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درگیــری هــای گســترده بیــن صفــوف تظاهرکننــدگان نژادپرســت،

نمودنــد .آنهــا نیــک میدانســتند کــه اجــرای برنامــه هــای ضــد بشــری

شــهرهای مختلــف ایــاالت متحــده آمریــکا برخــی را بــر ایــن نظــر

بــرای ســروی ســرمایه نــازی هــا آمــاده و ممکــن ســاختند .بــا نگاهی

سفیدپوســتان وابســته بــه کــوکالس کالن ،نئونــازی هــا بــا مــردم
جلــب نمــوده کــه آمریــکا احتمــاال در راه یــک جنــگ داخلــی پنهان
اســت .جنــگ میــان مــردم و اقلیــت نــژاد پرســت و نیونازیهایــی

کــه بــا انتخــاب دانلــد ترامــپ مجــددا از گورهــای تاریخــی خــود

احتیــاج بــه پشــتوانه مالــی بســیار دارد و در ایــن راســتا هــم ،راه را

گــذرا هــم میتــوان ایــن همگونــی تاریخــی را در عملکــرد و نظــرات
دولــت ترامــپ مشــاهده نمــود.

***

برخاســته انــد .مــن امــا کــه معتقــدم ،ایــن فعــال شــدن فاشیســت هــا

درگیریهــای نــژادی و افتضاحــات جنایــت بــار امثــال حوادث شــهر

از طرفــی و یــک وابســتگی بــی تردیــد ایدئولوژیک-اقتصــادی بــا

تاریخــی خــود در جهــت گیــج و منــگ نمــودن جامعــه امپراطــوری

بویــژه در خــط جنــوب ایــاالت متحــده آمریــکا یــک ســبقه تاریخــی
اربــاب ســرمایه مالــی ،از ســوی دیگــر دارد .آنهــا کــه بویــژه شــانس

تحصیــل یــا زندگــی بویــژه در ایالــت هــای خــط جنــوب آمریــکا را

 Charlotte Townو تظاهــرات نژادپرســتان امــا کــه مثــل همتــای

امپریالیســتی اســت .آنجــا کــه توجــه همگانــی از مولفــه هــای اصلی

ایــن فعــال شــدن نژادپرســتان دور میشــود .کــه عمــوم دنبــال ایــن امر

داشــته انــد .نیــک میداننــد کــه نژادپرســتی و نژادپرســتان وابســته بــه

نمــی رونــد کــه ا کنــون تــا  ۴۰درصــد کل درآمــد و ســود شــرکتهای

جنوبــی فعــال بــوده و مقامــات بســیاری در خــط انتظامــی ،قضایــی

و ســرمایه داران وابســته مــی رود .کــه ســیطره ســرمایه مالــی و غیــر

 KKKو مشــابهات همــواره زیــر پوســت شــهرهای مذکــور از ایالتهای
و بویــژه صنایــع کشــاورزی و دام داری از آنهــا هســتند .کــه برآمــد و

عظیــم تولیــدی ،تجــاری و خدماتــی بــه جیــب بخــش مالــی ســرمایه
تولیــدی و انــگل اســت کــه امــورات سیاســی جامعــه را طراحــی و

فعــال شــدن آنهــا اکیــدا وابســته بــه قــدرت گیــری وابســتگان خــود در

مجــری مــی ســازد .همــان موسســات غــول اســایی کــه بــارا ک اوبامــا

ســربازان گمنــام قــدرت اقتصــادی محلــی و ایالتــی بــوده انــد.

میلیاردهــا دالر بــه جیــب انــان ریخــت تــا مجــددا روی پــای خــود

دولتهــای محلــی ،ایالتــی و فــدرال اســت .کــه نژادپرســتان همــواره
***

نظــری بــه شــعارهای انتخاباتــی دانلــد ترامــپ و بویــژه در راســتای

بــه هنــگام ورشکســتگی آنهــا ،از جیــب مــردم زحمتکــش آمریــکا

بایســتند! کــه آنهــا در موسســات مالــی و بانــک های غول پیکر نشســته
انــد و در پنــاه جنــگ ســیاه و ســفید و تظاهــرات کــوکالس کالن هــا،

بازگشــت بــه آمریــکای بــزرگ و دولــت رفــاه او یــک تشــابه اشــکار بــه

صدهــا میلیــارد دالر درآمــد غــارت شــده خــود را در خــارج از خــا ک

دارد! بازگردانــدن عظمــت کشــور و ایجــاد کار بــرای همــگان و تولیــد

هــا برگزیــده سیاســی ایــن بزهــکاران بیــن المللــی هســتند .در ایــن

شــعارهای نــازی هــای آلمانــی در دهــه  ۳۰و فاشیسـتهای ایتالیایی
دولــت رفــاه و ثــروت بــرای عمــوم ،امــا کــه تبدیــل شــد بــه خارجــی

آمریــکا نگــه میدارنــد! بــه کســی پاســخگو نیســتند و در اصــل دولــت

راســتا دانلــد ترامــپ مجــددا در بــوق جنــگ افغانســتان میدمــد و بــا

ســتیزی ،یهــودی کشــی و عظمــت طلبــی نــازی هــا از طریــق جنــگ

جنجــال تبلیغاتــی و تولیــد فضــای جنگــی بــا کــره و… مجموعــه

بــه تصفیــه نــژادی ،مذهبــی نمودنــد تــا در پنــاه ایــن ماشــین عظیــم

***

ســرمایه تولیــدی ،تجــاری و مالــی شــروع کردنــد .نئونــازی هــا و

نژادپرســت و فاشیســت پــرده برداشــت .تظاهراتــی کــه از یــک طرف

علیــه همــگان! چــون بــه قــدرت رســیدند ،ابتــدا نژادپرســتان آغــاز

تبلیغــی ،حمــات گســترده خــود را بــرای خلــع یــد از اصحــاب

هــای نظامی-مالــی را فربــه تــر مــی کنــد.

پنــداری ا کنــون بتــوان از ســمت و ســوی فعــال شــدن گــروه هــای

فاشیســت هــا خارجــی ســتیز و دیگر کشــی و جنایــت را عیــن عدالت

توســط اربــاب ســرمایه محلــی حمایــت میشــود و از ســوی دیگــر

بــرده و بــا حملــه بــه «غیرخــودی هــا» در پنــاه شــعار تصفیه نــژادی و

ماشــین جهانــی ســازی سیاســت هــای غــارت گرانــه خــود را تندتــر

جــار زدنــد و گــروه هــای نــازی و فاشیســت از غفلــت همگانــی ســود

فرهنگــی ،راه را بــرای بقــدرت رســیدن بخــش مالــی ســرمایه آمــاده

تولیــد جنجالــی ســاختگی میکنــد تــا امپراطــوری امپریالیســتی
برانــد! در ایــن تصویــر بــی شــک همدســتان ترامــپ و نژادپرســتان

در دنیــای جنــوب همــان تروریســتهای چهارچــوب حکومــت هــای

ســیاهان در قــرن بیســتم دارای حقــوق فردی-شــهروندی شــدند امــا

مذهبــی و اســام سیاســی و تبعیــض گرایــان خودمانــی هســتند.

کــه ایــن جنبــش مدنــی ســیاهان هــم نتوانســت بــه بردگــی نویــن آنها

تحــت لــوای تبعیــض گرایانــه اســام سیاســی همــان ترفنــد شــمالی

حضــور دارد و جــزر و مــد عملــی ان هــم مســتقیما تابــع احتیــاج

ســرکوب مذهبــی بــه اســتمرار تبعیــض اجتماعــی و انباشــت ســرمایه

امــروزه چــون مانــع بزرگــی بــر ســر اتحــاد زحمتکشــان آمریکایــی،

اقتصــادی مــردم اســت در جنــوب عقــب مانــده هــم حکومــت هــای

وابســتگی نــژاد پرســتان امــروزه بــه اربــاب ســرمایه و قــدرت سیاســی

حــزب اللــه و انصــار و خامنــه ای و بــرادران اصــاح طلــب او هــم
هــا و اربــاب خــود را تکــرار مــی کننــد .تحــت قوانیــن اســامی و

غارتــی ادامــه میدهنــد .ا گــر در شــمال جنــگ نــژادی پوشــش غــارت
فرقــه ای و مذهبــی و دیکتاتــوری واپــس گــرا پوشــش هســتند بــرای
غــارت ثــروت هــای ملــی و چــادری بــرای پوشــاندن قبــح ســرکوب

پایــان دهــد .کــه نژادپرســتی در ذهــن و وجــود میلیونهــا آمریکایــی

تبلیغــی و دســتگاه انباشــت ســرمایه اســت .کــه تبعیــض نــژادی
جــدا از رنــگ پوســت پــس زمینــه هویتــی آنهــا عمــل میکنــد ،کــه

کامــا اشــکار اســت و ان رهبــران سیاپوســتی کــه خواســتند از بــازی

سیاه-ســفید عبــور کننــد و اتحــاد طبقاتــی مزدبگیران ســفید و ســیاه

کارگــران و مــردم بــه جــان امــده کشــور .کــه میدانیــم حکوکــت

را مطــرح نمودنــد تــرور شــدند (  Luther Kingو .)Malcolm X

یــک هماهنگــی امــا کــه مســئولیت هــای مشــترک ســرکوب مــردم را

ســمت و ســوی مترقــی و انقالبــی داد ،مــن معتقــدم کــه تا کیــد روی

***

از وابســتگی نــژادی ،مذهبــی جنســیتی و … شــهروندان معتــرض،

ســارقین امــوال عمومــی (توانگــران مالــی) در شــمال و جنــوب در

بــه اشــکال متفــاوت تعقیــب مــی کننــد.

بــرای اینکــه امــروزه بــه مبــارزات ضــد نژادپرســتی و نژادپرســتان

همبســتگی مبارزاتــی و طبقاتــی زحمتکشــان ســفید و ســیاه ،فــارغ

تبعیــض نــژادی از نــوع آمریکایــی ان از بــدو گســترش مجتمــع هــای

یــک رویکــرد ضــروری و آینــده دار اســت .یــک جنبــش مترقــی و

عملــی گرفــت .کــه بردگــی و تبعیــض نــژادی کاله شــرعی و عملــی

چــون پلنــگان ســیاه دهــه  ،۷۰میتوانــد آلترناتیــو ایــن کشــمکش و

پنبــه کاری و رســیدن ســیاه پوســتان ربــوده شــده از آفریقــا ،جنبــه

بیــگاری ســیاهان و انباشــت ثــروت زمیــن داران سفیدپوســت بــود.

سوسیالیســتی بــا درس آمــوزی از اشــتباهات مهلــک گروههایــی
ظهــور مجــدد نژادپرســتان باشــد .کــه اســاس تاســیس امپراطــوری

همیــن نظریــه بــه غایــت ضــد انســانی و وحشــیانه ســبب مشــروعیت

ایــاالت متحــده آمریــکا بدســت بــرده دارانــی چــون واشــینگتن

میــادی شــد .ا گرچــه بردگــی در آمریــکا و در پایــان جنــگ هــای

تنهــا کاریکاتــوری از آنهــا هســتند.

کشــتن و یــا شــکنجه و بیــگاری ســیاهان و بــردگان از قــرن ۱۷
داخلــی  ۱۸۶۵ملغــی شــد ولــی بردگــی نویــن نــام دیگــری شــد
بــرای کارکنــان کارخانــه هــا و مجتمــع هــای بــزرگ کشــاورزی .کــه

نژادپرســتی خــود را در ســامانه ســرمایه داری احیــا کــرد و اگــر چــه

(نخســتین رئیــس جمهــور آمریــکا) بــود و دانلــد ترامــپ و هــواداران
***

