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صفحه 8
پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
۱۶ ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۳۲

برده داری از ابتدای شکل گیری مکانی که آن را »آمریکا« 
می نامند، تا ســال 1865 قانونی بود و در این سال به محض 
پایان یافتن جنگ داخلی و با ایجاد ســیزدهمین اصالح در 
قانون اساسی، برده داری در ظاهر لغو شده بود. به این خاطر 
می گوییم در ظاهر که فرهنگ برده داری و برده داری به  اشکال 

دیگر، در این کشور زنده مانده و همچنان برقرار است.
 از میان رئیس جمهور های برده دار در آمریکا، هشت نفرشان 
در حالی که قدرت را در دست داشته اند، برده دار هم بوده اند. 
»جرج واشنگتن« اولین رئیس جمهور آمریکا، کسی است که در 

زمان ریاست جمهوری، برده دار نیز بوده است. »زاچاری تایلور« 
آخرین رئیس جمهوری است که حین ریاست جمهوری، برده دار 
بوده و »اولیسیس اس گراند« آخرین رئیس جمهور آمریکا بود 
که در برخی از مقاطع زندگی خود، برده دار بوده است. »توماس 
جفرسون« با داشتن 600  برده، بیشترین برده را داشته و رتبه 

بعد او را نیز، جرج واشنگتن با 317 برده  اشغال می کند. 
جدول زیر  نام رؤسای جمهور برده دار، شمار برده های آنها 
و اینکه آیا در زمان ریاست جمهوری، برده داشته اند یا نه را 

نشان می دهد.

کند فرار  خودش  از  نمی تواند  یکا  آمر ترجمه: سبحان محقق 

رؤسایجمهوربردهدارآمریکا

توماس جفرسون

»توماس جفرسون« با داشتن 600  
برده ، بیشترین برده را داشته و 
رتبه بعد او را نیز، جرج واشنگتن با 
317 برده اشغال می کند. 

مونرو از انتقال بردگان آزاد شده به 
کشور جدید لیبریا حمایت کرد.

جیمز مونرو

اندره جکسون

جکسون در زمان ریاست 
جمهوری اش، درگیر مجادالت 
زیادی در خصوص بردگی شد.

جرج واشنگتن

 از میان رئیس جمهور های برده دار در آمریکا، 
8نفرشان در حالی که قدرت را در دست داشته اند، 

برده دار هم بوده اند. »جرج واشنگتن« اولین رئیس 
جمهور آمریکا، کسی است که در زمان ریاست 

جمهوری، برده دار نیز بوده است.

جیمز مدیسون

مدیسون طرح توافق سه پنجم را 
پیشنهاد داده بود. بر اساس این 
طرح، از هر پنج برده، سه برده 

مشمول مالیات می شدند.

جان تایلر

تایلر چه در دوران ریاست جمهوری 
خود و چه پس از آن، مدام از برده داری 
و توسعه آن  حمایت می کرده است.

آیادرزمانریاستجمهوریتعدادتقریبیبردگانرئیسجمهوردوره
توضیحاتبردهداشتهاست؟

بله)1789-1797(317جرجواشنگتناول

واشنگتندردوره
ریاستجمهوریخودوپس
ازآن،یکیازبزرگترین

بردهدارانبودهاست.

بله)1801-1809(600توماسجفرسونسوم

بله)1809-1817(100جیمزمدیسونچهارم

مدیسونطرحتوافقسهپنجم
راپیشنهاددادهبود.براساس
اینطرح،ازهرپنجبرده،سه
بردهمشمولمالیاتمیشدند.

بله)1817-1825(75جیمزمونروپنجم
مونروازانتقالبردگان

آزادشدهبهکشورجدیدلیبریا
حمایتکرد.

بله)1829-1837(200آندروجکسونهفتم
جکسوندرزمان

ریاستجمهوریاش،درگیرمجادالت
زیادیدرخصوصبردگیشد.

نه)1837-1841(یکمارتینوانبورنهشتم

نه)1841(11ویلیامهنریهاریسوننهم

هاریسونبهعنواننخستین
فرماندارایالتایندیانا،تالش

کردکهبردهداریدراینایالت
قانونیشود،اماموفقنشد.

بله)1841-1845(70جانتایلردهم

تایلرچهدردوران
ریاستجمهوریخودوچهپس
ازآن،مدامازبردهداریوتوسعه

آنحمایتمیکردهاست.

بله)1845-1849(25جیمزکی.پولکیازدهم
اوبهعنوانیک

رئیسجمهور،ازحقبردهداری
دفاعکردهاست.

بله)1849-50(بیشاز150زاچاریتیلوردوازدهم

نه)1865-1869(8آندروجانسونهفدهم

اوبهعنوانفرماندارنظامی
تنسی،آبراهاملینکلنرا

متقاعدکردهبودکهاینایالت
راازشمولاعالمیهآزادسازی

سیاهانمستثنیکند.
نه)1869-1877(یکاولیسیساس.گرنتهجدهم

 اشاره
پاترسون«  استاد جامعه شناسی  »اورالندو 
دانشــگاه »جان کولز« آمریکا، طی گفت و گو 
با روزنامه »هــاروارد گازته«، اعتراضات جاری 
در این کشــور را مورد بررسی و تحلیل قرار 
می دهد. پاترسون ضمن بر مال کردن جلوه هایی 
از نژادپرستی ساختاری در آمریکا، در انتهای 
بحث خود، نسخه هایی را نیز جهت نجات جامعه 
آمریکا از آفت تبعیض و نژادپرستی می پیچید.

در بــاره اینکه چرا آمریــکا نمی تواند از 
ریشه های نژادپرستی خود فرار کند، پاترسون 
معضل فرهنگی و باقی ماندن فرهنگ برده داری 
در جامعه آمریکا را علت می داند. با هم ترجمه 

این گفت و گو را از نظر می گذرانیم.
سرویس خارجی

دو ســال قبل شــما  در باره پنجاهمین 
سالگرد گزارش کرنر با گازته صحبت کرده اید، 
گزارشی که نژادپرستی جامعه سفید پوستان 
را مورد شماتت قرار داد، و آن را علت بنیادین 
شورش های نژادی سال 1967 می دانست. شما در 
آن زمان گفتید که شاید ما نیاز به گزارش دیگری 
داریم، گزارشی که نگاهی به ریشه های نابرابری 

نژادی در کشور بیندازد. االن چه می گویید؟
-گزارشهااغلبچیزخوبیهستند،اگرماآنها
رادرســتتهیهکنیم.تاکنوندربارهنژادونابرابری
مطالعاتزیادیشــدهودرواقــع،اینیکواقعیت
اســت.درخصــوصتحقیقاتکامــلوغنی،هیچ
کمبــودیوجودندارد.امابازهمنیازهســتکهما
گروهیداشتهباشیمکهنتایجاصلییافتههایاخیر
راگردآوریکردهوعالوهبرآن،نقطهنظراتافرادذی
نفوذرالحاظکند؛افراداینگروهصرفادانشگاهینباید
باشند،بلکه)میتوانند(رهبراناجتماعی،سیاسیو
مذهبیباشند،کسانیکهبتوانندبراساسفکر)خود(
بگویندمااالنکجاهستیموازنظرروابطنژادیدر
آمریکا،بهچهسمتیمیرویم.اینبهخصوصدرحال
حاضروپسازقتل»جورجفلوید«،مهمخواهدبود.
بسیاریازمردمبایدازخودبپرسندکهطینیمقرن
اخیریابیشتر،چهاتفاقیافتادهاست.همانطورکه
ابتدابایدبهشورشهایدهه1960پرداختوسپس،
شــورشهای1992راموردتوجهقرارداد.آیاعنصر
برتریسفیدپوســتانونژادپرستیمزمن،آنقدر
عمیقریشهدواندهاستکهدیگراز)دست(معترضان
)خیابانیکاریساختهنیست(،بلکه)فقط(اصالحات
وتغییراتقانوناساســیمیتواندشــرایطراعوض
کند؟اینیکنقطهنظرافســردهکنندهاســت.من
حسمیکنمکــهدرتظاهرات)جاری(،چیزتازهای

وجوددارد.
-  در این اعتراضات، در مقایسه با اعتراضات 
سال های 1967، 1968 و یا 1992، چه چیز تازه ای  

وجود دارد؟
-یکموردکهحتــیدربارهتظاهرات»رادنی
کینگ«ســال1992نیــزمطابقــتدارد،تفاوت
درترکیبتظاهرکنندگاناســت.انسان...بامشاهده
بخــشاعظمتظاهرکنندگان،کهســفیدپوســت،

اسپانیایی،وآسیاییهستند،یکهمیخورد.بهعنوان
مثال،جالباستوقتیکهپلیسبیرحمانهتظاهرات
مجاورکاخسفیدرادرهممیکوبد،وتظاهرکنندگان
رادریــکجادهبهداممیانــدازد،یکمردجنوب
آســیایی،70نفــرازآنهارادرخانــهخودشجا
میدهد.احســاسمنایناستکهمابیشترشاهد
یکتنوعهستیم،هرچندهنوزهمغالبکسانیکه
ابرازخشممیکنند،آفریقاییتبارهستند.منفکر
میکنماینبهزندگیفعلیماربطمییابد.مردماز
اینکهمیبینندماپسازاینهمهسال،هنوزهمبا
اینمسائلسروکارداریم،ظاهرامیترسند.آنهااین
حسرادارندکهچیــزیدراینمیان،عمیقاغلط
است.آنچهکهدرارتباطبازندگیجاریماترسناک
اســت،ایناستکهنهادهایبنیادیندموکراسیما

موردهجومقرارگرفتهاند...
-  چه شباهت هایی را شما میان اعتراضات 

گذشته و حال می یابید؟
-مخرجمشترک)همهآنها(خشونتوددمنشی
پلیساست.ماایناقداماتوقتلهایبیرحمانهرا
داریم،وماخشم،اعتراضات،کمیسیونها،پیشنهادات
ومــوارددیگرراداریم،پلیسهنوزهمشــیوههای
قدیمیخــودراادامهمیدهد.آنهاقصــدندارندبه
جانانســانهااحترامبگذارند،آنهانسبتبهکسی
وحشــیگریمیکنندکهکمتــراز20دالرجعلی
داشتهاست...همچنین،یکتحولبسیاربددیگری

نیزدرزندگیآمریکاییهارخدادهاست:حبسجمعی.
اینازلحاظتاریخی،بیسابقهبودهومایهشرمساری
است.کشوریکهمدعیرهبریجهانآزاداست،هر
چنــدبخشاعظمجهاناینرایکجوکمیدانند،
درجهانباالترینرقمانســانهارادرزنداندارد:دو
میلیونو300هزارنفر.بالغبر40درصدآنهاییکه
درزندانبهسرمیبرند،سیاهپوستهستند.اینواقعاً
عجیباست،وبخشاعظم)اینتقصیر(بهپلیسو

بازپرسهابرمیگردد.
-  موارد دیگری نیز از بیرحمی های پلیس 
نیز طی سال های گذشته وجود داشته است، اما 
چرا فکر می کنید کشتن جورج فلوید منجر به 
این موج اعتراض ها شده و حتی فرا تر از آمریکا 

هم رفته است؟ چرا اکنون و نه قبل از این، چنین 
اتفاقی افتاده است؟

-نخست،کلماجراتوسطویدئوثبتشدهاست
وخصوصاًالقیدی)پلیسقاتل(،حسبیتفاوتیکامل،
خوارشمردنزندگییکفرد،آنهمبهشیوهایکه
افسرپلیسآنرابهنمایشگذاشتوفلویدراکشت،
)همهرا(بهتزدهکردهاســت.ماویدئوهایمربوط
بهوحشــیگریهارادرگذشتههمدیدهبودیم،اما
اینویدئو)قتلفلوید(رادرســتپسازیکسریاز
قتلهاییکهتوسطپلیسصورتگرفتهبود،دیدهایم
وایناتفاقدرشرایطحساسیرخدادهاست.وقتیکه
منتجلیآنرادرچهرهآنافســردیدمواینکهسه
افسردیگردرپیراموناودرکنارایستادهبودند،انگار
کهاینیکامرمعمولاست،بههاناآرنتوجملهاش
فکرکردم:»پیشپاافتادگیشر«.چیزیراکهآرنت
آنرابسیاروحشتناکیافت،اینبودکهانسانهای
معمولیقادربهارتکابکشتارهایهولناکشوند،و
درپایانهمانروزهمبهخانهبرگردند،بهخانهزیبا
وبهدوســتداشتنیشان،ودرروزبعدهمبرگردند
وکشتارراتکرارکنند.منهمچنینفکرمیکنمکه
اینویدئودرمیانههمهگیری)کرونا(منتشرشد،در
شرایطیکهمردمازبیکفایتیونبودرهبری،احساس

وحشتمیکردند.
-  چه نقشی را ممکن است که این همه گیری 

در موج نا آرامی های جاری بازی کرده باشد؟

-وقتــیکهمانقطهعطفحســاس100هزار
کشتهراپشتسرگذاشتهایم،دراینمرحلهبهیک
رهبرینیازداشــتیمکهترسونگرانیجمعیمارا
مدیریتکند.ماچنینرهبرینداشتیم.مردمواقعاً
نســبتبهآنچهاتفاقمیافتاد،وحشتزدهبودندو
وقتــیگزارشهاییرامیشــنیدندکهمیگفتاگر
رهبریشایســتهتروکمترخودشیفتهایکهفقط
نگرانانتخابشــدنمجددخودشاست،داشتیم،
جانهایزیادینجاتمییافتهاست.ملتدوکوتاهی
بزرگرا،کهباهمبهچشــممیآمدند،دیدند:ازیک
طرف،غایببودنیکسیســتممناسببهداشتی،و
ازطرفدیگر،رهبــریبیکفایت.وقتیکهموضوع
وحشیگریپلیسباانتشــاراینویدئومطرحشد،

مردمپیوندمیانرهبریبیکفایت،قصوردولترفاه
آمریکاییوشورشمجدد،یکیازبدترینجنبههای
جامعهآمریکاییرادیدند:ایدئولوژیبرتریســفید

پوستانونژادپرستی.
-  برتری ســفید پوستان چه ربطی با این 

قضیه دارد؟
-اینکهقتلچگونهانجامشده،بهمانشانمیدهد
کههنوزهمهستهسختایدئولوژینژادپرستانهبرتری
سفیدپوستاناصرار)برماندن(دارد،اینایدئولوژی
بیگانهها،یعنیهرکسیکهسفیدپوستنیست،را
نمیپذیرد.اینایدئولوژیاکنونبهخاطر)نوع(رهبری
درکاخســفید،درحالصعوداست.آنچهراکهمن
میبینم،ایناســتکهدوســنتقویدرآمریکا)با
یکدیگر(رقابتمیکنند.سنتلیبرالی،وسنتیکه
سلطهایبرابرداردوآن،سنتبرتریسفیدپوستان
است،کهبرخاستهازجنوب)آمریکا(بودهوبهسمت
شــمالسفرکردهاســت.میانایندو،تنشواقعی

وجوددارد.
مندرنوشــتههایماســتداللکردهامکهرشد
فوقالعادهایدررفتارسفیدپوستانآمریکایینسبت
بهسیاهانودیگراقلیتهابهوجودآمدهاست.اوایل
دهه1960کهاقلیتیسفیدپوستآشکارامیگفتندما
سیاهانراپستوفرومایهمیدانیم،ولیاکنوننوعی
پذیرشبرابریوجوددارد،حداقلدرنگرشهایآنها.
منهمیشهگفتهامکهممکناست)آنها(یکاکثریت
بزرگبهنظرآیند،ولیهنوز20تا25درصدسفید
پوستانوجوددارندکههنوزنگرشهایبرتریسفید
پوســتانرامیپذیرند.اینهستهسختطرفداران
برتریســفیدپوست،هنوزوجودداردوتشویقهم
شدهاستودرحالتبدیلشدنبهنوعیازجنبش

انتقامجویانهاست.اینکامالًترسناکاست.
-  برای آنهایی که طرفدار برتری سفیدها 
نیســتند، اما شاید نیاز باشــد که نسبت به 
اختالفات نژادی در کشور)آمریکا( بیدار شوند، 
شما دوست داریدکه آنها  در باره مسائل نژادی 

در آمریکا، چه چیزهایی را بدانند؟
-مندوستندارمکهازاصطالح»مردمسفید
پوست«بهعنوانیکاصطالحعمومیاستفادهبکنم،
زیــراهمانطورکهقباًلگفتهام،نکتهویژهایکهدر
ارتباطبااعتراضاتاخیروجوددارد،مشارکتسفید

پوســتاندرآناست،بســیاریازآنهاجوان)نیز(
هستند.عالوهبرآنها،افرادیرامیبینیمکهمیانسال
وبرخینیزسالخوردههســتند.من...فکرمیکنم
آمریکاییهایسفیدپوستازتغییراتنژادیدرطرز
تلفیهایشان،کاماًلعبورکردهاند،واینکهمادرباره
چیــزیبیشاز25درصــدآمریکاییهاییصحبت
میکنیمکهنژادپرســتسختهستند،امامنفکر
میکنماغلبآمریکاییهــادرخصوصنژاد،نگرش

درستیدارند.
اما،جامعهشناســاناســتداللکردهاندهرچند
کهبرخیازسفیدپوســتانممکناستنگرشهای
لیبرالیداشــتهباشند،بسیاریازآنهاآمادگیاینرا
ندارندکهامتیازاتیرابرایتوســعهزندگیسیاهان
بدهند.بهعنوانمثال،یکیازدالیلاینکهچرامردم
درمناطقپســتوکثیفشهرازدحاممیکنند،این
حقیقتاســتکهخانهسازیدرحومهشهر،خیلی
پرهزینهاســت)درآمریکا،حومهشــهرجزومناطق
مرفهنشینمحسوبمیشود(،ویکدلیلبرایآن،
ایناســتکهآئیننامهها،ساختوسازهایمتراکم
رامحدودمیکنند.اینآئیننامههادرتداومدورنگه
داشتنخانهسازیبرایافراددارایدرآمدمتوسطدر
حومهها،بسیارموثرهستند،افرادیکهدرمیانآنها،
ســیاهانبهطورنامتناسبحضوردارند،ازرفتنبه
حاشیهودسترسیبهمدارسخوبمحرومهستند.
جامعهشناسانادعاکردهاندهرچندکهمادررفتارهای

نژادیخود،پیشرفتهایخوبیداشتهایم،ولیآنچه
راکهنداریم،تمایللیبرالهایســفیدپوســتبه
هزینهکردنپولدرجاییاســتکهدرلفظوکالم،

آنرامیگوید.
یکیازجنبههایاساســیمسئلهنژادیآمریکا،
مسئلهتفکیکاســت.جمعیتسیاهپوستاکنون
تقریبابههماناندازهمنفکاستکهدردهه1960
بودهاست.ایننهتنهااساسبسیاریازمشکالتیاست
کهسیاهانباآنهامواجههستند،بلکهجدابودنسفید
پوستانرانیزتوضیحمیدهدوآنراجاودانهمیکند،
سفیدپوستانیکهدرمناطقمسکونیومحیطرشد
خود،سیاهانرانمیبینندویاباآنهاتعاملندارند.این
)قضیه(،ایدهایکهسیاهانرابیگانهمیداندوتعلقی

را)نسبتبهآنهااحساس(نمیکند،تقویتمیکند.
- بسیاری از سفید پوستان این کشور، چه 
چیزی را در باره زندگی و تجارب رنگین پوستان 

فهم نمی کنند؟
-برخــیفهــممیکننــدوبرخــینیــزفهم
نمیکننــد.مــنقطعاتغییــریرادرمیاننســل
جوانترمیبینم.اینصرفاموضوعطرزتلقینیست.
بهاعتقادمن،جوانانســفیدپوســتدرمیانکل
سفیدپوســتان،کمتریننژادپرســتهارادرمیان
خوددارند.آنهاازلحاظنژادی،تســاهلبیشــتری

دارند.
مندراین)قضیه(،عالئمامیدبخشیرادیدهام.
منســابقادرخیابان»تروبریج«کمبریجمیزیسته
ام،وازمیــان)فضاهــای(رینجکمبریجومدرســه
التینمیگذشــتم.منهمیشــهتحتتأثیرتعامل
معمولیمیانکودکانسفیدپوستوسیاهپوستقرار
میگرفتــم،موردیکهبادهههــای1960و1970
خیلیفرقداشــت.اینبهشمانشــانمیدهدکه
بایکیسازیبیشــتر،چهچیزهاییممکنمیشود.
اکنونشــماخیلیازچیزهارادربسیاریازمناطق
دارید،امااینکافینیست.دربسیاریازموارد،آنچه
راکهمیبینید،مدارسجداشــدهاست.واضحاست
وقتیکهباافرادیرشدنکنید،نمیدانیدچطورباآنها
تعاملداشــتهباشیدویاچطورباآنهاپیونددوستی
برقرارکنید.بسیاریازسیاهانازبیحوصلگی)خود(

نســبتبهتعاملباسفیدپوستانیکهدررشدشان،
کمترینتماسراباسیاهانداشتهاند،گالیهدارند.
ایندلیلایناســتکهچرامنبــرنیازبهخالص
شدنازمحلههایکثیفشهرورهاشدنازتفکیک،

تأکیدمیورزم...
- کشور چگونه می تواند به سمت غلبه بر 

تفکیک نژادی پیش برود؟
-موضوعــیکهفوریتداردواکنونبایدبهآن
بپردازیم،قساوتپلیساست.ایننیازبهتفکرعمیق
مجدددربارهســازمانبخشهایپلیسدرسراســر
کشوردارد.منظورایننیستکهماسیاهپوستانرادر
راسپلیسقراربدهیم،زیراهیچمدرکیوجودندارد
کهنشــاندهد،)اینانتصاب(باعثتغییراتشگرف

میشــود.معموالچیزیکهاتفاقمیافتد،ایناست
کهآنهابهسمتگذشــتهمتمایلمیشوندتاثابت
کنندکهپلیسهایســفیدپوستپلیسهایخوبی
هستند...آنچهموردنیازاست،ایناستکهفرهنگ
پلیسموردبازبینیکاملقراربگیردواینتمایلرا
درآنها)نیروهایپلیس(ازبینببریمکهجوامعمحل
خدمتخودراجوامعدشمنبدانند.اینموضوعخیلی
فوریتدارد،زیرارفتارخشنپلیسدرحالهمهگیر
شدناست.اگراقدامیانجامنگیرد،بهمحضاینکه
تظاهراتپایانیابد،نیروهایپلیسبهســرعتباز
خواهندگشت،وآنچهراانجاممیدهندکههمیشه

انجاممیدادهاند.
همچنین،مانیازداریمکهدرقبالنرخهایباالی
زندانیهاکاریبکنیــم.منازرئیسجمهور]باراک[
اوبامــاقویاحمایتکردهام،امافکرنمیکنمکهاوبه
قدرکافیدراینبارهکارانجامدادهباشــد.الزماست
کهمابهتالشهایخــوددرخصوصکاهشاندازه
جمعیتزندانیان،ادامهدهیم.ضروریاســتکهدر
قبالحذفمحلههایپســتشــهر،رفتاررادیکالی
داشتهباشــیم.منترجیحمیدهمکهبهجایکلمه
ادغام،ازحذفمحلههایکثیفاســتفادهکنم،زیرا
مابایدمردمرادرداخلشــهرها،ازمحلههایپست
وکثیفخارجبکنیم-زیرانهفقطمحلههایپست،
ســیاهانراازسرمایهاجتماعیوفرهنگیآمریکای
طبقهمتوسطجدامیکنند،بلکهساکنان)اینمناطق(
راهدفهایآســانیبرایپلیــستبدیلمیکنند،
پلیسیکهمحلههایپستوکثیفشهررابهعنوان
)مناطق(دشمنمینگرد.حذفمحلههایپست،با

ادغامفرقدارد...
نهایتــااینکه،الزماســتبــردهداریوبرتری
سفیدپوستانرا)بهعنوان(میراثملی)آمریکا(فرض
بگیریم...منتمامزندگیخودراوقفمطالعهدرباره

بردهداریکردهام.
مــن]فکر[نمیکنمکــهبردهداریدرســال
1865الغاءشــدهباشــد.آنچهکهدرســال1865
الغاءشــده،بردهداریفردیدرشــکلبهبردگیدر
آوردنکســیتوسطکســیبودهاست،اماآنچهکه
پافشــاری)بهمانــدن(میکند،فرهنــگبردهداری
اســت،ودرمرکزایــنفرهنگ،اینحسقراردارد
کهجمعیتسفیدپوســتتصورمیکندوظیفهاش
کنترلوسرکوبآزادیسیاهاناست.آنهااینحس
خودرادرسیســتمبردهداریجدید»جیمکرو«،به
شیوههایمختلف،عملیمیکنند؛بااوباشدانستن،

وبابهزندانانداختن.
دردورهجیمکرو،آنچهکهپافشــاری)بهماندن(
میکند،اینرفتاراستکهسیاهانرابهعنوانبیگانگان
ببینیم،بهعنوانمردمیکهبایدتنبیهبشــوند،باید
تحتکنترلباشند،بایدازامتیازاتاصلیشهروندی
یامالکیتزمینمحرومبشــوندوبایددرگروههای
بیشمار،زندانیبشوند.اینمواردازبردهداری،واقعاً
درآمریکایدهه1960الغانشــدهاســت،زمانآن
استکهسیســتمجیمکرونهایتاوبهطوراساسی

برانداختهشود...
harward Gazette :منبع


