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  المان خلق ايران در ئیفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠ جون ١۵
 

  ھای عليه سياست  الماناعتراضات سراسری در  گزارش کوتاھی از
  المان و امريکانژاد پرستی در 

  

روزھای اخير در  ، درامريکا پوليسدست ه دليل قتل فجيع جورج فلويد سياه پوست ، به شيوع ويروس کرونا، برغم ه ب

 نظام ۀ نژاد پرستانه و وحشيانۀگرديد که چھر  برگزار تظاھرات گسترده ای عليه نژاد پرستیالمانشھرھای مختلف 

يکی از پيشرفته ترين کشورھای مدعی دموکراسی ، حقوق بشر و   را که مدعی ست به اصطالحامريکاسرمايه داری 

گرفته تا توده ھای تحت ستم که زير فشارھای مختلف اقشار مختلف از کارگران .   نشان داد،آزادی انسان ھا می باشد

در زير منگنه قرار گرفته ، برای نشان دادن خشم و نفرت خود نسبت به  ظام سرمايه داری حيات و ھستی شانن

را در شھرھای  استثمار گر و نژاد پرست سيستم ضد خلقی موجود به خيابان ھا آمدند و تظاھرات باشکوھی گردانندگان

و تظاھرات شان عليه قتل جورج فلويد   با اعتراضاتالمانتظاھر کنندگان در اغلب شھرھای   . بر پا کردندالمانمختلف 

 قربانيان نظام سرمايه ۀ و ھمامريکاتوده ھای محروم سياه پوست در  پرستانه، ھمبستگی خود را با و سياست ھای نژاد

   .داری نشان دادند

سمبليک   اين کار.  ندسکوت کرد و  ثانيه بر زمين نشستند۴۶ دقيقه و ٨اغلب شھرھا ، تظاھر کنندگان به مدت در 

 پس از دستگيری و دستبند زدن به جورج فلويد، امريکا پوليسمور أم توسط تظاھر کنندگان ياد آور زمانی بود که

  مانندئیصدھا پالکارد با شعارھا.  که او جان خود را از دست داد یگردن وی فشار داد تا وقت زانوی خود را بر

  . دمی خوردر ھمه جا به جشم ... و " توانم نفس بکشمنمی "، "سياھان با ارزش است زندگی"

 مختلف کشورھای در که تظاھراتی با ھمزمان )٢٠٢٠ ونج ششم(١٣٩٩ ]جوزا[خرداد ١٧ شنبه روز در ھمين رابطه

 تظاھرات شاھد نيز المان در سلک شھر ، افتاد اتفاق امريکا پوليس دست هب فلويد جورج مرگ و نژادپرستی عيله دنيا

 اعتراضات با ھمبستگی برای تظاھرکنندگان بيشتر .بود ، دادند می تشکيل جوانان را آنان اغلب که نفر ھزار ٣ از بيش

 ، کردند می حمل خود با را ھا آن تظاھرکنندگان که ئیپالکاردھا در .داشتند تن بر سياه ھای لباس ،امريکا مردم

 ھای قطره عکس با ھمراه( ايم خسته ما" ،"رددا رنگ يک ھمگی ما خون" ،"بکشم نفس توانم نمی" ، چون ئیشعارھا

 فاصله ھای محدوديت به توجه با .شد می ديده غيره و "است ارزشمند ھا سياه زندگی" ،"ھستم من بعدی نفر آيا" ،)خون

 تظاھرات به شان ۀچھر بر ماسک گذاشتن و مقررات رعايت با کنندگان تظاھر ، کرونا بيماری  شيوع دليل هب گذاری
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 تبعيض عليه ديگری تظاھرات )٢٠٢٠ ونج ١٣( شنبه روز در آينده ۀھفت ، تظاھرات ھمين ۀادام در  .دادند هادام خود

   .داشت خواھند شرکت تظاھرات اين در ايران خلق ئیفدا چريکھای فعالين .گرديد خواھد برپا کاسل شھر در نژادی

و گستردگی صفوف تظاھر   نفر بود١۵٠٠٠دگان بالغ بر ی، تعداد تظاھر کننالمانبرلين به گزارش خود رسانه ھای در 

 پوليساقدام کند؛ اين اقدام ) الکسانرا پالتز(ميدان   از ترس به بستن خيابان ھای اطرافپوليسکنندگان باعث شد که 

 ٩٣ با تظاھر کنندگان ، پوليسدرگيری  ھمچنين در جريان  .زيادی در منطقه گشت وجود آمدن راه بندان ھایه باعث ب

  .  شدند باز داشتالمان سرکوبگر پوليسر از آنان توسط نف

 بود که با در دست داشتن شعارھا و الماننفر از مردم آزاديخواه  ٨٠٠٠شھر فرانکفورت نيز شاھد اعتراضات بيش از 

  .از جمله خواستار از بين بردن نژادپرستی و محکوم کردن قتل جورج فلويد بودند پالکاردھای گوناگون،

جمعيت با در دست . در دو تظاھرات جداگانه شرکت کردند ن نيز ھزاران نفر در اعتراض به اين جنايت،در شھر کل

  پرداخته و صدایئی عليه نژاد پرستی نقش بسته بود ، به راھپيمائیآن ھا شعارھا  که بر بيشترئیداشتن پالکاردھا

 در مونيخ يکی از بزرگترين تظاھرات ھا المان    مردم. و افکار عمومی رساندندالماناعتراض شان را به گوش دولت 

 الماندر اين شھر در جنوب   . دولت ھای سرمايه داری را بر پا کردندۀپرستان عليه نژاد پرستی و سياست ھای نژاد

 ل اينوتعداد جمعيت آن قدر زياد بود که فقط برای مھار و کنتر.  نفر رسيد٢۵٠٠٠بيش از  تعداد تظاھرکنندگان

بود که آن ھا نيز در حمايت   بسيج شده بودند، از جمله اقدامات تظاھر کنندگان اينپوليسھا تن از نيروی تظاھرات صد

  .د کردن ثانيه سکوت۴۶ دقيق و ٨و ادای احترام به جورج فلويد به مدت 

اعتراض به   ھزار تظاھر کننده در١۴٠٠٠ در شھر ھامبورگ بيش از المانگزارشات رسانه ھای جمعی بنا به 

به خيابان ھا آمدند و برخوردھای  پاولگری نظام سرمايه داری و سياست ھای ضد مردمی دولت ھای سرمايه داریچ

مقاومت   ويسپولشدت خشونت   . منجر شدپوليسآن ھا و   با تظاھر کنندگان به درگيری ميانپوليس ۀسرکوبگران

  .و ماشين آب پاش استفاده کرد ز اشک آور برای در ھم شکستن تظاھرات از گاپوليستظاھر کنندگان به حدی بود که 

تظاھر کننده به  ١٠٠٠٠حدود  ھانوفر نيز که شمار زيادی پناھنده و رنگين پوستان را در خود جای داده است ،در شھر 

در اين تظاھرات شعارھای   . و متحدانش را محکوم کنندامريکا دولت ۀنژاد پرستان خيابان ھا آمدند تا سياست ھای

تن از ايرانيان مبارز مقيم ھانوفر در اين تظاھرات   ده ھا . سر داده شدالمانھای راسيستی در  ز عليه سياستزيادی ني

   .شرکت داشتند

 دولت ھای ۀاستثمارگران  و سياست ھای نژاد پرستانه وامريکا پوليس در محکوم کردن جنايت المانمردم تظاھرات 

 نظير لورکوزن ، المان عالوه بر اين شھرھا در بسياری ديگر از نقاط  .ادسرمايه داری تنھا در شھرھای فوق اتفاق نيفت

فلد ، پادابورن و غيره تظاھرات بزرگ و کوچکی عليه  اوسنابورک ، دورتموند ، بن ، گوتينگن ، مونستر ، آخن ، بيله

 الماند فاشيستی در نژاد پرستی و ض  اين رشته تظاھرات ضدۀ اميد بخش و برجستۀنکت  .رگزار گرديدنژادپرستی ب

   .شرکت پر شور نيروھای جوان در اين تظاھرات بود

 گفته اند که ھدف از برگزاری اين تظاھرات نه تنھا مخالفت المان برخی از سازماندھندگان اين تظاھرات به خبرگزاری

 پرستانه  و نژاد ، بلکه ھمچنين محکوم نمودن سياست ھای فاشيستیامريکا پوليسھای دولت و  و محکوم کردن سياست

  .ت بوده اسالماندر خود 
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