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  سياه کشی و بحران اجتماعی در امريکا
رفتار نموده و بی موجب آنھا را قوه قھريۀ پوليس با شدت با سياھان . خشونت عليه سياھان امريکائی روز افزون است

سياھان ھم در شھر ھای مختلف دست به تظاھرات زده که بعضی اوقات با برخورد ھا جدی با پوليس . به گلوله می بندد

امريکا در يک بحران عميق اجتماعی قرار دارد که اگر در مورد عالج آن توجه نشود، معضلۀ . ھمراه بوده است

 . لق خواھد کردبزرگی را برای اين کشور خ

مردم سياه در . ، يک عده  از سياھان توسط پوليس به قتل رسيدندی شمالیکارولينا و اکوالمادر ھفتۀ گذشته، در اياالت 

پوليس ادعا می کند که به خاطر حفظ جان .  دست به تظاھرات زده و مقامات امنيتی را به مبارزه طلبيده اندتھر دو ايال

دارند که پوليس بر  مردم عکس پوليس، اظھار می. ًرا به سوی فرد مشکوک فير نموده استخود و تأمين امنيت، اجبا

دھد که   نشان میکارولينای شمالی و اوکوالماحوادث خونبار در . مبنای تعصب نژادی دست به کشتار سياھان می زنند

اری در ميان سياھان امريکائی غربت و بيک. امريکا به بحران عميق اجتماعی و کشمکش ھای طبقاتی مواجه شده است

دولت امريکا خواه روی غفلت و يا عمدی، کاری انجام نمی دھد که سطح زندگانی مردم . بيشتر از ساير اقليت ھاست

 خواھی نخواھی حالتی را خلق می کند که برای ،فقر و تنگدستی و فقدان تحصيل الزم. سياه را از نگاه کيفيتی تغيير دھد

 اتفاق افتاد، می تواند نمونه ای کارولينای شمالی در ايالت شارلوتحادثه ای که در شھر .  خواھد بودجامعه نارام کننده

  .  اجتماعی در امريکا باشدیاز نارامی ھا

ميليون نفوس برای نيم و است که رو به توسعه بوده و با داشتن  دوکارولينای شمالی بزرگترين شھر ايالت شارلوت

ی احصائيه ھا نشان م. به موازات اين پيشرفت، فقر ھم دو چند شده است. رود بانک دار ھا منطقۀ خوبی به شمار می

حتا .   تن رسيده است٣١۵٠٠٠ تن به ١٧٠٠٠٠ تا کنون، تعداد افراد بی بضاعت از ٢١دھند که از ساليان اول قرن 

بعد از . در ساير شھر ھای بزرگ امريکا، ھمين حالت حکمفرماست. می نماينديک ربع اطفال در خط پائين فقر زندگی 

 ثروتمند تر  شارلوتخالف تصور، ثروتمندان در شھر. ،  عدم تساوی اجتماعی سه برابر شده است٢٠٠٨بحرام مالی 

آيندۀ نا معلوم با مزد ميليون ھا کارگر و جوانان به . شده و در نتيجه فاصلۀ طبقاتی طور سرسام آوری وسعت  يافته است

  . اين جاست که تضاد ھای درونی جامعه شدت می گيرد و خشونت می آفريند. کم و يا بيکاری کامل مواجه اند

ً پوليس را خصوصا نسبت به سياھان ونتنژاد پرستی پوليس و طبقات حاکم روز به روز بيشتر شده که اين خود خش

اه باشد يا سفيد، ھر دو دساتير صاحبان سرمايه را به معرض اجراء قرار کند که پوليس سي فرقی نمی. بيشتر می سازد
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 در صد  قربانيان خشونت پوليس سياھان ٩٠. . شود در مجموع، خشونت پوليس يک عمل طبقاتی شناخته می. دھند می

را تعصب نژادی دھد که جامعۀ امريکا  اين ارقام نشان می.  اند، صرف کمتر از يک فيصد قربانيان سفيدان می باشند

ران ظاکثر صاحب ن. م با عدم تساوی اجتماعی و طبقاتی بحران جامعه را به اوج خود رسانيده استأفرا گرفته که تو

معتقد اند که بيماری روز افزون خشونت پوليس عليه مردم بی بضاعت، عالمه ای از مريضی است که جامعۀ امريکا 

ه برای فريب اذھان عامه، امريکا دست به ماجراجوئی در سطح جھانی روی ھمين دليل است ک. به آن دچار شده است

  .می زند تا افکار عامه به سوی ديگر رجعت نمايد

فتند و درين بحران  که در دام تبليغات گروه حاکم نيشوم که ھم ميھنان محتاط باشند با اين نوشتۀ مختصر، ياد آور می

  . داجتماعی خود را به نفع طبقۀ حاکم داخل نسازن

  

  

  

 

 

 
 


