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 .و.. قاطع، تتقاطعی ، نقطهمشترک به معنی فصل اشتراک، مقطع Intersectionی واژه: يادداشت مترجم

و برای » گاهرشبُ «،  معادل Intersectionنابراين ما برای ببين دو يا چند چيز يا وضعيت است. 

Intersectionality ،» ْآمده ای است برکليد واژهايم. اين اصطالح را انتخاب کرده» گاهیبرشهم
کارهای اجتماعی بسيار گسترده در راه یهتی درآمريکا، که برای درک و ارائازمبارزات جنبش فمينيس

استادان علوم اجتماعی  آمريکا، نه تنهاهای هگااست. مثال در بسياری از دانشهای ديگر نيز رواج يافتهحوزه
ً اند که حتمموظف شده  ،در گفتمان مبارزات اجتماعیفصلی از دروس خود را بر اين مبنا ارائه دهند، بلکه  ا

 است. دست آوردهای بههای نژادی، جنسی، قومی ومذهبی جايگاه برجستهطلبیو برابری خواهیعدالت

ی اين خود مجموعه مقاالتی درباره  82ی )  در شمارهScience & Society» (علم و جامعه« یهنشري
 »مارکسيستی ینقدگاهی: بُرشهم«تحت عنوان » باربارا فولی«ی کوتاه است که مقالهموضوع منتشر کرده

روند ) يکی ديگر از نويسندگان اين مجموعه، Hester Eisenstein( »هستر آيزنشتاين«يکی از آنهاست. 
گونه گيری اين اصطالح  و برون آمدنش از دل تاريخ مبارزات اجتماعی آمريکا را اينتاريخی شکل
-1945های سالدر ها قوی اتحاديه یهزات طبقاتی بدليل ميراث و پشتوانکند: برجستگی مبارارزيابی می

بيشترين  یهتصوي ها وپشتوانه و امکانات اتحاديهعليه سرمايه با وضع قوانينی  حاکميت ولی .1950
تری تر و رامهای نرماتحاديهها، موفق به ايجاد شرايط مناسب برای ليست وکمونيست اتحاديهرهبران سوسيا

 Civilآمريکا، يعنی جنبش حقوق مدنی ( 1960توان به مهمترين جنبش آمدهای اين وضع میشد. از پی
Rights Movement یهدر دهبود، اشاره کرد. سپس  پوستانسياه یهشد) که تمرکزش بر حقوق پايمال 

 یهکارگری ده -های فمينيستیهای جنبشويرانه رجستگی يافت، جريانی که برکه جنبش زنان ب 1970

نبش مقارن است با  گرفت. اين جمی هايی شبيه به جنبش حقوق مدنی را بکارروش ها و، درخواست1940
خدماتی و جذب شديد نيروی کار زنان در بازارکار های گيری سرويسهای صنعتی و پایفروکش سرمايه

های برابرطللبی همچون جنبش گيری ديگرجنبشش برابرطلبی زنان محرکی برای شکلآمريکا. جنب
و بطور  های محيط زيستی گشت. در مجموع ها همچون جنبشها و ديگر فعاليتگرايان، ترانسهمجنس
هايی را بر ی که خواستههای هويتهای طبقاتی به سياستتر جهت از سياسيتوان گفت که اين تغيکلی می

 یهکرد از دهقاتی میهای طبمحور جايگزين خواسته -های خودنژاد، سکس / جنس، و ديگر خواسته اساس
  شود.آغاز می 1960

جنبش زنان، که توسط زنان  یههای اوليبين خواسته یای ديالکتيکدر چنين بستری است که مبارزه
گيرد. زنان پوست شکل میهای زنان سياهبود با خواستهپوست طبقات متوسط جامعه طرح شدهسفيد
ودند، بلکه طبق تجارب خود های اوليه برابری حق زنان بنه تنها خواهان بسياری ازخواسته پوستسياه

و گويش حاکم در  کشيدند. برای مثال اگرمیان به مي های ديگری نيزهمچون برابری نژادی را نيزخواسته
اين مفهوم از   ،حق مساوی در انتخابات و يا  ازدواج هايی از قبيلرايج جنبش زنان، با طرح خواسته

زنان  یهند، اين با تجربيات لمس شدتزنان هس یهگوی همکه زنان سفيدپوست سخن شدبرابرطلبی طرح می
خوانی نداشت؛  و يا خانواده و يا گروه مشخص هم يا وفاداری به يک مرد از سرکوب نژادی و پوستسياه

  شد. های قومی نيز میتجربيات سرخ پوستان و ديگر اقليتو اين شامل 
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 های سياسی و اجتماعیی بحثدر حوزه ،»گاهیِ رشبُ هم«است که اصطالح  حبوحهبکشاکش و اين در 
کيمبرلی  فسور حقوق،وانگليسی توسط پراولين بار در زبان   Intersectionalityی هواژ .گيردمی شکل

کرد، شهر پر تقاطع لس آنجلس زندگی می در 1990، که در حدود سال )Kimberle Crenshawکرنشاو (
محقق حقوق در کنفرانسی  پوستِ سياهعنوان يک زن هارائه مبحثی در مورد تجربيات شخصی خود ب در

د تبعيض نژادی در آمريکا، در اشاره به تعقيب در نقد قانون ض و. ابه کار رفتدرواشنگتن دی سی، 
مهم اشاره کرد که طبق اين ی نکتهکارگران شرکت جنرال موتور به اين  پوستسياهحقوقی موقعيت زنان 

زنانگی کارگران وق جنسيت/تواند به حقوق نژادی و يا فقط به حقی آمريکا فقط میهيئقضا یهقو ،قانون
اين روی  از کيمبرلیبسته. صورتی پيوسته و همهدو بنه به هر و  ؛يا آن رسيدگی کند، يا اين و پوستسياه
های نژادی، جنسيتی، ای ازهم پوشیی مجموعههگيرندرعنوان مفهومی در بهبرا  »گاهیبرشهم« یهواژ

از جانب  ی،رواج اين اصطالح و غالب شدنش بر بسياری از مشاجرات نظرد. مطرح کرقومی، مذهبی 
پوست در جنبش غالب زنان سفيد یپوست بر مباحث تاريخسياههای عنوان پيروزی مباحث فمينيستهبرخی ب

نتيجه از جمله را » اوباما«گران رياست جمهور شدن ست. در همين راستا برخی از تحليلاشدهزنان تعبير 
» ترامپ«شدن  آمريکا و رياست جمهورگان در ذهنيت اجتماعی رأی دهنده »گذارینشانه«و تداوم همين 

اند و ردهرفته ارزيابی کاز دست اجتماعیِ  گرفتن موقعيتِ پسخوردگان برای بازرا حرکت نژادی شکست
ً معتقدند که نتيجت گارتری  را به ارمغان دتوانست نتايج تاريخی مانطبقاتی می »گذارینشانه«جايگزينی  ا

  رد. آو

ی باربارا فولی نوشته») گاهبُرش یهينظر یستينقد مارکس«(يا  »مارکسيستی ینقدگاهی: بُرشهم«ی مقاله
  ن. ناجی –  مقاالت اين مجموعه است. زيکی ا

  

  

گر و چه هر انسانی عادی، اهميتی حياتی دارند؛ چه برای پژوهش »گاهبُرش«ی نظريهشده در مسائل طرح
های درک انواع عليتی است که موجب نابرابریمشغول عدالت اجتماعی و متعهد به برای هرکس که دل

 Rutgersی دانشجويی دانشگاه راجر (ويان من در شبکهجد. دانششومیی امروز شديد جامعه
University Network (- نظرپردازی راهی برای  ند باکنمیتالش  و اندخصوصا آنهايی که فرهيختهم

دائما، حتی اگرتا حدی مبهم، به چيزهايی   -ها بجويند آنها و مقاومت و مبارزه در برابر درک اين نابرابری
. اندگاهی مشترکمقطع يا برشدارای که  دهندمیهای ساده) رجوع ها و يا فقط ايدهو يا هويت هاجنبش(چه 

والبته، برای  –لی، به عنوان يک مدل تحليلی و برنامه عم »گاهبُرش«ی نظريهی يکارآبرای ارزيابی 
مطرح شود يا نه، چنانچه تعدادی از طرفداران  »نظريه«عنوان يک د بهتوانمیکه ببينيم که آيا واقعا اين

هايی را يافترهکشد و چه پيش میم که چه نوع سواالتی را يما نه تنها بايد بپرس -آن اصرار می ورزند 
هايی را پيشاپيش زند و چه نوع عالجپس میکند، بلکه همچنين بايد ببينيم که چه نوع سواالتی را ارائه می
  داند. منتفی می

I  
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سوجورنر تروث  از -کسوتان مهم ای است که به پيشاين روش جاافتاده »گاهبُرش«ی نظريهدر مباحث 
)Sojourner Truth)تا آنا جوليا کوپر (Anna Julia Cooper ،(ی ااز الکساندرا کلونت
)Alexandra Kollontai(  تا کلوديا جونز )Claudia Jones (کولکتيو و )گامبه ريورCollective 

Combahee River (- پرداز نظريه وکرنشا  استناد شود. اما بعد از آنها تمرکز روی کار کيمبرلی
توضيح داد وسکه زد.  1980دهه مبارزات قانونی است، که برای اولين بار اين اصطالح را دراواخر 

بودن ارگران سياه پوست در جنرال موتور، نامکفیآميز کغلبه بر وضعيت تبعيضی با دغدغه وکرشنا
توان ها را نمیای برای اقدام قانونی نشان داد ، زيرا آنعنوان زمينهمقوالت جنسی و نژادی موجود را به

پوست، اما نه غيرسفيدرانگيخت:  يا بايد زن باشی يا در يک فرد مفروض به صورت همزمان به جنبش ب
ی تقاطع دو جاده را پروراند، يکی اشاره به نژاد يا نقطه گاهرشبُ کرنشا استعاره معروف  هر دو، همزمان.

 توانمیدهد را نی تقاطع  اين دو جاده روی میکه،  تصادفی که  در نقطهداشت وديگری به جنسيت، و اين
 .دو معطوف  کرد؛ چرا که تصادف در اثرحرکت در هر دو محور رخ داده استاين فقط به يکی از

)Crenshaw, 1989(  

) Patricia Hill Collinsی آنچه را پاتريشيا هيل کالينز (ؤثربه نحو محالی که الگوی کرنشاو در
 که دهدتوضيح می را بودن و محدوديتشعدید، اما همين دو بُ کنمیاست توصيف ناميده »ستم ماتريِس «

ها را ايجاد کرد؟ چرا ) چه کسی اين جاده1990(کالينز،  ؟نخست ايستاده است چرا اين ماتريس در گامِ 
گی اين اند؟ مسطح شدگی و مسطح کنندای ساخته شدهند؟ کی و در چه گسترهکنمیافراد معينی از آنها گذر

طرح پاسخی به آنها؛ د، چه رسد بهآورمیوجود مانعی را برای طرح چنين سواالتی به ،مکانی یاستعاره
فروشند، يعنی خود را در بازار سرمايه داری می اين واقعيت که زنان سياه کارگرانی هستند که نيروی کار

امری  –اند ها ساخته شدهزمينی است که در آن اين جاده -ن کنند، و ايدر جايی که ارزش اضافی ايجاد می
دهد که کارگران جنرال موتور تحت يک تبعيض دوگانه موفق شد نشانکرنشاو  . درحالی کهمسلم است

عهده به آورد ارزشمندی برای زنانی است که او وکالتشان راايی که بدون ترديد دستنتيجه – اندگرفتهقرار 
حقوقی بورژوايی محصور بود. در حقيقت،  یهولی الگوی وی برای تحليل و بازنمايی، در گستر –داشت  

برای کارگران مورد  »پذيرکنش«ای  مقوله همانطور که دليا آگيالر به طنز خاطر نشان کرد، طبقه حتی
   )Aguilar, 2015,209( .بحث نبود

ها واقف نبه آ اذعاندر خود او  اً هايی که درضمن بعدمحدوديت –ی توضيحی الگوی کرنشاو هامحدوديت
اجتماعی به  یهکردن طبقز اضافهپردازان جنبش ضد نژادپرستی و فمينيستی را اديگر نظريه -است هبود

است، پارادايمی فراگير باز نداشته عنوان يک پارادايم توضيحیِ به »گاهبُرش«ی نظريهاين ترکيب و طرح 
های آن ين جايگاه ريشهيتعهای مختلف ستم است، بلکه حتی در حالت ه نه تنها قادربه توصيف کارکردِ ک

رسد، و در حقيقت مانعی نظر من، سودمندی آن به پايان می، بهمند است. اينجا، جايی است کهنيز توان
يعنی زمانی که کسی از  -د کنمید در برابر کسی که سئواالت ديگری درباره داليل نابرابری طرح شومی

فرض را پيش داریسرمايهود روابط اجتماعی شده، که وجهای نهادينهو سياست »حقوق«گفتمان 
  )1گذرد (درمیاست، گرفته

II  
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عنوان ، بهآنهااز بار ) يکEagleton, 1985, 82اين چيزی که تری ايگلتون ( –جنس، نژاد و طبقه 
با چگونه  - ها مقوله اين -، ها»سه گانه« اين، ،  يا به قول مارتا گيمنزياد کرد  »تثليث مقدس معاصر«
ای آنجا یلّ عچه نوع پارادايم  ،دکنمی مقرررا شان ش مابيننکزمانی که يکی از آنها ميان و ،اندمرتبط هم

را  »گاهبُرش«ی نظريههای طرفداران بعضی مخالفتمن  )Gimenez, 2001( دست در کار است؟
 گونه که آنژماریهمان ،نهاآکه و اين تقليل دهيم »هويت«ها را به مقولهنبايد اين  ماگويند میم که کنمیقبول 

اما اگر جنس،  )2(. هستند »ی تحليلیهامقوله«است، ) طرح کردهHancock, 2011, 51هانکاک (
نقش  توانمیآيا  يا متمايز؟ نداپذيرقياس؟ آيا آنها هستند چه نوعی های تحليلی باشند، ازنژاد و طبقه، مقوله

و   »آميختهدرون « کردموجب کارمراتب قرارداد، يا آنها بهيت آنها را در نوع خاصی از سلسلهلع
 پژوهش به نيتآنها را  توانمی برخوردارند؟ آيا اصالً  یهمترازی شناسانههستیضرورت شان، از متناظر

) به سهم خود در اين Hester Eisensteinگونه که هستر آيزنشتاين (يا، همان از يکديگر انتزاع کرد؟
آنها تمامی صحبت کند بايد از ی هر يک از آنها اساسا دربارهد، آيا کسی که بخواهد کنمیسمپوزيوم سؤال 

  صحبت کند؟ جا کي

روز  ،سازکارگر خودرو سياه پوستِ م، بحثم اين نيست که يک زن کنمیوقتی که اين سؤاالت را مطرح 
 یحسابخوشبرای و  ــ، روز جمعه پرولتاريا، زن شنبهشنبه و پنجشنبه وچهارشنبه سياه است، روز سهدو
خواهد میخودش  به انتخاب آنچه ريم برای گذامیرا هم يک روز يکشنبه حاال ( .يک مسلمانروز شنبه   –

فراتر از آن، و  رنددا بقيهاولويت بيشتری نسبت به  هاعلتاز  بعضیکه من اين است  منظور )3( ).باشد
طور که همانای برای سوژه تلقی شوند، توانند مواضع قابل مقايسهمیجنسيت، نژاد و طبقه جا که از آن

در واقع به رويکردهای د، کنمیاش به اين سمپوزيوم اشاره ی سهمادر اد )Lise Vogelوگل (ف زه لي
 يک تحليلِ  توضيحیِ  یِ برتر دال بر. اينجاست که ادعای مارکسيستی دارندنياز  یتحليلی بسيار متفاوت

طور ستم همان .يابدای میکنندهاهميت تعيينم و استثمار ستو تمايز بين  دشومیترکيب  وارد اين طبقاتی 
در حقيقت چندگانه های گوناگون، ربهجبنا بر تد، کنمی) آن را بيان Greg Meyersonرگ ميرنس (گِ که 

، Meyerson( .استيگانه بلکه  ،نيستگانه چند اشعلت؛ اما گيردها صورت میگاهرشو در بُ  است
اما  د.شومیعلت نژادپرستی نيست؛ و جنسيت منجربه تبعيض جنسی ن ،»نژاد«عبارت ديگر به )2000

 ،اندگرفتهتوسط تقسيم کار شکل و  لحاظ تاريخیبهو جنسيت  »نژاد«ها از طريق آنهايی را که شيوه
صورت، طبقاتی درک کرد. در غير اينشده از سوی واکاوی تبيينِی ارائهو بايد در چارچوب  توانمی

که بودگی يا هويت تعريف انواع خودهای مقوله، دکنمیاشاره Eve Mitchell) طور که ايو ميچل (همان
(ميچل، يابند. انجامند و در پايان کار مشروعيت میشدگی میئبه شخود محصول کار بيگانه هستند، 

تحليلی های مقولهاين  یهمهبر اين اصرار ورزد که  »گاهبُرش«ی نظريهعالوه بر اين، حتی اگر  )2013
امر  اين دارند، واقعيتهمهنگام يا يک گروه مشخص اجتماعی حضوری مفروض مختلف در يک شخص 

) مشاهده Himani Bannerjiهيمانی بنجری (که  طوریند، همانارواست هاتفاوتاساس بر  هامقولهکه اين 
 آنهاها در جستجوی عليت باشد، متقابل اين مقوله» گسليدن«در اگر کسی است، بدين معنا است که کرده

ماند اين پرسش باقی می در نتيجه )Bannerji 116 ,2015 ,( عليه يگديگر به منازعه برخواهند خاست.
  يگانه را سپری کنند. هويتِ  اند که سياستِ نحوی سامان نيافتهدرواقع بهها که آيا آن

III  
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تر و اين است  که بتواند يک درک عميق منوط به »گاهبُرش«ی نظريه هایيک نقد مؤثر محدوديت
موضعِ عنوان هب طبقهنه است صورتبندی کند: شده که معموال مجازرا بيشتر از آنطبقه ماترياليستی از 

به  »طبقه«ی مارکس، هانوشتههمچون روش درک ساختاری. در تحليل طبقاتی  يا هويت، بلکهسوژه 
در جلد اول سرمايه،  »کار روزانه«فصل  ، مثال دراوقات بعضی ازشود. می ون مطرحگهای گوناشيوه
ند، مردانی که کنمیغبار کارخانه را استنشاق کودکانی که گردوبر دال  تجربی، است  ایمقوله

کشند و ها را می، زنانی که قايقدهندمیگی از دست قدرتمند بافنده هایشان را در دستگاهانگشتان
همه اين  )440-440، 1990(مارکس،  .ندکنمیپنبه چينی  سوزانبردگانی که در زير خورشيد 

 رابطه طبقه يکاوقات، برای مارکس،  بيشتر. اما اندگرفتهمردمان مورد ظلم و همچنين استثمار قرار 
 خصوصيتد در مورد کاال با توانمیهمين دليل است که او به ؛اجتماعی توليد ی، رابطهاست

 تضاد طبقاتی پيکريافتگیعنوان ارزش مبادله، به و مصرفارزش  ازای هزآميعنوان بهاش خودويژه
تاکيد بر اولويت تحليل طبقاتی، به اين معنا نيست که اهميت يک کارگر  .صحبت کند ،آشتی ناپذير

عنوان درجه اول بهخودش در  موردبيشتر از يک خانه دار است، و يا حتی اين که يک کارگر زن در
ی شدن در رابطهسوءاستفاده  بنابر اششخصی یاساس تجربه، برچه بساد؛ کنمیيک کارگر فکر 

منظور  .ببينديک زن يا يک شخص سياه پوست  خود راخشونت پليس، ممکن است بيشتر از يا  یهمسر
 ایجامعه و –است سازمان يافته انسانمولد های که فعاليت یاشيوههر به  اين است که، در هرحال،

های مختلف تقسيم کند تا اطمينان حاصل توده مردم را به دسته مستلزم اين است که ،اتطبق مبتنی بر
موضوع طبقه بر  مبتنی سازمان اين ــ ی معدود کار کنندامنفعت عدهشماری از آنها برای  شود که 

به اين  های نابرابری اجتماعی باشيم.تحقيق است، اگر مايل به درک ريشه برای اصلی مورد نياز
يا  »نژاد«به معنای تلقی نيست، يا  ستم یهاشيوهعنوان بهبه طبقه  »نژاد«جنسيت يا  »تقليل« معنای 

تمايز  اين است کهبيشتر پافشاری بر  بلکه ،وضوعی پيرامونی يا در حاشيه نيستمجنسيت همچون 
همچنين اين استدالل  د.آورمیهای مختلف را فراهم های مادی ستمبين استثمار و ستم، امکان درک ريشه

به مضاعف چرخشی با  –زيرا است،  پر کم و کاست  مفهومی عميقا »کالسيسيسم«است که 
اند دهد که مبتنیای تقليل میرويکردهای متعصبانهای از طبقه را به مجموعه، »طبقاتی گرايیِ تقليل«

گرايانه. های نژادپرستانه و جنسيتبا ايدئولوژی ها همترازندو ايناين يا آن،  تقابلِ ی دروغيِن بر دوراهه
های تقابل زيرا  کمتر،تا ، داريم بيشترینياز به تنافر طبقانی که ما  گويمعنوان يک مارکسيست، میهب

  ريشه در واقعيت دارند و نه در ايدئولوژی.  یتخاصم طبقاتی سازنده اينی و يا آنیِ  یدوگانه

به  »گاهبُرش«ی نظريه) را مبنی بر اين که Victor Wallisدر خاتمه، من پيشنهاد ويکتور واليس (
نمای خصلتد بيشتر توانمیيک چارچوب تحليلی برای درک واقعيت اجتماعی فعلی، تدارک جای 
اين زمانه  )Wallis, 2015( .است ای را احراز کرده آن چنين جايگاه برجسته که درباشد  ایزمانه

شکست است. يکی مشخص شدهبا هم مرتبط  با چندين تحولِ  -گرددی پيش برمیهکه اکنون به چند ده  -
تحکيم جوامع  ايجاد وخواهان های جنبش )، کماکان معاصرطور دراز مدتبهچه (اگر یجهان -تاريخی

 یکه در رابطه –. ديگری است در چين و اتحاد جماهير شوروی عمدتای، کارگر برابری خواهِ 
حمله نئوليبراليسم به سطح زندگی کارگران جهان، و همچنين آن دسته از  -تنگاتنگی با اولی است

ای برای مقاومت طبقاتی و آگاهی طبقاتی در تقابل با هايی است که از لحاظ تاريخی زمينهاتحاديه
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)، که Harvey, 1990,171.72(پذير انعطاف انباشتِ ی يابندهرشدرژيم . اندکردهسرمايه را فراهم 
پراکنده  )gig economies(مبتنی بر قراردادهای موقت  انواع مختلف اقتصادبين نيروی کار را 

اکنون چندين دهه است که نمود سياسی اين  د.کنمیگيری و تحکيم اين حمله نئوليبرالی را پی، کندمی
های ائتالفنياز به است که بوده »های اجتماعی جديدجنبش«تغييريافته، ظهور  شرايط اقتصادیِ 

 داریسرمايهنه مقاومت در مقابل و ، اتیی اصالحی غيرطبقهاجنبشطيف وسيعی از حول  ،پلوراليستی
که  یعبارتاست؛ بوده» عقب نشينی از طبقه«ها، گيریشکلمحور تمام اين  .اندطرح کرده را

محافل علمی،  در؛ ردکعنوانش  Ellen Meiksins Wood) -1986وود ( زالن ميکينسبار نخستين
هايی برای متممو نياز به  انهگرايتقليل ـطبقاتی عنوان روايتی هدر شکل حمله به مارکسيسم ب[موج] اين 

  است.نمايش گذاشته شدههای بديل بهشناسیی روشدر حوزهن آ

است تبديل گشتهی ايدئولوژيک يآن برای مدت مديدی است که به هواهای مرتبط با ها و پديدهاين پديده
اقتصادی  مفهومی برای همين ماتريِس ای به انحای گوناگون واسطهی هگابرشهمکنيم؛ که ما استنشاق می

های گاهی برای درک علل نابرابریبرشآموزان من که به دنبال همدانش دسته ازو سياسی است. آن
بهتر است  ،گيردمیبيشتری  تشدچه در اينجا و چه در سراسرجهان،  ه،هستند که هرروز ایاجتماعی

 ، ضدپرستانهضدنژادالمللی، بين درمارکسيسم انقالبیِ بردهای بهتری تحليل و راهدر جستجوی 
بينی ای نه چندان دور، پيش، مارکسيسمی که تحوالت کمونيستی جامعه را در آيندهسکسيستی باشند
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نی، سجنسيتی،  یِ گاهبرشهمهای بحث راجع به ديگر بردارهای ستم که اغلب در بحثدر ادامه، من به .1
ناپذير از ی جدايیئکه آنها را همچون جز به اين خاطرنه  -پردازم، ناتوانی و غيره وجود دارد، نمی

مابين چنين ماتريسی از ستم و استثمار  یرابطهبينم، بلکه به اين خاطر که همين نمی » ستم ماتريِس «
 مبتنی بر طبقات است که من مايل به بررسی انتقادی آن هستم.

اقتصادی  جبرگرايیِ  ،عنوان يک مارکسيست، به اين ادعای دروغين که مارکسيسماز آنجايی که به .2
ی قائل باشم که بالفاصله گاهبرشهماست خيلی حساسيت دارم، ميل دارم که اين حق را برای طرفداران 

فرهنگی متهم نکنم، و در مقابل بعضی از انتقادات آنها را در مورد چند  مِ سگرايآنها را به تقليل یههم
  تلقی کنم. عنوان ايستا و غالب جدیت هويت را بهفرهنگی و سياس

  ) هستم.Russell, 2007دار کاترين راسل (وام ،بيش زيرکانهن صورتمندی کم وبرای اي .3

 


