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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  نسرين معروفی: تھيه و نگارش از

  ٢٠٢٠ جون ٠٣

  
  تظاھرات؛

 تجلی نفرت متراکم توده ھا عليه استبداد و تبعيضات امپرياليستی
 

  !خوانندگان عزيز
  

 که ٢٠٢٠ می ٢٣به روز شنبه " ميناپوليس"ارشات رسانه ھا را در زمينۀ تظاھراتی که در شھر به يقين که شما ھم گز

در اين نوشته می خواھم به طور بسيار فشرده از . برگزار شده بود ، از نظر گذشتانده ايد" جورج فلويد"از بابت قتل 

  . آن گذشه، بنويسموقايعی که در کشور امپرياليستی امريکا با دولت ھای راسيتی و فاشيستی

اده  درخواست پول بيکاری د، ميليون تن به دليل بحران کرونا٣٣ين سو حدود د امريکا از ماه مارچ بۀاالت متحددر اي

 صحی دولتی برای عموم مردم ۀ صنعتی در جھان است که بيمۀعمل تنھا کشور توسعه يافت امريکا درۀاياالت متحد. اند

 امريکا می شود، بيمه ۀً ميليون تن که تقريبا يک دھم جمعيت اياالت متحد٢٨ا حدود حتی پيش از بحران کرون. ندارد

  .صحی نداشتند

 روز به روز بدتر  است،می کروناي پانديل مختلف که يکی از آنھا  به دالۀ امريکاتصادی اياالت متحد اقعيتضو

و يا که ميليونھا نفر تقاضای بيمۀ بيکاری ه افزايش يافتگونۀ باورنکردنی به با بحران کرونا  ان بيکار شمار.می شود

نا بر ھای مالی ناشی از شيوع کرو ھمچنين نگرانی. رو ھستنده با مشکل روبداده که ھنوز ھم ھزينه بيکاری  کمک

  .نده استگمريکا سايه افازندگی بسياری از شھروندان 

  .ه است درصد رسيد١۵، يکباره به مريکا که پيش از بحران کرونا در حدود سه و نيم درصد بودابيکاری در 

تمام مشکالت و نا آرامی ھای مردم در سيستم سرمايه داری امريکا قبل از کرونا و با گسترش ويروس کرونا باعث شد 

 سالۀ رنگين پوست و غير مسلح توسط پوليس راسيست اين شھر به خيزش عظيم ۴۶مرد " جورج فلويد"تا کشته شدن 

طوری که در يکی از ويديوھا متوجه شدم سه نفر . ب تمام شھرھای بزرگ امريکا منجر شودمردم ھمان شھر و به تعقي

را محکم گرفته بودند و پوليس سومی با فشار زانو برگردن و  گلويش " جورج فلويد"پوليس که دونفر آن دست و پای 

  .وی را وحشيانه به قتل رساند

باقی نمانده بلکه در " مينا پوليس"و نارامی ھا تنھا در شھر بعد ازقتل فجيع يک رنگين پوست امريکائی تظاھرات 

ايالتھای ديگری امريکا در الس انجلس، فيالدلفيا، اتالنتا، کليولند، سياتل، نيويارک و دنور مردم دست به تظاھرات و 
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ابله با پوليس در جاده ھا سرازير شده و در مق" نمی توانم نفس بکشم"در نيويارک با سرودن شعار . اعتصابات زدند

  .مواجه شدند

 ايالت آن مانند واشنگتن پايتخت امريکا،  گارد ملی را ١۵ ايالت امريکا در ۵٠طبق گزارشات داده شده، دولت از جمله 

اوضاع .  شھر ديگر شبانه منع عبور و مرور را برقرار کرده است۴٠عليه تظاھر کنندگان بسيج نموده و در حدود 

  . نفر شده است١۴٠٠ث کشته شدن پنج نفر ديگر و بازداشت حدود حاکم در اين شھر ھا باع

، شام يکشنبه "واشنگتن دی سی"باوجود برقراری گارد ملی در.  يکشنبه گذشته ششمين روز تظاھرات در امريکا بود

مستقيم در نزديکی قصر سفيد اقدامات اعتراضی صورت گرفته بود که تا حدودی درگيری و زد و خورد ھای قوای 

  .ملياتی را دربر داشتع

در تظاھراتی که صورت گرفته بود عالوه بر اين که تظاھر کنندگان مورد حملۀ راسيستی پوليس قرار گرفته بودند، 

  .گزارشگران رسانه ھای مختلف ھم در امان نبودند

مپ که خودش پس ديده می شود که نا آرامی ھای داخلی در امريکا شروع شده است و بدين ترتيب رياست جمھوری تر

  .در حال حاضر از ترس در پناھگاه اضطراری قصر سفيد در اعماق زمين پنھان شده،  به يقين که به پايان خواھد رسيد

 سال قبل که در آن زمان ٩٩تا جائی که گزارشات را از نظر می گذرانم، قتل رنگين پوستان در امريکا بر می گردد به 

 تن از ساکنان رنگين پوست آن شھر را به قتل ٣٠٠انه را آتش زدند و حدود  خ١٢٠٠، "تولسا"سفيد پوستان در شھر 

امروز بازھم پوليس نژاد پرست سيستم سرمايه . ياد می کنند" کشتار نژادی"رساندند، که آن فاجعه را تا به امروز به نام 

ور خشونت بيشری به خرج می داری امريکا ثابت ساخت که در مواجھه با رنگين پوستان نسبت به سفيد پوستان اين کش

  .دھند و ھمين است که باعث به قتل رساندن آنھا می شود

اين رفتار پوليس .  نفر به دست نيروی پوليس در امريکا  به قتل می رسند١٠٠٠طبق گزارشات داده شده ساالنه حدود 

 زيادی توسط پوليس اين کشور به امريکا محدود به مواردی از قبيل تظاھرات و اعتصابات نمی شود، بلکه ساالنه افراد

  .بعضی به اثر فير گلوله و بعضی ھم با لت و کوب. اشکال و بھانه ھای مختلف به قتل می رسند

دليل اقتدار پوليس در واقعيت خالئی است که در قانون امريکا وجود دارد، از جمله حمايت دولت از پوليس است که 

  .باعث اين گونه قتل ھا شده ومی شود

 نفر امريکائی توسط پوليس به قتل رسيدند و ھمچنين در سال ٩٩۵ حدود ٢٠١٣به اساس احصائيه  داده شده در سال 

  .٢٠١٩ و ٢٠١٨ نفر به قتل رسيده است به ھمين ترتيب در سالھای ٩٨٧ به ٢٠١٧ نفر در سال ٩۶٣ حدود ٢٠١۶

بيشتر قربانيان در اين کشور، . و بقيه بدون سالح بودندتعداد کمی از قربانيان اين جنايات دارای سالح گرم و سرد بودند 

  .رنگين پوستان و اسپانيائی ھا ھستند که قربانی خشونت پوليس می شوند

عجيب است که دولتھای کشور ھای غربی در زمينۀ اين واقعه و رخداد ھای نژادپرستانۀ مشابه که در امريکا صورت 

تنھا مسؤول سياست خارجی اتحاديۀ اروپا گفته که مردم . ی اختيار نمودندگرفته، ھمه مھر سکوت بر لب زدند و خاموش

شده اند ولی نگفته که دولتھای شامل اتحاديۀ اروپا چه موضعی در " بھت زده و منزجر" "جورج فلويد"اروپا از مرگ 

 حفظ حقوق بشر را مطالبه تنھا يکی از مقامات بلند پايۀ چين در اين مورد از دولت امريکا،. قبال آن اتخاذ می نمايند

  .نمود است

در حالی که اگر اين قتل در يکی از کشور ھای غير اروپائی يعنی غير از بالک کشورھای تجاوز گر و غارتگر 

ًصورت می گرفت، فورا رسانه ھای خود را بسيج می کردند و ماسک ھای انسانی و بشر دوستی را جھت فريب مردم 

 به تبليغ می کردند، که نه تنھا پوليس آن کشورھا را متھم به چنين جنايتی می کردند، به روی خود می کشيدند و شروع
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به آن کشور ھا لشکر کشی می کردند و يا ... بلکه با اتحاد و ھمبستگی به نام ديموکراسی، آزادی بيان، حقوق انسانی و 

.  گريز می کردند و يا ھم به قتل می رساندندھم با فرستادن درون ھای خود دولت آن کشور ھا را مجبور به استعفاء و يا

  .نمونه ھای  برخورد با قذافی و ليبيا و بشاراسد و سوريه، تاھنوز خاتمه نيافته اند

اين که دولتھای امپرياليستی و جنايتکار از قتل انسانھائی که با تظاھرات و اعتصابات خواستار حقوق انسانی خود می 

يزی ارزش ندارد، مھم اين است که نارامی ھا در امريکا توجه افکار عمومی  را در شوند، حمايت کنند و يا نه، پش

چنانچه ديده می شود . جھان به خود جلب نموده و خلقھای جھان اتحاد و ھمبستگی خود را با خلق امريکا اعالم داشتند

.  دوست صورت گرفته استکه تظاھرات در مناطق مختلف جھان توسط سازمانھا، گروه ھای مختلف و انسانھای بشر

در . معترضان در شھر ھای لندن، تورنتو، برلين، مادريد، بارسلونا، کپنھاکن، امستردم و سدنی دست به تظاھرات زدند

به جاده ھا رفتند و پالکارت ھائی را در دست " نه عدالت، نه صلح"شھر لندن ھزاران نفر به روز يکشنبه با شعار 

  ". چند نفر ديگر ؟ :"بودداشتند که روی آنھا نوشته 

مردم المان در مقابل سفارت امريکا در . تظاھر کنندگان در لندن در مقابل ساختمان سفارت امريکا موقف گرفته بودند

در . برلين دست به تظاھرات زدند به ھمين ترتيب در جاده ھای کپنھاک مردم به سوی سفارت امريکا حرکت کردند

ات تظاھر. اھراتی که مخالفت خود را عليه نژاد پرستی اعالم داشتند، شرکت نموده بودندشھر تورنتو ھزاران نفر در تظ

کنندگان در امريکا در يکی از ميدانھای امستردم و نيز در شھر سدنی ھزاران نفر در ھزاران نفر به حمايت از تظاھر

رج فلويد نمودی از ھمبستگی جھانی اعتراض به کشته شدن بوميان در بازداشت پوليس استرليا و ھمچنين کشته شدن جو

 در اکثر نقاط نيوزيلند به . ددمنشی ھای امپرياليسم می باشدبا تظاھرات مردم امريکا و نمودی از نفرت خلقھای جھان از

 Aotea تن در ۴٠٠٠ده ھا ھزار نفر اتحاد و ھمبستگی خود را با جنبش جمعی در امريکا ابراز داشتد و حدود 

Square Auckland   ًتجمع نموده و بعدا به سمت قونسلگری امريکا و درWellington صد ھا نفر به طرف سفارت 

 .امريکا حرکت کردند

آنھا از دولتھای افريقائی خواستند تا . را محکوم کردند" جورج فلويد"مجمع رؤسای جمھوری پيشين افريقا نيز مرگ 

ن خواستار مجازات شديد عامالن اين جنايت و جنايتھای از اعتراض شديد خود را نسبت به اين قتل نشان دھند و ھمزما

  .اين سنخ شدند

تجارب تاريخی در سطح جھان ثابت نموده است، رژيمی که در خارج از کشور به حيات انسانھا ارزش و اعتباری قايل 

  خواھد کشيديرنيست، سرانجام ھمان سياست را در داخل کشور خودش نيز عملی نموده بر روی مردم خودش نيز شمش

  .و اين ھمان حقيقتی است که ھم اکنون در اياالت متحدۀ امريکا خود را نشان می دھد

  
  


