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 کاووس بهزادیرگردان ب / پیرامون استراتژی رهایی زنان در گذشته و امروزبان با وینسنت اشترایش  21گفتگوی مارکس 

نیست.  به بعد    68های  از سال   مشاجرهفقط موضوع مورد  چنین جنبش کارگران و جنبش زنان  ی بین طبقه و جنسیت، و هم رابطه 

ی  المللی در سده ی زنان از منظر آلمان و بینی طبقاتی. مساله جدید "جنسیت و مبارزه   مجلد گر این مبحث از منظر تاریخی  روشن 

اشترایشبان  نوزدهم وینسنت  که  است  بیستم"  آن   و  ناشران  از  اومی  یکی  سیاسیمتخصص    باشد،  توسط  است  علوم  کتاب  این   .

 منتشر شد.   2020انتشاراتی متروپول در نوامبر  

اید  ی مورد بحث است. شما در مجلدی که منتشر کرده ی بین طبقه و جنسیت امروزه هم یک مساله ی رابطه : مساله 21مارکس  

   ایفاء کند؟   نی مباحث کنودر چه سهمی  تواند می اید. چنین منظر تاریخی به این مقوله از منظر تاریخی پرداخته

ی طبقه و جنسیت محصول جنبش دّوم زنان  شود که گویا چالش پیرامون رابطه گاهی مواقع چنین استنباط می : شبانی اشترا  نسنتیو

  1968( در سپتامبر  SDSدانشجویان سوسیالیست آلمان )   سازمانی آن در آلمان پرتاب گوجه فرنگی در کنگره  زمینهاست. پیش 

خواهان چالش جدی   SDSاش پیرامون رهایی زنان از مردان در لکه سندرز سوسیالیست فمینست در سخنرانیشناخته شده است. ه

خواست به دستور  سادگی میی کنگره بههنگامی که هیئت رئیسه گری فعال در این زمینه شد.  زنان و دخالت بر  ی دالیل ستم  در باره

گر  نگی به سمت هانس یورگن کرال پرتاپ کرد. این کار که در اصل بیانکار تعیین شده بپردازد، زیگفرید روگر یک کوجه فر

 شود. عنوان آغازگاه جنبش دّوم زنان در آلمان محسوب می ی طبقه و جنسیت است، در روایت از تاریخ اغلب به تنش بین رابطه 

 تر است؟ اما این تنش بسیار قدیمی 

سزایی  دهم نقش به 19ی  ها در سدهگیری آن های اجتماعی از زمان پای های جنبش چالش دهد که این  می   بله. نگاهی به تاریخ نشان

چنین هم  وپردازند  ی بین جنسیت و طبقه در آن زمان میکه اساساً به رابطه   در این کتاب  اند. موضوعات مطرح شدهایفاء کرده

ی زمانی طوالنی  داری برای بازه ند. جنبش زنان و جنبش ضدبرده کای ایفاء می کنندهی آن در آمریکا نقش تعیینزمینها پیش »نژاد« ب 
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کنیم صحبت می   Intersektionalität / Intersectionalityما در این موارد از همگرایی  دیگر داشتند.  ی تنگاتنگی با یکرابطه 

 ی جدیدی نیست.  وجه پدیده هیچی همگرا برعلیه اشکال موجود متفاوت ستم که به یعنی مبارزه

اید. منظور شما  ی زنان« را ضدونقیض توصیف کرده ی نوزدهم و بیستم پیرامون »مساله ی بین جنبش کارگری سده شما رابطه 

 چیست؟  

یابی جنبش کارگری  ی زنان« در چارچوب سازمان»مساله   هاین نکته تاکید کنیم که پرداختن پیشرو و راهبردی ب   خواهیم برما می

ی زنان«  کنیم، اما »مساله ی جنسیتی صحبت می خودی و پذیرفته نبود. امروز ما از رابطه وجه امری خودبه هیچی تاریخی به از جنبه 

 برانگیز. بود مشاجره ای ی نوزدهم مقوله از اواسط سده 

   موضوع گفتمان در آن زمان چه بود؟

زنجیر شده    آشپزخانهبیش از پیش به خانه و اجاق    ، که در آن زنانموضوع مورد بحث جایگاه اجتماعی زنان در دوران مدرن بود

شان از گرسنگی بمیرند مجبور به کار  خواستند خودشان و خانواده اگر که نمی زنان    ،سازیهنگام اما در اثنای صنعتی. هم ندبود

 بودند.

 آیا این مساله یک تناقض نیست؟   

ند. ایدئولوژی بورژوایی خانواده بیش از پیش بازدارنده بود، علیرغم   دیگر پیش رفت چرا. با این وجود این دو فرایند به موازات یک 

دار" و  های بورژوایی پیرامون "زن خانه برداشت رو  تری مجبور به کار کردن بودند. بدینکه زنان بیش خاطر ـ این ـ شاید هم به 

برای زنان کارگر گزینه خانواده  بازه ی کوچک خوشبخت  این  در  نبود.  اقتصادی و سیاسی،  به   یمان ی زای واقعی  تحوالت  دلیل 

ها تر به آن های بیش ی برای رفُرم و بهبود وضعیت زنان و اعطای حقوق و آزادی زنان صدای گرایشات ی  گرفته پای چنین جنبش  هم

   رساتر شد.  
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 ی زنان" چگونه بود؟  ی برخورد جنبش کارگری در آن دوره به "مساله شیوه 

پیرامون این چالش اجتماعی موضع مناسبی نداشتند.  های صرف مردانه بودند  در آغاز سازمان   های جنبش کارگری که سازمان

(  ADAV) ی نخست انجمن عمومی کارگران آلماندر درجه  ،ی آغازین جنبش کارگری آلمانشناس دروه ورنر توّنسن تاریخمنظور 

فردیناند السال  داشت  تحت رهبری  فمنیسم را مدنظر  به ستیزی کار، اصطالح  برای  گری را مطرح کرد.  انجمن  این  نمونه  طور 

آل بورژوایی  کرد، پیرامون حقوق سیاسی زنان اساساً هیچ چالشی صورت نگرفت، در عوض از ایده ممنوعیت کار زنان تالش می 

 بورژوایی از زنان دفاع کرد.   خانواده و  تصویر

 از چه مقطعی تغییر کرد؟این مساله 

فرایندی   امر  مشاجرهاین  و  سازمان طوالنی  آن  در  که  بود  فمنیسم برانگیز  مواضع  از  را  کارگری خود  و های  و  ذهنیت   ستیز  ها 

طور کامل  ستیز تا به امروز نیز به ها و رفتارهای فمنیسم تر بود ـ رهانیدند. رهایی از ذهنیتستیز ـ که شاید مشکل رفتارهای فمینیسم

حزب سوسیال دمکرات    1891ی ارفورت  ی حق رأی عمومی مستقل از جنسیت در برنامه حال مطالبهانجام نگرفته است. با این

ی مشترک نمایندگان جنبش کارگری زنان از جمله  ها از نظر حقوقی از تبعات مبارزه برابری جنسیت چنین حمایت از  آلمان و هم

 ست ببل و ویلهلم لیبکنخت بود.  اِما ایرر و کالرا زتکین با رهبران حزب سوسیال دمکرات آلمان از جمله آگو

های  ی بیستم بیش از پیش دچار جدایش سیاسی شد. چه اختالفاتی بین جریان ویژه در سده ی نوزدهم، به جنبش کارگری در سده 

 ی زنان" وجود داشت؟ مختلف جنبش کارگری پیرامون "مساله 

جنبش کارگری    های انقالبیکه جناح شود  حرکت می های مارکسیستی اغلب از این موضوع  ای نیست. در چالش این پرسش ساده 

ی  تری برای مساله های تجدیدنظرطلب اهمیت بسیار کمکه بیش از پیش برای رهائی زنان مبارزه کنند و جناحتمایل به این دارند  

ست  ای ط یک تضاد حاشیه ها در مارکسیسم فق ی جنسیت کنند که مساله ی خود از این حرکت می نوبه مباحث فمینیستی به قائلند.  زنان  
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نظر  دیگر قرار دارند. اما به ها بعضاً امروز هم در تقابل بسیار با یک بندیقرار بگیرد. این جناح که بایستی در پس تضاد طبقاتی  

 پردازند.ها به اصل مطلب نمی بندیهر دوی این جناحمن 

 ای؟از چه جنبه 

ی  های ارتدوکس چپ درجریانند، ُکنش آگاهانه ای که حتی تا  به امروز در میان گروه پیرامون تضادهای حاشیه ناپذیر  وصف   مباحث  

ی  طلبانه برتری باخ، اوتیله بادر و شمار زیادی از زنان سوسیالیست دیگر را برعلیه رفتارهای  چنین هلما اشتاینکالرا زتکین، اما هم 

ی حزب سوسیال دمکرات  گیرند. لوئیز کهلر یکی از رفقای هامبورگ در کنگره را نادیده می   شانجنسیتی رفقای مرد یا عدم حمایت 

گیرند که ی زنان را به سخره می قدر مساله در مقابله با این مردان مطرح کرد: "بسیاری از رفقا آن   1896آلمان در گوتا در سال  

کنند؟" در آن زمان گوجه فرنگی به سمت کسی  حقوق برابر مبارزه می شود که آیا این رفقا اساساً برای واقعاً این پرسش مطرح می 

انتقادات بی  اما  نشد،  نمایندگان جنبش کارگری زنان وجود دارند. آنپرتاب  این دست از طرف  از  هایی که  ها در چالش شماری 

ها حمایت  ی از رفقای مرد نیز از آننفس مطالباتی را طرح کردند که حتی برخکوتاه نیامدند بلکه با اعتماد به بودند    شاندرگیر

پیرامون   یابی زنان یا مطالبات ویژه و اشکال سازمان  خود زنان  ها پیرامون مسائل مشخصی نظیر ارگان انتشاراتمطالبات آن کردند.  

 رأی زنان بود.  ایمنی زنان کارگر و حق 

 سوسیال دمکرات آلمان نبود؟   های اصلی حزب خوان با مواضع جناح اما مواضع پیرامون "مساله زنان" هم 

شود.  ی زنان" در برخی موارد به ادموند فیشر سوسیال دمکرات اشاره می ها مختلف پیرامون "مساله برای پاسخ به مواضع جناح 

ی سوسیالیست نوشت که رهایی زنان در  ی ماهانهدر جزوه  1905گیری رفُرمیستی در سال  فیشر یکی از طرفداران جناح با سمت

با ماهیت انسانی" قرار دارد و بدین  تضاد خواهم به  جا نمیجهت مبارزه برای آن بیهوده است. در این با "سرشت زنان و اساساً 

به  را  نظر  این  اما  بپردازم  فیشر  نمی موضع  نتیجه سادگی  نظر  این  بلکه  کرد  تعبیر  تجدیدنظرطلبی  تبعات  از  گرایشات  توان  ی 

از بین نرفت. جنبش کارگری زنان همیشه  های جنبش کارگری  سازمان درطور کامل  رگز به ستیز کارگری نیز هست که هفمینیسم
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به  شود بلکه حداکثر از سال  عنوان یک استدالل مطرح میدر جناح چپ حزب سوسیال دمکرات آلمان قرار نداشت، که معموالً 

 با کاهش تأثیرگذاری کالرا زتکین به دو جناح تقسیم شد.   1908

بستگی یا نه  شدند  که آیا برای آن اساساً اهمیتی قائل می این  ،شدی زنان" در جنبش کارگری اتخاذ می رامون "مساله چه موضعی پی 

جناح  نیرومند  به عوامل  کماکان  داشت.  یعنی  دیگری  آن نگرشها،  پس  در  نظری  راه های  و  استراتژی  بر  تأثیرگذار  های حل ها 

 پیشنهادی داشتند.  

 های رهائی زنان وجود داشت؟ تژی چه تمایزاتی در استرا

از بین    داری بود. ها به سرمایه ی برخورد آن ه به موضع و شیوه ی ی زنان" شب ی برخورد تجدیدنظرطلبان به "مساله موضع و شیوه 

بورژوایی  ها با این برنامه به جنبش  . آن داریهای دائمی در چارچوب سرمایه ها از طریق رفُرم نابرابری جنسیت   بردن تدریجی

با مسائل اجتماعی ارزیابی و بر این    آن   ی زنان" را در پیوستاری عمیقهای انقالبی "مساله تر بودند. نمایندگان جناحزنان نزدیک

ها ی آن طور قطعی بر ستم زنان غلبه کرد. اما این امر مانع از مبارزهتوان بهداری می کردند که با سرنگونی سرمایه می مساله تاکید  

 های مختلف پیرامون این مساله خود پرسش دیگرست.  حل ها و راه نبود. ارزیابی این استراتژی جا و اکنون در اینها ی رفُرم برا

ی بورژوایی زنان  ی مردان در جنبش کارگری مبارزه کند و هم برعلیه ایده جنبش کارگری زنان ناگزیر بود که هم برعلیه سلطه 

 ی اهدافش از چه وسائلی استفاده کرد؟ گیرطبقه. این جنبش برای پی بی

ها ی دیگر ـ جهت تکمیل پرسش شما ـ وضعیت سیاسی ارتجاعی در امپراتوری قیصر در آلمان بود. براساس قانون انجمن مانع عمده

های همین دلیل انجمن اساساً عضویت زنان در احزاب سیاسی یا شرکت در تجمعات سیاسی ممنوع بود. به  1908در پروس تا سال  

منحل و ممنوع می  انجمن زنان کارگر توسط مقامات رسمی دولت دائماً  اما از قدرت عمل بیششدند.  تری  های بورژوایی زنان 

طور نمونه کالرا زتکین دوجانبه بود، به   ایچنین مرزبندی جدی با زنان کارگر داشتند. این مرزبندیها هماما آن   بودندبرخوردار  
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مرزبند صریح با فعاالن حقوق زنان. با این  کرد، یعنی  چون و چرا" تبلیغ می رای سیاست "مرزبندی بی ب   1890های  از اوسط سال 

 چون و چرای آن نبودند.  ویژه مرزبندی بیوجود تمام اعضای حزب سوسیال دمکرات آلمان موافق این سیاست، به

تالش کرد که    1890ها در سال  قوانین علیه سوسیالیست یابی پس از لغو  جنبش کارگری زنان علیرغم این شرایط مشکل سازمان 

      یابی کند. این جنبش را در چارچوب سوسیال دمکراسی سازمان 

 این فرایند چگونه انجام گرفت؟ 

ساختارهای نسبتاً مستقل در چارچوب حزب سوسیال دمکرات  ی یک جنبش از  مثابهرشد و گسترش به   ،ها برای هماهنگی کارآن

های تبلیغات در آغاز بستر  اصطالح کمیته طور نمونه به . به فعالیت کردندها  ها در این زمینه در بسیار زمینهاستفاده کردند. آن  آلمان

تر اوقات رفقا با افراد معتمد کار  بیش یابی مناسبی بودند اما پس از چند سال مجدداً توسط مقامات ممنوع شدند.  مشخص سازمان 

کردند. مباحثات، مشخص کردن مواضع و  تر سوسیالیستی فعالیت میتر و بزرگ های کوچک ها گروه در ارتباط با آن   کردند کهمی

می سازمان انجام  مشترکاً  جلسات  در  کارگران  مبارزات  نشریه یابی  "برابری"  به گرفت.  بسیار  اهمیت  از  کارگر  زنان  سزایی  ی 

یابی ]زنان[  گیری هویت ی نخست به پایشد و در درجه تحت مدیریت کالرا زتکین منتشر می  1891برخوردار بود که از سال  

بار به استثنای یک مورد تا سال  هر دو سال یک   1900های زنان سوسیال دمکرات که از سال  نظر من کنفرانس به کرد.  کمک می 

ها فضای فیزیکی برای جنبش زنان کارگر برای  شوند. این کنفرانسکم گرفته می های منظم حزب بسیار دست قبل از کنگره   1911

ی  گیری و گسترش ساختارهای مستقل در شرایط ویژه ها ارائه کردند. پایآنها برای  حل روز و راهبه های  بحث پیرامون چالش 

بود،    نیز  در عمل   ی تنش درونیزمان گام درستی برای رشد جنبش زنان کارگر بود. اما درعین حال این ساختارها دربرگیرندهآن

از لحاظ جنسیتی  ازمانیابی مشترک زنان و مردان و از طرف دیگر وجود سطرف تنش بین دعوی سازماناز یک های عمدتاً 

 منفک.  

 برخورد فعالین جنبش زنان با این تناقض چگونه بود؟  
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این معضل عبارت  به  برخورد  جاافتاد.  بندی هدف برای  در حزب  بود  مندی  نشده  مهیا  مشترک  برای سازمانی  که شرایط  مادام 

  1908که ممنوعیت عضویت زنان در احزاب و تجمعات در سال  شان قابل قبول بودند. هنگامی  دلیل هدفمندیساختارهای مستقل به 

برای کل امپراتوری قیصر لغو شد، رهبری حزب این ساختارهای مستقل را به سرعت منحل کرد، علیرغم مقاومت نمایندگان زن  

 های زنان در حزب سوسیال دمکرات آلمان.  طور نمونه حفظ کنفرانس در جنبش کارگری زنان برای به 

اید. آیا در  ی طبقاتی ارائه کرده ی جنسیت و مبارزه مختلف جهانی را پیرامون مساله اندازهای  تان چشم بخش دّوم کتاب شما در  

 هایی از گژدیسی بنیادین نیز وجود دارند؟ که نمونه باشند و یا این دیگر می های مورد بررسی در کشورهای مختلف مشابه یک چالش 

ها جنبش  زنان را نشان دهیم، چرا که اغلب در پژوهش و    ی ـی مشترک جنبش کارگرچه اریخخواستیم ت ی نخست می ما در درجه 

کند در کدام کشور:  های مطرح شده در کتاب ما ـ حال فرق نمی شوند. نمونه طور جداگانه مدنظر گرفته می کارگران و جنبش زنان به 

ای هستند: در تمام این کشورها فرایند تحول  گر تصویر مشابه نشان ن  آلمان، فرانسه، ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا، روسیه یا ژاپ 

از منظر جهانی  ی برآمد جنبش کارگری و ـ زنان بوده است.  داری صنعتی و مدرن نیروی محرکه سیاسی و اقتصادی در سرمایه 

بخش  های رهاییاومت شدید برعلیه تالش هنگام به مقطور ناهمهای متفاوت به کارگری با ساختارهای مردساالرانه و با ذهنیتسازمان

ثبات  بی  جایگاهی که همواره  ،کردندمبارزه می  ی برابر با مرداندست آوردن جایگاهبایست بدواً برای به زنان دست زدند. زنان می

شان را برپا کردند. بنابراین  تبلیغاتیهای  های مستقل و ارگان ها در همه جا سازمان به همین دلیل نیز آنبرانگیز باقی ماند.  و مخاطره 

آن  بر رهیافت برای  تکیه  بدیهی  های . همگرای  هاها  به مشترک جهانی  دقیق رسید.  نظر می تر  نگاه  ائتالفاما در یک  به    های تر 

ی  وها مجموعههای ُکنش و بسیج نیرچنین شکلهای اجتماعی همزمینهپیش ی استدالل،  ی ملی، راهبردها، الگوها و شیوه خودویژه 

 شوند. مشخص می معینی از تمایزات 

شود. در مقایسه  استنتاج می اصطالح سیاست هویت  در مباحث کنونی پیرامون طبقه و جنسیت اغلب تضاد بین سیاست طبقاتی و به 

 با گذشته چه چیزی تغییر پیدا کرده است؟  
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ی تضاد بین سیاست طبقاتی با سیاست  آمیز است، اما ایده غراق تغییر زیادی صورت نگرفته است. این البته ا   من   نظربه بعضی اوقات  

گران این استنتاج   شود.کار گرفته می ی کارگر یعنی رأی دهندگان بههویتی اغلب برای توضیح بیگانگی احزاب کارگری از طبقه 

تفوق   آن ی هویت و مشروعیتله ها قبل از طرح و پرداختن به مساکه سوسیال دمکراسی در اروپا مدت   جدا از این واقعیت تضاد

ی سیاست طبقاتی و سیاست هویتی  را اشتباه درک  ی کارگر را از دست داده است، بافتارمندی رابطه فرضی و رابطه با طبقه 

ها برای آینده یا اعتصاب زنان مسائل ملموس مادی را مطرح  جمعه ،  جان سیاهان مهم است  دهندگانسازمان  طور نمونهاند.  به کرده

کنند، مشاغل  تری دریافت می ها معموالً مزد کم نزن واقعیت زندگی زنان و مهاجران هستند. آ کنند. تبعیض جنسیتی و نژادی رقم می

ؤاستفاده از تمام این تر و درمعرض خشونت ساختاری قرار دارند و ممکن است در یافتن مسکن با مشکل روبرو باشند. سثباتبی

 ی کارگر است.  معنای درک محدود از طبقه و در نتیجه انشقاق طبقه ت به ی هوی معضالت برای مساله 

 ی طبقاتی است؟ هنگام بخشی از مبارزه بنابراین مبارزه بر علیه تبعیض جنسی هم 

مورد استفاده قرار  سازی  عنوان مبنائی برای انشقاق و جدایتاریخ به   طول   که همواره در   هستند ما   های متنوع این هویت بلکه دقیقاً  

ی  ایده های گوناگونی است.  ی کارگر جهانی چندقومی، چندجنسیتی است و دارای توانمندی اند. واقعیت این است که: طبقه شده  گرفته 

ی بخشی از  زاد است که فقط دربرگیرنده خیال مند ولی  ی کارگر، اگر چه قدرت عنوان نماد طبقه کارگر مزدبگیر سفید پوست به 

ی طبقاتی است و چه چیزی غیر از آن است  که چه چیزی مبارزه رو کاربست الگوهای انتزاعی برای تعیین اینواقعیت است. بدین 

نقص بلکه  عنوان یک  مان را نه به هایدر عوض مهم این است که تنوع مبارزات و هویت یکی از بدترین اشتباهات سیاسی است.  

 دیگر نزدیک کنیم. این رویکرد چالشی بزرگ است و کار آسانی نیست.  ها را به یک ی قوت ببینیم و جنبش عنوان نقطه به

 گری قرار دارد؟ نظر شما چه وظایفی در مقابل چپ امروز  برای همگرایی مبارزات برعلیه استثمار و اشکال متفاوت ستم به  

های  های متأخر نمونه ی کارکن را در تمام اشکال متنوع آن در مرکز توجه خود قرار دهد.  سال ل طبقه ی ما بایستی نیازهای ک مبارزه

ی  ی برای این امر ارائه کرده است. مبارزات جهانی در بخش تولید اجتماعی بعضاً موفق شدند که اشکال مختلف مبارزه امیدوارکننده
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بحران مالی    ها هستند.ها و دانشگاهها، بیمارستانامر اعتصابات در مدارس، مهدکودک گر این  بیانطبقاتی را با یکدیگر پیوند دهند.  

های اجتماعی، بخش در    ی بودجه مالیشد که از تبعات آن کاهش گسترده   ی سیاست ریاضت اقتصادیتشدید فزایندهمنجر به    2008

ی  ان نئولیبرالیسم اهمیت جدیدی کسب کردند. مبارزه آموزش و سالمتی بود. مبارزات برای بازتولید و مراقبت اجتماعی در دور

ی  بازتولید اجتماعی از توانایی شکوفایی قدرت استراتژیک توانمندی برخوردار است. این توانایی نهایتاً در بازهطبقاتی در بخش  

ها، دارند نظیر بیمارستانهایی که از وضعیت بدی برخوربیش از پیش آشکار شده است. ایجاد ارتباط بین بخش  19زمانی کووید ـ  

شود، و  ها دور هم جمع می های جدیدی است که طبقه در آن مساله بر سر مکان    ها ]سالمندان، بیماران[ بسیار مهم است. آسایشگاه

ی واحد  عنوان بخشی از یک مجموعه رو بایستی تنوع روابط اجتماعی را به د. بدینن تأثیر رویکردی مشترک قرار دارهمه تحت 

ی کارگر اعتماد به نفس و نیرویی  به طبقه تواند  ی آن است. این امر می ای که نیروی کار ما آفرینندهتماعی درک کنیم، مجموعه اج

 راارائه کند که ما به آن برای برپایی جهانی دیگر جهانی همبسته نیاز داریم.  

 / interview-klasse-geschlecht-arbeiterbewegung-https://www.marx21.de/frauenbewegungمنبع: 

 

 

 

https://www.marx21.de/frauenbewegung-arbeiterbewegung-geschlecht-klasse-interview/
https://www.marx21.de/frauenbewegung-arbeiterbewegung-geschlecht-klasse-interview/
https://www.marx21.de/frauenbewegung-arbeiterbewegung-geschlecht-klasse-interview/

