
 المللیفصلنامه مطالعات بین
 1399پاییز (، 66) 2، شماره17سال

 2/4/1399تاریخ دریافت: 
 30/6/1399تاریخ پذیرش: 

 ژوهشیپ -نوع مقاله: علمی
 131-150صفحات: 

 
 
 

International Studies Journal (ISJ) 
Vol. 17, No. 2 (66), Fall 2020 

Reseived Date: 2020/6/2 
Accept Date: 2020/9/20 

Article Type: Original Research 
PP: 131-150 

 

نژادپرستانه دونالد ترامپ در قبال  یهااستیس تیماه
 کرونا یپاندم یریتا فراگ 2016از  آمریکا: پوستاناهیس

 
   ایمسعودن نیدکتر حس - یشاهیعبدالرضا عال 

 محمددوست یعل - یسوچلمائ یمانیسل دیحم

 چکیده
ور کش نیا پوستانسیاه مسأله متحدهایاالت  یاسیس خیدر تار زیاز معضالت چالش برانگ یکی

 از آنان همراه یاو شکنجه عده یریعموما با قتل و دستگ یچندگاه که هراز ایمسألهبوده است. 
 از تیماحه در ک ینیو قوان حیها، لوااست که به رغم شعار نیا انیم نیمهم در ا مسألهگردد. یم

 اناهیبغرنج س تیدد، اما کماکان وضعگریکشور وضع م نیدر مجلس ا ییکایآمر پوستانسیاه
ر کشو نیا اهیو س دپوستانیسف تیجمع انیکماکان م قیعم یهادهد شکافینشان م ییکایآمر

 یمااوبا همچون باراک یحضور افراد یحت ایاالت متحده یجمهور یروسا انیوجود دارد. در م
ونالد ود دبا ور تینها . دردیبگشا اهانیس عیوس یهانتوانست گره از چالش زیپوست ن نیرنگ

و  یاسیکامل س یوابه مرز انز ییکایآمر پوستانسیاهعلنا  2016در سال  دیترامپ به کاخ سف
. دندیسال ربا دولت فدر یو اجتماع یفرهنگ یهاچالش نهیشیو ب یاقتصاد یهاتیمحروم نیشتریب
 ییکایمرآ پوستانیاهس تیسوال که: وضع نیمستدل به ا یارائه پاسخ یاست برا یمقاله تالش نیا

ه دارد ک سألهم نیاز ا تیحکا سندگانینو هیبوده است؟ فرض یدر زمان دونالد ترامپ به چه صورت
 یهاضیها و تبعها و چالشتی، محروم2020سال  انیترامپ تا پا یجمهور استیر یاز ابتدا

 یهاافشک هیه از نظردمقاله با استفا یهاافتهینهاده است.  دیبه تشدروکشور نیا پوستانسیاه
 مسألهدر سه  پوستانسیاه قیعم یهادهنده چالش( نشانقی)روش تحقیریو روش تفس یاجتماع

 وع بحراند بسترساز وقوع دو نتوانمی تیدر نها مسأله نیکه ا باشدمی یتیو امن یاقتصاد ،یاسیس
 گردد. ایاالت متحدهکالن در 

 کلیدواژگان

 پوستانسیاهدونالد ترامپ،  ،یاسیس یهاشچال ض،یتبع ،یاجتماع یهاشکاف
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 مقدمه
عرصه داخل های سیاسی در ها، اعتراضات و کشمکشبعضا شاهد جنگ ایاالت متحدهاریخ ت

به طرز  ایاالت متحدهی های عمیق مهمی که همواره حیات سیاسبوده است. یکی از چالش
تظاهرات آنان در قبال و  پوستانسیاهرا درک کرده است، اعتراضات گسترده ملموسی آن

که حتی  ایمسألهن بوده است. فزاینده و انزوای آنا هایمحرومیتهای تبعیضی و سیاست
وقوع پیوست، به طور مستقیم  به 1۸6۵ تا 1۸61 هایخالل سالکه در 1های داخلی آمریکاجنگ
این میان تبیین این  مهم در مسأله(  Shafiei, 2009: 36ی و تبعیض نژادی بود)داربرده مسألهاز ناشی
 ندها بودو برده پوستانسیاها حامی آزادی در ابتد ایاالت متحدهاست که جمهوریخواهان  مسأله

آبراهام لینکلن در راستای استیفای حقوق سیاهان اقدامات بسیار گسترده ای انجام داد به نحوی و
کا بر اقتصاد مبتنی بر و با ات ایاالت متحدهکه در ادامه دموکرات ها که در مناطق جنوبی 

ی و بیگاری از سیاهان را برای چندین دهه کامال قانونی کرده بودند را داربردهکشاورزی، نظام 
(. این سیاست در ادامه دچار Miller and Garren, 2017: 66مجبور به پذیرش آزادی برده ها نمود )

ها که از حاکمیت و ریاست تدموکرا 20استحاله ای عمیق گردید به نحوی که در ابتدای قرن 
مطلق چهل ساله جمهوریخواهان متضرر شده بودند، در یک چرخش پارادایمی گسترده، نفوذ 

ی شرقی، شمال شرقی و مناطقی که عمدتا مهاجرین تازه وارد را به خاک هاایالتخود در میان 
خانواده و بیمه پذیرا بود معطوف نموده و با شعار حمایت از معیشت، اقتصاد،  ایاالت متحده

سیاهان و رنگین پوستان توانستند طیف های وسیعی از آنان را با خود همراه سازند تا جایی که 
رفت، به ابزار و سیاستی در راستای مانی نماد دموکرات ها به شمار میی و نژادپرستی که زداربرده

ها به بعد، دموکرات جذب سیاهان و دیگر رنگین پوستان آمریکایی درآمد. از آن بازه زمانی
 حامی سیاهان و سایر رنگین پوستان و جمهوریخواهان به حامیان اصلی سفیدپوستان مبدل شدند

(Lachman, 2018: 106.) 
است که به رغم  مسألهآمریکایی تبیین این  پوستانسیاهمهم دیگر در خصوص وضعیت  مسأله

ان در باز بودن دست سفیدپوست مسأله ،ایاالت متحدهبهبود وضعیت ابتدایی و اسفناک سیاهان در 
 190علیه سیاهان این کشور بوده است به نحوی که در ابتدای دهه اعمال اقدامات تبعیض آمیز 

ین کشور را از زندگی در یک توانستند سیاهان افید پوستان آمریکایی به راحتی میمیالدی س
ها و حتی برخی از مناطق ارکپها، سیاهان بعضا حق ورود به رستوران محروم کنند ومنطقه 

و سفیدپوستان در معابر و  های مورد استفاده سیاهانومی را نیز نداشتند و حتی آبخوریعم
(. اما وقوع جنگ جهانی دوم را باید نقطه Bonilla-Silva, 2017: 91ها نیز تفکیک شده بود)خیابان
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د. تظاهرات وسیع سیاسی سیاهان آمریکایی تلقی نمو -عطفی در بهبود وضعیت حقوقی
و در ادامه تحقق آزادی بیشتر بسترساز وقوع برخی از  1در اعتراض به فاشیسم پوستانسیاه

سیاسی مهمی به نفع سیاهان گردید. موافقت با ادغام واحدهای نظامی  -های حقوقیرویداد
ین ترمهمها در آموزش این کشور برخی از و لغو جدایی نژاد ایاالت متحدهسیاهان به ارتش 

 (.  Metzl, 2020: 40) دستاوردهای مذکور بود
میالدی، چند  2016در سال  ایاالت متحدهبا حضور دونالد ترامپ در راس سیاستگذاری 

ها و وعده هایش در کارزار انتخاباتی مورد این کشور را درخصوص برنامه پوستانسیاه مسأله
امپ درخصوص حمایت و توسعه ترهای مکرر رار داده بود: نخست؛ به رغم وعدهتردید ق

، علنا طیف هواداران و پوستانسیاهیی برای زااشتغالهای بهبود وضع اقتصادی و معیشتی و برنامه
حلقه نخست ترامپ را سفیدپوستان رادیکال و سرمایه داران صنایع بزرگ تشکیل می حامیان 

ست به شدت از سوی ترامپ مهاجرت سیاهان و دیگر نژادهای رنگین پو مسألهدادند؛ دوم آنکه 
سیاهان و دیگر نژادها به شمار مورد نفی و انتقاد واقع گردید و این زنگ خطر بزرگی برای 

رت شهروندی بودند به که در انتظار دریافت کا پوستانسیاهرفت و در نهایت اینکه بسیاری از می
باتی، پاسخ اطمینان نتخاهای متوالی از ترامپ در دوران رقابت های اها و پرسشرغم درخواست

های اقتصادی، ایجاد (. درهرصورت، وعدهCooper, 2020: 78دریافت نکردند )بخشی از او 
یی، حمایت از صنایع خرد، گسترش خدمات بیمه دهی و ... مجموعه مواردی بود که زااشتغال

سیاری از را به سمت و سوی ترامپ متمایل نمود هرچند کماکان ب پوستانسیاهطیف زیادی از 
وفادار به حزب دموکرات و نامزد وقت آن دوره یعنی هیالری کلینتون باقی ماندند.  پوستانسیاه

همان ابتدامشخص گردیدکه کابینه وی را  انتخابات ریاست جمهوری، از باپیروزی ترامپ در
ارانی داد. حضور نومحافظه ک ه داران محافظه کار تشکیل خواهندسفیدپوستان رادیکال و سرمای

های .. از همان ابتدا نشان داد سیاستهمچون جیمز متیس، مایک پمپئو و در ادامه جان بولتون و.
این کشور  پوستانسیاهبوده و ترامپ در عمل به نفع طبقه سرمایه داران سفیدپوست آمریکایی 

. (McKee, 2020: 85تواننند امید زیادی برای بهبود شرایط حقوقی و سیاسی خود قائل باشند )نمی
ها با به سمت و سوی تعمیق تنش 201۸های اتخاذ شده ترامپ به ویژه از ابتدای سال سیاست

یی سوق یافت چرا که مجموعه مسئولین، فرمانداران، سناتورها و نمایندگان رنگین پوست آمریکا
رگی های اتخاذ و اجرا شده از سوی ترامپ به تضررهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بزسیاست

های به اعتراضات این افراد در توئیت برای سیاهان منتهی گردید. به همین سبب ترامپ در پاسخ
ای تمام کشور مبادرت نمود و یک جنگ رسانه این پوستانسیاهمکرر به تخریب، تحقیر و توهین 

فوریه  هایمود به نحوی که تنها در خالل ماهآمریکایی آغاز ن پوستسیاهعیار را علیه مسئولین 
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صادر کرد.  اقدامات  پوستانسیاهتوئیت در مذمت و نکوهش و تحقیر  100بیش از  2019تا  201۸
کنیم، نام  را در توئیتر سرچ« Racist»ترامپ در مسائل نژادپرستانه تا حدی پیش رفت که اگر واژه 

رامپ در قبال های نژادپرستانه ت(. اوج سیاستEnrich, 2020: 119) گیردترامپ در صدر قرار می
کالن بوده است: نخست؛ تشبیه مکان زندگی سیاهان این کشور با الفاظ  مسأله، سه پوستانسیاه

رکیکی و به دور از رسومات دیپلماتیکی همچون چاه موش و خرابه و...؛ دوم؛ ادعای سنگین 
 هریس و آمریکایی همچون باراک اوباما و کامال پوستسیاهآمریکایی نبودن بسیاری از مسئولین 

شان ای بازگشت به دیار اصلی و اجدادیآمریکایی بر پوستانسیاهسوم؛ پیشنهاد بازگشت به 
های سفیدپوست همچون نروژ به جای آنان در خاک آمریکا )آفریقا( و جایگزینی اروپایی

(Black, 2020: 89-91.) 
ررسی وضعیت با این مقدمات اجمالی، مقاله کنونی جستاری است از تجریه و تحلیل و ب

خن، فارغ از اینکه آمریکایی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ. به دیگر س پوستانسیاه
را موفقیت آمیز یا شکست خورده  ایاالت متحدههای اتخاذ شده از سوی وی در ترامپ و سیاست

مغرضانه  هایداوریگیری ارزشی و پیشبه تحلیلی به دور از هرگونه جهت بدانیم یا خیر بایستی
در زمان  ایاالت متحدهدر  پوستانسیاههای های اجتماعی و محرومیتبپردازیم که میزان شکاف

یا خیر؟  گردیده است نسبت به روسای جمهور سابق تشدید ریاست جمهوری دونالد ترامپ
ها تبعیض و هامحرومیت ترامپ جمهوری ن است که دوران ریاستآفرضیه نویسندگان بیانگر 

های عمیق سه جاد کننده چالشایمسألهست و این ا نهاده تشدید به رو  کشور این پوستانسیاه هعلی
گردیده است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. روش تحقیق مقاله کنونی  پوستانسیاهگانه برای 

خصوص روش  شده است. در استفاده اسنادی روش از هاداده گردآوری تفسیری بوده و  برای
 به تمسک با محقق که است این این روش کارکرد ینترمهمسیری بایستی اذعان داشت که تف

 تفسیر به نویسنده تفسیری، روش در.  یابد می دست سیاسی پدیده یک فهم فرایند به تفسیرگرایی،
 Moaddab and Ezzati)کندمی مبادرت معنادار رفتارهای این پیامدهای و انسان معنادار افعال تمام

Fardouei, 2019: 56-58 .)های ستای تبیین وضعیت محرومیت و شکافرا در مثال، عنوان به
 های ترامپ در قبال آنان باو سیاست ایاالت متحدهدر  پوستانسیاهموجود میان سفیدپوستان و 

های ترامپ انسان)سیاست معنادار افعال تمام تفسیر نویسندگان به تحقیق، روش نوع این از استفاده
های تبعیض آمیز ترامپ معنادار )پیامدهای سیاست رفتارهای این پیامدهای و (پوستانسیاهقبال  در

 کنند.می مبادرت علیه سیاهان آمریکایی(
 

 پیشینه -1
 فصل در« آمریکا جامعه در انحطاط و اجتماعی شکاف»علیرضا شفیعی در کتابی با عنوان 
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 ورود شیوه و آمریکا قاره کشف چگونگی ،آمریکا جامعه از مختصری تاریخچه کتاب، نخست
 جامعه انسجام کلی عوامل به سپس در فصل دوم،. استنموده بررسی را دیار آن به مهاجران

 در. است پرداخته نخبگان و روشنفکران همراهی و امنیت نظم، تبلیغات، رفاه، جمله، از آمریکا
 آمریکا جامعه در سیاسی فعال هایگروه جمله از مرکز از گریز هایگروه نقش سوم، فصل

. شودمی ارزیابی مسائل این با مرکزی دولت برخورد ینحوه و هاایالت بندیتقسیم و( مهاجران)
 هایجنبه به اجتماعی هایشکاف از مشروح تعریفی نمودن مطرح ضمن پایانی فصل در نگارنده
 ایجاد در... و لیبرالیسم ی،اجتماع اقتصادی، آموزش، نظام نقش آمریکا، جامعه در شکاف مختلف
 .دارد اختصاص هاشکاف بروز هایشاخصه چنینهم و جامعه این در شکاف

 ترامپ دونالد محراب در سفید هایانجیلی چرا: نامقدس» در کتابی با عنوان  1سارا پوزنر
پردازد. بی بدیل ترامپ از سفیدپوستان می هایبه ترسیم وضعیت حمایت« 2کنند؟!می عبادت

کند که ترامپ همواره از قدرت گرفتن طیف را مطرح می مسألهکتاب ابتدا این ویسنده در این ن
های اقتصادی، به بوده است. وی در ادامه با رهیافتهای غیرسفیدپوست در آمریکا نگران 

، الغای شهروندی و حتی بیکاری و بی خانمانی و عدم تعلق پوستانسیاهمحرومیت طیف وسیعی از 
آمریکایی هیچ  پوستانسیاهآنان مبادرت نموده است. به عقیده نویسنده در نگاه ترامپ،  بیمه به

ندارند بلکه به مثابه موجوداتی خطرناک و « آمریکای بزرگ ترامپ»استعدادی در تحقق شعار 
 .انددهمزاحم تلقی می شوند که همواره توسعه این کشور را با موانع جدی مواجه کر

 با را خواه جمهوری حزب ترامپ دونالد چگونه: مفید ابله» ابی با عنوان در کت 3شایریش دیت
ها و که سیاست کندمیرا مطرح  مسألهن ابتدا ای« 4کشت؟! کرونا ویروس با را ما بقیه و نژادپرستی

های ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی همگی فریبی بیش نبوده است. ترامپ تنها حامی وعده
سفیدپوستانی متمول جامعه آمریکاست و هیچ تعهدی به اقشار ضعیف و پائین  و حافظ منافع

جامعه ندارد. نویسنده معتقد است اقدامات نابخردانه ترامپ به ویژه در دوران شیوع ویروس 
خواهان کرد و با اقدامات عف و ناتوانی را نصیب حزب جمهوریکرونا، تنها بدنامی و ض

ها مریکایی را به سمت و سوی دموکراتاز جریانات خاکستری آنژادپرستانه خود، طیف وسیعی 
 سوق داد.

مدت زمانی طوالنی: رسیدگی به حساب نژادها در »در کتابی با عنوان:  ۵مایکل دایسون

                                                           
1. Sarah Posner 
2. Unholy: Why White Evangelicals Worship at the Altar of Donald Trump 
3. Shirish Date 
4. The Useful Idiot: How Donald Trump Killed the Republican Party with Racism and the Rest of Us with 
Coronavirus 
5. Michael Dyson 
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 ایاالت متحدهتاریخ  کند که جایگاه نژادها درابتدا این پرسش اصلی را مطرح می «1آمریکا
دهد که نژاد سفید در تاریخ رضیه خود را بر این مبنا قرار میه فچگونه بوده است؟ نویسنده در ادام

ریکا را به سه لحاظ سیاست، اقتصاد و فرهنگ، تمامی نهادهای اثرگذار آم ایاالت متحدهحیات 
. چنین اقداماتی از سوی سفیدپوستان در گام نخست، به تعمیق انددادهتحت سیطره خود قرار 

است. به تعبیر سفیدپوستان و سیاهان منجر گردیدهمیان شکاف و گستردگی فاصله طبقاتی 
را  نویسنده، سفیدپوستان همواره نگاهی مبتنی بر نفرت و خشم بر سیاهان این کشور داشته و آنان

آمریکایی به همراه سرخ پوستان و  پوستانسیاهدانند. از طرفی، مستحق ارائه خدمات رفاهی نمی
یع شده خود گله مندند و این روند در تاریخ آمریکا با نوساناتی دیگر نژادها همواره از حقوق تضی

کند این های سوم و چهارم به آن اشاره میت. نکته جالبی که نویسنده در فصلمواجه بوده اس
مهاجرت  ایاالت متحدهشورها به که از دیگر ک پوستسیاهاست که حتی نخبگان علمی  مسأله

های پنجم و ششم علت شوند. نویسنده در فصلمواجه می ی فراوانیکنند با مشکالت قانونمی
یک بحران تاریخی  ایاالت متحدهو دیگر نژادها را در  پوستانسیاهمشکالت، محرومیت و بحران 

به ویژه در مسائلی همچون تحصیل،  ایاالت متحدهدر « قانون»است مادامی که  داند و معتقدمی
نگردد، مشکل آنان وستان به صورت برابر و عادالنه توزیع اشتغال و اقتصاد برای سیاهان و سفیدپ

 بود.حل شدنی نخواهد
: ایاالت متحده در نژادی تبعیض»در مقاله ای با عنوان  2خوزه کاسادیاس و کوین کوروس

ها و مجموعه بحران 3«طلبدمی را سالمتی برای ملی حلی راه که سالمت ملی بحران یک
مت سیاهان مورد مداقه قرار کایی را از منزله بحران بهداشت و سالآمری پوستانسیاههای محرومیت

ای شهرهای بزرگ و در مناطق حاشیه پوستانسیاهی از اند. به تعبیر نویسندگان حضور بسیارداده
کوچک به سبب بی خانمانی، فقر، بیکاری، فقدان بیمه و ... بسترساز مشکالت سالمت و بهداشتی 

های ویروسی و جدای از شیوع بیماری مسأله. این گردیده است نپوستاسیاهبسیاری برای 
برای جهانیان ترسیم کرده است. به تعبیر  ایاالت متحدهمیکروبی، چهره اجتماعی ناپسندی را از 

شکل بگیرد در  پوستانسیاهبرای حمایت از  ایاالت متحدهنویسندگان بایستی یک عزم ملی در 
ایاالت این بحران برای مسئولین و سیاستگذاران و انسانی حل  های اقتصادیهغیراین صورت هزین

 چندین برابر خواهد گردید. متحده
های اجتماعی، به تجزیه و تحلیل وضعیت شکاف مسألهبا محوریت قرار دادن  مقاله کنونی اما

                                                           
1. Long Time Coming: Reckoning with Race in America 
2. Jose Causadias and Kevin Korous 

3. Racial Discrimination in the United States: A National Health CrisisThat Demands a National Health 
Solution 
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ها و ق گسستو سیاست های پراگماتیستی ترامپ که در عمل به تعمی ایاالت متحده پوستانسیاه
 های اجتماعی سفیدپوستان از سیاهان این کشور گردیده است مبادرت خواهد نمود. کافش

 
 های اجتماعیتئوری شکاف مبانی نظری: -2

 گرددتلقی می سیاسی شناسیجامعه موضوعات اساسی ترین از یکی اجتماعی شکاف مقوله
رد. در اهمیت مفهوم دا اجتماعی ساختارهای یک نظام بررسی و تحلیل در ایجایگاه ویژه که

شناخت، تبیین و که برخی از صاحب نظران،  کندمیهای اجتماعی همین نکته کفایت شکاف
های اجتماعی را وظیفه نخست جامعه شناسان می دانند. نکته مهم در این میان تحلیل مفهوم شکاف
 گردد.یعال در جامعه مگروه های ف تفکیک و تقسیم عمال موجب اجتماعی این است که شکاف

 تحت انحاء مختلف، به در هر نظامی سیاسی حیات مهم داردکه مسألهواقعیت نیز حکایت از این 
سخن، به دیگر .گیردمی قرار هاشکاف آن بندیصورت نحوه و آن اجتماعی هایتأثیرشکاف

 به اجتماعی هایشکاف . مفهوم باشدمیهای اجتماعی در هر جامعه ای مختص آن جامعه شکاف
های اجتماعی زیرا مبنای اصلی شکاف باشد،می نیز اجتماعی تفاوت و تضاد وعی تداعی کننده ن

هایی که . تفاوتباشدمیگروه های اجتماعی تاکید بر نقاط افتراق و تفاوت های موجود در میان 
. به باشدمیهای سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی ها، نگرشهای مهمی همچون ارزشدر زمینه

 ,Alishahiبه صورت چشمگیری تحت تاثیر شکاف ها قرار دارند) اجتماعی ن صورت، تعاملهمی
Forouzan and Masoudnia, 2018: 198-199دارای انواع  توانمیهای اجتماعی را (. مفهوم شکاف

 ذیل دانست:
هایی هستند که به رغم موجودیت، غیرفعال، شکاف هایشکاف فعال:وغیر فعال هایشکاف

 Forouzan, Alishahi and)گذارند روند زندگی سیاسی و اجتماعی نمی یر چندانی برتاث
Mohammaddoust, 2017: 9.) های موجود در میان احزاب نه چندان مهم به عنوان مثال شکاف

گردند. اما ها تلقی میرتین و حزب سبز از این دسته شکافهمچون حزب لیب ایاالت متحده
های لف را با چالشهای مختی اند که همواره حیات سیاسی گروههایهای فعال، شکافافشک

 ایاالت متحدههای میان سفیدپوستان و سیاهان چالش توانمیکنند. در این رابطه مهمی مواجه می
 را مثال زد. 

 تاریخی شکاف و ساختاری توان به دو نوع شکافمی را هاشکاف تقسیمی دیگر، در
گردد های اجتماعی تلقی میساختاری به نوعی از شکاف هایشکاف. تفکیک نمود )تصادفی(

هایی زهای پایدار خویش دچار چنین شکافهای سیاسی، به فراخور برخی از نیاکه نظام
 که کندمی ایجاد را اجتماعی هایشکاف از نوعی همواره کار تقسیم به عنوان مثال،. ندگردمی

 تاریخی هایشکاف اما. آیدنمی حساب به تصادفی امر و است جامعه یک ساختار به مربوط
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 در تاریخی هایتصادف و تحوالت و شودمی محسوب کشور یک تاریخی فرآیندهای حاصل
 زبانی هایشکاف یا مذهبی قومی، هایشکاف مانند دارند، نقش آنها گیریشکل فرآیند

(Masoudnia and Alishahi, 2018: 182 .) 
 هایبه دو نوع شکاف در جامعه، بندیوصورت ترکیب نحوه حاظبه لهای اجتماعی کافش

 تقویت را یکدیگر هاشکاف مواقع برخی در. تقسیم می شوند متقاطع هایشکاف و متراکم
 Saei and)گویندمی متراکم هایشکاف آنها به که دارند یکدیگر بر افزاییهم اثر و کنندمی

Mahdavi, 2014:26)ها نوعی خواهان و دموکراتاره میان این حزب جمهوریثال، هموعنوان م. به
شکاف ملموس گردیده است. لکن اگر در این میان، بحث دیگری همچون تقویت یا تضعیف 

 د، شکافدرابطه با چین)به عنوان مثال(  پیش آید که مورد اختالف بیشتر این دو گروه واقع گر
 .یابدمی افزایش هاتعارض و هاتضاد سطحگیردومی شکل متراکم شکاف کند،می تشدید را قبلی

 هایشکاف آنها به که دارند یکدیگر با ارتباط در کنندگیتضعیف آثار هاشکاف نیز مواقع برخی
 .(Sardarnia and Hosseini, 2014: 41)گویندمی متقاطع

ت ایاال در های اجتماعیشکافآثار که است مطلب مویداین آمریکا جامعه هایواقعیت
 ونیز خوردمی چشم به پیش سال 137 بیشتراز( 199۸تا  194۸ سال های) اخیر سال درپنجاه متحده

در  مسألهاین  (.Shafiei, 2009: 21)است  بوده پیش سال پنجاه از بیشتر 21از ابتدای قرن  آثار این
عمل تشدید در  متحدهایاالت کنونی با ورود دونالد ترامپ، رئیس جمهور نومحافظه کار عصر

نمود و به رغم  المللبینبط های خود را بیشتر معطوف به عرصه رواگردید چرا که وی سیاست
ها در این کشور شدت یکای بزرگ در عمل بسیاری از شکافهایی مبتنی بر تحقق آمروعده

شدید در تیافت. نکته مهم در این میان، سیاست های پراگماتیستی و شخصیتی ترامپ است که 
 معتقد« ترامپ»نویسنده آمریکایی در کتاب  1کما اینکه آلن بدیوها بی تاثیر نبوده است شکاف

 جهت نوعی باشد، سیاستمدار شخصیت یک از برخاسته آنکه از بیش او، رفتارهای که است
 کندرا تداعی می فاشیستی کامال شخصیتی بوده و تعمدانه تماما او رفتارهای و است خاص گیری

 خود، مدعای اثبات راستای در و خواندمی دموکراتیک فاشیسم را وی دولت جالب ابداعی رد و
 این و داندمی خودخواه و پرست نژاد طلب، هژمون طلب، خشونت مردساالر، شخصیتی را ترامپ

 (. Badiou, 2019: 24است ) فاشیستی فرد یک با انطباق در دقیقا خصائص،
 تحدهایاالت مهای اجتماعی در شکافمختصری از وضعیت  تاریخچه: -3

به بعد مورد  1960از دهه  توانمیهای سیاسی غرب را های اجتماعی در نظامشکاف مسأله
مورد توجه  1970در زمان رانلد ریگان و در دهه  مسألهنیز این  ایاالت متحدهمداقه قرار داد. در 

                                                           
Alain Badiou .1 
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بسیار  رابر منافع طبقه ثروتمندان تا حدقرار گرفت. جایی که منافع طبقه متوسط و کارگر علنا در ب
در آن بازه زمانی، نظارت (. Andersen and Collins, 2012: 49)شدزیادی مورد اجحاف واقع می

بر سرمایه داران افول فاحشی یافت چرا که پیشتر سرمایه داران صنایع بزرگ  ایاالت متحدهدولت 
به  رفتند و این تعامل دوسویهن به شمار میاصلی انتخابات ریگا و تجار مرفه آمریکایی حامیان

از طرفی،  (.Wodtke, 2016: 9)های اجتماعی در آن برهه بود نحوی آغاز پررنگ تر شدن شکاف
ن آغاز گردید و که از بازار مسک ایاالت متحدههای اقتصادی در های اخیر، تعمیق بحراندر سال

ساز افول شدید طبقه متوسط و ... رسید، بستر های دیگر همچون بیمه و اشتغالامواج آن به حوزه
کی های بانالی طبقه متوسط به بازپرداخت وامصورت که عدم توانایی مکشور گردید به ایندر این

هایی که های این طبقه گردید. بانکهای مهمی از داراییاین کشور، باعث ثبت و ضبط بخش
(. به طورکلی Attanasio and Pistaferri, 2016: 14دارد)این کشور قرار تحت اختیار طبقه اشراف
ایان جنگ جهانی دوم به ویژه از پ ایاالت متحدههای اجتماعی در تاریخ دو بازخورد کالن شکاف

ی این اندیشه که دولت، گیرشکلکشور)افول شدید سرمایه اجتماعی در اینتوان در به بعد را می
ملت موثر دانست. به نحوی که  -عیف فرآیند دولتدر اختیار طیف محدودی قرار دارد( و نیز تض

تقالل خود را در تا اس انددهای تاسیس نموهای سیاسیی از ایاالت های فقیر، بعضا گروهبرخ
 (.Kuhn and Rios-Rull, 2016: 49)ها اعالم نمایندها و تبعیضصورت تشدید شکاف

 
 پوستاناهیدر قبال سنژادپرستانه دونالد ترامپ  یهااستیستجزیه و تحلیل  -4

 کرونایپاندم یریتا فراگ 2016: از کایآمر
 ردد.های مقاله عرضه گهای مورد بررسی،یافتهشکاف شود تا بر پایهدر این بخش تالش می

 ومیت نژادیمحر مسألهدر قبال  ایاالت متحدهی المللبینتعهدات  -4-1
 ، 1تبعیض نژادی انواعنسیون رفع کلیه عضو کنوا ایاالت متحدهی، المللبینتعهدات  از دیدگاه

ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و المللبینو نیز میثاق  بوده 2ی حقوق مدنی و سیاسیالمللبینمیثاق 
 Channing)است رساندهامضا به را  4کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنانو 3فرهنگی

Brown, 2018: 29-31.) 200۸می  ۸د و دومین نشست خود در کمیته منع تبعیض نژادی در هفتا  
به عمل آورده پس از وصول  ایاالت متحدهدر  نژادی تبعیض وضعیت از که بررسی آخرین در

تبعیض نژادی، به کمیته ارائه  کنوانسیون رفع کلیه اشکال 9گزارشی که کشورهای عضو طبق ماده 

                                                           
1. The International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD) 
2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 
4. The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 
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از جمله است. براز نگرانی کردهجود در آمریکا ادهند، در مورد برخی از شرایط و اتفاقات مومی
د باز که برخی از ایاالت را از اتخاذ تدابیر تبعیض مثبت بر اساس نژااینکه از رأی دیوان عالی

که اقدامات حمایتی خود اذعان داشتهاین گزارشاست. کمیته درداشته، به شدت انتقاد کرده
ها را از های پایدار که برخی از گروهیبزاری برای از بین بردن نابرابرد به مثابه اتوانمیخاص 

ی محروم کرده، استفاده شود و لغوکردن آنها قابل های اساسو آزادی برخورداری از حقوق بشر
کند که شرایط اقتضا می (. در نتیجه دوباره تأکید کرده در جاییWatkins, 2016: 64نیست)توجیه

ها را در توصیه کرده باز آن برنامه متحده ایاالتاتخاذ اقدامات حمایتی خاص ضروری است و به 
دهد ها نشان میآمده است که بررسیشده ددر بند دیگری از گزارش نهاد یا .کار قرار دهددستور

از شرایط معیشتی بعضا  (هاآفریقا تبار) پوستانسیاه های نژادی، قومی و ملی خصوصاکه اقلیت
به خدمات بهداشتی اسکان نشین بدون دسترسی  و آنها عمدتا در مناطق فقیربغرنجی رنج برده 

های شغلی و تحصیلی برای آنها فراهم نیست و عمدتا در معرض سترسی به فرصتاند، دداده شده
هایی برای ه شدت احساس نگرانی کرده و توصیهجرم و خشونت قرار دارند. کمیته در این زمینه ب

یی نیز از دیگر مواردی بوده که کمیته مزبور بهبود وضعیت کرده است. تبعیض نژادی در نظام قضا
ها به خصوص آفریقایی درصد حضور افراد متعلق به اقلیت از آن انتقاد کرده است از جمله اینکه

رود این به خاطر رفتار ور دارند نامتناسب است و گمان میتبارها به نسبت جمعیتی که در کش
آمده دیگری گزارش در .سبت به آنها دارندتبعیض آمیزی و خشن تری است که مقامات قضایی ن

ها های قانونی علیه آفریقایی تبارتبعیض 1964از تصویب قانون مدنی  است که با وجود اینکه پس
ند و این برهای پنهان و غیرمستقیم رنج میف شده اما هنوز هم آنها از تبعیضاز سیستم حقوقی حذ

 (. Phillips, 2017: 94-95خورد)چشم میهای زندگی عمومی به وضعیت در بسیاری از بخش
 اکید بر اقدامات سیاسی ترامپتطبقه سیاهان آمریکایی با  های اجتماعیشکاف -4-2

ی بیان که از اصول آزاد مسألهدر  ایاالت متحدهپوستان آزادی بیان: وضعیت سیاه -4-2-1
روندی  ایاالت متحدهات در تر است. اعتراضباشد، بسیار اسفناکنیز می دموکراسیالینفک لیبرال

و در نهایت عادی است لکن افراد بازداشت شده پس از اعتراضات، نحوه رسیدگی به دادگاه آنان 
دهنده یدپوستان و سیاهان این کشور نشانهای درنظر گرفته برای سفاحکام صادر شده و حبس
 2016امپ یعنی از سال است. تنها در دوران ریاست جمهوری دونالد ترتبعیضات گسترده ای بوده

برابر سفیدپوستان بوده پوست بیش از هشتمیزان دستگیرشدگان سیاه 2020سال میالدی تا سپتامبر 
ان با تمایزات خاصی نیز در این دور پوستانسیاههای جالب آنکه پس از دستگیری، دادگاهاست. 

در قیاس  پوستانسیاهصد در 43پوستان برگزار شده است به این صورت که بیش از نسبت به سفید
با سفیدپوستان از احکام و مجازات سنگین تری )در همان جرم( برخوردار گردیدند. اوج سیاست 

پوست آموزان و دانشجویان سیاهرامپ، دستگیری طیف وسیعی از دانشهای ضدآزادی بیان ت
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نشجو در دا آموز وهزار نفردانش 6۸هارسال اخیر، بیش از آمریکایی بوده است. در خالل چ
شدگان درصد دستگیر 7۸، رقم حیرت انگیز اند که در این میاندستگیر شده ایاالت متحده

 (.Plouffe, 2020: 126-129)انددهو دیگر رنگین پوستان این کشور بو پوستانسیاه
ذیل فعالیت  ایاالت متحدهپوستان در های حزبی سیاهالیتاحزاب سیاسی: عمده فع -4-2-2

ه بل بر فعالیت حزبی دا ایاالت متحدههای گونه مجوزی در دادگاهباشد. هیچمیها دموکرات
ها و موکراتمیان د ایاالت متحدهبی در های حزود ندارد. هرچند از دیرباز رقابتسیاهان وج

با  )در قیاس پوستانسیاهخواهان بوده است اما بایستی اذعان داشت که جمعیت اندک جمهوری
سیار ل بامان نهادگرایی، ضعف ساختاری و مشکالت عدیده اقتصادی چهار عسفیدپوستان(، فقد

دی حد بسیار زیا را تا ایاالت متحدهدر  پوستانسیاههای حزبی مهمی است که علنا فعالیت
 (. Maxwell,2020: 141-142)غیرممکن ساخته است 

 2016ری سال ارزار انتخابات ریاست جمهوکحق رای: یکی از شعارهای ترامپ در  -4-2-3
اکان مپ کماپوستان بوده است. در زمان ریاست جمهوری ترمیالدی، بهبود اوضاع سیاسی سیاه

 ه انتقادب مسألهن پوستان آمریکایی حق رای ندارند. ایمیلیون و سیصدهزار نفر از سیاه2بیش از 
 نظر از استفاده با توانمی را فرضیه این پوستان از عملکرد ترامپ منتهی گردید، مدعیوسیع سیاه

 ذیرفت،پ صورت 2019 سال در «پست واشنگتن» روزنامه همکاری با که «سی بی ای» شبکهسنجی
 رویکرد طعقا مخالف تبارآفریقایی پوستانسیاه درصد 92 نظرسنجی، دراین. نمودآزماییراستی

 پوستان مقیمیاهسی همچنین مقرر شده بود برا .روندمی شمار به های سیاسی ترامپ در قبال سیاهان
صادر  روندیآمریکا که آمریکایی بودن آنان برای دادگاه فدرال مسجل گردیده است، کارت شه

 همسألین بود(، اارت شهروندی رسمی آنان صادر نشدهگردد )سیاهانی که تا کنون به هر دلیلی ک
یچ فید، هساخ رفت که پس از ورود به کاول به شمار مینیز از شعارهای مهم ترامپ در دور 

 .(O'Reilly,2019:187-188)اقدامی برای تحقق آن صورت نگرفت 
 ات اقتصادی ترامپبا تاکید بر اقدام پوستانسیاههای اجتماعی شکاف -4-3

شرکت بزرگ اقتصادی  ۸۸پوستانی که در تعداد سیاه  2019ر ترامپ تا سال از زمان حضو
در  پوستانسیاهاست از طرفی استخدام صد رسیدهدر 4درصد به زیر  9د از آمریکایی فعال بودن

سال گذشته رسیده و میزان بیکاری آنان به  40زمان ریاست جمهوری ترامپ به کمترین میزان در 
صنایع درصد رسیده است. این وضعیت در 17سال اخیر یعنی رقم  ۵0بیشترین میزان خود در 

تا  2020تنها در خالل ماه های فوریه کوچک نیز به صورت بسیار نامساعدتر است به نحوی که 
 44یکایی تا رقم حیرت انگیز آمر پوستسیاه مالکان یعنی کمتر دو ماه، تعداد 2020آوریل 

از طرفی مقایسه میزان ثروت  (.Waller & Calyson, 2020: 2-3) اندتهکاهش یافدرصد
دهد که سفید پوستان ینشان م 2020تا آوریل  2016ژوئن خالل پوستان درو سفید  پوستانسیاه
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پوستان پوستان نسبت به سفیدسیاهآمد ساالنه ابر سیاهان ثروت خالص دارند و دربیش از بیست بر
 پوستانسیاهمیلیونی  37درصد کاهش یافته است. به طور کلی از جمعیت  3۸درصد به  ۵1از 

مبر پایان ماه دساکنند که این میزان تا درصد زیر خط فقر زندگی می 26آمریکایی نزدیک به 
پوستان سیاهطرفی محرومیت . از(Mark, 2020: 18-19)استدرصد رسیده 34به میزان  2019

تر بوده است. ن شیوع ویروس کرونا  بسیار ملموسهای اجتماعی آنان در دوراوتعمیق شکاف
نی خود کرونا بیمه خدمات درماتان آمریکایی با شیوع ویروسدرصد سفید پوس ۵.1تنها  درحالیکه

درصد رسیده است.  20.۸انگیز پوستان به رقم شگفتسیاهاز دست دادند، این میزان در میانرا 
بیش از  پوستانسیاه. از طرفی مبتالیان به ویروس کرونا در میان پوستانسیاهیعنی حدودا یک پنجم 

 پوستانسیاهدر میان  برابر سفید پوستان بوده است. همچنین، میزان قربانیان ناشی از ویروس کرونا 3
است. درصد بوده 11در میان سفدپوستان  درصد واین میزان 26در حدود  2020تا پایان ماه می 

پوستان سیاههای کالیفرنیا و نیویورک که میزان جمعیت ن کمبود تجهیزات پزشکی در ایاالتمیزا
ت. لذا به همین علت سهاایالتبرابر سایر  ۸باشد، بیش از دیگر بسیار بیشتر می هاینسبت به ایالت

ها در شیوع و مرگ ومیر کرونا به شمار ایالتهای مذکور بحران زده ترین است که ایالت
در دوران کرونا، گذشته  پوستانسیاه هایمحرومیتاوج تشدید  (.Strang, 2020: 71-73)روندمی

الی مبتالیان و فوت با های درمانی، کمبود تجهیزات پزشکی و تعدادمهاز مسائل مرتبط با بی
 میزان . بیشترینباشدمیهای اقتصادی و شغلی ناشی از این فراگیری این ویروس شدگان، بحران

این  پوستانسیاه به مربوط( نابودی معرض در شغلی هایفرصت کل درصد 42) شغلی ریسک
 فعالیت خرد فروشندگی و غذا و اسکان کشور است که اغلب در مشاغلی همچون خدمات

حالی است که تهدیدات شغلی و اقتصادی برای سفیدپوستان در بدترین حالت . این درکنندمی
 پایانی هفته در از طرفی، با تشدید تهدیدات شیوع کرونا، تنها درصد برآورد شده است. 1۸حدودا 

 ,Relman)بیکاری شدند  تسهیالت هزار نفر از سیاهان آمریکایی متقاضی  630 تعداد می، ماه
2020: 2-4.) 

 مریکا با تاکید بر اقدامات امنیتی ترامپدر جامعه آ پوستانسیاه های اجتماعیشکاف -4-4
یس یا از سوی نیروهای پل پوستسیاهساعت یک  36به صورت نسبی هر  ایاالت متحدهدر 

 پوستانسیاه، ایاالت متحدهدرصد زندانیان  ۵0. همچنین بیش از رسدمیامنیتی این کشور به قتل 
مخدر اقدام ایی که به قاچاق یا استعمال موادباشند. از طرفی، سفید پوستان آمریکاین کشور می

یکایی این درحالی است که مجرمان سفید پوستی آمر باشدمی پوستانسیاهبرابر  ۵بیش از  کنندمی
 باشدمی، یک یازدهم پوستسیاهمجرمان  یسه باشوند در مقاکه به همین دلیل زندانی می

(Sherman, 2018: 433 .) به بعد میزان زندانی  2016در زمان ریاست جمهوری ترامپ از سال
درصد رشد  36به آنان تا و میزان خشونت پلیس نسبت درصد افزایش  1۸تا  پوستانسیاهشدن 
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و پلیس فدرال  باشدمی پوستانسیاهها مختص ازرسیدرصد ایست و ب ۸۵است به نحوی که  یافته
، پوستانسیاهارزشی شده و حتی به آنان شلیک کند. بی تواند به آنان مظنونراحتی می آمریکا به

تهدید، تحقیر وتخریب شخصیتی آنان از سوی پلیس فدرال آمریکا تا حدی است که مسئول 
تیراندازی که سبب مرگ یک سگ شود نسبت به »تحقیقات حقوق مدنی تگزاس معتقد است: 

ر مورد تحقیق و بررسی قرار گردد، بیشت پوستسیاه تیراندازی که موجب مرگ یک
 ایاالت متحدهدر ارتش  مسألهاین  (.Edwardsa; Leeb and Esposito, 2019: 6-7 )«گرفت!خواهد

های نظامی هارم عملیاتچ. از زمان حضور ترامپ درکاخ سفید، تقریبا بیش از سهشودمینیز دیده 
درصد جمعیت  1۵حاله گردیده است. گرچه کمتر از ارتش این کشور ا پوستانسیاهدشوار به 

 پوستانسیاهدرصد نظامیان ارتش این کشور از  40دهند اما تشکیل می پوستانسیاهآمریکا را 
 ایاالت متحدهدرصد رده های ارشد ارتش  4حالی است که تنها تشکیل شده است این در

 (.Hanson, 2020: 366-367)هستند  پوستسیاه
شور ن این کیاهامنیتی برای ستی از سوی ترامپ بسترساز اصلی تعمیق بحران های اچنین اقداما

ست. ای ایجاد نموده اهای فزایندهسفیدپوستان آمریکایی نیز نگرانی برای مسألهاست که این بوده
مله یک ابراز داشتند که همواره از ح ایاالت متحدهدرصد پلیس  67در حال حاضر، حدود 

)حدود  2020ماه می سال  30ز یک نظرسنجی که ااند. درانتقام قتل فلوید نگرانبرای  پوستسیاه
ت( از هر ده روز از سوی مرکز تحقیقات سیاسی واشنگتن صورت پذیرف 1۵دو ماه قبل و به مدت 

 منیناا . اوج تشدیداندتهدانسخود ، هشت نفر بحران امنیتی را بزرگترین معضل کنونی پوستسیاه
ه کقدامی های دولتی شهر سیاتل به دست معترضین بوده است. ااز ساختمان ها تسخیر برخی

 ایاالتر هرچند قتل سیاهان د کلیآن تاخت. به طورا تهدید به اعزام ارتش به شدت بهترامپ ب
بدیل تت، اما ته اسپدیده نوینی نبوده و در ادامه دامنه اعتراضات وسیعی را به همراه داش متحده

یاالت اا در ی به یک شورش داخلی، آن هم در شرایط فراگیر شدن بحران کروناعتراضات خیابان
ه همراه داشته ببودجه را تریلیون دالر کسری  4هزار نفر کشته و بیش از  130که بیش از  متحده

شکل  انیزم لهمسأین اتواند پیامدهای بسیار سنگینی را برای ترامپ به همراه داشته باشد. است، می
ها ل آمریکاییکدرصد  73ترز، بیش از گیرد که بر اساس نظرسنجی رویرا به خود می عینی بحران

رصد هواداران د 60نکه و خطرناک تر آ انددهاعم از سیاهان و سفیدپوستان از آن حمایت کر
یت درصد افراد مستقل نیز تلویحا از اقدامات شورشیان حما 67خواه و حزب جمهوری

  (.Smith; Ax & Kahn, 2020: 1)انددهکر
 ایاالت متحده انپوستسیاهآمیز ترامپ علیه های تبعیضز سیاستهای دوگانه ناشی ابحران -4-5

است که محرومیت به تعبیر نویسندگان بسیار بعید ملت:-تعمیق شکاف میان دولت -4-۵-1
الت ایابه ویژه قتل جرج فلوید، موجب وقوع هرگونه جنگ داخلی یا انقالب در  پوستانسیاه
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به همگرایی بسیاری از سفید پوستان از سیاست های  توانمیگردد. مدعای این فرضیه را  متحده
ترامپ علیه سیاهان دانست. به دیگر سخن، بسیاری از سفید پوستان به صورت سیستماتیک خود را 

قیاس با ستان باید در پندارند و معتقدند نظام رفاه اجتماعی سفیدپون آمریکایی میبرتر از سیاها
که محرومیت  مسألهکشور از سطوح بسیار باالتری برخوردار باشد. بنابراین این سیاهان این

های متحده در عرصه ایاالت متحدهحداقل در کوتاه مدت بسترساز زوال و سقوط  پوستانسیاه
تعمیق  نباید از آن غافل شد . اما نکته مهمی کهرسدمیسیاسی و اجتماعی گردد بسیار بعید به نظر 

های ناسیونالیستی به ویژه باسیاست مسأله.این باشدمیملت )طبقه سیاهان(  -های میان دولتشکاف
گردد که ترامپ زمانی ملموس تر می مسألهفت. این یادونالد ترامپ یقینا تشدید خواهد تبارگرایانه

سد نخستین بازخورد رمیها آگاهی دارد، بنابراین به نظر خوبی از حمایت سیاهان از دموکراتبه 
طرفی بایستی با اقدامات از از دولت مرکزی باشد. پوستانسیاهها و گسست تعمیق شکاف مسألهاین

این چنین ترامپ، منتظر تغییرات وسیع در بافت و نحوه توزیع قدرت در این کشور بود. مقصود از 
های کالن سیاسی و یا لیتفرادی است که عمدتا سابقه فعاتغییر در بافت قدرت، حضور و فعالیت ا

ستند که از طریق ترامپ سیاستگذاری در امور اجرایی نداشته و عمدتا تاجران و سرمایه داران ه
الیی دست های کالن اقتصادی و اجرایی در سطوح باو به سمت انددههای سیاسی شوارد عرصه

سفیدپوستی )نژادپرستی(  کالن،داریه داران، باسه شاخصه مهم سرمایهاین تاجران و سرمایاند.یافته
در حال تغییر به یک کاری شناخته می شوند. به همین دلیل، کاخ سفید در حال حاضر و محافظه

ها از سوی ترامپ واقع می ت شده است که مورد بیشترین حمایتپرسداران نژادکلونی سرمایه
کومت و ریاست کالن ه سمت حشوند، به نحوی که هم اکنون هندسه قدرت در کاخ سفید علنا ب

ای که مسأله (.Wead, 2019: 264-265)کار سوق یافته است داران سفیدپوست و محافظهسرمایه
ترین مشاوران وی را به همراه داشته و بسترساز استعفای بسیاری از نزدیکان و به اعتراض نزدیک

رد مهم داشته اصطالح حلقه نخست ترامپ شده است. چنین سیاستی از سوی ترامپ، سه بازخو
داخلی، دوم؛  هایعمدتا نادرست و شتاب زده در عرصهاست: نخست؛ اتخاذ تصمیمات سیاسی 

همچون  ایاالت متحدههای خارجی با رقبای های سیاسی در عرصهتشدید بیشترین چالش
نهایت افزایش جمهوری خلق چین، کره شمالی، ونزوئال، جمهوری اسالمی ایران، عراق و... و در 

بحران اقتصادی را  مسألهکنار این ترین افراد به ترامپ. درهای برخی از نزدیکفاها و برکناریاستع
تریلیون دالری مواجه  4نیز بایستی خاطرنشان شد که دولت ترامپ با کسری بودجه بیش از 

تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. گذشته از چنین اقدامی از سوی ترامپ میگردیده است. 
به شکست محتمل وی  توانمیو طیف استعفاهای پیاپی نزدیکان و نیروهای ترامپ از وی،  جدایی



 

 

 

145  ... ماهیت سیاستهای نژادپرستانه دونالد ترامپ در قبال سیاهپوستان آمریکا 

 

انزوای ترامپ را بیش از پیش  حلقه محاصره واشاره نمود و ایاالت متحدهدر انتخابات آتی 
 باور این بر دونالدترامپ، خاطرات کتاب نویسنده 1شوارتزکه تونی ایمسألهتر نماید. تنگ
به همین سبب،  .است پیشرفت به رو باوری غیرقابل سرعت با ترامپ علیه محاصره هحلق کهاست

 شاید اتفاق مهمی به وقوع بپیوندد و ترامپ مجبور شود در انتخابات شرکت نکند. دوران ریاست
 (.Douglas, 2020: 103-104)است  یافته پایان عمال او جمهوری

های دومین بازخورد تشدید سیاست مریکا:سیاهان در آتندرو های گیری جنبششکل-4-۵-2
ز ست. مقصود ادان پوستانسیاههای افراطی ی جنبشگیرشکلبه  توانمیرامپ را نژادپرستانه ت

 اهان درامل سیائتالف و همگرایی کحانه علیه دولت نیست، بلکه مقصودمسلرادیکالیسم اقدامات
را  ایاالت متحدهدر  پوستانسیاههای ین چالشترمهم. یکی از باشدمی ایاالت متحدهسراسر 

ه نان علیآف سازنده عدم ائتال یافته و نیزادگرایی، ساختارهای سیاسی سازمانفقدان نه توانمی
سیاهان  لیون نفریمی 40جمعیت  تعبیر نویسندگان، چنانچه بتوان. به باشدمیهای حاکم عدالتیبی

 لیزاکاندو پاول، نند همچون باراک اوباما، کالیوتممیان آنان افراد سرشناس و ثرآمریکایی که در
 شاخص وجود پوستانسیاهها نفر از ن، مایک تایسون، مایکل جردن و دهواشنگت رایس، دنزل

 ند سازماندهیسیون قدرتمحتی یک اپوزیحزب و یاد، دریک ساختار هدفمندهمچون یکدارن
مانی ز مسألهن امیدوار بود. ایاهان شده سیبه احیای بخش مهمی ازحقوق تضییعتوان نمود، می

 متحده ایاالتهای حامی ناسیونالیسم رادیکال در ترامپ و دیگردولتتواند برای دولتمی
شور کی موجود در این هابا دیگر جنبش پوستانسیاهپیامدهای خطرناکی داشته باشد که جنبش 

مهم  ، به یک ائتالف سیاسیباشندمیمخالفین دولت ترامپ  ینترمهمگرایان که از همچون اسالم
 دست یابند. 

 
 گیرینتیجه

 نژادهای به تواندمی بشر جمعیت که بودند باور براین نوزدهم قرن در دانشمندان از بسیاری
 بر توانمی را هاانسان که کندمی تأیید را مطلب این نژادپرستی  اصطالح. شود تقسیممختلف

 نگرش تشکیل به منجر دارد احتمال خود نوبه به که کرد دیبندسته شرایطی و هاتوانایی اساس
 عقیده اولیه نژادی پردازاننظریه. شود بندیدسته این برمبنای امتیازات و حقوق توزیع برای سیاسی

 توجیه باآنها متفاوت برخورد درنتیجه و هستند دیگران از ترپست نژادها از بعضی داشتندکه
 را خود پنداشت و فرضیات بتوانند تا انداختند راه به را لمیع ساختگی تحقیقات داشت. آنها

از طرفی،  .کنند تعریف علمی نژادپرستی عنوان تحت کافی اندازه به نژادی هایتفاوت درباره
 هایگروه یا گروه کنترل و سلطه تضمین نژادگرایی، روند اعمال و کردن مطرح دالیل از یکی

                                                           
1. Tony Schwartz 
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 هایگروه توسط معموال نژادگرایی و نژادپرستی. است ژادین هایگروه یا گروه سایر بر نژادی
 نیز اقلیت هایگروه گاهی حال این با اما شوندمی اعمال اقلیتند که هاییگروه بر اکثریت نژادی

 از داشتن بیم اکثریت، توسط نژادپرستی اعمال اصلی علت. بگیرند پیش در را رویه این توانندمی
 یا پروپاگاندا ایجاد و قدرت مراتب سلسله از استفاده با اکثریت هگرو. است اقلیت گرفتن قدرت

 هایموقعیت ساخته، دارخدشه را اقلیت گروه چهره تا شودمی سبب خود، پسند مورد بوروکراسی
 اجتماع بین در را آن از فروتری و ناپسندیده، ناشایست، تصویر و سلب را اجتماعی دهنده ارتقاء

های در دهه .بخشکد نطفه در هاآن شکوفایی و رشد هایچشمه نتیجهدر تا بگذارد نمایش به
 وجود همواره پوستسیاه و بادامیچشم  آسیایی قفقازی، اصلی نژاد سه میان درگیری گذشته

 هایکشینسل به منجر گاه و خودستایی از ناشی اجتماعی هایمحرومیت شامل گاه که داشته
در این رابطه  توانمینوان مثال نژادپرستی نازی ها را به ع. استشده حکومت ها حمایت تحت

 نازی رهبران. دوم انجامید جهانی جنگ طول وسیعی در کشتار به هانازی پرستی ذکر نمود. نژاد
 خانه» را آن که زدند کاری به دست شوروی جماهیر اتحاد و لهستان شرق اشغالی مناطق در

 کشی نسل جمله از دشمن، اصطالح به نژادهای کردن معدوم و کشتار یعنی نامیدند «قومی تکانی
 احساس نژادپرستی را توانمیجمله اسالو. بنابراین دریک اقوام رهبران نابودی و اروپایی یهودیان

 زبان، همچون دیگری عناصر یا پوست رنگ یا نژاد دلیل به تنها انسان یک از نفرت یا ترس
مهمی که در این میان وجود دارد  مسألهدانست.  سال و سن یا جنسیت تحصیالت، ملیت، مذهب،

نژاد پرستی در جوامع مدرنی است که از قضا با اتکا به اصول لیبرالیسم ساختار نظام های سیاسی 
آمریکا به عنوان یک نظام پیشرفته سرمایه داری  ایاالت متحدهخود را پیش می برند. در این میان، 

الیسم و حق حقوق بشر، حقوق مدنی و پایبندی به لیبر که خود را ملزم به رعایت و حراست از
های برجسته ای از ر تاریخ حیات سیاسی خود بعضا رگهها می داند نیز دآزادی برای همه انسان

 و کشور این یگیرشکل به درآمریکا نژادپرستی نژادپرستی را نشان داده است. اصوال پیشینه
 با اسپانیایی و فرانسوی انگلیسی، سفیدپوستان. رددگبازمی سرزمین این به اروپاییان مهاجرت
 را آمریکایی بومیان خواندن وحشی و خود نژاد برتری ایده بار، اولین برای کشور این به مهاجرت

 به محدود مسألهاین  اما شد آغاز سرزمین این در پرستی نژاد پدیده گونه بدین و کردند مطرح
 در کردند، آغاز را آمریکا قاره استعمار اروپاییان که امیهنگ. نشد آمریکا بومیان و پوستانسرخ

 برده تجار توسط آفریقایی پوستسیاه میلیون 1۵ حدود در میالدی 1۸00 تا 1۵00 هایسال فاصله
 و استقالل اعالم با. شوند گرفته کار به جدید معادن و کشتزارها در تا یافتند انتقال آمریکا قاره به

. یافت ادامه جدید شکلی در بلکه نشد برچیده تنها نه نژادپرستی آمریکا، مستقل دولت یگیرشکل
 اما شد، برده هامیلیون آزادی موجب کشور این جنوب و شمال مردم جنگ پایان اگرچه

 مدنی حقوق از بسیاری از همچنان پوستانسیاه و نرفت بین از آمریکا جامعه در هرگز نژادپرستی
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 را سیاسی مهم هایپست تصدی حق آنها و بود محدود آنها برای مالکیت حق حتی بودند محروم
 این متحدین، جبهه علیه مبارزه در پوستانسیاه گسترده شرکت و دوم جهانی جنگ وقوع.نداشتند

. کنند پیدا دست سفیدپوستان با برابر موقعیتی به بتوانند شاید که کرد ایجاد نژاد این دل در را امید
 در که هاییایالت در همچنان نژادی ادغام برابر در مقاومت. نبود بیش ینیزسراب امید این اما

 آزادی هایجنبش مبارزات دلیلهمینبه.یافت ادامه ،داشت وجود داریبرده درآنها گذشته
 تبعیض رفتن میان از قانون تصویب به منجر اینکه تا یافت ادامه جدی شکل به پوستانسیاه خواهانه

 هایمحرومیتحاضر نیز محدودیت ها و .در حالشد 1964 سال مدنی حقوق در هااقلیت علیه
در مسائلی همچون حق شهروندی، حق رای دهی،  تبارهای آفریقایی آمریکایی بسیار وسیعی علیه

. نگرانی های فزاینده در وجود داردحق مسکن، حق بیمه، حق اشتغال و استخدام و حتی تحصیل 
به نحوی که به نظر  شودمیسیاهان از سفیدپوستان در آمریکا دیده مورد تعمیق شکاف ها و گسل 

  در این کشور بایستی شاهد باشیم. را آپارتاید جریان دوباره نوعی خیزش رسدمی
 در ترامپ دونالد پیروزی از پس آمریکا، سفیدپوستان پندار خودبرتر و نژادپرستی جریان

 شهر در که خونینی درگیری. گرفت یاتازه جان کشور این جمهوری ریاست انتخابات
 روی آنها مخالفان با نژادپرستی طرفداران میان ایاالت متحده ویرجینیای ایالت در« شارلوتزویل»

. داشت میالدی گذشته قرن اول نیمه در امریکا نژادپرستی خوردهای و زد به بسیاری شباهت داد،
 گرایانملی پندارها، سفیدبرتر ونازی،نئ هایگروه شامل افراطی یانگراراست رخداد این در

 علیه و سفید نژاد آمریکا، برتری از حمایت در تندی شعارهای ترامپ، دونالد حامیان و افراطی
 او گویند می و دانند می حوادثی چنین وقوع عامل را ترامپ  مردم، از سردادند. بسیاری مهاجران

 به خود اظهارات در و کنندمی حمایت ستانهنژادپر تحرکات از غیرمستقیم و مستقیم مشاورانش و
 عصبانیت. است حوادثی چنین بروز شانتیجه که برندمی کار به نژادپرستانه هایعبارت صراحت

از سوی نیروهای  پوستسیاهو در ادامه قتل گارنر و فلوید  «شارلوتزویل» حادثه در ترامپ از ها
 این نژادپرست افراد اکثریت شد مشخص که تیاف افزایش امنیتی و پلیس فدرال آمریکا زمانی

 از داشت، خبر تجمعی چنین از که این وجود با او  اما بودند ترامپ دونالد طرفداران از تجمع
. نزنند آمیز خشونت کارهای به دست حداقل یا نکنند شرکت آن در که نخواست طرفدارانش

 را آنها و بداند حادثه این عامل را افراطی یانگراراست نشد حاضر نیز خود های پیام در ترامپ
یا کرونا وضعیت اقتصادی،  19های ترامپ با شیوع ویروس کووید از طرفی، سیاست. کند محکوم

ی زیادی مواجه گردانید. هرچند شیوع هاچالشرا با  ایاالت متحدهدر  پوستانسیاهسیاسی و امنیتی 
ی هاخسارتبه لحاظ اشغال و اقتصاد ایجاد این ویروس در جهان و آمریکا برای بسیاری از افراد 

همانگونه که در طول مقاله ذکر گردید بسیار ملموس تر  هاخسارتفراوانی نمود اما این بحران و 
های اتخاذ شده ترامپ در که مجموعه سیاست و اثرات مخرب آن چشمگیر تر بوده است چرا

المت و ... در عمل برای سیاهان این هایی همچون بیمه بیکاری، تجهیزات پزشکی، بیمه سزمینه
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 کشور نه تنها دستاوردی نداشت بلکه به طیف های فقیر سیاهان کشور روز به روز افزود.
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