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 Reports  زارشھاگ

  
  تمنتشر شده در يونگه ول
  نوشته آننوشکا اکھارت

  یئميرفخرا: برگردان
  ٢٠٢٢ اکتوبر ٢٠

 ماه  صدھا کشته در 

  
 کشته پوليسل ترافيک توسط يک افسر وريل در حين کنترپا ۴ پاتريک ليويا، مرد غيرمسلحی که در ۀاعضای خانواد

 (٢٠٢٢ميشيگان، (شد 

دست نيروی .  جان خود را از دست می دھندپوليساز انسانھا در اثر خشونت در اياالت متحده ھر روز تعداد بيشتری 

 .ای از عواقب کار غير قانونی خود ندارد  در کشتار مردم باز است و واھمهپوليس

در بسياری از روزھای سال گذشته، بيش .  کسی را نکشته باشدامريکا پوليستنھا ده روز در سال گذشته پيش آمده که 

 پوليسمبر بدون خشونت مرگبار ی مقال حتی يک روز ھم در ماه سپت و برا عمليات آنھا جان باختندۀاز يک نفر در نتيج

 .نگذشت

جامع ترين و به «مع آوری شده است، سازمانی که ادعا می کند ج Mapping Police Violence اين آمار توسط

  ». منتشر می کندامريکا در پوليسروزترين داده ھا را در مورد خشونت 

  : يونگه ولت گفتۀروز چھارشنبه به روزنام، Mapping Police Violence ساموئل سينيانگوه، بنيانگذار

.  را ثبت کرده است٢٠٢٢در اياالت متحده را برای سال  پوليس رامرگب از خشونت  سازمان ما، سطوح بی سابقه«

 ۀ ماه اول سال جاری کشته است که بيش از ھر دور٩ نفر را در ٨٨١ اياالت متحده حداقل پوليسکنيم که  خاطرنشان می

  .مشابھی در دھه گذشته است
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يس جان خود را از دست ويات پ توسط عمل٢٠٢١ نفر بيشتر از مدت مشابه سال ٣٠بر امسال وبر اين اساس تا دوم اکت

  » .دادند

 درصد از جمعيت کل کشور را ١٣ سياه پوست بودند، در حالی که آنھا تنھا پوليسدرصد از کشته شدگان توسط  ٢۴«

  » .تشکيل می دھند

ھم زدن  هل ترافيک، بو کنترًمثال –شود جرايمی معمولی و بی خطر ھستند  اغلب مواردی که منجر به کشتن افراد می

  .تدًکه اصال جرمی اتفاق نمی اف ش محل، جرم ھای بدون خشونت يا اينآرام

شوند با   مواجه میپوليس بسياری از مردم وقتی با پوليس بد انسانھا با رفتار ۀ و تجربامريکا پوليسدليل خشونت ه ب

  .کنند، حتی اگر مرتکب جرمی نشده باشندمی وحشت فرار 

افراد ، Mapping Police Violence بر اساس پژوھش. شدند قربانيان در تالش برای فرار کشته ۀيک سوم از ھم

  . قرار می گيرندپوليسرنگين پوست بيشتر تحت تأثير خشونت 

ی که اسلحه به دست می گيرند نبايد از عواقب اعمال غير قانونی خود ھيچ پوليس جالب در اينجاست که افسران ۀنکت

  : واھمه ای داشته باشند

در بيشتر موارد، .  مرتکب شده بدون محکوميت بوده است٢٠٢٢ تا ٢٠١٣ از سال پوليسی که ئھا درصد از قتل٩٨.١ 

  .مقامات حتی کار به اجرای تشريفات انضباطی داخلی نرسيده است

داده ھا و منابعی را برای جوامع و سياست  « Mapping Police Violence اين وب سايت می گويد که پلت فرم

  ». در سراسر کشور ھستند فراھم می کندپوليسفتار گذارانی که عالقه مند به تغيير ر

موردی که در آن فردی به دليل شليک گلوله، ضرب و شتم، بازداشت، «:  را چنين تعريف می کندپوليسآنھا قتل ھای 

 در حين يا خارج از پوليس، پاشيدن اسپری فلفل، تيزر يا مجروح شدن توسط افسران پوليس نقليه ۀاصابت عمدی با وسيل

  ».نجام وظيفه فوت می کندزمان ا

 کشته پوليس نفر توسط افسران ١٢١ اتفاق افتاد در آن ٢٠٢٠ در می پوليساوج غم انگيز خشونت برخورد مرگبار 

  .جورج فلويد در مينياپوليس، مينه سوتا است: معروف ترين آنھا. شدند

  .نرخ کشتار بر اساس ايالت متفاوت است

 به ازای ھر ميليون نفر را داشت، در پوليس بيشترين ميزان قتل ١٠.۵ با يکو در جنوب غربی اياالت متحدهسنيومک

  . کشته به ازای ھر ميليون نفر کمترين ميزان را داشت٠.٨حالی که رود آيلند در ساحل شرقی با 

 .کنند ی که دست به کشتن می زنند متفاوت عمل میپوليسايالت ھا ھمچنين در نحوه برخورد با انتشار ھويت افسران 

 قاتل را منتشر می کنند، پوليس عنوان مثال، در حالی که شھرھای الس وگاس و لس آنجلس اغلب اسامی افسران به

  .ھويت آنھا در کانزاس سيتی يا سنت لوئيس طبقه بندی ولی منتشر نمی شود

 پوليسار توسط  ميزان قتل و کشتۀبا اين حال، ارقام ھمچنين نشان می دھد که ميزان جرايم خشن در شھرھا تعيين کنند

 .نيست

 نوریج شھر بزرگ از ١٠٠ وجود ندارد، تنھا در يک شھر از پوليسچشم اندازی برای پايان رفتار خشونت آميز 

 . خشونتی که منجر به کشته شدن افراد گردد اتفاق نيفتاده است٢٠٢١مبر  تا دس٢٠١٣

 

 


