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۲۰۲۱جنوری   ۲۲جمعه                                                   نظام       ماللی موسی         
 

 با انتخاب کامیال هاریس، ورقی بر تأریخ امریکا افزوده گردید
 بار اول زنی سیاه پوست و آسیایی بر مسند 

 معاونیت ریاست جمهوری جلوس نمود 
 

 

 رلمانپامراسم تحلیف مقابل عمارت  در حینال هاریس یکام
 

»مارتن لوتر  ریکا دو روز بعد از سالگرد استقبال از از قضاء مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ام

مفکورۀ    کینگ«  بردار  با رسمیت  علم  که  گردید  واقع  نژادی  تبعیض  عدم  نهضت  و  مدنی  قانون 

بخشیدن به نتیجۀ انتخابات جنجالی ریاست جمهوری، برای اولین بار در تاریخ آزادی امریکا، اولین  

گزیده شد. این پیروزی به همین جا ختم نمیگردد، بلکه  زن منحیث معاون رئیس جمهور منتخب، بر

بار اولیست درین کشور که این خانم قید تبعیضات نژادی را منحیث یک سیاه پوست و قسماً متعلق  

قلبی و عقیدوی   آرزوی  همان  بدینوسیله  گویا  است.  مقامی شکسته  برای چنین  هم  آسیا  به جنوب 

امعۀ امریکایی که متعلق به آن بود، بلکه برای تمام عالم  که نه تنها برای  ج»مارتن لوتر کینگ«  

 بشریت که آرزومند بود، بر آورده می گردد.  

میگردد  تلقی  نژادی  تبعیض  شکست  که  خانم  این  انتخاب  مبارزۀ   ۵۷گرچه  از  بعد  مشهور    سال 

تمام تالشی که جامعۀ امریکایی برای برقراری عدالت و  »کینگ«   با  صورت گرفته است، ولی 

می نماید، بازهم    قانونی  اوات در یک مملکت متکی بر اساسات دیموکراسی و آزادی های فردی مس
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که ضد مهاجرین خارجی و ضد اقلیت های سیاهپوست و مردم    ی عمالً دیده میشود که گروپ های

امریکای التین هستند، با ترغیب مفکورۀ برتری سفید پوستان، با روش های غیر قانونی متفاوت،  

 ایی را سبب میگردند.جنجال ه

»دونالد  با کاندید انسان بیکفایت، بی تجربه و تبعیض طلبی چون    »حزب جمهوری خواه« درین زمینه  

مؤفقیت وی برای کرسی  د، طوریکه با  یدر حقیقت بزرگترین اشتباه قانونی را مرتکب گرد   ترمپ«

ریاست جمهوری بزرگترین ابر قدرت جهان، برای اولین بار مردی که در طول حیات هیچگونه  

بق کاری در مملکت خویش نداشت در صدر کار دولت قرار گرفت و از اولین روز، با اشتباهات،  اسو

ر پی برای جامعه  عدم لیاقت و مفکورۀ علنی ضد اقلیت ها و ضد نژاد های غیر سفید، مشکالت پی د 

قسماً سیاه پوست بود، هر روز با  »بارک اوباما«  بوجود آورد. طور مثال چون رئیس جمهور قبلی،  

از وی انتقاد می نمود و تهمت های غیر مجاز به وی نسبت میداد، مخصوصاً پالن عالی    ادبیبی  

   متخصصین   منتخب را که با مصرف ملیون ها و زحمات قابل ارزش تیم های  »بیمۀ صحی اجتماعی«  

برای عرضۀ خدمات صحی به بینوایان تهیه و ترتیب گردیده بود، مواجه به شکست می ساخت و  

 خود وعده های بهتری در زمینه میداد که هرگز تعمیل نگردید.  

در پهلوی صد ها تصمیم غیر ملی، کمک و عضویت امریکا را در پروژۀ بهبودی  » دونالد ترمپ«  

ممالک  »کنفرانس پاریس«  جهانی و ممانعت از تغییرات اقلیمی که به اساس    و حمایت از آب و هوای

  ، »کرونا«زیادی در آن شامل گردیدند، لغو قرار داد. نامبرده همچنان بعد از شیوع مرض مهلک  

، جامعۀ امریکایی را از احتیاط و مبارزۀ بر علیه آن منع کرد  کرد در حالیکه  آنرا بی اهمیت وانمود  

در  صیۀ مقامات صحی، پوشیدن ماسک و نقاب صورت را غیر ضروری دانست.  و برعکس تو 

هزار در کشور    ۴۰۰نتیجۀ بی مسئولیتی وی، امروز تعداد تلف شدگان از مرض کرونا بیشتر از  

»مؤسسۀ صحی  عوض ازدیاد کمک درین شرایط حاد به  یس جمهور سابق  رئهمچنان    می باشد.

 ن المللی عام المنفعۀ منصرف گردید. از عضویت آن مؤسسۀ بی «   WHO  - جهان

برای منع ورود مردم امریکای التین به امریکا نمود، در چنین عصری،  » دونالد ترمپ«  آنچه را  

نه تنها کامالً غیر ملی بوده است، بلکه دقیقاً غیر بشری شمرده میشود؛ در پهلوی دیوار بلند سرحدی  

نمود  ادعا  به غلط  دولت     که  نداشت،  نیم م »مکسیکو«  که  مینماید که حقیقت  پرداخت  صرف را 

هزاران پناه گزین را دوباره به ممالک شان ارسال نمود، ولی اطفال شان را دور از والدین در چند  

 ایالت به حالت زار، مانند محبوسین در نوعی از ساختمان های قفس مانند محبوس گذاشت. 
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نژادی کار گرفته و ورود شان را    چندین مملکت اسالمی بی جهت از تبعیض دینی و اتباع  در مورد  

 به امریکا منع نمود! 

با تمام تالش های ممتد و سنگ اندازی های غیر قانونی برای  »دونالد ترمپ«  باالخره بعد ازینکه  

نقض نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری، دو هفته قبل گروه هایی را که به برتری نژاد سفید بر بقیه  

برای انتخاب وی رأی داده اند، ترغیب نمود که با ایجاد مظاهرات   ساکنان امریکا باورمند هستند و

که مقر عنعنوی پارلمان ایاالت متحده شمرده    »کاپیتول هیل« وسیع به عمارت قانون گزاران امریکا  

میشود، حمله برده و دست به تخریب و چپاول بزنند که البته نظر به عادت همیشگی، از چنان عملی  

 د. امروز انکار می ورز

که در تأریخ امریکا بی سابقه بوده  »دونالد ترمپ«  در قسمت تحمل کجروی ها و قانون شکنی های  

نه تنها در قسمت کاندید او، بلکه با تحمل و  »جمهوری خواه«  است، اشتباه بزرگی از جانب حزب  

اد  اغماض چهار سال اعمال نابخردانۀ وی هم صورت گرفته است که شکی نیست و در نتیجه با ایج

 مشکالت و خسارات داخلی، حیثیت بین المللی امریکا هم صدمات سختی برداشت! 

این ها صرف شمه ای از صد ها کجروی یک انسان بی ارزش، وظیفه نشناس، ناالیق و فاقد احساس  

باع  اتملی و بشردوستی بود. حال در اولین روز کار رئیس جمهور جدید، قانون محدودیت ورود  

»مؤسسۀ  امریکا فسخ نموده، هم چنان وعده نمود که با پذیرش عضویت  ممالک اسالمی را به خاک  

، امریکا دقیقآ به اساس کانفرانس پاریس برای مبارزه بر علیه کثافت هوا و تأثیرات  صحی جهان«

»پالن صحی  قبالً اعالم نموده بود که با پشتیبانی از  »جو بایدن«  گلخانه ای هم آماده می باشد. البته  

 ون امریکایی زیر خطر از دست دادن بیمه های خویش قرار نمیگیرند! ملی۴۰اوباما«  

عملیۀ بازخواست و اتهام  »امپیچمنت«    را برای آغاز  پارلمانفته نماند که اخبار امروز فعالیت  گنا

تخریب و رهنمایی  »دونالد ترمپ«   به  تشویق  قانونی و غیر ملی  اقدام آشکارای غیر  در قسمت 

روز ششم جنوری که نمایندگان در داخل  ه  پارلمان در شهر واشنگتن، بشورشیان به جانب عمارت  

مصروف تصمیم گیری و فراهم نمودن امور مهم ختم انتخابات بودند، اختصاص یافته بود که در  

 صورت موافقت هردو شعبۀ پارلمان، این جریان بزودی آغاز میگردد. 

و خانمش قصر سفید را ترک  »دونالد ترمپ«  جدید که نشان میداد  در روز تحلیف رئیس جمهور  

 خوانده میشد که:  « CNN-»سی ان انمی نمایند، در صفحۀ تلویزیون مشهور و معتبر 

جمهوری که دو بار از جانب نمایندگان ملت »امپیچ« گردید و امروز با »خفت کامل«  اولین رئیس 

 کرسی ریاست جمهوری را ترک نمود!!  
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به مقام معاونیت رئیس جمهوری ایاالت متحدۀ امریکا، وی که فرزند  ال هاریس«  ی»کام با انتخاب  

صفحۀ جدیدی از احترام    یک مهاجر سیاه پوست از امریکای التین و مادر هندوستانی است، عمالً 

به دیموکراسی در تأریخ این سرزمین باز میگردد. نامبرده خانم مؤفق و به جا رسیده بوده، قبل از  

بوده است، وی از قدرت  »سناتور ایالت کلیفورنیا«  این مقام واال، وکیل در مجلس سنای امریکا و

تحدۀ امریکا برخور دار می باشد. بعد  بیان و معلومات آفاقی عالی در امور اداره و قوانین ایاالت م 

کاندید شدن رسمی   بایدن« از  دیموکرات،    »جو  از جانب حزب  انتخاب وی  هاریس« ی»کام و    ال 

منحیث معاون از جانب کاندید مذکور معرفی گردید که باعث عکس العمل و استقبال مثبتی در جامعۀ  

 امریکا و جهان گردید. 

 

 پایان

 

 
 
 
 

 


