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 Von Jürgen Heiser -يورگن ھايزر: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از
  ٢٠١۶ اگست ٢٧

 

 باز ھم سيستم برده داری
 

 . سپتمبر برگزار نمايند٩تاريخ  هب  تا اعتصاب سراسری را در زندانھای آنکشورزندانيان امريکا برنامه ريزی نمودند

  
امريکا، زندانيان در زنجير مجبور به کارکردن می شوند" فونيکس"در زندان   

Foto: EPA/JIM LO SCALZO  
  

 وخيم و رقتبار خود  سپتمبر تعداد زيادی از زندانيان زندانھای امريکا  به اعتصابات کاری عليه موقعيت٩از تاريخ 

قرار اعالن ائتالف جمعی، گروپھای زيادی يکجا شدند، تا زندانيان را در مبارزه جھت برآورده ..مقاومت خواھند نمود

برگزار کنندگان در حال . در کشور امريکا حمايت نمايند" مؤسسات تبعيض نژادی"ساختن حقوق آنھا و ھمچنان عليه 

 ايالت امريکا شرکت خواھند ٢٠ر می کنند، که در اين اعتصابات کم از کم زندانيان حاضربعد از چند ماه آمادگی تصو

  .نمود

تا جائی که پيداست، انگيزه و ابتکار مبارزۀ اعتصاباتی بر می گردد به تجربۀ مبارزاتی آن عده از زندانيان  سابقه داری 

  مبنا منطقه ئی پيش برده اند، برمحلی و چه ھمابات غذائی و امتناع از کار در ساحۀ  سال اخير با اعتص۶که در طی 
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تجربه از شروع ماه اپريل سال جاری در صدد شدند تا جھت ھماھنگ ساختن زندانيان به اعتصاب کار عليه برده داری 

  .در زندانھای سراسر امريکا فراخوان بدھند

ا مطالبه نمی کنيم، اما خود ما وارد عمل البته ما از فرمانروايان سياھچال ھ"در فراخوان به اعتصاب، تذکر رفته که 

شما بدون موجوديت ما نمی توانيد، فابريکه ھای زندانھا را پيش ". "دھيم  به زندگانی برده وارخويش خاتمه می شويم  تا

  ". ببريد و سرپرستی کنيد

امريکا به طور کلی تغيير به لذا از طريق امتناع قاطع از کار اجباری، بايد در ساختار قضائی و پوليس سيستم زندانھای 

تا در آينده با ما به حيث انسانھا و نه به حيث برده " "از دست شان گرفته شود"وجود بيايد وھم موضوعات اقتصادی 

  ."ھا، برخورد نمايند

در که " اتيکا"مقاومت زندانيان در زندان  سالگی ۴۵نشانه گذاری به سالگرد  سپتمبر ٩انتخاب اعتصابات از تاريخ 

امريکای "ومھاجران " سياه پوستان" زندانی، که تعداد زيادی از آنھا ١۵٠٠.  نيويارک امريکاست، می باشدشمال ايالت

 عليه وضعيت غيرقابل تحمل و آنھم در زندانی که از لحاظ امنيتی در سطح باال قرار ١٩٧١بودند، در سال " التين

ما نمی پذيريم که بعضی از زندانيان " ستيم نه جانوران وحشیما انسانھا ھ"داشت، دست به شورش زدند و گفتند، که 

 نفر از نگھبانان زندان ، که ٩ زندانی به قتل رسيد و ٣٠در اين شورش .لت و کوب شوند و مورد شکنجه قرار بگيرند

رد شورشگران به حيث گروگان گرفته بودند، نيز در اثر فير ھای دوامداری که توسط نيروھای مخصوص پوليس و گا

  .ملی و لشکر امريکا صورت می گرفت، به قتل رسيدند

" برادران اتيکا"قاطعيت و جرأت . تا امروز يک اسطوره است" اتيکا"  در سطح ملی و بين المللی شورش زندانيان 

گذشته الھام دھندۀ اعتراضات شديد برای نسل ھای نو عليه سيستم راسيستی و سيستم خصمانۀ ضد انسانی، از دھه ھای 

  .زندانيان می باشد

اينک امواج دگرگونی " اتيکا"  سال بعد از شورش در زندان۴۵" دراعالميۀ دعوت به اعتصاب کنونی،  درج است  که 

 خارج ديوار اعتصابات بايد با شجاعت و تيزھوشی و ھمکاری در عقب ديوار و". در زندانھای امريکا بر می گردد

داده شود و درنتيجۀ آن يک دگرگونی ذھنی به وجود بيايد، تا سيستم زندانھای امريکا نتواند آن را " توسعه" ھای زندانھا

  .ناديده گرفته و عليه آن ايستادگی نمايد

يق و بازرسی و يه گيری امريکا  تعداد زندانيان تحت تحقئادارات احصا. تفاوتھا ميان آنزمان و امروز بسيار زياد است

ً امروز تقريبا مگر زندانی تعيين کرده بودند، ٢٠٠.٠٠٠ حدود ١٩۶٨ را در سال ی که مجرم شناخته شده اندزندانيان

پس ديده .  سال ھستند، در زندانھا به سر می برند١۴ًليون مرد و زن و ھمچنان خرد ساالنی که بعضا زيرسن ي م٢.٢

 .سلول ھای زندانھا به سر می برندمی شود که ده چند اضافه تر انسان در 

  .  بايد گفت، که ھيچ کشور ديگردر جھان مانند امريکا، تا اين حد اتباع خود را عقب سلولھای زندان قرارنمی دھد

  .می باشدپولدار و به ھمين ترتيب راسيسم  از افزايش انشقاق ميان نادار و مجازات ھا بازتابیدر سيستم قضائی امريکا، 

زندانھای صنعتی پيچيده و "در تمام ماه اگست در زمينۀ شرايط زندگی و کار زندانيان در" قدام ائتالفا"گروپھای 

از طريق برگزاری برنامه ھای متعدد ، گرد ھمائی ھا و اقدامات به حمايت و ھمبستگی را درزندانھای اياالت "  بغرنج

انتقاد آنھا به طور کلی عليه رشد . علومات می دھندھائی که در آن زندانيان خواھان پيوستن به اعتصابات ھستند، م

وضعيت مواظبت صحی آنھا افتضاح آميزاست، که يکی از . فشاريست، که از سالھا باالی زندانيان تطبيق می شود

داليل آن،  تجمع زياد زندانيان است، مگر با وجود آن تا ھنوزتغيير در وضع اجتماعی زندانيان و يا پروگرام گنجانيدن 

  .وبارۀ آنھا در سلولھای زندانھا وجود نداردد
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دليل ازدياد تعداد زندانيان در زندانھا، يکی به نسبت طوالنی شدن ميزان حکم مجازات است، به طور مثال اگر متھم 

ديروز محکوم به دوسال حبس می شد، امروز به پنج سال حبس محکوم می شود و ديگری تغيير حبس تعليقی که يا به 

می شود و يا اين که مدت حبس تعليقی را کوتاه می گيرند، تا بتوانند متھمان را به حيث برده ھای کارھر چه ندرت حکم 

زود تر به زندانھا سوق بدھند، لذا داليل مذکور باعث انکشاف نيروی کار اجباری غير قانونی  در زندانھای صنعتی پر 

که در سلولھای زندان از خود عالقه به کار نشان نمی دھند کسانی . منفعت دولتی و ھمچنان زندانھای شخصی می گردد

بۀ رھائی قبل از موعد و يا تخطی از دسپلين و مقررات زندان می کنند، از برخورداری از برخی سھولت ھا و مطال

 موجب نھا گرفته می شود، اين تصميماتعوض منزوی ساخته می شوند ھمچنان امکان پايوازی نيز از آمحروم و در

  .ر و اذيت آنھا می گرددآزا

  

 
 


