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عدالت یک بار دیگر انکار میشود!
نوشتهی:نیکولکالسنوالنماس
ترجمهی:هومنکاسبی

ناعادلنهیآمریکایکباردیگراینپیغام

دارنویلسونازاتهامقتلتبرئهشدهاستو]بدینترتیب[نظام
رافرستادکهجانسیاهپوستاناهمیتیندارد.
در24نوامبر،پاسیازشبگذشته،دادستانشهرسنلوییس،رابرتمککول چبهسمتمیکروفونرفت
واعلمکردکههیئتمنصفهازمحکومکردنمأمورپلیس،فرگوسنمیسوری،بههرگگگونهاتهگگامیبگگرای
قتلمایکبراون18سالهدر9آگوستخودداریورزیدهاست.
تکاندهندهبود:یکپلیسسفیدکهبا
ایننتیجهایبودکهمیلیونهانفرانتظارشراداشتند،امابههرحال 
شلیکبیشازدوازدهگلولهبهیکنوجوانغیرمسلحآفریقایی-آمریکایی،اوراکشتهبود،اینکنهتنهگگااز
میشد.
میگریخت،بلکهبهعنوانیک»قربانی«بهتصویرکشیده 
چنگالعدالت 
بعدازسپریشدنروزهاییکهتأخیردراعلمتصمیمهیئتمنصفهتنشهایفزآنیدهایرابرانگیختهبود،
مردمدرشهرفرگوسنودرسراسرکشوردریکاعتراضشدیدبهخروشدرآمدند.درهمانزمانیکگگه
رسانههایعمگگومی
باراکاوباما،بهدنبال]دادستان[مککول چ،بیانیهیخودبرایدعوتبهآرامشرادر 
میکرد،پلیسشهرفرگوسندرحالشلیکنخستینگلولههایگازاشگگکآورونارنجکهگگایدودزا
قرائت 
بود.
رسانههادرحالیبرای»خشونت«]جاری[درفرگوسن،ماننددرهمشکستنیکماشینپلیسیابهآتگگش

آمریکاییهایساکن

میخورندکهازخشونتهاییکهآفریقایی-
کشیدهشدنکسبوکارهایمحلیتأسف 
کوچکترینشناختیندارند؛خواهخشونتمستقیمازسویپلیگگس

میشوند
اینشهربهطورروزانهمتحمل 
نتیجهیفقروبیکارییهمهگیر.
نژادپرست،وخواهخشونتغیرمستقیمدر 
سی.ان.ان.درپاسخبهاینپرسشکگگه
ایبا
مصاحبه

دستهابال،متحد،«1در

بنیانگذاران»
توریراسل،از 
آیابعدازرأیدادگاه»خواستارآرامش«استیانه،بهسگگختیواکنگگشنشگگانداد.راسگگلپاسگگخداد:مگگن
خواهان]برقراری[آرامشهستم.منخواهانآرامشبرایمأمورینپلیسهستمکهبهمناسگگپریفلفگگل
اشکآوربهطرفمپرتابنکنند،باچماقمرانکوبندوگلولههایپلسگگتیکیبگگهسگگمتمشگگلیک
نپاشند،گاز 
نکنند....مردماحتیاجدارندکهپلیسرابااصرارواداربهآرامشکنند.ازآزارکودکگگانوصگگدمهزدنبگگه
آناندستبردارید!بهتروماتیزهکردنجماعتهایماپایاندهید!
هایشانرادرفرگوسنقطارکردهبودند،امابعدازایگگنکگگهتصگگمیمهیئگگت
دوربین 

رسانهای

کرکسهای
تظاهراتهایخشمگینیدراطگگرافواکنگگافکشگگوروجگگودداشگگت،صگگدها

منصفهدرشیکاگواعلمشد،
1. Hhands up united
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دریاچهیمیشیگان2راتصرفکردند.دراوکلند،کالیفرنیا،دربزرگتریگگن

تظاهرکنندهبزرگراهساحلیکنار
منطقهیخلیج،بیشتراز 1000نفردرتظاهراتهمبستگیکهباشتابسازماندادهشدهبود،

اعتراضدر
شرکتکردند،کهپسازراهپیماییدربخشمرکزیشهر،بزرگگگراهبیگگنایگگالتیشگگمارهی)۵80یکگگیاز
راههایاصلیورودبهشهر(رامسدودکردند.تقریباهزارنفرمسیرشانرابهسگگمتمیگگدانتگگایمزتغییگگر

دادند.
تظاهراتهایبیشتریوجودخواهدداشت.مانیازداریماطمینانحاصلکنیمکگگه

امروزودرروزهایآتی
همهیکسانیکهازقتلمایکبراونبهخشمآمدهوازشورشفرگوسنعلیهنژادپرستیوخشونتپلیس
میفرستند:مامایکبراونرافرامگگوشنخگگواهیم
میکنندویکپیغامرا 
صدایشانرابلند 

الهامگرفتهاند،
مبارزهیمابرایعدالتادامهخواهدداشت.

کردو
دوشنبهیگذشته،نهمانندیکدادستان،بلکهمثلیکوکیلمدافعبهنفع

مککول چدرسخنرانیاشدر
دارنویلسونعملکرد.
رسانههایاجتماعیآغگگاز
زنیهایظاهرا»غیردقیق«در 
سخناناشراباشکایتدرموردگمانه 

مککول چ
کرد؛اواز»شرایطآزمگگونوخطگگا«سگگخنگفگگتکگگهمگگأموریناجگگرایقگگانونمجبگگوربودنگگدتحگگتآن
تحقیقاتشانراپیشببرند،ونیزبه»نگرانیبیاساس،امادرحالرشد«کهتحقیقاتتکامگگلیگگامنصگگفانه
نخواهدبود،اشارهکرد.اوسپساعتبارشاهدینمتعددقتلمایکبراونرازیرسگگوالبگگرد،و]آشگگکارا[بگگه
همزمگگان[
بیاعتبارکند،درحالیکه] 
لکهدارو 
بیراههرفتتاهرروایتیکهباروایتویلسونفرقداردرا 

میکرد.
میکردندبرجسته 
داعیهیویلسونراتأیید 
آنهاییراکه 
حرف 
حملهیمایگگکبگگراونقگگرار
اینهابرایآنبودکهاینادعایمهملرابقبولندکهویلسگگونتحگگت 
همهی 
گرفتهوجانخودرادرخطردیدهبود.
میگویند،براوینغیرمسلحبهدلیگگلراهرفتگگندروسگگط
وکیل«اشمککول چ 
طبقداستانیکهویلسونو» 
خیابانازسویپلیسمتوقفشدودرعرض 1۵ثانیهیادراینحدودشروعکردبهمشتزدنبهیگگک
مامورپلیس.درخللاینکشمکشبراونبعدازاصابتدوگلوله،خودشراآزادکردوازدستویلسون
فرارکرد،اماسپسبهطورتوضیحناپذیریبرگشتوبهسویافسرپلیس»یورشبرد«،واورامجبورکرد
گلولههاراشلیککندتاویرامتوقفسازد.براون،کهاکنوننیمدوجینگلولهخگگوردهبگگود،
تارگباریاز 
حملهورشد،وبرایپلیسچارهایجزشلیکبهقصدکشتناوباقینگذاشت.
دوبارهبهسویویلسون 
درکل]،توجیهات[دفترمککول چبهطورمشخصتوضیحیبرایفهماینکهچراشواهدازاتهامحمایت
میدهگگد؛
بیطرف[رابهسمتصدوریککیفرخواستسوق 
میکندویکهیئتمنصفه]ی 
میکنند،ارائه 

اگرچه،نهاینبار.مککول چخودهیچاتهامیرا]علیهافسرپلیس[توصیهنکرد؛اواساساابانادیگگدهگرفتن
تصمیمگیریدربگگارهیآنهگگارابگگهگگگردنهیئگگت

گواهیهایشاهدین،

هرقطعهایازمستنداتفیزیکیو
میکوشیددسگگتاناشراازهگگرمسگگئولیتیدر
اینکهدادستان 
نشانهیآشکاریبوداز 
منصفهانداخت.این 
قبالمجازاتاحتمالیدارنویلسونپاککند.
مقدسنمایانهیخویش،اعلمکردکههیچانگشتاتهگگامینبایگگدبگگه

 مککول چدرکنفرانسمطبوعاتی
2. Lake shore drive
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بیگناه[نشانهرود.اینحرفهگگارابایگگد
خاطر»نارضایتیشدیدعمومییامصلحتسیاسی«]بهسمتیک 
پروندهی»دوندهیسنترالپارک«3دسگگتگیرشگگدند؛

دههی  1980در
بهآنپنجتنجوانیگفتکهاواخر 
گگتانهی)لینگگچ-
واسطهیغلبهیفضگگاینژادپرس 

جوانانرنگینپوستیکهبهخاطریکجرماحساساتیوبه
روانهیزندانشدند.
محور(درنیویورکآنزمان 
آنهگگا
ازطرفدیگر،پروندههاییوجوددارندکهبهصل حدادستاناستتگگابگگراجگگرایقگگانوندرمگگورد 
تجربههایی

دانامیلبانکدرواشنگتنپست،مککول چ
ماهسپتامبر 
گزارش 

سرپوشبگذارد؛امریکهبنابر
درموردآندارد:
گگوزهی
سالهیمککول چ[،حداقلیکدوجینازشلیکهایمرگبارتوسطپلیسدرح 
درطیتصدی] 23
منطقهیشهریدرکشور،بهجزخگگودسگگنلگگوییس(،واحتمگگال

قضاییویوجودداشتهاست)تقریبا90
بسیاربیشترازآن.امادفترمککول چحتییکشلیکپلیسراهمدرتمگگامآنسگگالهامحکگگومنکگگرده
نمیدانید؟هیگگچکیفرخواسگگتی
است.حداقلچهارباراوشواهدیبههیئتمنصفهارائهکردهاست؛امامگر 
دریافتنکرد.
آمار دولتی،دادستانهایایگگالتمتحگگدهدر99.999934
طبق 
بر 
وقتیاینواقعیترادرنظربگیریمکه ،
کیفرخواستازسویهیئتمنصفههاموفق

درصدازپیگردهایقانونیانجامشدهدرسال2010درصدور
بودهاند،مشکلمککول چدربرگرداندنرایهیئتمنصفهعلیهپلیسها،چیزیبیشترازبدشانسیبهنظر
میآید.

اینککهتصمیمهیئتمنصفهدرپروندهیبراوناعلمشدهاست،هنوزمشخصنیسگگتحگگالتشگگکلهای
سیاسیچهواکنشوچهنوعلحنیاتخاذخواهندکرد.
ازطرفدیگر،نژادپرستانتمسخرکننده،مانندشهردارسابقنیویورکسیتی،رودولفجولیگگانی،خوشگگحال
خواهندشدکهبیشتردر]کار[سرزنشقربانیشرکتکنند.جولیگگانیدربرنگگامهیتلویزیگگونی»دیگگداربگگا
مطبوعات،«4کهبههمراهمفسرسیاهپوست،مایکلاریکدایسندرآنشرکتداشت،بهاریکدایسنبگگه
جنایتهایسیاهانعلیهیسیاهانحملهکرد.جولیگگانیاعلمکگگرد»:اگگگرشگگمادر

خاطراشارهیناکافیبه
نمیبودند«.
حالکشتنیکدیگرنبودید،مأمورینپلیسسفیدپوست]هم[آنجا 
لیبرالهاهمچون»اسمشب«بودهاست.از

دراینمیان،درخواستبرایعدمخشونتوشکیبایی،درمیان
جملهبرایباراکاوباما،کهبهدنبالنمایشننگینمککول چ،دریککنفرانسمطبوعاتیظاهرشگگد،تگگا
فراخوانشبهآرامشراتکرارکند.
رسانههایجریاناصلیبایدآنهاراهرچنگگدوقگگتیکبگگارتکگگرار

اوباماچندینواقعیترامطر حکردکه
جشنگرفتینپیشرفتجامعهیآمریکادرکنارزدنمناسگگبات
کنند.اوباماتصدیقکردکهبعدازچنددهه 
نژادپرستانه»،اینمسالههمچنینحقیقتداردکههنوزمشکلتیوجوددارند؛واینکهمردمرنگینپوسگگت
میرسدکهقانوننیزاغلبگگگوییبگگا
اینکهچنینبهنظر 
نمیآورند؛و 
اینمشکلتراتنهاازخودشاندر 
میشود«.
یکاسلوبتبعیضآمیزاعمال 
3. Central Park Jogger
4. Meet the Press
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بیگمانهمانچیزیبودکهرئیسجمهورقصدتأکیگگدبگگر
رسانههاازسخنرانیاوباما 

امابرداشتعمدهی
آنراداشت.اوبامااظهارداشت»:هرگزتوجیهیبرایخشونتوجودندارد«.اودرحالیکهصدایغگگالب
صلحآمیزبایدمحترمداشگگته
میدادبرایننکتهتأکیدکردکهدرعیناینکهاعتراض 
مطبوعاترابازتاب 
شود،هیچکسنباید»بطریپرتابکند«یا»بهاموالآسیببرساند«.
نشانهایحاکیازاینکهپلیسیاسیاسگگتمدارانهگگمدرک
بااینوجود،برسطحخیابانهایفرگوسنهیچ 
میکردندکه»هرگزتوجیهیبرایخشونتوجودندارد«،وجودنداشت.


یکهفتهیتمامپیشازاعلمتصمیمهیئتمنصفه،جینیکسگگونشگگهردار»دمگگوکرات«شگگهرمیسگگوری
برقرارییک»وضعیتاضطراری«رادراینشهراعلمکرد.اودرهمگگانحگگال،گگگاردملگگیرابگگهامیگگد
میکرد؛در
خفهکردنانفجارخشمدیگری،مانندآنچهدرستپسازقتلمایکبراوناتفاقافتاد،بسیج 

میکرد.
حالیکهاینتمهیدات،فقطوقوعچنینانفجاریراتضمین 

درگیریهاییباپلیسوابرهگگاییازگگگاز

هیچتعجبینداشتوقتیکنفرانسمطبوعاتیمککول چباردیگر
اشکآوررادرخیابانهایفرگوسنبهدنبالداشت.
هفتههایطولنیقبلازآنازنظر
رسانههادرشبگذشتهوبرای 

سراییهای

نکتهیاصلیکهدرتمامیاوه

میبرندحق
وحشیگریپلیسونژادپرستیرنج 

زیرچکمهی

دورداشتهشده،بسیارسادهاست:مردمیکه
دارندعصبانیباشند.
آنهابایدخشمگینباشندوقتییکافسرپلیسسفیدپوستاسلحهاشرابهسمتیکنوجوانسیاهپوست
آنهگگا
میگیگگرد .
کمترتحتتعقیبومحاکمهقرار 
نمیشود،بسیار 
میرود،وحتیدستگیر 
غیرمسلحنشانه 
میکنگگد
بایدازدادستانیکهبهوقتمحکومکردنپلیسهایقاتل،پروندهایرابرایدفاع]ازآنان[اقامه 
مسالمتآمیزوقلعوقمعمعترضینبهدسگگت

بیرحمانهیمخالفت
خشمگینبشوند.آنهابایدازسرکوب 
دولت،تنهابهصرفاستفادهازحقوقشان،خشمگینشوند.
اعتراضهگگابگگهخگگروش

خیابانهابهضربگلولهکشتهشددر

وچونآنهابعدازاینکهمایکبراوندر
درآمدند،ممکننیستکههیچکساسمفرگوسنرادرسالهایآتیفراموشکنگگد.قتگگلیگگکنوجگگوان
شیوهیتفکگگرمیلیونهگگانفگگراز
غیرمسلحبهدستپلیس،وبهخصوصقیامتودهایدراعتراضعلیهآن ،
مردمدرموردنژادپرستیوپلیسراتغییردادهاست.ونسلجدیدیراکهمصممبهانجگگامکگگاریعلیگگه
تظاهراتهگگایهمبسگگتگیایبگگودکگگهپگگسازاعلم

نژادپرستیاست،رادیکالیزهکردهاست.گواهاینامر،
تصمیمهیئتمنصفه،درسرتاسرایالتمتحدهرخداد.

بزرگترینشاندراوکلندبود،یعنیدرزادگاهاسکار

ناحیهیخلیجوجودداشت،اما
اعتراضاتیدراطراف 
سالنوی2009بهقتلرسید.بیشتراز1000نفر،ازجمله
گرانت،۵کهدریکسکویقطاربارت6درروز 
مبارزهایعلیهافزایششهریههادرآنجریاندارد،

انبوهیازدانشجویاندانشگاهبرکلیکالیفرنیا،جاییکه
میکنیم!«
میدادند»:فرگوسن،ماازتوپشتیبانی 
حالیکهشعار 
راهپیماییکردند،در 
ازمرکزشهر 
لیکهبزرگگگراهسگگاحلیکنگگار
درشیکاگوبهرغمهوایبسیارسرد،صدهانفرازمردمجمگگعشگگدند،درحگگا 
5. Oscar Grant
6. BART train
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دریاچهیمیشیگانرااشغالکردهوشعارمیدادند»:دستهابگگال،شگگلیکنکنیگگد!«.درشگگهرنیویگگورک،
اینکهتصمیمهیئتمنصفهاعلمشود،در»میداناتحاد«7جمعشگگده
صدهانفرازمردمساعتهاپیشاز 
بودند.
خشمگینتربودهاند.هنگامیکهبرخیازمعترضینگویا

تظاهراتهایاعتراضیدرخودشهرفرگوسن

البته،
پنجرههاییککروزخودرویپلیسراشکستندوبعدآنرابهآتشکشیدند،دستهیبههمفشگگردهایاز

پلیسضدشورشآنهارامحاصگگرهکگگرد،درحگگالیکهسگگل حهاییشگگبیهتفنگهگگایسگگاچمهایرابگگدون
نشانهروی]بهحالتتهدیدآمیز[بهسویتظاهرکنندگانگرفتهبودند.

بیانیهایاعلمکردند»:ما عمیقاناامیدشدیمکه قاتل فرزندمان باعواقباعمالش
 والدینمایکبراون در 
میکنیمکهبسیاریازدیگراننیزدردردماشگگریکاند،مگگااز
مواجهنخواهدشد....درعینحالکهدرک 
میخواهیمکهخشموسرخوردگیتانرابهسویشیوههاییکهتغییرمثبتیایجادخواهدکگگردهگگدایت
شما 
کنید.مانیازداریمدرکنارکارکنیمتانظامیراکهاجازهدادچنیناتفاقیبیافتداصل حکنیم.
بارقههاییازآنتغییگگرمثبگگتهگگماکنگگون
هفتههاییکهازقتلمایکبراونسپریشدهاست ،
درروزهاو 
دیدهشدهاست:درمیانآنهاییکهبهفرگوسنوسنلوییسآمدندتاعلیهنژادپرستیوخشونتپلیگگس
مبارزهایبودندکهفراموشنخواهدشد.

دستبهعملبزنند؛آنهاشرکتکنندگاندر
***
ترجمهایستاز:
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