگران صورت گرفتخیابانی  خونینِ یِها و درگیری

 نفرتبا کارگران را . رسیدند ها نیرو. کردندسالح  درخواستِ ها دموکرات

جمعیت ، سوتِ کارخانه به صدا درآمد ،کردند و توهین تعقیب می

که در آن کارگران  آهنراه  سمت خاکریزِبه  «ناسیپ»در مسیر  عظیمی

را خارج ، مسافران شروع به حرکت کردند ی را متوقف کرده بودندقطار
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، اما زمانی که رسیدند ها . قزاقبخار را منفجر کردند و موتور نمودند

 چهار نعل خود دیدند را در برابرِ ، مصمم و مبارزعظیم جمعیتِ

راه آهن برگزار  پلِ آن چه که در نزدیکیِ عظمتِبه  تظاهراتی. گریختند

 انِران سخن آتشینِ یِها واژه. بود دیده نشده در روسیهتر  هرگز پیش شد

 آگاهیِ و سطحِ کردرا برانگیخته کارگران  سوسیال دموکرات احساساتِ

 .شان را باال برد گی هبست طبقاتی و هم

سیمایی دند. شهر کراعتصاب  اودِسا کارگرانِ ژوئن تمامِ 12در روز بعد، 

بسته  گی ههم اداراتو  ها ، کارگاهها . فروشگاهبه خود گرفتمعمول  غیرِ

، ها . اتومبیلبودنباز  ،ک کارگاهی  حتانه  کارخانه وک ی بودند. نه

واژگون شان را  بسیاری، ساختندمتوقف را  نقلیه و دیگر وسایلِ ها کالسکه

شرکت آن در  ها تر جوان ا. حتکردنداستفاده  سنگر ازشان و به عنوانِ

 .ندگفت میسخن  بلغمُو به عنوان  جستند

کارگران با  . خونِگرفتصورت در همه جا درگیری با سربازان و پلیس 

 شد. کارگرانِ میپلیس ریخته  ی اسلحه ی و گلوله ها قزاق شمشیرِ

وجود  ی، اما هیچ سالحگشتند سالح به دنبالِمصرانه خشمگین 

، در ناگهانوجود ندارد...  گریزی راهِرسید هیچ  . به نظر می..نداشت
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شگفت زده  اودِسا به بندرِکشتی  کی  ورودِ ازژوئن،  12شب  دهساعت 

 .بودانقالب  سرخِ پرچمِ انقالبی که حاملِ ناوِرزم نخستین ، شدند

د. جمعیت، شاد و کرترک باره بندر را  کی به. پلیس شتورق برگ

خوش آمد  را« پوتمکین» بندر روانه شد تا ورودِ سمتِ زده، به هیجان

 گوید.

 کارگرانِ به همان شیوه که در میانِ درستپوتمکین  ناوِ شورش در رزم

 در قبالِسوسیال دموکرات  کردِ عمل. ، رخ دادوجود آمده بوده ب اودِسا

ی ابه طور غیر منتظره شورش، اما بود پیشین روالِ بهدریا نوردان 

 .صورت گرفت

 گرفتنِ به دست به منظورِ نورددریاسی متشکل از  یانقالبی ا کمیته

تماس با  وقت را برای  . کمیتهبر پا شد ناو در خارج از رزم ،ناو کنترلِ

 یمشترک نشستِ. ندادکارگری در شهر از دست  یِها سازمان گان نماینده

و  خود را کرد کارِ تزلزلمنشویسم، تعلل و  برگزار شد، اما نفوذِ

 ــ عمومی تهاجمیِ حرکتِ. به جای طالیی از دست رفتی ها فرصت

تصمیم گرفته شد برای  - انقالبی مارکسیسمِ یها آموزه طبقِ بر ،راه تنها

قیام  ،خیرتأد. این کننسیاه صبر  دریایِ اسکادرانِ ی دیگرِها کشتی آمدنِ

 .را موجب شد مهلکی ی مسلحانه
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 یِها سازمان گانِ نماینده چهار، در ساعتِ ناو،در  یا جلسه  پس از

اسلحه  که در انتظارِ یو به کارگران نددموکرات به ساحل بازگشت سوسیال

 ها و آند آمد نخواهنبه ساحل  انکه ملوانبودند اعالم کردند و رهبری 

 شان باز گردند. یها ده، به خانهباید متفرق ش

 .آمدو جنایت  خشم ،انتقام، تحریک همراه با آنو  از راه رسیدشب 

، را خراب کردشراب  یِها انبار. کشتار را آغاز کرددر شهر، پلیس 

 وکردند غارت  را ها انبارها و خانه، تا خرخره نوشیدند "1ها ندردزاکه بل"

مبدل  ویرانیو  کشتارآتش سوزی،  ی صحنهبه  . شهریدندشبه آتش ک

 .شد

. کرد اش حس می با گوشت و پوسترا  وقایعاین  ی همه اودِسادر  ناتاشا

اد ی را به تزاریسم درنده خوییِ وی. بود از زندان بیرون آمده او به سختی

خود را  ییِجو دانش دورانِ گی زنده سفت و سختِ یِها ، محدودیتداشت

با  معترض یِیجو دانش ک گروهِی  تشکیلِوقتی که ، پترزبورگ سندر 

 .شدتفنگ همراه  آتشِ خشنِ ضرباتِو  ها قزاق ی تازیانه ضرباتِ

                                                            
 

 مطلقه حکومتِ که بودند باور این بر های ارتجاعیِ روسی در اوایلِ قرنِ بیستم که اعضای سازمان 1

را  تزار با رژیمِ بزرگ، قدرتِ شوونیسم های سیاست ی ادامه دنبالِ به و بماند باقی نخورده دست باید

 .کردند کاری می هم انقالبی جنبشِ سرکوبِ راستایِ در
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 یِایسکرا ی مبارزه مفهومِبه  عمیقا ناتاشا بود که هنگامهمین در 

بدون آن  محکمی که اتحادِ ــواقف شدک حزب ی برای نیستلنی

و  جدا شوید ابتدا" لنین . شعارِنمود میممکن  پرولتاریا غیرِ پیروزیِ

به طور قطع  ها بلشویکابتدا اجازه دهید  در دگوی میکه  ــ"سپس متحد

 ها با آن واحد فعالیت ی لهامسو سپس در مورد  جدا شوند ها منشویکاز 

  ی او شد.ها فعالیت نمای راه ــبحث کنید

 تأکید ترین بیشادامه داد:  اودِساخود را در  تبلیغاتیِ یِها فعالیت ناتاشا

. اما، قرار داد -ک و بلشوی منشویک -ی تاکتیک دو خطِ بر تبیینِرا 

سازمانی، به  یِها بلشویکی و برخی موفقیت سازمانِ تقویتِ رغمِ علی

 انقالب موجِ گسترشِ ــ1811 اکتبرِ حوادثِ ــ اتفاقاتی که رخ داد دنبالِ

. اند عقب افتادهانقالب  رویِ پیش ازروسیه نشان داد که رهبران  کلِ در

 ها بلشویکو  تری داشتند قوی دهیِ سازمان ها باندیست و ها منشویک

 مصالحه و وحدت بودند. از پس اتِتوهم گرفتارِ

 ــداده بودند ناتاشا به اودِسای که در عنوان – "سرکش بلشویکِ"

 آموزشِو  ها فعالیت در مرکزِ که برای این ،نتوانست طاقت بیاورد

 یِها قیام اوجِ. در رفت مسکوباشد به بلشویکی  درستِ یها تاکتیک

جا ماند و پس از آن به  آن مسکو سقوطِ تا زمانِ شد؛ مسکو واردِمسلحانه 

 .بازگشت اودِسا
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 کرد می. احساس نهاد عمیقی بر او تأثیرِو تاریخی  مهیج این وقایعِ

ش  خود به میلِ. بماند اودِساتبلیغاتی در  یِها فعالیت رفِصِتواند  نمی

 یِها شورش جایی که، برود «دان» در «روستوف»تصمیم گرفت به 

حاضر با آن  در حالِ کهی ا وظیفهدانست  بود. او می در گرفتهمسلحانه 

ی ها فعالیت ،مبرمی به آن دارد نیازِ روستوف یپرولتاریاو  است مواجه

و  تجهیز، همبارز آخرین اشکالِ ی جانبه همهو  فراگیر آموزشیِ

 کامالو  آینده مجهز یِها قیامکه  شکلی، به است نیروها دهیِ سازمان

 .باشندشده  دهی سازمان

در  اش که خروج رای این. بداد ش میاَ عذاب اودِسا ترکِ برایش اَ تصمیم

 نظرِ او صریح ی نوشتا ، بیانیهتفاهمی ایجاد نکند سوءِ اودِسا کارگرانِ

سوسیال دموکرات  حزبِ ی نادرست سازمانِها کرد روی ی در بارهخود را 

 او به این شکل بود: ی نامه متنِ. اعالم کرد اودِسا

 که نمایم اعالم می[( ها بلشویک])اکثریت  اودِسا ی کمیته من به اعضایِ"

محلی  اشتراکیِ سازمانِماندن در  بیش از این امکانِ کنم نمی تصور

 :زیر دالیلِبه باشد؛ وجود داشته 

در  [ها منشویکاکثریت و اقلیت ] میانِ اختالفاتِ کنم تصور می در ابتدا"

 ناین زمادر  ائتالفکه  است پر رنگقدر  تاکتیکی هنوز آن مسائلِ موردِ
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 ی راستینِها کرد روی ترکِ و معادلِاست سازش  ک گام در مسیرِی 

را به  ها آنو شده  میتا کنون دنبال  اکثریت توسطِ که است یا انقالبی

  .کشانده است RSDLP یِواقعا انقالب چپ و جناحِ سمتِ

 عمالو است  عاقالنهغیر  کاری عمیقی اختالفاتِ چنین با وجودِائتالف، "

اکثریت توسط اقلیت  ستنِدر هم شکموجب  محلی اوضاعِ از دیدِ

 مرث بی قطعاکنونی  در شرایطِ ،ئولوژیک برای نفوذ هاید ی مبارزهشود؛  می

جب تازه را مو یِها و شکاف ها ، درگیریاختالفات بروزِ و تنها بودخواهد 

به و  شود می ها در فعالیت تر بیش اختاللِ باعثِتنها  ائتالف. این دشو می

جا  در اینکه  یائتالف م معتقدچنین  هم. کرد دنخواه یمسائل کمک حلِ

را نقض  حزباصولیِ  مفاهیمِ تمامااست که  دادی رخصورت گرفته است 

 با ضدِاش  اکثریت در مبارزه توسطِ با جدیتواره  که هم اصولی، کند می

 .کرد بر آب می نقشِاقلیت را  توهماتِو شد  حمایت میحزب 

 هطقمندر خارج از  نشستیکی از کسانی که در ی دیدگاهِ توجه بهبدون 

برای ما ی سوم  ی کنگره نامه قطع" :که داشت اظهارو د نمو نی میار سخن

 گیری در قبالِ تصمیم محلی حقِ یِها سازمان متوجه شدم، ارزشی ندارد

حزب )یعنی  کلِ موافقتِ بدونِرا با اقلیت  ائتالف ی چونمهم ی لهامس

 برگزاریِ در این زمینه اتکا قابلِمناسب و  راهِ، و البته تنها ندارد اکثریت(

 ."است حزب کارگرانِ ی متشکل از همهچهارم  ی کنگره
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، رود پیش می ائتالف مسیرِباور نکردنی در  یکه با شتاب اودِسا سازمانِ"

 یِها کمیتهحتا دیگر مرکزی و  ی کمیتهبه  گزارش ی ارائه به حاضر

و  پترزبورگ سن یِها کمیته چونیی ها سازمان و کامال یستن اکثریت

 ند،ی ممکن ساختفدرال در خطوطِ ا منحصرار گی ک پارچهی  که مسکو

 ."نادیده گرفته است

 و مرزهایِ مستقر محلی از مراکزِ سازمانِ دور نگه داشتنِگونه  این"

 در مناسباتِتر  بیش هرج و مرجِکه  به ارمغان آورده ی راائتالفحزب، 

که  را بر این بگذاریماگر فرض  ویژه ، بهی را به دنبال داشته استحزب

. رأی دهد اتحادیه فدراتیوِ شکلِبه  ،حزب دو بخشِ بینِچهارم  ی کنگره

 ی چارچوبه ازخارج ، ائتالف از طرفینِکی ی  ، به عنواناودِسا پس سازمانِ

  .خواهد بود یهر حزب

رهبری  تحتِ چند ماه که در این یبسیاری از افراد باید بگویم، نهایتدر 

اعتماد با  قابلِ یرهبران عدهاب کردمفکر میکه  کسانیــ  من بودند

در  موجود نیستند. وضعِ مقابله با قادر به ــ شوند استوار سیاسی ضوابطِ

 های بلوک اعتمادِ تر قابلِ کم ی کهخشبکه هنگامی  ،حساس لحظاتِ

صحبت کردن به  ، به جایِدارند ائتالفتمایل به  است حزبی خارجِ

و  شوند سو می ی همجریانبا هر ، متزلزل گذاری بر رفقایِتأثیر منظورِ
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 تر پیشکه من  شود می یآن اصول تضعیفِ موجبِ شان ثباتی بی

 .ندا نآ انگاشتم مدافعِ می

مایل به شنیدن حتا ک هفته پیش ی که "یانعطاف قابلِ غیرِ" اشخاصِ

با  آن را و دادند رای ائتالفبه  وار معجزه ، ناگهاننبودند ائتالف ی درباره

 بلوکِکه آن هم هنگامی  )فدراسیون( پافشاری بر اتحادیهکه  این گفتنِ

؛ توجیه امری ناشیانه استاند  پیدا کرده ائتالفتمایل به  حزبی خارجِ

فدراسیون  در خدمتِ اصوالند که کن میبرخی ادعا  هر چند. کردند

 ائتالف در بحثِ های خارجِ حزبی بلوک یِها نشست، اما در اند بوده

 یما فقط با سکوت و رهبرانِ ندیدیم ها آن جانبِاز را  یمخالفتگونه  هیچ

حزب  اخیرِ انشعابِ فریب در موردِ عوام سخنانِبه  کارانه جنایتآور و  شرم

شماری از  انگشت تعدادِ در موردِ اتفاق افتاد و نیز رهبران که به تحریکِ

 ."؛ پاسخ گفتندشوند ائتالف خواستند مانعِ میکه فکران  روشن

 هبریِر مرا در موردِ باورِ تمامِ ،اصولدر  ییها ثباتی بی ی از چنینموارد"

 ترکِ مرا به الذکر فوق در ارتباط با عواملِ امر و این کردنابود  ای منطقه

 ."ترغیب کرد اودِسا سازمانِ

زمانی که درست . به نتیجه نرسید "ی مبلغناتاشا" اما این اعتراضِ

 در زندانِ .بازداشت شد پست بیندازد را به صندقِ نامه خواست می
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 . )انقالبِافتاد یتزار عواملِ به دستِ اش و نامه گشتزندانی  روستوف

بیرون  [سیاسی ]پلیسِ اوکرانا  ی خورده خاک یِها بایگانی ازآن را  1817

 .(کشید

در  ولوگداوُبه نظارت پلیس  تحتِ ی و سپسزندان ها ماه ر برایبا دیگراو 

 انتخاب. حقِ بدونِ تبعید شد، این بارروسیه  شمالِ

خیلی  و دوباره بود فعالیتِ ی تشنه ناتاشا. بودنشده تمام  هنوز انقالباما 

 .ریخت ولوگداوُپلیس  یها نظارتی برای فرار از ا برنامه زود

 گی زندهاین کارش در پی داشت، ی که ی قانونیحقوقی و  عواقبِ با تمامِ

 .را برگزید مسکوغیر قانونی در 

 حاین گونه شر را در این دوره ناتاشای ها فعالیت بابروفسکایا رفیق

 :دهد می

که او را ، بود ساموئیلو واکونکوردیا  یا منطقه ی کمیته یکی از اعضایِ"

 انقالبیِ، این ناتاشاگذشت.  او چندی پیش در خواندیم. یم"ناتاشا"

 در جنگلِ گروهی نشستِ کی  درآتشینی  رانیِ سخن روزی پرشور

با  یدر کنفرانسکه  پس از آن روزِ سپس .ایراد کرد« ش چایماجِ»

سازمانی  ک نشستِی  ،شرکت جست «کولومون» ی خانهکار گانِ نماینده

 و «کانتسوو»، «شالکو وو» بهجا  از آن و ترتیب داد« گالت وینو»در 
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 افکارِ که بودجا  هر، آرام و قرار نداشت جا رفت، هیچ «پوشکینو»

از نفس افتاده را به جنبش وا  یِها ارادهو  کرد دور میکارانه را  محافظه

که به تدریج را   مسکو ی حومه ی پراکنده پرولتریِ ی توده ؛داشت می

متحد از نو پا گرفته بود سازمانی  قویِ ، با روابط1811ِ  از شکستِپس 

 اش یها گزارش ،بازگشت مسکوگرسنه و خسته به  و زد کاملی دورِ .کرد

ی ها تودهاز ، از عاطفه، زدند حرف می گی زندهاز  ها نشستدر این 

مان را از  ی فاصله همیشه ناتاشامن و  تیمنیا ک اقدامِی  کارگر... به عنوانِ

 او دوستانِ مرگِ ی برای مایی که تا لحظهاگر چه ، کردیم هم حفظ می

 نزدیکی بودیم، این کار چندان راحت نبود.

ناچار شده ه من آمد و گفت ک ی ه خانهبده ازدو ساعتِیک شب، 

 برایِی سه هوادار ها از خانه دیدارپس از  زیرا مان را زیر پا بگذارد توافق

و  همواجه شد ها آن منفیِ با پاسخِادب  در کمالِ ،جا اقامت در آن امکانِ

خیلی کم ما   یِ. آن شب هر دوافته بودی  نو خیاباش را در کوچه  خود

دیگری  کارِ. کلی خندیدیمهواداران و خودمان  کارهای به، اما یدیمخواب

 یدن آن هم بر آن تختِما خواب برای هر دویِ همین، برای نداشتیم

 ."بودن یشدنشکسته  باریک و
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 حزبِ در سازمانِ ناتاشازمانی که  ،است 1811سال  خاطراتِ  این

پلیسی  جاسوسِ به خاطرِبود. با این حال، مشغول به کار  مسکو ی منطقه

. ادامه دهدجا  نتوانست زیاد در آنکرد،  که سایه به سایه او را تعقیب می

 و برایِ استپایان یافته  مسکودر  اش تشکیالتی که این کارِ افتی در

 دیگری ترک را به مقصدِ مسکوباید  زندان ی وگیر دستاز  اجتناب

 .گوید

 را برگزید.  «دانِت» ی منطقهدر  «لوگانسک» شهرِ

جناحی در  شدیدِ یِها کشمَ شکِ ی دوره، 1811در  ساز ی سرنوشتها ماه

در استکهلم  1811در  RSDLPوحدت  ی متحد )کنگره حزبِ میانِ

 .( بودشدبرگزار 

دریای "در بود بلشویک  کوچکِ ی جزیره لوگانسکپس از آن 

 ی  روسیه  شورای مجلس) دومایِ . انتخاباتِتدانِ ی منطقه ها در"منشویک

 برای، نه تنها دضروری بو بلشویک صفوفِ و تقویتِدر پیش دوم  ( تزاری

، جا به آنمناسب  انتخاباتیِ یمبارزات کمپینِ فرستادنِو  لوگانسک حفظِ

در در آن زمان ، که «کویچپین» . پروفسورننفوذما گسترشِ برایِکه  بل

 :کند گونه توصیف می را اینکرد، این دوره  کار می لوگانسک
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رفیق  نزدِ مقرر محلِبه و شدیم  لوگانسکدسامبر وارد  ی میانهما در "

دانت "] «کولوکول دانتسکی» محلیِ ی روزنامه ویراستارِ)« وسکیروسال»

 رفقا زدیم؛ گپ می ای حرفه انقالبیِ با دو و چند ساعت بعد رفتیم  (["بل

  .ناتاشاو  آنتون

گون  ، گلروشن ی چهره، کوچک دو اتاقِمحقر با  کوچکِ آپارتمانِ یک"

را  (سامایلوفا. ا. ) آنتون سیاه و مجعدِ بزرگِ سرِو   ناتاشا حالِ و خوش

 بحثِبا  .زنده سر، شاد و آورم اد میی را به . هر دوآورم یاد می به

و  رفیق این سرنوشتِ ی دربارهو  ما را به توپ بستند ،ی حزبها تاکتیک

 کمپینِ ی درباره – بحث کردیم کلی کردند. میمان  سوال پیچ آن رفیق

، لندندر  حزب ی ، کنگرهیانتخابات توافقاتِ ی لهامسدوما،  ی برایِانتخابات

 .و غیره سن پترزبورگجناحی در  یِها کشمَ شکِ، هدشصادر  شعارهای

 کارگرانِ فعالِ مشارکتِبا  و العاده فوق ی و انگیزهکار با خوشنودی "

. انجام بود در حالِ ــ ندارماد ی به ک رای هیچ نامِ سفانهمتأکه  ــ بلشویک

در یی ها نشست. چندین بار انجام دادزیادی ی ها کمیته فعالیت

 کاتریج ی و در کارخانه راه آهن یِها ، در کارگاه«رتمنها » ی کارخانه

 اصلی بر ی تکیه. اما ه شدترتیب دادش  نظر ا زیرِی  کمیته خودِ توسطِ

و داشتند قوی  ارتباطاتِ رفقا که در آن تمامِ بود رتمنها ی کارخانه

 .«فریدکین»و  «واروشیلوف» ویژه، به ندبسیار محبوب بود
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رانی  سخنبزرگ  یها نشستدر  آن زمان .بود نظیر بی ناتاشادر این کار، 

کمیته  جانِو  رمقاو و من بود، اما  «نیوری» ی این وظیفه ــ کرد نمی

آالیش و با  بیانقالب،  اهدافِ وفادار به خوب، کامالًی ا ده سازمان بود.

تمام کسانی  محبتِ موردِ. نجیب بودو منش  بزرگ، همتا بی، استقامت

 به کودکِما  از نظرکه همیشه  آنتون به. ندددی گرفت که او را می قرار می

توجه ما به . نبود توجه داشتجهان  متعلق به اینکه مانست  می یبزرگ

اصولی نظارت  یِها کار برهمیشه و  کرد میبرگزار محفلی ، داشت

و  مشغول بود سازمانی یِها فعالیت با اشتیاق بهروز  تمامِ تقریبا ،نمود می

پرولتاریا  نهاییِ پیروزیِ تبِ دری راسخ با ایمان ی نداشت.شکایتهم هرگز 

 پر انرژییابی  کم به شکلِو داشت برای کار  یبزرگ گنجایشِ. سوخت می

 .کرد ش می متمایز اش غریب فروتنیِ حال و در عینِ بود

( 1817)در فوریه  رخ دادحزب  ی کنگرهدر انتخابات  بحثِهنگامی که "

کرد رد آن را قاطعانه ، انتخابی مطرح شد نامزدِ به عنوانِ در ابتداو نام او 

باید  واالدیا مثالً ،کارگرانکی از ی  ای  نوریی  ای  ماکسیم» که داشتبیان  و

و  مشکل را حل کرد ورینی  و من  یِگیر دستبا  یتزار پلیسِ. «دنبرو

 ."فرستاد به کنگره( را وروشیلوفولودیا )و وُ ناتاشا لوگانسک گروهِ
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 اش اقامت یِها سالدیدار در  نخستیناز  پسرا  لنینلندن،  ی در کنگره

بود.  ها بلشویک رهبرِ حاال لنین. دید 1811تا  1814در  پاریسدر 

 سیاسیِ از خطِ سخنان نایدر   ناتاشاشنید،  را او ی العاده فوق سخنانِ

ت کادِاز کارگران باید " شعارِ اعالمِ باکه  منشویک مرکزی  هکمیت

 نیز و   "پشتیبانی کنند بورژوازی لیبرال( حزبِ ــ مشروطه تِدموکرا)

داران  از زمین مالکیت سلبِبرای  ها درخواست برای خنثا کردنِتالش 

خودشان ها  منشویک؛ پرداختگری  انتقادِ ویرانبه  غرامتِ پرداختِ بدونِ

که  را آن، او این اصلدر  هکی انسخن. خیلی خوار و زبون کرده بودندرا 

 پرولتاریا و دهقانان دموکراتیکِ عنوان دیکتاتوریِ تحتِانقالب در روسیه 

 انقالب ست که رهبرِپرولتاریااین که  ؛ وتشریح کردپیروز خواهد بود 

بزرگ  پردازِ ک نظریهی نه ما در حزبِ ناتاشادانیم،  طور که می . هماناست

بود و  تمرین و آموزش متخصصِاو  که بل جنگی فنونِ و نه متخصصِبود 

را  اش ، درکاشتگذاو  بری ا فوق العاده تأثیرِپنجم  ی شک کنگره بدونِ

 مبارزِک ی  تبدیل به گی زنده ی و او را برای بقیه تر کرد بیش از بلشویسم

 .کرد راسخ لنینیستِ

 که بخش لذت احساساتِ شدند. تصورِدر کنگره پیروز  ها بلشویک

. او مشتاق بود به نیست بود دشوار روسیه برای ناتاشا آوردِ دست

 گزارشِ مایل بود ناتاشا. دبرگرد رتمنها ی کارخانه کارگرانِ و لوگانسک
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که  یا انقالبی یِها فعالیت و بدهد ها به آن  نماینده خود را به عنوانِ

به  دوباره یتر بیش با شور و شوقِ را اش را وقفِ آن کرده بود گی زنده

را زیر نظر دقت کنگره به پلیس  ی اداره، این در خاللِ. دست گیرد

 هیچ، از کردند یرا تعقیب م گان نماینده ها آن خارجیِ . عواملِداشت

 هنگامِ به در مرزشان،  یگیر دستو  ها آن نام واقعیِ کشفِ برای یتالش

 برایو  در امان ماند ناتاشاحال . با این کردند دریغ نمیبه روسیه  ورود

 ماند. «فوخارک»در  مدتی را، اش رد پای گم کردنِ

، از ارتباط داشت لوگانسک حزبِ ، با سازمانِجا در آن گی زنده کنارِدر 

 وروشیلوف. فرستاد دوستان آدرسِ یی بهها و نامه ی دیگر بهره جستنام

 نوشت که ناتاشای به ا گشته بود، نامهباز لوگانسکبه ، که فورا (وولودیا)

داری  پلیس نگه ی اداره بایگانیِدر  از آن کپییک ) کشف و ضبط شد

 (. او در این نامه نوشته است:شد

 ی خانه به چرا که. استبسیار خطرناک جا  ات به این مدنمن، آ به نظرِ"

کشف شده متعلق به که یی ها کتاب ه. او گفتاند ورش بردهی ایوانویچآکیم 

ما  ی خانه. اد نبردهی توانم ثابت کنم که پلیس تو را از می. است تو بوده

، بنابراین پلیس هستیم ظنِسوء موردِ و م مدت تحت نظر استاتم

 ."خواهی شد گرفتاردرنگ  بی
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 . اوامید شد ناتلخی بود به  لوگانسکاز این که عاجز از بازگشت به  ناتاشا

اش  یها فعالیت ی دیگری بیابد تا به ادامه یِکارگر ناچار بود مرکزِ

 نفت صنعتِ بزرگِ مرکزِ ،باکوو سپس به  مسکوبه  مدتی . برایبپردازد

 داری به سرمایه  اِکاترینوسالوو  دانبس فلزیِ ، در صنایعِباکو. در رفت

 حیاتیِ رگِ شاهکه نفت  اما در صنعتِ، رفت کرده بود شکل وسیعی پیش

سرازیر  اش صاحبان جیبِبه را ای  العاده فوق سودِ و تزاری بود امپریالیسمِ

ترین  ناک در وحشتهنگفت  ثروتِ این تولیدگرِ یِ، پرولتاریاکرد می

 باکو در انقالبی یِها که فعالیتدر حالی  .دنمو می گی زندهممکن  شرایطِ

 انقالبِ در تاریخِی را ا صفحات قهرمانانه باکو و پرولتاریایِ نو پا نبود

 .ثبت کرده بود کارگر ی طبقه

به  که داشت بر را در ملیتهفده  کارگرانِ بود کهاین  باکو غریبِ گیِ هویژ

، ها منشویکو  ها بلشویک. عالوه بر گفتند سخن می گوناگونی ها زبان

 ی طبقه به منافعِ ها منشویک . خیانتِداشتوجود نیز ملی  بِحز چندین

موجب  ها منشویکو  ها بلشویکبین  بسیار سختی را کشِآکش کارگر

 .شد

نفتی  یِها . میدانبودو دشوار  بغرنجبسیار  یحزب گیِ زندهشرایط کار و 

بودند.  پراکنده باکودیگر و از  کی  بسیار دور از یِها در فاصله

 خطرناکی مسئولیتِ کارگری محافلِ برگزاریِبرای  انهشب یِها روی پیاده



 ل. کاتاشوا

41 

اریک بود و ت جا . همهداشتند ضد شورش گاردِنفتی  یِها بود. دکل

قرار چاقو  ی ضربها ی  ک گلوله وی هدفِ یگذر که ره نبودبعید و  خلوت

 .گیرد

 ک محفلِی خود به مسیرِ. در داشت یناک بسیار درد تجاربِ اغلب ناتاشا

 گوییِ ناسزا با راه آهن ی محدودهدر  «رودوکوچرنی گ» عنوانِ باکارگری 

 بگیری!را از ما مان  سران هم  خواهی می تو...  تو": شد مواجه زن تعدادی

 !" ... خواهیم دادنشان ت به

 زنانمانعِ تاثیرگزاری بر  با، اغلب حزب و به طور کلی ناتاشادر آن زمان، 

 گونه این شایدکه  داشتند. برخی از رفقا عقیده دست به گریبان بودند

شد  سبب سواد بی از زنانِ برخی توسطِمشابه  یِها و کاراحمقانه  اعمالِ

ی بزرگ ها کی از چهرهی  به و را آغاز نمایدزنان  کار در میانِ وکه ا

رهبران  ــ انده سازمان نخستین شمارِاو در  سیاسی تبدیل شد. نامِ

 ی طبقه صفوفِ تقویتِبه که کسی ، بودروستایی کارگر و  زنِ ها میلیون

 .پرداختسوسیالیسم  ایبندر مبارزه برای قدرت و  کارگر
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 زن روز جهانیِو  ناتاشا

دوباره  ناتاشا 1818 مارسِ آغازِ. در سیاه آغاز شد وقایعِ یِها سال

دعوی  ی اقامهاما  افتاد.زندان  ک سال بهی  برای حدودِشد و  گیر دست

 حتاکه  تنظیم شده بود ناشیانه چنانتزاری  مقاماتِ از سویِاو  علیه

نه شک و  ناتاشادشوار  یِها . در آن سالکرداو را تبرئه  یتزار دادگاهِ

 خیلی زوددر سن پترزبورگ  گی زنده. دادنبه خود راه   دلی دوتردید و نه 

 .مسلم کرد روسیه انقالبیِ جنبشِ سریعِ احیایِرا در او  راسخ ایمانِ

پیدا  ها بلشویک کارزارِ هیاتدر  یمهم گاهِ جای ناتاشا، 1814 در دسامبرِ

 دبیرِ سر را به عنوانِ اوجای  «مولوتفو. م. » یِگیر دستپس از  کرد.

در  او یِها فعالیت پراودا مشغول در یِگرفت. رفقا پراودا ی تحریریه هیات

 :دهند میشرح گونه  اینرا این پست 

 پیوست. او دبیرِما  ی تحریریه هیاتبه  1811در  ساموئیلو وارفیق "

بسیاری از . ناپذیر بود گی خستهپر انرژی و  کارگرِ کی  تحریریه و هیات

 نامِ با باقیو  امضا بدونِ ها بسیاری از آن ،نوشت او می خودِرا مقاالت 

را  اش ، مقاالتبود نواخت کی تا حدودیاش  سبک چند هر. ندمستعار بود

و نوشت  می و در سطحِ خوانندهبرای توده درک  ی قابلِا همیشه به شیوه
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ح بود مطرپرولتری  ی و مبارزه گی زندهکه در ی ی بسیارها به پرسش

 ."گفت پاسخ می

 

ترین بخش از  تحریریه مهم هیات هایدر کار اریی هممقاالت و  نوشتنِ

بود.  دبیری سر او ترِ بسیار مهم کارِ. نبود پراودادر  ساموئیلو وارفیق  کارِ

 انعکاسِکه  بودی ا تنها وسیله تقریباً کارگران ی روزنامهدر آن روزگار، 

. صدها نفر از ساخت میرا میسر  ها کارخانه کارگرانِ و احساساتِ صدا

 روزنامهبه دفتر  شانو خود روزنامه فرستادند بهیی ها نامهکارگران 

. کارگران ودشده بعسل  ک کندویِی  مثلِ روزنامه محقرِ . دفترِندآمد

، در اعتصاب یِها کارخانه گانِ نماینده: شدند دسته وارد می دسته
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 و کارگرانِ ی منتفعها الیستیسوسی کارگری، ها اتحادیه گانِ نماینده

. بازگو کنند خود را گی زندهکار و شرایط  آمده بودند تانیز  ها کلوب

 ی پراودا"برای کوچک  در مبالغِ ها در کارخانه کارگری یها انجمن

 .آوری کرده بودند پول گرد "محبوب ما

 به امکانِو پاسخ  شان یها شعر برای بررسیِ تابی بیبا  شاعر انِکارگر

 دادخواهی به دیوانِ گوییکارگران اغلب  ماندند. منتظر می  ها نآ رانتشا

خواستند  میا ی و گفتند  می فرمایی قلدررکاو  رییس، سرکارگر از، اند هآمد

مشاوره  کارفرمایان کارگران در برابرِ دفاع از حقوقِ گیِ گونه هچ در موردِ

بومی خود  روستاهایِ و اختالفاتِ گی خانواده مشکالتِ چنین هم. بگیرند

  کردند. را بازگو می

بود که دلیل به این  ست وها آن خودِ ی این روزنامهدانستند که  می ها آن

داده  گوششان  به حرف، شد می استقبال جایی که ازشانآمدند،  می

برای . رسیدند خواه می دل ی به نتیجهزمینه ا چند ی ک ی  و در شد می

. کردند میازدحام  روزنامه هر روز جلوی دفترِمردم  انبوهِکه همین بود 

 .داشتصد بازدید کننده در روز وجود ا چهارت صد سی در حدودِاغلب 

در ا ی  و ندآمد می ا بعد از کارشان در شبی  ،ناهار ی در فاصله ها آن

، کاران تراش ،انپوش ژنده ــگریختند میاز کارخانه  کاری ساعاتِ
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ی ها لباس با، کارگران دکوراتورها، ها بنا ،گران درود، ها گران، مکانیک آهن

 ی تحریریه ترِدف. همه به جبین عرقِ و وتنباک ، نفت،رنگ روغنی، با بوی

. داشتند آمیز دریافت می سخنانی محبتو آمدند  میکارگران  ی روزنامه

 سیستمِ در موردِ کارگران هنجارشکن اما قوی از زبانِ خودِ یمقاالت

ی خطر زنگِانگار که  ؛شد چاپ می دیگر موضوعاتِا ی و ها برخی از کارگاه

را به جدیدی  ارانِی  گان و هکنند ، بازدیدآمده ا درصدبه کارخانه  تمامِ در

 .کشانده است دفتر تحریریه

ماهر  غیرِ ک کارگرِی  ای  گر آهنک ی  ا آشپز،ی  شوی و رخت زنِک ی  اغلب

سپس . اش بگوید مشکالت ی درباره "روزنامه" تا به آمد می یحترابه 

  شان را یها گفتهو  ندنشست می ها آن کنارِ سردبیر خودِو  روزنامه کارگرانِ

باز گوینده را  کلماتِ تا عینِ نمودند شان را می و سعی کردند ادداشت میی

 .نویسند

زنی  . هر کارگرِندآمد هم که زنان شدخوشحال  وقتی به خصوص ناتاشا

 مند عالقهالعاده  فوقآمد او را  میخود  گی زنده ا داستانِی  که با مکاتبات و

 .کرد می
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کارگران در  خشمِ ومشکالت اندوه و از عظیم اما ناتمام  یاین روایت

را کوچکی از آن  بخشِتنها  توانست می روزنامهو  داری بود سرمایه جهانِ

 .منعکس کند

خود در  برادرانِبه که بودند  انیشکن ، اعتصابندآمد از دیگر کسانی که

کسانی که ، رفته بودند داری سرمایه مبارزه خیانت کرده و به سمتِ

 .نگه داشته شد 2پراودا ی روزنامه دراستهزاء  شان برای نام

ی را بایکوت انخائن چنینرحمانه  افته بیی سازمان در آن زمان کارگرانِ

که  یشکن که اعتصاب ی اتخاذ کردند مبنی بر اینو قانون کردند می

 ــ کارگران ی روزنامه ــ پراودا باید در ستونِکند خواست توبه  می

 .کند  عمومی تقاضای بخششِ

 لیسِ چکمهو  ها لیس کاسه ،ها خبرچینو گان  کنندهسمع  استراقِ

، بخششی نداشتهیچ  در برابرشان پراوداکسانی که  ی همهکارفرمایان، 

 نامه توبه و نامه تکذیب نتشارِا درخواستِ زدند تا زنگ میتحریریه  دفترِ به

ی کارگر یِها خانواده در بینِ را ها آن پذیرشِ"که  یا درخواستی  و دنکن

، فراموش گذشته ها گذشته این که گذشته را با عنوانِ و ممکن سازد

                                                            
 

کرد.این روزنامه  کاری می ی سیاسیِ روسیه که با حزبِ کمونیستِ فدراسیونِ روسیه هم روزنامه 2

 توسطِ انقالبیونِ روسی تاسیس شد. ۹۱۹۱در می 
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کار  ای عمالً چنین نامه انتشارِ خودداری ازاوقات گاهی  ."کنند

را به راستی  ها ساخت و آن ممکن می ی را غیرِا در هر کارخانهشان  کردنِ

 .کرد میمطرود  تبدیل به جذامیانی

 گی زنده در شرایطِی خطی ها نسخه ــ مطالب و کوچک روزنامه صفحاتِ

در  بسیار کوچکی یِتنها فضا .العاده بود فوق ــ کارگری ی و کار و مبارزه

رفته رفته  ها نامه نای ستونِ. اما اختصاص داشت ها نامه به توبه روزنامه

 خسته از انتظارِشکن  ک اعتصابیه شده بود ک ها و بار ها باربزرگ شد. 

تقاضا از او د و مآ می سردبیر بار به دفترِ ی اشک، با چشماناش نامه چاپِ

در آینده  داد که قول می و ،چاپ کند تر سریعاش را  که نامه کرد می

 سراغِبه  ناتاشا. بجنگدرفقا  ی به شانهو شانه  کاری را پیشه کند درست

را خارج  «یا نامه  درد»چنین که  دکر می و اصراررفت  می "دن" ویراستار

طور که به  و همین "ابرای فرددقیقاً ". کندو چاپ تصحیح  از نوبت

من به آن مرد قول دادم که انجام " :گفت رفت می ش می دفتر خود سمتِ

صدا  "دردها درِما"به شوخی او را  مهاش در روزنا کاران . هم"شود می

 .نامیدند یم "خانه توبه" ش را و دفترزدند  می

به هر  .شد جمع می ناتاشا کوچکِ اتاقِ درمردم  عظیمِ اجتماعِ این تمامِ

 .داد گوش می سوزی و مالیمت ، دلترین توجه با بیش کننده بازدید
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 برای جلبِو گفت  به نرمی سخن میهر کارگر  با ک دوستی چون هم

 .کرد تالش می مان و حزب پراودا هب وا پاتیِسم

چاپ مجله  در دفترِ اش کارخانه ی بارهک کارگر دری ی  مقالهگاهی اوقات 

زیاد  حجمِفضا و  با توجه به کمبودِ یخیرتأ. چنین ماند میباقی نشده 

از ترسان احتماالً نویسنده، ک ی  . اما زمانی کهبودناپذیر  اجتناب مطالب

 و گرفت تماس می، چاپ نشدهدقتی  بی اش به دلیلِ همقالکه این 

 سراغِداد، به  مینشان را دردی  هم نهایتِ ناتاشا، کرد یی میجو و پرس

 .شودتسریع  مقاله رفت و اصرار داشت که چاپِ می ویراستار

بسیار دشوار و ناخوشایند بود. در آن  ی وظیفه کی  او وظایفِ در میانِ

با  پراوداباید  اش را تاوان کرد، توهین میکه به تزاریسم  یا مقالهزمان هر 

 .داد می روزنامه توقیفِسردبیر، و در نهایت  یِگیر دست، جریمه

جریمه  پرداختِ . عدمِنداشتجریمه وجود  پرداختِ برایی ا هیچ بودجه

 که واقعاً  از حزب سه ماه زندان برای سردبیر. اگر رفیقِمترادف بود با 

حزب رفت،  میبه زندان  کرد ی میویراستارروزنامه را به خوبی 

ین تر به. عالوه بر این ی برای این کار نداشتا شایسته انِویراستار

 د.کردن می گی زندهدر خارج از کشور  مان به اجبار گانِ هنویسند
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، واقعی انِویراستار حفاظت از برایِو  روزنامه یِتعطیل از گیری پیشبرای 

به  شان را خود نامِ ها . آنکردند می مان اریی گزین جای عنوانِ ابکارگران 

 تندی ا مقاله. کردند میویرایش  گروهی دیگرکه  ، در حالیدادند روزنامه

 .بیفتندبه زندان  ها آن ی که همهد ش می باعث کارگر ی طبقهدر دفاع از 

 کامالً ها آن ی همهنه . اسمی در ارتباط بود انِویراستاراغلب با این  ناتاشا

 به زندان دلیلِ از یکامل درک به طورِ نهو داشتند طبقاتی  تعصب

 ، برایِی نداشتندا چارهکار بودند و  بی چون ها . برخی از آنشان افتادنِ

 بهکه زمانی در مدت  ما در ماه پرداخت همان بیست و پنج تا سی روبل

 .آمدند می افتادند میزندان 

 ها با آنها و بارها بار ناتاشا. شدند این افراد متزلزل میگاهی  طبیعتاً

. البته، کرد ادآوری میی  را کارگری ی روزنامه اهمیتِ د وکر میصحبت 

با زندان و شما نویسیم  ما مقاله می": مینیست که بگویپسندیده خیلی 

 فراوان دردیِ هم بایست با می ها آن ."به ما لطف کنید آن رفتن به خاطرِ

 ترغیبِ ها آن. الزم بود شوند  تشویق کارگری ی روزنامه اهدافِ برایِ

 ها . برخی از آنبپذیرندرا رفتن  زندان ناخوشایندِموضوعِ  تا، دنشو اخالقی

این  رویماه  ینچند ناتاشا. مدت محکوم شدند ی طوالنیها به حبس حتا

 .دشوار کار کرد مسئولیتِ



 بلشویک دهِ سازمان زنِ؛ناتاشا

51 

. کارگری داشت یِها توده ذهنِ بری ا العاده فوق نفوذِ پراودادر آن زمان 

 آغازِکه در را تربیت کرد بلشویکی  گانِ هجدیدی از خوانند نسلِ پراودا

ها  آنروحی در  ؛دادند منجمدی را تشکیل می ی ، توده1817انقالب 

بسیاری در  . رفقایِخوردند گرههم به  ینآهن انضباطِک ی ا بو دمیده شد 

را در  هاکارخیلی  بود که نبضِ ناتاشا. اما جستند شرکت می پراودا کارِ

 و کارگرانِ کش زحمت یِها توده عظیمِ خیلِ نِمیا. در دست داشت

برای نخستین بار که را   کارگری یِها مشتاقانه گروه، کرد کار می انقالبی

روزنامه این در  اش ، و موقعیتکرد مالقات می پیوستند میبه جنبش 

 داشته باشدمستقیم  تماسِ ها از آنبسیاری  داد که با  فرصت را به او می

 کند. بلشویکی یِها مشی خط ی شان را متوجه ذهن و

ک ی را به عنوانِ اش شگرف تواناییِ ناتاشا، زنانِ کارگر برابرِ در ویژهه ب

 نقشِ در روسیهروزِ جهانیِ زن  دهیِ سازمان. او در نشان داد هد سازمان

 دفترِ به ناتاشااین بود که از زمانی که جالب  . واقعیتِرو داشت پیش

 در اتاقِ وا. آمدند می پراودا به دفترِ تر تر و بیش بیشزنان  روزنامه آمد

 جنبشِ در زنانِ کارگر حضورِبرای  و نشست میدر دفتر  اش کوچک

 .ریخت هایی می برنامه کارگر ی طبقه گانیِ ههم
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روزِ جهانیِ زن روسیه از  زنانِ کارگرِبود که  1811 تنها از سال

 کم و بیش یِها سازمانو از این تاریخ است که  ندافته بودی آگاهی

شروع به جهان  سراسرِ کارگرانِ مانندِ زنانِ کارگر. گرفت شان پا منظم

کارگر در سراسر  یِدیگر رفقابا  خود گیِ ههمبستبخشیدن به  تحقق

این و است رهایی از فقر  گی راهِ ههمبستدریافتند که  ها ، آنکردند جهان

پرولتاریا در  ی طبقهکه  شود عملی میزمانی  زنانِ کارگر برایِ خواسته

نگه برای . با این حال، ی برسدپیروز بهدار  سرمایه ی مبارزه با طبقه

کرد آن  که تالش می کیمنشویبایست با  جنبش مینفوذمان بر  داشتنِ

 .کردیم آورد نیز پیکار میدر  داری سرمایه احزابِ ی سلطهرا تحت ِ

روزِ جهانیِ نخستین  دهیِ سازمان برایحزب  بزرگِ کارِ در ساموئیلو وا

خودشان را به رسمیت  روزِ زنانِ کارگر تا ؛مهمی ایفا کرد نقشِزن 

 افقِ و کرد ها تالش زنان طبقاتیِ آگاهیِ برای برانگیختنِ ؛بشناسند

. او جهانی گسترش داد گیِ ههمبست درکِ ی لهامسبه  دیدشان را

این شاخه از  صرفِرا به ویژه  داشتش چشم بی ی انهی خالقها تالش

 .کردحزب  ارِساخت

انقالبی،  فعالیتِ ی تجربه در زمینه ها با سال بلشویکی مصمم به عنوانِ

هشیارانه به موضوع . داد بلشویک سازمان هدافِا مسیرِاین کار را در 

 اغلب از رفقایِو  کرد فکر می کار دهیِ سازمان طرحِ به، شد مینزدیک 
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 به تقویتِخدمت  را در جهتِ کار و جست باره مشورت می در این پراودا

 . کرد هدایت می انقالبیِ ی طبقه ی مبارزه اصلیِ جریانِ

. کرد بحث می رفقابا  زنان ی مجله انتشارِ موردِدر اغلب  ساموئیلو وا

 گروِدر  چنین همکارگری در روسیه در این زمان  جنبشِ اساسیِ احیایِ

 ها آن. بوداین جنبش  حاضر در زنانِ کارگر رو به رشدِ منافعِ بازتابِ

شرکت  بیمه جنبشِ ی واعتصاب ، در جنبشِیی بر پا کردندها اتحادیه

ند و رفت  یماه مِ کمی  روزِ ، به تظاهراتِندنوشتبرای روزنامه ، جستند

زنان  جنبشِ موثر با ای به گونهممکن بود که  غیرِ پراودا. برای غیره

زن "ی  نشریه انتشارِ ساموئیلو وا رویایِترین  بزرگ. ارتباط برقرار کند

ساموئیلو که باید گفت و  پیوست ، این رویا به حقیقتها بعد. بود "کارگر

را بر  اش یها او تالش ؛افته بودی  خود را فعالیتِ راستینِ ی حوزه وا

 زنان برایِ عالی مشوقیو ده  سازمان چونو  کردزنان متمرکز  جنبشِ

رشد و  سببِ فعالتِ او در این حوزه و کرد در این حوزه فعالت می بود

 . شدانقالب پس از  ارتقای او

و در  پراودا قانونیِ غیرِ فعالیتِ ی کسانی که او را در دوره ی همه

 یفریاددانستند که این  می دیده بودندزنان پس از انقالب  یِها کنفرانس

 . است ی ذاتیِ او واقعی و جوهره
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، گیری کند تصمیم زن کارگرانِ ی گرد آمد تا دربارهحزب آن که پس از 

 جزیی از که حاال زنانِ کارگراز  یگروه راهِ ، به هماش ذاتی با شورِ ناتاشا

س. م. پازنر، پ. ف. کودلی و ) و تعدادی از رفقای بلشویکبودند حزب 

 . را آغاز کردروزِ جهانیِ زن  تدارکِ ،(دیگران

مدافع  لیبرال فکرانِ گروه از روشنک ی به درخواستِ 1811در ژانویه 

منتخبی که تأیید شده  زنانِ کارگرِ ای آموزشِی برا کنگرهداری،  سرمایه

 "مرد برتری"بحث در این کنگره،  موردِ اصلیِ برگزار شد. موضوعِ بودند

و  افتی دست یبزرگ نتایجِ به توان میدر این رابطه نوشت که  پراودابود. 

در  که بلدر این کنگره، اما نه شنیده شود،  انزن یِها توده واقعیِ صدایِ

 دهی شده است.  سازمان پراودا توسطِ کهروزِ جهانیِ زن 

 از بود پرشور یدرخواست ،زن خطاب به کارگرانِ پراودا ی نخستین مقاله

، برای تبدیل کارگر ی طبقه کارزارِ روسی برای پیوستن به صفوفِ زنانِ

 . جهانی کارگریِ انقالبیِ جنبشِ مندِ قدرت جریانِشدن به بخشی از 

اش  یهـا  سـتون در را  یمنـد  نظام یِها یشکن سد پراودا، مقالهپس از این 

ایـن کـه   و روزِ جهانیِ زن  وظایفِ ی بارهمقاالت در ک سلسلهی  .ادامه داد

خـود   روسـیه آن را بـه عنـوان روزِ    زنـانِ کـارگرِ   شود تـا گونه برگزار  هچ

فرصتی برای  چنین همروزِ جهانیِ زن نخستین . شد چاپ ،کننداحساس 

 شد.  نیروهای ما تصور می بررسیِ
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 . اختصاص داد "زنان کارِ" به ای جداگانه ک ستونِی  پراوداین هدف، همبا 

 

علمـی   ی خانـه  کتابیک "عنوان:  تحتِدر نشریه به وجود آمد  فهرستی

زنـانِ   شـرایطِ  ی ی دربارها نامه . پرسش"زن ی لهامسزنان و  کارِ. اجتماعی

 پـراودا . تنظیم شد پراودا توسطِی مختلف ها و شاخه ها در کارخانه کارگر

ــدادی از    ــب تع ــین ترتی ــه هم ــاتب ــه اجتماع ــا و اتحادی ــارگری  یِه ک
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و  پـژوهش بـرای  را ، نساجی، و غیره( سازی سوزن کارگرانِ یها اتحادیه)

 . تمـامِ تشویق کرد پراودابه  ها داده فرستادنِو  زنانِ کارگر شرایطِ بررسیِ

متمرکـز   و غیـره  در صنعت شان گاه جای زنان، طبقاتیِ گاهِ بر جایتوجه 

 و بخـشِ  "زنـان  کـارِ " سـتونِ ، رسید طور که مطالب می همین .شده بود

 .شد چاپ می پراودادر  مرتب به طورِ، "زن جهانیِ برای روزِ"جدید 

بود )که  در حالِ رشد داری سرمایه تهاجمِ طبقاتی که در برابرِ ی مبارزه

دومای به  "قانون اساسی" شرایطِ ی انفعالی، در تطابق با دورهدر این 

 بسیاری مشخصِروشن و  مطالبِ، (بود بسیار موفقژوئن  سومِاصطالح 

 نساجیی ها کارخانه به. تحریم آورد ارمغان میبه  زنان برای ستونِ

و  گشت ها مزد دست منجر به کاهشِموجود ی ها . بحرانکشیده شد

 ."درآمد کسب کنید ها خیابان کنارِ از"زنان گفته شد کارانه به  طلب

 . اعتصاب کردند« الفرمه» ی کارخانه زنانِ کارگرصد تن از  هشت

 برای اینعالوه بر  و کردآوری  جمعاین مطالب را  ی همه ساموئیلو وا

متمرکز  لهامساین  که بر رویِ نوشت بسیاری مقاالتِ "زنان ستونِ"

و  زنان است به سودِ عمیقاً چه روشی موقعیتیدر چنین  کهد بودن

 افزایشِ بادر مبارزه  زنان اعتصابات و نقشِ ی نتیجهمسائلی از قبیلِ 

 ی لهامس در قبالِدولت  توجهی( )بیی ناز و غمزه و گی زندهی ها هزینه
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 استخدامِقانونی در دوما برای  ی ک الیحهی  ی برای ارائه اش هدفو  زنان

 . کرد مطرح می ار ها کارخانه زن در بازرسانِ

موجب شد  ،شان یها به سازمان زنانِ کارگر کارفرمایان برای جلبِ تالشِ

برای  را زنانِ کارگردر آن  و بنویسدآتشین  یا مقالهگینانه  خشم ناتاشاتا 

 ــ ی کارگریها اتحادیه ــ خودشان طبقاتیِی ها پیوستن به سازمان

 . فراخواند

مخفیانه  به طورِپیوسته و باثباتی  تدارکاتیِدر همان زمان، کارهای 

 . تعدادِانجام بود در حالِ حزب مخفیِ تشکیالتِ زنانِ کارگرِ توسطِ

آماده  زارش وگ ی تهیهبرای  ــ بلشویک حزبِ کارگرانِ ــ زنانزیادی از 

فعالی که حاال دیگر بسیار  زنِ از بین کارگرانِانی ران سخن ساختنِ

 از مطالبِ (پائولو وا و غیره بافنده، یبرجسته شده بودند)الکسیوا

و  ها ی کارگری، کلوبها ، اتحادیهها نشستاز  پراودا ی گردآوری شده

در  یفعال شرکتِ ناتاشا. کردند استفاده می یکارگر مختلفِ اجتماعاتِ

 زنانِ کارگر، زن جهانیِ روزِنخستین . به این ترتیب در داشت این کار

 گی زندهاز  برگرفته منسجم مطالبِو فصیح پر از  پر شور ییها رانی سخن

 نشان دادندو را افشا کردند  زنانِ کارگر استثمارِ عمقِ وایراد  شان کاری

 آن از حتا، محرومو  اند بوده مظل تحتِمضاعف  شکلیبه گونه  هکه چ

 . بودندمرد برخوردار  که کارگرانِی حقوق ناچیز
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 پراودا اتِ. تحرکشد میجدید( نزدیک  در تقویممارس،  7فوریه ) 41

که  ها . گروهی از لیبرالرا به تکاپو واداشته بود کارگر ی طبقه دشمنانِ

راه  پراوداعلیه ننگینی  کمپینِکردند  میرا منتشر  "رو پیش زنانِ"

را برگزار  زن روزِی هم گاه دانش افرادِکه  ندو اعالم کرد ندانداخت

 . خواهند کرد

 یزنانِ کارگرگی از  هبه نمایند شدید یبا تعصببا اطمینان و  ساموئیلو وا

به این  گرفته بودندروزِ جهانیِ زن برای شرکت در قطعی  که تصمیمِ

 تاکتیکی نشان داد خطِ "رو پیشزنان " ی حمله. گفتاسخ پ ها نیستیفم

دنبال  ها بلشویک سطِتو زنانِ کارگر یِها توده دهیِ که در سازمان

پا انقالبی  مارکسیسمِ شدت با توجه به اصول و روح و روانِبه  ،شود می

 . گرفته است

تثبیت روزِ جهانیِ زن نخستین  ی که به عنوانِتاریخ – 1811فوریه  41

 پلیس برای برگزاریِ مجوزِ دریافتِ شنبه بود. به منظورِ کی  ــ شد

(، 1811 مارسِ 2 مشروطِ جلسات در این روز )با توجه به مقرراتِ

 گرفته شد.  "علمی نشستِ" جلساتِ تصمیم به برگزاریِ

زنان و  ی عالقه میزانِ و دیدنِ 1811در سال  پراودا یها شماره بازنگری

ک کارگر ی  آغاز،. در آموزنده خواهد بود ،این روز هبی کارگر مردانِ
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 سختِ ( از شرایطِشود فاشاش  نام یدترس میشاید که  یزن رِکارگ)

 دخترانِ توسطِآزار دیدن کم، از  مزدِ دست از ،نویسد می زن کارگرانِ

از  دیگری زن ، کارگرِبعدچند روز  .و غیره سرکارگر توجهِ موردِ کارگرِ

در . (آمده بود ناتاشا)ظاهرا او به دفتر  نویسد میمان  برای همان کارخانه

 . رخ داد اعتصاب اعالنِپس س، و خواندیمرا ی اعتراض سخنانِما  ابتدا

 ، در ابتدا کارگرانِپیوستند به ما می زنانِ کارگراز  یجدید سطوحِواره  هم

 زنانِ ،شوی رخت ، زنانِسازی سوزن ی اتحادیه سپس کارگرانِو  نساجی

  .و غیره دوز کاله

الستیک خارج از جنبش  زن در صنعتِ طوالنی کارگرانِ یبرای زمان

 هگسترد متعددی از مسمومیتِ مواردِ 1812 دراین حال  با. ندباقی ماند

الستیک  صنعتِ یِها کارخانهدیگر و  «انگل تری» الستیکِ ی کارخانهدر 

بر روسیه  ی همهدر که  بل پترزبورگ سننه تنها در را  پرولتاریا خشمِ

 . انگیخت

 قانونِ" حوادث تحتِ در برابرِزنان  شدنِبیمه  مشمولِبرای  یابتدا، تالش

 دهیِ سازمان ی برایِابزار این در واقع، صورت گرفت "کارگران ی بیمه

ره پارا  ی بیمهها و فرم نمودهاین کار خودداری  ازبود، اما زنان آنان 

صنایع دیگر  از زنانِکه خاطر این ، نه به زمینهدر این  ها آن . رفتارِکردند
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 در فضایِ یکار با اضافه بود که دلیلکه به این  بل، ی داشتندتر به شرایطِ

انه روز روبل درآمدِ ۹  کوپک تا 71تنها  توانستند می کارخانه مملو از دودِ

کوپک  ۰۶حداکثر نساجی  کارگرانِبرای مثال که  ، در حالیداشته باشند

 ها آن . اما نگرشِبودروبل  14 ماهیانه مزدِ دست متوسطِ و آوردند می در

 مطلقِ گانِ هاین برد حتا، تغییر کردروزِ جهانیِ زن  پس از موفقیتِ

بسیار و  با شگفتیِ ها : آنسر باز زدند خود اربابانِ اطاعتِ ازسرمایه 

 . کردند شروع به اعتراض و تهدید به اعتصاب ،انزجار از کارفرمایان

کرد که  مشاهده می رویندهعمیق و  یو شور و شوق هیجانبا  ساموئیلو وا

 در حالِنوپا  انقالبیِ ، ارتشِپراودا مراقبتِو توجه  ی در سایه گونه هچ

گی قرار  هستم و برد تحتِ ها سالبرای  کهی زنانِ کارگر ورشد بود 

 . اند برخاستهاکنون بودند،  گرفته

 ، که تباه شد  گی زندهو  خرسندیبا 

 ، بودی گی هبندی ها زنجیر در بندِ ها سال

 شکستیدر خود سر خم کردی،  ها سال

 نادانی زیستی گیِ تیرهدر  ها سال

 گرفتند ات گرانه به سخره ستم ،اربابان ها سال



 بلشویک دهِ سازمان زنِ؛ناتاشا

61 

 ...تو گیِ بنیه گرم از سستی و بی دل

  گی زنده . در کتابِشدشکسته  افسوناما 

  را خواهیم نوشت ات پیروزی داستانِ

  تاَ مسیر بگذارزن.  ، کارگرِزنیم جسورانه مارش می

 . نورانی شود آزادی با مشعلِ

  ت خواهد بوداَ اوری  مرد کارگرِدانم که  می

 . شایانو  واردش ی در این مبارزه

 «والودینسکی ایلیا»

اختصاص روزِ جهانیِ زن به  1812ــ1811در سال  که  پرولتری ]شعرِ

( 1812، سال 1برای چاپ این شعر )شماره  زنانِ کارگر ی مجله. داشت

  .شد[ توقیف

را  انتظارات ،ساموئیلو واو  پراودا توسطِ صورت گرفته فعالیتِ درموفقیت 

 با حضورِ "علمی نشستِ" پلیس شگفتیِ در نهایتِفوریه  41. در باال برد

راه  همصنایع  ی و همه ها پیشه ی همه زنانِ کارگرِاز  گیری چشم جمعیتِ

 بود.  انقالبی زنانِ کارگرِاز  یمنظم ارتشِو 
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با شاد و پر شور  جمعیتِو  افتادتکاپو به  "!بسیار دیر" پلیس از سویی

 بورسِ تاالرِ ای که گونه به .تر شد پیوسته بیش پلیس ی قرنطینه وجودِ

 . را نداشت ها آن ی همه گنجایشِ کالشینکوف

. چاپ کردبا مضمونی بسیار انقالبی  را روز این ی ویژه ای شماره پراودا

 صفوفِ اب یوندشانپو  ندگرامی داشت را روزِ جهانیِ زن زن کارگرانِ

 یا مرحله ی نشانه تبریک گفت. این روز را به عنوانِ راپرولتاریا  ی مبارزه

 کارگر ی طبقه کلِ گانیِ ههم جنبشِ را به سطحِ زنانِ کارگر که جنبشِ

به گرمی  زنانِ کارگرکه  و اشاره کرده بود نمود معرفی بود دادهافزایش 

اد ی به ی در این جلسهجدید  رانانِ . سخنندبود گفتهپاسخ  ندای آنانبه 

 ها امید همه به آن چشمِشان بر آمدند و  کار ی به خوبی از عهدهماندنی 

 بود.

 : نوشت پراودا

در  اجتماعی تمام حقوقِ ازکه  ی سرسختزن یِگیر دست حضاربرای "

رانان  سخن حال در عینِ. تصویر شد محروم شده بود ای مدرن جامعه

 تشکیالتِو  کارگر ی طبقه زنانِ جنبشِ شیارانه بینه بر تمایزِ صراحتاً

با منافع و  کارگر ی طبقه زنانِ جنبشِ نزدیکِ ارتباطِ ،زنان داری سرمایه

ه این جنبش در این کبر  ؛ وکلک ی به عنوان کارگر ی طبقه وظایفِ
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باید  عوضدر  و نباید شکافی را  موجب شودپرولتری  گانیِ ههم ی جبهه

 جاریِ ی کارگران رودخانه جنبشِ. اگر تاکید کردند دکن آن را تقویت

فرعی است که آن را با  ک جریانِی  زنان ، جنبشِماند ی را مینیرومند

  ". کند میتر  پرمایه وتر  بیشتازه  نیروهایِ

 و ها کلوبدر  "علمی یها نشست" ،کالشینکف بورسِ جلساتِ در کنارِ

 برگزار شد. نیز بلشویکی  یِها سازمان کنترلِ ی تحتِها تشکلدیگر 

روزِ مراسمِ که در آن پرداخت  وضعیتی می به جزئیاتِ پراودا ی شماره هر

 نامِ به همراهِ ها رانی سخن مطلبِ ی خالصهگرفته شده بود. جهانیِ زن 

، شناختند را می ها آن زنانِ کارگر که تمامِ نحویبه  شد اعالمرانان  سخن

 زنِ بار به جهان اعالم کرد که کارگرانِ نخستینکه برای  یجدید کادرِ

و  گری داد بی کسانی که در برابرِ سویِخود را به اریِ ی  دستِ روسی

 .کند جنگند دراز می گر میداد بی

 زنانِ گیرِ چشم واکنشِروزِ جهانیِ زن . شده بود پاسخ داده ها ندا

اپراتورهای تلفن،  مکاتباتِ پراودا. بودرا برانگیخته  کش زحمت

را و غیره  شور رخت بیمارستان، زنانِ ، کارگرانِگی خانه انِکار خدمت

ی ها از شهر کهتبریکِ روزِ جهانیِ زن ی ها پیامچنین  . هممنتشر کرد

 .نمودمنتشر فرستاده شده بود  مختلف 
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 ، آن دهیِ و سازمان کارگر ی طبقه متحدسازیِ ترین وظایفِ یکی از بزرگ

در  لنینیستی ی برای نظریهمبارزه انقالبی  نیروهایِ ناگهانیِ قیامِ برابرِدر 

پرولتاریا  انقالبیِ یِها خواسته سازیِ پسند کردن و عوام آبکی با مخالفت

  بود.

نوشت؛  پراودابرای  گوناگون یِها زمینهدر مقاالتی مجموعه  ساموئیلو وا

 ،از همهباالتر اش  پیکان نوکِ، اما کرد و منازعات شرکت می ها بحثدر 

 اظهار داشته بود که را نشانه گرفت "لوک" نامِ به منشویک ی روزنامه

، و پراودااوست و نه در قرنِ نوزدهم  زنانِ کارگر طبقاتیِ آگاهیِ ارگانِ

 دقتِو  نیرو. کند التماس می مانده عقب یِها تنها به بخش پراودااین که 

 کرداو  مقاالتاز  یکی به یخاص ی اشاره لنینبود که تاخت او به حدی 

  چاپ شده بود. پراودامارس در  14که در 

 لنین 1811 دسامبرو در بود زنان پیوسته رو به جلو  جنبشِ ی توسعه

زنانِ که در آن به فرستاد  «الیزارواآنا »خود  خواهرِ برایی ا ویژه ی نامه

 ضرورتِو کند  اشاره میاند  خاستهبربرای مبارزه  کهی کارگر

 نامِ بازنان  ی نامه ویژه با انتشارِ را انقالب جدیدِ یِها نیرو دهیِ سازمان

دهی  سازمانآن را نهاد کرد که او  و پیش نماید زد می گوش "کارگر زنِ"
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ترین اهمیت و  با بیشرا  زنانِ کارگر جنبشِ ی توسعه  واره هم لنین. کند

 .کرد دنبال میتوجه 

 
 لنین در حال خواندن پراودا

گونه  هدهد چ توضیح می "پراوداو زوستا  عصرِ"ش ا در کتاب الیزاروارفیق 

 : انجام رساندبه سر، بودبه او سپرده  اشکه برادر ی راا وظیفه

دریافت انگلیسی  زبانِبه  والدیمیر ایلیچ ی ازا نامه 1811 در دسامبرِ"

برای  یا مجله شارِانت دهیِ من باید به سازمان بودنوشته کردم که در آن 

ت ابرای هی ی رامناسب افرادِزد کرده بود که  گوش، بپردازم زنانِ کارگر

. مخفی بماند بایست له میامس ،کار آغازِ رد، اما انتخاب کنم تحریریه
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گی از خارج از  هکه به تاز ــ زمیروویچور ی به واسطهمجله  ی بعدها، ایده

 . گیری روبرو شد چشم با موفقیتِ ساموئیلو واو  ــ بازگشته بودکشور 

کار  یش از حد درگیرِب ــ بود پراودا سر دبیرِــ  ساموئیلو وادر آن زمان "

با که  نمودم میو فکر  گفت سخن می من باره با این دراو اغلب  بود.

زیاد آن را  ، اما او با شور و شوقِدموافقت نخواهد کرجدید  کارِ گرفتنِ

، و به "منژینسکایا"کردیم  دعوت را مانویراستار مینپنج. پذیرفت

بیست در  مجله ی نخستین شماره چاپِمقاالت برای  آوریِبه گردسرعت 

ی ا داشتیم که مجله. تصمیم پرداختیم ــ زن جهانیِ روزِ ــ سوم فوریهو 

  .بودمالی  منابعِ کمبودِ  عمده مشکلِ .انتشار دهیمپسند و محبوب  عامه

 .کردیمپول  آوریِ ع به جمعافتتاح و شرو پراودااشتراک در  لیستِک ی

به کلمه  ، به معنای واقعیِفرستادند به کوپک میپول خود را  کارگران

  ."کنیممجله پیدا  برای دفترِ یاتاق نتوانستیمطوالنی  مدتیبرای کوپک. 

 ساموئیلو وا تحریریه در آپارتمانِ هیات ی در نهایت، نخستین جلسه

 ی ( و به خوبی و خوشی تمام شد، اما در جلسه1812فوریه  1برگزار )

روزمیروویچ، ــ مدیره  هیاتفوریه(، پلیس از راه رسید و  17دوم )

را بازداشت ــ  منژینسکایاشب،  همانو  نیکوالیوا ساموئیلو وادراپکینا، 

 ی نخستین شماره باقی مانده بود. با این حال انتشارِ الیزارواکرد. تنها 
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زیادی را برانگیخت و تنها  شد. احساساتِ همجله با دشواری زیادی همرا

تحریریه و  هیات افرادِ شد. بازداشتِ تمامِ ها گو در کارخانه و گفت موضوعِ

تازه  ی مجله ها کارگران زن در کارخانه گسترده در میانِ یِها یگیر دست

بسیار  قرار داد و به راستی شرایطِ ی دشوار متولد شده را در موقعیتِ

افرادی که در آن کار بدون پول، بدون مخاطب، بدون  ــسختی بود 

، که عاشقانه مشتاق به انجام این کار بود، در ساموئیلو واو این بار  کنند

  .برد می سر بهزندان 

 ی در دنباله الیزارواگرفت. رفیق  پلیس سر یِها تالش اما این کار به رغمِ

 زنِ" ی مجله که دفترِ امسکایای وقتی به خیابان"نویسد:  داستان خود می

ی از مکاتبات و تبریکات به ا در آن واقع شده بود رسیدم پشته "کارگر

شجاعت و لذت که به  چون نسیمی از روحِ جدید را دیدم، هم ی مجله

تأثر برانگیزی، چنین  غییر داد. چنین شادیِخوی مرا ت و شدت خلق

ی برای ا تازه، چنین آمادگی هدفِ ناپذیری در موفقیتِ شکست ایمانِ

خاست که از  ساده و بی تکلفی بر می ی ها فداکاری، همه از آن نامه

زیادی  چنین مقادیرِ مان فرستاده شده بود. هم روسیه برای دورترین نقاطِ

اشتراک فرستاده شده بود، مبالغی که کوپک به کوپک  پول برایِ

 ارگانی که متعلق به خودِ داشتنِ کنم تصورِ . فکر میگشت میآوری  جمع
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توانستم جرأت و  سخت ریشه دوانده بود. می ها توده ست در میانِها آن

 را حس کنم.  ها این توده ی اراده

شان را با دفتر آغاز  ستمادر ابتدا با ترس و شرم  زنانِ کارگربعد از آن 

امیلیا ام  پرانرژی یارِ آمدند. به ویژه دست می پراودا به دفترِ و کردند

همان شور و  ها آن ی آورم. از همه اد میی را به آیواز ی از کارخانه لنینسا

ناپذیری  شکست دیدم، همان اعتقادِ شان می گرم را برای مجله خود شوقِ

 پاهایِ ایستادند، باید بر رویِ خود می پایِ هر مانعی رویِ که در برابرِ

 ایستادند.  خود می

و در  کردند ها در کارخانه ارتباط از نو شروع به برقراریِ زنانِ کارگر"

 تر به برای چاپِ خانه چاپک ی  دند.نموپیدا اعتماد به نفس روزنامه  توزیعِ

سرمقاله،  دوم را آماده کردم. به جایِ ی مجله پیدا شد و من شماره

زنانِ چاپ شد: رفقا،  آیواز ی کارخانه زنانِ کارگرِدرخواستی خطاب به 

 زنِ"مان  خود ی بسیار توانستیم مجله یِها و تالش ها ، با فداکاریکارگر

، زنانِ کارگرنخست بیرون آمد.  ی را به راه بیاندازیم. شماره "کارگر

 ا برای توزیعِر زنانِ کارگرماست که به مجله کمک کنیم.  ی وظیفه

، گردِ هم آوریدرا  نشریه ثابتِ مشترکینِمجله فرا خوانید.  ی گسترده

  ."از همه، برای مجله بنویسید تر بهآوری کنید و  جمع رااشتراک  مبالغِ
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 به حقیقت پیوست.  ساموئیلو وا این چنین بود که رویایِ

تزار از  پلیس و عواملِ به لطفِروزِ جهانیِ زن  گانِ هدهند فعاالن و سازمان

مندی که لحظه به لحظه در  قدرت شان کنار رفتند، اما موجِ یها پست

 توانست متوقف شود.  افزایش بود نمی حالِ

ساده، روشن و مؤجز  یزبان با ساموئیلو وا 1812فوریه  41ی پراودادر 

وظایف در  به شرحِ شد کش زحمت زنِ ها میلیونسببِ برانگیختنِ که 

 پرداخت. او نوشت: روزِ جهانیِ زن 

، که مرد نه تنها کارگرِ داری سرمایه ی گسترده ی روز به روز، توسعه"

صنعتی  گیِ زنده تر به گردابِ ش را بیش ش و دختر ش، خواهر همسر

صنعت از  گوناگونِ یِها زن در بخش هزار کارگرِ ها کشاند. هزارها و ده می

، را نشانه رفته ها آن ی همه داری سرمایهفلزی حضور دارند.  جمله صنایعِ

زنان را  مادریِ فیزیکی و مهرِ جوانی، ضعفِ کشاند و میکار  بازارِ به

شناسد.  ارزان و مطیع را به رسمیت می کارِ گیرد. تنها نیرویِ نادیده می

مشابه  آالتِ ماشین چون مردان رویِ رفتند و  هم ها وقتی زنان به کارخانه

 ی د، جهانِ جدید و روابطِ جدیدی را  با مردم در پروسهکار شدن مشغولِ

شان دیدند.  ِ شرایط کارگران را برای بهبودِ ی صنعت کشف کردند. مبارزه

 کاریِ تر متقاعد شدند که شرایطِ تر و بیش هر روز بیش زنانِ کارگرو 
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ک ی ها آن ی دهد، که همه پیوند می ها مرد در کارخانه را با کارگرانِ ها آن

 بزرگِ ی ک خانوادهی و دریافتند که بخشی از مشترک دارند نفعِ

 . است کارگر گره خورده ی طبقه افرادِ شان با تمامِ اند که منافع صنعتی

رشدِ گی و غیره،  هتاریخی، خانواد درست است که با توجه به شرایطِ"

 طبقاتیِ رود، اما بیداریِ آگاهیِ طبقاتی خیلی کند پیش می آگاهیِ

تر  بیش زنانِ کارگرشود نادیده گرفت.  زن واقعیتی است که نمی کارگرانِ

بیمه  کارگری و کمپینِ ی اتحادیه از جمله جنبشِتر در اعتصابات  و بیش

 اندازِ در کشورهای دیگر و چشم زنانِ کارگر گیِ زنده. به کنند شرکت می

تشکیالتیِ فراوانی  اهمیتِروزِ جهانیِ زن . شوند می مند جهانی عالقه

 ."دارد

 یماه مِ اولِ با روزِروزِ جهانیِ زن  نقشِ ی در ادامه به مقایسه ناتاشا

 کمپینِ 1811 در روسیه در سالِروزِ جهانیِ زن پردازد. نخستین  می

یی ها و روش زنانِ کارگر گیِ دو چندانِ برده پرتالطمی بود که دالیلِ

قرار داده بود؛ اما بنیادِ اش  شان را در رأس اهداف برایِ رهایی

 ی برای کارِ زنانِ پرولتر ایجاد نکرده بود. بنابراین در سالِا افتهی سازمان

( تصمیم گرفتند ها بلشویک) RSDLP ی مرکزیِ کمیته 1812

تری را ادامه دهند. در ابتدای سال  تر و فشرده ی گستردهها فعالیت
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 دهیِ سازمان به منظورِ ی مرکزی کمیتهنظارت  ی تحتِا ویژه ی کمیته

و  ندازی شدا پرولتری راه نواحیِ یِها زن در تعدادی از سالن روزِ جلساتِ

جلسات و  دهیِ و کارگاه را برای سازمان ها کارخانه داوطلبِ گان نماینده

 کارگر آموزش دادند. زنِ ی تحریریه هیاتنیز برای کار در 

رسید، ترتیب  ها سخنرانی برگزاریِ رفت. مجوزِ کار با نوسان پیش می

رانانی برای  جلسات منصوب شدند و سخن داده شد، مسئولینِ ها سالن

 انتخاب شدند تا شرحِ زنانِ کارگر ی اصلی، از میانِها رانی سخن تکمیلِ

بیان  اصلیِ یِها ایده تابازگویند،  ها شان را در کارخانه گی زنده مفصلِ

رانی نه تنها در  سخن دهد. موضوعاتِح و ارائه یشده در سخنرانی را توض

، که اغلب ها ی بلشویکی در کارخانهها کمیته، که در تعدادی از واحد

 فرستادند نیز موردِ کمیته می خود را برای حضور در جلساتِ گانِ نماینده

 ی از کارخانه دسته دستهزن  گانِ نمایندهگرفت.  بحث و بررسی قرار می

، نیکوالیواآمدند) می ــمقدم این کار بود  که در آن زمان در خطِ ــ آیواز

 (. لنینسو امیلیا

پیش آمنفی را داشت که پیش ی و جوشِ کار این جنبه وسعت و جنب

ک روز در نهایتِ شگفتیِ ی  فوریه جلب شده بود. 41توجهِ پلیس به 

مجله در جا که  ورش برد. از آنی روزنامه ناگهان پلیس به دفترِ حضار

قانونی بود اما این اجازه  مدیره کامال هیات ی بود جلسه "مجاز" فهرستِ
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 قانونیِ تحریریه آن حکمِ هیاتارزش نبود.  کاغذی بی برای پلیس جز تکه

و بازداشتِ تمامِ  اتهاماتگیریِ  پی»شوم را دیدند که نوشته شده بود: 

در مجموع سی نفر از جمله   .«جو و جست ی نظر از نتیجه حاضرین صرفِ

 شدند.  گیر دستگروهی از زنانِ فعالِ کارگر 

 ساموئیلو وا ی را به قلمِا مقاله زن کمونیستیِ ی مجله 1841 در سالِ

 گیر دست گونه افرادِ هح داده بود چیچاپ کرد که در آن با حرارت توض

 ی همه ها اند. سر و صدا را در زندان جشن گرفتهروزِ جهانیِ زن شده 

حتا در خارج از زندان  ها زندان را هراسان ساخته بود و فریاد مسئولینِ

 شده است.  در خیابان شنیده می

تنها در زندان برگزار نشده بود. درست است که روزِ جهانیِ زن اما 

ک ی . تنهاگشتممنوع  پترزبورگ سنی در ا هرگونه جلسه برگزاریِ

بولشایا گریبتسکایا برگزار شد.  در خیابانِ فئودورو وا جلسه در سالنِ

 ها جلسه آمدند و در خیابان کارگر به محلِ زیادی از زنان و مردانِ تعدادِ

آمده بودند به طوری که  فئودورو وا به سالنِ ها ازدحام کردند. خیلی

نفر بود(.  111سالن  نتوانستند داخل شوند )گنجایشِ ها نیمی از آن

دیگر به  بودند. جلساتِ ــزنی کارگر ــ پائولوفو  یامنژینسکارانان  سخن

 سالنِ رانیِ رانان برگزار نشد. پلیس در سخن سخن یِگیر دست خاطرِ
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به  زنانِ کارگرمردان و  گینِ خشم مداخله کرد. جمعیتِ فئودورو وا

را خواندند. پلیس جمعیت را پراکنده  مارسیلیزخیابان ریختند و سرود 

راه با  بزرگ هم در صفوفِ زنانِ کارگرساخت. با این حال، مردان و 

 نِوسکیی انقالبی به خیابان ها و دیگر سرود مارسیلیز سرودِ خواندنِ
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زنان و  حاکی از رشدِ آگاهیِ طبقاتیِروزِ جهانیِ زن مین ریختند. دو

  شان بود.تر بهبه مراتب  دهیِ سازمان

 

و بسیاری  مسکودر  که بل، پترزبورگ سن نه تنها درروزِ جهانیِ زن 

روسی از آن آگاه شده بودند.  زنانِ کارگرِ دیگر برگزار شد. تمامِ شهرهایِ

به سرعت فروش رفت، دست به دست « کارگر زنِ» ها سرکوب به رغمِ

واره  شد، و هم شد و باز خوانده می گشت، بارها و بارها خوانده می می

 آورد. نفس را برای مبارزه به هیجان می تازه نیروهایِ

 الستیک به علتِ صنعتِ زنانِ کارگرِهنگامی که بسیاری از مردان و 

تزاری مسموم شدند، مجله  بازرسانِ داران و غفلتِ کارخانه حرص و طمعِ

 الیزارواانگیز ایفا کرد.  غم ی نقش بزرگی را در ارتباط با این حادثه

نوشت که در  "عصبانی هستند ها آن" آتشینی  با عنوانِ ی مقاله

 کارگر منتشر شد. زنِ سومِ ی شماره

 یِها بلشویکی شد که با کوپک ی ک مجلهی کارگر تبدیل به زنِ ی مجله

 شد. پا گرفته و پشتیبانی می زنانِ کارگر
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 اکتبر و انقالبِ زنانِ کارگر، ناتاشا

اروپا نباید ما را گول بزند. اروپا  کنونیِ بارِ مرگ آرامشِ"گفت  می لنین

امپریالیستی و درد و  جنگِ ک انقالب است. وحشت از هیوالیِی  مستعدِ

، روحی انقالبی را در هر جا گی زنده باالیِ یِها ناشی از هزینه رنجِ

 ها اش، و دولت حاکم؛ بورژوازی با خادمان آورد و طبقاتِ وجود می به

اند، به طوری  بن بست یِها افتادن در کوچهگیر  تر در حالِ تر و بیش بیش

 ."شان را خالص کنند شگرف خود تحوالتِ توانند بدونِ که هرگز نمی

 رهبریِ مردمی تحتِ ک خیزشِی 1811 ی طور که در روسیه همین"

 ک جمهوریِی  رسیدن به تزاری و با هدفِ دولتِ پرولتاریا علیهِ

غارت گر،  این جنگِ خاطرِ به ی آینده، دقیقاًها دموکراتیک آغاز شد، سال

 رهبری پرولتاریا در برابرِ مردمی تحتِ در اروپا، منجر به خیزشِمطالبات 

داران خواهد شد؛ و این  بزرگ و سرمایه یِها مالی، بانک ی سرمایه قدرتِ

سوسیالیسم تمام  بورژوازی و پیروزیِ مالکیتِ جز با سلبِ انقالبات

، مجموعه آثار، جلد 1811، سخنرانی در انقالب لنین. )"د شدننخواه

18) 
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 ی فوریه 41ایراد شد. در  لنین توسط1817ِ ی این کلمات در ژانویه

جنبشی که در جوالی  ــکارگری آغاز شد یِها توده همان سال جنبشِ

 امپریالیسم متوقف شد. جنگ تنها مسائل را به تعویق توسطِ 1812سال 

ی باالتر و بر ی تر کرد. جنبش در مرحله انداخت و این تاخیر حلقه را تنگ

در ژنو بود،  لنینمارس وقتی هنوز  14تر آغاز شد. در  بنیانی محکم

 وقایع را چنین ارزیابی کرد:

تسلیم شدن  وفادار به سوسیالیسم بدونِ یِها سوسیالیست بینیِ  پیش"

مسمومیتِ روحِ این جنگِ وحشیانه و سبعانه، درست از آب در  در برابرِ

گرِ جهانی در میانِ  جنگِ غارت آمده است. انقالبِ نخست به خاطرِ

عنی ی  امپریالیستی دارانِ کشورهای مختلف ناکام ماند، جنگِ سرمایه

اقشارِ ضعیف،  داران برای له کردنِ سرمایه نگِ تقسیمِ غنایم در میانِج

کارگران با  عنی جنگِی  است، داخلی ک جنگِی  دیل بهدر حال تب

ران، با تزارها گ گان با ستم دیده  ان و ستمکش زحمت داران، جنگِ سرمایه

بشریت  کاملِ داران، جنگ برای آزادیِ داران و سرمایه و پادشاهان، زمین

 انسان. انسان توسطِ ، ظلم و ستمِها توده از جنگ، فقرِ



 بلشویک دهِ سازمان زنِ؛ناتاشا

76 

 جنگِگامانِ انقالب این بود که تنها  پیششرافت و خوش اقبالیِ "

تلقی  گران ستم گان در برابرِ جنگِ ستم دیده، و عظیمعادالنه  ،مشروع

 ."قرار داشتروسی  کارگرانِ انِدست و در شد می

 ی ند. در مبارزها تزار را بر انداخت سلطنتِ پتروگراد کارگرانِ

 ی را در برابرِی غیر مسلحانه تزار، قیامِ پلیس و ارتشِ شان برابرِ قهرمانانه

را  پتروگراد پادگانِ سربازانِ و موفق شدند اکثریتِ آغاز کردند ها مسلسل

و دیگر  مسکوخودشان بکشانند. همان چیزی که در  ی به جبهه

ارتشِ خود ناچار شد تسلیم  ، رها شده توسطِررخ داد. تزا ها شهرستان

شود و استعفای خود و پسرش را امضا کند. او پیشنهاد کرد که تاج و 

 واگذار شود. مایکلتخت به برادرش 

 دارانِ سرمایه مستقیمِ یِها سرنگونی، کمک سرعت زیادِ به علتِ"

 یِها ناکافی در میان کارگران و توده طبقاتیِ فرانسوی انگلیسی، آگاهیِ

 دارانِ داران و سرمایه زمین گیِ هبسیج و آماد به دلیلِو  پتروگرادمردم در 

 ". شدنددولتی  قدرتِ موفق به تصرفِ ها بودند که عاقبت آنروسی، 

کشورها، مجموعه  ی ، انقالب در روسیه و وظایف کارگران همهلنین)

 (12 ، ص41آثار، جلد 
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بود که در سال  فیودورویچ کرنسکیاز دولتِ موقتِ  لنیناین تعریفِ 

 تزاریسم به قدرت رسید. پس از سقوطِ 1817

ند. کارگران سلطنت را ا البته، کارگران به چنین دولتی اعتماد نداشت

، برای غذا و برای آزادی جنگیده بودند. صلحسرنگون کرده بودند، برای 

خود را  تزار، بالفاصله سازمانِ ضربه خورده از سلطنتِ پتروگراد کارگرانِ

درنگ شروع به تحکیم و  و بی -کارگر گان نماینده هیات ــتشکیل دادند

دهقانان  گانِ سربازان و نماینده مستقلِ یِها هیات آن و تشکیلِ گسترشِ

 کردند.

 یِها توده ،زن. جنگ جهانیِ زمان بود با روزِ فوریه هم انقالبِ نخستِ روزِ

ی ها زن را گرد آورده بود و دهقانان با واقعیت عظیمی از کارگرانِ

رحمانه خراب  روسی بی زنانِ گی زندهرو شدند.   در روسیه رو در گی زنده

کشور گرفتار شدند. زنان  اقتصادیِ مشکالتِ شده بود و زنان به گردابِ

آالت کار  رفته بودند بر ماشینشان که به جنگ  جای همسران به

دهقان به دلیلِ نبودنِ اسب مجبور بودند  انِزنکه  کردند، در حالی می

)اغلب هم شوهر و هم اسب برای جنگ  بدونِ خیش زمین را شخم بزنند

 اعزام شده بودند(.
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غذایی شدیداً  موادِ رفت. قیمتِ سخت پیش می 1817ــ1811 زمستانِ

طوالنی در  یِها غذایی بود و مردم در صف موادِ بودِ افت. کمی افزایش

 غذایی بودند. ی جیره منتظرِ ها فروشگاه

و  "مرگ بر جنگ" شعارهایِ اعتصابات تحتِ 1817 ی فوریه در پایانِ

 پتروگراد بزرگِ یِها کی پس از دیگری در کارخانهی  "مرگ بر سلطنت"

زنانِ شد.  هدایت می ها بلشویک شکل گرفت. این جنبش توسطِ مسکوو 

 پرستیِسر تر شده بود و بارِ بسیار زیاد ها شان در کارخانه که تعداد کارگر

 شان برداشته شده بود، شرکتِ زیادی از روی دوش خانواده تا حدِ

جوش صورت خوده زنان ب ند. جنبشِا تری در این جنبش داشت فعاالنه

 و زنان تحتِ نشان دادرا  تشکیالتی اصولِبرخی روزِ جهانیِ زن آغاز شد. 

 ها به خیابان "شوهران ما باید از جبهه بازگردند"و   "صلح و نان" شعارِ

 ند.ا ریخت

 زن تصادفی نبود. اهمیتِ فوریه و روزِ انقالبِ نخستِ روزِ زمانیِ هم

و آموزشی در این روز حتا پیش از جنگ مشخص شده بود.  تشکیالتی

ک ی  تنها در شرکتِ ها زن دریافته بودند که رهایی آن کارگرانِ

 جنگ، با افزایشِ کارگر است. در دورانِ ی طبقه شان در جنبشِ ارچهپ
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تری باال ی کشور جنبش زنان به مرحله اقتصادیِ ی زنان در چرخه نقشِ

 افت.ی از توسعه دست

که  پوتیلوف ی و به علت درگیری در کارخانه پتروگرادفوریه در  41در 

 پیشین تالش کرد تا مانعِ به تظاهرات و به انقالب پیوسته بودند دولتِ

شود. بنابراین حرکتی خودجوش روزِ جهانیِ زن  زنان در مراسمِ حضورِ

گی صورت گرفت که بنیانِ  زنده ناکِ وحشت در اعتراض به شرایطِ

کار  ی در زنجیره ها کی از حلقهی  ــروزِ جهانیِ زن اش را  دهی سازمان

 قرار داد. -حزب بلشویک

 دهی و تقسیمِ قوا، سازمان تجدیدِ آوریل وارد شد و کارِ در ماهِ لنین

بزرگی  یِها ی آینده، با گامها شان برای نبرد بلشویک، آموزش یِها نیرو

کرد، با  می گی زنده پتروگرادکه در این زمان در  ساموئیلو واپیش رفت. 

 ینیستلن یِها بلشویک اش در صفوفِ انرژی و شور و شوق ذاتی آن

دهد:  گونه شرح می این زنانِ کارگرر کرد. او نهضت را در بین شروع به کا

پیشرفت کرده داشتیم؛  زنانِ کارگرِدر آغاز تنها گروهِ کوچکی از "

گردِ  ۹۱۹۱تا  ۹۱۹۱ ی در دوره «کارگر زنِ»تولدِ  محفلی که در زمانِ

 ."هم جمع شده بودند



 بلشویک دهِ سازمان زنِ؛ناتاشا

81 

 زنانِ کارگرسیاسی  جنگ برای آموزشِ انقالبیِ مفاهیمِاز  او سپس

گرمی را در  واکنشِ 1917 ی فوریه 41خودجوش  ، حرکتِاستفاده کرد

 جای تیراندازی به انقالبیون سرِ طوری که به سربازان بنیان نهاد، به قلبِ

ند و در سه روز تاج و تختِ اَ خود را در برابر سلطنت تزار گرفت ی نیزه

ی ی فوریه با انگیزه انقالبِش نابود کردند. اَ یها را از پایه تزار ی پوسیده

مشتاقانه به  ها زن رسوخ کرد. آن در کارگرانِ تشکیالتقوی نسبت به 

شان نیز به  حزب شوند، بسیاری ی حزب آمدند تا عضوِها سازمان

 کارگری پیوستند. یِها اتحادیه

 را به عنوانِ 1817کم آوریل ی بیست و حرکتِ لنینهنگامی که 

 ی کنونی وظیفه – اصلی شرح داد، او شعارِ "دشمن موقعیتِ شناساییِ"

برای " را ــ انقالب دومِ ی نخست به مرحله ی گذار از مرحله ی دوره برایِ

 .تعیین کرد "ببینیمپیروزی در مرحله دوم انقالب تدارک 

عقب (شو رختناگهان با فورانِ اعتصابِ اقتصادیِ زنانِ  "آزاد" این کشورِ

فت زده شد. اما شگ )کارگر ی صفوفِ زنان طبقه ترین بخش حتا در مانده

که  ها آن خواستِترین در کی از مهمی  تر شد که شگفتی هنگامی بیش

محلی  دومایِشان به  و انتقال ها خانه شوی رخت مطرح کردند، ملی کردنِ

دولت موقت[ به  ]مقرِ توریدا [ بود. این تقاضا در کاخِها ]شهرداری



 ل. کاتاشوا

81 

 ی طبقه منافعِ ی "نماینده"کار،  دموکرات، وزیرِسوسیال «ِ جِوُزدِف»

 تحویل داده شد. داری سرمایه کارگر در دولتِ

 خواند. "موقع بد"کارگر مطالبات را  ی ِ منافعِ طبقه"مدافع"اما این 

 زنانِ کارگرِ انقالبی در میانِ احساساتِ خانه با رشدِ شوی رخت اعتصابِ

 با و دوخته توریدا به کاخِراه بود، کسانی  که چشم  هم پتروگراد

 41. موافق نبودندجا تکیه زده بودند  شان که آن ِ"مدافعان" یِها دیدگاه

اما  "نادیده گرفته شدند زنانِ کارگر"به پایان رسید.  با نارضایتیآوریل 

داران  یهدرونی نسبت به سرما ی ما را باز کرد. کینه این امر چشمانِ

انقالبی از بین  یِها و سوسیالیست ها منشویکافت، و ایمان به ی  افزایش

 ."رفت

 

 انقالبِ بزرگِ ستادِ از دیدِ زنانِ کارگر انقالبی در میانِ احساساتِ افزایشِ

، ها بلشویک مرکزیِ ی کمیته اکتبر پنهان نماند؛ مطابق با تصمیمِ کبیرِ

ین تر بهباره  کی ماه مه(، و مجله به 11زن تجدید شد) کارگرِ انتشارِ

 را گرد خود جمع کرد. پتروگراد زنِ کارگرانِ یِها نیرو
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، کولونتای، استال، اینس آرماند، کروپسکایاتحریریه مرکب بود از  هیات

  .پتروگراد زنانِ کارگرِو تعدادی از  نیکوالیوا، ساموئیلو وا، کودلی، الیزاروا

را دور خودشان جمع کرده بودند،  زنانِ کارگر« کارگر زنِ» یِها ویراستار

جنگ  یی علیهِها و اعالمیه کردند بسیار در جلسات شرکت می با هیجانِ

 کردند. منتشر می گی زندهی باالی ها و هزینه

که در ماه ژوئن در  داشتبسیار ویژه بر عهده  نقشِنشستِ ضدِ جنگ 

در جنگ  برگزار شد. این نشست، نشستی جهانی علیهِ چینیزلی سیرکِ

 داری سرمایه مطبوعاتِ ی و همه فیودورویچ کرنسکیکه  هایی جبهه

دادند. این نشست  ی را ادامه میی فوق العاده تحریکاتِده و رروی ک پیش

طوری که سازمان گنجایشِ  به بسیاری را جذب کرد زنِو  مرد کارگرانِ

د ]رژیم[ ترتیب داده ش سرنگونیِ . نشستی برایِاین جمعیت را نداشت

 مطبوعاتِ زیادِ رانی کرد. این جلسه خشمِ در آن سخن ساموئیلو واکه 

 را برانگیخت. داری سرمایه

زیادی را در  سازمانیِ یِها چنین فعالیت هم« کارگر زنِ»ی ها ویراستار

کار  مهمی در این نقشِ نیکوالیواو  ساموئیلو واد. نراه انداخت ها کارخانه

گسیل  زنانِ کارگر ی تحریریه هیاتی را به ی د. هر کارخانه نمایندهنداشت

 آمدند و در موردِ منحصر به فرد هر هفته گرد می هیاتِداشت. این 
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 هیاتِکردند. به این شکل  مختلف بحث می یِها رسیده از مکان گزارشاتِ

گذشت آگاه بود و  می ها چیزی که در کارخانه آن ی تحریریه از همه

 در حالِ پتروگراد پرولتاریایِ در میانِی که ا انقالبی توانست موجِ می

 افزایش بود را حس کند.

 ها زن در کارخانه گان نمایندهو این  انقالبی خود را گرفته بود انقالب فرمِ

ی ها واحد که توسطِ گانِ زن در آینده بودند هی از سازمان دهندی نمونه

 منصوب شده بودند. زنانِ کارگر ی برای کار در میانِی کارخانه

غارت شد،  پراودا ی زمانی که دفاتر روزنامه 1817ی "ی ژوئیهها روز"در 

 مرکزیِ ی کمیته جوالی مقاالتی از اعضایِ ی زن در شماره کارگرِ

کارگری  یِها برای توده "روزهای ژوئیه" بلشویک منتشر کرد که مفهومِ

داد و به مسیری که باید در آینده دنبال شود اشاره داشت.  را توضیح می

پس از انتشار  را هم توقیف کرد. وقتی روزِ«کارگر زنِ»پس از آن دولت 

 زنانِ کارگرجا حضور نداشت.  مجله آمد کسی آن پلیسِ کرنسکی به دفترِ

 .منتقل کرده بودند ها را به کارخانه نشریاتشب  طولِدر 

 موانعی را پیشِبلشویک،  مطبوعاتِ آتشین پس از سرکوبیِ تحریکاتِ

را در پی داشت؛  زنانِ کارگر جنبشِ گذاشت که دو دلیِ ها بلشویکپای 
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فحاشیِ مطبوعاتِ  کمپینِ تأثیرِتحت  ها رسید برخی از آن حتا به نظر می

 اند. قرار گرفته است ها جاسوسِ آلمان لنینکه  این بلشویکی مبنی بر ضدِ

حال در همان زمان  ش با تلخی )با ایناَ های کی از مقالهی  در ساموئیلو وا

مان ترسی داشته ِ نباید از انتقاد و بیان اشتباهاتداشت که هرگز  تأکید

ً  که کامال زنانِ کارگربرخی از  "روزهای ژوئیه"باشیم( نوشت که پس از 

 ها از آن نفرا دو ی  کی  بلشویک شده بودند متزلزل شدند؛ عضوی از حزبِ

شان را پرت  ی عضویتها آمدند و کارت زن کارگر ی تحریریه به دفترِ

 ."آلمانی باشیم یِها جاسوس خواهیم در حزبِ ما نمی"ند کردند و گفت

که در راه  چون خاری بود هم نیکوالیواو  ساموئیلو وابرای  ها این تردیداما

کارِ  را با پشت شان و تبلیغاتیترفیعی سازمانی،  یِها فعالیت شد سبب می

 .تری دنبال کنند بیش

 و اکثریتِ زنانِ کارگرخالقانه برای  ک عملِی در ساموئیلو وا

را گذرانده بودند  ها که این دوره ییها ما در کارخانه گانِ هدهند سازمان

 و تدریسِ ها این دوره آموزشی برگزار کرد. هدایتِ کوتاه مدتِ هایِ برنامه

 جدیدی از کار در میانِ ی بود. سپس شیوه ساموئیلو وا ی افراد به عهده

 .زنانِ کارگر یِها همایش شکل گرفت؛ برگزاریِ زنانِ کارگر



 ل. کاتاشوا

85 

 ذاتیِ استعدادِ توان با قطعیت گفت که این شکل از کار به خاطرِ نمی

 آگاه به ذهنِناخود ا به طورِی دهی پا گرفت و در سازمان ساموئیلو وا

اکتبر مشغول  انقالبِ شان برایِپر شورِ رفقایی رسید که با تدارکِ ی همه

این رای ، تدارکاتِ گسترده ببه کار در این حوزه بودند. هر چه که بود

را در پی داشت. انتخابات در  ها توده دهیِ سازمان ،دشکلِ خالق و جدی

عقب مانده کمک  زنانِ کارگرِ برگزار شد، و به بیداریِ ها کارخانه تمامِ

سرخ را ساختند  قهرمانی که اکتبرِ پیش قراوالنِ را تا سطحِ ها کرد و آن

فعال  انقالبیِ ی فعال و مبارزه باال برد. این انتخابات فراخوانی برای کارِ

 بود.

ساموئیلو  ــ مبارزه هیاتزن با  کارگرانِ گانِ نمایندهی که در آن ی جلسه

در کلوپ  کِرسانشنبه در خیابان  مشورت کردند، روزِ ــ نیکوالیواو  وا

ی مربوط به رتبه و ها برگزار شد. در این کنفرانس گزارش "وحدت"

انتخابات داده شد.  ی مربوط به نتایجِها کارگران و نیز گزارش ی پرونده

احساسات در  کلیِ دقیقی از وضعیتِ به عنوان شاخصِ ها این گزارش

 به کار گرفته شد. پتروگراد پرولتاریایِ میانِ

اشاره داشت. این  "توفان"به خوبی آگاه بود که شاخص به  ساموئیلو وا

ش را آغاز رافت و کای  ماه اکتبر برگزار شد. گشایش کنفرانس در پایانِ

. "ده روزی که دنیا را تکان داد"با همان  گشتزمان  کار هم کرد، اما این
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 گانِ ، که سازمان دهندهگان نماینده تصمیم بر این شد تا برای حضورِ

خاص خود بودند، کنفرانس به تاریخی دیگر  یِها در کارخانه ها توده

ی خود باشند و ها پست ساز سرِ سرنوشت موکول شود؛ تا در این روزهایِ

اکتبر به خوبی انجام دهند.  خود را در مبارزه برای انقالبِ ی وظیفه

اکتبر با  که انقالبِ وامبر از سر گرفته شد؛ پس از اینکنفرانس در ن

 ساموئیلو وامدیره و  هیات ، رئیسِنیکوالیوابه سر انجام رسید.  موفقیت

در این  پتروگراد کارگرِ فعالِ زنانِ ی رئیسه بود. همه هیاتعضو 

، آیواز ی از کارخانه «لنینسو امیلیا» ــکنفرانس حضور داشتند 

ریسنده  یِ«واسینا»، پاپ« لیسلند باسیلی» ی از کارخانه «وینوگرادو وا»

 ها )بعد اریکسون ی از کارخانه «میاش»، ویبورگدر  "نیتکا" ی از کارخانه

 کشته شد(، و غیره. ودِنیچی ی ههدر جب

 طبقاتی را در میانِ باالیی از آگاهیِ از همان آغاز، این کنفرانس سطحِ

 قدرتِ ارگانِ حاضرین  به نمایش گذاشت. کنفرانس خودش را به عنوانِ

رئیسه باریدن  هیاتسرِ سواالت بر  کرد. بارانِ کارگر احساس می ی طبقه

حزب رفتند،  مرکزیِ ی از کمیته کامِنِفو  زینوویِفکه چرا  گرفت؛ این

خلق استعفا داده  کمیساریایِ از شورایِ لوناچارسکیو  رایکوفچرا 

اکتبر مخالف بودند.  انقالبِ شروعِ با تصمیمِ کامِنِفو  زینوویِفبودند. ]

به اصطالح  احزابِ حزب در قبالِ راسخِ عِبا موضِ لوناچارسکیو  رایکوف
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شان  گیری هتج مرکزی در قبالِ ی دموکراتیک موافق نبودند.[ کمیته

ی که سکون ی خواست در لحظه توانست بکند؟ کنفرانس نمی چه می

 کارگر را مختل کند غیر فعال بماند. ی طبقه توانست قدرتِ می

 زیر اتخاذ شد: ، تصمیمِساموئیلو وارانیِ  سخنبالفاصله پس از 

حزب  اصولِخواهان آن است که اعضا از نظم و  زنانِ کارگرنشستِ  "

که  ــحزبِ پرولتاریایِ انقالبی را گیِ هگانی  گی و هپارچ کی  تمکین کنند و

 را جهانی پرولتاریایِ انقالبیِ حاضر پیش قراولیِ جنبشِ در حالِ

 و باید راهی برای خروج از وضعیتِ نمایدحفظ  ــکند گی می هنمایند

 انقالبیِ طبقاتیِ خطِ روسیه تنها با دنبال کردنِ افت. پرولتاریایِی  حاضر

جهانی برای سوسیالیسم  پرولتاریایِ انقالبیِ تواند از جنبشِ مشخص می

 ."حمایت کند

، پتروگرادکارگرانِ انقالبی در  ی کلِ مبارزه ، ستادِاسمولنیی به ی نماینده

زنی که  کارگرانِ ی مبارزه متزلزل را از نیتِ فرستاده شد تا رفقایِ

 اند، آگاه کند. شان را به شدت محکوم کردهرفتار

شب به تصویب رسید. وقتی برای از دست دادن  این تصمیم در اواخرِ

 رفت. اسمولنی به گان نماینده هیاتنبود. همان شب 
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زن،  کارگرانِ گان نماینده که به عنوانِ کامل به این با اعتقادِ زنانِ کارگر

تحتِ نظارتِ خود  اند حزب را نقض کرده اصولِبر رفقایی که  باید بتوانند

گین بودند که در  خشماز این ، جلسه را ترک کردند. زنان قرار دهند

جهان به روسیه دوخته شده در  سراسرِ کارگرانِ ی که نگاهِی چنین لحظه

چه که ما را  مان به آن اندشمن و نگاهِ شکاف ایجاد شده مان  صفوفِ

شان به  در مسیر گان نماینده هیاتِکند خیره شده است.  تهدید می

را به آرامش  ها آن لنینرفتند.  لنین برای نخستین بار به دیدنِ اسمولنی

فراخواند و گفت رفقایی که هنوز به امکانِ رسیدنِ به توافق با 

باید خیلی زود از این  ،نداَبه اصطالح دموکراتیک معتقد یِها سازمان

 فریب آگاه شوند.

قدرت را به دست بگیر؛ این چیزی  لنینرفیق "اظهار داشت:  هیاتاین 

این من نیستم "پاسخ داد:  لنینخواهند.  می زنانِ کارگر ی است که همه

که شما کارگران هستید که باید قدرت را به دست بگیرید. به  بل

 ."تان باز گردید و این را به کارگران بگویید یها کارخانه

شانه به  ها خودشان را با موقعیت وفق دادند؛ آن پتروگراد زنانِ کارگرِ

ک انسان پیروی ی  به عنوان لنینکه از  پتروگراد پرولتاریایِ ی شانه

 حزبِ بزرگِ صحیح و کارِ رهبریِ به لطفِپیمایی کردند.   کردند، راه می

زن  این کار بود(، کارگرانِ گامانِ کی از پیشی  ساموئیلو واکمونیست )
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 انقالبِ سرنوشتِ زمان که در آن پتروگراد انقالبیِ کارگرانِ دوشادوشِ

  اکتبر را در دست داشتند، می جنگیدند.

 کارِ حفاظت از نیرویِ ی لهااین کنفرانس تصمیماتی در مورد مسدر 

دولت  ی تصویب شده قوانینِ مونث و مادران و نوزادان که بعدها اساسِ

. هم چنین تصمیم گرفته گرفته شد شورایی را در این زمینه تشکیل داد

که در آن زمان در  ــ نیکوالیوای به رهبریِ رفیق ا نمایندگی هیاتشد تا 

به حمایت  پتروگراد زنانِ کارگرِ تصمیمِ برای اعالمِ ــ حضور داشتجلسه 

 عنوانِ به ها بلشویک گی توسطِ هخلق که به تاز کمیساریایِ از شورایِ

 شورایِ ی دهی شده بود، به کنگره کارگر سازمان ی طبقه دولتیِ ارگانِ

 دهقانان فرستاده شود. گان نماینده

توانا  قیامِ بهاکتبر،  خود را در انقالبِ انقالبیِ یِها تمام فعالیت ساموئیلو وا

. اختصاص داد - پیروزی انقالب گانِ دهنده یاری ــکارگر زنانِ و خالقِ

 ی ی حزب و شورا در حوزهها فعالی در کار پس از آن، مشارکتِ

 ک کارگرِی  اش را به عنوانِ خالق چنین استعدادِ مطبوعات داشت؛ او هم

و  زنانِ کارگر جذبِ اش را معطوفِ یها سیاسی نشان داد و تالش فعالِ

مبارزان برای  کمونیست، صفوفِ حزبِ روستایی، صفوفِ بعد از آن زنانِ

 کرد. او اشکالِ حکومتِ شورویگذارانِ  پایه و صفوفِ شوراها قدرتِ

را باب  ها توده دهی و تبلیغ در میانِ ، سازمانها برانگیزانندهجدیدی از 
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جدید شاید به پیشنهاد او نبوده اما او همیشه  این اشکالِ ی کرد. همه

عملی به  نمایِ ک راهی  را به عنوانِ ها کرد و آن شان کار می یاتئجز رویِ

برایِ مبارزه و کارِ  ها سان بود: توده کی  داد. نتیجه همیشه ارائه می ها توده

 شدند. افروخته میبرو دهی  سازمان ،برانگیخته خالقِ انقالبی،

 جهانی در حالِ امپریالیسمِ"خطری را اعالم داشت:  لنین 1817سال 

 ."است اولپچ مان در حالِ ورش به روسیه است. سرزمینی

وجود آمد؛  جدیدی به مشکالتِ. داخلی جنگِ مداخله بود، آغازِ این آغازِ

باشیم و دشمن  گی در برابرِ برای ایستاده زنانِ کارگربخشِ  الهامگونه  هچ

کنیم. این مشکالت حل شد.  دهی و تهییج سازمان ها را آن

اکتبر هنوز  در زمان انقالبِ پتروگراد زنانِ کنفرانسِ گانِ هدهند سازمان

ک ی  تصمیم گرفتند ها داشتند. آن خود ی هم این کنفرانس را در حافظه

شوروی تشکیل  جوانِ جمهوریِ از کلِ زنانِ کارگر کنفرانسِ غیرِ حزبی

 انِکه به زن زنانِ کارگراین کنفرانس نه تنها به  ی دهند. پس از آن، دامنه

 بود. گامان پیش در میانِ ساموئیلو واروستایی کشیده شد. البته 

از این  به نامِ خودکمونیست  حزبِ مرکزیِ ی کمیتهمنشیِ  سوِردلوف

و اعالم داشت  نمودزیادی هم به آن  یِها کمک و پیشنهاد حمایت کرد

مشخصی بر داشت. او  یِها جدید و دشوار گام که باید در این مسئولیتِ
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شان را  تماس گرفت تا کمک مختلف مناطقِحزب در  یِها با کمیته

تدارک برای این  جهتِدهی  سازمان ک گروهِی  .این امر کند معطوفِ

 دهیِ سازمانو کنگره  تبلیغاتِبرای کنگره تشکیل شده بود. اعضای آن 

 ی پهنه تقریباً انقالبیِ یِها بخش تمامِ بهکنگره  گان نماینده انتخاباتِ

 جنگیدند جهانی می امپریالیسمِ شان علیهِ هستی ی کشور، که برای همه

ی جنگ بر پا بود(، ها نبرد بود)همه جا جبهه ی جا عرصه . همهرفتند

 ها راه افتاده بود. تکه تکه شده بودند، خون ها بلوک

 و گزارشی در موردِ ای اندیشید چارهسازمانی  مشکالتِبرایِ  ساموئیلو وا

حکومتِ مبارزه برای  تهیه کرد. در تاریخِ "کارگر کمونیست و زنِ حزبِ"

در  لنین. مهمی داشت گاهِ جایاین قدرت، کنگره  ساختِ در، شوروی

 بر اهمیت آن داشت. تأکیدبرای  مناسبی یلِدال سخنانِ خود در کنگره

نشان است،  موجوداین کنگره، که در آرشیو  گان نماینده اعتبارِ بررسیِ

 یِها توده چه و انجام شدهبرای تشکیل آن  کارمیزان که چه دهد  می

و  حزب ی اعضایِ همه. ندبه ارمغان آورد آن را انزن کارگریِ بزرگِ

. در را درک کردندآن  و اهمیتِپاسخ دادند فراخوان  به ها انهکارخ

 بورژوازیِ عواملِ و ودده بطغیان کر داخلی کشوری که در آن جنگِ

، خفه کننددر نطفه را کارگری  جوانِ جمهوریِ داشتندسعی  جهانی
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 مرکزیِ  ی کمیته در همه جا به فراخوانِ ها کارخانه زنِو  مرد کارگرانِ

 .پاسخ دادند جدید برای مبارزه نیروهایِ در فرستادنِکمونیست  حزبِ

 مثال، به عنوانِ ،سیاسی نیز تغییر کرداعتبارِ فعالینِ  ،ورق نِبا برگشت

نساجی واکنش نشان دادند.  صنعتِ گونه کارگرانِ هچبینیم که  می

 معروفی ها کارخانه . در کنارِآمدندگرد نساجی  زنانِ کارگرِ ی ازاکثریت

 به. ظاهر شدندجدید  یِها نام ــ داران سرمایه مبارزه علیهِ ی زمینه در –

,16با  «وُو اِزو ووُخُاورِ»در  موروزوف ی کارخانه ترتیباین   کارگرِ  214

ی ها کارخانه زنانِآن پس از  ؛فرستاد خود را به کنگره گان نمایندهزن 

تامبوف » در «رازکازوف»و  «دیداو» ،«واخرومِیِف» ،«رازورونوف»

 .دشدنفرستاده  ساماراو  رمپِ از گان نمایندهبسیاری از  ند؛آمد «گوبِرنیا

شان به کار  ی هم برایِی تازه انقالبیِ یِها نام ،کارخانه قدیمیِ نامِراه با  هم

. توتون مردمیِ ی کارخانهمین پنجروسیه،  جمهوریِ ی کارخانه ـت رف می

، ها کارخانه یِها حزب، کمیته سازمانِ توسطِ فهرستِ فعالینِ معتبر

زنانِ  ؛منتشر شد منطقه اجراییِ یِها کمیته و کارگری یِها اتحادیه

از  یِواپالگیا پرفیل)دهقان ک زنِی  معلم مدرسه وک ی  استثنایبه  ــکارگر

دهقان  . زنانِرا تشکیل دادندفقیر  دهقانانِ ی کمیته ــ(اوکازیالروستای 

به برگزار شده است  مسکوزنان در  ی بعدها، زمانی که شنیدند کنگره

 .آمدند]به این کمیته[ میل خود 
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 نماینده از مناطقِ زنِ 1111 از اش بسیار کوتاه بود که زمان این کنگره

گرد دور هم سفر  ناکِ وحشت شرایطِ به رغمِتشکیل شده بود که مختلف 

انجام و آموزش  دهی سازمان برایِ ای جویانه هبزرگ و مبارز کارِ و آمده

مناطق دور افتاده  . کارگرانِشدانقالبی  تجاربِ تبادلِ که منجر به دادند

را  گی زندهاز  یجدید ی شیوه پتروگراد زنانِ کارگرِگونه  هچکه  فهمیدند

تشویق کرد.  تشکیالتی مبارزه و کارِ به را ها آنامر  . این اند آغاز کرده

 فعال زنانِ کارگرِ هایِکادربسیاری از این کنگره  "نویسد:  می ساموئیلو وا

 ."را به جلو برد

و  کنگره صحبت کرداین در  بوداش در رنج  زخم که هنوز از اثراتِ لنین

ی ی لحظه. او در نمودمشخص  ی راکار ی حوزهاین اساسی در  اصولِ

 دهقانیکوالک ] استثمارِ و مشقتِ سختی زارع ک زنِی  که رسید

بود که تنها  دریافته کامالًمزرعه  . این کارگرِداد را شرح میمند[  ثروت

ان کش زحمت با تمامِاتحاد ، گی زنده ممکن برای خالص شدن از بارِ راهِ

اظهار  است. او گران ستم واحد برای مبارزه در برابرِ ک سازمانِی  در

اش چه  که در اطراف دریافتهسوادی به خوبی  بی رغمِ که به داشت

 گفتاو  .رود جبهه میو به  دارد بر میی تفنگ لزوم و در صورتِ گذرد می

پرستاران  عنوانِ با دست گیرندبه د تفنگ توانن مین کهبزدالنی " بگذارید

 ."به جبهه بیایند شان رفقا با کلمات گانِ هگرم کنند دل و
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و تا ایستاده بود  لنین. او سخنِ نه برای گسیختنِ اما ی کرد،ی اشاره لنین

در رانی خود را  و سخن اش پایان گرفت به او گوش داد زمانی که سخنان

. او گفت که آغاز کردبه کنگره  تبریکبا دهقان  زنِپاسخ به این 

را پشتیبانی  ها شهر ها ، چرا که روستاخوردندقبلی شکست  یِها انقالب

و شود  راه می هم کارگری فقیر با شهرِ روستایِ هبار کی  به. اما نکردند

منظور دیگر استثمار  کوالک )امثالِ ها کوالک را در برابرِخودشان 

جدیدی از  عصرِ ، ما واردِکنند دهی می سازمان است( دهقان گانِ کننده

هم چنین  ها کوالک مبارزه علیهِ که ایم شدهواقعی  سوسیالیستیِ انقالبِ

 .طلبد را میدهقانان زنانِ  حضورِ

پرولتری از  ارتشِ انِزن بخشِ ی کنگره یزوایابرخی  ازرفقا " گفت:او 

 با سختیِ ها کشور ی ، چرا که زنان در همهی برخوردار استی ویژه اهمیتِ

 یِها جنبش ی همه ی . تجربهاند خیزش گام بر داشته نهایت به سمتِ بی

زنان  مشارکتِ میزانِگی به  هانقالب بست که موفقیتِ دهد مینشان  آزاد

 شاهد این باشیم د تا هد یهر کاری انجام م حکومتِ شوروی دارد. در آن

پرولتری خود را ادامه  یالیستیِسوس مستقل کارِ که زنان به طورِ

 دهند. می

در  قابل توجهی مشارکتِ کش زحمت زنانِ عظیم صفوفِچنان چه "

 ."داشت نخواهد وجود یی سوسیالیستی انقالبِنداشته باشند، انقالب 
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. ان نبوده استزن کردنِ آزاد قادر به یی تا به حال، هیچ جمهوری"

ما شکست ناپذیر  جنبشِ .خواهد کردکمک  ها آنبه حکومتِ شوروی 

به پا کشورها  ی همهدر  ناپذیر شکست کارگرِ ی طبقهچرا که  ،است

 سوسیالیستیِ انقالبِک ی  ظهورِ این جنبش به معنایِ خاسته است.

 ."شکست ناپذیر است

 میزانِ بهگی  هکه انقالب بست باشیماد داشته ی باید به" :سپس می افزاید

، خود آزادیِ برای نه فقطرا که زنان مبارزه  زمانی. از داردزنان  مشارکتِ

مطمئن توانیم  میاند،  آغاز کرده گانی( ه)اقتصاد هم که برای سوسیالیسم

 ."اجتماعی تضمین شده است انقالبِ که باشیم

 :گوید پایان میدر و 

 ."حتمی استسوسیالیسم  پیروزیِ پس ،اند برخاستهزنان "

از جمله  – زنان یِها در مطبوعات و در همایش لنین یِها بعدها، ایده

 تمامِ درآن  پس از و –د شبرگزار  مسکو 1818در سال در  همایشی که

 زنانِ بخشِ الهامکه  ییها افت، شعاری  بسط هاییشعار کشور در قالبِ نقاطِ

 انقالبی و یِها فعالیتشان در  برای شرکت لنین به ندایِکه  بود یجدید

 .پاسخ گفته بودندسیاسی  حیاتِ
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 .کند می بارها و بارها به این کنگره اشارهخود  یِها در نوشته ساموئیلو وا

بنا به درخواست خودش  و در ارتباط با آن نوشت یی ویژه ی جزوهاو 

منتشر شد. دوباره ف ودر خارک1841در سال این کنگره  یِ نامه قطع

به ، مطرح شد روستایی زنِ کار در میانِ ی لهامسبعدها، هنگامی که 

از  را در جنگ شرکه همسرد اد می آوَی را بهدهقان  زنِآن ی ی شکل زنده

 بهبرای کمک به فقرا  زنانِ کارگرکه مردان و شنود  میو  دادهدست 

ی کند، تفنگ میش را ترک ا یها که بچه کند میاعالم  و می روند روستاها

 .رود می "خواران زمین" این ی با همه جنگو به  دارد بر می

 

 جاآن  در که یی نماینده هزار و صد برنه تنها  خود را تأثیرِاین کنگره 

کارگری که هزار  ها ده از آن تر پیشصدها هزار و  که بر، داشتند حضور

 .بر جای گذاشترا انتخاب کرده بودند،  ها آن

 یِها گوو  گفتاو . مشغول بود تشکیالتی مسایلِکنگره با در  ساموئیلو وا

زنانِ گونه  هتوضیح داد که چ ها آنو به داشت  گان نمایندهبا  بی شماری

 مطالبِ ی به واسطه. شرکت کنند اریساخت باید در کارِ دهقانو  کارگر

 شکالِاَ ، شروع به ایجادِبودآوری شده  جمعدر این کنگره  بسیاری که

و  شد ما حزبِ تقویتِ موجبِکرد که  زنان از کار در میانِ جانبهچند 
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 ی کنگره، کمیته پایانِ. پس از دادتوسعه جمعی  کارِ ایبررا اش  روش

 تحتِ یی ویژه سازمانِتصمیم گرفت  روسیه کمونیستِ حزبِ مرکزیِ

برای کار در  حزب، محلیِ یِها سازمان مرکزی و در تمامِ ی کمیته نظارتِ

 .تشکیل دهد زنان میانِ

 دهد؛ این نتایج را نشان می شورویحکومتِ  نتایج کنگره چه بود؟ تاریخِ

که در شرق،  هایی هبهج ی همه و داخلی جنگِ با وجودِ یتتشکیال کارِ

دفاع  ها قفقاز باید از آن، اوکراین و  ب، در سیبری، اورالشمال، جنو

از  بسیاریدر  ارتش سفید( ل)ژنرا ودِنیچی ژنرال جنگ با با وجودِشد،  می

. لدر اورِ )ژنرال ارتش سفید( دنیکینژنرال  و پتروگرادی ها دروازه

، دندنمو مبارزه می حکومتِ شورویو دهقان برای  زنانِ کارگرجا  همه

سازمان  بزرگِ در کارِ کردند و وارد می تشکیالتی کارهایِ دررا شان خود

 .دنرفت مشارکت داشت پیش میچنان  همکه 

چنان که سرخ ) سرخ برای کمک به ارتشِ پرستارانِ آموزشِ یِها دوره

 گیِ گذشته خود از مرهونخود را  گی زندهسرخ  ارتشِ بسیاری از مردانِ

سرخ و کارگران،  ارتشِ تدارکاتِ جهتِ ؛شد دهیسازمان( بودند این زنان

غالت و سایر  ی سهمیه آوریِ جمع جهتِ قهوآذ هایِ بخشزنان 

. اما باالتر از بر پا کردند شدند فرستاده می ها ی که برایِ جبههمحصوالت

 دهیِ سازمان، ها از بچهداری  برای نگه که ی بودندزنانِ کارگرهمه 
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گرم در مدارس،  غذاییِ یِها کودکان، وعده یِها ، خانهها گاهشیرخوار

 که در حالِ یجوان نسلِ .شدند فرستاده می و غیره گی دوزنده یِها کارگاه

و  گی زندهسازد،  میدوم  ی پنج ساله ی در برنامهرا حاضر سوسیالیسم 

 .استان زن نخستِ ی فعال در کنگره زنانِ را مدیونِخویش  قدرتِ

کمک  سرخ ارتشِ به نبود که آمبوالنس کارِ و جبهه پشتِتنها در زنان 

 سه سالِ بندیِ جمعبا ( "زن کمونیست"«)کمونیستکا» ی مجله. کردند

در دفاع  کارگرزنانِ که  یی قهرمانانه آن لحظاتِ ،حکومتِ شوروی نخستِ

 لوگانسکدر : اد کردی  راند اَ عظیمی در جنگ داشت مشارکتِ ،از کشور

که کردند اد ی  سوگند زنانِ کارگر 1818توال در سال  و 1818در سال 

 ها از نعش آنباید ، بدای دست مسکوبه  توالاز طریق  بخواهد دنیکین اگر

ن از مردا ی شانه به شانه نیز لنینگراد زنانِ کارگرِ سرانجامو  ــ بگذرد

 .شان دفاع کردند انقالبیمرکز ِ

 غیرِ ی و کنگره پتروگراددر  1817در سال حزبی  غیرِ زنانِ کنفرانسِ

که این  ثابت کرد شوروی یِها جمهوری تمامِ دهقانِو  زنانِ کارگر حزبیِ

 زنانِ کارگراز ی ی توده حرکتِک ی  برای تحریکِ دهیِ سازمان اشکالِ

به  کنفرانسِ غیرِ حزبیدر  ساموئیلو واپشنهادِ عالیِ . رگذارندیتاثبسیار 

مانده به  عقب مردمِ بزرگِ یِها توده در میانِ یحزب کارِ ک روشِی  عنوانِ
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 با تواناییِ همه را ساموئیلو وارفیق  ها این همایش تصویب رسید. در تمامِ

ک ی  حال عینِو در  توانا، راسخقرار داد. او  تأثیرخود تحت  نظیرِ بی

در  ساموئیلو وا بود که استعدادِ ها دلسوز بود. در این کنفرانس رئیسِ

 و به کار گرفته شد کامالً ها به حرکت درآوردنِ توده و دهی سازمان

  حزبی به عنوان غیرِ یِها همایشبه . او تشکیل داد زنانِ کارگر ی ازکادر

 دهی سازمانو  ها تودهتشویق و به حرکت واداشتنِ ک شکل از ی

 اقدامِ نیاز به ها توده بیدار کردن و هدایتِجهتِ زمانی که  تانگریست  می

در سال  مسکو کنفرانسِ غیرِ حزبیِ. باشد باید تشکیل شودفوری 

حاکم گی  هسرما و گرسن مسکوست. در ها از این همایش ک نمونهی 1818

، اما کار شدبرگزار  دهقانو  زنانِ کارگر از کنفرانسِ غیرِ حزبیک ی  .بود

 انِکارگر ،این شرایط دشوار اما با وجودِآغاز شد. به سختی  ها آندر میان 

فریاد  زاویالووا ای نمودند. از این همایشِ استقبالِ گسترده حزبی غیرِ زنِ

 توانِکس  که هیچ ی هستیمفوالدی دیوارِ مانندِ زنانِ کارگرما ": زد

و  ها سختیشکایت از  به جایِ دهقان انِزن ."اش را ندارد شکستن

به  برای کار یی دوباره شانسِکه کوالک  ند، اعتراض کردها محرومیت

به پا  برای مردم فقیر ما را کهرفقای " :گفتند ها آن. هدد نمی ها آن

ا ی  .مبروی حکومتِ شوروی وازِ پیشبه باید ما ، مرخص کنید اند خواسته

، برگزار کنید اوکرایندر را و دهقانان  زنانِ کارگر حزبیِ غیرِ ی کنگره
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 ی بی رحمانه انتقامِ کارگران چندین بار به دنبالِ که در آن پیروزیِ جایی

. چه در هم شکسته شد جهانی امپریالیسمِ انقالب به رهبریِ ضدِ

 باندهایِ توسطِ محاصره ــشدندنجا متحمل  آن ساکنِ زنانِ که ییها رنج

توجه به سن و  بدونِ زنان ی شکنجه و ،ها کمونیست وحشی شکارِ

، هاپنر رفیق توسطِ ها آن روز اوکراینِ ست که تصویرِجا این .شان جنسیت

 .شود می ارائه حزب در اوکراین ی برجسته ی دهنده سازمان

بازگشتیم سرخ به اوکراین  هنگامی که با ارتشِ"نویسد:  می هاپنر رفیق

دسته  .انگیخترا بر مردماکثر  که وحشتِ ی مواجه شدیمی با صحنه

کمونیست، ژنده پوش، پابرهنه در زمستان، خواهران  نوایِ بی زنانِ دسته

 سویِبه  ــدهقان  و زنانِ زنانِ کارگردر واقع ا ی  و ها کمونیست و دخترانِ

 .رفتند پیش می ی و حزبشورای یِها سازمان

 رو از این سیاسی، فعالیتِبرای باشد مانعی  شان که رنج رفت انتظار می "

طوری  به دادیم میپوشاک، مواد غذایی، سرپناه و غیره،  ها آن بهباید ما 

 ."... دهدها را تحتِ تاثیر قرار  آنبه هیچ وجه  توانندندیگر  مسایلِکه 

 خارکوف در ساموئیلو پردازد که می ای شش هفتهآن  سپس به توضیحِاو 

 غیر حزبی زنانِ کنفرانسِجهتِ ف آمد و وبه خارک ساموئیلو وافیق بود. ر
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 از سوءِ یبا دیوار ندترسید می شکاکی هم بودند که افرادِ. فراخوان داد

 .شوند تفاهم و خصومت روبرو

نشان داد که ما  به جلسه نخستیناما  "دهد:  ادامه می هاپنر رفیق

 کاملِ ایمانِ نخستین یِها و سخنرانی استقبال. یماشتباه بود در گونه هچ

به . را نشان داد کمونیست و حزبِ حکومتِ شوروی را بهغیر حزبی  زنانِ

درد و  داستانِاین کنفرانس  در طول برگزاریِ ها آنزمانی که عالوه، 

 ، روشن شد که این آگاهیِند بازگو کردندبودی را که متحمل شده رنج

درد  وارِ کابوس یِها سال که استتلخ  یِها درسهمین  ی نتیجهطبقاتی 

همان با گی  . اما همهآتش زد هر پرولتاریا ذهنِ دررا  و رنج این آگاهی

 ــ ندسفید صحبت کرد از ترورِشکایت  بدونِعزم و اراده،  هوایِحال و 

گلوله کشته  دیگری به ضربِ سرِ کی به دار آویخته شده بود، همی  برادرِ

به  ها خانواده .بود ش تکه تکه شدها در برابر چشمان یکی  رشده بود، پسِ

شدند  یم تفنگ شکنجه یی که با شالق و ها کمونیستارتباط با  داشتنِ

کبودی  و شتمهنوز آثار ضرب و  گان نماینده. بسیاری از دبد گمان بودن

 ."را دارندو پاها  ها در سر، دست

از  آغاز شد. صدها تن ها توده در میانِ متمرکز پس از این کنفرانس، کارِ

در  ،دهقانانکارگران و کشی به  سری[ ها ]گروهدر حزبی  غیرِ زنانِ کارگرِ

: جلسات، نام کردند ثبت ی سالمتها بخشو  آموزشی یها گروه
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 هاپنر  . رفیقجمعیت شد پرزنان  وجودِبا  مدارس حزب و ها سخنرانی

 ها شوونیست و ها منشویکهنگامی که روی شو در انتخاباتِ"د: نویس می

در  وشود  شورایی دولتِ سقوطِ موجبِ قحطیامیدوار بودند که 

، زنانِ کارگر، کردند میسرزنش رای قحطی را ب ها کمونیستشان  تبلیغات

رنج  اقتصادی ما تر از همه از فروپاشیِ سرخ که بیش ارتشِ زنانِ

در و  ایجاد کردندکمونیست  از حزبِدر حمایت ، سدی قوی بردند یم

 ."است یکه شوروی ما کمونیست ستها آن ]حمایت[ ی سایه

و  ترین داغ، که برگزار شد ولگا کنفرانسِ غیرِ حزبیِ در نهایت،

  بود. 1841در سال  غالتبندی  سهمیه ی لهامس ،اش لهامسترین  حیاتی

احتکار  خود را غالت ها و کوالکبود سالی نزدیک  خشک ی ک دورهی

در  1841را در سال کارگر  حزبیِ غیرِ کنفرانسِ ساموئیلو وا. کرده بودند

توانست در این کنفرانس اش  هبریر تواناییِو با  برگزار کرد ساراتوف

ذوقه آ یِها به دسته کارگرزن  111 فرستادنِ برایرا  زنانِ کارگر موافقتِ

، جلب کندمحصول  برداشتِ وضعیتِ گی به هرسیدبه روستاها و  و رفتن

حکومتِ قحطی  استخوانیِبا دستِ  خواهند می ها چرا که کوالک"

طور  کار به کارگر برای انجامِ زنِصد ک ی  ."خفه کنند را جوان شوروی

 ها در روزنامه به طورِ مختصر ساموئیلو وا. ندشهر رفت ی حومه به ،دائم

 اتحادِ کمونیستِ حزبِ زنانِ بخشِمرکزی و  ی ، به کمیتهنوشت می
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سخن خود  ی جزوه اش در بارهو درداد  گزارش می (CPSU)شوروی 

 زنانِ عملِ به این ابتکارِ یتر گسترده تبلیغاتِ خواست . او میگفت می

دیگر نیز  از شهرهایِ زنانِ کارگر، به طوری که اختصاص دهد ساراتوف

 .سرمشق قرار دهندآن را 

گرد حزب را  فعالِ کارگرانِ تمامِ ساموئیلو وا، ساراتوف پس از کنفرانسِ

 جزییاتِ وکنفرانس  تصمیماتِ گذاریِگی اثر هچگون ی و درباره هم آورد

طبقاتی باید  ی که مبارزه کامالً روشن بود ، برای اونشستبحث  به نآ

 (عرضهآذوقه ) کارِ برایکه کنفرانس  یزنگانِ  نماینده فعالیتِ حولِ

 .ابدی  شکل فرستاد می

به این  ساموئیلو واحزبی،  غیرِ یِها ک سری از همایشی  پس از برگزاریِ

 در میانِ یحزب کارِ ایبررا ین روش تر به این همایشاتکه  رسیدنتیجه 

 :نویسد می. او هستندزنان 

و  است کمونیسم گروهیِ ی مدرسهک ی  حزبی غیرِ یِها همایش"

توانیم به  می بازسازیِ حیاتِ خودبرای نیروهایی که از  است ای ذخیره

به خود را  کهنه کارِ رفقایِ ی تجربهکنفرانس  گان نماینده. گیریمکار 

 ."بردند عقب مانده مناطقِ
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 جلبِبرای  کارِ تشکیالتی اشکالِ ی توسعه به منظورِ را  هر کنفرانس او

بررسی  کمونیسم در جهتِ سیاسی فعالیتِعقب مانده به  یِها توده

 یی شیوه ی او را قادر به مشاهده ها . همان زمان این کنفرانسکرد می

و  ها روزنامهدر  اش مقاالتدر  واش  جزوات و ها رانی که در سخن ساخت

 انتقاد،از  ترسِ بدونِ. او به کار برد رسید می ها توده که به دست یمجالت

منظور او به درستی  ها توده ها که در آن پرداخت نکاتی به توضیحِمصرانه 

اهمیت به آن  ساموئیلو وادیگری از کار که  . شکلِبودنددرک نکرده را 

ظهور صفحات این بود.  ها در روزنامه "زن کارگر" ی هصفح زیادی داد

 نخستین باربرای  1817در سال . او هستندمدیون او شان را کامالً خود

 تصاص دادخا "زن کارگر" ی فضایی را به صفحه "لنینگرادی پراودا"در 

 را به عنوانِ "صفحه"که  شدتوانا  یی به گونهامور  دهیِ سازماندر  و

 ی ایده [وجود] اما تنها .در آورد حزب یِها روزنامهبرای دیگر  الگویی

 به. او به خدمت گرفتکار  این در ساموئیلو واکه  نبودمند  ارزش

 کارگرانِ ی عقب مانده اقشارِ خاص در میانِ ک روشِی به عنوانِ "صفحه"

 .زنانِ کارگر فعالِ ک گروهِی برای تشکیلِ یبه عنوان روش ،نگریست می زن

 ها این ی همه سوایِ، زن کارگر سابقِ ی مجله مانندِ "زنان ی صفحه"

 ابراز کنند، شان را خود توانستند می زنانِ کارگرکه در آن  جایی بود

فهمید . او درک کنند را شان و وظایف را بررسی کنندخود  هایِ توانایی
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 "و دهقان زنانِ کارگر"مطبوعاتی  ارگانِفقط زنان  بخشِ مطبوعاتِ که

واره  او هم .است کش زحمت یِها تودهمتعلق به  یی روزنامه که بل، نیست

توانید  ، مین استاتخود ی روزنامهاین " :گفت می زنانِ کارگربه 

 ."کنید را بیانتان عقاید

 یِها نشستبسیار زیادی به  اهمیتِ چنین هم ساموئیلو وارفیق 

 جماهیرِ اتحادِ در تمامِ گان نماینده یِها نشست. داد میزنان  گانِ هنمایند

. شد میزنان شناخته  فعالیتِترین شکل از  توجه قابلِ به عنوانِشوروی 

 شوروی رفیق استالین، رهبرِ کمونیستِ حزبِ ی در سیزدهمین کنگره

 بینِ "کمربند انتقال"ک ی  به عنوان ها این نشست اهمیتِ از  حزب،

 ساموئیلو وازنان سخن گفت. در این شکل از کار  یِها حزب و توده

 یِها توانایی کاملِ و عمقِکرد . او مطالعه ارائه کردبسیاری  یِها نوآوری

 .خود را نشان داد سازمانی و آموزشیِ

 درروستایی  زنانِ انِگ نماینده یِها نشست دهیِ سازمان برایِ ساموئیلو وا

 خود ی تنها از عهده. در آن زمان این کار کرد کاربسیار سخت روستاها 

 در مناسب ک وضعیتِی هبابی ی برای دست مجریو تنها  آمد او بر می

 و قواعدوظایف،  ــ اش سازمانیاشکال  اما تمامِدهی بود،  سازمان

 سرانِ سومین کنفرانسِدر و  تدبیر ساموئیلو وا توسطِ ــ ها دستورالعمل

 مقننه که ی قوه هِیشب یکنفرانس ــشرح داده شد ایالتیِ زنانِ گان نماینده
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را به آن واگذار  کارگر ی طبقه انِزن کار در بخشِ مهمِ یتِحزب مسئول

  .کرده بود

و  آماده را سازمانی مسائلِ در موردِ ها گزارش کهبود  ساموئیلو واهمیشه 

 دفترِ طریقِاز زنان  بخشِ موردِدر امری  ارتقایِ. هر زمان که کرد حل می

ساموئیلو رفیق  به ، این کارنیاز بود حزب مرکزیِ ی کمیته دهیِ سازمان

 هر چه زود ترِ حل و فصلِبرای  شحضورتنها  گاهشد.  می سپرده وا

 بود. کافیبحث موردِ  ی لهامس

به تصویب نهم حزب  ی در کنگره نهادی پیش ،ساموئیلو وارفیق  به ابتکارِ

به بخشی  شدت زنان و ضرورتِ به بخشِنیاز بر دیگر  ک بارِی  کهرسید 

 .کرد می یدکتأ زنان کار در میانِ

 آموزشِزنان، به ویژه  بخشِ روِ پیش کارگرانِ آموزشِ برایِ ساموئیلو وا

در  او تالش زیادی کرد. یی منطقه زنانِ یِها بخش گانِ هدهند سازمان

زنانِ  در هدایتِ ،کارگری یِها توده جوان در قلبِ یِها استعداد کشفِ

 کار انجامِ گیِ گونه هچ ، در آموزشِشان تواناییِ به با اعتمادِو دهقان  کارگر

 ،جدید ی جامعه گانِ همبارزان و سازند به عنوانِ ها آن در آموزشِو 

 چنین استعدادی تر کسی مک. نشان داد شی از خودی قابل توجه تواناییِ
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در سراسر که مرد( و  زن) ساموئیلو وا انِجو شاگردانِ. بسیاری از داشت

 .دادند ی انجامبا ارزشی ها ، کارندبودپراکنده  روسیه

 جزواتِ نوشتنِ تواناییِ عنیی  ،داشتهم  یدیگرموهبت  ساموئیلو وا

 دهقانانِبرای کارگران و  جزوات. این پسند توده و روانو  شنرو، ساده

 - نز کارگرِو  کمونیست زنِ ــ"زنان صفحاتِ"در  اش ، مانند مقاالتزن

دانست که  . او میندبود ها برای توده نگارش ی نحوه ی نمونهین تر به

 ترکیب کند تا کمونیست استوارِ خط مشیِبا را  گی هگونه ساد هچ

 به عنوانِ ها آنو از  کندنزدیک  ها توده گی زندهبه  را ساده یِها مدآ پیش

 با آن رو به رو بودندخود  ی مبارزهدر  کارگر ی طبقهکه  یبزرگ وظایفِ

دوست  پر آب و تاب و مصنوعی را . او عباراتِی ارائه کندی گیری نتیجه

با . او همیشه اش گان هخوانند باناسب تاو ساده بود، م . سبکِنداشت

گزارش و  ی تهیهاش  شاگردان کرد. و به گرمی صحبت می صداقت

از  راشدند  می به رو ی که با آن رودشوار مذاکرات در شرایطِ برگزاریِ

 جماهیرِ اتحادِپهناورِ  گوشه و کنارِ . به تمامِگرفتنداد ی  اش جزوات

 برای یی اقامت گاه بدونِ، یمزد دستهیچ  بدونِموارد  در اکثرِ شوروی

غذا  با پای پیاده و یا بیست کیلومتری  پانزده راهِ طی کردنِ، گی زنده

 هایِدر سفر ؛گسیل شدند شد میپیدا  یی کهاج هرخوردن در 



 بلشویک دهِ سازمان زنِ؛ناتاشا

118 

، برای نداشتند حزبی سیستماتیکِ رهبریِ جا که از آنشان  دایمی

 .کردند رجوع می ساموئیلو وا به جزواتِ ها تاثیرگذاری بر توده

 فراخوان داد که اکنون باید جبههداخلی به پایان رسید. حزب  جنگِ

  به مبارزه علیهِ تغییر کرده و (ها )تزاریسم ها سفید جنگ در برابرِ

حزب و  و دودلی در صفوفِتزلزل . شتابیمب اقتصادی پاشیِوفر

. گیِ بسیاری همراه کرد ی گذار را با پیچیده دورهزنان  بخشِ یِها فعالیت

ی هیچ تزلزل - بلشویک سرکشِهمیشه  یناتاشاهمان  ــ ساموئیلو وااما 

و به شدت در  دید اش را می روی پیشِ او به وضوح راهِ :به خود راه نداد

 . در اینکرد پایداری میزنان  یِها گروه هر گونه تالش برای انحاللِ برابرِ

 .برخوردار شدحزب  مرکزیِ ی کمیته حمایتِاز زمینه او 

و دهقانان به  ندبازگردانده شده بود ها حال که کارگران به کارخانه

افزایشِ : نخست: راه بود هم کرد رویدو  بازنان  ، کار در میانِهاروستا

 در آموزشی فعالیتِ افزایشِ ز طریقِا ،تسهیالتِ آموزشی برای زنان

 یِها و دوره آموزشی محافلِ دهیِ سازمان، گان نماینده جلساتِ

 دوم:غیره؛ و  کارگری یِها ین کادر برای کالجتر به استخدامِ ،مدت کوتاه

 وظایفِ پسِ تا از ماندندباقی  ها که در کارخانه یزنانِ کارگرکمک به 

تا د ندهناجازه  شاندبه خوو  بر بیایند تولید بهبودِ در جهتِ شانجدید

 .ابندی  یتربر ها بر آن مرد رفقایِ
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 همایشِ :افتی  مشکالتاین  یی برای حلِها به سرعت راه ساموئیلو وا

دیگر و سازی  سوزن صنعت نساجی،) صنعت مختلفِ یِها شاخهدر تولید 

 تولید با فرآیندِخاص  ک صنعتِی  زنانِ کارگرِ سازیِ آشنا ،(یتولید صنایع

کار با  این ترِ نزدیک پیوندِ یجهنت .و غیره کارخانه با استفاده از تکنیکِ

 کارگری یِها اتحادیه زنِ گانِ هدهند و سازمان بودکارگری  یِها اتحادیه

 شدند. نیز تعیین

 برای هدایتِ و تحریکِ سیاسی تاثیر شگرفِ کارِ به تنهایی ،ساموئیلو وا

 در ــان کش زحمت و دهقان و تمامِ زنانِ کارگر ــتن از زنان  ها میلیون

، نوشت سری جزوات کی  . اورا ادامه داد اقتصادی فروپاشیِ مبارزه علیهِ

طیِ سفرِ ، دهی کرد سازمان حزبی غیرِ یِها ، همایشایراد کرد رانی سخن

 ولگادر امتداد سفرهایی  "سرخ ی ستاره" تبلیغاتیِ دریاییِ خود با کشتیِ

 فروپاشیِ به مبارزه در برابرِ را ها ، تودهنمودزد  خطر را گوش و کرد کاماو 

 دقیق اطالعاتِ گیریِکاره ب درهرگز  اش تبلیغات. در کشاندملی  اقتصادِ

در آن را و  نمود جانبه بررسی می طور همه وع را بهموض، کرد نمی کوتاهی

عهده  کشور را به اقتصادیِ نبضِ ی که تنظیمِشورای نهادهایِ جهتِ

اقتصادی و ی  ای در زمینه العاده فوق . او تواناییِکرد هدایت می داشتند

 .از خود نشان داد اجراییِ
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 !صنعتی ی جبهه پیش به سویِ": گفتنداو پاسخ ندای به  زنانِ کارگر

 ."تان را بهبود بخشید وضعیت ،بخوانید

 

 در حینِ انجامِ وظیفه ناتاشا و مرگِ گی زنده شخصیِ ی جنبه

 ـ یک انقالبی بلشویک ــ سامایلوفآرکادی الکساندروویچ   با ساموئیلو وا

کاری  با هم همبودند، برای هم ساخته شده این زوج  ازدواج کرده بود.

دیگر را  کی  بار نخستینبرای  ها آن. دآموختن شان میو از کار کردند می

در  مبلغ به عنوانِ «دان» در «روستوف»در  و نمودندمالقات  اودِسادر 

گی  زنده با هم مسکودر  این زوج. ندکار کردبا هم کارگری  محافلِ

« مبارزه» سر دبیرِ سامایلوف یک زمانی  در آن ، جایی کهنمودند

 ساموئیلو وا .بود مسکوحزب در  یِا منطقهتشکیالتِ  زیرزمینیِ ی روزنامه

 نقش مهمی در این کار "کارگران ی چه تاریخ" بردِ بخشِ پیش بانیز 

با هم  ها آند. بو نمودهجمع  شدر طول سفر بسیاری مطالب زیرا، داشت

و او نام  نمود کار می "آنتون"تحت نام  آرکادی. ندرفت لوگانسکبه 

با  که نه تنها با عشق خود، بل ها آن. همیشه حفظ کرد را برای "ناتاشا"

 1811، در سال ها بعد. شدندکی ی  با هم ،مشترک یِها و تالش ها دیدگاه
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 نامِ ، شوهرش تحتِندکار کرد پراوداتحریریه  در دفاترِ ها آن، 1812و 

 .زد قلم می «وریِفی ای.»

ک سری از ی دررا دفاع از رفقا  سامایلوفک وکیل، ی  به عنوانِ

 یِها اتحادیه حقوقیِ و مشاورِبه عهده گرفت  سیاسی یِها محاکمه

 .بودکارگری 

، اش می شناختند یها فعالیت را به خاطرِ ساموئیلو وااکثریت رفقا که 

ی ناتاشا"عنوان  از او با و او قائل بودندزیادی برای  همیشه احترامِ

سخن  و غیره "کمونیسمپیرو "، "بی باک  بلشویک"، "گیر سخت

را به جنبش در  او یی انگیزه د. اما اگربو خوددارهمیشه . او گفتند می

 حساس بود اما بسیار د. اوکر کار می اش روی آن توان آورد با تمامِ می

 با انرژیش رخسارو  جنب و جوش بوددر  عمیقاًاغلب  .نبود احساساتی

 .بود تیز و چاالک شا درخشان چشمانِ و شاداب و

 نِدر جنب و جوش بود عمیقاً اش شخصیت عجیبِ یِها گی هیکی از ویژ

و این او را از  بود رویدادهای اجتماعی ش در برابرواکنش نشان دادن او و

قدر عمیق  . این احساسات گاهی آنکرد میرفقای دیگر متمایز  بسیاری

در  گونه . بدینگذاشتباقی او  گی زنده همیشه دررا برای  شکه آثار بود

، و به سختی تکان خورد وترو وا جو دانش سرنوشتِ ازاو  1787سال 
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 قطعی ک انقالبیِی  برای تبدیل شدن بهرا آینده  اش رانی سخن نخستین

 .کرد

بود.  اودِسا ، قیامِدادقرار  تأثیروی را تحت  به شدتدوم که  رویدادِ

را به این او  چشمِ اش شخصی سختِ و تجربیاتِ اودِسا یِها رخداد

 دشمنِ وکارگران  حزبِ در کارفرمایان عواملِ ها منشویکواقعیت که 

و  ها منشویکرا نسبت به  شکرد روی درک. این باز کرد کارگران بودند

 درستیِ به و همیشهنشد دچار تردید  . او هرگزنمود مشخص ها جیمیان

ی آموزش کارگرکه او   با وجودِ این. باور داشت لنینیستی یِها کرد روی

بحث و برای  را لنینموافقتِ  جهتِ کار در روزنامه بود امافروتن  ندیده و

 .دست آورد طلبان به انحالل برابرِ جدل

که  ی، کارکنیمصحبت  1841در سال  آستاراخاندر  اوحال باید از کار 

 مرگ او به پایان رسید. با

ی  جبههکه  یی هنگامهدر  زیرا، داشت بسیاریاهمیت  آستاراخان شیالتِ

 ،گوشت را در کشور متوقف کرده بود ی عرضه ها کوالک ی طبقه مقاومتِ

در این  .بودسرخ  غذا برای کارگران و ارتشِ تأمینِ پایانِ بی منبعِ

قحطی نزدیک شدنِ  ی سایه زیرِ -اقتصادی شدیدِ دستیِ تنگ ی هنگامه

 ی کمیته برای به ویژهشیالت این  اهمیت حیاتیِ ــ1841سال  در
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را   سرخ ی ستاره تبلیغاتیِ کشتیِ از این رومسلم بود ما  حزبِ مرکزیِ

 آستاراخانکشتی، به  سیاسیِ بخشِ رئیسِ به عنوانِ ساموئیلو وا با

 فرستاده شد.

در  تا درست ش را آغاز کرد( سفر1841 بهار )آوریل در اوایلِ کشتی

پس از  ولگا رانی بودنِ کشتی قابل محضِکه به ) هبهار گیریِ ماهی زمانِ

از  پیش ساموئیلو وا. جا باشد آن (شد یآغاز مبهاره  خ و سیلِی  آب شدنِ

این  اقتصادیِ یِها مربوط به ظرفیت موجودِ اطالعاتِ تمامِ خود خروجِ

زمانی که  1817در سال  تر و پیش ه بوددادمطالعه قرار  منطقه را موردِ

بسیار  اطالعاتِ شد، آغاز روسیه در سراسرِ حکومتِ شوروی مبارزه برایِ

 بهکه )ش مورد این شیالت از رفیق و شوهر رد و مختصری دقیق

جا جان خود را از دست  و در آن رفته 1817سال  ی هپاییز گیریِ ماهی

 .، دریافت داشته بود(بود داده

  درامِک ی  توانست می. این داد قرار تأثیرتحت عمیقاً او را ش شوهر مرگِ

 پیروزیِ که شاهدِکسی ، باشد برای کمونیسم رزمندهک ی  از مرگِگفته نا

وقفِ را  شعمر که او تمامِهمان چیزی ترین انقالب در جهان بود،  بزرگ

ا ی  دشمن خفامردمِ در  ، در میانِگان هبیگان . به تنهایی در میانِآن نمود
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که در  هنگامی سپسو  شد اسهال خونی دچارِ نخستتفاوت، او  بی

 درگذشت. و مبتال گشتحصبه  بهبستری بود بیمارستان 

همان  عازمِ ساموئیلو وا، اش در قلب این غم و اندوه برای کاهش حاالو 

 .جبهه شد

 که بندرِ نویسد اش می مرگ خود پیش ازی ها در نامه سامایلوف

ن قرار ما تشکیالتیِ کارِ دشمنانِو  ما انِدشمن هجومِ موردِگیری  ماهی

 سازمان"مختلف  مدیرانِ عنوانِ با هایی"نامهاعتبار" ها آن ی ، همهگرفت

 د.نداشت و غیره "تأمین یِها کمیته "،"غذا  ی ویژه

 کارِ بهخودش را  ساموئیلو وا، حرکت کردبه محض این که کشتی 

 ی از همه متشکل عمومی ی . به ابتکار او، جلسهساختسازمانی مشغول 

 تشکیل شد و یحزب واحدِک ی  ،گردیدبرگزار  کشتی ها در کمونیست

 انتخابِ براینیز  کشتی ی خدمه عمومیِ ی جلسهرای داد که کمیته 

پیشنهاد کرد که  ساموئیلو واد. وبرگزار ش کارگری ی ها اتحادیه ی کمیته

 کارِبه  کارگری، باید یِها اتحادیه ی کمیته با کمکِنیز  حزب واحدِ

 کشتی و تمامِ ی خدمه وسیع در میانِ در مقیاسِسیاسی  آموزش

 .بپردازد سرنشینان کشتی
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تصمیم  .کردآغاز  می ماهِ خود را در اولِ فعالیتِ تبلیغاتیِسرخ  ی ستاره

 توقف کنندبیرسک سیم (گلوله سازیِ)تریج کار ی کارخانهدر  گرفته شد

ی محلو ای  منطقه حزبِ یِها کمیته که توسطِ ییها مراسمو در 

در  یکنسرتو  جلسه ،و در شب نمایندشرکت  افته بودندی سازمان

 ی ویژه "جدید ی جبهه" یِ نامه نمایش. دبرگزار شو سرخ ی ستاره

 سرگرمی نوشته شده بود.

 میدانِک ی درکارتریج،  ی کارخانه نزدیکِکارگر  زنِو  مردصد سیحدود 

 .جمع شده بودندچراغ برق  نورِ روشن از وتازه  سبزِ چمنِ ازپوشیده 

بسیاری . رانی هدایت کرد سخن گاهِ به سوی جایرا  ها آنران  سخنیک 

سرد در هر  و خون تفاوت بی پوشیده و غیر کاری یِها از کارگران لباس

ی ی دوستانه شورِبا  شان چهره ،هجوم آوردند اما ناگهان. سو ایستاده بودند

 رانیِ نخستین سخن. این و شروع به تشویق و کف زدن کردند دروشن ش

 که دری ی سخنرانی، بود اقتصادی فروپاشیِ در مبارزه علیهِ ساموئیلو وا

، شور تازه جدید، با انرژیِ همیشه با حقایقِ وو بارها بارها این سفر  طولِ

زنانِ  از و کرد رانی سخن در کشتی گاه شاماو . نمودتکرار  و شوق و قدرت

 ها ایمان داشت و به آن کرد. او اریی  درخواستِکاتریج  ی کارخانهِ کارگرِ

 .از خواب بیدار کند را برای مبارزه با تباهی اقتصادی ها آنخواست  می
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)در حال حاضر تزاریتسینبه سوی  سیمبریسک از بدون توقف کشتی

که  چرا ،اشتی دی ویژه اهمیتِ گاه ایستکرد. این  حرکت( گراد استالین

 .داشت میعرضه  آستاراخانزیادی را به  کارِ نیرویِ تزاریتسین ی منطقه

ک ی  برای برگزاریِ ساموئیلو وابنابراین ماهر.  زنِ کارِ نیرویِ عمدتاً

 تر پیش تزاریتسین رفقایِ ؛ریزی کرد برنامهزنان  کنفرانسِ غیرِ حزبیِ

او را از سفر  تزاریتسین زنانِ کارگرند. ه بودشد باخبر تلگراف توسطِ

در او  سخنانِشنیدن دوباره برای  صبری و با بی اش می شناختند یشینپ

، "در اقتصاد ملی زنانِ کارگر"رانی او،  ند. سخنشدجمع این کنفرانس 

 زنانِ کارگرو بسیاری از  گردیدحضار  ی همه امیدواریِ هیجان و موجبِ

که اعالم کردند  بسیارو با شور و شوق  ندآمدرانی  سخن گاهِ جایبه 

 .هستنددر مبارزه  کمک و مشارکت ی آماده

 "فارپاست"از  در شیالت شاغل زنِ کارگرانِ گان نماینده، آستاراخاندر 

 از شرایطِ ها آن. آمدند (آستاراخان در کارگر ی طبقه نشینِ حومهک ی )

هر کاری  که از انجامِ از اینو گفتند کردند  می گی زندهسختی که در آن 

حزب دریافت  یِی منطقه ی از کمیته یترین حمایت که کوچک چراند عاجز

ی اجرای کارِ رهبرِ اِرِمیِفرفیق  پیِ بسیار خشمِ با ساموئیلو وا. ندکن نمی

 اند در چنین اهمالی دخیلکه را کسانی  ی همهتوپید: او به  ؛فرستاد

شان کار دهیِ برای سازمان زنان به بخشِ کردن، و در کمک "توبیخ کن"
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در  زنانِ کارگرپنجاه تا شصت درصد از  حدود. پافشاری کرددر شیالت 

پراکنده  ولگا دلتایِ که در میان جزایرِ دندومشغول به کار ب شیالت

 .بودند

 

 شیالت و سرکشی به کشتی

  بارا  تبلیغ ساموئیلو وا، آستاراخان در شیالتِ ا ترجیحاًی  ،آستاراخاندر 

مردان و  شرایطِ رسیِبرعبارت بود از که  ــکردترکیب دیگر  کارِک ی

در شیالت مشغول به  ها از آنزیادی  تعدادِزمان  در آن که زنانِ کارگر

 را اوو شور و شوق  توان ی همه(. این کار نفر )حدود چهل هزار بودندکار 

 آگاه زن کارگرانِ بدِ از وضعیتِ مسکودر تر  پیش. اگر چه او طلبید می

 دورانِ. سخت شگفت زده شد دید که میچه  آن ازحال  با اینشده بود، 

بال منازعی در این  تِحکومگرانه  غارت داری سرمایهکه  ، زمانیپیشین

 .گذشته بود ها سختی بر آن شرایطِ ،جزایر دور افتاده داشت

 صنفیِ یِها اتحادیه ارگانِ و ها شیالت و کمیته مدیریتِ بر او بارها و بارها

کار و  شرایطِ موثرِ بهبودِدر  شان کوتاهی ، به خاطرِتأمین کارگریِ

 .تاخت زنانِ کارگرمردان و  گیِ زنده
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هنگامی که مردان تهییج کننده بود؛ شب  جلساتِ در اش کلمات ترِ بیش

در مبارزه به را  ها آن، خواند میفرا  دهی سازمانبرای  را زنانِ کارگرو 

 اقتصادی یِها فروپاشی کمونیست، در برابرِ حزبِ و حکومتِ شوروی کنارِ

 .کرد میترغیب 

غیر  در شرایطِ ی نگران بود کهکودکان وضعیتِ ی بارهویژه در بهاو 

. او همیشه کردند می گی زنده ها گاه در پرورش ناک وحشت بهداشتیِ

کودکان  غتِافر اوقاتِا ی  تفریحبرای  ی راچند ساعت تا آماده بود

جمع  از اینتر  بیشحتا ا ی  کودک . گاهی اوقات هزاراختصاص دهد

، کرد صحبت می ها آن با، گفت می ها ناداست شان برایند. او شد می

 وضعِ . او در موردِداد نشان می ها آننسبت به زیادی  و اشتیاقِ شکیبایی

کارگران و  در جلساتِ پافشاریگین بود و با  کودکان خشم ناکِ اسف

، او همادران حمایتِکودکان و  مسایلِ صحبت کرد. در محلی مدیریتِ

 یِها گام برداشتنِ  نشان داد و خواستارِی سرخ ناشکیبایی خود را با نوارِ

، برای داشتحزب در شیالت وجود  یِها واحد. هر کجا که شدواقعی 

. کرد می ها تالشکودکان ی ها گاه سکونتو  ها کودک مهدِ دهیِ سازمان

 کمک کرد.در نقاط مختلف  ها آن دهیِ سازمانبه  سرخ ی ستاره

الزم، برای  تر کارکنانِ و از همه مهم و تجهیزات زیر بناها وجودِ عدمِاما 

وضعیت بغرنجی ایجاد کرده  کرد می مبارزههر کسی که برای این چیزها 
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ی او خودشان را ها خواسته ی در برابرِی منطقه شیالتِ ی مدیره هیات. بود

 یِها واحد. نداشت دربُدور افتاده  این مکانِ درمرکز  . نفوذِبه آن راه زدند

رو، خود را  پیش یِها شیالت، محروم از تماس با ارگانی ها حزب، کمیته

 .افتندی  یی منطقه شیالتِ وابسته به انجمنِ ک موقعیتِی  در

با  سرخ ی ستاره سیاسیِ گروهِ در جلساتِهم خشم خود را  ساموئیلو وا

منتشره در  ی روزنامه اش در در مقاالت همشیالت و  مسئولِ کارگرانِ

 ولگا دلتایِ سویِبه  تر بیش کشتی هر چه .کردبیان  سرخ ی ستاره

 .ندشد تر می زنده مقاالت، این فتر می

در  ساموئیلو وارسیدند،  "شیالت نارنجستان" به ها آن یمِ 11در 

 نویسد: می "اند خود را انجام داده ی وظیفه زنانِ کارگر" اش مقاله

 رکود به وضعیتِ را ، آنندکرد نابود ملی ما را سفید اقتصادِ گاردِ زنانِ راه"

 دهی عدمِ سازمان، را نابود کردند ، کشاورزی و صنعتکشاندند و انحطاط

مان  برایدر خشکی در شیالت، در آب و  کار. را موجب شدند در شیالت

از  و دوری ها ماندن در سنگر همارتش سرخ  برایِاست. اما  سخت

 ی سرخ وظیفه ارتشِ ، سربازانِهمه با این .نبودآسان  شان یها خانواده

را شکست  نما و دشمنانانجام دادند سوسیالیستی  وطنِ در برابرِ خود را

 ."کنیم میرا دنبال  ها آن الگوی. ما ندداد
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 ضمانتو ما قدرت "عنوان  تحتِ یی مقاله فیشتی نیکیتا در یمِ 41

 :نویسد می "است ما دانش پیروزیِ

ملی بر  اقتصادِ دهیِ سازمان تواناییِ زنانِ کارگرمردان و که  اینبرای "

شوند  تنها باید باسوادنه  ،را داشته باشند سوسیالیستی روی خطوطِ

تخصصی  یِها و گروه ها دوره ،یشورای دولتِبرای اهدافی که باید  که بل

سوادی  ما باید بی .ی داشته باشندی حرفه تخصصیِ آموزشِ کند می برگزار

... تنها با دانش است کهن از نظمِ ملعون این میراثِ ــ یمکن کَن را ریشه

 ."کنیم پا سرملی را  و اقتصادِ ن پیروز شویمما دشمنان تمامِبر  توانیم می

 مقاله عنوانِ بود. فئودوروف شیالتِدر  ماه مه 11در  او ی مقالهآخرین 

را  ها ادداشتی  سیاسیگروه آموزشی مورد نیاز است ) در کجا آموزش"

 نویسد: در آن میکه  بود "(انتشار داد

 برایِ فعالیتِ خیزی چون خاکِ حاصل هم آستاراخان دربسیاری  شیالتِ"

 شافتادن جداو  ولگا دلتایِ گیِ پراکنده به علتِ .بودند فرهنگی و آموزشی

  آموزشی یِها از بخش گونه کمکی هیچ شهرستان، آموزشیِ یِها از بخش

را  آموزش بودن ی هتشن. اما شد نمی به آن سیاسی یآموزش یِها گروها ی

 . مدارسِکرداحساس  گرکار جمعیتِ در میانِ قدمدر هر  شد می

خواندن و نوشتن  آموزشِبرای کارگران  خودِ به ابتکارِصحرایی )موقت( 
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، گرفتمحلی شکل  یِها کلوپ. بر پا شدشیالت  در کلِساالن  به بزرگ

هیچ  ها کلوپنداشتند. هیچ کتابی  ها بزرگ این بود که آن اما بدبختیِ

در  دانستند که چه چیز نمی حتاشیالت  و کارگرانِی نداشتند ی روزنامه

 بحرانِکتب درسی با  درست است که کمبودِ .افتد جهان اتفاق می

. تنها دلیل این امر نبود. اما ش بودیم مربوط بودردرگیکه  یی اقتصادی

 درسی و لوازمِ یِها کتاباز معینی  تعدادِ سیاسی دارایِ آموزشِ بخشِ

دیگری نیاز به  بیش از هر زمانِکارگر  چهل هزار مرد و زنِ. بودمدرسه 

که شیالت  حاال، به خصوص داشتند فرهنگی و آموزشی ی گسترده کارِ

 .پیدا کرده بود جمهوری ملیِ زیادی در اقتصادِ چنین اهمیتِ

آموزشی  یِها ی کارگری و سازمانها اتحادیهو  حزب توجهِ ترین بیش"

 ."دوش کش زحمت ی این توده آموزشِ صرفِباید 

 او بود. ی مقالهاین آخرین 

. او از اش را ارائه دادرانی  آخرین سخن ساموئیلو واماه مه،  11در 

در  شان نقش ی درباره زنانِ کارگربا و کرد  بازدید فئودوروف شیالتِ

و دو روز بعد  شدبیمار  همان روز ملی صحبت کرد. عصرِ اقتصادِ

 .درگذشت
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. در برد دیگری رنج می خراشِ دل ی از تجربه ساموئیلو وا، آستاراخاندر 

 رفیق زنانِ کارگر کنفرانسِ ازاو  ی داری شده نگه یِها ادداشتی میانِ

در  ساموئیلو واکه هنگامی . کند می مالقات درخواستِکه  بود شپاکووا

 کرد، می دهی سازمان پتروگرادرا در زنان  ی ی آغازین مبارزهها روز

او  نخستین بار ساموئیلو وا. بودجا  آن فعالِ زنِ کی از کارگرانِی  شپاکووا

 داستانِ شپاکووا ؛ جایی کهدعوت کرد سرخ ی ستاره ی به عرشهرا 

 .درخودش را بازگو ک

وابسته به  زنانِ کارگرِ مرکزیِ ارگانِ دیگر توسطِی ی عده به همراهاو 

و بسیج  (CPSU) شوروی اتحادِ کمونیستِ حزبِ مرکزیِ ی کمیته

 راه با رفقایِ هم اما. فرستاده شدند آستاراخان در شیالتِ برای فعالیت

 کنترلِبنا به دالیلی که تحت . ناگهانی شد یها مدآ پیش گرفتارِدیگر 

 ها آن افتاده بودند دور آستاراخان حزبِ یِی منطقه ی نبود از کمیته ها آن

 رای کارِبچه که  تر از آن متروک ــ ولگا متروک دلتایِ جزایرِ در میانِ

. خیلی زود شدند گرفتارو عناصرِ دشمن  ــ حزبی اهمیت داشته باشد

تضعیف  شان گی در صفوف ههمبست؛ دادندرا از دست  داخل گروهِ رهبریِ

پراکنده اس مت امکانِ عدمِ خاطر هبرا از دست داده و  بردباری خودد. ش

 شپاکووا، ساموئیلو وا ی رفیقانه و توجهِ مهربانانه نگرانیِ در برابرِ. شدند

 به او گفتداستان خود را  ، تمامِ. با او درد دل کردطاقت بیاورد ستوانتن
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کلمه  واقعیِ . او به معنایِاش را بازگو کرد جسمانی وضعیتِگریه  باو 

 دررا  شپاکووا. او تصمیم گرفت زده شدحیرت  ساموئیلو وا. نداشتهیچ 

 شپاکووا به دادِبخار خیلی دیر  ، اما کشتیِبه کار گیرد سرخ ی ستاره

وبا در  قربانیِ نخستین ؛ردمُ ساموئیلو وا اش با مالقاتبعد از  . او روزِرسید

 نیز خودشد. اما  آشفتهاو به شدت  از مرگِ ساموئیلو وا. آستاراخان

 ژوئن در گذشت.در دوم و شد وبا  گرفتارِ

تزار  که سلطنتِتولید شد   جهانی بالیِ قسم خورده، توسط سه دشمنِ

 ی شپاکووا که به این ترتیب بر –و ستم  نادانی، دستی تهی ــ بنا نهاد

. این بود گشته پیروز پتروگراد زنانِ کارگرِ و بر ،جوان، سالم و شاداب

 و پرانرژیِ قلب خوش ،مبارز ،سرکش یِ ساموئیلو وا سان کی  دشمنِ

 .رد کردرا خُانقالبی 

 شیالتِ کردنِ یشورایبرای سرسختانه  ای یست مبارزهحزب کمون

 .ادامه داد را آستاراخان

به درستی تعیین  شو شوهر ساموئیلو وا، ها بلشویک طبقاتیِ ی غریزه

اربابانِ کالنی را به  یِها تر سود که پیش "دشمن عنصرِ"که  ندکرده بود

. استکرده  رخنه آستاراخان شیالتِ در فعالیتِ ،داشته بودندخود ارزانی 

 ضعفِ و از مرکز یدور مزیتِگیری از  ، با بهرهپیر اربابانِ وفادارِ گانِ هبند
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 کارِ عمداًو  ندکرده بود مستقرمحلی، خود را در شیالت  کارگرانِ

 نمودند. الشی میتمرا ی شورای دولتِ تشکیالتیِ

 کمونیست حزبِ رهبریِ تحتِشوروی،  دولتِکه  بود 1841سال  تنها در

 اقتصادِ و سپس بازسازیِکشور  بازسازیِ مشکلِ بربه طور کامل توانست 

ریشه  آستاراخان مخرب در یِها که باندموقعی درست ، غلبه کند ملی

 .شداقتصادی و اجتماعی آغاز  بازسازیِ تکمیلِکار  و دواندند

 جماهیرِ اتحادِ در سراسرِ آستاراخان در شیالتِ کاران خراب موضوعِ

 آستاراخاندر ب یخرتاین  اصلیِ ی سرچشمه، اما افتی انعکاس شوروی

 .نبود

صنعتی و  یِها حزب دادگاهِ ــبزرگ  المللیِ بین هایِ محاکمهدر سرانجام 

 آستاراخان در شیالتِ ها تخریب ی رشته مشخص شد که ــها منشویک

 جهانی ، که بورژوازیِاست روسیه کشورِخارج از  بورژوازیِ دستِ در

 .داده است هپنارا  ها آن

 مندانهپیروزکه هستند  یزنانِ کارگر، مردان و کارگر ی طبقهاما 

از ، وندش میکهنه خالص  ی گذشته ی همه از و سازند می را سوسیالیسم

 شهرِغنی  ی در این منطقه ها آن. چه که بیش از حد عمر کرده آن ی همه

ا ی دنیِپروستروی بامقایسه  قابلِ)شهری که  را ساخته بودند کارگران
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قی یرف گارِدای  ینتر بهو این  نمودندرا مکانیزه  شیالت ها آن، بود( بازکو

 سرکشِ مبارزِ اد بودِی یِین بناتر به، جان سپرددر مبارزه است که 

 .ناتاشا، بلشویک
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