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 Reports  زارشھاگ

 
  اامريک خلق ايران در ئیچريکھای فدا فعالين

  ٢٠٢٠ جون ٠۵
 

 !ی از بربريت نظام سرمايه داریديگر ۀ، جلوامريکا پوليسخشونت 
" درک چاوين"نام ه ب ای  ساله۴۴ سفيد پوست پوليس ، ١٣٩٩ ]جوزا[ خرداد۶ مطابق با ٢٠٢٠ ماه مه ٢۵روز ر د

در " مينه سوتا "ايالت پايتخت" مينيا پوليس" را در خيابانی در شھر" جورج فلويد "ساله ای به نام ۴۶مرد سياه پوست 

، بر روی  پوليس کنار چرخ ھای اتومبيل او را در،  خود و با کمک سه تن از ھمکاران(*)  دستگير کرده امريکا

 دقيقه و ٨، کمر و پاھای جورج به مدت  اسفالت خيابان ، بر روی شکم خوابانده و با قرار دادن زانوی خود بر گردن

ر مردم در مورد مرگ رغم اعتراضات و ھشدا دستبند زده شده بودند ، علی  ثانيه ، در حالی که دستان او از پشت۴۶

صحنه ھای به قتل رسيدن جورج ،   .يعی خفه کرده و به قتل رساند، وی را به طرز فج تدريجی آن مرد سياھپوست

صحنه   .برداری شده و در شبکه ھای اجتماعی گذاشته شدفلمن ھمراه ولفيرھگذر با استفاده از ت ناتوسط يکی از عابر

 فلويد بسيار  با جورجپوليس ۀھا ھم نشان دادند که اگر چه رفتار اولي  امنيتی مغازهۀھائی از دوربين ھای مدار بست

نکرده بود " مقاومت "پوليس، وی در ھنگام دستگيری در مقابل امريکا ولی با توجه به قوانين قضائی خشونت آميز بود

ھم ، زمانی که به  استفاده از قھر و اعمال زور به شکلی که در تصاوير ضبط شده آمده است باشد و تازه آن که نيازی به

    !او از پشت دستبند زده شده بود

درک  " ديگری نشان داد که عالوه برۀ، از زاويبيرون داده شد ی توسط يک عابر ديگرًديگری ھم که بعدا ويديوی

، يکی زانوی خود را روی پاھای  ديگرپوليسگردن جورج فلويد گذاشته بود ، دو  که زانوی خود را روی" چاوين

ھم موجب تنگی قفسه   پشت او گذاشته بود که اين کارد و ديگری زانوی خود را رویگذاشته بود که تکان نخور جورج

ھمراه و به خاطر وجود  نولفيبرداری تفلم ۀالزم به ذکر ھست که به خاطر زاوي  .سينه و کار نکردن ريه ھای وی شد

     .اولی ديده نمی شوند  ديگر و عملکرد ھای آن ھا در ويديویپوليس ، دو پوليساتومبيل 

سرکار ، کمکم کن ، نمی توانم "، !"  بکشمنمی توانم نفس " بار ناله می کند که١٢ج برای ، جورئیاين کليپ ويديودر 

در .  جنايتکار بی اعتناء به التماس ھای جورج، ھمچنان زانوی خود را بر گردن او می فشارد پوليسولی " !نفس بکشم

 ھا بر پيکر بی جان جورج، حتی پس ازفشار   .، فشار زانو منجر به مرگ جورج شد اولۀپس از پنج دقيق ئیثانيه ھا

، زمانی که " ھای پزشکی فوريت "تکنسين ھای  ! ديگر ادامه پيدا می کندۀسه دقيق از شخاموش شدن صدای او برای بي

، اعالم کردند که وی نبضی نداشته و مدتی قبل به بيمارستان منقل کنند جورج فلويد را در آمبوالنس می گذاشتند تا

  .ست داده است دجانش را از



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

، ھای ستم ديده  تودهۀکليپ اين جنايت ھولناک در تلويزيون و شبکه ھای اجتماعی، خشم فروخوردۀ ساليان ھم ۀمشاھد

و سازماندھی  نيروھای مترقی و انقالبی بالفاصله اقدام به اعتراض  .چه سياھپوست و چه ساير نژاد ھا را بر انگيخت

 ۀزود با گسترش دامن اين اعتراضات اما خيلی  .وقوع جنايت نمودند  محل- وليس تظاھرات گسترده ای در شھر مينيا پ

، لس آنجلس در نيويورک در ايالت نيويورک  مانند شھرامريکاآن توسط توده ھای به خشم آمده به شھرھای بزرگ 

 ، فينيکس در ايالتامريکاتخت جورجيا، شيکاگو در ايالت ايلينوی، واشنگتن دی سی پاي ايالت کاليفرنيا، آتالنتا در ايالت

پوليس در ايالت اينديانا، فرگسون در ايالت  آريزونا، ديترويت در ايالت ميشيگان، فيالدلفيا در ايالت پنسيلوانيا، اينديانا

در ايالت تگزاس و بسياری از شھر ھای بزرگ ) محل تولد جورج فلويد(ھيوستون  ،ميسوری، دنور در ايالت کالورادو

آمدن مردم و با  با به خيابان. کشيده شده و مردم به خيابان ھا آمده و دست به اعتراضات خيابانی زدند ديگرو کوچک 

توده ھای به . تظاھرات توده ھا حمله کردند  با خشونت بهپوليس ، نيروھای سرکوبگر پوليساعتراض به وحشی گری 

 را به آتش کشيدند و مراکز پوليس وترم و چندين  درگير شدهپوليسسرکوبگر  خشم آمده در دفاع از خود با نيروھای

 را آتش زدند و ی و ديگر نھاد ھای سمبل سرمايه داری و سرمايه دارانئفروشگاه ھای انحصاری زنجيره  مالی و

 ئیمتعدد با شعار ھا توده ھای معترض به خشم آمده با حمل پالکاردھای.  اموال آن ھا را به نفع خود مصادره کردند

قربانی من "، " !نمی توانم نفس بکشم"، " خاتمه دھيدپوليسوحشيگری به "، "جان سياه پوستان اھميت دارد "نظير

 بر سر تبعيض سفيد پوستان عليه سياه پوستان نيست، بلکه لهأمس"، "ديگر بس است" ، "عدالت برای جورج"، "بعدی؟

   .ا درنورديدند رامريکا، خيابان ھای ده ھا شھر "  پرست ھا ھستندھمه عليه نژاد

. گلوله ھای پالستيکی سعی در متفرق کردن معترضان کرد کارگيری گاز اشک آور وه  با بپوليسشب اول ،  در چند

شايان ذکر است که عکس   . حمله کردندپوليسآب، سنگ و کوکتل مولوتوف به  توده ھای خشمگين با پرتاب بطری

از جمله ) فدرال(، و دولت مرکزی )فرماندارھا(ايالتی ، ) شھردارھا(ولين شھری ؤمس العمل و موضع گيری ھای

گسترش اين تظاھرات  مپ فاشيست و نژاد پرست عليه اعتراضات توده ھا يکی ديگر از عواملی بود که بهتر شخص

دادن و  کيد بر اجرای عدالت، خواھان پايانأ حاکم به جای تۀ دولتی و مدافع طبقۀبلند پاي اکثريت مقامات  .دامن زد

کنندگان جويای عدالت و آزادی و  رکوب اعتراضات شدند و با استناد به برخی غارت ھای خيابانی به تقبيح تظاھرس

مپ در تويتر تر  .ناميدند... "نيروھای چپ "و تحريک شده توسط ديده شدن ، اقدام نموده و آن ھا را تروريست و اوباش

چه به چمن کاخ سفيد  تھديد کرد که چنان،دست زده بودندسی به آتش سوزی  که در واشنگتن دیرا خود ، معترضانی 

اوباشان با سالح ھای  را عليه آن ھا رھا خواھد کرد و خاطر نشان کرد که"  وحشیۀسگان درند" او نزديک شوند

که ھنگام سوار شدن در پای  ئی مصاحبه ھای مطبوعاتی چند دقيقه در يکی از  .رو خواھند شده سھمگين و شوم روب

 را امريکادوباره  "ن به شعاراطرفداران خود گفت که معتقد  کوپتر در کاخ سفيد انجام می دھد ، با ايماء و اشاره بهھلی

ھستند ، عده   آن جائی که اکثر طرفداران او مسلحزا!   کردجلوی کاخ سفيد تجمع خواھنددر " به عظمت خواھيم رساند

     .تعبير کردند "جنگ داخلی "ای ، اين حرف او را دعوت به شروع

" وحشی ۀسگان درند"شوند با " نزديک "به کاخ سفيد چه اوباشانچنان دنبال تھديداتی که در آن اعالم کرده بوده بمپ تر

، با نزديک شدن جمعيت تظاھر کننده به کاخ " تا به حال سراغ نداشته اند"رو خواھند شد که ه روب" نيروی نظامی"و 

کاخ سفيد که از سال " میوپناھگاه ات " داده و به مدت يک ساعت توسط محافظان خود دربر قرار ترجيح ، فرار راسفيد

مرکز تجارت جھانی ، مورد استفاده قرار نگرفته   و بعد از تصادم ھواپيماھای مسافربری به برج ھای دو قلوی٢٠٠١

 !بود ، منتقل شد
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خواند و جمله ای تحريک آميز "  ھای خانگیتروريست "ش می کشند ،ت را به آپوليسکسانی را که اتومبيل ھای  وی

که موجب تشديد سرکوب و " تيراندازی ھم شروع خواھد شد، اگر غارت شروع شود" که کار برده بدين مضمون ب

  سفيد پوست و نژاد پرست شھرپوليساز معترضان گشت ، که خود نقل قولی است از رئيس  متعاقب آن کشته شدن يکی

 جنايت عليه سياه ۀبه پروند  که در دادگاھی که برای رسيدگی١٩۶٧نام والتر ھدلی در سال ه ميامی در ايالت فلوريدا ب

    .کار برده  بود بپوستان شرکت کننده در تظاھرات ضد تبعيض نژادی تشکيل شده

رساند و موجب اعتراضات  ، مردی سياه پوست را به قتل می سفيد پوستپوليس يک امريکااولين بار نيست که در  اين

در " مايکل بروان"نام ه  ب ای ساله١٨ جوان ،٢٠١۴ت سگ ا١۴در تاريخ . شورش ھای خيابانی گسترده می گرددو 

 ،٢٠١٨مبر  سپت۶در تاريخ . وله به قتل رسيد سفيد پوست به ضرب گلپوليسميسوری توسط  در ايالت" فرگسون"شھر 

وارد آپارتمانی در ھمسايگی خود می  در شھر داالس در ايالت تگزاس" امبر گاير "نامه  زن سفيد پوست بپوليسيک 

غير مسلح را که در اتاق " بوتم جين "نامه  سياه پوستی بۀ سال٢۶جوان  ی مردئ بدون ھيچ دليل و مدرک و درگيرشود و

افکار عمومی و  در اثر فشار.  با گلوله به قتل رساند،خود مشغول خوردن بستنی و ديدن تلويزيون بود نشيمن

 مزبور در دادگاه پوليسبه دادگاه احاله شد ولی  )نژاد پرستی(يابانی اين قتل با اتھام تعصب نژادی  خۀاعتراضات گسترد

ه جوان سياه پوست غير مسلح ب ١٠٠ بيش از ٢٠١۵ در سال ًکال.   محکوم گشت سال زندان١٠، فقط به به جرم قتل

برای ديدن اسامی و تصاوير کشته . د ختم شپوليسمحکوميت   مورد آن به۴ سفيد پوست کشته شدند که فقط پوليسدست 

    Mapping Police Violence تحت نام شده ھا، رجوع کنيد به گوگل

زدند و  يک جوان سياه پوست را دستبند،  سواره نظام سفيد پوستپوليس، دو  ٢٠١٩ت سگ ا۶در سال گذشته ، در  

تگزاس به دنبال اسب ھای خود به حرکت  التسپس با بستن طناب بر گردنش، او را در خيابان ھای شھر گلوستون در اي

 ۀعمل جناتکاران اين  .در خيابان می خوابيده است ًمعموال بستگان اين جوان گفتند که او بيمار ذھنی بوده و  .در آوردند

ُرا با طناب بر گردن جھت ايجاد رعب و   برده ھای مبارز و معترضامريکا پوليسآن ھا ، يادآور دورانی است که 

  . چرخاندند تحقير سياه پوستان در معابر میوحشت و

که در جريان   ھمچنان ادامه دارد و آخرين خبرھا حاکی از آن استامريکاتظاھرات در شھرھای مختلف ھم اکنون 

 زخمی پوليس ٣٣نيويورک دستگير شده و   معترض در شھر٣۴٠ و گارد ملی ، پوليسدرگيری بين تظاھر کنندگان و 

 با پوليس به نمايش درآمدند که در آن ھا يورش ئی صحنه ھاپوليس زيونی مربوط به وحشی گریدر تصاوير تلوي. شدند

  .معترضان و زخمی نمودن تعدادی از آن ھا نشان داده می شود  به ميان جمعيتوترم

نيروھای سرکوب در  ۀفجيع جورج فلويد سياھپوست و تظاھرات گسترده و راديکال مردم که با سرکوب وحشيانقتل 

نظام سرمايه داری حتی در به اصطالح   وحشی و نژاد پرستۀرو شد ، يک بار ديگر پرده از چھره  روبامريکا

سرمايه داران حاکم و دولت ھای شان از دمکراسی و حقوق بشر و  پيشرفته ترين آن ھا برداشت و نشان داد که منظور

  .واقعيت از چه ماھيتی برخوردار می باشد آزادی انسان ھا در

متفاوت جامعه به  ، ما شاھد شرکت انسان ھای معترض و مبارز از بخش ھایتظاھرات چند شبانه روز گذشتهدر 

، بلکه اوضاع بد اقتصادی و فقر و دارند  ھستيم که نه تنھا به قتل فلويد اعتراضئیامريکاخصوص سفيد پوستان 

" ديگر بس "ھای شان می بينند و فرياد می زنند زندگی خود و خانواده بيکاری و تبعيض و نژاد پرستی را عامل تباھی

پوست مردم را از مقابله با  ، از سياه پوست تا سفيد، رھبران مذھبی، قدرتمداران سياسیدر حالی که رسانه ھا، است

قانون سرمايه داران وحشی و ("  از قانونپيروی"  و استفاده از خشونت بر حذر می دارند و آن ھا را بهپوليس

سکوت کرديم چه حاصلی  مردم فرياد می زنند اين ھمه سال  .می کنند و مدارا و سکوت دعوت) استثمارگر حاکم
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  را به عينه به نمايشپوليس شقاوت ۀقتل فجيع جورج فلويد که درج. شرکت در جنايت است سکوت مساوی با  داشت؟

فرو خفته که از شرايط  ای بود که آتش خشم محرومان را برافروخت، خشمیسان جرقه ه ، اما در عين حال بگذاشت

  . حاکم و موجود خبر می دھدۀناعادالن

خاطر آورده و بدرستی ديده و   در حق سياه پوستان را بهپوليس ۀجريان اين تبھکاری ، مردم بار ديگر جنايات گذشتدر 

   .ايت کرده و می کنند حمپوليس بورژوازی ھمواره از" قوانين "درک می کنند که

ی در ھم می ئعظيم توده   در مقابل قدرتپوليسعين حال توده ھای مردم به وضوح متوجه شده اند که وقتی قدرت در 

وجود آمده ، جھت سرکوب مردم استفاده ه از مردم ب شکند ، چگونه از گارد ملی که در تبليغات برای حفاظت و حمايت

وی مردم اسلحه کشيده و رشود ، بر مين میأپول ماليات ھمين مردم ت  ازمی کنند و چگونه ارتش که بودجه اش

  .را نشان داده و قشون و تانک ھايش را برای ترس و ارعاب مردم به خيابان ھا می آورد ھای تيز خود دندان

دی، تبعيض اقتصا که سال ھا ازرا  امريکا اکثريت توده ھای ۀ ديگری بود که خشم فرو خوردۀجورج فلويد، جرققتل 

 اين ھمان تضادھای  .و آن ھا را به خيابان کشاند  آشکار ساخته،اجتماعی، نژادی، جنسيتی، سياسی، به ستوه آمده بودند

محو تبعيض ھا با افت و  باز کرده و تا  سرۀعنوان زخم کھنه اجتماعی و طبقاتی جاری و نھفته در جامعه است که ب

مبارزات خود عليه سرمايه داران حاکم با کسب   درامريکا کارگر ۀو طبقباشد که زحمتکشان   .خيز ادامه خواھد يافت

تشکيل صف مستقل خويش در جھت کسب قدرت سياسی حرکت نموده و  آگاھی بيشتر و حرکت به سمت سازماندھی و

 پوست بی عدالتی ، ظلم ، و ستم طبقاتی را بنيان نھد که در آن انسان ھا به خاطر رنگ ساختمان جامعه ای عاری از

  . کشته نشوندشان

  ! سرمايه داریۀبر نظام ظالمانمرگ 

  !زنده باد سوسياليسم!   زنده باد انقالب

  ! کارگر جھانۀ زحمتکشان و طبقۀ باد مبارزپيروز

  ن خلق ايرائیايمان به پيروزی راه چريکھای فدابا 

  امريکا خلق ايران در ئیچريکھای فدا فعالين

  ٢٠٢٠اول جون 

  

  :زيرنويس

فلويد به خاطر خريد با  اتھام و دستگيری جورج. زم است که در اين جا يکی دو مورد ديگر ھم توضيح داده شوندال(*) 

تلويزيونی خود اعالم کرد  ۀ خواروبار فروشی در مصاحبۀامری که صاحب مغاز  .ری جعلی بودلايک اسکناس بيست د

در واقع ،   .ری اش تقلبی بوده استلاکناس ھای بيست داس که امکان زياد دارد که جورج فلويد نمی دانسته که يکی از

   .ر بودلا ھای جانی فقط بيست دپوليسارزش جان او در دستان آن 

قتل (به جرم قتل درجه سوم  "درک چاوين"   تنھا.ی که در کشتن او دست داشتند از کار برکنار شدندپوليسچھار ھر 

ھيچ گونه تصميمی در ) روز از آن واقعهبا گذشت ھشت ( به امروز   تا.وثيقه آزاد شد دستگير و با گذاشتن) غير عمد

  . نشده استمورد دستگيری بقيه ھمکاران درک چاوين گرفته

خيره شده   ثانيه۴۶ دقيقه و ٨مدت  ن دستی درولفيت که به لنز دوربينرا ی که از چشمان درک چاوين قساوت و بيرحمي

اورد ، و  می  و با زانوی خود روی گردن جورج فلويد فشار ردهاست و در حالی که دست خود را در جيب شلوارش ک

چه اين   چنان. ويديو می توان درک کردفلماز طريق  فقط و فقط ،به عجز و البه ھای جورج فلويد بی اعتنائی می کند
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ن ماجرا می و شاھدا)  وجود ندارندپوليسھنگام اعمال خشونت در   در موارد بيشماریًکه معموال(ويديو وجود نداشت 

 ثيریأتوضيح بدھند ، اظھارات شفاھی آن ھا ھيچ وقت چنين ت) چاوين دادگاھی می شد اگر درک(خواستند در محکمه 

که  با وجود چنين ويديوئی  .پا کنده  را فرا گرفته است ، بامريکانداشته و نمی توانست آتشی چنين سھمگين که سراسر 

 ، مثل ھميشه مملو از خروار ھا دروغ محض بوده و پوليس ۀ ادارۀش اوليواقعيت عريان را نشان می دھد ، اما گزار

  .واقعيت است نشان می دھد عکس آن چه هوقايع را درست ب

 سربازان گمنام امام ۀ ساواک شاه و چه در دورۀچه در دور" گزارشات "زندانيان سياسی ايرانی و مردم ما با اين نوع

  . آشنا ھستندزمان در وزارت اطالعات و در زمان حال 

   

  


