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به   رًای اخ  ، یم شاهد اقتصادِی کارگران و تولیدکنندگان خرد  ی متنوع مبارزه های شکل که در چنان سیاست طبقاتی، 

ها و چه خارج از آن، دست به  چارچوب اتحادیه ها مرد و زن، چه در  میلیون .  مشهود گردیده است ای  شکل فزاینده 

  کنندگان افزایش یافته داد اعتصاب در آمریکا تع .  اند به اعتراض برخاسته داری نئولیبرال  یا علیه سرمایه   زده   اعتصاب 

هزار نفر   475میانگین ساالنه    ، به 2017 تا   2007 های سال   کننده طی صاب هزار اعت  76از میانگین ساالنه  :  است 

اعتصاب عمومی    ن ی تر بزرگ است که    خیزشی جهانی بخشی از    متحده  ت ایاال   این جریان در .  2019 تا   2018 طی 

در  میلیون مرد و زن   250بیش از  ها  بنابر گزارش در هند که    2020 ی : اعتصاب ژانویه گیرد را نیز دربرمی در تاریخ  

و  هند(    در   چون هم ) باشد  ، خواه مبتنی بر مذهب و کاست  هم   [ 1] »سیاست هویتی« زمان  هم شرکت کردند.  آن  

از سیاست    حتی بیش ی(، با شدت، و شاید بتوان گفت  آمریکای شمال   در   چون هم خواه مبتنی بر نژاد و جنسیت ) 

با سیاست هویتی موضوِع دائمی بحث در  ی  له ئ مس .  است   در جریان بوده   طبقاتی  سیاست طبقاتی در نسبتش 

 .  شود ی م بر این موضوع ارائه  تأمالتی  این مقاله  در  محافل دانشگاهی و سیاسی است.  

های  انگاشت که سیاست هویتی چیست و پیش   پردازم ی م به این  است: در بخش اول    مقاله متشکل از سه بخش 

بحث    چنین کنشی های  ماهیت کنش سیاسی در سیاست هویتی و محدودیت   ی . همچنین درباره اند کدام نظری آن  

مبتنی است بر  ؛ سیاستی که کنم ی م سیاست مارکسیستی ارائه  ی اره خواهم کرد. در بخش دوم دیدگاه خود را درب 

که    دهم ی م مبارزه با ستم. توضیح  سیاست طبقاتِی مربوط به    و   نظریه در کنار  طبقاتی و سیاست طبقاتی،    ی نظریه 

از    اند ی ست ی مارکس مهم در سیاست    یی ها که مؤلفه   و »اکثریت« [  2] « مشترک   وجه » مارکسیستی  مفاهیم    معنای 

ار طبقاتی قرار  عینی در معرض استثم طور به که  اند ی کسان  اش، ، در معنای مارکسیستی اکثریت  : چیست  نظر من 

سرنوشت مشترک دارند،  یک  الف( اکثریت مردم    : دهد ی م در سیاست از دو جنبه معنی    مشترک  وجه گیرند؛  می 

از میان سازوکارهای متعدد ستم )نژادی، جنسیتی،    ، و ب( این اکثریِت استثمارشده   رند ی گ ی م استثمار قرار    تحت یعنی  

ند:  واحد ای  تجربه   حاکی از   همگی که    رند ی گ ی م قرار    غیره( در معرض یک یا چند نوع آن مبتنی بر کاست و  

به برخی از    برده ، مقاله را به پایان  آخر »استبداد«(. در بخش    ی تجربه   تعبیر لنین، به   حقوق دموکراتیک )یا نقض  

مارکسیسم    که   کنم ی م   د ی تأک بر این ایده   جمله از    شود. شده منتج می ارائه های  که از استدالل   پردازم ی م نتایجی  

بحث  کنیم. موضوع ستم اجتماعی ایجاد  با  رابطه  در تغییراتی در زبانمان باید ستم را جدی بگیرد و  ی باید مسئله 

ها  بخشی از آن مارکسیسم   که است؛ یعنی جریاناتی  زبان جریان ضدنژادپرستی زبان فمینیسم و  من در ضدیت با 

،  های نژادی مبارزه کند اقلیت به ستم بر زنان و    دادن ان ی پا برای  بایستی  مارکسیسم    که ی درحال .  رود شمار می  به 
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بر  جنبش ضدنژادپرستی و دیگر  فمینیسم و جریان   طبقه    بردن  ان ی م  از برای    لزومًا سیاست هویتی  های مبتنی 

طبقه    تقدم واقع   در  و شمرند  اهمیت می بی   اساسًایا  اهمیت  کم را    که در سطح نظری طبقه  ، چرا کنند ی نم مبارزه  

. سیاست  دارد و مارکسیسم هویتی  هواداران سیاست  ی ن ی ب جهان  َخلق در تبعات مهمی نکته . این شوند منکر می را 

هویتی   سیاست  و  هم  مارکسیستی  اما    ارتباط بی به  سیاست    که این با  .  دارند   نیز   ی جد های  اختالف نیستند، 

سیاست    بگیرد، قلمرو  بر  هویتی را در   های مشروِع سیاست را دارد که برخی از دغدغه   قابلیت مارکسیستی این  

 .  باشد سیاست مارکسیستی  ظرفی برای    محدودتر از آن است که   هویتی 

 گسسته از طبقه ست هویتی: سیاستی مبتنی بر تفاوت و  ا سی 

 سیاست هویتی چیست؟  

به چه    خود را   فرد   که این است ) مبتنی  سیاست هویتی بر »واقعیت« هویت )شخصی( یک فرد یا گروهی از افراد  

  کسب  / شناختن  ت ی به رسم (. تمرکز اصلی سیاست هویتی بر  داند متعلق می  هایی بندی دسته نژاد، جنسیت و دیگر  

که    شوند می   هایی ت هوی   نشین پذیرای حاشیه جماعِت  چگونه  که    شود ی م تشریح  سیاست هویتی  در  : » است   احترام 

  کسب   یا برای ... و    سازند ی م منافع مشترکشان  ها و  جوامعی بر اساس ویژگی   و   شدند می تر بدنام شمرده  ش پی 

سیاست هویتی، سیاست مبتنی  [  3]   « شوند ی م   متحد   خود   شدن و دستیابی به حقوق شناخته  رسمیت  به   یا   استقالل 

 :  یعنی   ، سیاست هویتی [ 4] به بیان سونیا کراکس فرهنگی( است.  - ی فاوت )اجتماع ت بر  

ها  گروه :  شدند ی نم رسمیت شناخته    ش به خاطر   به   قباًلکه    بر اساس همان معیاری   قًا ی دق یابی  ت ی رسم   ی مطالبه » 

لزبین بودنشان خواهان   پوست سیاه ن،  زن بود   صرف به  برای گنجیدن در    ای . این مطالبه اند چنین چیزی   بودن، 

های  « تفاوت رغم به احترام »   کسب   های مشترک انسانی نیست، برای « بر اساس ویژگی بشر   کلی نوع  » ی  دایره 

 « . بودن   متفاوت صرف  به   خود   کسب احترام برای   مطالبه این است: هم نیست.    ی فرد 

به  سیاست   : دارد   وسته ی پ هم به  ی مؤلفه دو که   است ها ای از سیاست مجموعه  در حقیقت   سیاست هویتی  ، حال ن ی باا 

  ی مؤلفه اولی  که    از سوی دیگر   و سیاست توزیع محدود اقتصادی   ، سو ک ی احترام از  کسب  / شدن شناخته   ت ی رسم 

 معطوف به   عمومًااست    بحث  مورد جا  این   ای که در . توزیع اقتصادی شود ی م انگاشته  و اثرگذار بر دومی    مسلط 

که ای نظرانه تنگ های  بخش زیر  می   ست  تعریف  هویت  اساس  یا    مثاًل)   شوند بر  زنان  برای  دانشگاهی  مشاغل 

. هدف  داشته باشد   موجود   ساز نابرابری   قاتی طب   روابط الغای  دستور کار    پیوندی با   چ ی ه   که این بی  (،  پوستان سیاه 

 ( خواهیم گفت.   تر بیش باره  این در  سیاست طبقاتی است. )   دادن جلوه اهمیت  کم / کردن پنهان سیاست هویت  
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 : بپردازیم   سیاست هویتی   چند مثال از   به   مطلب   شدن روشن برای  

،  دهند   ی رأ او    دلیل زن بودنش به   ه ب   خواهد ی م از زنان    طلب سیاستمداری بورژوا و جنگ میلیونر در قامت    ی زن   وقتی 

 [ 5] . گذارد ی م سرپوش    ی حاکم طبقه داری او از  جانب   بر   سیاست هویتی است که   این مصداِق

از اعضای  به گروهی    رو   هندو گرای ناسیونالیست  رهبر فرقه فالن  وقتی    نیز همان »سیاست هویتی« است   این 

»یکی   د ی گو ی م  شهر  پوستان سیاه جمعی از رو به  حزب دموکرات رهبری از   وقتی یا  ، تحت ستم هندو کاست  یک 

کنند  نمی   هیچ اقدامی   نظام کاستی برای مقابله با نژادپرستی و    که ی درحال ،  « را به مقام شهردار خواهم رساند   شما   از 

 .  د ن دار ی برنم دیدگان  ستم قدمی برای بهبود شرایط مادی  و  

 نظر صرف و    اش جتماعی ا - ی به دلیل هویت فرهنگ   صرفًا  ی پوست سیاه شخص  یا    زنی   به دیدگاه   باید   اگر بگوییم 

  مثاًل سیاست هویتی است.  مصداق    کار   این   احترام گذاشت،   دیدگاه وی   سیاسِی   معنی و  قائم به خود  محتوای    از 

، و سپس  دهند ی نم های نژادی(  یت ها اهمیتی به منافع زنان )یا اقل مارکسیست   پوست ادعا کند که اگر زنی رنگین 

برای اظهارات    تدالل کرده اس یجان مخالف این دیدگاه  با شور و ه   ( که از قضا مرد است ) مارکسیست    ی پژوهشگر 

  مصداق ، این  بوده های نژادی  ضدزن یا ضد اقلیت   و سپس گفته شود که رفتار او د دلیل و/یا مدرک بیاورد  خو 

 [ 6] . هویتی است سیاست  

 های نظری سیاست هویتی شت انگا پیش 

 ( هویتی  که آن   ویژه ه ب سیاست  آکادمیک    طور  زبان در فضای  شیوه   متأثر   ی طورکل به (  افتد ها می سر  تفکر   ی از 

های  از جمله مشخصه   [ 7] .و، الکالو و مولف رواج یافت امثال فوک   با نظریات که    است   ی ست ی مدرن پست گرا/ پساساختار 

 به موارد زیر اشاره کرد:   توان ی م تفکر    ی این شیوه 

ابزار اصلی ایجاد    ی مثابه به   دیگر یک سبت به  دیدگاه مردم ن   دفاع از لزوم تغییر و    [ 8] سوبژکتیویته   بازگشت به .  1

 در جامعه.   تغییر 

 زندگی انسانی   ]شرایط انضمامی[   و ابژکتیویته   مادیت یا غفلت از    اهمیت شمردن کم   . 2

   شود ی م سان محل/نقطه اصلی ستم تعبیر  این تجربه به   غالبًاکه    طوری ه به فرد، ب شناختی  هستی اولویت  دادن    . 3

 آن    شدن و دفاع از اتمیزه   نظام یک    ی مثابه به گاه به جامعه  نفی ن   . 4



5 
 

 قرار دارد   توصیفی   ی ها ی گر ت ی روا که در تقابل با    مسائل   توضیح و    تبیین به لزوم    توجهی کم   . 5

 ندارد.   بندی طبقاتی تقسیم   بیند و اعتنایی به می   های متفاوت گروه شده به  تقسیم   را جامعه  هویت،    ی ه ی بر پا   . 6

 و دولت آن   داری سرمایه   ساختن   سرنگون   هدف   با   کارگر   ی طبقه   انقالب مردود دانستِن    . 7

که بر  هایی  محلی توسط اشخاص یا گروه   عمومًاو  ُخرد  (   )گفتمانی/زبانی  ِی اقدامات مقاومت   به   تر بیش تمایل    . 8

 شوند. هایشان تعریف می هویت   اساس هویت/ 

جنبشی    در معنای   هم و    کنم ی م استفاده    سیاسی   ی جنبش   هم در معنای   این کلمه به بعد از  جا  این   یتی )از سیاست هو 

ایده فکری  این  به  مجهز  گروه (،  به  را  جامعه  تقسیم  ها،  متعددی  اجتماع   کند ی م های  هویت  اساس  بر  - ی که 

گروه   شوند می تعریف  شان  هنگی ر ف  با  رابطه  در  را  خود  گروه  یک  که  این  چگونه  )یعنی  دیگر  (.  ند ی ب ی م های 

بنا  فرهنگی دارای امتیازند و کسانی که ) ( از نظر تصور  بنا بر که )  شود ی م فرض اساسی میان کسانی بندی تقسیم 

گیرد،  تحت ستم قرار  بر اساس نژاد و هم بر اساس جنسیت . اگر گروهی هم شود ی نم ( صدایشان شنیده  تصور  بر 

  است. تحت ستم    ش بر اساس جنسیت فقط  بر اساس نژاد یا  فقط  ه  ک   ستم بر گروهی است میزان این ستم بیش از  

 تغییر کرد.   [ ی افتگ ی تقاطع با ورود مفهوم اینترسکشنالیتی ] به ستم  افزایشی    این دیدگاِه

  سانی نیستند. های یک است، اگرچه این دو پروژه هویتی مبتنی بر مفهوم اینترسکشنالیتی    بخش بزرگی از سیاست 

است  سی   توضیح برای  [  9] ( )لیبرال   پردازان و نظریه   کنشگران های  راه ترین  این مفهوم یکی از متداول   توسل به 

آمریکایی  - ی آفریقای  دان حقوق ، [ 10] کیمبرلی کرنشا  ابداِع شواهد  بنا بر این اصطالح جامعه( است.  ه هویتی )و البت 

فقط  نه   پوست سیاه که زنان    است نکته  عاجز از درک این  چطور    ا آمریک قضایی  نظام    که توضیح داد    . کرنشا است 

  که این .  رند ی گ ی م مورد تبعیضی مرکب قرار    پوست سیاه زن    عنوان به پوست که  سیاه عنوان  به فقط  نه زن، و  عنوان  به 

. کرنشاو  کاهد ی نم   پوست سیاه از ستم بر زنان    کند، هیچ ستخدام  ا را    پوست سیاه   زنان سفیدپوست و مردان   یی کارفرما 

جا  این   در   . است   جنسیت   نژاد و دیگری نشان   ن نشا ها  یکی از جاده   را به کار برد که در آن ی  ی چهارراه استعاره 

و به چه    جاده   چه کسی از کدام   که این ) به یک علت  توان فقط  نمی را    نقطه تقاطع ایده این است که تصادف در  

  دهد ی م رخ ها دوی این جاده   چه در هر باید بر اساس آن  را  تصادفات علت و بنابراین   داد نسبت ( شکل آمده است 

   . رسند تقاطع به هم می   ی چگونه در نقطه   ها جاده که  اساس    این   بر همچنین    داد و توضیح  
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که در آن نژاد، جنسیت،  )به جدول زیر نگاه کنید(  از ستم وجود دارد    ماتریسی بر اساس مفهوم اینترسکشنالیتی،  

که در محوری    هر ستم قدرت  و    اند تعامل با هم در  همگی  اند،  مهم به یک اندازه  گرایش جنسی و غیره همگی  

  این  ی پشت آن از ایده [ 11] . ست که در محورهای دیگر قرار دارند هایی ا تم مشخص قرار گرفته بسته به دیگر س 

هایی  هر کدام بر روابط و هویت   که   ه در جامع تفاوت  های م آمیز دیدگاه است که امکان همزیستی مسالمت   قرار 

 ی سیاست هویتی است. شده ی اغراق اینترسکشنالیتی نسخه .  فراهم شود دارند،    ید ک تأ متفاوت  

 [ 12] بنیان سیاست هویتی   مثابه به ستم    جدول شماره یک: ماتریس 

 

 . است   ستم هندوها بر مسلمانان و مسیحیان   و منظور   شود ی م *در هند این نوع از ستم »کمونالیسم« نامیده  

دیگر اصطالحاتِ    چون هم [  14] گرایی ناسیونالیسم، همچنین منطقه و منطقه ** مفاهیِم ملیت/ملت و استعمار و  

 اند. نامبرده در این جدول همگی در ارتباط با مفاهیم تفاوت فرهنگی یا برتری فرهنگی تکوین یافته 

  هایی فایده   قطعًا  پردازد می   ها آن   گی تنید درهم و نحوه    های متعدد ستم پایه   به شناسایی اینترسکشنالیتی تا جایی که  

  گرفتاِر   چنین ، بلکه هم بیند ستم نمی نژاد و جنسیتش    از روی فقط    پوست سیاه   ی زن   واقعیت این است که دارد.  نیز  

  نسبتًا مناسبی   توصیف   تواند ی م اینترسکشنالیتی    رو  این  از [  15] . است   نژاد و جنسیت   افزایی مخرب هم   اثرات ناشی از 

  ی علیِ این دو با توجه به رابطه م و نابرابری  ست   ی دقیق درباره   ی تأمل برای    ، اما دهد ارائه  ابعاد جامعه    برخی از  
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ها و سیاستمداران  بسیاری از دانشگاهیان، رسانه که    چارچوب نظری اینترسکشنالیتی .  است   معیوب   قًای عم روشی  

  ی درباره   زیر   سؤاالت از پاسخ به    تر سیاست هویتی وسیع چنین پروژه  و هم اند،  افتاده گرفتار  در دامش    ن ی چن ن ی ا 

 :  ست عاجز ا سازوکار ستم  

ای از جامعه و در  کند  می تصاحب  کارگر    ی دار کار اضافی )ارزش اضافی( را از طبقه سرمایه   ی چرا طبقه   که این 

آیا [  16] . دارد   دالیلی عینی   شود ی م ایجاد  طبقاتی    یابی تمایز کاال    تولیدکنندگاِن  توان ی م در سیاست هویتی    اما 

چه چیز به    ؟ کنند ی م ستم   پوستان سیاه وستان به که چرا مردان به زنان و سفیدپ   یافت باره  این در  توضیح مشابهی 

چه چیز به سفیدپوستان )چه زن و چه مرد( این قدرت  به زنان ستم کنند؟  که    دهد ی م را    نیاز   و   قدرت مردان این  

در  اگر آن دارند؟( نیاز به  چرا  )یا   کنند ی م چنین و چرا  ستم کنند )چه زن و چه مرد(  پوستان سیاه  به  که  دهد ی م را 

  –  ی های پایین و کاست   یی های باال ، زن و مرد، کاست پوست سیاه سفیدپوست و   – مردم    ی همه   آینده   ی جامعه 

چه بر سر ستم    ، به آن نیاز است ای پربار و شکوفا  برای زندگی   را داشته باشند که   چه هرآن   به   امکان دسترسی 

نژادپرستی،    اش دلیل عمده ندارند،    دسترسی   چه نیاز دارند به آن اگر مردم در حال حاضر  آیا  اجتماعی خواهد آمد؟  

 و غیره است؟   نظام کاستی 

به اجزایی جدا از هم تقسیم  جامعه را به شکلی افراطی    ، هست   اینترسکشنالیتی نیز   ی دربردارنده که    هویتی سیاست  

 گوید:  از منتقدان اینترسکشنالیتی می ،  [ 17] که کسل   طور آن   . ( 1)رجوع کنید به جدول و پیوست    کند ی م 

یت شکل ممکن  نها به بی  توانند ی م ، اند مشترک با هم از جهاتی ای که های برجسته ها و ویژگی ستم  که یی جا ازآن 

ما    ی که همه   رد ی گ ی م اینترسکشنالیتی چنین فرض    ی ظریه ن   سازند،   یی متفاوت ها در کنار هم قرار گرفته ترکیب 

قرار    نیز   ستم   تحت   د کن ی م دیگران ستم    که به   زمان هم   از ما   هرکدام که در آن  گرفتاریم  پایان  ای بی شبکه در  

 . د ر ی گ ی م 

انواع و اقسام    متعدد   بود. در طی سالیان   LGB. این واژه در اصل  را در نظر بگیرید   LGBTQ  واژه مخفف   مثاًل

  در   متفاوت   های هویتی و گروه (  LGBTQQIAAPو    LGBTIبگیرید تا    LGBTاز  )   ه واژه ارائه شد   این 

این    از نام چه کسی در   اولین حرف برای    و   چه کسی از آن حذف   ، ه مشمول این گرو مورد که چه کسی باید    این 

شنالیتی  چارچوب نظری اینترسک   [ 18] . اند بحث کرده   ( م ی بدان   تر ی را اساس   ی ستم بر چه کس   که این )   شود استفاده    واژه 

  ، اگر به همان استعاره برگردیم [  19] . عاجز است   ستم تحت های  ها و زیرگروه گروه   ی همه   اشتراِکاز توضیح نقطه 

چیست    ، ای در کار نخواهد بود جاده   بدون آن   دارند و با هم تقاطع    آن   احداثی   های جاده خوِد زمینی که  جنِس    اصاًل
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از دیگری  مهم   ای جاده گفت که    توان ی م بر چه اساس    چرا چنین است؟ و   نیست است  تر    ی )همان مسئله   یا 

 اولویت(؟  

نه    شود ی م   برخورد فرد    عنوان به با افراد  شان است.  در زندگی روزمره   افراد   رفتار   ی ستم اجتماعی شیوه موضوع  

»هرکس    پس یابد،  فردی تداوم می در سطح فردی و بین   عمدتًااگر ستم  [  20] . اجتماعی«   مجموع روابط »   عنوان به 

 «. برد ی م ، در تداوم آن شریک است و از آن سود  تحت نوع خاصی از ستم نیست که  

از سیاست    گذارد ی م تفاوت  که بر فرد و    ی د ی تأک ، با  هست اینترسکشنالیتی هم  شامل پیروی از  که    سیاست هویتی 

  ا ی ش ی پاتر .  شود شناختی توجیه می معرفت از منظر  . این امر، حداقل تا حدی،  د ی جو ی م دوری    مشترک وجه مبتنی بر  

 : د ی گو ی م [  21] کالینز 

از  یات متفاوتی دارای تجرب  هرکدام که  دهد ی م های متعددی را در خود جای وسیع و فراگیِر سلطه، گروه  ماتریس 

دانِش مبتنی بر  های جزئِی مرتبط با همان تجربیات،  دیدگاه   ، تجربیاتی که حاصلش ها هستند فقدان و    ات امتیاز 

 .  سازد ی م [  23] ، دانشی تحت انقیاد فرودست   های آشکارا گروه ، و برای  [ 22] شخصی   ی تجربه 

 این است:   گردد می حاصل  مدرنیستی( فوق  ای که از ادعای )پست نتیجه 

که بتوان با آن به »حقیقت« مطلق دست  ای  شناسی روش دارد و نه نظریه یا    ی واضح   دید   ی زاویه گروهی نه  هیچ  

 [ 24] . یافت 

ورای منافِع جزئیِ  گرایان و غیره( منافعی  درآمد، همجنس ، زنان کم پوستان سیاه ها ) فرض بر این است که اقلیت 

مردم جهان نیاز    ی : آیا همه این است   سؤال .  چنین درکی از خود ندارند   لزومًا  و خود نیز ندارند  خاِص هویت خود  

تی  ه سیاست هوی ونقل و غیره ندارند؟ واضح است ک های بهداشتی، خدمات حمل به غذا، سرپناه، آموزش، مراقبت 

  این   انسان بودن   انسان بودن دارد. اما معنای  هایی درکی ناقص از  و اینترسکشنالیتِی نهفته در پس چنین نگرش 

که بتواند  قبل از آن وع بشر » ن   که   رد ی گ ی م نشئت  حقیقت    از این   ی درک   چنین   و   مادی داریم ما نیازهای  است که  

 [ 25] «. سرپناه و لباس داشته باشد   باید اول بخورد، بیاشامد و سیاست، علم، هنر، مذهب و غیره را دنبال کند  

های  جاده هویت سیاست هویتی همین است.  [  26] . »سیاست بدون طبقه« است   ویتی سیاست ه گفت که    توان ی م 

  زمینِ شنیِ سوبژکتیویته  شود با هم تقاطع دارند بر فته می نژاد، جنسیت و غیره( که گ   چون هم )   ی های منفرد ستم 
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سیاست    داران طرف اسمی از آن در بین    اصاًلاگر  طبقه،    اند. شده   بنا )و درکی سطحی از تجربیات واقعی مردم(  

 : شود ی م مطرح  چهار شکل    به   ، برده شود   هویت 

یعنی به معنای    –   طبقه   تبعیض علیه   معنای   در : طبقه  شود ی م آن درک    ی ست ی دئال ی ا طبقه به شکل    که این اول  

وبیش معادل با  کم   در این دیدگاه   طبقه   ن ی ؛ بنابرا ه مردم طبقه کارگر )یا »فقیران«( اجتماعی علی - ی تبعیض فرهنگ 

یعنی   – بدن«    مبتنی بر   »سیاست   اعتقاد به   . همان تفکری که پشت است یا نژادپرستی    سکسیسم ایدئولوژِی  

طبقه و    برای نهفته است،    – سیاست مبتنی بر )برساختن اجتماعی( بدن زنانه، رنگ پوست، سکسوالیته و غیره  

 .  شود ی م بدل    ذهنی طبقاتی به فرایندی  عینی    روابط [  27.] رود ی م به کار  کارگر هم    ی طبقه 

قرار گیرد،    موردتوجه بقه  عدی مادی از ط که ُب. یعنی هر زمان  شود ی م درک    ای شکلی درجه که طبقه در  دوم آن 

 .  تر از دیگران درآمد و غیره دارند ای کم که عده   است   –  گرایانه توزیع  – سطحی    این درک   مبنای این توجه بر  

  که   شود ی م فرض  کسانی    خاِص، مشکل درآمد پایین و غیره  ای از مشکالت اقتصادی در درک درجه   که این سوم  

های  و نه الیه [  28] حد فقیر«   از   افراد بیش (، یعنی »مشکالت  پوست سیاه اند )مانند زنان  از نظر اجتماعی تحت ستم 

که به لطِف قانونِ    ی تولیدکنندگان خرد   نیروی کار و   ی ذخیره عظیم  از جمله ارتش  ثروت،  بی   تری از مردِموسیع 

 .  دهند ی م از دست  شان را  های دارایی   کم کم ارزش،  

های پردرآمد  )یعنی بخش   شود ی م متوسط محدود    ی آن( اغلب به مردم طبقه   ای درجه طبقه )در شکل    ی دامنه 

  ی عموم طبقه تا    ترند دار نزدیک سرمایه   ی به طبقه ،  در اختیار خود   درآمد و ثروِت  به   توجه   با مزدبگیر که    ی بقه ط 

های مختلف تحت ستم اجتماعی )مانند زنان  ای متشکل از گروه طبقه   ی مثابه به متوسط    ی طبقه   ، حال ن ی باا   ، ( کارگر 

به   عماًل زنان برای خواسِت عدالت  مثاًل، در عمل  . شود ی م درک متوسط(  ی طبقه  پوستان سیاه متوسط یا  ی طبقه 

  ی زنان سفیدپوست(، و سپس زنان سفیدپوست طبقه   مثاًل) اجتماعی    ات دارای امتیاز   زناِن  برای عدالت  خواسِت  

،  تا جایی که به مسائل اقتصادی مربوط است   ی سیاست هویت   در   . به بیان دیگر گردد ی م بدل    متوسط و الی آخر 

  دانیم ن گروه را متشکل از چه افرادی ب که فال   است بر این اساس    شود ی م   نصیب چه کس چه چیز    که این   درک 

کارگران زن، بلکه کارگران زن    ی همه ، و نه  است   کارگران زن که    کارگران   ی همه نه  منظورمان از کارگر    مثاًل) 

 . ( متوسط سفیدپوست و الی آخر   ی کارگران زن طبقه که    متوسط   یکارگران زن طبقه   ی همه متوسط، و نه    ی طبقه 
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و غیره در نظر    مردانه چیزی    ی مثابه به یک مقوله    عنوان به طبقه  .  شود ی م درک    ستم   در نسبتش با چهارم، طبقه  

طبقه  شود  می گرفته   دیدگاه  این  در  بنابراین  مردان    خود خودبه و  با  برداشتی  است.    دپوست ی سف مترادف  چنین 

 ارزشداری را بی کار زنان در جهان تولید و مبادله سرمایه   نظری   سطح   در غلط است. این برداشت    وضوح به 

  ی بقه اگر ط فکر کنیم(.  ها کارگر زن در آسیا  میلیون   به   مثاًلو آمریکامحور است )   ــ ا  اروپ   کرده در سطح تجربی 

 . شود ی م فرض    گر ستم ، واضح است که  باشد سفیدپوست و مرد    لزومًاکارگر  

توسط بعضی    ظاهرًااش از نابرابری اقتصادی )که  شناختن و درک سطحی   ت ی رسم به    بر   در سیاسِت مبتنی پنجم،  

طبقه    که این   اعتقادی بر   گونه چ ی ه   مطلقًاکرد(    ورجوع رفع ها را  برخی از آن   شود ی م های بازتوزیعی حکومت  سیاست 

   . شود ی م یاد  طبقه مقارن با نژاد و جنسیت، سکسوالیته و غیره    از   . در کار نیست دیگر روابط اجتماعی اولویت دارد  بر  

و    ای درجه ، نگاهی  افراد زندگی  ذهنی  های  بر جنبه   د ی تأک :  هاست معطوف به این ، هویت سیاست هویتی  ی طورکل به 

  که این هدفش بر  طبقاتِی استثمار و کنترل مالکیت، و    روابط   گرفتن ده ی ناد ای )وبری( به نابرابری اقتصادی،  الیه 

[  29] طبقاتی ه خرد طبقاتی یا  سیاست هویتی سیاست درون آن فراتر نرود.  کند؛ اما از  تحمل  داری را کمی قابل سرمایه 

ابزاری برای تضعیف   عنوان به   سیاست هویتی بورژوایی است.   ( سیاست )خرده   همان   بًای تقر   سیاست هویتی است.  

حد  از بیش که جامعه را    بنا شده   گرشی سیاست هویتی بر مبنای ن بردن سیاست طبقاتی ارائه شده است.    ه ی سا   ر ی ز و  

یک  که    مبتنی بر طرد/سلطه است، یعنی این تفکر   فرهنگی   سیاست همان    سیاست هویتی ؛  ند ی ب ی م سیاسی  

جامعه محروم    را از دسترسی به منابع   گروه دیگر   (، گردد ی م اش تعریف  های فرهنگی که بر مبنای ویژگی ) گروه  

 یابد. سلطه می   بر آن   کرده 

 ایدئولوژی بورژوایی   ی مثابه به / سیاست هویتی و 

  ایاز بسیاری از جهات ایدئولوژی   –  تفکری که پشت آن نهفته است و هم در عمل هم از منظر    – سیاست هویتی  

داری است که چرخه تولید  اقتصادی سرمایه - ی استراتژی سیاس   به   شبیه   تا حدی است. سیاست هویتی    بورژوایی 

و  شود  می یک کاال به چرخ، پنجره، در و غیره تقسیم  عنوان به ماشین  مثاًل: کند ی م  بخش بخش منقطع و کاال را 

دفاع از حقوق خود در مقابل  به  . در سیاست هویتی، هر جزء  شود می متفاوتی تولید  جای  هرکدام از این قطعات در  

اجزای    ن ی تر کوچک   به را    پیروان سیاست هویتی مبارزه نتیجه این است که  .  شود ی م   حقوق دیگران فراخوانده 

در برابر  جسمی    توان کم   پوست سیاه ، زنان پوست سیاه در برابر مردان    پوست سیاه : زنان  کنند ی م   تقسیم آن    سازنده 
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توجه را    و مور به این شکل، جنبش را پراکنده  ا   ی »آنان با در هم شکستن و تجزیه   و غیره.   پوست سیاه زنان سالم  

 [ 30] « . دهند ن را در برابر هم قرار می دیدگا ستم های مختلف  گروه د  ن کن می از مسائل اصلی منحرف  

نقاط کوچک    در   چطور ستم که    خواند ی فرام   باره این در  را به تفکر  که گفته شد، سیاست هویتی مردم    طور همان 

  پوستان سیاه   به خود    ، اما رد ی گ ی م : یک زن سفیدپوست به دلیل جنسیتش تحت ستم قرار  شود ی م   متفاوتی پراکنده 

  پوست سیاه و مردان    پوست سیاه نسبت به زنان    پوست سیاه مردان    مثاًل. اگر اعتقاد بر این باشد که  کند ی م ستم  نیز  

  هم   قتًای حق گاه کلیت ستم  ، آن هستند »دارای امتیازاتی«    گرا همجنس   پوست سیاه خواه نسبت به مردان  دگرجنس 

آزادانه    میان سبدی پر از »کاالی« هویت از    تواند ی م یک نفر    شده به اجزایی مجزاست. گویی تفکیک   و   تکه تکه 

که در آن مردم آزادند کارفرمای خود را    ای مذاق جامعه برای خود انتخاب کند. این نگرشی است که بسیار به  

 ( کنند  نیس   که ی درحال عوض  نکنند(   تند آزاد  کار  به   و   در عوض دستمزد  آن    ی طبقه   ی کننده آزادی مصرف   در 

سیاست هویتی، از همان ایدئولوژی مالکیت خصوصی و  [  31] . آید خوش می   شود ی م داده    بهای بسیار   ی متوسط 

درک  اساس    ی مثابه به   فردی   ی تجربه   اولویت بر    ی سیاست هویت   د ی تأک «.  کند ی م رقابت در جامعه بورژوایی »تقلید  

را   ش ا ه ی عل و توان مبارزه  کنند  می ستم را درک  که تنها کسانی    شود ی م چنین استدالل  [  32] . است و تغییر جهان  

آن   که  کرده به را  دارند  تجربه  وضعیت    باشند،   شخصه  با  که  و  گروه   بار اسف بنابراین کسانی  ستم  تحت  های 

هم   شده رانده ه ی حاش به  آن کنند ی م دردی  احساس  بدون  خودشان  ،  باشند،    آن   شخصه به که  کرده  تجربه  را  ستم 

مستقیم ستم شرط اصلی یا تنها شرط    ی اگر تجربه [  33] . رند ی گ ی م حامیانی منفعل در جایگاهی ثانوی قرار    عنوان به 

  ی مثابه به ستم    درک و بینشی نسبت به این است:    وه مبارزه با آن باشد، نتیجه ستم و نح   از   کسب درکی ممکن برای  

  به   با توجه خصوصی آنان باشد.    دارایی انگار    که چنان نوعی »ثروت فرهنگی« در انحصار عده محدودی است،  

، یا  نگرد ی م که از منظر جنسیت به ستم    زاویه دیدی   مثاًلزوایای دید متفاوتی به ستم وجود دارد ) ستم،    ماتریس 

 که یی جا ازآن .  مشترکی میانشان نیست وجه اما هیچ    [ 34] اند رقابت ها با هم در  آن   ی همه از منظر نژاد و غیره(، و  

بدون   خواهند ی م  )اقتصاد( کشور را از  ی تر بزرگ   دارای امتیازند، سهم از جهاتی   قباًلکه  های جامعه بعضی از الیه 

به   ی نحوه که  آن  را  آن  بر  بکشند   کنترل  به چالش کشیدن    چالش  بدون  ایدئولوژی  اقتصاد، سی )یعنی  و  است 

جیه امتیازات اقتصادی و سیاسی  برای تو   ایدئولوژی )خرده( بورژوازی   همان   بًای تقر سیاست هویتی    دارانه(، سرمایه 

 است. داری  و کمک به بازتولید سرمایه   خود 
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 آن   ی ها ت ی محدود   و   ی ت ی هو   است ی س   در   ی اس ی س   امر   ت ی ماه 

به    عمومًا، ستم اجتماعی  آن   از جمله در شکل اینترسکشنالیتی هویتی،  در چارچوب سیاست  دیدیم که    تر ش ی پ 

بپردازد    نیز   های مادی ستم به جنبه   سیاست هویتی اگر [  35] . شود ی م   بدل   مردم تفکر    ی مربوط به نحوه   ی ا مسئله 

  پوست سیاه مرد بودن به چه معناست،    که این اعتقاد به    مثاًل)   داند ی م تفکر و ساختار ذهنی افراد    ی نحوه آن را منتج از  

  در [  36] کالم   رعایت نزاکت ترین شکل مبارزه  مهم از نظر سیاست هویتی  بودن به چه معناست و غیره(. بنابراین  

   نوشتار است. زبان، گفتار و  

دانش ما بر اساس تجارب  این درست است که  .  سیاست هویتی نگاهی محدود به دانش و عمل نهفته است   در پس 

از سفیدپوستان فقیر در    بیش   که یی جا ازآن فقیر از رفتار پلیس،    پوستان سیاه   ی تجربه   ؛ رد ی گ ی م شکل    مان شخصی 

گیری دانش  مهم است. اما در شکل   واقعًا.  اهمیت است ای بسیار حائز  تجربه ،  رند ی گ ی م معرض خشونت پلیس قرار  

چه  به آن نسبت    یعنی دیدگاهمان  – دانش ما  یک عامل است.  صرفًا  شخصی    ی انجام عمل سیاسی( تجربه )و در  

که    مان عملی تجربیات    ی واسطه به نه فقط    –  چه باید کرد   که این   و   افتد چرا اتفاق می   که این افتد،  اتفاق می 

یک کل، و روابِط اجتماعی    ی مثابه به سیستم    ؛ یعنی آگاهی به رد ی گ ی م شکل    مان نظری آگاهی    واسطه به همچنین  

 [ 37] . کنند ی م بروز پیدا    ای آن که در قالب تجارب پایه علِی  و سازوکارهای  

  اساس بر  باید  که    است   سؤال تنها اساِس پاسخ به این    مبنای دانش و تنها  فرایندی خاص،  مستقیم    ی تجربه اگر  

  خود   ی درباره مارکس    اظهارنظر به این    سیاست هویتی   داران طرف پاسخ  داشته باشیم،    عملکردی   چه این دانش  

  [ 38] « از آن داشته باشد! کم    قدر ن ی ا و    نوشته پول    ی درباره   قدر ن ی ا   نبوده که   کس چ ی ه حاال  تا  ؟ » چه خواهد بود 

یتانیا رخ داد در هند نبود.  بر   سلطه علیه    1850 ی هنگامی که شورش سیپوی )سربازان( هند در اواسط دهه   مارکس 

علیه استعمار    توانست ی م   حال ن ی باا نبود،    متحده ایاالت داری و بعد از الغای آن در  داری، در زمان برده قبل از برده   او 

استعماری چه در ایرلند و چه در   ی او از مبارزه علیه سلطه داری از موضع استعمارشدگان و بردگان بنویسد. و برده 

را های معاصر  هایی که مارکسیست ؛ دیدگاه کرد ی م داری و ستم نژادی دفاع  برده   هند، و همچنین از مبارزه علیه 

   . کند ی م تشویق    ی ضداستعمار به اتخاذ موضعی  امروز نیز  

تجربه  خودش  نظریه نداشت کارگر    عنوان به   را   استثمار   ی مارکس  بهترین  اما  تا پرد ،  استثمار  امروز    از  بوده  به 

تبعیض علیه  روی آدم ادرار کند تا آدم درکی نسبت به    لزومًامتعلق به کاستی باالتر باید    ی فرد   آیا  [ 39] . است 

پایین کاست  آورد   های  را آیا  ؟  به دست  آدم  باید  اعدام  به ظ   گروهی هندو در هند  و  ناکرده شکنجه  گناهی  ن 
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با  بستگی ی و هم درکی از چنین خشونت فرد  تا  [  40] کنند  اضات جاری در  پیدا کند؟ در اعتر   دگان ی د خشونت ای 

انان را از تابعیت هند  )قانونی که بر خالف قانون اساسی، مسلم   شهروندی   قانون   اصالحیه علیه  [  41] هند 

مسلمانان    از میان   هم   کنندگان در اعتراضات شرکت   (، داد تابعیت    مهاجران غیرمسلمان   به   که ی درحال   محروم کرد 

 هستند و هم غیرمسلمانان.  

به این معنا  دارند    تقاطع های مبتنی بر نژاد، جنسیت و غیره با هم  این واقعیت که ستم بر اساس سیاست هویتی،  

  پوستان سیاه زنان یا    شدن شناخته   ت ی به رسم مطالبه  ی است.  ضرور عدالتی  ای متحد علیه بی نیست که نیاز به مبارزه 

نیازهای    نشدن برآورده   مثاًل)   است   بنا نشده   دهد ی م به هم پیوند    ها بر اساس آن چه که آنان را رین کاست ت یا پایین 

به آن خواهم    مفصاًلبخش بعدی  در  که    حقوق دموکراتیک   نقض ،  ند ی گو ی م ها  چنان که مارکسیست   مادی، یا 

، زنان خود را متفاوت  نند ی ب ی م خود را متفاوت از سفیدپوستان    پوستان سیاه بنا شده که    اساس ن ی برا (، بلکه  پرداخت 

 . الی آخر از مردان و  

سیاست هویتی »از پایین«    باشد و هم »از باال«.   تواند ی م از پایین«  »   سیاست هویتی هم   بگوییم   پربیراه نیست که 

مزیت  مجبور به رقابت برای دستیابی به شغل یا امکانات رفاهی، از  تر،  مزدبگیرانی با درآمد کم   مثاًلزمانی است که  

این دو شکل سیاست هویتی    . کنند ی م برای جلو افتادن از دیگران استفاده    باالتر   کاست تعلقشان به  نژادی خود یا  

ی  طبقه مداران  سیاست  مثاًلسیاست هویتی از باال زمانی است که  .  کنند ی م را تقویت    دیگر یک   [ ین و از باال ]از پای 

مهاجرانی    خصوصًامهاجران است ) ورود    حفاظت از مرزها در برابر   هدفشان که    سخن بگویند هایی  از سیاست   حاکم 

دیه را بر  دارای پیشینه قومی متفاوت از اکثریت جامعه کشور مقصد(، یا زمانی که کارفرمایان اعضای یک اتحا 

افتد که رهبران بورژوازی  گرایی به جریان می توسط سیاست نخبه سیاست هویتی اغلب  .  کنند اساس نژاد از هم جدا  

ه  نادید   ی کل به   یا آن را و  است    کشان زحمت منافع    ضد یا    ت . این سیاس کنند ی م بورژوازی آن را رهبری  یا خرده 

، اساتید دانشگاه زن یا  پوست سیاه شهرداران    مثاًل) های تحت ستم هستند  گروه نخبگانی از    عمومًا. این  رد ی گ ی م 

متعلق به    ؛ نخبگان، یعنی افراد برند ی م سیاست هویتی سود    که از وکار(  ، مدیران و صاحبان کسب گرا همجنس 

 [ 42] . اند مافوق ی  های هایی از جامعه که از قبل الیه الیه 

  سایر گفتیم  که  طور همان است. اما  این اتفاق مثبتی  ستم را برجسته کرده است.  ی مسئله  سیاست هویتی اهمیت 

   ساز هستند. مشکل   شدت به عمدتًا  های آن  نبه ج 
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تعلق  م  زنان  به مسائل اقتصادی و سیاسی  ندرت به ،  کند ی م متوسط آن را اعمال  ی طبقه  که چنان ی،  سیاست هویت 

  ی همه  دسترسی  یچ قدمی برای تضمین یتی ه هو  . سیاست پردازد ی م دهقانان فقیر درآمد یا  کارگر کم  ی طبقه به 

نیاز    چه به آن   ــ  جنسی   ی ها ش ی گرا و    ها نژادها، جنسیت ها،  کاست   ی همه   از   کشان زحمت یعنی   ــ   کشان زحمت 

ر اساس  ب هایی  چنین جداسازی که از    آنانی و    برند ی م نفع    کشان زحمت کسانی که از استثمار    . پس دارد ی برنم دارند  

از    چندان ترسی   شان ی اس ی س استثمارگران و حامیان    . گردند ی م از هر گناهی تبرئه    ی راحت به   شوند ی م هویت منتفع  

 سیاست هویتی ندارند.  

مردم    های تحت ستم اجتماعی است، در واقع که سیاست هویتی به نفع گروه   رسد ی م به نظر    چنین ظاهر    اگرچه در 

نگاهش به طبقه    به   توجه   با نیست: سیاست هویتی،  چیزی تصادفی هم  چنین  .  برند ی م آن  اندکی از    ی عادی بهره 

در حکم ابزاری برای تضعیف    جنبش سیاسی مبتنی بر آن،   ماهیت متفرق و پراکنده   به   توجه   با و  ،  و سیاست طبقاتی 

. سیاست  منتفع شوند اش مردم عادی  نتیجه کنشی که در  داشت،    در آن بتوان کنش که    کند ی م عمل  شرایطی  

 . کند ی م سیاسی برای مبارزه با ساختاِر مبتنی بر روابط طبقاتی را تضعیف  ــ  ک  هویتی هرگونه پروژه ایدئولوژی 

  ی طبقه   سیاست هویتْی  [ 43] . شود می پذیر  امکان   ی انقالب   مبارزاتی برای تغییرات   ی ه در نتیج اصالحات بزرگ    عمومًا

در  .  کند ی م تضعیف    ا انقالبی ر الزم برای مبارزه    شرایط است که  ی  ی ها راه و این یکی از  کند  می کارگر را پراکنده  

کوچک  دیدگان را  ستم   در وضعیت )از جمله اصالحات قانونی(    ممکن   اصالحات   ی دامنه سیاست هویتی    ، نتیجه 

تا جایی که سیاست هویتی بازتوزیع منابع مادی را    . همچنین گذارد ی م نخورده باقی  را دست   یت و این وضع   کند ی م 

ممکن   تر بیش شود، این بازتوزیع و اصالحات بر مبنای آن ممکن ( ی )اصالحات  ی امتیازات  کند، و تا جایی که طلب 

متعلق به گروهی  با استخدام تعداد معدودی از افراد    مثاًل)   چکی از یک گروه تحت ستم بخش کو   است تنها بر 

 کارگر و تولیدکنندگان خرد.   ی به قیمت تضعیف طبقه ، آن هم  افتد   مؤثر خاص(  

افزایش    مثاًل)   اند داشته   ی رنگ کم هایی است که حضور گروه نمایندگاِن    یکی از اهداف سیاست هویتی افزایش تعداد 

بوروکراسی،   تعداد  در  آکادمی،  پوستان  رنگین و    پوستان سیاه   افزایش   زنان  اتحادیه در  غیره(.  ها  رهبری  معنی  و 

محل کار(    مثاًلهای تحت ستم در اماکن عمومی ) زنان و دیگر گروه   تر بیش است که حضور    تلویحی این تفکر آن 

های  : گروه رد ی گ ی م را نادیده    واقعیت این تفکر این    [ 44] . « کند ی م کمک  یا کاهش ستم بر آنان    شدن کن شه ی ر »به  

حضور دارند،   به این دلیل تحت ستم نیستند که نمایندگان کمی از آنان در فضاهای متفاوت اجتماعی  ستم تحت 

است؛ ستمی    رنگ کم ها  نمایندگان این گروه حضور    است که   دلیل ستم سیستماتیک موجود در جامعه   به   این  بلکه 
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  ی آنان به نوبه  رنگ کم حتی اگر حضور  این واقعیت [ 45] . است  سیاست و زندگی عمومی در  شان  مشارکت  که مانع 

زنان    مثاًلیک گروه خاص،    افزایش تعداد نمایندگان   حال ن ی باا   [ 46] . کند ی م صدق    خود ستم بر آنان را تقویت کند 

کار،   بازار  در  در یک    خود ی خود به سفیدپوست  مشاغل موجود  تعداد کل  افزایش  زمانی مشخص  م باعث  قطع 

وجود داشته باشد    برای همه مندانه  یک کل باید مشاغل شرافت   ی مثابه به مطالبه که در جامعه    این .  شود ی نم 

  وجود فالن تعداد   به با توجه  این است که    هدف اصلی سیاست هویتی سیاست هویتی نیست.  ماهیت  در    اصاًل

در ماهیت    ، . در نتیجه شوند ی م تحت ستم اجتماعی تلقی  هایی تعلق گیرد که به گروه  ی از آن تر بیش شغل، تعداد 

  با   که این تا  از مشاغل بجنگند    ی روبه افول بر سر تعداد    خود   بین ها  این گروه   ی که همه   است   سیاست هویتی 

درآمد مناسب برای همه بجنگند. در حقیقت فقط اندکی  با  برای ایجاد مشاغِل باثبات و    حاکم و دولتش   ی طبقه 

گروه   63  را فرض بگیریم،   گر ستم قط پنج هویت  ف   )از جدوِل ماتریس ستم(   که اگر   دهد ی م نشان    م ی ضرب و تقس 

  ، است   های هویتی متعدد گروه   شده از جامعه ساخته که    این ایده د داشت )به پیوست نگاه کنید(.  ن هویتی وجود خواه 

 [ 47] «. طبقه کارگر   شود ی م   دار حاکم، سرمایه   ی طبقه   ی جا به دشمن،  » :  ختم خواهد شد جا  این   بعدی به   مرحله در  

کنار    ، اشاره کردیم   قباًلکه    طور همان به رسمیت شناختن و    مبتنی بر   به سیاست سیاست هویتی  بخش بزرگی از  

بر طبقه و سیاست  بسیار جزئی    د ی تأک یا  حذف  که    ی روشن است . این واقعیت است   مربوط   سیاست طبقاتی   گذاشتن 

  ی منافع سیاسی و/یا اقتصادی طبقه   ی طبقاتی بخش ضروری سیاست هویتی است. سیاست هویتی که نماینده 

توجهی  بی ست.  ا   زان ی گر   مشترک  وجه مبتنی بر  متوسط است، از سیاست    ی طبقه   ممتاز های  بورژوازی و الیه 

و همچنین محبوبیتش در  تفاوت  بر    مبتنی   گذاری آن بر سیاست به ارزش ،  به سیاست طبقاتی   سیاست هویتی 

   . گردد ی بازم ی، رسانه و نیز سیاست بورژوایی  آکادم 

  هر دو در اعتقاداتشان که   د زن یا یک استا  پوست سیاه میان یک استاد  قرار باشد . اگر را در نظر بگیریم نمونه این 

نیاز به الغای    ی باره ، و یک استاد مرد سفیدپوست که در اند ی ست ی فاش های  بانک جهانی یا سیاست   ی ده« »بن   ی نوع به 

انجام  سیاست هویتی    ی استخدامی که بر پایه   شود، یک نفر انتخاب    ، سد ی نو ی م طبقاتی، ستم و امپریالیسم    ی جامعه 

تحول و    چگونه قرار است در خدمت   [ استاد مرد سفیدپوست   ی جا به یا زن    پوست سیاه یعنی انتخاب استاد  ] گیرد  

تواند ارتجاعی  ها تا چه حد می سیاست هویتی در اتحادیه   که   دهد ی م مثال زیر نشان  قرار گیرد؟  عدالت اجتماعی  

 باشد: 
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ای ارائه کردند که  سیاست هویتی قطعنامه   داران طرف های کارگری در بریتانیا،  های اتحادیه در یکی از کنگره » 

بپذیرد، بدون نیاز  را  یک زن توسط یک مرد  هرگونه اتهام آزار و اذیت    خود خودبه طبق آن اتحادیه باید به شکل  

چنین  مرد در مخالفت با این قطعنامه  یندگان  نما استدالل یکی از    زن. جز ادعای    به   مدرک دیگری   گونه چ ی ه به  

از شرم    خواهد ی م دلش    شدت به   زن دارم که   مدیر یک    کارگرانم. فرض بگیرید   ی نماینده در محل کارم  : »من  بود 

کافی است من را متهم به آزار و اذیت    خواهد بود؛   در صورت وجود چنین قانونی کارش بسیار آسان .  خالص شود 

شده در این   قطعنامه پیشنهاد   «. ارائه کند   تواند ی نم هیچ دفاعی از من  و اتحادیه هم    شوم ی م اخراج    بالفاصله کند.  

   [ 48] « . آشکار است در این مثال  نشست تصویب نشد، اما خطر چنین سیاستی  

  که ی درحال دیدگان اعتماد بسیار دارند،  به توانایی دولت برای حل مشکالت ستم   عمومًاپیروان سیاست هویتی  

  قراردادن   ارجح یابد. با  می سیستم استثمار و ستم تداوم    ش ای است که به دلیل پایه کار  سازو همان  در واقع  دولت  

  یی ها ن لیبرال سیاست هویتی در واقع هما   داران طرف بر سیاست طبقاتی،  مبتنی بر به رسمیت شناختن  سیاست  

ها، از نوع حزب  عملکرد سیاسی آن اند. حد نهایی  نیز مارکسیستی به چهره زده   هستند که نقابی مترقی و گاه 

سیاست هویتی    داران طرف . بسیاری از  اش باشد شکل سندرزی   در حزب دموکرات  از نوع  دموکرات و یا شاید  

نگاهی انتقادی به جامعه  سیاست هویتی نیز    داران طرف   مطمئنًا.  اند ی دموکراس ال ی سوس میدان نبرد    سربازان   احتمااًل

و  داری بودن  ضدسرمایه   صرفًات میان  . اما فرق اس نگرند ی م انتقاد    ی داری نیز با دیده دارند؛ آنان حتی به سرمایه 

جمله  ست هویتی از  سیا   ، آن. در مقابل   کردن سرنگون ز موضع  داری ا بر سرمایه   است   مارکسیسم. مارکسیسم نقدی 

در بهترین حالت    »نقد اپوزیسیون«   این داری وارد کند،  جامعه سرمایه   بخواهد نقدی بر تا جایی که    اینترسکشنالیتی، 

ها، و شرطی برای ثبات  نارضایتی توده   ی برای تخلیه   ی نان ی اطم سوپاپ از  ی بیش  دموکراتیک است، و »چیز سوسیال 

 باشد.    تواند ی نم و    [ 49] « ساختار اجتماعی نیست 

 ها تفاوت   درنظرگرفتن با    سیاست مارکسیستی: سیاست طبقاتی 

 سیاست مارکسیستی چیست؟ 

[  50] . سیاست مارکسیستی چیست   ابتدا باید بدانیم  ن سیاست مارکسیستی و سیاست هویتی میا  برای درک ارتباط 

سوسیالیستی تنها  ی  است: جامعه   باید کرد؟( دیدگاه مارکسیستی چنین   که چه   سؤال سیاست )یعنی این    با   رابطه  در 

  روابط اشکال    ی داری و همه بشریت است و سوسیالیسم نیز در پی سرنگونی سرمایه   ی مشکالت عمده   حل راه 

سرنگونی  گردد ی م بنیان  طبقاتی   بر  سرمایه .  تئوریک    طبقاتی    ی مبارزه یک    مبنای داری  نظر  ،  آگاهانه از 
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رها و    یافته سازمان  جانب    بخش یی خود  می   ستم   تحت  های گروه دیگر  و    کارگران از  با  ؛  شود ممکن 

انعطاف   ی ر ی کارگ به  تاکتیک ترکیبی  از  انتخاباتی و فر پذیر  از جمله مبارزات  بر  - ا های متعدد  با تمرکز  انتخاباتی، 

که    ، شده   داری سرمایه   دولت گزین  جای   کشان زحمت   ی توده دومی.   را  خود  انتقالی   عملکردی دولت 

از بازگشت طبقات  برای جلوگیری  )هژمونی سیاسی( خود را    سیاسی   قدرت و    کند ی م دارد ایجاد    دموکراتیک 

ای جامعه یعنی بنای    ؛ رد ی گ ی م به کار  المللی بین در سطح ملی و آغازِ بنای سوسیالیسم  و شده به قدرت سرنگون 

های  جنسیت ژادها و  وقتی کارگرانی از ن [  51] . دارد وجود    مردمی دموکراسی  های زندگی  عرصه   ی همه که در آن در  

های کارگری علیه  و وقتی احزاب و اتحادیه   کنند ی م شرکت  های سیاسی علیه دولت  در جنبش و    متفاوت اعتصاب 

 ، این مصداق سیاست مارکسیستی است.  کنند ی م مبارزه    [ ]هر دو ستم اجتماعی و بردگی مزدی  

 ایدئولوژی جامعه سوسیالیستی(:    ی مثابه به نظری سیاست مارکسیستی )   های انگاشت پیش 

  است   دادن رخ در حال    چه چیز   است که باره  این در  محور تبیینی  - ه طبق   ی نظریه سیاست مارکسیستی مبتنی بر یک  

که چه کسی چه    باشد ستیز    این   سیاسْتموضوع  چه باید کرد؟ اگر    که این   ی درباره   ای نظریه و چرا، و همچنین  

  افتاده شکل از پیچیده و    هم که   قدر چه سیاست، هر    ورد، پس در نهایت سرتاسر آ   چنگ  را، چگونه و کجا به   چیز 

طبقاتی است.    است. در نهایت، تمام سیاست، سیاست   قشرهای مختلف طبقاتی   بین طبقات و   ستیز سیاست  ،  باشد 

 :  ند ی گو ی م   دئولوژی آلمانی ی مارکس و انگلس در ا 

دولت،  »  منازعات درون  اشکال  تمام  و فقط  پادشاهی فقط  اشرافی و حکومت  دموکراسی، حکومت  میان  نزاع 

 « . رد ی پذ ی م صورت    هم ای هستند که در چارچوب آنها منازعات واقعِی طبقات مختلف با واهی 

سیاست طبقاتی دارای اولویت    ، [ 52] تیک و ماتریالیسم الهام گرفته از فلسفه دیالک   چنان که بنابراین در مارکسیسم،  

به این معناست که  اولویت دارد  . این که طبقه  دارد مبتنی است که طبقه اولویت  بر این واقعیت  این هم  و  است  

بقه )از جمله در شکل  ، ط بسیاری وجود دارد   رگذار ی تأث   روابط ، فرایندها و  ها بندی تقسیم   تمایزات و   در جامعه   اگرچه 

  پوستان سیاه اصلی در جامعه میان    تمایز است.    اصلی   تمایز   وجه (،  اش امپریالیستی   شکل   ، و سپس در داری سرمایه 

های پایین، یهودیان و غیریهودیان، هندوها و مسلمانان، زنان و مردان،  های باال و کاست و سفیدپوستان، کاست 

خواهان و غیره نیست. تمایز اصلی، تمایزی طبقاتی است، یعنی میان کسانی که ابزار  گرایان و دگرجنس همجنس 
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استثمار   را  دارند و کارگران  را تحت کنترل  استثمار  و    کنند ی م تولید  ندارند و  تولید  ابزار  بر  کسانی که کنترلی 

 .  شوند ی م 

جهان که مردان، زنان )و کودکانی( با پیشینه نژادی،    ی مشکالت عمده   یت طبقه به این معناست که و اول بنابراین  

قلمرو  در  غیره  و  مذهبی  آن  قومی،  متحمل  متفاوت  ملی  از    اساسًا  ، شوند ی م های  های  سازوکار ناشی 

است طبقاتی/سرمایه  بی   چون هم شکالتی  م ــ    [ 53] داری  بیکاری،  نابرابری،  بحران فقر،  م ثباتی،  در  های  کرر 

سلب مالکیت از تولیدکنندگان خرد، ریاضت اقتصادی،  اندازد،  که امنیت میلیاردها انسان را به خطر می سودآوری  

آسیب  زمین،  بیماری گرمایش  برابر  در  عفونی پذیری  افراطی   های  راست  ظهور  جنگ،  حقوق    نقض ،  متداول، 

های بهداشتی و خدمات  ، مراقبت آموزشی فقدان امکانات  ،  در فضای اینترنت   دودیت آزادی بیان مح ،  دموکراتیک 

شامل    این سازوکارها   . و غیره   ی انسان علوم وم اجتماعی و  فرهنگی مناسب، تعرض به علوم پایه )علوم طبیعی(، عل 

 [ 54] : است موارد زیر  

 نیروهای مولد   بر   . مالکیت خصوصی 1

 کسب سود خصوصی، نه ارضای مستقیم نیازهای مادی و فرهنگی مردم   باهدف . فرایند تولید و مبادله  2

 . گرایش به کاالیی کردن همه چیز 3

گسترده و انحصار در رابری  ایجاد ناب   باعث که    طبقاتی   ات تمایز   ایجاد   گرایش به تمرکز ابزار تولید از طریق .  4

 [ 55] شود ی م مالکیت  

  چنین کاهشی ای نیروی کار به حداقل ممکن.  ه کاهش هزینه   رقابت در تولید کاال با تالش برای . گرایش به  5

 شود ی م ممکن    ست ی ز ط ی مح انداختن سالمت مردم و  با به خطر    تنها 

 [ 56] های تحت ستم( گروه   ژه ی و به مفرط بخشی از نیروی کار ) . استثمار نیروی کار، از جمله استثمار  6

حاصل  آنان را مجبور به فروش  . استثمار تولیدکنندگان خرد در شرایطی که شرایط بازار و/یا مداخالت دولت  7

 کند ی م پایین    ی به قیمت   نیروی کارشان 

 اند مشاعات ه از  وابسته به استفاد . سلب مالکیت از تولیدکنندگان خرد یا تولیدکنندگانی که  8

 [ 57] . امپریالیسم 9

و    ایدئولوژیک و قهری آن   ودستگاه دم با تمام  دولت    داری از جمله شامل عملکرد سازوکارهای طبقاتی/سرمایه 

اداره   را  امورش  که  است  متنوعی  سیاسی  احزاب  اساسی کنند ی م همچنین  هدف  که  دولتی  منافع    ن ی تأم اش  ؛ 
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ای  آمیزه   له ی وس به کش  و تثبیت جایگاه زنان و مردان زحمت   داران داران و زمین سیاسی مشترک سرمایه ــ    ی اقتصاد 

( از ابزار  شدن  جدا در واقع بیگانگی )   [ 58]   .متیازات مادی محدود و موقت است از اجبار، مداخالت ایدئولوژیک و ا 

دگی اکثریت )یعنی  زن   خصلت بارز ( از قدرت ایدئولوژیک و قهری دولت  شدن  طرد و بیگانگی )   امرارمعاش و  تولید  

اندیشه و سیاست  طبقه بودن کارگران   نشانی است بر   این »بیگانگی دوگانه« که   ( است. کشان زحمت  ، کانون 

 مارکسیستی است.  

دارای    که این  که  طبقه  نیست  معنا  این  به  است  وجود    روابط اولویت  اهمیتی  غیرطبقاتی    . ندارند یا 

ت   روابط فرایندها/ / تمایزات  آن   کنند ی م تقویت  را  غیرطبقاتی    روابط فرایندها/ / مایزات طبقاتی، هم  توسط  ها  و هم 

  سکسیسم   چون هم ستم اجتماعی )   سازوکارهای   ناشی از   اساسًاکه مشکالت عمده بشریت    اگرچه   شوند. تقویت می 

مردم    ، بر بسیاری بر جامعه طبقاتی   ر ی تأث   قتًای حق ستم اجتماعی  اما  گرایان( نیست،  جنس قومی یا ستم بر هم ستم  یا  

ها  مورد استثمار قرار گیرند و کدام گروه  تر بیش ها کدام گروه  که این بر  تواند ی م ستم اجتماعی  تحت استثمار دارد. 

اثرات    تواند ی م ستم اجتماعی  گذارد.    ر ی تأث ی ببینند  تر بیش روابط طبقاتی آسیب    واسطه به از مشکالت ایجاد شده  

برای بعضی از  (  کند ی م بروز پیدا    ها اشاره شد به آن   قباًلکه    ای را )که در قالب مصائب عمده استثمار طبقاتی  

کند گروه  مضاعف  دالیت پوستان سیاه اگر   . ها  کم   [ 59] ها ،  بسیار  درآمد  استرالیا  بومیان  سفیدپوستان،  و  از  تری 

این اختالف را توضیح دهد.    تواند ی نم داری  تنها طبقه/سرمایه   قطعًاهای باال و ساکنان غیربومی دارند، پس  کاست 

   هایی که تحت ستم نیستند شدیدتر است. گروه   از   های تحت ستم داری بر گروه اثرات طبقه/سرمایه 

ستم    که این .  رد ی گ ی م دیدگان و لزوم حذف آن را بسیار جدی  مارکسیسم اثر ستم اجتماعی بر زندگی ستم   پس 

میلیون  و  است  واقعیت  یک  رنج  اجتماعی  آن  از  انسان  قابل   برند ی م ها  عینی  شواهد  است  با  در  اثبات  هند،  . 

ستمزدها در مجموع  ، د های اندک داری جهانی با حقوق بخشی از سرمایه یعنی  دموکراسی جهان«،    ن ی تر بزرگ » 

  2012- 2011روپیه در سال   499  با مشاغِل ثابت عادی    شهری   دستمزد روزانه برای کارگران :  بسیار پایین هستند 

کارگران شهری مرد،    مثاًل؛  زند ی م بناشده بر دستمزد پایین، به زنان بیش از مردان آسیب    نظاِمبوده است. اما این  

   [ 60] . درآمد دارند روپیه   365روپیه در روز و کارگران زن   470

خانواده  یک  ، ارزش ]ثروت[ خالص  2016  در سال های جهان، » ترین دموکراسی ، یکی از قدیمی متحده  ایاالت در  

به ثروتش   ای سفیدپوست دالری که خانواده  171.000 دهم ک ی  بًای تقر دالر بود، یعنی  17.100 پوست سیاه عادی 

این عدد    که ی درحال دالر درآمد داشت،    35.400  پوست سیاه خانواده عادی  یک  در همان سال » [  61] « افزود. می 
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عا  خانواده  یک  سفیدپوست  برای  بود«.    61.200دی  سال  دالر  »خانواده   2014در  تحصیل نیز    ی کرده های 

این  [  62] درآمد داشتند«   پوست سیاه کرده  صیل تح   های خانواده از    تر بیش دالر    24.000  بًای تقر در سال  سفیدپوست  

  فیدپوستان است، در آمریکا در مقایسه با س   شهور که م   طور همان شکاف هیچ نشانی از کاهش به خود ندیده است.  

تمایز اصلی میان کارگران    م یی گو ی م   که این فقیر و در معرض خشونت پلیس هستند.    پوستان سیاه ی از  تر بیش نسبت  

هم به دلیل کارگر بودن هم به دلیل    پوستان سیاه به این معنی نیست که    وکارهاست کسب صاحبان    ی و طبقه 

 .  برند ی نم رنج    شان بودن   پوست سیاه 

ستم    حاصل طبقه را    انتزاع در عالم    اشتباه است که زیستی« دارند،  اگرچه روابط طبقاتی با روابط غیرطبقاتی »هم 

  گفت سخن  از طبقه    توان ی نم ، به عقیده بسیاری  شود ی م چنین درک  طبقه    که یی جا ازآن اجتماعی در نظر بگیریم.  

این    قرار داد.   سطح مورد تحلیل   ها را در یک و آن   ه پرداخت ، کاست، جنسیت و غیره نژاد   به   زمان هم   که این بدون  

دهنده محور اصلی جدایی در جامعه است و  روابط تولید یا روابط طبقاتی شکل » :  به این دلیل اشتباه است   دیدگاه 

های اجتماعی که در  ، و ستم کند ی م تر عمل  بر دیگر فرایندها تقدم دارد. آن روابط طبقاتی که در سطح عمومی 

شوند  های ستم می به دلیل نژاد و جنسیت و ... زمانی پایه   ها انسان و آن جدایی بین    کنند ی م تر عمل  سطح انضمامی 

هندو یا سفیدپوست    کار صاحب یک  [  63] « . ابزار استثمار و استثمار مفرط به کار گرفته شوند   عنوان به که بتوانند  

  به   با توجه و    است   پوست سیاه به استثمار هر کارگری، اعم از هندو یا مسلمان، سفیدپوست یا  ــ   و مجبور  ــ مایل  

لنین اشاره کنیم، »برای فرد    از   ی قول نقل   ن استثماری است. اگر بخواهیم به چنی ، ناچار از  ارزش   قهرآمیز قانون  

استثمارش کنند    پوست سیاه متشکل از زنان    ای بورژوازی   که )چه زن باشد و چه مرد( [  64] « کند ی نم مزدبگیر فرقی  

داری  »سرمایه نوشته است:  مارکسیست معاصر    تری ایگلتون   که  طور همان . یا  داران مرد سفیدپوست سرمایه   یا 

به    [ ندارد که چه کسی را استثمار کند«. »]بنابراین هیچ فرقی برایش    واقعًااست؛    ی جامع و شامل   ت ی غا به رسِم  و راه 

داری  سرمایه   ی : مشخصه سد ی نو ی م [  66] ایگلتون در جایی دیگر   [ 65] . طلب است« برابری برانگیز  شکلی تحسین 

از چه کسی  که بحث بر سر این باشد که    هنگامی و غیره ]است[،    ونسب اصل به جنسیت، نژاد،    اعتنایی نسبی بی » 

داری و ستم »در عمل  تاریخ واقعی سرمایه   «، اگرچه تولیداتش را به چه کسی قالب کند یا    کشی کند بهره   تواند ی م 

حس کنند که بیش    کار، ممکن است بی   پوستان سیاه ، از جمله  پوست سیاه کارگران    [ 67] . « اند ده ی تن در هم    شدت به 

این احساس به این معنا    شکل داده، اما این تفکر،   شان ی زندگ است که به    شان بودن   پوست سیاه   از هر چیز دیگری 
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اعتمادی   راهنمای قابل   یی تنها به ، اما تجربه  [ 67] نیست. تجربه مهم است اصلی    ی نیست که طبقه خط جداکننده 

 برای کسب دانش در مورد نظم و نظام درونی جامعه نیست.  

جامعه سوسیالیستی است(. اما    برپاکردن اولویت طبقه یعنی اولویت سیاست طبقاتی )که هدفش الغای طبقه و  

زگار با این  سا  اولویت طبقه سیاست طبقاتی به این معنا نیست که هیچ شکل دیگری از سیاست وجود ندارد. ایده 

محسوب    لمس رقابل ی غ   سابقًاها در هند که  ترین کاست ها )پایین ، زنان، دالیت پوستان سیاه زندگی    دیدگاه نیست که 

که تحت ستم اجتماعی نیستند.  هایی است  تر از زندگی گروه ارزش کم های تحت ستم  ( و دیگر گروه شدند ی م 

  ی یا نگاهشان به طبقه  فهمند ی م  مقوله یک  عنوان به طبقه را  اشتباه به چنین دیدگاهی متعلق به کسانی است که 

اروپا  مردانه،    ذاتًارا    –  و طبقه کارگر  – طبقه    اشتباه به سیاست هویتی    داران طرف سیاست هویتی است:    نگاه کارگر  

ارزیابی    اساس ن ی برا   توان ی م مارکسیست، سطح تمدن یک جامعه معین را    از نظر یک پندارند.  و غیره می   محور 

تا چه حد  ــ  اند به چه شکل است  تاریخی تحت ستم قرار گرفته   صورت به هایی که  با گروه   ش که رفتار کرد  

است   اقلیت ــ دموکراتیک  با  فقط  نه  و  افراد  ؛  و  نژادی  و  قومی  معلولیت های  و  هم که    دارای  زنان  با  چنین 

باید قاطعانه به حق زنان بر بدن خود احترام  از نظر مارکسیست   [ 68] . کودکان    ن ی تر کوچک و    گذارد ها، جامعه 

 یک زن و چه یک مرد( نداشته باشد.    برای هم کوچک، بر اساس رنگ پوست )چه    قدر چه مدارایی با تبعیض، هر  

اجتماعی ــ    غیرطبقاتی   روابط تمایزات/فرایندها/  ستم  سازوکارهای  دارند ــ    یعنی همان  جنبه  انقیاد  سه  الف(   :

های تحت ستم که )یعنی با کنار هم گذاشتن الف و  گروه / تحقیر گفتمانی    گرفتن ده ی ناد سیاسی/اجتماعی، ب(  

حامی  آن طبقه هم    دولِتکه    ی حاکم طبقه های تحت ستم توسط  گروه   مفرط پ( استثمار    خواهد شد به  ب( منجر 

اجتماعی و تحقیر گفتمانی بروز  - ی سازوکارهای ستم اجتماعی در قالب انقیاد سیاس   که این صحبت از  .  آن است 

حقوق    نقض در  به این معناست که چنین سازوکارهایی    ــ  به تعبیر لنین   استبداد یعنی همان   ــ   کند ی م پیدا  

  مخصوصًا ، و  کند ی م ند، زنان و غیره( بروز پیدا  ها، مسلمانان ه ، دالیت پوستان سیاه های تحت ستم ) دموکراتیک گروه 

مالکانِ  کش هستند )کارگران و خرده های تحت ستمی که متعلق به طبقات زحمت حقوق دموکراتیک گروه   نقض در  

به شکلی یکسان    توانند ی م و یک سفیدپوست    پوست سیاه یک    که ی درصورت (.  خود اشتغال »خود استثمارگر« و  

مصداقی از نقض حقوق  ــ  نژادپرستی یعنی همان  ــ  آن شغل از  پوستان سیاه  کردن محروم د، شغلی را انجام دهن 

 دموکراتیک آنان است. 
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یا فروش گوشت گاو شکنجه و اعدام    مصرف به دلیل    را   مسلمانی یک گروه فاشیست هندوتوا  به همین منوال، اگر  

داشته باشد که هرچه دوست    این حق را حقوق دموکراتیک مسلمانان است: هرکسی باید  نقض    عمل   ، این کنند 

چنین بحث طبقه هم مطرح است، از هم جا  این   باید چنین حقی داشته باشد. در   پس یک مسلمان هم دارد بخورد،  

این    ًای ثان مزدبگیر و یا تولیدکنندگان خرد هستند.    عمومًا شوند ی م کسانی که چنین شکنجه و اعدام    اواًلدو جنبه:  

نیز  هدف از آن    داری، است به بحران سرمایه   است که واکنشی   ای انه ی گرا اِر فرقه بخشی از دستور ک   خشونت نوع از  

سیاسی    نمایندگان داری و  علیه سرمایه   تواند ی م اکثریتی که  ( نیست ) کشان زحمت قه میان اکثریت ) د تفر ایجا   فقط 

های  ست از شک   کشان زحمت ذهنیت سیاسی    کردن منحرف چنین  که هم بل ،  ( کند ی م آن مبارزه کند و این کار را هم  

داری  نه زیر سر سرمایه   مصائبشان که    شود ی م ور غلط القا  این تص آنان  به  در نتیجه،    ؛ است   داری و دولت آن سرمایه 

هاست )یعنی مسلمانان، مهاجران  اقلیت تقصیر  که    ( کدام حزب بر مسند قدرت باشد   که این   از   نظر صرف )   و دولتش 

 [ 69.] ( و غیره 

الف(  :  گذارد ی م این موارد باز  راه را برای  ــ  استبداد    – های تحت ستم اجتماعی  حقوق دموکراتیک گروه نقض  

و دولت آن    ی حاکم طبقه توسط    ، های زحمتکش توده های  نسبت به دیگر گروه ها  انقیاد سیاسی شدیدتر این گروه 

ی که از نظر اجتماعی تحت ستم نیستند، از جمله  کشان زحمت نسبت به و ب( استثمار باالتر از حد متوسط آنان 

گذاری در  کاهش سودآوری )به دلیل افزایش سرمایه . در مقابله با  آنان اجتماعی میان  ــ    ی سیاس   بر مبنای تمایزات 

اکثرا    [ 70] (  کنند ی م تر از نرخ استثمار افزایش پیدا  سریع آالت، مواد خام و غیره به نسبتِ دستمزدهایی که ماشین 

کارگر یکی از    ی های وسیعی از طبقه بخش   مفرط افزایش نرخ استثمار است، بنابراین استثمار    گرایش عمومی به 

های تحت  وقتی گروه   توجیه کرد   توان ی م   تر راحت مضاعف را  . استثمار  برای اعمال این افزایش است   ها سازوکار 

)نگاه کنید به    اند هایی با لیاقِت کمتر برساخته شده وه گر   عنوان به از نظر اجتماعی    قباًل  در بر بگیرد که ی را  ستم 

این انقیاد سیاسی،    [ زمان هم و ] ــ  به دلیل این استثمار مفرط است    ها بعضی از گروه انقیاد سیاسی    . ( سطور بعد 

ای  و انقیاد سیاسی به نوبه خود جنبه   مفرط ها، یعنی استثمار  و هر دوی این   –   کند ی م استثمار مفرط را ممکن  

 گفتمانی نیز دارند.  

  در کار است، ایده، یعنی   ای ایده   ستم اجتماعی ای گفتمانی نیز دارد: در مورد  کل/جنبه ش   قتًای حق ستم اجتماعی  

اجتماعی   این جنبه گفتمانی  .  شود ی م که در ذهن مردم منعکس    گونه آن ستم  از  این واقعیت نشات  بخشی  از 

های دیگر انگاشته  تر از گروه پست  ، موجود نباشد هم ای عینی  شرط ها، زمانی که هیچ  گروه  که بعضی از  رد ی گ ی م 
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یا دالیت امتناع    پوست سیاه نی  سفیدپوست یا متعلق به کاستی باالتر از معاشرت با ز   زنی . هنگامی که  شوند ی م 

تال  و  در   کند ی م ش  کرده  شرکت  از  را  یا    ی رویداد   او  عینی   خاص   ی نهاد عمومی  واقعیِت  این    بازدارد، 

واقعیتی   ( طردکردن / کردن ستم )  با  افراد   قرین  از  بسیاری  است:  به    پوستان سیاه   قتًای حق   ، ذهنی  متعلق  افراد  و 

آن    استثمارشدن دلیل اصلی    شود ی م تر تلقی  . اما این که گروهی پست کنند ی م تر تلقی  تر را پست های پایین کاست 

یک مرد فقیر   زِن» :  د ی گو ی م المثلی وجود دارد که  برعکس است. در مناطقی از هند ضرب   عمومًاگروه نیست.  

را در هیچ  ثروت   فرد   کند ی نم   جرئت که کسی  چنین است    معمواًل.  « سوژه خنده و تحقیر همگان است  مندی 

 دیگر. ظاهرش باشد، چه هوش، چه توانایی بدنی و چه هر چیز  بر مبنای  تر تلقی کند؛ چه  پست   ی صورت 

 :  »قدرت پول« توجه کنید   ی درباره [  71] ( 1844این جمالت از مارکس ) به  

دارایی »  است.  من  قدرت  میزان  همان  پول،  قدرت  دارایی میزان  پول،  من  های  پول  – های  دارنده  و    –  یعنی 

بنابرا من است های  قدرت  آن آن   ن ی ؛  و  را    چه چه هستم  آن هستم  انجام  به  تعیین    وجه چ ی ه به قادر  فردیت من 

لنگم،  من َشل هستم و می   ...   زشت نیستم   زیباترین زنان را بخرم. پس   برای خودم   توانم ی م . من زشتم، اما  کند ی نم 

وجدانم، احمقم؛ اما  پا مجهز کند. پس َلنگ نیستم. من بدم، ناصادقم، بی  چهارتا و بیست من را به  تواند ی م ل اما پو 

هاست، پس صاحبش هم خوب است.  خوبی   ن ی تر بزرگ پول مورد احترام است، پس صاحبش هم هست. پول  

عقل هستم، اما  . من بی شوم ی م من هم صادق فرض  :  دهد ی م عالوه بر این پول من را از شر ناصادق بودن نجات  

 « عقل باشد؟ بی   تواند ی م  حقیقِی همه چیز است و بنابراین چطور صاحبش  پول عقِل

ای عادی در جامعه تبدیل  های تحت ستم به خصیصه گروه   حقوق دموکراتیک و استثمار مفرط نقض    که یی جا ازآن 

  است(،   ی حاکم طبقه برخاسته از نیازهای    ش ی وب کم )واقعیتی که    کند ی م تبدیل  عینی زندگی    شده و آن را به واقعیت 

به نوبه خود ستم اجتماعی را توجیه    تواند ی م که    سازد ی م ها  ای از ایده تر، مجموعه فرهنگی گسترده   این واقعیت 

)همان    دست یابد   شرایط اقتصادی به استقاللی نسبی از    تواند ی م آن    منطبق بر ها و عملکرد  این ایده   [ 72] . کند 

داری قرار  در خدمت سرمایه   تواند ی م این نیست که    خاطر به هر ستمی    : ( که ساخته روابط طبقاتی است شرایطی  

اقتصادی و سیا اش توسعه مشخصه که    داری سرمایه   ی . در جامعه گیرد  نابرابِر سرمایه ی  روابط  دارانه است،  سِی 

ترکیب    دارانه های سرمایه لکردها و ایده های متناظر با آن، با عم داری و ایده غیرسرمایه داری یا  طبقاتی پیشاسرمایه 

های مذهبی  ارتجاعی علیه زنان و اقلیت  های جایی که ایده  [ 73] . ها ها بیش از دیگر حوزه ؛ در بعضی حوزه اند شده 

های  در عملکردها و ایده که    داری ایه نه )چندان( در سرم ها شاید  خاستگاه این ایده ،  در کار است ها  و دیگر اقلیت 
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داری دارای  در برابر سرمایه های ارتجاعی گفت که این ایده  توان ی م جای کار تا این داری نهفته باشد؛ پیشاسرمایه 

ای ندارند ممکن است  داری برخی از افرادی که دارایی . عالوه بر این، در جامعه سرمایه اند استقالل ای از  درجه 

فرزندانشان نداشته باشند.  به ارث گذاشتن به    برای   هیچ ثروتی   جاعی علیه زنان داشته باشند، حتی اگر های ارت ایده 

 دارد.   بسیاری   ر ی تأث بر دیگران    ی حاکم طبقه های  ایده 

حد    تا   این   ، اما اند شریک سیاست هویتی    اعتقاد و عمل به   مردم عادی )یعنی کارگران، دهقانان کارگر( البته که در 

ای که ممکن است مردم عادی با تصور یکی از اعضای کاست  . رضایت روانی زیادی به دلیل آگاهی کاذبشان است 

ای که مدِل تفکِر سیاست  رضایت روانی  یعنی آن  بزرگ به دست آورند،  داری دشان در مسند رهبر یا سرمایه یا نژا 

آگاهی    [ 74] . امربوط به منافع مادِی واقعی همین مردم ، احساس رضایتی کاذب است و ن زند ی م هویتی به آن دامن  

ها به وجود آگاهی کاذب  یک واقعیت است. مارکسیست   –  ربط است بی ای که به منافع مادی فرد  آگاهی  – کاذب  

اگر من فکر    [ در ستیز است: ]از نظر سیاست هویتی با ایده آگاهی کاذب    ذاتًا سیاست هویتی    که ی درحال باور دارند،  

من است، و    در راستای این هویت به نفع   کردن عمل و    یز هستم، پس فالن چیز هویت من که فالن چ   کنم ی م 

به این فکر کرد که فکر غلط باشد. این نوع    شود ی نم ببرد. به بیان دیگر،    سؤال را زیر    این   تواند ی نم هم    کس چ ی ه 

  ن ی ؛ بنابرا آگاهی کاذب است   انضمامِیتفکر از منظر سیاست مارکسیستی آشکارا غلط است. سیاست هویتی تجلِی  

های  انگاشت پیش   به   با توجه . در واقع سیاست هویتی،  با آگاهی کاذب به ستیز برخیزد   تواند ی نم سیاست هویتی  

 . کند ی م با تقویتش رشد    خود نیز   و  –   کند ی م   ترویج آن، آگاهی کاذب را    نظری اساسی 

چنین احساس    اواًلمحور است.  ( سازوکاری طبقه کند ی م از آن تغذیه  آگاهی کاذب )که سیاست هویتی    ی شالوده 

ممکن است اثر  عطا شود(  ا های تحت ستم  رضایتی )فارغ از هر امتیاز مادی کوچکی که ممکن است به گروه 

تسکین دهد.    کنند ی م تر اقتصادی تجربه  حوزه گسترده   رگران و دهقانان در محیط کار و را که کا ای  بیگانگِی واقعی 

مادیِ  منافع    منطبق بر خود    دلِی طبقات استثمارشده با استثمارگراِنکه هم   ست به این معنا جا  این   آگاهی کاذب در 

  کنند ی م فکر   هرآنچه  که این آنان یا تصور  آنان نیست. بنابراین مشروعیت بخشیدن به آگاهی قتصادی و سیاسِی  ا 

شناختی و هم از  نظر معرفت م سیاست خود بر چنین تفکری، عیِن بداندیشی است؛ هم از  بنانهادن درست است و 

 نظر سیاسی. 

نظام  ،  سکسیسم نژادپرستی،    که این   به   با توجه داری است، و  کمبود شغل که حاصل سیستم سرمایه   به   با توجه   ًای ثان 

ای با احتمالی   مخالِفنهادینه شده )نگاه کنید به جدول شماره یک( با ایجاد تفرقه میان هر    و کمونالیسِم  کاستی 
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وجود    اصالً یا    اند ف ی ضع یا    عمومًا های طبقاتی  سازمان   که این   به با توجه آید، و  داری می به کمک سرمایه   سیستم 

  طور همان گیرند:  پیش  در    سیاست هویتی را   مالکان( ممکن است تولیدکنندگان مستقیم )کارگران، خرده   [، 75] ندارند 

که متعلق به کاست باالتری هستند استفاده    ن هویت که در بخش قبل ذکر شد، برخی از کارگران ممکن است از ای 

که    باشند   معتقد بگیرند. ممکن است این کارگران حتی  شغل    سر   را بر   تر های پایین کنند تا جلوی رقابت کاست 

و بر اساس این باور نیز    ، ترند پست   اند ض ی تبع نژادشان مورد    واسطه به تر یا کارگرانی که  های پایین کارگران کاست 

 و کمر به طرد آنان ببندند.    عمل کرده 

  پوستان سیاه از    است که اگر سفیدپوستان بیش سو  هم غلط    نگاه با این    حد بر هویت از بیش   د ی تأک سیاست هویتی با  

. به بیان دیگر در ذهن مردم روابط بین کارگران  کنند ی م را استثمار    پوستان سیاه   لزومًادرآمد دارند، سفیدپوستان  

گزین روابط بین استثمارگران )سفیدپوست و غیرسفیدپوست( و کارگران  جای   پوست سیاه سفیدپوست و کارگران  

های باالیی دستمزد  . در شرایطی که سفیدپوستان یا افراد متعلق به کاست شود ی م )سفیدپوست و غیرسفیدپوست(  

در یک مقطع  [  76] دستمزد صندوق    کل از  دار است.  واقعی طبقه سرمایه   نفع ی ذ باالتری نسبت به دیگران دارند،  

  فرد مزدبگیر ، اما هر  رد ی گ ی م و به برخی دیگر میزان کمتری تعلق    تر بیش ها میزان  ، به برخی از گروه خاص زمانی  

سفیدپوستان و کارگران متعلق به    که این   دلیل .  کند ی م دریافت    را   از آنچه تولید کرده در واقع تنها بخش کوچکی  

های  در حقیقت گروه .  کنند ی م را استثمار    دیگر کارگران   این نیست که آنان دارند  دستمزد باالتری  های باالتر  کاست 

  درآمد  قتًای حق ، و  دارند های دارای امتیازات اجتماعی  که گروه درآمدی را داشته باشند  باید الاقل همان تحت ستم  

کارگر    ی مثابه به چنین نیز خواهد شد، اگر  و  د  شو نصیبشان می   که حاال   باشد   هر دو گروه باید بسیار بیش از چیزی 

 با هم متحد شوند. سیاست هویتی مانع چنین وحدتی است.  

دانند و از اتحاد  که کارگران سفیدپوست خود را با استثمارگران سفیدپوست یکی می   زمانی که اشاره شد،    طور همان 

پای یک    ش ی وب کم جا  این   ، زنند ی م داران( سر باز  علیه دشمن طبقاتی مشترک خود )سرمایه   پوست سیاه با کارگران  

به کاست   عنوان به کارگر و    عنوان به ایده در میان است: کارگران سفیدپوست،   های  شهروند، و دهقانان متعلق 

احساس  هویتی که بر مبنای نژاد و کاست ساخته شده،    واسطه به شهروند،    عنوان به دهقان و    عنوان به باالیی،  

پیوند    نظام کاستی نژادپرستی و  استثمارگران خود و سیاستمداراِن مدافِع    که آنان را به   کنند ی م تی را تجربه  رضای 

   . دهد ی م 
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. انواعی از  شناختن مربوط است  رسمیت  به به    صرفًامتوسطی است و نه  طبقه   کاماًلنه عملی  پس سیاست هویتی  

نرم    وپنجه دست قابله یا  عادی ممکن است برای م   کشان زحمت   : وجود دارد های هویتی از پایین« هم  »سیاست 

های تفکر  روش زمانی که    مخصوصًا  شوند، به سیاست هویتی متوسل  اقتصادی  و شرایط وخیم  ناامنی    کردن با 

سد سیاست  مدام  عادی همچنین    کشان زحمت اما  نباشد.    تر در دسترس ی ابراز واکنشی مترقی و امکانی برا   آلترناتیو 

آیند تا با  و سفیدپوست گرد هم می   پوست سیاه که کارگران زن و مرد، کارگران    هنگامی شکنند؛  هویتی را می 

ه از شرایط  طبقاتی« خاص وجود دارد ک   ی نژادی مبارزه کنند. نوعی »غریزه ستم  و   سم سکسی استثمار طبقاتی و 

مستلزم ایجاد اتحادی ورای این    نیز   ای چنین مبارزه   شرایط و ای برای مبارزه علیه این  ، غریزه مادی آنان برخاسته 

  مارکسیستی، آگاهی کاذب افراد دگاه  در دی   . کند ی م را خنثی  چنین وحدتی    هر آگاهی کاذبی   . البته که هاست هویت 

ی ا به منافع عینی آنان است، در خالِل رونِد مبارزه   ربط ی ب و    بازنمایی کرده شده  تحریف   اشکالی که واقعیت را به  

ها و مذاهب گوناگون دوشادوش و به  و کاست از نژاد  ، یعنی زمانی که کارگران زن و مرد و  شود ی م متحول  متحد  

مبارزه   آنان   . کنند ی م مبارزه    دیگر یک همراه   همراه    برای  جز  چاره   هم به  ندارند  به  ای  بگیرند  یاد  حقوق  آنکه 

آمیز و کاذب خود را تغییر  و در نتیجه آگاهی تبعیض   احترام گذاشته، آن را به رسمیت شناخته   دیگر یک دموکراتیک  

به  ای نظری نیز  جنبشی که خودآموزی   ، [ 78] اتفاق افتد [  77] « عملی   ی جنبش »در    تواند ی م   واقعًاتغییر آگاهی  دهند.  

 مددش آید.  

 ؟ کرد   د ی با   چه   پس 

. اگر  است  ستم اجتماعی  موضوع  در مورد از جمله  سیاست مارکسیستی  ی پشتوانه  اجتماعی مارکسیستی  ی نظریه 

یا تحقیر    گرفتن ده ی ناد اجتماعی، ب(  - ی سیاس   الف( انقیاد/طرد/به حاشیه راندن   : ستم اجتماعی شامل این موارد باشد 

ریشه    ز ی هر چ های تحت ستم اجتماعی، و همچنین اگر ستم اجتماعی بیش از  گروه  مفرط گفتمانی و پ( استثمار  

انقیاد  باید در چهار سطح اتفاق بیفتد: مبارزه علیه    مبارزه علیه ستم اجتماعی   پس ،  طبقاتی داشته باشد   روابط در  

های  گروه الت اقتصادِی  مشک و دیگر  مفرط  علیه استثمار  مبارزه  گرفتن/تحقیر گفتمانی،  علیه نادیده مبارزه  سیاسی،  

نتایجی  )   کشان زحمت   ی همه معمول آن بر    علیه نتایج طبقاتی، از جمله    روابط تحت ستم و در آخر مبارزه علیه خوِد  

 دستمزدهای پایین، ناامنی اقتصادی و غیره(. این موارد نیاز به توضیح دارند.   چون هم 

مبارزه    مارکسیستی سیاست   هست  با  شامل  نیز  مبارزه   – ستم  دموکراتیک؛  با  یعنی  حقوق  حقوق  نقض  هم 

های  گروه   خاص آزادی بیان، آزادی اجتماعات و غیره و هم حقوق دموکراتیِک    چون هم   عمومی   دموکراتیک 
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هم امتیازاتی که در  تحت ستم. سیاست مارکسیستی همچنین شامل مبارزه برای کسب امتیازات مادی است،  

مبارزات    ن ی ا   ، ی ست ی مارکس  است ی ر س د [  79] . د و هم امتیازاتی که در مطالبات جزئی ن یاب مطالبات انتقالی تجسم می 

بارزه برای  اجزائی از م   ی مثابه به   –  ی ماد   ازات ی امت   کسب   مبارزه برای و    ک ی حقوق دموکرات کسب    برای مبارزه   ــ 

مبارزه و    طبقاتی   روابط القای   چنین  چهارچوب  می ای  در  برای  شوند درک  مبارزه  مارکسیستی  سیاست   .

ای که در آن زنان و دیگر  داری حاال باشد، و/یا سرمایه ای نیست که در آن دستمزدها کمی باالتر از  داری سرمایه 

اقلیتِیگروه  ستم،  های  تحت  کم   قرار  کمی  ستم  تحت  داخلیِ    تر بیش و کمی    گرفته تر  بوروکراسی  دولت،  در 

مبارزه برای کسب    سو با با وجود این سیاست مارکسیستی همیشه حامی و هم   یابند. ها و آکادمی حضور  اتحادیه 

 است.  به بردگی مزدی    دادن ان ی پا برای    بخشی از مبارزه   ی مثابه به   هرگونه امتیاز، 

و هم از    ستم اجتماعی   منشأ است؛ هم از نظر  ای طبقاتی  ستم در نهایت مسئله   ی مسئله   برای یک مارکسیست 

آن.  نظر   الغای  روزمره    که ی درحال چگونگی  کارگران    اصالحاتی   تواند ی م مبارزات  یا  زن  کارگران  شرایط  در 

مانده توسط  کشورهای عقب ستم بر    و حذف امپریالیسم )که   دپرستی ایجاد کند، الغای پدرساالری و نژا   پوست سیاه 

 داری در آن نیست.  ای ممکن است که سرمایه ( تنها در جامعه رد ی گ ی برم کشورهای پیشرفته را در  

ایجاد    هدفشان مبارزاتی باشند که  باید همیشه، چه در ساحت اندیشه و چه در سیاست، حامِی  ها می مارکسیست 

که    اند یی ها جنبش  ها حامی مارکسیست   مثاًل.  کنند ی م هم  چنین  ستم اجتماعی است، و   با دررابطه تغییرات مترقی  

های پایینی  زنان و کاست ورود  و خواستار حق  کنند  می مهاجران مبارزه  و    پوستان سیاه مسلمانان،  تبعیض علیه  با  

سیالیستی به معنای دقیق آن  این مبارزات، مبارزات سو   اگرچه   هستند،   [ 80] ( ها عبادتگاه   چون هم )   به اماکن عمومی 

بیان  مردم«    ور سخن » مفهوِم  .  نیست  مارکسیستی    قتًای حق لنین  در  اساسی  اصل  سیاست    بر   ی ی راهنما   و یک 

 مارکسیستی است: 

ی در  گر ستم هرگونه مظاهر خودسری و  که بتواند در مقابل    [ ای ]است سخنور توده [  سوسیالیست - ت ]مارکسیس » 

  صورت به این مظاهر را  ی ای که باشد جواب گوید، بتواند همه که روی داده و مربوط به هر قشر و طبقه  یی هرجا 

استثمار سرمایه  پلیس و  از خشونت  ارائه کند تصویری واحد  برای تشریح عقاید  ،  داری  از هر چیز جزئی  بتواند 

 ی توضیح اهمیت تاریخی جهانی مبارزه های دموکراتیک خود در برابر همه و نیز برای  سوسیالیستی و خواست 

 [ 81] « . پرولتاریا به عموم، استفاده نماید   ی طلبانه آزادی 
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متحد   را  جامعه  اکثریت  بر سازوکارهایی است که  متمرکز  مارکسیستی  مارکسیستی،  کند ی م سیاست  . سیاست 

ترامپ    دانلد   یا   مودی    نارندا گرایِیاکثریت با  در تضاد است    کاماًل  گرایی اکثریت   ن ی است؛ اما ا   [ 82] اکثریتی سیاست  

بنا شده است:   پایه سیاست هویتِی اکثریت  یا نژاد  جا  این   در که بر  اکثریت بر اساس مذهب )هندوها در هند( 

ای برای چنین تعریفی وجود ندارد. مشکالت  . هیچ مبنای عینی شوند ی م ( تعریف  متحده  ایاالت )سفیدپوستان در  

معلول این واقعیت نیستند که یک اکثریت هندو در مقابل یک اقلیت مسلمان، و یا اکثریتی    اساسًاهند و آمریکا  

نود درصد مردم    بًای تقر یعنی   – ها اکثریت  برای مارکسیست پوست وجود دارد.  سفیدپوست در برابر اقلیتی رنگین 

و یا فاقد  بسیار اندک    دارایی   با   کشان زحمت : یعنی  شوند ی م بر اساس روابط اجتماعی عینی تعریف    –  یک کشور 

ر، هندوها و مسلمانان،  ت ن یی باالتر و پا های  کاست   دپوستان، ی و سف   اهان ی شامل مردان و زنان، س که    هرگونه دارایی 

 :  د ی فهم ی م   طور ن ی ا خود مارکس اکثریت را    . است   ان« ی مهاجران و »بوم   ،  آن ساکناِن  گران ی و د   استرالیا   ی مردمان بوم 

اند. جنبش پرولتری  های اقلیت و یا به سود اقلیت بوده اند یا جنبش هایی که تاکنون صورت گرفته جنبش   ی همه » 

ترین قشر جامعه جای دارد،  جنبش مستقل یک اکثریت عظیم به سود اکثریت عظیم است. پرولتاریا که در پایین 

رسمی را    ی سراپای روبنای مرکب از قشرهای فوقانی که جامعه   که آن ی ب   قد برافرازد از جا برخیزد و    تواند ی نم 

 [ 83] « سرنگون گردد.   دهند ی م تشکیل  

حقوق    که این :  کند ی م بسیج    وسته ی پ هم ه ب که ذکر شد، سیاست مارکسیستی اکثریت را حول دو هدِف    طور همان 

دفاع از   ــ این دو سازوکار  .  نشود کسی استثمار    که این و    تا ستم از میان برود( )   رعایت شود دموکراتیک همگان  

یاری رساند  در هر کشور و در سراسر کشورها    کشان زحمت   ملِت  به ایجاد   تواند ی م   –  دموکراسی و مبارزه با استثمار 

است.   مشترک وجه یک    . این شوند ی م المللی است(. اکثریت مردم استثمار  ای بین کارگر در نهایت طبقه   ی )طبقه 

کارگر با    عنوان به . آنان  رند ی گ ی م زن تحت ستم قرار    عنوان به ، و  استثمار تحت کارگر   عنوان به کارگر    ی طبقه   زنان 

  ها، ت ی دال   ، پوستان سیاه مانند زنان،    ی اجتماع   ی ها گروه   که ی درحال   ن، ی همچن کارگران مرد وجهی مشترک دارند.  

  ی ها وه ی به ش   ی همگ   ی و افراد بوم   گرایان ، همجنس افراد دارای معلولیت مهاجران، پناهندگان،    ان، ی هود ی مسلمانان،  

در همه مشترک است    نچه (، آ نژاد   خاطر به   ی برخ   و   ت ی جنس   خاطر به   ی )برخ   رند ی گ ی قرار م   خود تحت ستم   خاص 

  ا ی زن    به دلیل   داشتن شغل . محرومیت افراد از  شود ی م نقض  ها  گروه   ی همه   ک ی حقوق دموکرات   که   است   ن ی ا 

. مثاِل زنان را فرض اند پوست اه ی س ی است که زن یا  مردم   ک ی نقض حقوق دموکرات ، نمایانگر  بودن   پوست سیاه 

ای که همچنین نسبت به زنان  بگیریم: زنان کارگر با مشکالت خاصی در جامعه طبقاتی روبرو هستند، جامعه 
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  رض تع کار نابرابر در خانواده، بار مضاعف کار بر دوش زنان،    م ی شامل تقس   مثاًل  مشکالت   ن گر هم هست. ای تبعیض 

و هم  اندیشه    هم در ساحت   ها باید و مارکسیست   [ 84] شود ی م   ره ی و غ   ی خصوص   ا ی   ی به بدن زنان در حوزه عموم 

میان زنان و مردان یک رابطه عینی از جنس شباهت/ارتباط    ی . رابطه کنند ی م ، و چنین نیز  به آن بپردازند   سیاست در  

، هر دوی  پیروان سیاست هویتی ها، برخالف  است، و همچنین یک رابطه عینی از جنس تفاوت، و مارکسیست 

 .  دهند ی م قرار    مدنظر این روابط را  

کار   وقت پاره  کارگر  عنوان به دارایی اندک که  یا تولیدکنندگان خرد با   [ 85] کارگران )از جمله نیمه پرولترها  ی همه 

. به  شوند ی م استثمار    دیگران  بعضی بیش از   که ی درحال ،  شوند ی م استثمار    –  سازند ی مکه اکثریت را   – (  کنند ی م 

به    (، اما بعضی شود ی م اتیک آنان نقض  )حقوق دموکر   رند ی گ ی م کارگران تحت ستم قرار    ی همه   ، همین ترتیب 

کلی    صورت به و زنان،    پوستان سیاه های پایین،  های کارگر، کاست . در میان توده بعضی به شکل دیگر شکلی و  

ید مدافع القای ستم باشند و  ها با . مارکسیست نند ی ب ی م های باالیی، مردان و سفیدپوستان آسیب  از کاست   بیش 

ران متعلق  به نمایندگی از کارگ   توانند ی م یا زنان    های پایین این ادعا را نفی کنند که تنها رهبران کاست   حال ن ی درع 

زن به کاست  و  پایین  بزنند ان  های  یا  سرکوب کاست   ی مسئله . همچنین  حرف  زنان  یا  پایین    پوستان سیاه های 

کارگر قبل و بیش از هر    ی طبقه   پوستان سیاه این را که زنان یا  بر سیاست طبقاتی ارجحیت داشته باشد.    تواند ی نم 

هایی که  که درون گروه   بپذیرند، چرا   توانند ی نم ها  مارکسیست تعریف کنند    پوستان سیاه چیز خود را با سایر زنان یا  

در  .  د دار کارگر وجود    ی طبقه و    ی حاکم طبقه عناصر    ( پوستان سیاه اند )مانند زنان و  یف شده بر اساس هویت تعر 

زنان،    یت اکثر   که   گرچه   ( وجود دارند، داران ن ی زم   ا ی )و/   داران ه ی و مسلمانان، سرما   ها ت ی دال  ، پوستان سیاه زنان،    ان ی م 

 و مسلمانان کارگر هستند.   ها ت ی دال   ، پوستان سیاه 

  ی طبقه   و سفیدپوستان همان منافع مردان    اساسًا  کارگر   ی طبقه   پوستان سیاه یا  ها، منافع زنان  از نظر مارکسیست 

 باشند، همگان افراد شغلی مولد و پربار داشته  ی ای است که در آن همه کارگر است. منفعت آنان در خلق جامعه 

آن احترامی    و هرکس   همه افراد برآورده شده نیازهای مادی و فرهنگی    رند، بهره ب از ثمره زحماتشان بیش از حاال  

در این  و نمود آن    شود می حمایت    همه   ک ی حقوق دموکرات از    جامعه   ن ی ر ا . د شایسته آن است   که کسب کند    را 

حق مشارکت   ره ی هب و غ نژاد، کاست، مذ   ت، ی جنس، مل   ت، ی هر جنس افراد از    امور جمعِی جامعه   ی ست که در اداره ا 

در    ؛ سازوکارهایی که سیاست مارکسیستی کلیت سازوکارهای طبقاتی است آماج    [ 86] . و اثرگذارِی یکسان دارند 

اجتماعی    های تحت ستم   کشان زحمت های خاصی از  که گروه سطح انضمامی همچنین شامل این واقعیت هستند  
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ی  زه . موضوع سیاست مارکسیستی مبار رند ی گ ی م قرار  نیز    )نژاد، جنسیت و غیره(   وسته ی پ هم به بر مبناهایی متعدد و  

همچنین    . موضوع سیاست مارکسیستی مبارزه با ستم است رودررو با استثمار طبقاتی، و از مجرای این مبارزه،  

 [ 87] : که کسل اشاره کرده   طور همان ع،  . در واق مبارزه مستقیم با ستم هم هست 

قتصادی و اجتماعی جامعه بر مبنایی  با دگرگون ساختن بنیادین بنیان ا های ساختاری و اقتصادی ستم  ریشه » 

از   بدون رود ی م ن  میا سوسیالیستی  تولید    حضوِر  .  برای کسب سود  استثمارگری که  اقلیتِی  ، هیچ  کند ی م طبقه 

 یمیان خود بر پایه   بندی طبقه ای برای اکثریت وجود نخواهد داشت که تن به جدایی و  اجتماعی یا مادی   ی انگیزه 

مجبور به رقابت   گر ی د   ی وقت دیگری دهند.    ی مؤلفه جنس، جنسیت، گرایش جنسی، قدرت، نژاد، زبان، مذهب یا هر  

نحوه ارتباط ما با    م، ی نباش   صرفه به مقرون از کودکان، غذا، آب و مسکن    ی دار مراکز نگه   ل، ی اشتغال، تحص   سر   بر 

 « . خوش تغییری اساسی خواهد شد دست   دیگر یک 

کار سرپرستا »  در محل  ما  لزوم که    ن  در صورت  و  باشند  شده  انتخاب  دموکراتیک    فورًا نیم  بتوا   نیز   به شکلی 

  آمیز در محل کار تارهای تبعیض از رف   توانند ی م استخدام،    ند ی فرا برکنارشان کنیم، عالوه بر نظارت دموکراتیک بر  

رسانه  بر  جمعی  کنترل  و  مالکیت  کنند.  را  جلوگیری  راه  آموزشی  نهادهای  و  نگرش   ی سو به ها  با  های  مبارزه 

که تنوع زیبای بشری هم آموزش داده شده و هم گرامی شمرده    کند ی م و تضمین    کرده  باز آمیز در جامعه  تبعیض 

اجتماع  تغییر شالوده  توده ای عمیق در جهان اقتصادی جامعه، دگرگونی - ی شود.  ایجاد خواهد  بینی و نگرش  ها 

 « کرد. 

افراد  ق  از جمله حقو دموکراتیک ) مقابله با نقض حقوق    به دنبال   ای پروژه رکسیستی در اصل  ما   پروژه سیاسی   یک 

واقعیت ستم اجتماعی    تواند ی م ای نه  . چنین پروژه است   پی الغای طبقه   در ای  و همچنین پروژه   ( تحت ستم اجتماعی 

طبقه و سیاست منطبق بر آن چشم پوشد. سیاست    اولویت بر    تواند ی م و نه    یاست مربوط به آن را نادیده گیرد و س 

آن   ترین ترین و شخصی ای از زندگی، از جمله خصوصی موکراتیک در هر حوزه تفکر و رفتار د مارکسیستی مدافع 

میان مردمی از  بین زن و مرد و    ای از روابط بر هر جنبه روح خالص دموکراسی باید    ها ارکسیست م از نظر  .  است 

 داری و چه ورای آن.  ، چه در جامعه سرمایه سایه افکند   گوناگون اقوام    ها و ، کاست نژادها 

های  عرصه   ی همه دموکراسی مردمی در    به معنی   عماًلکه    عنی همان سوسیالیسم ها، هدف )ی برای مارکسیست 

که روابط بین فعاالنِ    جهت   ن ی ا   از )  سیاسی است هم روشی    هدفی سیاسی است، و روش مبارزه (،  است   زندگی 

که سیاست مارکسیستی مدافع آن است  را  ای  مبارزه چندجانبه جنبش سوسیالیستی باید روابطی دموکراتیک باشد(.  
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و    های اجتماعی، با عملکردی دموکراتیک ، متشکل از تمام گروه کشان زحمت سازمان سیاسی سوسیالیستِی  باید  

نه به شکلی دگماتیک   زمان سازمانی است که مارکسیسم را این سا هدایت کند.  ، ملی و جهانی محلی در مقیاس 

های  و خود را مستقل از بخش   رد ی گ ی م راهنمایی در شرایِط عینی و انضمامی به کار    عنوان به که    اندیشانه و جزم 

 .  دارد ی م ه  ا مختلف طبقه/طبقات استثمارگر باقی نگ 

متفاوت و غیره( در  اجتماعی )یعنی نژاد، زبان، جنسیت  متفاوت  های  با پیشینه   افراد برای تضمین حضور    که ی درحال 

مارکسیستی  پایگاه  سیاست  هیئت سازمان   چون هم ) های  مارکسیستی،  مارکسیستی،    های  مجالت  تحریریه 

های مارکسیستی و غیره( از هیچ تالشی نباید  نشر ایده   باهدف   های مطالعاتی مارکسیستی، مدارس غیررسمی گروه 

ا  ه گروه   ی همه   وکمال تمام   نمایندگی فعلی جامعه،    ساماِن  به   با توجه ، بیهوده است اگر باور کنیم که  دریغ کرد 

سیسم  مارکسیستی افرادی را بگماریم که هیچ ربطی به مارک   یک سازمان   در رهبرِی  که این چنین  هم .  ممکن است 

. از منظر سیاست  است   ی ست ی ضد مارکس   کاماًلشان تعلق به فالن گروه تحت ستم باشد،  نداشته و تنها پشتوانه 

 . شکلش در بدترین    چنین کاری همان سیاست هویتی است   مارکسیستی، 

ای  ه و دالیت   پوستان سیاه را به رهبری زنان،  و غیره  خود    های ها، مجالت/روزنامه زمان سا   توانند ی نم ها  مارکسیست 

،  کنند ی م منافع خود را دنبال    پوستان سیاه یا  زنان«    ی همه بورژوایی بسپارند که زیر نقاب مبارزه برای » بورژوا یا خرده 

زن   دار ن ی زم دار سفیدپوست، یک ه یک سرمای  بر  پوست سیاه دار ترجیح یک سرمایه  چراکه سیاست مارکسیستی از 

در همین مقام    قًای دق که  یی گرا جنس هم  بر طلب جنگ  خواه در ارتشی اِل دگرجنس ژنر یک یا  مرد  دار ن ی زم یک  بر 

 .  زند ی م باز    د سر باش 

منافِع مربوط به  شکل جزئی    به یا    ، صرفًا  که سیاسیِ ضدستمی  ایدئولوژیک یا    ها به هرگونه دستور کاِرمارکسیست 

یا تولیدکنندگان خردِ  با امنیت شغلی نسبی  استادان دانشگاه  مثاًل)   دهد ی م را هدف قرار متوسطی«  »عناصر طبقه 

عادی متعلق به    و با توجهی ناچیز به تجارب زنان و مرداِن   اوها ی ج ان در    عمومًاکه    امور و منافعی ؛  نقد دارند   مرفه( 

 .  شود ی م کارگر دنبال    ی طبقه 

  ی طبقه   مبارزه به نفع مطالبات زناِنبرای  بورژوا(  - ه )بورژوا و خرد   ی پرولتر   ر ی غ به عناصر    توانند ی نم ها  مارکسیست 

چنین   کنند.  اعتماد  است کارگر  دیدگاه صحیح  این  با  معادل  جامعه اگرچه  که    نگاهی  داریِ  سرمایه   ی در یک 

نفع  هم به    تواند ی م بورژوایی    حقوق دموکراتیِک  کسب   آمیز در جهت ای موفقیت ، مبارزه متأخر   ی توسعه درحال 

  شدنش ل ی تبد از ترِس  ای را  چنین مبارزه بورژوازی    حال ن ی باا کارگران و دهقانان،    نفع   هم به تمام شود و  بورژوازی  
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  مالکیت بورژوایی رهبری نخواهد کرد. نقش رهبری در مبارزه برای حقوق دموکراتیِک با    پرولتری   ای مبارزه   به 

؛ عناصری  کارگر است   ی طبقه آگاهی طبقاتی در  عناصر دارای    ی بر عهده   اساسًاهای تحت ستم  زنان و سایر گروه 

. تنها به این دلیل که  د نیز متحد باشن   و سفیدپوستان   پوستان سیاه که با دهقانان فقیر متشکل از مردان و زنان،  

  صرف به زنان    نیز   ستم بر زنان مبارزه کند لغِو  برای    تواند ی م که عاملی که    گفت   توان ی نم زنان تحت ستم هستند  

و    است   و هم شامل زنان کارگری که هم شامل مردان    ی طبقه یعنی    نه عاملی طبقاتی؛ و    هستند   زن بودنشان 

 [ 88] . رد ی گ ی م ستم بر زنان را نیز بسیار جدی  

 چنین خالصه کرد:    توان ی م شعار سیاست مارکسیستی را  

 ستم اجتماعی نیز در کار نخواهد بود.   لغو نباشد،    اگر انقالبی سوسیالیستی در کار 

 اگر مبارزه علیه ستم در کار نباشد، به سرانجام رساندن انقالب سوسیالیستی آسان نخواهد بود.  

 سخن پایانی 

  ی نژاد   ی ها ت ی اقل   ِیت ی هو   است ی ممکن است مخالف س   ی حاکم طبقه کار در  محافظه   قًای عم   انات ی از جر   ی اگرچه برخ 

  است ی کل، س   ک ی   عنوان به   ی حاکم طبقه   ی اس ی و س   ی منافع بلندمدت اقتصاد   ی ، برا [ 89] باشند   ها ت ی اقل   ر ی سا   ا ی 

  ز ی پره  آن سیاسی نهفته پشت  - ی دستور کار نظر   که   ل ی دل  ن ی به ا   قًای دق   د، ی آ ی م   حساب به   ی د ی تهد   ندرت به   ی ت ی هو 

نهفته است، اگرچه    ی ت ی هو   است ی که پشت انواع و اقسام س   ای« نوع »نظریه است. آن    سم ی ال ی و سوس   سم ی از کمون 

  آن   ی برا   ی مهم   د ی حداقل چندان تهد   ا ی ،  « حاکمه واهمه دارد   ی ها از نبرد با قدرت »   ، داند ی م   « ی خود را »انتقاد 

دولتش(   دار ه ی سرما   ی طبقه )  هویتی  ایده   [ 90.] د ی آ ی نم   حساب به   و  سیاست  پشت  نهفته  های  ایده   مًای مستق های 

پیشتازان    هایی که قرار دارد؛ همان   ی حاکم طبقه هایی است که مورد حمایت  ایده و همچنین  است،    ی حاکم طبقه 

 .  کنند ی م ها را تعدیل و بازتولید  حمایت کرده، آن های حاکم  ایده   ی مثابه به ها  از آن متوسط )زن و مرد(    ی طبقه 

نیز    پایه شناسِی هویت رسمیت به   مبارزه کرد، سیاسِتبایست  می   ( گرا ه ی اتحاد )سیاست    م اکونومیس   با معضل   اگر 

که  بل   گرایی کنار گذاشته شود که لزومی ندارد که اتحادیه   طور همان   ، حال ن ی باا   کمی از معضل قبلی ندارد. دست 

سیاست    عنوان به های مترقی آن چیزی که  قرار گیرد، برخی از جنبه   )مبارزه بر سر قدرت(   طبقاتی   ی باید تابع مبارزه 

سیاست مارکسیستی با سیاست    . ضدیت دیالکتیکِیطبقاتی گردد   ی تابع مبارزه   تواند ی م   نیز   م ی شناس ی م هویتی  

 هویتی همین است.  



33 
 

های کوچکی از یک گروه تحت  )برای بخش   ی منابع ماد   ع ی که به توز   یی تا جا   ، ی ت ی هو   است ی س   یی نها   ی جه ی نت 

 تر کوچک یعنی بسیار    ، م ی کن ی م است که تصور    ی ز ی تر از چ خردتر و کوچک   ار ی بس   ا ی   ی منف   عمومًا   ، است مربوط  ستم(  

؛ سیاستی که مبارزه با ستم اجتماعی هم جزوی از  داشته باشد   تواند ی م   ی طبقات   است ی که س   ی ا یی نها   ی جه ی از نت 

تورم    زان ی متناسب با م   ی همگان با دستمزد   ی شغل برا   ش ی افزا   مثاًلقادر به    خود ی خود به   ی ت ی هو   است ی س .  آن است 

  است ی همگان ختم شود. س   ی برا   ی عموم   ی خدمات بهداشت و    ی به آموزش عال   ی دسترس به    تواند ی نم   مثاًل  ا ی   ست، ی ن 

قرار    هرکدام که    است   ی ب ی رق   ی ها به گروه و معتقد  خاص    ی و مربوط به گروه   ی جزئ  ی است ی س   که یی ازآنجا   ، ی ت ی هو 

سهم  دستاوردش    ک ی از    ی است  ببرند،  اعضا   ی برا   اواًلکل  ستم   ک ی   ی همه   ی همه   ی برا   ًای ثان و    ده ی د گروه 

از    ی کوچک   ی ها اگر گروه   ی است. حت   خرد   بسیار   ( شان نوع جایگاِه اقلیتی نظر از  صرف ) جامعه    یک   کشان زحمت 

  ی ت ی هو   است ی (، س شوند مالحظاتی  شغلی یا    ی ه ی مشمول سهم   هایی گروه   مثاًلبرند )   ی سود   ی ت ی هو   است ی مردم از س 

  ی برا را  قدرت آن    ن ی پراکنده و بنابرا   ( برابرند   ی دار ه ی با سرما   تشان ی در ضد   ش ی اعضا   ی همه که  ) کارگر را    ی طبقه 

هویت اصلی سیاست    . کند ی م   ف ی تضع   ی دار ه ی نظام سرما   ت ی کل   ه ی عل   ی طبقات   ی مبارزه   و   تر بیش کسب امتیازات  

 تضعیف سیاست طبقاتی است.  هویتی  

ای علیه  مبارزه   زمان هم و غیره باید    نظام کاستی ، تبعیض مذهبی،  سکسیسم مبارزه برای رهایی از نژادپرستی،  

و    سکسیسم از آن. این به آن معناست که باید علیه نژادپرستی،    داری باشد، و بسیار فراتر و سرمایه   طبقاتی   روابط 

الغای روابط طبقاتی    غیره مبارزه کرد، حتی اگر چنین  بسیاری از سازوکارهای نهفته پشت ستم    فورًاباشد که 

 اجتماعی را از میان ببرد. 

رای سوسیالیسم تماِم آثار  داری است، صرف مبارزه ب تا جایی که ستم اجتماعی دارای استقاللی نسبی از سرمایه 

. الزم است  میان نخواهد برد   از های نژادی و زنان را  از جمله نگرش غیردموکراتیک به اقلیت   ستم اجتماعی 

متحد شوند:    میانشان مشترک است چه  دهقانان( حول آن   مثاًل)   « خود استثمارگر کارگران و تولیدکنندگاِن خرد » 

اتحاد  .  رند ی گ ی م تحت استثمار قرار  کار یا محصول نیروی کارشان(  فروشندگان نیروی    ی مثابه به )   که این یعنی  

شکل  طبقاتی   واقعیت  این  حول  باید  نیز  همچنین  خرد  تولیدکنندگان  و  کارگران  که   کارگِر  ی مثابه به گیرد 

کارگران و تولیدکنندگان خرد، یعنی تمام    ی همه   بًای تقر .  اند ی اجتماع تحت ستم  ، دهقان دالیت و غیره  پوست سیاه 

استثمار،   تبعیض سنی،    ی نوع به افراد تحت  اجتماعی نیز هستند:  نژادپرستی، فرقه سکسیسم تحت ستم  گرایی  ، 

اشکاِل متفاوتی از ستم را تجربه    کارگران متفاوت   که ی درحال یک( و    ه مذهبی و غیره. )نگاه کنید به جدول شمار 
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بیان دیگر،    نقض است:  یک چیز    ستم حاکی از آن است   اشکال   ی همه ، آنچه  کنند ی م  حقوق دموکراتیک. به 

سنی،   تب سکسیسم تبعیض  نمونه ،  مذهبی  نقض عیض  از  متفاوت  حقوق    هایی  از  هستند.  دموکراتیک  حقوق 

 ها باید دفاع کرد.  انسان   ی همه دموکراتیک  

دارد که   با سیاست هویتی  تفاوت بسیاری  اقشار    ( همبستگی طبقاتی   ی جا به ) ش  بر اساس سیاست مارکسیستی 

داده و میان    شکل های جداگانه خود را  منافع متفاوتی داشته، باید سازمان   دیدگان کارگر و ستم   ی طبقه مختلف  

ای مشترک بر اساس منافع مشترک در کنار منافع خاص  مبارزه   ها مدافع مارکسیست .  برقرار کنند خود اتحادی  

ی کارگری و  ا احزاب توده   یافته توسط ای سازمان ه هستند؛ مبارزه های پایینی و غیر و زنان، کاست   پوستان سیاه 

کارگری اتحادیه  ستم   که   های  تمام  بر  ها علیه  که  طبقاتی  ،  رود ی م کارگران    ی همه یی  استثمار  علیه  همچنین 

 . جنگد ی م 

ی آکادمیک  بحث اهتمام به یک فنجان قهوه یا  ی دغدغه  بی نوشیدِن چون هم  دفاع فکری و سیاسی از مارکسیسم 

نوشیدن قهوه و تقویت    ، اگرچه نیست   ستتر در فالن کلمه یا معانی م ها در مورد ظرایف این فلسفه  ی ا دانشکده با هم 

در جهت اولویت بخشیدن    ای دائم مارکسیستی باشد! نیاز به مبارزه   بخشی از فعالیت   تواند ی م ز  های مباحثه نی مهارت 

ها از است. این عرصه   های مبارزاتی در تمامی عرصه   به طبقه و سیاست طبقاتی )از جمله ضدیت با امپریالیسم( 

آنتاگونیسم و ضدیتی فعال و    یعنی   دفاع از مارکسیسم   [ 91.] ( )آلتوسر   شود را نیز شامل می   اندیشه   ی جمله عرصه 

که مارکسیسم نیست/ضد مارکسیسم است، از جمله در اشکال ناخودآگاه    چه هرآن   –  رحمانه ی ب و نقد   – آگاهانه  

  ی در جامعه مترقی    ی طبقه در خدمت روشنگری و سازماندهی    مًای مستق که    آن. دفاع از »دکترین مارکسیستی 

   . جویانه ستیزه است    عملی [  92] )لنین(   مدرن است« 

ای مارکسیستی، شاید مستلزم تغییری در  آنها به شیوه بررسی ستم اجتماعی و استثمار طبقاتی و رابطه متقابل  

،  کاستی  نظام - د نژادپرستی، فمینیسم، ض - د ض جریان  چون هم  در حال حاضر انبوهی از اصطالحات  زبانمان باشد. 

چیزی به اسم    مثاًلربطی به سیاست هویتی دارند. تصور بر این است که    ش ی وب کم و غیره وجود دارد که همگی  

  ی نوع به فمینیسم وجود دارد و عقاید مارکسیستی در مورد زنان بخشی از فمینیسم است. در واقع گویا پای اعتقاد 

به    اصاًلف  مارکسیستی این است: فمینیسِم صر   سؤال   حال ن ی باا .  ها« در میان باشد آمیز ایده مسالمت زیستی  »هم 

چه معناست؟ دیدگاه مارکسیستی نسبت به فمینیسم بسیار از دیدگاه لیبرال نسبت به آن فاصله دارد؛ در دیدگاه  

(  [ 93] برد ی م در آن معنایی که گیمنز به کار    مثاًلمارکسیستی، تنها چیزی که ممکن است فمینیسم مارکسیستی ) 
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:  واحدند ها بخشی از یک چیز  این   ی همه نژادپرستی مارکسیستی و غیره است، و  - د ض   ریان و به همین منوال ج 

ی  م ها سه چیزی به اسم فمینیسم وجود داشته باشد که مارکسیست   تواند ی نم مارکسیسم. برای یک مارکسیست  

چیزی  حزبی دموکرات یا    ه اند ب ها بخشی از آن . این ایده که فمینیسمی وجود دارد که مارکسیست در آن دارند 

میان    تر بیش داری است، حال با کمی برابری  که هدفش توجیه و بازتولید سرمایه   ختم خواهد شد   شبیه به آن 

ای وجود دارد که بخشی از خود  ها و نژادهای مختلف و غیره. برعکس، این ایده که فمینیسم مارکسیستی جنسیت 

جمعی    ی تالش خواهد رسید: )   از جایی به بعد، به مقصدی متضاد قبلی مارکسیسم است، به مقصدی بسیار متفاوت و  

سرمایه   ( ی سو به  علیه  پرولتری  سوسیالیستی  جنبش  و  یک  مقیاس داری  در  اجتماعی  ستم  اشکال  های  انواع 

باید   جنسیتی  و نابرابری  تبعیض جمله مقیاس جهانی. مبارزه واقعی و مداوم برای نابودی نژادپرستی،  گوناگون، از 

علیه ستم اجتماعی،    وسعت دامنه و شدت مبارزه اگر  از سیاست هویتِی مربوط به نژاد، جنس و جنسیت فراتر رود:  

که از نظر کیفی بسیار    خواهد انجامید ای  رود، به مبارزه ب )یعنی از سرحدات سیاست هویتی( فراتر    ی معین از حد 

 .  شود ی م . اینجاست که قانوِن تبدیل کمیت به کیفیت وارد  تفاوت است: مبارزه برای سوسیالیسم م 

هست میان این    تفاوت بسیاری است. به بیان دیگر  کم  بورژوایی بسیار    ی مارکسیسم با سیاست هویت   مشترک  وجه 

تفاوت )یا همان سیاست هویتی( و سیاست مارکسیستی یا سیاست  مبتنی بر    اما این تفاوت میان سیاسِت.  دو 

ربط به هم نیستند  : این دو سیاست بی [ 94] برد ی م یی که هاروی به کار  طبقاتی، تفاوتی دیالکتیکی است در معنا 

ستم  - های ضد . مارکسیسم، از جمله ایده دارند های مهمی  ، اما تفاوت ( میانشان هست )و بنابراین وجوه مشترکی  

ایده   ای آن، مجموعه  است.  از  آن سیا هایی مشخص  جمله  از  را،  هویتی  نام   که   چه ست  و    به  جریان  فمینیسم 

اعمال  نژادپرستی  ضد  ایده مجموعه  ،  شود ی م شناخته و  از  ایده   . برد ی م ها پیش  دیگری    های مارکسیستی و این 

هایی که جامعه  دو نوع ایده وجود دارد: ایده  اساسًامرتبط به منافع طبقاتی خاصی است.  سیاست هویتی هر کدام  

به  هستند.  منافع کارگران    مبنای بر    آن هایی که در پی به چالش کشیدن اساسی  و ایده   کنند ی م بورژوایی را توجیه  

 های بورژوایی و سوسیالیستی.  بیان دیگر، همان دیدگاه 

  توان ی نم خود به وجود آورده باشند    های کارگر در همان جریان نهضت حال که از ایدئولوژی مستقلی که خود توده » 

حد وسطی    سوسیالیستی. ی یا ایدئولوژی  : یا ایدئولوژی بورژوای تنها انتخاب ممکن این است   ، میان آورد   حرفی به 

ای که تضادهای طبقاتی آن را  در جامعه   عمومًاو    آورد نمی  وجود  ایدئولوژی »سومی« را به بشر    را ی ندارد؛ ز وجود  

هرگز   هم  از  یا    گونه چ ی ه گسیخته  غیرطبقاتی  طبقات ایدئولوژی  هرگونه    ی ا ی فرا  بنابراین  نیست.  ممکن 
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از آن حتی به شکلی بسیار حداقلی به معنای تقویت    جستن  کناره ایدئولوژی سوسیالیستی، هرگونه    شمردن  کوچک 

 [ 95] « . ایدئولوژی بورژوایی است 

 : د ی گو ی م   [ 96] لنین در جایی دیگر 

علوم رسمی و    ی همه معناست.  طرف« بی طبقاتی است، علوم اجتماعی »بی   ی ای که مبتنی بر مبارزه در جامعه » 

امان علیه این بردگی کرده  مارکسیسم اعالن جنگی بی   که ی درحال ،  کنند ی م لیبرال به شکلی از بردگی مزدی دفاع  

داران  کارخانه سفیهانه است که از  همان قدر    که بر بردگی مزدی بنا شده ای  طرفی علمی در جامعه است. انتظار بی 

 «طرفی داشته باشیم. و تقلیل سود سرمایه انتظار بی دستمزد کارگران  افزایش    ی در مسئله 

تفکر بورژوایی تعلق دارند. فمینیسم مارکسیستی،    ی به حوزه   کاستی   ضد نظام ضدنژادپرستی و    جریان   فمینیسم، 

به حوزه تفکر  ، مارکسیسم،  کالم ک ی مارکسیستی، در    کاستی   ضد نظام   جریان   ضدنژادپرستِی مارکسیستی و جریان  

و  هستند د. در فمینیسم تمایز اساسی در جامعه میان مردان )که هم شامل صاحبان ثروت ن سوسیالیستی تعلق دار 

که هم شامل صاحبان ثروت هستند و هم شامل افراد فاقد هرگونه  هم شامل افراد فاقد هرگونه دارایی( و زنان ) 

و سفیدپوستان است، بدون    پوستان سیاه ضدنژادپرستی تمایز اصلی میان    جریان   در   . شود ی م در نظر گرفته  (  دارایی 

های باالیی  ست میان کا ، تمایز  کاستی   ضد نظام   جریان   شان. به همین ترتیب در میان جایگاه طبقاتی تفاوتی  هیچ  

ای تحت استثمار است.  ای استثمارگر و طبقه برای مارکسیسم تمایز اصلی میان طبقه   های پایینی است. و کاست 

نظریه  در  بورژوایی یا بورژوایی است.  ضدنژادپرستی مارکسیسم نیست، پس ایدئولوژی خرده جریان  اگر فمینیسم و  

در  ای.  توده   های انقالبی ، قدرت دولت، استثمار و جنبش مادیت منهای  است  سیاست هویتی بحث بر سر ستم  

  عالوه به فمینیسم مارکسیستی و غیره( بحث بر سر ستم است    مثاًلستم اجتماعی )   ضد   های مارکسیستِیجریان 

شامل    تواند ی م شامل دومی باشد، دومی    تواند ی نم ای. اولی  های انقالبی توده ، قدرت دولت، استثمار و جنبش مادیت 

باشد، اما یک فمینیست، یک فعال    کاستی   ضد نظام فمینیست، ضدنژادپرستی و    باید اولی باشد. یک مارکسیست  

نیازی نیست که  پیرو سیاست هویتی هستند،    صرفًاو غیره، یعنی کسانی که    کاستی   ضد نظام ضدنژادپرستی و  

  خوش دارد که دریایی از تفاوت نهفته است، دریایی که سیاسِت مبتنی بر تفاوت    جاست این مارکسیست باشند.  

یا    اش نادیده  فمینیسم  حتی  ضدسرمایه جریان  بگیرد.  یا    تواند ی م داری  ضدنژادپرستِی  جریان  فمینیسم 

داری  ر سرمایه بلکه معتقد به ایجاد تغییراتی د داری ندارد،  به فراروی از سرمایه اعتقادی  ای باشد که  ضدنژادپرستی 

 نه فراروی از آن. ،  نامد ی م داری  چیزی است که خود نقد سرمایه بر اساس آن  
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تا زمانی که  میان برداشته شود. فمینیسم هست    توانند قائل به این باشند که فمینیسم باید از ها نمی مارکسیست 

  سم ی ن ی تصور کرد که فم   د ی نبا باشد.    این فمینیسم جزئی از    تواند ی نم جامعه بورژوایی هست. اما فمینیسم مارکسیستی  

  ب، ی ترت   ن ی به هم   . را   یی بورژوا   ی ها دگاه ی د  و هم   رد گی ی را در بر م در مورد زنان   ی ست ی مارکس   ی ها دگاه ی د هم  لزومًا  

چ   د ی نبا  که  کرد  فم   ی ز ی تصور  روش  نام  اساس   ی برا   ی ست ی ن ی به  مشکالت  جنبش    ی حل  و  دارد  وجود  جامعه 

تی و سایر اشکال  ضدنژادپرس   جریان   ی درباره   باشد.   ی ست ی ن ی از آن جنبش فم   ی واند بخش ت ی فقط م   ی ست ی مارکس 

 قضیه به همین منوال است.  سیاست هویتی هم  

  سؤال دیگر پیروان سیاست هویتی( به این    ی همه )و    ضدنژادپرستی فعاالن  ها و  فمینیست   ی همه اجازه بدهیم  

  باید ، اشکال ستم هستند؟ اگر نیستند  ی همه ری و دا طبقاتی، از جمله سرمایه  روابط پاسخ دهند: آیا مخالف حذف 

نباشند، چرا که آن  روشن و مستقیم بگویند که نیستند   و به دنبال به انحصار در آوردن ایده عدالت اجتماعی 

و  شان، هم در نظریه  سیاست هویتی و    کنند ی م تصور    چیزی است که   تر از ین ایده، بسیار وسیع ا »اجتماعی« در  

جدی با    چنین سیاستی از مشغولیت   چرا که   از آنچه حاضرند به آن صحه گذارند؛ هم در عمل، بسیار محدودتر  

اگر هستند، باید توضیح دهند که ارتباط علی میان استثمار طبقاتی و ستم اجتماعی  .  زند ی م طبقه سر باز  موضوع  

دستور کاِر سیاسی  به    خواهند ی م و چگونه    ، که آیا به اولویت استثمار طبقاتی معتقدند یا خیر نند ی ب ی م ا چگونه  ر 

 .  جامه عمل بپوشانند تثمار و ستم  مبنی بر فراروی از اس 

ای است که برای حقوق دموکراتیک، از جمله حقوق  طبقاتی )سیاست مارکسیستی( پروژه   ی پروژه   که یی جا ازآن 

  که این   به   با توجه ، و  کند ی م اشکال آن مبارزه    ی دموکراتیک مردم تحت ستم و همچنین الغای طبقه در همه 

سیاست هویتی چنین است که هست )یعنی سیاستی مبتنی بر به رسمیت شناختن و غیره برای گروهی خاص، و  

سیاست طبقاتی  است که    روشن   (، پس هی خاص، و زیر زیرگروهی خاص و خالصه »اشخاص« الی آخر زیرگرو 

د. آنان موافق نخواهند  نخواهند بو این حرف  سیاست هویتی موافق    داران طرف   قطعًا.  است   بر سیاست هویتی ارجح 

بود که مارکسیسم زمین تا آسمان با سیاست هویتی، با سیاست ضد ستمی که با طبقه بیگانه است و هدفش  

همان پاسخی    . پاسخ مارکسیستی به چنین افرادی دارد تفاوت    [ 97] گزینِی پروژه طبقاتی است جای تضعیف و    عمومًا

 [ 98] : اش داد است که مارکس به منتقدان بالفعل و بالقوه 
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از هر  »  نقد  داوری  من  از  استقبال    واقعًابرخاسته  اما  کنم ی م علمی  افکار   اصطالح به های  داوری پیش   ی درباره ، 

رانسی را چراغ راه خود  ام، امروز نیز مانند گذشته کالم آن مرد بزرگ فلو عمومی، که هرگز در برابر آن تسلیم نشده 

 « بگویند!   خواهند ی م راه خود را پی گیر و بگذار مردم هرچه    : قرار خواهم داد 

 پیوست شماره یک 

 سیاست هویتی   فرمول 

به اجزایی جدا از هم تقسیم  عینی ببینیم که سیاست هویتی چطور جامعه را به شکلی مخرب    صورت به جالب است  

 . برای این کار کمی جبر الزم است.  کند ی م 

تعداد شی    rاز  های ممکن  تعداد ترکیب   امکان یافتن اینجا یک فرمول جبری برای ترکیب داریم. این فرمول به ما  

باشیم(. مثل این است    ا ی اش  قرارگرفتن )بدون آنکه نگران ترتیِب   دهد ی م را  ا ی اش تعدادی از  nای از میان مجموعه 

  کهاین . یا  n  ،15است و    r 2جا  این   توان درآورد. در نفره می  2نفره چند گروه   15که بپرسیم از میان گروهی  

اند، چه تعداد گروه متشکل  نوع از افرادی که بر اساس هویتشان تعریف شده  15بپرسیم از میان جمعیتی متشکل از  

 انتخاب کرد.   توان ی م مرد سفیدپوست و مرد مسیحی(    مثاًلهویت )  2از افرادی با  

 فرمول این است: 

n!  

_________  

r! (n -r)! 

های موجود(  ما یعنی تعداد کل هویت   موردبحث )که در موضوع    ا ی اش مساوی است با تعداد کل    nدر این فرمول  

)که نماد فاکتوریل    ! ( و 2ها )که در مثال ما مساوی است با  های میان هویت مساوی است با تعداد ترکیب   rو  

)   ضرب حاصل است(   است  آن  زیر  صحیح  اعداد  تمام  با  صحیح  عدد  با    3فاکتوریل    مثاًلیک  است  مساوی 

6 =1 ×2 ×3 ) 

: سفیدپوست، بزرگسال، مرد،  م ی کن ی م انتخاب    را   گر ستم   ی از دسته زگردیم. این گروه از افراد  به ستون دوم جدول با 

با حداقل    م ی خواه ی م .  n= 6خواه و سالم. پس  مسیحی، دگرجنس  از افرادی  بدانیم که چه تعداد گروه متشکل 

است.  2 فرمولمان،   هویت ممکن  اساس  تعداد گروه 6! ÷ [ 2!  ( 6- 2]!) = 15  بر  با حداقل  .  افرادی  از  های متشکل 

 تاست.   15هویت،   2
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به   اگر فرد مجاز  تا    1داشتن  حال  باشد، چند گروه خواهیم داشت؟   6یا چند هویت، حداکثر  .  گروه  63هویت 

دیده انتخاب  ، زن و غیره( از گروه ستم پوست سیاه   مثاًلهویت )  5اگر    . متفاوت خواهیم داشت   گر ستم گروه   63

دیده،  باشند و هم ستم   گر ستم ها هم  اگر اجازه دهیم بعضی گروه و    گروه دیگر خواهیم داشت   63هم  جا  این   کنیم، 

است. اما البته سیاست هویتی خوِد جبر را    واهیم داشت. جبِر سیاست هویتی این های هویتی بسیار دیگری خ گروه 

 [ 99] . نامد فاقد هرگونه عینیت می نیز ابزاری برای ستم، برساخت اجتماعی و  

 

که در لینک زیر یافت    Raju Dasاز    Identity Politics: A Marxist Viewای است از ترجمه حاضر ی * مقاله 

 شود: می

https://digitalcommons.fiu.edu/classracecorporatepower/ 

 

 ها یادداشت 
»سیاست مبتنی بر هویت«، »سیاست هویتی« یا »سیاست هویت« ترجمه    Identity Politicsهای اخیر واژه  در سال   [. 1]

که در این متن این نوع  جایی ، با این حال ازآن هاستهمه دیگر ترجمه شده است. معتقدم »سیاست مبتنی بر هویت« گویاتر از  
کنم تا شود، از واژه »سیاست هویتی« استفاده می سیاست در نسبت و تقابلش با سیاست مارکسیستی و طبقاتی بررسی می 

 ـ مترجم  درک نسبت آن با »سیاست طبقاتی« تسهیل گردد

[2]. common ground   

[3]. Lancaster, R. 2017. ‘Identity politics can only get us so far’. Jacobin. Retrieved 

from:  

https://www.jacobinmag.com/2017/08/identity-politics-gay-rights-neoliberalism-

stonewall-feminism-race  

[4]. Kruks, S. 2001. Retrieving Experience: Subjectivity and Recognition in Feminist 

Politics. Ithaca: Cornel University press.  

انتخابات فدرال ایاالت متحده آمریکا اشاره  دونا برزیل در تحلیل خود از    [. 5] نامزدی ناموفق هیالری کلینتون در آخرین 
اند. »آنان معتقد بودند که هیالری بیش از حد  کند که دانشجویانش در دانشگاه جورج تاون بسیار از سیاست هویتی گریزان می

های  در عوض برای جذب مردم بر اساس دغدغه   شان وقت گذاشته وبرای جذب مردم بر اساس نژاد، جنسیت یا گرایش جنسی 
 نابرابری درآمدها و تغییرات اقلیمی«. نگاه کنید به:  چون هم هایی واقعیشان همت چندانی به خرج نداده؛ دغدغه 

https://digitalcommons.fiu.edu/classracecorporatepower/
https://www.jacobinmag.com/2017/08/identity-politics-gay-rights-neoliberalism-stonewall-feminism-race
https://www.jacobinmag.com/2017/08/identity-politics-gay-rights-neoliberalism-stonewall-feminism-race
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Harrop, F. 2019. ‘Identity politics are a dead end’. RealClear Politics; 

https://www.realclearpolitics.com/articles/2019/10/22/identity_politics_are_a_dead

_end_141552.html  

کند تمایز اساسی در جامعه نه تمایزی طبقاتی، که تمایز میان زنان و  اگر فردی به مخالفت با زنی برخیزد که ادعا می   [. 6]
ربطی  اش ایده مثابه فردی است که مردان است، مخالفت فرد علیه این زن به دلیل زن بودنش نیست، بلکه مخالفت با وی به 

نافع طبقاتی پیوندهایی محکم برقرار  ها و ممیان ایده  کارگر )هم شامل زنان و هم شامل مردان( ندارد. قطعاً  یبه منافع طبقه 
 رجوع کنید به:  ه است. در این بار

Das, R. 2019a. ‘Revolutionary theory, academia and Marxist political parties’, 

Links: International Journal of Socialist Renewal; http://links.org.au/revolutionary-

theory-academia-marxist-political-parties  

[7]. Michel Foucault, Ernesto Laclau and Chantal Mouffe 

مستقل از روابط طبقاتی و بنابراین مبارزه با ستم و مبارزه    از نظر آنان امر سیاسی مستقل از امر اقتصادی، روابط غیرطبقاتی
 اند. بنگرید به: طبقاتی، مبارزاتی مجزا از هم 

Wood, E. 1990. The retreat from class. London: Verso.  

بسیار    قدرت علی کند  ی خود و دیگران فکر و احساس می چه فرد دربارهسوبژکتیویته به معنای این اعتقاد است که آن  [.8]
 . عظیمی دارد

 شود. این افراد بعضی اوقات به اشتباه چپ معرفی شده و فعالیتشان در راستای عدالت اجتماعی تلقی می [. 9]

[10]. Crenshaw, K. 1989. ‘Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A 

Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and 

Antiracist Politics.’ University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989 , Article 8. 

Available at: https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8   

جا کامالً  طور که در ادامه متن خواهیم دید، مفهوم طبقه در این گنجانند اما، همان گاهی طبقه را هم در این ماتریس می [.  11]
 . شودمی اش تهی از محتوای واقعی 

های دیگر نیز از او تاثیرپذیرفته  هایی از این ماتریس به عینه در شکلی که آدامز تعریف کرده پیاده شده، بخش بخش [.  12]
 است. نگاه کنید به:  

Adams, M., Bell, L. A., and Griffin, P. eds. 2007. Teaching for diversity and social 

justice (2nd ed.). London: Routledge/Taylor & Francis. 

https://www.realclearpolitics.com/articles/2019/10/22/identity_politics_are_a_dead_end_141552.html
https://www.realclearpolitics.com/articles/2019/10/22/identity_politics_are_a_dead_end_141552.html
http://links.org.au/revolutionary-theory-academia-marxist-political-parties
http://links.org.au/revolutionary-theory-academia-marxist-political-parties
https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8
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 برای اطالعات بیشتر در مورد تبعیض علیه کودکان نگاه کنید به: [. 13]

Young-Bruehl, Y. 2012. Childism: Confronting Prejudice Against Children. New 

Haven: Yale University Press. 

فرض کردن اندیشه است؛ بسیاری بر این    اییابد. یکی از این اشکال منطقه گرایی در اشکال متفاوتی بروز می منطقه [.  14]
یافته مربوط  های او و مارکسیسم نیز لزوما اروپامحور بوده و به جهان کمترتوسعه باورند که مارکس اروپایی بود و بنابراین ایده

 ی این نگاه مثال رجوع کنید به: شود. درباره نمی 

Chibber, V. 2013. Postcolonial theory and the spectre of capital. London: Verso . 

نگرند.  تری می یافته )حداقل از نظر فرهنگی( با دیده مثبتای کامال منفی و به کشورهای کمترتوسعهبرخی حتی به اروپا به دیده 
این نوع نگاه عموما مخصوص به جریان پسااستعماری است که ایگلتون آن را »وزارت امورخارجه پست مدرنیسم« مینامد  

های  هایی از مارکس«( با این حال باید توجه داشت که بسیاری در سنت اروپایی ایده کتاب »پرسش  10ید به فصل  )رجوع کن
آن  میگیرند.  نادیده  را  جهانی  جنوب  رویکردی  فکری  که  »استعمارزدایی«،  برای  محدود  تالشی  نه  است،  ضروری  چه 

تمام نقاط جهان باید مورد توجه قرار گیرند، در حالی که باید به این  های معتبر از  هاست: ایده انترناسیونالیستی نسبت به ایده 
ها گذاشته باشد، گاه مثبت و گاه  ها از نظر جغرافیایی ممکن است تاثیراتی بر آن ایده آگاه باشیم که خاستگاه ایده   نکته کامالً

که با توجه به شرایط محیط جدید بازبینی  رسند، شاید الزم باشد  ها به جایی دیگر می منفی. همچنین هنگامی که این ایده 
 شده و تغییراتی یابند. 

و تعامل میان نژاد و    (G)، جنسیت  (R)حاصل جمع تأثیرات نژاد    (S)شود  به بیان دیگر رنجی که او متحمل می [.  15]
 S=R+G+R*Gجنسیت است: 

)مثال زنان و مردان، نژادهای مختلف(    های اجتماعی متفاوتی استکارگر متشکل از گروه   یدر کشوری مشخص، طبقه[.  16]
 ها مورد استثمار قرار گیرند. که بعضی از آنان ممکن است کمی بیش از دیگر گروه 

[17]. Cassell, J. 2017. ‘Marxism vs Intersectionality’ 

http://marxist.ca/article/marxism-vs-intersectionality   

نیکزاد زنگنه در سایت نقد اقتصاد    یتر با عنوان »مارکسیسم در برابر اینترسکشنالیتی« به ترجمه این مقاله پیش ]مترجم:  
 سیاسی منتشر شده است: 

https://pecritique.com/2018/12/03  [ 

http://marxist.ca/article/marxism-vs-intersectionality
https://pecritique.com/2018/12/03
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گزینه، یکی را    71اکنون میتوانند از میان  ی موفق فیسبوک در آمریکا، کاربران فیسبوک در بریتانیا نیز  پس از تجربه [.  18]
 ؛ از جمله آسکشوال، چندجنسیتی و جنسیت سوم. بنگرید به: عنوان جنسیت خود انتخاب کنندبه

Williams, R. 2014. Facebook’s 71 gender options come to UK users. The Telegraph. 

Retrieved from: 

https://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10930654/Facebooks-71-

gender-options-come-to-UK-users.html  

 ی اینترسکشنالیتی: درباره   Science and Society (2018)نامه بنگرید به ویژه [. 19]

Science and Society 2018. Symposium on intersectionality. Vol. 82, No. 2, 248–291   

گوید: »گوهر انسان انتزاعِ ذاتیِ هر فرد نیست، بلکه مجموع روابط  (، تز ششم می 1845مارکس در »تزهای فویرباخ« )  [. 20]
 ت.« اجتماعی اس

Marx, K. 1845. Theses on Feuerbach. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm   

 رجوع کنید به:   [. 21]

Hill-Collins, P. (1990). Black Feminist thought in the Matrix of Domination. In P. 

H. Collins (Ed.), Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and Politics 

of Empowerment (pp. 221-238). Boston: Unwin Hyman. 

[22]. Situated knowledge 

در سال  ]مترجم:   واژه  )عینیت   1988این  ابژکتیویته  مفاهیم  با  تقابل  در  آمریکایی  فمینیست  هاراوی،  دونا  و  توسط  گرایی( 
   .[ ای غالب در گفتمان فمینیستی تبدیل شدگرایی مطرح شده و از آن پس به واژهنسبی

[23]. Subjugated knowledge 

فوکو از مفهومی به نام دانش تحت انقیاد استفاده میکند. او معتقد است وقتی شیوه فکر کردن و فهم ما »موضوع«  ]مترجم:  
(  1980کتاب قدرت/دانش ) 82شود. او در صفحه شود، این دانش از گفتمان جریان اصلی کنار گذاشته می فرهنگ مسلط می 

 نویسد: می

های سطحی، که در  اعتبار شده چون کافی نبوده را فهمید: دانش میشود کل مجموعه دانشی که بی با دانش تحت انقیاد  »
از خالل ظهور مجدد این    ... تر از سطح مورد نیاز شناخت یا علمی بودن مراتب دانش قرار میگیرند، جایی پایین پایین سلسله 

که شامل آن چیزی است که من دانش  ...  ده خارج شدههای نابسنده و حتی مستقیما از ر های سطح پایین، این دانش دانش 

https://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10930654/Facebooks-71-gender-options-come-to-UK-users.html
https://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10930654/Facebooks-71-gender-options-come-to-UK-users.html
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm
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نامم و از این رو بسیار متفاوت از عقل سلیم است اما در عین حال دانشی است مشخص، محلی،  ( می popularعامیانه )
طه  ای است که با هر چیزی که آن را احاای، دانش متفاوتی که قادر به وحدت نیست و نیروی خود را مدیون سختگیری منطقه

های از رده خارج  پسند، همین دانش های محلی و عامه کند. از خالل پیدایش دوباره این دانش، همین دانش کرده مخالفت می 
 « تواند کار خود را انجام دهد.شده است که نقد می 

انقیاد«  های تحت  نویسند: »زمانی که فوکو مفهوم »دانش باره می   ( و سوزان گودوین دراین Carol Bacchiکرول بکی )
ی سودمندی  تر درباره شناختی. نگرانی او بیش ها داشت، نه یک ادعای معرفت ی دانش را مطرح کرد، یک ادعای سیاسی درباره 

عنوان نوعی نقد روشن  های تحت سلطه«. او نگرانی خاص خود را در توضیح تبارشناسی بهتاکتیکی بود تا محتوای »دانش 
 کرد: 

ها که با  ها یا مفاهیم یک علم، بلکه با تأثیرات آن دانش هستیم که عمدتاً نه با محتواها، روشهایی  ما نگران طغیان دانش »
 د...« یافته در جامعه مرتبطند، مخالفننهادها و عملکردهای گفتمان علمی سازمان 

 تر بنگرید به: برای مطالعه بیش 

https://brill.com/display/book/9789087907808/BP000005.xml  

https://carolbacchi.com/2018/09/03/situated-knowledges-or-subjugated-

knowledges/  [ 

در »لودویگ فوئرباخ و پایان  ت. پس انتقاد کالینز به چه معناست؟ انگلس  در اکثر موارد، حقیقت مطلقی در کار نیس  [. 24]
گاه با کشف  که هیچ گوید: »حقیقت، از سطوح پایین دانش به سطوح باال و باالتر میرسد، بدون آن می فلسفه کالسیک آلمان«  

 باالتر رود«. نگاه کنید به: ای برسد که دیگر نتواند گوییم به نقطهآن چیزی که به آن حقیقت مطلق می 

Engels, F. 1886. Ludwig Feuerbach and the end of classical German Philosophy, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1886/ludwig-feuerbach/ch01.htm  

حقیقت نسبی است، اما این نسبیت نیز نسبی است، مطلق نیست. فقط به این دلیل که )تقریباً( هیچ چیز مطلقی وجود ندارد  
های  دیدگاه   های هویتی مختلف همگی به یک اندازه و به اندازههای گروه توان گفت که هر چیزی ممکن است، که دیدگاه نمی 

گوید، »نسبیت مقوالت  ( می 1977:167) طور که ماندلکنند که، همان طبقاتی معتبرند. در واقع ذهنیت گرایان فراموش می 
 کند.  گرایانِ فعال در پروژه سیاست هویتی صدق می تنها نسبیتی جزئی است و نه نسبیت مطلق«. این در مورد همه آن ذهنیت

[25]. Engels, F. 1883. Speech at the Grave of Karl Marx. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/death/burial.htm 

https://brill.com/display/book/9789087907808/BP000005.xml
https://carolbacchi.com/2018/09/03/situated-knowledges-or-subjugated-knowledges/
https://carolbacchi.com/2018/09/03/situated-knowledges-or-subjugated-knowledges/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1886/ludwig-feuerbach/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/death/burial.htm


44 
 

ی حاکم است و بنابراین از این نظر  هر دیدگاه یا عملی که مدعی کنار گذاشتن طبقه باشد، در خدمت حمایت از طبقه   [. 26]
  هایی شکل ام به  گویم سیاست هویتی سیاست بدون طبقه است، اشاره دیدگاهی طبقاتی و سیاستی طبقاتی است. وقتی می 

 گیرد.  این سیاست منافع و مبارزات طبقه فاقد هرگونه ثروت و دارایی را نادیده می  است که

در مورد بدن بسیار است. با این حال، به قول    پردازان فرهنگی، از جمله همدالن با سیاست هویتی بحث میان نظریه   [. 27]
 زده«. بنگرید به: قحطی تری ایگلتون، برای آنان منظور از بدن »بدن اروتیک است، نه بدن 

Eagleton, T. 2003. After theory. London: Penguin.  

 [ اهلل سلیمان در نشر افراز به چاپ رسیده است.این کتاب با عنوان »پس از نظریه« با ترجمه سیف ]مترجم: 

[28]. Giminez, M. 2018. Marx, Women, and Capitalist Social Reproduction: Marxist 

Feminist Essays.  Leiden: Brill.  

[29]. Class-fractional 

های پوپولیستی استفاده  ]مترجم: نویسنده از این واژه در دیگر آثار خود نیز بهره جسته است و از آن در اشاره به رویزیونیست
کارگر    ییابی طبقهسامان های مبتنی بر  نهایت »طبقه« ریز و درشت در یک جامعه، سیاست و جنبش میکند که با تعریف بی 

 جا: های راجو داس در این باره رجوع کنید به یکی از مقاله شتر در این برند. برای مطالعه بی را زیر سوال می 

 68221139287https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/030981  ] 

[30]. IMT (International Marxist Tendency). 2018. ‘Marxism vs identity politics’. 

In defence of Marxism. Retrieved from:  https://www.marxist.com/marxist-theory-

and-the-struggle-against-alien-class-ideas.htm  

اند و نه پوست؛ یعنی، حداقل در ساحت  های جمعی مانند پیراهن گوید: در قلمرو سیاست هویتی »اکثر هویت هابسبام می   [. 31]
هایمان باب است، اما همچنان  کاری در بدن که در حال حاضر دست ناپذیر. باوجود این اختیاری هستند و نه اجتناب تئوری،  

های جسمی عینی  ها یا تفاوت ی شباهت های هویتی بر پایه کردن دست. اکثر گروهتر است تا عوض کردن پیراهن راحت عوض 
های قومی  ی جامعه که »طبیعی« هستند. قطعاً همه گروها کنند که نه برساختهاند ادعها مایل ی آن اند، اگرچه همه ایجاد نشده 

 چنین ادعایی دارند«. 

ها را  توان آن چنین می اند و هم تعویض دیگر قابل لباس با هم  چون هم ها که در زندگی واقعی هویت دهد: »دوم این او ادامه می 
ای  طور که از هر نظرسنجی و مثالً به بدن چسبیده باشند. چراکه، همان   فرد باشند که منحصربهبه شکل ترکیبی پوشید، نه این 

های  تواند مگر با ترکیبی از ویژگی پیداست، هیچ انسانی یک و تنها یک هویت ندارد. انسان حتی در امور بوروکراتیک هم نمی 
ی ما داریم، همانی است که  همههایی که گیرد که فقط یکی از بسیار هویت بسیار توصیف شود. اما سیاست هویت فرض می 

گرای انتریمی  کند، یا حداقل بر آن مسلط است؛ اگر فمینیست هستید، زن بودن، اگر یک اتحادیه نگاه سیاسی ما را تعیین می 

https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/03098168221139287
https://www.marxist.com/marxist-theory-and-the-struggle-against-alien-class-ideas.htm
https://www.marxist.com/marxist-theory-and-the-struggle-against-alien-class-ideas.htm
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هستید،   گرایان سهیمجنس هستید، پروتستان بودن، اگر یک ناسیونالیست کاتاالن هستید، کاتاالن بودن، و اگر در جنبش هم 
گرا بودن. و البته فرض دیگر این سیاست این است که باید از شر دیگران هم خالص شوید چرا که با خود »واقعی«  س همجن 

 بنگرید به:  شما سر ناسازگاری دارند.«

Hobsbawm, E. 1996. ‘Identity politics and the left’. Sociologia Critica, 

https://dedona.wordpress.com/2018/07/24/eric-hobsbawm-identity-politics-and-

the-left-conferencia-en-institute-of-education-london-2-may-1996/  

  دسترسی است: اریک هابسبام با عنوان »چپ و سیاست هویت« با ترجمه ارغوان فراهانی در سایت نقد قابل   ی ]مترجم: این مقاله 
35B-https://wp.me/p9vUft   ] 

ی  گذارد یک چیز است، اما اینکه به تجربه ی شخصی ما بر دیدگاهمان در مورد جهان تاثیر می که بگوییم تجربهاین   [. 32]
 مان از جامعه اولویت بدهیم چیز دیگری است.  شخصی در ساخت درک 

مان  دهند که به شکلی مداوم برای رهایی کسانی که در حدی به ما اهمیت می دانیم که تنها  گوید: »می آیزنشتاین می   [. 33]
مان نشات میگیرد؛ عشقی که به ما  تالش کنند خودمان هستیم. سیاست ما از عشقی سالم به خودمان، خواهران و جامعه 

یاست هویتی تجسد یافته است[.  رود ]در مفهوم سرخصت میدهد به مبارزه و کار ادامه دهیم. این تمرکز بر ستمی که بر ما می 
ها مستقیما از هویت خود ما برمیخیزد و این در تقابل با تالش برای  ترین سیاست ترین و رادیکال ما بر این باوریم که عمیق 

 : مانیفست »گروه رودخانه کومباهی« دررجوع کنید به  پایان دادن به ستم بر دیگری است«.

Eisenstein, Z. R. 1978. The Combahee River collective statement. Retrieved from: 

http://circuitous.org/scraps/combahee.html   

ی که شکل خاصی از ستم را تجربه  به قول شارون اسمیت: »فرض اصلی در نظریه سیاست هویتی این است که تنها کسان
کنند قادر به مبارزه با آن هستند، که به طور کلی هر کس دیگری بخشی از مشکل است و بنابراین نمیتواند بخشی از  می
خواهان از ستم  برند، همه دگرجنس حل باشد. معنی واقعی چنین تفکری این است که همه مردان از ستم بر زنان سود می راه

 رایان و همه سفیدپوستان از نژادپرستی«. رجوع کنید به: گجنس بر هم 

Smith, M. 2018. Invisible Leviathan:Marx's Law of Value in the Twilight of 

Capitalism. Leiden: Brill.   

 هایی شکل دهند. البته که شاید گاهی با هم ائتالف  .[. 34]

خانه است؛ پی و اساس بنا میان افراد یکی است، اما این پی ساخته شده از  بل هوکس میگوید: »به نظرم شبیه یک    [. 35]
 Adams, C. 2018. Neitherگیرد« )نقل قول در:  ها شکل می باورهای ایدئولوژیکی است که مفاهیم سلطه حول آن 

https://dedona.wordpress.com/2018/07/24/eric-hobsbawm-identity-politics-and-the-left-conferencia-en-institute-of-education-london-2-may-1996/
https://dedona.wordpress.com/2018/07/24/eric-hobsbawm-identity-politics-and-the-left-conferencia-en-institute-of-education-london-2-may-1996/
https://wp.me/p9vUft-35B
http://circuitous.org/scraps/combahee.html
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man nor beast. London: Bloomsbury. بعدی از    مندسازی یعنی رد هر گوید: »توان ( پاتریشیا هیل کولینز می
 بخشد.« زدایی از افراد را تداوم می انگاری و انسان که شی دانش )خواه شخصی، خواه فرهنگی و خواه نهادی( 

[36]. Political correctness 

کلمه که هم ]مترجم:   تمامی گروه این  احترام  رعایت  معنای  به  کلی  به طور  است،  ترجمه شده  نزاکت سیاسی  های  چنین 
گفتار و رفتار و تالش برای خودداری از به کار بردن عباراتی است که ممکن است توهین به گروهی خاص تلقی  اجتماعی در  

 [ های سیاسی به کار میرود، هرچند در سطح فردی نیز کاربرد دارد.ها و شخصیتشود. این کلمه عموما در رابطه با زبان رسانه

)روابط تولید    روابط اجتماعیشناسانه الیه الیه است و در آن  که از نظر هستی ای زندگی میکنیم  به هر حال ما در جامعه   [. 37]
تجربه  دارند که افراد متفاوت آن را به اشکالی متفاوت درک و  نتایجی  کنند که  را ایجاد می سازوکارهایی  و بازتولید و غیره(  

 بنگرید به: کنند. می

Callinicos, A. 2006. Resources of critique. Cambridge: Polity Press.ch. 5. 

[38]. Eagleton, T. 2011. Why Marx was right? New Haven: Yale University. p. 171. 

هایی از مارکس« به ترجمه رحمان بوذری و صالح نجفی توسط نشر هرمس منتشر شده  این کتاب با عنوان »پرسش]مترجم:  
 [است.

توانایی ما برای همدلی )حداقل با اکثریت قریب به اتفاق مردم که استثمارگر نیستند(  چنین از طریق  و دانش ما هم   [. 39]
تواند افراد را به طور متقابل  جویند و این ایده می ها از رنج دوری می شکل میگیرد؛ این ایده درست وجود دارد که همه انسان 

د. لزومی ندارد که حتما از یک پلیس کتک بخورم تا بفهمم  برنبه هم پیوند دهد، از جمله آنهایی را که در حال حاضر رنج نمی 
 توانم انجام دهم.  کتک خوردن آزاردهنده است و بنابراین باید برای جلوگیری از کتک خوردن دیگران هر کاری می 

[40]. mob lynching 

رود که عموما علیه شخص یا گروهی خاص توسط گروهی  هایی به کار می ها و قتل این کلمه در اشاره به خشونت]مترجم:  
هایی بسیار باالست. شکنجه و قتل افراد یا  پذیرد. در هند آمار چنین خشونت های عموما مذهبی صورت می دیگر با انگیزه

 [ شود.ی ایاالت محسوب م ترین جرایم در بسیاری از شوند از عمده هایی که متهم به توهین به مقدسات می گروه 

[41]. Citizenship Amendment Act (2019) 

که بر اساس آن شهروندان پاکستانی، افغانستانی و بنگالدشیِ   2019دسامبر  11قانون مصوب مجلس هند به تاریخ ]مترجم: 
وارد    2014های مذهبیِ تحت پیگرد و آزار، )از جمله هندو، بودایی، مسیحی، سیک و غیره( اگر قبل از سال  متعلق به اقلیت 

هند شده بودند میتوانستند به تابعیت هند درآیند. مسلمانان مشمول این قانون نشدند. این اولین بار بود که قانونی رسمی در  
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هند مسلمانان را بر اساس دینشان از تابعیت هندی محروم میکرد. در پی تصویب این قانون در سرتاسر هند و دیگر کشورها  
 [اعتراضاتی گسترده شکل گرفت. 

  4.4درصدِ برتر جامعه ثروت خود را با    1در میان جوامع بومی استرالیا،    2012تا    1991ها  جالب است که در بازه سال  [. 42]
ها در هند در همین بازه زمانی ثروت خود را با  درصدِ برترِ جامعه دالیت  1درصد رساندند، در حالی که   19.5درصد افزایش به  

 صد افزایش دادند. در  14.4درصد افزایش به  2.5

هدف سیاست هویتی مبارزه برای اصالحات است. طرفداران سیاست هویتی و هر کس دیگری که فقط و فقط برای    [. 43]
می  فراموش  میکند  مبارزه  کردن  اصالحات  دنبال  واقعی،  اصالحات  تضمین  برای  راه  »موثرترین  لنین:  قول  به  که،  کنند 

ست. در واقع اصالحات در نتیجه مبارزه طبقاتی انقالبی، در نتیجه استقاللش، در نتیجه  های مبارزه طبقاتی انقالبی اتاکتیک
اند  اند ... اصالحات فقط وقتی واقعی اند، همیشه مبهم آید. اصالحات همیشه کاذب ای و استواری آن به دست می قدرت توده 

 که با مبارزه طبقاتی در نسبت باشند.« رجوع کنید به: 

Lenin, 1906. Once again about the Duma Cabinet. Marxists.org. Retrieved from: 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/jun/28.htm  

[44]. Cassel, 2017 

 همان  [. 45]

های پایین چندان کاری برای  پوست یا سیاستمداران متعلق به کاستحتی در این صورت نیز میدانیم که شهرداران سیاه   [. 46]
 دهند.  هایی پایینی انجام نمی پوستان یا کاستبهبود شرایط سیاه 

 همان  [. 47]

[47]. IMT, 2018 

[48]. Trotsky, L. 2008. The History of the Russian revolution. Chicago: Haymarket. 

 [ کتاب »تاریخ انقالب روسیه« اثر تروتسکی با ترجمه سعید باستانی در نشر نیلوفر به چاپ رسیده است. ]مترجم:

 نگارنده: تر در این مورد رجوع کنید به دو متن از برای مطالعه بیش  . [49]

Das, R. 2019 ‘Politics of Marx as Non-sectarian Revolutionary Class Politics: An 

Interpretation in the Context of the 20th and 21st Centuries,’ Class, Race and 

Corporate Power: Vol. 7 : Iss. 1 , Article 8. DOI: 10.25148/CRCP.7.1.008319 

Available at: https://digitalcommons.fiu.edu/classracecorporatepower/vol7/iss1/8  

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/jun/28.htm
https://digitalcommons.fiu.edu/classracecorporatepower/vol7/iss1/8


48 
 

 و

Das, R. 2017. Marxist class theory for a skeptical world. Leiden: Brill. ch. 11 a. 12. 

 ترین اصطالحات در سیاست مارکسیستی هستند.  لمات ایتالیک در این پاراگراف از جمله مهمک . [50]

 نگاه کنید به:  . [51]

Das, R. 2017. Marxist class theory for a skeptical world. Leiden: Brill. Chapter 5.  
Ollman, B. 2003. Dance of the Dialectic: Steps in Marx's Method. Urbana: 

University of Illinois Press.  Timpanaro, S. 1975. On materialism. London: Verso. 

مثابه شکلی از  داری بهها شامل این موارد است: سازوکارهای روابط طبقاتی و سازوکارهای سرمایه توان گفت که این می  . [52]
مثابه  یافته و امپریالیسم بهداری توسعهداری در مرحله مشخصی از رشد خود )یعنی سرمایه وکارهای سرمایه رابطه طبقاتی، ساز

داری به شکل خاصی که در زمان و مکانی مشخص عمل میکند و متاثر است از روابط  داری( و سازوکارهای سرمایهسرمایه 
 تولید و مبادله غیرطبقاتی و روابط ستم. 

[1]. Das, R. 2017. 

بنگرید به توضیح مارکس در این باره: در »سرمایه )جلد اول(« ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگاه )چاپ یکم:    ]مترجم:   . [54]
 : [(673، ص 23( فصل  1386

های منفرد، یعنی در مقابل وازنشی که اجرای آن را  ی اجتماعی و تبدیل آن به سرمایه »در مقابل این پراکندگی کل سرمایه  
ی وسائل تولید و  ساده   ها دیگر به معنای تراکمکند. جذب سرمایه ها عمل می کند، اثر معکوس جذب آن از یکدیگر دور می 

اند، نابودی استقالل  تر تشکیل شده هایی است که پیش شود نیست. تراکم سرمایه ی می سلطه بر کار که با انباشت یکسان تلق
تر  های کوچک به چند سرمایه بزرگ دار است، تبدیل بسیاری از سرمایه دار توسط سرمایه هاست، سلب مالکیت سرمایه فردی آن 

ی از پیش موجود و در حال  ری در بازنوزیع سرمایهاست. این فرایند از این لحاظ با فرایند نخست تفاوت دارد که مستلزم تغیی
شود.  کار است. بنابراین، میدان عمل آن با رشد مطلق ثروت اجتماعی، یا به بیان دیگر با مرزهای مطلق انباشت محدود نمی 

ن را  های بسیاری در مکان دیگری آ آید چون دست سرمایه به این دلیل که در دست شخصی واحد به مقدار عظیمی گرد می 
 اند. این تمرکز به معنای اخص کلمه است که از انباشت و تراکم متمایز است.« از کف داده 

بگیران و مزدبگیرانِ فاقد دارایی در محل کار. نتیجه عموما  این به زبان ساده یعنی تصاحب بخش اعظم ثمره کار حقوق  . [55]
 نیز کافی نیست. ای گذران زندگی های مورد نیاز براین است که دستمزد آنان برای پوشش هزینه 

های بزرگِ متعلق به  یافته توسط شرکت شامل استثمار اقتصادی کارگران و تولیدکنندگان خرد در کشورهای کمترتوسعه   . [56]
 یافته. فرهنگی کشورهای کمترتوسعه -های قدرتمند نظامی این کشورها و انقیاد سیاسی کشورهای ثروتمند، به کمک دولت
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[1] Das, R. 2019a. ‘Revolutionary theory, academia and Marxist political 

parties’,chapter 9. Links: International Journal of Socialist Renewal; 

http://links.org.au/revolutionary-theory-academia-marxist-political-parties   

 [ ترین اقشار در نظام کاستی هند هستند.شدند، پایین لمس« نامیده می ها که پیشتر »غیرقابل دالیت   :م]مترج . [58]

 نگاه کنید به:  . [59]
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