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چکیده
امريکاييهاي آفريقاييتبار بيش از يک قرن است كه با فراهم شدن هر فرصت سياسیي در امريکیا ،بیه اعتیرات دسیت زده و در تییش بیراي
دستيابي به حقوق برابر با سفيدپوستان برآمدهاند .اين مبارزات بهويژه از دهۀ  1960فراز و نشيب زيادي را در روابط جامعه سیياهپوسیتان بیا
حاكميت اين كشور در پي داشته است .نمونۀ اخير آن كشتهشدن مايکل براون سياهپوست  68ساله به دست پليس امريکا در شهر فرگوسین در
يکسال اخير بود كه واكنش گسترده و خشم عمومي سياهان امريکا را عليه سياستهاي تبعيض نیژادي حاكميیت ايین كشیور برانگي یت .بیر
اساس اين ،پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه علل و انگيزههاي تجديد حيات و گسترش اعتیراتهیاي سیياهپوسیتان در ننید سیال
گذشته در جامعۀ امريکا نيست؟ در پاسخ به اين پرسش ،بر اساس نظريۀ بسيج منابع (نارنوبسازي و ساختار فرصت سياسي) ايین فرضیيه
به آزمون گذاشته ميشود كه «جنبش سياهان درنتيجۀ همنوايي اهداف فردي و اهداف جنبش ،وجود نارضايتيهايي نون نژادپرستي و تبعیيض
نهادمند ،جايگاه اجتماعي و اقتصادي ضعيف و نابرابر سياهان در جامعۀ امريکا و همچنين فرصتهاي سياسي نون قانون حقوق مدني ،قیانون
حق رأي ،انت ابات و افزايش تعداد مقامات سياهپوست» فعال و بدينترتيب زمينه براي كنش جمعي سياهان فراهم شده است.
کلیدواژهها :امريکا ،بيعدالتي ،تبعيض نژادي ،جنبش اجتماعي سياهان ،فرصت سياسي
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مقدمه و بیان مسأله

نارنوببندي و ساخت فرصت سياسي است و با اسیتفاده از

جنبشهاي اجتماعي ،از انیوا رفتارهیاي جمعیي و اعتراضیي

اسنادي مبتني بر تحليل اين فرضيه به آزمون گذاشته میيشیود

هستند كه در جوامع مدرن سر برآوردهانید .ايین جنیبشهیا از

كه« :جنبش سياهان در امريکا با پيونددادن برداشتها و تفاسير

سال  6368به بعد در بسياري از كشیورهاي اروپیاي بربیي و

فردي با برداشتهاي جنیبش و بیا ايجیاد نیارنوبسیازي،

امريکاي شمالي فعاليت دارنید و ابلیب نيروهیا و گیروههیاي

نارضايتيها و تبعيضهیاي نیژادي را تعريیف كیرده و بیا خلیق

م تلفي را در بر ميگيرند .به اعتقیاد بسیياري از صیاحبنظران،

فرصتهاي سياسي نون قانون حقیوق میدني ،قیانون حیق رأي،

اين جنبشها نوعي كوشش جمعي تقريباً سازمانيافتیۀ ب یش

فضییاي انت ابییات و افییزايش تعییداد مقامییات سياسییي و اجرايییي

زيادي از افراد جامعه هستند كه با هدف دگرگوني و تغييیر در

سياهپوست ،به بسيج هواداران خود و شکلدهي به كینش جمعیي

انديشه ،رفتار ،مناسبات اجتماعي و عناصر جامعه و بهصیورت

موفق شده اسیت» .ايین مقالیه در دو ب یش ،مسیلله پیژوهش را

عمیل میيكننید( .كیوهن.)38-681 :6986 ،

تحليل ميكند .در ب ش ن ست به نارنوبهايي اشاره میيكنید

جنبش سياهان در امريکاي شیمالي نمونیۀ برجسیتهاي از ايین

كییه بییا تعريییف نارضییايتيهییايي نییون تبعییيضهییاي نییژادي در

نو جنبشها است كه از سالهاي دهۀ پنجاه در تییش بیراي

حوزههاي سياسي ،قضیايي ،اقتصیادي و اداري و بیا معناسیازي و

رفع تبعيضهیاي نیژادي و سیاير نیابرابريهیاي اجتمیاعي در

تفسير موضوعات ميان اعضاي جنبش ،عوامل شکلگيري جنیبش

جامعۀ امريکا فعال بوده است .با وجود اينکیه امريکیا خیود را

و نهادينهشیدن آن را در جامعیۀ امريکیا موجیب شیده اسیت .در

مهیید دموكراسییي ،حقییوق بشییر و نمونییۀ يییک جامعییۀ ننیید

ب ش دوم به ساختارهاي فرصت سياسي اشاره ميكند كه جنیبش

فرهنگي6موفق معرفي ميكند؛ سياه پوستان ،كه ب ش بزرگي از

ايجییاد كییرده اسییت و بواسییطه آن توانسییته اسییت كیینش جمعییي

جامعۀ اين كشور هستند ،همواره دنار تبعیيض و نژادپرسیتي

هواداران جنبش را در حوادثي مانند حادثه فرگوسین سیازماندهي

بودهاند .اين در حالي است كه امريکاييان آفريقاييتبیار بعید از

نمايد.

يکپارنه و هماهنی

سفيدپوستان ،دومين نژاد بزرگ امريکا به شمار ميآيند و متمم
نهاردهم قانون اساسي امريکا ،ن ستين بار رسماً سياهپوسیتان

مبانی نظری و روش پژوهش

امريکا را شهروندان امريکا در نطیر گرفیت؛ بنیابراين بررسیي

نظریۀۀ بسۀۀی منۀۀۀاب (سۀۀاختار فرصۀۀ

علیل و نرايییي ات یان ايیین سياسیتهییا و جهیتگيییريهییاي

چارچوبسازی)

تبعيضآميز ،نرايي و نگونگي فعیالشیدن جنیبش ،واكیاوي

«نظريۀ بسيج منابع» بر نگرشي ليبرالي متکي است .اين نظريیه

اهداف و ميزان دستيابي فعاالن آن به اين اهداف ،بسيج نيروها

بییه ايیین دليییل ليبییرال اسییت كییه روش مطالعییۀ آن مبتنییي بییر

و سازمانيابي مجدد جنبش و همچنين نگرش حاكميت امريکا

فردگرايي روش شناسانه است .ضمن آنکه اين نظريه ،دولت را

به اين جنش ،امري مهم و ضروري است؛ بیراين پايیه هیدف

عرصۀ سياست به معناي دقيق كلمه تلقي مي كند .عیوه بر آن،

مقالۀ حاضر ،يافتن پاس ي براي اين پرسش اصیلي اسیت كیه

اين نظريه به طیور سینتي ،جنیبشهیاي اجتمیاعي را بیه مثابیه

علییل و انگيییزههییاي تییاري ي و كوتییاهمییدت تجديیید حيییات

بازيگران سياسي تلقي ميكند و آن ها را دنبالۀ سازمان سياسیي

اعتراتهاي سياه پوستان در نند سال اخير در جامعیۀ امريکیا

سنتي مثل احزاب سياسي و گروههاي فشار ميداند .اين نظريه

نيست؟» براي پاسی گويي بیه پرسیش اصیلي بیا اسیتفاده از

معتقد است پديدههاي اجتماعي ،نتيجۀ تصميم ها و كنش هیاي

نظريییۀ بسییيج منییابع ،كییه شییامل مؤلفییههییايي همچییون

فردي هستند .نظريۀ بسيج منابع بر مبناي فرضيه هیاي انت یاب

Muliticultural society

1

سیاسۀۀۀی و

عقینییي اسییتوار شییده اسییت (دالپورتییا و ديییاني.)28-18 :6989،
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نظريهپردازان بسيج منابع ،جنبش را نتيجۀ نارضايتي اجتمیاعي

بلکه يک موج عمومي ناآرام اجتماعي هستند كه بیا برخیي از

ميدانند .انت ابهاي اجتماعي را بايد برحسیب اولويیتهیاي

وقايع پيش بينیي ناپیذير تسیريع میيشیوند .از نظیر وي میردم

فردي توضيح داد .افراد ،عقیني عمل مي كنند تا منافعشیان بیه

هنگییامي شییورش مییيكننیید كییه نارضییايتيهییاي جديییدي بییر

حداكثر و ضررهايشان به حداقل برسد؛ بنابراين ويژگي عمیدۀ

نارضايتيهاي قديمي افزوده شیوند يیا فرصیتهیاي سياسیي

اين رهيافت ،توجه به عقینيبودن كنش جمعیي و فعاليیت و

جديدي به وجود آينید (نیش .)618-638 :6936 ،در ايین ميیان،

محاسبۀ كنشگران در رسيدن به اهیداف اسیت .همچنیين ايین

ساختار فرصت سياسي شامل عناصیري در محیيط اسیت كیه

نظريییه بییر متغيرهییاي كییین و سییاختاري توجییه دارد .از ايیین

محدوديت هايي را بیر فعاليیت سياسیي تحميیل میيكننید يیا

ديدگاه ،ساختارهاي كین ،تلثير بسزايي در منیابع و نگیونگي

راه هايي را بیراي آن میيگشیايد؛ يعنیي نظیام سياسیي ،نقیاط

دراختيارگرفتن آنها توسط كنشگران دارند .نظريۀ بسيج منیابع

ضعف ،موانع و منابعي دارد كه رفتار افراد و گروهها تیابعي از

به طور سنتي ،جنبشهاي اجتماعي را به مثابه بازيگران سياسي

آن ها است؛ بنابراين تعاملي ميان محيط و رفتار سياسي وجیود

تلقي ميكند كه قبل از هر نيز درصدد ايجاد تغيير در ساختار

دارد .اين ساختارهاي فرصت در طیول زمیان ثابیت نيسیتند و

ملت هستند .نظريهپردازان

 .)Admason,میک ادام معتقید

اجتماعي -اقتصادي درون دولت

تغيير پيدا میيكننید

(2005: 553

فرصیتهیاي

اين نظريه معتقدند شکل بسيج و زمان آن تحیت تیلثير ادرا

است شکل بسيج و زمان آن تحت تیلثير ادرا

فرصییتهییاي سياسییي اسییت (نییش .)613-666 :6936 ،اوبرشییال

سياسي است .وي استدالل ميكند هرنه جنبش ،توسیعه يابید

معتقد است بسيج ،فرايندهايي است كه با آن ها گروه ها ،منیابع

ممکن است فرصتهاي سياسي براي خودش خلیق كنید كیه

را براي تعقيب اهدافشان میديريت میيكننید .ايجیاد تغييیرات

نشاندهندۀ تعامیل پويیاي جنبیههیاي گونیاگون فعاليیتهیاي

بنيادي در سياستها بدون وجیود زمينیۀ مناسیب امکیانپیذير

جنبشها اجتماعي در زمان است .جنبشهاي اجتماعي بالباً با

نيست .ننين تغييراتي مسیتلزم بسیيج منیابع ،بیازتوزيع منیابع

هدف تغيير در حوزۀ عمومي يا مسیللۀ خیام مثیل گسیترش

مییادي و بيرمییادي ،فییداكاري و  ....اسییت كییه الزمییۀ آنهییا

حقوق مدني قد علم ميكنند (گيدنز)691 :6983 ،؛ بیراي نمونیه،

«متقاعدشدن» كنشگران بیه ضیرورت و مشیروعيت اقیدامات

جنبشي كه بهخوبي از فرصتهاي سياسیي بیراي دسیتيابي بیه

مربوط است (مشيرزاده.)661 :6986 ،

اهداف خیود بهیره گرفیت ،جنیبش حقیوق میدني اسیت كیه

نظريۀ سیاختارهاي «فرصیت سياسیي» ،كیه در نیارنوب

سياه پوستان در امريکا شیکل دادنید و همیين عامیل ،زمينیه را

سنت نظريۀ بسيج منابع جاي دارد ،بيشتر به ايین نکتیه توجیه

براي دسترسي به ساختارهاي سياسیي امريکیا بیا انت ابیات و

دارد كه نگونیه منیابع بیا جنیبشهیاي اجتمیاعي بیراي حیل

افزايش مقامات سياهپوست فراهم كرد.

نارضايتيهاي جمعي بسيج ميشیوند (نیش .)616 :6936،نظريیۀ

عیوه بر ساختار فرصتها ،بیه اعتقیاد صیاحبنظران بسیيج

فرصییتهییاي سياسییي ،تلكيیید خییود را بییر وجییود يییا نبییود

منابع مانند ديويد اسنو ،افراد با «نارنوبها» ،نارضايتيهیا را

فرصتهاي سياسي قرار ميدهد .ايین فرصیتهیا بالبیاً جنبیۀ

تعريف ميكنند ،هويت جمعي را میيسیازند و فرصیتهیا را

ساختاري دارند و در كنترل فعیاالن انقیبیي نيسیتند ،در عیين

براي ايجاد جنیبشهیاي اجتمیاعي خلیق ،تفسیير و دگرگیون

حییال كییه برخییي از آنهییا را نيییز همییين فعییاالن مییيسییازند

مي كنند .اين نارنوبها مشتمل بر كنش جمعیي هسیتند كیه

(پورسعيد .)613 :6938،سيدني و تارو به جنبشهاي اجتماعي در

براي بسیيج اعضیاي جنیبشهیاي اجتمیاعي عمیل میيكننید.

دورههاي اعترات و دوره هاي منازعیه اشیاره میيكننید .تیارو

جنبشهاي اجتمیاعي بیا پيونیددادن برداشیتهیاي فیردي بیا

اعتقاد دارد جنبشهاي اجتماعي به طور فردي رخ نمينماينید؛

برداشییتهییاي جنییبش در فراينییدي مییداوم ،كییه اسیینو آن را
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«صفآرايي نارنوبي» مينامید ،هیواداران را جیذب و فعیال

توصيفي و تاري ي ،اين جنبش را بررسي كردهاند .در زيیر بیه

میيكننیید (نییش .)668-631 :6936 ،در پییژوهش پییيش رو بییراي

برخي از مهمترين منابع موجود در اين زمينه اشاره ميشود:

آزمون فرضيۀ پژوهش از هر دو نظريه استفاده شیده اسیت .از

نيل اسملسر ،ويليیام جوليیوس و فيیت ميشیل ( )2001در

نظريییۀ نییارنوبسییازي اسیینو بییراي بيییان و تحليییل نرايییي

كتاب روندهاي نژادي و پيامدهاي آن در جامعۀ امريکا ،كه در

فعال شدن جنبش و اينکه نارنوب ها ،نارضیايتيهیا را بیراي

 61فصییل تییدوين شییده اسییت ،در بررسییي نسییبتاً جییامعي،

اعضییاع عیمییتگییذاري مییيكننیید و بییا تفسییير موضییوعات،

روندهاي نژادپرستانه در سيستم قضايي ،حقوقي ،سياسي ،بازار

وضعيتهیا ،وقیايع و تلكيید بیر تحمیلناپیذيربودن برخیي از

كار و درآمد و سيستم بهداشتي را در ميان اقليتهاي م تلیف

وضییعيتهییاي اجتمییاعي ،اعضییاي جنییبش را بییه حركییت وا

امريکا ازجمله اسپانياييها ،آسياييها و سياهان امريکا بررسیي

ميدارند ،استفاده شده است .از نظريۀ ساختار فرصت سياسي،

كردهاند .يافتههیاي آن هیا نشیان میيدهید جهیتگيیري هیاي

براي فرصتهاي خلقشدۀ جنبش بهره گرفته شیده اسیت كیه

سياست گذاري سيستم سياسي امريکا روز به روز به ضرر ايین

زمينه را براي ساختارهاي بسيجكننده فراهم ميآورد تا جنیبش

اقليتها هستند ،بیهويیژه اقليیت سیياهپوسیت ايین كشیور در

بتوانید اعضیاي خییود را بسیيج نمییوده و كینش جمعییي را در

مقايسه با سفيدپوستان ،امکانات كمتري دارند و بيشتر قربیاني

دورههاي اعترات برانگيزد.

جنايات و خشونت پليس ميشوند.

جییو .آر ،فيگییين ( )2001در كتییاب امريکییاي نژادپرسییت،
روششناسی پژوهش

ريشییههییا ،واقعيییتهییاي كنییوني و راهکارهییاي مقابلییه بییا آن

روش پژوهش حاضر ،كيفي از نو تبيين علّي با تکيه بر منیابع

انتشیییارات راتلیییج ،در  8فصیییل ،ايییید ولودي نژادپرسیییتانه،

اسنادي و دادههاي ثانوي است .براي بررسي و آزمون فرضیيه

سياستهاي سركوب نژادي و نژادپرستي نظاممند نظام سياسي

از منابع و اسناد كتاب انهاي به مثابه ابزاري بیراي پیيبیردن بیه

امريکا را بررسي كرده است .بیه اعتقیاد نويسینده ،نژادپرسیتي

معاني مقاصد و انگيزههاي كنشهاي عامین اجتماعي و اطی

اياالت متحده در زندگي روزمرۀ اين كشور سازمان يافته است

از پديدههاي اجتماعي بهره گرفته ميشود .عییوه بیر ايین در

و رونییدي بییه سییود سفيدپوسییتان و بییه زيییان گییروههییاي

صورت لزوم از آمار و مستندات كمّي نيز براي تلييید فرضیيه

بيرسفيدپوست است .امريکاييان سياه پوست ،آماج رويیههیاي

كمک گرفته خواهد شد .رويکرد پژوهش نيیز جامعیهشناسیي

مشتر

آدانسهاي اجراي قانون در امريکا هستند .بیه نوشیتۀ

سياسي است؛ به عبارت دقيقتر ،از اين منظر تییش میيشیود

فيگين ،خشونت و بيرحمي پليس عليیه میردان سیياهپوسیت،

نگونگي شکلگيري جنیبش سیياهان ،نحیوۀ سیازماندهیي و

زنان و بچهها به قدمت جامعۀ امريکا است.

تلثيرگذاري و تلثيرپذيري آن ها از سياستگذاري هاي دولت و

بییالکو رادلییي ( )2013در كتییاب ظهییور پلییيس جنگجییو،

واكنش آن ها به رويکردهاي حکومت اياالت متحده نسبت بیه

ميليتاريزه شدن نيروهاي پلیيس امريکیا در  3فصیل از نگیاهي

اين اقليت رنگينپوست تحليل و بررسي شود.

تاري ي ،عملکرد پليس امريکا را در برخورد با شهروندان ايین
كشور بررسي ميكند و اين مسللۀ اساسي را به بحث ميگذارد

پیشین مطالعاتی پژوهش

كه آيا امروزه عملکرد نيروهاي پليس امريکا با اصول و مبیاني

مطالعات و پژوهشهاي انجامشیده دربیارۀ جنیبش اجتمیاعي

يک جامعۀ آزاد سازگار است يا نه؟ به زعم وي ،پليس امريکیا

سياهان در امريکا بهويژه به زبان فارسي بسيار انید و ابلیب

امروزه مجهز ،ملبس ،آموزش ديده و در مقايسه بیا شیهروندان

مطالبي است كه در روزنامهها و سیايتهیا و بيشیتر بیه شیيوۀ

عادي ،امتيازهاي قانوني و اجرايي ويژهاي دارد .افسران پلیيس
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به طبقۀ ممتازي تبديل شدهاند ،بهگونهاي كه هيچ سياستمداري

اقتصادي را عاملي براي جنبش سياهان ميداند و نیابرابري در

خواهان م الفت با اين نيرو نيست .رادلي معتقد است با توجه

ثییروت و كيفيییت زنییدگي را عامییل نارضییايتي سییياهان تلقییي

به اين ويژگيها ،امروزه پليس امريکا نظاميتر از ارتیش شیده

ميكند.
9

فرنچس ( )2014در مقالۀ «فرگوسن و جنیبش سیياهان در

است.

داگیس ماسي و و نانسي دنتون ( )1993در كتاب آپارتايید

امريکییا» ضییمن دسییتهبنییديهییاي اجتمییاعي جنییبشهییاي

امريکا انتشارات كمبريج ،با مطالعۀ وضعيت سياسي اجتمیاعي

دگرگونساز و انقیبي ،علت جنبش سياهان و گسیترش آن در

سياهپوستان امريکا میينويسیند :در پنجیاه سیال گذشیته هیيچ

امريکا را نهادينیهشیدن خشیونت در امريکیا و وجیود نیوعي

گروهي در تیاريخ ايیاالت متحیده ننیين سیطحي از تبعیيض

تبعيض م في و سازمانيافته در سراسر جامعۀ آمريکا در قبال

نژادي تحميل شده بر جامعۀ سياهپوست امريکا را تجربه نکرده

سياهان ميداند.

است .اين تبعيض نژادي افراطي ،امیري اتفیاقي نيسیت؛ بلکیه

فی

1

نيز در مقالهاي با عنیوان «جنیبش بیدون خشیونت

روندي ساخته شده است كیه جامعیۀ سفيدپوسیت امريکیا بیا

حقوق مدني در امريکا» ،به جنبش  1964حقوق میدني اشیاره

مجموعهاي از ترتيب هاي نهادي هدفمند بر جامعۀ سياهپوست

دارد كه حقوق مدني سياهان در امريکا به تصیويب رسیيد .در

اين كشور اعمال كرده است ،روندي كه تا به امروز ادامه دارد.

اين مقاله ،وي جنیبش را كوششیي جمعیي بیراي رسیيدن بیه

جوزف ( )2009در مقالهاي با عنوان «قیدرت سیياهان» بیه

هدفي روشن بهويژه دگرگوني در بعضي نهادهاي اجتمیاعي و

اين موضو اشاره ميكند كه سياهان نگونه با قدرت خود بیا

تغيير نگرش حاكمان ميداند.

اتحاد و يکپارنگي ،برخي از قوانين تبعضآميز را به نفع خود
مي توانند تغيير دهند .وي اين جنبش را جنبشي اصیی طلیب

ریشههای شکلگیری جنبش سیاهان

ميداند كه درصیدد تغييیرات بنيیادي نيسیت؛ بلکیه خواهیان

به عقيدۀ اسنو 1بازيگران اجتماعي با نارنوبها ،نارضیايتيهیا

تغييرات در نگرش و رفتار حاكمان به سیياهان بیراي پیذيرش

را تعريف ميكنند و هويتهاي جمعي را ميسازند و بیا تفسیير

حقوق سياهان است.

موضوعات ،وضیعيتهیا ،وقیايع و فرصیتهیا را بیراي ايجیاد

هايون )2014( 6در مقالیهاي بیا عنیوان «گسیترش فعاليیت

جنییبشهییاي اجتمییاعي خلییق ،تفسییير و دگرگییون مییيكننیید.

فرگوسن ،يادآوري قدرت جنبش سياهان در امريکا» به وجیود

نییارنوبهییا بییا گییزينش و تفکيییک جنبییههییايي از وضییعيت

تبعيضهايي در زمينۀ است دام ،اشتغال و تبعيض هیاي نیژادي

اجتمییاعي جامعییه و تلكيیید بییر تحمییلناپییذيربودن برخییي از

اشاره ميكند كه در قیوانين و نهادهیاي امريکیا وجیود دارد و

وضعيت هاي اجتماعي و مقاومت و انجام اقدامات اصی گرانیۀ

آنها را عامل اصلي بازخيزش سياهان در امريکا میيدانید كیه

اين وضعيتها ،اعضاي جنبش را بیه حركیت وامیيدارنید؛ بیه

سياهان همچنان در تیش بیراي رسیيدن بیه حقیوق برابیر بیا

عبارتي ،اين نارنوبهیا ،نارضیايتيهیا و حیوادو و وقیايع را

سفيدپوستان هستند.

براي اعضیاي خیود عیمیتگیذاري و آن را در نهین اعضیاي

فراباوغ )2014( 2در مقالیهاي بیا عنیوان «جنیبش حقیوق

جنبش تثبيت ميكنند و وضعيت فعلي را تيره و تار میيبيننید و

مییدني» جنییبش اجتمییاعي را كوشییش جمعییي بییراي پيشییبرد

نيازمند تغيير فوري میيداننید (افريیت .) 81 :6983 ،درواقیع ايین

دگرگوني يا مقاومت در برابر دگرگوني در جامعهاي میي دانید

نارنوبها ،بستر كنش جمعي هستند كه براي بسیيج اعضیاي

كییه خییود ب شییي از آن اسییت .وي سییاختارهاي سياسییي و
3
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جنبشهاي اجتماعي در حوادو و موقعيتهاي گوناگون اقیدام

نژادها را سرنشمۀ تمايزهاي طبقاتي در نظر گرفتهاند .بسياري

ميكنند .در زير به مهمترين عوامیل نیارنوبي و نارضیايتي در

از سياهان امريکا به كارگراني سیاده و بیدون ت صیص مبیدل

جامعۀ امريکا اشاره ميشیود كیه موجیب شیکلگيیري و ادامیۀ

شدهاند كیه اربابیان سفيدپوسیت بیا دسیتمزد پیايين ،آنهیا را

جنبش سياهان در حوادثي نظير فرگوسن شد:

استثمار كردهاند ،حال آنکه يهوديان بيشتر به كارهاي ت صصي
و تجاري مشغول بودهاند (اشرف)61-98 :6916 ،؛ بنابراين مسللۀ

شرایط سیاسی

اجتماعی سیاهان در جامع امریکا

تبعيض و تفکيک ميان جامعۀ سفيدپوستان با سياه پوستان يکي

فراباوغ ساختارهاي سياسي و اقتصادي را عاملي براي جنیبش

از مشکیتي است كه جامعیۀ امريکیا از ديربیاز تیاكنون بیا آن

سياهان ميداند و نابرابري در ثروت و كيفيت زندگي را عامیل

دست به گريبان بوده و موجب نیاامني اجتمیاعي ميیان برخیي

)Farabaugh,؛ امیا

طبقات جامعه شده است .اهميت اين موضو به حیدي اسیت

ريشۀ اين نابرابريهیا را كجیا بايید جسیتجو كیرد .بیه اعتقیاد

كه همواره يکي از محورهاي مهیم رقابیت احیزاب سياسیي و

بسياري از پژوهشگران ،تبعيض از زمان كشف امريکا در ايین

مبییارزات انت ابییاتي نامزدهییاي رياسییتجمهییوري در امريکییا

كشور شکل گرفت و حتي بیا وجیود اينکیه فصیل  8اعیميیۀ

به خصوم دو حزب دمکرات و جمهوري خیواه بیوده اسیت.

حقوق مدني  1964تبعيض عليه افراد را بر اساس نژاد ،رنی ،

صاحبان قدرت در امريکیا در تییش بودنید ايین دو طيیف و

جنسيت ،مليت يا ناتواني را بيرقانوني اعیم كرد ،هنوز از بين

گروه اجتماعي را در اموري ماننید اسیکان ،حیق رأي ،سیطح

نرفته است .از نظر ساختمان طبقات اجتماعي ،سياهان امريکیا

كيفي زنیدگي و ...از يکیديگر متمیايز كننید و در همیۀ امیور،

را از دو جهت در نظر ميگيرند :ن ست از نظر روابط آنان بیا

سفيدپوستان را مقدم دارنید كیه ايین خیود ظلمیي فیاحش و

سفيدپوستان كه در رأس دولیت قیرار دارنید و ديگیر از نظیر

ناب شودني است .از اينرو ،دموكرات ها معتقد بوده اند اسیاس

ساختمان داخلي اجتماعات آنان .شبکۀ روابط سياه و سفيد در

اين كار بر پايۀ حس نژادپرستي مفرط است و اساساً اين نیو

امريکا به شکلي بوده است كه آن را بیه نظیام متحجیر كاسیتي

نگاه در جامعه نبايد وجود داشته باشد تا تمام اقشیار بیه طیور

ميتوان تشیبيه كیرد .بیدينترتيیب گفتنیي اسیت كیل جامعیۀ

متوازن و يکسان از تمام حقوق و مزاياي شهروندي برخوردار

امريکايي از دو كاست متمايز سفيد و سياه تركيب يافته اسیت

شوند؛ اما جمهوري خواهان به دنبال اعمال محدوديت از نظیر

كه جدايي و فاصلۀ بسيار ميان آنان وجود دارد .در هر كاسیت

نژادي هسیتند .در بسیياري از مسیا ل اجتمیاعي بیراي سیفيد

نيز به نوبۀ خود سلسلهمراتبیي از طبقیات قشیرهاي اجتمیاعي

پوستان اولويت قا ل هستند .نظرسنجي آسوشیيتدپرس قبیل از

وجود دارد .در اينجا منظور از كاست ،بي تحركي اجتمیاعي از

انت ابات سال  2012ميیدي نشیان داد  33درصید جمهیوري

يک گروه به گروه ديگر و جدايي آنان از يکديگر بوده اسیت.

خواهان با اظهارات منفي بيان شده دربیارۀ اقليیتهیاي نیژادي

اين كاست به روابط سياه با سفيد گفته ميشود ،نه رابطۀ سیياه

موافق بودند ،اظهاراتي نظير« :اگیر سیياه پوسیتان فقیط انیدكي

با سياه يیا سیفيد بیا سیفيد (خسروشیاهي .)12 :6981 ،تمايزهیاي

بيشتر تییش میيكردنید ،بیه انیدازۀ سفيدپوسیتان در رفیاه و

نژادي و قیومي همچیون بسیياري از تقسیيمات اجتمیاعي بیا

آسییودگي مییيتوانسییتند بییه سییر ببرنیید» .ايیین رقییم در ميییان

خطوط و تمايزهاي ديگر اجتماعي ،ارتباط نزديک دارند .آنچه

دمییوكراتهییا  29درصیید بییود .پییژوهشهییا نشییان داده اسییت

در اينجا مدّنظر است ،روابط و تمايزهاي نیژادي بیا تمیايزات

رأي دهندگاني كه طرفیدار نامزدهیاي جمهیوري خیواه هسیتند

طبقاتي است؛ زيرا ساخت طبقات و ساخت تمايلهاي نژادي،

بيشییتر از ديگییران احتمییال دارد عليییه افییراد رنگییينپوسییت،

روابط نزديک جامعهشناسیي دارد .درواقیع ،مبیارزات اقیوام و

تعصبات نژادپرسیتانه داشیته باشیند؛ بیراي نمونیه بیر اسیاس

نارضايتي سياهان تلقي میيكنید

(2014:5-15
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پژوهش مركز تحقيقات پيو ،تقريباً از هر پنج جمهیوريخیواه

بزرگ ترين دستاورد مبارزۀ سياه پوستان براي عیدالت در طیول

يک نفر م الف روابط عاشقانه بين نژادهاي م تلف است ،در

تاريخ ،رياست جمهوري بارا اوباما است .در طول انت ابیات

حالي كه اين رقم در ميان دموكرات ها يک از هر  28نفر است

رياسییتجمهییوري  2008امريکییا وي بییا اكثريییت آراع بییه

(.)Isensee, 2010:172-162

رياست جمهوري انت اب شد و بدين ترتيب نهل و نهیارمين

از لحاظ تاري ي ،يکي از سازمان هاي تبعيض نژادي كه در
امريکا ايجاد شد و خشونت زيیادي را برضید سیياهان اعمیال

ر يسجمهور امريکا ،اولیين ر یيسجمهیور سیياهپوسیت ايین
كشور لقب گرفت (اشرف.)63 :6916 ،

كرد «كوكلوس كین» بود كه براي م الفت بیا آزادي بردگیان
به وجود آمد و براي استثمار بيشتر بردگان به نفع سرمايهداران

تبعیض نژادی در نظام قضایی امریکا

گام برداشت .اين خود نتيجۀ زندگي میادي مربیوط بیه اوايیل

بر اساس آخرين آمار ،حیدود  62درصید از كیل جمعيیت

قرن نوزدهم بود و سه بیار شکسیت خیورد؛ ولیي اكنیون نيیز

ا مريکا را سياه پوستان تشکيل مي دهند .در حالي كه حیدود

سرسیی تتییرين دشییمن سییياهپوسییتان و م ییالف هرگونییه

 96/3درصید از كییل بازداشیت هییاي ايین كشییور را شییامل

آزادي هاي مشرو و قانوني و حقوق بشیري طبقیات سیياهان

مي شوند .اگرنه گفته مي شود نرخ جرم و جنايت سیياهان

است .مبارزه بر ضد ستمهیاي رايیجشیده و سینديکاهايي كیه

ا مريکا بيشیتر اسیت و ايین خیود يکیي از علیل زيیادبودن

سياهان را به بردگي ميگرفتند ،در نيمۀ دوم قرن بيسیتم آبیاز

جمعيت زندانيان سياه پوست اسیت؛ برخیورد تبعیيض آميیز

شد .مهم ترين دوران اين مبارزه ،دوران ايجاد يیک جنیبش در

پلییيس و میل موران امنيتییي بییا آن هییا  ،بازداشییت ،بییازجويي،

امريکا براي حمايت از حقوق سیياهان اسیت كیه بیراي رفیع

محاكمه و تفسير قانون نيز يکي از علیل افیزايش جمعيیت

تبعيض ايجاد شد .جنبش حقیوق میدني امريکیا بیا تصیويب

آن هییا در زنییدان اسییت .بییر اسییاس آمییار در سییال

قانون حقوق مدني  1964كه تبعيض در است دام ،اتحاديه هیاي

پيش بيني مي شود حدود  6/2درصد از كل جمعيیت میردان

كار و محيطهاي عمومي را ممنو ميكرد ،به اوج خود رسيد.

سياه پوست امريکا و  6/2درصد از كل جميت میردم التیين

امريکاييان آفريقايي تبار ،انگيزش زيادي در طول جنبش حقوق

اين كشور در زندان هسیتند ،در حیالي كیه ايین ميیزان در

مدني امريکا كسب كردند .در آستانۀ اين جنبش بود كه مارتين

( خبرگیزاري فیارس،

لوتركين

جمعيت سفيدپوستان  6/1درصید اسیت

2013

س نراني «من يک رويا دارم» خیود را ايیراد كیرد و

 .)6939/9/96اگرنه تيراندازي پلیيس بیه ديگیر شیهروندان

حقییوق سياسییي و اقتصییادي ،خيلییي زود بییراي سییياهپوسییتان

امريکايي نيیز انجیام شیده اسیت؛ وقیو ايین اقیدام عليیه

تضمين شد .بعد از لغو بردهداري و كشمکشهاي فراوان براي

آفريقايي تبارها و به ويژه مردان سياه پوست در داخل امريکا

رفع تبعيض گام برداشته شد .دورۀ نهیارم ،دوران بیاروري از

با توجه به درصد جمعيت آن ها در اين كشور ،كیه نسیبت

حقوقي محسوب ميشد كه در دورۀ قبل به آنها داده شده بود

كمتري را در مقايسه بیا سفيدپوسیتان بیه خیود اختصیام

و اين دورانها اين نکته را به نهن كانون قدرت امريکا متبیادر

داده اند ،به مراتیب بيشیتر و مشیهودتر اسیت .ايین تبعیيض

كردنیید كییه نقییش فعییال ايیین گییروه بییه حاشییيهرانییدهشییده،

نژادي ساختارمند در تاريخ بیرده داري ا مريکیا و نيیز ابیزار

فراموشنشدني و روز به روز در حال گسترش است .درنهايت

به كارگرفتیه شیده بیراي ضیعيف و فقيیر نگیه داشیتن قشیر

اينکه راه آزادي ،راه دموكراسي را هموار ميكند .نمونۀ بارز آن

سياه پوست و جداكردن آن ها از طبقات متوسط به باال ريشه

اينکه در سال  2000حدود  8396صاحبمقام سیياهپوسیت در

دارد (.)Hayoun, 2014: 7-14

اياالت متحده وجود داشت .در اين مورد بیه عقيیدۀ بسیياري،
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تبعیض نژادی در نظام اقتصادی

نسبت به  6تا  1درصد كاهش يافته است (صفايي.)2 :6939،

فاصیلۀ طبقیاتي و افیزايش شیکاف ثیروت در جامعیۀ امريکیا
بهنوعي با رن

پوست افراد گره خورده است .درواقع ايیاالت

تبعیض نژادی در اجرای قوانین

متحده كشوري است كه توزيیع ثیروت و خیدمات در آن بیر

سفيدپوستان ،قضات و پليس ،قوانين در امريکیا را بیهگونیهاي

انجام ميشود .سفيدپوستبودن به خیودي

تفسير ميكنند كه رگیههیايي از تبعیيض نیژادي در آن وجیود

خود عاملي براي برخورداري هرنه بهتر از امکانات و سياه يیا

دارد .ملموران امنيتي امريکا و پليس هاي اين كشور در اجیراي

سرخبودن ،دليل ناموجهي براي فقر و محروميیت از امکانیات

قانون نگاهي بدبينانه و تبعيضیي دربیارۀ سیياهپوسیتان دارنید.

تلقي ميشود .اين امر باعث شده است نهرۀ فقیر و نیابرابري

بسياري از اقدامات امنيتي و بازرسيهیاي پلیيس معطیوف بیه

بيشتر از اينکه مسللهاي اقتصادي صرف قلمداد شود ،بیه مثابیه

جامعیۀ سییياهپوسییتان اسییت .ايسییت و بازرسییي نيییز از ديگییر

موضوعي سياسي -فرهنگي نمايیان شیود .تبعیيض عليیه ايین

سياستهاي تبعيضآميز پليس امريکا در قبیال سیياهان اسیت.

اقشار در جامعۀ امريکا ،نمادي از نبود عدالت اجتماعي در اين

گزارشهاي منتشرشده نشان میيدهنید در سیال  2011پلیيس

كشیور اسیت .نییرخ بيکیاري بیاال ،ميییانگين حیداقلي درآمیید،

نيويور  388هزار نفر از كساني را متوقیف كیرده اسیت كیه

بي خانماني ،افزايش فقر و ساير مؤلفه هیا ،همگیي عی میي از

نزديک به  81درصید آنهیا سیياهپوسیت و يیا میردان جیوان

اوضا نابسامان معيشتي رنگين پوسیتان امريکیا اسیت كیه بیه

اسپانيايي بودهاند .دليل جسارتيیافتن میلموران پلیيس امريکیا

منبعي از بيثبیاتي و آشیوب در ايین كشیور تبیديل میيشیود

براي انجام ننين اقداماتي اين است كه به آنهیا آمیوزش داده

 .)Joseph,جنییبش اشییغال والاسییتريت و

شییده اسییت بايیید بپذيرنیید تمییام مییردان سییياهپوسییت صییرفاً

جنییبشهییاي آزاديخواهانییۀ سییياهان در گذشییته و امییروز،

جنايتکاراني خشن هستند .ايین اعتقیاد را رسیانههیا در سیطح

نشان دهندۀ ميزان نارضايتي از وضعيت اقتصیادي و اجتمیاعي

امريکا و نيز فرهن

اين كشور ترويج دادهاند و در برنامههیاي

رنگين پوستان در جامعۀ امريکا است؛ براي مثال ،ازدسیتدادن

آموزشي نيروهاي پلیيس نيیز گنجانیده شیده اسیت (

مالکيت منزل در ميان آفريقا  -امريکايي ها شديدتر از هر قشر

.)2009: 720-732

اساس نژاد و رن

(2009: 750-765

Joseph,

و طبقهاي در امريکا است .در سال  2011و در ابتیداي بحیران
اقتصادي 36/6 ،درصد از آفريقا  -امريکاييها و  36/1درصید

تبعیض نژادی در نظام فرهنگی

از امريکايي -التينيها صاحب خانه بودند كه بعید از گذشیت

رسانه هاي جمعي در اياالت متحدۀ مريکیا همیواره جلیوهگیاه

ننیید سییال در سییال  2013ايیین نسییبت بییه  39/1از آفريقییا -

تبعيض و بيعدالتي عليه اقوام و پيروان اديان ديگیر بیودهانید.

امريکايي ها و  31/1درصد از امريکايي-التيني ها كاهش يافتیه

اگرنییه دسییتگاه رسییانهاي در امريکییا ،مجییري سياسییتهییاي

است .با نگاهي به وضعيت سفيدپوستان در اين زمينیه ،ميیزان

امپرياليسییتي و اسییتعمارگرايانۀ ايیین كشییور اسییت و اقییدامات

اختیف را مي توان دريافت .در حالي كه در سال 63/1 ،2011

ضدحقوق بشیري ايین رسیانههیا بیه ننید دهیۀ گذشیته بیاز

درصد از سفيدپوستان ،منزل داشتهاند؛ در سال  2013اين آمیار

ميگردد؛ در سال گذشتۀ ميیدي نيز نندين اثر عليه مسلمانان

به  62/2درصد كاهش يافته است .همانگونه كه آشکار اسیت

و سییياهان توليیید شییده اسییت (صییادقي .)668-638 :6981 ،ايیین

وضییعيت سفيدپوسییتان در ايیین زمينییه بسییيار بهتییر از اقشییار

اقدامات ،كه در نارنوب پرودۀ كین اسیمهراسي در اياالت

رنگين پوست است كه در ركود اقتصادي شديد تنها  6درصید

متحییده پيگيییري مییيشییود ،باعییث شییده اسییت مسییلمانان و

خانۀ خود از دست دادهاند؛ ولي در ميیان رنگیينپوسیتان ايین

سياهپوستان امريکايي در مقايسه با سیاير اقليیتهیاي دينیي و
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رويکردي جامعهشناختي به جنبش اجتماعي سياهان در آمريکا (تحليل ريشهها ،روندها و پيامدها)

نژادي ،آسايش و رفاه به مراتب كمتري داشته باشند .همچنين

متحده گفته ميشود كه هدف آنهیا پايیاندادن بیه تفکيیک و

نرخ بيکاري بیراي سیياهان و آسیيايي هیا ،كیه اقليیت نیژادي

تبعيض نژادي عليه امريکاييهاي سیياهپوسیت و برخیورداري

محسوب مي شیوند و عليیه آن هیا تبعیيض نیژادي رواج دارد،

سياهان از حق رأيدادن در قانون اساسي بود .ايین جنیبش در

باالتر از سفيدپوستان است .نیرخ بيکیاري ايین اقليیت هیا 69

سالهاي  1955تا  1968در جنیوب امريکیا فعاليیت داشیت و

درصد است ،در حالي كه دربارۀ سفيدپوستان ،نرخ بيکاري بیه

ماهيت خود را بهطور عمده از مبارزات مقاومت میدني گرفتیه

كمترين ميزان خود يعني  6درصد رسيده اسیت .مطیابق آمیار،

است .بين سالهاي  1955و  1968اقداماتي نیون تظیاهرات،

سياهان متقاضي وامهاي خوداشتغالي براي دريافت وام بايید 9

خشونت ،پرهيز و نافرماني مدني باعث ايجاد شیرايط بحرانیي

برابر سفيدپوستان تیش كنند و اين خیود نشیان میي دهید در

ميان فعاالن مدني و مقامات دولتي شد .مقامها ،صاحبان صنايع

ارا ۀ خدمات بانکي و تسهيیت وام و ...نيز بیهنیوعي تبعیيض

و شركتها و تشکل ها در هر سیه سیطح فیدرال ،كشیوري و

نژادي اعمال ميشود (خبرگیزاري تنسیيم .)2 :6932 ،دليیل اصیلي

محلي ،مجبور بودند بیفاصله به اين شرايط ،كه منعکسكننیدۀ

وجییود تبعییيضهییا در امريکییا نسییبت بییه سییياهان در تییاريخ

بيعدالتي عليه امريکاييهاي آفريقاييتبار بیود ،واكینش نشیان

بردهداري نهفته است .از زمیان لغیو بیردهداري پیس از جنی

دهند (مؤسسیۀ مطالعیات امريکیا .)2 :6939 ،دسیتاوردهاي قیانوني

داخلییي امريکییا ،سییاختار قییدرت سییرمايهداري سفيدپوسییتان،

عمده در طول اين دوره از جنبش حقوق مدني 6عبارت بودند

قوانيني را اجرا كرده است كه با هدف ضعيفكردن امريکايي-

از  :تصويب قانون حقوق میدني در سیال  1964كیه هرگونیه

آفريقاييهیا و جنايتکیار نشیاندادن آنهیا طراحیي شیده بیود

تبعيض بر اساس نژاد ،رن  ،مذهب ،يا اصالت ملیي در امیور

(.)Hayoun, 2014: 25-13

است دامي و حضور در اماكن عمومي را ممنو اعیم ميكیرد،
قانون حیق رأي در سیال  1965كیه حیقّ رأيدادن را احيیا و

روندهای شکلگیری جنبش سیاهان و ساختار فرص هۀای

محافظت ميكرد ،قانون خدمات مهاجرتي و تابعيیت در سیال

سیاسی

 1965كه بهطرز در خور توجهي مهاجرت بيراروپاييها را بیه

هر جنبش هنگامي كه توسیعه میييابید معمیوالً فرصیتهیاي

امريکا افزايش داد ،قانون معامیت مسیکن منصیفانه در سیال

سياسي براي خودش خلق ميكند و اين فرصتهیاي سياسیي

 1968كه هرگونه تبعيض در معامیت خريد يا اجیاره مسیکن

خلق شده ،زمينه را براي ساختارهاي بسيجكننده فراهم ميآورد

را ممنو اعیم مي كرد ،امريکايي هاي آفريقاييتبار در جنیوب

تا جنبش اعضاي جنبش را بسیيج كنید و كینش جمعیي را در

كشور دوباره به سياست راه يافتند و جوانهاي بسياري از ايین

دورههاي اعتیرات برانگيیزد (راش)613 :6938 ،؛ بیراي نمونیه،

جنییبش الهییام گرفتنیید

 .)Isensee,در تییاريخ 2

رأي ديوان عالي در سال  6311عليه تبعيض در آمیوزش ايین

دو يۀ  ،1964جانسون ،قانون حقوق میدني را امضیا كیرد كیه

فرصت سياسي ايجادشده ،ظرفيیتهیا و زمينیههیاي جديیدي

هرگونه تبعيض بر اساس نژاد ،رن  ،مذهب ،جنس و يا مليت

براي بسيج و سازماندهي ايجاد كرد (نش و اسیکات.)213 :6988 ،

را در ت صيص فرصتهاي شغلي و امکانات رفیاهي عمیومي

درادامییه بییه رونییدهاي ايجادشییده بییراي جنییبش سییياهان و

ممنو ميكرد .با اين اليحه دادستان كل مجاز بود پروندهها را

فراهمشدن زمينه براي بسيج اعضا اشاره ميشود:

بر اساس قانون جديد بررسي كند .همچنين اين قانون ،قیوانين

(2010:170-185

ايالتي و محلي سابق را ،كیه ايین تبعیيضهیا را قیانوني كیرده
جنبش حقوق مدنی امریکاییهای آفریقاییتبار ()1955-1968

بودند ،باطیل میيكیرد (مؤسسیۀ مطالعیات امريکیا .)9 :6939 ،ايین

جنبش حقوق میدني بیه اعتیرات هیاي اجتمیاعي در ايیاالت
Civil Rights Movment

1
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اقدامات ،جنیبش و رسیيدن بیه برخیي اهیداف فرصیتهیاي

شده بودند ،درنهايت براي جايگزين ،دادخواسیت خیود را در

سياسي بودند كه جنبش سياهان از اين فرصتهاي خلیقشیده

دادگاههاي محلي و يا ايالتي توانستند مطر كننید ،هرننید در

اسیتفاده و اعضیاي جنیبش را بیه فعاليیت بيشیتر در وقییايع و

موارد نادري به موفقيت مي رسيدند .اگر تبعيضي در ثبت نام از

حییوادو گونییاگون بسییيج كییرد و آنهییا را بییه كیینش جمعییي

رأي دهندگان رخ مي داد ،مطابق قانون سال  1965دادستان كیل

واداشت (.)Fluck, 2008:10-20

اياالت متحده ،بازرسان فدرال را به محل ثبت نام میي فرسیتاد.
اين عمل ،تلثيرات مثبت سريعي در سرنوشیت امريکیايي هیاي

سلما و قانون حقّ رأی سال

آفريقايي تبیار بیه جیا گذاشیت .در عیرت ننید میاه پیس از

1965

يکي ديگر از فرصتهايي كه براي بسيج سياسي جنبش خلیق

تصويب آن 218888 ،رأي دهندۀ سياه پوست جديید ثبیت نیام

شد ،راهپيمايي سلما تا مونتگمري و قانون حقّ رأي بود .ايین

كردند كه يک سوم آن ها را مسئوالن فدرال پذيرفتند .در عرت

جنبش ،طر بلندپروازانه اي براي ثبت نام از رأي دهنیدگان در

نهار سال ،ثبت نام رأي دهندگان در جنوب بیيش از دو برابیر

سلماي آالباما در سال  1963داشت؛ اما به دليل م الفیت جیيم

شد .مي سي سي پیي بیا  31درصید در سیال  1965بیاالترين

كیر  ،كینتر سیلما ،تیا سیال  1965پيشیرفت انیدكي در آن

ميییزان مشییاركت رأيدهنییدگان سییياه را داشییت و تعییدادي از

حاصیل شیده بیود .پیس از دعیوت از سیاكنان محلیي بیراي

رهبران سياهپوست نيز به مقامیات دولتیي برگزيیده شیدند .در

به سلما آمد و نندين راهپيمايي برگیزار و او

سال  1969ميزان مشاركت رأي دهندگان سياه پوست در ايالیت

به همراه  218تظاهرات كنندۀ ديگر دستگير شد .راهپيمیايي هیا

تنسي  32درصد ،در آركیانزاس  33درصید و در تگیزاس39 ،

ادامه يافت و با برخوردهاي خشونتآميز پليس مواجه شد.

درصد بود .سياه پوستان با به دست آوردن حقّ رأي ،نشم انیداز

همکاري ،كين

هشت روز پس از اولين راهپيمايي ،ر يس جمهور جانسون

سياسي جنوب را تغيير دادند (صفايي.)1 :6939 ،

در برنامهاي تلويزيوني براي حمايت از اليحۀ حقّ رأي ،كیه او

رويدادهاي فوق نشان ميدهند جنبش سياهان ،ميان اهداف

به كنگره فرستاده بود ،حضور يافت و گفیت :اگرنیه میا ايین

فردي و اهداف جنبش همنوايي ايجاد كرد تا در فرصیتهیاي

اليحه را به مجلس فرستاديم؛ مبارزه هنوز تمیام نشیده اسیت،

سياسییي مناسییب بییا برجسییتهسییازي نارضییايتيهییا و بییا

آنچه در سلما اتفاق افتاد ،ب شي از يک جنبش بسيار بزرگ تر

عیمتگذاري حوادو و وقايع در نهنيت اعضیاي جنیبش در

است كه در هر ب ش از دولت امريکا گسترش میي يابید .ايین

فرصتهاي مناسب ،توان بسيج و اعتراتهیا را داشیته باشید.

تیش سیياهان امريکیا بیراي برخیورداري از نعمیت زنیدگي

حادثۀ فرگوسن يکي ديگر از وقايعي بود كه هواداران خیود را

امريکايي است .هدف آن ها بايد هدف ما نيز باشد؛ زيیرا تنهیا

به اعترات واداشت؛ با اين حال ،جنبش بیه برخیي از اهیداف

سياهان نيستند؛ همۀ ما هستيم كه بايد بر تعصب و بي عیدالتي

خیود دسیت يافیت ( .)Gaines, 2007: 40-50همچیون شیرايط

(Gaines, 2007: 50-

سياهان در آفريقاي جنوبي پس از آپارتايد ،در جامعیۀ امريکیا

 .)65جانسون قانون حقّ رأي را در تاريخ  6آگوست  1965بیه

نيز پس از دهۀ  1960تاكنون نيز وضعيت زنیدگي بسیياري از

امضا رساند .در سال  1965ماليات أخذ رأي ،آزمون خواندن و

امريکايي -آفريقاييها بهتر شده است؛ با ايین حیال ،حیوادو

نوشتن و ساير آزمون هاي فردي رأي دهندگان به حالت تعليیق

فرگوسن نشان دادند سياهان ،خواهان رفع كامل تبعیيضهیاي

در آمد و نظارت دولت فدرال بیر ثبیت نیام رأي دهنیدگان در

نژادي ،اقتصادي ،قضايي ،فرهنگي و داشتن حقوق مسیاوي بیا

اياالتي ،كه اين آزمون انجام میي گرفیت ،مجیاز شیناخته شید.

سفيدپوستان و بهحسیابآمیدن شیهرونداني بیا حقیوق كامیل

امريکاييهاي آفريقاييتبار كه از ثبت نیام بیراي رأيدادن منیع

شهروندي هستند.

فلجكننده بلبه كنيم و اين كار را ميكنیيم

رويکردي جامعهشناختي به جنبش اجتماعي سياهان در آمريکا (تحليل ريشهها ،روندها و پيامدها)

جنبش وال استری

و ساختار فرص

ائتالف
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والاستريت ،كه در ظاهر نندان ديیدني نيسیت ،تییش بیراي

به ساختار فرصت سياسي با اتکا به زمينههاي عينیي نیون ميیزان

احياي دموكراسي اصيل و واقعي در اهداف ايین جنیبش بیود.

باز يا بستهبودن ،دسترسي به متحدان بالقوه و وضعيت اسیتراتژيک

اين نکته ،مهمتر از هر مبحثي ،در جنیبش والاسیتريت اسیت.

متحدان بالقوه و منازعات گیروههیاي م تلیف و نارضیايتيهیاي

مطالعات متعدد نشان مي دهند كساني كه در شهرهاي م تلیف

موجود در جامعه بايد توجه كرد .هر جنبشي براي ادامۀ فعاليیت و

امريکا ،در ايین اعتیرات هیا شیركت كردنید ،بيشیتر از طبقیۀ

حمايت هوادارن به دنبال خلق فرصت است تیا بیا فرصیتهیاي

متوسط بودند كه بيشتر از فقر يا بيکاري ،انگيزۀ آن ها اعترات

ايجادشده در صدد بسيج منابع خود برآيد و ايجیاد كینش جمعیي

به بيعدالتي در جامعۀ امريکیا و البتیه مهیمتیر از آن ،احيیاي

نمايد .تارو نيز معتقد است دورههیاي اعتیرات ،نقیش مهمیي در

دموكراسي واقعي در عرصۀ سياست بیوده اسیت؛ بیه عبیارت

جنبشها دارند .جنبشهاي اجتماعي بهطور فردي رخ نمينمايند؛

ديگر ،آن ها بیه دنبیال بازگردانیدن تصیميمگيیري اساسیي بیه

بلکییه ب شییي از يییک مییوج نییاآرامي هسییتند كییه بییا وقییايع

منت بان واقعي خود بودند (سميعي و ميرالیي .)69 :6939 ،بیه هیر

پيشبينيناپذير تسريع و با تغيير در سیاختارهاي فرصیت سياسیي

روي ،جنبش سياهان بهخوبي از اين فرصت سياسیي توانسیت

تسهيل ميشوند (مشيرزاده.)668 -638 :6986 ،

استفاده كند و بیا ايجیاد سیازواري مشیتر ميیان گیروههیاي

يکي از مهم ترين فرصتها و دورههاي اعتراضي ،كه بیراي
جنبش سياهان ايجاد شد ،جنبش وال استريت بود؛ به عبیارتي،
نوعي همنوايي مشتر

م تلف ناراضي به بسيج منابع دست بزند و اعتیراتهیا را از
فرگوسن به ساير ايالتها نيز گسترش دهد.

ميیان ايین دو جنیبش وجیود داشیت.

ناراضيان هر دو جنبش به ساختار ا تیفیي موقیت بیراي بيیان

به قدرت رسیدن باراک اوباما در امریکا

اعتراتها و اهداف جنبش به هم پيوستند .به همیين دليیل در

انت اب بارا

حییوادثي نظيییر فرگوسیین فقییط سییياهان نبودنیید؛ معترضییان

خاصي براي امريکايي هاي آفريقیاييتبیار داشیت .بیه قیدرت

سفيدپوست و زنان نيز حضور داشتند .بسياري مشیکل اصیلي

رسيدن اوباما از نگیاه امريکیايي هیاي افريقیايي تبیار ،فرصیت

را در بطن نظام سرمايهداري امريکا ميدانند كه يک وجه آن به

سياسي مناسیبي بیراي فعاليیت جنیبش سیياهان بیود .از نظیر

ناراحتي مردم از حکومت امريکا و ب ش ديگر هم به موضو

جنبش ،سیاختار فرصیت سياسیي ايجادشیده ،زمينیه را بیراي

خام نژادپرستي و ساختارهاي تبعيضآميزي بازميگیردد كیه

رسيدن به اهداف جنبش ،كه عبارت بود از ايجاد برابري ميیان

در نظام امريکا وجود دارد .جنبش والاستريت در اعترات بیه

سياهان و سفيدپوستان ،به صورت رسیمي و نهیادي بیا قیانون

مسییا لي همچییون نابسییامانيهییاي اقتصییادي ،قییدرت و نفییون

فراهم ميكرد .به همين دليل زماني كیه اوبامیا ر یيسجمهیور

شركت هاي بزرگ ،نابرابري اجتمیاعي ،تبعیيض عليیه زنیان و

امريکا شد ،جشن و شیادي تقريبیاً در ميیان بيشیتر امريکیايي

جن هاي خاورميانیه انجیام شید .مسیا لي كیه نیهتنهیا بیراي

آفريقاييها شکل گرفت .اگرنه اين خوشحاليها و شاديها با

ب شي از مردم امريکیا ،سفيدپوسیتان و

واقعيت پس از آن به سیردي و خاموشیي گیرايش پيیدا كیرد

زنان و سیاير اقليیتهیا بیود ( .)Fluck, 2008: 12-25در ننیين

(مؤسسیییۀ مطالعیییات امريکیییا )1 :6939 ،تنهیییا جنبیییۀ مشییی ص

شرايطي است كه قتل نوجواني سياهپوست ،بار ديگیر فرصیت

رياستجمهوري اوباما اين است كه وي ميخواسیت بیر يیک

سياسي الزم را بیراي اعتیراتهیاي ناراضیيان امريکیا فیراهم

نظام بزرگ انساني بدون توجه به رن

پوسیت و يیا جنسیيت

ميكند .عیوه بر سياهان ،سفيدپوستان ،زنان و ساير اقليیتهیا

افراد جامعه حاكميیت داشیته باشید؛ امیا سیاختار نژادپرسیتانۀ

اقتصادي امريکا اعترات ميكننید

نهادينهشده در نظام اقتصیادي و سياسیي امريکیا بیا انت ابیات

كه باعث ايجاد بيعیدالتي و تبعیيض در جامعیۀ امريکیا شیده

تغيير نمي كند .نهتنها يیک انت ابیات؛ انت ابیات متعیددي نيیز

است ( .)Barton, 2014: 10-20درواقع ،مسللۀ اساسي در جنبش

ن واهد توانست اين نظام را تغيير دهد .دليل اصلي اين امر نيز

سياهان؛ وجه مشتر

نيز به ساختارهاي سياسي

اوباما بیراي رياسیتجمهیوري امريکیا ،معنیاي

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)66شماره دوم ،تابستان 6936
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در تاريخ بردهداري نهفته است .از زمان لغو بیردهداري پیس از

است وقتي مالک ،جان خیود را در خطیر ببينید ،دليلیي نیدارد در

داخلي امريکا ،ساختار قدرت سرمايهداري سفيدپوستان،

استفاده از سی ترديد كند .بر اساس همين قانون اگر ش صي بیا

قوانيني را اجیرا كیرد كیه بیا هیدف ضیعيفكیردن امريکیايي

ننين شرايطي مواجه شود و به تيرانیدازي اقیدام كنید ،مصیونيت

آفريقاييهیا و جنايتکیار نشیاندادن آنهیا طراحیي شیده بیود

قضايي خواهد داشت .اين قانون با ديد نیامطلوب سفيدپوسیتان و

(صفايي.)1 :6939 ،

نيروهاي پليس به مردم سياهپوست ،بیه قتیلهیايي در سیال 2013

جن

منجر شد كه نماد زنیده بیودن نژادپرسیتي در جامعیۀ امريکیايي و
تحلیل علل گسترش جنبش سیاهان و پیامدهای آن

نيروهاي امنيتي و پليس است .همان گونه كه بارا اوبامیا ،ر یيس

تيراندازي هاي پليس امريکا عليه امريکايي هاي سياهپوست ،كه

جمهییوري ايییاالت متحییده در سییال  2013دربییارۀ قتییل «ترايییون

به تظیاهرات اعتراضیي هیزاران نفیر منجیر شید ،نمونیههیاي

مارتين» بيان كرد ،تقريباً تمامي سیياهپوسیتان امريکیا ،تجربیۀ تلیخ

واضحي از تبعيض نژادي است كه درون نظام قضیايي امريکیا

برخورد شکاكانه و نامناسب میلموران امنيتیي را تجربیه كیرده انید

نهادينه شده است .نظیام آموزشیي نيروهیاي پلیيس امريکیايي

(.)Bonnet, 2014: 2-9

بهگونهاي طراحي شد تا اين باور را در آنها بیه بیاوري قلبیي

از هر پانزده مرد سياهپوست ،يک نفر زنداني میيشیود كیه

تبديل كند كه تمامي مردان سیياهپوسیت ،جنايتکیار هسیتند و

اين رقم براي سفيدپوستان  6بیه  686اسیت .بیر اسیاس آمیار

حتي بدون هيچ دليلي به آنهیا میيتیوان شیليک كیرد .حتیي

قضايي امريکا از هر سه سیياهپوسیت 6 ،نفیر احتمیال دارد در

انت اب اوبامیا بیراي رياسیتجمهیوري امريکیا نيیز سیاختار

طییول عمییرش بییه زنییدان بییرود .پلییيس سییه برابییر بيشییتر از

نژادپرستانۀ نهادينهشده در نظام اقتصادي و سياسیي امريکیا را

سفيدپوستان به سياهپوستان و التينوها سوعظن دارد و آنهیا را

نتوانست تغيير دهد و در سال  2012سياهان ،بيشترين قربیاني

تفتيش مي كند .آفريقايي -امريکايي ها دو برابر بيشیتر احتمیال

پليس بودند (.)Bonnet, 2014: 1-7

دارد كه دستگير شیوند و نهیار برابیر بيشیتر از سفيدپوسیتان
تحت خشونت پلیيس قیرار میيگيرنید .ايین میورد حتیي در

نهادینهشدن خشون

علیه اقلی های نژادی

مدارس نيیز ديیده میيشیود؛ بیهعنیوان مثیال ،دانیش آمیوزان

خشییونت عليییه سییياهپوسییتان نییهتنهییا در برخییورد پلییيس؛

سياه پوست بيشتر از سفيدپوستان تنبيه س ت ميشوند .همیين

به شکلهاي م تلف در قوانين و سازمانها و نهادهاي م تلف

موضو باعث شده است بسياري از دانشآموزان سیياهپوسیت

امريکا نيز نهادينه شده است .سفيدپوسیتان ،قضیات و پلیيس،

از سن كم با سيستم قضايي امريکا برخورد پيدا كنند .هرننید

قوانين را در امريکا بهگونهاي تفسير ميكنند كیه رگیههیايي از

سياهپوستان  66درصد از جمعيت نوجیوان امريکیا را تشیکيل

تبعيض نژادي در آن وجود دارد .ملموران امنيتي امريکا و نيرو

مي دهند؛  93درصد از پرونده هیاي آنهیا وارد رونید قضیايي

پليس اين كشور در اجراي قانون ،نگیاهي بدبينانیه و تبعيضیي

ميشوند و  18درصد از آنها به زندان بزرگساالن انتقیال داده

دربییارۀ سییياهپوسییتان دارنیید .بسییياري از اقییدامات امنيتییي و

ميشوند .اين موضیو دربیارۀ زنیان سیياهپوسیت نيیز صیدق

بازرسيهاي پليس معطوف به جامعۀ سياهپوستان است .قیانون

ميكنند .زنان سياهپوست سیه برابیر بیيش از سفيدپوسیتان بیه

«دفا مرگبار» از مهم ترين قانونهايي است كه افراد معمولي و

زنداني ميروند .در مقايسۀ تفاوت ميزان بيخانماني و فقیر در

نيروهاي پليس در اجراي آن تبعيض نیژادي اعمیال میيكننید.

ميان سياهپوستان به نسیبت سیفيدپوسیتان در سیال 11 ،2010

براساس اين قانون ،افراد در صورت ورود بدون اجازۀ ش ص يیا

درصد از آفريقاييتبارهاي امريکا توانستند خانهاي از آن خیود

اش اصي به ملک و يا وسيلۀ نقليۀ خود و حملۀ شی ص متجیاوز

داشته باشند كه اين رقم براي سفيدپوسیتان  63درصید اسیت

از خود به صورت مسلحانه مي توانند دفا كنند .در اين قانون آمده

(.)Bonnet, 2014: 5-20
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جدول  -1میزان کشتههای سیاهان ،بیکاران و زندانیان در ده شهر امریکا
درصد

درصد

زندانیان

بیکاران

سیاهپوس

سیاهپوس

تعداد کشتهشدگان در هر یک
میلیون نفر سیاهپوس

جمعی

تعداد کشتهشدگان از تاریخ

سیاهپوس

 0222تا 0214

نام شهر

1/1

%26

688

316/311

668

شيکاگو

2/6

%68

21

613/816

89

نيويور سيتي

2/8

%92

92

611،336

33

بيرمنگام

9/2

%28

28

929،331

31

واشينگتن

1/6

%91

38

936،661

628

آريزونا

9/3

%26

98

931،112

61

بالتيمور

1/6

%63

12

183،186

86

ممفيس

9/3

%98

11

192،896

83

داالس

2/1

%22

98

931،112

13

بالتيمور

6/3

%93

18

62،969

98

تالسا

منبع :مؤسسۀ مطالعات امريکا

يافتههاي پژوهش بر اساس جیدول  6نشیان میيدهنید در

تجربۀ تلخ برخیورد شیکاكانه و نامناسیب میلموران امنيتیي را

جامعۀ امريکا ،تبعيض هاي سیاختاري و نهادمنید نیژادي ميیان

تجربه كردند .بر اساس گیزارش منتشرشیدۀ «جنیبش مردمیي

سياهان و سفيدها وجود دارد .نرخ فقر براي سیياهان در سیال

مالکوم ايکس» ،سیازمان ضید نژادپرسیتي در میاه میي ،2013

 21 /3 ،2004درصد و براي سفيدپوسیتان  62/3درصید بیوده

ت مين زده مي شود در سال  2013در هر  96ساعت پليس يیا

است 21 .درصد سياهان توانسیتهانید منصیبهیاي شیغلي بیه

نيروهاي امنيتي ،يک امريکايي را كشیتهانید .در حیالي كیه بیر

اصطی يقه سیفيد در امريکیا را از آن خیود كننید .اميید بیه

اساس گزارش هاي قبلي اين سازمان ،تا قبیل از جیوالي سیال

زندگي براي سیياه پوسیتان در سیال  38۰8 ،2008بیوده اسیت

 ،2013هر  36ساعت يک سياهپوست در امريکا كشته ميشید.

(قاسمي .)2: 6939 ،اميد به زنیدگي سیياهپوسیتان در مقايسیه بیا

بر اساس همين گزارش 36 ،درصد از كساني كه بیا اسیلحه و

سفيدپوستان امريکايي و اروپايي هميشه  1تا  3سال كمتر بوده

يا شوكر پليس كشته شدهاند ،سياهپوست بودند و اين در حالي

است .ميزان ناقي ،ديابت و بيماريهاي ديگر در سياهپوسیتان

اسیت كییه سیياهپوسییتان در ايین مییدت ،تقريبیاً  62درصیید از

باالتر از ميزان متوسط آن براي سفيدپوستان است .ميزان مرگ

جمعيیت امريکییا را تشییکيل مییيدادنیید (اشییرف.)68-61 :6916 ،

و مير سياهپوستان از ساير افراد در امريکا بيشتر است و ابتی به

سال هاست تبعيض نژادي بر كل جامعۀ امريکیا سیايه افکنیده

سرطان در سياهان 68 ،درصد بيشتر است .ايدز يکي از داليیل

است .يک مصداق اين میدعا ايین اسیت كیه میلموران پلیيس

مهم مرگ و مير در سياهان است و  18درصد از افراد مبتی بیه

سياهپوست در نيويور زماني كه ساعت كاريشیان بیه اتمیام

ايدز در امريکا را سياهپوستان تشکيل ميدهند.

مي رسد نگران اين هستند كه مبادا با نزديکشدن بیه میلموران
پلییيس سفيدپوسییت ،زنییدگيشییان را از دسییت بدهنیید؛ زيییرا

فزایندۀ پلیس علیه سیاهپوستان

ميدانند ادارۀ پليس نيويور  ،سياستي را سرلوحۀ خیود قیرار

بارا اوباما ،ر يسجمهور اياالت متحده در سال  2869دربارۀ

ميدهد كه به نظر ميرسد اين باشد« :هنگام نزديیکشیدن بیه

تداوم خشون

قتل «ترايون مارتين» گفت تقريباً تمیامي سیياهپوسیتان امريکیا

يک مرد سياهپوست ،اول شليک كن»

(خبرگزاري فارس.)6939 ،

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)66شماره دوم ،تابستان 6936
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تأثیر جایگاه اجتماعی -اقتصادی در جامعه

نهادينهشدن نژادپرستي در ساختار سياسیي ايین كشیور ،ننید

جايگاه اجتماعي -اقتصادي پايين مانند فقیر ،كمبیود امکانیات

مورد از مشکل هاي موجود در جامعۀ امريکا است .اين میوارد

آموزشي و بهداشتي ،بيشک در كليت جامعه تلثير میيگیذارد.

در سالهاي پياپي بر مردم امريکا فشار آورده است؛ از ايینرو،

در دهههاي اخير ديده شده است نابرابري در ثروت و كيفيیت

تلكيد بر نابرابريهاي اجتماعي -اقتصادي و همبسیتههیاي آن

زندگي بهشدت در اياالت متحده رو به افزايش است .تفیاوت

ازجمله تبعيض نژادي و قومي و تیش بیراي كیاهش شیکاف

در جايگاه اجتمیاعي -اقتصیادي ازجملیه اخیتیف در توزيیع

عميق در جايگیاه اجتمیاعي -اقتصیادي افیراد و گیروههیا در

ثروت ،درآمد و دسترسي به منابع در تمام جامعه ،تیلثير منفیي

اياالت متحده ،تلثيرات مثبت و سیازندهاي بیراي كیل جامعیۀ

ميگذارد .جايگاه اجتماعي -اقتصادي و نژاد و قوميت بهشکل

امريکا در بردارد؛ بهعنوان مثال ،در حالي كه اقليتها بيشیترين

تنگاتنگي در هم تنيدهاند .عیوه بر اين ،جوامع ابلب بهواسطۀ

ميزان كار را در جامعۀ امريکا انجام میيدهنید و سی تتیرين

جايگاه اجتماعي -اقتصیادي ،نیژاد و قوميیت تقسیيمبنیدي و

مشابل را بر عهده دارند؛ كمترين درآمدها را داشته و هيچگیاه

گروهبندي ميشوند؛ بیا ايین حیال ايین گیروههیاي نیژادي و

امنيت شیغلي كیافي ندارنید (سیايت ديیدهبیان .)2 :6939 ،همیين

قوميتي ،ويژگيهاي مشتركي با جوامع در حال توسیعه دارنید:

نابرابريهیاي اقتصیادي در بسیياري مواقیع زمينیهسیاز بیروز

توسعۀ اقتصیادي انید  ،شیرايط بهداشیتي ضیعيف و كمبیود

بزهکییاري ،در ميییان اقليییتهییاي نییژادي مییيشییود .در ننییين

امکانات آموزشي و تحصیيلي .جايگیاه اجتمیاعي -اقتصیادي

شرايطي جنیبش سیياهان ،خواهیان رعايیت و اجیراي قیانون

پايين بارها بهصورت عامل خطر در بسياري از مشکیت ايین

حقوق بشر و تغيير سياسیتهیاي محلیي ،حقیوق و رويیههیا

جوامع

دخيل بوده است( .سايت ديدهبان.)6 :6939 ،

اختیف طبقاتي در جامعیۀ امريکیا ،فشیار میالي ناشیي از
جنی هییاي متیوالي مسییتمر و پرهزينییه بیر ماليییاتدهنییدگان،

هستند و تغيير نهادهاي معيني را در جوامع محلي و منطقهاي،
تغيير روابط قدرت ،تغيير قدرت از پليس به دولت يا جامعه را
عاملي براي رفع تبعيض ميدانند (.)Rameau, 2014: 15-21

نمودار  -0میزان درآمد سیاهان در امریکا به تفکیک دورههای ریاس

جمهوری_ از نیکسون تا اوباما (منبع :سايت ديدهبان)

نمودار  2نشان مي دهد با وجود تیشهايي كه سازمان هاي

نژادي در امريکیا انجیام داده انید ،جامعیۀ امريکیا همچنیان از

مردم نهاد و جنبشهاي اجتماعي براي ريشه كردن تبعيضهیاي

اشکال آشکار و پنهان اختیفها و تعصیبات قیومي و نیژادي
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رنج ميبرد كه اين تبعيضها خود را در قالب توزيع نیامتوازن

نارضايتيها و تفسير وقايع و رويیدادها ،بیار ديگیر هیواداران

ثروت و امکانات متجلي ميكنند .هرنند شايد امروزه از ميیان

جنبش به كینش جمعیي و اعتیرات هیا در جامعیۀ امريکیا را

آفريقاييتبارها ،آسياييتبارها و دركل اقليتهاي نژادي ،افرادي

توانست به تحر

وادارد .وجود تبعيضهاي نژادي ،قضايي و

به موفقيتهاي تحصيلي و مالي در خیور تیوجهي نيیز دسیت

اقتصادي در امريکا ،زمينههیا و انگيیزههیاي بلندمیدت وقیو

يافته باشند؛ وضعيت كلي اين اقليتها نسبت به دهههاي قبل،

حوادثي مانند فرگوسن ،انگيزههاي كوتیاهمیدت فعیالشیدن و

تغيير زيادي نکرده است و آنیان همچنیان بیا ايین تبعیيضهیا

گسترش جنبش سياهان را در امريکا فراهم كردهانید؛ بنیابراين

دست و پنجه نرم ميكنند .اين پژوهشها نشان دادهاند نیژاد از

سياهان امريکا از هر فرصت سياسي ايجادشده استفاده ميكنند

لحییاظ طبقییهبنییدي ،ابلییب تعيییينكننییدۀ جايگییاه اجتمییاعي-

و با اعترات هاي خود سعي در رفع تبعيضهاي موجود عليیه

اقتصادي فرد است.

سياهان در امريکا دارند و تیش ميكنند با دگرگیوني و تغييیر

نتیجه
بر اساس يافتههاي پژوهش ،كیه از آزمیون فرضیيه بیه دسیت
آمدند ،نتيجه گرفته ميشود جنبش سياهان در امريکیا آنگونیه
كه مطالعات پيشين نشان میيدهنید ،جنیبش دگرگیونسیاز بیا

در انديشه ،رفتار ،مناسبات اجتماعي و عناصر جامعه ،موجب
تغيير در روابط قدرت شیوند؛ بنیابراين حاكمیان امريکیا بايید
درصییدد ات ییان سياسییتهییا و راهبردهییايي بییراي كییاهش
تبعيضهاي فردي و اجتماعي باشند .در بير اين صورت ايین
جنبش همچنان فعال است و با هر حادثهاي دوبیاره هیواداران

هدف ايجاد تحول بنيادين در جامعه و يا جنبشهیاي انقیبیي

خود را بسيج ميكند و به كنش جمعي دست خواهد زد.

هدفهاي محدودتري دارند و معموالً در درون نظیام ،مبیارزه

مناب

براندازانه نبوده؛ بلکه جنبشي اصی گراست .ايین جنیبشهیا،
ميكنند ،نه بر ضد نظام سياسي كه خود ب شي از آن هسیتند.
آنها در پي تغيير برخیي جنبیههیاي نظیم اجتمیاعي موجیود
هستند؛ بنابراين جنبش سياهان درصدد تغييیر نگیاه و نگیرش
حاكميت امريکا به سياهان و رفع تبعيضها است .ننانکه نكر
شد ،نارضايتي از عواملي اسیت كیه موجیب جیذب افیراد در
جنبشهاي اجتمیاعي میيشیود .اخیتیف طبقیاتي در جامعیۀ
امريکا ،فشار مالي ناشي از جن هاي متوالي مستمر و پرهزينه
بر ماليات دهندگان ،موجب نابرابريهاي اجتمیاعي -اقتصیادي
در جامعۀ امريکا و درنهايیت بیه تبعیيض نیژادي منجیر شیده
است .در نند سال اخير به قدرترسيدن يک ر یيس جمهیور
سياه پوست و شکلگيري جنیبش وال اسیتريت ،فرصیتهیاي
سياسي الزم را براي فعال نگیهداشیتن جنیبش سیياهان ايجیاد
كرده اند .حضور گسیتردۀ سیياهان در جنیبش وال اسیتريت و
حمايت اوباما از جنیبش سیياهان ،فرضیيۀ پیژوهش را اثبیات
ميكند .در اين رويدادها ،جنبش سياهان در امريکا بیا تعريیف

اشرف ،ا .)6961( .مسیللۀ سیياهان در امريکیا ،قابیل دسیترس
در www.farsnews.com

افريت ،ا .)6983( .نگرش ها در جامعهشناسي سياسي ،ترجمیۀ
ابوالحسني ،ر ،.تهران :نشر ميزان.
پورسعيد ،ف« .)6938( .بررسیي مقايسیه اي انقییب اسییمي
ايران و مصر» ،فصیلنامۀ مطالعات راهبردي ،س ،61
ش  ،2م .638-613

پنییاهي ،م .)6983( . .نظريییههییاي انقیییب( :وقییو  ،فراينیید،
پيامدها) ،تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم
انساني (سمت).

خبرگزاري فیارس .)6939( .امريکیا و تبعیيض نیژادي ،قابیل
دسترس

درwww.farsnews.com

خسروشاهي ،س.ه« .)6981( .مسللۀ سياهان» ،پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعیات فرهنگیي،س  ،1ش ،1م -13
.68
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