
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  Andre Damon -   آندره دامون:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
   ٢٠١٤ جوالی ٠٧

  : شبه نظامی در اياالت متحدۀ امريکا پوليس

   در تمام کشور»  شبه نظامیپوليساسکادران ھای «تجھيزات نظامی  

  

War Comes Home: The Excessive Militarization of American Policing  

که در مورد نقش ارتش امريکا در رابطه با )  در اياالت متحدهپوليسنظامی سازی فوق العادۀ : جنگ در خانۀ امريکا (

  .در تمام کشور کارنامۀ بد آھنگی را نشان می دھد»  شبه نظامیپوليساسکادران «تسليحات 

 سالح ھا و تاکتيک ھای ويژه از اين پس به شکل منظم و دائمی در چھار چوب —» سوات« SWATتيم ھای مداخله 

 برای خالفکاری ھای غير پوليس گذاشتن با مجوز ءکار روزانه به خدمت گرفته خواھند شد، حتی در برای به اجرا

 نارنجک نظامی صوتی غالباً حمالت سازماندھی شده توسط تيم مداخله معموالً در شب انجام می گيرد و  . خشونت آميز

بيش از پيش قتل افراد   ،به کار می برند، تخريب اختياری اشياء و اموال، قتل حيوانات خانگی و با ريتم فزاينده

 صورت امريکا حمله از اين نوع ھر روز در اياالت متحدۀ ١٢٠بيش از . و اعضای خانواده، حتی کودکان» نونظم«

  .گرفته است
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از مجوز  هرفته شده، و از اين پس با استفادجو و توقيف نديده گ و اساسی مانند ممنوعيت جستمصونيت ھای قانون 

  .صورت می گيرد» بدون در زدن يا زنگ زدن« جو  و دائمی جست

شعار اين .  گذاشته شدء محلی به اجراپوليس از سوی دولت فدرال برای تشويق نظامی سازی نيروھای هتعدادی برنام

ر برای تحويل تجھيزيات نظامی به الوزارت دفاع که موجب انتقال چھار ميليارد و سيصد ميليون دبرنامه از سوی 

از مبارز « ( » From war fighter to crime fighter«:  شد، به شکل خالصه ھدف آن را روشن می سازد پوليس

نظامی در خارج برای فشار در به عبارت ديگر، از اين پس، تاکتيک ھای خشونت ). »در جنگ تا مبارز عليه جرم 

  .داخل به کار برده می شود

مقادير شگفت آوری از تجھيزات نظامی برای استفاده در اياالت متحده به خدمت گرفته شده، و ھمين، بی آن که کمترين 

خودروی  (MRAP خودروی ٥٠٠تيم ھای مداخله به . بحث و يا نظارت سياسی در مورد آنھا صورت گرفته باشد

که معموال توسط نيروھای نظامی برای حفاظت در انفجار مين و دامگذاری در جاده ھا )  در انفجار بمب، ضد داممقاوم

اين نوع خودروھا برای مقاومت در انفجار بمب کنار جاده ھا ساخته شده و می تواند به . مورد استفاده قرار می گيرد

لباس ھای رزمی، دوربين برای . مجھز شود) کمپيوتری غالباً (مسلسل ھای سنگين و نارنجک انداز محافظت شده 

 - ١ بلک ھاوک و بل يواچ ھليکوپترعمليات شبانه، تفنگ تھاجمی برای تيرانداز ماھر، مسلسل با نوار فشنگ و 

  .ايروکوای جزء اين تجھيزات بوده است

در . ار عدم تعادل شده است دچنظر می رسد که عميقاً ه  ملی نشانگر عارضۀ جامعه ای بپوليسنظامی سازی عمليات 

 برای اعالم نبود بودجه برای نيازھای آموزش اجتماعی، کمک ھای امريکاحالی که جھان سياست در اياالت متحدۀ 

ر برای تدارک الاجتماعی، بھداشت و درمان و تغذيه از ھيج فرصتی کوتاھی نمی کند، ناگھان می بينيم که ميلياردھا د

  . قرار می گيردوليسپتجھيزات سرکوب در اختيار 

 ارتباط دارد دريافت می شود، و پوليس موضوعی که گوئی به ۀابمثدر اياالت متحده تمام مسائل و مشکالت اجتماعی به 

اين کشور معادل مجموع تمام زندانيان کشورھای پيشرفته، زندانی .  واگذار می شودپوليسبه عبارت ديگر حل آن به 

 سال صدھا ھزار نفر را محبوس می کند، قھرمان دائمی حکم مرگ است، در حالی که اين نظام ھيوالئی که ھر. دارد

  . شده استءدر بقيۀ کشورھای پيشرفته حکم مرگ ملغا

طی ماه .  بيش از پيش، بر اين باور است و با رويکردی خردمندانه که می تواند آزادانه دست به ھر کاری بزندپوليس

نمونه ای که توسط دوربين ويدئو فيلمبرداری شده، قتل يک .  تعدادی قتل را به نام خود به ثبت رساندپوليسھای اخير، 

ولی چنين . را به خشم آورد م گذشته، عموم مردچ در نيو مکزيک در مارAlbuquerqueفرد بی خانمان در الباکرک 

  .رويدادھائی در اياالت متحده خيلی جاری و ساری است

مناطق مرزی کشور عمالً به . يش از پيش به يک دولت در پادگان يا يک دولت پادگانی شباھت دارداياالت متحده ب

پھپادھای نظامی در . نظر نمی رسده در اين مناطق حقوق قانون اساسی نامۀ مرده ای بيش ب منطقۀ نظامی تبديل شده، و 

چنين فعاليت ھائی در . ه تصويب رسيده استی برای استفادۀ بيشتر از آنھا بئآسمان کشور ديده می شود و طرح ھا

ی و نظامی تا به دندان مسلح در فرودگاه ھا، ايستگاه ھا، پوليس بايد به حضور امريکاھمآھنگی انجام می گيرد، و مردم 

  .مدارس و زمين ھای ورزشی، و غيره عادت کنند

ل قضائی يا وحظه ای خارج از کنتر نظامی محور به دستگاه وسيع دولت تعلق داشته و تا حدود قابل مالپوليس

 ملی پوليس. دموکراتيک عمل می کند، و البته با پايمال کردن حقوق قانون اساسی دموکراتيک مردم به شکل روزمره

 پيوند می خورد که بر جريان ھا و حرکات NSAبيش از پيش به پيکرۀ برنامه ھای جاسوسی آژانس امنيت ملی 

  .مات و مکاتبات و اطالعات شخصی مردم اشتغال داردنظارت داشته، و به شنود مکال 
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 استقامت در بوستون و وقتی يدنئی به شکل انکار ناپذيری سال گذشته در پی انفجار طی دوامريکانظامی سازی جامعۀ 

 طی اين مدت به ساکنان اعالم کردند که در خانه ھايشان بمانند و سپس. که بسته شدن شھر را اعالم کردند، آشکار شد

  .جو می کردند و  با لباس رزمی و مسلح به تفنگ تھاجمی خانه ھا را يکی پس از ديگری جستپوليسرسته ھای 

بی آن که کمترين صدای ) ئیامريکاچچن  (Ibragim Todashev قتل دولتی ابراگيم توداچف و بعداً –اين رويداد 

  . صورت گرفت،اعتراضی را در عالم سياست يا در رسانه ھا برانگيزد

. ايجاد دستگاه سرکوب در سطح توده ھا در پيوند با خشونت نظامی افسارگسيخته و نابرابری اجتماعی بی حد و حصر

تھاجم به يک کشور، پس از ديگری در . ئی در وضعيت جنگی دائمی در خارج به سر می برندامريکاطبقۀ رھبران 

  . کمانه می کندراستای منافع آريستوکراسی مالی سرانجام به خود اياالت متحده

 و ھيچ احترامی —ر در سال ال ميليارد د١٠٠٠ در ابعاد —جنگ ھا به وسيلۀ دستگاه عظيم نظامی ھدايت می شود 

 قائل نيست، و دراين صورت نمی توانيم انتظار داشته باشيم که اين نظام به حقوق امريکابرای حقوق دموکراتيک مردم 

در رأس تمام اين ساختار رئيس جمھور ديده می .  يا سوريه احترام بگذاردادموکراتيک مردم عراق، افغانستان، ليبي

ئی را به وسيلۀ پھپاد به عھده داشته، به امريکانظارت بر قتل دست کم چھار شھروند   که سيستماتيکیشود، يک قاتل

  .عالوه ھزاران نفر ديگر

 ميانگين درآمد خانواده ھا بين سال در حالی که.  با غارت خود کشور صورت می گيردسوئیغارت خارج در ھم

اليگارشی .  دوبرابر شده است٢٠٠٩ درصد سقوط کرده، ولی ثروت سوپر ثروتمندان از سال ٨ تا ٢٠١٢ و ٢٠٠٧

 می باشد، بخش بزرگی از ثروت خود را از راه فعاليت ھای جنايتکارانه و نيمه امريکامالی که حاکم بر جامعۀ 

  . به بحران مالی انجاميد٢٠٠٨دست آورده است که سال ه ی، بزھکاری و زندگی انگلی بجنايتکارانه، به ويژه سوداگر

ی در اياالت متحده بازتاب طبقۀ حاکمی است که در ترس دائمی به سر می برد و نگران پوليسايجاد زير بناھای دولت 

به ھمان اندازه در سطح —ھايش خوبی آگاه است که سياست ه حفظ ثروت و امتيازتش می باشد، زيرا اين طبقۀ انگلی ب

  . دشمنی عظيمی را عليه امپراتوری و حاکميت آنھا بسيج می کند—ملی که در خارج 

Andre Damon 

Article original ,WSWS ,paru le 1er juillet 2014 

  آدرس الکترونيک متن اصلی

http://www.mondialisation.ca/police-paramilitaire-aux-etats-unis-armement-d-escadrons-de-

police-paramilitaires-dans-tout-le-pays/5389912  
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  ٢٠١٤ جوالی ٦

  ٢٠١٤ جوالی ٤مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  


