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 یمحدودهجهانی است که از  نخستینجهان مدرن  آن است کهسخن از  است دیرزمانی

تا ی سخنان چنینیا  .ودرمیپیش  بشر یبه سوی برادری جهانو محلی تنگ پیوندهای 

ه ک ایمبردهپی آن زمان تاکنون دیگر  . ازشدمیدر گوش ما خوانده  مرتباً 0791ی هده

آفرین است. برای مثال یی، حتی از حیث اصطلاحی نیز، مشکلروای جهانهخودِ آموز

 نثؤم راد جنسکه جنسیتی مذکر دارد، جملگی اف رو( از آن Man) عبارت: برادری بشر

 هایمثال توانمی راحتیبهدهد. دوم، تنزل میی هدرجها را به ا آنگرفته ی را را نادیده

یی و اروجهانرونی میان تداوم مشروعیت شناختی متعددی آورد که حاکی از تنش دزبان

 . ستنده یی در دنیای مدرنگراجنسیتو  نژادپرستیایدئولوژیکی(  تداوم واقعیت )مادی و

زیرا . مسخن بگوی اشبارههم درخوامیتضادی است که  تربه بیان دقیق ان تنش یااین هم

ت اخصوصیبلکه ند، آورمیی تاریخی را فراهم هانظام محرکنیروی  تنهاتضادها نه

 .کنندمی برملارا نیز  هانظاماساسی آن 

ا این ده یپیدا کر ، گسترشییی از کجا آمده و به چه وسعتروای جهانهآموز این که

ک مسأله ، یوم دارنداو تداند برجایپا ،هچنین مصران، چرا نژادپرستییی و گراجنسیتکه 

 زادشدگیهمی های ریشههتفاوتی که مطرح است، پرسش دربارکلی مبهی هاما مسئل است.

ن این دو متضاد فرضی سخ همزیستیی هاز رابط توانمی، در واقع استایدئولوژی دو  این

رین چالش تیی، عمدهگراجنسیتو  نژادپرستیم. کنیمیآغاز  ظاهر ناسازهبهاز یک . گفت

ز نییی رواجهانروی  پیشِ  ترین چالشِو اصلی هستندیی رواجهانروی باورهای  پیشِ

از این  کیکه طرفداران هر شودمیاند. تصور یانه بودهگراجنسیته و باورهای نژادپرستان

ه گونندرت توجه داریم که همانهبمخالف باشند. ولی  ردوگاهاباورها، اشخاصی در دو 

 پیروی همزمان ما( یه)شاید هم مابخش اعظم  دشمن خود ما هستیم، گویدمی پوگوکه 

ال، حاست. با اینسف أتی هاین وضع، مای دانیم.پذیر میناز این دو آموزه را کاملاً امکا

د؛ اما توضیحی بیش از یک ادعای ساده که دارنیاز ، به توضیح نیز سفأتجز ابراز به

)یا ریاکاری(،  ناسازهاین  زیراصرف خلاصه کند.  علت را در ریاکاریِی ههمبخواهد 

 خطای گذرای انسانی نیست. یک صرفاً مستمر، شایع و ساختاری است. این 
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ی اهمنظاکه ، با وجود اینر بودتراحتگذشته ریخی ی تااهنظامدر یافتن تطابق

 تبعیض نوعی اصول اخلاقی و برپاداشتن ، ساختارها و احکام گوناگونی داشتند، درشتهگذ

 ها،آن یی که درهانظامدادند؛ خود راه نمی هتردیدی بسیاسی بین افراد درون و برون نظام، 

ها نسبت به سایر مردم، بر تمام مفاهیم انتزاعی از آن برتریا و هخودی منش و راه و روشِ

شدند(. حتی سه دین چنین مفاهیمی ادعا می )البته اگر اصلاً داشت رجحیتاانسان، 

ا و هخودی هایی را بینچنین تبعیض نیز انی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلامتوحیدی جه

که پروردگار تمامی  واحدخداوند به  شانباور به رغمردند؛ کها اعمال میبیگانه

 .هاآن خاصی از یهدستنه فقط است و هانسان

ای هی جهانی مدرن، سپس از سرچشمهاهآموزهی هاریشه، نخست از مقالهدر این 

دغام این ای هد و در پایان نیز، حقایقی درباربحث خواهد شیی اگرجنسیتو  نژادپرستی

این ادغام و هم پیامدهای آن، مورد بحث  دخیل دردو ایدئولوژی، هم از حیث عوامل 

 د گرفت.نقرار خواه

ایدئولوژی نظام تاریخی  مثابهبهیی رواجهانی هاریشهش عمده برای تشریح دو رو

یک سنت  غاییحد ی هه منزلیی برواجهان، تلقی نخستیدگاه حاضر، وجود دارد. د

ژی است یک ایدئولوی همنزلبهی دارسرمایهی قدیمی است. دومین دیدگاه نیز، تلقی فکر

 است. ی دارسرمایه قتصاد جهانیا متناسب با ویژه طوربهکه 

، پیامد یا یی رارواجهان. استدلالی که منافاتی با یکدیگر ندارند اً این دو دیدگاه، لزوم

 یهانگسهادیان  تبط است بامر داند، مستقیماًمیفکری  طولانیکمال یک سنت  حدِِّ

د هنگامی حادث ش ،عطف مهم در اخلاقیات یهکه نقط شودمیبرده. استدلال امن توحیدیِ 

کشیده، یگانگی خداوند را به رسمیت شناخته و  دای قبیله دستا از باور به خهکه انسان

ول اطمینان، این ضمنی وحدانیت بشر را مفروض داشتند. برای حص طوربههمچنین 

 طورهصرفاً بشان را گیریتوحیدی، منطق موضع یهگانهد که ادیان سهدلال ادامه میداست

 عنی نسل)ی ای برای برگزیدگان خدال کردند. آیین یهود، جایگاه ویژهنیمه دنباونصفه
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و اسلام،  داد. مسیحیتینی ]از میان غیر یهود[ نشان نمیگزیهود( قائل بود و تمایلی به عضو

مرزهای ورود به گروه برگزیده را برچیدند و در واقع با تبلیغ و عضوگیری دینی، مسیر 

ه به درگا تربیشاما هم اسلام و هم مسیحیت، برای تقرب هرچه  دیگری را پیمودند.

ست وانتمیشخص  که طبق آن،) بودندؤکد مخداوند، مستلزم یک پیمان سرسپردگی 

که  شودیمرسمی تغییر دین دهد(. گفته  صورتکافر بوده، به  عنوان کسی که سابقاً هب

ستنتاج که با این ا به پیش برد؛این منطق توحیدی را یک گام  مدرن، روشنگری یهاندیش

برابری اخلاقی حقوق بشر، برخاسته از سرشت انسان است؛ یعنی همان چیزی که با آن 

ن ان را تعییمماست که حقوق ا و نه امتیازهایهق، این استحقاویم و در نتیجهشزاده می

د مهم چندین سن]زیرا[ ا پنداشت. هن روایت را، تاریخ نادرست اندیشهای وانتمین ند.کمی

ی هاین اید صحت روشنگری در دست است کهی هاخلاقی از اواخر سد-سیاسی

ه سیاسی، بی ههای عمددگرگونی عنوانهب؛ اسنادی که کنندمی روشنگری را آشکار

 یهرانسه، اعلامیانقلاب ف) اند.مورد استقبال قرار گرفته ،پایبندیبا اعتماد و  شکلی گسترده

ئولوژیک را ادامه دهیم. یم تاریخ ایدوانتمیو غیره(. وانگهی،  قلال آمریکااست

ل قابن هجدهم وجود داشت، که فراوانی در اسناد ایدئولوژیک قر عملی ایهفروگذاری

ا هتادگیافاین از قلم با گذشت زمان، و زنان بود.  ها، در رابطه با غیرسفیدهاآن ترینتوجه

 رفع، رواجهان یهآموز تحت شمولیتا هح این گروهصری قرار دادنمشابه، با  و موارد

 سازیپیاده شانمنطق وجودیای سیاسی که هبشامروزه حتی آن دسته از جن شدند.

به  شده، هم که لفظی طوربهکم  دستیانه است، اگرجنسیته و پرستانای نژادهسیاست

چه نآ ماهیت واقعیِدن برملا ش سدرنابراین به نظر میب متعهدند، ییرواجهانایدئولوژی 

 ،ین کندرا تعیشان یای سیاسهباید اولویت نندکمیصراحت بدان باور داردند و فکر به

 وانتمی احتیربهاز روی تاریخ اندیشه ، رتیبتبدین. باشدآور شرم چه اندازه تا تواندمی

 بهآن،  یو بر مبنا استخراجیی وارجهانپذیرش ایدئولوژی  از فراگیریک منحنی صعودی 

 . اذعان کرد ناپذیراجتنابجهانی -نوعی فرآیند تاریخیوجود 
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ا جز آنا ییرواجهان رسد کهنظر میهمحکمی ببسیار ادعا نیز استدلال ، این با این همه

جدی پیگیری شده است،  طوربه سیاسی، تنها در جهان مدرن یهدر مقام یک آموز که

 وجوجست اقتصادی جهان مدرن-اجتماعیی هیژدر چارچوب وباید ی آن را هاریشهپس 

یه. یکی از سرما ایانپبیی، نظامی است مبتنی بر انباشت اردسرمایهکرد. اقتصاد جهانی 

ست. اچیزه جملگی شدنکالایی ،دورآمیخستینی که این امکان را فراهم کارهای نسازو

 احتمالاً .ندیابمیی گردش ر، در بازار جهاناین کالاها به شکل اجناس، سرمایه و نیروی کا

، هتیجندرخواهد بود.  رتبیشدن نیز شباشد، شدت کالایی ترآزادانهقدر این گردش، هر

  بود.خواهد ر ابزیان طبق این فرضیهرآنچه که مانع این گردش باشد، ه

به شکل خدمات و کالاهای اجناس، سرمایه و نیروی کار  یعرضهچه که آن هر

 سویاز  .ندکایی را محدود میهچنین جریان ر با مشکل مواجه کندمصرفی را در بازا

ی اجناس، سرمایه و ارگذارزشری غیر از ارزش بازار، برای چه که معیاآن دیگر، هر

، نچه که در بازار مرسوم استها را برحسب اولویتی غیر از آکار گیرد و آنهنیروی کار ب

کم کاهش قابلیت فروش آنها را سبب ی کند؛ عدم قابلیت فروش یا دستگذارارزش

 گفت که هرگونه توانمی؛ نابیک منطق  از گیریبهره رو، بااز اینخواهد شد. 

کم مانع عملکرد د یا دستهمخوانی نداراصلاً ی دارسرمایهبا منطق نظام گرایی خاص

 و ی، داعیهدارسرمایهگفت که در چارچوب نظام  توانمینتیجه آن است. دری هبهین

انباشت سرمایه،  رناپذیپایان گیریپیاساسی نصر ع مثابهبه وارجهانیک ایدئولوژی  پیشبرد

ی را همچون دارسرمایهر است که مناسبات اجتماعی ضرورت دارد. پس به همین خاط

ی هاه کالاب چیزها یهم که در تلاش برای فروکاستن همکنیمیفرض  «فراگیرحلِّال »نوعی 

 ، پول است. شانشاخص سنجش اهمگنی است که تنه

ه این ک شودمی. استدلال باشدداشته  عمده باید دو پیامدامر که این  شودمیگفته 

تولید کالاها فراهم آورد.  درممکن را  ریوبهره بالاتریند توانمیی اردسرمایهخصلت 

ز ا یکی) «ای گشوده به سوی استعدادهاحرفه» چهچنان :از بابت نیروی کار یژهوبه
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ن افراد ریناتشیم، گویا خواهیم توانست تواقلاب فرانسه( داشته بادر ان های زاده شدهشعار

 برای هااهجایگترین متناسبکه در تقسیم کار جهانی،  گماریم کارهایی بهرا در جایگاه

ـ یعنی نظام آموزش دولتی، خدمات و در واقع ما کل سازوکارهای نهادی ست. هاآن

ی سالارشایستهر آن چیزی که امروزه نظام استقرا برایضدفساد ـ را  کشوری و قوانین

  ایم.بخشیده توسعه، شودمینامیده 

لکه تنها از لحاظ اقتصادی کارایی دارد، بی نهسالارشایستهکه  شودمیوانگهی، گفته 

 های تاریخینظام همانند) ی تاریخیدارسرمایهنیز هست. در  سیاسی بخشثباتعامل 

ی که نارضایتی آنان ها وجود داشته باشد،مادامی که نابرابری در توزیع پاداشین(، پیش

، خیلی رنددامیی دریافت تربیش، از کسانی که پاداش کنندمیتری دریافت پاداش کم

یجاد این نابرابری را ا است که که شایستگی افراد شودمی استدلالزیرا  ..نیست. زیاد

، هم یمزیت مبتنی بر شایستگ یواسطهبه دارسرمایه که شودیم تصور کند، نه سنت.می

 لباغنزد  ، دراز لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ سیاسی نسبت به حقوق و امتیازات موروثی

 ی برخوردار است. تربیشاز مقبولیت مردم 

ضعیت ین واعکس  ، دقیقاًواقعاست. در غیر قابل اتکایی سیاسیِ  شناسیِجامعهاین 

ه نظمی ابدی ب به سبب باورهای عرفانی یا تقدیرگرایانه از دیرباز کهدرحالی. ستدرست ا

نزد  تاحدی کم دست امتیازات موروثی تا یدبخشمیبسیاری از فرودستان اطمینان  که به

لت عکه بر طبق آن، امتیاز اجتماعی بدین هی دیدگاذیرش پ ،باشد هداشت مقبولیت انآن

به  تسطح تحصیلات بالاتری نسب حتماً رتحتمالاً باهوشا شخصیک د که آیدست میهب

 مکنمهای ترقی هستند، اندکی که در حال پیمودن نردبانی هبرای عد مگر، دارددیگران 

د. یآنمی شاخوشاین جماعت از  نباشد، ولخرج یا نوکیسه ،اگر کسی خود یست.ن

ای هنوکیسهاین . اما نددشمیمهربان ظاهر  یدر نقش پدر شایدکم  دست، هاهشاهزاد

از  یکاز لحاظ سیاسی، ی سالارشایسته. نظام پردرآمد نیستند یچیزی جز فرزندان ،ولخرج

و  ژادپرستین به علت همین شکنندگی سیاسی است که ست. و دقیقاً هانظام ترینثباتکم

 . شوندمیپدیدار یی گراجنسیت
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 ییرواجهانلوژی ایدئو دیمنحنی فرضی صعو کهشد میی متمادی تصور هازمان

متناظر خواهد بود با کاهش سطح تبعیض ناشی از جنسیت و نژاد؛ هم در ایدئولوژی و هم 

تی فت. شاید حرطور نبود که انتظار میتجربی، آن در واقعیت. گرچه این مورد از لحاظ

در  اًهای نژادی و جنسیتی، مسلمل کرد که در جهان مدرن، نابرابریاستدلابتوان عکس به

 اند.یافتهن کم کاهشیا دست ایش یافتهمقام واقعیت و شاید حتی در مقام ایدئولوژی، افز

، لازم است نگاهی بیفکنیم بر آنچه که استچنین که چرا بردن به اینبرای پی

 اش را دارند.داعیه نژادپرستییی و گراجنسیتهای ایدئولوژی

ارهای نسبت به شخصی که از لحاظ معیرواداشتن تبعیض و احتراز صرفاً ، پرستینژاد

ی هاویژگیمذهبی، )وابستگی  )همچون رنگ پوست( یا معیارهای اجتماعی ژنتیکی

 طبعاً  پرستینژاد، نیست. غیره(، متعلق به گروه دیگری باشدهای زبانی وفرهنگی، اولویت

تحقیر و . هاستفراتر از این بسیار لیکن گیرد،را دربر می افکنیهراسنین تبعیض و چ

ی اردهسرمایدر اقتصاد جهانی  نژادپرستیچه که واقعیت در مقایسه با آن افکنیهراس

که د کردلال است توانمیواقع، حتی بههستند.  فرعیکلی به هایی، پدیدهکندبازنمایی می

 نژادپرستیاز  ایی(، جنبههراسبیگانه) ت به دیگراننسب افکنیهراسداشتن تبعیض و روا

 نوعی تعارض است. ی هربردارندکه د است

راه مههب رفتاری یهی تاریخی پیشین یک پیامد عمدهانظام یهی در همهراسبیگانه

. تههای بسگروهاجتماع، جامعه، و کالبدی  یهاز حوز «هابربر»راندن داشته است: بیرون

یزیکی فشکل هها ببود. هرگاه سایر گروه راندنبیرون، شدیدترین حالت این تارکش

ین اما در هم آمد،می دستبهکه گویا به دنبال آن بودیم محیط  «خلوص»ند، ده شوزپس

 هنتیجدرشده و راندهپس فرادِنیروی کار اما  دادیم.میت از دسرا چیزی  ناچاربهحال 

احب تص مکرر طوربهست توانمیکه دادیم را از دست میها در تولید مازادی آن مشارکت

 اما در مورد نظامی ؛زیان استی هدهندی تاریخی نشانهانظامتمامی شود. این امر، برای 
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د توانمیتر بسیار حاد، استسرمایه پایان بیانباشت  آن مبتنی برکه کل ساختار و منطق 

 د. اشب

یروی ی نارگیری تمامکه، نیازمند باست گسترشبهرو که اغلبداری سرمایهنظام 

 ندکاین نیروی کار است که اجناسی را تولید می زیرا د فراهم کند،توانمیکه کاری است 

افراد،  اندنربیرون، رتیبتبدین. شودمیو انباشت  محقق ، تولید،رهگذر آنکه سرمایه از 

لازم است  همزماننظر باشد،  ایه، مدحداکثر رساندن انباشت سرمصلاح نیست. اما اگر بهبه

انده به حداقل رس ی اخلال سیاسیهاهزینهی نیروی کار( و هاهزینه عاًو طب) ی تولیداههزینه

 رسد کهنظر می . به(کل حذف کردبه توانمیشود )زیرا اعتراضات نیروی کار را ن

 د. خشبمیزمان تحقق هم طوربهاست که این دو هدف را  ، همان اکسیر جادویینژادپرستی

 یهترین مباحث دربارو معروف نخستین اندازیم به یکی ازاکنون نگاهی می

 مردمیادند، با گام نهدنیا ینگهمثابه یک ایدئولوژی. زمانی که اروپاییان به به نژادپرستی

با  قیماًخواه مست - پرداختند نسرعت و در ابعاد وسیع، به کشتار آنابه کهرویارو شدند 

راهب اسپانیایی به نام های مهلک. یک پراکندن بیماری بامستقیم ، خواه غیرسلاح

ها باید دارند که از آن هاییسنفْ، وستانپکه سرخبا اعلام اینکازاس بارتولومه دِلاس

زاس کاهیم استدلال لاسخوامیاخت. اکنون کرد، به طرفداری از این مردم پردپاسداری 

 دستبها موافقت دولت ر و پیامدهای آن را دنبال کنیم که رضایت رسمی کلیسا و متعاقباً

رو اصول قانون و از این اندنانسا روح هستند،ذی وستانپجایی که سرخآورد. از آن

 ار(روزگ یهشان از صحن)حذف کردن آنان. پس کشتار شودمیشان طبیعی، شامل حال

به سوی را ها )آن شد. هاشانسنفْ . و در عوض باید متعهد به نجاتمجاز نیست اخلاقاً

مانند و احتمالاً در جا که آنان زنده میاز آن (.هدایت کردی مسیحیت نهای جهاارزش

شان یعنی اهتواناییی هدر حد و اندازالبته  - شوندمیمسیر تغییر کیش در نیروی کار ادغام 

 مزدی. -شغلی مراتبسلسله از ترین مرتبهدر پایین
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 «شدنمیتیقو»آن را  وانتمیخود گرفته که  به یی، از لحاظ عملکردی، شکلپرستدانژ

 دیمز-شغلی راتبمسلسلهآن، این است که همواره  نیروی کار نامید که مقصود من از

ی نامند، همبستگاصطلاح، معیارهای اجتماعی میهب چه آن رابا آن که معمولاً موجود بوده

، از ت آنثابت مانده است، جزئیا ،دنشخود الگوی قومیتیکه درحالی . اماداشته است

ای هدوختهانکه کدام ؛ برحسب اینندزمان دیگر متغیر تامکان دیگر و از زمانی  تامکانی 

کدام نیازهای و انسانی در یک زمان و مکان خاص جای گرفته اجتماعی و ژنتیک 

 در آن زمان و مکان قرار داشته باشند.ی اقتصاد مراتبسلسله

( را ی بر پیوند با گذشته )ژنتیکی و/یا اجتماعیهمواره ادعاهای مبتن، نژادپرستی یعنی

های مرزهای دقیق واحدکند تا پذیری معطوف به زمان حال ترکیب میبا انعطاف

عریف ت نامیم،دینی می-ملی-های نژادی، یا قومیبندیها را گروهکه آن اییافتهشیئیت

ها در دائمی این مرز ترسیمازببا همراه با مرزهای گذشته،  ندپیو ادعای. انعطاف در کنیم

-نژادی یا قومیای هجماعت یاها گروهمی یدا ساختنبازو  ساختن شکلِزمان حال، به

وجود داشته و همواره  همیشه هاجماعتها یا شده است. این گروه پدیداردینی، -ملی

 هاهگرو ینیستند. برخ یکسان ؛ اما همیشه عیناً شوندمی بندیردهی راتبمسلسلهصورت هب

های دیگر وهیا با گر شوندند ناپدید توانمی، سیار باشند، برخی بندیردهدر نظام ند توانمی

 ند. اما در اینآیهای جدید پدید میگسلند و گروههم می ها نیز ازیزند؛ برخی از آندرآم

کار ی در وستپهسیا. اگر شوندمیشناخته  «سیاهکاکا»هستند که با نام  ایدستهمیان همواره 

-کاکا» توانمیصورت د، در آننباشد یا تعدادشان برای ایفای نقش این دسته، کافی نباش

 ساخت.بررا  «سفیدها

ف منعط آنی ، اما مرزهاپابرجاکه در آن شکل و زهر نژادپرستی  از این دست ینظام

عداد ت بتوان دهد تااجازه می نژادپرستیکند. عمل می موفق العادهفوقچیز، هدر س - است

های اقتصادی ترین نقشسزاهر مکان و زمان مشخص را، برای کمنیروی کار موجود در 

 هیا متمرکز ساخت. این امر منجر ب و با ناچیزترین درآمد، بر حسب ضرورت، پراکنده
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در حال  خواهد شد که عملاً اجتماعدر ی یهادائمی جماعت سازیبازایجاد و 

ته الب هرچند) های متناسب خویش هستند.نقش ان برای ایفایسازی کودکاجتماعی

-مبانی غیر مجموعهد توانمیامر این مقاومت، اجتماعی کنند(. در شکل  را کودکان

. أکید کردتاخیر باید ی هاین نکت برانه برای توجیه نابرابری، فراهم سازد. سالارشایسته

ا ی ردارسرمایه یی است کهوارجهانای ضد ، آموزهنژادپرستیکه  درست به این علت

راهم فرا این امکان  نژادپرستیشد. دهد تا در مقام یک نظام، پایایی داشته بایاری می

ه چتری حتی نسبت به آناز نیروی کار، حقوق بسیار کم ایعمده بخش تاد آورمی

 د بر اساس شایستگی توجیه شود، اختصاص یابد. توانمی

 رتیبتهمانهباست، آیا  نژادپرستی موجدکه  مثابه یک نظام،بهی دارسرمایهاما اگر 

با یکدیگر  نگاتنگیت ارتباطدو ن اییی را نیز پدید آورد؟ آری، زیرا گراجنسیتلازم است 

مامی تازی نیروی کار به این علت وجود دارد که دستمزد بسیار اندک به سدارند. قومیتی

ه این بصرفاً در عمل  اندکی . چنین دستمزدهایپذیر باشدامکاننیروهای کار،  هایبخش

که درآمد  جا دارند «خانوار»، در ساختارهای که کارگران مزدگیر شوندمیعلت ممکن 

شکیل از کل عایدی خانوار را ت کوچکی آمده برای گذران زندگی، تنها کسر نسبتاً دستبه

کاری مستمر )نه تنها از جانب مردان مشارکت دهد. چنین خانوارهایی مستلزم می

کودکان  همراهبه سالبزرگی، از جانب زنان تربیشمراتب به، بلکه به میزان سالزرگب

ور )در مقیاس بسیار داری دام و طی( در زراعت و نگهمذکر و مؤنث خوردگانو سال

 فروشی هستند. کوچک( و خرده

مزدی، کاستی درآمد حاصل از در کارهای غیر کاری هنهاددر چنین نظامی، این 

امر  منفعت مالی حاصل از این یهدهندنشان حقیقتاً ،و در نتیجه کندمی «جبران»را  دستمزد

فکر در یی، ما را از تراگجنسیتخانوارهاست.  مزدبگیر در اینکارگران  برای کارفرمایان

 رزشاکممتفاوت و کاری های نقشواگذاردن صرفاً یی راگجنسیتدارد. میباره بازاین

ور که طندارد. همان نژادپرستیی دست کمی از هراسبیگانهن پدیده در به زنان نیست؛ ای
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آن  داری آنان در درونکارگران از نظام کار، بلکه نگاه زدنپسمنظور نه به نژادپرستی

 یی نیز چنین کارکردی دارد. گراجنسیتاست؛ 

 رایبه کار و خلق ارزش اضافی ب راکان و سالخوردگان زنان، کود یاشیوهما به 

ها صورت نپذیرد یا پرداخت بسیار کمی داریم که پرداختی به آنصاحبان سرمایه وامی

ا ر رداخانه ]اصطلاح[ ما. آیدحساب نمیهب کار که کار آنها عملاً با این ادعا انجام شود،

-گهخانه را ن»صرفاً و  کنندمین «کار»در این نقش،  انه زنک گوییممیو ایم ابداع کرده

ه شاغل کرا الی اصطلاح فعبه ها وقتی درصد نیروی کارِدولت بنابراین،د. نکنمی «داری

نه  کند وفعال لحاظ می نیروی کارِی هدار را نه در زمرکند، زنان خانهمحاسبه می هستند

ور ط. هماناست ییگراجنسیتخودکار همراه  گرایینیروی غیرفعال. اما سنی هدر زمر

 نیمکادعا  یمتوانمیپس ، کندخلق نمیدار، ارزش اضافی زن خانه کار مکنیمی ادعا که

 چنین هستند. خوردگان نیزمزد کودکان و سالکه کارهای متعدد بی

ها در ی آن. اما همگنیستند واقعیت کاری هددهنبازتاب ،مواردیک از این هیچ

آیند. د هم میاست گرهآن یهمهی هکنندغایت قدرتمندی که هماهنگهب ایدئولوژیِ 

 ندتوانمی نیهای میاکادرها یا لایه که ایهشالود مثابهبهی سالارشایسته-ییوارجهانترکیب 

 یبخشاختارسدر خدمت یی که گراجنسیت-نژادپرستی به نظام مشروعیت بخشند وبا آن 

ا امست؛ کارآمد ا العادهفوقی جهانی[ دارسرمایه]برای نظام  هستندیروی کار اکثریت ن به

قرار است که هر دو الگوی . داستان از این دارد ایعلت سادهاین و  ،تا حد معینی

ستند. هنسبت به یکدیگر آشکار  تناقضی ی دردارسرمایهایدئولوژیک اقتصاد جهانی 

ه ک به نحوی؛ همواره در خطر آن است که از کنترل خارج شودها آنظریف درآمیختگی 

ر، وی دیگیی و در سرواجهانمنطق  باشند در یک سو داشتههای گوناگون تمایل گروه

 . دنبال کنند به شکلی افراطییی را گراجنسیتو  نژادپرستیمنطق 
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ه روی ، چدنشو برون تعادل یی، از حدراگجنسیتو  نژادپرستی وقتیدانیم که می

-به - بیرون رانند یکسرهخودی را گروه غیر ممکن است بکوشند پرستان. نژاددهدمی

پارتاید آ استقرارتر همچون کم شتابیها، با نازی دستبهعام یهودیان همچون قتل رعت،س

یرعقلانی غ اشکال افراطی گونهاینیی در راگجنسیتو  نژادپرستیی هاایدئولوژیفراگیر. 

که ه البت .شودمیمقاومت  هاآن در برابرمصرانه  اندغیرعقلانی آن کههستند و به دلیل 

اومت نیز در برابر آن مق قدرتمند اقتصادی نیروهایاما  ،زننددست میمقاومت به  قربانیان

ول مانده مغف هدف اصلی آن است که به ، بلکهنژادپرستی هبنه شان اعتراض کنند ومی

 مولد(.  اما شدهقومیتی)یعنی ایجاد یک نیروی کار  است

ی ه روچفراتر رود،  ]معینی[ یی از حدرواجهاناگر  یم تصور کنیم کهتوانمیهمچنین 

 هاموقعیتی هواهانخمساوات عملاً تخصیصن است خواستار افراد ممک برخیخواهد داد. 

. ندنباشدخیل  و جنسیت حقیقتاً)یا امثال آن( نژاد  ،که در آن شوندکاری  یهاشو پادا

برای  هبه این دلیل کایی وجود ندارد؛ روتحقق جهان راه سریعی برای، نژادپرستیبرخلاف 

 بلکه ،ییرواجهان ی در برابرمرزهای قانونی و نهادتنها زم است نهلا تحقق کامل آن

 ندماز میان برداریم. و این خود، ناگزیر نیازنیز سازی را قومیتیی هشدالگوهای درونی

در  توانمی یآسانبه نسبتاً . بنابراین، استکم برابر با زندگی یک نسل دستمدت زمانی 

 حذفهایی برای هرگاه که گام. کردی مقاومت یرواجهاناطی برابر گسترش افر

یی، رواجهان یی برداشته شود، به نام خودِگراجنسیتهای نهادی نژادپرستی و سازوبرگ

  را محکوم کرد. هوارون اصطلاحبه باید نژادپرستیِ

 بین پیوندی پرتنش یواسطهبهاست که ، نظامی شودمیچه مشاهده ، آنترتیببدین

یی هاتلاشکند. همواره یی عمل میگراجنسیت-پرستییی و نژادرواانجهسطح مناسب 

ن نوعی آ پیامدکه  گیردصورت می دو طرف معادلهتعادل به نفع یکی از زدن برهمبرای 

ز در جهند برای همیشه ادامه داشته باشند؛ بتوانمیگوی زیگزاگی است. این تغییرات ال

ی جاهزیگزاگی، ب هایاین تغییرجهتی هندازا مرور زمان،به .فرینآموردِ مشکلیک
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چنین هم .دگیرمی وتیی قرواجهانفشار در جهت  .یافتخواهد افزایش پیوسته ، کاهش

 .رددو علت دا امراین . رودبالا مییی. مخاطرات گراجنسیتفشار در جهت نژادپرستی و 

عوامل  یجملگ جانب تاریخی، ازی هاطلاعات حاصل از انباشت تجربثیر أتسو، از یک

غییر ت به این دلیل که تربیش .خود نظام روندهای جهانیِ از سوی دیگر، . ددخیل در فرآین

ام یی، تنها زیگراگ موجود در نظگراجنسیت- نژادپرستییی و رواجهانین زیگزاگی ب

یی و رواجهانی نیز وجود دارد، که زیگزاگ نیست. زیگزاگ انبساط و انقباض اقتصاد

زیگزاگ  هایدانه. دندندارهمبستگی نسبی با آن  طوربهیی نیز گراجنسیت-اییگردانژ

ارد. ، خود داستان دیگری دشودمیکه چرا چنین . اینشوندمیتیز و تیزتر  نیزاقتصادی 

 هبکه تناقضات کلی موجود در نظام اقتصاد جهانی مدرن، این نظام را  همچنانحال، اینبا

ی بر نهاد -های ایدئولوژیک ترین محل، بحرانیکشانده است درازمدتبحران ساختاری 

یی و وارجهانی بین هازیگزاگ شدتتشدید تنش و افزایش سر تعیین نظام آینده، در 

ی هدوگانین ای هنیماین نیست که کدام  مسأله. شودمینمودار  ،ییگراجنسیت-نژادپرستی

ا این دو در پیوند نزدیک و مفهومی با ، زیردشومیبر دیگری چیره  ایمتناقض تااندازه

خته ی جدیدی ساهانظامامکان دارد  گونهچهاین است که آیا و  ألهمس . بلکهیکدیگرند

-نژادپرستیگیرند و نه ایدئولوژی  کارهیی را برواجهاند که نه ایدئولوژی نوش

ای دهاسی همسئل اصلاً  است که سؤالختن این ساما روشنی ه. وظیفرا گراییجنسیت

 نیست. 
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