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 ؟نیستند "بشر"سیاه پوستان آیا 

 حاشیه و متن تبعیض نژادی آمریکا

به طوری  .سال گذشته سر و صدای بسیاری برپا کرده است 52پلیس آمریکا طی کشتن سیاه پوستان توسط 

همراه با عکس های کشته  -گزارشی در این خصوص 5102دسامبر  3روزنامه نیویورک تایمز که 

 :به دو مورد زیر بنگرید .ارائه کرده است -شدگان

. یک جوان سیاه پوست به نام رودنی کینگ را تا حد مرگ کتک زد ۹۱۱۹پلیس آمریکا در سال  -الف

نفر،  ۳۵روز به طول انجامید و منجر به مرگ  ۶داشت که مردمی را به دنبال  شورشوی  ضاربانتبرئه 

 .(بنگرید فیلم کتک زدن اوبه )مجروح شدن هزاران نفر و یک میلیارد دالر خسارات مادی شد

در بیرون یک  ۹۱۱۱در ماه اوت  -ساله اهل هأییتی ۵۳سیاه پوست  -ابنر لوییما،  CNNگزارش به  -ب

  او که به عنوان نگهبان آن کلوپ کار می کرد، سعی. کلوپ رقص در نیو یورک توسط پلیس دستگیر شد

  او ضربه ای یک پلیس به نام جاستین ولپ ادعا کرد که لوییما به سر. داشت تا مانع از دعوای دو زن شود

لوییما دستگیر شد، و در بازداشت، هم در ماشین پلیس و هم در بازداشتگاه به شدت کتک . زده بود

های او شکسته شد، و جراحات  دندان. با یک لوله شکسته قرار گرفت  مضروب شد و مورد تجاوز جنسی

های  فعالیت"دعا کرد که او به دلیل پلیس همراه او ا  روز بعد او به بیمارستان انتقال یافت، و . شدید داشت

روده . پزشک متوجه موضوع شد و آن را افشا کرد  ولی. یا متعارف مجروح شده است" غیر نرمال  جنسی

پلیس . جراحی بر روی او صورت گرفت و دو ماه بستری شد  سه. و مجرای لوییما به شدت آسیب دیده بود

گزارش رجوع شود به )د مسئولیت شکنجه و تجاوز را بپذیرددر نهایت مجبور ش  در ابتدا انکار کرد، ولی

 (.او در ویکیپدیا

 گزارش موارد ماه های اخیر

ه موجی از تظاهرات اعتراضی در اکثر شهرهای آمریکا دامن زده کشتن سیاه پوستان در ماه های اخیر ب

  :ر سر و صدای اخیر به شرح زیرندچند مورد پ. است

توسط چندین  -سمفرزند و مبتال به آ 6، سیگار فروش، پدر ساله 23 -اریک گارنر: 5102هفدهم جوالی 

کشته شد که دست دور گردنش انداخته بود،  -افسر پلیس سفید پوست -پلیس محاصره و توسط دانیل پانتالئو

 (.به فیلم درگیری و کشته شدن او بنگرید) 

. کشته شد -افسر پلیس سفیدپوست -دارن ویلسون  ، توسط ساله 01نوجوان  -مایکل براون: 5102نهم اوت 

 ".دستانم باالست، شلیک نکن:"مایکل پیش از شلیک پلیس  می گوید

http://www.nytimes.com/interactive/2014/nyregion/fatal-police-encounters-in-new-york-city.html
http://www.nytimes.com/interactive/2014/nyregion/fatal-police-encounters-in-new-york-city.html
https://www.youtube.com/watch?v=4OauOPTwbqk
http://www.cnn.com/US/9708/14/police.torture/
http://en.wikipedia.org/wiki/Abner_Louima
http://en.wikipedia.org/wiki/Abner_Louima
http://en.wikipedia.org/wiki/Abner_Louima
http://en.wikipedia.org/wiki/Abner_Louima
http://www.nbcnewyork.com/news/local/Eric-Garner-Chokehold-Police-Custody-Cause-of-Death-Staten-Island-Medical-Examiner-269396151.html
https://www.youtube.com/watch?v=g-xHqf1BVE4
http://www.nbcnews.com/storyline/michael-brown-shooting
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ساله، توسط پلیس در شهر سن لوئیس ایالت  01، نوجوان ونداریک دئوندره مایرز:  5102هشتم اکتبر 

کالبدشکافی نشان داد مایرز هشت مرتبه از جمله شش بار از  پشت . گلوله کشته شد 01میسوری با شلیک 

 .سر هدف شلیک گلوله قرار گرفته است

در حالی که قصد داشت از طریق راه پله به  -، ساکن نیویورکساله 51 -آکای گرلی: 5102نوامبر  51

 .کشته شد -افسر پلیس -منزل دوست خود برود، توسط پیتر لیانگ

در یک زمین بازی در کیلیولند ایالت اوهایو با اسلحه  -ساله 05نوجوان  -تمیر رایس: 5102نوامبر  55

 .(ساله بنگرید 05فیلم نوجوان کودک به )اسبات بازی می کرد، توسط پلیس کشته شد

در حالی که دستش  -، سالکن شهر فونیکس ایالت آریزوناساله 32 -بریسبونرومین : 5102چهارم دسامبر 

به )در حالی که در جیب او فقط شیشه دارو وجود داشت. را به جیبش برده بود، توسط پلیس کشته شد

 (.گزارش روزنامه واشنگتن پست در این خصوص بنگرید

، به پلیس لس آنجلس یک سیاه پوست را که مدعی بود چاقو با خود حمل می کرد: 5102پنجم دسامبر 

جردن وایت، شاهدی که در محل حضور داشت و تصاویر ویدئویی کوتاهی . ضرب گلوله به قتل رساند

وی در صفحه . پس از تیراندازی تهیه کرده ، در صفحه توئیتری خود اعالم کرد که این مرد مسلح نبود

 .بوک خود نیز نوشت که پلیس حداقل ده بار به وی تیراندازی کرده است فیس

 قاتالنتبرئه 

سانی مردم آمریکا شد، تبرئه پلیس های قاتل، در حدی که حتی نآن چه موجب تحریک بیشتر احساسات ا

 :به دو مورد از این موارد بنگرید. اجازه ندادند تا پرونده آنها راهی دادگاه شود

گناه دانست و  قاتل مایکل براون را بی  ساله51لوئیس، دارین ویلسون، افسر پلیس  آذر، هیأت منصفه سنت 3

 . پوست بود سفیدپوست و سه سیاه 9هیئت منصفه عالی متشکل از . او را از اتهام قتل تبرئه کرد

آذر، هیئت منصفه دادگاه شهر نیویورک دانیل پانتالئو افسر پلیسی را که اقدام به خفه کردن اریک  03

 . پوست کرده بود تبرئه کرد گارنر سیاه

 تبعیض نژادی

راه بلندی را از برده داری وحشیانه غیر قابل مقایسه با دیگر نقاط جهان، تا جنبش حقوق جامعه آمریکا 

رجوع شود به مقاله )مدنی به رهبری مارتین لوترکینک، و ریاست جمهوری باراک اوباما برداشته است

این جامعه به شکلی تبعیض نژادی را ساختاری کرده که به گفته اما . "(آمریکایی بودن چه معنایی دارد"

سیاه چاله های "سیاه پوستان گرفتار فقر ساختاری را به درون  -مانوئل کاستلز -جامعه شناس برجسته

 .انداخته که هرگز قادر به خروج از آن نخواهند شد" سرمایه داری

http://www.huffingtonpost.com/2014/10/23/vonderrit-myers-autopsy_n_6038822.html
http://www.nytimes.com/2014/12/06/nyregion/brooklyn-grand-jury-to-examine-akai-gurley-shooting-death.html
http://www.democracynow.org/2014/12/5/the_killing_of_tamir_rice_cleveland
http://www.dailykos.com/story/2014/12/05/1349673/-About-the-strange-behavior-of-officers-after-they-killed-Akai-Gurley-Tamir-Rice-and-Eric-Garner
http://www.huffingtonpost.com/2014/12/04/phoenix-police-shooting_n_6273278.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/12/04/phoenix-police-shooting_n_6273278.html
http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/12/05/how-a-white-phoenix-cop-killed-an-unarmed-black-man/
http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/12/05/how-a-white-phoenix-cop-killed-an-unarmed-black-man/
http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/12/05/how-a-white-phoenix-cop-killed-an-unarmed-black-man/
http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/12/05/how-a-white-phoenix-cop-killed-an-unarmed-black-man/
http://thefreethoughtproject.com/lapd-shoots-man-site-protests-police-murder-24-hours/
http://thefreethoughtproject.com/lapd-shoots-man-site-protests-police-murder-24-hours/
http://thefreethoughtproject.com/lapd-shoots-man-site-protests-police-murder-24-hours/
http://www.radiozamaneh.com/94296
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را به قتل ( تریوان مارتین)ای ساله ۹۱پوست  که نوجوان سیاهسفید پوست  وقتی دادگاه جورج زیمرمن

در اعتراض به وضعیت تبعیض نژادی سیاه  -رئیس جمهور آمریکا -رسانده بود، تبرئه کرد، باراک اوباما

پوست کمی در آمریکا هستند که تجربه نکرده  مردان سیاه: " گفت 5103ژوئیه  51پوستان آمریکا در 

یا وقتی سوار آسانسور . شود شوند، صدای کلیک قفل در خودروها بلند می باشند وقتی از خیابان رد می

کند تا وقتی  چسبد و نفسش را حبس می شوند، اگر زنی در آسانسور باشد، کیف دستی خود را محکم می می

 ".سانسور فرار کندکه بتواند از آن آ

خود در مجمع عمومی سازمان ملل با اذعان به مشکالت قومی در ایاالت سوم مهر ماه وباما در سخنرانی ا

 ."هم مشکالت نژادی و قومی خود را داریمما ":متحده گفت

حقیقت این است که در بسیاری از نقاط کشور : "گفتاوباما پس از تظاهرات گسترده اعتراضی اخیر هم 

و این امر پیامد میراث تبعیض  اعتمادی عمیقی وجود دارد بیپوست  یس و جوامع رنگینبین نیروهای پل

پوست در  مشکالت مرتبط با تبعیض نژادی همچنان پابرجاست و جوامع رنگین. نژادی در این کشور است

تبعیض طور  کنیم قانون در آنها به مواردی وجود دارند که احساس می. پی دامن زدن به این مشکالت نیستند

 ".شود آمیز اعمال می

به موضوع نژادپرستی پرداخته و خواهان واکنش قاطعانه تری از  5102دسامبر  2نیوزویک هفته نامه 

دسامبر دوباره به  1نتقادات موجب شد تا اوباما در این نوع ا .سوی اوباما نسبت به این موضوع شده است

 :بگویدانتقاد کرده و " نژاد پرستی ریشه دوانده در جامعه آمریکا"انتقاد از 

  ولی. شود حل شبه یک که نیست موضوعی پلیس توسط مسلّح غیر پوست سیاه مردان شدن کشته مساله"

 موضوع این. است کرده پیشرفت[ شهروندان] مدنی حقوق باره در آمریکا که کنیم درک که است این مهم

 این که دهد می اجازه به چیز دو  ولی. دارد عمیقی های ریشه ما تاریخ در و ما جامعه در[  پرستی نژاد]

 بسیار همچنین. ایم کرده پیشرفت موضوع این باره در که است عموضو این درک اول،. کنیم حل را مساله

 در که آنچه توانیم نمی ما  ولی هستند، دردناک بسیار ها قتل گونه این چه اگر که، کنیم درک که است مهم

 مادر و بزرگ پدر با خود، والدین با شما اگر. کنیم مقایسه پیش سال ۳۳ با را افتد می اتفاق حاضر حال

 اوضاع حاضر حال در که گفت خواهند شما به آنها کنید، صحبت خود های دایی و ها عمو با د،خو بزرگ

 که کنیم درک باید که این دلیل و. است[ گذشته از] بهتر  ولی نیست، خوب موارد  بعضی در. است بهتر

 که چیزی دوم. کنیم پیشرفت بیشتر بود خواهیم قادر که دهد می امید ما به که است این ایم کرده پیشرفت

 خرده پیشرفت. میاید بدست قدم به قدم پیشرفت چون باشیم، مصر باید ما که است این بگیریم نظر در باید

 دارد، عمیقی های ریشه ما جامعه ما، تاریخ در که هستید مواجه ای مساله با شما که  زمانی. است خرده

 را این باید و باشید، مراقب باید شما. دارند جودو ای جامعه هر در که ،تبعیض و  پرستی نژاد نظیر  مسائلی

 خواهید می که را آنچه تمامی که  وقتی شوید دلسرد نباید و برد، می زمان پیشرفت که باشید متوجه هم

 . "وریدآ نمی بدست

 .سخنان اوباما در مورد مسأله تبعیض نژادی با آمارها قابل توضیح است

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/07/130720_u08_trayvon_rally.shtml
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/24/remarks-president-obama-address-united-nations-general-assembly
http://www.washingtontimes.com/news/2014/dec/4/obama-addresses-ferguson-eric-garner-controversies/
http://www.newsweek.com/ferguson-and-garner-cases-hurt-us-foreign-policy-289613
http://news.yahoo.com/obama-garner-black-bet-interview-154148864.html
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مطابق آمار ها، در صد  .در صد جمعیت آمریکا سیاه پوست هستند ۹۵۳۳،  ۳۳۹۵مطابق آمار سال 

به . بیکاری در میان سیاه پوستان بیشتر از دو برابر درصد بیکاری در میان سفید پوستان در آمریکا است

در صد  ۹۹۳۱در صد و در میان سیاه پوستان  ۳۳۵در ماه اوت درصد بیکاری سفید پوستان عنوان مثال، 

در صد جوانان  ۹۳۳۳،  ۳۳۹۱در تابستان . یز همین طور استساله، ن ۳۱تا  ۹۶وضعیت جوانان،   .بود

  .در صد جوانان سیاه پوست بیکار بودند ۳۱۳۲سفید پوست و 

یاه س -از جمله شکاف طبقاتی باور ناکردنی میان باالیی و پائینی ها -ساختارهای اجتماعی تبعیض آمیز

 .(درصد کل ثروت آن هستند 52یک درصد مردم آمریکا مالک )پوستان را به فالکت اجتماعی می اندازد

در صد جمعیت آمریکا را تشکیل می  ۹۵ بیشتر از  در حالی که سیاه پوستان فقط کمی به عنوان نمونه، 

اینها در زندان ها نیز در وضعیت بسیار بدی . ن آمریکا سیاه پوست هستند در صد کل زندانیا ۵۱۳۱دهند، 

حقوق بشر جهان روا و سکوت افکار "ه مقاله در مورد زندان های آمریکا رجوع شود ب)به سر می برند

 "(.عمومی

آنها در . در این شرایط ، محافظه کاران تالش کرده اند تا رأی دادن توسط سیاه پوستان را محدود سازند

در هر انتخاباتی معلوم نیست به   ه کامل هستند، یعنیجمهوری خوا  دمکرات کامل و نه  ایالت هایی که نه

اند تا مشارکت اقلیت ها در انتخابات که به  چه حزبی بیشتر رأی خواهند داد، قوانین جدیدی وضع کرده

به عنوان مثال در اوهایو و ویسکانسین قوانین . ها رأی می دهند، کاهش یابد به دموکرات  طور سنتی

های رأی دادن را محدود کرد، به خصوص در تعطیالت آخر هفته که  ساعت جدیدی به تصویب رسید که

های رأی گیری قبل  ، تعداد روز در کاروالینای شمالی. بیشتر رأی می دهند  ها خیلی در آنها معموالً اقلیت

رأی گیری به شدت کاهش یافت، ثبت نام برای رأی دادن بسیار مشکل تر شد، و   از روز رسمی

که بر طبق آنها رأی دهندگان باید ثابت  گردیدتصویب   در ایاالت دیگر هم قوانینی. دیگر های محدودیت

کنند که شهروند آمریکا هستند و برای این کار باید گواهی تولد و یا پاسپورت آمریکا را ارائه دهند، در 

فتن هر کدام هم هزینه های دیگر اغلب هیچ کدام را ندارند، و گر حالی که بسیاری از سیاه پوستان و اقلیت

   (.گزارش نیویورک تایمز در این زمینهرجوع شود به )بردار و وقت گیر است

که کشتن سیاهان توسط پلیس و واکنش سفید پوستان بدان نشان می  دسامبر نوشت ۳نیو یورک تایمز در 

به عنوان مثال، نیویورک . یک شکاف عمیق در میان سفید پوستان و سیاه پوستان وجود دارددهد که 

مسر سیاه پوست دارد و ظاهراً خانواده خانم شوهر وی را نوشت که ه  تایمز درباره خانم سفید پوستی

بعد از کشته شدن مایکل براون خانواده خانم از اعتراض به رأی دادگاه توسط   ولی. بسیار دوست دارند

 .مردم بسیار خشمگین بودند

 بی اعتمادی عمومی به نهادهای حکومتی

این بحران همه نهادهای حکومتی را . جه استنظام دموکراتیک آمریکا با بحران عدم اعتماد عمومی موا

 .در بر می گیرد

http://quickfacts.census.gov/qfd/states/00000.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2014/09/06/black-unemployment-is-always-much-worse-than-white-unemployment-but-the-gap-depends-on-where-you-live/
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2014/09/06/black-unemployment-is-always-much-worse-than-white-unemployment-but-the-gap-depends-on-where-you-live/
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2014/09/06/black-unemployment-is-always-much-worse-than-white-unemployment-but-the-gap-depends-on-where-you-live/
http://www.bls.gov/news.release/youth.nr0.htm
http://www.bls.gov/news.release/youth.nr0.htm
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2013/01/130124_l45_stiglitz_davos_us_inequality.shtml
http://www.bop.gov/about/statistics/statistics_inmate_race.jsp
http://www.radiozamaneh.com/84363#.UercB9I3shY
http://www.radiozamaneh.com/84363#.UercB9I3shY
http://www.radiozamaneh.com/84363#.UercB9I3shY
http://www.radiozamaneh.com/84363#.UercB9I3shY
http://www.nytimes.com/2014/03/30/us/new-gop-bid-to-limit-voting-in-swing-states.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/12/06/us/police-killings-reveal-chasms-between-races.html
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مهمترین نهاد حل و فصل اختالفات ( (Supreme Court دیوان عالی کشور :دیوان عالی کشور -الف

میان جرج بوش و ال گور، از نظر تعداد آرأ در کل  5111در انتخاب ریاست جمهوری برای سال . است

جت  -افتاد که برادر جرج بوش( فلوریدا)تکلیف نتیجه انتخابات به ایالتیکشور ال گور پیش بود و تعیین 

جت بوش به دیوان عالی ایاالت . بازشماری آرأ پیروزی ال گور را تأیید می کرد. فرماندار آن بود -بوش

کتاب در  -رئیس جمهور وقت -بیل کلینتون. متحده توسل جست و خواهان توقف بازشماری آرأ گردید

را  جرج بوشنوشته است که مطمئن بود که دیوان عالی کشور درخواست  ( زندگی من ) خاطراتش

دیوان عالی با هفت رأی موافق در برابر دو رأی مخالف حکم داد که بازشماری آرأ مغایر . نخواهد پذیرفت

بیل . رأی جرج بوش را پیروز این ایالت اعالم کردند 231در نتیجه با اختالف رأی . قانون اساسی است

و گزارشی از عملکرد دیوان عالی کشور ارائه می  کلینتون از این تقلب انتخاباتی به تلخی تمام یاد کرده

 :دمی نویس او. کند

دعوی حقوقی بوش، در مقابل گور، در تاریخ آمریکا به عنوان یکی از بدترین احکام دیوان عالی در "

سراسر تاریخ کشور به ثبت خواهد رسید و در کنار مورد حقوقی درد اسکات قرار خواهد گرفت که اظهار 

مار می آمد و باید می داشت، برده ای که برای آزادی خویش می گریخت، هنوز هم مایملک مالکش به ش

به وی بازگردانیده می شد؛ و نیز دعوی حقوقی پلسی در مقابل فرگوسن، که از قانونی بودن تبعیض نژادی 

که حمایتهای قانونی از  31و  51پشتیبانی می کرد؛ و همچنین موارد حقوقی مربوط به دهه های 

به حداکثر ساعتهای کاری هفته را به کارگران، همچون قوانین مربوط به حداقل دستمزد و قوانین مربوط 

عنوان نقض حق مالکیت کارفرمایان به شمار می آورد و آنها را باطل می کرد؛ و همچنین دعوی حقوقی 

 -کورماتسو، که در آن، دیوان عالی کشور، پس از واقعه پرل هاربر، بر بازداشت همه جانبه افراد ژاپنی

ما همه آن برهه های زمانی را پشت سر گذاشته و . أکید کردآمریکایی و نگهداری آنان در اردوگاهها ت

می دانستم آمریکا این روز سیاه را نیز پشت . مفرضات همه آن احکام ارتجاعی گذاشته را رد کرده بودیم

سر نخواهد گذاشت که در آن، پنج قاضی جمهوریخواه، تنها به دلیل این که می توانستند این کار را انجام 

 .(۱۵۱و  ۱۵۵صص )"هزاران نفر از هموطنان آمریکایی خود را از آنان سلب کردند دهند، حق رأی

 .گزارش بیل کلینتون، گزارش داوری های ناعادالنه و در نتیجه عدم اعتماد به دیوان عالی کشور است

 -ارتباطات میان افراد"سرمایه اجتماعی یعنی . اعتماد گوهر سرمایه اجتماعی است :انتخابات -ب

تنهایی بولینگ بازی )"های اجتماعی و هنجارهای مشترک و اعتمادی که برخاسته از آن است شبکه

 . اعتماد به نظام سیاسی و حکومت یکی از اشکال سرمایه اجتماعی است(. ۹۱ص  ؛کنیم می

ایاالت متحده طی چند  دهد اعتماد اجتماعی در نشان می کنیم تنهایی بولینگ بازی می رابرت پاتنام در کتاب

اشکال  ۹۱۱۳و اوایل دهه  ۹۱۶۳دهد که از اواخر دهه  او نشان می. دهه گذشته رو به زوال بوده است

 (. ۳۱ ص)سنتی فعالیت و مشارکت سیاسی در آمریکا کاهش یافته است 

رأی دادند، اعتقاد اخیر ای  فقط هشت درصد مردمی که در انتخابات میان دوره ها، براساس نظرسنجی

درصد در  ۵۳، کمتر از گزارش الجزیره آمریکا به). و یا خوب است  دارند که کنگره آمریکا کارش عالی

کنگره  (.درصد در انتخابات شرکت کردند ۹۱کمتر از  براساس محاسبه دیگری،. انتخابات شرکت کردند

http://www.amazon.com/My-Life-Bill-Clinton/dp/140003003X
http://www.amazon.com/My-Life-Bill-Clinton/dp/140003003X
http://www.amazon.com/Bowling-Alone-Collapse-American-Community/dp/0743203046
http://www.amazon.com/Bowling-Alone-Collapse-American-Community/dp/0743203046
http://www.amazon.com/Bowling-Alone-Collapse-American-Community/dp/0743203046
http://www.amazon.com/Bowling-Alone-Collapse-American-Community/dp/0743203046
http://www.amazon.com/Bowling-Alone-Collapse-American-Community/dp/0743203046
http://www.amazon.com/Bowling-Alone-Collapse-American-Community/dp/0743203046
http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/mood_of_america/congressional_performance
http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/mood_of_america/congressional_performance
http://america.aljazeera.com/blogs/scrutineer/2014/11/5/why-the-real-electionturnoutwasfarlowerthanreported.html#alabama
http://www.counterpunch.org/2014/11/06/what-we-can-expect-from-the-republican-controlled-congress/
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به . در فرایند سیاسی ندارندتحت سلطه البی ها قرار دارد و رأی دهندگان احساس می کنند که تأثیری 

ما برای محدودسازی استفاده از اسلحه، که کنگره آن را رد کرد، عنوان نمونه، در جریان مبارزه اوبا

اوباما به صراحت گفت که نمایندگان کنگره از ترس البی اسلحه که نگذارد آنان دوباره انتخاب شوند، 

 .مخالفت کردند

های  فرسایش آمریکا، ریشه"اش تحت عنوان  فرانسیس فوکویاما نیز در آخرین مقاله :کلیه نهادها -پ

 ."اعتمادی عمومی شدیدی نسبت به نهادهای سرآمد آمریکا وجود دارد بی": ، نوشته"ناکارآمدی سیاسی

 .اند وی در این مقاله توضیح می دهد که چگونه کلیه دستگاه های حکومتی ناکارآمد شده

سیاه پوستان به عنوان سوژه، مظنونین اصلی را . پلیس آمریکا به شدت خشن و قدرتمند است :پلیس -ت

 .تن را به قتل رسانده است 211ک سال پلیس آمریکا فقط در طول ی .تشکیل می دهند

که بعد از یک تحقیق حدوداً دو ساله به این نتیجه رسیده است که  وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد

  -خصوصاً در مورد سیاه پوستان -سیستماتیک خشونت غیر ضروری را پلیس کلیولند در اهایو به طور

مطابق این گزارش، پلیس . بار شلیک کرد ۳۳به عنوان مثال، پلیس به دو نفر غیر مسلّح . به کار می برد

در بحران به سر می برند، خشونت غیر   که از لحاظ روحی  یا کسانی  حتی در باره بیماران روانی

 -های دیگر ، گلوی مردم را چسبیدن و فشار دادن و روش شلیک کردن، شوک الکتریکی از قبیل -ضروری

گلوله قرار گرفتند،  ۹۵۱یک پدر و دختر جوان در ماشین خود مورد هدف بیشتر از . را به کار برده است

یده و در مورد دیگری، مردی که به دستور پلیس بر روی زمین دراز کش. در حالی که کامال بی گناه بودند

حتی در   در موردی دیگر، پلیس از شوک الکتریکی. غیر مسلّح بود، به دلیل ضربات زیاد پلیس کشته شد

ساله که مشغول بازی با تفنگ اسباب بازی خود بود به  ۹۵و پسر . داخل یک آمبوالنس نیز استفاده کرد

 .بوده است  کرده که تفنگ واقعی ضرب گلوله کشته شد، چون پلیس ادعا کرد که تصور می

برخورد خشن پلیس آمریکا با سیاه پوستان، مورد تأیید دادستان کل آمریکا و شهردار سفید پوست نیویورک 

 :قرار گرفته است

من توسط پلیس در واشنگتن متوقف شدم، چون :" گفته است -دادستان کل سیاه پوست آمریکا -اریک هولدر

." در حال دویدن بودم که به یک فیلم سینمأیی برسم، و من در آن زمان یک دادستان دولت فدرال بودم

پدر :"او گفت. گران است، چون او سیاه پوست استهولدر افزود  که برای پسر خود در مواجهه با پلیس ن

 ".من نیز با من صحبت کرد که چگونه من به عنوان یک مرد سیاه پوست با پلیس باید برخورد کنم

خود من به . دم جوان ما ترس وجود دارددر بسیاری از مر: "گفتبیل دی بالزیو، شهردار نیو یورک، 

های بسیاری در  در امنیت است؟ خانواده[ پسرم]آیا دانته[ پرسم از خود می. ]ام ها نگران بوده خاطر آن سال

آنها می خواهند از همان کسانی که که باید آنها را . این شهر وجود دارند که همین احساس را دارند

 ".محافظت کند در امان باشند

http://www.foreignaffairs.com/articles/141729/francis-fukuyama/america-in-decay
http://www.foreignaffairs.com/articles/141729/francis-fukuyama/america-in-decay
http://www.foreignaffairs.com/articles/141729/francis-fukuyama/america-in-decay
http://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2014/09/08/how-many-police-shootings-a-year-no-one-knows/
http://www.cnn.com/2014/12/04/us/cleveland-justice-department-police-excessive-force/
http://www.cnn.com/2014/12/04/us/cleveland-justice-department-police-excessive-force/
http://thinkprogress.org/justice/2013/07/18/2316651/eric-holder-i-had-to-tell-my-son-how-to-protect-himself-from-the-police-because-he-is-black/
http://www.myfoxny.com/story/27555737/pba-versus-de-blasio
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حکومت ابتدأ منکر . کنترل همه شهروندان آمریکا امری بود که اسنودن افشا کرد :نظام سراسربینی -ث

این امر شد، اما در گام بعد روشن شد که حتی لپ تاپ سناتور آمریکا که از سوی کنگره مسئول پژوهش 

  ."(نظام سراسر بین اوبامایی"رجوع شود به مقاله )در این خصوص بود، کنترل می شد

هزار صفحه ای شکنجه های مظنونین به  6خالصه ای از گزارش  : CIAشکنجه های سازمان  -ج

 -صفحه 252در  -دسامبر 9، از سوی سنای آمریکا در روز سه شنبه  CIAتروریسم توسط سازمان 

تی در اطراف مراکز دیپلماتیک آمریکا در تدابیر امنی لبق زور دنچ زابه همین دلیل دولت . شدمنتشر 

نتاگون به فرماندهان خود در مناطق گوناگون دستور داده تا اقدامات پ .اطراف جهان را تشدید کرده است

 .های آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور را فراهم کنند الزم برای حراست از نیروها و پایگاه

 برای نمایشی های اعدام یا و اند کرده جنسی تهدید را نفر چند یا یک یا آی سی بازجویان آنها در که مواردی

 متهم ناشری، عبدالرحمن مورد به گزارش این در .است توجهی قابل تعداد ،اند انداخته راه به آنها ارعاب

 درل یک با" را او بازجویی، جریان در که شده اشاره ۳۳۳۳ سال در "کول" آمریکایی کشتی به حمله به

 وسیله این با و شده استفاده تهدید برای تنها مته دستگاه این از گزارش این بر بنا اند؛ کرده تهدید "روشن

 .است نگرفته صورت بدنی شکنجه

 "بشر"حقوق 

موضوع اعالمیه، . انسان های مدرن اعالمیه جهانی حقوق بشر را به عنوان عادالنه ترین نهاد برساختند

 در جهان خارج، ما با ایرانی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها،. نداردانتزاعی است که وجود خارجی " بشر"

عرب ها، سفیدپوستان، رنگین پوستان، زنان، مردان، کودکان، یهودی ها، مسیحی ها، بهایی ها، 

 . انتزاعی" بشر"مواجه هستیم، نه ...مسلمانان، و

منظور آنان این بود که انسان ها . تندنویسندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر به خوبی به این نکته عنایت داش

خوانده " بشر"همه آدمیان واقعی . مشمول این حقوق خواهند شد...فارغ از جنسیت، قومیت، دین، نژاد، و

 .شده اند

حقوق : "مگر آن که ادعا شود. اعتراض کردهر جا اقلیتی مورد ستم و تبعیض قرار گرفت، باید بدان 

مدافعان حقوق بشر، . ین مدعا از نظر اخالقی و معرفتی قابل دفاع نیستا". بشر، یعنی حقوق مردم ایران

برخی فرمان صادر می کنند که باید فقط درباره . بنای بشر اعتراض کرده و می کنندبه نقض حقوق همه ا

چرا؟ مگر بقیه افراد و گروه هایی که حقوق شان  .نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی سخن بگوئید

نیستند؟ حقوق بشر آرمانی یک بام و دو هوایی نیست که دولت ها را به دو گروه " شرب"نقض می شود 

خوشبختانه نهادهای حقوق . تقسیم کرده و فقط از نقض حقوق بشر دشمنان سخن بگویددشمن و  دوست

 . بشری و رسانه های مستقل گوش به فرمان این عده نیستند

گریبان ما را رها نمی سازد، به همین دلیل  گویی در خارج از جمهوری اسالمی هم دیکتاتوری

که درباره  -از جمله نقض حقوق بشر توسط دولت های آمریکا و اسرائیل -خطوط قرمزی واردیکتاتور

پس آزادی بیان چه می شود؟ اگر فاقدان قدرت در جهان غرب  .آنها نباید حقیقت گویی کرد، تعیین می کنند

http://www.radiozamaneh.com/105198
http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf
http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf
http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf
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، اگر روزی روزگاری در ایران صاحب قدرت شوند، چه عملکرد  به دنبال دیکتاتوری رسانه ای باشند

از جمله سوء استفاده جمهوری  -به هیچ بهانه ای متفاوت از جمهوری اسالمی از خود نشان خواهند داد؟

نقض حقوق بشر را ( نباید)نمی توان -اسالمی یا کم رنگ شدن نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسالمی

یکا نمی داند که جمهوری اسالمی و دیگر دیکتاتوری ها از افشای نقض حقوق مگر دولت آمر. توجیه کرد

  بشر در آمریکا به سود خود استفاده خواهند کرد؟

 ناریا رد رشب قوقح ضقن زا هک تسا هداد نامرف -یمالسا یروهمج روتاتکید ناربهر زج -سک چیه ایآ

 هتسیاش ،دنزب فرح یمالسا یروهمج یاه بوکرس دروم رد هک ینازیم ره هب سک ره ؟دیئوگن نخس

 رد رشب قوقح ضقن زا ات داد رارق راشف تحت ار نارگید یهاو یاه هناهب هب ناوت یمن اما .تسا ریدقت

 ناریا مدرم یساسا قوقح ضقن رگ هیجوت ،اکیرمآ رد رشب قوقح ضقن .دنیوگن نخس ناهج طاقن رگید

 عماوج رد رشب قوقح ضقن هک تساهروتاتکید نهذ هتخاس و یقطنم یا هطلاغم نیا .تسین و هدوبن

 تیساسح ،لاح نیع رد .دزاس یم هجوم ار یروتاتکید یاه میژر رد رشب قوقح ضقن ،کیتارکومد

 .تسا ریدقت لباق مه رشب قوقح ضقن هب تبسن اکیرمآ هعماج و ناگبخن

یکی از مدافعان جدی حقوق بشر  -رئیس جمهور اسبق آمریکا و عضو حزب دموکرات -جیمی کارتر

نوشت که دولت آمریکا ناقض ده ماده از مواد  نیویورک تایمز ای در طی مقاله ۳۴۱۴۱۹در . است

 .ی جهانی حقوق بشر است اعالمیه

. همیشه آنان را به بردگی گرفته اند. تتاریخشان، تاریخ درد و رنج مداوم اس. سیاه پوستان هم بشر هستند

این توصیف و تحلیل تاریخی و اجتماعی . دفاع از حقوق سیاه پوستان، دفاع از حقوق همه انسان هاست

حقوق به میزانی که وضعیت حقوق اقلیتی در نقطه ای از جهان بهبود می یابد،  :نشان می دهدواقعیت را 

می جهان فشار وارد دیگر نقاط دیگر ناقضان حقوق بشر در از طریق اشاعه، بر گسترش یافته و بشر 

 .تا حقوق مردمشان را رعایت کنندآورد 

نظام های دیکتاتوری، . آمریکا دارای نظامی دموکراتیک و ایران دارای نظامی دیکتاتوری است

باشند تا  سرکوبگر و ناقض حقوق بشرند، اما انتظار این است که دموکراسی ها عمالً ملتزم به حقوق بشر

عملکرد نظام دموکراتیک آمریکا در  .زبان رهبران خودکامه دراز نشود که وضع ما با آنها تفاوتی ندارد

را دراز ...( پوتین، خامنه ای، و)زمینه حقوق بشر به گونه ای بوده که زبان رهبران رژیم های سرکوبگر

  .کرده است

از انه ای هستند، اما نظام های دموکراتیک تاریکخ -همچون جمهوری اسالمی -نظام های دیکتاتوری

در جمهوری اسالمی فرد را به دالیل عقیدتی زندانی و اعدام کرده و بعد برای  .باالیی برخوردارند یتشفاف

هفته گذشته " صفحه آخر"برنامه  دردر مورد حکم اعدام سهیل عربی )او پرونده زنای محصنه می سازند

، اما در نظام دموکراتیک، باراک اوباما، دادستان کل آمریکا و دیگر مقامات بلند (مفصل توضیح داده ام

یک بار  -رئیس جمهور اسبق آمریکا -جیمی کارتر .پایه از تبعیض نژادی باورناکردنی سخن می گویند

ورزشکاران بنام آمریکا بر . با اوباما مخالفند، برای این که سیاه پوست است[ نمحافظه کارا]اینها :  گفت

خود را باال  های و مردم هم در تظاهرات دست" نمی توانم نفس بکشم:"روی پیراهن های خود نوشته اند

http://www.nytimes.com/2012/06/25/opinion/americas-shameful-human-rights-record.html?_r=2&&gwh=D5CCD65B92A20C0D4B13CCDDFD3F7475
http://www.nytimes.com/2012/06/25/opinion/americas-shameful-human-rights-record.html?_r=2&&gwh=D5CCD65B92A20C0D4B13CCDDFD3F7475
https://www.youtube.com/watch?v=iFCgDwaWSXc&feature=youtu.be
http://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/jimmy-carter-racism-barack-obama
http://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/jimmy-carter-racism-barack-obama
http://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/jimmy-carter-racism-barack-obama
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رسانه های آمریکا هم  ."تسا مهم ناتسوپ هایس ناج" و "دست ها باالست، شلیک نکن:"برده و می گویند

 روهمج سیئر ،تشادن دوجو اکیرمآ رد هنیداهن ضیعبت و یتسرپداژن رگا. دهمه اینها را به تصویر می کشن

 رسارس رد نآ هیلع ریخا هام دنچ رد ییاکیرمآ رازه اه هد و دنتفگ یمن نخس نآ زا اکیرمآ لک ناتسداد و

 ناتسوپ هایس اب سیلپ راتفر هک دنا هتفگ اکیرمآ مدرم لک دصرد 12 ؟دندرک یمن اپ رب تارهاظت روشک

 و ناتسوپ هایس دصرد 11 زا شیب ،رت قیقد یحضوت رد اهتنم ،تسا ناتسوپ دیفس اب نانآ راتفر زا توافتم

 حالصا بجوم ،یسایس ضارتعا و ندرک راکشآ .دنتسه رظن نیا یاراد ناتسوپ دیفس دصرد 12 کیدزن

ولی خودکامگانی چون خامنه ای بر روی سرکوب ها سرپوش می نهند تا قدرت  .دش دهاوخ روما

مهم فرایند تبعیض زدایی از . هیچ نظام سیاسی کامل فاقد تبعیضی وجود ندارد. خودسرانه شان تداوم یابد

 .طریق مبارزه با نابرابری های ناموجه است

افزایش . مشترک دموکراسی و حقوق بشر است مبنای" برابری"اما دموکراسی خواهان به خوبی واقفند که 

 .نابرابری و تبعیض به طور همزمان حقوق بشر و دموکراسی را رو به زوال خواهد برد

۸۱۳۱ آذر ۸۱، گویانیوز: منبع  
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