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 دنیا هنوز هم بر ایده های برتری سفید مبتنی است

دو عامل نژاد پرستی و استعمار به مانند دو روی سکه ای  هستند که  ساختار جهانی امروز بر پ��ایه
ی آن شکل گرفته و در نتیجه آن ما شاهد یک ساختار جهانی هرمی ش��کل ب��ه ش��دت ن��ا متع��ادلی
هستیم که در راس  این ه��رم، کش��ورهای ب��ه اص��طلح پیش��رفته غرب��ی  و در قاع��ده آن کش��ورهای
پیرامونی قرار دارند.  با آنکه صاحب نظران به این دو  عامل کم و بیش توجه داشته اند ول��ی هیچگ��اه
به اندازه امروز این عوامل در مرکز ضربات جامعه قرار نداشته و نظری��ه پ��ردازان عل��وم اجتم��اعی ه��م،
بجز معدودی، اکثرا بر نقش این عوامل در ایجاد ساختار نابرابر جهان امروز آن ط��ور ک��ه بای��د نپرداخت��ه
اند و برای توجیح و توضیح نابرابری موجود در نظام جهانی، بیشتر بر  عواملی دیگر متمرکز ب��وده ان��د.
شاید علت نپرداختن به آن هم ای��ن باش��د ک��ه بس��یاری از ای��ن اندیش��مندان  و ص��احبنظران خ��ود ب��ه
شکلی  از منافع حاصل از این ساختار بهره مند بوده اند. قت��ل ج��رج فلوی��د جرق��ه ای ب��ود ک��ه  فش��ار
نهفته  در دل جوامع را به فوران در آورد و رسانه ها را مجبور به توجه به این عوامل نمود. البت��ه نبای��د
از نظر دور داشت که بحران اقتصادی و بیک��اری فزاین��ده ناش��ی از کرون��ا، در کن��ار توزی��ع ب��ه ش��دت ن��ا
عادلنه  ثروت نه تنها فشار بر اقلیتهای سیاه، رنگین پوست و ق��ومی را دو چن��دان ک��رده بلک��ه قش��ر
پائین  در جوامع مرک��ز را ه��م ب��ه ش��دت تح��ت ت��اثیر ق��رار داده اس��ت. و ام��روز ش��اهدیم ک��ه در تم��ام
کشورهای به اصطلح پیشرفته در مرکز، مردمی که از این عوامل رنج برده اند و یا شاهد رنج دیگران
بوده اند بر روی سمبلهای نژاد پرستی که هنوز هم مفتخرانه سعی در حفظ آن م��ی ش��ود، متمرک��ز
شده اند تا آنها را از حیات اجتماعی خود دور سازند، باشد که پایه های این ساختار نامتع��ادل  بل��رزد

و فروریزد.

در همین راستا به بهانه پائین کشیدن چند مجسمه یاد بود تج��ار ب��رده و تلش ب��رای پ��ائین کش��یدن
مجسمه چرچیل از میدان پارلمان در انگلیس به عن��وان س��مبلهای نزادپرس��تی و بردگ��ی مل��ل دیگ��ر،

Kehindeپرتال اش��پیگل  آلم��ان ب��ا کهین��د آن��دریوس   Andrewsمص��احبه ای را در م��ورد موض��وع ن��ژاد  
پرستی و برخورد جامعه انگلیس با این موضوع انجام داده است که ترجمه آنرا در زیر می خوانید.

کهیند آن��دریوس  پرفس��ور در دانش��گاه بیرمنگ��ام انگلی��س اس��ت. او اولی��ن رش��ته تحص��یلی را جه��ت
 ایج��ادBlack-Studiesتحقیق در مورد تاریخ سیاهان و مبارزات آنها علی��ه ن��زاد پرس��تی  تح��ت عن��وان  

نمود . موضوع پژوهشی او تحقیق در مورد  فعالین رادیکال سیاه پوست می باشد.

مهدی مترجم

گفتن اینکه «این مربوط به زمان دیگری بوده» کمکی نمی کند

در بریتانیا مجسمه های مربوط به تجار برده پائین کشیده شد- ب��ه نش��ان بح��ث در م��ورد راسیس��م.
کهینده آندریوس که کارشناس است خواهان یک نگاه انتق��ادی نس��بت ب��ه دوران اس��تعمار و ش��خص

وینستون چرچیل شد.
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  از ج--ایشColstons مجسمه ادوارد کلستن Bristolاشپیگل: در آخر این هفته در بریستول 
سرنگون شد، مجسمه روبرت میلیگان در لندن چند روز بعد برداشته شد. هردو اینها تاجر

برده بودند. آیا این یک قدم درستی است؟

آندریوس: این دیر هنگام بود. تقاضا برای اینکه مجسمه کلستون را بردارند از سالها قب��ل مط��رح ب��ود.
شهر بریستول یک شهر چند فرهنگی است.  برای نوادگان بردگان این یک توهین اس��ت ک��ه در ق��رن

 در شهر همه جا، «کلستون » جلوی دید باشد.  تنها این مجس��مه نیس��ت، همچنی��ن خیابانه��ا و21
بناهایی به نام او نامگذاری شده است. دیدن اینکه او سرنگون شد برای خیلیه��ا  ی��ک لحظ��ه خ��وبی

بود . عین همین هم در مورد بحث برده داری در لندن صدق می کند.

اشپیگل: چرا تا چند روز قبل مجسمه کلستون  بر پا بود؟

آندریوس: کلستون سمبل بریستول است. شهر بریستول سپاسگزار  بخش بزرگی از ث��روت  ناش��ی
از تجارت برده توسط او بود. کلستون مقدار زیادی پول به شهر هدیه ک��رده ب��ود و ب��ه همی��ن خ��اطر او

بخشی از تاریخ بریستول است.

اشپیگل: منظورتات از این انتقاد چیست، وقتی مجس-مه برداش-ته ش-ود تاری-خ پ-اک م-ی
شود؟

آندریوس:  بناهای یادبود تاریخ را ماندگار نمی کنند، آنها نسخه ای از تاریخ را ماندگار م��ی کنن��د، ک��ه
به وسیله آن می خواهند یادآور دوران خود باشند. اینها چیزهایی در مورد دوران��ی م��ی گوین��د ک��ه در

 سال بعد از مرگ170آن  دوران مجسمه شکل گرفته است، در مورد کلستون در اواخر قرن نوزدهم، 
او. در آن هنگام همه جا در بریتانیا سنبلهای یادبود از کسانی بود که تاجر برده، راسیست و یا پیروان

] بودند. این بخشی از فضای رسمی بود.1اصلح نژادی[

اشپیگل: این به این خاطر  است که خیلی آدمها راجع به زمین--ه ت--اریخی اطلع ندارن--د، ی--ا
به این خاطر که این برای آنها بی تفاوت است؟

 درص��د60 در یک هم��ه پرس��ی 2014آندریوس: بعضا این به چشم پوشی آنها مربوط است.  در سال 
از بریتانیایی ها گفتند که باید به امپراطوری افتخار کرد.  این م��را ش��گفت زده نک��رد، وق��تی خیل��ی از

Cecilافراد نمی دانند که حاکمان استعماری مانند سیسیل رودس    Rhodesک��ه مجس��مه اورا م��ی ,
خواهند از اکسفورد بردارند،  مقصر مرگ هزاران و بلکه میلیونها انسان بودند.

اشپبگل: و بی تفاوتی؟



آندریوس: بسیاری از بریتانیایی ها این موضع را دارند ک��ه ای��ن ب��د ب��ود، ول��ی ای��ن ب��ه گذش��ته مرب��وط
است.  آنها این گذشته را به حال پیوند نمی دهند. دوران برده داری بسر آمده، ولی م��ا همچن��ان ب��ا

نتایج آن زندگی می کنیم.

اشپیگل: با مجسمه کلستون چه باید ک--رد؟  او پع--دا از آب  برک--ه زی--ر بن--در بی--رون کش--یده
شد.

آندریوس: اگر نظر مرا بخواهید بهتر است که در همان برکه زیربندر باقی بماند. آنجا بهترین جا برایش
بود.

اشپیگل: برستول  چگوه می تواند  تاریخی غیر از استعمار  را یاد آورد باشد؟

آندریوس: یک بح��ثی وج��ود دارد ک��ه در ج��ایی ک��ه قبل مجس��مه کلس��تون ق��رار داش��ت، از ای��ن پ��س
Paulمجسمه پاول اشتفانزو   Stephenson ره��بری ب��ایکوت ب��ر ض��د1963 بای��د  ق��رار گی��رد. او در س��ال 

کمپانی بریستول اومنیبوس را به عهده داشت،چونکه این کمپانی تصمیم گرفت��ه ب��ود ک��ه س��یاهان و
آسیایی ها را به عنوان راننده استخدام نکند.  من معتقدم که این قدم خوبی است.

اشپیگل: ولی کافی نیست؟

آندریوس: این بحث باید  فرا تر از مجسمه ها و یادبودهای دیگرادام��ه یاب��د. می��راث ام��روز ب��رده داری،
راسیس��م ام��روز،  فق��ط در مجس��مه ه��ا موض��وعیت نم��ی یاب��د. مس��ئله نماده��ای ق��دیمی ی��ادبود

موضوعی در سطح است. ما باید از خود بپرسیم که چگونه می توانیم جامعه امروز را تغییر دهیم.

اشپیگل: بعضی از فعالن می گویند که بای--د در م--دارس بیش--تر راج--ع ب--ه تاری--خ س--یاهان
صحبت شود.

آندریوس: اگر راجع ب��ه ای��ن موض��وع ب��ه ق��در ک��افی آم��وزش داده م��ی ش��د، م��ا الن بح��ثی راج��ع ب��ه
سرنگونی مجسمه های تجار برده را نداشتیم. آنها خیلی قب��ل ت��ر برداش��ته ش��ده بودن��د. م��ن س��ن
زیادی ندارم، و وقتی که در بیرمنگام به مدرسه می رفتم ما در درس تاریخ خیلی ب��ه ن��درت راج��ع ب��ه

خارج از اروپا می آموختیم.

اشپیگل: از آن موقع چیزی عوض شده است؟

آندریوس: برنامه درسی یک کمی مناسب تر شده، ولی هنوز خیلی شدید بر روی بریتانی��ای ک��بیر و
اروپا متمرکز است. متاسفانه بسیاری از انسانها هنوز نمی دانند که خشونت چه نقشی را در دوران

امپراطوری بازی می کرد، چون خیلی کم راجع به آن در مدارس بحث می شود.

اشپیگل: چرا اینقدر سخت است که راجع به آن صحبت کنند؟

آندریوس: به خاطر میراث امپراطور ی که هنوز هم در میان ما وجود دارد.  ایده برت��ری س��فیدها، ای��ده
اینکه سفیدها با نام پیشرفت می توانند انسانهای رنگین پوست و سیاهان  را   م��ورد سوءاس��تفاده
قرار دهند، اینها به طور اساسی تغییر ی نکرده است. یک نا برابری جهانی وجود دارد، و کش��ورهای
آفریقا  در تمام دنیا به فقیر ترین ها تعلق دارند. این اتفاقی نیست ک��ه دنی��ا ب��ا ای��ن سلس��له مراتبه��ا
هنوزهم بر ایده های برتری سفید مبتنی است که این ایده ها به متفکران عصر روشنگری مرتبط م��ی

]. وقتی ما بحث را به آنجا ببریم که این درست نیست که ک��ار ارزان در آفریق��ا و ی��ا من��ابع ای��ن2شود[
کشورها را به کار بگیری��م ک��ه چیزه��ایی مث��ل اس��مارت ف��ون ب��رای جه��ان ثروتمن��د تولی��د کنی��م، بای��د

همچنین راجع به میراث برده داری و استعمار هم صحبت کنیم.

اشپیگل: شما در بیرمنگام در سه سال پیش در بریتانیای ک--بیر اولی--ن ت--رم تحص--یلی را در



مورد تاریخ سیاهان و مبارزه آنها بر ضد راسیسم بنیان گذاش-تید ک-ه قب-ل از هم-ه توس-ط
متفکری--ن و فع--الین س--یاه اس-تقبال ش--د. وض--عیت در دانش--گاهها از آن زم-ان تغیی--ر ک--رده

است؟

آندریوس: برنامه تحقیق در تاریخ سیاهان در محدوده ما کمی تغییر کرده است ولی نه در آن مواردی
که تاریخ در دیگر دانشکده ها تدریس می شود. من فکر می کنم ما به وسیله دانشجویان توانستیم
خیلی حرکت کنیم و بعضی از دانشگاهها هم برنامه های خودش��ان را ب��ا آن متناس��ب کردن��د.  ول��ی
من مطمئن هستم که  دانشگاههای برگزی��ده ای  مانن��د آکس��فورد و کمبری��ج علق��ه زی��ادی ب��ه ای��ن

ندارند.

اش--پیگل: جنج--ال برانگی--ز ت--ر از س--رنگونی مجس--مه کلس--تون، رن--گ نوش--ته ه--ا ب--ر روی
[مجسمه یادبود چرچیل در میدان پارلمان بود که بیان می کرد ک-ه او ی-ک راسیس--ت ب-وده

3[.

آندریوس: چرچیل برای افسانه ای که بریتانیایی ها برای خودشان دارند خیل��ی مه��م اس��ت. بعض��یها
می گویند شاید او یک راسیست بوده ولی او جن��گ را ب��رده اس��ت. س��اده تری��ن نس��خه آنس��ت ک��ه
چرچیل فوق العاده بود، و نازی ها وحشتناک بودند.  به این صورت م��ا ای��ن تص��ور را داری��م ک��ه  نازیه��ا
آدمهای بد غیر مدرنی بودند که از زمین سبز شدند و فراموش می کنن��د ک��ه چگ��ونه در هم��ان زم��ان

اصلح نژادی در بریتانیای کبیر گسترش یافته بود و چرچیل از آن  حمایت می کرد.

اشپیگل: دیدگاههای از دید امروز بحث برانگیز چرچیل در زمان خودش تا چه حد معم--ولی
بود؟

آندریوس: اصلح نژادی خیلی مورد توجه عموم بود، ولی فقط ای��ن نب��ود. ح��تی در زم��ان خ��ودش ه��م
Leoبعض��ی معتق��د بودن��د ک��ه او ی��ک راسیس��ت ب��ود. لئو آم��ری   Ameryوزی��ر چرچی��ل ب��رای هن��د، در 

یادداشتهای روزانه اش چرچیل را به خاطر عقایدش در مورد هندی ها ب��ا هیتل��ر مقایس��ه ک��رده ب��ود.
حتی نخست وزیر بوریس جانسون در بیوگرافی چرچیل ک��ه نوش��ته مت��دکر ش��ده ک��ه نماین��ده ج��وان
پیشرو حزب محافظه کار به خاطر شدت ایده اصلح نژادی به چرچیل مشکوک بود. و در هم��ان زم��ان
هم ایده ضد راسیسیتی  و ضداستعماری وجود داشت. گفتن اینکه آن زمان دیگری ب��ود ای��ن کمک��ی

نمی کند.

اشپیگل: برای بسیاری افراد اما چرچیل کسی بود که ب--ه ط--ور قاب--ل ت--وجهی در ای--ن ام--ر
نقش داشته که اروپا را از دست نازی نجات دهد. یک شکلی از یادبود وج--ود دارد ک--ه ه--ر

دو وجه اورا بیان کند؟

آندریوس: نباید چرچیل را به فراموشی سپرد، ولی نباید  او را ب��ی قی��د و ش��رط  در مرک��ز ت��وجه ق��رار
داد. فرا تر از همه اینها او مسئول قحطی در بنگلدش است که در ن��تیجه آن ت��ا س��ه میلی��ون انس��ان
مردند. از نظر من کسی که تصمیم می گیرد که مجسمه یادبود او را برپا کند، باید رد صلحیت شود.
وقتی گفته می شود که چرچیل جنگ را برنده شد، معمول اینرا از نظر می اندازد که  این ی��ک جن��گ
جهانی  بود  که همچنین انسانها در مستعمرات هم جنگ کردند، که همچنین خ��انواده کاریبی��ک م��ن
هم در این جنگ جنگیدند و آنها هم در پیروزی سهیم هستند. دیدگاه بریتانیایی در نقش کشور خ��ود
در اروپا معمول خیلی تنگ نظرانه است،  و خوب می شود اگر چهره امروزه چرچیل زیر سئوال رفته و

متزلزل شود.

---------------------------------------------------------
زیرنوشت مترجم:

Sir- اصلح نژادی نظریه ای است که توسط سر فرانس��یس گ��التون  1  Francis  Galtonپس��ر عم��ه ، 
داروین مطرح شد. طبق این نظریه باید در تولید مثل انسانها به برتری ژنتیک آنها توجه شود و از تولد



انسانهای با ژن پست جلو گیری گردد. در دوران حکومت ناسیونال سوسیالیس��تها موس��وم ب��ه ن��ازی
ها در آلمان به دستور هیتلر طبق این نظریه عمل می شد و کودکان ضعیف و معیوب را بلفاصله بع��د
از تولد می کشتند و همچنین از ازدواج افراد ضعیف و کسانی ک��ه از س��لمت کام��ل برخ��وردار نبودن��د

جلوگیری می کردند. 

-  نظر کانت در مورد سرخپوستان این بود که :مردم [بومی] آمریکا آموزش ناپذیر هستند، زی��را فاق��د2
شور و عاطفه هستند. آن ها از عشق بی بهره اند، و بنابراین بارور نیستند. به سختی سخن می گویند
... به هیچ چیز اهمیت نمی دهند و تن پرورند. و در مورد س��یاهان او معتق��د ب��ود ک��ه :م��ن نم��ی ت��وانم

تصور کنم که انسانی که از سر تا پایش سیاه است بتواند فکر کند.
نژاد سیاه پوس��تان سرش��ار از ش��ور و ع��اطفه، بس��یار س��رزنده، پرح��رف و خودپس��ند اس��ت. آن ه��ا را

می توان آموزش داد، اما تنها آموزش .

- از چرچیل نقل است که می گف��ت م��ا از قت��ل ع��ام سرخپوس��تان در آمریک��ا ب��ه هی��چ عن��وان نبای��د3
پش��یمان باش��یم چ��ون ب��ه ج��ای آنه��ا انس��انهای س��فید ک��ه (از نظ��ر او) ن��ژاد برت��ری هس��تند ج��ای

سرخپوستان را گرفتند.

 منبع این مصاحبه در اشپیگل را در اینجا ببینید

https://www.spiegel.de/politik/ausland/rassismus-debatte-ueber-denkmaeler-zu-sagen-das-waren-andere-zeiten-hilft-nicht-a-ae59010f-1e48-4bc2-8f72-2ee83c4d6d99

