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 Reports  زارشھاگ

  
   برلين-مھدی ضميری

 ٢٠٢٠ جون ٠۴

  

  مھدی ضميری
  

  ادامه دارد  ھمچنان امريکادر  تظاھرات 
 دکن حکومت نتوانسته رضايت مردم را جلب و 

  

 تظاھرکنندگان به تجمع امريکاتلف رغم فرارسيدن ساعات اعمال مقررات منع تردد در شھرھای مخ سه شنبه شب علی

  .د ادامه داده انئیو راھپيما

رغم شروع ساعت مقررات منع تردد در  بزرگی از تظاھرکنندگان علی در شھر واشنگتن پايتخت اين کشور گروه ھای

  .دساعت ھفت عصر ھمچنان به تحصن خود ادامه دادن

رک بعد از اشروع می شد سرباز زدند فرماندار نيويرک ھم معترضان از رعايت اين مقررات که از ھشت شب ادر نيوي

  .تغارت فروشگاه ھا در طول دوشنبه شب در منھتن برای دومين شب متوالی مقررات منع رفت و آمد اعالم کرده اس

 ھنگامی که تالش داشت معترضان نافرمان را مھار کند پوليسمور أھمزمان مقام ھا در الس وگاس می گويند که يک م

  .تله زخمی شدند و حال او وخيم اسبه ضرب گلو

  .ت در طول شب گذشته ھدف تيراندازی قرار گرفتند اما حال ھيچ يک وخيم نيسپوليسمور أدر سن لوئيس ھم چھار م

  

  دمراسمی برای جورج فلوي

 منجر شده، روز سه امريکا به اعترضات گسترده در پوليس جورج فلويد که مرگ او در جريان بازداشت توسط ۀخانواد

  .د ھزار نفر در آن شرکت کرده اند حضور يافتن۶٠ه در تجمعی در شھر ھوستون تگزاس که به تخمين مقام ھا شنب

  .د ھوستون ھم در اين مراسم شرکت کردنپوليسشھردار و رئيس 
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 ٩ برای مدت پوليس پيش زير فشار زانوی يک افسر سفيد پوست ۀ ساله که دوشنبه ھفت۴۶آقای فلويد، مرد سياھپوست 

  . ھوستون بزرگ شده بودۀان باخت، در ناحيدقيقه ج

 آينده مراسم خاکسپاری و بزرگداشت او در اين شھر برگزار شود او برای کار به مينياپوليس رفته بود ۀو قرار است ھفت

  .د که کشته شئیجا

در ھمين حال در شھر داالس، گرگ ابت فرماندار تگزاس که جمھوری خواه است، گفت که اين ايالت درخواست اعزام 

 تھديد کرد برای مقابله با خشونت ھا امريکا رئيس جمھور ترمپپس از آن است که دونالد . نيروھای نظامی نخواھد کرد

  .نيروھای ارتش را در سراسر کشور مستقر خواھد کرد

ريکا بيش از ھفتصد نوع با ما در . در مکان مذھبی که گويا متعلق به کاتوليکھا باشدترمپشديد به حضور تراضات اع

شان ھنگام دعا و نيايش از مردم حاضر در يو کش عقايد مختلف مسيحی وجود دارد که نانخانه روزھای يک شنبه است

 کار جفرسون يکی از ۀاين تعدد مذاھب نتيج.  کنند ی مئیکليسا با دادن يک حبه نان خشک و جرعه ای شراب پذيرا

 سال پيش است که ماده ای را در آن گنجاند که فعاليت ١٨٠ در حدود امريکا قانون اساسی ۀن کنندييتع بنيان گزاران

ست که امريکا ۀاين تعداد مذاھب يکی از مشکالت بزرگ جامع کند گروھای مذھبی را در ھر شرايطی آزاد اعالم می

و با توجه به قدمت تاريخی آنھا از بدو تشکيل اياالت  دھد به سمت گروھای سکتاريست سوق داده و ھنوز ھم میرا  آن

. رسد و آنھا حاضر نيستند اين نانخانه را از دست بدھند  نظر میه جمع و جور کردن آنھا بسيار سخت ب امريکا ۀمتحد

نتخابات ھم نقش اصد البته در . قابتھای ناسالم ھم ھستند و ر که البته اين شعبات مراکز دامن زدن به اختالفات مذھبی

و بسيار ھم در پشتيبانی از دوحزب  کنند  کوتاھی نمیامريکا کننده ای دارند و در دفاع از عملکرد دولتھای ينيتع

  .کنند   ھم انحصاری ھستند نقش بزرگی بازی میًموجود که واقعا

د متھم کرد که البته جرم بسيار سنگينی ھست و احتمال دارد سيستم مور گليس را قتل عمأم  جورج فلويدۀوکيل خانواد

شک قانونی دليل مرگ زپ.  اورا و ھمکاران ھمراه را قربانی اين تضادھا کند تا شايد سروصدا را بخواباند امريکا

  .ری خواھد بودکه مفھوم آن با توجه به حضور ده ھا شاھد اتھام سنگين و مرگبا را خفگی اعالم کرد آنھم جورج فلويد

 پوليس متھم اصلی می شناسند و فاشيستھا را در اين نوع جنايات ن نژاد پرستانا تشکيالت به گفته معترضۀ نداشتۀووجھ

با . اسری آنھا در بد مخمصه ای گرفتار شده اند و خالصی از آن آسان نخواھد بود ر و تشکيالت سامريکانژاد پرست 

بنياد ساختار نژآد  امريکا مدنی ۀرود که جامع ز خواب نزديک به دويست سال می اامريکابيداری باور نکردنی مردم 

  . خوبی از اين روند است ۀطغيان فعلی نشان و سيستم را زيرو رو کند راخواندف اساسی برد نپرستانه را به 
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