جيمز ھولمز،جوانی که جامعه جھانی را تکان داد

من١٢نفررا کشتم و٧١نفررا زخمی کردم،اگرمسلمان بودم آنان مرا تروريست
خطاب می کردند
اگريک عرب بودم تيراندازی من حتمأ يک اقدام تروريستی است؛
اگريک سياه پوست بودم يک جنايتکاروکانگستربودم؛
ولی من يک سفيد پوستم؛
بله من يک سفيد پوستم؛
آيا بيماری من ھويتی نيست؟
حادثه ی کشتار کلورادو،بحران ھويتی يا تنش اجتماعی عميق درجامعه بحران
زده آمريکا
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جيمز ايگن ھلمز ) (Eagan Holmes Jamesجوان  ٢٤ساله سفيد پوست آمريکايی شاگرد ممتاز دانشگاه
متولد  ١٣دسامبر  ١٩٨٧متھم بقتل  ١٢نفر و زخمی کردن  ٥٠نفر در يک سينماتئاتر در شھر
آورورا) (Auroraدر کلرادوی آمريکا است  .اين حادثه در تاريخ  ٢٠ژوالی  ٢٠١٢اتفاق افتاد که مثل توفان
سھمگين جامعه آمريکا را يکسره بلرزه در آورد  .تا جايی که تمامی خبر گزاريھا طی چند روز گذشته با آب و
تاب فراوان به اين مسئله پرداختند که نشان ميدھد چقدر مسئوالت سيستم آمريکا از چنين حوادثی در اين کشور
وحشت دارند جامعه ای که به ادعای آنھا برای ديگر کشورھای جھان مدل و ايدئال است .
حادثه که در کلرادو اتفاق افتاد چندان عجيب وغريب بنظر نميرسد چون ساليانه ھزاران نفر در گوشه و کنار
اين کشور مسلحانه و غير مسلحانه کشته ميشوند و ھمواره کوشش شده بود آنھا را به مجرمين بالفطره نسبت
دھند که اساسا مجرم زاده شده و جای آنھا يا در زندان است و يا در گوشه و کنار خيابانھا که تعداد آنھا در سال
گذشته از مرز  ٤٥مليون نفر ھم گذشته است کشوری که بيش از دومليون و نيم زندانی دارد و بھمين اندازه ھم
در نوبت ايستاده اند تا با اتھامات مختلف از جمله ورود غير قانونی به کشور و يا بجرم سياه پوست بودن که
در جامعه آمريکا بشدت مورد تحقير قرار دارند و ھر خالفی که در جامعه صورت گيرد انگشت اتھام بسوی
آنھا نشانه می رود دوران زندان را که مصادف با پايان يک زندگی با امنيت اجتماعی است سپری کنند.

 % ٩٠زندانيان آمريکا را سياه پوستان و آمريکای التينی ھا تشکل ميدھند و تنھا  % ١٠سفيد پوست ھستند
.اين شوک آنھم از طرف يک تحصيل کرده بر جسته معلوم است که سران حکومت آمريکا را در منگنه قرار
داده است و ترس از آن دارد که نکند اين نوع وقايع در سراسر آمريکا تکرار شود و جامعه را به آشوب
بکشاند .
سال گذشته در ھمين موقع حادثه ای شبيه آن در شھر اسلو نروژ اتفاق افتاد که اروپا را شوکه کرده بود ولی
باز تاب آن به اندازه حادثه آرورا کلرادوی آمريکا نبود تا جايی که باراک اوباما مسافرت خود را نيمه تمام
گذاشته و تحت عنوان اينکه قصد ھمدردی با خانواده ھای قربانيان را دارد چند ساعتی وارد اين شھر شد که
خود نشانه تاثير غير قابل انکار شکستگی سيستم آمريکاست که در آن مليونھا نفر مسلح به انواع سالحھا
ساليانه صدھا نفر را تحت عنوان دفاع از خود با اسلحه می کشند که بخشی از آنھا شامل اعضاء خانواده
خودشان ميشود جالب اين است که قانون ھم ھمواره طرف استفاده کنندگان اسلحه را ميگيرد.
جيمز در شھر سان ديگو متولد شد و در سال  ٢٠٠٦بعنوان شاگرد ممتاز دبيرستان را بپايان رساند و در سال
 ٢٠١٠تحصيالت دانشگاھی خود را با نمره عالی يا شاگرد ممتاز در دانشگاه کالی فرميا )of University
 (Califormaدر شھر ريور سايد ) (Riversideبا موفقيت کامل پشت سر گذاشت .
در ژوئن  ٢٠١١در دانشگاه کلرادو تحت عنوان دکترای بر نامه ريزی ثبت نام کرد و به ادعای اين دانشگاه
مدتی بعد با قرمز کردن رنگ موی خود دانشگاه را ترک کرد اين گزارشی است که پليس ادعا ميکند از
طريق مسئوالن دانشگاه دريافت کرده است که البته جای سئوال فراوان دارد که چرا اين مسئله اينقدر برای
مسئوالن اين دانشگاه مھم بوده که بالدرنگ آنرا به دپارتمان پليس استان کتبی گزارش کرده اند آيا سيستم
پليسی آمريکا ھمه مسئوالن را وادار به کنترل افراد کرده و غير مستقيم آنھا را اجبارا وادار به ھمکاری با
سيستم امنيتی کرده است که حتما چنين است وگرنه بر طبق گزارش پليس جيمز فقط يک تخلف رانندگی داشته
که نشان ميدھد سرعت مجاز را رعايت نکرده است .
پليس ادعا ميکند که جيمز دوماه قبل چھار قبضه اسلحه بھمراه  ٦٠٠٠فشنگ خريداری کرده که يکی از اسلحه
ھا نيمه خودکار بوده گزارش پليس نشان ميدھد که جيمز در شروع قسمت دوم فيلم که نامش طلوع شب تاريک
بوده شروع به تير اندازی کرده وموجب حادثه ای شده است که حيثيت و اعتبار آمريکا را بر باد داده است.
اين مسئله آنقدر برای حاکمين آمريکا از اھميت بر خوردار بوده که تنھا پس از سه روز جيمز را بدادگاه
کشانده و اولين جلسه محاکمه اورا بر گزار کردند آنھم در شرايطی که چھره جيمز نشان ميداد چه باليی طی
اين سه روز بر سرش آورده اند تا جايی که در خود دادگاه عکسھای کشته شده گان و مجروحان را به اتفاق
خانواده ھای آنھا عمدا برای فشار بيشر روحی برای تاثير گزاری در جامعه آمريکا در جلو او قرار داده بودند
 .از عکسھای دادگاه اينطور استنباط ميشود که جيمز بسيار عصبی است خبر گزاريھا از ارتعاش دائمی بدن
جيمز گزارش کرده اند ضمن آنکه مدام بيک نقطه خيره شده و توجھی به عکسھا نکرده است.
به عکسھا  ،نوشته ھا و ترجمه مطالب روی آن کمی مکس کنيد تا دريابيد جامعه آمريکا به چه منجالبی
گرفتار آمده است و چگونه مردم اين کشور برعليه ديگر مليتھا و کشورھا تحريک ميشوند تا جنايات خود را
در چه در داخل آمريکا و چه در خارج آن توجيح کند  .شوکی که سينما تئاتر در کلرادو در جامعه آمريکا
ايجاد کرده ھرچه را که سيستم پليسی نظامی آمريکا ريسيده بود پنبه کرده و سالھا طول خواھد کشيد و شايد ھم
بسيار دير شده باشد که بشود مردم را دوباره قانع کرد که اين فقط يک حادثه بوده است .در جامعه پوسيده
آمريکا مليونھا تحصيل کرده وجود دارند که اين سيستم را قبول ندارند و با عملکرد آن مخالفند  .رفتن اوباما به

کلرادو اين پيام را تداعی ميکند که آمريکا در آينده نميتواند بدو قشر مطيع تکنو کرات و بوروکراتھا کامال
تکيه کند .

اگر سياه پوست بودم اتھامم مشارکت و ھمکاری با گروه ھای مواد مخدر بود
اگر آمريکای التينی بودم اتھامم يک مھاجر خطرناک بود که اجازه ورود به
آمريکا را ندارد
اگر يک مسلمان بودم اتھامم تروريست بودنم بود و نه چيز ديگر
من متعلق بھر سه گروه فوق ھستم پس محکوم به مرگ
تکثيراز جھانگير محبی
ارسال به :اعضای گروه ياھو،گوگل،شخصيتھای سياسی-اجتماعی-اقتصادی-فرھنگی
ھنری،سازمانھا،احزاب،نشريات،راديوھا،تلويزيونھا،انجمنھای
زنان-دانشجويان-دانش آموزان-معلمان-روزنامه نگاران
وبالگ نويسان-نويسندگان،تشکلھای کارگری
و سايت ھا در داخل و خارج از کشور
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