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    اری بسيار خوبک
  

  
  

بينم که چگونه يک سياستمدار حريف سياسی خود را به  شنوم و يا می خوانم و يا می اغلب اوقات وقتی می 

با اين کار بايد فرد مورد نظر به نحوی . شوم دھد، مشعوف می متھم ساخته و مورد انتقاد قرار می» یئگرا افراط«

ولی بدون وجود سياستمداران به . زوی گرددھای سياسی من نمايش داده شده و در مجادله» غيرعادی«و » عوضی«

ھای بيابان   چگونه بود؟ تعداد آنان در روند اين تاريخ مانند تعداد کرکسامريکا ۀاصطالح افراطی تاريخ اياالت متحد

بدون وجود اين افراطيون که حاضر بودند مسلحانه عليه تاج و تخت سلطنتی بريتانيا به پا خيزند و . بسيار زياد بود

ًی بيرون افکنند اين ملت نوين چگونه قادر بود اساسا به وجود آيد؟ در اين ئامريکاھای  وھای نظامی آنان را از کلنینير

  .ھای فئودال پرقدرت سلطنتی قرار داشت  دودمانۀاروپا ھنوز زير سلط) ١٨قرن (دوران 

اه بودند که با حرارت به مخالفت خو ھواداران حزب جمھوری  )١٨۶۵ تا ١٨۶١ (امريکاھای داخلی  پس از پايان جنگ 

 آورده شده بودند به عنوان شھروند افريقا ۀاين افراطيون مبارزه کردند تا بردگانی که از قار. داری پرداختند با برده

 نامحدود نژاد سفيد ۀعکس با آن مخالفت و برای سلط هھا ب ولی دمکرات. ی شناخته شده و حق رأی پيدا کنندئامريکا

بدون وجود حزب دمکرات سازمان تروريستی و نژادپرست کو کالکس کالن قادر نبود ترس و . ودندنم مبارزه می

ھای جامعه يعنی آزادی عليه شاه  آل لذا در اين دوران باز اين افراطيون بودند که برای ايده. وحشت بر جامعه حاکم سازد

  .کردند داری مبارزه می و قيصر و برای پايان بخشيدن به برده
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خواه که خود را برای پست رياست جمھوری نامزد کرده بود، خط را  جمھوری» ِراثرفورد ھايس «١٨٧٧ال در س

دار جنوب اياالت متحده  ھای برده پوستان در ايالت پوست در شمال کشور و سياه خواھان سياه عوض کرد و به جمھوری

ھا و خودمختاری  ط را برای صعود دمکراتداری شراي اين چرخش سياسی افراطيون پرشور مخالف برده. خيانت کرد

 بر اياالت جنوبی کنفدراسيون پيروز شده بود، جنوب را ١٨۶۵ارتش اياالت شمالی که در سال . سياسی آنان فراھم آورد

گری   ًظاھرا افراط. پناه آنجا را به دست ترور سفيد سپرد پوستان بی ترک کرد و پالنتاژھای وسيع با تعداد زيادی از سياه

  .ی به مرزھای خود رسيده بودئامريکاشھروندان صادق 

يروھای افراطی پديد آمدند که در شمال و جنوب کشور پوست ن  سياهۀشد  از درون مردم سرکوب١٩۶٠ ۀھای دھ در سال

تاريخ پيش از آن نشان داده بود و اين بار نيز اين مبارزه با . خواھانه خويش را آغاز کردند  آزادیۀمصممانه مبارز

افراطيون . رو گرديد شدند، روبه خواھان رھبری می  که اغلب از طرف جمھوریامريکا ۀخيانت نيروھای سياسی جامع

و ھزاران مبارز ديگر » ی پرسی نيوتونئھيو«مترقی چون کشيش مارتين لوتر کينگ جونيور و يا مالکم ايکس و يا 

  . نمودندپوستان مبارزه کردند و افراطيون ديگری برای پايان بخشيدن به جنگ ويتنام مبارزه برای آزادی سياه

ی از ھر نوع سرکوب ئھا پيش برای رھا ھا از مدت بیھا و انقال آموزيم؟ افراطی چه که گفته شد، چه چيز می از آن 

  .مبارزه کرده اند و تا آنجا که من تجربه کرده ام، اين کار، کار بسيار خوبی بوده است
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