
    دوشنبه
   اول تیر 1394

 شماره  3385

16

   بین الملل  

تظاهرات ساکنان چارلستون 
ساکنان ش��هر چارلس��تون ایالت کارولینای جنوبی در اعتراض به قتل 
نژادپرستانه ۹ سیاه پوست در کلیس��ای تاریخی این شهر آمریکا توسط 

جوان سفیدپوست تظاهرات کردند.
 »دیالن استرم روف« جوان آمریکایی هفته گذشته با تیراندازی در یک 
کلیسای تاریخی سیاه پوستان در »چارلستون« ۹ نفر را کشت. این جوان 
۲۱ س��اله سفیدپوست بر اس��اس نفرتی که از سیاه پوستان داشته چنین 

اقدامی را مرتکب شد.
وی یک روز پس از کش��تار حاضران در کلیسای شهر چارلستون ایالت 
کارولینای جنوبی در حین فرار بازداشت شد. کشتار نژادپرستانه »روف« 
بار دیگر بحث ها درباره تبعیض نژادی در جامعه آمریکا را تش��دید کرد تا 
جایی که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور هم اذعان کرد که چنین 

حوادثی در دیگر کشورهای غربی اتفاق نمی افتد.
به گزارش آسوشیتدپرس، صدها نفر از ساکنان چارلستون در اعتراض به 
قتل نژادپرستانه ۹ سیاه پوست در خیابان های این شهر آمریکا تظاهرات 

اعتراضی برپا کردند.
حاض��ران در این تجمع اعتراضی که کاماًل مس��المت آمیز برگزار ش��د، 
ش��عارهایی از قبیل »جان س��یاهان اهمی��ت و ارزش دارد« و »ما دیگر 

نمی توانیم تحمل کنیم« سر دادند.

انتقاد اوباما از میزان قتل در آمریکا
رئی��س جمهور آمریکا در حس��اب توئیتری خود از نرخ باالی خش��ونت 
مس��لحانه در این کش��ور انتقاد کرد. باراک اوباما نوشت: ما یکدیگر را با 
اس��لحه می کشیم و نرخ این نوع کش��تار ما ۲۹7 برابر بیشتر از ژاپن، 4۹ 
درصد بیش��تر از فرانسه و 33 درصد بیشتر از اس��رائیل است. وی افزود: 
اظهار همدردی در این زمینه کافی نیست، زمان آن است که برای مبارزه 
با آن دست بکار ش��ویم. اخیراً یک جوان نژادپرست با حمله به کلیسای 
سیاه پوستان در کارولینای جنوبی ۹ تن را به قتل رساند و باراک اوباما نیز 

در بیانیه ای این اقدام نژادپرستانه را محکوم کرد.
از سوی دیگر ش��هرهای مختلف آمریکا طی سال اخیر شاهد تظاهرات 
مردم��ی علیه رفتاره��ای تبعی��ض آمیز پلیس این کش��ور نس��بت به 
سیاه پوستان بود. به دلیل قدرت و نفوذ باالی شرکت های اسلحه سازی و 
گروه های متنفذ در آمریکا که غالبًا طرفدار حزب جمهوری خواه هستند 
بحث درباره محدود کردن قانون حمل س��الح همواره بس��یار جنجالی 

بوده است.

نژاد پستی در آمریکا 
نهادینه شده است 

پس از تیراندازی در کلیس��ای س��یاه پوس��تان در کارولین��ای جنوبی، 
نامزد دموک��رات انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا خواس��تار اعمال 
محدودیت های جدیدی در قوانین حمل اسلحه در این کشور شده است.

به گزارش »هیل« وبس��ایت کنگ��ره آمریکا، هی��الری کلینتون نامزد 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲0۱6 میالدی ضمن اش��اره به تیراندازی 
اخیر در کلیسای سیاه پوستان در منطقه چارلستون در کارولینای جنوبی 

خواستار اصالح قوانین اسلحه در آمریکا شد.
هیالری کلینتون همچنین خواس��تار یک گفتگ��وی ملی در خصوص 
روابط نژادی در آمریکا ش��د و گفت: هنوز نژادپرس��تی نهادینه شده در 

آمریکا وجود دارد. 
چگونه ما به عنوان یک ملت هنوز اجازه می دهیم که اس��لحه در دستان 
کس��انی باشد که قلب های آن ها پر از نفرت است؟ شما نمی توانید شاهد 
کش��تار پس از کشتار باشید و به نتیجه ای که باراک اوباما رئیس جمهور 
آمریکا رس��یده، نرسیده باش��ید: ما باید با این چالش با فوریت و قاطعیت 

برخورد کنیم.
کلینتون در ادامه گفت: من از ادامه مبارزه برای اصالح در قوانین کنترل 
اس��لحه هراسی ندارم. بار دیگر شاهد اجس��ادی هستیم که در کلیسای 
سیاه پوستان کشته شدند. آمریکا راهی طوالنی برای مقابله با چالش های 

نژادی دارد و این مقابله هنوز به پایان نرسیده است.
وی به طرح پیشنهادی دو سناتور آمریکایی برای اصالح قوانین کنترل 
اسلحه اش��اره کرد که پس از تیراندازی مرگبار در دبستان نیوتاون ارائه 

شده بود ولی به تصویب نرسید.

مانیفست نژادپرستانه!
جوان سفیدپوست آمریکایی که ۹ سیاه پوس��ت را در کلیسایی به گلوله 
بست، پیش تر از عقاید شدیداً نژادپرستانه خود علیه اقلیت های ساکن در 

آمریکا به صورت علنی سخن گفته بود.
مقام��ات آمریکایی   عنوان داش��تند که فرد متهم به قت��ل ۹ آمریکایی 
آفریقایی تبار در کلیسای شهر چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی یک 
مانیفست نژادپرستانه در مورد هدف قرار دادن سیاه پوستان، یهودیان و 
اس��پانیایی تبارها را روی وبگاه خود منتش��ر کرده است، مانیفستی الهام 
گرفته از ایده برتری سفیدپوستان که احتمااًل بیانگر علت این تیراندازی 

و قتل سیاه پوستان است.
این بیانیه طوالنی، که سرش��ار از توصیفاتی نژادپرستانه از سیاه پوستان 
و دیگران است حاوی این نتیجه گیری است که »یک نفر باید شجاعت 
اجرای آن در دنیای واقعی را داش��ته باش��د، و من حدس می زنم که این 

فرد من باشم«. 
در قسمتی از بخش پایانی این مانیفست تحت عنوان »یک توضیح« آمده 
است: »من گزینه دیگری ندارم، من در موقعیتی نیستم که به تنهایی به 
گتو رفته و مبارزه کنم. من چارلستون را انتخاب کردم زیرا تاریخی ترین 
شهر در ایالت من است، و در یک زمان دارای باالترین نسبت سیاه پوستان 

به سفیدپوستان در کشور بود«.
مقامات انتظامی می گوین��د که این وبگاه متعلق به دیالن رووف، جوان 
۲۱ ساله ای اس��ت که متهم است چهارشنبه گذشته، ۹ تن را طی مراسم 
قرائت انجیل در کلیسای تاریخی اِمانوئل چارلستون به قتل رسانده است، 
وبگاهی که بازتاب دیدگاه های وی است. این وبگاه همچنین شامل 60 

عکس است که اغلب آن ها تصاویر رووف هستند.
به گفته یک مق��ام انتظامی، دامنه این وب��گاه روز ۹ فوریه به نام رووف 
ثبت شده است. یک مقام دیگر پلیس آمریکا گفت محتوای موجود روی 
وبگاه آخرین مرتبه عصر چهارش��نبه و تنها س��اعاتی پی��ش از حمله به 
کلیسا تغییر داده شده است. در پاراگراف یکی مانده به آخر این مانیفست 
آمده اس��ت: »متأسفانه در زمان نوشتن، من عجله بسیاری دارم و برخی 
از بهترین افکارم، در واقع بس��یاری از آن ها، جا مانده و برای همیش��ه از 

دست رفته است«. 
به نوش��ته واشنگتن پست، بخش اعظم یاوه سرایی های وی که در قالب 
زبانی پیچیده ای بیان شده است، اگر از س��وی رووف نوشته شده باشد، 
کسی که در سال اول دبیرستان ترک تحصیل کرده است، نشان دهنده 
نفرت عمیق وی نسبت به اقلیت ها - خاصه سیاه پوستان - و باور عمیق 

وی به تصورات قالبی نژادپرستانه است.

بازتاب 

آمریکا غرق در سیل نژادپرستی 
چهارشنبه گذشته زمانی که جوان 

ثمانه اکوان
 گروه بین الملل 

  
۲۱ ساله س��فید پوس��ت به نام 
»دی��الن روف« وارد کلیس��ای 
چارلستون شد، درسی تاریخی را 
به مردم آمریکا و کسانی که نمی خواهند تاریخ این کشور را قبول کنند، داد. 
درس اصلی که در کلیسای چارلستون- کلیسای ساخته شده توسط یکی 
از مبارزان نژادپرستی به نام »دنمارک وسی« در سال ۱8۲۲ ساخته شد 
– به مردم آمریکا یادآوری شد ،این بود: تاریخچه نژادپرستی آمریکا مربوط 
به گذشته نیست، تمام نشده و نخواهد شد. این مسئله هنوز هم در جامعه 
آمریکا وجود دارد و درمیان مردم به زیست خود ادامه داده است. چیزی که 
مردم آمریکا فکر می کنند س��ال ها پیش از بین رفته و نابود شده است، 

همچنان به صورت هیوالیی بد شکل در آمریکا زندگی می کند. 
در سال های اخیر، به خصوص در طول سالیانی که باراک اوباما کاخ سفید 
را اشغال کرده است، تحقیقات و تامالت ارزشمندی در این باره انجام شده 
است که نشان می دهد سیاست های ایاالت متحده همچنان توسط قوانین 
»جیم کرو«، برده دار بزرگ و حقوق دانی که قانون های برده داری را در 
جنوب آمریکا رسمی کرد، اداره می شود.  در طول تاریخ ایاالت متحده، 
نژادپرستی شمایل جدیدی پیدا کرده است اما قوانین همان قوانین قبلی 
هس��تند و طرز تفکر برخی از مردم آمریکا، همان طرز تفکری است که 
در اوج دوران برده داری در این کشور وجود داشته است. نژادپرستی هم 
اینک مانیفس��ت جدیدی پیدا کرده است. می توان این قوانین را فروش 
امالک و ساختمان به سیاه پوستان، نرخ بهره و ربا در بین اصناف مختلف، 
و همچنین تبعیض ش��غلی و حتی نحوه بازداش��ت و اعم��ال قانون بر 
سیاه پوستان و سفیدپوستان مشاهده کرد.  همیشه حسی در بین جمعیت 
موجود در ایاالت متحده و قانون گذاران وجود داشته است که به مردم القا 
می کرده این کشور به سوی بهتر شدن و پیشرفت در زمینه مسایل مربوط 
به نژاد پیش می رود. این حس اما در روزهایی مانند چهارشنبه و پنجشنبه 
گذشته به شدت زیر سؤال رفته است. اتفاقاتی مانند کشتن سیاه پوستان 
در کلیسای چارلستون به ما یادآوری می کند که این تبعیض همچنان در 

جامعه آمریکایی وجود دارد و هیچ گاه از بین نرفته است. 
عالوه بر اینکه تعصب و تبعیض نژادی به اشکال مختلف در این جامعه 
رسوخ کرده است، باید به این مسئله اعتراف کنیم که در جامعه ای زندگی 
می کنیم که هر روز در حال شکل دادن به نوع جدیدی از نژاد پرستی است. 
باید اعتراف کرد که ما هنوز از نژاد پرس��تی، جنایت و اعمال غیر انسانی 
و نفرت گذشته فاصله نگرفته ایم. ما هنوز هم داریم این اعمال را انجام 
می دهیم و بعد در گزارش های سیاسی و اجتماعی به شدت این اعمال را 

نفی می کنیم و نمی خواهیم ماهیت اصلی این اقدامات را بپذیریم. گناه اول 
و تعریف شده واقعی جامعه آمریکایی همین مسئله است؛ تبعیض نژادی.  
حادثه ش��ب چهارشنبه در کلیسای چارلس��تون، ماهیتی مشابه حادثه 
بمب گذاری در کلیس��ای بیرمن��گام در س��ال ۱۹63 دارد که منجر به 
کشته شدن چهار کودک شد. شاید شکل این حوادث با هم متفاوت باشد 
اما ماهیت اصلی آن ها یکی است: جنایت در زمان و مکانی متفاوت اما به 
شکل کشته شدن افراد بی گناه در جامعه آمریکایی اجرایی شده است. 
همه این افراد هنگام دعا کشته شده اند چرا که نژادشان با نژاد سفید پوستان 

آمریکا متفاوت بود. 
بس��یاری از اوقات جامعه آمریکایی به این ح��وادث به عنوان حوادثی از 
نژاد پرستی های قدیمی و وحشتناک یاد می کند ما این حوادث را در حالی 
یادآوری می کنیم که احساس می کنیم فاصله ای بسیار زیاد با آن داریم. 
اما اگر تنها کمی به عقب برگردیم و خاطرات نس��ل قدیم آمریکایی ها 
را مرور کنیم می توانیم نش��انه هایی از این نزدیکی را به وضوح ببینیم. 
سگ های پلیس دقیقاً همان گونه به انسان های بی گناه حمله می کنند که 
در گذشته بوده اند، تنها تفاوت این است که نسل جدید آمریکا نمی تواند 
این اقدامات وحشتناک را به یاد بیاورد و از آن جلوگیری کند. پدر بزرگ ها 

و مادربزرگ های ما با این وجود خاطرات فراوانی از این نوع حوادث دارند 
زمانی که به وسیله پلیس به دالیل واهی بازداشت می شدند، با آن ها در 
جامعه بد رفتاری می شد، حقوق کمتری نسبت به سفید پوستان داشتند و در 
مقام های شغلی نیز جای ارتقای شغلی نداشتند، به وضوح به یاد می آورند 
که شاید زمان جلو رفته باشد اما ماهیت افکار و رفتار های تبعیض نژادی 
هیچ گاه از بین نرفته است. در آن زمان نیز اجداد ما در حالی به تظاهرات 
مسالمت آمیز می رفتند که بعد از آن، پلیس با سگ های آموزش دیده و 
فشار آب زیاد توسط ماشین های آتش نشانی به استقبال از آن ها می رفت. 
از آن ها با همان گازهای اشک آوری در تظاهرات ها پذیرایی می شد که 
هم اینک بسیاری از سیاه پوستان در نقاط مختلف آمریکا و به خصوص 
فرگوسن ان را در سال ۲0۱5 تجربه کردند. در این مورد حتی اگر به افراد 
کم سن و سال تر هم مراجعه کنیم، می توانیم نمونه های زیادی مانند جان 
لوییس، یکی از مبارزان تبعیض نژادی که هم اکنون به عنوان نماینده 

جمهوری خواه در کنگره فعالیت می کند، ببینیم. 
از این نوع حوادث در طول دوران تاریخ معاصر آمریکا می توان به وفور یاد 
کرد. از زمانی که پلیس سفید پوست، یک دختر ۱6 ساله سیاه پوست را 
در شهر »مک کینی« تگزاس به زمین پرت کرده و بعد از یک مهمانی او 

را بازداشت کرد، مدت زمان زیادی نمی گذرد. در اوهایو هر روز می توان 
درگیری پلیس سفید پوست با نوجوانان سیاه پست را مشاهده کرد. این 
داستان، داستان پلیس و نوجوانان بزهکار نبود، داستان پلیس سفید پوست 
و نوجوانان سیاه پوستی بود که بعد از یک مهمانی به شدت مورد آزار قرار 
گرفتند و در وحشت و ترس فریاد می زدند. هنوز هم محل های ورزشی 
و به خصوص استخرها، محل های امنی برای سفید پوستان هستند که 
به مس��ایل تبعیض نژادی بیشتر از پیش دامن بزنند. برای سیاه پوستان 
آمریکایی این مسئله، مسئله ای قدیمی و تاریخی نیست بلکه ماجرایی 
است که در دوران معاصر نیز به وفور در جامعه آمریکایی مشاهده می شود. 
تمام این ها در دوران معاصر و بعد از پایان یافتن قانون برده داری در ایاالت 

متحده اتفاق افتاده اند. 
زمانی که »ایمت تیل«، نوجوان ۱4 ساله سیاه پوست در »می سی سی پی« 
در سال ۱۹63 تنها به خاطر صحبت کردن با یک خانم سفیدپوست، کشته 
شد می توانیم چهره اش را زمانی که در تابوت قرار داشت به یاد بیاوریم. 
مادرش اصرار داش��ت که دنیا باید این حوادث را در آمریکا ببیند و ببیند 

که چطور به دلیل رنگ پوست، این نوجوان ۱4 ساله کشته شده است. 
بسیاری بر این عقیده بودند خانواده ایمت برای معروف شدن اقدامات خود 
را رس��انه ای می کنند و از ستم به سیاه پوستان در جامعه آمریکایی حرف 
می زنند اما اگر در همان زمان به این مادران و پدران و خانواده ها رسیدگی 
می شد، حاال دیگر شاهد سخنرانی و فریادها و اشک های مادران سیاه پوست 
نبودیم که فرزندانشان در فرگوسن و چارلستون و دیگر شهرهای آمریکایی 
توسط پلیس و یا سفید پوستان نژادپرست کشته می شوند. نمونه هایی از این 
دست طی دوران اخیر به وفور دیده می شوند : »اریک گارنر« توسط پلیس 
سفید پوست به قتل می رسد، »والتر اسکات«، از پشت سر مورد اصابت گلوله 
پلیس قرار می گیرد و »فردی گری« با وجود اینکه فریاد می زند »نمی توانم 
نفس بکشم«، توسط پلیس کشته می شود. »تامیر رایس« زمانی که توسط 
پلیس کشته شد، تنها ۱۲ سال داشت. همه این حوادث نشان می دهد که 
تاریخ گذشته آمریکا مانند بومرنگی دارد به گذشته باز می گردد. اما این بار 
دیگر رسانه ها از تبعیض نژادی و نژادپرستی نمی گویند. آن ها این روزها همه 
این حوادث را اتفاقی می دانند. این جمله، تنها نظری ساده و بدبینانه نسبت 
به وقایع کنونی در آمریکا نیست، واقعیتی است که هر روز در مقابل چشمان 
ما تکرار می شود. این مسئله نشان می دهد که ما از مسایل مربوط به نژاد 
پرستی رد نشده ایم، از تاریخ عبور نکرده ایم و نسبت به گذشته انسان های 
بهتری نشده ایم. شرم تبعیض نژادی و کشتن سیاه پوستان مانند سیلی است 

که هر گز در آمریکا فروکش نکرده است.   
ربکا تریزر-  نشریه نیو رپابلیک

قاتالن آمریکایی و قانون اسلحه 
یک روز بعد از کش��تار ۹ س��یاه پوس��ت در کلیس��ای 
چارلستون، مردم به عزاداری برای قربانیان پرداختند. 
عزاداران و خانواده های قربانیان دیگر در این روز به فکر 
اندیشه های نژادپرستانه قاتل نبودند و در گفت و گو با 
رس��انه ها تنها یک خواس��ته از دولت داشتند : »کشتار 

دیگر بس است!« 
آن ها بیان کردند که »نفرت بس است«، »خشونت بس 
است«، »اسلحه و خرید سالح بس است«، باید کاری در 

این زمینه انجام داد. 
جوان سفیدپوس��تی که اقدام به کش��تن سیاه پوستان 
در کلیس��ای تاریخی چارلس��تون کرده بود، در آن روز 
به صورت مخفیانه وارد کلیس��ا شده، در ردیف دعا قرار 
گرفته و بعد از یک س��اعت، اقدام به گش��ودن آتش به 
سمت مردم کرد. او در جلسه دادگاه که روز جمعه برای 
رسیدگی به جرمش برگزار شد، گفت : »باید این کار را 
انجام می دادم. ش��ما با سفید پوستان ازدواج می کنید و 
به زنان ما تجاوز می کنید و تمام کشورمان را گرفته اید. 

باید از اینجا بروید.« 
در س��ال های اخیر آمریکا از این گونه کشتارها زیاد به 
خود دیده اس��ت. اکثر این قتل ها به وس��یله جوانان و 
مردانی ترتیب داده شده که از نظر روانی، سالم نبوده و 
در عین حال، دسترسیشان به اسلحه آسان بوده است. 
از س��ال ۲0۱۲ تاریخ آمریکا ش��اهد قتل های بسیاری 
بوده است. از این قتل به کشتاری دیگر، از کشتاری به 
کشتار دیگر. ده ها نفر از مردم در سینمایی در کلورادو، 
در حین تماش��ای فیلم »بت من« به رگبار گلوله بسته 
شدند.  رگبار گلوله در خارج از یک معبد در ویسکانسین 

باعث کشته ش��دن ده ها نفر شد و ۲0 جوان به همراه 6 
بزرگ س��ال جان خود را در حادثه مدرسه »نیوتاون« از 

دست دادند. 
در چارلس��تون، ۹ قربانی در فاصله سنی بین ۲6 تا 87 
سال، کش��ته ش��دند. در میان آن ها تعدادی کتابدار و 
کشیش بودند. یکی از آن ها »کلمنتا پینکی« سیاستمدار 

و رهبر گروه حقوق بشری سیاه پوستان بود.  
اوباما رییس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در واکنش به 
این حادثه به گفتن این مسئله بسنده کرد که »یک بار 
دیگر جان انسان های بی گناه گرفته شد چراکه کسی 
دسترسی آسانی به سالح داشت. او از این مسئله اظهار 
تأسف کرد که سیاستمداران آمریکایی امکان رسیدن 
به هر راه حلی را با رد کردن طرح محدودیت دسترسی 

به سالح در آمریکا از دولت گرفته اند.« 
گرچه اوباما از هم��ان ابتدای ریاس��ت جمهوریش به 
دنبال به وجود آوردن تغییراتی در قوانین حمل س��الح 
در آمریکا بود اما حقیقت تلخ در این باره این اس��ت که 
اقدامات اوباما نمی تواند تفاوت چندانی در نرخ مرگ و 
میر در اثر شلیک گلوله از سالح های آمریکایی را بگیرد. 
ممنوعیت اس��تفاده از تفنگ های بزرگ و دو لول های 
قوی تا کنون نتوانسته جلوی دسترس��ی افراد به سایر 
سالح های کش��نده را بگیرد. متهم در حادثه کلیسای 
چارلستون از تفنگ دستی اس��تفاده می کرده که بارها 
هم آن را با خشاب پر کرده است. بسیاری از تحلیل گران 
بر این عقیده اند با توجه به مخالفت جمهوری خواهان و 
بسیاری از ایالت های آمریکا با ممنوعیت حمل سالح و 
امکان ورشکسته شدن کارخانه های بزرگ اسلحه سازی 

در پی این قانون، دول��ت اوباما تنها یک راهکار در این 
میان در دس��ترس دارد؛ اینکه از مردم بخواهد از پلیس 
محلی بخواهند ک��ه خانواده های مش��کوک و دارای 
مش��کالت روانی نتوانند در خانه س��الح داشته باشند. 
اما این مسئله نیز به نظر می رسد نتواند راه حلی درست 
در این زمینه باشد چرا که در ماجرای چارلستون، گفته 
شده که پدر متهم، در ماه آوریل سال جاری میالدی این 

اسلحه را به عنوان هدیه تولد به او داده است! 
شاید نتوان جلوی خرید اسلحه را در آمریکا گرفت اما می توان 
جلوی خشونت های قومی و مذهبی و یا نژادی را گرفت. در 
حوادث اخیر در آمریکا سیاه پوستان بسیاری بدون دلیل و بی 
گناه توسط پلیس کشته شده اند و این فضای نا امنی و تردید 
را در جامعه ایجاد کرده است. به همین دلیل بسیاری از سیاه 
پوستان به این نتیجه رسیده اند که بعد از گذشت نزدیک به 
50 س��ال از آخرین زمانی که حقوق شهروندی در آمریکا 
به تصویب رسید، آن ها همچنان در معرض تهاجم سفید 
پوستان هستند. آن ها اعتقاد دارند که هنوز هم جان سیاهان 
برای دولت و کل امریکا اهمیتی ندارد. بسیاری دیگر نیز بر 
این باورند که حداقل جان سیاه پوستان به اندازه سفید پوستان 

اهمیت ندارد. 
شاید بتوان در این زمینه به قدرت رسیدن اوباما به عنوان 
یک س��یاه پوس��ت را عامل ایجاد نفرت جدید در بین 
سفید پوستان و سیاه پوستان دید. در هر صورت کسی که 
برای خانواده سیاهان قربانی شده، پیام تسلیت فرستاد، 
خود یک سیاه پوس��ت بود. اما باید به شیوه دیگری به 
این ماجرا نگاه کرد. رییس جمهور سیاه پوست خواستار 
محاکمه قاتل ش��د و سیاه پوس��تان و سفید پوستان در 

کنگره به شدت با این اقدام مخالفت کردند و به دستور 
ریاس��ت دادگس��تری آمریکا و همچنی��ن پلیس های 

سفید پوست، این فرد بازداشت شده و به دادگاه رفت. 
شاید از این طریق بتوان گفت که آمریکا، دیگر آمریکای 
سال ۱۹63 نیس��ت اما اگر رییس جمهور سیاه پوست 
نبود، ای��ن اتفاقات رخ می داد؟ در س��ال ۱۹63 کندی 
رییس جمه��ور وقت آمریکا در قبال مس��ئله کش��تار 
کودکان س��یاه پوس��ت در بیرمنگام، از م��ردم آمریکا 
خواست که بیدار شوند و حقیقت تبعیض نژاد و خشونت 
و نفرت را دریابند تا آمریکا دیگر ش��اهد چنین حوادثی 

نباشد. ماجرای جالب در این دو مسئله، این است که هر 
دو رییس جمهور نتوانسته اند دقیقاً به مردم پاسخ دهند 
که از این پس باید چگونه با مواردی نظیر این مس��ئله 
برخورد کنند و ریشه این اقدامات نفرت انگیز کجاست. 
س��اختار سیاس��ی آمریکا این روزها به شدت با مسئله 
بی عدالتی درگیر است. شاید بهتر باشد اوباما و جانشینان 
بعدی اش از هم اینک به این فکر باش��ند که غیر از سر 
و صدا و تبلیغات برای گرفتن اسلحه از دست مردم، به 
طریقی نفرت نژادی و بی عدالتی موجود را حل کنند.  

* هیئت سردبیری »روزنامه یو اس ای تودی« 
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