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ای در سرتاسر جهان منجر شده است. از جنبش خشم های تودهداری، به جوّ پرسشگری و جنبشبحران سرمایه

در اسپانیا تا میدان سینتاگما در یونان و از همه جدیدتر جنبش برخاستگان در شب در فرانسه، جوانان شروع به 

های اخیر خشی از این فضای عمومی، در سالعنوان بکنند. بهداری میکشیدن نظام سرمایه گری و به چالشکنش

داری ی کارگر در سرمایههای مختلف طبقهخودی علیه اشکال متعدد ستم که الیههای خودبهشماری از جنبش

جانِ سیاهان مهم » 1،«کافی است بیهودگی»مانند بخشی ی الهامهاجنبشکنند فوران کرده است. تجربه می

 یمارس و جنبش ضد ترامپ تنها چند نمونه 8راض به خشونت علیه زنان در تظاهرات جهانی در اعت 2،«است

 –ها رهبران برخی از جنبشکارگران و جوانان برای مبارزه با ستم و تبعیض است.  یاخیر از تمایل فزاینده

اتخاذ را  3«اینترسکشنالیتی»متداولی به نام  ینظریه -آن تأثیرگرای آکادمی یا افراد تحت عموال اعضای چپم

سیاسی  هاعنوان بخشی از این جنبشبه. بنابراین عجیب نیست که گروهی از جوانان و دانشجویان که اندکرده

استفاده کنند. اما منظور از اینترسکشنالیتی چیست؟ آیا به کار مبارزه  منظرستم از این ی مشاهده، برای شوندمی

 با ستم می آید و با مارکسیسم سازگاری دارد؟

دارند، به کار همپوشانی  یکدیگرستم که با  یبرای توصیف وجود اَشکال چندگانه نترسکشنالیتی معموالًای

و از ستم  یفردبهمنحصر یتجربه ،ی مختلف برای هر فردهادر موقعیتسلطه  های کالنِنظام. تقاطع رودمی

مورد  هامتداولی است که در جنبش یگزاره «اینترسکشنال بودن». نیاز به کندمیای از موانع را ایجاد همجموع

رکز بودن روی یک گروه یا یک ستمِ معین به جای متم ین معناست که هر مبارزهو به ای گیردمیاستفاده قرار 

 . کنندمیی همپوشاننده را تجربه هاافرادی باشد که ستم ی، باید دربرگیرنده و نمایندهمشخص

ی هااز ستم ایچندگانههمزمان اَشکال به طور ند توانمی هاموافق هستند که افراد و گروه هامارکسیست

. از نظرگاه کندمیفردی از موانع اجتماعی را ایجاد بهمنحصر یپوشاننده را تجربه کنند و هر موقعیتی، مجموعههم

                                                           
1 Idle No Moreتوسط چهار زن  2112مردمی برای حاکمیت بومی، حقوق بومی و احترام به معاهدات است که در سال  ی: جنبش

 .]مترجم[ و اجتماعی از اهداف این جنبش استگذاری شد. جلوگیری از تخریب محیط زیست و نابرابری اقتصادی در کانادا پایه
2 Black Lives Matterپوستان آمریکا آغاز شد و برای مقابله با خشونت و سیاه یالمللی است که از جامعهبین ی: جنبش

دهی اعتراضات مردمی به کشته شدن کند. این جنبش به صورت منظم به سازمانپوستان فعالیت مینژادپرستی علیه سیاه

 .]مترجم [ پردازدایی و پلیس میتم قضپوستان به دست نیروهای پلیس و نژادپرستی سازمان یافته در سیسسیاه

 یحقوق، در ارائه استاد(، Kimberle Crenshawاولین بار در زبان انگلیسی کیمبرلی کرنشاو )را   Intersectionality یواژه 3

او در . بردپوستِ محقق حقوق در کنفرانسی در واشنگتن دی سی به کار عنوان یک زن سیاهمبحثی در مورد تجربیات شخصی خود به

پوست کارگران شرکت جنرال موتور به این نقد قانون ضد تبعیض نژادی در آمریکا، در اشاره به تعقیب حقوقی موقعیت زنان سیاه

تواند به حقوق نژادی و یا فقط به حقوق جنسیت/زنانگی ی آمریکا فقط میی قضائیهی مهم اشاره کرد که طبق این قانون، قوهنکته

ی بسته. کیمبرلی از این روی واژهصورتی پیوسته و همرسیدگی کند، یا این و یا آن؛  و نه به هردو بهپوست کارگران سیاه

های نژادی، جنسیتی، قومی، مذهبی مطرح کرد. این نظریه در پوشیای ازهمی مجموعهبرگیرندهعنوان مفهومی درسکشنالیتی را بهاینتر

که در  دهدمیگاهی نیز ترجمه شده است. با این حال، مترجم ترجیح رشبُو هم بیناهویتی، ه گرهگاه، تقاطع، تالقیفارسی به نظری

  .]مترجم[ این مطلب از عنوان انگلیسی نظریه استفاده کندی ترجمه
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باید  کشیبهرهد و مبارزه علیه ستم و شوه مقابلبا آن یا  درک تنهاییبهد توانمیمارکسیستی، هیچ شکلی از ستم ن

و  هاشدت مخالف نگرشبه هادیدگان را دربربگیرد و به مشارکت بطلبد. همچنین مارکسیستی ستمهاتمام الیه

 یتنها برای ایجاد تفرقه و جلوگیری از متحد شدن طبقه هاآمیز هستند و عقیده دارند که اینتبعیضرفتارهای 

مکمل هم به نظر بیایند.  پس ممکن است مارکسیسم و اینترسکشنالیتی ظاهراًکارگر برای رسیدن به رهایی است. 

یابیم که میریزی کرده نگاه کنیم، درپیبا این حال اگر ما با فراروی از ظاهر، به نظریه ای که اینترسکشنالیتی را 

رغم بهاوت زیادی با مارکسیسم دارد. اینترسکشنالیتی ستم و روش مبارزه با آن، تف درک مفهومِ یزمینهدر 

ی مختلف ستم و راه مقابله با آن را هاطور که الزم است ریشهد آن توانمییاری از طرفدارانش، ناهداف خوب بس

 توضیح دهد. 

اوت یک رویکرد متف . نقدِکندمیکرد که مارکسیسم با تمام اَشکال ستم مبارزه  تأکیدبیش از حد  توانمین

توجهی به این واقعیت نیست که ستم اَشکال متنوعی دارد. بیستم در یک جنبش، معادل  به منظور درکِ

پایان یابد،  شهیهم یبار و برا کی کشیبهرهبرعکس، چون هدف نهایی ما این است که تمام اَشکال ستم و 

یی را پیش ببریم که کارگران و جوانان برای رسیدن به رهایی بدان نیاز هاو روش هاماست که ایدهی وظیفه

 ما، نفعی به حال جنبش ندارد.  ی میانِهاتفاوت تکیه کردن بردارند. 

 

 نالیتی در متنشکاینترس

که  ایباید مبانی اصلی آن و بستر تاریخی ،نالیتی از نظرگاه مارکسیستیشکرسی اینتهاما برای درک محدودیت

 01و  01 هایاز آن برخاسته را مدنظر قرار دهیم. ظهور اینترسکشنالیتی مصادف با شکست امواج انقالبی دهه

طبقاتی، سیاست هویت  یمبارزه افولبا است.  81 یمیالدی و سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دهه

رفت، به جای آنکه بر اساس طبقه یا ی پیدا کرد. سیاست هویتی که در آن دوره خاص شکل گتربیشوزن 

 ها )مانند قومیت، جنسیت و غیره( بود. ی شخصی آنهادیدگاه سیاسی افراد باشد، مبتنی بر ویژگی

راحتی با نظام بهکه  ای پرداختبورژواییخردهاصول  به ترویج حاکم با استفاده از این مسئله، یطبقه

ی مبارزهحاکم بر علیه  یبوروکراسی جنبش کارگری و طبقهداری یکی می شد. سیاست هویت توسط سرمایه

هویت و ستم،  یی در درون جنبش، به کار گرفته شد. این گرایش فزاینده به سمت محورهای جداگانهطبقات

به سوی  رهبری کارگری، سوسیال دموکراتیک و استالینیستی در هدایت کارگران یشکست شیوه برآیندِ

 کن کند. ریشهست بنیان اقتصادی و اجتماعی تمام اَشکال ستم را توانمیداری بود که رمایهسرنگونی س

ی هاتوسط بلشویک 1110ای در این میان ایفا کرد. با وقوع انقالب خائنانهطور خاص نقش بهاستالینیسم 

تحت ستم ی هاگرایان و ملتی عظیمی در وضعیت زنان، همجنسهاتحت رهبری لنین و تروتسکی، پیشرفت
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تحت رهبری استالین، بسیاری از این دستاوردها از بین رفت. انزوا و  ایجاد شد. اما با انحطاط شورویِ

ی پیشین را به هاتمام تقسیم کارها و ستم ،هاو استالینیست انجامیدکمبودها ادامه یافتنِ ماندگی شوروی به عقب

ی هاگذاریسیاستاندازی کنند. سنگانی پرولتاریا کار گرفتند تا قدرت خود را حفظ و در مسیر انقالب جه

 آمیز احزاب کمونیستیِدر شوروی، بازتاب اقدامات تبعیض گراییهمجنس نگاری مجددِااستالینیستی مانند جرم

آسانی قابل درک است که بسیاری از کارگران و جوانانی که تحت فشار بهاستالینیستی در سراسر جهان بود. 

 سوسیالیستی رویگردان شدند.   یکردند، از مبارزهمیستم زندگی 

انشعابی از فمینیسم، در واقع واکنشی به سیاست هویت سنتی بود که تمایل داشت  عنوانبهاینترسکشنالیتی 

جنبش زنان  تا بگویند کهی متمادی تالش کردند هاجنبش را به مبارزات مجزا تبدیل کند. زنان سیاهپوست دهه

کارگر را  یپوست طبقهاست که واقعیت و نیازهای زنان سیاه سفیدپوست طبقات فرادستزنان  تحت تسلطِ

ستم بر زنان را  که معموالً پوست استستی تحت تسلط مردان سیاهگیرند و جنبش ضد نژادپرمینادیده 

اینترسکشنالیتی  کِی ایدئولوژیپاافتاده ای نیست. با این حال، مبناپیشانتقادات  هاانگارند؛ و اینمیاهمیت بی

همزمان با  ساساختارگرایی است؛ نظریاتی که دقیقاًمدرنیسم و پَپُساسامارکسیستی مانند مبتنی بر نظریات پَ

حبوبیت یافت. یعنی زمانی که ی آکادمیک مهای و فروپاشی استالینیستی در محفلدارسرمایه قدرت گرفتن

 یردند و آشکارا در پی نسخهمبارزه برای سوسیالیسم را رها ککارگری و چپ حتی تظاهر به ی هاجنبش رهبران

 ی برآمدند. دارسرمایهتری از انسانی

طبقاتی ی با افول مبارزه قرار داشتند اما تأکیدمورد تحوالت بنیادین اقتصادی و اجتماعی  گذشته یدر دوره

تغییر قرار گرفت. با از دست دادن ایمان به  هدف تحلیل وو زبان  ها، اندیشههاقلمرو ایده آن آمد، به دنبالکه 

 آکادمیک به موضعِ ی اقتصادی و اجتماعی جامعه، چپِهابنیادین در پایه کارگر برای ایجاد تحولِ یتوانایی طبقه

ایدئولوژیک، اینترسکشنالیتی بر  نشینی کرد. با توجه به این روندِعقب ،بر ضرورت تغییر طرز فکر افراد تأکید

 ورزد.می تأکیدابزاری برای درک و غلبه بر ستم  عنوانبهفردی، زبان و رفتار  یذهنی، اندیشه یتجربه

، شما برای تغییر جامعه اول به تغییر دیدگاه افراد نیاز دارید. یا حتی آلیستیایده عمیقاً راساس این رویکردِب

 یمسلط یک جامعه قت این است که ایدئولوژیِید واقعیت را متحول کنید. حقیتوانمیگفتمان  بدتر؛ شما با تغییرِ

ی هایعنی توده کنندمیحاکم آن جامعه است. ایدئولوژی مردمی که انقالب  یطبقاتی، ایدئولوژی طبقه

حاکم، مورد نفوذ قرار  یعمال شده توسط طبقهارتجاعی اِ عقاید و تعصباتِ ی، به وسیلهدیدهاستثمارشده و ستم

ی خود )در سطوح هاگرفته است. در جریان مبارزه برای تحول جامعه است که مردم )در تعداد انبوه(، دیدگاه

 شرح داده شده است: ایدئولوژی آلمانیوضوح در را بهاین مسئله مارکس دهند. میتغییر  را گسترده(

 ،خود جنبش تیموفق یانبوه و برا اسیدر مق یستیکمون یآگاه دیتول یبراتغییر افراد در مقیاس انبوه 

عملی رخ دهد؛ انقالب. بنابراین وقوع این انقالب د در یک جنبش توانمیضروری است و این تغییر تنها 



5 
 

. بلکه به این شودمیحاکم با هیج روش دیگری سرنگون ن یالزم است. نه فقط به این خاطر که طبقه

ی سالیان رها سازد هاخود را از آلودگی شودمیکننده تنها با یک انقالب موفق سرنگون یخاطر که طبقه

 جامعه آماده شود.  یدوباره و برای پی ریزیِ

 

 نظامگونه هابداع کرد تا بتواند توضیح دهد که چ 1181در را  اصطالح اینترسکشنالیتی 4«لی کرنشاوربکیم»

، توجهی نشان کنندمیپوست در محیط کار تجربه که زنان سیاه ایی چندگانههااالت متحده به تبعیضی ایقضای

نژاد و جنس: نقد فمینیست سیاه از دکترین ضد تبعیض،  گاهِبه متن کشاندن گره»مقاله . کرنشاو در دهدمین

شمارد که دادگاه تنها ادعای تبعیض جنسی و یا میمواردی را بر  5«ی ضدنژادیهاتئوری فمینیستی و سیاست

پوست تبعیض را که زنان سیاهسرباز زده است از پذیرش این نژادی در محیط کار را در نظر گرفته است و 

. برای شوندمیپوست با آن مواجه سیاه یک زنِ عنوانبهبلکه  کنندمیپوست تجربه نیک زن یا یک سیاه عنوانبه

، دادگاه شکایت شاکی از تبعیض نژادی و جنسی را به «0دی گرفنرید در مقابل جنرال موتورز»مثال، در دادگاه 

 پوست و زنان سفیدپوست را استخدام کرده بود. قبلی، مردان سیاه  یاین دلیل رد کرد که جنرال موتورز در دوره

ام حقوقی که نظ کنندمیای را تجربه چندگانه تبعیض هازنان و دیگر گروهکه نیست در این باره هیچ بحثی 

ی هادر مسیر رسیدن الیه یمهم ی ساختاری هستند که مانعهاشکاف ها. اینگیردمیداری آن را در نظر نسرمایه

ای که از اصالحات قانونی ها. مارکسیستشوندمیواقعی محسوب  به یک برابری حقوقیِ ی کارگرطبقهتحت ستم 

کارگر را در راستای مبارزه برای حقوق و بهتر شدن وضع  یتحت ستم طبقه یهاقدرت کارگران و الیه

. اما در کنار این باید توضیح دهیم که نژادپرستی و تبعیض جنسی کنندمی، حمایت دهدمیشان افزایش زندگی

 از آن دفاع کند.  تیدر نهاتا  ایجاد شدهو دادگاه داری دارد سرمایه هایطبقاتی و نیاز یریشه در جامعه

 قضایی د از مجرای نظامِتوانمیداری متکی است، نبورژوایی از آنجا که بر سرمایه عدالتِ ماهیت طبقاتیِ

کرنشاو ایجاد یک نقش جدید از یک اقلیت تحت حفاظت برای زنان  یاصالح شود. بنابراین در حالی که مطالبه

ی کرنشاو را شکل مورد اشاره یی چندگانههاتبعیضای که د، این امر شرایط اجتماعی و مادیپوست بوسیاه

ای را اینترسکشنال، مشاهدات روشنگرانه یهای برخی از فمینیستهاتغییر نخواهد داد. نوشتهاز اساس ، دهدمی

خوبی به هاحال، مارکسیست ثبت کرده است. با این افراد تحت ستم از تبعیض یتجربیات چندگانه یدرباره

 یهادسته بندی ،نظام قضاییدر  توانمیتوضیح می دهند که چرا نیاز است از این مشاهدات فراتر رویم. 

                                                           
4 Kimberlé Crenshaw 

5 "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination 

Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics" 
0 DeGraffenreid v General Motors 
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مارکسیست باید این پرسش را  عنوانبهستم را بازتاب دهند اما  ی ممکنِهاگاهشماری ایجاد کرد که تمام گرهبی

 کن کرد؟ریشهآن را  توانمیگونه هچ نهایتاًچرا اتفاق افتاده و این ستم اول  یمطرح کنیم: در وهله

 

 اندیشه و واقعیت اجتماعی

در  نظام قضایی ، به شکست2110در سال  8«ضرورت اینترسکشنالیتی»به نام  0کرنشاو در یک سخنرانی اینترنتی

مشکل »یک  عنوانبه، اشاره و از آن کنندمیپوست در محیط کار تجربه مقابله با تبعیض مضاعفی که زنان سیاه

بهتری برای درک ستم و ماهیت  پیکربندی ،گذاراناین مضمون که اگر قضات یا سیاستیاد کرد. با  1«پیکربندی

ماندند. نمیغفول ، مکنندمیپوشاننده را تجربه ی همهایی که ستمهاچندگانه تبعیض داشتند، افراد و گروه

ی تحت ستم هاها دخیل است، آشکارا روی زندگی گروهگیری آنتصمیمدر که  قضات آمیزِی تبعیضهانگرش

 نرخِوست با پ. در حالی که مردان و زنان سیاهدهدمیها را امتداد شدگی آنراندهو به حاشیه  گذاردمی تأثیر

ریکا و قاتل از مجازات مصون است، قضات آم گری و قتل از سوی پلیس مواجه هستند و پلیسِوحشی باالی

روشن است که کامالً . اندکردهاند آزاد شدهکه مرتکب تعرض جنسی را  مردانِ سفیدپوستیکانادا بارها و بارها 

ستم در جامعه  عمل کنند و این به پایدار شدنِ خود یزننده آمیزی تبعیضهازادند تا بر اساس نگرشقضات آ

 توانمیگونه هآیند و چمیاز کجا  هااما این نگرشدارد. میی تحت ستم را در انقیاد نگه هاو گروه کندمیکمک 

 ها خالص کرد؟آن جامعه را از شرِ

داری است. دولت اران بیانگر نیازهای نظام سرمایهگذزای قضات و سیاستآمیز آسیبتبعیضی هانگرش

کند. در این سیستم، جایی که  تأمیندار را ی سرمایهآن وجود دارد تا منافع طبقه نظام قضاییو داری سرمایه

 را یتانتخابا یهاوعده به قدرت دنیبه محضِ رسدستگاه عدالت انتخاب شده نیستند، سیاستمداران  مقاماتِ

 هابسیاری از مهم ترین تصمیم . که قدرتی برای عزل کردن آنها وجود داشته باشد، بدون آنکنندمی فراموش

و هیچ عدالت یا  شودمیاتخاد  (داران و مدیران ارشدمانند بانک) غیرمنتخبپشت درهای بسته و توسط مقامات 

آمیز در تبعیضوادار کردن کارفرمایان برای توجه به اقدامات وجود ندارد. به همین ترتیب،  ایحقیقی یِپاسخگوی

در تولید ظارت دموکراتیکی ما را کنترل کنند و هیچ ن ها معیشتِمحیط کار بسیار دشوار است زیرا آن

 و معموالً شوندمیسختی در دادگاه مطرح و برنده بهحقوقی مرتبط با تبعیض  داری وجود ندارد. دعاویِسرمایه

                                                           
0 TED talk این شد سیتاس 1184 هیدر فور« ارزش گسترش دارند هادهیا»شعار  بااست که  یاازمان رسانه: برنامه ای متعلق س .

قرار  مخاطبان اریدر اخت نیآنال در فضای گانیرا را به صورت های آموزش، علم، تکنولوژی، تجارت و ...در زمینه گفتگوها سازمان

 .]تمترجم[ دهدمی

8 “The Urgency of Intersectionality” 

1 “framing problem” 
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گیری این مسیر را برای بسیاری ی نجومی و بسیاری موانع دیگر هستند که پیهابر با هزینهدارای فرآیندی زمان

 ند تیم حقوقیِتوانمیویژه وقتی در نظر بگیریم که کارفرماها همیشه بهسازد. میاز کارگران تحت ستم غیرممکن 

کماکان به سمت منافع آنها متمایل است. زمانی که کارفرماها  ،حاضر بهتری را در اختیار بگیرند و سیستمِ

شده  خاک یکسان با داستان معموالً ی که زندگی شاکیِدر حال شوندمیبا تغییر ناچیزی مواجه  شوندمیمجازات 

ی اقتصادی و هابنیان اشته باشند، اماند نقش مهلکی در امتداد یافتن ستم دتوانمی هااست. پس گرچه نگرش

ی این مشکل در به عبارت دیگر ریشهاند، مانع اصلی غلبه بر ستم هستند. شدهاجتماعی که نهادها بر آن استوار 

 ه در این نهادها صاحب موقعیت هستند. مسئوالنی کنهادهاست؛ نه نگرش ِ یدارانهماهیت سرمایه

یا ناشی از طرز فکر مردم نیست. این مفهوم که  مبتنی بر پیکربندیاین مسئله،  هاپس برای مارکسیست

. در حالی شودمیآلیسم فلسفی ناشی ایدهبه واقعیت اجتماعی هستند، از  زبان نیروهای غالب شکل دادن اندیشه و

که  است که واقعیت اجتماعی کنندمیپردازند و استدالل میاز دیدگاه ماتریالیستی به تاریخ  هامارکسیست

که به مرور زمان در ما  ذهنیتیآییم و نه میبه دنیا  یافتهشکلی هابینیجهان. ما نه با دهدمیاندیشه را شکل 

کنیم، از میآموزیم و به آن اعتقاد پیدا میجهان  یچه که دربارهآن. شودمیاز آسمان نازل  ،گیردمیشکل 

تولید، مبنایی برای  یو شیوه شودمیکنیم ناشی میای که در آن زندگی دورهشرایط اقتصادی و مادی 

محصول مستقیم  صرفاًجامعه است. این بدان معنا نیست که هر اندیشه یا اصل فرهنگی،  ییافتن بقیهسازمان

خاص است  یی غالب هر دورههااین بنیان، بستری عام برای شکل گیری دیدگاه بنیان اقتصادی جامعه است. اما

  . کندمیتحمیل ی مشخصی را به طرز فکر ما هاو محدودیت

ها را در راستای منافع آمیز دارند و آنتبعیضقدرتمند نیستند که عقاید  پس این تنها افراد دارای مناصبِ

ی غالب در یک ها. ایدهاندشدهپذیر جامعه هافقرا نیز با همین نگرش و کارگرانبندند. میمحدود خود به کار 

به  دارسرمایه یاست. طبقهبورژوایی ، یدارسرمایهدر جامعه  طبقه حاکم است و این ایده یجامعه، ایده

کارگر را بر اساس نژاد و قومیت، زبان، جنس و جنسیت، دین  یی تبعیض آمیزی متکی است که طبقههانگرش

عمال فشار اِ ای دارند. مثالًچندگانهعملکردهای  ،. این تقسیماتکندمیبندی تقسیمی دیگر هالفهؤو بسیاری از م

استثمارشوندگان و  و تاراندن اکثریتِ هارو به پایین بر دستمزد و ایجاد رقابت بین کارگران و ملت

 اختیارِمتحد شوند. بورژواها مالک و صاحبمشترک خود یعنی بورژوازی  شدگان تا نتوانند علیه ستمگرِبسرکو

حاکم نیز از  یی طبقههاایدههستند.  کنندگان بزرگ فرهنگیعرضه و هایعنی رسانه هامنابع اصلی انتشار ایده

 یما که انعکاسی از جامعه یمحتوای اندیشه. شودمیطریق نهادهای مذهبی، نظام آموزشی و خانواده بازتولید 

 . گیردمینهادها شکل  نیتوسط ای است، دارسرمایه

ما با خودمان و  یکشاند که رابطهمی بارخونکارگر را به یک رقابت غیرانسانی و  یی طبقهدارسرمایه

ای فردگرایانه رشد پیدا جامعهآیند. بلکه در نمیگر به دنیا ، حریص یا تبعیض. مردمکندمیدیگران را تحریف 

تا با هم متحد  کندمیاستفاده  هاانگیزترین پیامتفرقه از و دهدمیکه افراد را در مقابل یکدیگر قرار  کنندمی
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 گیریشکلکه به ای تغییر دادن شرایط اجتماعی و مادیطرز فکرها بدون  نشوند. بنابراین به چالش کشیدن

بدون در  هاو ایده هاکردن روی اندیشه تأکیداثری برای مبارزه با ستم است. کمد ، رویکرشوندمیتبعیض منجر 

ی هاکه با ریشه شودمیذهنی از ستم منجر  ها، ناگزیر به درکیعی و مادی آناجتما نظر گرفتن خاستگاهِ

 اتمیزه شدن جنبش را به همراه دارد.  اقتصاد رابطه ای ندارد و ریسکِ ساختاریِ

جامعه ای که کمیابی است. ی اجتماعی، هامادی تمام تقسیم یپایهدر تحلیل پایانی باید اشاره کرد که 

 نیازی ندارد تاد شغل خوب، مسکن مناسب و خدمات آموزشی را برای شهروندان خود فراهم کند توانمی

زده به شدت با این طرز حرانب یرا برای کمبود شغل، خانه یا مدرسه متهم کند. در مقابل یک جامعه «دیگری»

، تمام شودمیزمانی که فقدان عمومی  که: کندمی. مارکس به خوبی صورت بندی شودمیفکر مواجه 

 ند کامالًتوانمییی نهاتا زمانی که کمیابی ادامه داشته باشد، چنین نگرش. شوندمیی قدیمی احیا هاخاکروبه

 ای داریم کهپیشرفتهتولید  ما ابزارِ در حال حاضرداری، ساختگی است؛ کن شوند. کمیابی در نظام سرمایهریشه

هرکسی از استاندارد خوبی برای زندگی همه قرار دهد تا در اختیار  راثروت و منابع  ،بیش از حد نیاز دتوانمی

و  ثروت به یک اقلیت کوچک اختصاص داده شده یبرخوردار باشد. مشکل این نظام این است که بخش عمده

سلب مالکیت از  خواهانِ هامارکسیستما که  روستازاینی نان هستیم. هامبارزه بر سر خرده ما مشغولِ یبقیه

شدگی و ی مادی تقسیمهاقرار دهیم و ریشهاکثریت  تا بتوانیم تمام این ثروت را در اختیارِ داران هستیمسرمایه

 ستم را از بین ببریم. 

 

 ستم: عینی یا ذهنی؟ی ریشه

از منظر ایده آلیستی )و نه مارکسیستی و  به ستم ساختاری عمدتاً ،اینترسکشنال ی فمینیستیِهادر نوشته

برای من گوید: میگاهی ستم اَشکال چندگانه و گره یبارهدر 11. برای نمونه، بل هوکسشودمیاشاره  ماتریالیستی(

حول  مفاهیمِ سلطه باورهای ایدئولوژیکی است که ها بنیان مشترکی دارند اما این بنیان،مثل یک خانه است. آن

ی هاآگاهیبا توانمندسازی که:  کندمی تأکیدراستای این دیدگاه نیز  هم 11پاتریشیا هیل کالینزآن بنا شده است. 

از این رو سروکار دارد. بخشند، میانسان سازی را تداوم نا انگاری و شیءکه ای گی یا نهادیشخصی، فرهن

در نتیجه . شودمیتلقی جامعه  یدر نظام اعتقادی مختلف هاستم درباره فرودستی و فرادستی گروه یهاریشه

پایان دادن به این ستم، در گرو مردود دانستن این باورهاست. محدودیت اصلی این رویکرد این است که توضیح 

ها در مقیاس د برای ریشه کن کردن آنتوانمیناند. در نتیجه آمدهها چرا و چگونه به وجود که این باور دهدمین

 حلی ارائه دهد. راهکالن، 

                                                           
11 Bell hooksم اصلی پرداز فمینیست، نویسنده وکنشگر آمریکایی با نا: منتقد فرهنگی، نظریهGloria Jean Watkins 

11 Patricia Hill Collinsشناسی دانشگاه مریلند: استاد جامعه 
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فردی تداوم ادر سطح فردی و بین ستم عمدتاًنخستین هدف تغییر باشد،  ،تیواقع یِسازمفهومزمانی که 

آن دست دارد و از  استمرار، در کندمییابد. بر اساس این دیدگاه، هرکسی که شکل خاصی از ستم را تجربه نمی

وجود  ی غالبهاپوشاننده و ویژگیی همهای نامحدودی برای ستمهابرد. همان طور که پیکربندیمیآن نفع 

دیگر نهایت قرار داریم که در آن یکی بیما در یک شبکه یکه همه کندمیاینترسکشنالیتی ادعا  ی، نظریهدارد

 ،حاکم دارسرمایهکارگر به جای طبقه  یشویم. یعنی طبقهمیسرکوب واقع  زمان موردِکنیم و هممیرا سرکوب 

 . گیردمیدشمن قرار  در جایگاهِ

فردی )که باید ابین هایشپویدر آمیز توسط افراد و گرانه و تبعیضی ستمهاگرچه روشن است که نگرش

 تاریخی و اجتماعی دارای خاستگاهِ هانگرش، اما این وجود دارد (کنندو با آن مقابله محکوم آن را  هاانقالبی

غالب  یک ویژگیِ عنوانبهچه طبقاتی دارند. به همین شکل، هر آن یو ریشه در ساختار جامعه مشخص هستند

که از  سفیدها و نژادپرستی به صورت تاریخی بسط یافته است. برتریِ ،شودمیمورد قبول جامعه محسوب 

استعماری برای توجیه فتوحات حاکم ملل اروپایی  اختاری هستند توسط طبقاتِیی اجتماعی و سهااساس، پدیده

در مورد  جااینید توانمیی بر همین بستر بنا شد. )دارسرمایهگسترش یافتند و بعدها  داریبردهو  استعمار

 استقرارِو  گیری طبقات در جامعهشکلستم بر زنان ازلی نیست بلکه با  .(بخوانید تربیشخاستگاه نژادپرستی 

به منظور  افراد اصل و نسبحصول اطمینان از  هدفِ زنان با یهکنترل سکسوآلیت براینهادی  عنوانبهازدواج 

این فرآیندهای مادی و اجتماعی  ی سکسیستی و نژادپرستانه برآیندِهااموال پدید آمده است. نگرش انتقالِ

 هستند. 

 

ای حفظ و براساس زنندهآمیز را به صورت بسیار آسیب ی تبعیضهاند نگرشتوانمیقطعا  هاکه انسانبا این

استثمارگر خواهد بود. با این حال،  حاکمِ یو اقدامات در نهایت تنها به نفع طبقه هاآن عمل کنند، این نگرش

. با این هدف که بگویند کسی که قربانی شودمیتوسط مدافعان اینترسکشنالیتی مطرح  معموالً« امتیاز» مفهومِ

ریافت مزایای در مورد دیگران حفظ کند و یا با درا  شکل خاصی از ستم نیست، تمایل دارد این وضعیت

http://socialistappeal.org/about-us/documents/580-black-struggle-and-the-socialist-revolution.html
http://www.marxist.com/womens-struggle-and-class-struggle-part-one.htm
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چندگانه ی هاموافق هستند که مردمی که مورد ستم هاتبادآورده، فعاالنه در این وضعیت سهیم باشد. مارکسیس

چه عمدتا . با این حال، آنکنندمیتری را تجربه ی بزرگها، موانع اجتماعی و تبعیضپوشاننده قرار دارندهمو 

تعلق بگیرد. ما  مهبه طور برابر به هباید ، به نظر ما بخشی از حقوق بشر است که شودمیامتیاز تلقی  عنوانبه

و ما را جدا افتاده  کندمیی ستمدیده را از این حقوق محروم هارا قشربندی و الیه کارگر یکه طبقه باید نظامی

، ملغی کنیم. کندمیمشغول  هابانکدارها و رئیس ی زیر میزِهاماندهپساز هم به مبارزه برای 

چه را که و آن مساوات را برقرار سازیمخواهیم. نمیفرودستانه یعنی برابری در فقر را  برابریِگوییم که میما 

 گر و استثمارگر بگیریم. ستم ینیاز داریم از طبقه

ی گوناگون سرکوب و هاما را به شیوه یداری که همهگروه به پایدارسازی نظام سرمایه سرکوب یک

 ظاهراًرساند. هیچ کارگری تمایل ندارد با سلطه و سرکوب گروه دیگری ادامه دهد. می، یاری کندمیاستثمار 

عمال ستم بر بنابراین از اِ کنندمیدیگران سود  ممکن است این طور به نظر برسد که برخی کارگران از جیبِ

ان یکس کارِ مردان از زنان برای انجام ایم که در سراسر جهان، دریافتیِشنیدهبرند. برای مثال همه میها نفع آن

تر است. ثروتی بیش از نیاز دریافتی زنان کمنیست که  تربیشاست. اما دریافتی مردان به این دلیل  تربیش

رگران این ثروت که توسط کا یبه صورت کالن وجود دارد. اما بخش عمده هادریافتی همگان برای باالرفتنِ

عمال پایین یا اِ از پرداختِ دارسرمایه ی. طبقهگیردمیحاکم قرار  یطبقه اقلیتِ یتولید شده است، مورد استفاده

ر تزیرا همان طور که پیش شودمیی نژادی و جنسیتی منتفع هاعلیه کارگران زن، مهاجران و اقلیت تبعیضِ

ی تربیشتا انعطاف  کندمی ی کارگرطبقهمختلف ی هاالیه توضیح داده شد، این اقدامات فشار شدیدی را متوجه

 وقت در دسترس باشند. پارهنشان دهند و برای کارهای پرمخاطره و 

عمال ها در گرو اِکارگر آموزش دهند که منفعت آن یتا به طبقه کنندمیفعاالنه تالش  هامارکسیست

واقعی مبارزه است که افراد دگرگون  یاز طریق تجربه دیگر نیست. این عمدتاًسرکوب و تبعیض در مورد یک

که کماکان « متیازدارای ا»اصطالح به . یک کارگرِکندمیدر همین راستا تغییر  نیز های آنهاو ایده شوندمی

نزول دستمزد همه  که شودمیدر واقع باعث تر، شدهسرکوب  با کارگرانِ در رقابتآمیز دارد، ی تبعیضهانگرش

زیرا کمک ی برای از دست دادن دارند تربیش، چیزهای کنندمیی چندگانه را تجربه نهاکارگرانی که ستم کند.

کارگران با متحد شدن  ی. همهشودمیکشی از خودشان نیز منجر ی بهرهامهعمال ستم بر دیگران، به اداِ به تداومِ

عظیمی  پیشرفتِ هاانسان یدر آن سطح زندگی همهدر راه سوسیالیسم، دنیایی برای فتح کردن دارند. دنیایی که 

گوید می کشد ومیرا پیش  12«هم پیمانان»طبقاتی، مفهوم  خواهد داشت. اینترسکشنالیتی به جای همبستگیِ

 یی جداگانههاو ستمدیده، منافع متفاوتی دارند و هرکدام باید دارای سازمان ی کارگرطبقه ی مختلفِهابخش

که  کنندمیمشترک صحبت  منافعِ یمشترک بر پایه یمبارزهیک از  هامارکسیستدر مقابل، خودشان باشند. 

شده بر اعمالستم تا با تمام اَشکال  شودمیی کارگری سازماندهی هاو احزاب و اتحادیه هاسوسیالیست از طریقِ
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ی و تمام دارسرمایهست با نظام ای امبارزهطبقاتی به مبارزه برخیزند. این رویارویی،  کشیِکارگران و بهره

 . کندمیمتعلقاتی که از آن حمایت 

به کارگران که آن یبه جاکه  کندمیدر این است که کنشگران را به سمتی هدایت  13«سیاست امتیاز»خطر 

کارگران را متقاعد کنند که  ، بایدهمه ماست یاصل منفعتِدار ی سرمایهمتحد شدن علیه طبقه کهدهند  حیتوض

ها دارند. از این رو منافع متضادی با آن شوندمی، منتفع ی کارگرطبقهیی از هاعمال ستم بر الیهدر واقع دارند از اِ

این افسانه را حفظ کنند و با  کنندمیکه فعاالنه تالش  شودمیدارانی دست سرمایه راحتی آلتِبهتحلیل، این 

دیگر ستم، آن را توجیه کنند. زمانی که کارگران دارای امتیاز و استفاده از نژادپرستی و تبعیض جنسی و اَشکال 

کارگران ستمدیده علیه کارفرمایان متحد شوند و مطالبه دریافتی و شرایط برابر داشته باشند، قدرت این اتحاد 

 استثمارگر داشته باشند.  یی از طبقهتربیشتا دستاورد  شودمیباعث 

. زمانی کندمیاکم عمل ح یبالی طبقه سپرِ عنوانبه، ی کارگرطبقهی هاالیهظلم و تبعیض موجود در برخی 

مسئولیت تنگنای ایجاد شده را  ،در دولت یشهای حاکم و نماینده، طبقهشودمیداری با بحران مواجه که سرمایه

ما را در مقابل هم  کنندمیاندازند و تالش میبه گردن این گروه یا آن گروه ستمدیده و به حاشیه رانده شده 

 هاوجود ندارد، این ایده ایچپ واقعی بدیلِند تا زنده بمانند و هیچ اقرار دهند. زمانی که مردم در تالش

زمانی که برنی سندرز از ند شرایط را به دست بگیرند. این به وضوح در انتخابات ایاالت متحده دیده شد: توانمی

انگیختن احساسات نژادپرستانه، حذف شد، دونالد ترامپ توانست با برجمهوری ریاسترقابت  یعرصه

 یأربودند که به او  تیجمع %25تنها  کهویژه اینبه)مستأصل  ای از کارگرانِالیهدر  هراسانهستیزانه و بیگانهزن

 نشان داده است هانظرسنجیدانستند، به قدرت برسد. میوضعیت جاری  امتدادکه هیالری کلینتون را  (دادند

ریخته شود که  گرایانهانتخاباتی چپ یبه صندوق یک برنامهست توانمیشمار قابل توجهی از آرای این الیه که 

دادند، رأی . کسانی که به ترامپ کندمیحمله « میلیاردر یطبقه»ی ستمدیده، به هابال کردن گروه به جای سپرِ

زندگی خودشان، به  فقر و دشواریِ برای توجیهِ هاگر و مدافع تبعیض نیستند، بلکه این ایدهاز بدو تولد سرکوب

آمیز ریشه در ساختارهای تبعیضی هااست برای نشان دادن اینکه نگرشها حقنه شده است. این مثالی واقعی آن

کمیابی، فقر و استیصال  ی یک بدیلِ حقیقی نیستویژه زمانی که چپ قادر به ارائهبهطبقاتی دارند و  ِیجامعه

 . . ندکمیتقویت ها را آن

ن به سطح باالیی از زندگی با همگا زمانی که دسترسیِ آمیز،ی تبعیضهاتصورِ آن دشوار نیست که ایده

ونقل، مسکن، حملآموزی، آموزش متوسطه، مراقبت از کودکان، خدمات بهداشتی، مهارتدسترسی جهانی به 

داشت. زمانی که  خواهند یترکم جذابیتِقدر هاز این دست، تضمین شده باشد، چی چیزهایی همهتفریح و 

را باعثِ  یدشوار خواهد بود که گروه، به ارتقای کیفیت زندگی منجر شده است هادسترسی به منابع و فرصت
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داری که به جای رفع نیاز ی سیستم سرمایه. با این اوصاف، این وضعیت در زمان سلطهمیبدان گریرنج گروه د

متشکل برای  طبقاتیِ ییافتنی نیست. ما به یک مبارزهدست، کندمیسود تولید  کسبِ ، با هدفِهاانسان

ما را سرکوب  یداری یعنی نظامی که همهاز داریم تا بتوانیم علیهِ سرمایهی ستمدیده نیهاالیه یمتحدکردن همه

 ، مبارزه کنیم. کندمیو استثمار 

 

 طبقاتی و پیکار علیه ستم یمبارزه

سخن نیاز به وحدت  ازمردم بر اساس محورهای مختلف تبعیض هستند و  مخالف جداسازیِ هامارکسیست

هاست، ی که موجد آندارسرمایهجدا از دیگر اَشکال ستم و  توانمیهر گروه ستمدیده را ن ی. مبارزهگویندمی

 ی ستمدیده بر مبنای یک ستمِهامخالف تحلیل گروه ،طرفداران اینترسکشنالیتیدر مقابل، . بندی کردصورت

 یهانامحدودی از ستم جداسازی مردم بر اساس شمارِزی جز این رویکرد ذهنی، چی یمحوری هستند و نتیجه

. این همان چیزی است که هیل کالینز نیست)که فاقد هرگونه وجه مشترک مهمی هستند(  چندگانه و امتیازات

به آن اشاره کرده است:  (1111) 14یتوانمندساز استیو س ی: دانش، آگاهاهیس یستینیفم یشهیاندنیز در 

یی هستند که هاکه هرکدام دارای کیفرها و مزیت دهدمیای را تشکیل ی چندگانههاسلطه، گروه ماتریس جامعِ

ریه یا دید روشن نیست و هیچ گروهی نظ ی. هیچ گروهی دارای یک زاویهکنندمیجزیی تولید  دیدهای متقابلِ

  را کشف کند.« حقیقت»ن دهد تا اامک ندارد که به او ایروش شناسی

منشاء ستم  یارهو توضیحی درب گذاردمیخود تنها  ی جزیی ذهنیِهاواقعیت باما را ، نسبتا بدبینانهاین منظر 

جمعی  یکه به مبارزهبه جای آن. این دیدگاه دهدمیهمیشه بر آن غلبه کنیم، نبرای  یک بار و  که چگونهو این

 هاانجامد. دنیایی واقعی خارج از اندیشهمیفردگرایی و خودمراقبتی  برای دگرگون ساختن واقعیت منجر شود، به

ضرورت، جزیی و فردی است اما بازتابی از یک واقعیت عینی بهو احساسات ما وجود دارد. درک ما از این دنیا 

ای از . مجموعهشودمیی با آن محک زده هطور مداوم در مواجهبهاین واقعیت  یی ما دربارههااست و ایده

ببینید چه اتفاقی کنید، نمی. اگر باور دهدمیی را شکل دارسرمایهکه  عینی استاقتصادی و اجتماعی  روابطِ

سرمایه  ما در نظامِ یهمه جا که تقریباًاز آن نروید یا اجاره را پرداخت نکنید. کار روز سر افتد اگر یکمی

و « دید یزاویه»رین تی اصلیدهندهنشانبقاتی ط یشویم، تحلیل و مبارزهمیکنیم و توسط آن استثمار میزندگی 

 به رهایی برای همگان است.  نظری برای متحد کردن و دستیابیِ ترین ابزارِمهم

دارند که  تأکیدبر این  هااما مارکسیست پنداردمیس مساوی را از اسا ستماینترسکشنالیتی تمام اَشکال 

دارانه مبتنی بر استخراج ارزش ی تولید سرمایهشیوه است. ماهیتِداری خط تقسیم بنیادی در نظام سرمایه ،طبقه
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طبقاتی  کشیِاین بدان معنا نیست که بهرهداران است. لید یعنی سرمایهتو ابزار اضافی از کارگران توسط مالکانِ

دیگر ی ستمدیده یهاگروه ی کارگر به هرصورتی نسبت بهکه طبقه، یا اینبدترین شکل ستم از لحاظ رنج است

 ،طفیلی حاکمِ یکنیم که یک طبقهمیای زندگی است که تا زمانی که ما در جامعه . بلکه به این معنابرتری دارد

شت زیرا نابرابری به نخواهد دا واقعی رهایی ای امکانِ، هیچ گروه ستمدیدهدهدمیکشی اکثریت را مورد بهره

 حاکم، صرف نظر از جنسیت، نژاد، گرایش جنسیی اقلیت طبقه نمایندگانِتمام یافته وجود دارد. صورت سازمان

 و سرکوب است، هستند. بندیدستهطبقاتی خود که مبتنی بر  منافعِ تأمیندر پی  نهایتاً و ...

 کارِی نشدهپرداختی بهای دار انباشته شده است، نشان دهندهی سرمایهکه توسط طبقههنگفتی  سودِ

. این چیزی است که شودمیها پرداخت ناند، به آندادهیعنی ارزش کامل کاری که انجام  .استکارگر  یطبقه

تعصب له یا  یعنی داشتنِ 15«گراییطبقه»و نباید با  کنندمیطبقاتی یاد  کشیِاز آن با عنوان بهره هامارکسیست

توجه تبعیض و سرکوب در حفظ نظام قابلنقش  هاخاص، اشتباه گرفته شود. مارکسیست یعلیه یک طبقه

کشی یعنی اینکه تمام یده دارند واقعیت اقتصادیِ بهرهشناسند و در عین حال عقمیی را به رسمیت دارسرمایه

فردی برای سرنگون کردن سیستم بهمنحصر ها را در موقعیتِ، آنشودمیثروت جامعه توسط کارگران تولید 

 عنوانبهدیدگان، اما اکثریت قاطع ستم کنندمیپوشاننده را تجربه نی همهاکارگران ستم ِی. همهدهدمیقرار 

طبقاتی،  کشیِکه بهره شودمی. این امر باعث کنندمیداری مدرن زندگی اتی یافته و تحت بردهکارگر، تنزل طبق

جامعه را  یستمدیدهی هاوسیعی از الیه کارگر اکثریتِ یستمدیدگان باشد. طبقه یعامل متشکل ساختن همه

 ی ستمدیده را علیه دشمنِهاد همه الیهتوانمیطبقاتی است که ی مبارزه دقیقاً برای همینو  شودمیشامل 

آمیز را طی فرآیندی از میان ی تبعیضهابه دنبالِ آن، نگرشاستثمارگر متحد کند تا ی یعنی طبقهمشترک 

 بردارد.

طبقاتی که  یاند در سازماندهی یک مبارزهنتوانستهو کارگری، متاسفانه اکثر رهبران جنبش دانشجویی 

سعی  اغلب های ستمدیدگان را متشکل کند، موفق عمل کنند. در همین حال، این بوروکراسیهابتواند تمام الیه

که وضع معناداری  ها برای اصالحاتِکه آن را پنهان کننداین واقعیت با استفاده از زبان اینترسکشنالیتی  کنندمی

مانند تساوی جنسیتی و دیگر  یآمیزی توطئهها. سیاستکنندمیبارزه ندانشجویان و کارگران را بهبود ببخشد، م

که در نهایت به  شوندمیسیاسی به کار گرفته  نگاه طبقاتی یا گرایشِ محور، بدون در نظر گرفتنِهویتی هالفهؤم

کشی ستم و بهره که تعهدی برای مبارزه علیهِ شودمیجر ایجاد چند موقعیت مناسب برای مشتی بوروکرات من

در حالی  کندمیاده گذاری مشابهی برای ساکت کردن ستمدیدگان استفی حاکم از سیاستهمگانی ندارند. طبقه

ی بزرگ که های بانکهاسایتوب فراسوییک نفر باید . گذاردمیکشی خود را دست نخورده باقی که نظامِ بهره

ی ستمدیده در هازنند، به این مسئله نگاه کند. به کار گرفتن نمایندگانی از گروهمیکارکنان خود را  تکثرِالف 

. دهدمیکارگر تغییر ن یطبقه یی ستمدیدههای بزرگ، واقعیت را برای اکثریت الیههاو کمپانی هابانک
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کاری از پیش تنهایی بهی کارگری هاتحادیهی دانشجویی و اهاطور که بدون تغییر در شرایط مادی، جنبشهمان

 نخواهند برد. 

را  های ستمدیده بتوانند موقعیتهای از گروهتربیشاین است که اگر افراد « ینمایندگ»پشت  یایده

، ها، مدیرعاملو در سیاست انتخاباتی ی دانشجویی و کارگریهاتصاحب کنند )مانند مقامات منتخب در سازمان

. مهم شودمینکن یا از رنج آنها کاسته ریشهی موجود هاو دیگران در بخش خصوصی(، ستم هاشرکترؤسای 

؛ بلکه کافی برخوردار نیستندنمایندگی از ی ستمدیده به این دلیل تحت ستم نیستند که هااست بدانیم که گروه

و  در زندگی عمومیها آنرکت مشا مانعِ ،در جامعهموجود  ییافتهسازمانستم  چون اندفاقد نمایندگی کافیآنها 

ی های ستمدیده در یک جنبش، بنا نهادن سازمانهاوضعیت گروه بهترین راه برای بازنماییِ سیاست است.

بخشی از مبارزه علیه ستم، آغاز کند. این کار،  عنوانبه مشارکت موانع مبارزاتی است که عمل را با حذفِ

ه با همبستگی و مبارزه، بر ک کندمیشده را تهییج راندهی ستمدیده و به حاشیه های گسترده تری از گروههاالیه

از باال،  یریگصدقه یبه جا یا مبارزه نیچن، فائق شوند. کندمیها را محدود که مشارکت آن مندینظامموانع 

ی هاالیه یجذب همهبه معنای  سوسیالیسم مشخصاً .است نییاز پا لیاص یرهبر کی یریگشکل مشوقِ

خود  و ظرفیتِ هاستمدیده و استثمارشده به مبارزه برای دنیایی بهتر است. نمایندگان ما باید بر اساس سیاست

 حقیقی انتخاب شوند.  یبرای رهبری یک مبارزه

ی سیاسی هاانتخاب زنانی مانند مارگارت تاچر، آنگال مرکل، ترزا می و هیالری کلینتون در باالترین سمت

 10در مورد کریستین الگارد مثالً توانمیممکن، خدمتی به پیشبرد رهایی زنان نکرده است. همین مسئله را 

این پرسش را مطرح  توانمیادامه دارد. همچنین فهرست ( گفت و این IMFرئیس صندوق بین المللی پول )

ابزاری  ،چه تغییراتی کرده است؟ نمایندگیاوباما  پوستان در زمان ریاست جمهوریِکرد که کیفیت زندگی سیاه

حامی رهبرانی است تا این توهم را ایجاد کند که  کندمیحاکم است که از آن استفاده  یقدرتمند در دستان طبقه

هستند. رهبرانی که در واقعیت  جنسیت، نژاد، گرایش جنسی و غیره و نه منافع طبقاتی خود ینماینده که صرفاً

 . کنندمیداری عمل منافع سرمایه تأمینراستای هم

 .کنندمیبرای جلب حمایت استفاده  زبان اینترسکشنالیتیحاکم مانند هیالری کلینتون از  ِیاعضای طبقه

یک گروه  «زنان»جا که دارند از آن تأکیدو  کنندمیاین اقدام را محکوم  ن اینترسکشنالیتیاکرنشاو و سایر هوادار

زنان  ید نماینده همهتوانمین اشی امپریالیستیهاگذاریابراین هیالری نیز به دلیل سیاستنیستند، بن متجانس

داری در نهایت تهدیدی برای سرمایه پس گیردمیرا هدف نستم  یباشد. اما در واقعیت، اینترسکشنالیتی ریشه

راحتی با زبان بهد توانمی دارسرمایه یدلیل است که طبقه . به همینشودمیطلب آن محسوب ناصالح و متحدانِ

چرا و در »مهم  پرسشِاینترسکشنالیتی با عدم طرح تر به نظر بیاید. مترقیرسکشنالیتی سخن بگوید تا اینت

                                                           
10 Christine Lagarde 

https://twitter.com/HillaryClinton/status/706670045410299904?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/HillaryClinton/status/706670045410299904?ref_src=twsrc%5Etfw
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ی حقوق بشری هاکشد. البد دلیلی وجود دارد که کمپیننمیحاکم را به چالش ی ، طبقه«راستای منافع چه کسانی

 . کنندمیدر دنیا، از زبان مارکسیسم برای مبارزه استفاده ن

 

 اصالح یا انقالب؟

طبقاتی، دست از مبارزات دیگر خود بکشند و  یگویند که ستمدیدگان باید به خاطر مبارزهمی هاآیا مارکسیست

 هاکرد؟ این طور نیست. مارکسیست توانمیسوسیالیستی هیچ کاری برای نبرد با ستم ن قبل از وقوع انقالبِ

آمیز و ی تبعیضهان با نگرشاایستند و با چنگ و دندمیسرسختانه در برابر تمام اَشکال ستم و تبعیض 

در عین  ها. مارکسیستکندمی تأمینحاکم را  یتنها منافع طبقه هازیرا این نگرش ندکنمیانگیز مبارزه تفرقه

ها مادی آن که به خاستگاهِی خود را تغییر دهیم بی آنهاباره نگرشدارند که ما قادر نیستیم به یک تأکیدحال 

روزمره برای  یدر مبارزه هایعنی کمبود و رقابت دست برده باشیم. این یکی از دالیلی است که مارکسیست

 تا آن را به مبارزه برای سوسیالیسم پیوند دهند.  کنندمیاصالحات شرکت 

، بهترین راه برای انجام دهدمیجدی تن به اصالحات ن یهرگز بدون مبارزهحاکم  یجا که طبقهاز آن

و  هارئیس تنِ انقالب عرق بر ترسِاز پایین است که از  محورِ ای و مبارزهتودهت، اقدام جمعی، هرگونه اصالحا

، کنندمیگروهی از ستمدیدگان نیست که آن را تجربه  سیاستمدارها بنشاند. مبارزه علیه ستم، تنها مسئولیتِ

ماست و هر  بخش باشد. قدرت ما در وحدتِرهاییکارگر را درگیر کند و برای همگان  یبلکه باید کل طبقه

 ستمدیدگان است.  یطبقه و همه ، متعلق به تمامِی کارگرطبقهدستاوردی برای الیه ای از 
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داری ی سرمایههاخود و محدودیت یاز قدرت یکپارچه هامتشکل است که توده طبقاتیِ یاز طریق مبارزه

که یابیم می. اگر به سراسر دنیای امروز نگاه کنیم، درشوندمیشان، آگاه در زندگی ی معنادارهاپیشرفت در ایجادِ

اند. برعکس، کارگران و ستمدیدگان در همه جا مشغول مبارزه برای نشدهجدید هنوز تبدیل به هنجار  اصالحات

رنج  بشر و دستاوردهای گذشته هستند. پس حاال که ما برای اصالحات به منظور کاهش ی حقوقِهاحفظ حداقل

که هیچ  کنیم تأکیدباید بر این واقعیت  ،کنیممیتالش کارگر  یانسان و بهتر شدن شرایط زندگی برای طبقه

که دستاوردها پایدار بمانند، مبارزه برای برای اینزده، پایدار نخواهد ماند. بحران داریِسرمایه اصالحاتی در بسترِ

 ها را باید با نبرد برای سوسیالیسم ترکیب کرد. یابی به آندست

گاه از دارها و دوستانشان در حاکمیت، هیچو بانک هائیس، رشودمیداری وارد بحران زمانی که سرمایه

نژادپرستی و دیگر اَشکال  ها منجر به افزایشِبازپس گرفتن دستاوردهای ما فروگذار نخواهند کرد. تالش آن

ی هابه سمت گروه هارسانه و انگشتِ شودمیراستی  ی دستِهاروی کار آمدن پوپولیست تبعیض در قالبِ

. تنها راه حفظ رودمیی اقتصادی نشانه هاعمال ریاضتخدمات و اِ مقصران قطعِ عنوانبهمختلف  یستمدیده

برابر، پایان دادن به  ییک جامعه گرانه و پیشرفت به سمتِی سرکوبهامبارزه با نگرش دستاوردهای پیشین و

اکثریت  دموکراتیکِ یبه استفاده ای که در حال حاضر وجود داردگستردهتولید برای سود است تا ثروت و منابع 

 جامعه برسد. 

 

 دگردیسی انقالبی جامعه 

. ستم در کندمیشبه تغییر یکسوسیالیستی  آمیز، پس از وقوع انقالبِی تبعیضهاکنیم که نگرشنمیادعا ما 

ای ی تودههاجنبشیافت. با این حال، ادامه خواهد  هاگذاشته و تا نسل تأثیربشر  تمام اَشکال خود، روی آگاهیِ

شان رقیب، به منافع مشترک عنوانبهیشان با هم هاعمیقی بر آگاهی دارند زیرا مردم به جای دیدن تفاوت تأثیر

، زمانی که در هاLQBTQآمیز نسبت به زنان، مهاجران یا ی تبعیضهاادامه دادن به نگرش. کنندمیتکیه 

مشغول اعتراض به همان چیزی هستند که شما هستید، بسیار دشوارتر است. در جریان اعتصابات  هاخیابان

. در جریان یک جنبش شودمیکارگری، کارگران هیچ منافعی علیه یکدیگر ندارند زیرا موجب تضعیف جنبش 

 یابد. میتوده ای، این ایده در مقیاس وسیع رشد 

ای جامعه اجتماعی و اقتصادی اساسِ با دگرگون ساختن بنیادینِ مست یِو ساختار یاقتصاد یهایهاشهیر

کسب سود، تولید  استثمارکننده که با هدفِ . بدون وجود یک اقلیتِرودمیاز بین  منطبق با خطوط سوسیالیستی،

ماند که تن به قشربندی بر اساس جنس، نمیبرای اکثریت باقی  ایاجتماعی و مادی ، هیچ محرکِکنندمی

 دیگر مجبور نباشیمکه زمانی دیگری دهند.  یجنسیت، گرایش جنسی، قدرت، نژاد، زبان، مذهب یا هر مولفه

 ارتباط ما با هم دستخوش تغییرِ یصرفه رقابت کنیم، نحوهبهمقرونبرای اشتغال، آموزش، غذا، آب و مسکن 
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که تنوع زیبای انسانی را  اینهادهای آموزشیرسانه و  جمعی و دموکراتیکِو کنترل شگرفی خواهد شد. مالکیت 

. در جامعه هستند زیآمضیتبع یهامبارزه با نگرش یبرا یبرا یثرؤمراه  ،دارندمیدهند و گرامی میآموزش 

 . کندمیایجاد  های تودههاانداز و نگرشچشمعمیقی در  سیاسی جامعه، دگرگونیِ - بنیان اجتماعی تغییر دادنِ

اند. بودههمگان، مورد انتقاد  ای براینسخهک تباال به پایین و از  حلِراههمواره برای داشتن  هامارکسیست

اند ت که سرنوشت خود را به دست گرفتهروایت زندگی مردمانی اس انقالب سوسیالیستینیست.  واقعیت ایناما 

 هاتوده گسترش آگاهی طبقاتیِ در پیِ هاای جدید برای  خودشان هستند. مارکسیستجامعهساختن  و درصددِ

سوسیالیستی هستند که در بستر اقتصادی و اجتماعی آن،  یداری و ایجاد یک جامعهبرای سرنگونی سرمایه

و منابع الزم  هافرصتبه تاریخی،  مادی ندارد. از آن پس، ستمدیدگانِ یدیگر پایه کشیبهرهنابرابری، ستم و 

تبعیض و سرکوب است دسترسی  هاز نسلبه فرد خود که برخاسته اگویی به نیازهای منحصر برای پاسخ

که بنیانی حقیقی  کنندمیدیگر آغاز اجتماعی، افراد روابط جدیدی را با یک حقیقیِ این برابریِ ییابند. بر پایهمی

 جمعیِ گاهیِو انسانی دارد؛ روابطی که مناسبات جامعه را دگرگون خواهد کرد و از مسیر این تغییر، ایجاد یک آ

 پذیر خواهد شد.  امکانجدید 
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