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 1ندسرمیبست ناچار به بننهاد انتظامی بهبرچیدن ها علیه چرا استدلال

 آنجلا دیویس

 بگلوپردیس قره - سهیل رضانژاد

ها و در زندانکرده رخنه عدالتی و خشونتبی) های نژادیعدالتیخشونت نژادی پلیس و بیمبارزه با  هایجنبش

 ها و اعتراضاتاین مخالفت .ندبشوبه درازای خود این نهادها قدمتی توانند مدعی می( آمریکای هاگاهبازداشت

اصلاحات  به تفوقاند و همین امر داشته و تنبیهی 2انتظامیدادن به ساختارهای در شکلنقشی کلیدی خواه اصلاح

برای عنی ی –گر ها برای تغییر این ساختارهای سرکوببسیاری از کوششقا، تفا. اانجامید رییتغ گرِید یهاوشر بر

 .دمنجر ششان ابقا و پذیرشبه در عوض  –شان اصلاح

 هاتبارنیو لات اناهیس ،انیبومجوامع کنترل  یبراها تلاش :دارند یدر نژادپرست شهیرتنبیه عمیقاً هم و  انتظام هم

برای  حبسمجازات و  ؛3هاینیچ تیپس از قانون محروم ییایآسجوامع کنترل  ی؛داراستعمار و بردهدوران پس از 

توجه نشود، هر  4سیستمیهای کلان نژادپرستی اگر به این تجسمدوم.  یدر جنگ جهان تباریژاپن یهاییکایآمر

ر د سیپلنیروهای  ینظامتجهیز . خوردمیشکست  زندانو  یانتظام نهاد ناشی از هایبیرفع آس یبرا یتلاش

داری عموماً یادآور این هستند که سرمایهو زندان  سیتکامل و گسترش پلشد.  دیتشد یهراسبا اسلام ستمیبی سده

 .کرده است هیکت ینژادپرست هحفظ خود ب یبرا شهیهم

 سیپلدفعالان ضمروجان سلامت و  – رفتاریو  یفردو نه است  یو ساختارسیستمی اساساً  یکه نژادپرست نکته نیا

ثیر أتو  91دیفشار کووبا و  0202سرانجام در سال  – ندفشارمیپای بر این نکته چندین دهه است که زندان و ضد

شعار ین نکته بیان اشیوه برای  نیتر. محبوبعمومی راه یافتگفتمان به  آن بر جوامع غیرسفیدپوستبسیار بیشتر 

 5کردنلینچدر اعتراض به  سر داده شد، یاتوده جیبس انیدر جرکه  شعاری ؛بود «دشوقطع باید  سیپل یبودجه»

از ان که آن .کارانه داردعمیقاً محافظه پیامدهایی ،با تغییر« اصلاحات»پنداشتن برابر .سیپلزیر زانوان  6دیجرج فلو

های استهخومطالبه این  دانند:می این نهاد برچیدنی به گرایشرا ی پلیس قطع بودجهخواست  ،مطلعندپیامدها این 

د. یانجاممی انتظامیبازرسی مدنی بر کل نهاد و به نوعی کرد میمنحرف معمول برای تنبیه ماموران را 

هایی برای تغییر رادیکال ، عمیقاً به راه«اصلاح»برای  تعاداز سر سطحی و  ایمطالبه بهدهندگان سازمان
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ویژه و به ،د که چرا جوامع فقیربپردازای این پرسش ی که به برخی از دلایل ریشهدند: به بیان دیگر، تغییراندیشی

 .بینندمی نظام حقوق کیفری آسیباز بیش از سایرین  ،پوستجوامع رنگین

پوستان( را متبادر خیز )رنگینزده و جرمآور بود و تصویر جوامع آشوبوحشت برای برخی دیگراین مطالبه اما 

ساکن که هایی زده شدند: آنبرخی شگفتمن نظم نیست. مسلماً اکه در آن هیچ نیرویی ض جوامعی ،کردمی

جوامع های مسلح ی افراد و گروهو هم طعمهداد آزارشان میو هم پلیس بودند خیز جرم – اصطلاحاً –های محله

واهند خ. چگونه بود براندازانهتصورات ی پلیس نخستین برخوردشان با ی قطع بودجهمطالبهنیز و  ،شدندمی خود

جان  و دهندنمیشان هدفهای بیبه مسیر گلوله اهمیتیهای خلافکاری نجات یابند که هیچ از شر گروه توانست

. اما دقیقاً در همین زمان است توجه بودبه آن بیها واقعی است و نباید گیرند؟ ترس آنکودکان و رهگذران را می

دگی پذیر زنهای آسیبهایی که در محلهویژه آن، بهمان رافعالیت آموزشی شویم که همهکلی از شکه باید درگیر 

 کند.ی معنای ایمنی و امنیت میبه بازاندیشی دربارهتشویق  کنند،می

دهندگان پرورشتوانند می –یعنی مردم عادی  –دهندگان، هنرمندان، ورزشکاران، روشنفکران آموزگاران، سازمان

ندان واقعی ایمنی باشد و تنها زتواند ضامن رها از این تصور که تنها پلیس میای آینده :باشند آیندهی دربارهتخیل 

 های ضدنژادپرستفمینیستاستدلال هاست که را تضمین کند. مدت« آزاد»تواند امنیت مردم ساکن جهان می

لکه ب ،بردتنها خشونت جنسیتی را از بین نمینه اهانهخومرسوم و راهبردهای مجازاتانتظام که اتکا به  این است

است، پنداشتی  7خواهمجازاتفمینیسم  هایغلبه همچنان با دیدگاه جریان اصلیکند. اما در آن را تشدید نیز می

ی حذف پلیس از مدارس که خواهان بیشترشدن پلیس و زندان است. هر چند برخی از فعالان آموزشی با مطالبه

بر سر  ایم، اما هنوز نتوانستهاندبه چالش کشیدهرا  خواهمجازاتفمینیسم  دادن به تبدیل مدرسه به زندانپایانو 

چنان در کند. پلیس آنفرایند آموزشی را فاسد می 8کنیم که حضور پلیس در مدارس عمومیاجماع این فهم 

وده اش یادگیری را نیز آلتی سرکوبگرانههای تربیریشه دوانده که حالتدولتی در جوامع غیرسفیدپوست مدارس 

 کرده است.

خ . نباید در پاساستممکن ناامنیت  ،شودتا زمانی که سلامت فیزیکی، ذهنی و روحی جوامع ما نادیده گرفته می

وثر برای اعمال ماند دیده که آموزشکسانی ، فرستاد مسلحافرادی شده روانی ی حملهدچار پوست که به زنی سیاه

رای تواند توجیهی شود بد، بلکه رفتارش میسیاین زن کمکی نخواهد ر تنها به، نه. بدین ترتیبخشونتمرگ و 

ین اهایی که به سکن، شغل، هنر، موسیقی و تفریح است. اگر بودجهمکشتنش. ایمنی و امنیت نیازمند آموزش، 
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ها و مراکز نگهداری ها، زندان، بازداشتگاه9های مهاجران و گمرکهای پلیس، ادارهپاسگاه –یابد نهادها اختصاص می

ی نهادهای تردید نیاز و توجیه برای گسترش پیوستهشد، بیبه سوی خدمات عمومی سرازیر می –مهاجران از 

خواهند میدان دیدمان را گسترش دهیم و به جای از ما میبراندازانه رویکردهای یافت. خشونت دولتی کاهش می

ساز تمرکز کنیم و بپرسیم که چه چیز باید در این نهادها تغییر بعدی تنها بر نهادهای مسئلهاینکه به شکلی تک

 دهی کلیت جامعه مطرح کنیم.ی سازمانهایی رادیکال دربارهکند، پرسش

 ی گذشته باعث رشد جمعیتشود و در چند دههمنجر به افزایش خشونت پلیس مینژادپرستی که دانند میبرخی 

اند؛ شاید یادآوری این نکته برای کید دارند که این نهادها نیازمند اصلاح داخلیأشده، اما همچنان تنیز زندانیان 

، امروزه برخی خواهان تغییر هستند شد.داری به کار گرفته میی بردهاین افراد مفید باشد که منطقی مشابه درباره

ند، گویی سازماندهی اجتماعی بدون این نهادها سقوط کننهادها را برای جوامع انسانی ضروری تلقی می ایناما 

توان این راستی میرحم نیست و بهداری ذاتاً بیبرده« غریبِ نهادِ»کند؛ در گذشته نیز برخی اعتقاد داشتند که می

رخی بتر هستیم، انسانی انتظامینهاد ی همانطور که امروزه نیز شاهد مطالبهکن کرد. رحمی را با اصلاح ریشهبی

از نظر  –مجازات اعدام، زندان، پلیس داری، برده ی – الغاتر بودند. داری انسانینیز در آن زمان خواهان برده

ادها بر این نکته که صرفاً اصلاح برخی نه براندازانکید أت سبببه ویژهبه ؛بودهآمیز مجادلهای همواره مطالبهسیاسی 

ی حل آن ای که اصلاح در پرا بازتولید یا حتی تشدید کند، مسئله مسئله تواندبدون تغییر عناصر بنیادین آن می

 است.

هاشدن رداری صرفاً خواهان ضدبرده براندازانکه بسیاری از  نهوگتاریخی است. همانپیوستاری یادآور براندازی زبان 

تنها با نابودکردن این نهاد و  داری راتوان بردهداری بودند، برخی نیز در همان زمان فهمیدند که نمیاز شر برده

د کن کرد. آنها متوجه شده بودنداری را پرورش داده، کاملاً ریشهکه برده ،حفظ شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

از نظر اقتصادی، سیاسی و  –ی آمریکا است و کامل جامعه نیازمند سازماندهی دوبارهداری بردهبراندازی که 

ند درون نظم دموکراتیک و نوین. آن فرایشده بردگی گرفته پیوستن سیاهان پیشتر بهبرای تضمین  –اجتماعی 

و ساختاری روبرو هستیم،  سیستمیهمچنان با مسائل مربوط به نژادپرستی  0202هرگز رخ نداد، و در سال 

 .یافتسال پیش پاسخ می 922مسائلی که باید بیش از 

داری ی حل مسائلی که ریشه در استعمار و بردهتر شده. مثلاً وظیفهچیدهداری نژادپرستانه بسیار پیاکنون، سرمایه

 یرانهسرکوبگ کردنانتظامینیازمند این است که بدانیم نظام مجازات و نژادپرستی ضدسیاهان چگونه با  ،دارند

 یبودجه»گوییم میشود ارتباط دارد. وقتی و دیگر مهاجران تحمیل می 10تبارنیمرزها و بازداشتی که بر جوامع لات
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باشیم. همواره باید در ذهن هم  های مهاجران و گمرکاداره براندازی، باید همزمان خواهان «دیرا قطع کن سیپل

با مردمان دیگر در مناطق مختلف جهان شریکیم، از برزیل گرفته تا فلسطین و در این مخمصه داشته باشیم که 

 فرانسه و آفریقای جنوبی.

تواند شدیداً از ی آینده میآموزند که دیدگاه ما دربارهیاتی هستند چون به ما میحبسیار  براندازانهراهبردهای 

 هایها در تشویق ما به کنارگذاشتن جنسیتمتفاوت باشد. همانطور که فعالان حقوق ترنس هستآنچه امروز 

و  کردنانتظامیی دوگانه در تعریف هاو فهم نقش ساختاری جنسیت –اند ی مرسوم موفقیت نسبی داشتهدوگانه

تواند یهای تازه معتقد باشیم. این امکانمهای تازه دوراهی کنونی نیز نیازمند این است که به امکان –کردن زندانی

سکن مناسب، دسترسی به خدمات بهداشتی، تفریح و هنر برای همه باشد. ممشاغل خوب، آموزش انتقادی، 

های سیاسی، است که مراقب رفتارمان در محیط دانشگاه، ورزشگاه و مشاجرهاین زمند ها نیاهمچنین، این امکان

ای که مستحق برابری نژادی، جنسیتی کار فرهنگی و روابط خصوصی خود باشیم، هم در جایگاه فرد و هم جامعه

 هایی رادیکال و سوسیالیستی.و اقتصادی است، و همچنین مستحق آینده

 


