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بردههای مدرن در حکم صندوق گنج

روزنامه گاردین در گزارشی به مقوله بــردهداری مدرن
پرداخته و درباره چرایی رونق آن گفته است :بردهداری
تــجــارت بــزرگــی اس ــت .در ســطــح جــهــان ،بـ ــردهداری
ساالنه  150میلیارد دالر سود ایجاد میکند که بیش
از یک سوم آن (حــدود 50میلیارد دالر) در کشورهای
توسعهیافته از جمله اتحادیه اروپــا ایجاد میشود.

پروف

س
ور ج ارلدهورن

نویسنده و م

ور
خ آمریکایی

در حالی که تاجران بــرده دو قرن پیش مجبور بودند
با سفرهای پرهزینه و نرخ مرگومیر باال دستوپنجه
نرم کنند ،استثمارگران مدرن به لطف پیشرفتهای
عظیم در فــنــاوری و حملونقل ،هزینههای سربار
پایینتری دارند .جریانهای مهاجرت مدرن همچنین
به این معنی است که میتوان از عرضه زیادی از افراد

سید احمد موسوی امروز در حالی 73
سال از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر توسط
سازمان ملل متحد میگذرد که هنوز طیف وسیعی از
مشارکتهای جهانی برای از بین بردن
بیعدالتیهای سیستماتیک در دنیای امروز ما از

◾

◾

◾برتریجویی سفیدپوستان امروز به چه شکلی
در جامعه آمریکا نمود پیدا کرده است؟

لهــایــی کــه تــوســط پـلـیــس در
خــب بــه ت ـمــام قـتـ 
ا ی ــاالت متحده رخ داده ا س ــت ،نـگــاه کنید .آیا
باید بــه آن بــه عـنــوان امــری تصادفی نگاه کــرد؟
اینکه بیشتر مقتوالن این قتلها که مدام تکرار
میشوند ،سیاه هستند را فقط یک حادثه بدانیم؛
حادثهای که هیچ ربطی به تاریخ بردهداری و «جیم
کــرو» ،یا سیاهپوستانی که علیه رژ یــم بــردهداران
میجنگند و فرهنگ مــا نــد گــاری کــه در نتیجه
آن ،نــوعــی ســرکـشــی ای ـجــاد ش ــده ،نـ ــدارد؛ خب
قطعا ًاحمقانه خواهد بود .اینکه براساس اشاره
شما درصــد نامتناسبی از محکومان به ا عــدام
سیا هپوست هستند به چیزی ربــط ن ــدارد؟ این
ربطی به برتری سفیدپوستان ندارد؟ این واقعیت
که قربانیان اصلی خط قرمزها و بانکدارانی که
منجر به بحران سال  2008شدند سیا هپوستان
بودند ،آیا ربطی به برتری سفیدپوستان ندارد؟
اینکه از مدرسه محروم میشوند ،ربطی به چیزی

جمله تبعیض و نابرابری مورد نیازاست .روز حقوق
بشر امسال با شعار برابری  -کاهش نابرابریها،
پیشبرد حقوق بشر مربوط به ماده اول اعالمیه
جهانی حقوق بشر است و بر این نکته تأکید میکند
که همه انسانها آزاد به دنیا میآیند و از نظر حیثیت

و حقوق برابر هستند .در فاصله یک هفتهای میان
روز جهانی لغو بردهداری(2دسامبر) با روز جهانی
حقوق بشر( 10دسامبر) پرسشهایی را در اختیار
پروفسور «جرالد هورن» نویسنده و مورخ آمریکایی
و نویسنده آثاری همچون ؛ «ضد انقالب1776

گفتوگوی قدس با پروفسور «جرالد هورن» مورخ آمریکایی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

◾نژادپرستی چه ارتباطی
ب ــه ت ــار ی ــخ ی ــک کـ ـش ــور دارد؟
زمینههای پــرورش برتریجویی
خشونت آ مـیــز سفیدپوستان
در ایــاالت متحده از کجا نشأت
میگیرند؟

نژادپرستی در ایاالت متحده  -و تا حدی در بلوک
آتالنتیک شمالی  -از قرنها بردگی آفریقاییها
سرچشمه مـیگـیــرد .بــا ا یــن ح ــال ،نژادپرستی
در ایــن کـشــور بــا پــایــان بــردگــی خاتمه نیافت و
ب ـ هســادگــی اشــک ــال ج ــدی ــدی ب ــه خ ــود گــرفــت.
بــدیـهــی اس ــت نــژادپــرس ـتــی بــه ص ــورت ژنتیکی
منتقل نـمـیشــود و از ســا خـتــارهــا و تــار یــخ یک
جامعه سرچشمه میگیرد .محل پ ــرورش این
برتریجویی تاریخ ا یــاالت متحده ا ســت .یعنی
پدربزرگ من برده بود؛ پدربزرگ و مادربزرگ من
در «میسی سی پی» زندگی میکردند ،جایی که
تا همین ا مــروز قلب تاریکی بــرای سیا هپوستان
مــحــس ــوب م ـ ـیشـ ــود .در مـ ـ ــورد رف ـ ـتـ ــار آنهـ ــا
( سـفـیــد پــو سـتــان) بــا جمعیتهای بــو مــی هرگز
ه ـیــچ شـکـلــی از ص ــداق ــت و آش ـتــی در ای ــاالت
متحده وجــود نداشته اســت .در نتیجه ،ایاالت
متحده زیر فشار بینالمللی از بردگی به قوانین
«جیم کرو ( »)Jim Crowو سپس از «جیم کرو»
به آنچه امروز شاهدش هستیم تغییر کرده است،
بدون اینکه هیچ بازخواستی در مورد عواقب آنچه
پیشتر رخ داده در کار باشد .بنابراین وقتی گفتمان
عمومی سعی میکند بــه نژادپرستی بـپــردازد،
تحقیقات و تاریخ نادیده گرفته میشوند .مثال ً
در رابطه با حادثه تیراندازی در کارولینای جنوبی،
بــه گــونـهای بــا ایــن مسئله بــرخــورد شــد کــه گویی
ضارب به یکباره از آسمان آمده و چند نفر را به
قتل رسانده و اقدام او هیچ ربطی به تجربه تاریخ
و تاثیرات محیط نداشته است .گفته شد او یک
دیــوانــه بــوده اســت .امــا فقط گفتن اینکه کسی
دیوانه است ،کافی نیست .باید پرسید این افراد
در چــه محیطی تربیت شــد ها نــد؟ از چــه خاکی
سربلند کردهاند؟

آسیبپذیر و قابل استثمار بــرای زنجیرههای تأمین
جهانی در صنایع کشاورزی ،زیبایی ،مد و امور جنسی
استفاده کرد.
به گفته ایــن روزنــامــه ،تــاجــران بــرده مــدرن اکنون 30
برابر بیشتر از همتایان خــود در قــرن  18و  19درآمــد
دارن ــد .هزینه یــک ب ــرده ام ــروز  450دالر اس ــت ،اما

هــمــیــن بـ ــرده کــه مــجــبــور بــه فــعــالــیــت بـ ــرای اربــابــان
کـتوشــلــواری خــود اســت ،تقریبا ً  8هــزار دالر سود
ساالنه ایجاد میکند ،ایــن رقــم درب ــاره بردههایی که
در ام ــور جنسی استثمار میشوند و عموما ً زن یا
دختر هستند ،بهطور متوسط 36هزار دالر بهازای هر
برده است.

سیاهان ،هیزم کوره
سرمایهداری آمریکا شدهاند

خبر
روز

مقاومت بردگان و خاستگاه ایاالت متحده آمریکا»،
«آخرالزمان استعمار مهاجران» و «طلوع آخرالزمان»
قرار دادیم .او در حال حاضر دارای کرسی تاریخ
و مطالعات آفریقایی -آمریکایی در دانشگاه
هیوستون است.

راستا مخالفت میکنند .این به سیاست خارجی
ستیزهجویانه آنها برمیگردد که بر پایه خشونت
و ارعــاب استوار اســت ،همانطور که شما در ایران
بــه خوبی میتوانید ایــن رویـکــرد ستیزهجویانه را
تأیید کنید و یکی از دالیل متعددی است که ایران
باید با قاطعیت در کانالهای بینالمللی مسئله
«زنــدگــی سیاه پوستان مهم اس ــت»را مطرح کند
– همانطور که هیئت چینی در نشست آالسکا
انــج ــام داد .ام ــا ایـنـکــه چ ــرا کـنـتــرل اسـلـحــه رخ
نمیدهد ،به این علت است که اکثریتی که به عنوان
«سفیدپوست» تعریف میشوند اصـرار دارنــد که
وضعیت موجود باقی بماند.

◾

◾سیا هپوستان درصــد قابل توجهی از جمعیت
زندانیان آمریکا را تشکیل میدهند ،با اینکه فقط
 12درصد از جمعیت ایاالت متحده هستند و میزان
جرم و جنایت در میان آنها باالتر از هر اقلیت دیگر
در ایاالت متحده است .چرا به این شکل است؟

ن ــدارد؟ البــد ایــن هم یک تصادف و اتفاق دیگر
است .البته که تصادفی نبودند ،بلکه از خاستگاه
سرمایهداری تراوش میکنند.
کشوری مانند آمریکا ،ممکن است به مردم این
ایده را بدهد که تمایل به وحشیگری درجه یک
علیه سیاهپوستان امــری عــادی اســت .قربانیان
اصلی در این کشور ،ما(سیاهان) بودیم ،و اساسا ً
مــا هیزمی بــودیــم کــه بــه روش ــن شــدن آتــش در
ک ـ ـ ــورهای ک ـمــک کـ ــرد ک ــه ب ــه رشـ ــد چشمگیر
ســرمــای ـهداری منجر شــد .بـنــابــرایــن ایــن چیزی
است که ما باید با آن مقابله کنیم ...هما نطور
که باید با رشد بیمارگونه و گسترده ناسیونالیسم
سفیدپوست ،نه فقط در صفوف ارتــش ا یــاالت
متحده ،بلکه در صفوف پلیس نیز مقابله کنیم.

◾

◾ایــن رویـکــرد و شــرایــط سیاهپوستان در دوران
ر یــاســت ج ـم ـهــوری دون ــال ــد تــرامــپ و جــو بــایــدن
چ ــه ت ـفــاوتــی داشـ ـ ــت؟ آیـ ــا ت ـفــاوتــی در رویــک ــرد
(جمهوریخواهان) و دموکراتها در رابطه با پدیده
نژادپرستی وجود دارد؟

در ســال  ،2008جــو بــایــدن ،مـعــاون وقــت اوباما
رئیس جمهور آمریکا تمام تالش خود را کرد تا
اوباما در مبارزات انتخاباتی پیروز شود .اقدامات
و سیاستهای بایدن پیش از انتخاب اوباما به
عـنــوان رئـیــس جمهور بــه رأیده ـنــدگــان سفید
اطـمـیـنــان داد اوبــامــا در م ـبــارزه بــا نــژادپــرسـتــی
آنقـ ــدر تهاجمی عـمــل نـخــواهــد ک ــرد .ای ــن نــوع
مــوضــع انفعالی در راب ـطــه بــا نــژادپــرسـتــی راه را
بــرای افــرادی مانند ترامپ هموار کــرد و در واقع
یشــود کــه مــواضــع
سـبــب پـیـشــرفــت اف ـ ــرادی م ـ 
نــژادپــرسـتــانــه دارن ــد .رســانـههــای جــر یــان اصلی
این را مطرح نمیکنند .مردم اکنون فهمید هاند
که ا فــرادی که بیمارگونه دروغ میگویند چگونه
م ـیتــوان ـنــد رئــی ــس ج ـم ـهــور ش ــون ــد و ب ــه ایــن

نتیجه میرسند بــه ا یــن دلیل ا ســت کــه مبارزه
تـهــاجـمــی بــا نــژادپــرس ـتــی ص ــورت نـگــرفـتــه و در
ا ی ــاالت متحده مقابله شــد یــدی بــا نژادپرستی
صورت نگرفته است.

◾

◾در دوره ترامپ ،فشارها به جامعه سیاهپوستان
و رنگین پوستان افزایش یافت ،نژادپرستی رنگ و
بوی خشونت به خود گرفت و اختالفات نــژادی در
ایاالت متحده بیشتر شد .اما در عین حال بخشی
از سیا هپوستان و رنگینپوستان در انتخابات از
او حمایت کــرد نــد .چگونه ا یــن مــو ضــوع را تحلیل
میکنید؟

اول از همه باید تأکید کنم در رابطه با حمایت
از ترامپ توسط سیاهپوستان اغــراق شده است.
نتایج انتخابات اخیر نشان داد فقط  8درصــد
از سیا هپوستان شرکت کننده در انتخابات به
تــرامــپ رأی دادنـ ــد .در م ــورد ســایــر گــروههــا مثل
یهــا ایـ ــن رقـ ــم نــزدیــک
نت ـبــارهــا و آس ـیــای ـ 
الت ـی ـ 
ب ـ ــه  30درصـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــود .د ل ـ ـیـ ــل هـ ـمـ ـی ــن رأی
 30درصــدی التین تبارها را باید در نگرانیهای
اقتصادی آنهــا جستوجو کــرد .التینتبارهای
آمــر ی ـکــا ،بــزرگتــر یــن جمعیت رأی دهـنــدگــان
غـیــرسـفـیــدپــوســت ای ـ ــاالت م ـت ـحــده را تشکیل
مـ ـیدهـ ـن ــد .راه ـ ـبـ ــرد ب ــای ــدن ب ــاع ــث ش ــد او از
رأی التینتبارها غافل بماند و در زمینه انجام
فعالیتهای تبلیغاتی در میان آنها ،حتی حضور
کافی در رسانههای اسپانیاییزبان کوتاهی کند.
در عین حــال کــارزار انتخاباتی ترامپ بر جامعه
التینتبارها بهویژه در فلوریدا تمرکز کرد .آنها حتی
در آن زمــان بایدن را فــردی سوسیالیست معرفی
کردند تا بتوانند از ترسی که در ذهن التینتبارها از
شکست رژیمهای سوسیالیستی ریشه دوانده،
به نفع خود استفاده کنند .متأسفانه باید بگویم
درواقــع نرمش اوباما در مبارزه با نژادپرستی راه را

برای انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور هموار
کرد .حضور ترامپ روابط اجتماعی را در این کشور
بدتر کرد تا جایی که امــروز وقــوع «جنگ داخلی
دوم» فراتر از تصور نیست.درواقع بین ترامپ
و بــا یــدن یــا بهتر بگویم بین جمهوریخواهان و
دموکراتها در برخی مسائل اختالف وجود دارد،
امــا تــداوم موضوعات اصلی به اهــداف سیاست
خارجی مربوط میشود.

◾

◾فــره ـنــگ اس ـل ـحــه و خ ـشــونــت مـسـلـحــانــه در
ایـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــده چـ ـ ـ ـ ــه ارتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط ـ ـ ــی
ب ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــژاد پـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــی دارد؟ ه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواره
درخــواس ـتهــایــی ب ــرای کنترل شــدیــدتــر ف ــروش و
کاربرد اسلحه در ایاالت متحده وجود داشته است،
اما در عمل و وقتی پای وضع قوانین به میان آمده
است هیچ اتفاقی رخ نمیدهد .چرا این درخواست
تاکنون پاسخ داده نشده است؟ چگونه میتوان با
آن مقابله کرد؟

هنگامی که ایــاالت متحده در اواخــر قرن هجدهم
تشکیل شد ،حقوق اسلحه بــرای شهرکنشینان
ب ـی ـمــه ش ــد و ب ــه وی ـ ــژه بـ ـ ـرای ک ـمــک ب ــه ســرکــوب
شورشهای بردگان و قیامهای بومی مورد استفاده
قــرار گرفت .امــروز رفتار خشونتآمیز که در بطن
تــأسـیــس ج ـم ـهــوری بـ ــود ،ادامـ ــه دارد و بــا نوعی
شوونیسم ملی تشدید میشود که توانایی انتقاد
از بنیاد مقدس را بهشدت محدود میکند .جای
تعجب نیست کــه سیا هپوستان قــر بــا نــی اصلی
خشونت با اسلحه هستند؛ خشونتی که اغلب
به دست دولت  -نیروهای پلیس – رخ میدهد که
در ســالهــای اخیر سبب ایجاد جنبش «زندگی
سیاهپوستانمهماست»شد.جناحراستقدرتمند
ایــاالت متحده همچنان از حامیان اصلی فرهنگ
خشونت با اسلحه است .آنها با جنبش «زندگی
سیاهپوستان مهم است» و هر اقدام دیگری در این

چندین ســال از لغو قوانین «جیم کــرو» میگذرد
و جوامع سیاهپوست در حــال حاضر با جیم کرو
جدید ســروکــار دارن ــد که یک ق ــرارداد جدید برای
یکـنــد .آمــریـکــا بار
سـیــاهــان آمــریـکــا پیشنهاد مـ 
دیگر در میانه راه جــداســازی م ــدارس ،کــه در آن
لتــریــن
دانـ ـ ـ ـشآم ـ ـ ــوزان سـ ـی ــاهپ ــوس ــت م ـح ـت ـم ـ 
گـ ــروه ن ـ ــژادی بـ ــرای شــرکــت در آن ـچــه محققان
«مــدارس آپارتاید» مینامند ،هستند ؛ مدارسی
که تقریبا ًهمگی غیرسفیدپوست هستند و فقر و
محدودیت آموزشی در آنها وجود دارد .آمریکایی
کــه در آن سیاهپوستان بـهطــور متوسط  5.1برابر
سفیدپوستان آمریکایی در زندانهای ایالتی زندانی
میشوند و در برخی ایالتها ایــن مـیــزان بــه رقم
هشدار دهنده  10برابر یا بیشتر هم رسیده است.
سیاهپوستان در آمریکا نـیــازی بــه قـ ــرارداد جدید
ندارند .سیاهپوستان در آمریکا به توافقی نیاز دارند
که تحت ستم سیستمی نژادی قرار نگیرند و مبنای
آن بــر شهروندی مـشــروع اس ـتــوار بــاشــد .درواق ــع
این مسئله ،این ایــده قدیمی را تقویت میکند که
ایدههای غالب هر جامعهای متعلق به طبقه غالب
است و فرودستها نیز از این امر مصون نیستند.
مشکل نــادیــده گرفتن حـقــوق سیاهان نیست،
مشکل ناتوانی جامعه در احـقــاق حقوق اســت.
همانطور کــه ممکن اســت بدانید ،سازمانهای
متعددی وجود دارند که از طرف جامعه سیاهپوستان
برای تحقق این امر فشار میآورند .اما بدیهی است
که رویکرد گذشته به این دلیل که منافع حاکمان را
بــرآورده میکند ،تــداوم داشته باشد ،به ویژه اینکه
این رویکرد به ایجاد نیروی کار ارزان و طبقه کارگر
متفرقهکهموردنیازشوینیسم(ناسیونالیسمافراطی
وطنپرستانه) حاکم بر ایاالت متحده است ،کمک
میکند .ع ــاوه بــر ای ــن ،فرهنگ ب ـ ــردهداری کــه به
معنای تبعیت و بدرفتاری با آفریقاییها بود ،هنوز
از بین نرفته اســت .بدیهی اســت شکاف ثــروت و
مــوارد مشابه ،ناشی از بــردهداری و آپارتاید موجود
در ای ــاالت متحده اس ــت .وقـتــی بــه حـضــور بیش
از حد سیاهپوستان آمریکایی در زنــدانهــا اشــاره
میکنید،میتوانیدبهدونتیجهبرسید.یامشکلیدر
سیاهپوستان وجود دارد یا مشکلی در جامعه وجود
دارد که به نظر من پاسخ دومی است.

ایران در
کانالهای
بینالمللی
مسئله «زندگی
سیاه پوستان
مهم است»را
مطرح کند

جرالد هورن درباره
راهکار تغییر
وضعیت فعلی
در آمریکا میگوید:
ما باید مثل ایران
دوستانی در جامعه
بینالمللی داشته
باشیم که از ما
حمایت کنند،
چنانکه پیش از
این کمک کردهاند.
«افزایش فشار
خارجی بر ایاالت
متحده » اتفاقی
است که باید زودتر
عملی شود.
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