چگونه «خاک سیاه» آبروی «کاخ سفید» را برد؟!

جرقهی جور ج

علیرضا مرادبیگی :انسان معاصر بسیار در گیر و دار
رنگهاست .رنگها گاهی اوقات سرنوشت یک جامعه
را عوض میکنند .این بار هم همین رنگها دستاویزی
ش��دهاند برای اعتراض ب��ه همهچیز ی��ک حکومت
سرمایهداری به نام منحوس آمریکا -بخوانید غرب-
که رفتهرفته باید برای نفسهایش ش��مارش معکوس رفت! الحمدهلل!
«مجسمهی آزادی» اگر روح داشت و اگر ارزنی هم شرف ،یقینا گریبان
امثال اوباما (جالد س��یاه) و ترامپ (جالد سفید) را میچسبید! آمریکا
مشکل سیستماتیک دارد؛ ذاتش مشکل دارد و ابدا اینگونه نیست که
با آمد و ش��د این و آن ،فراموش کنیم این تمدن بیریشه چگونه مثل
دولت جعلی اسرائیل ،روی خاک و خون ساکنین اصلی قارهی نوظهور
بنیان نهاده شد! باالخره تمدنی که با نژادپرستی و قتل عام سیاهپوستان
بیگناه آغاز شود ،مطمئنا روزی باطن خود را به همان پلیدی که هست
نش��ان خواهد داد ،نه آنجور که #هالیوود به ضرب زر و زور و تزویر به
خورد خلقاهلل میدهد! این وسط ،قتل جورج فلوید مانند جرقهای بود
که دریایی از بنزین انتظارش را میکشید .جرقه زده شد و آتش اعتراض
مردم آمریکا و جایجای جهان ،س��رتاپای خوی نژادپرست و حریص
سیاستمداران و بزرگان نظام سرمایهداری آمریکا را خاکستر کرد .واقع
امر آن اس��ت که در جهان معاصر ،هزاران نفر مانند جورج فلوید -خواه
سیاه و خواه س��فید اما در هر حال از نوع انسان -زیر چرخهای ماشین
نژادپرستی و امپریالیستی غرب ،طی سالهای متمادی کشته شدهاند
و جورج فلوید تنها یکی از این قربانیهاست که به حکم و حکمت خدا
جریانساز شده است؛ و خداوند چه زیبا به یکباره همه چیز را نمایان

میکند .آری! جورج فلوید بهانهای ش��د تا تمام م��ردم جهان بیش از و برجس��ته یا به قول امروزیها بلد میکنند .قطعا پلیس هر کشوری
پیش بدانند و به یاد آورند که دولت تروریستپرور ،جالد و قاتل آمریکا اقدامات غیرقابل دفاع��ی دارد لیکن آمریکا این روزه��ا نهفقط تقاص
چه بر س��ر دنیا و مردم��ش آورده .این همان دولت فریبکاری اس��ت خون جورج فلوید را پس میدهد بلکه مش��غول پس دادن تقاص یک
که چیزی جز پول و ق��درت برایش اهمیتی ندارد .عی��ن آب خوردن عمر شرارت و شیطنت و دنائت و رذالت در تمام طول حیات خویش و
علیه تمام بشریت این سالیان ماضی است.
هیروش��یما و ناکازاکی را با خاک یکسان
معاالسف غربزدههای ناراحت ،جوری قتل
میکن��د؛ عین آب خ��وردن در هر جا که
جورج فلوید را تحلیل میکنند که تو گویی
دلش بخواهد جنگافروزی میکند؛ عین
این فقره ،تنها جرم حکومت آمریکا در قرون
آب خوردن دولتهای قانونی را برمیدارد
اخیر بوده است! جهانیان اما نگاه غربزدگان
و در کشورها کودتاهایی از جنس کودتای
را ندارند و دیگر به خوبی متوجه ذات زشت
 ۲۸مرداد راه میاندازد؛ عین آب خوردن
ترامپ و پیشینیانش ش��دهاند .دنیا با نگاه
به قاتل بیگناهترین مردمان روی آسمان
به جورج فلوید ،تنها او را نمیبیند؛ دریایی
خلیج همیش��ه ف��ارس ،مدال ش��جاعت
از خون دیگر بیگناهانی را نیز میبیند که
میدهد؛ عی��ن آب خوردن از ص��دام و از
قطع�ا پلیس ه�ر کش�وری اقدامات
توس��ط یانکیهای گاوچ��ران ،بیرحمانه
هر جنایتکار دیگ��ری حمایت میکند
غیرقاب�ل دفاع�ی دارد لیکن آمریکا
کش��ته ش��دهاند .پس باید به جورج فلوید،
و ش��گفتا! با وجود این فهرس��ت بلندباال
این روزها نهفقط تقاص خون فلوید را
نه صرفا به عنوان یک مقتول سیاهپوس��ت
از وحش��یگری و تجاوز و ت��رور ،خود را
پس میدهد بلکه مش�غول پس دادن
بلکه به عن��وان «بهانهای برای ش��روع یک
س��مبل دفاع از حق و حق��وق ابنای آدم
تقاصیکعمرشرارتوشیطنتدرتمام
جنبش» نگاه کنیم؛ جنبش نترس��یدن...
نیز میخواند! ناظر بر همین جنایتهای
طول حیات خویش و علیه تمام بشریت
نترس��یدن از ابهت صدالبته پوش��الی نظام
رنگارنگ است که هرگز قتل جورج فلوید
این س�الیان ماضی اس�ت .معاالسف
لیبرالس��رمایهداری با آن رزومهی لعنتی!
با هیچ رخداد معاصر دیگری از این جنس،
غربزدهه�ای ناراح�ت ،جوری قتل
حتی با این ف��رض که هنوز ه��م آمریکا را
قابل قیاس نیست و دقیقا از ورای همین
جورج را تحلی�ل میکنند که تو گویی
«کدخدا» بخوانیم ،ب��از هم ماجرای جورج
لیست ناتمام از جالدی و خونریزی است
فلوید نشان داد که تبعیض ،رنگپرستی و
که جهانیان ،خون ج��ورج فلوید را بزرگ
اینفقره،تنهاجرمحکومتآمریکاست

کارنامهای بیمثال در انواع و اقسام جرم و جنایت و جنگ و ناامنی چگونه
مثل موریانهای سیریناپذیر به جان پایههای سست و لرزان کاخ روسیاه
سفید افتاده و ایاالت نه چندان متحده را در موضع بیآبرویی قرار داده.
جورج فلوید پدیدهای اس��ت که به لطف خداوند منان موجب بیداری
انس��انها به خصوص مردم خود آمریکا شده اس��ت .دیگر تمام جهان
از غرب و شرق گرفته تا ش��مال و جنوب به چشم دیگری به این تمدن
ظاهرفریب نگاه میکنند .شاید خیلیها بگویند« :این جریان هم تمام
میشود» یا «کشور و تفکری به این قدرتمندی با قیامی به این شکل
از پا در نمیآید» اما باید به این نکته هم توجه کرد که دیگر تابوی قیام
برای مردم آمریکا و بلکه مردم سراسر جهان علیه تروریسم دولتی آمریکا
شکسته شده اس��ت .این مردم دیگر از فریاد کشیدن بر سر ناعدالتی و
نابرابری نمیترسند و این یک دس��تاورد بزرگ است که خونبهایش
افرادی همچون جورج فلوی د هس��تند .بدا به حال کس��انی که کعبهی
آمالشان دولتی است که بدتر از عصر بربریت ،هنوز هم آدمها را بسته به
رنگ پوستشان طبقهبندی میکنند! و بدا به حال کسانی که آمریکا را
با وجود این همه جنایت علیه بشریت -که جورج فلوید با این همه ظهور
و بروز قطعا در میانشان گم است! -همچنان مظهر دفاع از حقوقبشر
میخوانند! بالشک حال ناخوش این روزهای «غربزدهها» و به عبارت
اصح «غربپرستها» از تماشای تابس��تان داااااغ آمریکا ،خود سندی
محکم بر وخامت اوضاع پایتخت تمدن غرب اس��ت .تاریخ نشان داده
است؛ عدالت همیشه پیروز خواه د شد اما این پیروزی صبر میخواهد و
استقامت .به امید روزی که اصالت رنگها از بین برود و عدالت سرتاسر
زمین را در بر بگیرد انشاءاهلل...
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