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سرما یه داری نیروی برای تخریب ا ست ؛حتی آنها یکه با قا طیعت با اسطوره
های برابربا سرما یه داری ودموکراسی موافق هستند وآنرا«بهترین سیستم درجهان»
اعالم میکنند ؛ لزوم ویا ضرورت به اهلی کردن ویارام کردن عطش رنج اور خودرا
برای انباشت که اکثریت قریب به اتفا ق جها ن رابرای زنده ماندن رها کرده است ؛
می شنا سند .چپ افراطی تعقیب گر ویا بد نبا ل « کارل مارکس » تصد یق میکنند
که سرمایه داری نمیتواند اصالح شود واز این رو با ید که ازبین برود ؛ تا بد یلی
ایجاد شود که به همه مردم اجازه دهد تا با عزت زند گی کنند؛ با این حا ل ؛ چپ
افراطی درجبهه های مختلف تقسیم می شود از جمله در مورد اینکه بین طبقه ونژاد
چه ارتبا ط وجوددارد که به یقین درک نژاد ازاهمیت مرکزی برخورداراست چونکه
بر کلیه کارهای ضد سرمایه داری تاثیر میگذارد ؛ نژاد پرستی بطور موثر طبقه
کارگر را تقسیم میکند وازاین طریق پتانسیل مارا برای توسعه یک جنبش جمعی
چند جا نبه علیه سرما یه داری به حد اقل میرسا ند.
وقتی تا ریخ توسعه سرمایه داری را بررسی می کنیم  ،بارها و بارها می بینیم که
جهان غیر غربی و مردما ن آن آواره شده ا ند تا راهی برای منا فع مرد سفید پوست
فراهم کنند.اگرچه مفهوم نژاد به عنوان ویژگی مشخص اقوام برای توجیه برده داری
ایاالت متحده ساخته شده ا ست ،هیچ تردیدی وجود ندارد که جنگ های نسل کشی که
توسط استعمارگران ومهاجران سفید انجام شد ،با تصورات بومی "دیگری" به عنوان
بیگا نه ،غیرانسا نی و استثمار گره خورده ا ست .سرما یه داری استثمارگراین غارت
سرزمین های خارجی برای بد ست اوردن منابع  ،بردگی دنیای غیر غربی و تجا وز
به زنان ازسرشت وذا ت آن بوده که امکان توسعه تولید انبوه ،صنعتی شدن و اقتصاد
جها نی سرمایه داری را فراهم می آورد»1« .
سرمایه داری یک ساختا ر نژادی جها نی ا ست .اگرچه بسیا ری از طبقه کارگر
استثمار شده  ،سفید پوست هستند  ،اما مردم دارای رنگ  ،به ویژه زنا ن با داشتن
رنگ جلد ،عموما متحمل رنج ورنجهای انسا نی ناشی از سرمایه داری هستند .شکی
نیست که استعمار و برده داری ایاالت متحده سیستم های اقتصا دی بودند  ،ا ما آنها
همچنین حمالت وحشیا نه ای شان را به مردمان غیرغربی نیزانجام داده اند که آنها
را در طول زمان به عنوان "حیوانات وحشی" شناخته اند»2« .
با حرکت وپیشروی به امپریا لیزم های امروز ؛ شخصیت های با مشخصا ت
مشا بهی ازغیر «غیر غربی» را می بینیم ؛ هرچند که دارای رنگ جزیی سیاسی
صحیح تراست « »3این بیگا نه ترسی نژادی کمترقا بل مریی با ظهور تقسیما ت
بیشتر وبیشترتوسط فرهنگ ؛ قومیت ومذهب که بعدا بعنوان توجیهات ایدیولوژیک
برای ملل فرعی عمل میکنند ؛ ا لبته ازآنجا که نژاد یک سا زه اجتما عی ا ست ؛

براسا س قومیت ؛ مذهب با سا یرنشا نگرهای اختالف در د نیای غیر غربی ؛ نژاد
پرستی قا بل استفاده ا ست.با این حا ل ؛ یک چیزی روشن باقمانده است :نژاد پرستی
وجلوه های استعما ری وامپریالیستی آن ؛ که نتیجه ساختاری وسلسله مراتب بنیادی
بشر است ؛ اینک این استعمارگران ومهاجران سفید پوست بودند که این سلسله مراتب
را بنا نهادند وخودرا درراس و درصد رآن قراردادند ؛ توجیه نسل کشی های جها ن
« کمتر از ا نسا ن» تصا دفی نبوده ا ست ؛ ا ین امر به مردان د یگر جنسگرا
« عالقمند به جنس مخا لف» سفید پوستان ودارایی استعداد آشکا ر غرض ایجا د
نظم سرما یه داری نژادپرستانه وتضمین کننده حاکمیت ورونق دوامدار آنها را در
درون سیتم فراهم می آورد»4«.
مهاجرت اجبا ری جها نی امروز نتیجه ای طوالنی از جابجایی فقرا در جنوب جهانی
تحت تهد ید جنگ  ،فقر و فاجعه زیست محیطی ا ست .تصا ویررسانه ای افرادی که
در جستجوی بقا و زند گی بهتر اند به مرزهای جدید می روند  ،که به یک "منوال
عادی " پذ یرفته شده تبد یل شده اند وبعضی اوقا ت حتی برخی ازآنها نیز بی اعتنا یی
می کنند .زنان و زنا ن بومی رنگ  ،نه تنها از تجا وزهای جسمی وعقید تی استعمار
بلکه ازطرف همسا الن مرد با خشونت بی نظیر روبرو می شوند  ،بلکه از طرف
همساالن مرد نیز که از طریق رفتار جنسی  ،سعی می کنند در زندگی غیرقابل تحمل
خود  ،نظریه ای از کنترل و قد رت پیدا کنند «» 5.جای تعجب ندارد .پس ا ز آن ،
مهاجرت جها نی به یک مسئله فمینیستی تبد یل شده ا ست  ،وبیشتر بر زنان رنگی و
زنان بومی که سعی درفرار ،غا لبا با و برای فرزندا نشا ن دارند  ،از نا سازگا ری
هایی که با آنها روبرو می شوند  ،متأ ثر شده ا ست.
درهمین راستا ،همه گیر« » COVID-19در ابتدا نژادپرستا نه به عنوان "ویروس
چینی" تلقی می شد  ،و باعث تقویت احسا سا ت ضد آسیا یی می شد و به دنیای غرب ،
بامجموعه برتربودن خود،یک احساس غلط محافظت که منجربه هزاران کشته شد« » 6
در حا لی که درا بتدا بر جوامع ثروتمند تر تأ ثیر می گذارد  ،شیوع ویروس و تلفات آن
بار دیگر نژادپرستی ساختاری و سکسیسم جامعه آمریکا را برجسته کرده ا ست .بدون
شک  ،مانند همه بحران ها  ،تأثیر اقتصادی ویروس بر فقیرترین مردم بیشتر خواهد شد
بیش از حد توسط گروه های نژادپرستانه نشان داده می شود  ،که د ستمزد ساعتی که با
فروپا شی مشاغل کوچک از د ست می روند و شغل های غیرمجا ز ازد ست می رود ،
بیشتر ا ست.
سرمایه داری یک شرکت نژادپرستانه و جنسیتی بوده و هست که تسلط جهانی یک طبقه
سرمایه داری عمدتا سفید و سفید مردان را تضمین کرده است.

نژادپرستی و استعمارگر استعمار سرمایه داری
بسیا ری از محققان تندرو معتقد ند كه نژادپرستی با تفرقه بین طبقه كارگر و توجیه
نابرابریها نقش مهمی در حفظ سرمایه داری ایفا می كند .ا ین تحقق به عقب برمی گردد
به« مارکس »  ،که از نژاد پرستی و جنبش های ضد استعما ر حمایت می کرد  ،نه فقط
به این دلیل که او معتقد بود که آنها راه را برای آگاهی طبقا تی هموار می کنند  ،بلکه به
این دلیل که آنها در برابر انقیا د مبارزه می کنند .همانطور كه ماركس در پاسخ به جنگ
داخلی آمریكا و مبارزات برای از بین بردن اظهار د ا شت" :زایمان با پوست سفید نمی
تواند خود ش را در جا یی كه با پوست سیاه مارك می شود رها سازد»7«".
اگرچه مارکس خواستار آگاهی طبقا تی در بین همه کارگران بود  ،اما او متوجه شد که
سلسله مراتب انسانی و نژادپرستی انسانها طبقه کارگر را به طور قابل توجهی تقسیم می
کنند .با توجه به طبقات کارگر انگلیس و ایرلند  ،مارکس در سال«  »1771به دوستانش
سیگفرد مایر و آگوست وگت نوشت:
در حال حاضر هر مرکز صنعتی و تجاری در انگلستان دارای طبقه کارگر است که به
دو اردوگاه  ،پرولتاریای انگلیسی و پرولتری های ایرلندی تقسیم می شوند .این کارگر
انگلیسی از کارگر ایرلندی به عنوان رقیبی که سطح زندگی خود را پایین می آورد متنفر
است ... .وی خود را به عنوان عضوی از ملت حا کم قلمداد می کند  ،و به تبع آن  ،او
به ابزاری برای اشراف و سرما یه داران انگلیسی در برابر ایرلند تبد یل می شود ،
بنابراین سلطه خود را تقویت می کند .خودش او تعصبا ت مذهبی  ،اجتماعی و ملی را
نسبت به کارگر ایرلندی گرامی می دارد .نگرش ا و نسبت به او تقریبا هما نند
"سفیدپوستان فقیر" نسبت به نگروها« سیاه پوستان» در ایاالت برده سابق ایاالت متحده
است » 7.«.
«مارکس » ادامه می دهد:
این تضاد مصنوعی زنده و تشد ید می شود و مطبوعات  ،منبر  ،كتاب های طنز به
طورخالصه با تمام وسایل در اختیا رطبقات حاكم قرار می گیرند .این دشمن شناسی راز
ناتوانی طبقه کا رگر انگلیسی علی رغم تشکیالت آن ا ست .این رازی ا ست که طبق آن
طبقه سرما یه داری قدرت خود را حفظ می کند.ودومی کامال از این آگاه است « » 9
مفهوم "نژاد"  ،که مردم را از طریق مشخصه های پیش فرض متما یزمی کند  ،برای
توجیه نابرابریها با سرزنش مظلومین به خاطر تعداد زیاد آ نها در جا معه استفاده شده
است .به طورکلی  ،سفید پوستان درجوامع نسبت به اقلیت های قومی ونژادی بسیار بهتر
از آن استفاده می شوند  ،ازطریق ایدئولوژی شا یسته ساالری که به نبوغ و انگیزه برتر
افراد سفیدپوست پاداش می دهد  ،توضیح داده می شود .بر ا ین اسا س  ،ریچارد وولف

اظهارمی دارد كه "،به جای ا ینكه یك ایده تولید شده با شد ،توجیهی سابق از ساختارهای
زیربنایی اجتماعی ،باعث می شودكه نژادهای نژاد به جای" واقعیت "موجودی كه باعث
تخصیص یا فعا ل شدن فرعی با شد  ،باشد ".نژادپرستی سه کارکرد مهم تحت سرمایه
داری را خدمت می کند )0" :ایجاد یک فرقه ایدئولوژیک در برابر افراد رنگی که برای
توجیه نابرابری خدمت می کند  )0 ،به حداقل رساندن ارزش یک بخش از طبقه کارگر
و پا یین آوردن دستمزدهمه کارگران ،و  ) 3برای تقسیم طبقه کارگر و بد ینوسیله آگاهی
طبقه کارگر و وحدت الزم برای از بین بردن سرمایه داری.» 11«.
وولف در ادامه بیا ن می کند که گروه های نژاد پرستا نه تحمل نا برابری هایی را که
توسط سرما یه داری ایجا د می شود تحمل می کنند و به عنوان "کمک فنر" به سیستم
خد مت می کنند که نا برا بری را ضروری می کند و از بحران داخلی رنج می برد
(چرخه های افسردگی و رکود اقتصا دی) « »12.به همین ترتیب  ،مردم رنگ هستند.
کسا نی که به مشاغل کم درآمد می پردازند  ،بد ترین شرایط کا ر را تجربه می کنند ،
اولین کسا نی هستند که از کا ر خود خا رج می شوند  ،توسط مدارس زیر نظر شکست
خورده و محد ود ترین فرصت ها را دارند  ،درحا لی که افراد سفید پوست فرصت های
شغلی بیشتری دارند و دسترسی بیشتری به منابع دارند .فواید .این کار بار سرمایه داری
را برای طبقه کارگر سفید پوست که اغلب این امتیازات را حقوق ذاتی می دانند  ،کاهش
می دهد.
با این حا ل  ،پیوند بین نژادپرستی و سرما یه داری بسیا ر بیشتر پیش می رود  ،به
ضرورت اساسی سرمایه داری برای گسترش از طریق استعمار  ،که از طریق کم تحقق
ایدئولوژیک جهان استعمار پذیرفته شد .ما رکس در جلد اول سرما یه به " به اصطالح
انبا شت بدوی" اشاره می کند که نشا ن میدهد که شرایط سلب مالکیت نا شی از سرمایه
داری صرفا یک شرط پیشینی نبوده بلکه یک شرط مداوم و ضروری برای حفظ و تولید
مثل سیستم ا ست .همانطور که مارکس خا طرنشا ن می کند  ،روند هولناک انتقا ل از
فئودالیسم به سرما یه داری درانگلستان مستلزم سلب مالکیت شد ید وسایل تولید جوامع و
جوامع غیرکا پیتااللیستی از طریق " فتح  ،برد گی  ،دزدی و قتل" بود. »13 «.
اگرچه ماركس به بهره برداری ازكارگران بسیارنگران بود  ،اما بر او واضح بود كه
ا ین امر به تنها یی برای حفظ تجمع و استثما ر مداوم انگلیس و برآوردن رشد با لقوه
تولید سرمایه داری كا فی نیست.بر اوبه رسمیت شناخته شد که شرکت استعماری در قلب
رشد اقتصادی عظیم ا ست که همچنا ن از روابط سرما یه داری ادامه می یا بد .مارکس
اظهار دا شت که با رشد ثروت که همراه با انبا شت منا سب (غلظت) ا ست  ،بیشتر و
بیشتر غلظت وسا یل تولید را درد ست سرمایه داران کمتر وکمتری می بینیم که به طور
فزاینده رقا بت خود را خریداری می کنند و سرما یه خود را تثبیت می کنند .این فرایند

تمرکز از تجمع در آن جدا ست که قادر به رشد شگرف ا ست و مسئول ظهور صنایع
خاص ا ست .مارکس ازمثال ایرلند استفاده می کند  ،که در آن زمان به دلیل قحطی سیب
زمینی سا ل«  ، »1745محرومیت زدایی قا بل توجهی را تجربه می کرد  ،که در آن
یک میلیون نفر جا ن باختند و بسیا ری دیگربه ایاالت متحده گریختند .در حالی که مردم
یا گرسنه بودند یا فرارمی کردند  ،و کارگرانی که همچنان تحت بی حرمتی شدید زندگی
می کردند  ،کل سرمایه اجتماعی کشور به طور قابل مالحظه ای رونق میدادند .مزارع
بسیار متمرکزبود ند ومزارع بین پا نزده تا سی هکتار در حدود(  ) 01111رشد داشتند.
مزارع بیش ازسی هکتا ردرحا ل رشد با ( ،)119111و كاهش تعداد كل مزارع به
( .) 121111اسا سا  ،مزارع كوچك كمتر ازپا نزده هكتار توسط سرمایه داران ثروتمند
سلب ما لکیت می شد ند.به گفته کوین اندرسون  ،مارکس اظهار داشت که سیستم انباشت
تحمیل شده به ایرلند به ویژه برای اشرافیا ن انگلیسی که به دنبا ل خرید گوشت و پشم از
ایرلند با ارزا نترین قیمت ممکن برای با زار انگلیس بودند ،سودمند است  ،اما مهمتر از
همه  ،جمعیت مازاد ایرلند به ویژه برای بورژوازی انگلیسی که آنها را به عنوان نیروی
کار ارزان برای کارخانه های خود به کار می بردند  ،سودمند بود  ،که به نوبه خود
د ستمزدهای طبقه کارگر انگلیسی را پا یین آورد»14«.
گسترش استعما ری غرب به دنیای غیر غربی  ،باعث انفجار ثروت برای غرب شد که
استحکا م جها نی خود را در توسعه اقتصادی ادامه داده ا ست .سرما یه داری همیشه به
عنوان یک شرکت بین المللی  ،بد لیل سلب مالکیت اراضی  ،استثما ر و برد گی کار و
سرقت منابع جها ن غیر غربی به وجود آمده است  ،آنچه مارکس از آن به عنوان "لحظه
های اصلی انبا شت بدوی [اولیه] یاد می کند »15".بدون د فع خشونت از جها ن غیر
غربی  ،سرما یه داری شکوفا نمی شد  ،به مرا تب کمتر به هیوالی غول پیکر امروز
خو تبد یل نه میشد.
درتجمع ویا درانبا شت سرما یه ؛روزا لوکزامبورگ « »Rosa Luxemburgتصویری
بی رحما نه وبی غل وغش کیفرخواست (اداعا نامه) امپریا لیزم و غارت وحشیا نه
استعمارگرورفتارهای قا تالنه مرد بومی را ارایه داد؛ این لوکزامبورگ بود که پیشگویی
وادعا کرد که امپریالیزم برای سرمایه داری کامل ویا یک پارچه ا ست ؛ از نظر او :
تولید سرمایه داری به ایجاد بازارهای جدید برای مصرف در دنیای غیر سرمایه داری
وا بسته بوده ؛ به گفته پیتر هود یس ( )Peter Hudis؛ لوکزامبورگ تصورمیکرد که
تنها راه افزایش وسا یل تولید ( سرما یه ثا بت) این ا ست ؛ که ابتد ا محصول کار را
بفروشیم وآنرا به ارزش خا لص =  ) pure valueیا به شکل پول تبد یل کنیم ؛ رویکرد
ویا برخورد او به بازارمحور بود وقدرت بسیار زیادی به مفاهیم عرضه وتقاضا میداد
«»10هود یس اشاره میکند که مارکس دراین موردچنین استدالل میکند که لوکزامبورگ

آنرا درک نمیکند :وآن این بود که دربعضی از صنایع ؛ خود محصول ؛ درشکل ویا
درفرم استفاده از آن بعنوان وسیله تولید قبل ازدرج آن درتولید سرمایه داری درچرخه
های جد ید تولید قرارمیگیرد ؛ نیا زی به تحقق آ ن درشکل ارزش انتزاعی از طریق
بازار (پول) نیست .هود یس همچنین یاداورمیشود که مارکس استدالل میکند که ماده
فرم ویا شکل استفاده ازاین محصول ازاهمیت تعین کننده ای در سمت وسو تعین سرمایه
گذاری درارزش اضافی برخوردار ا ست که بعنوان سرما یه در توسعه صنایع جد ید
تولید استفاده میشود « »17؛ آنچه که این نشان میدهد این است  :که زمینی که با فتح
وسلب ما لکیت بد ست می آید اغلبا بعنوان سرمایه درتوسعه صنایع جد ید تولید استفاده
میشود ؛ بنا براین دستعمار وامپریالیزم فقط به گسترش بازارها مربوط نمی شوند
ویاکه اکتفا نمیکنند بلکه در تالش د سترسی واستفاده بردن از منا بع هستند که میتوانند
مستقیما درچرخه های جدید تولید ترزیق شوند .نظر به انبا شت مارکس از د ید گاه
اقتصا دی ؛ ویرانی ای را که سرمایه داری غربی برجهان غیر غرب ایجادکرده ا ست
توضیح میدهد  :ویرانی ویا تخریبی که امروز نیز ادامه دارد تا جا یکه حتی بسیا ری
از کشورهای غیرغربی خود نیز سرمایه دار شده اند .امپریالیزم اکنون ویا امروز بسیار
از توافق های شرکت های قراردادی استعما ری را پیش بینی میکند؛ اما همچنا ن با
تسهیل منا فع خود ازطریق جنگ های پروکسی«نیا بتی»؛ تجارت آزاد ؛ تسهیل مقررات
وبهره برداری ازسا یر سرزمین ها ومردما نش ؛ تسهیل ا نبا شت سرمایه برای مشاغل
بزرگ را آسا ن وسهل میکند.
استعمار گر ازقبل مسکون ومستقر شده ازاستعمار کامل وکلی متفاوت ا ست ؛ زیرا
استعمار گر تصمیم میگیرد که سرزمین ها استعمارشده ویا تحت استعمار را به ملکیت
خود درآورد ؛ پس این کاربی رحما نه شامل یک روند متدوام بخاطر نیست ونابودکردن
مردمان بومی وشیوه های زند گی انها ازطریق نسل کشی ؛ خشونت جنسی وتولد بالمثل
وبیما ری معرفت کشی ( تخریب دانش افراد) ا ست ؛ همچنین یک پروژه ا قتصادی
برای تخصیص وسایل تولید ( زمین ومنابع دیگر) واستخراج یا کسب ارزش اضافی
ازکارکارگران باقیما نده است ؛ تجا رت برده های اقیانوس اطلس هم امکان ازبین بردن
مردمان بومی وهم درج یک جسم سیاه نژادپرستا نه را بعنوان کار برده داری میداد .
رشد جمیعت که از تمایل مرد سفید پوست برای افزایش کار برده ها ومالکیت وویرانی
اجساد زنان غیر سفید خارج شد منجر به تعداد زیادی ازمردم رنگی شد که امروز
اکثریت مظلوم را تشکیل میدهند.
یک نزاع د یرینه به ارتبا ط نژاد وطبقه بین نظریه پردازان وجود دارد وآن اینکه
نخست ظلم وستم پیش می آ ید وبعدا که دیگری را بوجود اورد« »19این خصوصیت
بویژه در مباحث مربوط به توسعه ا مپریا لیزم غربی استعمار بیشتر جهان غیرغربی

وبرده داری امریکا نما یان شد که منجربه قتل عام ها یی گسترده ووحشیگری وحشتناک
علیه مردم بومی واصلی سیاه ورنگ قهویی ها شد وهمچنین ایدیو لوژی های غیرمذهبی
مردمان غیر غربی شد ؛ که بیش از( )511سا ل تا هنوز ثا بت مانده ا ست ؛ نسل کشی
وتسخیرسرزمین ها ی خارجی ؛ تاسیس مستعمرات درسرتا سرجهان جنوبی وا ستعما ر
مسکونی ؛ اقتصاد مغلقی بود و به معنی غنی سازی وحما یت از به اصطالح توسعه
غرب بود« »21درسطوح مختلف توسعه اقتصادی بین غرب وغیرغرب ؛ نتیجه
مستقیمی از این انصراف ا ست .
نژاد به عنوان مقوله ای که مردم را بر اسا س فنوتیپ( خصوصیات قابل مالحظه یا
صفت یک جاندار ....توسط این قلم ) متما یز می کند و حقا یق را به همگان متمایز می
سازد اما نژاد سفید در دوره مزارع یا کشت وزرع برای توجیه تجارت برده های فراتر
از آتالنتیک و عصرتاریخی از قسا وت های غیرقا بل شکست علیه مردم سیاه به نام
حرص و آز  ،صنعتی شدن و  ...توسعه یا فت .تجا وز به ثروت قریب به اتفا ق برای
صاحبان مزارع سفید پوست که این نعمت خونین امروزدردست سفیدپوستان ما نده است.
تصویرگری توسط  ( conquistadoresسربا زان کاشقا ن یا مخاطره جویان سده های
« »51و« »56میالدی بخصوص اسپا نیا یی ها .....توسط این قلم ) آشکار می سازد
که ترس و نفرت ذاتی از "دیگری" وجود دارد که در قتل عام مردم بومی به همان اندازه
نقش غا لب داشتند .چه این "ترس از دیگران" را "تمدن وحشی" یا " نجات جا ن آنها" با
تلقین مسیحی  ،این عقا ید ناشی از همان اید ئولوژیهای سوپرماسیستی سفید«بلند پروازی
ها» و شرایط اجتماعی ا ست که امروزه بیشتر آنها را نژادپرستی می نامند»15«.
والتر میگوولو استدالل می کند که اعمال فقط در تمدن به اصطالح غربی به صورت
انتزاعی اتفا ق نمی افتد  ،بلکه آنها توسط یک جنس جنسیتی با عالمت نژادی اتفا ق می
افتند که شا مل سا یر خصوصیات واقع در یک مکان و زمان خاص ا ست" .امپریالیستی
غربی" از "رنه دکا رت"{ریاضی دان فرانسوی} ساخته شده است که "من فکر می کنم ،
بنا براین من" هستم که حقیقت عینی و عقالنی را به اند یشه مردساالر غربی اعالم می
کرد و آن را از منظر سیا سی جدا می کرد  ،و تمام کسا نی را که در خارج از محد وده
های با ریک انسا ن غربی فرومایه قرارداشتند ،جدا کرد .تحریک آمیز وحیا ت گرایا نه
 Grosfoguel »12 «.خاطرنشا ن میکند که این منطق توسط ( ego conquiroفتح
نفس)امکان پذ یر ا ست  ،بنا بر این من تسخیر می کنم و توسط ، ego exterminus
(نفس بیرونی) منطق نسل کشی و معرفت کشوری هدایت و پشتیبا نی شدم .در طی این
روند  ،مردان طبقه حاکم سفید  ،خود را به عنوان موجودات برتر درونی کردند زیرا
آنها جهان را فتح کرده بودند .آنها جهان را از طریق چهار نسل اصلی  /معرفت شناسانه
قرن شانزدهم فتح کردند )1" :علیه مسلما نا ن و یهودیان در فتح ال اند لس به نام" پاکی

خون " )2 .در برابر مردمان بومی ابتدا در قاره آمریکا و سپس در آسیا )3 .علیه مردم
آفریقا با تجارت ا سیر و بردگی آنها در قا ره آمریکا؛  )4علیه زنا نی که دانش هند و
اروپا یی را در اروپا تمرین می کردند و به آنها منتقل می کردند [و] زنده زنده سوزانده
شد ند [وقتی] متهم به جادوگران شد ند «»12 .

زنا ن از رنگ وپروژه استعماری سرمایه داری:
استعما ر وامپریا لیسم تا ثیر شد ید وکیفی متفا وتی بر از رنگ های زنا ن داشته
ا ست ؛ درحا لیکه منشا ظلم وستم قبل از موقع بخصوص بکا رگرفته شده را توسط
سرمایه داری ؛استعما ری وصنعتی شد ن را پیشگویی میکند ؛ تحقیقات نشان میدهد که
این ساختارهای ظلم ونا برابری را برای زنان بطورکلی و به ویژه برای زنان با داشتن
رنگها تشد ید میکند.ماریا میس( )Maria Mies؛ توسعه ویا گسترش ظلم وستم بر زنان
را به ابزارهای تخریب استفاده شده علیه زنان هنگام آغاز فعالیت های جوامع شکارچی
مبنی برجمع اوری محصوالت کشا ورزی رد یا بی میکند؛ زنا ن « وبعضی اوقات
مردان» از قبا یل دیگر اختطاف ویا دزدی می شد ند یا بعنوان همسران درمی آمد ند
یا برای گرداوری یا جمع کردن کاالها درکشاورزی کاروفعالیت میکردند ؛ بنا براین ؛
تقسیم جنسی کا ر بعنوان سیستمی درجامعه قبیله پد ید آمد ومنجر به سوء استفاده از
زنا ن برای بقا میشود .قبیله ای که بعنوان تولید کننده اصلی نیازهای معشیت روزانه
بودند از قدرت نیز برخوردار بودند «.»20
محوطه های زمینی که با دارایی های خصوصی همراه بودند و مردم را به مراکز
صنعتی سازی برای کا ر د ستمزد سوق می دادند منجر به سوءا ستفاده از زنا ن طبقه
کارگر در کارخا نه ها شد و آسیب پذ یری آنها را تحت ساختا ر خانواده هسته ای تازه
توسعه یا فته افزایش داد .گرچه سرما یه داری وعده تحرک اجتماعی و آزادی بیشتر از
جبرگرایی طبقاتی که تحت فئودا لیسم وجود داشته ا ست داد  ،اما هرگز برای اکثریت
قریب به اتفاق این آرمان نبوده است یاکه تحقق نه پذیرفت  .سیلویا فدریچی شرایط مادی
را که منجر به وضعیت فعلی ظلم و ستم برای زنان شده ا ست  ،ردیا بی می کند و معتقد
ا ست که زنا نی که زنده ما ند ن در محوطه های غربی که زمین را برای صا حبا ن
خصوصی محدود می کند دشوار بوده اند  ،به عنوان "جادوگران" برای حفظ ایدئولوژی
های آزادی و فرصت بیشتر بی اعتبا ر شد ند .تحت سرمایه داری شکارهای جادوگر که
در سراسر اروپا و قاره آمریکا اتفاق افتاد و تقریبا سه قرن به طول انجامید  ،نه تنها یک
فرد کشنده قربا نی بلکه یک حمله شد ید به روانشنا سی وشیوه های زندگی زنان بود  ،و
آنها را به حریم خانه رها کرد تا از اسیر شدن در امان نما نند .فدریسی استدالل می کند
که این شرایط برشخصیت وجوامع زنان و انتظارات از آنها تأ ثیر گذاشته است .ا ینها به
نوبه خود  ،ارزش نیروی کارشان را پایین آوردند .این تقسیم جنسیتی کار همچنان ادامه

داشته اما تحت جها نی سازی تغییر کرده ا ست و زنان را از رنگ و بوی خا صی بهره
برداری می کند.»27«.
بد یهی است که زنان وظلم که برآنها میشود مبانی تولید سرمایه داری است .زنان فقیر
همیشه کار کرده اند  ،اما عالوه بر کا ر"مولد"  ،آ نها اغلبا کا ر د لسوزانه و غیررسمی
غیرمجاز (غالبا غیرقا نونی و کنترل نشده) از جمله زایمان  ،پرورش و معا شرت نسل
بعدی کارگران را برای تولید سرمایه داری انجام داده اند .ا ین کا رکردها غا لبا به زنان
رنگ منتقل شده ا ست .در آمریكا  ،تجا وزهای منظم به زنان بومی و سیاه  ،منجر به
انتقا ل نسل های بعدی مردم ا ز رنگ به طبقه كارگر و فرصت های اندك برای تحرك
اجتماعی شد«»27
سرما یه داری به بدن ویا پیکر ،نیروی کا ر وکنترل زنا ن و به ویژه به زنان رنگی
بستگی دارد .از طریق خشونت روانی  ،جسمی و عا طفی  ،زنان به عنوان موزه لذ ت
تبدیل می شوند  ،از حق کنترل بد ن خود محروم می شوند و به یک ساختا رخا نوادگی
اجباری درمی آیند که غالبا حقوق بشر؛ آنها را نفی می کند .سکسیسم و خا نواده هسته
ای ،درتولید سرما یه داری با هم هد ست هستند ،نسل بعدی کارگران معا شرت یافته را
برای پذ یرش وضع موجود و تولید مثل یک طبقه « »29طبقا تی  ،نژاد پرستا نه و
جنسیتی تقسیم کار فراهم می کند که قدرت دگرجنسگرایی  ،سفید پوستا ن  ،آقا یا ن  ،را
تضمین می کند .بنابراین نباید جای تعجب داشت كه مهاجران استعماری درآمریكا روابط
پدرساالری را درمیان برخی ازجوامع بومی كه قبالما تریساالر(مادرشاهی» ومساوات
وجود داشت برقرار كردند»31«.
این روابط طبقا تی ،جنسیتی و نژادی نیز در یک بخش بین المللی از کار بین المللی
قابل اثبا ت است» 31 «.تصادفی نیست که غرب با داشتن میراث استعماری و متعا قب
آن تولید ناخا لص داخلی باالتر  ،غا لبا بتواند کشورهای فقیر را وادار کند .برای خدمت
به منافع اقتصادی و سیا سی خود توافق نامه تجا رت آزاد آمریکای شما لی نمونه ای از
این موارد ا ست که در آن محدود یت هایی برداشته شده ا ست تا به ایاالت متحده (و به
میزان کمتری کانادا) اجازه داده شود تا جوامع روستایی را تحت فشار قرار دهد و زمین
و منابع را به دست بگیرد،وهمچنین تجارت محلی را با تجارت خود متقاعد کند .صنا یع
«  » .maquiladoraمثا ل دیگر جنگ های مختلفی ا ست که علیه خاور میا نه برای
نفت صورت گرفته ا ست .وابسته ا ست « " 32برون سپا ری تقریبا همه چیز ( از
جمله جا نشینی) به این کشورهای غیر غربی برای د ستمزدهای ناچیز پرداخت شده
به کارمندان عمد تا زن و بعضا کودکان به عنوان "کمک" به آنها تلقی می شود ،با ا ین
درک اند ک که د لیل عدم نیازاین کشورها به "کمک" ا ست.زیرا امپراتوری های غربی

به طور منظم از مردم خود بهره برداری کرده و منابع خود را از آنها گرفته اند  ،از
جمله با ادامه کار گرفتن زمین»33 «.

مهاجرت :پیامد و سوخت سرما یه:
اگرچه که مهاجرت از زما ن های بسیا ر قد یم یک عمل و یا پرکتس ا نسا نی بوده
است ،اما روند ،هد ف و پیامدهای آن در نتیجه سیستم سرمایه داری جهانی نژادپرستا نه
تغییر کرده است .در آمریكا شواهدی وجود دارد كه نشان می دهد مردمان بومی هزاران
سال آزادانه و تا ایجاد مرزهای ملی از طریق فتح وتسخیر به شما ل و جنوب سفر كرده
اند یا کوچیده اند « »34.مهاجرت كه بخشی از زند گی مشروط بر احترام به زمین و
تغییرآن بوده ا ست .شرایط متوقف ویا دیگرگون شد که سرمایه داری با اشتیا ق شد ید
زمین را به امالک و ملل رابه «اجتماعات خیا لی» تبد یل کرد " که از نظرعقید تی با
حمایت وتوسعه کشور "خود" دربرابر"د یگری" نژادپرستا نه پیوند خورده اند.»35 «.
در ایاالت متحده  ،توسعه "قا نونی" روزنا مه ها برای ورود به یک کشور "خارجی" به
مرد می که اجداد آنها از آنجا عبور می کردند و اغلب در همان سرزمین ها زندگی می
کردند  ،اعما ل می شد  ،در حا لی که به مهاجران استعمارگر "شهروندی" داده می شد.
پس از این دستور جد ید  ،مهاجرت به عنوان یک تصمیم فردی جدا از شرایط اقتصادی
و سیا سی بین المللی تلقی می شود.
بقا و فرصت های زند گی  ،از جمله ا تحاد مجد د خانواده  ،همواره از عوامل مهم
مهاجرت بوده ا ند .که می توانیم به زمان قحطی سیب زمینی در ایرلند فکر کنیم  ،که
هزاران خا نواده دهقا ن را به اصطالح به دنیای جد ید آورد .مها جرت را نیز به دلیل
بحران آب و هوا یا خروج قا بل توجهی از افرادی که از جنگ فرار می کنند  ،چه از
نظر تاریخی و هم اکنون  ،در نظر بگیرید  ،ما نند صدها پناهنده سوری که امروز به
دنبا ل امنیت هستند .در هر حا لت  ،مهاجرت بخشی از بستر وسیع اقتصا دی و سیاسی
جها نی امپریالیسم  ،استعما ر  ،نژادپرستی محیط زیست و غیره ا ست.
در حا لی که قحطی سیب زمینی در اکثر متون تا ریخ به عنوان یک فاجعه زیست
محیطی تا سف بار توصیف شده ا ست که معیشت هزاران اجتماع کشا ورزی را از بین
برد ،که بعدا کشا ورزان در ایرلند  ،به یک مستعمره  ،وابسته به سیب زمینی بودند زیرا
کشاورزی مونوکروپ (تک محصول) باعث شد ایرلند از راهها یی چندی وابسته به
انگلیس با شد .واین الگوباید در بیشتر کشورهای استعما رزا تکثیر وترویج شود  .تولید
مونوکروپ که در ابتدا تحت کنترل امپراتوری استعمار و بعدا توسط شرکتهای متعلق به
خارجی (عمد تا غربی) قرار دا شت  ،جهان "در حا ل توسعه" را به طور قا بل توجهی
آسیب پذ یر و وابسته به صا درات محصول خاص دا نست.مطمئنا این مورد در مکزیک
و آمریکای مرکزی و جنوبی نیز اتفاق افتاد  ،جایی که شرکت میوه ای یونا یتد ایاالت

متحده به بزرگترین نها د شرکت های آمریکا یی تبدیل شد و میلیارد ها دالر از مردم و
سرزمین های آنها بد ست آورد .در حا لیکه شرکت میوه ای یونایتد غیرقانونی تصویب
شد  ،سا یر شرکت های خارجی نیز از این پرونده پیروی کردند و سرما یه گذاری های
خارجی را در آمریکای التین به یکی از بزرگترین فرآیندهای جمع آوری سرمایه برای
مشاغل بزرگ تبد یل کرده است .دولت آمریكا  ،غا لبا عروسك مشاغل بزرگ و مشتا ق
حفظ قد رت سیا سی خود در جهان  ،مغزی بود كه در توافق نامه تجا رت آزاد آمریكای
شمالی قرار دا شت و این امر باعث محدود یت های تجارت خارجی می شود  ،دسترسی
خارجی به زمین و منا بع را تسهیل می كند .بهره برداری بیش ازحد از مردم مکزیک و
بومی .مداخله ایاالت متحده درسراسر آمریکای التین سابقه طوالنی دارد  ،اما کافی است
که بگوییم وابستگی اقتصا دی که منجر به سرما یه گذاری شرکت های آمریکا یی شده
ا ست  ،که به نوبه خود باعث شده است تجارت آمریکا و دولت آمریکا به فضای سیاسی
منطقه بسیا ر عالقه مند با شند .ایاالت متحده اتا ق مهمی برای د ستکاری در انتخا با ت
محلی در سراسر قاره آمریکا و ایجا د جنگ با مواد مخد ر  ،مسئول خشونت و هزاران
کشته ا ست.
اگرچه برخی معتقدند که آشفتگی دربرخی کشورها تا بعی از وضعیت توسعه آنها است
اما سرعت توسعه  ،که غالبا با برتری اخالقی و معنوی همراه با نوآوری و زیرساخت
همراه است ،به راحتی می تواند تا بعی ازجهان "توسعه یافته" شناخته شود .سلب مالکیت
و بهره برداری (گلوبال شما لی) به جهان کمتر"توسعه یافته" (جهانی جنوبی) تحمیل شده
ا ست .مهاجرت یک مسئله جها نی ا ست که بطور پیچیده ای با یک سیستم سرمایه داری
نژادپرستا نه گره خورده ا ست.
نه استکبا ریا نکی و نه فریبکاری های مرگبار آنها برای مبارزه با نیاز مردم برای
بقا کا فی نیست .در خارج از ضرورت اقتصا دی یا فرار از آزار و اذیت سیاسی  ،مردم
آمریكای التین و سراسر جها ن برای جستجوی زند گی بهتر ،با امنیت و فرصت بیشتر
برای فرزندان خود  ،به دنبا ل ورود به ایاالت متحده هستند  -با وبدون كاغذ .وهردو
خانواده آنها (و دولت ها) آنها را تشویق می كنند كه ا ین كار را انجام دهند  ،زیرا حواله
های برگشتی به كشور مبداء برای خانواده های آ نها و بقای كشورها بسیا ر مهم هستند.
کشورهای فقیر به این حواله ها بستگی دارند که در مجموع هر سا ل میلیارد ها دالر
درآمد دارند»30«.
این حال  ،بی اعتنا یی که جوامع مهاجرغا لبا دردنیای صنعتی با آ ن روبرو هستند و
در د گم ملی گرایی «جزم گرایی» منعکس شده است که نشان می دهد مهاجران منا بع
"ما"را می گیرند  ،که باید به عنوان یک باطل درک شوند  ،به ویژه با توجه به خاستگاه
های مرگبار شهرک سازی استعماری ایاالت متحده .در کشورهای صنعتی  ،مهاجران ،
بویژه مهاجران بدون مدارک  ،جمعیت به عنوان استخرهای کار ارزان قیمت الزم برای

حفظ سطح باالتری از توسعه کشورها وابسته هستند .در نظر بگیرید که حتی در ایاالت
متحده حتی با افزایش سخنان سیا سی بسته شدن مرزها وتبعیدها افزایش می یابد  ،برنامه
های مهمان کا رگر ،که به کار برده ای تشبیه شده اند  ،برای گسترش برنامه ریزی شده
اند .مهاجران  ،مواردی هستند كه كارگران آمریكایی كمتر از آنها پذ یرش می كنند زیرا
آنها در حا ل بازگشت هستند و  /یا د ستمزدهای بسیا ر اند ك و شرایط كاری قابل قبول
دارند.
اگرچه اغلب به عنوان یک پد یده بی طرف جنسیتی تلقی می شود ،زنانگی از مهاجرت
به طورفزاینده ای پذیرفته می شوند  ،با تقریبا نیمی از مها جران در سراسر جها ن(24
درصد)  ،بسیا ری از آنها به تنها یی یا به همراه فرزندان خود مهاجرت می کنند .مانند
مردان  ،زنان نه تنها برای بقا و فرصت های زند گی مهاجر می شوند بلکه به خواسته
های کارگران "توسعه یا فته"جها ن نیز کشیده می شوند .دیوید تیتنسور و فتی منصوری
استدالل می كنند كه "بحران مراقبت" زنان مها جر را به شد ت تقا ضا می كند در دنیای
صنعتی « »23.به طور خاص  ،بیشتر مهاجرت به ایاالت متحده توسط زنا ن ()٪15
صورت می گیرد « » 24.زن مها جر .اغلب ستون فقرات بخشهای خا ص اقتصاد در
ایاالت متحده  ،به ویژه در کارهای داخلی و صنعت پوشاک ا ست .هر دو بخش از زنان
با دستمزد ارزان و کار غیرقا نونی استفاده می کنند .کار داخلی به ویژه برای اقتصاد و
برای روایت فرصت بسیا ر حیا تی ا ست .خانواده های فقیر و طبقه متوسط که برای
تحرک اجتماعی به دو درآمد وا بسته هستند  ،نیا ز به یک نیروی کا ر ارزان برای به
د ست آوردن کار د لسوزانه دارند که در غیر ا ین صورت بر روی زنا ن خانواده قرار
می گیرد .زنا ن مهاجر و دستمزدهای نا چیزی که به آنها پرداخت می شود  ،به زنان
مرفه (معموال سفید پوست) امکان می دهد که برای دستمزد بهتر تالش کنند و تحصیالت
و انواع دیگر زند گی حرفه ای را دنبا ل کنند .جنبش زنان غا لبا سفید پوست به زنا ن
مهاجر وابسته ا ست  ،که در حا لی که مجبور به ترک فرزندان خود هستند  ،مراقب
خانواده های افراد د یگر هستند .بد ون ترد ید  ،سرما یه داری یک سیستم ا قتصا دی
نژادپرستا نه وجنسیتی جها نی است که بر فقیران شاغل در سراسر جهان طعمه می زند.

پاند می (همه گیر)
به ناچا ر بحران تحت سرما یه داری به معنای تأ ثیر منفی بیشتر بر افراد رنگ ا ست.
ویرانگر همه گیر جهانی«  » COVID-19نژاد پرستی سرما یه داری را برجسته کرده
است .تصا د فی نیست که ایاالت متحده  ،پرکا رترین جا معه  ،بیشترین تعداد افراد آلوده
و باالترین تعداد کشته شد گا ن را داشته باشد .در اوایل ماه ژوئن  ،موارد تأ یید شده در
ایاالت متحده به بیش ازدومیلیون نفربا بیش از«  »554،444نفر رسیده و به دو میلیون
رسید .که در معرض خطر همه گیر  ،منجر به تلفات قا بل پیشگیری شده ا ست .اگرچه

برخی ایا لت ها  ،از جمله نیویورک  ،روند نزولی را نشا ن می دهند  ،اما رهبران
سیاسی در ایا لت های مختلف  ،حتی برخی از ضربه های سخت  ،به تازگی شروع به
باز کردن مشاغل (حتی شرکت های پر مخاطب) کرده اند که برای همه جز کارگران
اسا سی تعطیل شده است .برای ماه گذ شته  ،که خطر بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
این بیماری همه گیر درجوامع با سابقه طوالنی نابرابری اقتصادی،تبعیض نژادپرستانه
قرار داشته است ودولت از مبتال به سخت ترین ها آ نها غفلت می ورزد  ،و در نتیجه
تعداد نامتنا سب مرگ و میردر جوامع سیاه رخ داده است .به طور خاص  ،جنوب عمیق
همیشه مکا نی خطرناک برای سیاه پوستان بوده است.به عنوان مثال ،در ایالت لوئیزیانا
یادآوری پاسخ خسته کننده آهسته برای کمک به قربانیان کا ترینا مشخص شد که تا« »3
آوریل(  ) 44درصد کسانی که از«  » COVID-19جان خود را از دست داده اند سیاه
بودند  ،با وجود این که فقط (  )21این سناریو نه تنها در همه ایا لت های جیم کرو در
جنوب ژرف ،بلکه درسطح وسیع کشور نیز تکرار می شود «» 22.متأسفانه  ،داده های
مربوط به موارد آلوده  ،درما ن ومرگ ومیرها برا سا س نژادها نیست جمع آوری یا
رها سا زی سیستما تیک.
انجمن پزشکی یا طبی آمریکاهرگونه گما نه زنی راجع به عوامل بیولوژیکی یا ژنتیکی
که ممکن است برخی از گروه های نژادی را مستعد ابتال به ویروس کند ،رد کرده است.
ازتجربه در جامعه به طور خا ص  ،آ نها به ا ین واقعیت ا شا ره می کنند که به دلیل
نابرابری اقتصادی و نبود بیمه  ،و همچنین گرایش متخصصا ن بهداشت و درمان غا لبا
به دلیل آزما یش و معا لجه  ،تما یل کمتری به مراقبت های بهداشتی دارند .ا ین تعصب
نژادپرستا نه هنگا می که کمبود آزما یش و درمان وجود داشته باشد می تواند تشدید شود
(آگاهانه و ناخودآگاه) « » 40.این شرایط نژادپرستا نه و تهد ید کننده مرگ درجوامع
سیاه برای نسل ها پا برجا ست  ،به گونه ای که افرادسیاه پوست بیشتر به بیماری مزمن
مانند دیابت مبتال می شوند .فشار خون باال و بیماری های قلبی  ،با نرخ نامتناسب و در
اوایل زندگی  ،آنها را درمعرض «  » COVID-19؛ « »47به دلیل نبود مراقبت های
بهداشتی مقرون به صرفه قرارمی دهد  ،به دلیل عدم وجود مراقبت های بهداشتی مقرون
به صرفه  ،افراد سیاه پوست به احتمال زیاد درصورت تداوم عالئم و پیش بینی های آنها
شد ید تر می شوند  ،به آ سیب پذیری آ نها افزوده می شود .این "طوفا ن عالی" به دلیل
شرایط نژاد پرستی مشا به در مورد جوامع بومی و التینکس نیز صا د ق ا ست.
به عنوان مثا ل در نظر بگیرید که مشاغل در ایاالت متحده بسیا ر طبقه ای شده
نژادپرست و جنسیتی هستند .کاردر کارخانه تعداد زیادی کارگر دارد که در محله های
گرفتا ر در کنا رهم کار می کنند .چنین فضاهایی امکان گسترش آسان ویروس را فراهم
می آورد .بنا برا ین تعجبی آور نیست که صنا یع بسته بندی گوشت  ،که به طور عمده

کارگران مهاجر اشتغال دارند شیوع قابل توجهی دیده اند .با این حال  ،به نظر می رسد
که دولت ترامپ درک می کند که زندگی این کارگران قابل صرف است  ،زیرا خواستار
صنعت بسته بندی گوشت با وجود خطر برای کارگران با ز ا ست «.»25.
مردم بومی نیز در معرض خطر بیشتری هستند .بیما ری ایجاد شده توسط مهاجران
سفید پوست سابقه طوالنی در گسترش و از بین بردن قبا یل بومی دارد .حساسیت آنها به
بیماری ها در نتیجه فقر و کمبود منابع ادامه داشته است .بومیان آمریکایی که در مناطق
هندی زندگی می کنند غالبا فاقد آب  ،سرویس بهداشتی وخد ما ت درمانی خوبی هستند.
بیش از یک چهارم افراد بومی زیر(  ) 61سا ل فا قد بیمه درما نی هستند .مانند سا یر
جوامع رنگی  ،افراد بومی احتمال ابتال به دیابت و سایر شرایط احتمال بیشتری را دارند
که آنها را برای خطر ابتال به کوبد نزده بیشتر می کند .به عنوان مثا ل  ،کشور ناوهو
( )Navajoبیشتر از هر ایاالت متحده آمریکا در موارد ویروس کوبید نزده درگذارش
سرانه دولت «.»23
عالوه بر این  ،افراد طبقه کارگر که در ایاالت متحده بیش از حد در جوامع رنگی
بیش از حد وتعداد نامنا سبی نماینده یا عضوهستند  ،به دلیل کمبود منابع از جمله سفر به
اتوبوس های شلوغ و مترو آ سیب پذ یر هستند .اجتماعا ت دیگر که در معرض خطر
زیادی قرار دارند مردم در زندان ها  ،با زداشتگاه ها واردوگاه های پنا هندگا ن هستند ،
جایی که عفونت ها به سرعت وبه طورگسترده گسترش می یابد .درا ین فضاها یا محیط
ها یعنی درمجتمع صنعتی زندان که این سیاه پوستان با بد نهای سیاه و قهوه ای در زندان
بدون پرداخت مزد نگهداری میشوند ویا به کار بدون کار (یا تقریبا بدون پرداخت) هدف
قرار می گیرند ،کامال سیاه والتکس« التینی ها» هستند .انترسیپت  Interceptگزارش
می دهد که شیوع ویروس در مراکز بازداشت ( united states immigration and
 customs enforcementیا  ICEمنجربه حکم دادگاه شده ا ست که ازاینکه خواهان
آزادی هفتصد مهاجر است که که ازنظر( ) COVID-19آزمایش شده اند ویا در معرض
خطر زیادی هستند .بازداشت شدگان بصورت الکترونیکی با جهان خارج ارتباط برقرار
کرده اند و در یکی از بازداشتگاه های زنان در ایا لت ایروین  ،جورجیا  ،زنان ترس
ورعب های قابل توجه خود را از شیوع ویروس به دلیل "ازدحام بیش از حد و ضعف
عدم دسترسی به خد مات صحی" گزارش داده اند .دراین گزارش  ،چگونگی انتقاد شد ید
از زنان به دلیل صحبت علنی در مورد شرایطی که با آنها روبرو هستند  ،مورد انتقا د
قرار می گیرد«»51
نا برابری های اقتصا دی موجود در ایاالت متحده مطمئنا با رکود اقتصادی که درحا ل
حا ضر احسا س می شود تشد ید می شود.آسیب پذیرترین افراد به ناچار آسیب پذیرترین
کسا نی هستند که بدون مزایا و یا امکان داشتن پس انداز در هنگام از د ست دادن شغل ،

برای د ستمزد ساعتی کار می کنند .به گفته گلوبال شهروند  ،بیشترین هزینه هایی که با
بیشترین هزینه اقتصادی مواجه هستند زنان رنگ هستند (یعنی زنان با داشتن رنگ جلد
از نظر مصارفات اقتصادی به مصارفات بیشتر روبرو هستند)  .افراد بی خا نما ن  ،که
بیشتر آنها رنگی رنگ هستند ،همچنین با ازمون های جد یدی روبرو می شوند زیرا یک
جامعه بسته آنهارا با چندراه وروش بغرض دسترسی برای سرپناه  ،غذا و سایر نیازهای
اساسی رها می کند» 51 «.
دانش آموزان فقیر نیز از نظر دسترسی به آموزش و پرورش با نابرابری هایی روبرو
هستند که این امر با افزایش دانش آموزان و معلمان به یادگیری مبتنی بروب (آموزش از
طریق آنالین) افزایش می یابد ،زیرا دانش آموزان فقیرکمتربه رایا نه ها،اینترنت کتاب
ها وسا یرمنابع که بیشتر درخد مت دا نش آموزان مرفه امریکا قراردارد ؛ دارند .باز
هم فقیرترین دانش آموزان در "مدارس درون شهری" یا فت می شوند  ،که بسیا ری از
آنها (  ) ٪111یا تقریبا (  ) ٪111در مدارس اقلیت هستند .دانش آموزان مهاجر یا نسل
دوم مهاجر که والدین آنها انگلیسی صحبت نمی کنند ممکن ا ست همچنین از پشتیبا نی
الزم برای یادگیری ناهمزما ن که حد ا قل نیمی از روز به مدرسه میروند برخوردار
با شند .بسیاری ازدانش آموزان فقیرمجبورهستند تمام کارهای مدرسه خود را درکمتر از
فضای یادگیری منا سب،بدون میز یا فضای آرام انجام دهند ،حتی ممکن است روی تخت
یا کف زمین بنشینند.
زنان پوست ویا جلد رنگی در این بیماری همه گیر (پا ند یمیک) در سراسر جهان و
ایاالت متحده درمعرض خطر بیشتری هستند.درحالی که داده ها ازتأثیر( ) COVID-19
بر افراد رنگی عقب ما نده ا ست  ،حتی داده های کمتری نیز در تقا طع نژاد و جنسیت
شرکت می کنند.با این حا ل ،ما فقط باید بدانیم که زنان رنگی با بدترین شرایط اقتصادی
روبرو هستند و تقریبا درهر کشور جهان حداقل به مراقبت های بهداشتی دسترسی دارند.
عالوه بر این  ،آنها به عنوان سرپرستان فامیل مورد انتظار خا نواده ،یعنی زنا ن غا لبا
از مراقبت از فرزندان و بستگان سالخورده خود که عالئم ویروس را دارند مراقبت می
کنند .همچنین تعداد بیشتری از زنا ن در حرفه های مراقبت های بهداشتی در سراسر
جهان ( 91درصد) از جمله در ایاالت متحده ( 77درصد) وجود دارند.امید :زنان رنگ

امید :زنان پوست رنگ
سرمایه داری تضادهای زیادی ایجاد می کند .آنهایی که در معرض آسیب پذیری سرمایه
داری قرار گرفته ا ند نیز برای سیستم ضروری هستند و بنابراین قدرت جمعی دارند تا
بتوانند سیستم را به زیر بکشند .بحران نابرابری ها و ظلم ها را افزایش می دهد  ،اما
این نیز باعث می شود این موارد بیشتر آشکار شود و حرص و طمع و استثمار ایجاد
چنین شرایطی را آشکار سا زد و جرات کند دنیا یک بار دیگر چشم پوشی کند .سرما یه

داری هر دو از روابط سلطه نژادپرستا نه و جنسیتی خا رج شده و روابط دیگری ایجاد
کرده ا ست .ما نمی توانیم امیدوار باشیم که تازمانی که این روابط بدون چالش باقی بماند
بتوانیم به طور مؤثر جا یگزین سوسیالیستی مبتنی بر برا بری و د موکراسی را توسعه
دهیم .یک جا یگزین سوسیا لیستی مارکسیستی تنها وقتی ممکن ا ست توسعه یا بد که ما
برای به چا لش کشیدن همه سیستم های ظلم و ستم و ایجا د جامعه ای با شیم که ارزش
ذاتی و برابر هر زندگی  ،از جمله زمینی را که ما را حفظ می کند  ،بشنا سد.
اگرچه این سیستم های ظلم غا لبا ساختا رهای جداگا نه ای به نظر می رسند  ،یک
آلترناتیو «بدیل» سوسیالیستی با ید شامل تالش های ضد دینی و ضد انحصارگرایی باشد
که ذاتا روابط طبقا تی سرمایه داری را به چا لش می کشد .اگرچه از نظر تاریخی
فراموش شده یا نادیده گرفته نشده ا ست  ،اما سهم های مهم زنا ن شاغل در جنبش های
انقالبی درسراسرجهان به طور فزاینده ای شناخته می شوند .زنان رنگ  ،به عنوان یکی
ازمظلوم ترین گروه های جهان ،موضوعی انقال بی خا ص هستند .تجربیات متقا طع آنها
می تواند و می تواند افراد را با هویت های مختلفی همراه کند  ،اعتصا با تی علیه
اعتقادات د یرپا  ،سفید و مردساالرانه از سا زماندهی که باعث تقویت و تثبیت روابط
سلطه در قلب سرما یه داری شده است » 11.«.تجربیات آنها از ظلم و ستم  ،بر حا شیه
های مختلف حا شیه رانده شده ا ست .در جبهه ها  ،بینش های کلیدی در مورد چگونگی
حرکت در جهان به طرق ایجاد مسیر اتحاد و عشق به یکدیگر و جهان ارائه می دهد.
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