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برد بین از را متحد ایال ت در نژادپرستی می توان جمعی ی مبارزه با تنها
)2014 (آگوستSocialist Workerینشریهیتحریریه

پورخیری احسان ی ترجمه

اا آمریکککا دولککت امککا اند، پوسککت سیاه متحککد ایککال ت کککل دادستان و جمهور رئیس که این وجود با عمیقکک
.است نژادپرست

نن سیاه هنککوز. شوند می کشته گلوله با هم هنوز 2مارتین ترایون یا 1براون مایکل همچون سل ح بدون پوستا
.هستند نژادپرست انتظامی نیروهای هدف پوستان سیاه
.هستند سفیدپوستان از تر مناسب فقر در زندگی و شدن زندانی برای ها آن

بککه نسککبی قککدرتی با بزرگ پوست سیاه متوسط ی طبقه یک با آمریکا در را خود کار مدنی حقوق جنبش
.رسانید پایان

بککدتر مراتککب بککه گذشککته هککای دهه به نسبت جها ت بسیاری از پوست سیاه عادی کارگران وضعیت اما
.است

حمککایت» 3سککیاهان جنبککش« از کککه بککود گفته خواه، جمهوری راستی دست جمهور رئیس نیکسون ریچارد
از ها، شککغل برخی به دستیابی برای پوستان سیاه به کمک جهت در فدرال] دولت[ پول از او. کرد خواهد
.کرد استفاده ارتش و پلیس فرماندهی جمله

.بودند افتاده وحشت به جمعی جنبش یک از هایش ای طبقه هم و او که چرا کرد، را کار این نیکسون
. بودند جنبش رهبر دهان بستن پی در متحد ایال ت حاکمان

است؛ شده ظاهر نالیق و ناتوان حد این تا اخیر بحران در اوباما باراک پرزیدنت که است دلیل همین به
.برخیزد مبارزه به عدالتی بی با بود بنا حقوقدان و وکیل یک عنوان به که او هم
تغییر را اوضاع تواند می او که کردند می گمان زیرا دادند، رأی اوباما به مردم از بسیاری 2008 سال در

: گفت براون مایکل به تیراندازی از پس که وقتی بودند، موافق وی با] حتی[ مردم این. دهد
تلقککی دردسککر و ترس ی مایه و شده گرفته نادیده کشور این مناطق از بسیاری در پوست نگین ر جوانان«

».شوند می

1. Michael Brown

2. Trayvon Martin

3. Black Power
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برنخاسککته رادیکککال جمعککی جنبککش یککک دل از ،ایکس مالکوم یا کینگ لوتر مارتین برخلف ،اوباما  اما
.برخیزد مبارزه به آن با ندارد بنا و آمده، بال موجود نظام همین های پله از از بلکه است؛

نن در او ای بهککانه پلیس علیه خشونت برای گاه هیچ: «گفت و داد نیز حاکم دستگاه] موضع از[ پاسخی پایا
استفاده غار ت یا خرابکاری برای پوششی عنوان به تراژدی این از که آنانی برای یا داشت، نخواهد وجود

».کنند می
.دارد مهار ت» کن حکومت و بیانداز تفرقه« سیاست در متحده ایال ت در حاکم ی طبقه

مبککارزا ت نگککران کمتر برانگیزند، ای ه کر مهاجران یا ها اسپانیایی علیه را پوستان سیاه بتوانند بیشتر هرچه
.بود خواهند کارگران متمرکز

ممل را ها رنج بیشترین گذشته سال 40 طی متحد ایال ت در پوستان سیاه تمککامی وضککع امککا اند، شده متح
.است تر وخیم بسیار نسبت به کارگران

[1960 ی دهه اوایل و 1950ی دهه در ]ی برنککامه[ توسککط کمونیسککم خطر از عمومی وحشت] ایجاد 
نم مک .راند حاشیه به را چپ کارتیس

و آپارتایککد قوانین به تا شدند قوانینی وضع به مجبور شرمساری با کندی. اف جان و آیزنهاور پرزیدنت
. بخشند پایان آمریکا جنوب در 4نژادی تبعیض

نن« رهبران که بودند مدعی آنان داد می نشککان ها روزنامه اخبار که بود حالی در این و هستند؛» آزاد جها
. شدند می وپار لت و مضروب بودند، برابری یا تحصیل حق خواهان که فعالینی چگونه که

»افتککاده عقب« های ایککدئولوژی و» درمانده های دولت« به نسبت را اش برتری همواره متحد ایال ت دولت
.است شده شرمنده خودش ریاکاری خاطر به] هم[ دیگر بار یک] اما [.است کشیده رخ به

.بکند تغییر به مجبور را] سیستم[ این بتواند که است جنبشی داریم، نیاز آنچه

4. Jim Crow apartheid segregation in the US South segregation:

طککور بککه آنان. رسیدند تصویب به متحده ایال ت در 1965 و 18۷6 بین که بودند محلی و ایالتی قوانینی کرو جیم قوانین

ولککی جدا« وضعیت با را سابق ی مؤتلفه جنوبی ایال ت عمومی تأسیسا ت ی همه در نژادی جداسازی دستور) دوژور( رسمی

کککرد ایجککاد آمریکا سیاهان برای شرایطی عمل در جدایی. کردند می صادر بعد به 1890 از آمریکا، سیاهان برای» مساوی

ی اقتصادی، ضررهای ها آن برای امر این که باشد، تر پایین آمریکایی سفیدهای از آنان وضع که پکی در اجتمکاعی و آموزش

اا شمال نژادی جدایی. شد اعمال متحده ایال ت جنوب به بیشتر رسمی نژادی جدایی. داشت بود) فاکتو دو( غیررسمی عموم

ور توافقکا ت، طریکق از مسککن در جدایی الگوهای و رض ام انکی دادن ق غلی تبعیکض و ب ه از ش ال جمل ادیه اعم ای اتح

عمککومی اماکن دولتی، مدارس نژادی جداسازی کرو جیم قوانین های نمونه برخی. شد می اعمال ها دهه مد ت به آمیز تبعیض

ایککال ت ارتککش. بود سیاهان و سفیدها برای ها آبخوری و ها رستوران ها، دستشویی نژادی جداسازی و عمومی، نقل و حمل و

]پدیا     ویکی     در     فارسی     مدخل از برگرفته. [بود شده جداسازی هم متحده
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%AC%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D9%88
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*  *  *

:مترجمیادداشت
سککایر و ها ترک ها، بلوچ کردها، وضعیت به توجه با( ما وضعیت در که است مسائلی جمله از نژادپرستی

تککا دارد نیککاز ای نظککری متککون به مسئله این در تأمل اما. باشد تأمل محل تواند می) ها قومیت و ها ملیت
یادداشککت ایککن مککترجم. کککرد بازاندیشی خودمان وضعیت پرتو در را مسئله این ها آن میانجی به بتوان
... و بالیبار اتیین والرشتاین، امانوئل از مقالتی مجموعه ی ترجمه مشغول رفقا، از جمعی همراهی به کوتاه،
در امیککدواریم که مجموعه، این مقال ت از یکی تر، پیش. هستند طبقه و نژادپرستی ناسیونالیسم، ی درباره
:است شده منتشر سیاسی اقتصاد نقد سایت در شود، منتشر نزدیک ای آینده
.1393 بهار ،برین هیمن و پورخیری احسان ی ترجمه ،والرشتاین امانوئل ،داری     سرمایه     ایدئولوژیک     های     تنش

*  *  *
:منبع

Only mass struggle can beat U.S. racism

By: Socialist Worker, 19 Aug. 2014
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http://socialistworker.co.uk/art/38818/Only+mass+struggle+can+beat+U.S.+racism
http://pecritique.com/2014/04/19/%D8%AA%D9%86%D8%B4%C2%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%C2%AD%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

