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ககாட்டுமிமிரகாண்டி நிிற்டி நிலைிறெகள
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பலாத்காரங்கள,

படுுககாலலகள,

அட-உலஉதைகள,

உருச்சிலஉதைவுகள, தீக்கிலரரையாக்கும் நடவடக்லககள மற்றும்
சட்ட விதிமுலவிதிமுறைமீவிதிமுறைல்களும் கட்டுக்கடங்காமல் உளளன.
உஉதைவி ககாரும் அலவிதிமுறைல்களுடன, உதைனிரையலவிதிமுறைகளில் அலடத்த
லவக்கப்பட்ட
சிலவிதிமுறைக்லகதிகளின
இரத்உதைச்
சிஉதைவிதிமுறைல்கள
சுவர்களில் கலவிதிமுறைகளாக படந்தளளன. கடந்உதை 15 மாஉதைங்களில்
பதிலனந்த உதைற்ுககாலலகள பதிவு ுகசய்ரையப்பட்டுளளன.
இலவுகரையல்லாம் அல்-சிசியின எகிப்திகலா அல்லத பின
சல்மானின சவூதி அகரபிரையா சித்திரவலஉதைக் கூடத்தினகஉதைா
விவரிப்புகள அல்ல. அல்லத ஈராக்கில் இழிுகபரையர் ுகபற்விதிமுறை
அபு
கிஹ்லரப்
சிலவிதிமுறைக்கூடத்தில்
லகதிகள
மீஉதைான
தஷ்பிரகரையாகம் குறித்உதைதம் இல்லல, இலவ குவாண்டனகமா
வலளகுடா சிலவிதிமுறை முகாமில் அல்லத சிஐஏ இருட்டு
விசாரலசாரணை அலவிதிமுறையில் நிலவுகினவிதிமுறை நிலலலமகளாகும்.
அலபாமா மாநில அரசு சிலவிதிமுறைத்தலவிதிமுறையில் நிலவும் இந்உதை
ுகபருங்கவலலக்குரிரைய
நிலலலமகள,
இவ்வாரம்
ுகவளியிடப்பட்ட
நீதித்தலவிதிமுறை
அறிக்லகயில்
விவரிக்கப்பட்டருந்உதைத.
இலவ
குரூரமான
மற்றும்
அசாஉதைாரசாரணை
உதைண்டலனக்கு
உதைலடவிதிக்கும்
அுகமரிக்க
அரசிரையலலமப்பின எட்டாவத திருத்உதைத்லஉதை முற்றிலுமாக
மீறுவஉதைாக உளளன.
இந்உதை அறிக்லக ுகவளியிடப்படுவஉதைற்கு முனனஉதைாக ுகஉதைற்கு
பிரிவு
வறுலம
சட்ட
லமரையத்உதைால்
ஊடகங்களுக்கு
வழங்கப்பட்ட
2,000
க்கும்
அதிகமான
அலபாமா
சிலவிதிமுறைச்சாலலயின புலகப்படங்கள, இந்உதை நிலலலமகளத
குரூரமான ரையஉதைார்த்உதைத்லஉதைச் சித்உதைரிக்கினவிதிமுறைன, இலவ ுகபடரல்
புலனவிசாரலசாரணைரையாளர்களால்
இரண்டாண்டுகளுக்கும்
அதிகமாக
சிலவிதிமுறைக்லகதிகள
மற்றும்
அவர்களத
குடும்பங்களுடன
நடத்உதைப்பட்ட
நூற்றுக்
கசாரணைக்கான
கநர்காசாரணைல்களில் விவரிக்கப்பட்டன.
குறிப்பிடத்உதைக்களவில்
படுபரையங்கரமாக
இருந்உதைாலும்,
இதகபானவிதிமுறை நிலலலமகள எவ்விஉதைத்திலும் அங்கக மட்டும்
பிரத்கரையகமாக
நிலவும்
நிலலலமகள
அல்ல.
இலவ
அுகமரிக்கா எங்கிலும் ஒவ்ுகவாரு மாநிலம், உளளாட்சி
மற்றும்
நகரத்தினத
சிலவிதிமுறைச்சாலலகளிலும்
ுகவவ்கவறு
வடவங்களில் நிலவுகினவிதிமுறைன. அுகமரிக்காவின மத்திரைய மற்றும்
மாநில சிலவிதிமுறைச்சாலல அலமப்புகளுக்குளளும், உளளூர்
சிலவிதிமுறைகள
மற்றும்
புலம்ுகபரையர்ந்கஉதைார்
உதைடுப்புக்காவல்
முகாம்களிலும்
2.3
மில்லிரையனுக்கும்
அதிகமானவர்கள
விலங்குகலளப்
கபால
அலடக்கப்பட்டருக்கிவிதிமுறைார்கள.
நனனடத்லஉதைக் காவலில் இருப்பவர்கள அல்லத பிலசாரணையில்

இருப்பவர்கள உளளடங்கலாக, அண்மித்த 7 மில்லிரையன
அுகமரிக்கர்கள அர்த்உதைமற்விதிமுறை விஉதைத்தில் "குற்விதிமுறைவிரையல் நீதி
விசாரலசாரணை முலவிதிமுறை" எனவிதிமுறைலழக்கப்படுவதில் சிக்கியுளளனர்.
உலகளவில்
சிலவிதிமுறையில்
அலடக்கப்பட்டவர்களில்
ஒரு
கால்வாசியினருக்கும்
அதிகமானவர்கள
அுகமரிக்காவில்
உளளனர். ஒவ்ுகவாரு 100,000 குடரையானவர்களில், 698 கபர்
உதைடுப்புக்காவலில் உளளனர். எந்உதை ஒரு நாளிலும் சிலவிதிமுறையில்
அலடக்கப்பட்ட 540,000 க்கும் அதிகமானவர்கள மீத எந்உதை
குற்விதிமுறைத்திற்காகவும் உதைண்டலன வழங்கப்பட்டருக்கவில்லல.
மிஉதைமான பிலசாரணைத்ுகஉதைாலகரையான 10,000 டாலர் கூட ுகசலுத்உதை
முடரையாஉதை ஏலழகள எனவிதிமுறை காரசாரணைத்தினாகலகரைய பலரும்
உதைடுப்புக்காவலில் லவக்கப்பட்டுளளனர். இனனும் அலர
மில்லிரையன கபர், சிலவிதிமுறையில் அலடக்கப்பட்டருப்பவர்களில்
ஐந்தில்
ஒருவர்,
வனமுலவிதிமுறை
எதவுமினறி
கபாலஉதை
சம்பந்உதைமான
குற்விதிமுறைத்தீர்ப்புகளுக்காக
நீண்டகாலமாக
சிலவிதிமுறைச்சாலலயில் அலடக்கப்பட்டுளளனர்.
ஐக்கிரைய நாடுகள சலப சித்திரவலஉதைக்கு நிகரானத எனறு
அறிவித்தளள சிலவிதிமுறைரையலடப்பின ஒரு வடவமான, ஏகஉதைனும்
ஒரு நாளாவத உதைனிரையாக அலடத்த லவப்பதில் 61,000
லகதிகள
லவக்கப்பட்டருப்பஉதைாக
ஆய்வாளர்கள
மதிப்பிடுகினவிதிமுறைனர். குலவிதிமுறைந்உதைபட்சம் 4,000 கபர் உலக
ுகஉதைாடர்பினறி
முற்றிலும்
உதைனிலமப்படுத்உதைப்பட்டு
லவக்கப்பட்டருப்பஉதைால்,
அவர்கள
கடுலமரையான
மனகநாய்க்கு
உளளாகி
உளளனர்.
சீுகமந்த
சவப்ுகபட்டக்குள
அலடத்த
லவப்பஉதைால்
இத
பல
லகதிகலள உதைற்ுககாலலக்கு தூண்டுகிவிதிமுறைத.
கடனாளிகளுக்கான
சிலவிதிமுறைக்கூடங்கள
எனபத
உத்திகரையாகபூர்வமாக சட்டத்திற்குப் புவிதிமுறைம்பானலவ எனவிதிமுறை
கபாதினும்,
வறிரைய
ுகஉதைாழிலாளர்கள
அவர்களின
கடனகளுக்காக
வழலமரையாக
சிலவிதிமுறையில்
அலடக்கப்படுகிவிதிமுறைார்கள. இண்டரையானாவில் உதைாய் ஒருவர்,
அவருக்கு
ஒருகபாதம்
ுகமயிலில்
அனுப்பப்பட்டராஉதை
ஆம்புலனஸ் கட்டசாரணைத்லஉதைக் கட்டவில்லல எனபஉதைற்காக
ுகபப்வரி மாஉதைம் மற்விதிமுறை குற்விதிமுறைவாளிகளுடன கசர்த்த ஓர்
அழுக்கலடந்உதை
சிலவிதிமுறையில்
மூனறு
நாட்களுக்குத்
அலடக்கப்பட்டருந்உதைார். இதகபானவிதிமுறை கலஉதைகள நிலவிதிமுறைரைய
உளளன.
ஒபாமா ுககாண்டு வந்உதை ுககாளலககலள விரிவாக்கி, ட்ரம்ப்
நிர்வாகத்தின கீழ் இந்உதை மத்திரைய அரசாங்கம் ஆயிரக்
கசாரணைக்கான ஆண்கள, ுகபண்கள மற்றும் குழந்லஉதைகலள
இழிவார்ந்உதை
நிலலலமகளில்
உதைங்க
லவத்த,

புலம்ுகபரையர்ந்உதைவர்கள மீத ஒரு கபார் ுகஉதைாடுத்த வருகிவிதிமுறைத.
ுகஉதைற்கு எல்லலலரையக் கடக்க முரையனவிதிமுறைஉதைற்காக ுகபப்ரவரியில்
சுமார்
77,000
கபர்
காவலில்
லவக்கப்பட்டார்கள.
புலம்ுகபரையர்ந்உதை
ுகஉதைாழிலாளர்கள
கவட்லடரையாடப்பட்டு
வருவதடன, அவர்களின வீடுகள மற்றும் கவலலயிடங்களில்
லகத ுகசய்ரையப்படுகினவிதிமுறைனர்.

ஐம்பஉதைாண்டுகளுக்கு
முனனர்
ுகவளிரையாகி
இருந்உதைால்,
அரசிரையல்
மற்றும்
ஊடக
ஸ்உதைாபகத்தின
பிரிவுகளுக்குளகளகரைய கூட அதிர்ச்சி மற்றும் நடவடக்லக
எடுக்க கவண்டுுகமனவிதிமுறை ககாரிக்லக வந்திருக்கும், ஆனால்
இனகவிதிமுறைா அத ுகவறுமகன முணுமுணுப்புடன கடந்த
ுகசல்லப்படுகிவிதிமுறைத.

அுகமரிக்க அரசாங்கத்தின குரூரத்உதைனம் இவ்வாரம் 280
ஆவசாரணைமற்விதிமுறை ுகஉதைாழிலாளர்கள ுகடக்சாஸின ஆலனில் ுகபடரல்
முகவர்களால் லகத ுகசய்ரையப்பட்ட கபாத முழுலமரையாக
பார்லவக்கு வந்உதைத. ஒரு உதைசாப்உதைத்திற்கும் அதிகமான
காலத்தில் இதகவ மிகப் ுகபரிரைய கவட்லடரையாடலாகும்.

ஜனநாரையகக் கட்சி வாய்மூட உளளத ஏுகனனவிதிமுறைால் அுகமரிக்க
சிலவிதிமுறைச்சாலல
நிலலலமகளின
பரந்உதை
சிக்கலான
நிலலகளுக்கு
அதவும்
உடந்லஉதைரையாகும்.
சிலவிதிமுறைச்சாலல
ுகநரிசலல வரலாற்விதிமுறைளவில் அதிகரிப்பஉதைற்கு வழி வகுத்உதை
சட்டமகசாஉதைாவில்
ஜனாதிபதி
பில்
கிளிண்டன
உதைான
லகுகரையழுத்திட்டார்.
2011
இல்
உச்சநீதிமனவிதிமுறைத்உதைால்
"குரூரமானஉதைாக" மற்றும் "வழலமக்கு மாவிதிமுறைானத" எனறும்
அரசிரையலலமப்லப மீறுவஉதைாகவும் காசாரணைப்பட்ட கலிகபார்னிரையா
சிலவிதிமுறைத்தலவிதிமுறைலரைய
ஜனநாரையகக்
கட்சியினர்
உதைான
கமற்பார்லவயிடுகினவிதிமுறைனர்.

பினனர் அங்கக முடவில்லாஉதை ுகபாலிஸ் படுுககாலலகளின
அலல உளளத, இதில் அுகமரிக்க நகர வீதிகளில்
ஒவ்ுகவாரு ஆண்டும் 1,000 க்கும் அதிகமானவர்கள சுட்டுக்
ுககால்லப்பட்டருக்கிவிதிமுறைார்கள,
மினனதிர்வுக்கு
உளளாக்கப்பட்டருக்கிவிதிமுறைார்கள
அல்லத
அடத்த
ுககால்லப்பட்டுளளனர். ுகபாலிஸ் படுுககாலலகள மீஉதைான
குற்விதிமுறை வழக்குகள அரிஉதைாககவ உளளன எனபகஉதைாடு,
இஉதைற்காக உதைண்டலன வழங்கப்பட்டருப்பஉதைாக ஏவிதிமுறைத்உதைாழ
எதவும் காதில் விழுவதில்லல. ுககாலல ுகசய்வஉதைற்கும்,
முடமாக்குவஉதைற்கும்
மற்றும்
குரூரமாக
நடந்த
ுககாளவஉதைற்கும்
ுகபாலிஸிற்குத்
உதைண்டலனயிலிருந்த
விலக்கீட்டுரிலமயுடன பச்லசக் ுககாட காட்டப்படுகிவிதிமுறைத.
அுகமரிக்க ஆளும் வர்க்கம் எந்உதைுகவாரு நாட்லட ஆட்சி
மாற்விதிமுறைத்திற்காககவா
அல்லத
பலடுகரையடுப்புக்காககவா
இலக்கில் லவக்கிவிதிமுறைகஉதைா அந்நாட்டல் மனிஉதை உரிலமமீவிதிமுறைல்கள
நடப்பஉதைாக
குற்விதிமுறைஞ்சாட்டுவதில்,
ஜனநாரையகக்
கட்சியும்
குடரையரசுக் கட்சியும், கசாரணைக்கிலடங்கா பாசாங்குத்உதைனத்தடன,
அவற்றின
ஆக்கராஷத்லஉதைக்
காட்டுகினவிதிமுறைன.
ுகமாத்உதை
மக்களுகஉதைாலகயில்
அடமட்ட
அலரவாசி
ஜனங்களத
ுகசல்வவளத்லஉதை விட அதிகமானலஉதை மூனறு மிகப் ுகபரிரைய
அுகமரிக்கர்கள
கட்டுப்பாட்டல்
ுககாண்டுளளதம்,
உலகிகலகரைய
மிகவும்
குரூரமான
மற்றும்
சமமற்விதிமுறை
சமூகங்களில் ஒனலவிதிமுறை, அலவ உலகின ஜனநாரையகத்திற்கான
கலங்கலர விளக்கமாக பிரகடனப்படுத்தகினவிதிமுறைன.
அுகமரிக்க சிலவிதிமுறைச்சாலல நிலலலமகள ரஷ்ரையாவில் அல்லத
சீனாவில்
இருப்பஉதைாக
ுகவளிரையாகி
இருந்உதைால்,
பத்திரிலககளிலும் காங்கிரஸ் சலபகளிலும் ுகபாருளாஉதைார
உதைலடகள மற்றும் "மனிஉதைாபிமான" இராணுவத் உதைலலயீட்டுக்கு
ஆரவாரமான கூச்சல் இருந்திருக்கும், ஊடகங்களில் அத
மீண்டும் மீண்டும் எதிுகராலிக்கப்பட்டருக்கும்.
அலபாமா
ுகவளிப்படுத்தம்

சிலவிதிமுறைச்சாலலகளின
இதகபானவிதிமுறை

நிலலலமகலள
ஓர்
அறிக்லக

ஜனநாரையகக் கட்சிலரையச் சுற்றியுளள சுரைய-ஆகவசம் ுககாண்ட
உரையர்மட்ட நடுத்உதைர வர்க்க அடுக்குகளுக்கு இத குறித்த
எந்உதை
ஆர்வமும்
இல்லல.
ஊடகங்களிலும்
கல்வித்தலவிதிமுறையிலும்
#MeToo
பிரச்சாரத்லஉதை
ஊக்குவிப்பவர்கள
அுகமரிக்க
சிலவிதிமுறைச்சாலலகளின
பாலியிரையல் வனமுலவிதிமுறை குறித்த எதவும் கூறுவதில்லல,
அல்லத
அுகமரிக்காவுக்குத்
உதைப்பி
வருகினவிதிமுறை
புலம்ுகபரையர்ந்உதைவர்கள மீத சுமத்உதைப்படும் வனமுலவிதிமுறை குறித்தம்
ஒனறும் கூறுவதில்லல.
ுகபரும்பாலான இரவு கநர ுகசய்தி நிகழ்ச்சிகளில் எந்உதை
ுகசய்தியும் இல்லாமல், ஊடகங்ககளா முடந்உதைளவுக்கு மிகக்
குலவிதிமுறைந்உதை ுகசய்திகலளகரைய ுகவளியிட்டுளளன. அபு கிஹ்லரப்
தஷ்பிரகரையாக புலகப்படங்கள மற்றும் சிஐஏ சித்திரவலஉதைக்
குறித்உதை ுகசனட் அறிக்லக ஆகிரையவற்லவிதிமுறைப் கபாலகவ,
அலபாமாவில்
எனன
நடந்த
வருகிவிதிமுறைகஉதைா
அந்உதை
உதைகவல்கலளயும் மலவிதிமுறைப்பஉதைற்கான முரையற்சி நடக்கிவிதிமுறைத. நிய
கரையார்க்
லடம்்ஸம்ஸூம்
ஏலனரைய
ஊடக
நிறுவனங்களும்
தஷ்பிரகரையாகம்
மற்றும்
உயிரிழப்புகலள
ஆவசாரணைப்படுத்தகினவிதிமுறை
ுகபரும்பாலான
புலகப்படங்கலள
பிரசுரிப்பதில்லல எனறு முடுகவடுத்தளளன.
முடவாக பார்த்உதைால், இதகவ அவர்களின நிலலயும்.
அுகமரிக்க
சிலவிதிமுறைச்சாலலகளின
நிலலலமகள,
மற்றும்
ஒட்டுுகமாத்உதைமாக
வனமுலவிதிமுறை
எந்திரமானத,
அுகமரிக்க
"ஜனநாரையகத்தின"
ரையஉதைார்த்உதைத்திற்கு
ஓர்
இழிவார்ந்உதை
ுகவளிப்பாடாகும். அரசு எந்திரமானத நிதி மூலஉதைனத்தின
ககாரிக்லககளுக்கு சமூக மற்றும் அரசிரையல் எதிர்ப்லப
ஒடுக்குவஉதைற்காக பரையனபடுத்உதைப்படும். இத உதைான அுகமரிக்க
முஉதைலாளித்தவத்தின நிஜமான முகம்.

