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 یبھروز وفادار

  ٢٠٢١ جون ٠۴

  
 امريکا کشتار تولسا؛ دردی صد ساله در قلب رنگين پوستان

 

کردند روزی توسط نسلی سفيدپوست در سرزمين مادری خود  ، ساکنان بومی آن ھرگز تصور نمیامريکا ۀبا کشف قار

در اوکالھاما )١٩٢١( نژادپرستانه قرار گيرند اما کشتاری شبيه نسل کشی که يک قرن پيش درشھر تولسا ۀتحت سلط

 . ايجاد کردامريکا صاحبان اصلی عليه رنگين پوستان بومی رخ داد، دردی فراموش ناشدنی در قلب

، از لحاظ جمعيتی، در حال انفجار و با بحران ھای امريکا اروپا که پيش از کشف شنبه ايرنا، به گزارش پنج

 بعد از آن که توسط سفيدپوستان کاامري ۀقار.  بود دست به گريبان بود، به دنبال سرزمينی جديد برای توسعه طلبی متعدد

، نسل سرخوپستان، ساکنان  تاريخیصدی برای نسلی از سفيدپوستانی شد که بنابر گواھاروپا کشف شد، مق

در مدت زمان کوتاھی از ميان برداشت و  ، قبيله و نژاد سرخپوستی را شامل می شدند۴٧که حدود را  امريکا اصلی

 تاريخ، یبنابر گواھ .ن کردند، محدود کرديي که برايشان تعئیآنھا را از سرزمين پھناوری به کنج اردوگاه ھا

 .دبردن  را ازميانامريکاسفيدپوستان درمدت زمان کوتاھی نسل سرخپوستان، بوميان اصلی سرزمين 

، نشان داد که ھرگز نسلی به غير از خود را بر نمی تابد، آنچنان که بردگان سياھپوست  تاريخیاين نسل بنابر گواھ

قرن  ۵٠ ۀرداشته شدن دوران برده داری اين روند تا دھگرفتند، حتی پس از بقرار  در رنج محنت اين قشر ئیامريکا

 .بيستم از سوی سفيدپوستان عليه آنان آشکارا ادامه داشت

 نشان داده که ھمواره مترصد جرقه ای برای از ميان برداشتن نسلی از رنگين پوستان است، تا امريکانسل سفيدپوست 

 به جنگ جھانی دوم، حس انزجار نسبت به نژاد زرد امريکاو ورود  (Pearl Harbor) »پرل ھاربر« ۀپيش از واقع
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 بدون ھيچ اغماض و ترحمی امريکا فراگير شده بود، آنچنان که رئيس جمھوری وقت ئیامريکادر ميان سفيدپوستان 

می دو شھر ھيروشيما و ناکازاکی را داد، اقدامی که نه تنھا يک جنايت جنگی عليه بشريت بود ودستور به بمباران ات

به . بر نژاد زرد در آن سوی جھان روی دادئیامريکا تاريخ اين نيز نسل کشی بودکه توسط سفيدپوستان یکه به گواھبل

 د مرتکب نسل کشی نژاد زرد شاپانج در بمباران اتمی دو شھر امريکا تاريخ، یگواھ

 

  

 نسفيدپوستا جنايت برابر در سکوت قرن يک تولسا، ۀفاجع

غير از نژاد ه  نشان داد که عطشی پايان ناپذير برای ازميان بردن ساير نژادھا بئیامريکااين نژاد از نوع سفيدپوست 

 »گرين وود«   ۀتاب ديدن برتری وال استريت نشينان سياھپوست واقع در منطق  که ئیامريکايدپوستان خود را دارد، سف

(Greenwood)  شھر تولسا (Tulsa)  طلبان ی قتل، ويرانی حاصل جنايت برتر . را نداشتندامريکادر ايالت اوکالھما

 .تکوت در برابر اين جناي؛ يک قرن س١٣٠٠ وزایج ١١-١٠ در تولسا ايالت اوکالھما امريکاسفيدپوست 

به نحوی    که پس از برداشته شدن برده داری توانسته بودند موقعيت اجتماعی خود رائیامريکاقشری از سياھپوستان 

 اعيان نشين و متنفذ ۀ گرين وود محلۀ بکشند، منطقئیامريکا سفيدپوست ۀ بخشيده و به رخ جامعءمطلوب ارتقا

تھمت تعدی يک   ت يافته بود، تنھا يک جرقه و آنھم بود که به وال استريت سياھپوستان شھرئیامريکاسياھپوستان 

 اين محله را با تمامی ئیامريکای طلب سفيدپوست نوجوان سياھپوست به يک دختر سفيدپوست کافی بود تا اوباش برتر

 .سکنه به خاک و خون کشند و به ويرانه ای بدل سازند

پوستان عليه سياھپوستان در عصر معاصر روی داد،  که توسط سفيدامريکادرتاريخ » بدترين فاجعه و خشونت نژادی«

 مجروح و بازدداشت حدود شش ھزار سياھپوست بود، دفتر آمار ايالت اوکالھما در آنزمان شمار ٨٠٠حاصل آن حدود 

 آمار تخمينی ۀ نيز از ارائامريکا نفر اعالم کرد و صليب سرخ ٣۶کشته شدگان اين جنايت عليه سياھپوستان را تنھا 

 .متناع ورزيدخود ا
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 »ھاردينگ وارن« جمھوری رياست از قبل ماه سه فاجعه

 به طول کشيد، روی ١٣٠٠ وزایج ١١ تا ١٠ده در تولسا که به مدت دو روز از  خشونت نژادی رخ داۀدرحالی فاجع

 اين سمت را عھده دار شده بود، ١٢٩٩ وتح ١٣ امريکابيست ونھمين رئيس جمھوری » ھاردينگ. وارن جی«داد که 

 .گونه واکنشی نسبت به خشونت سفيدپوستان عليه سياھپوستان نشان نداد وی ھيچ

 رئيس جمھوری پس از ھاردينگ ھرگز مورد توجه و بازبينی قرار نگرفت، و حتی در دروس ١٧وران اين فاجعه در د

 .تاريخ مدارس نيز اشاره ای به آن نشد

 انسانی و ۀ درست پس از يک قرن سکوت نسبت به اين فاجعامريکاحال جو بايدن چھل وششمين رئيس جمھوری 

 .بشری، به آن پرداخت

 داده امريکا کشتار تولسا از سوی مقامات وقت فدرال ۀ تحقيق دربارۀ اجاز١٩٩۶ال در سال  س٧۵فاجعه ای که پس از 

اعالم شد با اين عنوان که به نظر دراين   ميالدی از سوی کميسيون ٢٠٠١ سال بعد در سال ١۵ اين تحقيقات ۀشد و نتيج

 . نفر کشته شدند٣٠٠کشتار تا 
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 دمن نظام نژادپرستی ناپذير پايان معضل و امريکا

عضل اشاره اين مناسب به صراحت به اين م  ۀدربار  ش در بخشی از سخنانامريکاچھل و ششمين رئيس جمھوری 

 .»اين شورش نبود، اين کشتار دسته جمعی بود«: کردو گفت

 اين واقعه که به مدت يکصدسال مسکوت مانده است در حساب ۀ نيز دربارامريکاکاماال ھريس معاون رئيس جمھوری 

 :توئيتر رسمی خود نوشت

يکصد سال پيش،   رونقی بود که تجاری پر ۀوال استريت سياھپوستان، يک منطق موسوم به  محله گرين وود تولسا 

، مشاغل و کليساھای آنان را کشتند و خانه گروھی برتری طلب سفيدپوست صدھا نفر از ساکنان سياھپوست اين منطقه 

 .را به آتش کشيدند

 تولسا پس از ۀفاجع  جرج فلويد در سال روز قتل وی و اکنون گرامی داشت ۀپس از استقبال کاخ سفيد از خانواد

 لۀأ چرخش در دولت بايدن نسبت به مسامريکا اکنون کارشناسان و تحليلگران مسائل داخلی  ال سکوت محض، يکصدس

 . ترديد می نگرندۀنژادپرستی را با ديد

 


