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 یشاهیعبدالرضا عال
 ییطباطبا عالمه دانشگاه ،یاسیس علومي دکتري دانشجو

 )7/8/1399: بیتصو خیتار –1399/ 17/4: افتیدر خیتار(
 
 

 چکیده
 این اما گردد، برمی دوگوبینو کنت هنظری به و نوزدهم قرن به مدرن نژادپرستی هاي ریشه هرچند
 دیگري بر قوم کی برتري تثبیت همثاب به امروزي صنعتی هیافت توسعه جوامع از بسیاري در مفهوم
 سوي از نژادپرستی اعمال اصلی علت سخن، دیگر بهاست.  کنترل مفهوم هکنند تداعی بلکه نیست،

کثریت،  همسئل در طوالنی اي پیشینه متحده ایاالت میان، این در. است اقلیت گرفتن قدرت از بیم ا
 نژادي، جداسازي داري،برده شامل آمریکا در نژادپرستانه ساختارهاي ترینعمده. دارد نژادپرستی

. بوده است خارجی جویان پناه بازداشت بزرگ هاي اردوگاه و پوستانسرخ براي جداگانه مدارس
 در پوستان سیاه هاي چالش ترین مهم که است پرسش این به متقن پاسخی هارائ درصدد حاضر همقال

 ترین مهم ادامه در و است بوده چه ترامپ دونالد جمهوري ریاست زمان از ویژه به متحده ایاالت
 تئوري از استفاده با که مقالههاي  یافته دانست؟ توان می مواردي چه را مسئله این پیامدهاي
 ،) استپژوهش روش( تاریخی شناسی جامعه روش از استفاده و گر رابرت تد نسبی محرومیت

است.  متحده ایاالت در سیاهان امنیتی و مدنی سیاسی، اقتصادي، هاي محرومیت هدهند نشان
 تغییر ملت، -دولت میان شکاف تعمیق همچون مواردي شامل خرد سطح در نیز مسئله این پیامدهاي

 توان می نیز کالن سطح در واست  خواهان جمهوري میان در فزاینده هاي شکاف قدرت و ههندس در
 ها ایالت از برخی جدایی و استقالل آمریکا، در سیاهان رادیکال هاي جنبش گیري شکل همسئل سه به

 .کرد اشاره ها یناامن دیو تشد
 واژگان کلیدي 

 نسبی، نژادپرستی. محرومیت پوستان، سیاه ترامپ، آمریکانیسم، پان متحده، ایاالت
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 مقدمه. 1
این است که یک نژاد، خود را برتر از سایر نژادها تلقی  هکنند تداعی 1نژادپرستی اصوالً مفهوم

). 349: 1398(بروس، شود  میانواع تبعیض در جهان قلمداد  ترین مهم. این مفهوم امروزه از کند می

یک  همثاب بهدر طول تاریخ  گاه هیچمهم تبیین این مسئله است که مفهوم نژادپرستی  هنکت
با  دنهادینه تلقی شده است. از طرفی، آغاز نژادپرستی را بای بلکه همواره امر ،ایدئولوژي نبوده

) همزمان دانست داري سرمایه(خوانش سنتی  داري سرمایهو ظهور  داري بردهتجارت 
)DiAngelo, 2018: 22.(  رابرت  هنوشت یکادر مورد تمدن آمر هایی یادداشتاین مسئله در کتاب

: ه استاز این کتاب ابراز داشت هایی بخش، مورد مداقه قرار گرفته است. وي در 2جیمز
تقابل  نژادي بوده است. به همین دلیل، تجارت برده در هاي بندي تقسیمتجارت برده، آغازگر «

 ).James, 2016: 61(» مستقیم با تمامی مفاهیم فلسفی و اعتقادي رایج در آن زمان قرار داشت
 داري سرمایهپیشا يها تمدنساختاري سیستماتیک در بسیاري از  داري بردههرچند نظام 

رایج است)  داري سرمایهنحو کنونی که در جوامع  افراطی (به يها يداور شیپاما  ،بوده است
مشهور آمریکایی، در  شناس خیتار، فرانک اسنودن، زمینهدر همین  سیاهان موجود نبود.ریارة د

، داري سرمایهدر جوامع پیشا: «سدینو یم پوستان ینرنگ یهعل یضاز تبع یشپکتاب خود با عنوان 
 ییها دگاهیدک جزء مسلم زندگی پذیرفته شده بود و طبقات حاکم، ی عنوان به داري بردهنهاد 

 زیآم ضیتبع يها يداور شیپبا این حال،  .داشتند ها ملتمبتنی بر نژادپرستی نسبت به سایر 
» سیاهان وجود نداشت ویژه بهبدخیم و مبتنی بر حقارت با این شدت نسبت به نژادهاي دیگر 

)Snowden, 2016: 11 .( کما اینکه  کرد،قلمداد  داري برده هنژادپرستی را نتیج توان میبنابراین
از درون نژادپرستی  داري برده«دارد:  میاذعان  يدار و برده داري یهسرمااریک ویلیامز در کتاب 

 ).Williams, 2014: 74(» بود داري برده همتولد نشد، بلکه نژادپرستی نتیج
 3کنت دوگوبینو هنوشت یانسان ينژادها هدربار يارسالهنژادپرستی مدرن با انتشار کتاب 

نژاد سفید، زرد و سیاه.  :به اعتقاد وي اصوالً سه نژاد وجود دارد ).272: 1398(گیدنز، نضج گرفت 
 همثاب به زیبرتر و اخالق برتر متعلق به نژاد سفید است. سیاهان ن هدر این میان، هوش، اراد

استعدادهاي اخالقی و رفتاري برخوردارند. نفوذ  نیکه از کمتر شوند میقلمداد  ینیروهاي پست
 يها داران و رهبران نظامم مبتنی بر نژادپرستی از سوي دوگوبینو در میان سیاست يها شهیاند

بخش مهمی از ایدئولوژي  ،ها يناز نحوي که آدولف هیتلر، رهبر به ،غربی بسیار زیاد بوده است
در ایاالت متحده نیز ). 57-58: 1369 (دوفونتت، دکردوگوبینو اتخاذ  هرا از نظری ها يبرتري نژادي ناز

(کولب و گولد،  ده استشاین کشور  خیتار، آبشخوري مهم براي انقیاد سیاهان در يا شهیچنین اند

1. Racism 
2. Cyril Lionel Robert James 
3. Joseph Arthur de Gobineau 
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اقدامی براي توجیه  همثاب واقع، نژادپرستی در تاریخ معاصر ایاالت متحده به در). 837-836: 1392
است. در این نگاه، سیاهان  رفته یکار م پوستان به هاي وسیع سیاه داري، تحقیر و محرومیت برده

 دو بایشوند  میند که به لحاظ هوش و توانمندي افرادي ضعیف قلمداد هست  پستی هايموجود
  ).614: 1391(عضدانلو، اشراف و سایر سفیدپوستان گماشته شوند  هبه خدمت طبق

نژادپرستی در این کشور  يها استیسبا ورود دونالد جی ترامپ به کاخ سفید بسیاري از 
حمایت از معیشت و زندگی سیاهان  هوعد اانتخاباتی بارهد. هرچند وي در کارزار شتشدید 

در عمل  تنها نهبه کاخ سفید  از ورودپراگماتیستی وي پس  يها استیساما  ،این کشور را داد
شهر  هوي به سیاهان بوده است، بلکه در بسیاري از موارد همچون حادث یتوجه یب هدهند نشان

. از زند یمشدیدي در افکار ترامپ موج  هنژادپرستان يها شیگرانشان داد که  »1شارلوتز ویل«
که حتی  يا مسئلهده است. شترامپ در دو سال اخیر تشدید  هنژادپرستان يها استیسطرفی، 

 ).Gingrich, 2020: 241( از آن پرده برداشته است صراحت بهنیوت گینگریچ نیز در کتاب خود 
و  نامأنوساز سوي ترامپ تا آنجایی پیش رفت که وي از عبارات  پوستان سیاهتحقیر 
است) را  پوست اهیساغلب آمیز ابتدا کشورهاي آفریقایی را به توالت، شهر بالتیمور (که  حقارت

ایاالت متحده را به بازگشت به  پوست نیرنگمداران  به چاه موش تشبیه و سپس تنی از سیاست
 د.کر (آفریقا) تحقیر شان یاصلدیار 

نوشتار کنونی  هاز حوصلشک  بیتاریخ نژادپرستی در ایاالت متحده  هبا اینکه بررسی مسئل
دونالد  ه، لکن مساعی نویسندگان در این مقاله حول بررسی اقدامات نژادپرستاناستخارج 

اصلی نوشتار کنونی  پرسش. به همین سبب، استاین کشور  پوستان سیاهترامپ در قبال 
از  ویژه بهدر ایاالت متحده  پوستان سیاه هاي چالش ترین مهممسئله است که معطوف به این 

پیامدهاي این مسئله را چه  ترین مهمزمان ریاست جمهوري ترامپ چه بوده است و در ادامه 
چهار محرومیت  ،اند گذاردهآزمایش  هکه نویسندگان به بوت يا هیفرضدانست؟  توان میمواردي 

سیاسی، اقتصادي، حقوق مدنی و  هاي محرومیتدر ایاالت متحده شامل  پوستان سیاهکالن 
ترامپ را در دو سطح خرد و کالن بررسی  هنژادپرستان يها استیسو پیامدهاي  استامنیتی 

 د که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.کرخواهند 
 

 پژوهشروش . 2
 جریان وشمول  جهان يهانظریه هعرض پوزیتویسم نفوذ تحت یشناس جامعه اصلی جریان

 یشناس بیآس در. است داشته خود کار دستور در را رویدادها روایی شرح ينگار خیتار

 شده تنظیم 2018 آگوست در نژادسفید برتري طرفدار هاي گروه سوي از که ویرجینیا ایالت در» ویل شارلوتز« شهر ۀحادث. 1
 .گرفت قرار ترامپ تلویحی تیحما مورد و بود
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 اصلی جریان که يطور به ،اند بوده ییگرا افراط هعارض دچار دو هر گفت باید مذکور يها انیجر
 دراند.  بازمانده نظري يها میتعم هعرض و پردازش از تاریخی جریان بررسی از یشناس جامعه

 دوري با که دهد یم دست به را یشناخت روش رهیافتی تاریخ، و یشناس جامعه ترکیب میان، این
 يها دهیپد بررسی براي را مناسبی چارچوب یادشده، پژوهشی جریان دو ییگرا افراط از

در  مهم هنکت. )457: 1394 رشیدي،( آورد یم فراهم يا سهیمقا رویکرد با ژهیو به اجتماعی و سیاسی
 همچون سیاسی جریان کی اصلی همسئل سه که است این تاریخی شناسی جامعه روش

. )235: 1399 فرزین راد و همکاران،( می شوند بررسی پدیده بازخوردهاي و ابزارها ی،شناس شناخت
 يها استیس و متحده ایاالت در پوستان سیاه محرومیت وضعیت تبیین راستاي در مثال، براي

 این اتخاذ به که ابزارهایی و رویکردها ،پژوهش روش نوع این از استفاده با آنان قبال در ترامپ
 نییتب سیاستی چنین سیاسی و امنیتی بازخوردهاي ادامه در و شد ختم ترامپ سوي از سیاست

 بهتر و بیشتر هرچه آشنایی و ذهن پویایی منظور به نویسندگان شوند. می علمی بررسی و
 اند. دهکر استفاده روش این از خوانندگان

 
 پژوهش هپیشین. 3
مبناي تسلط است  ک نظام اجتماعی خاص بریمعتقدند که نژادپرستی و همکارانش  . افخمی1

هاي  هاي متنوع از قدرت خود در تعامل با گروه هاي نژادي (اکثریت) با روش که در آن گروه
کنند. در این پژوهش، پژوهشگران براساس می سوءاستفادهنژادي دیگر و اعضایشان (اقلیت) 

هاي ترامپ سخنرانی در گفتمانها را  هاي پیشنهادي ون دایک تالش کردند این ساخت ساخت
 پژوهش يها افتهی(برگرفته از سایت خبري نیویورك تایمز) کشف کنند.  2016در انتخابات 

گیرد و در گفتمان  ن را نیز درنظر میحاضر نشان داد ترامپ مذهب، ملیت و فرهنگ مهاجرا
کلی،  طور به. شوند یمافت یهاي سطحی و معنایی با فراوانی متفاوتی  وي بسیاري از ساخت

در مورد نژادپرستی همراستا و هماهنگ هاي ون دایک  پژوهش نتایج نتایج این پژوهش با
 )1397 گران،یو د ی(افخم است.
در  ینژادپرست هصادقانه دربار ی: وقتیواکنش ناگهان با عنوان یجرج یانسی در کتاب. 2

 1(Yancy, 2018) ؟افتد یم یچه اتفاق یمصحبت کن یکاآمر
الینحل در نظام سیاسی آمریکا به چشم  یمعضل عنوان بهمعتقد است کماکان نژادپرستی 

 يها عرصهدر  پوست اهیس. وي با اشاره به این مسئله که سفیدپوستان از حضور هرگونه دیآ یم
از  االمکان یحتتا  آورند یمعمل  ممانعت به ها دادگاهو حتی  ها يگذار استیسقدرت همچون 

قدرت سیاهان بکاهند. نویسنده در ادامه معتقد است که فقر و مشکالت اقتصادي سیاهان در 
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شده است. در نهایت نتیجه  تعریف و تعیین شیاز پعامدانه و  کامالًایاالت متحده سیاستی 
د توان میجایگاه اصلی آنان در نظام سیاسی ایاالت متحده  هکه بیداري سیاهان و اعاد ردیگ یم

 د.شوبحران داخلی در دو قرن اخیر ایاالت متحده مبدل  نیتر بزرگبه 
نژادپرستانه در  هاي یدها یقطع یخمهرشده از ابتدا: تار . ایبرام کندي در کتابی با عنوان3

بازخوردهاي عقاید نژادپرستانه در تاریخ  ترین مهمکه  کند را مطرح می ابتدا این مسئله »یکاآمر
تشدید  بهو سیاهان بوده که این مسئله در ادامه  دپوستانیسفمیان  ها گسستآمریکا، تعمیق 

ده منجر شد، تضادها و دیگر پیامدهاي ناخواسته همچون رعب و وحشت و ناامنی ها تنش
رهبران و  تمامی ینوع است که بهدارد این  دیتأک مهمی که نویسنده بر آن هاست. نکت

 نژادپرستی در این کشور اثر هقدرتمندان در ایاالت متحده خواسته یا ناخواسته بر مسئل
این مسئله است که نژادپرستی در تاریخ ایاالت  بررسیاند. کندي در این کتاب درصدد  گذارده

قدرتمندان براي توجیه اقدامات خود همواره به بلکه  ،ندارد یناآگاهمتحده ریشه در جهل و 
 (Kendi, 2018)اند.  نژادپرستی دامن زده

ند توان یم یدپوستان: چگونه سفیکردن نژادپرست کن یشهر . پل کیول در کتابی با عنوان4
 (Kivel, 2017)؟ کار کنند يعدالت نژاد يبرا

 نویسنده. دهد ارائه فرهنگی و نهادي فردي، نژادپرستی هدر زمین چارچوبی تا است درصدد
 است معتقد و داند یم سفیدپوستان و سیاهان میان معضل نیتر بزرگ را فرهنگ ادامه در

 از مهمی بخش کار بازار و بهداشتی يها مراقبت مسکن، پرورش، و آموزش در نابرابري
 است معتقد کتاب این يجا يجا در نویسنده. است دهکر درگیر را آمریکا در سیاهان

 و کنند می فعالیت جامعه در اضطراب و ترس با همواره متحده، ایاالت در پوستان سیاه
 کی تنها نه را نژادپرستی و نیستند راضی خود وضعیت از سیاهان درصد 86 از بیش که یدرحال

 متحده ایاالت در دپوستانیسف درصد 31 تنها ولی کنند، می قلمداد بحران کی بلکه ،معضل
 به کتاب این پایانی فصل دو در نویسنده. است اجتماعی بزرگ مشکل ،نژادپرستی که معتقدند

 است معتقد و دهکر مبادرت سیاهان براي اجتماعی عدالت تحقق خصوص در راهکار هارائ
 .است مسئله این راهکار سیاسی يها عرصه در حضور و اشتغال سواد، سطح افزایش
 :برشمرد ذیل هاي صورت به توان می را مقاله این نوآوري يها جنبه ترین مهم از برخی اما
 ریاست دوران بر دیتأک با سیاهان روي و پیش هاي چالش ترین مهم لیوتحل هیتجز -

 ترامپ؛ دونالد جمهوري
 ریاست دوران بر دیتأک با متحده ایاالت در سیاهان محرومیت پیامدهاي بررسی -

 ترامپ؛ دونالد جمهوري
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 متحده ایاالت در مرکزي دولت و سیاهان میان ها شکاف و ها یناامن هتوسع لیوتحل هیتجز-
 .ترامپ دونالد نژادپرستی همسئل بر دیتأک با

 
 نسبی محرومیت نظریۀ ،نظري چارچوب. 4

 استحقاق که دارد اعتقاد و باور شخص که است چیزي از محرومیت رب ناظر نسبی محرومیت
 خود وضعیت همقایس هنگام که است ناخشنودي و ناراضی افراد به معطوف اغلب و دارد را آن
 گر رابرت تد نظر از. دارند کمتر دارند، را استحقاقش آنچه از که یابند درمی دیگران با

داشته( ارزشی هايتوانایی و) هاخواسته( هاانتظار میان شده  درك تفاوت هنتیج نسبی محرومیت
 هاتوانایی و هاانتظار میان تفاوت براساس ایجادشده نسبی محرومیت هرچه. است افراد) هاي

 باقري( بود خواهد بیشتر هم خشونت شدت و احتمال و شدیدتر نارضایتی آنگاه باشد، شدیدتر

 است سیاسی خشونت گر، هنظری در وابسته اصلی متغیر). 106: 1398 آبادي، سیف شفیعی و آبادي دولت
 :شود یم نمایان زیر اشکال به که

 مردمی مشارکت با همراه نایافته سازمان و ختهیخودانگ سیاسی خشونت: آشوب) الف 
 ؛رهیو غ سیاسی اعتصابات شامل چشمگیر

 مانند ،است مشارکت محدود با همراه و افتهی سازمان اریکه بس یاسیس خشونت: توطئه )ب
 ؛و کودتا افتهی سازمان سیاسی قصدهاي سوء

مردمی مشارکت با همراه افتهی سازمان بسیار سیاسی خشونت: کشوريدرون جنگ )ج
 ).31: 1398 ،و همکاران پیرانی( انقالبات و داخلی هايجنگ مانند دولت سرنگونی منظوربه گسترده
 :از اند عبارت ارزشی هايانتظار و ارزشی توانایی ،ها ارزش نسبی محرومیت هنظری در
 تالش آنها به دسترسی راه در ها انسان ند کها مطلوبی شرایط یا اهداف حوادث، ،ها ارزش

 فیزیکی و اجتماعی محیط در هعمدطور به که دارند اموري به اشاره« ارزشی توانایی. کنند می
ها  ارزش حفظ یا تحصیل هزمین در را مردم بخت که ندهست  شرایطی آنها .»یافت را آنها باید

 ،ارزشی انتظارات. دارند را آنها آوردن دست به انتظار مشروع ینوع به افراد که کنند می معین
 يها یی. توانانندیب یم آن مستحق موجهیطور  به را خود مردم که است زندگی شرایط و کاالها

 مشارکت به تمایل شامل کنند، می پیدا اهمیت سیاسی خشونت در که قدرت به مربوط ارزشی
و  سیاسی نخبگان گروه در عضویت سیاسی، يها رقابت در شرکت جمعی، يریگ میتصم در
 نسبی محرومیت ).42: 1396 ،و همکاران بصیري( است تیو امن سرنوشت تعیین حق چون یالتیتما

 براساس است ممکن افراد، ارزشی يها ییتوانا و ارزشی انتظارات میان تفاوت درك یعنی
 رهبر یک توسط که معیارهایی یا انتزاعی يها آرمان خود، هگذشت با فرد فعلی وضعیت همقایس
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. گیردب شکل دیگر، يها گروه به و ارجاع) ایدئولوژي( است شده طراحی مرجع گروه یک یا
 : باشد داشتهبه شرح زیر  متفاوت نوع سه دتوان می نسبی محرومیت ترتیب بدین

 تصور این اما ،ماند یم باقی ثابت نسبتاً ارزشی انتظارات آن در که: نزولی محرومیت) الف
 دلیل به احوالی و اوضاع چنین در ها انسان. اند کاهش به رو ارزشی يها ییتوانا که دارد وجود

 و هستند خشمگین باشند، داشته ندتوان می کردند یم فکر یا اند داشته زمانی آنچه دادن دست از
 کنند؛ می نسبی محرومیت احساس وضعیت به مراجعه با

 باقی ایستا ها ییتوانا آن در که :نسبی محرومیت یا ها يبلندپرواز از ناشی محرومیت) ب
 نوع این دچار که کسانی خشم ،شوند یم تشدید و یابند می افزایش هاانتظار و مانند می

 به نیل براي ابزارهایی فاقد کنند می احساس که است آن دلیل به ،شوند یم نسبی محرومیت
  ؛ندا تشدیدیافته یا جدید توقعات

 و هاانتظار شدید افزایش با همراه محرومیت نوع این: صعودي هفزایند محرومیت) ج
 هگون صعودي، یا فزاینده محرومیت است، امکانات یا ها ییتوانا شدید و همزمان کاهش

 مطرح» j« نام به را آن وي که است دیویس جان سوي از شده ارائه مدل از يا افتهی میتعم
 که کرد تلقی يبلندپرواز از ناشی نسبی محرومیت از خاصی مورد توان می را مدل این. ساخت

 استمرار هدربار را انتظاراتی مردم، ارزشی وضعیت هپیوست شیوب کم و مدت یطوالن بهبود آن در
 کاهش یا بماند ثابت بهبود از يا دوره از پس ارزشی يها ییتوانا اگر. آورد یم پدید بهبود این

 در ).36: 1397 بختیاري، و قاسمی( دیآ یم حاصل رونده شیپ یا صعودي نسبی محرومیت پذیرد،
 ایجاد سبب نهایت در اهدافشان به یابیدست در افراد سرخوردگی که است مدعی گر ،نهایت

 براساس را و کودتا است آن بارز نمود کودتا که شود یم آنها سوي از نامتعارفی رفتارهاي
 اهمیت نظر این از فزاینده هايانتظار. است کرده تبیین» فزاینده هايانتظار وضعیت« يریگ شکل
کند  می تبیین» شده سرکوب هايانتظار« قالب در را اجتماعی بحران از ییها نشانه که دارد

 ). 6-7: 1396 فیاضی، و دهشیري(

 
 متحده ایاالت در پوستان سیاه وضعیت از . مختصري5
 آمریکا هقار از کشف پس سال ده: متحده ایاالت در داري برده قانون افتنی رسمیت. 5. 1

. کردند متحده ایاالت خاك وارد آفریقا از را بردگان گروه یننخست ها ییایاسپان و ها یپرتغال
 بار نخستین نیز ماساچوست ایالت و بود پوستان سیاه پذیراي ایالت نخستین ویرجینیا، ایالت
 متولد برده مادر از که فرزندي هر قانون، این طبق که جایی تا کرد مصوب را داري برده قانون
 تا بردگان زندگی اوضاع وخامت ).Bales, 2012: 47( بود خواهد برده حکم در نیز او شود،

مؤسس  فاکس، جرج همچون آمریکایی دپوستیسف مسیحیان برخی که رفت پیش آنجایی
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 شهرها برخی حتی هزمین این در. بودند آمریکا در داري برده الغاي خواهان 1رزیکویک جمعیت
 ,Allain( نگشود سیاهان اسفناك وضعیت از گرهی نیز اقدام این اما ،کردند لغو را اقدام این

 رسمی آغازگر بیماري، نوعی شیوع اثر بر سیاهان از تنسیصد  از بیش مرگ). 166 :2018
 ماجرا، همین هادام در و پیوست وقوع به فیالدلفیا در که بود داري برده ها بر ضداعتراض
 و متفکر 2باین توماس و کرد ایجاد فالدلفیا در داريبرده لغو براي ساختاري فرانکلین بنجامین
 در تحدهم ایاالت در نیز داري بردهضد هروزنام نخستین و نوشت داريبرده علیه کتابی هنویسند

 ).Stewart, 2017: 402-403( شد منتشر 1808 سال
 یننخست براي پاپ، 1834 سال در: متحده ایاالت در پوستان سیاه مدنی حقوق الغاي. 5. 2

 يها استیس بر ضد را متحده ایاالت مسیحیان اقدامی چنین. کرد محکوم را داري برده بار
 دیگر، جنجالی اقدام در پاپ سیاست این با مواجهه در وقت دولت. کردتر  مصمم نژادپرستی

 زمینه، همین در. داد قرار نژادپرستی و داري برده يها استیس آماج راپوستان  بار سرخ نیا
 شدید همدردي اقدام این که کرد صادر راپوستان  سرخ از گیري برده جواز آمریکا هکنگر
 اساسی قانون عالی دادگاه ).Brennan, 2017: 37-38( داشت پی در راپوستان  سرخ با پوستان سیاه

 از برده، چه آزاده چه پوستان سیاه که داشت ابراز زیبرانگ بحث اقدامی در نیز متحده ایاالت
 ایالت در ادامه در ).(Bleich, et al. 2019: 1400-01نیستند برخوردار  شهروندي حقوق

 و متعصب گروه سپس، و شد تصویب سیاه، و سفید بین نژادي جدایی قانون پی، سی سی می
 ترور به که -مخصوص ماسک و سفید هايلباس پوشیدن با که ،»3کالن کوکالس«نژادپرست 

 ).Lay, 2004: 91-92( شد سیتأس -داشتند اعتقاد آنها اذیت و آزار و پوستان سیاه
 متحده ایاالت در سیاهان حقوقی جنبش هجرق :پوستان سیاه سرکوب و خشونت. 5. 3

 با که هاییاعتراض. است بوده آمریکا پلیس سوي از پارکز رزا نام به پوست اهیس زنی دستگیري
 از استفاده با فدرال پلیس آالباما، ایاالت در که يا گونه به ،4شد مواجه ها سرکوب شدیدترین

 ارتش چتربازان دیترویت، شهر در ای برد ورشی پوست اهیس کودکان و زنان به هار يها سگ
 مرکزي، دولت علیه سیاهان شورش کشاکش در. رساندند قتل به را پوست اهیس 43 آمریکا
 آتش اقدام این و شودمی ترور ممفیس در ضدنژادي جنبش رهبر و کشیش لوترکینگ مارتین
 سال هاده از پس سرانجام. (Walton, et al. 2017: 218-220) رساند نهایت به را مبارزان خشم
 اما شد، اعالم ممنوع مکانی هر در سیاه و سفید جداسازي و تصویب مدنی حقوق قانون ظلم،

1. Quakers 
2. Thomas Baines 
3. Ku Klux Klan (KKK) 

 بچه و زن بیشتر که پوست سیاه معترضان به هار هايسگ و زنجیر باتوم، از استفاده با پلیس آالباما، ایالت در مثال، رايب. 4
 .گذاشت جاي بر عمیقی تأثیر شمالی، ایاالت در پلیس ۀوحشیان سرکوب تصاویر انتشار. کرد حمله بودند،
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 شد تضییع مواقع از بسیاري در آمریکا در آنان مدنی حقوق ویژه به سیاهان حقوق باز هم
)Clayton, 2018: 461-463 .(براون مایکل قتل اوباما، باراك جمهوري ریاست دوران در )هم آن 

ور  شعله را سیاهان هاياعتراض آتش پلیس سوي از) سیگار پاکت کی سرقت علت ه ب تنها
 هنمون را دادگاه توسط قاتلمأمور  هتبرئ سپس و پلیس اقدام این آمریکا پوستان اهی. سساخت

 ).Engler, 2016: 378-379(کردند  تلقی پوستان اهیس علیه ظلم و نژادي تبعیض بارز
 

 بر دیتأک با متحده ایاالت سیاهان بر ضد پراگماتیستی يها استیس کاربست و ترامپ
 تبارگرا ناسیونالیسم

 این سیاهان بر ضد ترامپ پراگماتیستی يها استیس کاربست لیوتحل هیتجز به بخش، ایندر 
 رابرت نسبی محرومیت نظریۀ با توان می را مسئله این نویسندگان تعبیر به. پردازیم می کشور

 . دورزی مبادرت مسئله این پیامدهاي ترسیم به نهایت در و داد تطبیق گر
 پوستان سیاه اقتصادي هاي محرومیت :وسیع اقتصادي هاي محرومیت و سیاهان .1

 فقر وضعیت. مانند می فقیر و شوند می متولد فقیر آنان درصد پنجاه که است حدي به آمریکایی
 متولد فقیر که پوستانی سیاه درصد دست کم پنجاه که است نحوي به آمریکا در پوستان سیاه

 اقتصادي پیشرفت گونه چیه جاي آشکارا و مانند می ی باق فقر در سالگی، چهل تا ،شوند یم
 ).Walton, et al. 2017: 178( ندارند

 يها عرصه در سیاست، هعرص به ورود از پیش که است ییها تیشخص از، ترامپ دونالد
 کارزار حین در سبب، همین به. داد نشان خود از زیادي يها يتوانمند اقتصاد و تجارت

. دندکر حمایت وي از آمریکایی داران هیسرما از وسیعی يها  گروه جمهوري ریاست انتخابات
 بیشترین آمریکایی داران هیسرما کالن يها تیشخص از سفید، کاخ به ورود از پس وي
 ،دش اقتصادي کالن يها تیفعال از پوستان سیاه انزواي بسترساز مسئله این. دکر را ها تیحما

 بزرگ شرکت 88 در پوستان فعال سیاه تعداد 2019 سال تا ترامپ حضور زمان از که نحوي به
 استخدام سیاست طرفی از .است رسیده درصد سه زیر به درصد نه از، آمریکایی اقتصادي

 و رسیده گذشته سال چهل در میزان کمترین به ترامپ جمهوري ریاست زمان در پوستان سیاه
 این. است رسیده اخیر سال پنجاه در درصد) هفده( میزان بیشترین به آنان بیکاري نرخ

 ات 2020 فوریه يها ماه خالل در تنها که نحوي به ،است تر میوخ کوچک صنایع در وضعیت
 24 زیانگ رتیح رقم تا آمریکایی پوست اهیس مالکان تعداد ماه، از دو کمتر عنیی 2020 آوریل
 ).Waller & Calyson, 2020: 2-3( ستا  افتهی کاهش درصد



 

  1400، بهار 1، شماره 51ه دور ،فصلنامه سیاست                                                                 270

 آوریل تا 2016 ژوئن خالل در دپوستانیسف و پوستان سیاه ثروت میزان همقایس طرفی از
 درآمد و دارند خالص ثروت سیاهان برابر بیست از بیش دپوستانیسف که دهد یم نشان 2020
. است افتهی کاهش درصد 38 کمتر از به درصد 51 از دپوستانیسف به نسبت پوستان سیاه هساالن

 زندگی فقر خط زیر درصد 26 حدود آمریکایی پوستان سیاه میلیونی 37 جمعیت از کلی طور به
 سیاهان محرومیت اوج. است رسیده درصد 34 به 2019 دسامبر پایان تا میزان این که کنند می
 وام گونه چیه فدرال دولت حاضر حال در. است افتهی نمود مسکن خرید در همتحد ایاالت در

 ترامپ، فعالیت زمان از آنکه تر جالب. دهد ینم مسکن خرید براي سیاهان به دولتی
. داشت نخواهند مسکن وام دریافت براي ضمانتی نیز کنند ازدواج سیاهان با که سفیدپوستانی

 مالک 2020 سال نخست هماه سه در آمریکایی سفیدپوستان درصد 75 که است حالی در این
 این که است بوده درصد 38 کمتر از پوستان سیاه براي رقم همین اما ،اند بوده شانیها خانه

 رود یم شمار به گذشته سال شصت خالل در پوستان سیاه منازل مالکیت میزان کمترین مسئله
)Gal, et al 2020: 4-6.( 

 
 

 لیبرال بر دیتأک با پوستان سیاه بر ضد گسترده سیاسی هاي محرومیت. 6
 دموکراسی 
 نوعی: «داشت اذعان توان می کلی تعریف در اما ،است شده متعددي تعاریف دموکراسی زا

 دیتأک ها تیاقل حقوق بر احترام و حفظ بر و یابد می شکل اکثریت خواست هپای بر که حکومت
 اساسی مدافع جامعه اکثریت خواست بر دیتأک ضمن لیبرال، دموکراسی سخن، دیگر به. دارد

 علم پردازان هینظر از بسیاري). van Der Walt, 2019: 31-32(  »است نیز ها تیاقل و افراد حقوق
 ،سیاسی احزاب همچون يموارد بر مبتنی را غربی يها نظام در دموکراسی لیبرال اصول سیاست

 و آزاد انتخابات ،دولت پاسخگویی ،بیان آزادي ،بشر حقوق ،قانون حاکمیت ،آزاد مطبوعات
 حق و يساالر مردم ،تحصیالت ،سازش و ائتالفات طریق از حکومت،مذهب آزادي ،عادالنه

 که یهای محرومیت از مهم مورد چند به اینجا در). Wolterstorff, 2016: 114-115( اند دانسته رأي
 ،ندا آن دچار) رندیگ یم قرار متحده ایاالت سیاسی نظام در لیبرال دموکراسی ذیل(پوستان  سیاه

 :شود می اشاره
 ذیل متحده ایاالت در پوستان سیاه حزبی يها تیفعال عمده :سیاسی احزاب. 6. 1

 به حزبی فعالیت بر دال متحده ایاالت يها دادگاه در مجوزي گونه چیه. هاست دموکرات
 خواهان جمهوري و ها دموکرات میان حزبی يها رقابت دیرباز از هرچند. ندارد وجود سیاهان

 ،)سفیدپوستان با قیاس در( پوستان سیاه اندك جمعیت که داشت اذعان دبای اما ،است بوده
 در که است مهمی عامل چهار ،اقتصادي هعدید مشکالت و ساختاري ضعف نهادگرایی، فقدان
  ).Maxwell, 2020: 141-142( است ساخته غیرممکن را پوستان سیاه حزبی يها تیفعال عمل
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 از نامی کدام چیه در متحده ایاالت اثرگذار و مهم هروزنام 25 میان از :آزاد مطبوعات. 6. 2
 يها نهیزم در سیاهان فعالیت مجوز تنها. شود ینم دیده) سردبیر ای رئیس عنوان به( پوستان سیاه

 تینهادر  و محلی سطوح در هم آن ماهنامه ونامه  هفته چند چاپ مجوز ي،ا رسانه و مطبوعاتی
 يها تیفعال براي مجوزي اعطاي گونه چیه ترامپ جمهوري ریاست زمان ازاست.  شهري
 :Stranga, 2020(است  نشده صادر سیاهان براي ایالتی سطوح در مطبوعاتی ویژه به و يا رسانه

203-204.( 
 بشر حقوق همسئل ذیل متحده ایاالت در پوستان سیاه چالش نیتر بزرگ :بشر حقوق. 6. 3

 هر که است حقوقی نیتر ییمبنا و تریناساسی از: «است آمده بشر حقوق تعریف دراست. 
 ).Goodhart, 2016: 59-60( »شود یممند  بهره حقوق آن از بودن انسان صرف به و بالذات انسانی

 نشدنی سلب و جهانشمولی ناپذیري، تبعیض: از اند عبارت نیز بشر حقوق اصلی شاخص سه
 توان می را سیاهان در قبال ترامپ دولت عملکرد هزمین این در ).Moeckli, 2018: 22-23( نبود

 حتی و اجتماعی حقوق سیاسی، حقوق شهروندي، حقوق همچون مختلف هايتبعیض شامل
 سیاسی ادبیات داشت اذعان دبای نیز شمولی جهان دربارة. دانست تحصیلی و آموزشی حقوق
 آنان نژادي حتی و شخصیتی تخریب بر مبتنی و زیرآمیتحق بسیار پوستان اهیس قبال در ترامپ
. برد یم کار به سیاهان بر ضد موارد از بسیاري در را» سیاه هبرد« هواژ ترامپ مثال، براي. است
 نشده  استفاده پوستان سیاه تخریب براي متحده ایاالت دولتمردان سوي از گاه هیچ کلمه، این

 ,Towler(کنند  می استفاده سیاهان بر ضد واژگانی چنین از افراطی سفیدپوستان تنها و است

 توئیتري پیام 900 ،2020 می تا 2019 دسامبر يها ماه خالل در ترامپ آنکه جالب ).19 :2017
 تبار ییقایآفر يها ییکایآمر توهین و تحقیر بر مستقیمصورت  به پیام پنجاه آن در که کرده صادر

 بر ضدآمیز ترامپ  اوج سیاست حقارت ).Shook, et al. 2020: 269( است بوده متمرکز
 چرا: «داشت ابراز پوستان سیاه بر ضد توییتی در ترامپ که بود ژانویه دراین کشور  پوستان سیاه
 چه ما!.... ؟ندیآ یم ما سمت به اند برخاسته کثافت يها چاه از که اراذل ايکشوره این اتباع

 استقبال نروژ همچون کشورهایی اتباع از باید ما!... داریم؟ آفریقایی پوست اهیس اتباع به نیازي
 ها انسان از آن شدن نشدنی سلب بشر حقوق بارةدر سوم همسئل). Villeneuve, 2018: 3(» کنیم
 حق الغاي به ترامپ، دونالد ،زمینه این در. است زبان و مذهب رنگ، نژاد، هرگونه از فارغ

 دورزی مبادرت ،شدند متولد کشور این در ابتدا از که آمریکایی میلیون بیست از بیش شهروندي
. دندکر مهاجرت آمریکا به کار براي که بودند یپوستان سیاه میلیون شش حدود تعداد این از که

 جرج قتل ماجراي در که زاسکت و نیویورك ایالتی کارکنان از نفر هشتاد اخراج به سپس، وي
  ).Haas & Schake, 2020: 4-5( دکر مبادرت بودند، پیوسته هااعتراض صف به فلوید
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 يریپذ تیمسئول شفافیت، دموکرات، حکومت يها مؤلفه دیگر از :دولت پاسخگویی. 6. 4
 تنها نه ترامپ ،حوزه این در. است حکومت آن هرتب یعال نمسئوال و رهبران پاسخگویی و

 و کننده بیتخر سراسر ادبیاتی با بلکه ،نکرد کشور این سیاهان يها خواسته به اعتنایی کمترین
 سیاهان قبال در را مسئولیتی گونه چیه ترامپ گویا. تاخت کشور این سیاهان به تهدیدگرانه

 از کیی را وي متحده ایاالت در پوستان سیاه جنبش رهبر به حمله با ابتدا وي. نیست قائل
 ضمن زمینه همین در وي. کرد قلمداد سفیدپوستان آرامش و امنیت براي هاتهدید نیتر بزرگ

 بزرگ دشمنی را وي ،پوستان سیاه حقوق جنبش یخیرهبر تار شاربتون ال خواندن فریبکار
 ادبیاتی با ادامه در ترامپ ).Engelhardt, 2019 :319( دانست ها سیپل و دپوستانیسف براي
 صفت وحشی قلدري را بالتیمور شهر دموکرات و پوست اهیس هنمایند کامینگز الیجا زیرآمیتحق

 از نماینده این هجانب همه يها تیحما وي، با ترامپ عناد اصلی هاي ریشه که یدرحال د،کر تلقی
 این پوستان سیاه تحقیر ضمن سپس، ترامپ. است بوده لوترکینگ مارتین یضد نژادپرست جنبش
 يها موش همچون آلوده و موذي و وحشی جانوران کانون بالتیمور همنطق داشت ابراز منطقه
 را منطقه این افراد از وسیعی هدامن خشم سیاهان، بر ضد ترامپ ادبیات این. است کثیف

 از نفر هزار 430 از بیش که گرفت صورت حالی در ترامپ سوي از سخنانی چنین. برانگیخت
 & Major, Blodorn( دهند یم تشکیل پوستان سیاه را بالتیمور هزارنفري 630 جمعیت

Blascovich, 2018: 934-935.( را کنگره پوست اهیس عضو والتر ماکسن دیگر، اقدامی در ترامپ 
 و کرد تلقی مانده عقب ذهنی با دیوانه زنی او، مواضع و ها استیس از وسیع هايانتقاد سبب به

 جنایت و بزهکاري و جرم عاشق که یپوست اهیس را جورجیا ایالت گذار قانون آبرامز استیسی
بر  ،پوستان سیاه قبال در ترامپ توهین و تخریب تحقیر، يها استیس اوج. کرد قلمداد است،

است  هدش متولد آمریکا از خارج اوباما شد، مدعی ترامپ آن در که است بوده اوباما باراك ضد
 بر ضدتنها  ترامپ، هنژادپرستان يها استیس ). Knuckey, 2019: 347( نامید غیرآمریکایی را او و

 هم را پوست اهیس ورزشکاران از بسیاري وي. بودن پوست اهیس گذاران قانون و سیاستمداران
 را وي کشور این بسکتبال هستار جیمز، لبرون به توهین با وي. داد قرار وسیع هجوم مورد
 با کشور، این فوتبال بازیکن کوپرنیک، کالین به حمله با ترامپ. خواند سواد یب و عقل کم فردي
 .)Towler & Parker, 2018: 231( شد کشور این ملی تیم از وي اخراج خواهان رکیک، الفاظ
 ویژه به آمریکایی پوستان نیرنگ قبال در ترامپ هنژادپرستان يها استیس: تحصیالت. 6. 5

 در که نحوي به ،ابدی یم مصداق نیز آنان تحصیالت و آموزشی مسائل خصوص در سیاهان
 از بیش ،2019 نوامبر پایان تا سفید کاخ به ترامپ ورود ابتداي عنیی 2016 يها سال خالل

 که یدرحال اند،  یدانشگاه و آموزشی نظام هعالی تحصیالت داراي دپوستانیسف سوم کی
 68 از بیش درخواست طرفی، از. اند هیعال تحصیالت داراي درصد هفده حدود در پوستان سیاه
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 سوي از دانشگاهی يها رشته در تحصیل منظور به دانشگاه به ورود براي پوستان سیاه درصد
 درصد شانزده تنها پوستان سیاه سهم نیز غیرعالی آموزش تحصیالت نظام در. شد رد ها دانشگاه

 پوستان سیاه براي تحصیالتی نظام خصوص در ترامپ زیآم ضیتبع يها استیس اوج و است
 از بیش که نحوي به ،است بوده پوست اهیس دانشجویان و آموزان دانش با برخورد همسئل

 ,Cooper( است پوستان سیاه مختص متحده ایاالت يها دانشگاه و مدارس از ها یاخراج سوم کی
2020: 97-98.( 

 2016 سال جمهوري ریاست انتخابات کارزار در ترامپ شعارهاي از یکی: يرأ حق. 6. 6
 کماکان ترامپ جمهوري ریاست زمان در. است بوده پوستان سیاه سیاسی اوضاع بهبود میالدي،

 به مسئله این. ندارند يرأ حق آمریکایی پوستان سیاه از نفر هزار سیصد و میلیوندو  از بیش
 از استفاده با توان می را فرضیه این يامدع .دش ختم ترامپ عملکرد از پوستان سیاه وسیع انتقاد

 صورت 2019 سال در» پست واشنگتن« هروزنام همکاري با که» سی بی اي« هشبک ینظرسنج
 مخالف تبار ییقایآفر پوستان سیاه درصد 92 نظرسنجی، این در. دکر آزمایی راستی پذیرفت،

 براي بود شده مقرر همچنین. روند یم شمار به سیاهان قبال در ترامپ سیاسی رویکردهاي قاطع
 کارت است، دهش مسجل فدرال دادگاه براي آنان بودن آمریکایی که آمریکا مقیم پوستان سیاه

 صادر آنان رسمی شهروندي کارت دلیلی هر به تاکنون که سیاهانی( دشو صادر شهروندي
 ورود از پس که رفت یم شمار به اول دور در ترامپ مهم شعارهاي از نیز مسئله این ،)بود نشده

 ).O'Reilly, 2019: 187-188( نگرفت صورت آن تحقق براي اقدامی هیچ سفید، کاخ به
 

 خشونت بر دیتأک با پوستان سیاه بر ضد گسترده مدنی هاي محرومیت. 7
 تنظیم و بررسی آن اصلی هدف و خصوصی حقوق يها نحله نیرگذارتریتأث از مدنی حقوق

: 1398 کاتوزیان،( است آنان اجتماعی موقعیت از فارغ جامعه افراد میان روابط و ارتباطات
 متحده ایاالت در. اند محروم مدنی حقوق از زیادي حد تا آمریکایی سیاهان از بسیاري اما). 25
 قتل به امنیتی ای پلیس نیروهاي سوي از پوست اهیس کی ساعت 36 هر نسبی صورت به
 طرفی، از. ندهست پوستان سیاه متحده، ایاالت زندانیان درصد پنجاه از بیش همچنین. رسد یم

 برابر پنج از بیش کنند، می اقدام مخدر مواد استعمال ای قاچاق به که آمریکایی دپوستانیسف
 در ،شوند یم زندانی دلیل همین به که یدپوستیسف مجرمان که یدرحال ،است پوستان سیاه

 ریاست زمان در). Sherman, 2018: 433( دهستن ازدهمی کی ،پوست اهیس مجرمان با مقایسه
 نسبت پلیس خشونت میزان و درصد هجده تا پوستان سیاه شدن زندانی نرخ ترامپ جمهوري

 مختص ها یبازرس و ایست درصد 85 که نحوي به ،است افتهی  شیافزا درصد 36 تا آنان به
 آنان به حتی و ودش مظنون آنان به دتوان می یراحت به آمریکا فدرال پلیس و است پوستان سیاه

 پلیس سوي از آنان شخصیتی بیو تخر تحقیر تهدید، ،پوستان سیاه یارزش یب. کند شلیک
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 تیراندازي: «است معتقد زاسگت مدنی حقوق تحقیقات مسئول که است حدي تا آمریکا فدرال
 بیشتر گردد، پوست اهیس کی مرگ موجب که تیراندازي به نسبت شود سگ کی مرگ سبب که

 این). Edwardsa; Leeb & Esposito, 2019: 6-7( !»گرفت خواهد قرار بررسی و تحقیق مورد
 حدود سفید، کاخ در ترامپ حضور زمان از. شود یم دیده نیز متحده ایاالت ارتش در مسئله

 کمتر گرچها. است دهش احاله کشور این ارتش پوستان سیاه به دشوار نظامی اتیعمل چهارم سه
 این ارتش نظامیان درصد چهل ،دهند یم تشکیل پوستان سیاه را آمریکا جمعیت درصد پانزده از

 ارشد يها رده درصد چهار تنها که است حالی در این ؛است شده تشکیل پوستان سیاه از کشور
 ).Hanson, 2020: 366-367( هستند پوست اهیس متحده ایاالت ارتش
 

 ویروس شیوع تشدید دوران در ها تیمحروم قیتعم و متحده ایاالت سیاهان 8
 کرونا

 مواجه بزرگی چالش با 2020 سال ابتداي در را جهانی هجامع که بزرگی يها بحران از یکی
 از بحران، این ابتداي در که متحده ایاالت. است بوده) کرونا( 19-کووید ویروس شیوع د،کر

 این مبتالیان بیشترین صدر در ماه سه از کمتر ظرف ،رفت یم شمار به کشورها نیتر مصون
 دهش مبدل مریکاآ در الینحل معضلی به حاضر در حال کرونا که نحوي به ،گرفت قرار بیماري

 شیوع چین ووهان در بار اولین که کرونا نام با 19-کووید ویروس شدن فراگیر با. است
 و دنیا سراسر در آن شدن فراگیر تا داشت همراه به نیز را زیادي قربانیان و یافت يا گسترده
 این شیوع ابتداي در که ترامپ). Schenker, 2020: 47( انجامید طول به ماه سه دحدو آمریکا،
 سخن ویروس این قبال در آمریکا مردم مصونیت از اطمینان، و خودبینی نوعی با بیماري

 ایاالت نظام و دش مبدل جهان در مبتالیان بیشترین صدر به بعد ماه سه از کمتر ،گفت یم
 ویروسی را کرونا عجیب اقدامی در سپس ترامپ. ساخت مواجه عظیم بحرانی با را متحده
 ).Boot, 2020: 1( نامید جهان در ویروس این شیوع اصلی مقصر را کشور این و نامید چینی

 کامالً يها استیس عمومی و فردي بهداشت هحوز در خود پراگماتیستی يها استیس با ترامپ
 :داشت همراه  به را کالن پیامد سه که ییها استیس. دکر اتخاذ را اشتباهی

 و ها مهیب چشمگیر کاهش. 2 فدرال، در بهداشتی نیروهاي پرسنل تعداد چشمگیر کاهش. 1
 بدیهی. اوباما دوران در تصویب مورد پزشکی يها طرح از بسیاري لغو. 3 ،بهداشتی تسهیالت

 زیادي بسیار تعداد که دش مسئله این وقوع بسترساز ترامپ سوي از رویکردهایی چنین است
 شیوع دوران در شرایطشان و ندماند محروم بهداشتی و درمانی يها مهیب از آمریکا مردم از

 پیامدهاي ترین مهم از برخی ).Long, 2020: 1-3( دش تر میوخ و حادتر مراتب به کرونا ویروس
 شدید کاهش شامل مواردي توان می را کرونا شیوع تشدید دوران در ترامپ اشتباه يها استیس
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 بحران تشدید و رهایوم مرگ و کرونا ویروس به مبتالیان افزایش ترامپ، به آمریکا مردم اعتماد
 ایاالت در 19 کووید ویروس شیوع بحران هرچند). Evans, 2020: 111-113( دانست اقتصادي

 سفیدپوستان، سیاهان، از اعم اجتماعی يها  گروه تمامی ینوع به وبود  گسترده بسیار متحده
 حتی و اقتصادي بهداشتی، کالن يها بحرانبا  را جامعه ضعیف و متوسط مرفه، يها طبقه

 بسیار آنان براي ویروس این بحران شدت و پوستان سیاه محرومیت اما کرده، مواجه سیاسی
 و شدگان فوت و مبتالیان میزان درمانی، هبیم يها نهیزم در مسئله این. است بوده تر ملموس

 آن به ذیل در که است بوده تر گسترده بسیار پوستان سیاه براي اشتغال، و اقتصادي تضرر
 . پرداخت خواهیم

 خدمات هبیم کرونا ویروس شیوع با آمریکایی دپوستانیسف درصد 1/5 تنها که یدرحال
 درصد 8/20 زیانگ شگفت رقم به پوستان اهیس میان در میزان این دادند، دست از را خود درمانی
 میان در کرونا ویروس به مبتالیان طرفی از. پوستان سیاه پنجم کی عنیی ؛است رسیده

 ویروس از ناشی قربانیان میزان همچنین. است بوده دپوستانیسف برابر سه از بیش پوستان سیاه
 میان در میزان نیو ا درصد 26 حدود در 2020 می پایان تا پوستان سیاه میان در کرونا

 در پزشکی تجهیزات کمبود میزان). Strang,b 2020: 71-73( است بوده درصد 11 دپوستانیسف
 بیشتر بسیار دیگر يها ایالت به نسبت پوستان سیاه جمعیت میزان که نیویورك و کالیفرنیا االتیا

 نیتر زده بحران مذکور يها ایالت علت همین به. ستها ایالت سایر برابر هشت از بیش ،است
  .Shoichet & Burke 2020: 1-2)( روند یم شمار به کرونا ریوم مرگ و شیوع در ها ایالت

 يها مهیب با مرتبط مسائل از گذشته کرونا، دوران در پوستان سیاه هاي محرومیت تشدید اوج
 و اقتصادي يها بحران ،شدگان فوت و مبتالیان باالي تعداد و پزشکی تجهیزات کمبود درمانی،

 کل درصد 42( شغلی ریسک میزان بیشترین. است ویروس این فراگیري این از ناشی شغلی
 در اغلب که است کشور این پوستان سیاه به مربوط) نابودي معرض در شغلی يها فرصت
 است حالی در این. کنند می فعالیت خرد فروشندگی و غذا و اسکان خدمات همچون مشاغلی

 برآورد درصد 18 حدود حالت بدترین در سفیدپوستان براي اقتصادي و شغلی تهدیدات که
 پایانی ههفت در تنها کرونا، شیوع تهدیدات تشدید با طرفی، از ).Relman, 2020: 2-4( است شده
 ).Romm, 2020: 5( شدند بیکاري تسهیالت متقاضی آمریکایی سیاهان از نفر هزار 630 می، ماه
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 ایاالت در انقالب ای داخلی جنگ هرگونه وقوع موجب فلوید، جرج قتل ویژه به پوستان سیاه
 يها استیس از دپوستانیسف از بسیاري همگرایی توان می را فرضیه این مدعاي. دشو متحده
 سیستماتیک صورت به دپوستانیسف از بسیاري سخن، دیگر به. دانست سیاهان بر ضد ترامپ

 در باید سفیدپوستان اجتماعی رفاه نظام معتقدند و پندارند یم آمریکایی سیاهان از برتر را خود
 که مسئله این ،بنابراین. باشد برخوردار باالتري بسیار سطوح از کشور این سیاهان با قیاس

 در متحده ایاالت سقوط و زوال بسترساز مدت کوتاه در دست کم پوستان سیاه محرومیت
 آن از نباید که مهمی هنکت اما. رسد یم نظر به بعید بسیار شود، اجتماعی و سیاسی يها عرصه
 با ویژه به مسئله این. است) سیاهان هطبق( ملت -دولت میان هاي شکاف تعمیق شد غافل

. شد خواهد تشدید زیادي بسیار احتمال به ترامپ دونالد هتبارگرایان لیستیناسیونا يها استیس
 آگاهی ها دموکرات از سیاهان حمایت از یخوب به ترامپ که شود می تر ملموس زمانی مسئله این

 گسست و ها شکاف تعمیق مسئله این بازخورد نخستین رسد یم نظر به از این رو دارد،
 .باشد مرکزي دولت از پوستان سیاه

 فعالیت و حضور قدرت، ههندس در تغییر از مقصود: قدرت ههندس در تغییر. 9. 1. 2
 رندندا اجرایی امور در يگذار استیس ای سیاسی کالن يها تیفعال هسابقاغلب  که است افرادي

 به و اند شده سیاسی يها عرصه وارد ترامپ طریق از که هستند داران هیسرما و تاجران بیشتر، و
 و تاجران این. اند افتهی  دست باالیی سطوح در اجرایی و اقتصادي کالن يها سمت
 يکار محافظه و) نژادپرستی( سفیدپوستی کالن، داري سرمایه مهم هشاخص سه با ،داران هیسرما

 کلونی کی به تغییر حال در حاضر حال در سفید کاخ دلیل، همین به. شوند یم شناخته
 ،شوند یم واقع ترامپ سوي از ها تیحما بیشترین مورد که است شده نژادپرست داران هیسرما

 ریاست و حکومت سمت به یعلنطور به سفید کاخ در قدرت ههندس اکنون هم که نحوي به
 ؛)Wead, 2019: 264-265( است افتهی سوق کار محافظه و سفیدپوست داران هیسرما کالن

 از بسیاري استعفاي بسترساز و داشته همراه به را وي مشاوران نیتر کینزد اعتراض که يا مسئله
 سه ترامپ، سوي از سیاستی چنین. است شده ترامپ نخست هحلق اصطالح به و نزدیکان
 در زده شتاب و نادرست اغلب سیاسی هايتصمیم اتخاذ ،نخست: است داشته مهم بازخورد

 رقباي با خارجی يها عرصه در سیاسی هاي چالش بیشترین تشدید، دوم ؛داخلی يها عرصه
 ایران، اسالمی جمهوري ونزوئال، شمالی، هکر چین، خلق جمهوري همچون متحده ایاالت
 در. ترامپ به افراد نیتر کینزد از برخی يها يبرکنار و استعفاها افزایش نهایت در و... و عراق
 هبودج کسري با ترامپ دولت که کرد خاطرنشان دبای نیز را اقتصادي بحران مسئله این کنار
 پیامدهاي دتوان می ترامپ سوي از اقدامی چنین. است دهش مواجه دالري تریلیون چهار از بیش

 از ترامپ نیروهاي و نزدیکان پیاپی استعفاهاي طیف و جدایی از گذشته. باشد داشته سنگینی
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 هحلق و دکر اشاره متحده ایاالت آتی انتخابات در وي محتمل شکست به توان می وي،
 هنویسند 1شوارتز تونی که يا مسئله. ساخت تر تنگ پیش از بیش را ترامپ انزواي و محاصره

 سرعت با ترامپ بر ضد محاصره هحلق که است باور این بر ،ترامپ دونالد خاطرات کتاب
 ترامپ و بپیوندد وقوع به مهمی اتفاق شاید سبب، همین به. است پیشرفت به رو يناپذیرباور

 است یافته پایان عمالً او جمهوري ریاست دوران. نکند شرکت انتخابات در شود مجبور
)Douglas, 2020: 103-104.( 

 يها استیس تشدید از پس: خواهان جمهوري میان در فزاینده هاي شکاف. 9. 1. 3
 و داخلی هاياعتراض وسیع هدامن است، بوده فلوید جرج قتل آن اوج که ترامپ هنژادپرستان

 سران آمریکا، خارجی و داخلی پوستان سیاه از گذشته. داد قرار هحمل آماج را ترامپ خارجی
 از برخی اروپا، هاتحادی سران حتی و ایران اسالمی جمهوري چین، همچون کشورها از بسیاري
 اعتراض ترامپ نژادپرستانه يها استیس به شدت به نیز خواه يجمهور حزب هبرجست اعضاي
 هرچند. انجامید خواهان جمهوري میان عمیقی شکاف به اقدام این ریتأث که حدي تا ،کردند

 و فلوید قتل اما ،داشت وجود نیز پیشتر ترامپ سر بر خواهان جمهوري میان اختالف هسابق
 خشم به نیز را خواه يجمهور سران زیادي بسیار حد تا ترامپ، هنژادپرستان يها استیس تشدید

 مجدد انتخاب منع راستاي در و 2019 سال اواخر در که را 2لینکلن هپروژ که حدي تا ،آورد
 ه،زمین این در). Pengelly, 2020: 3( دادند ادامه بیشتري بسیار شدت با ،بودند زده کلید ترامپ
 ریک اسمیت، استیو ویور، جان کانوي، جرج همچون خواهان جمهوري شاخص يها چهره

 کمیته این در رامنی میت سناتور مورکووسکی، لیزا سناتور پاول، کالین بوش، جرج ویلسون،
 زیر را ترامپ هچهارسال عملکرد شدت هب تبلیغاتی اسنادي انتشار با و دارند زیادي فعالیت
 راه به وي بر ضد وسیعی يها هجمه» هرگز! ترامپ؟ دوباره« شعار طرح با و ندبرد سؤال

 سابقه یب متحده ایاالت حزبی تاریخ در دهه هفت خالل در دست کم اقدامی چنین. انداختند
 همان از که( کشورمان کنونی جمهور سیرئ بر ضد حد این تا حزب کی اعضاي که است بوده

 خواه يجمهور حزب سبب، همین به. باشند کرده اتخاذ قاطعانه مخالفت مواضع) است حزب
 ؛است شده مبدل ترامپ مخالفان و حامیان زیبرانگ چالش دوقطبی کی دو به حاضر حال در

 انتخابات در ترامپ شکست نخست، ؛باشد ادامه در مهم هواقع دو بسترساز دتوان می که چالشی
 ).Borenstein, 2020: 16-18( خواهان جمهوري انشقاق دوم؛ و آتی جمهوري ریاست
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. دانست پوستان سیاه افراطی هاي جنبش گیري شکل توان می را ترامپ نژادپرستانه يها استیس
 کامل همگرایی و ائتالف بلکه نیست، دولت بر ضد مسلحانه هاياقدام رادیکالیسم از مقصود
 ایاالت در پوستان سیاه هاي چالش ترین مهم از کی. یاست متحده ایاالت سراسر در سیاهان
 علیه آنان هسازند ائتالف عدم نیز و افتهی سازمان سیاسی ساختارهاي نهادگرایی، فقدان، متحده

 نفري میلیون چهل جمعیت بتوان چنانچه نویسندگان، تعبیر به. است حاکم يها یعدالت یب
 کالین اوباما، باراك همچون ثروتمند و سرشناس افراد آنان میان در کهرا  آمریکایی سیاهان

 پوستان سیاه از نفر ها ده و جردن مایکل تایسون، مایک واشنگتن، دنزل رایس، کاندولیزا پاول،
 اپوزیسیون کی حتی ای حزب کی همچون هدفمند يساختار در دارند، وجود شاخص
 امیدوار سیاهان هشد عییتض حقوق از مهمی بخش احیاي به توان می د،کر یده سازمان قدرتمند

 ناسیونالیسم حامی يها دولت دیگر و ترامپ دولت براي دتوان می زمانی مسئله این. بود
 دیگر با پوستان سیاه جنبش که باشد داشته خطرناکی پیامدهاي متحده ایاالت در رادیکال
 ترامپ دولت نامخالف ترین مهم از که انیگرا اسالم همچون کشور این در موجود هاي جنبش

 . ابندی دست مهم سیاسی ائتالف کی به ،ندهست
 پیامدهاي دیگر از نویسندگان ریتعب به :ها ایالت از برخی جدایی و استقالل. 9. 2. 2
 يها استیس به توان می را کشور این سیاهان علیه ترامپ هنژادپرستان يها استیس تشدید

 توجه شایان آن پوستان سیاه جمعیت که ییها ایالت ویژه به ،ها ایالت برخی هخواهان استقالل
 عینی واقعیت از دور مدت کوتاه در شاید اقدامی چنین شود یم دیتأک البته. داد نسبت است،

 آمریکایی مداران سیاست هنژادپرستان يها استیس تشدید با و درازمدت در لکن ،برسد نظر به
 و کالیفرنیا يها توان به ایالت می مثال، براي. ابدی خود به يتر نانهیب واقع بوي و رنگ دتوان می

 در. اشاره کرد ،دارند حضور ایالت دو این در آمریکا پوستان سیاه تعداد بیشترین که نیویورك
 از بیش جمعیتی با ایالت این. شود می اشاره کالیفرنیا ایاالت هطلبان استقالل جنبش به هزمین این
 نیز را جغرافیایی لحاظ به مساحت دومین و بوده آمریکا ایالت نیتر تیپرجمع نفر، میلیون 40
 در آنکه جالب و دهستن دموکرات حزب هواداران از ایالت این شهروندان بیشتر. ستدارا

 Carroll:(154 یافت  تعلق کلینتون هیالري به ایالت این الکترال يرأ 50 تمامی 2016 انتخابات
& Fox, 2018.( 

 در فدرال قوانین که است مسئله این طرح کالیفرنیا استقالل هاید گیري شکل اصلی علت
 پرجمعیت مهم، ایالت این واشنگتن، با قیاس در طرفی از و شده تمام ایالت این ضرر به عمل

 لحاظ به که اند یمدع جنبش این اعضاي نیز نهایت در. است رانده حاشیه به ثروتمند و
 ,Cowan( دارد وجود آمریکا يها ایالت دیگر و ایالت این میان بسیاري تفاوت هویتی و فرهنگی

 کالیفرنیاي توان که می نحوي به ،است ثروتمند ایالتی کالیفرنیا، نیز اقتصادي لحاظ به ).2-4 :2020
 باالتر ییتنها به ایالت این اقتصاد که جایی تا نامید دنیا اقتصادي قدرت ششمین را افتهی استقالل
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 یاهو، همچون جهان اقتصادي بزرگ يها شرکت و ها کارتل طرفی از. است انگلستان اقتصاد از
 کالیفرنیا حزب هاي چالش آغاز. اند شده واقع ایالت این در پاکارد هیولت و اوراکل اپل، گوگل،

 کالیفرنیا که یدرحال نسبت داد، ترامپ ضدمهاجرتی قوانین به توان می را ترامپ يها استیس با
 يها یتینارضا از مهمی بخش طرفی، از. مریکاستآ نخست ایالت سه ءجز نامهاجر پذیرش در

 اقتصادي، امور در ترامپ همحوران تبعیض يها استیس بهمربوط  ایالت این پوستان سیاه
 شدن فراگیر از پس ترامپ، به ایالت این پوستان سیاه اعتراضات اوج. است سیاسی و بهداشتی

 ایالت که است مسئله این با مرتبط هزمین این در اصلی ادعاي .است بوده کرونا گیري همه
 از هاتوجه کمترین ولی ،دارد آمریکا مرکزي بانک هذخیر پر کردن در را سهم بیشترین کالیفرنیا

 تعداد بیشترین حاضر حال در نیویورك و ایالت این .است نشده آنان به ترامپ دولت سوي
 شده گزارش بحران حد در ایالت این پزشکی تجهیزات و دارند را کرونا ویروس به مبتالیان

 سه جزء ایالت ایننیز  کرونا ویروس از ناشی هشد فوت افراد میزاناز نظر  طرفی از. است
 ). Schniepp & Wright, 2020: 6-8( دارد قرار کشور این نخست ایالت

 در باید را ترامپ نژادپرستی يها استیس مهم پیامدهاي از یکی: ها یناامن تشدید. 9. 2. 3
 سو، کی از ؛بود خواهد دو لبه شمشیري بسان مسئله این. کرد جوو جست ها یناامن تشدید
 براي پوست اهیس کی هحمل از همواره که داشتند ابراز متحده ایاالت پلیس درصد 67 حدود
 سوي از روز پانزده مدت به و 2020 می 30 در که اي نظرسنجی دراند.  نگران فلوید قتل انتقام
 بحران آمریکایی، پوستان سیاه درصد 80 پذیرفت، صورت واشنگتن سیاسی تحقیقات مرکز

 برخی تسخیر به ها یناامن تشدید اوج. ذکر کردند خود کنونی معضل نیتر بزرگ را امنیتی
 تهدید با ترامپ که قدامی؛ ااست انجامیده نامعترض دست به سیاتل شهر دولتی يها ساختمان

 هپدید متحده ایاالت در سیاهان قتل هرچند کلی طور به. تاخت آن به شدت به ارتش اعزام به
 هاياعتراض تبدیل اما است، داشته همراه به را وسیعی اعتراضات ادامه در و نبوده نوینی

 که متحده ایاالت در کرونا بحران شدن فراگیر شرایط در هم آن داخلی، شورش به خیابانی
 است، داشته همراه به بودجه کسري دالر تریلیون چهار از بیش و کشته هزار 130 از بیش
 شکل زمانی مسئله این. باشد داشته همراه به ترامپ براي را سنگینی بسیار پیامدهاي دتوان می

 کل درصد 73 از بیش رویترز، نظرسنجی براساس که ردیگ یم خود به را بحران عینی
 شصت آنکه تر خطرناك و اند کرده حمایت آن از سفیدپوستان و سیاهان از اعم ها ییکایآمر

 شورشیان اقدامات از حاًیتلو نیز مستقل افراد درصد 67 و خواه يجمهور حزب هواداران درصد
 ). Smith; Ax & Kahn, 2020: 1( اند کرده حمایت
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 يریگ جهینت. 10
 از مانده يبرجا میراث سفیدپوستان ذاتی ییجو يبرتر و نژادپرستی هپدید پسامدرن آمریکاي در

 و گریخته و جسته يها يآزاد کسب اعتراضات، رغم به که يا مسئله؛ است داري برده دوران
 متحده ایاالت پوستان سیاه شوم، هپدید این ،)است مدنی شبه بیشتر نظر به که( مدنی يها يآزاد

 سخن، دیگر به. نرساند شان یفرهنگ و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، حقوق به گاه هیچ را
 است، شده  نهینهاد متحده ایاالت سیاسی نظام در که نامتقارنی فرهنگ همثاب به دبای را نژادپرستی
 از دیگر بسیاري و جمهور سیرئ مقام در اوباما باراك حضور میان، این در. نگریست

 نژادپرستی همسئل نتوانست نیز فدرال يها دادگاه و مجلس و کنگره در پوست اهیس سیاستمداران
 گرایانملی حضور با برعکس بلکه دهد، کاهش را آن متعاقب يها خشونت و ها تیمحروم و

 محرومیت تشدید يوسو سمت به ها استیس سفید، کاخ در ترامپ دونالد همچون تبارگرایی
 از وسیعی هدامن با ترامپ دونالد جمهوري ریاست هدور در پوستان سیاه. دش منتهی پوستان سیاه

 همچون مواردي به توان می اقتصادي هاي محرومیت در. اند بوده مواجه ها تیمحروم و ها بحران
 يها نهیزم در پوستان، سیاه بیکاري عمق و اشتغال مسکن، حق درآمد، شدید کاهش فقر،

 محوریت با شامل دموکراسی لیبرال بر دیتأک با پوستان سیاه هگسترد سیاسی هاي محرومیت
 و يا رسانه يها تیفعال از محرومیت سیاسی، احزاب يها تیفعال در تیو محروم ضعف

 بشر، حقوق از پوستان سیاه هگسترد هاي محرومیت و ها چالش ایالتی، سطوح در آزاد مطبوعاتی
 قالب در پوستان سیاه تقاضاهاي و ها خواسته به) ترامپ( دولت يریپذ تیمسئول و شفافیت عدم

 ترامپ، سوي از پوستان سیاه اجتماعی هوجه تخریب و تحقیر دولت، خگوییسپا
از  مهمی يها بخش تیو محروم معضالت آموزشی، و تحصیالتی هگسترد هاي محرومیت

 خشونت بر دیتأک با گسترده مدنی هاي محرومیت ،يرأ حق خصوص در پوستان اهیس
 شیوع دوران در پوستان سیاه هدامن هاي محرومیت نهایت در و پوستان سیاه علیه شده نهینهاد

 خدمات يها مهیب از گسترده هاي محرومیت شامل که کرد ذکر توان می را کرونا ویروس
 این از ناشی شدگان فوت و مبتالیان بیشترین و پزشکی و بهداشتی تجهیزات کمبود درمانی،
 سوي از نژادپرستی يها استیس تشدید پیامدهاي به دبای نهایت در هستند. سیاهان که ویروس
 تعمیق هگان شش پیامدهاي منتظر دبای نویسندگان تعبیر به که داشت اشاره سیاهان علیه ترامپ
 میان در فزاینده هاي شکاف قدرت، ههندس در تغییر ملت، -دولت میان شکاف

 جدایی و استقالل آمریکا، در سیاهان رادیکالیسم هاي جنبش گیري شکل خواهان، جمهوري
 .بود ها یناامن تشدید نهایت در و ها ایالت برخی
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