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   حميد بھشتی:ازرگردان ب

 ٢٠١۵ می ١٧

  فراخوان اتخاذ سياست پرداخت غرامت برده داری
  توسط فرانسوا اوالندACTeبه مناسبت افتتاح يادواره ی 

  

. را در يادگاه برده داری و آدم فروشی افتتاح نمود» آ سه ته «ۀنسوا اوالند در گوادلوپ يادوار ماه مه فرا١٠در روز 

ِبدين مناسبت گروھی از ھنرمندان از جمله ژول اوزول، فلورانس نايری، علی آنژل، تاتيانا ميات، گالديس کاباروس و  ِ

  .ِديويس اراس له پاروليه خواھان اتخاذ سياست جبران گشتند

  

 که روز يادبود خريد و فروش انسان، برده داری و برکناری آن می باشد، فرانسوا اوالند در گوادالوپ یدر دھم ماه م

 برده داری حضور وی در آنجا را به ۀميناما موضعگيری رئيس جمھور فرانسه در ز. را افتتاح نمود» آ سه ته«يادگاه 

  .ال بردؤزير س

ِ از امه سزر نقل قولی آورده و سخن وی را تحريف نمود، با اين عبارت که از غير ٢٠١٣ یزيرا وی در دھم ماه م ِ ِ

ِاما خود فرانسه پس . او بدين ترتيت درخواست عدالت را فاقد موضوعيت ارزيابی نمود. ممکن بودن جبران سخن گفت

 آن را می ٢٠١۴ تا ھمين سال الماناز جنگ اول جھانی خواھان پرداخت غرامت گشته و بدان نيز دست يافت که 

در صورتی که قرار باشد غرامت بپردازد با آن مخالف . بنابراين فرانسه مخالفتی با موضوع غرامت ندارد. پرداخت

ين ادعا کم اطالعی از تاريخ را می رساند زيرا فرانسه بعد البته ا. (است، اگر قرار باشد دريافت نمايد آن را قبول دارد

 فرانسه را اشغال نموده بود و المانکه آن زمان   مجبور به پرداخت غرامتی سنگين بود، در حالی١٨٧٠- ٧١از جنگ 

 غرامت  پرداخته است، مربوط بهالمانآنچه که . آنچه را که می بايست پرداخت می نمود، نپرداخته استۀ  نيز ھمالمان

  )یالمان توضيح از مترجم متن فرانسه به – ارفاق بسيار نيز شد المانجنگ جھانی دوم می باشد که به 
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وليت استعماری پرداخته است، اما آن پرداخت ھا فقط به ؤخاطر جبران مسه فرانسه که استعمارگر بود مبالغی را ب

 يعنی به  (casse dépôts) به بانک ملی فرانسه١٩۴۶  تا١٨٢۵اھالی ھائيتی مجبور بودند از سال . جنايتکاران بود

ھمچنين به برده داران گوادلوپ، مارتينيک، گوايان و . عنوان جبران بپردازنده برده داران و دولت فرانسه مبالغی را ب

تش سازمان ار (OSAّالرنيون مبالغی پرداخته شد و نير به اشغالگران سابق الجزاير و حتا به تروريست ھای سابق 

مخفی که سازمانی سياسی نظامی، غير قانونی و ترورسيتی بوده و توسط اشخاصی تأسيس گشته بود که حاضر نبودند 

  )یالمان توضيح مترجم از متن فرانسه با –از حاکميت استعماری فرانسه در الجزاير صرفنظر نمايند 

قرار است به مقصرھا و نه به قربانيان که موضوع به برده داری و حاکميت استعماری مربوط می شود  پس ھنگامی

تاوان داده شود، بدين معنی که نه قربانيان، قربانيان واقعی ھستند و نه جنايتکاران، جنايتکاران اصلی؟ بدين ترتيب آب 

  . وقوع کشتار جمعی را نفی می کنندًبه آسياب کسانی ريخته می شود که اصوال

 

   تصوير از دوگی کامرون- تانزانيا، زنگبار استون تاون- آدم فروشیۀ يادوار

ی است که بيش از ھمه چيز انسانھا را متأثر ساخته و ھم ئپديده ھا ۀاين در حالی است که خريد و فروش انسانھا از جمل

 ١١بين : ه سايه افکنده است، اجتماعی و فرھنگی بر چندين قارظ سياسی، اقتصادیبه لحاظ جمعيت نگاری و ھم به لحا

که برای دفاع از خانواده  که بسيار بيش از اين را ھمانجا ھنگامی  ميليون انسان را از افريقا ربودند، گذشته از اين١٧تا 

ت که روز شنبه واقع گشته باشد و دوشنبه جنايت نسبت به بشريت اتفاقی نيس. يا اقوام خويش مقاومت می نمودند، کشتند

بلکه . استه و به دنبال کار خود رود سخت بھبود يافته باشد، آدمی برخصبح، مانند کسی که از يک سرماخوردگی

مريکائيان ااين امر در زمان ما ھنوز در مورد بازماندگان . کابوسی است عظيم که آثارش نسل ھا بر جای می ماند

مريکا که قتل عام مردم به زمان ھای دورتری از خريد و فروش ا ۀرفته تا منتھا اليه جنوبی قاربومی، از آالسکا گ

  .افريقائيان مربوط می شود، قابل رؤيت است

ھيچ جای شگفتی ندارد که . ِجای مانده برده داری استعماری فقر منطقه ايست و فقدان تأمينات اجتماعیه  آثار بۀاز جمل

برده داران نسل به نسل ثروت انباشته شده .  بی بضاعت تر از بازماندگان برده داران می باشندًلبابازماندگان بردگان غا

که بازماندگان بردگان نسل به نسل فقر و مذلت را به ارث برده  را برای بازماندگان خويش باقی گذارده اند، در حالی

وزير دادگستری فرانسه که (که کريستيانه توبيره  اين. يکی ديگر از بقايای اين جنايت، نژادپرستی ضد سياھان است. اند

وی موز پرتاب نمودند، ۀ را با ميمون مادينه ای مقايسه نموده و بر چھر) از بازماندگان بردگان اھالی گويان می باشد

يليون ھا کنونی، گذشته از تبعيضات ناديدنی که بر مۀ شاھدی است بر تداوم افکار استعماری و نژادپرستانه در فرانس

  .ّاشخاص عادی روا می گردد
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بر ھمان سال به دار و اکت٣ به رھبری توال که در ١٧٩۵به ياد قيام بردگان » برده داری بايد پايان يابد «ۀيادوار

   ساحل جنوبی کوراکائو-دلنا جزاير انتيل ھ-آويخته شد

 (Taubira)حرفی در اين نيست که قانون توبيرا . دولت فرانسه ھنوز نيز نسبت به اين موضوع رويکردی دوگانه دارد

. ِاما بند بسيار مھم آن را که مربوط به جبران بود کميسيون مربوطه در مجلس فرانسه تصويب نکرد. وضع شده است

وی را ناپلئون بدانجا فرستاد . تعمير می گردد» ريشه پانزه«وادلوپ مانند گذشته آرامگاه اين است که با سرمايه اھالی گ

ِدلگره«تا  و ساير مبارزان راه آزادی را به قتل رسانده،  برده داری را احياء نمايد و در گوادلوپ ستونی برای تمجيد » ِ

ُد له اليويه«نام ه مالک بزرگی ب ِ استعماری گوادلوپ را ۀ  پروژ١۶٣۵ بود که در سال او اشغالگری. بر پا می گردد» ِ

فرانسه ھنوز نيز از استعمارگران آن دوران حمايت می کند که . آغاز نمود و اھالی بومی جزاير غرائب را نابود ساخت

 و ١٩۵٢، ١٩٣١، ١٩٢۵، ١٩١٠وليت قتل عام ھای ؤ بدانھا پرداخت خسارت نموده و حاضر نيست مس١٨۴٩در سال 

  . به صورتی بی رحمايه صورت گرفت٢٠٠٩که سرکوب قيام  پذيرد، گذشته از اين را ب١٩٨۵

که وی به تازگی اظھار نمود که  از جمله اين. فرانسوا اوالند دائم در مورد موضوعات حساس سخن می گويد

گيری اين نيز يکی از خطاھای تاريخی و موضع. ھولوکاوست بزرگترين جنايتی است که تا کنون صورت گرفته است

ًو واقعا نير کسی نمی تواند درک کند . ھای خطرناک سياسی است، زيرا بدين طريق شھروندان طبقه بندی می شوند

ی که در جنگ ئِت خسارات به قربانيان مصادره ھاکميسيونی که برای پرداخ(» Civisسيويس «چگونه فرانسه با قانون 

ه در قبال قربانيان برده داری کاری از دستش ساخته نيست، به موازات آن می تواند مدعی گردد ک) دوم صورت گرفت

  .که به اربابان استعمارگر و برده داران سابق پرداخت خسارت می کند در حالی

فرانسوا اوالند با اين کار که نفی ھرگونه جبرانی در اين مورد می باشد از تمامی کسانی که از برده داری سود برده اند 

را درک » آ سه ته«ۀ حال چگونه بايد پرده برداری از يادوار.  أس آنھا خود حکومت قرار داردحمايت می کند که در ر

نمود؟ آيا اين به معنی تجليل قربانيان به موازات ناز کشيدن از جنايتکاران نيست؟ آيا اينجا گونه ای ديگر از بدترين فرم 

 بشريت مربوط می گردد می توان اينگونه به خود که موضوع به جنايت عليه رياکاری صورت نمی گيرد؟ آيا در حالی

   دوگانگی داد؟ۀاجاز

 

ِ فرت د فرانس- در آنسه کافار١١٠ِ برده داری موسوم به کاپ ۀيادوار ُ  
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در رابطه با فعاليت ھای مارتين لوتر کينک و مالکم ايکس، .  گشته استبه ھر حال اين قضيه تبديل به گفتمانی عمومی

ِامه سزار، فرانس فانون، اسقف اعظم افريقای جنوبی و برند ِ  ت نوبلاي ادبۀ جايزۀِ نوبل دسموند توتو و برندۀ جايزۀِ

 دول کشورھای غرائب، رؤسای. ی ھستند که به دادگستری مراجعه و فعال گشته اندئنيجريه ای وله سوينکا، انجمن ھا

موسوم به اتحاديه کاريکم از قدرت ھای سابق استعماری خواھان پرداخت خسارت گشته و طرحی ده بندی را اعالم 

اظھار پشيمانی و عذرخواھی عملی با عرضه نمودن برنامه ھای آموزشی، فرھنگی و بھداشتی، صرفنظر : نموده اند

مريکا و ا ۀی به تازگی در اياالت متحدئای پرداخت خسارات، کميسيون ھا بر.کردن از بدھی ھای اين کشورھا و غيره

  . افريقا نيز در اين زمينه در حال فعاليت استۀاتحادي. وجود آمده انده اروپا ب

که سراسر جھان اين حرف را تکرار می کنند که بدون پرداخت خسارت عدالت عملی نيست، اين يک اصل  نھايت اين

اما ما خواھان برقراری . الند می خواھد قربانيان برده داری را حرمت نھد، اين کار نيکی استآقای او. جھانی است

نفی نمودن پرداخت خسارت به معنی دفاع از عامالن . يادآوری کار خوبی است، تالفی کار بھتری است. عدالت ھستيم

 ٢٠١٢ یدر ماه م. جرم ھای آنھاستاين جنايات و کسانی است که از آن ھا سود برده و نيز به معنی مشارکت در 

به ھمين جھت ما اکنون از . ِ مارک ارو متعھد گشت سياست جبران مافات را پياده نمايد-نخست وزير وقت فرانسه، ژان

در غير اينصورت انجام ھرگونه يادآوری غير . رئيس جمھور فرانسه خواھان اين ھستيم که سياست مزبور را عملی کند

در خواست ما جبران مافات و پرداخت خسارت به ملل سياه می باشد، به نام . و رياکارانه نيستُاز پزی بی محتوا 

  .صلح،  برابری ، رعايت و حرمت نھادن به ديگران

   :مطالب ديگر در اين باره 
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  ٢٠١۵ ی ماه م١٢ –برگرفته از تالکسکاال 

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=14656 

 


