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 Reports  زارشھاگ

  
  مجلۀ ھفته: فرستنده

 ٢٠٢٠ جون ٠١
 

 امريکا  خبری در مورد اعتراضاتۀمجموع
 اين پوليسھا آمده و اقدام ضد انسانی  ھای مختلف اين کشور به خيابان  در ايالتامريکامعترضان به تبعيض نژادی در 

 ۀاين اعتراضات مردمی، با خشونت افسارگسيخت. کشور در قتل جورج فلويد شھروند سياھپوست را محکوم کردند

ھای مختلف روی داده  ای در ايالت ھای گسترده ی که درگيریا  مواجه شد به گونهامريکا و ضدشورش پوليسھای  نيرو

  .است

  .کند ھا را در داخل سرکوب می مدعی حمايت از تظاھرکنندگان در جھان، آن: تحليل االتجاء

ھای جھان برای زير نظر گرفتن تظاھرات و تعامل با تظاھرکنندگان   کشورۀ ھمئی ادعاپوليس که خود را امريکادولت 

 برگزار شد و رئيس جمھور اين کشور با پوليسپردازد که در واکنش به خشونت  رکوب تظاھراتی میداند، به س می

  .شود گفتمان نژادپرستی، منجر به تشديد اين تظاھرات می

 برای مقابله با اعتراضات ترمپ، خونريزی و سرکوبگری تنھا راه حل دولت دونالد ء تلويزيونی االتجاۀبه گزارش شبک

دولتی که خود .  حقوق بشر را به فراموشی سپرده استۀ ھم در حالی که وی تبليغات دروغين خود دربارداخلی است؛ آن

ھای  روش. داند ھای جھان برای زير نظرگرفتن تظاھرات و تعامل با تظاھرکنندگان می  کشورۀ ھمئی ادعاپوليسرا 

 که برای حل مشکالت ئیھا  کشورۀھم و گروه سياسی وی چيز عجيبی نيست؛ اما وی از ترمپسرکوبگری در دولت 

ھا قرار   خليج فارس در رأس اين کشورۀھای حاشي کند و کشور کنند، حمايت می داخلی خود از سرکوبگری استفاده می

  .دارند

خواھد در اين   نمیترمپرسد   آغاز شد؛ اما به نظر میامريکابا قتل يک فرد تظاھرات در : گزارشگر اين شبکه گفت

 در اين باره مبھم امريکا وجود ندارد و قانون اساسی امريکاھيچ توجيھی در قانون اساسی . حد به ماجرا خاتمه دھد

ھمين موضوع موجب . ن نکرده استيي بازداشت تعۀ يا نحوپوليساست، زيرا قانون اساسی اصول کلی برای تيراندازی 

 آزادانه با انتشار پيامی در توئيتر بگويد ھر کس به ساختمان دولتی وی نزديک شود، با قدرت مھلک و ترمپشد 

 شود که  استفاده میئیھا ھا و سالح عليه تجمع در اين روش از سگ. سرکوبگری غير قابل پيش بينی مواجه خواھد شد

) از نظر اين دولت(به اين ترتيب، . شود ھای سازمان يافته برای ايجاد ھرج و مرج و خرابکاری توصيف می تجمع

. ھا نيستند کسانی که به کشتن مرد سياه پوست اعتراض کردند و مخالف سياست نژادپرستی ھستند، چيزی جز گروھک

ظاھرات در ايالت مينه سوتا گسترش يافت و به برخی از ھا مواجه شد و ت ئیامريکا با تظاھرات بيشتر ترمپاما سخن 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای امنيتی برای  ھای امنيتی و تظاھرکنندگان بود و نيرو  درگيری بين نيروۀ کشيده شد و عرصامريکاھای  ديگر ايالت

 و  اين حوادث که به سرعت روی دادۀھم. پراکنده کردن تظاھرات به شکل افراطی گاز اشک آور و گلوله شليک کردند

.  ھمراه بودامريکاھای  ھای پی در پی برای بازداشت خبرنگاران رسانه  شدت آن را افزايش داد، با اقدامترمپسخنان 

 پوليس معترضان را برای مقابله با ۀھمين قضيه انگيز.  گزارش بازداشت شدندۀھا در حين پخش زند حتی برخی از آن

 نقض حقوق بشر است و قضيه فقط به کشتن اين مرد سياھپوست  سرکوبگری وۀافزايش داد و اين موضوع نشان دھند

کند، اين   براساس تمايالت خود کشور را رھبری میترمپتا وقتی که . شود تا از تظاھرات کاسته شود محدود نمی

  .موضوع به شکل ديگری نمود خواھد يافت

  

   و کاناداامريکا در پوليستصاوير تظاھرات عليه نژادپرستی 

  . و کانادا پخش کردامريکا پوليسری از تظاھرات مردم کانادا عليه نژادپرستی الحره تصاوي

 تلويزيونی الحره، ھزاران نفر از مردم کانادا در شھر تورنتو برای محکوميت اقدامات خشونت آميز ۀبه گزارش شبک

  . و کانادا تظاھرات کردندامريکا و اقدامات نژادپرستانه در پوليس

  

  ر برای متفرق کردن مردم در اوکلنداستفاده از گاز اشک آو

 اوکلند واقع در ايالت کاليفرنيا برای متفرق کردن معترضانی که در مقابل دادگستری اين شھر تجمع مسالمت آميز پوليس

  .برپا کرده بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد

سالمت آميز در خيابان اصلی شھر  مئی تلويزيونی راپتلی؛ ھزاران نفر از معترضان پس از راھپيماۀبه گزارش شبک

 برای متفرق کردن معترضانی که روز شنبه در مقابل پوليسموران أم. اوکلند در مقابل دادگستری تجمع کردند

  .دادگستری اين شھر تجمع کرده بودند، از گاز اشک آور استفاده کردند

  

   نفر از معترضان در شھر لس آنجلس۵٠٠بازداشت بيش از 

:  تلويزيونی بی بی سی گفتۀ لس آنجلس تايمز در مصاحبه با شبکئیامريکا ۀخبرنگار روزنام» تنردِاميلی بائوماگر«

در اين . ھا تا حد زيادی ھم به خشونت کشيده شد ای از معترضان بود که اعتراض غرب لس آنجلس شاھد تجمع گسترده

ھای زيادی ھم به آتش کشيده  ده و خودروھا توسط معترضان شکسته ش ھای بسياری از مغازه منطقه از لس آنجلس شيشه

 در لس آنجلس ممنوعيت رفت و آمد و وضع فوق العاده پوليسھای خشونت آميز ھم  بعد از اين اعتراض. شده است

 لس آنجلس تھديد کرده است ھر کسی که ممنوعيت رفت و آمد را نقض کند بازداشت خواھد پوليس. اعالم کرده است

ھا ھمچنان در اين منطقه ادامه دارد و در  بازداشت.  نفر از معترضان بازداشت شده اند۵٠٠شب گذشته بيش از . کرد

وضع . ھا را نشان بدھم توانم تصوير اين بازداشت  ھفت نفر را بازداشت کرده اند، ولی نمیپوليسبرابر من ھم افسران 

نند با ايجاد موانع در برابر ک ھا تالش می صاحبان و مالکان فروشگاه.  زا استنجشاکنون به شدت بحرانی و ت

  .ھای جديد در لس آنجلس ھستند ھمگی منتظر رويداد. ھای شان از تھاجم معترضان جلوگيری بکنند فروشگاه

 کامال آرام و مسالمت آميز بود، اما ءھا در غرب اين شھر ابتدا تظاھرات و اعتراض: خبرنگار لس آنجلس تايمز گفت

 به سمت مردم پوليسھا ميان دو طرف شروع شد و  ی پراکندن معترضان خشونت براپوليسھای   نيروۀبعد از مداخل

 پوليسھای   ھيچ نوع خشونتی از سوی مردم ضد نيروًمن تقريبا. ھای پالستيکی شليک کرد گاز اشک آور و گلوله
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ضوع به اين مو. ھای مردم بوديم اما بعد از غروب آفتاب شاھد خرابکاری در برخی از کسب و کار. مشاھده نکردم

  .ھا منجر شد  و تشديد خشونتپوليسھای   نيروۀمداخل

 در ئیھا ھای اين شھر شعار ھای ساختمان  بر روی اکثر ديوارً لس آنجلس تايمز در ادامه گفت تقريباۀخبرنگار شبک

د گذر ھر شب که می. ھا و ضد دولت نوشته شده است که چنين موضوعی تاکنون بی سابقه بوده است حمايت از اعتراض

  .شود ھا آشکار می ھای ناشی از اعتراض رسد ميزان تخريب و به صبح می

 در پنجمين شب متوالی خبر امريکاھا در واشنگتن دی سی و مناطق ديگر   اعتراضۀ بی سی سی ھمچنين از ادامۀشبک

 به قتل جورج يد رساندند تا اعتراض خود راداد و گروھی از معترضان خود را به موانع نصب شده در برابر کاخ سف

در شھر سياتل ھم . شود  ديده نمیامريکاھا در مناطق مختلف  ای از کاھش اعتراض ھنوز ھيچ نشانه. فلويد اعالم کنند

ھای خود ادامه دادند و  ھا به اعتراض اما معترضان بدون توجه به ھشدار. وضع فوق العاده و منع رفت و آمد اعالم شد

  تمومی در اين شھر منتشر شده اس ھم از تخريب اموال عئیھا گزارش

  

  يمج قطار شھری در بلۀتوانم نفس بکشم بر روی بدن حک شدن جمله نمی

 و در امريکاجرج فلويد جوان سياه پوستی که در شھر مينياپوليس » توانم نفس بکشم  نمی«به گزارش سی ان ان، جمله

دوشنبه گذشته فلويد به دست  . حک شده استيمج يک قطار شھری در بلۀ کشته شد، بر روی بدنپوليسزمان بازداشت 

  . مينياپوليس کشته شدپوليس

  

   شھر مقررات منع رفت و آمد اعمال شد٢۵در 

 شھر کشور مقررات منع رفت ٢۵، در امريکا در پوليسدر پی اعتراضات پياپی به کشته شدن يک سياھپوست به دست 

  .و آمد اعمال شد

اينجا آغاز شب در لس .  را فرا گرفته استامريکااعتراضات سراسر  تلويزيونی بی بی سی، موج ۀبه گزارش شبک

شود  گفته می. ھا ھستند ھا نفر در خيابان  و موانعی که ايجاد کرده است، صدپوليسآنجلس است و با وجود حضور 

 ھا شھر مقررات منع رفت و آمد کنيم امشب ده  تظاھرات و اعتراضات بوده است و فکر میۀ شھر صحن٣٠تاکنون 

  .اعمال کرده اند و به مردم دستور داده اند در خانه بمانند

فلويد پس از آن جان خود را از دست داد که يک . امشب پنجمين شب اعتراضات در پی کشته شدن جرج فلويد است

سه .  به قتل درجه سه متھم شده استپوليسآن .  دقيقه روی گردن او گذاشت٩ سفيدپوست زانويش را حدود پوليس

. ھا ھستند يگری که در صحنه حضور داشتند، متھم نشده اند و در نتيجه معترضان خواستار دستگيری آن ديسپول

ھا از مردم خواسته اند در خانه بمانند، در طول روز اعتراضات صلح آميز  ھا و فرمانداران ايالت مقامات، سران شھر

ھا اعم از فيالدلفيا، شيکاگو، نيويورک،  اری از شھراما اين درخواست در بسي. ھا تظاھرات نکنند برگزار کنند و و شب

  .ھای نژادی بوده است ھای شورش لس آنجلس در گذشته نيز صحنه.  نشده استءواشنگتن دی سی و لس آنجلس اجرا

  

  ھای حاوی فلفل به معترضان در واشنگتن حمله کرد  با گلولهپوليس

گتن تمام شب گذشته تالش کرده است که موانعی را که  واشنپوليس ام اس ان بی سی نيوز گزارش داد ۀخبرنگار شبک

 و معترضان تا بخشی از شب در اطراف کاخ سفيد با حفظ پوليس. در ضلع شمالی کاخ سفيد گذاشته است حفظ کند

 درگير شدند و پوليسھای  آرامش در کنار ھم بودند، اما بعد از آن معترضان با انجام اقدامات تھاجمی با نيرو
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 در اطراف کاخ سفيد تشديد پوليسھا بين معترضان و  از صبح امروز درگيری. ھا به وقوع پيوست يان آن مئیھا خشونت

 و معترضان پوليسھا ميان  درگيری. کند ھای حاوی فلفل استفاده می  برای متفرق کردن معترضان از گلولهپوليسشده و 

ھا در اين منطقه از واشنگتن و شکسته  خودروما شاھد آتش زدن به برخی . در ضلع شمالی کاخ سفيد تشديد شده است

  .ھا ھستيم ھا و فروشگاه ھای مغازه شدن شيشه

ھای اين   معترضان به يک ساختمان و شکستن در و شيشهۀ ام اس ان بی سی نيوز در ادامه تصاويری از حملۀشبک

  .کنند وارد اين ساختمان شوند ساختمان نشان داد و اعالم کرد معترضان تالش می

  .شود ل اين وضع مشاھده نمیو برای کنترپوليسھيچ تالش قابل توجھی از سوی : رنگار اين شبکه گفتخب

 ام اس ان بی سی نيوز مبنی بر اين ۀال خبرنگار شبکؤيک شھروند سياھپوست ھم در اطراف کاخ سفيد در پاسخ به س

. کنم  درد زيادی در اين جا احساس می:که چرا در اين تظاھرات شرکت کرده است با گذاشتن دستش بر روی قلبش گفت

  .ھستيم آن ھم بی ھيچ علتیپوليس طور مکرر شاھد کشته شدن سياھپوستان توسط ه اين وضع غمبار است که ب

  

  دستکم سه کشته بر اثر تيراندازی در شھر مينياپوليس

يراندازی در شھر  از کشته شدن دست کم سه نفر بر اثر تئیامريکاھای   تلويزيونی الجزيره به نقل از رسانهۀشبک

  . خبر دادامريکامينياپوليس در ايالت مينه سوتا در 

 
 
  


