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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١۴ اکتوبر ٢١
  

  اعتراض ھزاران امريکائی
  نسبت به تيراندازی پوليس در سنت لوئيس امريکا

  

 که پوليسع در شھر سنت لوئيس نسبت به تيراندازی ھای اخير ھزاران نفر از تظاھرات کنندگان روز گذشته با تجم

 .منجر به مرگ سياه پوستان شده به شدت اعتراض کردند

 روزه ای است که ۴ ۀ بخشی از برنامامريکاس ئيبه گزارش خبرگزاری شينھوا ، تظاھرات اعتراض آميز مردم سنت لو

  . نامگذاری شده است"بر فرگوسنواکت"

مايکل ت که منجر به مرگ گسا ٩ در امريکائی سفيد پوست پوليسمور أ پس از تيراندازی يک مبر اساس اين گزارش

 شديدترين ۀ سنت لوئيس شد اين شھر به مدت دو ھفته صحنۀ جوان سياه پوست در شھر فرگوسن در حومبراون

  .اعتراضات بوده است

دست ھا باال، "رضان با سر دادن شعار تظاھرات مردم از عصر روز جمعه زمانی آغاز شده که صدھا نفر از معت

  . پرداختندئی به روياروامريکا ضد شورش پوليس با "شليک نکنيد

رو شد و تعداد زيادی از مردم از نيويورک ، فيالدلفيا، ه روز گذشته تعداد تظاھرات کنندگان با افزايش چشمگيری روب

مور سفيد أ مدارن ويلسون تظاھرات کنندگان خواستار متھم شدن .ويسکانسين و ايالت ھای اطراف به سنت لوئيس آمدند

  . شليک کرده استمايکل براون سنت لوئيس شدند که به سوی پوليسپوست 

 کاری جز شليک کردن به سوی پوليسموران أ اين مۀھم"يکی از ساکنان شھر فرگوسن در اين باره تاکيد کرد که 

 مايلی ۶ يک جوان ديگر سياه پوست در مايکل براون روز پس از مرگ ١٠  تنھا".جوانان بی گناه سياه پوست ندارند

 يک واندريت مايرسچند روز پيش نيز .  قرار گرفت و کشته شدپوليس ۀ به قتل رسيده بود ھدف گلولبراون که ئیجا

  . کشته شده استپوليسمور ديگر أس توسط يک مئيجوان سياه پوست ديگر نيز در سنت لو

قوانين .  را به شدت افزايش داده استامريکا ۀ در خصوص تبعيض نژادی در جامعیت و ابھاماتاالؤاين حادثه س

فعاالن . ھای حقوق بشری قرار داشته است پوستان ھمواره مورد اعتراض گروه  عليه سياهامريکاآميز در  تبعيض

ھا  برابر بيشتر احتمال دارد در دادگاهپوستان بيشتر است و آنھا دو   با سياهپوليسآميز  گويند احتمال رفتار تبعيض می

  .محکوم شوند

 

  


