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در سال  ،1391رمانی ویرانشههیری بهقلم سههیلرلر لوسی  1ملتشههر شهه ره در آن

فاشههی ههتها رلترل حرومت آمریرا را به دسههت میگرفتل  .رمان نمیتوان اینجا اتفاق
بیفت ( )2005داسههتان سههردبیر روزنامهی یک شههیر رو ک را روایت میرل ره در
حال پیگیری نامزدی فردی به نام باز ویل ریپ 2برای انتخابات ریاسههتجمیوری اسههت
یک شارلاتان بیرفایت ،نابرار و خودنما ره گر ه در ابت ا شوخی به نظر میرس اما در
راستای ت ییل بر ی ه ش ن نیادهای عم هی دمورراسی آمریرایی عمل میرل  .لوسی
به طور م اوم به جلبهای از روی رار آم ن رسی جمیور ویل ریپ اشاره میرل ره بای
خوانله ه را از فرط نهاراحتی بیتاب رل  .در این رمان ،تصهههری ایالات مت

ه از طری

رودتای نظامی یا اِشهاال م ق نمیشود .بلره هیچ سازوراری به ان ازهی رأی الرترال9
برای بلیاد نیادن یک حارمیت فاشهی تی مثرر به نظر نمیرس  .با این حال این رأی دادن
و ترریب ش ه ن آن با واقعیت روابط طبقاتی اسههت ره رون این داسههتان را پیم میبرد.
همانطور ره شخصیتی به نام شاد 4به سردبیر م تأصل روزنامه میگوی :
من میخوام به باز ویل ریپ رأی ب م .اون میخواد مشههرل رو برطری رله تا همه
فوری یار هزار دلار بگیرن .من میخوام یک مرغداری راه بل ازم .میتونم از مرغا پول
زیادی بیارم! و به یه سری ازیلا ره فرر میرلن خیلی پول ارن ،نشون ب م! ()p. 59

 :)1881-1311( Sinclair Lewis 1رماننوی

و نمایشلامهنوی

آمریرایی
2 Buzz Windrip

 9به رون انتخاب رسی جمیور ره در مادهی دوم قانون اساسی آمریرا مشخص ش ه است ،اشاره دارد ره
بر اساس آن رسی جمیور از ترریب رأی مردم و رأی رلگره انتخاب میشود .مجمع الرترال یا مجمع
گزیلل هها ( )Electoral Collegeبه طور رل  198رأی دارد ره اگر شخصی موف به گرفتن 272
رأی شود ،در انتخابات پیروز میشود .تع اد رأی الرترال هر ایالت در این مجمع به تع اد نمایل ههای آن
ایالت در رلگره ب تگی دارد.
4 Shad

3

شهرزاد مجاب و سارا کارپنتر

سردبیر اینگونه به هم ایهی خود پاسخ میده  « :تو توی پرورش مرغ تو آلونک
پشتی خیلی خوش شان

نبودی .در واقع گذاشتی آبشون تو زم تون یخ بزنه و همهشون

تلف شههن .یادت میاد » (همان) مرغدار سههاب در پاسههخ به این انتقاد میگوی از پرورش
مرغ سهررشهتهای ن ارد ون تا حالا به ان ازهی رافی مرغ ن اشته است .رسی جمیور باز
قرار است به او تع اد رافی مرغ ب ه تا با این رمک بتوان وارد یک رقابت واقعی شود.
لوسی

بیشههک شههاه

یور فاشههی ههم اروپایی بود ره در پی امپریالی ههم جل

جیانی اول و فروپاشهی اقتصهاد جیانی در دوران «ررود بزرگ» 1سر برآورد .ب یاری از
ما بهملظور درک مشههرل رشههورهای لیبرالدموررات غربی در سههالهای اخیر ،به همین
دورهی زمانی رجوع رردهایم .گر ه روشههن اسههت ره جلبمهای فاش هی ههتی اوایل قرن
بی تم از نظر نظامی و سیاسی شر ت خوردن  ،اما به همان ان ازه روشن است ره سیاست
و ای سولوژی فاشهههی هههم امت اد یافته اسهههت .بهعلوان مثال «مررز حقوقی فقر جلوب»2
( )2019در مونتگومریِ آلههابههامهها ،رون ه
پروتوفاشهی ههتی 4را در ایالات مت

یور و فعههالی هت گروههههای نفرتپرارن9

ه دنبال ررده اسههت .این م ههتل سههازی نهتلیا داسههتان

 :Great Depression 1به ررود گ ترده اقتصادی جیان ،یک دهه پیم از آغاز جل

جیانی دوم

گفته میشود ره در با نوسان ،اما در اغلب رشورهای جیان از سال  1323شروع ش و در اواخر دههی
 1392یا اوایل  1342به پایان رسی .
2 Southern Poverty Law Center
 :hate group 9طب تعریف مررز حقوقی فقر جلوب به هر گونه گروهی اطلاق میشود ره دارای
اعتقادات و اعمالی ه تل ره به افراد حمله ررده و یا آنها را ب نام ررده است.
 :protofascism 4به ای سولوژیهای م تقیم و جلبمهای فرهلگی اشاره دارد ره به صورت پیشیلی
اساس فاشی م را ت ت تأریر قرار داده و آن را پی میریزد .گابریله دانونزیو ( Gabriele
 )D'Annunzioملیگرای ایتالیایی نمونهی یک پروتوفاشی ت است ره موسولیلی و فاشی م ایتالیا از
ای هها و سیاستهای او تأریر پذیرفته بود .این واژه در فارسی به فاشی م آغازین ترجمه ش ه است.
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ت اوم بلره تج ی حیات این گروههای نفرتپرارن را بهروشلی بیان میرل زیرا تع اد
سهازمانهای مورد پیگیری آنها از سهال  2222دو برابر ش ه است .علاوه بر این ما شاه
م بوبیت روزافزون احزاب ملی راستگرا در سراسر اروپا ه تیم ره بیشتر آنها مواضع
ضهههه مهیههاجهرتهی صهههریه ی را اتخههام میرلل ه British Broadcasting ( .
 )Company, 2019موج انتخابات در سهرتاسهر جیان باعب ب نام ش ن تع ادی از
بازیگران سیاسی ش ه است ره نام آنها با سیاست نفرتپرارلی و ترویج خشونت توسط
دولهت و بازیگران غیردولتی و ه ی قرار دادن جوامع بر اسهههاس ن اد ،سهههر هههوآلیته،
جل یت ،بومی بودن ،الگوهای میاجرت و بیتابعیتی عجین ش ه است :اردوغان (ترریه)،
مودی (هل ) ،نتانیاهو (اسههراسیل) ،بول ههونارو (برزیل) ،پوتین (روسههیه) و ترامپ (ایالات
مت ه ه) .عملررد این مقهامهات ره به صهههورت دمورراتیک انتخاب شههه هان  ،نه تلیا با
استفادهی آنها از ای سولوژیهای ملیگرایانه و پروتوفاشی تی بلره با سیاستگذاریهای
سههلب مالریت (اعم از قانونی و فراقانونی) ،م اخلهی نظامی و اِشههاال ،خشههونت دولتی،
امپریالی ههم ،ف ههاد ،پاول ،رشههوهخواری ،سههوساسههتفاده از ق رت و انی ام هلجارها و
فرآیل های مربوط به قانون اسهاسهی پیون خورده اسهت .در صه لهی ملی ،این بازیگران
اقتصههاد رشههورهای خود را به تاراج میبرن درحالیره به آسههیبپذیرترین افراد داخل
مرزههای خود آزار میرسهههانل و در صههه لهی بینالمللی ،در قالب پیمانهای نظامی با
جاهطلبیهای امپریالی تی برای ت لط بر بازارها و ملابع جیانی متشرل میشون .
رفتار افرادی ره دارای ق رت سهیاسهی ه هتل از اهمیت برخوردار است در عین
حهال بهه همههان انه ازه اهمیههت دارد رههه بفیمیم ههه یزی در زمین تعههاملههات و روابط
روزمرهی مها اتفهاق میافته و اینره گونه ای سولوژیها ،توانایی ما را در نشهههان دادن
وارلشی انقلابی به فاشی م میار میرلل  .ما در این مقاله میخواهیم تمام جوانب فاشی م
را در سههطا ای سولوژی و تلاقض –و نه رتوریک سههیاسههی -ب ههلجیم و بررس هی رلیم ره
گونه توجه به ای سولوژی و تضاد در فاشی م میتوان تفرر پ اگوژیک ما را متأرر رل .
مهها میخواهیم اسهههت ه لههال رلیم رههه ای ه سولوژی لیبرالدمورراسهههی نیز بههه ان ه ازهی
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ای سولوژیهای مردسهههالاری ،سهههفی برترپل اری ،برتری ملی و بلیادگرایی مذهبی ،برای
یور ،ت اوم و م بوبیت فاشههی ههم از اهمیت بالایی برخوردار اسههت و هر پروژهای علیه
فاشی م ضمن فمیلی تی و ض ن ادپرستانه بودن ،بای با م

ودیتهای لیبرال دمورراسی

نیز مقابله رل  .ما با اراسهی این اسههت لال تأری میرلیم ره یک پروژهی آموزش انتقادی
علیه فاشههی ههم بای به تضههاد طبقاتی بپردازد مقولهای ره در اَشههرال بورژوایی لیبرال و
فاشی تی سرمایهداری نقم دارد.

دیالکتیک دموکراسی و فاشیسم
برخی از میمترین ابزارههایی رهه میتوانه در خه مهت آموزگهاران انتقادی قرار
بگیرد ،در دیالرتیک ماتریالی هتی تاریخی ره بر تعیین روابط متقابل پ ی ههای اجتماعی
تأری دارد ،پی ا میشود .دیالرتیک ماتریالی تی تاریخی راهی است برای تفرر دربارهی
جیانی ره در آن زن گی میرلیم و در ب تر فعالیت آگاهانهی مردم شرل میگیرد .دنیا
و واقعیت روزمرهی ما نه از زمین میروی و نه در آسههمانها تلظیم میشههود مردم فعالانه
این دنیا را میسازن  .ما از اصطلاح «روابط اجتماعی» برای اشاره به این شیوهی تاریخمل
فعهالهانهی زن گی و سهههاختن جیان اسهههتفاده میرلیم .ما در ارتباط با یکدیگر ،درون
جوامعی رهه سهههاختههایم و بها دنیهای طبیعی خود زنه گی میرلیم .تههاریخ در اینجها از
بیمترین میزان اهمیت برخوردار است زیرا ما در درون تاریخ و از جمله ل ظهی رلونی
اسههت ره به سههاختن دنیا مشههاولیم .ما در شههرایطی ره از گذشههته به ارب بردهایم رار
میرلیم شهههرایطی رهه گر هه بهه طور متقابل تعیین میشهههون اما لزوماا با هم هماهل
نی ههتل  .ب هیاری از روابطی ره دنیای ما را تشههریل میده نه تلیا در تعارض با یر یگر
ه تل بلره به ل اظ دیالرتیری در تضاد ه تل .
ملظور ما از تضههاد دیالرتیری این اسههت ره این دو جلبهی واقعیت ما در ارتباط با
یکدیگر ترامل مییاب اما این ترامل به نوعی یک طرفه اسهت)Ollman, 2004( .
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تضهادهای دیالرتیری را میتوان از تضهادهای ملطقی تمیز داد زیرا تضادهای دیالرتیری
در روابط اجتماعی زی ته برخلای خرد یا ملط تشریل ش هان Allman, 2010, ( .
 )p. 36یک جلبه از یک تضهاد دیالرتیری ،توسعهی جلبهی دیگر را ر دی ه میرل
گر ه این دو به یکدیگر واب ته ه تل و خارج از رابطه آنها با یکدیگر به این شرل
نی تل  .رار و سرمایه رلاسیکترین نمونهی این نوع تضاد است .رار درون سرمایهداری
مخصوص نیازهای سرمایه است .نیروی رار در یک رابطهی بیرهرشی گرفتار میشود و
ما از آن به علوان یک رابطهی طبقاتی یاد میرلیم.
اسهتفاده از مفیوم تضاد دیالرتیری به این معلا است ره تشخیص دهیم این تضادها
همواره در حال تاییرن و برداشههت ما نیز از آنها تاییر میرل  .این تضههادها میتوانل به
روشهای مختلف اهر شهون و گاهی اوقات ممرن است به رغم اینره رابطهی اصلی
در حال بازتولی اسهت ،تضهاد اهراا پلیان شهود .به علوان مثال ،نیروی رار ممرن است
بتوان برای شهرایط رار بیتر انه بزن  ،اما این رابطهی اصهلی بیرهرشی را نفی نمیرل .
نقم ای سولوژی در پوشههان ن روابط اصههلی به شههرلی اسههت ره مردم فقط با واهر آن
دسهههتوپلجه نرم رلل  )Carpenter & Mojab, 2017, p. 15( .ای سولوژی
حتی میتوان یک تضهاد را به گونهای جابجا رل ره به نظر برس در جای دیگری قرار
دارد .فاش هی ههتها به طور رلاسههیک این راهبرد را به رار میگیرن  .برای مثال اسههت لال
میرلل ره م ئلهی بیراری یا دستمزد پایین مربوط به روابط سرمایهداری نی ت بلره به
خاطر میاجران است .ما همواره درگیر این نوع ایجاد ابیام و جابجایی ه تیم .برای نمونه
ای سولوژیهای سهفی برترپل اری یا شهای ته سالاری یا رقابت -مانل لوسی

مرغ ار -در

نیهایهت آن هه را ره در واقعیت مادی ما اتفاق میافت  ،پلیان میرل بهطوریره برای
عیان رردن آن بای به ت لیل انتقادی متوسههل ش ه  .همانطور ره مارر

اسههت لال ررد:

«اگر پ ی ار و مات یزها به طور م ههتقیم با هم ملطب شههون  ،همهی علوم زاس خواهل
بود)1986, p. 817( ».
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امروزه ب هیاری معتق ن ره فاشهی هم نوعی گ ت از لیبرال دمورراسی م

وب

میشهود به این معلا ره آنها ،صورتبل یهای اجتماعی دوگانه و جمعناپذیر ه تل  .با
این حال ،ما معتق یم ره فعالیت پروتوفاشههی ههتی و فاش هی ههتی نبای به علوان گ ه ههت یا
ان رای از تاریخ معاصر تلقی شود .بلره بای دهههای اخیر اقتصاد سیاسی جیانی را (ره
اغلب به طور ناقص به علوان «نولیبرالی م» یا «جیانیسازی» نامگذاری میشود) به علوان
نوعی تشههه ی مبارزهی طبقاتی در مقیاس تودهای درک رلیم .آن ه ارلون شهههاه آن
ه هتیم ،ق رت سیاسی گروههایی از مردم است ره مایلل از یک بورژوازی ن ادیش ه،
قومیشه ه یا مذهبی ملی در مرارز تاریخی سرمایهداری دفاع رلل و ات اد طبقاتی خود
را در مقیاس جیانی تقویت رلل  .نولیبرالی م دهههای گذشته ،ق رت گرفتن این گروهها
را ت هههییل ررده اسهههت .به این ترتیب ،این دهههای نولیبرالی پیمشهههرط تاریخی یور
مج د تمایلات فاشی تی در ص لهی اصلی نمایم سیاسی م

وب میشود .این دوره از

سهازماندهی مج د اقتصهادی در پی ب رانهای دورهای درون سرمایهداری در طول قرن
بی تم ،از طری پیون آن دسته از ای سولوژیهای م افظهرارانهی فرهلگی ت ییل ش ره
بلیهادگراییهای مذهبی و مردسهههالاری را با سهههتیزهای دیرپای ن ادم ور و ملیگرایی و
فرآیل جیانی بازتوزیع رروت در هم آمیخت .پروژهی حاصل از آن در یک شمایل ض
میاجر ،ض زن ،ض روسیر ،ض سیاهپوست و ض بومی اهر ش ره میزان باورناپذیری
از خشهههونهتههای دولتی و غیردولتی را بهه رهار گرفت .اجتماعات ت ت لوای گفتمان
نولیبرالی بهازارهای آزاد ،فردگرایی گ هههترشیابل ه و سهههرمایهی آزادشههه ه ،از زمین،
زن گی ،آزادی ،زمان ،سلامتی و خرد ساقط ش هان و همین به بازتوزیع نابرابر رروت در
مقیاسهی ملجر شه ه اسهت ره از زمان نخ تین دورهی صلعتیش ن سرمایهداری بیسابقه
اسههت .نرتهی میم این اسههت ره همهی اینها بر پایههای لیبرال دمورراسههی یعلی رأی
مردم و رویهی پارلمانی م ق ش ه است.
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همین ابزارهای دمورراسهی برای گ ترش بازارها و پیشبرد ان صار سرمایهی مالی
در سهههراسهههر جیهان بها ایجهاد جل

و اِشهههاال نیز به رار رفته اسهههت .ملافع دولتهای

پروتوفاشی تی امروزی دقیقاا مانل ملافع دولتهای «غیر فاشی تی» پیم از آنها ،در گرو
توسهعهی امپریالی تی از طری سازورارهای مختلف است از جمله ( )1دسترسی به ملابع
طبیعی از طری زمینخواری ،اسهتخراج نفت و سههایر مواد مع نی سههودآور ( )2به دسههت
آوردن نیروی رار ارزان با زنانهسازی و ن ادیسازی رار و ( )9ایجاد ان صار در رلیهی
بخمها از سهههرمایهگذاری گرفته تا سهههایر صهههلایع رلان .این ملافع مادی غالباا از طری
جل

 ،نظامیگری و املیتی رردن تمام جلبههای زن گی اجتماعی حاصههل میشههود .این

ملافع مادی عیلی ،روابط اجتماعی سهههرمایهدارانه-امپریالی هههتی جیانیشههه ه را تشهههریل
میده ره ت ت علوان «اجتلابناپذیر»« ،طبیعی» و «عادی» معرفی میشهههون و بلابراین
خشونت ناشی از ستم و بیرهرشی ریشهدارِ این دستگاه غولآسا را پلیان میرل .
مشهخصهی این دوگانگیها نوعی ن یان تاریخی است نوعی فراموشی ره جورج
دبلیو بوش را به علوان یک شهههخصهههیت دل هههوز ره به حارمیت قانون احترام میگذارد
بزک میرله و آشهههرهارا تهاخهتوتهاز امپریالی هههتی باراک اوباما در خاورمیانه ،مانل
اسههتفادهی گ ههترده از حملات پیپادی و تش ه ی س هیاسههتگذاریهای مرزی ریفری در
ایالات مت

ه را نادی ه میگیرد .در دوگانهی دمورراسههی /فاشههی ههم ،آن ه ره قبل از

انتخاب دونال ترامپ بر سهر رار بود ،به علوان «دمورراسی» شلاخته میش و انتخاب او
نشههانهی مرگ لین نظامی اسههت .بر اسههاس ملط این موضههع ،دمورراسههی با انتخاب
فاشهی هتها نفی میشهود و این دو شرل ق رت نمیتوانل با هم همزی تی داشته باشل
برخلهای این واقعیهت رهه این ابزارههای لیبرال دمورراسهههی ه هههتله ره ق رت گرفتن
رژیمهای اقت ارگرا را در سراسر جیان ت ییل رردهان  .برخی ممرن است است لال رلل
ره این یک شرل فاس و استب ادی از دمورراسی است ره این و یفه را به انجام رسان ه
اسهت دمورراسی آلوده به ملافع اَبرشررتی ،اطلاعات نادرست و رقابتهای امپریالی تی.
با این حال ،اتخام ت لیل دیالرتیک ماتریالی تی تاریخی از فاشی م ما را ملزم میرل ره
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از ملظر یک ت لیل گفتمانی از فاشهههی هههم رار نرلیم ،بلره شهههرایط تولی فاشهههی هههم را
تهاریخمل رلیم و مورد بررسهههی قرار دهیم )Eley, 2015( .اَشهههرال ن ادپرسهههتی،
جل گرایی ،اسهههتعمار ،ملیگرایی و بلیادگرایی ره در ه هههتههای عمی و گوشهههههای
تاریک روابط اجتماعی سههرمایهداری لانه رردهان  ،با سههرعت زیاد به سههطا میآیل  .با
وجود این ،اسهههت لال ما این اسهههت ره این روابط هرگز در خفا عمل نرردهان  .بلره ما
ای سولوژیهایی را به رار میگیریم ره تمایل دارن جای دیگری را ج تجو رلیم.
حیاتیترین نقطهای ره در آن به ای سولوژی و سهیاسههت فاشهی ههم اشههاره میشههود،
نقطهی یک دوگانهی رامب میان روابط اجتماعی دمورراسههی سههرمایهدارانهی لیبرال و
روابط اجتماعی فاشی م است .در جای دیگر ( ;Carpenter, 2015, in press
 )Mojab & Carpenter, 2011aبه طور مفصهههل در مورد رابطهی بین لیبرال
دمورراس هی بورژوایی و سههرمایهداری ب ب رردهایم .لیبرال دمورراس هی بورژوایی ره با
اَشهرال بیگانهشه هی ق رت سیاسی و تف یرهای انتزاعی از شیرون ی و حقوق مشخص
میشهود ،نوعی سهازمان سهیاسهی اسهت ره برای ت هییل انباشهت سرمایه و ت ریم ملافع
طبقاتی یک بورژوازی نو یور به وجود آم ه است .دمورراسی لیبرال صرفاا یک برابری
صهههوری در مقابل قانون را فراهم میرل نوعی آزادی ره به راحتی به دسهههت نیام ه و
مورد تضههمین قرار نگرفته اسههت .اَشههرال این برابری انتزاعی حقوقی ره توسههط لیبرال
دمورراسههی اراسه میشههود ،در صههورت لزوم رلار گذاشههته خواه شهه  .به علوان مثال
«حهقوق» لیبرال دمورراسهههی «ت ههت علوان املی هت (جل ه

بهها ترور) ،خلوص خون

(ملیگرایی) ،تی ه ی ه هههای فرهلگی (اسهههلههامهراسهههی) و م ههههاسههل اخلههاقی و اخلههاقی
(جل گرایی 1و همجل گراهراسهههی »)2سهههلب شهههودRitchie & Mojab, ( .
 )2019, p. 4فقط رافی است به یاد بیاوری ره در نخ تین جل

ایالات مت

ه علیه

1 sexism
2 homophobia
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فاشههی ههم در دههی  ،1342این رشههور به طور متلاقضههی عمل فاشههی ههتی مشههابیی علیه
شیرون ان و امریراییان آسیاییتبار مرترب ش  :م روم رردن آنها از مالریت ،موقعیت
سهیاسی و آزادی آنها و فرستادن آنها به اردوگاههای رار اجباری در سراسر رشور در
دورهی زمهانی جله

 .یها میتوانیم به مبارزهی بیپایان زنان برای اسهههتقلال در زمیلهی

باروری ارجاع دهیم و روشهای خاصی ره این نبرد علیه حیات زنان سیاهپوست و بومی
ادامه مییاب  .بارها و بارها به ما یادآوری میشود ره حقوق و آزادیهای «سلبناش نی»
فقط به شهرطی اعطا میشهود ره ملافع سرمایه را ت ییل رل و ق رت را برای جلاح های
سیاسی خاصی تثبیت رل .
از ملظر لیبرال دمورراسی ،فاشی م از آن رو نوعی ان رای م

وب میشود ره به

دنبههال تضهههعیف نوعی آزادیهههای صهههوری -برای برخی از افراد -اسهههت رههه لیبرال
دمورراسهی آن را به صورت مشروط اعطا میرل  .آن ه در ت لیل ماتریالی تی تاریخی
از لیبرال دمورراسهی روشهن میشهود این اسهت ره لیبرال دمورراسهی یک نظام سیاسی
نی هت ره اَشهرال اسهاسهی آزادی ان هان را ایجاد یا تضهمین رل  .طب است لال مارر
( )1378در رتاب دربارهی م هههئلهی ییود ،لیبرال دمورراسهههی برخی از اَشهههرال رهایی
سهیاسهی را اراسه میده درحالیره حتی تصهور شهرل عمی تری از رهایی ان ان را نفی
میرل  .روابط طبقاتی و شهههیوههای حیات آن به میانجی روابط اجتماعی ن ادپرسهههتانه و
جل گرایانه همان یزهایی اسهت ره در سهیاست ،عمل و ای سولوژی لیبرال دمورراسی
پلیان اسهت )Bannerji, 2005( .تلیا در صورتی میتوانیم فاشی م و دمورراسی را
در قالب نیروهای متضههاد درک رلیم ره آن دو را به علوان صههورتبل ی سههیاسههی از
سههرمایهداری به علوان یک شههیوهی تولی مجزا رلیم .درحالیره هر یک از آنها روابط
طبقهاتی متلهاقض سهههرمهایههداری را بهه روشههای مختلف تها بالاترین درجات م یریت
میرلل  ،هر یک از آنها از اسههاس یک ای سولوژی س هیاس هی اسههت ره روابط اجتماعی
سهههرمایهداری را پلیان میرل و همانطور ره در بزنگاه معاصهههر خود شهههاه یم ،یری
میتوان به راحتی به دیگری تب یل شود.
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پرداختن بههه این «پیونه زدایی» و ایه سولوژیهههایی رهه رابطهههی بین فههاشهههی هههم،
دمورراسهههی و سهههرمهایههداری را پلیان میرلل  ،ارلون بای در م وریت یک پروژهی
آموزشهی انتقادی قرار بگیرن  .در غیر این صورت ،ما به اَشرالی از ل فرهل

گرایی و

برابری متوسل خواهیم ش ره بر روابط ستمگرانه و استثمارگرانه سرمایهداری تریه دارد
و ت اوم آنها را تضهمین میرل  .پروژهی آموزشی انتقادی م نظر ما ایجاب میرل ره
جلبههای متلوع این روابط متلاقض را از هم ج ا رلیم.

برهههای تعیین کننده در پداگوژی ضد فاشیسم
ما در مجموعهی مارر  :ن اد ،جل هیت و یادگیری 1اینگونه است لال رردیم ره
در هر پروژهی آموزشههی انتقادی سههه برههی سههرنوشههتسههاز وجود دارد ره ه ی آن
پرداختن به واقعیتهای لین تضادی است .این برههها در قالب مفیومسازی دیالرتیری،
تاریخی و ماتریالی ههتی از این موارد پ ی میآی  )1( :پرار ههی

یا با توصههیفی متفاوت

رابطهی بین ماده و آگاهی ( )2( )2011b, p. 217رابطهی بین ضههرورت و آزادی
( )p. 219و ( )9تمههایزگههذاری بین پ ه ی ه ار و مات )p. 221( .یری از میمترین
جلبههای درک این سهه برههی سهرنوشهتسهاز ،شهلاخت نقشهی است ره ای سولوژی به
علوان میانجی در ایجاد و عیلیتبخشههی به تضههاد و روابط اجتماعی بازی میرل  .در این
بخم میخواهیم به طور خلاصهههه به این بپردازیم ره گونه این برهههای تعیینرلل هی
آموزش انتقادی را میتوان با توجه به رش پ اگوژی ض فاشی م مفیومسازی ررد.
به رار بردن ماهیت و اهر فاشهی م ،لیبرال دمورراسی و سرمایهداری ،ب ین معلی
اسهت ره پیم و بیم از هر یز بای به تضادهای ماتی در شرل لیبرالی بپردازیم .پیمتر
به برخی از اینها اشهههاره رردیم .به علوان مثال ،میتوان دریافت ره فاشهههی هههم و لیبرال

)1 Educating from Marx: Race, Gender, and Learning (2011
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دمورراسهههی هر دو بر فرآیل های مشهههابه حارمیت طبقاتی تریه دارن  .در هر دو دولت
یک ابزار سهیاسهی ،قضهایی ،مالی و نظامی اسهت .ما میتوانیم است لال رلیم ره دولت نه
یک ه تیِ مجزا ره تجلی سیاسی سرمایهداری است ره بورژوازی از طری آن با به رار
گرفتن ابزارهای سیاسی ،فرآیل های انباشت را ت ییل میرل  .جل

های امپریالی تی در

خاورمیانه و شههمال آفریقا و امپریالی ههم مالی ب هیاری از ملاط دیگر جیان ت ت رهبری
سهیاسهی فاشهی هم پ ی نیام ه است .بهعلاوه این رهبری سیاسی فاشی م نبود ره ان صار
جیانی سرمایهی مالی را تا ح ب ران پی گرفت .اگر ما امپریالی م و برتری ملیگرایانهی
سهفی پوسهتها در فاشهی م را نوعی ان رای تلقی رلیم ،در آن صورت برای نشان دادن
وجود همین فرم ها در دمورراسی لیبرال بای تقلا رلیم .در مقابل ،اگر لیبرال دمورراسی
و فاشی م را جلبههایی از تجلی حارمیت طبقاتی بورژوازی ب انیم ،میتوانیم درک رلیم
ره گونه حفظ و بازتولی روابط اجتماعی سههرمایهدارانه میتوان بین این دو در رفت و
برگشت باش .
ما میتوانیم از سطا (پ ی ار) به تضادهای دیالرتیری (مات) این صورتبل یهای
اجتماعی برسهیم .بلیان لیبرال دمورراسهی بر تفریک ای سولوژیک روابط سیاسی ما –ره
م عی برابری اسهت -از روابط مادی -ره نابرابری فرض ملطقی آن اسهت -اسهتوار ش ه
اسههت .ب ین معلا سههرمایهداری و دمورراسههی به طور رلی به ملزلهی یزی ره تضههاد
دیالرتیری ایجاد میرل  ،فیمی ه نمیشههون  .بلره ما آنها را به علوان صههورتبل یهای
مجزایی درک و تجربهه میرلیم رهه رفیت تلظیم رردن یا تأریرگذاری بر یکدیگر را
دارنه  .دولهت درسهههت همهان زمهانی رهه دربارهی برابری وع ه میده و گفتمانهای
شیرون ی و حقوق را پیرامون ر ب دستمزد و پیروی قانونی بازتولی میرل  ،به سرمایه
این امرهان را میده ره در جیت ملافع خود عمل رل ( .)Marx, 1978بانکها به
علوان نیادهای سرمایهی مالی ،از رلترل خارج میشون  ،سقوط میرلل  ،م اع ت مالی
دریافت میرلل و در قامتی درن هتر از نو یور میرلل  .وع هی اشتاال و درآم از بین
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میرود .دیگر هیچ «راری» به جز «گی

» 1وجود ن ارد و آموزش دیگر عامل عم هی

ایجاد ت ههاوی نی ههت )Brown, Lauder, & Ashton, 2012( .از این ویرانهها
پ واک «عظمهت را بهه آمریرها برگردانیم» 2بلله میشهههود تمهایلی ره در ب هههیاری از
حوزههای ملی ق رت نیز تررار میشهود .پ اگوژی ضه فاشی م بای بر ه تهی مررزی
تضاد بین لیبرال دمورراسی و سرمایهداری دست بگذارد و از افشای لیبرال دمورراسی به
علوان وسههیلهای برای بازتولی روابط اجتماعی سههرمایهدارانه رویگردان نباشهه  .علاوه بر
این ،ما بای این ت لیل را نه در سهاختارهای فراتاریخی اسهتعمار و امپریالی م ره در ب تر
درری از امپریالی هم سهرمایهدارانه م تقر رلیم )Wood, 2005( .امپریالی م به علوان
یک پروژهی جیانیسهازیشه ه ره توسط دولت به میانجی ابزارهای مالی و جل

برای

انباشهت سرمایه ت ییل ش ه است ،برای درک یور اَشرال فاشی م در قرن بی تویرم
از اهمیت شمگیری برخوردار است)McNally, 2005( .
انتزاعها و تضهادهای موجود در لیبرال دمورراسهی ره در درون فاشهی م نیز یافت
میشهود ،تضهاد بین ضرورت و آزادی را آشرار میرل  .درک ما از ضرورت به معلای
شههرایطی اسههت ره از تاریخ به ارب بردهایم و روابطی اسههت ره در آن به دنیا آم هایم.
آزادی به معلای شههلاخت این روابط و مبارزهی انقلابی برای دگرگون رردن آنهاس هت.
درک اینره تجربیات ما در مورد ستم ،استثمار و خشونت در واقع از رجا ناشی میشود
و بلابراین گونه میتوان آنها را نفی ررد ،مشرلی است ره امروزه به طور گ ترده در
ایالات مت

ه جاری اسهههت و در صههه ر «برنامهی انقلابی فریبرارانهی» ( Zeskind,

 )2017, p. 34مورد علهاقههی فاشهههی هههتهای امروز قرار دارد .از آنجا ره لیبرال
دمورراسهی صرفاا قادر است نوعی برابری و آزادی صوری را به قیمت شرل اساسیتری
 : Gig 1نوعی اقتصاد پروژه م ور در بازار آزاد است ره در آن شررت های بزرگ و رو ک به م د
فلاوریهای ج ی به وی ه ایلترنت به دورراران ،پیمانراران م تقل و رارمل ان نیمهوقت متصل میشون .
2 Make America Great Again
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رهایی ان ان فراهم رل ( ،)Marx, 1978بای همواره برای پلیان رردن تضاد بین این
اَشهرال آزادی تلاش رل  .ما برای رأی دادن آزاد ه تیم اما برای غذا خوردن نه .به زعم
دولت همهی افراد در برابر قانون برابر ه تل اما همین دولت در سالهای اخیر دستهبل ی
افرادی را ره میتوان از جامعه طرد رل و آنها را نه تلیا نابرابر بلره غیران هههانی جلوه
ده  ،گ هترش داده اسهت )Sassen, 2014( .با وجود این م هئله ،صهرفاا انضمامی
رردن دمورراسهی سیاسی با مطالبهی شرل «اقتصادی» معادل آن نی ت .درک تضاد بین
ضرورت و آزادی ،به وی ه در برههی ب ران درون سرمایهداری ،م تلزم این است ره از
دانشههجویان بخواهیم ره دگرگونسههازی شههیوهی رلونی زن گی ما را در قالب اَشههرال
اساسیتری از رهایی در نظر بگیرن ره میتوان رابطهی ما با یکدیگر و دنیای طبیعی ما
را دسهتخوش تاییرات بلیادین رل  .اعتصهابهای اقلیمی پیوسهته ،قیام مردمی ره سرمایه
آنها را در سهراسر آسیا ،خاورمیانه ،آمریرای لاتین و آفریقا به نوعی دوران اختلی تلقی
میرل و اشهتیاق جمعیت بومی برای «استعمارزدایی» همه از ما میخواهل ره در هلگام
مواجیه با م

ودیتهای توانایی سیارهی ما برای حفظ زن گی و قیود سرمایهداری برای

پایان دادن به لم و استثمار ،م ئلهی «ضرورت» را در نظر بگیریم.
تضاد بین ضرورت و آزادی از اساس به ریشههای نابرابری در سرمایهداری و لیبرال
دمورراسی اشاره دارد .فاشی م به شرلی حیاتی متری به همان ای سولوژیهایی است -از
جمله سهههفی برترپل اری ،ملیگرایی و مردسهههالاری -ره در لیبرال دمورراسهههی نیز برای
پوشان ن این تضاد به رار میرود .رنگینپوستان ،زنان ،روسیرها ،میاجران و «دیگران» در
قبال مشرلات نابرابری در زن گی روزمره و اهمال ساختاری توسط دولت مقصر شلاخته
میشهههونه  .از بین بردن این ایه سولوژیهها بهه ل اظ تجربی و نظری در زمانی ره با آن
مواجیه می شهویم ب هیار میم است .به علوان مثال ،یری از غالبترین گفتمانها در میان
علاصهر پروتوفاشی تی در حال رش ِ جوامع اروپایی و آمریرای شمالی این ای ه است ره
میهاجران اعتبهارات رفاهی یک رشهههور ت لیلرفته را مصهههری میرلل درحالیره در
ساخت آن سیمی ن اشتهان  .این رتوریک بیرحمانه و مملو از تضاد است .در عین حال،
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بهه علوان مثهال در رهانهادا ،اسهههتهان اران م افظهرار برنامههایی را برای اعطای یارانه به
آموزش عالی رانادا از طری جذب و ربت نام دانشجویان بینالمللی اعلام رردهان  .یعلی
دولت همزمان با تشه ی سهیاسهتهای ریاضهتی و لاو رابت مان ن شیریهها ،برای جبران
هزیلههای مالی واقعی سیاستگذاریهای خود اق ام به جذب افرادی میرل ره پیمتر
انگشت اتیام خود را به سمت آنها گرفته است.
پ اگوژی ض فاشی م اینگونه ایجاب میرل ره ما ای سولوژیهای ن ادپرستانه و
جل گرایانه را استثلا تلقی نرلیم بلره آنها را به علوان روابط برسازن هی 1سرمایهداری
آموزش دهیم .این امر م تلزم این است ره به تاریخ و ریختشلاسی این ای سولوژیها و
یور آنهها نهه صهههرفاا در قالب پ ی ههای فرهلگی یا گفتمانی بلره صهههری اا به علوان
ای سولوژیهای روابط اجتماعی سههرمایهدارانه بپردازیم .به علوان مثال سههفی برترپل اری
یک پ ی هی ان انی ج ا از انگیزهی انباشت سرمایهدارانه نی ت و نمیتوان آن را خارج
از انقلابی علیه سهرمایهداری امپریالی هتی نفی ررد .پ اگوژی ضه فاشهی م نیازمل طرح
ب هب در مورد راهههایی اسهههت ره ن اد و جل هههیت از رهگذار آن نقم میانجی روابط
برسهازن هی طبقه را ایفا میرلل و این واقعیت مادی و زن ه از طری رلمهای صریا و
ضهههملی ن ادپرسهههتی ،جل گرایی ،همجل گراهراسهههی و ملیگرایی عیلیت بیمتری
مییاب ( .)Bannerji, 2005به این ترتیب بر وی گیهای از اسهههاس ن ادپرسهههتانه،
مردسهالارانه و ملیگرایانهی فاشهی هم و لیبرال دمورراسی ،یعلی دو صورتبل ی سیاسی
ره از طری رلمهای عیلی روابط طبقاتی ن ادیشه ه و جل هیتیش ه به وجود میآیل ،
تأری میرلیم.
اراسههی ایه سولوژیهای فاشهههی هههم به علوان انتزاعهایی در درون روابط اجتماعی
سههرمایهداری به معلای پرده برداشههتن از شههیوههایی اسههت ره تفرر و ه ههتی خود ما از
رهگذار آن در همین روابط شههرل گرفته اسههت .این به آن معلا اسههت ره از دانشههجویان
1 Constitutive
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بخواهی رابطهی بین ماده و آگاهی و به وی ه اَشهرال پرار ی

غیرانتقادی یا بازتولی ی

را در نظر بگیرن رابطهای ره بر اسهاس ای سولوژیهایی پا به عرصهه گذاشهته ره توسط
تمایلات فاش هی ههتی ب ههیج ش ه هان  .هر ل خطری در این میان وجود دارد و آن این ره
دوباره تا مرحلهی روبرو ش ن با ن بتمل ی بین لیبرال دمورراسی و فاشی م پیم نرویم.
بای در مورد به الم رشهههی ن طبیعی شههه ن و ه مونی لیبرال دمورراسهههی و این باور
نامعقول ره پیشرفتهترین شرل آزادی بشر است ،معذوریتی داشته باشیم .بای م تقیم اا هر
شرلی از روابط سرروبگرانه ره میتوان ب ون به الم رشی ن لیبرال دمورراسی با آن
همزی هتی داشته باش را زیر سثال ببریم .برهههای افزایم فاشی م ،میتوان ما را ن بت
به ت مل اهری لیبرالی م ناامی رل اما تن زدن از این ب بهای دشوار فقط به بازتولی
آن یزی ملجر میشهود ره میخواهیم ریشههرن رلیم .معتق یم این یعلی دانشجویان را
نهتلیا با ت لیل تاریخی و تجربی درگیر رلیم ،بلره آنها را تشهههوی رلیم تا به این فرر
رلل ره ه تفاوتی می توان بین اَشههرال بازتولی ی و انقلابی پرار ههی
باشههه ( .)Allman, 2007اَشهههرال بازتولی ی پرار هههی

وجود داشههته

نه تلیا متری به تاییرات

ت ریجی اسههت بلره در نیایت روابط سههیاسههی و مادی ما را ره در سههرمایهداری لیبرال
دمورراتیک تج م یافته است ،از نو تأیی میرل .
ساختن یک تجربهی یادگیری ره بر این تلاقضات متمررز باش و آنها را آشرار
رل  ،و یفهی سهههادهای نی هههت .همانطور ره در بخم قبل ب ب رردیم  ،لازم اسهههت
آموزگاران گ ترده و ن بتمل فرر رلل  .درخواهیم یافت ره رویررد تفرر ن بتمل ،
در مقای هه با نق ی ره صهرفاا سهاختارشهرلانه یا درونزا باشه  ،فرصتهای بیشتری برای
پ ی آم ن پرسهههمهای اسهههاسهههی فراهم میرل  .آخرین تلاش ما در این رار مربوط به
پ وهم جاری ما دربارهی پلاهل گان جوانی است ره از ملاط جلگی خاورمیانه و شمال
آفریقها به رانادا میاجرت رردهان  .ما پ

از ترمیل بیم از یل مصهههاحبه تشهههخیص

دادیم ره این جوانان به راحتی قادرن دوگانهی دیرتاتور /دمورراس هی را بازتولی رلل .
این دوگانه مشهابه همان دوگانهی فاشهی هم/دمورراسهی است ره در بالا مورد ب ب قرار

07

شهرزاد مجاب و سارا کارپنتر

گرفت .آنها توان هههته بودن سهههل هههلهمراتب ن ادی رانادا را درونی ررده و آن را برای
درک تجربیات خود از اسههران مج د به رار بگیرن  .بررسههی بیشههتر اینره این جوانان
گونه ای سولوژیهای سفی برترپل اری را فراگرفتل  ،به ما اجازه داد ببیلیم ره رویرردها
و راهبردهای سهههلتی رار آموزش اسهههران مج د بای دگرگون شهههود تا بیتر به واقعیت
تهاریخی رهانهادا ،نهه بههه علوان سهههرزمیلی برای ورود مردم میههاجر بلرهه بههه علوان یهک
م هتعمرهنشهین ره در جیت توضیا معلیدار ح حارمیت ملتهای بومی رار میرل ،
بپردازن .
با شروع ترم پاییز سال  ،2217تیم همراران ما برگزاری یک دوره ده هفتهای زبان
انگلی ی را برای جوانان پلاهل ه آغاز رردن ره بر اساس یک مباحثهی انتقادی دربارهی
تاریخ رانادا تلظیم شه ه بود .ما با اسهتفاده از نظریههای استعمار میاجران ،سرمایهداری و
امپری هالی هههم ههار وبی مفیومی برای این دوره ایجههاد رردیم .ه ه ی مهها درک بیتر
دلالتهای پ اگوژیری تفرر از طری اسههتعمار ،امپریالی ههم و سهههلب مالریت از روابط
جیانی درهمتلی های بود ره هم در آوارگی اجباری مردم و هم در اسهههران مج د آنها
در قهالب ملتهای م هههتعمرهنشهههیلی مانل رانادا وجود دارد .این دوره با ه ی گفتگو
دربارهی رانادا به علوان یک ملت م ههتعمرهنشههین و آشههلا رردن مشههاررترلل گان با
تأریرات اسهتعمار و سهلب مالریت از مردم بومی آغاز شه  .ما تعم اا اف انههایی را ره در
گفتمان روزمره در مورد مردم بومی میشهلی ن  ،استخراج رردیم .در ادامه برنامه رار ما
مقابلهی رودررو با این اف انهها بود .ما با استفاده از فل طین به علوان مرجع ،ار وبی را
برای مفیومسهازی استعمار میاجرتی در این دوره معرفی رردیم .سپ

این م یر در تمام

طول ترم با تأری بر این درک پیم رفت ره تاریخ رانادا بخشی از تاریخ جیانی استعمار
است .ما هر هفته از این دوره را بر مبلای موضوعی آغاز میرردیم ره مرزهای جارافیایی
را درمینوردی و ب بهایی دربارهی روابط اساسی استعمار برمیانگیخت .ما به پرورش
موضههوعاتی از این دسههت میپرداختیم  :معاه هها و سههرزمین م ل اسههران مردم بومی،
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اردوگهاههها و گتوهها آموزش و جوانان حب  ،پلی
خشهههونت سهههلب مالریت از زمین جل

و رصههه رردن مرزها زنان و

 ،میاجرت و اسهههران مج د و رلمگری و

ب یجسازی جماعت.
هر هفته به ملظور آماده شههه ن شهههررترلل گان برای رلاس ،یک متن روتاه و
همچلین فیرستی از واژگان مربوط همان متن و موضوع هفته به آنها داده میش  .سپ
هر جل هههی رلاس به سههه ق ههمت تق ههیم میشهه  .بخم اول با اسههتفاده از راهبردهای
آموزشههی متلوع مانل اراسههای روتاه ،وی سوها و رارهای هلری بر موضههوع ب ب هفته
متمررز بود .این بهه مها این امران را میداد تا دربارهی اطلاعات مفیومی با دانشهههجویان
ب هب رلیم و تاریخچهها و واقعیتهایی را معرفی رلیم ره ممرن اسهههت پیم از این با
آنها مواجه نشههه ه باشهههل  .پ

از یک وقفهی روتاه ،شهههررترلل گان در گروههای

رو ک و بزرگ به مطالعهی واژگان و دستور زبان مربوط به متن آن هفته میپرداختل .
این رار ب ب مربوط به موضوع هفته را بیشتر میشرافت و در عین حال مشخص میررد
ره ر ام شررترلل گان نیاز به یادگیری پیشرفتهتر زبان انگلی ی دارن  .در نیایت ،ما با
اسهتفاده از قالبهای متلوع از ایفای نقم 1گرفته تا فعالیتهای مشاررتی به ب ب اصلی
بازمیگشههتیم و دانشههجویان تشههوی میش ه ن تا با اسههتفاده از واژگان و اطلاعات ج ی
تجربهی خود را مطرح رلل و آن را به ب هتر م هتعمرهنشیلی رانادا پیون دهل  .به علوان
مثال ،یری از تأریرگذارترین ب بها پیرامون مرزها شههرل میگرفت .همهی دانشهجویان
تجربیاتی از عبور از مرز داشههتل ره در جانشههان نش ه ههته بود .همهی شههررترلل گان به
علوان پلاهل ه با اقامت داسم به رانادا آم ه بودن و بیشتر آنها سابقهی جابجایی داخلی یا
ملطقههای را در خهاورمیهانهه و آفریقها را داشهههتل  .بلابراین آنها زن گی در اردوگاههای
پلاهل گان یا آوارگان داخلی و یا زن گی در مرارز شهیری را با وضعیت میاجر بیربات
یا گاهی خارج از این وضهعیت را تجربه ررده بودن  .یری از گروهها هلگام آماده ش ن
1 role plays
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برای ب ب ،داستان روتاه مرزها 1ارر نوی ل های از «اقوام اولیه» 2به نام تام
خوان  .ریل

ریل

 9را

از ملظر روایت اول شهههخص ،در مورد تأریر اسهههتعمار میاجران در سهههلب

مهالریهت و آوارگی مردم بومی در آمریرهای شهههمالی و ایجاد انواع مختلف «مرزها» به
معلای واقعی و اسهتعاری ب ب میرل  .روایت شهخصهی داسههتان به شررترلل گان در
دورهی زبهانآموزی انگلی هههی ( 4)ELLاین امرهان را میداد تا تجربهی خود در مورد
مرزها را باز ررده و در مورد آن ب ب رلل و در ت لیل انتقادیتری از نقشههی ره مرزها
در جوامع مختلف بهازی میرلله  ،اراسه رلل  .به این ترتیب ،ب ب بع ی ب هههیاری را به
تأمل در مشروعیت سیاسی مرزها و روشهای ساخت سل لهمراتب اجتماعی در ارتباط با
مرزها واداشت .مرزها البته همچون استعارهای برای فرآیل های سلب مالریت ،آوارگی و
اسهران مج د عمل میرردن  .ت اوم فرآیل های استعماری در مقیاسهای جارافیایی ،از
خهاورمیهانه و آفریقا گرفته تا آمریرای شهههمالی در م ور اصهههلی ب ب قرار گرفت .ما
براسهاس تجربهی این دوره ،رون های پویایی را در بین دانشجویان مشاه ه رردیم ره به
آنها امران میداد با اسهههطورههای ملی رانادا در زمیلهی اسهههران مج د مواجه شهههون .
شهررترلل گان برای دریافت برخی از جلبههای این دوره با مشرل مواجه میش ن  .به
علوان مثال آنها برای ب ب دربارهی شرایط زن گی در ملاط حفا تش هی اقوام اولیه،
با م ههئلهی تصههمیمگیری در مورد مان ن یا ترک در برابر سههلب مالریت خشههونتآمیز
دسهتبهگریبان بودن  .آنها در ب ب در مورد ریزهراریهای م تعمرهنشیلی در رابطه با
1 Borders
 :First Nations 2به اقوام و قبایل مختلف بومی رانادا بجز مردم متی ( )Métisو ایلوسیت ()Inuit
اطلاق میشود .بهطور رلی در رانادا استفاده از این اصطلاح به علوان جایگزین استفاده از واژگانی مانل
سرخپوستان یا هل یها ( )Indiansبرای مردمان بومی قارهی آمریرا ش هاست
)9 Thomas King (1943-
4 English-language learner
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امپریهالی هههم عمیق هاا در روابط خود بهها دولههت رههانههادا تههأمههل رردن ه  .در همین زمههان،
مشهاررترلل گان ن هبتمل ی بین فرآیل تاریخی استعمار در رانادا و تجربهی خود به
علوان پلاهل ه را بازشهههلاختل  .دغ غههای دانشهههجویان ما در مورد مشهههرلات سهههازش
جلبههای متضاد دولت لیبرال ،یافتههای قبلی پ وهمهای ما را تررار میررد .پلاهل گان
همزمان با تلاش برای برای امرار معاش در رانادا ،با م

ودیتهای لیبرالی م ل فرهلگی

رهانادایی روبرو ه هههتل زیرا این امر بر میاجران تأریر میگذارد .گ هههترش دانم آنها
دربارهی این م

ودیتها در رابطه با واقعیتهای م ههتعمرهنشههیلی ملجر به ایجاد تأملات

انتقادی در مورد تلاقضها میشههود ره بهآسههانی قابل حل نی ههت .از جمله شههرایطی ره
آنها را آواره ررده است مانل جل

 ،نظامیگری ،اقت ارگرایی ،فقر و نزاعهای قومیتی

در خاورمیانه و شمال آفریقا.
بگذاری این بخم را با بازگشت به پرسمهای رلی ی رل مقاله ،جمعبل ی رلیم.
ما در حرفهی خود به علوان آموزگاران انتقادی ،م ام از خود میپرسیم :گونه میتوانیم
مفهاهیم رلیه ی مهانل «تضهههاد»« ،دیالرتیک ماتریالی هههتی تاریخی»« ،روابط اجتماعی»،
«طبقهه»« ،آگاهی»« ،ای سولوژی» و «مات» و «پ ی ار» را به ملظور رمک به دانشهههجویان
برای درک رابطهی فاشهی هم ،سهرمایهداری و لیبرال دمورراسهی با پ اگوژی خود تلفی
رلیم

گونه میتوانیم تضهاد ها و تقارنهای فاشی م و دمورراسی را توضیا دهیم در

نیایت ،برای غلبه بر فاشی م ه نوع تاییرات اجتماعی ممرن و لازم است ما برای تبیین
و افشهههای تضهههاد ههای طبقاتی و واقعیت زی هههتهی آنها در رابطه با ن اد ،جل هههیت و
سر وآلیته ،یک الزام پ اگوژیک مارر ی تیفمیلی تی ض فاشی تی را طرح رردهایم و
این رهار را بها پهایههگذاری آموزش خود در تجربهی روزمرهی روابط متلاقض اجتماعی
انجام میدهیم.
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جمعبندی اندیشهها
بررسی این شرایط تاریخی به معلای تشخیص این م ئله است ره تجربهی فاشی م
قرن بی ههتمی در قرن بی ههتویرم قابل تررار نی ههت .هر دو از نظر تاریخی پ ی ههایی
ه تل ره در شرایط تاریخی وی های اتفاق میافتل  .ما در برههی خاص ،شاه دو جلاح
مخالف در یک مبارزهی جیانی ه ههتیم ره به طور فزایل های با هم در سههتیزن  .در یک
طری نیروهای امپریالی هتی ،ملیگرا (عم تاا سهفی پوست اما نه همیشه) و زنستیز وجود
دارن  .در سهوی دیگر استلایهای بیقاع های وجود دارد ره بر اسهاس سیاستهای ض
ن ادپرستی ،ض ریاضت اقتصادی ،ض سرمایهداری ،ض استعمار ،ض امپریالی م و ض
هتروسهر هی هم 1سهازمان یافتهان  .این دو طری به علوان نیروهایی اهر میشون ره به
ل اظ سیاسی برابرن و برای ر ب رأی و دلارهای تبلیااتی و همچلین ملابع و مشروعیت
سیاسی رقابت میرلل  .آنها فقط در زمین لیبرال دمورراسی برابر به نظر میرسل اما این
اهر روابط اجتماعی واقعی را ره در این فرآیل بازتولی میشههود را میپوشههان  .درک
ن هبتمل ی بین لیبرال دمورراسهی و فاشی م بای به ما رمک رل تا دریابیم ره غلبه بر
دوگانهگرایی در تفرر ما در هر پروژهی آموزش انتقادی علیه فاشهی ههم از بالاترین میزان
اهمیت برخوردار است.
جایگذاری لیبرال دمورراسهی به علوان نقطهی مقابل فاشی م یا طرح این است لال
ره لیبرال دمورراسهی توانایی پایان دادن به فاشی م را دارد ،رافی نی ت .تاییر حارمیت
ملتخب ممرن است برخی از جلبههای بیرونی و پرغوغای فاشی م را در جوامع ما وارونه
سههازد ،اما در عین حال این روابط به وی ه روابط ن ادی ،جل ههیتی و طبقاتی را ره باعب
یور فاشهههی هههم میشهههون  ،پلیان میرل  .به علوان مثال جلبمهای اجتماعی را در نظر
 :heterosexism 1باور به برتری ماتی رابطه بین اعضای جل

مخالف (ن بت روابط بین سایر جل ها)

ره به سلطه و ایجاد و تثبیت معیارها و هلجارهای اجتماعی میانجام ره بر اساس این باور تعریف و تلظیم
ش هان .
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بگیریه رهه در زمان دولت اوباما شهههتاب بیمتری به خود گرفتل « .جان سهههیاهان میم
اسهت» ،اِشاال «استل ی

راک» 1و جلبمهای «رویاپردازان» 2همگی نشان میدهل ره

آن هه در هاهر بهه علوان یهک دولت دمورراتیک مترقی اهر میشهههود ،در رشههه و
عادیسهازی خشهونت دولتی علیه سهیاهپوسهتان ،بومیان و رنگینپوسهتان مشاررت داشته
است.
این ب ان معلاست ره اَشرال ب یج سیاسی ره در سالهای اخیر توجه ما را به خود
جلب ررده اسهت ،در نیایت برای رسی گی به فاجعه(های) اجتماعی و بومشلاختی ره با
آن روبرو ه هههتیم ،رافی نی هههت .رار با جوانان پیرامون مفاهیم «شهههیرون ی خوب» و
«مشهههاررهت مه نی» فقط در صهههورتی مفیه خواهه بود رهه آنهها واقعیتهای لیبرال
دمورراس هی را افشهها رلل و س هیاسههتهای انتخاباتی را تلیا به علوان ارهای موقت برای
پایان دادن به شه ی ترین اَشهرال خشهونتی ره احزاب پروتوفاشهی هتی و فاشی تی ایجاد
میرلل  ،در نظر بگیرن  .فاشهی هم را بای از نظر ای سولوژیک و سهیاسهی شر ت داد اما
ابزارهای پ اگوژیری برای این رار بای ریشهه در افشهای تضهاد های طبقاتی داشته باش
ره از طری روابط اجتماعی مانل ن اد و سههر ههوآلیته به حیات خود ادامه میدهل و در
بازتولی زن گی روزمرهی این سیاره سییم ه تل  .فقط از طری پرداختن به این تضاد ها
و ع م تریه بر انتزاعات م اومی مانل لیبرال دمورراس هی اسههت ره میتوان فاشههی ههم را
شر ت داد و حررت به سوی جیانی بیتر را ت ق بخشی .

 :Standing Rock 1به جلبم مردمپایهای اشاره دارد ره در اواخر سال  2212و اوایل  2217در
ملطقهای حفا تش ه به همین نام در اعتراض به اق امات انتقال انرژی توسط خط لولهی داروتا ار
ایالات مت

ه شرل گرفت.

 :Dreamers 2جلبم جوانان در حمایت از حقوق میاجران ره در سال  2222در ایالات مت
گرفت.

در

ه شرل
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