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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری
 maqalat@afghan-german.de 

  م١٢/١١/٢٠٠٨                         سيدهاشـم سـديـد
  
  

  نگرانی جامعۀ سياه پوست امريکا ازآينده اوبامه
  

بعد از پيروزی اوبامه در انتخابات رياسـت جمهوری، و آن گـاهی که قرار بود او غرض ابراز امتنان وايراد اولين 
ت پارک شهر شيـکاگو ظاهـر شود، او زن و دو سخنرانی خويش در برابر کم و بيش دو صد هزار نفر درگران

چرا؟ آيا او از يک سوء قصد ديگری . فرزندش را بعد از يک لحظۀ بسيار، بسيار کوتاه دو باره به پشت ستيژ فرستاد
  ترس داشت؟

       خانم والينتينا پاسکواله خبرنگار واشنگتن پريزم دريک مصاحبۀ که با آقای وايت يک نفر سياه پوست از اهالی  
منطقۀ درجنوب شهرشيکاگو، جائی که اوبامه بعد از آمدن از نيويارک به شهر شيکاگو در آنجا کارش " التگلدگاردن"

که تنها "... را بعنوان همآهنگ کننده امور اجتماعی سيـاهان ايـن منطقه آغاز نموده بود، به عمل آورد، مينويسد که 
از تکرار دو باره تاريخ است، و اين که رئيس ) ا وی مصاحبه نموده استشخصی کـه خانم پاسکواله ب(نگـرانی وايت 

  ." شود" ترور" جمهور منتخب امريکا 
تا جائيـکه شنيده می شود، اينگونه نگرانی، بويژه بعد از تالش چند هفته قبل سه نفر برای ترور اوبامه، و حوادث 

  .استتاريخی آنکشور، سبب ناراحتی خيلی ازسياهان امريکا شده 
  .  ، در طول نود و هشت سال چهار رئيس جمهور در اين کشـور ترور شــده است١٩٦٣ تا ١٨٦٥از 

 توسط يک سفيـد پوسـت متعصب مخالــف آزادی سياهان والغای برده داری ١٨٦٥ اپريل ١٤ابراهام لينکن، بتاريخ 
  مورد سوء قصد قرارگرفت که يک روزبعد ازآن، يعنی بتـاريخ

در زمان همين رئيس جمهور بود که .  به سبب جراحت وارده اين سوء قصـد، چشـم از جهان بسـت١٨٦٥ اپريل ١٥
اعالميه آزادی بردگان در امريکا به تصويب رسيد؛ امری که خيلی از زمينداران جنوب آن کشور را که از نيروی 

و با تمام وجود با اين اعالميــه رايگان بردگان سياه پوست در امور کشاورزی استفاده بدون قيد وبست مينمودند 
  . مخالف بودند، ناراحت ساخته و موجب جنگ داخلی آن کشور شد

شايد ابراهام ليـنکن واقعًا مخالف برده داری بوده باشد و بـه همين علـت هم جنگ شمال و جنوب يا جنگ داخلی 
د، بوقوع پيوسته باشد؛ ولی در کنار اين  ادامه يافت و باعث کشته شدن ده ها هزارنفرش١٨٦٥ تا ١٨٦١امريکا که از 

هدف انسانی ابراهام لينکن يک چيـزی را که نمی توان ناديده گرفت و آن اينست که امريکائی که به شدت در حـال 
صنعتی شـدن بود به نيروی کار درعرصه صنعت و پشت ماشين وبرای توليدات ماشينی در فابريکه ها سخت نياز 

  . بايد از جائی مهيا ميگرديدداشت و اين نيروی کار
علت ترورجيمزکارفيلد را نيز، که يک سال را به عنوان رئيس جمهور امريکا تمام نکرد، می توان در جنـگ داخلی 

 به صفت نامبرده درجريان جنگ داخلی .  امريکـا و مســئله آزادی سيــاه پوستـان بـرده جستجو نمود١٨٦٥ ـ ١٨٦١
  .جنرال در ارتش شمال عليه نيـرو های جنوب جنگيده بود

سومين رئيس جمهور امريکا، که در اثرسوء قصد يک انارشيست امريکائی، جانش را از دست داد، ويليام مک کينلی 
  .بود
 ازعلت  به قتل رسيد، و يکی١٩٦٣ نوامبر سال ٢٢کنيدی، رئيس جمهور دموکرات امريکائی که به روز . اف . جان

های قتل وی نيز موضعگيری های مثبت وی در جهت تأمين آزاديهای بيشتربرای جامعه سياه پوستان امريکا بود، 
قانون .  خدمات شايان قدر و جديی در جهت تأمين حقوق برابر سياه پوستان با سفيد پوستان امريکائی انجـام داد

و رستـورانت ها و ساير اماکــن عمومی اگر چه شش يا ممنوعيت جدا سازی نژادی در مدارس عمومی و سينما ها 
هفت سال قبل از آنکه وی برياست جمهوری برسد، تصويب شده بود، ولی تـا شروع رياست جمهوری اين رئيس 

کندی در چندين قضيـۀ کــه از اين قانون، بويژه در مدارس و دانشگاه ها، سرپيچی شده . جمهور به آن اعتنا نميشد
ستادن نيروی هـای انتظامی به دانشگاه ها و مدارس، جلو تخطی خاطيان را گرفت و زمينه تحصيل بود، با فر

کندی از حقوق مدنی سياهان و از پروسه انتــگراشن سياهان در زندگی . سيــاهان را يکجا با سفيد پوستان فراهم نمود
پشنيبانی اش از سياهان و تأمين حقوق و و در نظام اجتماعی امريکا حمايت نموده در چنـدين سخنـرانی خويــش 

  .آزادی و برابری آن ها را اعالم نمود
 سوء قصدی که به جان رؤسای جمهور امريکا تا کنون شده اسـت ـ اگر سـوء قصـد اخيربه جان خود اوبامه را ١٣از 

از اشکال، مسئلۀ سياه  سوء قصد ميشود ـ انگيزه غالـب اين سوء قصد ها، به شکلی ١٤نيز با آن ها يک جا کنيم، 
  .پوستان بوده و به شکلی با آن ها ارتباط داشته است
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  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری
 maqalat@afghan-german.de 

بعيد نيست که در ميان همين سفيد .   در صد سفيد پوستان امريکا به اوبامه رأی ندادند٥٧بر طبق آمار ارائه شده 
  ...و " زوگلش " جان ويلکس بوث ، يا " يا  " اوسوالد " پوستان 

  .  ديگری پيدا شوند
ـدوارم چنين چيزی پيش نييآيد، ولی نگرانی سيـاه پوسـتان را هم نميشـود با حوادثی که در طول تاريخ از ابراهام امي

درجهان ما به همان اندازه که انسـانان . لينکن تا رونالـد ريگـن و تا اوبامه رخ داده اسـت، بـدون پايـه و موجب خواند
غرض، يا انسانانی که به سهولت وسيله ديگران قرار ميگيرند، نيز پيدا خوب وجود دارند، انسـانان ديوانه و صاحب 

  .ميشوند
  

  پايان
  
  
  
 


