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اشاره:
گاهنامــه تحلیلــی »برداشــت روز« بــا رویکــرد تحلیلــی نســبت بــه مســائل روز در مجمــع جهانــی صلــح اســالمی تهیــه مــی گــردد.

لــزوم  شــناخت دقیــق، صادقانــه و نزدیــک بــه واقــع ، نســبت بــه مســائل ، رویدادهــا و جوامــع مختلــف مــا را بــرآن داشــت تــا بــه 
واکاوی و تحقیــق در ایــن زمینــه همــت گماریــم. بــی شــک ایــن گونــه شــناخت نســبت بــه مســائل و رســیدن بــه یــک چرایــی 
و چگونگــی ایمــن از آن ، نیازمنــد اقداماتــی اســت کــه توجــه و پاالیــش نظــرات و تجربیــات نخبــگان و اندیشــمندان یــک حــوزه 
و جامعــه از مهــم تریــن آن هاســت. از ایــن رو گاهنامه»برداشــت روز« بــا ترجمــه کارهــای تحقیقاتی،علمــی، تحلیلــی  و میدانــی 
اندیشــمندان و متخصصــان در حیطــه موضــوع مربوطــه  و  و ســپس ارائــه تحلیــل و برداشــت نهایــی،  در صــدد تولیــد و ارائــه 
ایــن نــگاه کامــل و جامــع برآمــده اســت؛ تــاآن را درخدمــت مــردم، ســازمان هــا ، نهادهــا و نخبــگان داخلــی و خارجــی قــرار 
دهــد و گام مثبــت و ارزنــده ای در بازنمایــی حقایــق، ممانعــت از ترویــج برداشــت هــای غیرواقــع و ناصحیــح و اعتــالی اندیشــه 

انســانی بــردارد. حمایــت شــما بــرای مــا در مســیر پیــش رو ســرمایه ارزنــده ای خواهــد بــود.

      

فرجام سخن:

گزارش تحلیلی:

گزارش تحلیلی:

»برداشت روز« با اسنفاده از مقاالت علمی-تخصصی و محتواهای تحلیل گرایانه به شما »برداشت« می دهد.



 تظاهرات تبعیض نژادی
 در سیاتل ؛

سر آغازی بر دوران جدید 
حقوق مدنی در آمریکا

ــت  ــان عدال ــتمداران و مدافع ــت ، سیاس ــران سیاهپوس رهب
ــی  ــوق مدن ــف حق ــه دوران مختل ــال مقایس ــی در ح اجتماع
هســتند: جنبــش اعتراضــی ســیاتل آنقــدر ســریع و قدرتمند 
رخ داد کــه مســاله خشــونت برخــی نهادهــا مثــل پلیــس را در 
رابطــه بــا حقــوق مدنــی و شــهروندی وارد فــاز جدیــدی کرد.

ــه  ــی بودج ــتار جایگزین ــر، خواس ــای دیگ ــیاتل و جاه در س
پلیــس و تخصیــص آن وجــوه بــه خدمــات اجتماعــی جوامــع 
ــی  ــت درون ــدرت و امنی ــاد ق ــون در ایج ــه اکن ــد؛ ک ــده ان ش

ــت دارد. اولوی
ــا در  ــدان آنه ــیاهان و متح ــع س ــد جوام ــی رس ــر م ــه نظ  ب
ــرای  ــی ب ــتند - فرصت ــه هس ــن لحظ ــر همی ــا منتظ ــه ج هم
ــر تغییــر  تــرك فراخــوان هــای پلیــس و در عــوض اصــرار ب
آنهــا کــه شــش ســال پیــش -پــس از مــرگ مایــكل بــراون 

ــد . ــت یابن ــه آن دس ــتند ب در فرگوسن-نتوانس

گزارش تحلیلی-دیوید کرومان

تظاهــرات اخیــر در ایــاالت مختلــف آمریــکا ماننــد ســیاتل، شــیکاگو، مینــه ســوتا و دیگــر شــهرها از ابعــاد مختلــف مــورد 
توجــه اندیشــمندان سراســر جهــان قــرار گرفتــه اســت . ایــن جنبــش اجتماعــی از منظــر تاثیرگــذاری بــر انتخابــات ریاســت 
جمهــوری آمریــکا و رویدادهــای داخلــی ایــن کشــور، لــزوم بررســی مســاله حقــوق بشــر نمادیــن در آمریــکا ، نزدیــک شــدن 
شــعارهای موجــود در تظاهــرات بــه مواصــع ضــد امپریالیســیتی و گفتمــان صلــح طلبانــه و عدالتخاهانــه مجمــع جهانــی صلــح 
اســالمی و نیــز امــکان ادبیــات ســازی سیاســی و بیــن المللــی و دیگــر زوایــا مــورد تاکیــد و اهمیــت تحلیلگــران قــرار گرفتــه 

اســت. از ایــن رو ایــن شــماره برداشــت روز نگاهــی تحلیلــی بــه تظاهــرات ضــد تبعیــض در ایــاالت متحــده داشــته اســت.

مقدمه :

در ایــن »گــزارش تحلیلــی – میدانــی« بــه نقــش 
ــول  ــی از تح ــاز دوران ــیاتل در آغ ــرات س ــذار تظاه اثرگ
حقــوق مدنــی و شــهروندی در امریــکا اشــاره مــی 
ــگان و  ــای نخب ــل دیدگاهه ــی و تحلی ــه بررس ــد و ب کن
ــر در  ــردم حاض ــز م ــکا و نی ــی امری ــمندان داخل اندیش
ــم سیســتماتیک«  ــا »فســاد و ظل ــرات دررابطــه ب تظاه
موجــود در ســاختار ایــاالت متحــده مــی پــردازد ؛ کــه 
نتیجــه آن تبعیــض و بــی عدالتــی در ســاختارهایی 

ــت. ــور و ...اس ــن کش ــس ای ــون پلی چ
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ــا  ــه ب ــرات را از تپ ــنگ تظاه ــد ،س ــورج فلوی ــرگ ج م
ــل داد! ــن ه پایی

ــی  ــن حرکت ــت. ای ــف اس ــل توق ــش غیرقاب ــن جنب ای
اســت جهانــی کــه ماننــد آن قبــًا دیــده نشــده بــود. 
ــرف  ــی ص ــوق مدن ــش حق ــک جنب ــر از ی ــن بزرگت ای
ــن  ــی بزرگتری ــوق مدن ــش حق ــون جنب ــت. تاکن اس

ــم. ــده بودی ــا دی ــه م ــود ک ــزی ب چی

دومینیــک دیویــس ، مدیرعامــل موسســه معابــر جامعه 
ــت: » در  ــت، گف ــی اس ــه غیرانتفاع ــک موسس ــه ی ک
صــدد روشــن کــردن شــعله جوانــان اســت. هــر نــژاد 
، عقیــده ، رنــگ ، قومیــت ، همــه بیــرون آینــد. بچــه 
هــا یاافــراد پیــر! مــن اهمیتــی نمــی دهــم شــما چــه 
ــح  ــم ترجی ــی ده ــی نم ــن اهمیت ــد . م ــی داری مذهب

ــود!« ــق ش ــد محق ــت.عدالت بای ــی چیس جنس

ــمگیر در  ــش چش ــر کاه ــاوه ب ــان ع معترض
ــات و  ــش اتهام ــتار کاه ــس ، خواس ــه پلی بودج
ــی  ــازمان محل ــتند. س ــن هس ــس معترضی حب
ــه  ــت ک ــده اس ــد ش ــر« متعه ــاك الیت »ب
اقدامــات خشــونت آمیــز در ایــن شــهر متوقف 
شــود و مســاله اردوگاه هــای بــی خانمــان ها را 
نیــز حــل و فصــل کنــد. رهبــران گــروه »بــاك 
الیــوز« نیــز از پلیــس ســیاتل خواســته انــد که 
ــد.  ــیس کن ــی تأس ــكان زدای ــرای اس ــی ب تیم
برخــی دیگــر مــی خواهنــد مأمــوران » پلیــس 
یونیفــرم « را از مــدارس دولتــی خــارج کننــد.

انــواع دیگــری   King County Equity Now وب ســایت 
ــه  ــد ؛ ازجمل ــی ده ــرح م ــان را ش ــات معترض از مطالب
اینكــه جنــی دورکان ) شــهردار ( پیشــنهادهای فعلــی 
ــر  ــی ب ــیاهان را مبن ــری س ــت رهب ــای تح ــازمان ه س
ــل  ــی قاب ــوال عموم ــن و ام ــاندن زمی ــر رس ــه حداکث ب

ــرد. ــی پذی ــه را م ــداف جامع ــع اه ــه نف ــتفاده ب اس

برخــی دیگــر اهــداف بســیار گســترده و جــاه طلبانــه 
ای را ارائــه داده انــد و بعضــی هــا نیــز بســیار غیرواقــع 
بینانــه بــه مســاله مــی نگرنــد؛ مثــا درخواســت دارنــد 
ــه  ــس ، محاکم ــیانه پلی ــای وحش ــارت ه ــران خس : جب
ــی در  ــفید و رنگ ــم از س ــراد اع ــه اف ــرای هم ــدد ب مج
ــونت  ــم خش ــه جرای ــدن ب ــوم ش ــس از محك ــدان پ زن
ــایر  ــیاتل و س ــا در س ــاره دادن ه ــرل اج ــز ، کنت آمی
ــمكش  ــرات ، کش ــن تظاه ــی.در ای ــات اینچنین مطالب

ــز  ــدم تمرک ــز و ع ــون تمرک ــگاه پیرام ــای گاه و بی ه
ــود دارد. ــع وج ــی مواض ــول برخ ح

ــتفاده از  ــل اس ــه دلی ــیاتل ب ــهر س ــورای ش ــو ش عض
ــورد  ــو در م ــت وگ ــرای گف ــز ب ــراض آمی ــت اعت حرک
ــد.  ــازات ش ــختی مج ــه س ــتی، ب ــداف سوسیالیس اه
روزنامــه نــگار شــهروند - عمــر سلیســبوری - کــه در 
ــول  ــورد کاپیت ــات در م ــردن اعتراض ــتند ک ــال مس ح
ــت  ــفید پوس ــن س ــورد معترضی ــت، در م ــل اس هی
ــی  ــیاه م ــن س ــه معترضی ــا آنچ ــز ب ــه چی ــت: هم نوش
خواســتند مطابقــت نــدارد؛ مثــا در برخــی حیطــه هــا 
ــه  مواضــع و روش معترضیــن ســفید و ســیاه نســبت ب
یــک مســاله واحــد تفــاوت هایــی دارد ، و گاه ســازمان 
ــراد  ــته اف ــا خواس ــتقیمی ب ــاط مس ــیاه ارتب ــای س ه
ــت  ــب اس ــا جال ــد. ام ــا ندارن ــان ه ــود در خیاب موج
ــر  ــه ه ــرادی ک ــوه اف ــا، انب ــی آنه ــته اصل ــه در هس ک
ــان و  ــاالر شهرش ــهر ، در ت ــای ش ــان ه ــب در خیاب ش
ــات  ــل ماق ــول هی ــاز کاپیت ــورد نی ــای م ــوك ه در بل
هایــی صــورت دادنــد نیــز حضــور داشــتند و در صــدد 
بودنــد تــا انــرژی خــود را روی چشــمگیرترین تصــور از 

ــد. ــز کنن ــور متمرک ــخ کش ــی در تاری ــت عموم امنی

ــه  ــته ، هزین ــه گذش ــار ده ــی چه ــی ط ــطح مل در س
ــده  ــر ش ــه براب ــًا س ــده تقریب ــاالت متح ــس در ای پلی
اســت ؛ از 42.3 میلیــارد دالر در ســال 1977 بــه 114.5 
میلیــارد دالر در ســال 2017 رســیده اســت کــه طبــق 
تجزیــه و تحلیلــداده هــای سرشــماری ایــاالت متحــده 

توســط انســتیتوی شــهری انجــام شــده اســت.
متــی مونــی ، یكــی از بنیانگــذاران شــبكه هــای زنــان 
ــن  ــاد همبســتگی گفــت:  م در ســیاتل مســتقر در بنی
فكــر مــی کنــم هــر تعــدادی کــه بــرای پلیــس دفاعــی 
ــراد  ــه اف ــد ک ــزی باش ــد چی ــود ، بای ــنهاد ش پیش
احســاس کننــد تأثیــر زیــادی بــر جامعــه مــا خواهنــد 
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ــل  ــی مث ــه های ــد. برنام ــی نباش ــوری و نمایش ــت و ص گذاش
ایــن قبــًا تأثیــر فــراوان داشــته اســت.

ــت  ــه اس ــتی گفت ــک گارس ــهردار اری ــس ، ش ــس آنجل  در ل
ــد  ــس خواه ــه پلی ــون دالر از بودج ــزان 150 میلی ــه می ــه ب ک
کاســت، ایــن وارونگــی نســبت بــه افزایــش 7 درصــدی او در 
مــاه آوریــل ، قابــل توجــه بــود. از نظــر رادیــكال هــا، اکثــر 
اعضــای شــورا در مینیاپولیــس از برچیــده شــدن اداره پلیــس 
بــه طــور کلــی حمایــت کــرده انــد و ایــن اتفاقــی بــی ســابقه 
ــی  ــی مدن ــر و زندگ ــوق بش ــه حق ــوط ب ــای مرب در رویداده

خواهــد بــود.
در اینجــا در ســیاتل برخــی از اعضــای شــورا در حــال حاضــر 
ــس  ــون دالری پلی ــه 400 میلی ــش در بودج ــد کاه 50 درص
ــس  ــه پلی ــش بودج ــا کاه ــه اند؛ام ــر گرفت ــهر را در نظ در ش
ــی در  ــران سیاس ــه رهب ــؤاالتی ک ــت. س ــاده نیس ــدان س چن
ــا  ــورد آنه ــدی درم ــور ج ــه ط ــر ب ــای دیگ ــیاتل و جاه س
ــی از ایــن دســت اســت کــه  ــش های بحــث مــی کننــد، چال
ــه ممكــن شــود  مثــا: تغییــر ســاختاری حاصــل از آن چگون
، چگونــه مــی تــوان پــول را بــه اهــداف دیگــر واگــذار کــرد 
ــا  ــش ه ــایر بخ ــه کار س ــس ب ــای پلی ــی کارکرده ــا برخ ، آی
تبدیــل مــی شــود ، چگونــه نیروهــای کوچكتــر بــه جــای آن 
آمــوزش داده و بــه کار خواهــد گرفــت یــا بــه عبــارت دیگــر: 
چگونــه مــی توانیــد ضمــن حفــظ ســامت و امنیــت جوامــع ، 
پلیــس را در آمریــكا کمرنــگ و پــاره پــاره یــا دارای کارکــرد 

مثبــت کنیــد؟

اصاحات پیش می رود!
در طــول هشــت ســال گذشــته ، ســیاتل بــرای اصــاح بخــش 
ــون  ــدرال 100میلی ــی ف ــک قاض ــر ی ــت نظ ــود، تح ــس خ پلی
ــاوری  ــا فن ــاوری متعاقب ــن فن ــت. ای ــرده اس ــه ک دالر هزین
هــای جدیــد دیگــری را بــرای پررنــگ کــردن پلیــس هایــی 
کــه اغلــب مشــكل ســازند و نیــز نگــه داشــتن بهتــر برخــی 
داده هــا راه انــدازی کــرده اســت.گویی ایــن افســران را بــرای 
اســتفاده از زور و مداخلــه در بحــران مجــدداً آمــوزش داده و 

نظــارت جدیــد غیرنظامــی رابرقــرار کــرده اســت.
 در دادگاهــی اخیــر ، مقامــات شــهری، وزارت پلیــس پیــش 
از ایــن بهــار لورنــا گونزالــس )رئیــس شــورای شــهر ســیاتل( 
فكــر مــی کــرد کــه ایــن تــاش ارزش آن را داشــته باشــد. 
ــی  ــن الگوی وی گفت:;مــن همیشــه اعتقــاد داشــته ام کــه ای
اســت کــه مــی توانیــم بــا آن کار کنیــم واصــاح کنیــم؛ امــا 
ــی  ــت و نم ــده نیس ــم عقی ــا او ه ــورای دوره دوم ب ــو ش عض
ــا  ــون ، ب ــد. او اکن ــته باش ــت داش ــن واقعی ــه ای ــرد ک پذی
ــی کل  ــوان »پارگ ــت عن ــه ای تح ــش ، از نظری ــر همكاران اکث

ــد. ــی کن ــتم« پشــتیبانی م سیس
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گره خورده به تاریخ:

فراخوانــی کــه ادارات پلیــس را مقصــر اصلــی میــدان مــی 
دانــد بــر ایــن عقیــده اســت کــه پلیــس بــه طــور ذاتــی 
ــه در  ــاله ریش ــن مس ــد و ای ــی کن ــل م ــتانه عم نژادپرس

ــردگان دارد. ــی و وضعیــت تاریخــی ب بردگ

 تیلــور گفــت: زمــان کنونــی ماننــد هیــچ زمــان دیگــری 
در گذشــته نیســت و درخواســت هــا نیــز چیزهایــی ماننــد 
ــه  ــزی ب ــم چی ــی خواهی ــما نم ــا از ش ــت; م ــته نیس گذش
ــه  ــان هزین ــداد م ــه اج ــه را ک ــط آنچ ــا فق ــد. م ــا بدهی م

ــم. ــد ، بازپرداخــت مــی کنی پرداخــت مــی کردن

میشــل مریــوودر ، رئیــس جمهــور و مدیرعامــل اتحادیــه 
شــهری متروپولیتــن ســیاتل گفــت: مــن فكــر مــی کنــم 

ــاختار  ــا س ــه ب ــت ک ــال اس ــا س ده ه
فعلــی ســعی در ایجــاد وضعیــت بهتــر 

و اصاحــات کــرده ایــم.
 اگــر چــه مــن همیشــه مایــل هســتم 
کــه امتحــان کنــم تــا اوضــاع بهبــود 
یابــد، امــا باوجــود لحظــه ای کــه االن 

در آن هســتیم و گریــه
ــه  هــای مــردم در سراســر کشــور و ب
ــم  ــی کن ــر م ــیاتل ، فك ــژه در س وی
ــه  ــن رفت ــه از بی ــر جامع ــتانه صب آس

ــت. اس
ــم  ــی نتوانی ــه کنون ــا در بره ــر م اگ
دورهــم جمــع شــویم و پیشــرفت 
هــای جــدی ایجــاد کنیــم ، فكــر مــی 
ــازی  ــط بازس ــدی فق ــه بع ــم مرحل کن

ــد .  ــرف باش ص

ونزالــس نیــز بــه همیــن نتیجــه 
رســیده اســت. او گفــت : 100 میلیــون 
ــهر  ــات در ش ــرای اصاح ــه ب دالری ک
ــای  ــد در جاه ــت بای ــرده اس ــرج ک خ
دیگــر در مســیر فرصــت های مســكن 

، آمــوزش و ثــروت بــرای مــردم ســیاه و قهــوه ای صــرف 
مــی شــد. مــن بــه عنــوان وکیــل حقــوق مدنــی ، همیشــه 
از ایــن فكــر کــه در جریــان جنبــش حقــوق مدنــی نبــودم 
ــش و  ــام بخ ــرا آن را اله ــوم، زی ــی ش ــیمان م آزرده و پش

ــدم. ــد دی قدرتمن

 ایــن جنبشــی کــه همــه مــا شــاهد آن هســتیم فرصتــی 
بــرای حضــور همــه ماســت ؛ بــه ویــژه افــرادی کــه دارای 
مناصــب قــدرت ماننــد مــن هســتند . فكــر مــی کنــم این 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــا ب ــت. م ــا اس ــی م ــوق مدن ــش حق جنب

در مــورد تغییــر تحــوالت پیرامــون نحــوه اداره پلیــس در 
آمریــكا در تاریــخ ایــن کشــور متاســفیم. 

گزینه های پلیس:

ــران  ــه جب ــد ک ــش Black Lives Matter معتقدن ــای جنب اعض
ــه هــای ــه گزین ــد منجــر ب خســارت ادارات پلیــس بای

دیگری برای مسئله مدیریت پلیس این کشور شود.
ــتقر در  ــی مس ــی غیرانتفاع ــر اجرای ــود ، مدی ــان گ ش
ــروه در  ــن گ ــه ای ــی ک ــه تغییرات ــاره ب ــا اش ــیاتل ب س
ــترین  ــه بیش ــت: آنچ ــر دارد، گف ــری در نظ ــی کیف دادرس
حــس بــد را ایجــاد مــی کنــد ایــن اســت کــه مــا شــروع 
ــه  ــی ک ــم در حال ــی کنی ــن م ــک جایگزی ــاختن ی ــه س ب
ــه  ــتیم ک ــه ای هس ــردن خان ــراب ک ــال خ ــداً در ح عم
اکنــون در آن زندگــی مــی کنیــم.از ســوی دیگــر دیویــس 
برایــن بــاور اســت کــه جایگزیــن بایــد 
شــامل تغییــر اساســی در قــدرت باشــد 
ــم  ــه تصمی ــند ک ــع باش ــن جوام ، و ای
ــا  ــان ه ــی در خیاب ــه کس ــد چ بگیرن

ــد. ــی کن ــت زن گش

 دیویــس پیــش بینــی مــی کنــد ، 
ایــن اســتراتژی مســتلزم یــک حرکــت 
آهســته در طــول 10 تــا 15 ســال آینــده 
ــه  ــه ب ــاز جامع ــه نی ــن ک ــا ای ــت ت اس
افســران پلیــس بــه آرامــی از بیــن رود.
ــد  ــا آنجــا پیــش مــی رون بعضــی هــا ت
کــه مــی گوینــد جامعــه ای را مــی 
تــوان در آینــده نــه چنــدان دور بــدون 
هیچگونــه افســری پلیــس پیــش بینــی 
ــت در  ــن اس ــه ممك ــوری ک ــرد، تص ک

ــد. ــناك باش ــگاه اول ترس ن

 جلیــكا چــارارو )فعــال و اســتادیار 
دانشــكده حقــوق دانشــگاه واشــنگتن(
گفــت: ;پــروژه الغــاء ، چــه الغــای پلیس ، 
چــه از بیــن بــردن زنــدان ، ممنوعیــت بازداشــت مهاجــرت 
و ماننــد آن ، در کل ایــن ســاختارها را منســوخ خواهــد کرد 
ــا  ــل آنه ــرای ح ــه ب ــی ک ــط اجتماع ــائل و ضواب ــرا مس زی
ــه  ــتی گرفت ــژاد پرس ــوی ن ــا ب ــد و بعض ــده ان ــی ش طراح

ــوند. ــی ش ــناخته نم ــودمند ش ــر س اند،دیگ

چــذارو نیــز گفــت : افــرادی کــه در انتهــای بخــش شــمالی 
ــای  ــایگی ه ــاف همس ــد ، برخ ــی کنن ــی م ــیاتل زندگ س
جنــوب غربــی ، بــدون حضــور پلیــس در زندگــی روزمــره 
خــود فعالیــت مــی کننــد و ایــن نشــان مــی دهــد ایــن 



وز
 ر

ت
اش

رد
ه ب

ام
هن

گا
7

ــناك  ــن و ترس ــدان دور از ذه ــكا چن ــوری در امری تئ
ــه ای  ــًا نمون ــا قب ــه م ــت ک ــه نیس ــت. اینگون نیس
ــه  ــه مقابل ــد ب ــوده باش ــادر نب ــه ق ــیم ک ــته باش نداش
ــود رود،  ــه در زندگــی ایجــاد مــی ش ــا مشــكاتی ک ب

ــد. ــته باش ــس را الزم داش ــور پلی ــه حض ــدون آنك ب
ــور  ــه حض ــا الیور،ک ــهردار نیكیتیت ــابق ش ــزد س نام
مــداوم در اعتراضــات دارد بــه جامعــه ای کــه در 
ــوان  ــه عن ــت ، ب ــه اس ــكل گرفت ــل ش ــول هی کاپیت
ــارات  ــب اختی ــه در قال ــرادی ک ــی از اف ــه ای عال نمون
ــاره  ــد ، اش ــی کنن ــم م ــراری نظ ــت و برق ــود مراقب خ

ــد.  ــی کن م

الیورتحلیــل مــی کنــد: مــا االن افــرادی را در جوامــع 
خــود مــی بینیــم کــه مــی تواننــد از طریــق اجتمــاع 
ــک  ــردم کم ــه م ــد ، ب ــم کنن ــراری نظ ــت و برق حرک

ــد.  ــخ دهن ــا پاس ــه نیازه ــد و ب کنن
ــر  ــرز تفك ــد. ط ــس را ندارن ــر پلی ــرز تفك ــا ط  آنه
ــردی را  ــه ف ــت ک ــن اس ــده ای ــاالت متح ــس در ای پلی
پیــدا کنیــد کــه مرتكــب اشــتباهی شــده اســت و مــی 
گویــد کســی کــه مرتكــب خطایــی شــده اســت ،بایــد 

ــود. ــری ش ــازات کیف ــتم مج وارد سیس

 مدافعــان طــرح الغــای پلیــس همچنیــن بــه شــواهدی 
ــران  ــد افس ــی ده ــان م ــه نش ــد ک ــی کنن ــاره م اش
لزومــًا اجتماعــات را امــن تــر نمــی کننــد. بــه عنــوان 
مثــال ، در ســال 2014 و 2015 ، هنگامــی کــه افســران 
ــكار  ــت آش ــه حمای ــراض ب ــورك دراعت ــس نیوی پلی
ــتم  ــم و س ــه ظل ــبت ب ــیو نس ــل دی بلس ــهردار بی ش
ــود ،  ــه کنــدی مرتكــب شــده ب پلیــس کــه نســبت ب

ــت . ــش نیاف ــس از آن کاه ــط پ ــم مرتب ــار جرائ ام
 ایــن مســاله ای اســت کــه کــه ممكــن اســت برخــی 

پیــش بینــی نكــرده باشــند.

ــتمی در  ــم سیس ــد ظل ــت بای ــه اس ــی دورکان گفت جن
ــیری  ــنگتن و مس ــود و واش ــته ش ــار گذاش ــكا کن امری
ــرای  ــی ب ــد مثال ــی توان ــت، م ــرده اس ــی ک ــه ط ک
ــم.  ــا را بپردازی ــه ه ــن هزین ــد ای ــد. بای ــیاتل باش س
ــتمی را  ــم سیس ــاد وظل ــا فس ــم ت ــری کنی ــد رهب بای
نابــود کنیــم. او عمــا از کلمــه »فســاد سیســتماتیک« 
و »ظلــم سیســتمی« در آمریــكا نــام میبرد و خواســتار 

ــود. ــی ش ــا آن م ــه ب مقابل
منایی از زنجیره انسانی در تظاهرات



 تبعیض در درمان معترضین 
مبتال به کرونا!

ــروس  ــر کروناوی ــه بیمــاری همــه گی ــا ادام ــان ب  -  همزم
در سرتاســر جهــان و ادامــه تظاهــرات سراســری در 
ایــاالت مختلــف آمریــكا، ســازمان ملــل متحــد خواســتار 
آتــش بــس جهانــی بــرای محافظــت از جــان شــهروندان 
در مناطــق درگیــری و برقــراری صلــح شــده اســت؛ امــا 
ــه  ــان بحــران ،ب ــح در زم ــه  اوال صل ــود ک ــل ب ــد غاف نبای
خــودی خــود ایجــاد نمــی شــود و دوم آن کــه فقــط ارام 
ســازی موقــت و صلــح ناپایــدار کافــی نیســت بلكــه بایــد 
ــدگار  ــا مان ــود ت ــاد ش ــوب ایج ــح مطل ــک صل ــرایط ی ش

باشــد.!
ــرعت  ــه س ــوریه ب ــن و س ــلح در یم ــای مس ــروه ه گ
ازدرخواســت ســازمان ملــل اســتفاده کردنــد اما بســیاری 
دیگــر از کشــورها مــن جملــه امریــكا بــه آن بــی توجهــی 
نشــان مــی دهد.این در شــرایطی اســت کــه امارهــا حاکی 
از ان اســت کــه بیمارســتان هــا نســبت بــه وضع ســامتی 
معترضیــن و ســیاهان حساســیت کمتــری بــه خــرج مــی 
دهنــد نســبت بــه دیگــران و ایــن نشــان دهنــده وضــع 
اســفبار و اوج تبعیــض و اقدامــات ضــد بشــر دوســتانه در 

آمریكاســت؟
امــا معترضیــن هــم حاضــر بــه عقــب نشســتن نیســتند. 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــات نش ــه کرد?تحقیق ــد چ ــس بای پ
ــرایط  ــم در ش ــدار انه ــح پای ــژه صل ــح بوی ــراری صل برق

ــت. ــته اس ــل وابس ــته از عوام ــک دس ــه ی ــا ب کرون

ــس را  ــش ب ــه آت ــود دارد ک ــه وج ــم دیرین ــک رس  ی
ــای  ــزوم کارزاره ــد ل ــری مانن ــامت بش ــل س ــه دالی ب

ــا  ــود ؛ ام ــی ش ــاد م ــال و...ایج ــج اطف ــیون فل واکسیناس
ــود. ــی ش ــر نم ــی منج ــح نهای ــه صل ــا ب ــن لزوم ای

در واقــع علــی رغــم بحــران ســامت جهانی و درخواســت 
هــای اتــش بــس در تنــش هــای داخلــی و خارجی کشــور 
ــر  ــوتا و دیگ ــه س ــیاتل و مین ــرات س ــژه تظاه ــه وی ــا ب ه
ــت  ــه دول ــت ک ــد اس ــم بعی ــا بازه ــكا ، ام ــاالت امری ای
ــا معترضیــن برقــرار  فعلــی در ایــن کشــوربتواند صلــح ب
کننــد – بلكــه برعكــس ایــن دولــت بــه راحتــی پذیــرش 
ــترخود  ــف بیش ــرای تضعی ــی ب ــان را امكان ــا آن ــح ب و صل
ــم و  ــول پوپولیس ــا اف ــد؛ مث ــی بین ــف م ــاد مختل از ابع
ناسیونالیســم و تاثیــر در انتخابــات اینــده و حتــی بــه زیــر 

کشــیده شــدن ناگهانــی دولــت. 

شــوك بیرونــی ماننــد کرونــا ویــروس در بســیاری 
ــا  ــود، ام ــی ش ــا م ــری ه ــه در درگی ــث وقف ــورها باع کش
ــی  ــر نم ــش را تغیی ــری و تن ــی درگی ــاختارهای اساس س

ــد! ده
ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا کرونــا ویــروس و لــزوم 
توقــف تظاهــرات مــی توانــد روال درگیــری هــا را بــه گونه 
ــا  ــرد؟ آی ــرعت بگی ــح س ــد صل ــا رون ــد ت ــر ده ای تغیی
بحــران همــه گیــر انســانی)مثل کرونــا( کــه نیــاز جوامــع 
ــد  ــی توان ــد م ــی کن ــتر م ــر بیش ــه یكدیگ ــری را ب بش
ــا برعكــس عمــل  زمینــه ســاز نزدیكــی و صلــح شــود ی

مــی کنــد؟

مثال "آچه" مفید است:

در  وحشــتناك  یــک ســونامی   2004 دســامبر   26 در 
ســواحل آچــه )اســتان کوچــک شــمال شــرقی اندونــزی( 
رخ داد کــه بیــش از 150،000 نفــر را در ایــن منطقــه کشــته 
، صدهــا هــزار نفــر را بــی خانمــان و بخــش اعظــم مناطــق 

ســاحلی را ویــران کــرد. 
ــارزات  ــا مب ــارزه ب ــال مب ــزی در ح ــان ، اندون در آن زم
ــود. در همیــن راســتا  خونیــن علیــه نهضــت آزاد آچــه ب
در طــول ســال گذشــته ، ارتــش اندونــزی حــدود دوهــزار 

گزارش تحلیلی - استفان هریس

در ایــن مطلــب اســتفان هریــس بــه مســاله تبعیــض ریشــه ای 
ــه درمــان میــان معترضیــن و مــردم  ــکا حتــی در مقول در آمری
ــه  ــا توج ــران کرون ــرایط بح ــفیدان در ش ــیاهان و س ــادی، س ع
ــا و  ــه نقــش بحــران کرون ــا اشــارات تاریخــی ب دارد و ســپس ب
امــکان زمینــه ســازی از آن جهــت توقــف درگیــری هــا و صلــح 

گام بــه گام مــی پــردازد.
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ــد! نفــر را کشــت کــه اکثــر آنهــا غیرنظامــی بودن
ــه  ــب ب ــًا نس ــی و کام ــرل نظام ــت کنت ــه تح  کل منطق
ــه  ــیاتل ب ــه در س ــبیه آنچ ــود ش ــته ب ــارج بس ــان خ جه
یكبــاره رخ داد! امــا چــه چیــز باعــث حــل معضــل و صلــح 

ــد؟  ــدگان ش ــان و تظاهرکنن ــن نظامی بی

شناخت و فشار جهانی

شــناخت بیــن المللــی مســاله عامــل اصلــی حــل معضــل 
در اندونــزی شــد کــه گام اول را رســانه هــا و مجامــع مردم 
نهــاد و حقــوق بشــری برداشــتند  و ســپس مســاله وجهــه 
جهانــی گرفــت و ســازمان ملــل بیانیــه هــای اعتراضــی زد 
و ایــن واکنــش همگانــی باعــث شــد دولــت بــه خواســت 
ــی ســونامی  تظاهرکننــدگان بیشــتر توجــه کنــد. همزمان
ــكاس  ــری و انع ــوق بش ــج حق ــرایط بغرن ــری و ش و درگی
ــود کــه باعــث ایجــاد صلــح  خواســته هــای معترضیــن ب

شــد نــه خــود ســونامی!
 نوعــی کانــون توجــه بیــن المللــی نســب بــه ایــن منطقه 
شــكل گرفــت کــه قبــًا وجــود نداشــت.هم ســازمان های 
ــی هــا را  امدادرســانی و هــم ســازمان ملــل متحــد نگران

مبنــی بــر تــداوم درگیــری هــا ابــراز داشــتند. 
ــس اعــام کــرد.  در همیــن حــال جنبــش آچــه آتــش ب
ــروط  ــان ش ــد از بی ــدند و بع ــره ش ــن وارد مذاک طرفی
ــی  ــد، در ط ــال آن بودن ــه دنب ــال ب ــه دو س ــی ک مذاکرات
ــید و  ــه رس ــه نتیج ــات ب ــن اقدام ــرانجام ای ــاه س ــه م ن
طرفیــن صلحــی را برقــرار کردنــد کــه امــروز همچنــان در 
ــا توجــه  اســتان پایداراســت. در تظاهــرات امریــكا نیــز ب
بــه اعتــراض هــای جــدی بــه وضعیــت تبعیــض و مســائل 
ــا  ــود ت ــال ش ــی اعم ــلرهای جهان ــام فش ــد تم ــر بای دیگ
ــه  ــرا ک ــود چ ــنیده ش ــده و ش ــن دی ــت معترضی خواس

ــرف! ــورش ص ــه ش ــت ن ــانی اس ــان انس ــت آن خواس

مشكل اعتماد و تعهد را جدی بگیرید!

ــرای گــروه هــای  ــده ب ــن عوامــل بازدارن یكــی از مهمتری
معتــرض و بــه طــور کلــی تنــش هــای اینچنینــی جهــت 
برقــراری صلــح ، عــدم اطمینــان در مــورد امنیــت آنهــا 
پــس از پایــان درگیــری و پایــداری نتیجــه اســت. گــروه 
هــا غالبــًا نگــران ایــن هســتند کــه اگــر تســلیم شــوند 
و در صــورت تهدیــد مجــدد و عــدم تعهــد دولــت ، قــادر 
بــه دفــاع از خــود نیســتند . در ایــن شــرایط چــه خواهــد 

شــد؟ 

ــرا  ــود ؛ زی ــی ش ــناخته م ــی ش ــرایط بحران ــح در ش صل
ــرای  ــت ب ــه دول ــد ب ــی توانن ــی نم ــای شورش ــروه ه گ

ــد. ــاد کنن ــود اعتم ــای خ ــده ه ــظ وع حف

ــیان  ــا شورش ــال، آی ــور مث ــكا بط ــاله امری ــورد مس در م
ــت  ــرات بعل ــری و تظاه ــم درگی ــرش خت ــا پذی ــیاتل ب س
ــا از انجــام تعهــدات دولــت و عــدم  بحــران انســانی کرون
ابــراز بــی عدالتــی و تبعیــض و خشــونت مجدد ســاختاری 

و ... مــی تواننــد اطمینــان داشــته باشــند؟
ــی  ــن و ...تحقیقات ــو معترضی ــاله عف ــورد مس ــا در م  ی
ــان  ــت هــا در جری ــی کــه دول کــه مــن در مــورد عفوهای
درگیــری انجــام داده ام نشــان داده اســت کــه بزرگتریــن 
نگرانــی بــرای گــروه هــای شورشــی ایــن اســت کــه آیــا 
ایــن عفــو در آینــده پایــدار خواهــد مانــد ، بــدون اینكــه 

ــی وجــود داشــته باشــد؟  بعــداً خطرپیگــرد قانون
ــب  ــون تصوی ــک قان ــوان ی ــه عن ــه ب ــواردی ک ــد م مانن
ــرایط  ــه ش ــد در اینگون ــكل تعه ــر مش ــت ؟ اگ ــده اس ش
ــح در  ــه صل ــبت ب ــا نس ــت ه ــود و دول ــل ش ــل و فص ح
ــرای  ــی ب ــكار عال ــک راه ــد ی ــد بمانن ــز متعه ــده نی این
صلــح بــه نســبه پایدارتــر خواهــد بــود. در طوالنــی مــدت 
ــی  ــه وقت ــت ک ــان داده اس ــزرگ نش ــش ب ــک پژوه ، ی
ــازمان  ــح س ــد صل ــی مانن ــن الملل ــه بی ــارت از جامع نظ
ملــل یــا واســطه هــای بیــن المللــی انجــام مــی شــود ، 

ــت. ــر اس ــق ت ــح موف ــد صل رون

ــد  ــا فاق ــان ه ــن زم ــب در بهتری ــل اغل ــن المل ــه بی جامع
ــت  ــوب اس ــه و مطل ــه قاطعان ــت مداخل ــرایط الزم جه ش
امــا شــرایط کنونــی نیــز مــی توانــد فرصتــی بــرای ایحــاد 
فضــای بــاز نســبت بــه فشــار بیشــتر بــه دولــت هــا برای 

توجــه بــه پیامدهــای بــر قــرار نشــدن صلــح باشــد؟ 

ــح و  ــار صل ــانی در کن ــت انس ــراری عدال ــه برق ــزام ب ال
ــر  ــن و دیگ ــامتی معترضی ــوق و س ــه حق ــر ب ــه براب توج
افــراد بایــد در دســتور کار باشــد. بــه طــور کلــی تهدیــد 
کرونــا مــی توانــد باعــث تحــول روحــی در بیــن مبــارزان 
ــه  ــح و البت ــای صل ــن راهه ــیر یافت ــا در مس ــت ه و دول
ــن  ــم تری ــه مه ــود ک ــف آن ش ــاد مختل ــت در ابع عدال
ــن  ــه طرفی ــه هم ــوق عادل ــن حق ــر گرفت ــرط آن در نظ ش

ــت! اس
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یادداشت تحلیلی- زینب عامری

فرجام سخن:

پیامدهای تظاهرات  آمریکا 

تنــش هــای اخیــر در ایــاالت مختلــف امریــكا در 
اعتــراض بــه تبعیــض نــژادی و مســائل حقــوق بشــری در 
ایــن کسشــور،از آن جهــت کــه ایــن کشــور در شــرایط 
ــی و  ــامتی، اجتماع ــادی، س ــاظ اقتص ــی از لح مطلوب
ــیاری  ــم بس ــه زع ــد ب ــدارد، می توان ــرار ن ــی و... ق امنیت
ــدی  ــزی ج ــک برون ری ــاز ی ــه س ــران زمین از تحلیلگ
اجتماعــی و سیاســی باشــد و ایــن علــی رغــم حمایــت 
ــش  ــات پی ــت انتخاب ــر وضعی ــپ ب ــتان از ترام سفیدپوس
رو و وجهــه دولــت ترامــپ نیــز اثرگــذار خواهــد بــود.در 

ــت: ــی اس ــه گفتن ــد نكت ــه چن ــن رابط ای

1(شــرایط مشــابهی بــه ســال 196۸ توســط مارتیــن لوتر 
در اعتــراض و بــه تبعیــض نــژادی در آمریــكا رخ داد . در 
ــروزی  ــن پی ــید و ای ــروزی رس ــه پی ــون ب ــت نیكس نهای
ــتان از  ــی سفیدپوس ــی از نگران ــز ناش ــش از هرچی بی
برهــم خــوردن وضــع کنونــی آن زمــان ایــاالت متحــده 
ــود. ایــن ســابقه تاریخــی نشــان مــی دهــد چالــش و  ب
دوگانگــی جــدی در انتخــاب ریاســت جمهــوری آینــده 

ایــاالت متحــده نیــز بــه انتظــار نشســته اســت. 

ــن  ــه در ای ــت ک ــعارهایی اس ــروز ش ــر ب ــاله دیگ 2(مس
ــش  ــک جنب ــوم ی ــود و مفه ــر داده می ش ــرات س تظاه
اجتماعــی کــم ســابقه و مهــم  را در خود دارد. شــعارهایی 
ــت  ــم«، »عدال ــت نمی خواهی ــدون عدال ــح ب ــون »صل چ
باشــد، صلــح آیــد« ؛ »عدالــت و صلــح یكــی بــه دیگری 
نــه«،  »ظلــم را ببــر عدالــت را بیــاور« و ماننــد آن نشــان 

از چنــد متغیــر مهــم دارد: 
ــای  ــان ه ــواره از  گفتم ــت هم ــح و عدال ــف( واژه صل ال
اصلــی اســام، انقــاب اســامی و مجمــع جهانــی صلــح 
ــی  ــی و اجتماع ــن ادب ــت و در مضامی ــوده اس ــامی ب اس
و سیاســی ایــاالت متحــده و حتــی در تظاهــرات 
ــت  ــكل تمامی ــن ش ــه ای ــات ب ــن ادبی ــر ای مارتین لوت

ــد.  ــی ش ــده نم ــح ، دی ــی از صل خواه
بــدان معنــا کــه ارتبــاط بیــن جامعــه نخبگــی در غــرب 
ــی صلــح اســامی  و نشســت هــای مكــرر مجمــع جهان
ــامی  ــاب اس ــان انق ــال گفتم ــر و انتق ــران در تاث در ای
ــی  ــد نخبگ ــازی در بع ــات س ــا و ادبی ــرون مرزه ــه بی ب
در غــرب اثــر گــذار بــوده اســت. همچنیــن یــک ســیر 
تجربــی در تظاهــرات مردمــی در ایــاالت آمریــكا و 
برخــی دیگــر از ملــت هــا چــون فرانســه و آلمــان اکنون 

بــه وقــوع پیوســته اســت؛ کــه هــم مســیر و هــم هــدف 
گفتمــان ماســت. گفتمانــی کــه جهانــی اســت و خواهــان 
تحقــق دو بعــد صلــح و عدالــت در کنــار یكدیگــر بــرای 

ــه اعتــای حقــوق بشــر اســت.  کمــک ب
ب(اســتفاده و ترویــج ایــن ادبیــات در میــان مــردم عامه 
ــن  ــده و... ای ــاالت متح ــه( در ای ــمند و نخب ــه دانش )و ن
مهــم را نشــان مــی دهــد کــه ایــن مــردم اســیب دیــده 
از خشــونت و تبعیــض و نــژاد پرســتی سیســتماتیک در 
حــال رســیدن بــه اصــول و رهــاورد مفهومــی و مشــترك 

بــا بســیاری از اندیشــمندان  و نخبــگان هســتند .
ــان  ــدن دو جری ــراه ش ــا هم ــد ب ــی توان ــم م ــن مه  ای
مردمــی و نخبــگان مــردم محــور در سراســر جهــان یک 
جریــان اجتماعــی بــی ســابقه را کلیــد زنــد و ســرآمدی 
بــر تغییــر شــک ســاختاری و بهبــود وضــع حقــوق بشــر 
در تمــام جهــان باشــد و قبــل از هرچیــز بســاط یكجانبه 
گرایــی هــای قــدرت طلبانــه ، سیاســت هــای ظالمانــه و 
ــكا)در  ــردان آمری ــه دولتم ــتماتیک و دو لب ــتم سیس س
داخــل و خــارج ( را برچینــد و نیــز بــر نزدیكــی بیشــتر 
ــن  ــور را در تعیی ــری مذک ــول فك ــا اص ــكا ب ــردم آمری م
سرنوشــت آنــان موجــب شــود. ایــن شــعارها همچنیــن 
ــی  ــواد اجتماع ــداری و س ــش بی ــی افزای ــان از نوع نش
و سیاســی در میــان مــردم آمریــكا نســبت بــه 
ــت  ــردان آنهاس ــان دولتم ــكار و پنه ــت های آش سیاس
کــه در کوتــاه مــدت و بلندمــدت اثــر مقتضــی را خواهــد 

ــت. گذاش
ج( ایــن شــعارها بــر تغییــر ادبیــات سیاســی دولتمــردان 
ــر خواهــد  ــان قــدرت اث ــاری آن ــكا و سیاســت رفت آمری
داشــت کــه ایــن نیــز بــی شــک در معــادالت سیاســی 
داخــل و خــارج خــاك آمریــكا و بســیاری پدیــده هــای 
سیاســی سرنوشــت ســاز ماننــد انتخابــات آتــی اثرگــذار 

خواهــد بــود.

3(نــوع برخــورد ترامــپ در 2 صحنــه خارجــی و داخلــی 
نســیت بــه تظاهرکننــدگان و معترضــان علیــه سیاســت 
ــاد  ــت در ابع ــت پوپولیس ــاز منفوری ــتر س ــای او، بس ه

جهانــی خواهــد شــد.
ــان  ــرده آن ــر گ ــردم و ب ــم م ــا اس ــه ب ــتی ک  پوپولیس
ســوار شــده امــا زمانــی کــه بــه قــدرت تكیــه مــی زنــد 
بنــا بــر منفعــت خویــش عــده ای از همــان مــردم را بــه 
نفــع عــده ای دیگــر قربانــی خواهــد کــرد و ایــن چیــزی 

ــا ناسیونالیســم افراطــی! نیســت جــز آمیختگــی ب
 پوپولیســتی کــه هرگــز و در هیــچ ســرزمینی در مســیر 
ــع  ــه نف ــی ب ــانیت و آزادی خواه ــی، انس ــت واقع عدال
ــیب  ــن آس ــه بدتری ــرده و همیش ــت نك ــریت حرک بش
ــن  ــادی و... از دل همی ــی و اقتص ــای مدیریتی،سیاس ه
ــن  ــت. ای ــده اس ــده ش ــردم زائی ــه م ــت علی پوپولیس
ــمت و  ــان را س ــكا و جه ــی آمری ــده سیاس ــئله آین مس

ــد داد. ــو خواه س

 4( یكــی دیگــر از اثــرات تظاهــرات کــه بیشــتر از منظــر 

در این یادداشت به واکاوی و تحلیل پیامدهای جنبش 
اعتراضی آمریكا در ابعاد مختلف پرداخته شده است :
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جامعــه شناســی سیاســی مطــرح اســت، نگــرش مجــدد 
ــت در  ــس و امنی ــی، پلی ــارت اجتماع ــوم »نظ ــه مفه ب
ــر ایــن  آمریــكا« خواهــد بــود و مهــر تاییــدی اســت ب
نظریــه اجتماعــی کــه »خشــونت خشــونت مــی زایــد!« 
ــته  ــد از کش ــی بع ــرات مردم ــق در تظاه ــور دقی ــه ط ب
شــدن جــرج فلویــد ایــن ســخن قابــل لمــس گردیــد. 

ــح و  ــعار »صل ــا ش ــونت و ب ــدون خش ــرات ب ــن تظاه ای
ــد؛اما  ــاز ش ــی آغ ــح خواه ــدار صل ــر م ــت« و ب عدال
ــرکوب  ــدگان ، س ــه تظاهرکنن ــونت علی ــش خش افزای
ــک  ــل گاز اش ــان مث ــزار خفق ــتفاده از اب ــی، اس چكش
اور و ضــرب و شــتم، بــه کار گیــری خشــونت رســانه ای 
ــل  ــروز افزایــش تقاب ــه ب ــی مضاعــف و... منجــر ب و زبان
هــای خشــونت آمیــز میــان مــردم و نظامیــان شــد و در 

ــزود.  ــان آن اف ــز قربانی ــا و نی ــار کرون ــش آم افزای

راهبــرد ضربتــی و خشــک ترامــپ درحقیقــت 
گــره بر گــره افــزودن در مســائل اجتماعی 

و شــهری اســت و ایــن نشــان از ضعــف 
مدیریــت شــهری و راهبــردی  و بــی 

توجهــی بــه مــردم در آرمــان شــهر 
خیالــی بــه نــام آمریكاســت !

ــای  ــه ج ــه ب ــهری ک ــان ش  آرم
و فهــم و توجــه بــه خواســت 
ــرت  ــت مغای ــه عل ــن، ب معترضی
منافــع  بــا  آنــان  خواســت 

قــدرت  و  فرادســت  طبقــات 
حاکــم در آمریــكا و خودکامگــی 

ــی  ــر خنث ــح ب ــا ،ترجی ــران آن ه س
ــه  ــردن ب ــكوت و وادار ک ــازی و س س

خفقــان گــذاره شــده اســت! و ایــن 
ــر  ــونت از زی ــار خش ــع و انفج ــب تجمی موج

ــه  ــدرت حاکم ــا ق ــل ب ــهر در تقاب ــردم ش ــت م پوس
ــد  ــط چن ــا توس ــوك ه ــر خ ــدن س ــت. بری ــده اس ش
ــا  ــابه آن ب ــاد تش ــه نم ــردن آن ب ــاال ب ــده و ب تظاهرکنن
پلیــس آمریــكا، نشــانه اوج نارضایتــی مــردم از پلیــس و 

ــت. ــت اس ــات دول ــز اقدام نی

ــل از  ــكا قب ــردم آمری ــا م ــس ب ــورد پلی ــوع برخ  ن
ــپ  ــه ترام ــوع مواجه ــس از آن، ن ــرات و پ ــن تظاه ای
ــب  ــه عواق ــک آور ک ــتفاده از گاز اش ــان، اس ــا معترض ب
طوالنــی مــدت بــر روی اعصــاب و بــدن دارد، اســتفاده 
ــونت  ــان و خش ــن آن ــد گرفت ــر و ندی ــت تحقی از سیاس
زبانــی و فیزیكــی توامــان ، ســرکوب خواســته های آنــان 
همــه و همــه فنــون مدیریــت غیــر انســانی هســتند و 
برخاســته از ضعــف مدیریــت شــهری! مدیریــت شــهری 
ــن کار  ــروری تری ــران اجتماعی،ض ــرایط بح ــه در ش ک

ــت. ــن اس ممك

ــار کشــته شــدگان  ــار افزایــش آم ــن مســائل در کن  ای

ــن  ــل ای ــه ح ــونت و ن ــدید خش ــاز تش ــه زمینه س هم
مســئله و علیــه حقــوق انســانی در آمریــكا خواهــد بــود. 
ایــن مســئله بــدون شــک بــا توجــه بــه خواســت مــردم 
مبنــی بــر جایگزینــی و الغــای نهــاد پلیــس بــا نهادهــای 
ــی  ــوذ آن و برخ ــدرت و نف ــه و ق ــش بودج ــابه، کاه مش
ــت  ــهری و مدیری ــارت ش ــئله نظ ــر مس ــر ب ــائل دیگ مس
ــود و ایــن اتفاقــی نویــن از  ــر گــذار خواهــد ب شــهری اث
ــدون شــک  منظــر جامعــه شناســی سیاســی اســت؛که ب
ــی امنیتــی در  ــه کاهــش اعتمــاد وجــه نهادهــای نطارت ب
ــس  ــردم و پلی ــه م ــق میان ــكاف عمی ــاد ش ــكا و ایج امری
ــه واســطه آن  ــود. بخــش اعظــم قدرتــی کــه ب خواهــد ب
آمریــكا سیاســت هایــش را بــه جهــان تحمیــل مــی کــرد، 

ــت! ــی اس ــال فروپاش در ح

ــی  ــت نگرش ــورد وضعی ــی در م ــفافیت سیاس ــزوم ش 5(ل
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــت ه ــه سیاس ــبت ب ــا نس اروپ
آمریــكا یكــی دیگــر از تبعــات ایــن تظاهــرات 
خواهــد بــود. سیاســت هــای اروپــا همــواره 
در قبــال آمریــكا در مواجهــه بــا مســائل 
ــام و دو  ــک ب ــت ی ــی سیاس اینچنین
ــه  ــت؛ ک ــوده اس ــو ب ــوا و دو پهل ه
در بیــان بــه امریــكا انتقــاد داشــته 
ــا  ــت ی ــل حمای ــام عم ــا در مق ام
ســكوت نســبت بــه سیاســت 
هــای امپریالیســتی و ضــد بشــری 
در آمریــكا بــوده اســت کــه ماننــد 
ــد!  ــه ش ــم تجرب ــام ه آن در برج
ــد  ــورهایی مانن ــت کش ــا وضعی ام
ــورها  ــر کش ــان و دیگ ــه و آلم فرانس
ــتی در  ــرات نژادپرس ــس از تظاه ــز پ نی
ــت.  ــوردن اس ــكان خ ــال ت ــكا در ح آمری
ــه و  ــا در فرانس ــه زرده ــش جلیق ــس از جنب پ
متاثــر شــدن ایــن کشــور از التهابــات ناشــی از ایــن 
جنبــش و نیــز رویــداد مشــابهی کــه بــی عدالتــی نســبت 
ــال  ــه دنب ــه را ب ــت در فرانس ــک سیاهپوس ــده ی ــه پرون ب
ــان  ــتگاه ج ــئله در بازداش ــن مس ــت ای ــه عل ــت و ب داش
ــاری  ــر رفت ــاز تغیی ــه زمینه س ــت داد هم ــود را از دس خ
ــی در ایــن ملــت هــا خواهــد  و شــافیت اجتماعــی و مدن

شــد. 
ایــن مســئله فرانســه آلمــان و بســیاری دیگــر از کشــورها 
را مجبــور خواهــد کــرد بــا توجــه بــه اعتراضــات داخلــی 
آنهــا نســبت بــه تظاهــرات ضــد نژادپرســتی در آمریــكا 
مواضــع خــود را بیــش از پیــش روشــن کننــد و در مقابــل 
سیاســتهای ظالمانــه آمریــكا در دو بعــد داخلــی و خارجی 

مواضــع خــود را روشــن کننــد.
 اعتراضــات ضــد تبعیــض و نژادپرســتی در آمریــكا 
ــه ســاختارهای فســاد در  درحقیقــت اعتراضــی نســبت ب
ــی  آمریكاســت ، ایــن اعتــراض جمعــی اســت امــا هیجان
ــزك  ــره ب ــاب از چه ــت و نق ــد اس ــه هدفمن ــت بلك نیس
کــرده ایــاالت متحــده و بســیاری دولــت هــای مدافــع او 



چــون فرانســه و ...بــر مــی دارد. کــه خــود را آرمانشــهری صــوری معرفــی نمــوده  بــود و اینــک بــی تفاوتــی و ظلــم آنهــا 
نســبت بــه مســئله حقــوق بشــر و عدالــت انســانی نشــان از حقیقــت وجــودی آنهــا اســت.  بســیاری ایــن اعتراضــات را 
هیجــان جمعــی اجتماعــی دانســتند؛ امــا اســتقرار گارد ملــی آمریــكا در بیــش از 30 الــی ایالــت و درگیــری مكــرر پلیــس 

ــد.  ــی گوی ــاف آن را م ــكا خ ــردم در آمری ــا م ب
ریشــه خشــم مــردم از ســاختارهای فاســد ایــن کشــورها نــه یــک هیجــان آنــی و زودگذر؛کــه عمیــق و ریشــه ای اســت؛ 
چــرا کــه ماننــد آن در تاریــخ کشــورهایی چــون آمریــكا و فرانســه بــه کــرات دیــده شــده اســت و امــروز مســیر تكامــل 
خــود را طــی مــی کنــد. ایــن را بــه مصــداق عینــی مــی تــوان یــک جنبــش اجتماعــی بــه تمــام معنــا دانســت کــه در ایجاد 

دورانــی مدنــی جدیــد در آمریــكا و تحــول حقوقــی اجتماعــی و سیاســی در آمریــكا اثــر گــذار خواهــد بــود.
 همچنیــن تظاهــرات آمریــكا عــاوه بــر انتخابــات آینــده ریاســت جمهــوری در آمریــكا بــر ادبیــات سیاســی جهــان ، رابطــه 
ــای خــود را خواهــد  ــكا ، وجهــه بیــن المللــی ایــن کشــور و نیــز مســئله حقــوق بشــر در  جهــان ردپ ــا امری ملــت هــا ب

گذاشــت.
ــه  ــت ک ــه اس ــش رفت ــد پی ــه آن ح ــا ب ــكا ت ــژادی در آمری ــض ن ــونت و تبعی ــدن خش ــه ش ــت نهادین ــد گف ــت بای در نهای
مقامــات قضایــی و امنیتــی کــه حافظــان جــان و حــق مــردم هســتند پــا بــر روی حقیقــت گذاشــته و از بی عدالتــی و ســتم 
ــانیت و  ــرز انس ــه از م ــی چگون ــهرهای خیال ــان ش ــن آرم ــه ای ــد ک ــان می ده ــن نش ــد و ای ــت می کنن ــتماتیک حمای سیس
ــد و بایــد  ــژادی نزدیــک شــده ان ــه حقــوق صرفــا سیاســی و منفعــت پرســتی سیاســی و ن حقــوق بشــر عبــور کــرده و ب
مــورد فشــار و تغییــر رویــه از ســوی مجامــع بیــن المللــی و مــردم جهــان واقــع شــوند. امــا ایــن ماجــرا هــا و اعتراضــات 
گســترده در آمریــكا وبــه تبــع آن در فرانســه و آلمــان و ... بیانگــر آن اســت کــه گفتمــان ســرمایه داری و منطــق اومانیســتی 
در حــال افــول و در نقطــه مقابــل آرمان هــای الهی،اســامی، اخاقــی و انســانی در حــال بــروز و پــر رنــگ شــدن هســتند. 
نزدیكــی ایــن اتفاقــات بــه گفتمــان اســام و مجمــع جهانــی صلــح اســامی عــاوه بــر اثــر گــذاری گفتمــان مــا بــر روی 
روشــنگری در جهــان ناشــی از برتــری ذاتــی و فطــری ایــن منطــق و گفتمــان نســبت بــه منطــق  ســیاه غــرب نســبت بــه 

بشــر و حقــوق بشــر اســت.

پایان


