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تا فتوشااپ
خشونت پليس آمريکاا ،از يووتيوب ا
اعتراض به خ ت
ض

اعتراضات اينترنتی و تععليق چند مامورر پليس
ت
جويان معترض ،،به
ت پليس کاليفرننيا عليه دانشج
ويديوی نماايشگر خشونت
شاندند.
شاپ تصوير پلليس خشن را ددر نقاشیھای ممشھور دنيا نش
عترضان با فتوش
خود منجر شد .معت
از کار د
ديويس است .البته گگستردگی اعترااضات و
س
تھران ،دانشگاه کاليففرنيا در
،
ست و نه ميدان آزادی
حرير قاھره اس
نه ميدان تح
١٨
شجويی روز ٨
س با تحرير و آززادی نيست .امما چيزی وجود دارد که قصه اعتراضات دانش
خشونت پلييس قابل قياس
ی که
يک ويديو بر يوتييوب ،ويديويی
ضات در ديگر نقاط دنيا ،ک
سال اين دانشگااه را سنجاق ممیکند به اعتراض
نوامبر امس
بيش از دو ميليوون و
شده است .ويديوويی که در ده رروز گذشته ش
توسط يک شھروند و نه خبرنگاری حررفهای گرفته ش
ھزار بار ديده شده است.
 ٢۵٠ر
بر صورت معتررضان
سپری فلفل را ر
سردی تمام اسپ
مشخص است با خونس
ص
در اين ويدييو دو مامور پلپليس که يکی ببيشتر
ترضان
ين میپاشند ،آننقدر خونسرد ککه انگار دارند »بر بوتهھای گل حشرهکش میزنند «.معتر
سته بر کف زمين
جوان نشس
ی ،دستھایشاان که گره
چند دور رفت و آمد مامور پلليس و تکرار پپاشيدن اسپری
شان را پنھان ککردهاند اما با چ
اول صورتش
نفس و آبريزش ببينی و
خورده در ييکديگر بود ازز ھم باز میشوود ،اشک میرييزند .اسپری ففلفل با سوزش و گرفتگی س
جه تعدادی را ددستگير
باد!« پليس بیتوج
سد» :شرمت باباد ،شرمت !
ھمراه است .فريادھھای معترضان ببه گوش میرس
ه
چشم
میکند در ح
حالی که آنھا ررا روی زمين میکشاند.

سپریپاشیست
ايستاده و با خونسرددی مشغول اسپ
ه
جان پايک
لو پيکاسو ،ن
"گرنيکا" پابلو
در تابلوی "
يس
شان میدھد که يک مامور پليس
شجويان راه پلييس را بسته بوودند .ويديو نش
مسئوالن داانشگاه اعالم ممیکنند که دانش
ترضی است کهه ھيچ
سپری به سر و روی دانشجوويان جوان معتر
جان پايک ،با خخونسردی در حال پاشيدن اس
ھيکلمند ،ج
اقدام خشوننتآميزی مرتککب نشدهاند.
شمرند.
پليس را بزرگنماييی میدانند و ررفتار پليس را قانونی برمیش
نسبت به رفتار س
ھستند کسانی که سرر و صدا ت
د
البته
در نتايج آمار جس
با اين ھمه با گذر ده روزز از  ١٨نوامبرر ،اين اقدام پلييس آمريکا رکوورد جديدی ر
ستجوھای اينتررنتی و
يو اس ديويس برر يوتيوب
خشونت پليس در و
ت
مند از اينترنت بررجا میگذارد .وويديوی
ت مدنی بھره د
حوه اعتراضات
ھمچنين نح
رنگ ھنر به خوود میگيرد ،ھننری اعتراضی که
دانشگاه کاليفرنيا رن
گ
 ١٨نوامبر
فوتوشاپ پيوند میخوررد و واقعه ١
پ
با
ست.
صلی اين ھنر تتصويریست ازز جان پايک ابا اسپری در دس
سراسر اينتترنت را فتح میکند .محور اص
شدهاند و بيش از  ٩٢ھزار
خود تعليق ه
نقش داشتهاند و ررئيس پليس ديوويس از شغل خ
ھر دو ماموور پليس که درر خشونت ش
ن خواھان استععفای او ھستندد .ويديوی مشھھور
ت .امضاکنندگان
امضا عليه ليندا کيتی ،رئئيس دانشگاه ،جمع شده است
چند او ھمچنان رياست
ت که به او خيرره شدهاند .ھرچ
مرتبط ديگرر :راه رفتن کييتی در شب از ميان صدھا دانشجوی ساکت
دانشگاه را برعھده دارد .
درباره واقعه  ١٠رووز پيش
ه
بينی میشد
گاه برگزار شوود که پيش ی
خبری در اين دانشگ
روز  ٢٨نووامبر ،قرار بوود نشست ی
است و ما نياز دارييم علت آن را ببفھميم تا
خبرنگاران گفته است» :چيزی جايی فررو ريخته ت
ن
گوی دانشگاه به
باشد .سخنگ
مطمئن شوويم ديگر اتفاق نمیافتد».
ستريت" است .دانشجويان به افزايش شھرييهھای خود اعتتراض
"اشغال وال اس
شی از جنبش "
تظاھرات دانشجويان بخش
دارند.
فتوشاپ اعتراضی
پ
از ويديوی شھروند-خبرننگار تا
شود و اکانتھای توييتری
ويديويی مننتشر میشود ،در طول  ١٠رروز بر اساس آن ،چندين صففحه فيسبوک ساخته می د
کنند ،به سايتھای ديگر مراجعه میکنند،
برای اعترااض افتتاح مییشوند .معترضان اما به فيسبوک و توييتر اکتفا نمی ،
ش و نقد و
در سايت آممازون زير عککس اسپری فلففل دهھا کامنت میگذارند و وواقعه  ١٨نوامببر يو سی ديوييس را به چالش

استھزا میکشند.
شروع جنبش اشغالل وال استريت ررو به افزايش گذاشته بود ،در ٢٢
ع
س و اسپری فلففل که با
جستجو براای کلمات پليس
نوامبر در ااوج خود قرار میگيرد.

گذاشته شد
ته
 ٢۴٠٠کامنت
٢
ج سورا،
کشنبه" جورج
"يک بعدازظھر يکش
برای تصويير جان پايک ددر نقاشی ک
شی و
ست که صدھا اثثر معروف نقاش
شکل اعتراض ببه واقعه  ١٨نووامبر يو سی دديويس وقتیس
اما شايد نووآورانهترين ش
سپری فلفل
شاپ يک جان پاايک تنومند و خونسرد با اس
ھمه آنھا با فتوش
شوند و به ه
عکاسی دنييا با فتوشاپ ددستکاری میش
ضافه میشود.
در دست اض
یست،
حال اسپریپاشی
ن پايک ايستاده است و در ح
پابلو پيکاسو ،جان
يکل آنژ يا "گررنيکا" اثر و
در تابلوی "آفرينش" ميک
خونسرد که در ويديو ديده شدده است.
ھمانقدر خ
سط يک شھرووند شکل ت
بنابراين کممپين اعتراضییای که با انتشار يک ويديوی ضبط شده توس
گرفت خيلی زود با ففتوشاپ
از ھنر اعتراضیی بدل شد.
به نوعی ز
صاوير پليس کالييفرنيا
«اعتراض ھيتلر« به تصا
شخصی به نام لوئيز
ی
زند توسط
فلفل به صورت مععترضان می د
عکس اصللی جان پايک ددر حالی که داررد اسپری ل
صوير
شر شد .بالفاصلله دو تصوير ففتوشاپی از تص
ماکابيتاس گرفته شده و ددر روز  ١٩نووامبر در  reddit..comمنتش
ستقالل" جان تررامبال
نقاشی "اعالميه اس
ی
ک را در
شر شد .يکی از آنھا جان پايک
 ٢٠نوامبر در " رديت" منتش
اصلی در ٠
کشنبه" جرج سورا ،نقاش
جان پايک در نققاشی معروف "بعد از ظھريک
نمايش میدداد .برای تصووير فتوشاپی ج
نوشته شد.
ه
ست ٢۴٠٠ ،ياادداشت
امپرسيونيس
شر شدند.
ھای اجتماعی منتش
صورت انفجاری در فيسبوک و دييگر شبکه ی
ت
بعد از آن دديگر تصاوير ففتوشاپی جان پپايک به
خی مربوط به ممبارزات
صحنهھای تاريخ
يک ھفته صدھا اثر منتشر شدنند .در بسياری از آنھا جان پپايک را در ص
در طول ک
دست دارد نقش سررکوبگر را ايففا میکند.
اسپری فلفل در ت
ی
لی که با
مدنی جای دادهاند در حالی

وناردو ديکاپريوو ديده میشود
شاپی به جای ماممور پليس لئون
در يکی از تتصاوير فتوشا
ضی نسبت به ممامور پليس کااليفرنيا ،ويديووھايی ھم ساختته شد .يکی از اين
صاوير فتوشاپیی ارزنده اعتراض
در کنار تص
میکند .او در اين ويديوی
پايک اعتراض ی
ويديوھا ھييتلر را نشان میدھد که به« ببزرگنمايی« و »الگوسازی « از جان ک
شناسد.
جان پايک را با ايين عنوان میش
ت و جھان ن
خودش نماد شقاوت در جھان نيست
ش
عتراض دارد ککه ديگر
ساختگی اع
ناشناسھا عليه پليس
که گروه ھکتيوييست
وال استريت" ه
ش "اشغال ل
صوص اتفاقات ممربوط به جنبش
بسياری ديگر از اتفاقاقات اخير بخص
ی
مثل
گاه
شی برای خودد در نظر گيرد ،در مورد خشوونت در دانشگ
"ناشناس ))" (Annonymousتالش داارد در آنھا نقش
کاليفرنيا نييز گروه "ناشناناس" وارد عممل شد.
ينترنت
جان پايک در اين
شماره تلفن ،آدررس و ايميل ج
ست ھمراه با ش
يک ويديو که ادعا میشدد ساخت گروه "ناشناس" اس
فرنيا
خالف قوانين کاليفر
شده است .ھمچچنين ادعا شده که پايک ف
قرار گرفت .در اين ويديوو پايک »قلدر ببزدل« خطاب ش
شيده است.
رفتار کرده و اسپری پاشي
خشونت بودند و بر
غيرنظامی و عاری از خ
ی
ضان
سی میتوانست ببيند که معترض
بر اساس وويديوی منتشرر شده» :ھر کس
فلفل و خشونت ھھيچ وقت
ض کنند .استفاده از اسپری فل
طريق اعتراض
دست در دست ھمدييگر نشسته بوودند تا از اين ط
زمين ت
احقاق حقوق خود بررپاخواستهاند ببه کار
ق
معترضان مسالمتجو ککه برای
ن
ست ،خصوصاَ زمانی که در ممقابل
پذيرفته نيس
برده شود» .
گاه کاليفرنيا ھھشدار میدھيم اگر چنين
شما و ديگر پلليسھای دانشگ
شدار داده شده است» :ما به ش
در اين ويدييو ھمچنين ھش
"ناشناس" ھستيم ،ما نممیبخشيم ،ما ففراموش
"
ت بيشتری دامنگير شما خوواھد شد .ما گرروه
رفتارھايی ادامه يابد تبعات
نمیکنيم».

فتوشاپ
پ
ه خشونت پلييس آمريکا ،از يووتيوب تا

