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  ٢٠١۶ جنوری ٠٩
  

  ليسوتظاھرات فعاالن مدنی در امريکا عليه خشونت پ
  شود به ندرت يک کارمند دولتی محکوم می

  

    اين گزارش توسط  يکی از نھاد ھای  . انسان توسط پوليس امريکا کشته شد) ١١۵٢(به تعداد ) ٢٠١۵(ھا در سال تن

 .به نشر رسيده است (Mapping Police Violence) فعاالن مدنی به نام 

 قدرتھای دولتی  ھائی را در شھر ھای مختلف عليه حمالت  مداومتظاھراتَدر تحويل سال نو عيسوی چندين نھاد مدنی 

  . به راه انداختند

  )Black Lives Matter)" BLM  "َدر شب سال نو به تعقيب فراخوان يک نھاد مدنی به نام. سی. در واشنگتن، دی

  .  در مرکز شھر راه پيمائی کردند و چھارراھی مرکز شھر را مسدود ساختندهنفر مظاھره کنند) ۵٠٠ (

و خواستار عدالت برای پسر " برخيزيد، از خود دفاع کنيد" دادند،   شعار میآنھا ) نيوز. سی. بی. ان(ارشزطبق گ

که توسط فير پوليس کشته شده بود و ھمچنان ) اوھايو( شھر کلفلند در ايالت ۀباشند" تامير رايس"  به نام ایساله) ١٢(

ليس ايالت تگزاس جانش را از دست که در سلول زندان پو) ام . ال. بی( يکی از فعاالن مدنی نھاد " سندرا بالند"برای 

  . دعوا را عليه افسران پوليس رد کردۀارنوال اقامڅدر ھردو واقعه  . داده بود، شدند

نشديم، اما   غافلگيرگرچه ازين حکم" تشريح کرد Stop Police Terror Project DC يکی از نھاد ھای مدنی به نام(

  ".قابل قبول نيست

  

  ) Baltimore (Maryland)صورت گرفت در آن  ھمچنان تظاھراتز جشن کريسمس، اولين شھری که در آن قبل ا

بی نتيجه "  فريدی گرای"  دعوا عليه پوليس به خاطر کشتن خشونت آميز يک جوان امريکائی افريقائی تبار به نامۀ اقام

در گزارش يک نھاد مدنی به نام ست نام ھای قربانيان خشونت پوليس را که، ِ لفعاالن مدنی مقابل تعمير شھرداری. ماند 

  . سردادند" سندرا بالند"و " تامير رايس" و شعارھای ھمبستگی با  ت کردندئنشر شده بود،  قرا) َبالتيمور سن(

 کنندگان خواھان اتيکبار ديگر تظاھر.  پوليس ادامه داشتۀاعتراض ھا عليه حمالت کشند" شيکاگو"ھمچنان در 

ِدر مدت يک ھفته تظاھرات  دوامدار  باشندگان اين شھر به خاطر بی نتيجه.   شدند"رام امانوئل"استعفای شھردار ِ 
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رساند،   با فيرشانزده گلوله به قتلLaquan McDonald    را به نامیکه مرد ،دن حکم دادگاه عليه افسران پوليسمان

  . جريان داشت

 باالی محصل کالج به نام] پوليس [ۀداعتراض ھای خشونت آميز در روز ھای جشن کريسمس، عليه فير ھای کشن

Quintonio LeGreir  ُساله، رخ داد) ۵۵" (بتی جونس" او به نام ۀسال عمر داشت، و يک زن ھمساي) ١٩(که .   

ًا  دفعت،مجرد رسيدن به محل پوليس به. به پوليس تليفون کرده بودند"  جار و جنجال فاميلی"ھمسايه ھا به خاطروقتی 

که يک  بعد از دعوا با پدرش به حالت خشمگين و مضطرب، در حالی (LeGreir)،فر کشته شدندنھردو  دهشوآتش گ

 (LeGreir) والدينۀقرار گفتاما . - به گفتۀ پوليس- در دست داشت، از پله ھای زينه به پائين دويد" بيس بال " دنده بازی

  .اين نوجوان غير مسلح بود

  

 : ، خبر را چنين گزارش داد"ِژانت کوکسی"، خانم (LeGreir)از قول مادر (WBBM)ئی راديورسانۀ 

  !".گلوله زدند، ھفت پسرم را با ھفت"  

 Actionاتحاديه شھری به نام نج فرزند و يکی از فعاالن مشھور مدنی مادر پ" بتی جونس" آخرين اخبار،  قرارھمچنان

Nowار گلوله از پا درآورده شدبه ضرب چھ ؛که او فقط دروازه خانه اش  را باز کرده بود   در حالی.  

" ِآيا نشان پوليس جواز  برای قتل است"ال را که ؤبعد از واقعه قتل پسرش در اولين تظاھرات اين س" ژانت کوکسی" 

بتی "ُبا چشمان پر از اشک، با اشاره به گزارش پوليس، که گويا " بتی جونس"، يک دوستژاکلين واکر. مطرح کرد

. توسط پوليس قرار گيرد" خطر غم انگيز"چرا بايد اين فاميل نيز تحت :  ه شده، پرسيدکشت" تصادفی" به طور"جونس

  ". ال؟ؤکنند و بعد س چرا اول فير می" 

   :را اين طور خالصه کرد" امانوئل"خواست استعفای شھردار  Evelyn Jennings" بتی جونس"دختر خاله 

 جايگزين را" يمُ ما می کش" ، "ما خدمتگار و حامی شما" روی موتر ھای پوليس خود ۀاين درغگو بايد عوض نوشت"

 ی به نام وابستگی دارد با کار مرجع" امانوئل" شھردار ۀبحث پيرامون وظيف".  اينھا"وظيفه واقعی"اينست . کند

"IPRA" Independent Police Review Authority. مستقل  -  ًاظاھر -   شھردار تشريح کرد، که  به اين مرجع

 .تحقيقات شود" لی گراير"و " جونس "ۀسپرده است، تا پيرامون واقعوظيفه 

واقعه   IPRAعمليات پوليس که به قتل منجر شده است، فقط چھار) ۴٠٠(از تا حال اين مرجع ) ٢٠٠٧(اما از سال 

  .طبقه بندی کرده است" نامناسب"را

 پوليس ۀوم عليه ازدياد خشونت ھای نژادپرستانثير تظاھرات ھای مداأکه تحت ت" امانوئل رام" در ھمين حال، شھردار 

  . ساختاری مواجه ستۀرات عمدي با تغيايالت ايلينويز پوليس شيکاگو در ۀقرار دارد، اعالم کرد که ادار

ھمچنان قوانين ِ استفاده از سالح . آموزش افسران پوليس در برخورد با شھروندان در شرايط عاطفی بايد بھبود يابد

  .چ و تفنگچه ھای گازیُگرم، سپری مر

  

  :لمانیالينک مقاله به زبان 
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