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 Reports  زارشھاگ

  
    نيضميری برلمھدی 
  ٢٠٢٠ جون ٠٧

  ،درجريان تظاھرات پوليسباز ھم ويديو ھای خشونت 
 تاس  را تکان دادهامريکا 

  
  

 ئیامريکا در جريان تظاھرات در اعتراض به مرگ جورج فلويد شھروند سياھپوست پوليسچند ويديو کليپ از خشونت 

  .ھرات ھنوز ادامه داردکه تظا منتشر شده است در حالی

 سالمند سفيدپوست را ھول داده واز ناحيه پشت ۀ که يک تظاھرکنندپوليسمور أرک دو مادر بوفالو، واقع در ايالت نيوي

  دبه زمين انداخته بودند از کار معلق شدن  ، خونی و بی ھوش کرده بودندسر زخمی

د که با خشونت با تظاھرکنندگانی که از محل می گريزند موران را نشان می دھأرک ھم يک ويديوکليپ مادر شھر نيوي

  .برخورد می کنند

اين گزارش ھا ساعاتی پس از برگزاری مراسم ياد بود جورج فلويد در مينياپوليس منتشر شد اين ھمان شھری است که 

  .ت جان خود را از دست داده اسپوليسموران أاو در دست م

 و بعضی امريکا باعث شعله ور شدن موجی از اعتراضات در سراسر ئیيو کشته شدن او در يک نوار ويدۀلم صحنف

  .تان سياھپوست شده اسئيامريکا با پوليسنقاط جھان عليه تبعيض نژادی و رفتار 

شته مسالمت آميز بوده اما در بعضی موارد با خشونت و غارت ھمراه شده است در چند اکثر تظاھرات ھشت روز گذ

 در واشنگتن دی پوليس درآمده ودر يکی از تظاھرات، نيروھای ءو آمد به اجراشھر مقررات محدوديت رفت 
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 پالستيکی، گاز فلفل و ۀبرای متفرق کردن معترضانی که در برابر کاخ سفيد تجمع کرده بودند از گلول  پايتخت  سی

يسای نزديک کاخ سفيد برود ، رئيس جمھوری امکان آن را داد تا به يک کلترمپبمب دود زا استفاده کردند که به دونالد 

  . اين کليسا منتشر شد ۀو عکس او در حالی که انجيلی در دست داشت در برابر درھای بست

ست شکايتی را به دادگاه تسليم و امريکا آزادی ھای مدنی که يک گروه مدافع حقوق مدنی در ۀدر واکنش به آن اتحادي

يگر از مقامات دولتی به اتھام نقض حقوق اساسی معترضان خواستار پيگرد رئيس جمھوری، دادستان کل و برخی د

   . امروزی فراھم کرده استپوليس زمينه را برای خشونت ورزی امريکاتاريخ نابرابری نژادی در  شده است

نيروھای حفظ نظم و قانون ملت با تاکتيک ھای يک   اسکات ميشلمن، از کارکنان يک نھاد مدنی گفته است تا وقتی که

  .کامه ھمگام می شوند آب سرد روی حق آزادی فردی وبيان می پاشندفرد خود 

 جزئيات کشته شدن ديون جانسون، يک مرد سياھپوست را منتشر کردند که در پوليسدر تحولی ديگر در ايالت آريزونا 

  .مه، در شھر فينيکس اين ايالت جان داده است  ٢۵ ھمان روز کشته شدن جورج فلويد، يعنی

 راه ايالتی پوليسمور أ مۀکه به ضرب گلول  ديون جانسون در داخل خود رو پيدا شده در حالیپوليسبراساس گزارش 

 خدمتی خود را شليک کرده پوليسمور أکند که بين دوطرف در گيری روی داده و م کشته شده بود گزارش اشاره می

 حادثه و ۀ گزارش مکالمپوليسشد که اين بيانيه تنھا پس از آن منتشر  است که گلوله به فرد مظنون ااصابت کرده است

  . جانسون قرار داده بودۀ آن را در اختيار خانوادئی راه ايالتی نوار ويديوپوليس

ً شود که بعدا مردی که زخمی بر روی زمين افتاده بود و خون از گوشش جاری بود با امبوالنس به بيمارستان منتقل می

     بر داشته است  مشخص شد که پشت سرش جراحت جدی

 و تظاھرکنندگان، پای اين شخص لغزيد و به پوليس بوفالو آمده بود که در جريان درگيری بين پوليسدر بيانيه اوليه 

  دزمين خورد و اين بيانيه باعث تشديد خشم معترضان ش

 در اين عمليات شرکت نداشت و ًموری تدوين شده بود که مستقيماأ گفت که بيانيه اوليه توسط مپوليس سخنگوی ًبعدا

  .مورانی که مرد را به زمين انداخته بودند بدون حقوق از خدمت معلق شدندأفزود که پس از انتشار ويديو، ما

رک بيست و ھفت دقيقه پس از اعالم مقررات منع رفت وآمد بازداشت ا يک وانت در شھر نيويۀرانندو در ھمان روز، 

  .معاف بودکه به عنوان کارگر خدمات ضروری از مقررات مربوطه  شد درحالی

دست   موران گرفته شد که به تظاھرکنندگان حمله می کردند که در نتيجهألمی از م برگ ھمان شھر ف  ويليامۀو در منطق

  .کم يک نفر را به زمين انداختند

 او را پوليسويديوھای ديگر مردی را نشان می دھد که با سر خون آلود روی زمين نشسته و در ھمان حالت ھم 

  .بازداشت می کند

موران بدون دليل ھيچ شھروندی را أ گفت که مپوليسرک در دفاع از اروز گذشته آندرو کومو، فرماندار ايالت نيوي

رک گفته است که ابيل دی بالسيو، شھردار نيوي ، خالف کرده اندکتک نمی زنند و افزود اگر چنين کاری را بکنند

  .د داری به کار می گيرن مقامات محلی ھرآنچه را که الزم است از موضع خويشتن

  

   امريکاھای نژادی در  تنش

را  بوفالو ۀتر خود حادثئي حوادثی را که طی ساعات شب روی داده بود محکوم کردند آقای کومو در توًھر دو نفر بعدا

  .دکه از آن سوء استفاده کن  کند نه اينء بايد قانون را اجراپوليس ناموجه و شرم آور توصيف کرده و گفته است ًکامال
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 شھر کرده پوليس وانت، شکايتی را تسليم بخش شکايات ۀلم بازداشت رانندرک ھم گفت که پس از ديدن فاشھردار نيوي

يت رفت و آمد مربوط می شود که در پی موج تظاھرات ر به اعمال مقررات منع يا محدوديماجراھای اخ است

  د برقرار شامريکااعتراضی عليه مرگ جورج فلويد در چند شھر در 

 و در خارج شد و در روز چھارشنبه تظاھراتی در استراليا، امريکااين ماجرا باعث بروز موج اعتراضات در سراسر 

  دار نفر در مرکز شھر تجمع کردنلند و بريتانيا برگزار شد در لندن چند ھزافرانسه، ھ

 در سيدنی به خاطر نقض مقررات جلوگيری از گسترش ويروس کرونا، دادگاه حکم منع تظاھرات ئیبرگزاری راھيپما

  درا داده اما بازھم انتظار می رود چند ھزار نفر اين حکم را ناديده بگيرن

در شھر فرگسون ايالت ميسوری و اريک گارنر  پر سر و صدای مرگ مايکل براون ۀمرگ جورج فلويد بعد از واقع

  .تدر سال ھای اخير شده اس  در نيويورک و افراد ديگری به وقوع پيوست که باعث راه افتادن جنبش

 سالھا سرخوردگی از تبعيضات اقتصادی ۀمنعکس کنند  مرگ جورج فلويدۀشکی نيست که برای بسياری از مردم فاجع

 اين واقعه به جريان انداخت روز پنجشنبه ھم در ساعات منع رفت و آمد در چند شھر و اجتماعی است تظاھراتی که

ادامه يافت اين تظاھرات در پی برگزاری مراسم يادبود برای جورج فلويد صورت گرفت که در آنھا چند ده ھزار نفر 

مور أزمين افتاده و زانوی م حاضران به مدت ھشت دقيقه يعنی زمانی که گفته می شود فلويد روی ۀشرکت کردند و ھم

  . روی گردنش بود سکوت کردندپوليس

در اين   باعث مرگ او شد )بيماری واگيردار تبعيض نژادی(يکی از وکالی خانواده فلويد در مراسم ياد بود گفت که 

پايتان را از   مئيمراسم کشيش ال شارپتون، از فعاالن مدافع حقوق مدنی گفت که زمان آن رسيده که به پا خيزيم و بگو

  .روی گرد نمان برداريد

وقتی نيروھای حفظ نظم و قانون : اسکات ميشلمن، از کارکنان اين نھاد مدنی گفته است درمراسم يا دبود جورج فلويد 

  .دملت با تاکتيک ھای يک فرد خودکامه ھمگام می شوند، آب سرد روی حق آزادی بيان ما می ريزن

ديگررا منتشر کرد    جزئيات کشته شدن ديون جانسون، يک مرد سياھپوستپوليسنا، در تحولی ديگر در ايالت آريزو

  دمه، در شھر فينيکس اين ايالت جان دا ٢۵ که در ھمان روز کشته شدند جورج فلويد، يعنی

 راه ايالتی پوليسمور أ، ديون جانسون در داخل خودرو پيدا شد در حاليکه به ضرب گلوله يک مپوليسبراساس گزارش 

مور امنيتی با فرد مظنون بين دو طرف درگيری روی داد و أدر تماس م«اين گزارش می افزايد که . ته شده بودکش

  .د اسلحه خدمتی خود را شليک کرد که گلوله به فرد مظنون اصابت کرپوليسمامور 

 آن را در اختيار ئیيو راه ايالتی نوار ويدپوليس گزارش مکالمه حادثه و پوليساين بيانيه تنھا پس از آن منتشر شد که 

  دخانواده جانسون قرار دادن

  

   ماجرا چه بوده است؟ۀسابق

 و در خارج شد و در روز چھارشنبه تظاھراتی در امريکاباعث بروز موج اعتراضات در سراسر   اين ماجراھا

  .در لندن چند ھزار نفر در مرکز شھر تجمع کردند. لند و بريتانيا برگزار شدااستراليا، فرانسه، ھ

 در سيدنی به خاطر نقض مقررات جلوگيری از گسترش ويروس کرونا، دادگاه حکم منع تظاھرات ئیبرگزاری راھيپما

   .را داده اما بازھم انتظار می رود چند ھزار نفر اين حکم را ناديده بگيرند
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، و اريک گارنر مرگ جورج فلويد بعد از واقعه پر سر و صدای مرگ مايکل براون در شھر فرگسون، ايالت ميسوری

در سال ھای » زندگی سياھان مھم است« در نيويورک و افراد ديگری به وقوع پيوست که باعث به راه افتادن جنبش

  تاخير شده اس

 سالھا سرخوردگی از تبعيضات اقتصادی و اجتماعی ۀ مرگ جورج فلويد منعکس کنندۀبرای بسياری از مردم فاجع

  .تاس

کشيش ال   يان انداخت روز پنجشنبه ھم در ساعات منع رفت و آمد در چند شھر درتظاھراتی که اين واقعه به جر

م پايتان را از روی گردنمان ئيشارپتون، از فعاالن مدافع حقوق مدنی گفت که زمان آن رسيده که به پا برخيزيم و بگو

  .برداريد

 و بقيه را مليتھای ديگر تشکيل می  را سفيد پوستان% ٨٠و    تبارئیفريقاارا سياه پوستان   امريکا  مردم% ١٣

 تا به امروز ادامه داشته امريکابه   از بدو ورود آنھا   عيله سياه پوستان نژاد پرستی   رنگين پوستانۀدر بين ھم   دھند

رسميت نشناخته ه را ب   تبارئیفريقااحقوق برابر با سياه پوستان    سفيد پوستانً مخصوصاامريکا  ۀو ھرگز جامع  است

 و جوامع امريکا ۀجامع  تواند تا اين اندازه کرد که اينھمه ظلم و نژاد پرستی می  ھم ھرگز فکر نمیامريکا ۀو جامعند ا

  .راسيسم و نژآد پرستی را عريان کند   عريانۀبلرزاند و چھر  جھانی را

٠٥/٠٦/٢٠٢٠  

 


