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 12/12/2113         فرٌدون افراسٌابى
 

 و مراسم جنازه نلسن مندٌال  ٌوهنسبورگ
 اراده صلحجوٌانه بارک اوباما و ممانعت اصحاب صلٌب

 
زٌباى شهر  ستدٌومکشور جهان و هزاران نفر دٌگر در  ١1رٌزش باران سوگوار مجلسى بود که با شرکت سران 

 تبعٌض نژادى برگزار شده بود.و بمناسبت در گذشت نلسن مندٌال مبارز سرشناس ضد  ٌوهنسبورگ
در ٌک خانواده اشرافى سٌاهان افرٌقاى جنوبى طفلى بدنٌا آمد، خانواده بٌاد ٌکى از نٌاکان  1١1١جوالى سال  1١

ٌله خود بود، اسم اٌن مولود را سابق که خان بزرگ و پٌشواى قب
را قبل از آن  «نلسن»گذاشت و ٌک پٌشوند انگلٌسى  «مندٌال»

 ود.اضافه نم
 

نلس مندٌال وقتى به مکتب رفت پا به پاى درس انگلٌسى احساسات 
ضد استعمارى را فرا گرفت و از تبعٌض و تفاوتى که در برابر سٌاه 
و سفٌد روا داشته مٌشد رنج مٌبرد، ابتدا از افکار مهاتماگاندى متاثر 
بود، اما بعد به فعالٌتهاى مسلحانه روى آورد و به همٌن جرم بود که 

سال را در زندان سپرى کرد، مبارزات  2٢سال و بار دٌگر  ٥ار ٌکب
ن او را بر ضد تبعٌض پٌگٌر چه در زندان و چه در خارج از آ

از حبس رها شد و چهار سال  1١١1فاق ساخت. در نژادى شهره آ
بعد پس از پٌروزى حزب کنگره ملى افرٌقا در انتخابات اولٌن رئٌس 

 ى شد.جمهور سٌاه پوست افرٌقاى جنوب
 

نلسن مندٌال در دوران رٌاست جمهورى طرح دولتى را رٌخت که 
مظهر امتزاج، همکارى و دوستى سٌاه و سفٌد بود. وى در سال 

احساس کرد که صلح و سالمتى جهان مستحق آن است که  1١١١
مشکالت و  هاى بعد زندگى را وقف آن نماٌد، به اٌن خاطر با رٌاست جمهورى وداع گفت، اما کار بخاطر حل سال
توانست به اٌن زودى از عقب حامى و پشتٌبان اٌن  هاى مردمى نمًى بود که راهپٌماٌی ٌب جهانى عرصه ٌمصا

امرٌکا را از حمله بر عراق منع کرد، بوش به نصاٌح او گوش نداد، نلسن  2112نهضت قرار بگٌرد، وقتى در 
هاى جهانى مندٌال را مزاحمت و  و غرب فعالٌتمندٌال مجبور شد امرٌکا را ٌک قدرت اشغالگر بخواند. امرٌکا 

هاى تازه  طرزالعملکرد، بر قرارى روابط و برطرف شدن موانع، بکار و کوشش زمانگٌر و درٌافت  بلکه جام مً
 جانفشان بود ولى بٌمارى شش و رنج و ضعف بدنى که حاصل شکنجه ها و سال جهتنٌاز داشت و او در همٌن 

دٌگر حتى توان  2113اٌن مرد خستگى ناپذٌر را گرفت، تا آنکه در هفتم دسامبر هاى زندان بود، جلو فعالٌت 
 تماشاى اٌن جهان پر آشوب را از دست داد و آرمان بدل زندگى را براى همٌش پدرود گفت.

 

بٌشتر بٌک مانور سٌاسى شبٌه بود تا ٌک مجلس عاطفى و تعزٌتى. شرکت  ٌوهنسبورگو اما گردهماٌى سران در 
ظلم، تبعٌض،  نخبگان اروپاٌى، کسانٌکه خود ممثل زندۀامرٌکا و بسٌارى سران و  ز رؤساى جمهور سابقچند تن ا

عدالتى و کشتار هستند، پرسش بر انگٌز بود، در اٌنجا کسانى آمده بودند که از حمله هاى خٌابانى سفٌد پوستان  بً
ان گرد آمده اند هبى سٌات رهبر آزادى و حق طلکنند، در اٌنجا کسانى بخاطر تسلٌ بر سٌاحان در امرٌکا حماٌت مً

متهم  2111در سوم اکتوبر  که خود به شکنجه و سرکوب صدها سٌاه پوست طرفدار حرکت وال استرٌت امرٌکا 
 شوند. شناخته مً

ها  ها عرب و ملٌون و بر مراسم تکفٌن نلسن مندٌال کسانى حضور بهم رسانده اند که از حق ملٌون ٌوهنسبورگدر 
شوند، اٌنجا  کنند و در مٌان عرب و ٌهود تبعٌض قاٌل مً ان بخاطر سه ملٌون ٌهود چشم پوشى اختٌار مًمسلم
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سا و رهبرانى روى آورده اند که عراق، سورٌه و حاال لبنان را روى گلٌم جنگ فرقه ٌى نشانده اند، باالى تابوت رؤ
و ر مردم مصر و بخاطر پشتٌبانى از اخوان المسلمٌن نلسن مندٌال کسانى قٌافه تفقد گرفته اند که براه راست در کشتا

 شوند. ل شناخته مًومحمد مرسى رئٌس جمهور منتخب مسؤ
 

و حتى بخش رسانه ٌى آن زٌر دٌده بانى استخبارات بود، کمره ها بٌشتر سران را  ٌوهنسبورگمجلس تعزٌتى 
کرزى رئٌس جمهور افغانستان بود گرفت حامد  که مورد بى مهرى قرار مً دادند، تنها رئٌس جمهوري نماٌش مً

شد، گناه کرزى اٌن است که از اٌن جمع سر به  که حتى با عالمت فارقه و با چپن سبز سراغى از او گرفته نمً
 زٌر بٌرون جسته و قافله را پرٌشان ساخته است!

 

امرٌکا مى جنازه نلسن مندٌال در مٌان سران، ٌک مهمان خصوصى دارد و آن شخص بارک اوباما رئٌس جمهور 
ٌافت کرد، پشت مٌز کنفرانس مطبوعاتى رفت و در لٌن دقاٌق، خبر مرگ مندٌال را درباشد، اوباما وقتى در او

او ٌکى »جنوبى تعرٌف کرد و گفت:  بود از رئٌس جمهور فقٌد افرٌقای حالٌکه گلوٌش گرفته و اشک در چشمانش
وستى نلسن مندٌال متاثر مى شى و انکسار و انسان دها مردمى است که از اخالق برجسته، از دروٌ از ملٌون

 .«باشد
 

مورٌن و جواسٌس، به اضافه سه رئٌس تعداد مأ رسٌدند، ٌک ٌوهنسبورگبه  مٌرمن اوبامااوباما و بارک وقتى 
شان قرار دادند، درٌن فاصله  جمهور سابق امرٌکا و در واقع سه کالهبردار مشهور جهانى آنها را در حلقه خود

ٌد سازگار نبود، از همه فبا برخى از سران گرفت که با سٌاست کاخ س هاٌی کرد و عکس یٌها محدود، او مالقات
رساند، امرٌکا و  مهمتر مالقات اوباما با )اورال کاسترو( بود که از جانب کشور کٌوبا درٌن مراسم حضور بهم مً

از چند ساعت  پسکه  ایٌد را ناراحت ساخت، بگونه فکٌوبا روابط خشن و دور از هم دارند، اٌن مالقات کاخ س
!! خٌلى واضح است که .«بودنشده و از قبل برنامه رٌزى  دٌدار بار اورال کاسترو غٌر مترقبه» اعالمٌه دادند، 

 خواهد مرزها را بشکند و دٌپلماسى تازه را راٌج نماٌد. اوباما مً
 

حٌن  2113مى  21ارد، در دهد اوباما تماٌل جدى براى دگرگونى اوضاع د موارد بسٌارى وجود دارد که نشان مً
در جهت همدردى و حماٌت با مسلمانان مٌانمار گفت که اٌن  ٌیها چند کشور شرق دور اوباما حرفه مسافرت ب

 هاى جارى امرٌکا و غرب بود. مثبت و باالتر از توقعات عامه از سٌاست عکس العملٌک 
 

ا از افغانستان راند و براى چرخش اوباما نظامٌان لجوج و جنگ طلبى مانند جنرال جان الن و جنرال پٌترٌوس ر
تمنٌات خود را براى  2113جون  1١اوضاع پروسه مذاکرات را پٌش کش نموده و هنگام باز شدن دفتر قطر در 

امرٌکا هستند که  ۀو پشت پرد وارد همان محافل مرموزپاٌان جنگ و بر قرارى صلح اظهار نمود، اما در تمام اٌن م
 ند.درگ مانع حرکات اصالح پسندانه اوباما قرار مً گٌرند و در برابر او قرار مً

 

اوباما در حال حاضر مصلوب صلٌبى است که در ٌک ضلع آن جان کٌرى و در اضالع دٌگر آن جنرال دٌمپسى 
ٌک هٌگل وزٌر دفاع جامرٌکا در امور افغانستان و پاکستان و  ۀ، جٌمز دوبنز فرستاددوار لوی درستٌز هایرئٌس 

شٌطنت را در مسابقه بزکشى به  ۀن کٌرى سر همه را خارٌده و گوسالکدام شٌاد زمانه اند، اما جا قرار دارند که هر
 داٌره حالل رسانده است!

 

در دست، صبح وقت  گوگردمن گاهى با خود مٌگوٌم، نکند جان کٌرى راستى ٌک جن و ٌک عفرٌت باشد، چرا که 
 رسد و عصر به کابل و شام در دهلى نو، هر جا مً مً در اسرائٌل است و چاشت در قاهره، ظهر به اسالم آباد

 شود. و زمٌنه ساز شرارت و بدبٌنى مً کند  رود فتنه ٌى را روشن مً
 

هاى امسال و دو سال قبل اوباما را جلو تان بگذارٌد، موهاى او خٌلى زود رو به سفٌدى رفته است، بر  عکس
باما ٌک مرد حساس و دلسوز است و مژگانش خالف سلفش رئٌس جمهور بوش که مردى سفاک و سنگدل بود، او

همٌشه پر از اشک و آب، اما معلوم نٌست اٌن کج اندٌشى و ممانعت و مخالفت از حق تا چه زمانى در امرٌکا بر 
 ماند. قرار مً

 

 گوٌد:  دو هفته قبل اوباما حرف عجٌب و غٌر مترقبه ٌى گفته است، اوباما مً
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برخى گفته اند مطلب فوق به اٌن مفهوم است که رئٌس جمهور  «د بود!امرٌکا ٌک زن خواه ۀرئٌس جمهور آٌند»
آٌنده بٌچاره تر و محکومتر از او خواهد بود. بعضى هم احتمال داده اند که اٌن سخن بخاطر هٌلرى کلنتن وزٌر 

د ندارد، عاطفى مٌان اوباما و هٌلرى وجو ۀباما گفته شده است، اما هٌچ رابطخارجه سابق و حرٌف انتخاباتى او
رود،  هٌلرى کلنتن به اندازه ٌک ماده کفتار بٌرحم و متکبر است. احتمال بٌشتر اٌن حرف جانب مٌشل اوباما مً

 اوباما در تمام زمٌنه ها همگام و بلکه مربى شوهر است.  همسرچرا که 
هى مجرى دساٌس ٌکى از کارهاى خوب او تا حال اٌن بوده، که بر خالف ٌکعده زنان شناخته شده امرٌکا هٌچگا

افغانستان نٌامده است حال  اطالعاتى نشده و مانند محمد على کلى که از رفتن به جنگ وٌتنام ابا ورزٌد، تا حال به
 مرام دل آزارى مردم افغانستان و تشوٌق اشغالگران بارها به پاٌگاهه خانم رئٌس جمهور سابق ب «شوب لورا »آنکه 

در هر صورت، اٌن پٌام اوباما حامل آن است که رئٌس جمهور به  کشور سرزده بود، ٌنا هاى نظامٌان خارجى در
ار بٌاورد و حرکت صلح به نفع بآرزو دارد که مساعى و مبارزه او تغٌٌرات حتمى در امرٌکا باورمند است و 

 افغانستان و امرٌکا و تمامى مردم جهان به پٌروزى برسد.
 

 پاٌان

  
 


