
 

  سيويآنجال د
  نيپوست های رنگ

  رخودی انديکا غيدر امر
  

در دهه .  گذشته استی سالگ۶٠، از مرز يیکاياهپوست امريس متفکر و مبارز سيويآنجال د
کا ي امریتيس امني پلینياه، با توطئه چي پلنگان سیاسيش با سازمان سيل ارتباط هاي بدل۶٠
کا، يست امريع حزب کمونيوس ارزارک. زندان ماند م درين کسال وي ش ازيو ب ريدستگ

ان مانع جه  سراسری مترقن کشور و احزاب و سازمان هایيشر در ا حقوق بسازمان های
حزب . زندان شد  اش دریاقامت طوالن االت متحده وي ات او در دادگاه هایيمحکوم
 يیاکيک حقوقدان امريس، او را که خود يويان محاکمه آنجال ديپا کا، پس ازيست امريکمون

 س، که دريوياران آنجال دي  ازیبرخ. ن حزب انتخاب کردي اته مرکزیيت کمياست، به عضو
 ی ماندند و حت زندان ، سال ها در)جمله نامزد او  از (ت داشتندياه عضويسازمان پلنگان س

  . دنديزندان بقتل رس  دری داخل اثر توطئه های از آنها بریبرخ
  

  : کا گفتيامر  دری خود درباره نژاد پرستینرانسخ  ازیکي س بعدها دريويآنجال د
جهان ادامه دارد، گرچه  کا و هم دريامر  همچنان، هم دریقت آنست، که نژاد پرستيحق

  دریتضاد کنون  ازی بخشینژاد پرست.  گوناگون تفاوت کرده استیت هاياشکال آن در موقع
کا، يامر مثال در. داردان ي مختلف به اشکال مختلف جرجامعه بشری است و در کشورهای

بسرعت " سميراس"افته، بلکه ي نه تنها کاهش نیستآن بحران زده است، نژاد پر که ساختار
 وجود یکالچه اش  درض نژادیينکه تبعيشتر موضوع و اي ب روشن شدنبرای.  کندیرشد م

  .  کنمیم  را ذکرتان نمونه ایيدارد، برا
ن يبراساس ا. ندي گویم" اقدام مثبت"م، که به آن يت روبروهسده ایياهان با پديکا ما سي امردر
چگونه ياما ه. داهان را استخدام کنني شوند تا سیق ميده، موسسات و شرکت ها تشويپد

ن يت اي موظف به رعایچ موسسه و شرکتين امر وجود ندارد و هي ا برایيیضمانت اجرا
  ! ستين" اقدام مثبت"باصطالح 

اثر تکرار برخوردها به آن   شود و بری چگونه اعمال مض نژادیيم تبعيبرای آنکه بدان
کا يش به امرين نسل پي که چندی شهروندانیکا، حتيامر در.  زنمی میم، مثاليعادت کرده ا

براساس  کا متولد شده است، هنوزيامر مهاجرت کرده و نه تنها خودشان، بلکه پدرشان هم در
در داستان ها،  کا ويب است که در امرن ترتيبد.  شوندینژاد و رنگ پوستشان شناخته م

ژه پرونده يبو(  گاه در مکاتبات اداری  و محاوره عادییون، روزنامه ها و حتيزيتلو و ويراد
، "ني التیکائيامر"، "یقائي افریکائيامر" ها را یکائي ازامرادیي، جمع ز)سي پلهای

فقط : " دي خواهد بگویده مين پديا!  کنندیا خطاب مي نامند و یم... و"  سرخپوستیکائيامر"
 توان یض چه مي تبعده را جزين پدينام ا. " شوندی محسوب میکائيامر" د پوستانيسف"

 ا دريآ. وسته استيخ پيکا به تاريسم در امري اند، راسیکا مدعي جمهورامرگذاشت؟ روسای
 تان برد پوسي، که به تسلط کامل سف١٩۶۵ج مبارزات سال ي به نتاید متکين است؟ شايعمل چن

  دری نژادسم شد، اما برتریيب رانده شدن راس عقید، بتوان مدعي خاتمه بخشیستم قضائيس
ن يکا تولد مارتيامر در. به رشد است گراجتماع، نه تنها وجود دارد، بلکه رويسطوح د
کا؟  يامر  دریض نژاديان تبعي پایعنين جشن ي شود، اما اینگ رسما جشن گرفته ميلوترک

برال ي لیاسي ست هایي شخصک وي دمکرات کانون هایی برخیکا حتي امردرجالب است که 
 با لغو یحت. ند کنیان ميابد، تعجب خود را بي یان نميپا ن کشوريا سم درينکه راسيا از زين

  !کا در زمان کندیي امریستم حقوقي س ازض نژادیيقانون تبع
  



 

 یستند در صندلي نوستان ناچاراهپيکا، مانند گذشته سيت است، که امروز در امرين واقعيا
نژاد است، که  س همچنان رنگ پوست وينند، اما نزد پلياتوبوس ها و قطارها بنش  آخرهای
رنگ پوست  نژاد و! د به زندان برودي بایک جمع متخلف چه کسيان يم  کند، ازین مييتع

 ا ازي بماند و  سرپناهی بیا چه کسيابد و ي به دانشگاه راه ی کند، چه کسین ميياست، که تع
 و ی مقامات قضائ نژاد است، که براین رنگ پوست ويهم.  محروم باشدیخدمات اجتماع

االت يان ايم د دري بایا چه کسي شود و یست معرفيد تروري بای کند چه کسین مييس تعيپل
  ! باشد فراریمختلف آواره و

  
  اوکالهاما انفجار در

  و انفجارییستيدر هر حادثه ترور.  زنندیامن مکا رسما ديامر سم را چگونه دريم راسينيبب
در ! انه ای بوده اندي کنندگان بمب عرب و خاورم کند، که منفجریس بالفاصله اعالم ميپل

 مجعد ن پوست و با موهایين، آنان را رنگي متهمی شناسائه، برایير و طرح های اوليتصاو
 یم  کنند و منفجریوستان ترور من پينکه رنگي ایعنيک کالم ي در.  کنندیم مياه ترسيس و

 ی، معلوم منه های نژادیي دامن زدن به ک ویغاتيمدت ها جنجال تبل ، پس ازی وقتیحت. کنند
 یند و از کنار آن مي گویار مختصر مي بود، بسیکائيا انفجار امريک ترور و ين يشود عامل
  . گذرند
، از ی با نام هائیگروهائ  که درست،يد پوست و فاشي سفیکائي امرند که مثال عده ایي گوینم

  .  زنندیا دست به انفجار مي کنند و یت دارند هم ترور ميعضو"  خلقایيشيليم" جمله 
ان به دنبال ياهان و خارجيان سيم وسته دريکا پيامر  دریعموم قت تلخ آنست، که افکاريحق

 مبرا ین اتهاماتيچن زد پوستان اي گردد و سفیم... ن ويقانون، قاتل ن ازيست ها، متخلفيترور
 در حق یستيک عمل تروريست، که پس از ي نیتي آزار و اذیچکس پاسخگويه! هستند

 گریي شود متهم و مجرم کس دیعلوم م می وقتیحت.  شودین پوست ميخانواده متهم رنگ
  .است

  
  سميرشد فاش

ار ر شعي را زی مختلفیستيد پوستان سازمان های فاشيکا سفي امرردري اخ سال هایدر
خواستار  ل داده اند ويتشک" تمبارزه با سرق"و " ات بردرآمديلغو مال" ، "حکومت کوچک"

 و یشعار حکومت کوچک، استقالل مطلق محل. ن محدود کننده حمل اسلحه هستنديلغو قوان
ن سازمان ها ي همحکومت تواند به ی کند، که می را دنبال من دولت مرکزیي قوان ازیرهائ
 یعمل  ویت مالي جلب حماات بردرآمد برایيلغو مال ختم شود، شعار  مختلفیشهرها در

ن ي رنگ هایيیکاي ها و با امریز با خارجيعمال ست زيثروتمندان است و مبارزه با سرقت ن
.  زنندی نمد پوست ها دست به سرقت و دزدیي سفرا آنها معتقدند،يز.  کندیپوست را دنبال م

د پوست ي سف هزار١٠ک به يکا نزديالت امري ا۴٠ردري اخی سال هایب، طين ترتيبد
 ات آنها، که مروج افکارين سازمان متشکل شده اند و صدها هزار نسخه نشريا  دریکائيامر

 ک هایي فعال، کلنیاسين، مبارزان سيمهاجر.  شودیع ميکا توزيسراسر امر آنهاست، در
ن گروه يماج حمالت اآ... ت وسيط زين محي، فعال) مردمی جلب افکارمذهببرای(ن يسقط جن
ن شکل ممکن يسترده ترکاست، که به گي در امریع اجتماعين تشکل وسين نخستيا. ها هستند

  ! کندی استفاده موتریي و شبکه های خبری کامپیاز رسانه های گروه
.  کندی تخلفات رشد مات ويآن انواع جنا کنار در ابد وي ی گسترش میو بدبخت کا فقريامر در

 ی مین رويات به مجازات متخلفي متوقف کردن جناشه ای برایي ری بجای چاره جوئجامعه
ن طرح خواهان گسترش يمدافعان ا!" تيجنايه جامعه ازيتصف"نست يج  ايرا که یبحث. آورد

  . کنندی شدن مجازات اعدام را طلب میعموميش سلول ها هستند ويافزايزندان ها و
  



 

 ی شوند؟ تجربه مینگونه حل ميمشکالت ا. مي گردیم ش بازيب ما به دو قرن پين ترتيبد
 ک کارخانه، بازيات اند و مانند يرا زندان ها مراکزآموزش انواع جرائم و جنايز! ريد خيگو
 ماه که به ١۶ یط. افتمي بدان دست زيست، که من شخصا نين تجربه ايا.  کنندیت ميد جنايتول

 گريکدي  ازیزنان زندان.  را آموختمیاريئم بسزندان بودم، جرا  درین آدم ربائياتهام دروغ
 یدان آزاد م از زنی زندانیل است، که وقتين دليبه هم.  کنند آموختند، که چگونه دزدییم

ستم يم سيتصور کن  است، اگرین سادگيا. ده استي را دی جنائشود، انواع آموزش های
 . نداردیت آگاهين واقعيا کا بري امریقضائ

 
 ۴٠ون فراتر رفته است، که  يلي م۴کا از يامر ان دري، شمار زندان آمارییمطابق برآوردها

و تن  حفظ وضع موجود یکا برايست، که امرينه اين هزيا. نه ساالنه دارديارد دالر هزيليم
 مردم و گسترش فقر در جامعه یشتي از کاهش امکانات معریي جهت جلوگیندادن به اقدام

 گريوسته به نسبت دي پیش درصد زنان زنداني، که افزا نکته قابل توجه آنست. پردازدیم
  .است شتريان بيزندان
آنها .  کنندیل ميو تحلر ين وضع را چگونه تفسي اینژاد پرست سم وي راسیدئولوگ هايم اينيبب

 یاجتماع  و با عوامل اقتصادیی ارتباط)جهان و (کاي جامعه امریمشکالت کنون«معتقدند 
آنها » انسان هاست شعور درجات متفاوت هوش، ذکاوت و  ازیناشن مشکالت يندارد، بلکه ا

جالب .  بخشندیت مي را رسم نژادیضيگر جدا کرده و تبعيکديب انسان ها را از ين ترتيبد
ات يمخالف با دولت بزرگ و لغو مال ر، همان شعاريتفس ل وين تحليپشت ا است، که در

د، تا ي آنها توجه کنبه استدالل های.  شودیست دنبال ميبه رشد فاش  رویبردرآمد سازمان ها
را  یک بررسيج يرا نتايدئولوگ ها اخين ايا.  شودیپشت آنها دنبال م د، کدام اهداف درينيبب

ن يبراساس ا. کا انجام شده استيامر  دری زنان زندان رویین بررسيا. منتشرساخته اند
ل ين زنان بدلي شود، که ایته مجه گرفين نتيالت و فقر، چنيسطح نازل تحص کنار ، دریبررس
 گر زنان ازيسه با ديمقا ، دری و کمک دولتکاریيمه بير بي، نظیمکانات اجتماع به ایوابستگ

 ست ها ويت فاشي، که قطعا مورد حماریيجه گين نتيا! ور و هوش کمتری برخوردارندشع
ده نشود و نقش ات به دولت ها دايد، اگراز درآمدها مالي خواهد بگوینژاد پرستان است، م
مه ها و کمک ين نوع بي که قدرت پرداخت ا هم محدودترشود، تا حدیدولت ها محدود و باز

ذکاوت  البد هوش و  شود ویم  کمتری شود، زندانیم ت کمتريخرج ها را نداشته باشد، جنا
  وی، بلکه کمک دولتیمشکالت اجتماع  ازیب نه فقر ناشين ترتيبد.  رودیزنان باال م

ز ي شده، چ منتشرین بررسيا! ن استي شود، مشکل آفری که به دولت پرداخت میاتيمال
 اهپوست، که زندان هایي سنکه زناني خواهد به جامعه القاء کند و آن ای را هم مگریيد

 برند با انواع یفقر و مسکنت به سربرده و م ل که دريکا را پرکرده اند، نه بدان دليامر
ذکاوت مرتکب  هوش و  بهره بودن ازیب  ول کم شعوریيلدست زده اند، بلکه بدجرائم 

به   روکاریيچ اشاره ای به بي هین بررسي ادر!  برندیم زندان به سر تخلف شده و در
د، که  ندارنگونه جایيی ا هایبررس ت درين واقعيا. کا نشده استيامر  کاررویي نشيافزا
شتر، کارخانه های يزان کار و سود ب اررویي ن سوء استفاده از براییکائيه داران امريسرما

 اری از کارخانه های بزرگ در کشورهایي کنند و بسی منتقل مگري دخود را به کشورهای
 یشتر و زنداني بس زندان هایي تاسشعار. شده اند کاريل شده و کارگران آن ها بيمتروپل تعط
ل ياست، با تعطش است، همزمان شده يوسته رو به افزاين، که آمار آنها پيکردن مجرم
د بر ي جد آن ها زندان هایبجای  بندند ویواقع کارخانه ها را م در. کايامر کارخانه ها در

، که ارد دالریيلي م۴٠آن .  را بتوانند در زندان ها نگهدارندیون زندانيلي م۴ کنند تا یپا م
 و شيبه افزا  روصرف زندان های.  شودین طرح ميف همبه آن اشاره کردم، صر شتريپ

شتر يهم ب  شدن بازیسيشتر و پليس و زندانبان بيش، استخدام پليبه افزا ان رويتعداد زندان
  .جامعه ستم حاکم بريبا هدف حفظ سجامعه 



 

  
 یسم، جنبش عموميده ام، که همزمان با رشد راسين عقيا من بر. سميم به رشد راسيباز گرد

ب از نظر رشد جنبش ضد  نژاد يتن تري کند و بدیرشد م زي نینژاد پرست سم ويه راسيعل
ک ي ریيل من به شکل گين دليبه هم. ١٩  قرنم به سال هایي گردد ما بازي، شایپرست

 باشد و نوع اتحاد یاسيد سيه آن باي اعتقاد دارم، که کارپایه نژاد پرستين عليسازمان نو
 زنان در( یجنسض يتبع  وض نژادیيه تبعيد فقط علياتحاد نبان يا. ز دنبال کندي را نیاسيس

ن هدف يدن به ايبرای رس.  داشته باشدی اجتماع- یاسيد اهداف سي باشد، بلکه با)مردان برابر
ن ي هم جهان قائلم و بهیکل خودم و بطور ن پوست در کشوري زنان رنگ برایینقش مهم

  . کنمیم  همه درازمنظور، دست اتحاد را به سوی
  )ه توده را برای- ترجمه از مطبوعات کشور هلند (
  


