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  گیرد آمریکا صد سالگی رزا پارکز را جشن می

نامند؛ زن سیاھپوستی کھ با مقاومت در برابر تبعیض  برخی رزا پارکز را مادر آمریکای نوین می
بود، روز چھارم اگر رزا پارکز زنده  .نژادی در اتوبوس، سرمنشاء نھضتی مدنی در آمریکا شد

  .شد فوریھ صد سالھ می

ماجرای رزا پارکز و تبدیل تدریجی وی بھ نماد جنبش مدنی سیاھپوستان آمریکا، روز اول دسامبر 
داستان در شھر مونتگمری در ایالت آالباما و در زمان بازگشت رزا از سر کار روی . آغاز شد ١٩۵۵

  .داد

ھا باید  بھ مسافران سفیدپوست تعلق داشتند و سیاھپوستھا  ھای اتوبوس در آن زمان، نخستین ردیف
اگر . دادند ھا ھمیشھ کفاف مسافران سفید را نمی اما بھترین صندلی. رفتند بھ قسمت عقبی اتوبوس می

شد، باید چھار مسافر سیاھپوست بلند شده و جای  ھا پر شده بودند و مسافر سفیدی سوار می ردیف
  .ده این بودقاع. دادند خود را بھ او می
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گشت، بلیطی ده سنتی خرید، سوار اتوبوس شد و  روز ماجرا، رزا پارکز کھ از کار خیاطی بر می

سھ مرد . کمی بعد، مسافری سفیدپوست سوار اتوبوس شد، اما ردیف سفیدھا پر بود. عقب آن نشست
  .و بلند نشد سیاھپوست بھ فرمان راننده از صندلی برخاستند، اما رزا پارکز سرجای خود ماند

سال داشت، از سوی پلیس دستگیر شد و این آغازی بر یک جنبش مدنی  ۴٢رزا پارکز کھ آن زمان 
  .در راه حقوق شھروندی بود

شکنی محکوم بھ پرداخت ده دالر جریمھ و چھار دالر ھزینھ  او پس از دستگیری، بھ جرم قانون
مقاومت و اعتراض . ھای سیاھپوستان بھ کمکش آمدند اما از اینجا بھ بعد، نھادھا و سازمان .دادگاه شد

این بھ معنای . بھ این ناحقی بھ آنجا کشید کھ سیاھپوستان دست بھ بایکوت شرکت اتوبوسرانی زدند
  .ھا و زیان مالی فراوان صاحبان آنھا بود از دست رفتن سھ چھارم مسافران اتوبوس

. رفت ای بھ شمار نمی رھبر این اعتصاب، مارتین لوترکینگ بود کھ آن زمان چھره شناختھ شده
توانستند ھر کجای اتوبوس کھ  روز طول کشید و با پایان آن، دیگر سیاھان می ٣٨٢اعتصاب 

  .خواستند بنشینند می

  
ھ دلیل تھدیدھای رزا پارکز پس از ماجرای اول دسامبر، شغل خود را از دست داد و مجبور شد ب

شوھرش تا پایان عمر بھ دلیل آزارھا و تھدیدھا، ضعف  .مکرر، ھمراه ھمسر خود بھ دیترویت برود
  .اعصاب داشت

، جان کونیرز، نماینده مجلس و ١٩۶۵در سال . رزا پارکز در دیترویت دوباره بھ خیاطی مشغول شد
کھ بازنشستھ شد،  ١٩٨٨رزا پارکز تا سال . فعال حقوق مدنی، شغلی در دفتر خود بھ او پیشنھاد کرد

  .در این دفتر کار کرد
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بیل کلینتون، رئیس . در آمریکا ملقب شد" مادر حقوق شھروندی"رزا پارکز فرزندی نداشت اما بھ 
 ١٩٩٩کنگره آمریکا نیز در سال . بھ او مدال آزادی داد ١٩٩۶جمھور وقت آمریکا، در سال 

  .ترین نشان مدنی آمریکا را بھ وی اعطا کرد عالی

 ٢٠٠۵اکتبر سال  ٢۴بود و در ") زوال عقل("ھای پایانی عمر دچار دمانس  رزا پارکز در سال
احترام مردم او نخستین بانوی آمریکایی در تاریخ این کشور است کھ تابوتش برای ادای . درگذشت

  .قرار داده شد" کاپیتول"در عمارت کنگره آمریکا 

   

. باراک اوباما در تجلیل از رزا پارکز، سوار ھمان اتوبوسی شد کھ ماجرا در آن بھ وقوع پیوستھ بود
عکسی از اوباما در موزه اتومبیل دیترویت، رئیس جمھور آمریکا را یکھ و با حالتی فروتنانھ در 

  .نگرد دھد کھ بھ دور دست می اتوبوس نشان میکنار پنجره 

  
  .اند این عکس بھ خوبی بیانگر تاریخ آمریکا و تحوالتی است کھ سیاھان این کشور پشت سر گذاشتھ

پس از پیروزی جنبش حقوق شھروندی سیاھپوستان، روز تولد رزا پارکز در سراسر آمریکا جشن 
زادروز رزا پارکز است و پست ایاالت متحده بھ این صدمین  ٢٠١٣چھارم فوریھ . شود گرفتھ می

  .دھد مناسبت تمبری چاپ کرده کھ او را در ھیبت زنی محکم، آراستھ و فکور نشان می

قرار است بھ مناسبت صدمین زادروز رزا پارکز، از مجسمھ او در تاالر افتخارات کاپیتول نیز 
  .برداری شود پرده

  

      .طلب به سایت زیر مراجعه فرماییدبرای نکات بیشتر و ادامه م      

  سایت مجید سبزه پرور       
      Sabzehparvar.com  
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