
  

   اكتبر انقالبِزنانِ
  نادرساده :                                                                                                                برگردان 

 
  تبعيديان روس درسيبري: عكس 

  
Armand Lnes (Jelisaweta Fjdorowana)1874-1920 

 
  

 به عضويت گروههاي كمونيستي درآمد و 1904 از سال بود و عضو بين الملل كمونيستي  جنبش زنان و الفع. وي درپاريس تولد يافت
مدرسه ي در اقامت گزيد و درآنجا  و درفرانسهديردگ   مجبور به  مهاجرت1909 ازسال شركت كرده  1907 -1905فعاالنه در انقالب 

گي ازبلشويكها در كنفرانسهاي ديگر منجمله رن شركت كرد و به نماينده در بِهنگام جنگ جهاني در كنفرانس بلشويكها . بودمعلم حزبي 
  .كنفرانس بين المللي زنان شركت كرد
) بلشويك (و در هفتمين كنفرانس حزبي و چهارمين كنگره حزب كارگرسوسيال دمكرات روسيه بعدازانقالب فوريه به روسيه بازگشت 

  .تبر در مسكو فعاالنه شركت و براي كارگران وسربازان سخنراني ايراد كرددر تدارك قيام مسلحانه اك. نماينده بود 
 1918از . بعداز پيروزي انقالب اكتبر عضو دفتر اجرايي دولت كارگري و رئيس شوراي اقتصاد دولت و عضو كميته اجرايي مركزي بود

  .بود)  بلشويك(مسئول بخش زنان در كميته مركزي حزب كمونيست روسيه 



  .دومين كنگره كمينترن شركت و همچنين اولين كنفرانس بين المللي زنان را هدايت كرد در 1920
  

Artjuchina Alexandra Wassiljewna( 1889-1969)  
 درسنديكاهاي 1908او از . ه عضويت حزب درآمد ب1910از. كادرحزب ودولت شوروي بودو Wyschni Wolotschek وي متولد 

عاليت داشت و بعداز انقالب فوريه از تبعيد بازگشت دركميته زنان حزب كارگرسوسيال دمكرات روسيه  ريسنده گي و فلزدرپترزبورگ ف
وي همچنين رهبري كميته ي حزبي و كميته اجرايي .  نماينده ي كنگره ي سراسري كارگران روسيه بود1018. درزادگاهش فعاليت كرد

انشيني و سپس رهبري بخش زنان كارگرو دهقان در كميته مركزي نيزفعاليت سمت ج در ر ابرعهده داشت و   Tewrزنان را در منطقه ي
عضويت كميته ه  ب1927سال .  رابرعهده داشتكارخانه ي پارچه بافييت و مدير بودRabotniza وي عضو تحريريه مجله ي . داشت 

  .مركزي حزب كمونيست شوروي درآمد و بعنوان قهرمان كار انتخاب شد
  

Bosch Jewgenija Bogdanowna (1879-1925) 
عضو كميته ي منطقه اي حزب سوسيال دمكرات  "يف كي"درعضو حزب درآمد و  به  1901از.  متولدگرديد  Otschakowوي در 

آوريل بعنوان مسئول حزبي در منطقه ي جنوب غربي از .  بود"يف يك" بعداز انقالب فوريه نيز عضو شوراي شهر .كارگري روسيه بود
وي در تدارك قيام مسلحانه عليه دولت موقت و براي تقويت . ن كنگره ي بلشويكها بود نماينده در كنگره ششمي1917 و مودفعاليت ن

كرائين به عضويت كميته اجرائي شوراهاي  وشهرهاي ديگرمنطقه  شركت فعال داشت و دراولين كنگره شوراهاي اُ"يف يك"شوراها در 
رست به كمونيستهاي  در جريان مسئله ي صلح ب1918ِ. سئولين حكومت شورائي درامور داخلي بود و جزء اولين مگرديد كرائين انتخاب اُ

  . نظامي و اقتصاد ي فعاليت داشت ،چپ پيوست و در بخشهاي مختلف فعاليت هاي حزبي
 

Fotijewa Lidija Alexandrowna (1881) 
وسيه بود و در جريان تدارك انقالب اكتبر همكاري نزديك با كارگر سوسيال دمكرات ر عضو حزب 1904 و ازسال  Rjasanمتولد وي 

در شوراي  بعد .   معاون شوراي كميسارهاي خلق بود1918مارس از. كروپسكايا در كميته ي وايبورگ حزب و تحريريه ي پراودا داشت 
 بعنوان مشاور در 1930ستي او تا سال بعداز تشكيل جمهوري شوروي سوسيالي .دستيارلنين فعاليت مي كردبعنوان كارو دفاع و همچنين 

  .داشت فعاليت علمي درموزه ي مركزي لنين تحقيقات اقتصاد و حوزه در جلوتر شوراي كميسارهاي خلق، شوراي كارو دفاع بود و 
  

Gopner Serafima Iljinitschna (1880-1966) 
 " بود و در فعاليت هاي حزبي در مناطق مختلفسيه  كارگرسوسيال دمكرات رو عضو حزب1903واز  تولد يافت  "Cherson"وي در  

Odessa";  "   Jekaterinoslaw; Nikolajew"  عضو كميته حزبي و نماينده ي 1917بعدازانقالب فوريه . داشت  شركت 
كرائين در اُ در هفتمين كنفرانس هم شركت داشت و در انقالب اكتبرو جنگ داخلي  ،بود    "jekaterinoslaw" منطقه ي  در ها شورا

 - 1918 دركميته اجرائي مناطق مختلف و 1925 - 1920كرائين بود و  عضو دفترخارجي كميته مركزي در ا1918ُ.هم فعاليت داشت 
در  وي .فعاليت مي كردكرائين عضو كميته مركزي حزب در اُ بعنوان  1928 - 1927بود و در سراسري  عضو كميته ي   اجرايي 1922

  . قهرمان كار معرفي گرديد1960و ين المللي كمونيستي نماينده بود تمام كنگره هاي ب
 

Jakowlewa warwara Nikolajewna 
 

  . بود1917گان در قيام مسلحانه اكتبره وي متولد مسكو و يكي از فعالترين شركت كنند
نطقه اي حزب كارگرسوسيال دمكرات  فعاليت هايش  را در مسكو بعنوان مشاوركميته ي م1917 عضو حزب بود و بعد از فوريه 1904از

بعد ها او مسئوليت . او عضو كميته اصلي سازمانده ي قيام مسلحانه در مسكو بود و سپس به كمونيستهاي چپ پيوست . پيش برده روسي
  . مورآموزش و مالي بودكميسارخلق دراهايي سنگين در شوراي خلقي اقتصاد، جانشين 

  
Jelisarowa-uljanowa anna Iljinitschna ( 1864-1935) 



 
  ي درمحاكمه. بود1898 خواهر و همكار لنين ؛ نويسنده و از اعضاي حزب از سال او . بود     Nishni Nowgorod وي  متولد 

 از سال  اوكه. سال زندان وتبعيد محكوم گرديد5نيزبه خواهر  1887 آلكساندرسوم در اول مارس  جان  سوقصد بهش، اليانوف بجرم برادر
اتحاد مبارزه برای "  وي موفق شد رابطه ي لنين را اززندان با زندان،لنين دربهنگام حبس  عضو كميته ي حزبي در مسكو بود، 1898

مخفيانه ای که لنين  برای لنين کتاب تهيه وبه وی می رساند و جزوات در پترزبورگ برقرارنمايد و"  کارگرآزادی طبقه
و آثاری ديگرلنين را " رشد سرمايه داری درروسيه" او چاپ کتاب . منتقل می کرد به بيرون  رابه نگارش در می آورد

"  زمينه های انتشار کتاب 1909 – 1908در .  شرکت نمود1907 – 1905سازماندهی کرد وفعاالنه در انقالب 
  در مجله او همچنين.  درنشريه پرودا شروع به کارکرد 1913 را فراهم کرد و"سيسميماترياليسم وامپريوکريت

Prosweschtschenije وعضوتحريريه ی مجله ی  می نوشت Rabotnizaجانشين سردبيرپرودا و 1917 وی .  بود 
بعد از پيروزی انقالب او .  بود و فعاالنه در تدارک انقالب اکتبرشرکت داشت   Tkstschعضو تحريريه مجله ی 

از بنيان گذاران بنياد وبرعهده داشت را موزش همگانی مسئوليت های متعدد منجمله کميسارخلق دراموراجتماعی و آ
  همچنين عضو تحريريه و مشاور روزنامه ی . و عضوکميسيون تاريخ انقالب اکتبروتاريخ حزب بودلنين 

Proletarskaja Rewoljuzija  نيزبود .  
  

Kollontai Alexandra Micbailowna( 1872- 1952) 

 
در جنبش انقالبی روسيه فعاالنه شرکت داشت وازطرف جمهوری شورا ها زنی که .  وی متولد پترزبورگ بود 

  . مسئوليتهای ديپلماتيک بر عهده داشت
 به عضويت 1915از.  فعاالنه شرکت داشت1907 -1905ازدهه نود قرن نوزدهم وارد فعاليت سياسی شد و در انقالب 

انس بين المللی سوسياليستی در  در تبعيد بسر برد وی درکنفر1917 تا 1908سالهای . حزب درآمد 
 به پتروگراد بازگشت و نماينده 1917در مارس . شرکت داشت ) 1912(، بازل ) 1910(، کپنهاگ )1907(اشتوتکارت

درششمين گنگره حزب وی به عضويت کميته . ميته اجرايی  شوراهای پتروگراد بود سازمان نظامی بلشويکها درکی
کلنتای سخنرانی ماهربود و توانست بعنوان يک . ئوليتهای سنگينی برعهده داشتمس همواره و مرکزی انتخاب گرديد

 او فعاالنه در سازماندهی قيام اکتبردر پتروگراد .مبلغ نقش شايان توجهی برارتقاء آگاهی سربازان و ملوانان داشته باشد
 "کمونيستهای چپ" در موضع 1918 از.شرکت داشت ودر اولين دولت شورايی کميسارخلق درامورتامين اجتماعی بود

ماتيک پرداخت  به فعاليتهای ديپل1923.نترن بود ي مشاوردفتر بين المللی زنان در کم1922تا 1921درسال قرارگرفت و 
  . نروژو سوئد سفيربودو در کشورهای مکزيک،

  
Kosteloeskaja Maria Michailowna( 1878- 1964)  

فعاليت های حزبی در مناطق .  در انقالب شرکت داشت1905بود و عضو حزب 1903  وی در مسکو متولد شد و از
 وی  جانشين ،وحين قيام مسلحانهدر روزانقالب اکتبر. مختلف روسيه داشت و در هفتمين کنفرانس بلشويکها نماينده بود

، رئيس ر درمسئوليت های نظامی و حزبی نظيبعدازپيروزی انقالب .اردسرخ در شوراهای مسکو بودفرمانده ی ستاد گ
  . حزبی بودی  مشاورکميته  ی  شرقی وارتش درجبهههنگ بخش سياسی دومين 

  



Krupskaja nadeshda konstantinowna (1869- 1939) 

 
او ازفعالين گروه .  به عضويت حزب درآمد1898 وی متولد پترزبورگ ، همسرلنين و زنی انقالبی بود که از

 درسيبريه  و دستگيرگرديد ومحکوم به سه سال تبعيد گرديد1896بود و درسال " اتحادمبارزه درراه آزادی طبقه کارگر"
 شروع بکار کرد و اين فعاليت "ايسکرا" مهاجرت نمود و در نشريه ،بعد از تبعيد. بهمراه لنين متحمل اين مجازات شد

نفرانس حزبی و ششمين  شرکت کرد و در هفتمين ک1907 – 1905او درانقالب .  ادامه داد"وپريود" درنشريه 1904را
 کميته حزبی منطقه ی وايبورگ يت  عضوبه 1917درکنگره حزب کارگرسوسيال دمکرات روسيه نماينده بود و 

 شد، او مسئوليت داشت لنين را درجريان ء هنگاميگه لنين مجبوربه اختفا که 1917 درتابستان .درآمد پتروگراد 
گذاری اتحاديه ی جوانان سوسياليست نقش داشت و درروزهای تدارک کروپسکايا در بنيان.  قراردهدسياسیسيرحوادث 

اختيارلنين درکميته ی منطقه ای وايبورگ برای رساندن نامه ی لنين به کميته صاحب قيام مسلحانه ی اکتبرنماينده ی 
  .مرکزی و کميته پتروگراد بود
 جانشين 1921همگانی بودو کميسارهای خلق برای آموزش مجمع ، وی عضو بعدازپيروزی انقالب اکتبر

  عضو کميته مرکزی حزب بود وهمچنين 1927 و عضواصلی کميسيون کنترل1924کميسارآموزش عمومی کل کشورو 
وی . اهای اتحاد جماهيرسوسياليستی بودگان و اعضای شوره ت نمايندی دردوره های انتخاعضو کميته اجرايی سراسر
  . شرکت داشت فتم کمينترن، چهارم، پنجم وههمچنين درکنگره های دوم

 
Labourbe Jeanne Marie (1877-1919) 

  درلهستان معلم بودوی .درآمد کارگرسوسيال دمکرات روسيه  به عضويت حزب 1905 متولد فرانسه بود واز وی 
ی واز بنيان گذاران کلوپ کمونيستها ودرانقالب اکتبرفعاالنه در فعاليت های کميته بلشويکی  مسکو  شرکت داشت 

 درفعاليت های کميته ی 1919از .  درايجاد گروههای کمونيستی در فرانسه شرکت داشت1918و  انترناسيونال بود
 شورش تدارک همچنين دراو . شرکت داشت و برعليه اشغالگران فرانسوی تبليغات پيش می برد  Odessaمخفی در 

لنين از او  بعنوان .شغالگران دستگيروتيرباران شد شب شورش توسط افرانسوی در دريای سياه نقش داشت اما ملوانان 
  .سمبل مبارزه برعليه اشغالگران فرانسوی ومقابله با دخالت آنها درامورداخلی روسيه نام می برد

  
Lissinowa Ljussik (1897-1917) 

و درانقالب اکتبرفعاالنه   به عضويت حزب درآمد1916از درمسکو تحصيل می کرد، 1915ليس بود ودرمتولد تفوی 
جواناِن بعدازانقالب فوريه درفعاليت های شوراها شرکت داشت ودرسازماندهی اتحاديه ی کارگری . شرکت داشت

 . شرکت داشتSamoskworetscheدر منطقه ی انترناسيونال سوم 
انجام ماموريت توسط  نوامبردرحين 14 نظامی معرفی شد و در-روزهای سرنوشت سازاکتبروی به کميته ی انقالبی 

  .گلوله ی دشمن هدف قرارگرفت 
  

Ljudwinskaja Tatiana fjodorowna 
. گ شرکت داشت  و پترزبور"اودسا" عضو حزب بود و درفعاليت های حزب در 1903از. يف بودي درک1887 متولد 

ازاعضای کميته ی   و مسکو منتقل شد وbogorodsk  منطقه یبعد از انقالب فوريه برای فعاليت های حزبی به
عضو کميته حزبی  بعنوان درانقالب اکتبرعضو کميته نظامی درمحالت مسکوبود وبعدا. سازماندهی گاردسرخ بود

  .درهشتمين، دهمين وچهاردمين کنگره ی حزب نماينده بودوی . فعاليت می کرد  jaroslawlدرمسکوو کميته ی شهری 
  

Nowgorodzewa (Swerdlowa) Klawdija timofejewna( 1876-1960) 



 "اورال" در1907- 1905در انقالب او. درآمدحزب  به عضويت 1904  بود واز  jekaterinburg متولد    وی 
 مسئوليت چاپخانه ی کميته مرکزی بلشويک ها را برعهده داشت ودرتدارک انقالب 1917شرکت داشت وبعدازفوريه 

کزی حزب کمونيست روسيه بود و مسئوليت هدايت  عضو مشاور کميته مر1918ازمارس . اکتبر نقش داشت
 مسئوليت مهد کودک و کودکستانهای سراسرروسيه رادر کميته اجرائی 1920از . دفترمرکزی رانيزبرعهده داشت

  .برعهده داشت وبعدها هم به فعاليت های انتشاراتی اش ادامه داد
  

Okulowa glafira Iwanowa (1878- 1957) 
 به عضويت حزب درآمد و درفعاليتهای تبليغی سوسيال دمکراتيک درمناطق 1899ود و ازبjenisseik   متولدوی 

 عضوکميته منطقه ای حزب کارگرسوسيال مکرات روسيه 1900-1900. يف شرکت داشت یکارگری  ک
 1908 - 1905 و مسکو بود و "سامارا"گان ايسکرا دره او همچنين ازگردانند.   بودIwanowo -Wosnessenskerدر

   Krasnojarskerمنطقه ی به عضويت کميته اجرائی در1917بعدازفوريه . درپترزبورگ فعاليت های حزبی داشت
  .و فعاالنه در ايجاد شوراها دراين منطقه نقش بازی کرد درآمد
دفتر سياسی درجبهه شرقی وعضوشورای انقالبی مسئول  عضو کميته اجرايی سراسرروسيه بود و 1920 – 1918
  .و پس ازپايان جنگ داخلی به فعاليت های علمی پرداخت بودجنگ 

  
Rosmirowitsch Jelena fjodorowna(1886- 1953)  

وی عضوفراکسيون بلشويکی در دومای . يف و پترزبورگ فعاليت ميکردي عضو حزب ودرک1904 وازChersonمتولد 
درپتروگراد عضو . فعاليت می کرد،irkutskerعضو کميته ی حزبی  بعنوان  مقطع انقالب فوريه درچهارم بود و

پترگراد را سازمان می داد و نشريه ی پادگاِن دفترکميته نظامی دررهبری حزب بود و فعاليتهای تبليغی در بين سربازان 
Soldatskaja Prawda بعدازپيروزی اکتبرهم مسئوليت های دولتی و حزبی برعهده داشت وسالهای .  را اداره می کرد

  .بخانه ی لنين بودطوالنی مديرکتا
  

Samojlowa konkordija nikolajewna( 1876-1921)  
 1914 -1912 درانقالب شرکت کرد و "اودسا" در 1905.  عضو حزب بود1903 واز  Irkutskوی متولد 

 بعنوان درهفتمين  1917. بود   "Rabotniza " ازاعضای اصلی سازمانده نشريه زنان1914. تحريريه پرودا بود عضو
 و "خارکوف" در دوران جنگ داخلی دران را درپتروگراد هدايت می کرد وبود وسازمان زنحزبی نماينده رانس کنف
را برعهده " ستاره سرخ"  دفترتبليغات ی رهبری بخش سياس1921- 1920. فعاليت حزبی را پيش می برد "سامارا"

  .داشت 
 

Semjatschka rosalija samoilowna(1876-1947) 
او ازطرف ايسکرا، در دومين کنگره ی 1903. ازاولين اعضای حزب کارگرسوسيال دمکرات روسيه بوديف،يمتولد ک

درمقطع . درکنگره سوم نيز شرکت داشت 1905درهمين سال به عضويت  کميته مرکزی درآمد و وحزبی شرکت داشت 
 عضودفتر 1916 -1915 .  به سازمان حزبی  باکو انتقال يافت1909.  درکميته بلشويکی مسکوبود1907 – 1905

 درششمين کنفرانس و هفتمين کنگره . اولين دبيرقانونی کميته ی مسکو حزب بود1917کميته مرکزی در مسکو بود و
.  درمسکو را برعهده داشت  Simonowki        نماينده بود وروزقيام مسلحانه رهبری کارگران  منطقه ی ) آوريل (

بعداز جنگ داخلی نيزدرنقاط مختلف کشوربه . رلشگرهای مختلف برعهده داشت مسئول بخش سياسی ارتش را د1918
ازمقطع .  ستادمرکزی کميسارهای نظارت کارگران و دهقانان بود1936 تا 1926از. فعاليت های حزبی ادامه داد

ل  عضو شورای کميسارهای خلق درامورحم1933 تا 1923و هشتمين کنگره حزبی درکميسيون مرکزی کنترل بود 
درهفدهمين کنگره حزب کمونيست نيزبه عضويت کميسيون کنترل شوراها انتخاب شدو بعد ها جانشين و . ونقل بود

 جانشين رئيس 1943 تا 1938در . درهجدهمين کنگره به عضويت کميته مرکزی اننخاب شد.رئيس کميسيون شد
يس کميته ی کنترل حزبی کميته مرکزی شوراهای کميسارهای خلق اتحاد جماهيرشوروی بودو بعد ها به جانشين رئ

  .گرديد
  

Sluzkaja Wera Klementjewna (Berta Bronislawowna) 
(1880- 1917) 

 از 1907 انقالب  شرکت کردوبود و درحاضر درمسکو 1905  عضو حزب بود، 1902تولد يافت و" مينسک"دروی  
 درتبعيد 1912 – 1909. برگزارشد شرکت نمود درپنجمين کنگره که درلندن bajansk منطقه ی طرف سازمان حزبی 

 وی عضو کميته ی حزبی 1917بعدازفوريه . برای ادامه فعاليت حزبی به  پترزبورگ برگشت 1913به سر برد و 
درجريان درهم شکستن قوای ارتش سفيد وی کارتدارکات . پترزبورگ بود و درسازماندهی زنان نقش موثری ايفاء نمود 



 وی سرنشين ماشينی که ) دوازده نوامبر( اکتبر 30در. اروی نيروهای گارد سرخ را بر عهده داشت و تامين آذوقه و د
  .آن بود مورد آتش باری دشمن قرارگرفت 

  
Stal Ljudmila Nikolajewna ( 1872- 1939) 

به فعاليت ودرمسکو، اودسا، پترزبورگ، نيکواليف بوده  عضو حزب 1898  تولد يافت واز  jekaterinoslaw وی در
  "Proletarskoje delo   "شتات بنامرُن عضو تحريريه نشريه ی حزب درُک1917ازآگوست . های حزبی پرداخت 

بعد از انقالب اکتبر به فعاليت های حزبی ادامه  .اجرائی شوراها بودی ميته کشتات و عضو رُن عضوکميته ُکهمچنين و
 اتحاد جماهيرشوروی "موزه ی انقالب"عد ها به کار علمی و تحقيق در و ب بودداد و عضو دبيرخانه ی بين المللی زنان 

  .پرداخت 
  

dmitrijewna (1873-1966) Stassowa jelena  
  

گان ايسکرا تحت رهبری لنين بود ه او از گردانند.  به عضويت حزب درآمد1899از.  وی متولد پترزبورگ بود
او دبيرکميته بلشويکی .  ويلنيوس، فعاليت حزبی داشتف، مينسک، اوريول، زمولينيسک ، يودرپترزبوزگ، کی

 درتفليس فعاليت می 1912 – 1907.درپترزبورگ ودفترشمالی کميته مرکزی حزب کارگرسوسيال دمکرات روسيه بود
درجريان تدارک انقالب اکتبرهم فعاالنه شرکت .  درجريان کنفرانس حزب درپراک کانديد کميته مرکزی بود1912. کرد

درروزهای انقالب اکتبرمسئوليت انتشاربولتن اطالعاتی کميته   دبيرکميته مرکزی حزب بودو1920 – 1917. داشت
او درسازماندهی اولين کنگره ی خلقهای شرق شرکت داشت ودردفترکميته مرکزی حزب . مرکزی را برعهده داشت 

  .کمونيست روسيه  درقزاقستان فعاليت می کرد
 به 1918. انديدای کميته مرکزی شد ودرکنگره ی هفتم و هشتم حزب انتخاب گرديددر ششمين کنگره حزب بلشويک ک

 او در کمينترن فعاليت داشت 1926 –  1921.  پيوست) Tscheka(کميسيون سراسری مبارزه با ضد انقالب پيوست 
  . می کرد وبعدها در پست های دولتی؛ حزبی و علمی فعاليت

  
Uljanowa Maria Iljinitschna (1878-1937) 

  
 و پترزبورگ "زاراتوف" عضو حزب بود ودرمسکو، 1898ازسال .  وجوانترين خواهرلنين بود Simbirsk وی متولد 

 او درهيات دبيران 1929 تا 1917بعدازفوريه .  با روزنامه ايسکرا همکاری می کرد 1900فعاليت حزبی داشت و از
 داشت وبعنوان عضوکميسيون کنترل مرکزی و کميته اجرايی وی درانقالب اکتبرشرکت فعال. تحريريه ی پرودا بود 
  .حزب بارها انتخاب شد

  
Warenzowa Olga Afanassjewna (1862-1950) 

، "ولگادا"، "آستراخن"در.  فعاليت متشکل راآغازکرد1893 ازمتولد شدو Iwanowo- wosnessensk وی در
 1917.  بود Iwanowo – wosnessenskerمنطقه ی در دبيرکميته حزبی 1906از.  فعاليت حزبی داشت"ياروسلوا"
 در 1919.  همانجا درتدارک قيام مسلحانه اکتبرشرکت فعال داشت دفترنظامی کميته حزب در مسکو بود و در1918 –

 دبيرکميته اجرائی درهمين منطقه بود و درسالهای بعد به فعاليتهای علمی و 1921 – 1919. کميساريای جنگ بود
  .اخت تحقيقی پرد
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  lisl rizy: گردآورنده  
.  به دوجناج بلشويک و منشويک منشعب گرديد1903 ايجاد وحزب دردومين کنگره درسال 1898حزب کارگرسوسيال دمکرات روسيه در سال  ميدانيم که :متن فارسی توضيح 
آمدند؛ نفوذ  بيرون  درحالی که بلشويکها ازانقالب اکتبرپيروزگرديد وآغازب اکتبر وانتقال تمام قدرت به شوراها سرفصل جديدی از فعاليت احزاب سوسياليست روسيه باانقال

سيال دمکراسی روسيه ابتدا به فعاليت نيمه علنی ونيمه  سو منشويِک؛ جناحبودمصادف با جنگ داخلی در روسيه نيزکه منشويکها مدام روبه کاهش گذارد و درهمان سالهای اوليه 
درطيف  سرانجام منشويکها تا جايی که ) 30  تا سالهای آخردهه 1917( کاهش نقش و نفوذ  اين با وجود . مجبوربه مهاجرت شدند  ش عمده رهبرانسپسمخفی روی آورد و

 بعنوان يک بدون منشويکهاانقالب روسيه  تاريخ :حقيقتی وجود دارد سال 90هنوزپس از در ميان است ، اما رديگ و کمترنامی ازآنان  قرارگرفتند جريانات فراموش شده سياسی
 . کتمان کردنقش زنان منشويک را در سيرتحوالت جامعه ی روسيه آنزمان  نبايد و به اين سياق  بگونه ای ديگررقم می خورد 1919 تا 1903جناح سياسی مطرح در سالهای 

در حاليکه منابع بی شماری از تاريخ انقالب روسيه وجود دارد که حجم سنگينی ازآنها ادبيات دولتی شوروری سابق است، .  نوشته اند  همواره جريانات پيروز تاريخ رای توگوياما 
، پرداخته شده است  بودندکارگرسوسيال دمکراسی روسيه منشويک که بعضا ازاعضای اوليه ی حزب  کمتر به نقش زنان درحوزه ی مطالعه ی زنان با اطمينان می توان گفت اما 

 تاريخ  نشان نداده  واز خود  پرداختن به اين موضوع  در عالقه ای هرگزبويژه اينکه انستيتوهای تاريخ نگاری شوروی .  کمترمنبع يا سندی موجود است وامروزه در اين زمينه 
  س . ن. د که ما فارسی زبانان تنها با گوشه ای ازآن آشنا هستيم حزب را با  تحريفات عديده ای به نگارش درآورده ان

  


