
 تظاهرات کردندآمریکا گری پلیس فاشیست  علیه وحشی سوتا نهیم التیا سیاپلینیشهر مهزاران نفر در 

پلییس که جورج  شود  یمگان در مقابل مقر پلیس که گفته تظاهرات کنند  (۹۹۱۱خرداد  ۲) ماه مه ۶۲در 

ن پلیس که تالش . کردند  تظاهراتفلوید را کشت  مردم   آور  اشکبا گاز  کرد  یماین تظاهرات با زدوخورد بی 

 .را متفرق کند، ادامه یافت

های  پلیس فاشیست آمریکا از طرف تشکل به دست دیجورج فلو تظاهرات یک روز بعد از کشته شدن 

 سیاپلینیساکن شهر م پوست اهیسجورج فلود . بود شده دادهسازمان های مکرر پلیس  مخالف وحشیگری

  یکه وزنش را رو   پوست   دیسف سینفس بکشد، به پل کند  تقال یم که درحایل سخت   بهسوتا که  نهیم التیا

اما پلیس بدون اعتنا همچنان وزنش را از طریق  «.نفس بکشم توانم نیم»: دیگو  یمبارها گردن او انداخته 

 !کند تا رسانجام او را خفه یم دهد  یمروی گردن جورج قرار  شیزانو 

 !دیبه قتل رس کایآمر ستیفاش سیتوسط پل گریپوست د اهیمرد س کی

داری تا جنبش مدنن و تا امروز  آمریکا از دوران برده نژادپرستپوستان  پوستان از طرف سفید  قتل سیاه
 . ادامه داردهمچنان 

       .است پوستان بر نژادهای دیگر تفوق سفید پنس نماینده-رژیم فاشیست ترامپ

ن سیاه یالیست  آمریکا تنیده ا -داری  در سیستم رسمایهپوستان بخیسی از کنفن است که  رسکوب و کشی  مپر
   . شده است

کت  تظاهراتدر این ( سازمان جوانان حزب کمونیست انقالنی آمریکا")باشگاه انقالب"رفقای جوان  ن رسی نپ 
کت خالق و افشاگرانه ن یپکنندگان را به  ای داشتند و رسی ی رفیق باب آواکیان  وسی  به انقالب تحت رهپی

تنها "گفتند که  و آجیتاسیون خطاب به مردم یم  و با افشاگری خوانند  فرایمرهپی حزب کمونیست انقالنی 
ن  و قتل سیاه رحیم نی راه پایان دادن به  پوستان از طریق یک انقالب اجتمایع با  بارها  و رسخت پوستان، التی 

کت  یالیسم آمریکا   -داری ی رسنگونن سیستم رسمایهنفر برا ها  ونیلیمرسی و برپانی یک جامعه نوین امپر
ی . هسترسیدن به هدف نهانی کمونیسم  یبراسوسیالیست   به حزب کمونیست انقالنی آمریکا  به رهپی

اتژی انقالنی با رویکرد علیم برای انقالب  کردن برخوردار است، بپیوندید
 .."باب آواکیان که از یک اسپ 

 :بود شده نوشته ازجملهبر رویشان  که  مقوایی های  تابلو با در دست داشتن گانتظاهرات کنند  

    ".ذل و پست هستندرها  تمام پلیس"

 ".توانم نفس بکشم در آمریکا نمی" 

 ".ها باید کشتن ما را متوقف کنند پلیس"

 های انقالبی سنتز نوین کمونیسم در ایران گروه کمونیست

 



 
دهد که پلیس سفید نژادپرست وزنش را  زمانی را نشان میعابر  کاین عکس توسط ی، ۵۲۵۲مه  ۵۲

 ! از طریق زانویش قائم برگردن جوج فوید گذاشته است

 



 
 عکسی از تظاهرات در مقابل مقر پلیس 

 



 
 



 

 

 



 



 

 


