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  دومينيکو لوسوردو 

   حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٣ می ١٢

  

  »قوم اربابان«تنھا برای  دموکراسی؟

 گو با جوناتان لوفور و دانيل زامورا و گفت

  

حتی پس از جنگ جھانی دوم، حتی پس از در ھم شکستن رايش . اسی در غرب نبوده استليبراليسم مولد دموکر«

ھيچ تحول آنی به يمن ليبراليسم به وقوع نپيوست که چنين شرايط . سوم، اياالت متحده يک دولت نژاد پرست بود

  » .اضی تحول يافتشرايط تبعيض گرايانه تنھا يه يمن جنبش ھای اعتر. ر داده باشدييتبعيض گرايانه ای را تغ

 .در اينجا با دومينيکو لوسوردو فيلسوف ايتاليائی به بررسی تاريخ ناشناختۀ ليبراليسم می پردازيم
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پس از گردھمآئی ) ١(» اتحاديۀ سنديکائی متحدان«مجلۀ . دومينيکو لوسوردو يک فيلسوف کمونيست ايتاليائی است

  .گوئی داشته است که در اينجا می خوانيد و  او گفتبا» ضد تاريخ ليبراليسم«پيرامون آخرين کتاب او 

  

  را بنويسيد؟» کتاب سياه ليبراليسم«آيا ھدف شما اين بود که _ 

کتاب تبليغاتی ضد کمونيستی که (نه، برخی کتاب من را با کتاب سياه کمونيسم مقايسه می کنند :دومينيکو لوسوردو 

رد ولی تاريخ شناسان بی اعتباری آن را برای نيمی از  منتشر شد و سر و صدای بسياری به پا ک١٩٩٧سال 

راگرافی دارد که از ميراث ان پولی اين کتاب ضد تاريخ ليبراليسم، در پاي). نويسندگان آن به روشنی نشان دادند

راگراف مشابه برای ميراث دائمی ک پاگر در چاپ جديد کتاب سياه کمونيسم ي. دائمی ليبراليسم حرف می زند

  . بنويسند، شايد مقايسه صحيح از آب در بيايدکمونيسم

  

  چرا اين کتاب را نوشتيد؟_ 

از يکسو برای سنت ليبرالی تجليل نامه می . ايدئولوژی حاکم دارای چند وجه مختلف است :دومينيکو لوسوردو 

انقالب فرانسه، و نويسد، و از سوی ديگر تمام سنت انقالبی، و نه تنھا کمونيسم بلکه حتی جريان ھای افراطی گرای 

يا نديده گرفته شده و يا مورد ) امروز آن را ھائيتی می نامند(حتی انقالب بزرگ بردگان سياه در سنت دومينگ 

  .سرزنش قرار گرفته است

در چندين کتاب، من دربارۀ نقش بنيادی جنبش انقالبی، يعنی جنبش کمونيسم در پيدايش دموکراسی در غرب نوشته 

به . می بايستی توضيح می دادم که به چه علتی ليبراليسم مولد دموکراسی در غرب نبوده استاز سوی ديگر . ام

ئی نقل قول آورده ام که به روشنی توضيح داده اند که پس از امريکاعنوان مثال، در پايان کتاب، من از نويسندگان 

به عنوان . ژاد پرست بوده استجنگ جھانی دوم، حتی پس از درھم شکستن رايش سوم، اياالت متحده يک دولت ن

 مناسبات جنسی و ازدواج بين سفيد پوستان و ، قوانين سرسختانه ای شديداً امريکامثال، در بسياری از اياالت 

در نتيجه می بينيم که دولت در روابط شخصی و خصوصی افراد تا چه . نژادھای ديگر را مجازات می کرده است

  .اندازه مداخله داشته است

تبعيض نژادی در مدارس، وسائل : را که من مورد بررسی قراردادم از ديدگاه نمادينه اھميت خاصی دارد دورانی 

 دادگاه عالی می بايستی تصميم بگيرد که آيا اين تبعيضات نژادی رايج جزء ١٩۵٢طی سال . نقليه، سينما و غيره



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 کند که نوشته وزير دادگستری دريافت میپيش از تصميم گيری، دادگاه نامه ای از . قانون اساسی ھست يا نيست

اگر شما تصميم بگيريد که شاخص ھائی که مشخص کنندۀ تبعيضات می باشد در سطح قانون اساسی قانونيت «: بود

دارد، برای جنبش کمونيستی و جنبش ھای خلقی در جھان سوم پيروزی بزرگی خواھد بود، به اين معنا که آنھا می 

ولی ما در صورتی می توانيم نزد جھان سوم کسب اعتبار . الت متحده را بی اعتبار سازندتوانند دموکراسی در ايا

ً » .کنيم که شاخص ھای تبعيض نژادی را به عنوان قانون غير اساسی بازشناسی کنيم   در نتيجه، سرانجام، يا تقريبا

نيستی و جنبش انقالبی خلق ھای سرانجام وضعيت نژادی در اياالت متحده را نمی توانيم بدون روياروئی جنبش کمو

 ليبراليسم نبوده که به شرايط تبعيض تحول یبر اين اساس به يمن عامل درون. استعمار شدۀ جھان سوم درک کنيم

  .بخشيده، بلکه تحوالت تنھا به دليل وجود جنبش ھای اعتراضی تحقق يافته است

  

معتبر می دانيد، از ديدگاه » قوم اربابان«نھا برای شما از دموکراسی ليبرال نوشته ايد، ولی اين دموکراسی را ت

  کدام است؟» قوم«شما اين 

، متفکر بزرگ »آلکسی دو توکوويل«در کتابم به سفر دو نفر به اياالت متحده اشاراتی داشتم،  :دومينيکو لوسوردو 

ای الغای برده داری در  در فرانسه به مقام وزارت رسيد و بر١٨۴٨ که پس از انقالب »ويکتور شولشر«ليبرال، و 

اين دو شخصيت تاريخی در اياالت متحده به شکل مستقل از يکديگر در . سرزمين ھای استعماری فرانسه اقدام کرد

توکوويل از زندگی طاقت فرسای بردگان سياه .  سفر کرده و چشم انداز مشابھی را ترسيم کرده اند١٨٣٠سال ھای 

د می کند که اياالت متحده بزرگترين ئي ولی در نتيجه گيريھايش تأ.و از انقراض نسل سرخپوستان می گويد

در تعريفی که توکوويل از دموکراسی اياالت متحده عرضه می کند، سرنوشت ملت ھای . دموکراسی جھان است

  .استعمار شده ھيچ جائی ندارد

نيز  مستقل است، رئيس شولشر، در مورد جامعۀ سفيد پوست می گويد که قانون اساسی وجود دارد، دادگستری 

ولی سرنوشت سرخپوستان و سياه پوستان را گواه می گيرد تا بگويد . جمھور با رأی مردم انتخاب می شود، و غيره

  .که اياالت متحده مستبدترين نظامی است که می توانيم متصور شويم

ی بی حد و مرزی که سفيد پوستان در اربابان که تقريبا ھمۀ آنھا صاحبان برده ھستند، و اين مفھوم برتر» نژاد«اين 

اين نوع دموکراسی نزد . ن می کندييرابطه با ديگران نشان می دھند، رابطۀ احترام آميز با دولت و قانون را تع

يعنی تبليغاتی که : ھمه از تبليغات غرب در خاورميانه آگاه ھستند . امروز نيز ھمچنان وجود دارد» قوم اربابان«

نبايد اين موضوع را دست کم بگيريم که برای شھروندان . ان تنھا دموکراسی معرفی می کنداسرائيل را به عنو

  .اسرائيلی دولت قانون وجود دارد

ھمه می دانند که فلسطينی ھا بی آن که محاکمه شده باشند محکوم می شوند، بی آن که بدانند چه جرمی به آنھا نسبت 

است که اسفناکترين وجھۀ آن را به ما نشان » کراسی برای قوم ارباباندمو«چنين مواردی حاکی از ...داده شده است

به اين معنا که ھمين دموکراسی برای قوم اربابان می تواند بی ھيچ مانعی به ديکتاتوری قوم اربابان تبديل : می دھد 

 اند که در آن اقوام پژوھشگران در اين مورد از نظام سياسی يادکرده. اين ھمان نازيسم و فاشيسم معروف است. شود

  ).فريقای جنوبی طی دوران آپارتايد يا اسرائيلامانند (مختلف از حقوق يکسانی برخوردار نيستند، 

  

   آيا اين موارد در اروپا و اياالت متحده ھنوز معتبر است؟-
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ای مشابه در در مورد اياالت متحده، تنھا کافی است به گوآنتانامو، ابو غريب يا زندان ھ :دومينيکو لوسوردو 

ولی اگر تنھا مناسبات بين افراد را در نظر نگيريم . در اين موارد، دولت قانون بی اعتبار است. افغانستان نگاه کنيم

 يا اروپا مايل به باز امريکاو مناسبات بين دولت ھا را نيز مد نظر قرار دھيم، به روشنی می بينيم که امپرياليسم 

ايدئولوژی که نمايندگی آن را غرب به عھده دارد کدام است؟ به عنوان .  نيستندشناسی حقوق برابر بين دولت ھا

. بسيار خوب. »شورای امنيت سازمان ملل متحد به ما اجازه می دھد که اعالم جنگ کنيم«مثال، غرب می گويد که 

ودش اجازه ولی ممکن است که شورای امنيت اجازه چنين کاری را صادر نکند، در اين صورت غرب خودش به خ

آنچه به مناسبات بين غرب و مابقی جھان . می دھد که جنگ به پاکند، مانند جنگ عليه يوگوسالوی، عراق يا سوريه

  .مربوط می باشد، غرب ھمچنان به عنوان دموکراسی قوم اربابان عمل می کند

 هی گويد، در اياالت متحدنقل قول می آورم، او م) ٢(»جرج فردريکسون«ئی به نام امريکامن از يک تاريخ شناس 

در اواخر قرن . ، تبعيض نژادی تفاوتی با رايش سوم در رابطه با يھودی ھا نداشته است١٩٣٠طی سال ھای 

نوزدھم و آغاز قرن بيستم، در اياالت متحده اعدام بی دادگاه سياه پوستان به شکل نمايش عمومی رايج بوده و به 

بچه مدرسه ای ھا برای تماشای نمايش يک روز تعطيلی . ده استميشکل شکنجه چندين ساعت به طول می انجا

اين تاريخ شناس توضيح می دھد که چگونه دموکراسی قوم برتر می تواند خيلی ساده به ديکتاتوری قوم . داشتند

در اواسط قرن نوزدھم، در کارولينای جنوبی، حکم مرگ تنھا برای بردۀ فراری صادر نمی شد . برتر تبديل شود

ئی مجبور بود به شکارچی آدم امريکاھر . ه شامل تمام افرادی می شد که به بردۀ فراری ياری رسانده بودندبلک

در شرايط بحران تاريخی . تبديل شود، بسيج به نفع برده داری صورت می گرفت و فضای ديکتاتوری حاکم بود

اگر تاريخ . کلی به ديکتاتوری تبديل شد به وقوع پيوست، اين دموکراسی بی ھيچ مش١٩٣٠مانند آنچه طی سال ھای 

قومی که به قوم ديگری ستم کند «: اياالت متحده را مطالعه کنيم، به اعتبار نظريۀ مارکس و انگلس پی خواھيم برد 

  .»نمی تواند آزاد باشد

. ی گيرنددر آنجا زندانيان تحت شکنجه قرار م. از گوآنتانامو ياد کردم. و چنين منطقی امروز نيز ادامه دارد

ھر . ولی يک استثناء وجود دارد. ئی نيستندامريکابه طور کلی، شھروندان . زندانيان به عنوان بربر تلقی می شوند

فھرست افرادی که به عنوان تروريست شناسائی شده اند و بايد به وسيلۀ »  ليست–کيل «سه شنبه، اوباما دربارۀ 

ئی نيز به ثبت رسيده امريکادر اين فھرست شھروندان . اکره می کند مذ». ای. آی.سی«پھپاد کشته شوند با سازمان 

ئی، دموکراسی قوم اربابان می تواند عليه خود آنھا به کار برده امريکامی بينيم که حتی در رابطه با شھروندان . اند

  .شود

  

  ؟ولی شما نفی نمی کنيد، چرا. بسياری از تاريخشناسان مفھوم جھان شموليت را نفی می کنند

. اين ترازنامه ای که جھان شموليت را نقد می کند به اين شکلی که مطرح شده صحيح نيست :دومينيکو لوسوردو 

اگر ما اسفناکترين بخش تاريخ استعمار را در نظر بگيريم، نازيسم را به عنوان افراطی ترين سنت استعماری 

يا به نوشته ھای روزنبرگ ايدئولوگ رايش سوم تنھا کافی خواھد بود که به گفتارھای ھيتلر، و . خواھيم يافت

او با شور و حرارت خاصی دربارۀ دولت نژاد گرای اياالت متحده حرف می زند و فکر می کند که . مراجعه کنيم

  .اياالت متحده دولت آينده است

نسان ا«جھان شموليت؟ نازيسم می خواھد -  عکس حاصل ضدهآيا استعمار حاصل جھان شموليت بوده است يا ب

اين موجوداتی که شبيه انسان ھستند ولی در اصل انسان . را به بردگی تنزل دھد و يا آنھا را منقرض سازد» نازل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

نازيسم را بايد بزرگترين جريان ضد جھان شموليت تلقی کنيم که حتی مفھوم جھان شمول انسان را از بين . نيستند

روزنبرگ حتی می . ھستند ولی بقيه به جھان بشريت تعلق ندارنداز ديدگاه نازيسم انسان ھای اصلی آريائی ھا . برد

را مورد ) ٣(»انسان نازل«اگر تاريخ پيدايش اصطالح . گويد که جھان شموليت اختراع نژاد يھودی بوده است

بوده که در ) ۴(»آندر من«ترجمۀ » انسان نازل«. بررسی قرار دھيم، می بينيم که مبتکر آن نازی ھا نبوده اند

در نتيجه تخريب مفھوم انسان جھانشمول .  به سياه پوستان اتالق می شده است١٩٢٠الت متحده طی آغاز سالھای ايا

  .در متن چنين دورانی قابل بررسی می باشد

لنين تنھا کارگران را برای قيام عليه نظام . بروجنبشی که استعمار را زير عالمت سؤال برد کدام بود؟ انقالب اکت

بر اين . لنين بردگان را عليه استعمار و عليه به اصطالح نژاد برتر فرا می خواند. را نمی خواندسرمايه داری ف

  .م که ايدئولوژی لنين جھان شمول گرا استئياساس می توانيم بگو

  

  در کتابی که نوشته ايد دو جريان افراط گرا و ليبراليسم را بازشناسی کرده ايد_ 

ليبراليسم، عبارت است از دفاع فرد . ليسم خيلی گسترده تر از افراط گرائی استمقولۀ ليبرا :دومينيکو لوسوردو 

در قرن ) ۵(»آندريو فلشر«. ولی در ھر دوران، ليبراليسم تعريف مختلفی عرضه کرده است. عليه اقتدار دولتی

 می رسيد نظره موضوعی که برای آن دوران خيلی انقالبی ب(ھفدھم که خود را جمھوری خواه معرفی می کرد 

او از آزادی فردی حرف می . ، و قدرت مطلق سلطنت را به باد انتقاد می گرفت)چون که ھمه سلطنت طلب بودند

از . زند، ولی از سوی ديگر، از برده داری دفاع می کرد و حتی خواھان به بردگی کشيدن ولگردان سفيد پوست بود

برای دفاع از منافع چنين فردی، او حتی . طبقۀ ثروتمند انگليسیديدگاه او، فرد، تنھا فرد طبقۀ حاکم بود، يعنی فرد 

  .چنين وضعيتی نخستين مرحلۀ ليبراليسم را تشکيل می دھد. حاضر است عليه قدرت سلطنتی مبارزه کند

را مد نظر قرار دھيم، برای او به بردگی کشيدن ) فيلسوف انگليسی قرن ھفدھم(برای دومين مرحله، اگر جان الک 

 جزء عالوه بر اين خود او. ولی به قطع يقين به بردگی کشيدن سياه پوستان جايز است. وستان جايز نيستسفيد پ

. بود، يعنی شرکت تجاری که در کار خريد و فروش برده ھای سياه پوست بود» مپانیرويال آفريکن ک«سھام داران 

پس از جنگ . لکه ابزار کار تلقی می شوندسياھان فرد نيستند، ب. در اين دوران، فرد تنھا فرد سفيد پوست است

ً )سياه(داری ده  و الغای برامريکاداخلی در   برده داری را مورد انتقاد قرار می دھند، ولی در ، ليبرال ھا عموما

ليبراليسم از .  برای نژاد ھای پست معتبر نيست»دولت قانون«اياالت متحده و در سرزمين ھای استعماری اروپا، 

داليل تبعيض بر اساس دوران ھا و مراحل .  فردی دفاع می کند ولی آن را ھمه شمول نمی داندحق آزادی ھای

  .ر می کندييمختلف ليبراليسم تغ

چه تفاوتی بين ليبراليسم و افراطی گری وجود دارد؟ اگر توکوويل را به عنوان مثال مد نظر قرار دھيم، می بينيم که 

فکرش خطور ه او طرفدار الغای برده داری بود ولی ھرگز ب. ار می دھداو برده داری رسمی را مورد انتقاد قر

مخاطبان او . از ديدگاه او سياھان مخاطبان معتبری نبودند. نکرد که از قيام بردگان دفاع کند و يا مشوق آن باشد

و يک نامۀ را در نظر بگيريم، ا) فيلسوف فرانسوی قرن ھجدھم (»کوندورسه«و اگر . ھميشه سفيد پوستان بودند

او حتی فراتر از اين . بر اين اساس سياه پوستان مخاطبان او ھستند. ھای سياه پوست می نويسده سرگشاده برای برد

از ديدگاه او، دوستان . »سميت نمی شناسندر برده داران سياه پوستان را به عنوان انسان به«می رود و می گويد که 

.  مخاطب به حساب نمی آيند»کوندور سه«ر حالی که صاحبان برده برای د. آزادی سياھان و برده ھای سياه ھستند

  .افراط گرائی ھمين است. از ديدگاه او، دوستان آزادی آنھا دشمنان آزادی ھستند
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  .لترناتيو نيز ياد کرده ايداولی از . شما تصوير ليبراليسم را ترسيم می کنيد

راث ليبراليسم، من جريان ھای ضد سرمايه داری، و کمونيست راگراف دربارۀ ميدر آخرين پ :دومينيکو لوسوردو 

در کتاب . کمونيست ھا بايد چيزی از ليبراليسم بياموزند. ھا را فرامی خوانم که اين ميراث دائمی را فراموش نکنند

بر، وپس از انقالب اکت. در رابطه با برنامۀ کمونيستی مطالبی نوشته ام» ناجی زدائی«ھای ديگر، من از ضرورت 

می گويد » روح اتوپی« که در نخستين چاپ کتابش تحت عنوان »ارنست بلوش«لمانی، به نام ايک فيلسوف بزرگ 

در چاپ دوم، او اين . چنين باوری از باور به ناجی منشأ می گيرد. که شوراھا قدرت را به عشق تبديل می کنند

  . تبديل کردن قدرت به عشق نيستألهمس. جمله را حذف می کند

 به آن باور داشت، عشق جھان شمول نخواھد »بلوش«سرمايه داری، به شکلی که در دوره ای خاص -جامعۀ پسا

ما نيازمند انديشه ای ھستيم که از رھائی . بلکه جامعه ای خواھد بود که در آن تضاد وجود نخواھد داشت. بود

 .راديکال حرف بزند بی آن که پايان تاريخ را اعالم کند

 

  

Domenico Losurdo, Contre-histoire du libéralisme, La Découverte, 2013, 300 p., 28, 40 

euros, en vente sur www.ptbshop.be. 

  

  :پی نوشت 

Solidaire١ (  

/org.solidaires.www://http  

George Fredrickson٢(  

Untermensch٣(  

under man ۴(  

Andrew Fletcher۵( 

 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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