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Woman’s & LGBT Liberation in Revolutionary Russia 
 

ดรัลภร กันวนา 
 

เยาวชนทั่วรัสเซียถูกผลักดันให้เข้าสู่เรื่องการเมืองเพราะการกดขี่ทางเพศต่อผู้หญงิ
และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ภายใต้สถานการณ์การกดขี่ทางเพศ พวกเขาจึงเกิด
ข้อถกเถียงว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะยุติการเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมลงได้ 
ผู้เขียนจึงเล็งเห็นที่จะนำเสนอประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติรัสเซีย (Russian Revolution) 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอันก้าวหน้าของพรรคบอลเชวิค (Bolsheviks) ซึ ่งถือเป็นการ
เริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการปลดปล่อยกลุ่มผู้ถูกกดขี่ทางเพศ 

 
1. การโค่นล้มระบบทุนนิยมและระบบศักดินาของพรรคบอลเชวิคและมวลชน

กรรมาชีพรัสเซีย 
การโค่นล้มระบบทุนนิยมและระบบศักดินาของพรรคบอลเชวิคและมวลชน

กรรมาชีพรัสเซียในปี ค.ศ. 1917 นั้นได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในสังคมและ
ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน พรรคบอลเชวิคสามารถขึ้นมาควบคุมอำนาจได้เพราะพรรค
เป็นกระบอกเสียงของมวลชนผู้ถูกกดขี่ ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน คนจน และผู้หญิง ความ
เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการกดขี่ในยุคนั้นแทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกับในปัจจุบันนี้ 
ท่ามกลางความเหลื ่อมล้ำที ่ขยายตัวมากขึ ้น การกดขี่ต ่อผู ้หญิงและกลุ่มผู ้มีความ
หลากหลายทางเพศก็ยังคงดำเนินและคงอยู่ต่อไป แม้กระทั่งในประเทศพัฒนาแล้วก็ตาม 
และนี่คือประเด็นสำคัญทางการเมืองสำหรับคนรุ่นใหม่ในช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติรัสเซีย 

ในขณะที่พรรคบอลเชวิคกำลังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนชนชั้นแรงงานและ
การเปลี่ยนแปลงสังคม พรรคก็ได้ตระหนักว่า ‘ผู้หญิง’ คือกลุ่มคนที่ถูกกดขี่เป็นสองเท่า 
ทั้งจากระบบทุนนิยมและจากวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ วลาดิมีร์ เลนิน (Vladimir Lenin) 
ผู้นำนักปฏิวัติพรรคบอลเชวิคจึงได้รักษาหลักการสำคัญที่จะปกป้องผู้ถูกกดขี่ไว้อย่าง
เหนียวแน่น โดยเลนินได้ประกาศว่า “ชนชั้นกรรมาชีพจะไม่สามารถบรรลุถึงเสรีภาพได้
จนกว่าผู้หญิงจะได้รับเสรีภาพเท่าเทียมกัน” ด้วยเหตุนี้ ผู้หญิงจึงได้รับบทบาทเป็นผู้นำ
ร่วมการปฏิวัติกับพรรคบอลเชวิคทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เมื่อการปฏิวัติรัสเซีย
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ลุล่วงผ่านไป ก็ได้ทิ้งผลพวงที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านจิตสำนึกและความเป็นอยู่
ของแรงงานผู้หญิงในวงกว้าง 

 
2. การต่อต้านสงครามและสมาชิกสตรีในพรรคบอลเชวิค 

ในระหว่างการปฏิวัติรัสเซีย ผู้หญิงเป็นหนึ่งในกลุ่มพลังสำคัญที่นำการล่มสลายมา
สู่ระบบซาร์ (Tsarist Regime) และทำให้กลุ่มปฏิวัติพรรคบอลเชวิคได้มาซ่ึงชัยชนะ พรรค
บอลเชวิคนั้นตระหนักถึงความสำคัญของผู้หญิงมากยิ่งกว่ากลุ่มพลังทางการเมืองอื่นในยุค
เดียวกัน  

เมื่อผู้หญิงจำนวนนับหมื่นคนออกมาเดินขบวนบนท้องถนนในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 
ค.ศ. 1917 อันเป็นเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ พวกเธอเรียกร้อง
ความยุติธรรม สันติภาพ และขนมปัง โดยการประท้วงเริ ่มต้นขึ ้นในวันสตรีสากล ซ่ึง
ความหมายของวันสตรีสากลนี้ถูกนำเข้ามาเผยแพร่ในรัสเซียโดยผู้ปฏิบัติงานของพรรค
บอลเชวิค ในช่วงเวลาเพียงสี่ปีก่อนเกิดการเคล่ือนไหวนี้ สมาชิกสตรีของพรรคบอลเชวิค
นั้นดำเนินการปฏิวัติในฐานะผู้จัดตั้ง พวกเธอสร้างเครือข่ายสตรีอันกว้างขวางขึ้น โดย
ประสานงานระหว่างกลุ่มแรงงานหญิงกับกลุ่มภรรยาทหาร ในระหว่างการปฏิวัติ พรรค
บอลเชวิคและสมาชิกสตรีเหล่านี้ต้องอดทนต่อการปราบปรามอย่างหนักจากภาครัฐ อัน
เนื่องมาจากการที่พวกเขาเคลื่อนไหวต่อต้านการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของรัสเซีย
อย่างแข็งขัน สมาชิกที่ร่วมเคล่ือนไหวจำนวนมากจึงถูกจับกุมและเนรเทศ ชนชั้นแรงงาน
จำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเองก็เข้าร่วมการเคล่ือนไหวในวันสตรีสากลโดย
พร้อมกัน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน ชนช้ันแรงงานในเปโตรกราด (Petrograd) ก็
หลั ่งไหลออกสู่ถนน และเริ ่มต้นการเดินขบวนการปราศรัยเพื่อชักจูงให้ประชาชนเข้า
ร่วมกับพวกเขา พร้อม ๆ กับชักชวนให้บรรดาทหารเข้าร่วมกับพวกเขาด้วย 

 
3. วันสตรีสากลในปี 1917 

ในวันสตรีสากลปี ค.ศ. 1917 อันตรงกับวันที ่ 23 กุมภาพันธ์นั ้น แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้ประกาศให้มีการนัดหยุดงานและการเดินขบวนต่อต้าน
สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยผู้หญิงที่เข้าร่วมการเดินขบวนนั้นก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่กลุ่ม
แรงงานหญิงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มผู้หญิงที่ต้องเข้าคิวเพื่อรอรับขนมปังและน้ำมันก๊าด
สำหรับการใช้ประทังชีวิตด้วย พวกเธอต่างก็ขานรับการชุมนุมทางการเมืองนี้ ยึดครอง
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ถนน และเคล่ือนตัวไปสู่สภาเมืองพร้อมกับการเรียกร้องขนมปังและเสรีภาพ พวกเธอหยุด
ขบวนรถรางและตะโกนร้องอย่างกระตือรือร้นขึ้นว่า “ออกมาแสดงพลังเถอะ สหาย!” 
พวกเธอยังเดินขบวนต่อไปยังโรงงานพร้อมกับเรียกร้องให้บรรดาแรงงานวางเครื่องมือลง 
ความพยายามและการเรียกร้องของกลุ่มผู้หญิงทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้วันสตรีสากลประสบ
ความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงในการทำให้เกิดจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติขึ้น 
 พรรคบอลเชวิคนั้นตระหนักดีถึงคุณค่าพลังทางการเมืองของผู้หญิง หลังจากการ
ปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ในฤดูร้อนถัดมาก็เกิดกระแสการเคลื่อนไหวเช่นกัน การนัด
หยุดงานของแรงงานหญิงจึงได้เกิดขึ้นอีกครั้ง แรงงานหญิงตั้งแต่แรงงานซักรีด แรงงาน
ภาคบริการ คนรับใช้ในบ้าน ผู้ช่วยร้านขายของ และพนักงานเสิร์ฟต่างก็เข้าร่วมการนัด
หยุดงาน  

ในห้วงเวลานี้ พรรคบอลเชวิคเป็นผู้เริ ่มต้นการจัดตั้งขบวนแรงงานสตรี พรรค
บอลเชวิคโดยเฉพาะอย่างยิ ่งสมาชิกสตรีของพรรคนั้นได้ทุ ่มเทความพยายามอย่าง
มหาศาลในการจัดตั้งกลุ่มแรงงานสตรีและบรรดาภรรยาทหาร ก่อนจะประสบความสำเร็จ
ในการได้ฐานสนับสนุนทางการเมืองด้วยการสถาปนากลุ่มพลังทางการเมืองของผู้หญิงขึ้น 
แม้ว่าจะยังมีอุปสรรคจากการเหยียดเพศที่ฝังแน่น รวมถึงภาระความรับผิดชอบในงาน
บ้าน และความไม่รู้หนังสือก็ตาม  

Sofia Goncharskaia สมาชิกพรรคบอลเชวิคและผู้นำของสหภาพแรงงานซักรีด 
ได้ร่วมมือกับนักปฏิวัติหญิงคนอื่น ๆ ก่อตั้ง ‘กลุ่มสตรีศึกษา’ ในหมู่เครือข่ายผู้หญิงเพื่อ
พยายามสร้างความเข้าใจทางการเมืองและให้การศึกษาแก่ผู้หญิงด้วยกัน กระบวนการนัด
หยุดงานผู้หญิงจึงได้ก้าวเข้าสู่การต่อสู้อันกว้างขวางของชนช้ันแรงงาน จิตสำนึกทางชนช้ัน
ของพวกเธอก็ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อพรรคบอลเชวิคได้ทำการยึดอำนาจและ
โค่นล้มรัฐบาลชั่วคราวในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน ผู ้คนจำนวนมากที่เข้าร่วมการบุก
พระราชวังฤดูหนาวมากกว่าจะช่วยปกป้อง แม้ว่าจะมีการบิดเบือนเรื่องนี้ไปในทางตรงกัน
ข้ามก็ตาม 

 
4. กฎหมายท่ีมีความก้าวหน้าท่ีสุดในประวัติศาสตร์รัสเซีย 

ในช่วงทศวรรษที่ 1920 ประมวลกฎหมายว่าด้วยสถาบันครอบครัวนั้นทำให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการเกิดประเด็นถกเถียงในที่สาธารณะ เพราะในช่วงต้นนั้น
โฆษณาชวนเชื ่อของนักสังคมนิยมรัสเซียทำเพียงแค่การพูดถึงความเท่าเทียมสำหรับ
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ผู้หญิง แต่หลักสำคัญสำหรับพรรคบอลเชวิคคือการยุติธรรมเนียมที่ทำให้ผู้หญิงกลายเป็น
ทาสภายในบ้านเรือนของตน เพราะในช่วงเวลาก่อนการปฏิวัตินั้น ชีวิตของผู้หญิงถูกวาง
ไว้เป็นแบบแผนเคร่งครัดนั่น คือ ‘การแต่งงาน รักเดียวใจเดียว การซื่อสัตย์ต่อสามี ตั้ง
ท้อง และมีลูก’ ท้ายที่สุดแล้ว มันก็คือการผูกมัดผู้หญิงเข้ากับงานครัวและงานบ้าน  

ดังนั้น คุณภาพชีวิต ความสุข และแรงงานกดดันของผู้หญิงจึงเป็นเรื่องที่ไม่เคยมี
การนำมาพิจารณาหรือพูดถึงมาก่อน แต่พรรคบอลเชวิคนั้นได้ท้าทายระบบดังกล่าวแทบ
จะทันที และนั่นหมายถึงการท้าทายต่อโครงสร้างชายเป็นใหญ่และสถาบันทางศาสนา
ลัทธิออร์โธด็อกซ์ 

 
5. ความท้าทายระบบครอบครัวดั้งเดิมของรัสเซีย 

ในการปฏิวัติของพรรคบอลเชวิค พรรคได้พยายามทำลายภาระงานบ้านงานเรือน
ที่ผู ้หญิงแบกรับหรือสิ่งที่เรียกว่า‘หัวใจของครอบครัว’ โดยพรรคเริ่มต้นการมีดำเนิน
ทำลายด้วยการแทนที่ระบบรับรองทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย สถานพยาบาลทำคลอด 
คลินิก โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน โรงเรียนอนุบาล ห้องทานอาหารร่วม และห้องซัก
รีดรวม ทั้งหมดทั้งมวลนี้มีเป้าหมายเพื่อลดทอนภาระอันเป็นข้อจำกัดของผู้หญิงลง 

การทำแท้งได้ถูกรับรองให้เป็นเรื ่องถูกกฎหมายในปี ค.ศ. 1920 โดยเลออน 
ทรอตสกี้ (Leon Trotsky) หนึ่งในนักปฏิวัติได้กล่าวว่านี ่การทำแท้งเป็น “สิทธิของ
พลเมือง สิทธิด้านการเมืองและวัฒนธรรมที ่สำคัญที ่ส ุดท ี ่ผ ู ้หญิงควรจะมี ” การ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่นี้ได้กระตุ้นให้กองกำลังของพวกปฏิกิริยาก่อสงครามกลางเมืองขึน้
ในประเทศที่กำลังบอบช้ำจากผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 อย่างรัสเซีย หลังจากสงคราม
เริ่มต้นได้ไม่นานองค์กรผู้หญิงอย่าง ‘Zhenotdel’ ก็ก่อตั้งด้วยเป้าหมายเพื่อให้การศึกษา
แก่ผู้หญิงและสอนให้พวกเธอเข้าใจถึงสิทธิ์ใหม่ที่พวกเธอได้รับ 

องค์กร The Women’s Bureau นั้นประสบความสำเร็จอย่างมากในการกระตุ้น
ให้เกิดจิตสำนึกทางชนชั้นขึ้นท่ามกลางหมู่แรงงานผู้หญิง ซึ่งทำให้ในปี 1922 นั้นจำนวน
สมาชิกสตรีในพรรคคอมมิวนิสต์มีจำนวนมากกว่า 30,000 คน แม้ว่าจะตกอยู่ท่ามกลาง
สภาวะสงคราม แต่กองทัพแดงก็ได้ทุ ่มเทอย่างหนักในการจะนำพาสมาชิกของ The 
Women’s Bureau ให้เข้าถึงการเดินทาง ทางรถไฟซ่ึงจะส่งบรรดาสมาชิกไปทั่วประเทศ
และเริ่มงานจัดตั้งหน่วยงานสาขาตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
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Kristina Suvorova แม่บ้านจากเมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของประเทศได้อธิบายถึง
ความสัมพันธ์และสิ่งที่เธอรู้สึกหลังจากได้เข้าร่วมการพบปะประจำสัปดาห์ระหว่างแม่บ้าน
ทหารกับเลขานุการประจำพื้นที่ของพรรคบอลเชวิค “เราพูดคุยกันถึงเรื่องเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของผู้หญิง พูดถึงเรื่องอ่างล้างจานที่อุ่นและเสื้อผ้าที่สะอาด เราฝันถึงอ
พาทเมนท์ที่มีระบบประปาภายใน ... คณะกรรมการท้องถิ่นของพรรคนั้นรับฟังพวกเรา
ด้วยความสนใจอย่างจริงจัง รับฟังสิ่งที่พวกเราพูดอย่างเคารพ และค่อย ๆ ชี้ให้เราเห็น
ข้อผิดพลาดทางความคิดอย่างประณีตและนุ่มนวล และค่อย ๆ สอนให้พวกเราเรียนรู้ถึง
ความรอบรู้และเหตุผลอย่างค่อยเป็นค่อยไป นั่นทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลาง
ครอบครัวแสนอบอุ่น” 

 
6. เสรีภาพทางเพศของรัสเซีย 

ตลอดช่วงเวลาหลังการปฏิวัติ พรรคบอลเชวิคมั่นใจว่าจะต้องเกิดการโต้เถียงใน
เรื่องเพศอย่างกว้างขวาง การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่แตกต่างจากระบบการปกครอง
ก่อนหน้านี้ และแม้กระทั่งการต่อสู้เพื่อให้เกิดการปฏิวัติสังคมนิยมในประเทศอื่น ๆ นั่น
เป็นผลโดยตรงจากปรัชญาของพรรค ‘มาร์กซิสต์’ (Marxism) ปรัชญาที่ว่าด้วยการปลด
แอกตนเองของชนช้ันแรงงาน 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ภายในครอบครัว สถาบัน
ครอบครัวจำนวนมากประสบความสำเร็จในการเปลี ่ยนแปลงความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวในปี ค.ศ. 1921 ผลการสำรวจพบว่าชุดความคิดการแต่งงานแบบในอุดมคติมี
อยู่ในผู้ชาย 21% ขณะที่ในผู้หญิงนั้นมีอยู่ 14% โดยผู้หญิงกว่า 66% เชื่อในการคบหา
ระยะยาวที ่วางรากฐานอยู ่บนเร ื ่องความรัก ส่วนในผู ้หญิงอีก 10% นั ้นชื ่นชอบ
ความสัมพันธ์แบบเปิดกว้าง ในปี ค.ศ. 1918 มอสโกมีอัตราการหย่าร้างถึงสูงถึง 7,000 คู่ 
ขณะที่อัตราการจดทะเบียนสมรสมีเพียง 6,000 คู ่

พรรคบอลเชวิคเชื่อว่าความสัมพันธ์ของคนจะต้องวางอยู่บนรากฐานของการมี
สิทธิ์เลือก ความชอบความพอใจส่วนบุคคล และต้องเป็นอิสระจากปัจจัยเรื่องเงินทอง 
พรรคจึงพยายามที่จะทำลายระบบครอบครัวชายเป็นใหญ่ ด้วยการเพิ่มบริการสาธารณะ
เพื่อแทนที่งานบ้านต่าง ๆ  และเพิ่มเวลาพักผ่อน ซึ่งพวกเขามองว่ามันเป็นส่วนประกอบ
หนึ่งในการสร้าง ‘รัฐสังคมนิยม’ 
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กฎหมายต่อต้านการค้าประเวณีถูกยกเลิกในปี ค.ศ. 1922 พร้อม ๆ กับการเปิด
คลินิกจำนวนมากที่จะให้ความรู้เรื่องเพศ ให้การรักษาโรค พร้อมกับการฝึกวิชาชีพด้านอื่น
เพื ่อลดจำนวนโสเภณีลง มีคนได้อธิบายถึงการค้าประเวณีว่า “เป็นสิ ่งที ่เลวร้ายที่สุด
สำหรับผู้หญิง ที่เธอต้องหลับนอนกับชายผู้มีเงินจ่ายได้ราวกับเธอเป็นสินค้า” 

กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางเพศของพรรคบอลเชวิคมีลักษณะเด่นในการพูด
ถึงเพศอย่างเป็นกลางและปฏิเสธที่จะใช้เรื่องศีลธรรมหรือสำนวนภาษาแบบศีลธรรม
ศาสนาออร์โธด็อกซ์เข้ามาปะปนในกฎหมาย โดยกฎหมายได้บัญญัติว่าอาชญากรรมทาง
เพศ คือ “การสร้างความเสียหายให้เกิดแก่สุขภาพ เสรีภาพ หรือเกียรติยศ” ของเหยื่อ 
และการข่มขืนถูกอธิบายในทางกฎหมายว่าเป็น “การร่วมเพศที่ปราศจากความยินยอม
พร้อมใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยผู้กระทำผิดใช้กำลังกายหรืออำนาจทางอ้อมในการบีบ
บังคับเหยื่อ” 

 
7. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

การปฏิวัติรัสเซียนั้นได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วย 
เนื่องจากเดิมทีการรักเพศเดียวกันนั้นเป็นส่ิงผิดกฎหมายและถูกมองว่าเป็น “การร่วมเพศ
แบบวิตถาร” ในขณะที่เลสเบี้ยนหรือกลุ่มหญิงรักหญิงนั้นมีสถานะเหมือนเพศหญิงทั่วไป 
คือไม่ได้รับความสนใจและไม่มีสิทธิเสียงใดใด แต่ภายหลังการปฏิวัติรัสเซีย กฎหมาย
ปราบปรามคนรักเพศเดียวกันก็ถูกยกเลิก เช่นเดียวกับกฎหมายต่อต้านเกย์ที่ถูกยกเลิก
จากประมวลกฎหมายในปี ค.ศ. 1922 

ในบทความเรื่อง “Sex and Sexuality in Russia” Jason Yanowitz ได้อธิบาย
ถึงผลกระทบของการปฏิวัติรัสเซียที่มีต่อกลุ่มเกย์ เลสเบี้ยน และคนข้ามเพศ โดยได้กล่าว
ว่ามีเกย์และเลสเบี้ยนจำนวนมากเข้าร่วมกับการปฏิวัติรัสเซีย เพราะมันคือโอกาสที่จะ
นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยของพวกเขา กฎหมายสมรสของเพศเดียวกันถูกตราขึ้นใน
สมัยนั้น แม้การบังคับให้ใช้กว้างหรือครอบคลุมแค่ไหนนั้นยังไม่อาจจะทราบแน่ชัด 
เนื ่องจากข้อจำกัดด้านการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ แต่อย่างน้อยที่สุด ศาลก็
ยอมรับว่าการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันสามารถทำได้ นอกจากนี้ ยังมีผู้คนจำนวนมาก
ที่ต้องการจะใช้ชีวิตในเพศที่ตรงข้ามกับเพศกำเนิด และในที่สุดในปี ค.ศ. 1926 รัฐก็
อนุญาตให้คนรักข้ามเพศสามารถระบุเพศที ่ตนเองพึงพอใจในพาสปอตได้โดยไม่
จำเป็นต้องตรงกับเพศกำเนิด กลุ่ม Intersex และคนข้ามเพศสามารถเข้าถึงบริการ
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ประกันสุขภาพและระบบสาธารณสุขได้โดยไม่ถูกประนาม โดยรัฐได้ลงทุนให้กับงานวิจัย
ต่อประเด็นความหลากหลายทางเพศและอนุญาตให้มีการผ่าตัดแปลงเพศได้หากเป็น
ความต้องการของผู้รับการผ่าตัด ผู้ที่เปิดตัวเป็นเกย์ได้รับความยินยอมให้เข้าทำงานกับรัฐ
ได้ ตัวอย่างเช่น Georgy Chicherin ผู้ที ่ได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้ตรวจตรา
กระทรวงการต่างประเทศในปี ค.ศ. 1918 เขาเป็นผู้ที่เปิดตัวอย่างชัดเจนว่าเป็นเกย์ ซ่ึง
เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะได้รับตำแหน่งนี้หากเขาอยู่ในประเทศทุนนิยมในยุคเดียวกัน 

ในปี ค.ศ. 1923 ผู้ตรวจการด้านสาธารณสุขได้มอบหมายให้คณะผู้แทนเดินทางไป
ยังสถาบันวิทยาศาสตร์ทางเพศในเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน และนำเสนอกฎหมายใหม่ที่
จะทำให้กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน “ได้รับการปลดแอกด้านรสนิยมทางเพศ ซึ่งได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมและไม่มีใครที่ต้องการทำลายมันลง” 
 

8. การส่งต่อแรงบันดาลใจของพรรคบอลเชวิค 
การก้าวขึ้นสู่อำนาจของโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ผู้ที่ทรยศต่ออุดมการณ์

ปฏิวัติและกลุ่มข้าราชการได้พยายามทำลายผลพวงจากการปฏิวัติ  แต่นั่นก็ไม่อาจจะ
ลดทอนความสำคัญของความมุ่งมั่นของพรรคบอลเชวิคลงได้ เพราะการปฏิวัติรัสเซียทำ
ให้ผู้หญิงก้าวเข้าสู่พื้นที่ทางการเมืองอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่รัฐและ
ผู้นำพยายามปกป้องและสนับสนุนผู้หญิงกับชุมชนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
รวมถึงติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาให้ดีขึ้น เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อ
หนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาแล้ว ในขณะที่หลายประเทศในปัจจุบันยังไม่สามารถทำตามได้เลย 
การปฏิวัติรัสเซียจึงถือได้ว่าเป็นการเชื่องโยงการต่อสู้ของผู้ถูกกดขี่เข้าด้วยกันในทุกมิติ 
เมื่อชนชั้นแรงงานต่อสู้เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐสังคมนิยม เรื่องน่าเหลือเชื่อก็เกิด
ขึ้นมา อย่างกลุ่มคนข้ามเพศที่ได้รับการยอมรับในโซเวียต เกือบร้อยปีก่อนที่ขบวนการ
ปลดแอกผู้หญิงและเกย์ของประเทศนอกโซเวียตจะก่อตั้งตัวเองเสียอีก 

ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต การฟื้นตัวของระบบทุนนิยมในรัสเซีย
คือความหายนะสำหรับเพศทางเลือก เนื่องจากลัทธิเสรีนิยมใหม่ได้นำพาความตกต่ำด้าน
คุณภาพชีวิตเข้ามาอย่างรวดเร็ว นี่คือเรื่องน่ากลัวอันเป็นเสมือนหลุมฝั งศพที่เต็มไปด้วย
การกดขี่ต่อชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศในรัสเซีย ทุนนิยมในรัสเซียนั ้นไม่มี
ความหมายใด ๆ เลย ยกเว้นความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและประชาธิปไตย ในขณะที่
ผลลัพธ์ที่ก่อตั้งไว้โดยขบวนการมาร์กซิสต์เมื่อร้อยปีนั้นเป็นเสมือนคำสาปที่ตามหลอก
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หลอนระบบการปกครองของวลาดิมีร์ ปูติน (Vladimir Putin) ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน
ของประเทศรัสเซีย ชายผู้เป็นอันตรายต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมากที่สุดคน
หนึ่งบนโลก 

 
บทสรุป 
 การปฏิวัติรัสเซียนั้นแสดงให้เห็นว่า ชนช้ันแรงงานคือกลุ่มพลังทางสังคมที่ทรงพลัง
ที่สุดและมีเพียงการจัดตั้งการมีจิตสำนึกให้กับคนจำนวน 99% ของสังคมเท่านั้นที่จะ
สามารถยุติความไม่เท่าเทียมทางเพศต่อผู้หญิง ต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และ
ต่อคนจนได้  

ดังนั้น เช่นเดียวกับสิ่งที่พรรคบอลเชวิคเคยทำ พวกเราจะต้องตระหนักและย้ำ
เตือนตัวเองว่าเราไม่อาจจะโค่นล้มระบบทุนนิยมลงได้หากปราศจากพลังของผู้หญิง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานหญิง ในการต่อสู้กับคนกลุ่มเล็กจำนวน 1% ที่ถือครอง
ความมั ่งคั ่งของโลกเอาไว้ ประวัติศาสตร์ได้เตือน เราว่าการปลดปล่อยผู้ที ่มีความ
หลากหลายทางเพศเช่นเดียวกับการปลดปล่อยสตรีเป็นส่วนสำคัญของการปฏิวัติสังคม
นิยมบอลเชวิค สำหรับคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันเช่นเดียวกันการต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ จะต้องเป็นส่วนสำคัญของการต่อสู้ทางชนชั้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงปฏิวัติ 

 


