آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ رزا ﭘﺎرﮐﺰ را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد :
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آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ رزا ﭘﺎرﮐﺰ را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺑﺮﺧﯽ رزا ﭘﺎرﮐﺰ را ﻣﺎدر آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؛ زن ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻧﮋادی در اﺗﻮﺑﻮس ،ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﻧﮭﻀﺘﯽ ﻣﺪﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ .اﮔﺮ رزا ﭘﺎرﮐﺰ زﻧﺪه ﺑﻮد ،روز ﭼﮭﺎرم
ﻓﻮرﯾﮫ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺎﺟﺮای رزا ﭘﺎرﮐﺰ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ وی ﺑﮫ ﻧﻤﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روز اول دﺳﺎﻣﺒﺮ
 ١٩۵۵آﻏﺎز ﺷﺪ .داﺳﺘﺎن در ﺷﮭﺮ ﻣﻮﻧﺘﮕﻤﺮی در اﯾﺎﻟﺖ آﻻﺑﺎﻣﺎ و در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ رزا از ﺳﺮ ﮐﺎر روی
داد.
در آن زﻣﺎن ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ردﯾﻒھﺎی اﺗﻮﺑﻮسھﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﯽ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﮐﻔﺎف ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺳﻔﯿﺪ را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .اﮔﺮ
ردﯾﻒھﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻔﯿﺪی ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮭﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﺟﺎی
ﺧﻮد را ﺑﮫ او ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد.
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روز ﻣﺎﺟﺮا ،رزا ﭘﺎرﮐﺰ ﮐﮫ از ﮐﺎر ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺑﻠﯿﻄﯽ ده ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪ و
ﻋﻘﺐ آن ﻧﺸﺴﺖ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪ ،اﻣﺎ ردﯾﻒ ﺳﻔﯿﺪھﺎ ﭘﺮ ﺑﻮد .ﺳﮫ ﻣﺮد
ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﻨﺪه از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ رزا ﭘﺎرﮐﺰ ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪ.
رزا ﭘﺎرﮐﺰ ﮐﮫ آن زﻣﺎن  ۴٢ﺳﺎل داﺷﺖ ،از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و اﯾﻦ آﻏﺎزی ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ
در راه ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﻮد.
او ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺑﮫ ﺟﺮم ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ده دﻻر ﺟﺮﯾﻤﮫ و ﭼﮭﺎر دﻻر ھﺰﯾﻨﮫ
دادﮔﺎه ﺷﺪ .اﻣﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﮐﻤﮑﺶ آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻋﺘﺮاض
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﻘﯽ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﺎﯾﮑﻮت ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ زدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺗﻮﺑﻮسھﺎ و زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاوان ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﻮد.
رھﺒﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﮫ آن زﻣﺎن ﭼﮭﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪهای ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ.
اﻋﺘﺼﺎب  ٣٨٢روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ،دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎھﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ھﺮ ﮐﺠﺎی اﺗﻮﺑﻮس ﮐﮫ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.
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رزا ﭘﺎرﮐﺰ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای اول دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎی
ﻣﮑﺮر ،ھﻤﺮاه ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ دﯾﺘﺮوﯾﺖ ﺑﺮود .ﺷﻮھﺮش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آزارھﺎ و ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎ ،ﺿﻌﻒ
اﻋﺼﺎب داﺷﺖ.
رزا ﭘﺎرﮐﺰ در دﯾﺘﺮوﯾﺖ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ،١٩۶۵ﺟﺎن ﮐﻮﻧﯿﺮز ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ و
ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ،ﺷﻐﻠﯽ در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ او ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد .رزا ﭘﺎرﮐﺰ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٨٨ﮐﮫ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﺷﺪ،
در اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﺮد.

رزا ﭘﺎرﮐﺰ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ "ﻣﺎدر ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی" در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪ .ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺳﺎل  ١٩٩۶ﺑﮫ او ﻣﺪال آزادی داد .ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ١٩٩٩
ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﮫ وی اﻋﻄﺎ ﮐﺮد.
رزا ﭘﺎرﮐﺰ در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ دﭼﺎر دﻣﺎﻧﺲ )"زوال ﻋﻘﻞ"( ﺑﻮد و در  ٢۴اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ٢٠٠۵
درﮔﺬﺷﺖ .او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻮﺗﺶ ﺑﺮای ادای اﺣﺘﺮام ﻣﺮدم
در ﻋﻤﺎرت ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ "ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل" ﻗﺮار داده ﺷﺪ.
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
ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه اﺗﻮﺑﻮس ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دور دﺳﺖ ﻣﯽﻧﮕﺮد.
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اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺎھﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن ،روز ﺗﻮﻟﺪ رزا ﭘﺎرﮐﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﮭﺎرم ﻓﻮرﯾﮫ  ٢٠١٣ﺻﺪﻣﯿﻦ زادروز رزا ﭘﺎرﮐﺰ اﺳﺖ و ﭘﺴﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻤﺒﺮی ﭼﺎپ ﮐﺮده ﮐﮫ او را در ھﯿﺒﺖ زﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ ،آراﺳﺘﮫ و ﻓﮑﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ زادروز رزا ﭘﺎرﮐﺰ ،از ﻣﺠﺴﻤﮫ او در ﺗﺎﻻر اﻓﺘﺨﺎرات ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻧﯿﺰ
ﭘﺮدهﺑﺮداری ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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