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 گزارش کامل

 نگاه"کارشناسی با عنوان  -ای نشست علمیانجمن ایرانی مطالعات منطقه

 مطالعات گروه همکاری با را "آمریکا در پلیس به سیاسی هایگروه

با حضور آقای  ۱۳۹۹خرداد  ۲۶ دوشنبه  روز در تهران، دانشگاه ایمنطقه

 یناربه صورت وب دکتر سید حامد موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 .برگزار کرد

ر ابتدای این نشست خانم دکتر کوالیی رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانی د

تکرار برخورد نامناسب پلیس آمریکا با افراد : »گفتندای مطالعات منطقه

مظنون و متخلف ما را بر آن داشت که نشستی علمی را برگزار کنیم که 

سیاسی به پلیس در آمریکا و چگونگی شکل گرفتن و های نگاه گروه

 آن را مورد بررسی قرار دهد. از آقای دکتر موسوی خواهشهای گیویژ

 .«کنم نقطه نظرهای خود را بیان کنندمی

کنم. یم حرفی که باید در انتها بیان کنم در ابتدا بیان»آقای دکتر موسوی: 

وجود دارد این است که این مساله  هااعتراض که راجعبه اینای نکته

سال یکبار شاهد چنین رویدادهایی  نخستن اعتراض نیست. ما هر چند

در آمریکا سطح باالیی از اختالف طبقاتی و همچنین یک اختالف  .هستیم

نژادی عمیق در این کشور وجود دارد. سطح پدیده بی خانمانی بین سیاه 

های پوستان بسیار شدیدتر است. در بحث حقوق ساالنه، خانواده

کنند. آمار افراد می افتسفیدپوست سی درصد بیشتر حقوق ساالنه دری

سفیدپوست زیر خط فقر هشت درصد و بین سیاه پوستان بیست درصد 

است. در بحث کرونا نیز سیاه پوستان نسبت به تعداد کمترشان تلفات 

بیشتری داشته اند که یکی از دالیل آن خصوصی بودن نظام سالمت در 

 در این کشورآمریکا است. بنابراین هر چند سال یک بار چنین رویدادی 
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در مورد نگاه  .مختلف اجتماعی اقتصادی هم داردهای دهد که ریشهمی رخ

د هستند که بایها و دموکراتها سیاسی، اولین گروه سیاسی چپهای گروه

بررسی شوند. در تصاویر منتشر شده، نمایندگان این جناح، همدردی زیادی 

 اصوال به پلیس و خشونتها ست نشان دادند. دموکراتپوبا مرگ این سیاه

آن نگاه انتقادی دارند و به دنبال محدود کردند اختیارات پلیس هستند. این 

زنند. از طرف می گاهی حتی اتهام رفتار نژادپرستانه را به پلیسها گروه

شوند بسیار می متخلفی که توسط دادگاه مجازاتهای دیگر آمار پلیس

ادر است. طبق آمار موجود حدود نود و نه درصد پلیس هایی که اندک و ن

 .افرادی را کشته اند تبرئه شده اند

مختلف دارد که عمده آنها های پلیس آمریکا شاخه: »ایشان در ادامه افزودند

پلیس محلی و شهرها هستند. به عالوه پلیس فدرال که عملکرد امنیتی و 

محلی معموال اگر تخلفی های کنند. اما پلیسمی اطالعاتی دارند نیز فعالیت

به دنبال محدود ها چپ و دموکراتهای شوند. گروهمی انجام دهند تبرئه

یت ها به دنبال ممنوعکردن اختیارات پلیس هستند. نخست اینکه دموکرات

 خشونت آمیز روی گردن و کمر افراد هستند. دوم اینکههای اعمال روش

متخلف تهیه شود. سومین تاکید های از پلیس گویند باید یک لیستمی

ایشان بر ایجاد آموزشهایی در زمینه نژادپرستی است. چهارمین تاکید نیز 

متخلف را بتوان راحت تر مجازات کرد. های ایجاد شرایطی که پلیس

اوال به دنبال جلب ها توان اینطور نتیجه گرفت که دموکراتمی بنابراین

و دوم اینکه به دنبال ایجاد محدودیت هایی در هستند ها حمایت اقلیت

  .«زمینه عملکرد پلیس و برخورد با متخلفین هستند

راست گرا نگاه به های در جمهوری خواهان و گروه» گفتند: ایشان 

پاسخ جمهوری خواهان به اختالف طبقاتی این  .تحوالت متفاوت است

ت به معنای برابری و مساوی بودن است که وظیفه دولت آمریکا ایجاد عدال

نیست بلکه وظیفه دولت ایجاد فرصت برابر برای اقشار مختلف است. اگر 
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ی کسی از این فرصت استفاده کنند مانند اوباما پیشرفت خواهد کرد. فلسفه

نیز براین مبنا توسعه یافته است. از نگاه آنها  "مسئولیت شخصی"

 دارد خودشان مسئول هستند و وضعیتپوستان که با پلیس زد و خورد سیاه

این نگاه  .این گروه نژادی ریشه در اقدامات و رفتارهای خودشان دارد

به عنوان شورش و آشوب نگاه ها شود راست گرایان به ناآرامیمی باعث

خشونت و "برند می ها و عباراتی که به کارکنند و از جمله اصطالح

 .است "ا در سراشیبی هرج و مرجشهرهای آمریک"و  "رفتارهای مجرمانه

اگر "گوید می مفهومی قضایی نیز وجود دارد که» :ایشان در ادامه افزودند

. "شودیم پلیسی در هنگام انجام وظیفه دچار تخلفات غیرعمدی شود تبرئه

های درون کنگره نیز دقیقا بر سر همین مساله است. یکی از چالش

قوقی هستند و جمهوری خواهان به دنبال حذف این رویه حها دموکرات

اوت متفاوک باعث تفهای بنابراین این فلسفه و این نگاه .کنندمی از آن دفاع

تفسیرها از پدیده شده است. افراد متمایل به جناح راست به آمارهای 

کنند تا دیدگاه خود را تایید کنند. از جمله این آمار می مختلفی استناد

پوستان و سفیدپوستان و میزان تلفات وضعیت متفاوت جرم بین سیاه 

گیرند پلیس باید می نتیجهها حین انجام وظیفه است که از این دادهها پلیس

 «.با دست باز با متخلفین برخورد کند و از مصونیت قضایی برخوردار باشد

در ادامه خانم دکتر کوالیی با تشکر از بحث دقیق و دانشگاهی دکتر موسوی 

 «یم نگاه مسئوالن به این تحوالت نیز دقیق و علمی باشدامیدوار»گفتند: 

 

*** 

 

 و نقطه نظرهای خود را مطرح کردندها در پایان شرکت کنندگان پرسش
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اند که چه اختالفی با سیاه پوستان پرسش: آیا تاکنون مقامات آمریکایی گفته

 دارند؟

های آمریکا حتی نژادپرست ممکن است برخی مقام :آقای دکتر موسوی

نژادپرستانه نکنند. سیاه پوستان های کنند صحبتمی هم باشند اما تالش

فعلی آمریکا از نسل بردگان هستند و برای رسیدن به حقوق خودشان مسیر 

بسیار طوالنی و دشواری را طی کرده اند. جمهوری خواهان به طور کلی 

گویند بستر الزم وجود دارد می کنند ومی را مطرحها بحث برابری فرصت

که سیاهپوستان خود را از شرایط دشوار بیرون بکشد. با این حال سیاه 

در مورد میزان محبوبیت ترامپ، رفتار  .پوستان فرصت برابر را قبول ندارند

 .او باعث افزایش محبوبیتش بین طرفداران خود شد

روز گذشته دکتر محسن رنانی گفتند: االن بهترین زمان مذاکره  چند :پرسش

و تعامل با آمریکا است زیرا در آستانه انتخابات آمریکا هستیم. نظر شما 

 چیست؟

تواند در انتخابات می ترامپ اگر به توافقی با ایران برسد :آقای دکتر موسوی

ی کا نقش چنداناز آن استفاده کند اگرچه مباحث خارجی در انتخابات آمری

نکته دیگر این است که با کدام تیم مذاکره شود؟ تیم بایدن یا تیم  .ندارد

ترامپ؟ شاید بتوان با تیم بایدن همین برجام را احیا کرد. خطر مذاکره با 

شود و فشارهایی ایجاد می بایدن این است که ترامپ به سرعت متوجه

ش است و طبعا زمان بر پرچال و  خواهد کرد. پس هرگونه مذاکره پیچیده

 .نیز خواهد بود

 به نظر :آقای دکتر موسوی در پاسخ به سوالی پیرامون آینده تحوالت گفتند

رسد این تحوالت مدیریت خواهد شد اما طبعا هر چند سال یک بار می

توجه از کنترل خارج شود با ها شوند. اگر ناآرامیمی این تحوالت تکرار
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به اینکه تعداد زیادی اسلحه در آمریکا وجود دارد ممکن است مدیریت از 

 .دست دولت خارج شود

 

تواند اکنون یا در آینده اتفاق می هاپرسش: اول اینکه بحث استقالل ایالت

 بیفتد؟ دوم اینکه بحث کرونا چه نقشی در این تحوالت دارد؟

هایی مانند کالیفرنیا و در رابطه با جدا شدن ایالت  :دکتر موسویآقای 

واشنگتن از آمریکا، احتمال تقریبا صفر است. آخرین بار که ایالتی خواست 

از آمریکا جدا شود جنگ داخلی ایجاد شد که خونین ترین جنگ در تاریخ 

این کشور بود. اکثریت مردم نیز موافق این مساله نیستند و افرادی که در 

ی نیستند. در مورد بحث کرونا، تعداد این زمینه فعال هستند نیز چندان جد

زیادی در آمریکا شغل خود را از دست داده اند. این نگرانی وجود دارد 

تکرار شود و این تظاهرات احتمال آن را  اتفاقی شبیه رکود بزرگ دوباره

 .کندمی تقویت

 آمریکا چیست؟پرسش: ارزیابی شما از جایگاه ترامپ در هیئت حاکمه 

ترامپ آمریکا را کامال دو قطبی کرده است. رابطه  :آقای دکتر موسوی

جمهوری خواهان و ترامپ مانند رابطه اصول گرایان و احمدی نژاد است. 

البته رییس جمهور به نوعی رهبر حزب است و بنابراین جمهوری خواهان 

 ل گذشته بسیاریبا ترامپ سازش کرده اند. در عین حال ترامپ در سه سا

جمهوری خواهان را اجرایی کرده و به نتیجه رسانده است. های از برنامه

زیست محیطی، دیوار مکزیک، سیاست خارجی و های خروج از تفاهم

حزب بوده است. بنابراین دو طرف از های بسیاری از اقداات او برنامه

 .یکدیگر راضی هستند

آقای دکتر موسوی در پاسخ به سوال دیگری در مورد ترکیب جمعیتی 

شود که افراد هرج و می واردها این اتهام از سوی راستی :گفتندها ناآرامی
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از افراد ای آید تظاهر کنندگان مجموعهمی مرج طلب هستند. اما به نظر

کته نپوست هستند. پایبند قانون، هرج و مرج طلب، سفیدپوست و سیاه

دوم این است که طوالنی شدن تظاهرات برای ترامپ هزینه زا است. نکته 

مختلفی در آمریکا وجود دارد از جمله پلیس فدرال، های سوم این که پلیس

پلیس ایالتی، گارد ملی و پلیس شهری و محلی. بنابراین مسائل مقداری 

 .کندمی استفادهها پیچیده است و ترامپ نیز از این فرصت

در پایان نشیت خانم دکتر کوالیی با تشکر از دکتر موسوی که نخستین 

نشست کارگروه آمریکای شمالی را برگزار کردند، ابراز امیدواری کردند 

فعال تر شوند تا بررسی ای انجمن ایرانی مطالعات منطقههای همه کارگروه

 .این مناطق به خوبی و با کیفیت الزم انجام شود

 پایان
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