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 سخنی با خوانندگان:

روند شناسی و برنامه ریزی صحیح از جمله نیازهای  ،و تحلیل آخرین رویدادها در عرصه بین الملل برای ایجاد شناخت رصد مداوم و تجزیه

 ضروری است.

مجمع جهانی صلح اسالمی این مهم را در دستور کار خود قرار داده و بخشی از آن را به  خانه روابط بین المللبدین منظور گروه رصد 

 نماید. منتشر می صورت موردی با عنوان ترجمان روز

 مزید امتنان است. گزارش های خبری و تحلیلیافزایش غنای این هرگونه مساعدت و همفکری در جهت 

 عنوان نظر رسمی این مجمع نیز تلقی نمی گردد.ها گرایشی نبوده و به  ها و تحلیل گزارشبدیهی است طرح 

برداری از مطالب با هماهنگی این  یابد، بهره برداری، انتشار و کپی که این گزارش صرفاً برای تعدادی از مسئوالن و مدیران انتشار می آنجا از

 @iw_peace آدرس تلگرامی و سروش:   ــ      gmail.com2008iwpf@ایمیل:      88538248تلفن:  مجمع مجاز خواهد بود.

mailto:iwpf2008@gmail.com
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 گزارش موردی 

 ه در آمریکاپرستان های نژادسیاستآپارتاید و 

 

 مقدمه
تأمین  نار  یت در ک نگ، دین و قوم بان، فره به نژاد، ز احترام 

صلح، امنیت و عدالت، در زمرۀ حقوق اساسی و اولیۀ انسانها به 

شمار می رود که قابل نقض نیست و هیچ انسان آزادی خواه و 

نوع دوستتتت نمی تواند نقض آن را برتابد و تحمل کند.با این 

حقوق اقلیت ها و نقض نژادپرستتتتی وجود شتتتاهد هستتتتیم که 

شت همواره در آمریکا ست.وجود دا همه در آن که  کشوری ه ا

پوستان شد و رنگینامتیازات و مزایا تنها به سفیدپوستان داده می

تعتتداد زیتتادی از د و از همین رو از این حقوق محروم بودنتت

ستی و جدایی و تبعیض  صلی آمریکا بر پایه نژادپر سات ا س مو

 .سرخ پوست و بنا شده استنژادی و بازداشت بومیان 

هرچند بحث تبعیض نژادی به شتتکل رستتمی در اواستتط قرن 

بیستم لغو و از نظر اجتماعی و اخالقی کامال غیرقابل قبول تلقی 

صراحتا خود را در  ستی و نمادهای آن  شد؛ اما هنوز هم نژادپر

عدم برابری اجتماعی و اقتصتتادی شتتهروندان آمریکایی نشتتان 

 .دهدمی

 ین نکته اذعان داشت که  همواره آمریکا خود را حامیباید بر ا

شر به جهانیان معرفی می شر حقوق ب کند و موارد نقض حقوق ب

در سایر کشورها را از زاویه منافع ملی خود به سایر ملل گوشزد 

کنندگان فاحش حقوق کند، اما در عمل خود یکی از نقضمی

شمار می شر به  نده از جنایت علیه ای آکآید.آمریکا با کارنامهب

شر در داخل و خارج این کشور خود  شریت و نقض حقوق ب ب

داند را محکی برای سنجش حقوق بشر در کشورهای دیگر می

ست سیا سو با  شورهای غیرهم سنگ محک ک های و با همین 

کند. هیچ کشوری در واشنگتن را به نقض حقوق بشر متهم می

صر وجود ندارد که بخشی از فهرست بلند رفتارهای  جهان معا

 ضد انسانی دولت آمریکا نباشد.

مرد سیاهپوستی « جورج فلوید»اعتراض به کشته شدن  این بار 

که چند روز پیش قربانی خشتتتونت نژادپرستتتتانه پلی  شتتتهر 

گویای آن استتتت که در  ،ستتتوتا شتتتدایالت مینه« مینیاپولی »

ایاالت متحده به وضتتوح مشتتکالت ستتیستتتماتیک بستتیاری در 

 شده است.وق بشر، روی هم انباشته زمینه حق
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سیاهخشونتالبته ناگفته نماند   پوستهای پلی  و کشتار افراد 

در آمریکا موجب ایجاد اعتراضات گسترده در این کشور و به 

پوستتتتان زندگی ستتتیاه»های گوناگون مانند راه افتادن کمپین

سیاه« اهمیت دارد ست، اما تنش میان پلی  و  پوستان در شده ا

 .آمریکا موضوع جدیدی نیست

در پی این حادثه، و پخش فیلم مربوط به آن، احستتاستتات مردم 

حه تداجری ظاهراتی دار شتتتد. در اب در شتتتهر  اعتراضتتتات و ت

های پ  از آنکه تظاهرات به درگیری د. پا شتتت مینیاپولی  بر

کشتتیده شتتد و پاستتگاه اصتتلی پلی  در شتتهر  آمیز خشتتونت

گارد ملی ایاالت  مینیاپولی  به آتش کشتتتیده شتتتد، نیروهای

اما اعتراضتتات از ستتهح شتتهر   ..به این شتتهر اعزام شتتدند متحده

های دیگر تسری سوتا به سرعت به ایالتمینیاپول  در ایالت مینه

فت. در کمتر از  هد  ۳۰روز، بیش از  ۴یا کا شتتتا لت آمری یا ا

 به ستتیاهپوستتتان قتل و نژادپرستتتی علیه مردمتظاهرات گستتترده 

 گرایید خشونت به نقاطی در تظاهرات. شد پلی  مأموران دست

 شتتتد. اعالم شتتتبانه وآمدرفت منع مقررات شتتتهرها برخی در و

تظتاهرات کننتدگتان در داد کته تصتتتتاویر تلویزیونی نشتتتتان 

مایی هایراهپی کارد ناوین های خود پال با ع عدی »ی  یا من ب آ

ستم؟ ست»و « توانم نف  بکشمنمی»، «ه «  صلح بدون عدالت نی

تمامی شتتتعارهایی که در این اعتراضتتتات چه  می کردند.حمل 

عدالت "سفید پوستان و چه سیاه پوستان سر می دادند این بود که 

و این شتتتعارها در تمامی کشتتتورهای  "نیستتتت، صتتتلح نیستتتت

لندن و پاری  و ... پی در پی داده می شد. باید  برلین ، واشنگتن،

چیزی که ستتتال ها  بر این نکته اذعان داشتتتت که  این شتتتعارها 

توسط نخبگان مسلمان و ایرانی در قالب یک گفتمان بین المللی 

شتتتود و و جهانی بر گرفته از آموزه های استتتالمی پیگیری می

ایه مجمع جهانی صتتتلح استتتالمی به عنوان یک ستتتازمان مردم پ

استتتالمی، از طریر ارتباط گیری با نخبگان و تبدیل آن به یک 

گفتمان نخبگی، به تدریج آن را به الیه های فکری و مهالبات 

عمومی جوامع مختلف مهرح کرده و امروز به عنوان یک مهالبه 

عمومی در جای جای جهان شتتاهد تکرار شتتعار صتتلح مبتنی بر 

عتراضتتتی علیه تبعیض عدالت در جمع های بزرگ راهپیمایی و ا

و نابرابری هستتتتیم و این موجب احیای واعه عدالت در گفتمان 

 های اجتماعی شده است.

صلح  ست که بدون توجه به عدالت امکان تحقر  واقعیت این ا

پایدار و واقعی وجود ندارد، و اگر در مناطقی از جهان شتتتاهد 

و  هاآرامش هستتتیم، در واقع بی عدالتی ها تبدیل به نارضتتایتی

 است. امکان بروز و ظهور پیدا نکرده

نمونه این وضتتعیت، بروز اعتراضتتات عدالت خواهانه و ضتتد 

نژادپرستتتی و تبعیض در آمریکا استتت. تا دیروز ستتران آمریکا 

گمان می کردند که کشتتورشتتان از یک ستتاحل آرام و توام با 

صلح پایدار برخوردار است و چشم روی نارضایتی های مردم 

ی ها و نبود صلح واقعی بر مبنای عدالت بسته بودند، از بی عدالت

ناامنی و بی  قه ای، خشتتتم و نفرت مردم از  به جر که  حال آن

ها انستان معترض در عدالتی غلیان کرد و شتاهد حوتور میلیون

ستیم که غرب خیابان صلح پایداری ه صهالح  ها علیه، این به ا

شده سی با آن مواجه  شر دوستی و مهد دموکرا ست.  مدعیِ ب ا

این همان حقوق بشر آمریکایی است که با مرگ جورج فلوید 

 نقاب از چهره انداخت و عریان دیده شد.

دهد که تا زمانی که عدالت محور و مبنای این جریان نشتتان می

صتتلح قرار نگیرد، امکان تحقر صتتلح وجود نخواهد داشتتت و 

 تواند نشان از یک صلح ماندگار باشد.آرامش ظاهری نمی

ضین به تبعیض نژادی در آمریکا و اروپا،  شعارهای معتر نگاهی به 

شان می شعار اسالمی ن دهد و این همسانی آنها را با این گفتمان و 

یک حقیقت استتتت که با آرام ستتتازی ظاهری، نمی تواند امنیت 

صلح واقعی را ارزانی  ساخت و به آن  سان ها را برآورده  درونی ان

انستتتانی را در جهان می تواند به  کرد، بلکه آنچه مشتتتکل جوامع

 ای حل و فصل نماید، صلح بر محور عدالت است.صورت ریشه

 تاریخ نژادپرستی در آمریکا

نژادپرستتتتی در آمریکا دارای 

ست و به دوره  شه تاریخی ا ری

گردد. در آن استتتتعمار باز می

دوره امتیتتازات و حقوقی در 

سفیدپوستان آمریکایی قائل حوزه های قانونی و اجتماعی برای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AF#cite_note-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%AA%D9%84_%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AF#cite_note-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%AA%D9%84_%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%
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های نژادی تعلر نمیمی به دیگر گروه  که  ند  فت. شتتتد گر

دهای ستتتفید هایی که از اروپا آمده بودند، بویژه نژاآمریکایی

یاز را برای خود  تان بیشتتتترین امت آنگلوستتتاکستتتونی پروتستتت

ند و در حوزهمی هاجرت، حر رای، دانستتتت های آموزش، م

حقوق شتتتهروندی، تصتتتاحب زمین و فرایندهای قوتتتایی در 

یت قرار می که اولو پایی  ید ارو هاجران ستتتف ند. حتی م گرفت

ا ایتالیا کاتولیک بودند و از کشتتورهایی نظیر ایرلند، لهستتتان و ی

کا می ند. این به آمری یازات برخوردار نبود ند، از آن امت مد آ

سفیدپوستان تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم توانستند به 

 .ها دست یابندبرخی از امتیازات آنگلوساکسونی

اما تبعیض برای دیگر اقوام غیرستتتفیدپوستتتت که تقریبا از قرن 

ادامه داشت. براساس قانون  196۰هفدهم آغاز شده بود تا دهه 

 )"جدا اما برابر"با عنوان قانون  (Jim Crow Laws) جیم کرو

separate but equal) سال در در  1965تا  1876های که بین 

های مرزی و جنوبی آمریکا به اجرا درآمد، همه اماکن ایالت

عمومی برای ستتیاهپوستتتان و ستتفیدپوستتتان جدا شتتد. مدارس 

شد. در دهه هار و حتی پارکدولتی، اتوبوس، ق ، 195۰ها جدا 

جنبش ستتیاهپوستتتان علیه تبعیض نژادی به حرکت در آمد. اما 

حادثه بمبگذاری کلیستتای خیابان شتتانزدهم در شتتهر بیرمنگهام 

به آمریکایی یالت آالباما متعلر  بار، وجدان ا های آفریقایی ت

ی افکار عمومی در ستتراستتر جهان را به درد آورد و فشتتارها برا

شد. این حادثه یک نقهه  شدید  رفع تبعیض نژادی در آمریکا ت

عهف در تاریخ نژادپرستتتی در آمریکا محستتوب می شتتود. در 

سال  15 کالن در ، گروه نژادپرست کوکالک 196۳سپتامبر 

یک اقدام تروریستتتی این کلیستتا را منفجر کردند که در نتیجه 

سیاهپوست کشته شدند. این حادثه تنها چند  آن چهار نوجوان 

به رهبری مارتین لوتر  هفته بعد از تظاهرات بزرگ ستتتیاهان 

 .کینگ در واشنگتن رخ داد

مدنی  قانون حقوق  که  ثه بود  حاد عد از این  مدت کوتاهی ب

تصویب شد و قانون جیم کرو به طور کلی ملغی شد. اما  196۴

با تصویب این قانون، مسئله نژادپرستی در آمریکا به پایان نرسید 

های آمریکا، ازدواج میان نژادی عنوان مثال در برخی ایالتبه 

میلدرد الوینگ، یک زن سیاهپوست  1967ممنوع بود. در سال 

و ریچارد الوینگ یک مرد ستتتفید در ویرجینیا به دلیل اینکه با 

یکدیگر ازدواج کرده بودند، به یک سال زندان محکوم شدند. 

 Racial ) 192۴چرا که آنها قانون همگرایی جنستتتیتی ستتتال 

Integrity Act of 1924,)    را که در آن هر نژادی باید با هم

کردند، نقض کرده بودند. این نژاد و هم طبقه خود ازدواج می

مستتئله به قدری در افکار عمومی بویژه در میان رنگین پوستتتان 

سال  شت که در نهایت دیوان عالی آمریکا در   1967بازتاب دا

زدواج را فاقد اعتبار دانستتتت. با وجود لغو قانون همگرایی در ا

قوانین نژادپرستتتتانه، دستتتتگاه های اجرایی آمریکایی همچنان 

رفتارهای تبعیض آمیز با رنگین پوستان داشتند. به عنوان مثال از 

، وزارت کشتتتاورزی آمریکا علیه هزاران 1997تا  1981ستتتال 

سیاهپوست تبعیواتی قائل می یافت شد، آنها را از درکشاورز 

هایی که کشاورزان سفیدپوست دارای شرایط مشابه از آن وام

 .کردبرخوردار بودند، محروم می

برخی از مردم آمریکا پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست 

را به عنوان طلیعه و نمادی برای پایان  2۰۰8جمهوری ستتتال 

ستند. با وجود این، همه شاخصنژادپرستی در آمریکا می  هادان

در دو دوره ریاست جمهوری اوباما نشان می داد که نژادپرستی 

در این کشور نه تنها کاهش نیافت بلکه حتی ریاست جمهوری 

تر شتتدن نژادپرستتتان و به راه افتادن اوباما، منجر به ستتازمان یافته

ست. حادثه ماه جنبش شده ا ست  سفیدپو ستی  ست را های د

شارلوتسویل اوج نژادپرستی 2۰17اوت  در آمریکا بود که  در 

ها از سفیدپوستان آنگلوساکسونی، خواستار اخراج همه اقلیت

آمیز یک نفر آمریکا شتتتدند. در نتیجه این تظاهرات خشتتتونت

 .نفر دیگر مجروح شدند 19کشته و 

 ترکیب نژادی در آمریکا

در امریکا تقریبا شتتتش گروه نژادی وجود دارد که عبارتند از 

کایی،  تان آمری یدپوستتت ستتتف

های ها، مریکاییهیستتتپانیک

های آفریقایی تبار، امریکایی

سیایی تبار، بومیان آمریکا و  آ
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های ستتفید، شتتامل بندی نژادی، آمریکاییدر تقستتیم.ستتایرین

ند که شتتتوستتتفیدپوستتتتان عرب و ایرانی نیز می ها واروپایی

 براساس آخرین

 72انجام شده است،  2۰1۰سرشماری در آمریکا که در سال  

گیرند. سرشماری بعدی درصد جمعیت این کشور را در بر می

 12.7انجام شتتود و ستتیاهپوستتتان با  2۰2۰قرار استتت در ستتال 

درصتتتد دومین قومیت را داشتتتتند. در دستتتته بندی دیگری از 

ها، مشخص شد یرهیسپانیکجمعیت با عنوان هیسپانیک ها و غ

درصد جمعیت آمریکا را تشکیل  17.8این گروه نژادی حدود 

ها را به دهند. مهاجرت و همچنین نرخ موالید در هیستتپانیکمی

بزرگترین اقلیت نژادی در آمریکا تبدیل کرده استتتت. میزان 

ست. به طوری که  شد ا موالید در میان بومیان آمریکا نیز روبه ر

مشخص شد که تعداد بومیان آمریکا  2۰1۰ل در سرشماری سا

به چهار و نیم میلیون رستتتیده استتتت که باالترین میزان از زمان 

 .بوده است 1776تاسی  آمریکا در سال 

جدول زیر ترکیب جمعیتی آمریکا براساس آخرین سرشماری 

 .می دهد نشانرا 2۰1۰در سال 

 نابرابری نژادی در آمریکا

ناستتتی  عه شتتت جام عدالتی در اصتتتهالح  منظور از مفهوم بی 

های اقتصتتتادی اجتماعی، توزیع نابرابر قدرت، منابع و فرصتتتت

ست که برخی ادعا می شها ساله کنند در آمریکا ری صد  سی ای 

دارد. شکاف ثروت میان سفیدپوستان و سیاهپوستان در آمریکا 

بستیار گستترده استت. در حالی که از هر سته ستفیدپوستت در 

ها  کا یکی از آن نه استتتت، این رقم برای آمری خا حب  صتتتا

تبعیض نژادی در زمینه .سیاهپوستان، یک نفر در هر ده نفر است

بهداشتتت از دیگر معوتتالت اجتماعی در آمریکاستتت. نتایج 

دهد که نشتتتان می 2۰۰۳تحقیر مؤستتتستتته ستتتالمت در ستتتال 

خدمات  ند،  که دار مذهبی  به نژاد و  با توجه  ها  کایی  آمری

ها یعنی قریبا دو ستتتوم هیستتتپانیککنند. تمتفاوتی دریافت می

میلیون نفر در آمریکا بیمه نیستند. دو سوم سیاهپوستان  15حدود 

یعنی حتتدود شتتتش میلیون نیز از بیمتته ستتتالمتی برخوردار 

های آموزشتتتی نیز نابرابری نژادی در آمریکا در زمینه.نیستتتتند

مشهود است. در آمریکا نرخ مرگ و میر کودکان سیاه دو برابر 

مار از هر هزار کودک  کودکان ید استتتت.براستتتاس آ ستتتف

میرند که تقریبا چهار هزار کودک می 11.۳سیاهپوست، ساالنه 

کودک در ستال هستتند. اما از هر هزار کودک ستفیدپوستتت، 

درصد می میرند. جان مادران سیاه نیز سه تا چهار برابر جان  ۴.9

مادران سفیدپوست در خهر است. مهاجران شرق آسیا و التین 

تبارها نیز از اقوامی هستتتند که با نژادپرستتتی ستتیستتتماتیک در 

آمریکا مواجه هستند. از لحاظ مذهبی نیز مسلمانان و بودایی ها 

هتتای بتتا رفتتتارهتتای تبعیض آمیز مواجتته هستتتتنتتد. اروپتتایی

غیرپروتستتتتان هم با تبعیض ستتتیستتتتماتیک در آمریکا مواجه 

ستند. کاتولیک شدند، هایی که در قرن نوزدهم وارد آه مریکا 

با اذیت و آزارهای شتتتدید هم در میان مردم و هم از ستتتوی 

 .نهادهای اجرایی مواجه شدند

تار تبعیض آمیزی اعمال می کند. جنبش  کا نیز رف پلی  آمری

زندگی ستتتیاهان اهمیت دارد، در واکنش به رفتار بی رحمانه 

پلی  آمریکا با اقلیت های نژادی بویژه ستتتیاهپوستتتتان شتتتکل 

استتاس مهالعه انجام شتتده توستتط دانشتتگاه ستتالمت گرفت. بر

عمومی در بوستون، درجه ای از نژادپرستی ساختاری در پلی  

بار  21آمریکا وجود دارد. یک جوان ستتیاهپوستتت آمریکایی 

بیشتتتر از یک جوان ستتفیدپوستتت همستتن خودش در معرض 

سیاهان آمریکایی، پلی  این  ست.  سط پلی  ا شدن تو شته  ک

نماد تبعیض و نابرابری در ستتیستتتم قوتتایی،  کشتتور را به عنوان

بیکاری، آموزش و مسکن می دانند. شورش های فرگوسن که 

بعد از کشتتتته شتتتدن مایکل براون یک ستتتیاهپوستتتت نوجوان 

رخ داد، مصتتداق عینی رفتار ظالمانه  2۰1۴آمریکایی در ستتال 

در سیستم سیاسی آمریکا نیز .پلی  آمریکا با سیاهپوستان است
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همه چیز »کامال آشتتکار استتت. ستتاختار انتخاباتی  نژادپرستتتی،

ایالت از پنجاه ایالت آمریکا اجرا  ۴8در « برای فرد برنده استتت 

ستند.  ست ه سفیدپو وای الکترال کالج  شود. اکثریت اع می 

اعوای کنگره نیز اکثرا سفیدپوست هستند و تناسبی با جمعیت 

که چ حالی  ثال در  به عنوان م ند.  ندار کا  هار ده نژادی آمری

سیاهپوست و  سپانیک هستند، اما  17درصد آمریکا  درصد هی

بار، 2۰16در کنگره ستتتال  قایی ت های آفری کایی   8.7، آمری

وای کنگره را  صد اع صد کنگره و التینی ها تنها هفت در در

 .تشکیل می دادند

 Center for Americanشتتتریه مرکز امریکن پراگرس  ن

Progressژادی نهفته در دستتتتگاه ( با نگاهی به تبعیض های ن

واقعیت تکان دهنده درباره وضتتتع  1۰قوتتتایی آمریکا به بیان 

شته  شور پرداخته و نو وایی این ک ستگاه ق ستان و د رنگین پو

استتتترامروز، مردم رنگین پوستتتت بیش از ستتتفیدپوستتتتان در 

معرض تبعیض در حوزه های مختلف قرار دارند؛ پلی  آنها را 

سی و بازجویی قرار می دهد و تعداد  بیش از دیگران مورد بازر

 این .رنگین پوستانی که به اعدام محکوم می شوند ، بیشتر است

   رهستند قرار بدین واقعیت ده

 آمریکا جمعیت درصد ۳۰ حدود پوستان رنگین نخست اینکه 

شکیل را . آنهاست میان از زندانیان درصد شصت اما میدهند ت

سال صدافزای 7۰۰ زندانها جمعیت 2۰۰5 تا 197۰ از ش یافته در

استتتت.این رقم ازنستتتبت های جمعیت وجرائم نیز پیش افتاده 

 وازهرستتتی  تبار آفریقایی آمریکایی استتتت. ازهر پانزده مرد

باریک التین وشتتتش ند زندان به نفر ت یافت  برای حالیکه در م

 .نفراست شش و درصد یک نسبت این سفیدپوست مردان

 سه مرد هر زا متحده، ایاالت آمار اداره آمار براساس آنکه دوم 

ست، شدکه درطول دوران  انتظار باید یک نفر سیاهپو شته با دا

ندان برود. حیات خود مال  به ز که احت  رنگین وکار ستتتر این

 .است زیاد خیلی بیفتد، اجرایی و قوایی های دستگاه به پوستان

ستری، وزارت گزارش طبر  والتین سیاهان اینکه احتمال دادگ

 از بیشتر ربراب سه شوند، بازرسی و متوقف رانندگی حین تبارها

 آمریکایی های همچنین احتمال این که  .پوستتتان استتت ستتفید

 از اینکه واحتمال بیشتر  برابر دو ، شوند بازداشت تبار آفریقایی

 .شود، چهار برابر است استفاده آنها زور علیه

ستتوم اینکه دانش آموزان رنگین پوستتت بیش از هم کالستتی 

ست خود در معرض تنبیه و مجازات قرار دارند و  های سفیدپو

این به افزایش بازداشت میان دانش آموزان رنگین پوست منجر 

شده است. دانش آموزان سیاهپوست و التین تبار بیش از هفتاد 

ستگاه  شت های مرتبط با مدارس یا ارجاعات به د صد بازدا در

  .قوایی را تشکیل می دهند

تتتازه ترین اطالعتتات و گزارش وزارت چهتتارم اینکتته، طبر 

آموزش، دانش آموزان آفریقتتایی تبتتار اغلتتب بیش از دیگر 

همکالسی های سفیدپوست خود بازداشت می شوند.طبر این 

 هزاردانش نودوشش  2۰1۰-2۰۰9گزارش ،در سال تحصیلی 

شت آموز ستگاه به هزارنفر 2۴2 و شده بازدا وایی د  ارجاع ق

 درصتتد،ستتیاهپوستتت هفتاد از تعداد،بیش ازاین.اند شتتده داده

با والتین تا ت مدارس ازتعلیر  خت در هات ستتت ند.تنبی ربوده ا

 که پوست رنگین بازداشت ، باعث شده است شمار نوجوانان 

شان ستگاه به سروکار وایی د  ای مالحظه طورقابل میافتد،به ق

 .یابد افزایش

 از بیش زندانی تبار آفریقایی  نوجوانان درصتتتد اینکه، پنجم  

نان ید جوا مال استتتت پوستتتت ستتتف که واحت ندان  وارد این ز

شوند، ساالن  ست. بزرگ  شانزده اگرچه این نوجوانان  زیادتر ا

 ۳7 اما میدهند راتشکیل آمریکایی نوجوانان جمعیت درصدکل

  .دارد تعلر گروه این به جنایی های دادگاه در موارد درصد

 8۰۰ تا زندانی زنان شتتمار گذشتتته، دهه ستته در  آنکه، شتتشتتم 

زنان رنگین پوستتت  اکثرشتتان که استتت یافته درصتتدافزایش

هستند. در حالی که شمار زنان زندانی نسبتا پایین است ، میزان 

نابرابری های قومی و نژادی تکان دهنده استتتت.زنان آفریقایی 

سفیدپوست به زندان می روند .زنان  شتر اززنان  سه برابر بی تبار 

درصد بیشتر به  69یسه با زنان سفیدپوست التین تبار نیز در مقا

  .زندان می روند

 جوامع و محالت در اساسا نیز مخدر مواد با مبارزه ، اینکه هفتم 

 اقلیت بشر، حقوق بان دیده گفته به. دارد جریان پوستان رنگین
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 یا مصرف مخدر مواد سفیدپوستان از بیشتر پوست رنگین های

 بیشتر آنها میان ها دستگیری میزان اما کنند نمی فروش و خرید

رهای آمریکا چهارده درصتتتد مصتتترف تبا آفریقایی.استتتت

کنندگان مواد مخدر را به خود اختصتتام می دهند اما ستتی و 

هفت درصتتد کستتانی که در این رابهه دستتتگیر می شتتوند ، 

، حدود یک نفر از سه 2۰۰7تا  198۰سیاهپوست هستند.از سال 

 بازداشتتتت مواد با دررابهه که بزرگستتتالی میلیون 25.۴ در نفر 

  .ربودندتبا شدند،آفریقایی

 احکام میشوند بازداشت وقتی سیاهپوست متهمان  اینکه هشتم 

کا  صتتتدور احکام کمیستتتیون.گیرند می مدت طوالنی آمری

 هایی حکم ستتیاهپوستتت فدرال،مجرمان ستتیستتتم میگوید، در

 صتتادرشتتده ازاحکام تر درصتتدطوالنی ده میکنندکه دریافت

 .است جرم همان با سفیدپوستان برای

ن انتخاباتی که افراد دارای ستتتوابر کیفری از قوانی  آنکه نهم 

رای دادن محروم می کند ، بیشتتتتر ، مردان رنگین پوستتتت را 

تحت الشعاع قرار می دهد.آن طور که برآورد می شود ، پنج و 

 دادن رای حر کیفری پیشینه علت به سه دهم میلیون آمریکایی 

می  شتتتدیدتر نژادی نابرابریهای درنتیجه محرومیت این.ندارند

شتتود و در نهایت ستتیزده درصتتد مردان آفریقایی تبار حر رای 

 .دادن ندارند

 بعدازآزادی پوستان رنگین میدهد نشان اینکه،مهالعات  دهم و 

 مدت.روبروهستتتتند مزد دستتتت درمیزان تبعیض با نیز اززندان

 زنان و مردان وبرای تاثیرگذاراستتتت خصتتتوم دراین حب 

 ها ازایالت تعدادی.استتت ستتفیدپوستتتان از بیشتتتر ستتیاهپوستتت

یت دارای افراد کارکردن نایع خام های محکوم  رادرصتتت

اشتتتت عمومی مانند پرستتتتاری،مراقبت ازکودک ومراقبت بهد

های بهداشتی درخانه منع کرده اند.دراین خصوم نیز بیشترین 

 .تاثیر بر رنگین پوستان است

انجام شتتده، نتیجه  2۰۰8طبر نهرستتنجی گالوک که در ستتال 

گرفته که بیش از ستتته چهارم ستتتیاهپوستتتت ها معتقدند که در 

آمریکا نژادپرستتتی علیه ستتیاهان وجود دارد. البته بایستتتی توجه 

داشتتتته که همه ی این تبعیض ها نتیجه ی مستتتتقیم برنامه های 

سات  شترین دالیل آن به احسا نژادپرستانه دولت نیست بلکه بی

ی مردم ستتفید پوستتت بر می گردد که ریشتته در فرهنگ خود 

 برتر بینی آنها دارد.

 کوکالکس کالن، نماد نژاد پرستی در آمریکا

کوکالک  کالن، نژادپرست ترین سازمان در آمریکاست که 

های بستتتیار زیادی را در آمریکا علیه نژادها و تاکنون جنایت

سه  پیروان ادیان دیگر مرتکب شده است. این گروه ائتالفی از 

گرایی در آمریکا استتت که بر تفوق و برتری نژاد جنبش افراط

گرایی سفید سفید، ملی

گاه ید های ضتتتتد و د

مهاجرت تاکید دارند و 

ضد  ضد کاتولیک و  سوابقی از اقدامات  حتی در تاریخ خود 

اند. این گروه حتی از ابزارهای تروریستتتی استتالمی هم داشتتته

اند. در حال های نژادی و دینی نیز بهره گرفتهاقلیت برای حذف

سانه ضر در ر سازمانحا های های آمریکا از این گروه با عنوان 

ها راستتت افراطی نام برده می شتتود. عوتتویت در این ستتازمان

عداد  نه استتتت و اطالعات دقیقی درباره این که چه ت محرما

 .تآمریکایی در این سازمان عوویت دارند، موجود نیس

های شمال و در خالل جنگ 1865دسامبر سال  2۴این گروه در 

 187۰جنوب در تنستتتی اعالم موجودیت کرد اما در اواخر دهه 

 1915ای از آن نبود. این گروه برای بار دوم در ستتال دیگر نشتتانه

های این در سراسر آمریکا دیدگاه 192۰احیا شد و تا اواسط دهه 

ه بعتتد از پیروزی ترامتت  در گروه رواج پیتتدا کرد. این گرو

ای گرفت و فعالیت این انتخابات ریاستتتت جمهوری، جان تازه

آمیز و اقدامات گروه در دو سال اخیر در قالب تظاهرات خشونت

گرایانه با شتتعارهای برتری نژاد ستتفید تشتتدید شتتده به ظاهر ملی

شعار ترام  با عنوان ست. حتی برخی  را یکی از  "آمریکا اول"ا

دانند. -الهام گرفته از جنبش کوکالک  کالن میشتتتعارهای 

بویژه اینکه پارچه نوشتتته های این شتتعار در بستتیاری از تظاهرات 

نه دیده می شتتتود. تصتتتویر زیر یکی از  تا گروه های نژادپرستتت

سال  شان می دهد که  192۰تظاهرات کوکالک  کالن در  را ن

 .بر روی پارچه نوشته های آن آمریکا اول آمده است
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 نخبگان در مورد تبعیض  نژادی آمریکا دیدگاه

  "یونن"یائو جیده استاد دانشگاه 

 بررسی ،چین "یونن"استاد دانشگاه 

 استتتتعمتتارگران ستتتیتتاه کتتارنتتامتته

 2۴۴ در پوستتتت ستتتفید آمریکایی

 سرخپوستان کشتار جمله از متعدد جنایات از مملو گذشته سال

فروش برده های ستتیاه، گستتترش جنگ جهانی  آمریکا، بومی

تروریستتتتم  حمتتایتتت از  جنتتگ ستتتترد،  دوم، راه انتتدازی 

 در فلسهین ملت به ظلم و صهیونیستی رعیم از حمایت دولتی،

پروفستتتور یائو با .استتتت داعش از حمایت هم مورد ترین تازه

اشاره به اینکه سازمان های وابسته به این کشور همچنین در سال 

های گذشتتتته مرتکب جنایات جنگی جدی علیه بشتتتریت در 

 شیوع اپیدمی در عراق، افغانستان، سوریه و لیبی شده اند افزودر

 ها آمریکایی استتت کرده درگیر را جهان که نیز کرونا ویروس

 ونزوئال و کوبا ایران، علیه اقتصادی های تحریم چوب همچنان

 .دارند دست در را کرونا با درگیر کشورهای سایر و

نژادپرستانه دولت آمریکا جامعه جهانی باید عملکردهای زشت 

را افشا و از هنجارهای اساسی مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد 

سخن گفتن، .حمایت کند سازمان های بین المللی باید جرات 

شر را فراهم کنند  شترک ب صول م مبارزه کردن و محافظت از ا

شورها و ملت ها در برابر ظلم و  سی و عزت ک سا و از حقوق ا

 .ا پاسداری کنندبی عدالتی آمریک

اینکه ایاالت متحده با اعتراضتتات ضتتد نژادپرستتتی که با توجه  

کشور را فرا گرفته و همبستگی مردم سراسر جهان را برانگیخته 

 استتتت کرده برخورد استتتت با معیارهای دوگانه و چند گانه

به تبعیض نژادی فرصتتی  معترضتان با واشتنگتن برخوردر گفت

تا جهان چه مدافع فراهم کرده استتتت  نه  یاکارا ره واقعی و ر

ستفاده سوء شیوع.حقوق بشر جهان را ببینند  توسط قدرت از ا

ان پلی  سفید در ایاالت متحده که منجر به مرگ شهروند افسر

ست  شر ا شد تازه ترین مورد نقض حقوق ب سیاه پوست بیگناه 

 .است شده ثبت آمریکا دولت که توسط

 مسائل آمریکاعلی بیگدلی استاد دانشگاه و کارشناس 

هتتای در طول تتتاریخ آمریکتتا پویش

یه تبعیض نژادی شتتتکل  یاری عل بستتت

گرفت که به خاک و خون کشیده شد 

و حتی کستتتی مثل مارتین لوتر کینگ به عنوان رهبر برجستتتته 

تبعیض نژادی یک مسئله سازمان یافته و  .سیاه پوستان ترور شد

بریت بر مرگ جورج فلوید مثل ک .دار در آمریکا استو ریشه

دلیل این که این بار مرگ جرج فلوید منجر  ،انبار باروت بود 

ای به چنین اعتراضاتی شده انباشت نارضایتی است، نارضایتی

سیاه پوستان نیست سفید پوست.که دیگر منحصر به  ها امروز 

هم نستبت به حکمرانی اقلیتی ثروتمند به اکثریتی فقیر، معترض 

ستم ای هستند و دنبال بهانه سی سبت به این  برای اعتراض خود ن

 .بودند و دنبال سیل سیاه پوستان راه افتادن

ست سیا شکده  ستاد دان سی فننکو ا های جهانی الک

 دانشگاه دولتی مسکو )ام.گ.او(

مد اعتراض یا های گستتتترده کنونی پ

دهها ستتال تبعیض نژادی در آمریکا و 

انباشتتته شتتدن مستتائل در این عرصتته 

ها در آمریکا از است که زمینه برای اعتراض فننکو معتقد.است

ای مدتها پیش فراهم شتتتده بود و قتل جورج فلوید تنها جرقه

به های اعتراضبرای آتش زدن خشتتتم مردم بود. ریشتتته ها 

میالدی بازمیگردد زمانی که در آمریکا باقی  7۰های دهه ستتال

 .های نژادی از بین رفتمانده محدودیت

که  قد استتتت  یاهفننکو معت عه ستتت جام  در پوسقدرت گرفتن 

وی بر  .است پوستان سفید برای تحمل غیرقابل ایمساله آمریکا،

این باور استتت که شتتماری از مهاجران از کشتتورهای آمریکای 

یک کاتول کاران و برخی از  ظه  حاف یان التین و م به جر ها نیز 

های ضدسیاه نژادپرستانه سفیدپوستها ملحر شده و دارای دیدگاه

 زمان از و شدمی منفجر نژادی مسائل این زود یا دیر.پوستان بودند

در حال  هااعتراض این که بودیم شتتتاهد اوباما باراک حکومت

های آمریکا که سالها در کشورهای دیگر انقالب.گسترش است

های مخالف خود را ستتترنگون کرده رنگی برپا کرده و حکومت

  .ده استاست همینک خود به این وضعیت گرفتار ش
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 جهان  به تبعیض نژادی در امریکا  اعتراض 

ها هزار نفر در ادامه اعتراضات به تبعیض نژادی در آمریکا، ده  

در فرانسه، انگلی ، استرالیا، آلمان، کانادا، بلژیک و کشورهای 

ها اعتراضتتتات علیه تبعیض نژادی به خیاباندیگر در حمایت از 

به .آمدند یدنی و مونترال  تا توکیو و ستتت ته  ندن گرف مردم از ل

خیابان آمدند و خواستتتار اصتتالح قوانین پلی  و برابری نژادی 

کشور  ۴۰در کشورهای خود شدند. این اعتراضات در حداقل 

جز قهب جنوب برپا شتتتده استتتت. این ها بهدنیا و تمام قاره

برگزار  19-گیری بیماری کوویدتراضتتتات در بحبوحه همهاع

به مردم اکیدًا شتتتوند، در حالی که در بخشمی یا  هایی از دن

هایی نیز تجمع توصیه شده از تجمع خودداری کنند و در بخش

 .مردم غیرقانونی اعالم شده است

سفارت آمریکا تجمع کردند. در  ضان در بیرون  در لندن، معتر

«  های خاموشراهپیمایی»هزار نفر روز در  15۰آلمان، بیش از 

ها خارج نازی»کنندگان در آلمان شعار شرکت کردند. شرکت

های راست افراطی سر دادند. در رم، معترضان به پویش« شوید

ضتتد مهاجران و صتتنایعی که به گفته آنها از مشتتاغل غیرقانونی 

سارا  کنند، اشاره کردند. بر روی پالکاردی کهسوءاستفاده می

شجوی  شده بودر ساله با خود حمل می 22ماتی دان کرد نوشته 

 .گناه نیستایتالیا بی»

هام ماییمرگ فلوید ال تا بخش راهپی ته  یا گرف هایی از استتتترال

ست. اما این رویداد در اروپا به  برزیل و مکزیک و کانادا بوده ا

انداز شده است. در آنجا، رهبران طی هفت شکل خاصی طنین

جویان از ذشته در راستای ادغام موجی از مهاجران و پناهسال گ

انتتد. یتتک ستتتوم از آفریقتتا و ختتاورمیتتانتته بتته زحمتتت افتتتاده

با آزار و اذیتآفریقایی باران ستتتاکن اروپا از مواجهه  های ت

 .دهندنژادی خبر می

 شوندای که سرنگون میهای نژادپرستانهمجمسه

مجستتمه یک تاجر برده در شتتهر بریستتتول انگلی ، معترضتتان 

مربوط به قرن هفدهم را به پایین کشیدند و بدین طریر خشم و 

شان ابراز  شور ستعماری ک شینه ا سبت به پی صبانیت خود را ن ع

پیچ داشتتتند. تظاهرکنندگان مجستتمه ادوارد کالستتتون را طناب

کردند و آن را در میان فریاد شتتادی و تحستتین معترضتتان پایین 

های اجتماعی دیده تشتتتره در رستتتانهدر تصتتتاویر من.کشتتتیدند

اند شود که معترضان زانوی خود را بر گردن مجسمه گذاشتهمی

ستتوتا در روز که این حرکت یادآور مرگ فلوید در ایالت مینه

ضد  25 سر دنیا  سرتا ضات در  ست، رویدادی که به اعترا مه ا

نژادپرستی و وحشیگری پلی  دامن زد. مجسمه را در نهایت به 

 .رگاه شهر غلتانیدند و به آب انداختندسمت بند

های در شتهر بروکستل، بر استاس ویدئوهای منتشتره در رستانه

اجتماعی، معترضان از مجسمه لئوپولد دوم پادشاه سابر بلژیک 

نیز بر روی « شتترم»ستتر دادند. واعه « غرامت»باال رفتند و شتتعار 

ن ای بود به ستتخنامجستتمه نوشتتته شتتد. این اقدام ظاهراً اشتتاره

 1۰لئوپولد مبنی بر اینکه در طول دوران حکومت خود بیش از 

 .میلیون نفر از مردم بومی کنگو را کشته است

 اعتراضات به تبعیض نژادی در انگلیس

در لندن، هزاران نفر از مردم برای دومین روز پیاپی در اطراف 

ما در عین حال این نکته را  ستتتفارت آمریکا تجمع کردند، ا

ه پیامشان صرفاً متوجه آمریکا نیست. دارسی روشن ساختند ک

همه ر بورن دانشتتتجوی ستتتاکن لندن در این باره اظهار داشتتتت

دانند که این اعتراضتتتات فقط در ارتباط با جورج فلوید و می

یا را شتتتامل  آمریکا نیستتتت و نژادپرستتتتی در ستتترتاستتتر دن

ستای محافظت از خود .شودمی شان در را سیاری معترضان که ب

شتند، به گفته دارسی برابر ویرو س کرونا ماسک به صورت دا

اند تا یا روند از فرصتتت استتتفاده کردهاکنون که ستتر کار نمی»

یکدیگر متحد شتتتوند و تغییر به وجود بیاورند، زیرا اوضتتتاع از 

 .دیرباز به همین منوال بوده است

http://www.humanrights-iran.ir/news-78182.aspx
http://www.humanrights-iran.ir/news-78182.aspx
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مایی دیگر در مرکز  یک راهپی لب  قا ها در  در پی زدوخورد

شدن  شنبه که به زخمی  مأمور پلی  انجامید،  1۴لندن در روز 

این نگرانی به وجود آمد که راهپیمایی به خشونت کشیده شود. 

صدها نفر از معترضان به محلی که روز شنبه شاهد زود و خورد 

زه ورودی خیابان بود بازگشتتتتند. پلی  موانعی در مقابل دروا

وزیر انگلی  داونینگ استریت و دفتر بوری  جانسون نخست

ایجاد نمود. اعتراضات به نظر از نظم و ترتیب برخوردار بود، اما 

صدها نفر از .کردندگهگاه تظاهرکنندگان به پلی  اعتراض می

مردم نیز در میدانی در مرکز منچستر تجمع کردند و در سکوت 

 .جورج فلوید بر زمین زانو زدند و آرامش به احترام

 اعتراضات به تبعیض نژادی در ایتالیا

آمیز اما توأم راهپیمایی در میدان مردم شهر رم به شکل مسالمت

ستای محافظت از  با سروصدا برگزار شد. اکثر معترضان در را

خود در برابر ویروس کرونا ماستتتک به صتتتورت زده بودند. 

مراستتتم گوش ستتتپردند و کنندگان به ستتتخنرانان شتتترکت

شتند که بر روی آنها نوشته شده بود  پالکاردهایی در دست دا

این مشتتکل ستتفیدپوستتتان »و « جان ستتیاهپوستتتان ارزش دارد»

در مقهعی، معترضتتتان که اکثراً جوان بودند و برخی .استتتت

شتند بر روی زمین  شان را به همراه دا فرزندان یا خواهر و برادر

را باال بردند تا بدین طریر با کسانی  های خودزانو زدند و مشت

کنند، اعالم که با نژادپرستتتتی و وحشتتتیگری پلی  مبارزه می

 .همبستگی کنند

ند هزار نفر از  یا، چ تال خت اقتصتتتادی ای پایت در شتتتهر میالن 

معترضتتان عصتتر یکشتتنبه در میدانی در خارج از ایستتتگاه قهار 

ها از  یاری از آن یا مرکزی شتتتهر تجمع کردند. بستتت هاجران  م

تبار بودند. برگزارکنندگان مراستتتم فرزندان مهاجران آفریقایی

جان »کنندگان گفتند که در ایتالیا شتتتعار خهاب به شتتترکت

اجتناب از خارجی انگاشتن »به معنای « سیاهپوستان ارزش دارد

است. یکی از متعرضان مقوایی در دست داشت « سیاهپوستان

من به خاطر »شتتتده بودر که بر روی آن به انگلیستتتی نوشتتتته 

یکی از ستتخنرانان خهاب به جمعیت گفت .جنگمهایم میبچه

به معنای عدم « جان ستتیاهپوستتتان ارزش دارد»در ایتالیا شتتعار 

تر ای با هدف کستتتب آستتتانتأخیر در انجام اصتتتالحات مقننه

 .شهروندی است

های متولد ایتالیا به صتتتورت خودکار واجد شتتترایط خارجی

صبر کنند و در تمام  18ند و باید تا شوشهروندی نمی سالگی 

باشتتتند. طی ستتتال یا  تال های اخیر، طول این مدت ستتتاکن ای

هایی صتتتورت گرفته با هدف تصتتتویب قانونی که به تالش

دهد در صتتورتی که در کودکان خارجی متولد ایتالیا اجازه می

سنین کودکی شهروند این کشور به مدرسه می روند در همان 

اند. والدین این ها راه به جایی نبرده. اما این تالشایتالیا شتتتوند

کنند که فرزندانشتتان اگرچه هویت ایتالیایی کودکان گالیه می

کنند، اما دارند و زبان ایتالیایی را ستتتلی  و روان صتتتحبت می

 .شوندشهروند درجه دو انگاشته می

 اعتراضات به تبعیض نژادی در اسپانیا

های شتتتهر از معترضتتتین در خیاباندر استتتپانیا، چند هزار نفر 

بارستتلون و در محل ستتفارت آمریکا در مادرید تجمع کردند. 

شتند  سیاری از معترضان در مادرید پالکاردهایی در دست دا ب

سیاهپوستان مهم است»که بر روی آنها نوشته شده بود  ، «جان 

مه» یت از »، و «حقوق بشتتتر برای ه نای حما به مع ستتتکوت 

سامب سخنگوی گروهی که اعتراضات  تیمبو.نژادپرستی است
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سانه سپانیا از طریر ر های مجازی ترتیب داده بود در این را در ا

ما اینکار را صرفاً برای برادرمان جورج  :خصوم اظهار داشت

یا، جایی که فلوید انجام نمی پان دهیم. اینجا در اروپا، در استتت

یات میکنیم، میکنیم، کار میزندگی می مال هیم دخوابیم، و 

 .نیز با نژادپرستی مواجهیم

 اعتراضات به تبعیض نژادی در آسیا 

هایی بودند که روز در رو راهپیماییاعتراضتتتات در اروپا دنباله

آستتیا و استتترالیا برگزار شتتدند. در شتتهر ستتیدنی، درخواستتت 

عه مبنی بر  معترضتتتان مبنی بر لغو حکم صتتتادره در روز جم

ایر آخر پذیرفته شتتتد. شتتتان در دقغیرقانونی بودن راهپیمایی

بل از  12ولز درستتتت دادگاه تجدیدنظر نیوستتتاوت قه ق دقی

برگزاری راهپیمایی از خود چراغ ستتبز نشتتان داد. این بدان معنا 

شتتدند. کنندگان در راهپیمایی بازداشتتت نمیبود که شتترکت

هال شهر نفر پیشاپیشِ حکم دادگاه در منهقه تاون 1۰۰۰حدود 

در شتتهر بریزبن مرکز ایالت .ستتیدنی گردهم جمع شتتده بودند

نفر در راهپیمتایی  ۳۰۰۰کوئینزلنتد، برگزارکننتدگتان گفتنتد 

ست این ایالت اهالی اند. لیان انوچ وزیر محیطشرکت کرده زی

رقی ف:کوئینزلند را تشتتتویر کرد تا به ستتتخن بیایند. وی گفت

کند آمریکا باشد یا اینجا در استرالیا، جان سیاهپوستان مهم نمی

سیاهپوستان هر  سیاهپوستان امروز مهم است. جان  است. جان 

 .روز مهم است

سئول پایتخت کره جنوبی، معترضان برای دومین روز  در شهر 

ها پیاپی گردهم جمع شتتدند تا مرگ فلوید را محکوم کنند. ده

لباس مشتتکی بر تن و ماستتک به صتتورت  نفر از معترضتتان که

داشتند با بدرقه پلی  در یکی از مناطر تجاری پلی  راهپیمایی 

شتند که بر روی آنها نوشته  کردند و پالکاردهایی در دست دا

ها در حمایت ایکره»و « آرام بخواب جورج فلوید»شتتده بودر 

ها نفر در توکیوی عاپن نیز، ده.از جان ستتیاهپوستتتان مهم استتت

 .اقدام به اعتراض آرام زدند

 اعتراضات به تبعیض نژادی در آمریکا

در آمریکتتای التین نیز صتتتتدهتتا نفر از مردم برزیتتل علیتته 

های عائیر بولستتونارو ریی  جمهوری نژادی و ستتیاستتتتبعیض

ظاهرات  ند. معترضتتتتان در این ت ظاهرات کرد این کشتتتور ت

 علیه"، "همه ما در مستتتیر دموکراستتتی "شتتتعارهایی همچون

گر دولت تروریسم سیاست ویران "و  "نژادی و فاشیسمتبعیض

ستتر دادند. همچنین شتتمار دیگری از معترضتتان با  "بولستتونارو

هدف گرامی داشتتت یاد جورج فلوید ستتیاهپوستتت آمریکایی 

های که توستتط پلی  این کشتتور کشتتته شتتد، لباس و ماستتک

ضان همچنین در این تظاهرات علیه شتند. معتر شکی بر تن دا  م

ست ضاع های تبعیضسیا سونارو، مدیریت او نژادی دولت بول

کرونایی و خشونت علیه زنان دست به تظاهرات زدند. در شهر 

 .ریودوعانیرو نیز گردهمایی اعتراضی علیه دولت برگزار شد

مردم شهر ونکوور در کانادا در اعتراض به اقدامات نژادپرستانه 

در دستتت داشتتتن  پلی  آمریکا تظاهرات کردند. معترضتتان با

پالکارد و سر دادن شعار اعتراض خود را به اقدامات نژادپرستانه 

پلی  آمریکا ضد سیاه پوستان و همچنین اقدامات نژاد پرستانه 

در کانادا نشتتان دادند. بر روی برخی از پالکاردها نوشتتته شتتده 

سیاه  بودر کشتار برادران و خواهران ما را متوقف کنید. زندگی 

است. سکوت سفید پوستان سبب خشونت بیشتر  پوستان مهم

 .شود. نژاد پرستی ضد مهاجران در کانادا باید متوقف شودمی

در خود آمریکا نیز در ادامه تظاهرات گستتترده در این کشتتور 

های مختلف آمریکا برای دومین هفته صتدها هزار نفر در ایالت

یاپی راهی خیابان به پ تا صتتتدای اعتراض خود را  ها شتتتدند 

سانند.  شور به گوش جهانیان بر ستانه در این ک رفتارهای نژادپر

مجموعه تظاهراتی که روز شنبه و یکشنبه در ایاالت متحده برپا 

های مردمی به خشونت پلی  ترین اعتراضشد یکی از گسترده

که پ  از مرگ  نه در این کشتتتور بود  هادی و نژادپرستتتتی ن

 .برانگیز جورج فلوید صورت گرفتجنجال

 هنرمندان هالیوودی  گاه دید

در پی اقدام وحشتتیانه پلی  آمریکا در بازداشتتت و قتل ستتیاه 

پوستتت آمریکایی، برخی از هنرمندان و ستتینماگران هالیوودی 

نستتتبت به این اقدام وحشتتتیانه پلی  آمریکا واکنش نشتتتان 

شت مردی .دادند صحنه بازدا شار ویدئویی از  در هفته قبل با انت

بار که در آن پلی  ت آفریقایی آمریکاییِ «فلوید جورج» به نام
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پای خود را روی گردن او گذاشتتتت و با فشتتتار وی را دچار 

های مهرح جهان ابراز خشم خفگی و قتل کرد بسیاری از چهره

زند که پوستتتت فریاد میکردند. در این ویدئو این مرد ستتتیاه

ایوا دوورنی کارگردان فیلم ضتدتبعیض .تواند نف  بکشتدنمی

ر نوشت باره این در خود توئیتر شخصی در صفحه« سلما» نژادی

 در اینکه و داشتی زندگی و احترام کشیدن، نف  استحقاق تو»

 زانویش با را گردنت که ستتفیدپوستتتی پلی  دستتت به خیابان

 خشم ما، دعای است، ما اشک تو لیاقت. نرسی قتل به فشاردمی

به عمل بزنیم  ما باید دستتتت  ما  ما.   و  تو خاطر به، و عمل 

 وجود شتتانهایشتتکنجه ضتتبط برای دوربینی که هاییآن همه

 کنیم. اقدام باید. ندارد

وقتی ما را »این کارگردان هالیوودی ستتتال گذشتتتته ستتتریال 

ضه فلیک نت شبکه در را  «بینندمی  در مجموعه این. کرد عر

از .بود آمریکا قوتتتایی نظام نژادی تبعیض و هاعدالتیبی مورد

بازیگر « گاجان بویه»های ستتتینمایی غرب باید از چهرهدیگر 

از نژادپرستان لعنتی منتفرم. »گفت که نوشتر « جنگ ستارگان»

شنیدن در مورد چرخهچقدر غم ست   خشونت دارادامه انگیز ا

 توئیت در او «.نژادپرستتت هایپلی  توستتط پوستتتانستتیاه علیه

شته دیگری جنجالی ست نو ستی از من»ر ا ستان نژادپر  سفیدپو

را تباه  دنیا که نژادی تبعیض نوع آن. زنممی حرف سیاهان علیه

کرده نه آن نوع نژادپرستتتتی که موجب قهع رابهه با دوستتتت 

کرد که  وقتی یکی از کاربران به او توصتتیه« شتتود.تان میدختر

از نژادپرستتتتی متنفر باش نه »

او پاستتتخ دادر « نژادپرستتتت.

دوستتتتت متتن ستتتتاکتتت »

بازیگر « وی وایوال دی.شتتتو

ستسیاه سدمی «خدمتکار» فیلم پو ستسیاه»ر نوی ودن در ب پو

 .آمریکا یعنی این

نده ناومد  کامل ویدیوی گذاریاشتتتتراک به با پاک خوان

 خواستتتتار و درآورد نگارش به طوالنی پیامی فلوید بازداشتتتت

نویستتدر اعمال قانون علیه خشتتونت پلی  شتتد. او در آغاز می

بند به دستتت را با زانو پناه و دستتتپلیستتی که جورج فلوید بی»

زند و کند، در حالی که برای حفظ جانش فریاد میخفه می

ست که صورت روی زمین قرار گرفته، تهوع آورترین چیزی ا

 .امدیده

گویدر رول نیز در این باره میما هایفیلم ستتتاره "دیو باتیستتتا"

شی اما نتوانی مبارزه کنی و ندانی که » ست که مبارز با سخت ا

او « چه باید کرد، چگونه باید جنگید، چگونه باید کمک کرد.

خواهم در طرف ناحر تاریخ ایستاده نمی»در ادامه نوشته استر 

 شرایط دور چندان نه مدتی …گر باشمخواهم نظارهباشم، نمی

ر بد شتتتد و من گفتم که باید یک طرف لعنتی را انتخاب بستتتیا

به هم  که بیش از هر چیز مرا  ید. چیزی  کرد و برایش جنگ

شندمی شته با شکل دا ست، همه باید با این کار م  …ریزد این ا

 یهمه پوستتتان،تیره یهمه ستتیاهان، یهمه ستتفیدپوستتتان، همه

 .ته باشدداش مشکل کار این با باید انسانی هر. زردپوستان

هایی درباره خشتتونت و ها و ستتریالدر هالیوودی ستتاالنه فیلم

ستم ساخته تبعیض نژادی درباره  سیاهان  سبت به  های آمریکا ن

سبت به این اتفاقات می شان از خشم و نگرانی آنان ن شود که ن

 .دهدتلخ دارد اما اصالح و تغییر خاصی در این کشور رخ نمی

 مهم در آمریکا  نژادپرستی یک چالش اجتماعی

حاکی از 2۰18آخرین نظرستتتنجی ان بی ستتتی نیوز در آوریل 

درصتتد مردم آمریکا نژادپرستتتی را  6۴این استتت که بیش از 

سئله بزرگ اقتصادی و اجتماعی در این کشور  همچنان یک م

  .می دانند

یامدهای نژادپرستتتتی در آمریکا، دو قهبی  یکی از مهمترین پ

اینکه برخی از سفیدپوستان آمریکایی شدن جامعه است. بویژه 

بعد از پیروزی ترام  بر منحصتتر به فرد بودن خودشتتان اعتقاد 

 بیشتری پیدا کرده اند و همین مسئله نژادپرستی و تبعیض در این
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کشور را بیشتر کرده است. حتی نوع تفکر و زاویه دید اقلیت   

سفی سئله با  سیاهپوستان درباره این م ستان های نژادی بویژه  دپو

درصد سیاهپوستان  87تفاوت دارد. به عنوان مثال در حالی که 

 ۴9فکر می کنند در آمریکا با تبعیض نژادی مواجه هستند فقط 

درصد از سفیدپوستان، چنین دیدگاهی را قبول دارند. در پاسخ 

های ها درباره اقلیتبه این ستتئوال که به نظر شتتما، پیش داوری

دی استتتتت، نیز ستتتفیتتدان و نژادی در آمریکتتا چقتتدر جتت

 .کنندغیرسفیدپوستان به یک گونه فکر نمی

 ترامپ و مسئله نژادپرستی

ای علیه ، وزارت دادگستتتتری آمریکا، پرونده197۳در ستتتال 

شرکتش را مهرح کرد. در این پرونده ترام  متهم به  ترام  و 

تبعیض میان مستتتتاجران 

ستتتتیتتاه پتتوستتتتت و 

شد. ترام   سفیدپوست 

حب یک در ان زمان، صا

سما اعالم کرده بودر برای  ستغالت بود و ر شرکت امالک و م

، او با مهرح کردن نظریه 2۰11ستتتیاهان خانه نداریم در ستتتال 

توهم محل توطئه، به باراک اوباما تاخت و اعالم کرد که او در 

آمریکا به دنیا نیامده است. دونالد ترام  از همان شروع کمپین 

 که را هاییشتتتکاف از یکی  2۰15انتخاباتی خود در ستتتال 

 آمریکا جامعه برای مهاجرین خهر بر تاکید نمود فعال هدفمند

شد .بود شامل مهاجران مکزیکی تبار  سی ابتدا  روند مهاجرهرا

ستتپ  شتتامل فرمان ممنوعیت ورود کشتتورهای اکثرا مستتلمان 

این شتتتعارها و اعمال به جریانات .آستتتیایی شتتتد -آفریقایی 

هاجر و نژادپرستتتت در  تازهضتتتدم جان  کا  عه آمری ای جام

سال .بخشید در  "ویرجینیا"ایالت  "شارلوتزویل"در  2۰17در 

تعارض و درگیری نژادپرستتتتان ستتتفیدبرترپندار با مخالفان، 

ترام  با محکوم کردن هردو گروه و بیان اینکه دلیل برخورد 

خشتتن نژادپرستتتان با مخالفان، رفتار بد مخالفان نژادپرستتتی هم 

سبب چنان شد که  بوده  سیاسی آمریکا  مخالفتهایی در فوای 

سخنان ترام  درآمد  صدای جمهوریخواهان هم در نقد  حتی 

او همچنین در  .و این ستتبب عذرخواهی دیرهنگام ترام  شتتد

، در نشتتستتتی در اتاق بیوتتی کاخ ستتفید درباره 2۰18ستتال 

مهتتاجرت، کشتتتورهتتایی نظیر الستتتتالوادور، هتتائیتی و برخی 

 .چاه توالت نامیدکشورهای افریقایی را 

ستقیم نژادگرایانه از دونالد  سخنان غیرم سال گذشته باز  در دو 

ترام  شتتنیده شتتد تاجایی که او یکبار اشتتاره کرد که ما باید 

شور ما مهاجرت  کاری کنیم که از کشورهایی چون نروع به ک

کنند نه اینکه از کشورهای که مستراحند؛ و اشاره غیرمستقیم او 

در .ستتالوادور و برخی کشتتورهای آفریقایی بودبه هاییتی و ال 

خواه کنگره به چهار زن تحول 2۰19سخنان مهم دیگر در سال 

با تبار ستتومالیایی و فلستتهینی و التین تبار تاخت و با مستتخره 

کردن لهجه آنها مدعی شد که آنها نباید با رای مردم آمریکا به 

نگره به آنها یافتند و مردم باید در دوره دیگر ککنگره راه می

همه اینها در کنار ادبیات غیرمحترمانه اولیه ترام  . رای ندهند

فوتتتا را  "جورج فلوید"های ابتدایی پ  از مرگ به شتتتلوغی

ساخت شتر آماده  مرور آمار مرگ ومیر کرونا نیز .برای تنش بی

های درصتتتد جانباختگان ایالت 6۰دهد که بیش از نشتتتان می

ستان  سیاهپو سیاه آمریکا بودهدرگیر کرونا از  اند؛ در حالی که 

ستان کمتر از  ستند؛ و این  15پو صد کل جمعیت آمریکا ه در

پوستتتان در دستتترستتی به خود نشتتان از ضتتعف بیشتتتر ستتیاه

تواند بهداشتتتی و درمانی و اقتصتتادی دارد که خود میامکانات
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تاییدکننده هرچه بیشتتتتر جایگاه فعلی آنها در ایاالت متحده 

 .باشد

      اختالفات بین پنتاگون و کاخ سفیدافزایش 

کا حتی  ظامی آمری هان ن ند ما با فر م   افزایش اختالفات ترا

ها درباره اعتراضات اخیر یکی از موضوعات مورد توجه رسانه

وزیر دفاع « مارک اسپر»در روزهای گذشته بوده است. جایگاه 

سته دونالد ترام  مبنی بر  این کشور در پی مخالفت وی با خوا

ستتتفاده از نیروهای ارتش آمریکا برای ستترکوب معترضتتان به ا

سپر بامداد  ست. ا سط پلی ، به خهر افتاده ا قتل جرج فلوید تو

پنجشتتتنبه در اقدامی بر خالف نظر ترام  با استتتتناد به قانونی 

خام با استتتفاده از نیروهای ارتش برای ستترکوب اعتراضتتات 

آمریکا در ستتراستتری در این کشتتور مخالفت کرد. وزیر دفاع 

سوم به قانون این سل به قانون مو «  18۰7خیزش »باره گفت با تو

به  قانون  برای فرونشتتتاندن اعتراضتتتات مخالف استتتت. این 

دهد در شتتترایط خام متحده اختیار میجمهور ایاالترئی 

دستتتتور استتتتقرار نیروهای ارتش و گارد ملی برای ستتترکوب 

 .دهدها را بها یا شورشهای مدنی، خیزشناآرامی

ستتخنگوی کاخ ستتفید تلویحا وی را به دلیل مخالفت با روش 

سرکوب تظاهرات« دونالد ترام »ترجیحی  ها در آمریکا برای 

وزیر »به برکناری تهدید کرد. ستتتخنگوی کاخ ستتتفید گفتر 

جمهور اعتمادش به او دفاع در سمتش باقی است اما اگر رئی 

در پی این «. داد را از دست بدهد شما را در جریان قرار خواهیم

سانه سپر، وزیر اظهار نظر، ر های آمریکا گزارش دادند مارک ا

تر خود برای بازگرداندن دفاع آمریکا دستتتور چند ستتاعت قبل

ها را پ  گرفت. نیروهای ارتش از شتتتهر واشتتتنگتن به پادگان

جمهور ترام ، رئی  نالددوها بود که پ  از این کشتتتمکش

یازی به ارسال نیروهای ارتش به کند نآمریکا گفت تصور نمی

شتتتهرهای آمریکا برای مقابله با اعتراضتتتات باشتتتد. ترام  در 

مصاحبه با پایگاه نیوزمک ، در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا 

ضات  سال نیروهای ارتش برای مقابله با اعترا ضرورتی برای ار

کنم مجبور وجود دارد یا خیر، گفتر بستتتتگی داردک فکر نمی

از اختیارات قدرتمندی برای انجام این .چنین کاری کنیمشویم 

جمهور آمریکا در ادامه گفتر ]استفاده کار برخورداریم. رئی 

از[ گارد ملی مرستتوم استتت و گارد ملی ما بستتیار قوی استتت. 

درباره اینکه آیا از این هم فراتر خواهیم رفت باید بگویم مهمئنا 

شتتتب حال، پنجشتتتنبهدر صتتتورتی که نیاز شتتتود بله. در همین 

ستتخنگوی کاخ ستتفید احتمال استتتفاده از نظامیان ارتش برای 

سرکوب اعتراضات آمریکا را رد نکرد. این سخنگو در پاسخ 

به سوالی درباره احتمال استفاده از نظامیان ارتش برای سرکوب 

ها روی میز اعتراضتتتات آمریکا گفتر برای ترام  همه گزینه

 .است

سد رابهه به نظر می جمهور که پیش از این وزیر دفاع و رئی ر

ترین نظرها تیره شده بود به ناهماهنگتحت تاثیر برخی اختالف

شتر شکل خود رسیده است و احتمال جابه جایی در پنتاگون بی

از هر زمان دیگری استتتت. یک منبع آگاه در کاخ ستتتفید به 

هایی بین مارک استتپر و ان گفته استتت پیش از این تنشانستتی

ن فاع یعنی دو م  برای وزیر د که ترا یل این به دل م   لد ترا ا

قائل نیستتتت،  نه خود هیچ احترامی  باالترین مقام نظامی کابی

شته است. به گفته این منبع آگاه که سی ان نامش را انوجود دا

فتتاش نکرده استتتتت، متتارک استتتپر تتتاثیر بستتتیتتار کمی در 

وزیر « مایک پمپئو»رو ها داشتتتته و لزوماً دنبالهگیریتصتتتمیم

شست خبری اخیر  ست و قهعا اظهارات وی در ن خارجه بوده ا

 .اوضاع را بدتر خواهد کرد
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حر داشتن یک زندگی صلح آمیز، حر طبیعی همه انسان 

ها استتتت و به طور کلی حر بر صتتتلح از حقوق فهری و 

صراحت  ست که حتی به  شده حقوقی در جهان ا شناخته 

لی رویه های حقوقی بین الملدر منشتتور ملل متحد و ستتایر 

 مورد توجه جدی قرار نگرفته استتت، این حر تبعیض پذیر

ضوع ست، بلکه یک مو ساس جغرافیا نی سیر بر ا  و قابل تف

جهانی و همگانی استتتت و تمامی اقشتتتار جامعه در همه 

 .کشورها به آن نیاز دارند

ای نهادینه شتتده و ستتاختاری نژادپرستتتی در آمریکا مقوله

اگر یک سیاهپوست هم در این کشور رئی  است و حتی 

، نظام جمهور شود، این مقوله پایان نمی یابد. نظام آموزشی

های امنیتی و بهداشتتتی، دستتتگاه قوتتایی، پلی ، ستتروی 

ستند و  ست ه صورت نهادینه نژادپر ه بنهادهای اجرایی به 

د. برتری نژاد ستتفید آنگلوستتاکستتون پروتستتتان اعتقاد دارن

 تین بار نیستتتت که مظاهر بی قانونی وحوادث اخیر، نخستتت

سوی  شونت غیرقابل توجیه از   "مأمورین اجرای قانون"خ

شان می شکار در ایاالت متحده را ن دهد و چنین جنایاتی آ

باً توستتتط نیروهای پلی  آمریکا انجام م ی و بزرگی، مرت

 .شود

منهر حقوق بشتتتر آمریکایی امروز بیش از هر زمان ادعا و 

تا جایی که حتی اجازه نف   موتتتحک تر شتتتده دیگری 

دهد و کشتتیدن به شتتهروندان رنگین پوستتت خود را نمی

مردمی که به این موضتتتوع اعتراض دارند را به کشتتتتن و 

شدید. کندسرکوب تهدید می ضع نژادپرستانه  ترام   موا

گری در جامعه آمریکا شده باعث تشدید روحیات افراطی

گرایان ها و افراطنژادپرستمواضع حمایتی ترام  از .است

شدن آمریکایی سور  ست و افزایش باعث ج سفیدپو های 

پوستتتان شتتده پوستتتان و رنگینتجاوز آنها به حقوق ستتیاه

جورج فلوید یاد آور حادثه . این بار نظاره گر مرگ استتت

استتتت. در آن زمان پلی   2۰1۴مشتتتابه دیگری در ستتتال 

سیاه پوست دیگری با نام ار یک گارنر را نیویورک جوان 

و که این تراعدی تکراری  در حین دستتتتگیری خفه کرد

کایی استتتتت تان آمری یاه پوستتت بار ستتت یه  .غم تبعیض عل

ستان صادی  ،سیاهپو سب  ،نابرابری اقت اجتماعی و عدم تنا

در تاریخ این در دریافت خدمات درمانی برای سیاهپوستان 

کشتتور بستتیار طوالنی می باشتتد و جهان شتتاهد این نقض 

ر آمریکا می باشتتد.باید بر این نکته اذعان داشتتت فاحش د

در آمریکا نقض پوست توسط پلی  قتل شهروند سیاه که 

با قواعد بنیادین، عام  آشکار حقوق بشر است و در تناقض

 در آمریکا دولت برای  المللی استتت والشتتمول و آمره بین

. این نگاه نژاد پرستانه  است آورمسئولیت المللیبین عرصه

تنها برای تمامی شهروندان آمریکایی تهدید جدی است  نه

بلکتته برای تمتتامی  مردم دنیتتا یتتک تهتتدیتتد  بین المللی  

ساس  باید تمامی نهادها و  شود  و بر همین ا سوب می  مح

ستتازمان های حقوق بشتتری در جهان نستتبت به این رخداد  

 نگاه  جدی تر ،موثر و عمل گرایانه داشته باشند.
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