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 !است ستمیسکل  نیا - ندستین "ها دمکرات" نیا

 نازی   پوست سیاه بانیفر عوام گریو د اوونز یسکند به یپاسخ

 انیباب آواک توسط

 revcom.us | ۵۹۱۱خرداد  ۰۲ - ۰۲۰۲ژوئن  ۵۱

 برهان عظیمی  :مترجم

طرفدار برتری سیاه که از دونالد ترامپ فاشیست  (خواه یجمهور )"کاران محافظه"کندیس اوونز، و دیگر   

را  شان کریهاقدامات   نمایند  تالش یمکنند،  حمایت یم پوستان و نژادهای دیگر  پوست بر سیاه سفید ینژاد

حزب دمکرات  عانهیمطمادون و در موقعیت   پوست اهیسمردم  داشت    نگهمسئول انگار که نمود کردن  وابا 

مشخص نشان  طور  بهو  ام کردهصحبت   ها  آنبا در موردشان که بارها   طور  همان. دنتوجیه کن ،است

 ازجملهکند،  پوستان ایفا یم سیاه تحقی  و به انقیاد کشاندن  ام، حزب دمکرات نقش مهیم را در  داده

ِ   فقی  محالت در  جوانان ژهیو  بهپوست و  های سیاه تودهای که  شیوه
محروم گتوها کثیف و پرجمعیت  نشت  

و  اذیت و آزارمورد ، توسط پلیس شود  ربوده یم ها  آنشایسته از ینده آ داشت    ،مهارشدهمحارصه و و ناامید 

اما حزب دمکرات به . شوند یمو رانده یکدیگر ترغیب کشت   و به  رسیده  و به قتل قرارگرفتهتاز  و تاخت

یالیسم -داری سیستم رسمایهکلیدی ییک از نهادهای  عنوان  که منبع این ظلم است،  ابزاریامیر

در این کشور بلکه در  پوست مردم سیاه تنها  نه سبعانه ستمرحمانه و  که بر استثمار ب    (نظایم)سیستیم

  خواه یجمهور و حزب . دهد یماین کار را انجام  ،رسارس جهان
ً
برای این سیستم ی ابزار  اندازهبه همان قطعا

  حزباین های اخی   که در طول دههخصوص   به ،است هیوالب  
ا
آشکارتری طرفدار  صورت به کامل

آماده بجنگ  و  ینضد مهاجر هرایس  بیگانه نه،راساالبرتری مردسفیدپوستان،  ینژاد( تفوق)برتری

 .آمریكاب  شد شوونیست  

 دوم ، با تغیی  ویژه پس از جنگ  به
، حزب دمکرات ، طورکیل بهعمده در این کشور و جهان  اتجهاب 

اما حزب دمکرات . نشان داد پوست مردم سیاه" ناج  "و " دوست" عنوان بهخود را  شدهان طرف کیاز 

ال"خود را " جناح شمایل: "ای در درون خود داشت تضاد عمیق و فزاینده  کرد، " لیی 
 
 که درحایلمعرف

 آشکار، رسسختانه و خشونت(-"Dixiecrats" - "کراتها دیکیس" معروف به" )نوب  جناح ج"
ا
آمی    کامل

ان حزب دمکرات  که هنگایم. بود انپوست سفید مدافع تفوق نژادی  خود را در موقعیت  ۰۶۹۱در دهه رهی 
                                                           

1
خالفهایمختلفمنژادواختالطباادغامدمکراتآمریکاکهحزب جنایحاز-"Dixiecrats"بهانگلییس"هاکراتدیکیس" - 

راحفظكنددیسفنژادییكرووبرترمیجی  قوانخواهدیمفدرالدولتمداخالتاحتمایلباواست آنباعنوانیاعضا.
شوندخواندهیم"کیسید"یاچمدان"Dixiecrats"-"هاکراتدیکیس" بهاکه، آمریکااالتیاشاره کهدرزمانجنگ)جنوبی

جم-.باشدیم"دمکرات"و(برنژادهایدیگربودنددپوستیسفداریوتفوقنژادداخیلآمریکاطرفداربرده  توضیحمتر

https://revcom.us/a/652/bob-avakian_its-not-the-democrats-its-the-whole-system-en.html
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" ها کرات دیکیس": این اتفاق رخ داد، شدند مدب  حقوق ه مبارزه برای امتیاز بدادن یافتند که مجبور به 

وی کلیدی در  از آن زمان، . تبدیل شدند خواه یجمهور حزب حزب دمکرات را ترک کردند و به یک نی 

 .شدندتبدیل سفیدپوست نژادی برتری به طرفداران آشکارا  شیازپ شیبخواهان  جمهوری

 آشکار   اکس مالکوم
ا
( ها دمکرات)ییک از این احزاب : وی گفت. این وضعیت صحبت کرد دربارهکامل

که مخالف   ند یگو  یم( خواهان یجمهور )دیگری  که درحایلهستند،  (پوستان سیاه)برای شما ها  آنگوید  یم

 ۀاز خانواد ها بخیس   آن دواما  هر "، "گرگ"است، و دیگری " روباه" ها آنییک از  -شما هستند

  بهدیدن این مسئله . هستند نژادپرست  اعالی  انمدافعاز هر دو  -هستند سانان  سگ
 

یک  عنوان به سادگ

 علیه شما هستند، در عمل احمقانه باورنکردب  
ً
در مورد  اما، . است ی   انگ وسوسهپیوست   به کساب  که علنا

 خواهان یجمهور از ترامپ و  ها  آن، حمایت دیگر  پوست اهیسکاران  محافظهاز کندیس اوونز و برج  

هاب  که نایس   غنیمت -است " غارت"به رسیدن  تالش برای  ، بلکه نیستحماقتشان  خاطر  به چنان آن

یالیسم آمریكا است داری  رسمایهجهان توسط چپاول از  ین وسیله برای به  ها  آنبه اعتقاد و  -امیر بهی 

ین سهم از  پوست است كه  مردم سیاه ایفای نقش چاپلوسانه خدمتگزار  ،غنائمآن دست آوردن بیشی 

با صدای بلند و  که درحایلرا اما انجام این كار ، کنند  یمطرفداری ن آاز سفید را توجیه و حت   نژادیبرتری 

است که " نژادپرست"باشد یک  دهم یمد که هر کس مخالف آنچه انجام ندار  اظهار یم رحمانه ب  

جرکنندهاز همه ! نگه داردو مطیع رس جایشان خواهد سیاهان را  یم این است که  تر ی   انگ نفرتو  تر  می  

فت سیاهتحت نام مدافع این کار را  ها آن  .دهند پوستان انجام یم پیش 

 ما . وجود نداردکنند  یم ها  نیاکاری که مورد  در  یلجدید یا اصی ی   چ چیه
ا
ژست مضحک  آن را در  قبل

ی"و عملکرد کیل دیوان عایل مبتذل   تفکیکو با بازگشت به روزگار . ایم کالرنس توماس دیده" دادگسی 

. بوکر ب  به نام  پوست سیاه" رهی  "، یک (م-KKKیا  Ku Klux Klan)س کالنال جیم کرو و ترور کو کنژادی 

و بر ضد وضعیت تفکیک نژادی قیام  یجا بهداد که  ز یمر پندواند موعظهبا واشنگت   که به مردم سیاه 

 را منتیه درجه تالششان ، باید وحشتشانرعب و 
 

ایط در  که درحایلماندن  زندهو برای ادامه زندگ آن رس 

 بمانند، انجام دهند وحشتناک
 
انان در  نیپرطرفدارتر جای تعجب نیست که واشنگت   ییک از . باف سخی 

جای تعجب نیست که امثال کاندیس اوونز از ! بود جنوب  سفیدپوست طلبان  نژادطلبان و برتریتظاهرات 

 سفیدپوست  طلبان نژادی  برتری های فاشیستسوی 
ا
 .شوند محسوب یمامروزی " عزیزاب  "آشکار کامل

تهدید و   معرض ستم و در تجمع پشت حزب دمکرات که نقش مهیم به خط شدن و این امر، به پاسخ 

وانمود این حزب  که درحایل، ، نیستاست پوستان داشته سیاه قرار دادنارعاب در خوف و وحشت 

ین امید  یم جنایات و ارتکاب برای کل این سیستم کلیدی ابزار  ، یک هاست آنکند که بهی 

یت علیه توده (حزب دمکرات)ناپذیرش توصیف کل در مقابل  این است که به آن پاسخ . بوده است های بش 

یالیسم که هم دمکرات- داری رسمایه ب  والیهسیستم این  در خدمت و تالش  خواهان یجمهور ها و هم  امیر
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برای انقالب  باهدفرا ای  همبارز چنان و  مبرابر این سیستم قیام کنیدر  -برای حفظ آن هستند، بایستیم 

 .، بسازیم سیستم بسیار بهی  آوردن یک  به وجود ل سیستم و از بت   بردن ک

 

اتژ  ، از دهه سال ها  دهکه من در طول   ب  کارها  قیاز طر کردن واقیع انقالب  برای چنت   ساخت    یاسی 

ده و طرح  چشمیک ام، آورده شده است و  انجام دادهو بعد  ۰۶۹۱ جامعه و  کی یبرامشخص انداز گسی 

   یایدن
ا
 یکایدر آمر نوین  ست  یالیسوس یجمهور  بهی  در قانون اسایس مراتب بهمتفاوت و رادیکال کامل

 .افتی وبسایت انقالب در توان یمموارد را  نیهمه ا. وجود دارد - شمایل

 

 قهی به دستبا جهاب  این سیستم  غنائمبرای گرفت   سهم آغشته به خون  یقرار  ب  با  کندیس اوونز بگذار  

ب و شتم قرار دادن ارت بدون  جهاب   یکه برا  کساب   همه یبرا. لغزش کند، دیگران شدن و مورد رص  و رس 

 
 

ور ی  غ یها و مشقت  ، همه رنجوحشت و گرسنیک  سمیالیامیر -یدار  هیرسما ستمیس نیاز ا که نایس    یرص 

که یه  ار یگانه توسط  ها نیاتا به همه  میی   بپاخو  میشو  جمعکنار هم   د ی، بگذار ، گرسنه هستند است

 نکهیا ا یانتقام گرفت    یبراکه  انقالب  ، میده انیپا !چیزی کمترو نه -انقالب :افتی دستبه آن توان  یم

تمام  ب  رها یبرا است انقالب   نیست، بلکه " میبدست آور " گرانید بیرا از راه استثمار و تخر  "حقمان"

 .تیبش  

https://revcom.us/
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