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حقوق بشر آمریکایی 2 

تبعیض و دیگر هیچ

نحوه شکلگیری آمریکا با تجاوز به بومیان1

کشـوری کـه آمریکا نـام گرفت، با کشـتار آمریکاییـان بومـی از طریق جنـگ و بیماریهـای واگیردار 
کـه توسـط اروپاییها به بومیـان منتقل و موجـب مرگ تعداد زیادی شـدند، متولدشـده اسـت. اعداد 
و ارقـام متفـاوت اسـت ولی چیزی که معلوم اسـت، امـروز از آن جمعیـت بومی آمریکا که تـا چند ده 

میلیون هم گفته شـده، یـک جامعـۀ دومیلیونی باقی مانده اسـت2.

 Ronet Bachman, Heather Zaykowski, Rachel Kallmyer, Margarita Poteyeva, Christina Lanier, Violence .1
 Against American Indian and Alaska Native Women and the Criminal Justice Response: What is Known,

.1705-219, 2008
.Zinn, H. (2003). A People’s History of the United States: 1492-present. New York: Harper Collins  .2
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اشـغال سـرزمین ها و کشـتار بومیـان آمریـکا به ده ها سـال پیـش از انقـاب آمریـکا بازمی گردد. 
در زمـان ریاسـت جمهوری تومـاس جفرسـون )دومیـن رئیس جمهور آمریـکا( فردی به نـام اندرو 
جکسـون مسـئول کشتار سرخ پوسـتان می شـود و بعدها در جایگاه هفتمین رئیس جمهور آمریکا 
قـرار می گیـرد. در ایـن زمـان، دولـت آمریـکا به صورت سیسـتماتیک قصـد از بین بـردن بومیان 
آمریـکا را داشـت و پـس از مدتـی آن را بـه قانـون »Indian remove act« تبدیل کرد3. در راسـتای 
اجرایـی کـردن ایـن قانـون نیز ارتـش آمریکا بـا ورود بـه منطقه ی سرخ پوسـتان، پس از کشـتار 

آن هـا، افـراد باقی مانـده را به سـمت غرب کـوچ داد4.
آمارهـا نشـان می دهـد در مناطقی که اندرو جکسـون حضور پیـدا کرد، جمعیت سرخ پوسـتان از 
۱2۰ هـزار نفـر بـه سـی هزار نفر رسـید و آن سـی هـزار نفر نیز بـه مناطق غربـی آمریکا منتقل 

شدند5. 
که طی آن هشت صد سرخ پوست آمریکایی قتل عام  جکسون در سال ۱۸۱۴ جنگی را اداره می کند 

می شوند. 
در ۱۸۱۶ نیـز جنـگ سـمینول بـه فرماندهی جکسـون به وقـوع می پیوندد که در آن نیز کشـتار 

سرخ پوسـتان تکرار می شـود. 
آمـاری کـه در مـورد سرخ پوسـت ها وجود دارد، نشـان می دهد کـه تا پیش از ورود سفیدپوسـتان 
اروپایـی بـه آمریـکا، حـدود هجده میلیون سرخ پوسـت در آمریکا سـکونت داشـتند و پس از طی 
چنـد دهـه، این تعداد بـه دو میلیون نفر می رسـد. بدین ترتیب چیزی نزدیک به شـانزده میلیون 

سرخ پوسـت از بین می روند۶.
 In addition to this, the arrogant attitude of the ever-growing whites led to the Indian Wars, the Indian .3
 Removal Act (1830), and in 1890 one of the worst massacres ever -- Wounded Knee, South Dakota. Here

.warriors, women, and children alike were ferociously slaughtered by the U.S. Cavalry
See to: http://www.allabouthistory.org/native-american-history.htm 

nativeamericans.com .4
Native American History: http://www.allabouthistory.org/native-american-history.htm 5

http://www.allabouthistory.org/native-american-history.htm 6
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بیشینه ی نژادپرستی در آمریکا

پیشـینه نژادپرسـتی در آمریـکا به شـکل گیری این کشـور و مهاجـرت اروپاییان به این سـرزمین 
بازمی گردد. سفیدپوسـتان انگلیسـی، فرانسـوی و اسـپانیایی با مهاجرت به این کشـور برای اولین 
بـار ایـده برتـری نـژاد خود و وحشـی خوانـدن بومیـان آمریکایی را مطـرح کردنـد. آن ها متمدن 
کردن بومیان را وظیفه مهاجرین سفیدپوسـت دانسـتند و بدین ترتیب اولین بذرهای نژادپرسـتی 
در آمریکا کاشـته شـد7؛ درحالیکه بسـیاری ادعا میکنند که سـنت طوالنی مدت نژادپرسـتی در 

ایاالت متحـده با جنبـش حقوق مدنـی ۱9۶۰ به پایان رسـید۸.
پدیده نژادپرسـتی محدود به سرخ پوسـتان و بومیان آمریکا نشـد؛ هنگامی که اروپاییان اسـتعمار 
قـاره آمریـکا را آغـاز کردند، بـردگان را برای کار در کشـتزارها و معادن جدیـد، از آفریقا به آمریکا 

بردند.

.Racism in the United States: https://en.wikipedia.org .7
.Bureau of Justice Statistics, 1997 .Lifetime Likelihood of Going to State or Federal Prison .8
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نژادپرستی در نظام آموزشی ایاالت متحده امریکا 

گـزارش دفتـر آمـار این کشـور، ۳۳درصد از سفید پوسـتان آمریکایـی دارای تحصیالت عالی  بـر اسـاس 
کـه ۲۰درصد سیاه پوسـتان آمریکا از چنین امکانـی برخوردارند. دانشـگاهی هسـتند، درحالی کـه 

بیـن سـال های ۲۰۰۳ تـا ۲۰۱۲ میـالدی، بیـش از ۶۰ درصد از تقاضاهای تحصیلی سیاه پوسـتان برای 
ورود بـه دانشـکده های حقـوق آمریـکا پذیرفتـه نشـده اسـت؛ درحالی کـه ایـن آمـار بـرای متقاضیـان 

سفید پوسـت تنهـا ۳۴درصد اسـت.
در مـدارس درحالی کـه سیاه پوسـتان تنهـا ۱۷درصـد از جمعیـت دانش آمـوزان آمریکایـی را تشـکیل 
گرفتـه از مـدارس و دانشـگاه ها بـه ایشـان مربـوط می شـود9. می دهنـد، ۳۲ درصـد از اخراج هـای صـورت 

زندانی شدن

که درصد رفتن به زندان در میان سیاهپوستان ۱ به ۴  سیستم بیعدالتی در آمریکا بهگونهای است 
کشور، ۱ به ۲۰ است. است، بهطوریکه این آمار در میان سفیدپوستان این 

در ۱3 ایالت این کشور، درصد سیاهپوستان محکوم به حبس ابد بیش از ۶۰ درصد است.
در سیستم فدرال این کشور ۷۱/۳% زندانیان سیاهپوست هستند۱۰.

حدود ۱۲% جمعیت آمریکا سیاهپوستان آفریقایی تبار هستند و از این میان ۴۰% زندانیان آمریکایی 
را این سیاهپوستان تشکیل میدهند۱۱.

http://news.irib.ir/articles/item/62740 .9
www.spokane.net/news-story.asp?date=070300&ID=s821704&cat+section.Tribal_news.10

/http://intelligence-analyst.com/racism-in-america-today .11
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کشتار سرخپوستان12

یکـی از مللـی کـه هویـت واقعـی آن بـرای جهانیان مخفـی مانـده، صاحبـان اصلی قـاره آمریکا 
هسـتند؛ بـا ایـن کـه دولت آمریـکا هرگز تعداد سـرخ  پوسـتانی که از آغـاز یورش سفید پوسـتان 
به شـمال آن سـرزمین کشـته شدند را به رسـمیت نمیشناسـد، اما حقایق تاریخی نشان میدهد، 
»خـوان پونـس دولیـون« پس از کشـف منطقه فلوریدا از بامداد عید پاك سـال ۱5۱3 نسلکشـی 

سرخ پوسـتان را آغـاز کرد. 
93 جنـگ بـه تمـام معنی و فراگیر که انواع سـاح های میکروبی در آن بـه کار رفت، علیه بومیان 
آمریـکا اتفـاق افتـاده اسـت. در ایـن جنگ هـا میلیون هـا تـن از فرزنـدان 4۰۰ قوم و قبیله سـرخ 

پوسـت سـرزمین های ناشـناخته آمریکا کشته شدند. 
سـفید پوسـتان اروپایی برای نسـل کشـی سـرخ پوسـتان 97 نـوع بیمـاری مرگبار بـه کار بردند 
کـه عبارتنـد از 4۱ نـوع آبلـه، 4 نـوع طاعون ۱7 نوع سـرخچه، ۱۰ نـوع آنفوالنزا و 25 نوع سـل و 

دیفتـری و کولیرا وبا.

۱۲.  فارس نیوز، گروه سیاست خارجی، حوزه سایر حوزه ها ، ۱۷/۰۷/۸9 ، شماره:۸9۰7۰9۰۸۶۸، قابل دسترسی در: 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8907090868
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انتقال سیاهان از آفریقا به آمریکا و مرگ آن ها13

مطابـق آمارهـای مـورد وثوق طی سـه قـرن دوران بـرده داری 2۰ میلیـون آفریقایی سـیاه جوان 
سـالم از آفریقـا به آمریکا منتقل شـده و بـه ازاء هر نفر از این 2۰ میلیون نفـر، 4 نفر در درگیری ها 
و اسـارت ها و نقل وانتقـال، از بیـن رفته انـد، یعنـی رقمـی حـدود ۱۰۰ میلیـون نفـر؛ کـه موجب 

خرابـی و انهدام کامـل آفریقا گردید. 
در فاصله سـال های ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میالدی در حدود ۱۵ میلیون سیاه پوسـت آفریقایی به قاره آمریکا 

انتقال یافتند14.
در سـال ۱۶5۰ )زمـان آغـاز بـرده داری(، جمعیـت اروپا حـدود صد میلیون نفـر و جمعیت آفریقا 
نیـز بـه همیـن میـزان تخمیـن  زده می شـود؛ امـا در سـال ۱۸5۰ جمعیـت اروپا از صـد میلیون 
نفـر بـه 2۶5 میلیـون می رسـد و ایـن در حالـی اسـت کـه جمعیت آفریقـا در همین سـال )پس 
از دویسـت سـال( نه تنهـا افزایـش نمی یابـد، بلکـه بـا پنـج میلیـون کاهش، بـه 95 میلیـون نفر 

می رسد۱5.

 Ira Berlin, Distinguished University Professor at the University of Maryland, is a leading historian of the .13
 history of slavery in North America and the Atlantic World. His books include Generations of Captivity: A

 History of Slaves in the United States (2002); Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in
 Mainland North America (1999), which received the Bancroft Prize and the Frederick Douglass Book Prize;

.(and Slaves Without Masters: The Free Negro in the Antebellum South (1975
 Immigration Reform and Control Act (IRCA) legalizes illegal aliens residing in the U.S. unlawfully since .14
1982: http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/immigra-

.tion/african4.html
http://discoveringbristol.org.uk/slavery/routes/from-africa-to-america/atlantic-crossing/people-tak-.15

/en-from-africa
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کشتار سیاهان

طبـق اعـالم مرکـز ملـی آمار آمریکا۱۶، %۱۴.۲ از جمعیت ۳۱۳.9 میلیون نفری آمریکا را، سیاه پوسـتان 
که یا سیاهپوست هستند یا دورگهی  تشکیل میدهند. این تعداد شامل ۴۴۴۵۶9۰۰ نفری میشود 

سـیاه که این قشـر به ویژه مسـلمانان با شـدیدترین مسائل تبعیض نژادی روبهرو هستند. 
تنها بین سالهای ۱۸۸2 تا ۱9۶۸ حدود سه هزار سیاهپوست بدون محاکمه اعدام شدند۱7.

احتمـال کشـته شـدن مردان جوان سیاه پوسـت به دسـت پلیـس آمریکا 9 برابر بیشـتر از سـایر 
شـهروندان این کشـور است. 

پلیس آمریکا در سـال 2۰۱5 درمجموع ۱۱34 نفر را کشـت که 444 نفر بیشـتر از سـال 2۰۱4 
بـود. بیـش از ۱5 درصد کسـانی که کشـته شـدند مـردان سیاه پوسـت ۱5 تا 34 سـاله بودند که 

پنج برابر بیشـتر از سفیدپوسـتانی اسـت که در همین گروه سـنی کشـته شدند. 
تعداد سیاه پوسـتان کشته شـده توسـط آمریکایی هـا حدود صد میلیون نفر اسـت. تعـدادی از این 
صـد میلیـون نفر در حین حملـه به آفریقا، تعـدادی در حین انتقال از آفریقا بـه آمریکا و تعدادی 

هـم در زندان های غنا و آگری کوسـت کشته شـده اند۱۸. 
سـال 2۰۱5 درمجمـوع تعـداد سیاه پوسـتانی کـه به دسـت پلیس آمریکا کشـته شـدند دو برابر 

بیشـتر از آمریکایی هـای سفیدپوسـت، التین تبـار و سرخ پوسـت بود.
همچنیـن 25 درصـد سیاه پوسـتانی کـه پلیس آمریکا آن ها را در سـال 2۰۱4 کشـت غیرمسـلح 

بودنـد، در حالـی ایـن آمـار برای قربانیـان سفیدپوسـت ۱7 درصد بود.
4۰ درصد کسانی که در ۶۰ اداره بزرگ پلیس آمریکا کشته شدند سیاه پوست بودند۱9.

https://www.usa.gov .16
/http://www.irna.ir/fa/News/81663095 .17

http://www.pbs.org/wgbh/aia/part1/1narr3.html .18
:Guardian Newspaper.19

http://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/01/us-police-killings-this-year-black-americans http://www.
/-presstv.ir/DetailFa/2016/01/01/444058/US-police-killed-young-blacks
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شدگان در هر تعداد کشته
 پوستمیلیون نفر سیاهیک

شدگان از تاریخ تعداد کشته پوستجمعیت سیاه
 30/6/2012الی  1/1/2012

 نام شهر

25 396,115 10 Atlanta Metro(includes Clayton County) 

10 946,745 9 Chicago Metroincludes Calumet 

4 2,084,659 9 New York City 

15 532,831 8 Dallas 

15 409,481 6 Memphis 

23 212,935 5 New Orleans  (includes Gretna) 

16 252,288 4 Jacksonville, FL 

10 395,552 4 Baltimore 

126 23,745 3 Saginaw 

48 62,313 3 Tulsa 

13 227,282 3 Cleveland (incl. Maple Heights) 

6 521,925 3 Miami/Dade County (and Pompano Beach) 

94 21,286 2 Dothan 

24 84,036 2 Fayetteville, NC 

13 156,535 2 Sacramento County (incl Sac’to), CA 
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تبعیض جنسیتی در آمریکا

کثریت هستند و بیش از ۵۲ درصد جمعیت را تشکیل  زنان در ایاالت متحده آمریکا ازنظر تعداد در ا
می دهند؛

بین سـالهای ۱97۰ و ۱9۸5، 29۰۰۰۰ زن مشـاغلی در زمینههای حقوق، پزشکی، روزنامهنگاری 
و آموزشـهای سـطح بـاالی دانشـگاهی پیـدا کردنـد و 22۰۰۰۰ زن دیگر مشـروب فروش، افسـر 

پلیس، تایپیسـت و تلفنچی شـدند؛
اما این زنان اسـتثنایی بودهاند. در همان زمان 3/3 میلیون زن در مشـاغل سـنتی زنان مشـغول 
بـه کار بودهانـد. سـه نفـر از چهارنفری کـه کار میکردند مشـاغلی چون منشـیگری، خدمتکاری، 

کارگری کارخانه و فروشـندگی مغازه داشـتهاند2۰.
اختافـات مالـی 2۰ درصـدی میـان مـردان و زنان وجـود دارد و ایـن موضوع روی حقـوق زنان و 

افزایـش فقـر در این میـان زنان تأثیر میگـذارد2۱. 
زنـان نسـبت بـه مـردان کمتـر احتمـال دارد کـه مشـاغل تمام وقـت بگیرنـد تـا از ایـن طریـق 

درآمدشـان را افزایـش دهنـد و از عضویـت در اتحادیـه بهرهمنـد شـوند22. 
تبعیض علیه زنان در این کشـور نه تنها در مورد دسـتمزد های تعیین شـده برای آن ها نسـبت به 
مـردان، بلکـه در کمبـود فرصت هـای شـغلی مناسـب برای زنـان نیز به وفـور به چشـم می خورد. 
تنهـا شـش ایالـت در کنگره این کشـور نماینـده زن  دارند. همچنین سـنای این کشـور تعداد 3۰ 

تـا 5۰ نماینـده دارد کـه تنها کانزاس بیش از ۱۰ نماینـده زن دارد23.

.Source: Sociology an interduction, fourth edition Michael S.Bassis Richard g.Celles NEW YORK, 1991 .20

.Source: Sociology an interduction, fourth edition Michael S.Bassis Richard g.Celles NEW YORK, 1991 .21

.Source: Sociology an interduction, fourth edition Michael S.Bassis Richard g.Celles NEW YORK, 1991 .22

.Source: Sociology an interduction, fourth edition Michael S.Bassis Richard g.Celles NEW YORK, 1991 .23
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مرخصـی  بـاردار  زنـان  بـرای  کـه  هسـتند  کشـوری   2 گینه نـو  کنـار  در  آمریـکا 
بـرای  کـه  دارد  وجـود  آمریـکا  ایالـت   3 در  فقـط  زایمـان  مرخصـی  نـدارد.  اجبـاری 
اسـت. هفتـه   ۱4 آن  بینالمللـی  اسـتاندارد  کـه  اسـت  صورتـی  در  ایـن  اسـت.  هفتـه   ۶ 
همچنیـن شـاید یکـی از تکاندهندهترین آمارهـا، افزایش مرگ ومیـر زنان باردار در آمریکا اسـت. 

ایـن آمار از سـال ۱99۰ تـا 2۰۱3، ۱3۶ درصد افزایش یافته اسـت.
همچنین احتمال مرگ زنان سیاهپوست آمریکایی در زایمان حدود 4 برابر زنان دیگر است24.

تجاوز جنسی به زنان 

تجـاوز جنسـی بـه زنان بهطورکلی و به دختران دانشـجو بهطور ویـژه در آمریکا به فرهنگ تبدیل 
شـده اسـت. ایـن پدیده اجتماعی منفی در بیشـتر موارد در سـنین نوجوانی بـرای دختران اتفاق 

میافتـد که آنهـا توانایی دفاع از خـود را ندارند. 
نتایـج یـک پژوهـش نشـان میدهـد از هر پنج دانشـجو در طول چهار سـالی که در دانشـگاه هسـتند، 

یـک نفـر۲۵ و از هـر شـش زن، یـک زن مـورد تجاوز جنسـی قرار میگیـرد.۲۶ 
بـه طـور میانگین تخمین زده میشـود بیـش از ۶5 درصد زنـان ارتش آمریکا مورد تجاوز جنسـی 

میگیرند.  قرار 
که برخی قربانیان تجاوز جنسی یا تعرض جسمی ساالنه چند بار مورد تجاوز قرار میگیرند،  از آن جا 

http://www.euronews.com/2015/12/14/un-experts-find-level-of-discrimination-against-women-in-us- .24
shocking

16674=http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id :۲۵.  خبرگزاری افغان ایرکا، قابل دسترسی در
۲۶.  پرسمان - بهمن ۱3۸3، شماره 29 - خشونت علیه زنان در آمریکا، قابل دسترسی در: 

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4892/5029/44357/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8
%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-

%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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در ایاالت متحده، سـاالنه ۸۷۶ هزار مورد تجاوز به عنف رخ میدهد و ۵/9 میلیون نفر مورد تعرض 
فیزیکی قرار میگیرند؛۲۷ 

در هـر ۱۰ دقیقـه ۱۳ زن آمریکایـی مـورد تجـاوز قرار می گیرد. در هر دقیقه ۱/۳ زن آمریکایی مورد تجاوز 
واقع می شـود. 

تمام این تجاوزات، تجاوز به عنف اسـت و با این حسـاب در هر سـاعت ۷۸ زن، در هر روز ۱۸۷۱ زن و 
در هر سـال ۶۳۸ هزار زن مورد تجاوز قرار می گیرند؛

54 درصد از قربانیان زن زیر ۱۸ سال سن داشته و ۸3 درصد آنها زیر 25 سال بوده اند.۲۸

خشونت علیه زنان

نخسـتینبار در اوایـل دهه ۱97۰م. خشـونت علیـه زنان به عنوان یک معضل اجتماعـی در ایاالت 
متحـده مطرح شـد. علـت اصلی این امر، ظهـور مجدد جنبـش زنان بود. 

کودکی یا بزرگسـالی مورد تعرض جسـمی  که بیش از نیمی از زنان، در دوران  یافته ها نشـان میدهد 
گرفتهانـد و حـدود ۲۰ درصـد زنـان دسـتکم یـک بـار تجـاوز جنسـی را در طـول زندگـی خـود تجربه  قـرار 

کردهاند. 
زنـان قربانـی تعـرض فیزیکی، به طور میانگین سـاالنه 3/۱ بـار مورد تعرض قـرار میگیرند. بر این 
اسـاس، شـمار زنـان مورد تعـرض فیزیکی، بـه تفکیک مـوارد تعرض، بـه 5/9 میلیون مـورد بالغ 

میشود. 

http://avapress.com/vdcb9zbf.rhbz۰piuur.html :۲۷.  خبرگزاری صدای افغان )آوا(، قابل دسترسی در
http://www.sbrapecrisiscenter.org/04Information/info.html .28
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آسیب دیدگی زنان29

احتمال آسیبدیدگی در خالل تعرض جسمی و جنسی در میان زنان بسیار بیشتر از مردان است.۳۲ 
گرفته بودند، در  که از سـن ۱۸ سـالگی به بعد مورد تجاوز جنسـی قرار  درصد زنان و ۱۶ درصد مردانی 

آخرین تجربه تجاوز جنسی خود دچار آسیبدیدگی شدهاند.
حـدود 3/۱ درصـد زنانـی که در خال تجاوز جنسـی یـا تعرض فیزیکی آسـیب دیدهاند، نیازمند 

مراقبتهای پزشکی بودند. 

کودکان کودک آزاری و خشونت علیه زنان و 

کـودك آزاری در آمریـکا  کتـك می خـورد و در هـر ده ثانیـه نیـز یـك مـورد  در هـر 9 ثانیـه یـك زن آمریکایـی 
کـه بـا هیـچ جـای جهـان، قابـل مقایسـه نیسـت؛  گـزارش می شـود 

کـودك آزاری یـا بی توجهـی  کـه در آمریـکا جـان خـود را از دسـت می دهنـد بـا  کودکـی  کـودك از هـر ۶   ۵
مواجـه بوده انـد.

همچنیـن در ایـن کشـور، یـک کودك از هر چهـار کودك با یک فـرد الکلی زندگـی می کند. این 
تعداد معادل 2۸ میلیون کودك اسـت.30

۲9.  پرسمان - بهمن ۱3۸3، شماره 29 - خشونت علیه زنان در آمریکا، قابل دسترسی در: 
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4892/5029/44357/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8
%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-

 %D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://classes.dma.ucla.edu/Win- :30.  گزارش سازمان مبارزه با خشونت آمریکا، قایل دسترسی در

ter05/154B/anti_violence.pdf
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