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 همچنان با سوخت ژنادرپستی،شخم می زند!
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بحران نژادپرستی در فرگوسن آمریکا، تمامی ندارد. پس از گزارش 
هفته پیش وزارت دادگستری آمریکا درباره وجود تعصب های 
)ایالت میسوری(، رئیس  پلیس شهر فرگوسن  اداره  نژادی در 
پلیس این شهر از مقام خود استعفا کرد. تحقیقات فدرال در 
مورد پلیس فرگوسن پس از قتل مایکل براون، یک جوان غیرمسلح 
اوت  ماه  در  سفیدپوست  مامور  یک  دست  به  سیاهپوست، 

گذشته که به چند هفته ناآرامی دامن زد انجام شد.

 خبرگزاری رویترز از شنیده شدن صدای تیراندازی مقابل مرکز پلیس 
فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا خبر داد.منابع خبری محلی اعالم 
کردند که در جریان درگیری بین پلیس فرگوسن و معترضان 2 نیروی 
پلیس به ضرب گلوله زخمی شدند.پلیس فرگوسن همچنین اعالم 
کرده است که تیراندازی مقابل مرکز پلیس همچنان ادامه دارد.
مقامات محلی اعالم کردند که به دنبال بروز درگیری مقابل مرکز 

پلیس فرگوسن این مرکز به حالت تعطیلی در آمده است.



که  کرد  اعالم  اخیراً  آمریکا  کل  دادستان  هولدر«  »اریک 
برای اصالح مرکز پلیس فرگوسن و جلب اعتماد مجدد مردم 
آمریکا  پیش می رود. وزارت دادگستری  این مرکز  انحالل  تا 
شهر  پلیس  دپارتمان  در  گسترده  تحقیقی  انجام  به دنبال 
فرگوسن اعالم کرد که مأموران پلیس و نهادهای اجرایی این 
شهر از جمله قضات در پیگیری پرونده ها و بازداشت ها رفتاری 

نژادپرستانه به ویژه با شهروندان سیاهپوست دارند.

معترضان در شهر فرگوسن مدت ها بود که خواستار برکناری 
از  بالفاصله پس  بودند،  پلیس شهر،  رئیس  تامس جکسون، 
مرگ جوان سیاه پوست ۱۸ ساله و غیرمسلح به نام مایکل براون 
که به دست یک پلیس سفیدپوست به نام درن ویلسون در 
۹ اوت سال گذشته میالدی، ۲۰۱۴، کشته شد.  مرگ مایکل 
براون و اعتراضات گسترده متعاقب آن به سراسر آمریکا و 

حتی خارج از کشور نیز تسری یافت.



فرگوسن ۲۱ هزار نفر جمعیت دارد که اکثرا سیاهپوست هستند با 
این حال اداره پلیس شهر فقط سه افسر سیاهپوست داشته است. 
کلر مکسکیل سناتور این ایالت که دموکرات است و سایر مقام های 
ایالتی به شهردار فرگوسن فشار آوردند که آقای جکسون را وادار به 
استعفا کند. وزارت دادگستری آمریکا هفته پیش در گزارشی این 
شهر را متهم کرد با استفاده از نیروی پلیس و سیستم دادگاه ها 

سعی می کند به عنوان منبع درآمد استفاده کند.

جالب اینجاست که دادستان کل آمریکا تاکید کرده ،  اقدام پلیس 
فرگوسن در ایالت میسوری در استفاده معمول از شوکر الکتریکی 
علیه ساکنان محلی، خطرناک و آزاردهنده است. این گزارش به 
این مساله اشاره کرده است که حدود 90 درصد زور اعمال شده از 
سوی ماموران پلیس آمریکا، علیه شهروندان سیاه پوست بوده است. 
نیروی پلیس فرگوسن در اقدامات نژادپرستانه نظام مند علیه سیاه 

پوستان به طور گسترده ای، نقش داشته است.



در گزارش وزارت دادگستری آمریکا آمده است که در شهر 
سیاهپوست  رانندگان  اتومبیل  جستجوی  احتمال  فرگوسن 
توسط پلیس بیش از دو برابر سفیدپوستان است و به عالوه 
احتمال استفاده از قوه قهریه و زائد در برخورد با سیاهپوستان 
بیشتر است. از زمان انتشار آن گزارش، مدیر شهر، یک قاضی، 
دو مامور پلیس و یک منشی دادگاه کناره گیری کرده اند یا 

برکنار شده اند.

 بعد از استعفای تام جکسون حاال معترضان خواهان کناره 
گیری مقام های بیشتری از پلیس این شهر هستند. تحقیق 
دارد.  عهده  به  آی  بی  اف  را  فدرال  جرایم  به  رسیدگی  و 
شواهد نشان می دهد که پلیس فرگوسن با برخورد تبعیض 
درآمد  افزایش  هدف  با  را  تبار  آفریقایی  آمریکاییان  آمیز، 
متوقف و جریمه می کند. در آمریکا کنترل پلیس شهرها نه 

در اختیار دولت مرکزی بلکه در دست شهرداری است.


