
برده داری مدرن در دولت شهرهای خلیج فارس

برنارد فریمون

ششدولتشهرعربخلیجفارس،کههریکپیشترنوعیدهکدهیماهیگیرِیبکروبیجنبوجوش

درهمهیایندولتشهرها.بودند،اکنونبهسرزمینعجایبیپرزرقوبرقوفوقمدرنتبدیلشدهاند

میتواننواحیوسیعیسرشارازمعماریفرامدرن،آسمانخراشهاینورانی،بازارچههایطرازاول

جهانی،بزرگراههایپرسروصدا،فرودگاههاوبندرهایغولآسا،شلوغوکارآمد،جاذبههایگردشگرِی

مجلل،مناطقحفاظتشده،تفریحگاههایکودکان،موزهها،هتلهایساحلیزیباوویالهایشیکاهالی

اینششدولتشهرــدوبیوابوظبیدراماراتمتحدهیعربی،منامهدربحرین،.بسیارثروتمندرادید

پایدرمسیری1970دّمامدرعربستانسعودی،دوحهدرقطر،وکویتسیتیدرکویتــدردههی

عواملایندگرگونیعبارتبودازکشفنفت.نهادندکهآنهارابهکالنشهرهاییپرزرقوبرقتبدیلکرد

وگاز،انباشتثروتدردستگروهکوچکیازنخبگانحاکم،واعطایبدونقیدوشرطاستقاللسیاسی

پسازآن،حکومتهایخانوادگِیحاکم.ازسویبریتانیا،کهپیشتربراینمنطقهسلطهیاستعماریداشت

ابوظبی،پایتختامارات.برایندولتشهرهاشروعبهجذبسرمایههایمالیعظیمیازسراسردنیاکردند

.خواندهاند«ثروتمندترینشهردردنیا»متحدهیعربی،راهمترازباسنگاپور،هنگکنگوشانگهای،

،«فورچون»نشریهی2007براساسگزارشسال.همچوناینشهرها،ابوظبیهمغرقدرپولاست

تریلیوندالردر1یکدهمذخائرنفتِیدنیارادراختیاردارندوتقریباً»هزارشهروندابوظبی،که420

.«میلیوندالردارند17خارجازاماراتسرمایهگذاریکردهاند،هریکثروتیحدود

خلیجفارسهمیشهمرکزتکثرو.خلیجفارستاریخارزشمندیداردوقدمتشبهدورانباستانمیرسد 

سال،دلمون1000برایحدود.گشودگیبهرویدنیاوکانونثروتوتجارتبودهاست (Dilmun)،

حکومتیعربومتعلقبهعصرمفرغکهمقرشدربحرینکنونیبود،مسیرهایتجاریمیانبینالنهرین

سالدوامآورد500دردورانخالفتعباسیان،سلسلهایاسالمیکه.باستانودرهیسندراکنترلمیکرد 

ومرکزشبغدادبود،تاجرانبصرهواالَبلَه،واقعدررأسخلیجفارس،باآفریقایشرقی،مصر،هند،

درایندادوستد،خریدوفروشهمه.آسیایجنوبشرقیوچیندادوستدمیکردندوروابطتجاریداشتند 

چیزرایجبود،ازجملهزرافه،فیل،مرواریدهایگرانبها،ابریشم،ادویه،جواهراتوچینیآالتبسیار

عربهایعمانی،کهبهطورمتناوبمدخلدریایِیخلیجفارسدرتنگهیهرمزرا.گرانقیمتچینی 



آنهاکنترلمسیرهایدادوستدباآفریقایشرقی.شهرتداشتند«عربهایبدویدریا»کنترلمیکردند،به 

.رادردستگرفتندوبهحملونقلادویه،سنگهایگرانبهاوبسیاریازدیگرکاالهایتجملیپرداختند

شمار.بردهداریوتجارتبرده،بهویژهپسازظهوراسالم،بخشعمدهایازاینتاریختجاریبود 

فزایندهایازآفریقاییها،بلوچها،ایرانیها،هندیها،بنگالدشیها،آسیایجنوبشرقیهاودیگراهالی

اقیانوسهندرادائماًبهاجباربهخلیجفارسمیآوردندتابهعنوانخدمتکار،خرماجمعکن،ملوان،

تاریخدانان.سنگتراش،صیادمروارید،زنصیغهای،نگهبان،کارگرکشاورز،کارگروچوپانکارکنند 

بهافزایشبیسابقهیدادوستدبردهدراینمنطقهدرقرونهجدهمونوزدهم،یعنیدردورانرونقتجارت

شمارفراوانیازخانوادههایاهلخلیجفارسدرنتیجهیاینافزایش.بردهدراقیانوسهند،اشارهکردهاند 

پیشرفتچشمگیرششدولتشهِرخلیجفارسجنبهیبسیارزشتوغمانگیزی.بیسابقهبسیارثروتمندشدند 

ایندولتشهرهاشایدتنهانمونههایموجودچیزیباشندکه.داردکهمسبوقبهچنینسابقهایاست 

«(1986-1912)(MosesFinley)جامعهشناسیبهنامموِززفینلی خوانده«جامعهیبردهداِرواقعی 

.است

(برده داری باستانی و ایدئولوژی مدرنکتاباو.فینلییکیازمهمترینپژوهشگرانبردهداریاست

به.تأثیرعمیقیبرفهمومطالعهیبردهداریتوسطپژوهشگرانعلوماجتماعیداشتهاست)1980

عقیدهیاوبرده،برخالفکارگرعادی،کاالییدرآمدزااستــنوعیمالکهمثلدیگرکاالهاقابلخرید،

اینوضعیتخاصبه.فروش،دادوستد،اجاره،قرضوهدیهدادناستوحتیمیتوانآنراازبینبرد

فینلیاینجوامعرا.بسیاریازجوامعاجازهمیدهدکهبردگانرابهشیوههاییمنحصربهفرداستثمارکنند

جوامعبردهدار»خواندوآنهاییکه«جوامعدارایبرده»جوامعیکهمیتوان:بهدونوعتقسیمکرد

،بردهدارییکیازاجزایجداییناپذیرتعریفیاستکهاینجامعه«جوامعبردهدارواقعی»در.اند«واقعی

بهعقیدهیبعضیاز.غیبتبردگاناینجوامعرافلجمیکندوازکارمیاندازد.ازخودارائهمیدهد

پژوهشگران،تعریفبردهداریدرجامعهشناسیمدرن،همدرنظروهمدرعمل،اززمانفینلیتاکنون

منبا.سخنمیگویند«بردهداریمدرن»درنتیجهیاینتغییرامروزازپدیدهایبانام.تغییرکردهاست

ایننظرمخالفام،وبااتکابرالگویفینلیبرایتحلیلجوامعمعاصرخلیجفارسنشانمیدهمکهاین

تغییر،ودرواقعبسِط،تعریفبردهداری،تحلیلرادگرگوننمیکندوحتیممکناستکهاستفادهازاین

بااستفادهازتحلیلفینلیمیبینیمکهامروزهم.الگوبرایتحلیلدولتشهرهایخلیجفارسراآسانترسازد

.تعدادجوامعبردهدارواقعیبههماناندازهیدورانباستاناست



بیتردید،بعضیازاین.درتحلیلبردهداریدردولتشهرهایخلیجفارسبرآمارچندمنبعتکیهمیکنم

منابعمعتبرترازبقیهاستاماکوشیدهامتاازمنابعموثقیامنابعیاستفادهکنمکهعمومصاحبنظران

بهنظرمآمارمورداستفادهدراینمقالهتاحدامکاندرست.روششناسِیآنهارادرستومعتبرمیدانند

باوجوداین،همانطورکههمهیخوانندگانمیدانند،هیچآماریکامالًمصونازخطانیست،و.است

.بدیهیاستکهدولتهایخلیجفارسآمارهاییرامنتشرمیکنندکهبهنفعشاناست

کارگرانمهاجردرصدبزرگیازجمعیتاینمنطقهراتشکیلمیدهندــبرایمثال،اینرقمدرامارات

33درصدودرعربستانسعودیحدود66درصد،درکویتحدود90متحدهیعربیوقطرحدود

اینکارگراندرنظامهایحقوقِیایندولتشهرهاحقوقاندکیدارندواکثریت.درصدازجمعیتاست

شرایط.چشمگیِرآنهادروضعیتبسیارخطرناکیدربناهایبزرِگدردستاحداثکارمیکنند

50پرمخاطرهیمحلکار،ازجملهساعتهایطوالنِیکاربیوقفه،گرمایطاقتفرساینزدیکبه

درجهیسانتیگراد،بیاعتناییکارفرمابهاصولاولیهیایمنیوفقداننظارتکافی،کارگرانرادر

بنابهگزارشسازمانهایمعتبر،هرروزیکیدو.معرضخطرمرگیاآسیبشدیدجسمانیقرارمیدهد

کارگردراینمحلهاجانشانراازدستمیدهندو،درقطر،کهخودرابرایمیزبانِیجامجهانیفوتبال

کارگرمهاجربراثرحوادث4000آمادهمیکند،تازمانشروعاینرقابتهابیشاز2022درسال

اینمیزانمرگومیرباهیچپروژهیساختمانِیدیگریدر.کاریدرپروژههایفیفاازدنیاخواهندرفت

.دنیاقابلمقایسهنیست

)هزاردالرآمریکا28(هزاردرهمامارات106درآمدساالنهییککارگرساختمانیدردوبیحدود

اینامردر.است)دالر70251(هزاردرهم258است،درحالیکهسرانهیدستمزدساالنهدراینشهر

.کارگرانساختمانیدرخوابگاههایزشتوکثیفیزندگیمیکنند.مورددیگردولتشهرهانیزصادقاست

نفردریکاتاق8نفرفقطیکدستشوییوجوددارد،وحداقل30تا20دراینخوابگاهها،برایهر

گذرنامههاودیگرمدارکسفررادربدوورودازکارگرانمیگیرندوآنهادرعملهمهی.میخوابند

ساعاتبیدارِیخودرادرمحلکارمیگذرانند؛آنهاراهرروزبهمحلکارمیبرندوبرمیگردانند

.بیآنکهچندانفرصتیبرایدیداریالذتبردنازشهریداشتهباشندکهدرساختناشمشارکتدارند

 کارگران مهاجر درصد بزرگی از جمعیت

 این منطقه را تشکیل می دهند ــ برای

 مثال، این رقم در امارات متحده ی عربی و

 ۶۶ درصد، در کویت حدود ۹۰قطر حدود 

 ۳۳درصد و در عربستان سعودی حدود 

.درصد از جمعیت است



برخی.بعضیدیگرازکارگرانمهاجر،خدمتکارخانگیهستندوتقریباًچشمهیچکسیبهآنهانمیافتد

.دیگرراننده،نظافتچی،سرایدار،نگهبان،نجار،لولهکشوسنگتراشهستندیاشغلدیگریدارند

هیچیکازاینکارگرانمهاجراهلخلیجفارسنیستند،وهیچراهیبرایکسبتابعیتیاحتیاقامتدائم

آنهااغلبفریفتهی.تبعیضاجتماعیوحقوقیعلیهآنهاعلنیوگستردهاست.درایندولتشهرهاندارند

تبلیغاتگمراهکنندهوفریبندهدرکشورشانمیشوندوبرایدستیابیبهشغلوتأمینهزینهیسفر،مسکنو

اما.خوراکدرخلیجفارسمبلغهنگفتیمیپردازندیااینمبلغراازکارگزارانکارفرماقرضمیگیرند

پسازورودبهایندولتشهرهابهدستمزدواقعِیخودپیمیبرندومیفهمندکهتأدیهیبدهییاجبران

اینامرکارفرماهاراترغیبمیکندکهپرداختدستمزدهارابهتعویقبیندازند.هزینهتقریباًناممکناست

یابهکلیازاینکارصرفنظرکنند،ودرنتیجهکارگرانرابهباقیماندندراینشغل،گاهیبرای

درعینحال،کارگرانمهاجرازحقوقیبرابرباشهروندانخلیجفارسبرایتحصیل.همیشه،وادارسازند

فرزندانخود،تغییردادنکارفرمایخود،وتحصیل،تفریحیااستفادهازدیگرامکاناترفاهیبرخوردار

تقریباًهمهیکارگرانمهاجریکهتوصیفکردهامپوستی.ایننظامآشکارامبتنیبرنژاداست.نیستند

بنابراین،رنگپوستیکیازنشانههایجایگاهاجتماعِیپایینتراستوشهروندانو.برنزهیاتیرهتردارند

.مقاماتمحلیرابهتبعیضعلیهآناندعوتمیکند

خدمتکارانخانگیهم،کهمعموالًزنانتیرهپوستیاهلبنگالدش،فیلیپین،آفریقایشرقیودیگرنقاط

دستمزدآنهانیزاغلبکمترازحدمعمولاستویااصالً.هستند،درشرایطمشابهیبهخلیجفارسمیآیند

آنهامجبورندکهساعتهایطوالنیبیوقفهکار.بهآنهاپرداختنمیشودیاپرداختآنبهتعویقمیافتد

آناندرمعرضسوءاستفادهیجنسِی.کنندوبهمراقبتهایپزشکیودندانپزشکیدسترسندارند

کارفرمایانودیگرشکلهایبهرهکشِیخشونتآمیزقراردارندو،همچونکارگرانساختمانی،نمیتوانند

نافرمانیمیتواندمجازاتسختیدرپیداشتهباشدزیرا.بدوناجازهیکارفرماازمحلکارخارجشوند

بسیاریاززنانمهاجررابااغفالیااجباربهکاردر.هیچقانونیدربارهیکاِرخانگیوجودندارد

دوبیبهعلتسهولتدسترسیبهروسپیهای.روسپیخانههاودیگرمحیطهایبهرهکشِیجنسیمیگمارند

.جوانشهرتیجهانیدارد

براساسایننظام،.همهیکارگرانمهاجِرپایینرتبهرابهاطاعتازکارفرماملزممیکند«کفالت»نظام 

بر.کارگربرایسفریاترکمحلکاروجستوجوبراییافتنشغلتازهبایدازکارفرمااجازهبگیرد 

کارکردهباشدتابتواندچنیندرخواستیراارائه«کفیل»اساسقانون،کارگربایددستکمدوسالبرای 

کارفرمایانبهترفندهاییازقبیلنپرداختندستمزدمتوسلمیشوندتاازچنیندرخواستهایی.دهد 

ایدرعملکارگررابرایمدتیطوالنیدربندکارفرمانگه«ممنوعیتهایکاری»چنین.جلوگیریکنند 

بنابه.مهمتراینکهبدوناجازهیکفیل،کارگرنمیتواندازدولتروادیدخروجازکشوربگیرد.میدارد 



کارفرمایاناغلباز،(MiddleEastEye)گزارشهایاخیرالجزیرهووبسایتخبرِیمیدلایستآی

اگرکارگرانخواستههای.نظامکفالتاستفادهمیکنندتاکارگرانرابهتحملبدرفتاریوادارسازند 

چنین.کارفرمارانپذیرند،کارفرمامیتواندآنهارابهارتکابجرائمیمبهمیاتخطیازقراردادمتهمکند 

.اتهاماتیمیتواندبهاخراجازکشوربدونپرداختدستمزد،صدورجریمهیسنگینیاحکمزندانبینجامد 

نظامکفالتدرعملبهکارگراناجازهنمیدهدکهازخوددربرابراتهامتخطیازقرارداددفاعیااز

قوانین.بنابراین،ایننظامکارگررادرچنگکارفرمااسیرمیکند.کارفرمابهطورجدیشکایتکنند 

درنتیجه،کارفرمایانکارگران.کفالترابطهیکارگروکارفرمارابهرابطهیبردهواربابتبدیلمیکند 

.مهاجردرخلیجفارس،درعمل،بردهدارهستند

اصالحات2021اینمقالهدرحالیمنتشرمیشودکهدولتعربستانسعودیاعالمکردهکهازآغازسال

مسئوالنسعودیادعامیکنندکهایناصالحاتدرواقعبه.چشمگیریدرنظامکفالتانجامخواهدشد

فعاالنکارگریهرچندمنکراهمیتایناصالحاتنیستنداماآنرامعادللغو.معنایالغایایننظاماست

دیگر.ایننظامنمیدانندومیگویندهمچنانامکانسوءاستفادهیفراگیِرمستمروجودخواهدداشت

البتهایناصالحاتبهمعنای.دولتهایخلیجفارسنیزدرصددانجاماصالحاتمهمیدرنظامکفالتاند

.برچیدنایننظامنیستوتأثیرآنهاتنهابهمرورزمانمشخصخواهدشد

درآنزمان،او.سرگرمطراحیوتکمیلالگوییبرایفهمجوامعبردهداربود1968فینلیازسال

پیشازآن،پژوهشدربارهیبردهداریودادوستدبرده.پیشگاممطالعهیبردهداریبهشمارمیرفت

.بودکارلپوالنیمتمرکزبرگفتگومیاندانشورانمتأثرازمارکسیسموپیروانسنتفکریماکسوبرو

درسنتمارکسیستی،بردهدارییکیازمراحلالزمدرمبارزهیطبقاتیبرایکنترلابزارتولیدبهشمار

میرفت،درحالیکهپژوهشگرانمتأثرازوبروپوالنیظهوربردهداریراجلوهایازعوامل

انسانشناختی،دینی،قضائی،نظامیوجامعهشناختِیپیروزیجامعهیشهرِیمدرنودیوانساالربر

بهنظرفینلی،هیچیکازایندورهیافترضایتبخشنبود،هرچنداودیدگاه.خانوادهیهستهایمیدانستند

وبربراینواقعیتتأکیدمیکردکهبردهداریبهطورمتناوبدرتاریخظهورو.وبرراترجیحمیداد

فینلیمورخدنیاییونانباستان.افولمیکندامامارکسیستهامحوتدریجِیایننهادراپیشبینیمیکردند

واحتماالًنخستینکسیبودکهازپیشرفتموازِیبردهداریوآزادیدردولتشهرهاییونانباستانسخن

 بر اساس یکی از گزارش های جدید، 

  کارگر نپالی در محل های۱۴۰۰حداقل 

 ساخت وساز برای جام جهانی فوتبال در

 قطر کشته شده اند، و همچنان هر سال

  نفر از آنان جاِن خود را از۱۵۰حدود 

دست می دهند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C


تبدیلشدوبهفینلیاجازهبرده داری باستانی و ایدئولوژی مدرنفهماینامربهامتیازاصلِیکتاب.گفت

تمایزقائل«جامعهیبردهدارِیواقعی»و)اکثرجوامعدرتاریخبشر«(جامعهیدارایبرده»دادتابین

.شود

.نبایدازیادبردکهدولتشهرهایخلیجفارسوجوهاشتراکفراوانیبادولتشهرهاییونانباستاندارند

میخوانمزیرا،مثلدولتشهرهاییونانباستان،شهرهای«دولتشهر»کالنشهرهایخلیجفارسرا

فینلیدر.خودگردانیانیمهخودگردانیهستندکهازنظراقتصادی،اجتماعیوسیاسیاستقاللدارند

همانطورکهدیویدبریوندیویس،تاریخدان.پیشرفتمطالعاتبردهدارینقشبسیارمهمیداشت

بهطورضمنیبابعضیاز»برجستهیبردهداریدرآمریکا،گفتهاست،مطالعهیصحیحبردهداری

.«بزرگترینمشکالتدرتاریخاندیشهیبشرارتباطدارد

،فینلیگفتکهتنهاپنججامعهیبردهدارواقعیدرتاریخبشربرده داری باستانی و ایدئولوژی مدرندر

وجودداشتهاستــیونان،رم،جزایرکارائیب،برزیلوجنوبآمریکاــوبقیهصرفاًجوامعدارایبرده

:اوبااتخاذرهیافتیکلنگرویژگیهایاساسِیجامعهیبردهدارواقعیراچنینبرشمرد.بودهاند

ازکلجمعیتراتشکیلدهند)درصد20بیشاز(بردگانبایددرصدچشمگیری*

بردههابایدبرایتولیدمازاداقتصادیبهنفعنخبگانضروریباشند*

چنینجامعهایباشد«اصلی»بردهداریبایدیکیازنهادهایفرهنگیواقتصادِی*

نظریهیفینلینگرشتاریخدانان،انسانشناسان،جامعهشناسان،اقتصاددانانودیگردانشورانبهتحلیل

اینالگودقیقنیست.الگویفینلیبیتردیدمعایبیدارد.شکلهایتاریخیومعاصربردهداریراتغییرداد

با.و،شایدبیشازحد،برنگرشاروپایغربینسبتبهتفاوتهایمیانبردهداریوآزادیمتکیاست

تاالرمشاهیر»اینهمه،اینالگوباارائهینوعیچارچوبتجویزِیمؤثر،بهقولنوئِلِلنسکِیتاریخدان،

فینلیبهطورگذرابهچند.رابهوجودآوردکههمهیجوامعبایدازجایگرفتندرآنبپرهیزند«بدنامی

.جنبهیدیگراینالگواشارهکرد،جنبههاییکهبهتواناییآندرشناساییجوامعبردهدارواقعیمیافزایند

.اینجابایدبهطورخاصبهدوجنبهیمرتبطباجوامعخلیجفارساشارهکنم

اولاینکهبهنظرفینلی،درهمهیجوامعبردهدار،بهاستثنایرم،نژادوقومیتنقشمهمیدرتعیین

.اینامرنهتنهادرنظامهاینیمکرهیغربیبلکهدربردهدارییونانباستانمشهوداست.بردگانداشت

درواقع،فینلیتأکیدمیکردکهدریکجامعهی.یونانیهاتقریباًفقطغیریونانیهارابهبردگیمیگرفتند

هستند،واینتمایزجزءانفکاکناپذیریازساخت«دیگری»یانوعی«بیگانه»بردهدارواقعی،بردهها

دوماینکهبهنظرفینلی،درهمهیجوامعبردهدار،بردههمیشهدر.اجتماعِیآنجامعهبهشمارمیرود

خشونتیکیازعواملاصلِیایجادجوامعبردهدارواقعیاست،خواه.معرضخشونتجسمانیقراردارد

http://markuswiener.com/books/ancient-slavery-and-modern-ideology-illustrated-expanded-edition/


ازطریقجنگیابردهربایی،یاازطریقنظامهایحقوقیایکهازقتلبردگانیادیگرشکلهایاِعمال

هردوجنبهــنشانههاینژادیوقومِیبردهداریونقشبارزخشونت.خشونتعلیهآنهاجلوگیرینمیکند

.ــدرموردکارگرانمهاجردرجوامعخلیجفارسمصداقدارد

درهمهیدولتشهرهایخلیجفارس،کارگرانمهاجِرفرودستدرصدچشمگیریازجمعیتراتشکیل

ازجمعیتبلکهاکثریتساکنانهردولتشهرراتشکیل«مهمی»درواقع،آنهانهتنهادرصد.میدهند

افزونبراین،مهاجرانفرودستنقش.میدهندامادرعملهیچنقشیدرادارهیایندولتشهرهاندارند

بیبدیلیدرتولیدمازاداقتصادیدرهریکازاینجوامعدارند،خواهبهعنوانسازندگانبناهایبزرگ

مهمیکهسودوثروتسرشاریرانصیبکاربرانوساکنانمیکند،یابهعنوانتولیدکنندگانو

جابهجاکنندگانکاالهاوخدماتــبرایمثال،میتوانبهخدماتحملونقل،خدماتتفریحی،خدمات

عالوهبراین،سازماندهیواستخداممهاجرانفرودستدر.خانگیودیگرخدماتضروریاشارهکرد

این.تقریباًهمهیجنبههایاقتصادیوفرهنگیاینششدولتشهرنقشیحیاتیدرموفقیتاینجوامعدارد

جوامعبدوننظامکفالتدوامنمیآورندزیراتعدادشهروندانشانبرایتأمیننیرویکاِرالزمدربخشهای

البته.رایکیازنشانههایجوامعبردهدارواقعیمیدانست«فقدانخویشاوند»فینلی.حیاتیکافینیست

نظامهایخلیجفارس،برخالفنظامهاییونان،رمیانیمکرهیغربی،روابطمیانبردگانوخانوادههارا

اینتفاوتمهمرانبایدنادیدهگرفتاماهمهیدیگرشواهدومدارکحاکی.بهطورکاملازبیننمیبرند

.ازآناستکهدولتشهرهایخلیجفارس،جوامعبردهدارواقعیاند

یکخوانندهیهوشمندوتیزبینممکناست

«اماتعریفبردهداریچهمیشود؟:»بپرسد 

روابطکاریدرخلیجفارسباروابط

مالکیتمحوِرموردنظرفینلیفرقداردزیرا

بردههارامیتوانمثلکاالتصاحبکردودر

اینتفاوترانمیتواننادیدهگرفت.بازارودیگرجاهاخرید،فروخت،بهارثبُرد،وهدیهیااجارهداد 

امادرعینحالنبایدازیادبردکهامروزروابطانسانیایوجودداردکهازنظرحقوقیمعادلبردهداری

(OrlandoPatterson)است،وشایدبهترینتوصیفازآنراجامعهشناسیبهناماورالندوپَتِرسون

درچنینوضعیتی،محرومیتاجتماعیوحقوقِی.سخنگفتهاست«مرگاجتماعی»ارائهدادهکهاز 

کارگرچنانشدیداستکهفرقینداردکهآیانظامحقوقینوعیرابطهیکالسیکمالکیترااِعمالمیکند

مالکیتو(اینشخص،درعمل،بردهاستزیراهمهیشاخصهایرابطهیکالسیکمالکیت.یانه 

عمالًوجوددارد)کنترل .

  نفر از نپالی های۱۰۰۰هر سال حدود 

 تندرستی که برای کار به خارج می روند

 در کشور مقصد جاِن خود را از دست

  درصد از این مرگ ومیرها۹۷می دهند؛ 

.در خلیج فارس رخ می دهد



دیویسورابرتکاِور.وامانکتهیآخر (RobertCover)،دانشورحقوق،هردوگفتهاندکهبین

بامطالعهینوشتههایمربوطبهحملونقلبردههادر.آدمکشیوبردگیرابطهیمستقیمیوجوددارد 

تجارتبردگانازطریقاقیانوساطلس،صحرایآفریقا،جادهیابریشمواقیانوسهندبهاینواقعیتپی

درواقع،.درصدازبردگانجانخودرادرراهازدستدادهاند30دربرخیموارد،بیشاز.میبریم 

نرخباالیقتلومرگهایمبهمدرمیانبعضیازگروههایجمعیتیدرجوامعباستانیواوایلدوران

امروزهمنرخقتلومرگهایمبهمدرمیانکارگران.مدرنیکیازنشانههایآشکاربردهداریبود 

.مهاجرفرودستدرخلیجفارسباالاست

براساسیکیازگزارشهایجدید،حداقل.شایدمستندترینشواهددربارهیکارگراننپالیارائهشدهباشد

کارگرنپالیدرمحلهایساختوسازبرایجامجهانیفوتبالدرقطرکشتهشدهاند،وهمچنانهر1400

نیزنشانمیدهد«سازمانجهانیکار»گزارش.نفرازآنانجاِنخودراازدستمیدهند150سالحدود

کهمیزانمرگومیردرمیانکارگرانسالمنپالی،بهویژهدرعربستانسعودی،عمان،بحرینوکویت،به

میزانمرگومیراینکارگراندرعربستانسعودیبهشکلچشمگیریاز.طرزنگرانکنندهایزیاداست

درواقع،هرچندشمارکارگراننپالیدرمالزیبسیاربیشتر.میزانمرگومیرآنهادرمالزیبیشتراست

اینامردرمورد.ازعربستانسعودیاستاماتعدادجانباختگاننپالیدرایندوکشورتقریباًبرابراست

/2015،۲و2008تخمینمیزنندکهدرفاصلهیسالهای.دیگرکشورهایخلیجفارسهمصادقاست

اینرقمدربحرین،.کارگرنپالیدرعربستانسعودیجانخودراازدستدادهاند1000نفرازهر۲۶

اینارقامراباید.است۲/۸۶و۲/۶۰،۲/۴۰عمانولبنانازاینهمبیشتر،وبنابهبرآوردهابهترتیب،

بهنظرمیرسدکهمیزان.مقایسهکرد)۱/۶۱(وکرهیجنوبی)۱/۷۲(باارقامپایینتردرمالزی

.مرگومیرکارگرانمهاجرنپالیدرخلیجفارسکاهشنیافتهوعلتبسیاریازاینمرگهانامعلوماست

بسیاریازمرگهایمبهمدرمیانزنانجوانرخمیدهدزیراآنهااغلبقربانیسوءاستفادههایجنسِی

.هولناکاندودرشرایططاقتفرساییدرخانههاکارمیکنند

نفرازنپالیهایتندرستیکهبرایکاربهخارجمیرونددرکشورمقصدجاِنخود1000هرسالحدود

ایندرحالیاستکه.درصدازاینمرگومیرهادرخلیجفارسرخمیدهد97راازدستمیدهند؛

بنابراین،میزانمرگومیر.درصدازکارگرانمهاجرنپالیبهخلیجفارسمیروند50ساالنهتنهاحدود

افزونبراین،اکثراینکارگرانجوانهستندو.آنهادراینمنطقهبسیاربیشترازدیگرنقاطاست

مبهمبودنعلتبسیاریازاینمرگهاسببشدکهاخیراًدیوانعالی.آسیبپذیرییابیمارِیمزمنیندارند

.نپالباصدورحکمیدولترابهکالبدشکافیجسدهمهیکارگرانجانباختهدرخارجازکشورملزمکند

البتهنمیتواناینکاررابهسرعتانجامدادزیرادربسیاریازموارد،مقرراتدستوپاگیِراداری

.بازگرداندناجسادبهکشورراماههابهتعویقمیاندازد



اخیراًشاهدانتشارگزارشهایمستمریدربارهیمرگهایمشکوکوعجیب،ازجملهقتِل،کارگران

براساسیکیازاینگزارشها،دولتفیلیپین.مهاجرفرودستدردولتشهرهایخلیجفارسبودهایم

ایناقدامدرپیآن.تصمیمگرفتکهکارگرانمهاجرــاکثراًزنــفیلیپینیراازسفربهکویتبازدارد

صورتگرفتکهجسدیکخدمتکارزنفیلیپینیدرفریزرکارفرمایشپیداشد،وسفیرفیلیپیندرکویت

.هزارشکایتدربارهیبدرفتاریباکارگرانفیلیپینیدریافتکردهاست6حدود2017گفتکهدرسال

گفتهمیشودکهسفارتخانههایهند،سریالنکاوفیلیپیندرکویتپناهگاههاییرابرایشهروندانخود

هدفازتأسیساینخانههایامن،پناهدادنبهزنانخدمتکاریاستکهازترسسوءاستفادهی.ساختهاند

.جنسیودیگررفتارهایخشونتآمیزکارفرمایانازمحلکاِرخودمیگریزند

پنجرهیطبقهیدرنمونهیدیگری،یکخدمتکارزناتیوپیاییبرایفرارازدستکارفرمایخودازلب

خدمتکارسقوط.کارفرمابهجاینجاتدادنخدمتکارش،ازاینواقعهفیلمبرداریکرد.هفتمآویزانشد

بدرفتاریوبیاعتناییکارفرمایانامریرایجاست.کردومتحملآسیبهایی،ازجملهشکستگیدست،شد

.وبسیاریازقتلهاودیگرمرگهایمشکوکپنهانمیماندیامسئوالنبرآنهاسرپوشمیگذارند

افشانکردنوسرپوشگذاشتنبرمرگآفریقاییهادر.بدرفتاریباآفریقاییهابسیاررایجاست

دولتشهرهایخلیجفارسبهانتشارگزارشهاینادرستیاسرپوشگذاشتنمقامهایآمریکاییبرقتل

.مردانجوانسیاهپوستبهدستپلیسشباهتدارد

،دولتقطرباصدور«کنفدراسیونبینالمللیاتحادیههایکارگری»2020اوت30براساسبیانیهی

درصدِیدستمزدکارگرانمهاجروتسهیلبعضیازمقرراتمربوطبه33دستوریخواهانافزایش

کارفرمایانیکهاز.ماهبهکارفرماهافرصتدادهاست6دولتبرایانجاماینتغییرات.کفالتشدهاست

به.ایندستورسرپیچیکنندبامجازاتهاییمثلتعلیقبالقوهیحقکسبوکاردرقطرروبهروخواهندشد

اماراتمتحدهیعربیهمباایجادتغییراتیدرشیوهینظارتبر.نظرمنتقدان،اینتغییراتسطحیاست

اوضاعکارگرانمهاجر،دستورالعملهاییخطاببهکارفرمایاندربارهینژادپرستی،تنوعوشمولگرایی

بهعقیدهیمنتقدان،هدفازاینتغییراتصرفاًبهبودوجههیاماراتمتحدهیعربیدر.صادرکردهاست

برخواهد2021اکنونعربستانسعودیادعامیکندکهنظامکفالترادرسال.خارجازاینکشوراست

.چید

امااینتغییراتچیزیراعوضنمیکندوهمچنانمیتوانباالهامازفینلیاینششجامعهیبسیارمدرن

الغایواقعِی.دانست«نوعینظاماستثمارانسانیوازنظراخالقیدرخورنکوهش»بردهداِرواقعیرا

بردهداریدرخلیجفارسمستلزمازبینرفتنهمهینشانههایبردهداری،بهویژهنژادیسازیکارو

خبر«اجماعدربارهیبردهداری»وبسایتآغازبهکار.سوءاستفادهوبهرهکشیشدیدازکارگران،است

هدفازتأسیساینوبسایت،ایجادواعالماجماعمیانروحانیونمسلماندربارهیممنوعیت.خوبیاست

https://ijma-on-slavery.org/


همهیایندولتشهرهاتوسطدولتهایاسالمیاداره.بردهداریودادوستدبردهدرشریعتاسالماست

ازهمهیروحانیونمسلماناینجوامعخواهشمیکنمکهباپیوستنبهایناجماعبرغیرشرعی.میشوند

دردولتشهرهایخلیجفارس«نظامدرخورنکوهشاستثمارانسانی»بودنبردهداریتأکیدکنندتااین

.برچیدهشود



عرفانثابتی:برگردان

برناردفریموناستادحقالتدریسیدردانشکدهیحقوقدانشگاهنیویورکواستادبازنشستهیدانشکدهی

 مشکل برده داری در حقوق و فرهنگ هایعنوانجدیدترینکتاباو.حقوقدانشگاهسیتونهالاست
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