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   ارگان حزب کمونيست استراليا-سرمقاله گاردين

 آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ اپريل ١۶

  

 سياست درست در قبال نژادپرستی
ستی به عنوان تر با افزايش شديد استفاده از نژادپر ھای بيش ر قبول فداکاریمند به مردم د ھای ثروت التماس کورپورات

کند  ی را که استثمار شده اند، تحقير میئھا نژادپرستی آن. راه گشته استھم" کننداز و حکومت تفرقه بي"سالحی جھت 

ست، تا  کالت ديگرینژادپرستی در خدمت انحراف از مش. گردد  کارگر میۀوباعث انشعاب و تفرقه در صفوف طبق

  .سازد تر  ی شود و استثمار اقتصادی را مطبوعئباعث تحريک تعصبات نژادی و ناسيوناليسم بورژوا

نام ه که اجازه دارند ب ی ئھا ناامنی گسترده و مشکالتی که توسط سيستم سرمايه داری آفريده شده اند، برای حاميان تئوری

  .کند ترويج کنند، مخاطب فراھم میحرف بزنند و نژادپرستی را » آزادی بيان«

شود که برای رشد مشکالتی که با آن   خورانده می به مردمی) مداران مرتجع توسط سياست(فريبی ساده نژادپرستی  عوام

سم ت خود سي ھا را که در درون ھای واقعی مشکالت آن گردند، تا درک پاسخ دنبال داليلی میه شوند، ب رو میه روب

  .تر کنند ته است، سختسرمايه داری نھف

 که –انجام گيرد »  دمکراتيکیۀمناظر«  بايد به دور از حمايت از – مخالفت عمومی با نژادپرستی –» سياست درست«

کند و بنابراين، تعصب و تبعيض را  عنوان يکی از دو موقعيت مشروع در يک مناظره ترويج میه نژادپرستی را ب

  .سازد قانونی و قابل احترام می

که طرفدار برتری  ھر جامعه ای حق دارد که خودش را از کسانی. ق دمکراتيک و آزادی بيان غيرمشروط نيستندحقو

کنند، در امان  ی که يک گروه نژادپرست را عليه ديگری تنظيم میئھا کنند، و از آن نژادی ھستند و تحريک به جنگ می

ی دارند، و يا ديگران ئکسانی را محدود سازد که عادت به بدگو  دمکراتيکی بايد حقوق آنۀبنابراين، ھر جامع. دارد نگه

  .کنند ھای نژادی تحريک می را به اعمال تبعيض آميز و خشونت

فرھنگی و  که از چند  و کسانی کنند ست که عليه نژادپرستی و تعصب صحبت می یئدر کنار آنھا » سياست درست«

 نژادپرستانه به حقوق اتحاديه ھای کارگری و حقوق زنان در حق ۀحمل. کنند طرفداری می) ميانبو(حقوق ساکنان اوليه 

دولت فدرال پوششی برای اظھارات و اقدامات نمايندگان مختلف مجلس ارائه داده است . انتخاب خود گسترش يافته است

  .ھای فاشيستی شده است  ترويج گروهۀکه منطبق با توسع
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ند که ھر روز ا رسانه ھای جمعی قادر صاحبان کورپورات. طرفه ھستند زادی بيان در استراليا يکحقوق دمکراتيک و آ

که اقتصاد در  ست، درحالیابا اين ھمه، حقوق دمکراتيک بشدت محدود.  و با صدای تھاجمی حرف بزنند با صدای بلند

  .داشته باشدکنند چه کسی کار داشته و چه کسی کار ن ست که تعيين میيئدست کارفرماھا

ويژه ه ی را گسترش داد که تحت حمله ھستند، بئھا ست که کسب شده اند و حقوق آن یئچيزھا مبارزه برای دفاع از آن

تر جھت خالص که مناظره بيش نژادپرستی نيست، بلۀتر دربار که الزم بود و ھست بحث بيش چيزی. صدايان  و بیءفقرا

  .ست شدن از شر نژادپرستی

  : ازبرگردانده شده
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