
ناظر جرم، شریک جرم است

دنیس کالین

 ساله مثل همیشه از 28، کیتی ِجنوِوزه ی 1964صبح یکی از نخستین روزهای بهار سال  3حدود ساعت 

 پس از پارک کردن خودرو در تاریکی به طرف. میخانه ی محل کارش در نیویورک سیتی به خانه برگشت

 خانه رفت اما ناگهان مهاجمی به او حمله کرد، از صحنه گریخت و پس از مدتی برگشت و دوباره به او

 که صدایش را گفتند بعضی از همسایه ها بعدها. جنووزه چند بار فریاد کشید و کمک طلبید. تعرض کرد

.سرانجام، مهاجم جنووزه را به حال خود رها کرد و او جان باخت. شنیدند اما هیچ یک به یاری او نشتافتند

 جنووزه یکی از دیگر: ابتدا با این قتل مثل هر قتل دیگری برخورد کرد« نیویورک تایمز»روزنامه ی 

 اما دو هفته ی بعد، گزارش این قتل در صفحه ی اول. قربانیان حمالت وحشیانه در خیابان های نیویورک بود

 پای هیچ کشف خیره کننده ی جدیدی در میان نبود اما این بار چارچوب خبر فرق. این روزنامه منتشر شد

 همسایه ها کجا بودند؟ چطور دلشان آمده بود بی رحمانه فریادهای قربانی ای را که خواهان کمک بود: داشت

 .نادیده بگیرند؟ در نتیجه، آنچه ظاهراً چیزی جز یک قتل فجیع دیگر نبود به پرونده ی قتلی جنجالی تبدیل شد

 نام جنووزه بر سِر زبان ها افتاد و به پرونده ای مناقشه انگیز درباره ی ناظران و سکوت همدستانه ی آنها گره

 ساکنان موبِری، یک مجتمع مسکونی در ناحیه ی کوئینز در آن سوی خیابان محل وقوع قتل، در. خورد

 آنها. وضعیت ناگواری قرار گرفتند زیرا مجبور بودند که در برابر انتقادات بین المللی از خود دفاع کنند

 تأکید می کردند که ساعت سه صبح بوده و خواب بوده اند ــ افزون بر این، می گفتند که پنجره ها را محکم

 بعضی از آنها ادعا کردند که حتی اگر به پلیس زنگ می زدند،. بسته بودند تا از گزند سرما در امان بمانند

.پلیس واکنش نشان نمی داد و آن را صرفاً یک قتل خیابانِی دیگر می شمرد

 به مرور زمان، شمار فزاینده ای از فعاالن و. اکنون مجرم شمردن ناظِر جرم ریشه گرفته و پا دوانده است

 اَبی هافمن، فعال اجتماعِی آمریکایی،. اندیشمندان، بی درنگ از محکومیت ناظران جرم سخن گفته اند

 اگر. اما ما در زمانه ای انقالبی به سر می بریم" تکلیف ناظران بی گناه چیست؟: "شما می پرسید: »می گفت

 با اشاره به الزامات رفتار مدنی 1960هانا آرنت، فیلسوف سیاسی، در دهه ی .« ناظرید، بی گناه نیستید

 مسئولیت غیرمستقیِم ما در قبال کارهایی که نکرده ایم، و به گردن گرفتن پیامدهای کارهایی: »چنین نوشت

https://aeon.co/essays/why-don-t-people-come-to-the-rescue-of-victims-of-crime


 که هیچ نقشی در آنها نداشته ایم، هزینه ای است که برای این واقعیت می پردازیم که نه در تنهایی بلکه در

.«میان دیگر شهروندان زندگی می کنیم

 ویکتوریا بارنِت،. سخن گفتن از مسئولیت ناظران چنان رواج یافت که منتقدان را به مخالفت واداشت

 در پِس سکوت چه: »، پرسید(1999) وجدان و همدستی در دوران هولوکاست: ناظران کتاب نویسنده ی

 به عبارت دیگر، او به طور ضمنی می گفت که سکوت ناظران معلول ترس یا حمایت از« نهفته است؟

 هنریک اِدِگرن، دانشور دیگری که آثاری درین باره نوشته است، ناظران را تبرئه می کند و. عامل جرم است

 ، دو روان شناس اجتماعی1968در سال . می گوید که عدم مداخله ی آنها اغلب ناشی از زور و اجبار است

 که ناظران از مداخله استدالل کردند به نام های جان دارلی و بیب التانه با ارائه ی نظریه ای تجربی

.می پرهیزند چون فکر می کنند که دیگران مداخله خواهند کرد

اکنون نوع دوستی حکم به. با وجود این، اکنون پیش فرِض غالب این است که ناظران جرم مسئولیت دارند  

اکنون این را به عنوان نوعی اصل. به گناه آلوده شود« آدم های شریف»مداخله می دهد تا مبادا دامن   

بر عکس،. موضوعه پذیرفته اند که ناظران باید مداخله کنند، و چنین کاری نمونه ی عالی رفتار مدنی است  

زنان و: در اوکالهما 1921این را مقایسه کنید با تصویری از قتل عام نژادی تولسا در سال   

و[ شهر در آتش می سوزد ]بخش هایی از[ با بی خیالی به کاِر خود مشغول اند در حالی که ]سفیدپوست[ مردان  

تماشاچیان نه تنها: تصاویر به دار آویختن سیاهان نیز گویاست .]نژادپرستان سرگرم کشتار سیاهان اند  

نازی ها اصرار داشتند که تصویر. بی تفاوت نیستند بلکه با شادمانِی تمام عیار ناظر این واقعه ی دل خراش اند  

بی تردید ادگرن درباره ی خطرات مداخله درست می گوید. تماشاچیان را هم در اسناد آزار و اذیت بگنجانند  

 اما همین قدر هم احتمال دارد که تماشاچیان آلمانی احساس کرده باشند که بخت با آنها یار بوده که در طرِف

 درست تاریخ ایستاده اند؛ حتی شاید مجذوب این امر بوده اند که نازی ها با چنان صراحت و قاطعیتی تعیین

تصاویر دیگری از دوره ی نازی . می کردند که چه کسی به آلمان جدید تعلق دارد و چه کسی بیگانه است  

 نشان می دهد که تماشای جنایت، اگر نگوییم تجربه ای لذت بخش، دست کم رفتاری پذیرفته شده بود و نقش اش

برای مثال، در عکس های. اغلب این بود که ناظران را به گروهی از خودی های ممتاز و برتر تبدیل می کرد  

توجه مان به رهگذرانی بی اعتنا به تخریب اموال یهودیان جلب می شود و« شب شیشه های شکسته»  

.تماشاچیانی را می بینیم که مات و مبهوت به کنیسه ای اسیر شعله های آتش چشم دوخته اند

 در آن. عجیب اینکه دوران نازی نقشی محوری در برانگیختن افکار عمومی علیه ناظران خاموش داشت

 ، یواخیم پرینز، یکی از رهبران1935در سال . دوره قربانیان صدای خود را به گوش دیگران می رساندند

 در آن. جامعه ی یهودیان آلمان، یکی از نخستین نوشته ها در محکومیت ناظران خاموش را منتشر کرد

 قوانین بدنام. زمان، پس از دو سال وقفه در یهودستیزِی دولتی، نژادپرستی دوباره رو به اوج بود

 به نظر پرینز،. نورمبرگ، که اندکی بعد در همان سال وضع شد، آپارتاید ملی را به قانون تبدیل کرد

 :یهودیان به شکل خطرناکی آسیب پذیر بودند اما سکوت هم وطنانشان نیز به همان اندازه نگران کننده بود

https://psycnet.apa.org/record/1968-08862-001
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 یهودیان شهرهای کوچک، که در ناحیه ی بازار بدون هیچ همسایه ای زندگی می کنند، و کودکانشان به»

 شاید بدترین سرنوشتی است که»این ...«. مدارسی جدا از دیگر کودکان می روند احساس انزوا می کنند

.ــ به همان بدِی خود آزار و اذیت« می تواند نصیب کسی شود

 یهودیان، که اوضاع شان در دوران جنگ جهانی دوم بدتر شد، با شدتی یکسان به مهاجمان و تماشاچیان

 ، تادئوش اوبِرسکی از مخفی گاه خود در ورشو دولت در تبعید1944در سال . بی اعتنا اعتراض می کردند

:لهستان را به باِد انتقاد گرفت

 به لهستانی ها دستور ندادند که به یهودیان کمک کنند تا از دیِد آدم کش های 1939چرا در سال »

 آلمانی پنهان شوند؟ چرا ساکت ماندند؟ چرا اجازه دادند، و هنوز اجازه می دهند، که ما را نابود

 این واقعیتی است که در آینده مورخان. مردم لهستان به سه و نیم میلیون یهودی خیانت کردند...کنند؟

.«به آن خواهند پرداخت

 اوبرسکی در حالی این سخنان تلخ را درباره ی دولتمردان ناالیق و شهروندان عادی بر زبان آورد که دیگر

.امیدی به زنده ماندن نداشت

 باید. بعید است که چرخش از بی گناه شمردن ناظران به مجرم شمردن آنها در دوران نازی شروع شده باشد

 .تحقیقات بیشتری درباره ی تاریخ پیدایش مفهوم ناظران انجام شود تا بتوان با اطمینان از این امر سخن گفت

 برای مثال، آیا سیاه پوستان در آمریکا از همسایگان سفیدپوست خود خواسته بودند که از آنها در برابر

 نظام های برده داری و تبعیض و تفکیک نژادی محافظت کنند؟ تا پیش از بسیج جنبش حقوق مدنی در

 تازه در آن زمان هم سیاه پوستان. ، چندان شواهدی از این امر در دست نیست1960و  1950دهه های 

 در سال. عمدتاً به این دلیل چنین کردند که هولوکاست و میراثش از شریک جرم بودن ناظران پرده برداشت

 هر چند کمک کردن و تسلی دادن به یک یهودی در آلمان»، مارتین لوتر کینگ جونیور گفت که 1963

 اگر من در آن زمان در آلمان می زیستم به برادران یهودی ام کمک می کردم و به...بود" غیرقانونی"هیتلری 

 ، نشریه ی تندروی سیاه پوستان، اغلب به پیامدهای انفعال در«لیبِِریتِر»در آن زمان، .« آنها تسلی می دادم

.دوران هولوکاست اشاره می کرد تا سیاهان را به کنش و فعالیت برانگیزد

 از نظر تاریخی، یهودیان اروپایی تصور نمی کردند که هرگاه همگی به خطر بیفتند، همسایگانشان از کمک

 .نظام موجود برای یهودیان مطلوب بود. اشاره ی اوبرسکی به خیانت مهم است. به آنها دریغ خواهند کرد

 رهایِی قانونِی آنها از گتوهای قرون وسطایی، از اواخر قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم، نویدبخش به

 رسمیت شناختن شهروندِی یهودیان بود که آنان را از محافظت های برابر تضمین شده ی قانونی بهره مند

 نامعقول نبود که یهودیان انتظار داشته باشند که قانون، اگر نه در برابر حکومت بلکه در برابر. می کرد



 اگر احساس نمی کردیم که زمانی همسایگانی داشتیم،: »به قول پرینز. دیگر آلمانی ها، از آنها محافظت کند

.«انزوا این قدر دردناک نبود

برخی حتی به. بر عکس، آمریکایی های سیاه پوست گزینه ای جز اتکا به دیگر سیاه پوستان آمریکایی نداشتند  

 شکل متقاعدکننده ای استدالل می کنند که چنین کاری عاقالنه تر است زیرا اتکا به کمک دیگران سیاه پوستان

با. را در چنگ همسایگان دمدمیِ مزاج شان گرفتار می کرد، سیاستی که در نهایت به ضرر یهودیان تمام شد  

یهودیان انتظار نداشتند که. نگاهی به گذشته می توان گفت که یهودیان از سادگِی خود پشیمان شدند  

به نظر والدیمیر یانِکِلویچ، از. هم وطنان شان آنها را تنها بگذارند، و همین امر به آنها آسیب رساند  

سیمون. بود« یکی از هولناک ترین جنبه های عذاب آنان»بازماندگان هولوکاست، به حال خود رها شدن   

پدران ما پاورچین پاورچین از: »ویزنتال، یکی دیگر از بازماندگان هولوکاست، نوشت  

آنها به سختی کوشیدند و آنچه در توان. بیرون رفته و به دنیای آزاد قدم نهاده بودند ]پیشامدرن[ گتوهای  

ویزنتال هم.« اما این تالش ها بیهوده بود. داشتند به کار بستند تا همنوعان شان آنها را به رسمیت بشناسند  

.مثل پرینز درد خیانتی خفت آور بر جانش سنگینی می کرد

 .از بی اعتنایِی ناظران به شدت انتقاد می شد. فراگیرتر شد 1960گفتمان مجرم شمردن ناظران در دهه ی 

 تماشاچیان برای انفعال شان دالیلی ارائه می کردند تا خود را تبرئه کنند اما قربانیان چنین دالیلی را

 کینگ، در زندانی در بیرمنگام، چنین. به نظر آنها ناظران صد در صد شریک جرم بودند: نمی پذیرفتند

 باید بر این نسل افسوس خورد، نه تنها به خاطر گفتار و کردار زشت آدم های بد بلکه به خاطر: »نوشت

 در راه پیمایی. یهودیان بازمانده از هولوکاست هم صریح و بی پروا بودند.« سکوت هولناک آدم های خوب

 بزرگ آن سال به سوی واشنگتن، پرینز، که آلمان را ترک کرده و شهروند آمریکا شده بود، سخنانی مشابه

:با سه دهه ی قبل بر زبان آورد

 مهم ترین چیزی...وقتی در دوران حکومت هیتلر، یکی از خاخام های جامعه ی یهودیان برلین بودم»

 مهم ترین، شرم آورترین، ننگین ترین و. این بود که تعصب و نفرت مهم ترین مشکل نیست...که آموختم

 ملت بزرگی که تمدن بزرگی آفریده بود به ملتی تماشاچی تبدیل. غم انگیزترین مشکل، سکوت است

.«آمریکا نباید ساکت بماند. آمریکا نباید به ملتی تماشاچی بدل شود...شده بود

 ، بازماندگان هولوکاست شروع به انتشار روایت های خود برای مخاطبی کردند که عمدتا1960ًدر دهه ی 

 ، و ژان اَِمری، یکی از فکورترین1969، ویزنتال در سال 1967یانکلویچ در سال : بی اعتنا بود

 انتظار کمک داشتن و کمک را: »بعدها امری با طنزی تلخ نوشت. 1966زندگی نامه نویسان، در سال 

 آرتور مورس، روزنامه نگار آمریکایی، در تحقیق...« قطعی پنداشتن یکی از تجربه های بنیادین بشر است

 بر شریک جرم بودن ناظران صحه گاه شماِر بی اعتنایِی آمریکایی: وقتی شش میلیون جان باختند خود

 باید بفهمیم که هولوکاست چطور در گذشته اتفاق افتاد ــ نه تنها با توجه به قاتالن و مقتوالن بلکه: »گذاشت



 در پرتو خاطره ی هولوکاست، تماشاچیان به شریک جرم تبدیل شدند زیرا در انجام.« با توجه به ناظران

.وظیفه به شکلی مهلک قصور کرده بودند

 تبدیل این قتل به داستانی. مثال جنووزه حاکی از تأثیر خاطره ی هولوکاست بر مجرم شمردن ناظران است

 ،نیویورک تایمز درباره ی تماشاچیان بی اعتنا ایده ی اِی ام روزنتال، دبیر بخش اخبار کالن شهر نیویورک در

 نویسندگان مقاالت یک صدا به انتقاد از تماشاچیان پرداختند، دل مشغولی ای که بیش از یک سال بر خوِد. بود

 خبرنگار این روزنامه در ورشو بود، از 1950روزنتال، که در اواخر دهه ی . این قتل سایه انداخت

 و چیزی نگفتن یا»آشوویتس دیدار کرده و در گزارش خود نوشته بود که روی گرداندن از این فاجعه 

.است« ننوشتن دردناک ترین کار

 گفته ام،( 2018) دومین رهایی: روایت های موقت بازماندگان انهدام دوران نازی کتاب ام همان طور که در

 قربانیان توجه ما را به این واقعیت جلب. ما باید در تبیین انفعال تماشاچیان به نظرات قربانیان هم توجه کنیم

 می کنند که ناظران در اقدامی سرنوشت ساز آنها را به حال خود رها کردند؛ اما عالوه بر این، از همسایگانی

 عجیب. سخن می گویند که زمانی روی آنها حساب کرده بودند و، مهم اینکه، هنوز هم چشم به راه شان هستند

 برای مثال، نامه هایی را در نظر بگیرید که ماه قبل. آنکه این عالقه در مورد خوِد ناظران هم صدق می کند

 فارار یکی از ساکنان کوئینز بود که. چاپ شد نیویورک تایمز پس از انتشار خبر درگذشت سوفیا فارار در

 جیمز سولومون،. صدای فریادهای جنووزه را شنید و به یارِی او شتافت 1964در آن صبح زودهنگام سال 

 اقدام حماسِی سوفیا فارار نشان می دهد: »، که به این واقعه می پردازد، گفت(2015) شاهد کارگردان مستند

 که داستان بی اعتنایِی شهرنشینان پیچیده تر از آن است که بتوان روایت بیش از حد ساده شده ای از آن ارائه

.«کرد

 رفتار فارار، بیش از آنکه روایت رایج را پیچیده تر کند، نشان می دهد که تماشاچیان، به رغم حفظ فاصله ی

نصب مجسمه ی فارار در کیو: »به قول نویسنده ی یکی از این نامه ها. خود، اغلب چه احساسی دارند  

الهام بخش خواهد بود و به تماشاگران شفقت و امدادرسانی به نیازمندان را یادآوری ]در کوئینز[ گاردنز  

مطالعه ی روایت های مربوط به بی یار و یاور ماندن کیتی جنووزه به: »شخص دیگری نوشت.« خواهد کرد  

کسی»از آن پس تصمیم گرفتم به محض اینکه به خودم گفتم . شکل گیرِی ارزشی در من کمک کرد  

به این اصل پایبند مانده ام. ، خودم آستین باال بزنم و دست به کار شوم]«کاری بکند...[باید .«

 در زمانه ای که به راحتی از جامعه ی مدنی کناره می گیریم و به دژهای قبیله اِی خود پناه می بریم، به نظرم

 مجرم شمردن بی درنِگ تماشاچیان ناشی از احساس عمیق تری است ــ میلی شدید، اگر چه دلهره آور، به

 از. کمک به نیازمندان، میلی که اگر به خاطر احتیاط مبتنی بر پرهیز از خطر نبود، بر انفعال غلبه می کرد

.«یکی از تجربه های بنیادین بشر است»هر چه بگذریم، این میل 

 

https://www.imdb.com/title/tt3568002/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.bloomsbury.com/us/survivor-transitional-narratives-of-nazi-era-destruction-9781350037151/
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