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  امريکاۀ بی نظمی در شھر فرگوسن و مشکالت جامع
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 .د می کندئيأ را تامريکاۀ آشوب ھا در شھر فرگوسن ، وجود مشکالت عميق در جامع

اين مشکالت را بدون اصالح . د می کندئيأ را تامريکاۀ ھا در شھر فرگوسن ، وجود مشکالت عميق در جامعآشوب 

  . سياسی نمی توان حل و فصل کرد–مدل ھای اجتماعی 

دارن ليس و توسط مامور پامريکائی ئیفريقاا جوان مايکل براوندليل درگيريھا در خيابان ھای فرگوسن ، قتل 

 به ھمراه دوستش برای جامعه خطر ناک به نظر براونت در توجيه اين کار اعالم کردند که مقاما. استويلسون 

اما خيلی زود مشخص شد . سيگار فروشی دزدی کردندۀ  دقيقه قبل از قتل ، آنھا از دک١٠می رسيدند ، از آنجا که 

در کل ساکنين . نو خم شده بودکه تير به پيشانی براون اصابت کرده است وقتی که با دستھای باالی سر روی دوزا

 دانسته و با ضرب و شتم اقليت سفيد پوست و انهنژاد پرستۀ ليس را قتلی خود سرانه و با انگيزوشھر اين عمل پ

:  يکی از ساکنين شھر فرگوسن به ريانوواستی گفت شرمان ھاکينس. ناھنجاری ھای مدنی به آن پاسخ می گويند
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کوکالکس ليس با ومن فکر می کنم که پ. آنھا حتی محدودشان می کنند. ی دارد ضد سياه پوستۀليس روحيواينجا پ

  .تا به امروز اوضاع در شھر فرگوسن آرام نشده است.  در ارتباط استکالن

بر طبق آمار در حال حاضر در . ن خاطر نشان می کنند که دليل اين بی نظمی ھا برای کشور بی اھميت استاشاھد

اما در فرگوسن اين بيماری مدل .  سال را می کشد٢۵ ساعت يک جوان سياه پوست تا سن ٢٨ليس در ھر و پامريکا

درواقع . را بر جھان تحميل می کنند را ايده آل دانسته و آن  ھا آنامريکائیسياسی اجتماعی آشکار شد ، مدلی که 

طی بيست سال اخير کل قاره له ای که أتبديل می شود ، مس" انقالب رنگی"ث فرگوسن به سناريوی استاندارد حواد

.  ھا آنچه را که در زمين ھای غريبه کاشته اند در سرزمين خود برداشت می کنندامريکائی. را فرا گرفته است 

  :وزارت امور خارجه در امور حقوق بشر، دموکراسی و حکميت قانون می گويد ۀ کنستانتين دالگوف، نمايند

ليس ، گواه سطح وسياه پوست مايکل براون توسط پۀ  سال١٨حوادث غم انگيز در شھر فرگوسن به دنبال قتل جوان 

 ديگر اين است که ألۀمس. ست که در امتداد خطوط نژاد پرستی در جريان استامريکاۀ باالی خشونت در جامع

بدون . را پنھان کرد وان برای مدت طوالنی آناما نمی ت. مقامات تا اين اواخر سعی داشتند اين عمل را مخفی کنند

ليس نيست بلکه از وابزارھای مورد استفاده برای پ. ليس به درستی از قدرت خود استفاده نکرده استوشک ، پ

  . زنگ خطر را به صدا در آورده اندامريکادر اين ارتباط مدافعان حقوق بشر . ارتش استۀ انبارھای اسلح

بر .  می دانندامريکائی ئیفريقااديگر آشوب ھا را سطح باالی بی کاری در بين جمعيت ن فرگوسن يک دليل اساکن

به : ست که ده ھا سال است وجود دارد ئي تنھا بھانه ای برای بی نظمی ھا براوناساس آمار لس آنجلس تايمز ، قتل

خانواده ھای سياه پوست فقير ھا شھر را ترک کرده و به جای آنھا " يقه آبی "  ، ٨٠دنبال رکود صنعتی سال ھای 

برای اکثر ساکنين فرگوسن اين شھر سمبل فرصت : "اين روزنامه می نويسد . به دنبال شرايط زندگی بھتر آمدند

  . درصد کاھش داشته است٣٠ سطح متوسط درآمد با احتساب تعديل تورم، ٢٠٠٠از سال ." ھای از دست رفته است

  

  يادداشت

 را فراموش نمود، که دولتھا در کل دارای دوسيما و يا دو چھره اند، سيمای قھر و واقعيتھيچ گاھی نبايد اين 

در تمام کشور ھای امپرياليستی تا جائی که امکان دارد و منافع طبقات حاکم به خطر نمی افتد، بيشتر . سيمای فريب

اطر حفظ ما تقدم،  مگر به محض کمترين احساس خطری، حتا به خصورت می گيرد؛بر چھرۀ فريب دولت تکيه 

  .رۀ خشونت و قھر دولت نيز خود را متبارز می سازد؛ چنانچه اينک در فرگوسن خود را نمايانده استھچ

به نظر من در جامعۀ امريکا به عالوۀ آن که در بروز چنين وقايعی، مسألۀ نژادی نمی تواند بی تأثير باشد، در 

د خود را از وضع فالکت بار فعلی برھانند، مطمح نظر می اساس سرکوب خونين تمام نيروھائی که خواسته باشن

  . باشد

پوليس حافظ سرمايه، با اين حرکات به صورت روزمره فرياد می زند، که مفاھيمی از نوع دموکراسی، حقوق بشر، 

جای پائی در ادارات پوليس نداشته، و ھميشه می بايد منتظر خشونت و کشتار پوليس حق شھروندی و امثال آن 

  .اشندب

 حيدری. ع
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