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ملتشههر شهه  ره در آن  1قلم سههیلرلر لوسی بهشههیری ویران ی، رمان1391در سال 

جا اتفاق توان  ایننمیگرفتل . رمان ها رلترل حرومت آمریرا را به دسههت میفاشههی ههت
رل  ره در ی یک شههیر رو ک را روایت می( داسههتان سههردبیر روزنامه2005) بیفت 

ی اسههت  جمیوراسههتیتخابات ربرای ان 2حال پیگیری نامزدی فردی به نام باز ویل ریپ

اما در  رس یبه نظر م یدر ابت ا شوخو خودنما ره گر ه رار بنارفایت، ییک شارلاتان ب

  یوسل. رل ی دمورراسی آمریرایی عمل میراستای ت ییل بر ی ه ش ن نیادهای عم ه

  یاره ب رل یماشاره  پیل ریو جمیور یرس آم ن رار یرواز  یاجلبه بهطور م اوم  به

در این رمان، تصهههری ایالات مت  ه از طری   رل . تابیب ینهاراحت فرط ازرا  خوانله ه

 9رالی رأی الرتشود. بلره هیچ سازوراری به ان ازهرودتای نظامی یا اِشهاال م ق  نمی

ن رأی دادن ایبا این حال رس . برای بلیاد نیادن یک حارمیت فاشهی تی مثرر به نظر نمی

برد. رون  این داسههتان را پیم میو ترریب شهه ن آن با واقعیت روابط طبقاتی اسههت ره 

 گوی : به سردبیر م تأصل روزنامه می 4طور ره شخصیتی به نام شادهمان

خواد مشههرل رو برطری رله تا همه خوام به باز ویل ریپ رأی ب م. اون میمن می

تونم از مرغا پول داری راه بل ازم. میخوام یک مرغفوری  یار هزار دلار بگیرن. من می

 (p. 59رلن خیلی پول ارن، نشون ب م! )بیارم! و به یه سری ازیلا ره فرر می زیادی

                                                      

1 Sinclair Lewis (1311-1881رمان :)نوی  آمریرایینوی  و نمایشلامه 

2  Buzz Windrip 

 اشاره دارد ره، مشخص ش ه است رایآمر یدوم قانون اساس یدر مادهره  جمیور یرون  انتخاب رسبه  9

 یا مجمع مجمع الرترال. شودانتخاب میرلگره  یمردم و رأجمیور از ترریب رأی رسی  بر اساس آن

 272موف  به گرفتن  یدارد ره اگر شخص یرأ 198به طور رل ( Electoral College)ها گزیلل ه

آن  یاهل هیبه تع اد نما مجمعاین در  التیالرترال هر ا یأر تع اد شود.یم روزیشود، در انتخابات پ یرأ

 دارد. یدر رلگره ب تگ التیا

4 Shad 
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تو توی پرورش مرغ تو آلونک »ده : ی خود پاسخ میگونه به هم ایهسردبیر این

شون شان  نبودی. در واقع گذاشتی آبشون تو زم تون یخ بزنه و همهپشتی خیلی خوش

 گوی  از پرورشسههاب  در پاسههخ به این انتقاد میدار ( مرغهمان« )تلف شههن. یادت میاد 

از جمیور بی رافی مرغ ن اشته است. رسی ای ن ارد  ون تا حالا به ان ازهمرغ سهررشهته

 قرار است به او تع اد رافی مرغ ب ه  تا با این رمک بتوان  وارد یک رقابت واقعی شود.

 مپریالی ههم جل شههک شههاه   یور فاشههی ههم اروپایی بود ره در پی الوسی  بی

. ب یاری از برآوردسر  1«ررود بزرگ»جیانی اول و فروپاشهی اقتصهاد جیانی در دوران 

های اخیر، به همین دموررات غربی در سههاللیبرالملظور درک مشههرل رشههورهای بهما 

 قرن لیاوا ی ههتیفاشهه یهاگر ه روشههن اسههت ره جلبمایم. زمانی رجوع رردهی هدور

 استیس ره به همان ان ازه روشن است، اما ن شر ت خورد یاسیو س یاز نظر نظام  تمیب

 2«فقر جلوب یمررز حقوق»علوان مثال  بهامت اد یافته اسهههت.   هههمیفاشههه ی سولوژیو ا

 9پرارننفرت یهههاگروه تیهه یور و فعههالرونهه  آلههابههامهها،  یِ( در مونتگومر2019)

تلیا داسههتان نه این م ههتل سههازیررده اسههت.  دنبالمت  ه  الاتیرا در ا 4پروتوفاشهی ههتی

                                                      

1 Great Depressionدوم  یاز آغاز جل  جیان میدهه پ کیجیان،  یرود گ ترده اقتصاد: به ر

 یاواخر دهه درو شروع ش   1323جیان از سال  یبا نوسان، اما در اغلب رشورها ره در شودیگفته م

 به پایان رسی .  1342 لیاوا ای 1392

2 Southern Poverty Law Center 

9 hate group :یره دارا شوداطلاق می یهر گونه گروهبه فقر جلوب  یمررز حقوق فیطب  تعر 

 ررده است. ها را ب نام آن ایه تل  ره به افراد حمله ررده و  یاعتقادات و اعمال

4 protofascism:  اشاره دارد ره به صورت پیشیلی  یفرهلگ یاهو جلبم میم تق یهای سولوژیابه

 Gabriele) ویدانونز لهید. گابرریزآن را پی میقرار داده و  ریرا ت ت تأر  میفاش اساس

D'Annunzio )یتالیا ازموسولیلی و فاشی م ا است ره یک پروتوفاشی ت ییی نمونهایتالیا یگرایمل 

 واژه در فارسی به فاشی م آغازین ترجمه ش ه است. های او تأریر پذیرفته بود. این ها و سیاستای ه
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 ع ادت رایز  رل یم انیبروشلی بهرا  پرارننفرت یهاگروه این اتیح  یبلره تج  ومات 

شاه  ما  نی. علاوه بر اش ه استدو برابر  2222سهال ها از ی مورد پیگیری آنهاسهازمان

مواضع  هانآ شتریبره  میدر سراسر اروپا ه ت گراراست یروزافزون احزاب مل تیم بوب

 British Broadcasting) .رللهه یاتخههام م ی صهههریه ی راضهههه  مهیههاجهرته

Company, 2019از  ی( موج انتخابات در سهرتاسهر جیان باعب ب نام ش ن تع اد

شونت توسط خ جیترو و پرارلینفرت استیسبا ها ش ه است ره نام آن یاسیس گرانیباز

، سهههر هههوآلیته، و ه ی قرار دادن جوامع بر اسهههاس ن اد یدولتریغ گرانیدولهت و باز

(، هیرر: اردوغان )تتابعیتی عجین ش ه استیمیاجرت و ب یبودن، الگوها ی، بومتیجل 

 الاتی( و ترامپ )اهی)روسهه نی(، پوتلی(، بول ههونارو )برزلی)اسههراس اهوی)هل (، نتان یمود

 انه تلیا ب ان ،خاب شههه هره به صهههورت دمورراتیک انتمقهامهات  نیا عملرردمت ه ه(. 

ی هاگذاریاستیبلره با س پروتوفاشی تیو  انهیگرایمل یهای سولوژیها از اآن یاستفاده

، یشههاال، خشههونت دولتو اِ ینظام یم اخله ،(یانونو فراق ی)اعم از قانون سههلب مالریت

هلجارها و  انی ام از ق رت و خواری، سههوساسههتفاده پاول، رشههوه، ف ههاد،  ههمیالیامپر

 گرانیباز نی، ایمل ی. در صهه لهی پیون  خورده اسهتقانون اسهاسه ی مربوط بهل هاآیفر

داخل  افراد نیرتریپذبیآسهه به رهیحالدر برن را به تاراج میخود  یاقتصههاد رشههورها

با  ینظام هایقالب پیمان، در یالمللنیب یدر صههه له رسهههانل  وآزار می مرزههای خود

 شون .متشرل می یت لط بر بازارها و ملابع جیان یبرا ی تیالیامپر یهایطلبجاه

 در عین ی ه هتل  از اهمیت برخوردار است اسهیق رت سه یدارا ی رهافراد رفتار

تعههاملههات و روابط  نیدر زم ههه  یزی  اهمیههت دارد رههه بفیمیم بهه همههان انهه ازهحهال 

نشهههان دادن در را ما  ییتوانا ،های سولوژی گونه ا رهنیافته  و ایمها اتفهاق م یروزمره

  میاشف تمام جوانب میخواهیم مقاله نیدر اما رلل . یمیار م وارلشی انقلابی به فاشی م

ره  میرل یو بررسههب ههلجیم  -سههیاسههی کیرتورو نه –و تلاقض  ی سولوژیدر سههطا ارا 

. متأرر رل ا را م پ اگوژیکتوان  تفرر یم  میفاشدر  تضادو  ی سولوژی گونه توجه به ا

 یبههه انهه ازه دمورراسهههی نیزایهه سولوژی لیبرال رههه اسهههتهه لههال رلیم میخواهیممهها 
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 ی، برایمذهب ییادگرایو بل یمل ی، برترسهههفی برترپل اری، یمردسهههالار یهای سولوژیا

 هیلع یاهر پروژه از اهمیت بالایی برخوردار اسههت و  ههمیفاشهه تی یور، ت اوم و م بوب

 یدمورراس برالیل یهاتیبا م  ود  یبا ودن،ب انهو ض  ن ادپرست ی تیلیفم ضمن  میفاش

 یزش انتقادآمو یپروژه کیره رلیم ی این اسههت لال تأری  میبا اراسهرل . ما قابله م زین

و  ی لیبرالبورژوای در اَشههرالره  ای  مقولهبپردازد یطبقات تضههاد به  یبا  ههمیفاشهه هیعل

  دارد.ی نقم دارهیسرما ی تیفاش

 

 دموکراسی و فاشیسم دیالکتیک
قرار  یانتقاد آموزگهاران توانه  در خه مهترهه می ییابزارهها نیتراز میم یبرخ

 یاجتماع یها هیپ  متقابلروابط  نییره بر تع یخیتار یت هیالیماتردیالرتیک ، در بگیرد

 یتفرر درباره یاست برا یراهی خیتار یت یالیماتر کیالرتی. دشود، پی ا میدارد  یتأر

 ای. دنیردگمیشرل مردم  یآگاهانه تیفعال  در ب تر و میرلیم یره در آن زن گ یجیان

فعالانه مردم  شههود تلظیم میها در آسههماننه و  روی می نیاز زم نه ی ماروزمره تیو واقع

 مل ختاریی هویش نیاشاره به ا یبرا «یروابط اجتماع»اصطلاح ما از  .سازن یرا م ایدن نیا

 ون، درگریدکیم. ما در ارتباط با یرلیاسهههتفاده م سهههاختن جیان و یزن گ یفعهالهانه

از  جهانیدر ا خی. تههارمیرلیم یخود زنه گ یعیطب یایهو بها دن ایمسهههاختههرهه  یجوامع

ونی رل یجمله ل ظه ما در درون تاریخ و از رایبرخوردار است ز ترین میزان اهمیتبیم

رار  میاره از گذشههته به ارب برده یطی. ما در شههرادنیا مشههاولیماسههت ره به سههاختن 

شهههون  اما لزوماا با هم هماهل  یم نییگر هه بهه طور متقابل تع  شهههرایطی رهه میرلیم

 گریر یده  نه تلیا در تعارض با یم لیما را تشههر یایره دن یاز روابط یاری. ب هه ههتل ین

 به ل اظ دیالرتیری در تضاد ه تل . بلره ه تل 

باط با ما در ارت تیواقع یدو جلبهاین اسههت ره  نیا یریالرتید تضههادملظور ما از 

 (Ollman, 2004) .طرفه اسهت کی یبه نوع ترامل نیاما ا اب ییم ترامل گریدکی
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 یریالرتید تضادهای رایداد ز میزت یملطق تضهادهایتوان از یرا م یریالرتید تضهادهای

 ,Allman, 2010) .ان ش ه لیملط  تشر ای خردبرخلای   تهیز یدر روابط اجتماع

p. 36 )رل  ه میر دی را  گرید یجلبهی ، توسعهیریالرتید تضهاد کیجلبه از  کی 

به این شرل  گریدکیها با واب ته ه تل  و خارج از رابطه آن گریدکیدو به  نیگر ه ا

 یدارهیرماس دروناست. رار  تضادنوع  نیا ینمونه نیترکیرلاس هی. رار و سرمانی تل 

و  شودرشی گرفتار میبیره یرابطه کیرار در  یرویاست. ن هیسرما یازهاین مخصوص

 رلیم. ی طبقاتی یاد میما از آن به علوان یک رابطه

 تضادها نیا میده صیاست ره تشخ امعل نیبه ا یریالرتید تضاداسهتفاده از مفیوم 

  به لتوانیم تضههادها نیل . اریم رییها تااز آننیز ن  و برداشههت ما رییتا ر حالدهمواره 

ی اصلی ره رابطهممرن است به رغم این اوقات ی  و گاهنمختلف  اهر شهو هایروش

 رار ممرن است یروی. به علوان مثال، نن شهودپلیا اا اهر تضهاد در حال بازتولی  اسهت،

رل . ینم یرا نفرشی بیره صهلیا یرابطهاین رار بیتر  انه بزن ، اما  طیشهرا یبتوان  برا

ر آن  واهره مردم فقط با  پوشههان ن روابط اصههلی به شههرلی اسههت ی در سولوژیانقم 

 ی سولوژیا (Carpenter & Mojab, 2017, p. 15) .وپلجه نرم رلل دسهههت

قرار  یرگید یدر جابرس   به نظرره جابجا رل   یابه گونه یک تضهاد راتوان  یم یحت

ت لال مثال اسهه یبرا گیرن .این راهبرد را به رار می کیها به طور رلاسهه ههتیدارد. فاشهه

به بلره   تین یدارهیمربوط به روابط سرما نییدستمزد پا ای یراریب یرلل  ره م ئلهیم

 هبرای نمون. میه ت جابجایی و ایجاد ابیامنوع  نیا ریدرگ هموارهمیاجران است. ما  خاطر

در  -مرغ ار  یسمانل  لو-رقابت  ای یسالار  تهیشها ای سهفی برترپل اری یهای سولوژیا

 یراب رهطوری  بهرل یپلیان م، افت یما اتفاق م یماد تیدر واقع را ره  ههآن تیهنیها

 :طور ره مارر  اسههت لال ررد. همانمتوسههل شهه  یانتقاد لیت لبای  به  عیان رردن آن

علوم زاس  خواهل   یبا هم ملطب  شههون ، همه میبه طور م ههتق زهای مات و  پ ی اراگر »

 (p. 817 ,1986) .«بود
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وب لیبرال دمورراسی م   گ  ت ازنوعی   همیمعتق ن  ره فاشه یاریامروزه ب ه

. با ه تل  ناپذیرجمعو  وگانهد یاجتماع هایبل یصورت ها،آنره  به این معلا شهود می

 ایوان گ هه ههت به عل  ینبا ی ههتیو فاشهه فاشههی ههتیپروتو تیره فعال میحال، ما معتق  نیا

)ره را  ینجیا یاسیاقتصاد س اخیر یهادهه  یشود. بلره با یمعاصر تلق خیاز تار ایان ر

ه علوان شود( بیم یگذارنام «یسازیجیان» ای « میبرالینول»اغلب به طور ناقص به علوان 

 ه ارلون شهههاه  آن . آنمیدرک رل ایتوده اسیدر مق یطبقات یمبارزه  یتشههه نوعی 

،  هشین اد یبورژواز کاز ی لل یاست ره ما ردماز م ییهاگروه یاسی، ق رت سمیه هت

خود  یو ات اد طبقات دفاع رلل  یدارهیسرما یخیدر مرارز تار ی ملیمذهب ای شه هیقوم

ها گروه نیق رت گرفتن ا، گذشته یهادههنولیبرالی م رلل .  تیتقو یجیان مقیاس را در

 یور  یخیشهههرط تارمیپ یبرالینول یهادهه نی، ابیترت نیررده اسهههت. به ا لیرا ت هههی

دوره از  نی. اشودم  وب می یاسیس نمایم یاصل یدر ص له ی تیفاش د تمایلاتمج 

طول قرن  دری دارهیدرون سرما یادوره یهاب رانی در پی مج د اقتصهاد یدهمانزسها

ره  ل ش ی فرهلگی ت ییرارانهم افظه یهای سولوژیاآن دسته از  ون یپ از طری ،  تمیب

و  گراییملیو  های دیرپای ن ادم ورسهههتیزرا با  یو مردسهههالار یمذهب یهاییادگرایهبل

  ض در یک شمایلحاصل از آن  ی. پروژهدر هم آمیخترروت  بازتوزیع یجیان فرآیل 

ذیری باورناپ ره میزان اهر ش   یو ض  بوم پوستیاه، ض  سسیرض  رومیاجر، ض  زن، 

ان گفتم لوای ت تاجتماعات . بهه رهار گرفترا  یدولتریو غ یدولت یههاخشهههونهت از

، نیاز زم ،آزادشههه ه ییهو سهههرما یابل هشگ هههتر ییآزاد، فردگرا یبهازارها یبرالینول

در  نابرابر رروت بازتوزیعبه  همین و ان ساقط ش ه خردو  ی، زمان، سلامتی، آزادیزن گ

سابقه یب یدارهیش ن سرمایصلعتی زمان نخ تین دورهاسهت ره از  ی ملجر شه هاسهیمق

 یرأیعلی  یدمورراسهه برالیل هایبر پایه هانیا یاسههت ره همه نیمیم ا یاسههت. نرته

 .م ق  ش ه است یپارلمان یهیمردم و رو
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 یمال ییهان صار سرما شبردیگ ترش بازارها و پ یبرا یدمورراسه یابزارها همین

 یهابه رار رفته اسهههت. ملافع دولتنیز شهههاال جل  و اِایجهاد در سهههراسهههر جیهان بها 

در گرو ها، ز آنا میپ «ی تیفاش ریغ» یهامانل  ملافع دولت قاایدق یامروزفاشی تی پروتو

به ملابع  ی( دسترس1از جمله ) است  مختلف سازورارهای  یاز طر ی تیالیامپر یتوسهعه

به دسههت ( 2سههودآور ) یمواد مع ن ری، اسهتخراج نفت و سههایخوارنیزم  یاز طر یعیطب

 یهیان صار در رل جادی( ا9رار  و ) سازییو ن اد سازیزنانهبا رار ارزان  یروین آوردن

  یغالباا از طر یادملافع م نی. ارلان عیصهههلا ریتا سههها گذاری گرفتهسهههرمایهها از بخم

 نیشههود. ایحاصههل م یاجتماع یزن گ یهاتمام جلبه رردن یتیو امل یگری، نظامجل 

 لیرا تشهههر شههه هی جیانی هههتیالیامپر-انهدارهیسهههرما ی، روابط اجتماععیلی یملافع ماد

 نیراو بلاب شهههون معرفی می «یعاد»و  «یعیطب»، «ریناپذاجتلاب» ت ت علوانده  ره یم

  . رلآسا را پلیان میدارِ این دستگاه غولریشه رشیبیره وستم  ناشی از خشونت

ورج ره ج یفراموش ینوع نوعی ن یان تاریخی است ها یدوگانگ ی اینمشهخصه

گذارد احترام میقانون ره به حارمیت  دل هههوز تیشهههخصههه کیبوش را به علوان  ویدبل

  ، مانلانهیک اوباما در خاورمبارا ی هههتیالیامپر وتهازتهاخهت آشهههرهاراو  رله بزک می

ر د مرزی ریفری یهاگذاریاسههتیسهه  یو تشهه  ادیپیپگ ههترده از حملات  یاسههتفاده

از  قبل ره  ه، آن ههمی/ فاشههیدمورراسهه یدوگانهدر  گیرد.را نادی ه می مت  ه الاتیا

او اب ش  و انتخمیشلاخته  «یدمورراس»به علوان  بر سهر رار بود، انتخاب دونال  ترامپ

با انتخاب  یدمورراسههبر اسههاس ملط  این موضههع، اسههت.  ینظام نیمرگ  ل ینشههانه

  اشل داشته ب ی تیزتوانل  با هم همیدو شرل ق رت نم نیا و شهودیم ینف اه هتیفاشه

 ه هههتله  ره ق رت گرفتن یدمورراسههه برالیل یابزارهها نیرهه ا تیهواقع نیا برخلهای

  ممرن است است لال رلل یبرخ. ان ررده لیجیان ت ی سراسردر را اقت ارگرا  یهامیژر

ام رسان ه را به انج فهیو  نیاست ره ا یدمورراس یک شرل فاس  و استب ادی از نیه ار

. ی تیالیامپر یها، اطلاعات نادرست و رقابتاَبرشررتی آلوده به ملافع یدمورراس  اسهت

رل  ره یم زممل ما را  میاز فاش یخیتار ی تیالیماتر دیالرتیک لیت ل اتخامحال،  نیبا ا
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را   هههمیفاشههه  یتول طیبلره شهههرا ،میرار نرل  هههمیفاشههه از گفتمانی لیت ل ملظر یک از

، یشهههرال ن ادپرسهههت( اEley, 2015َ) قرار دهیم.و مورد بررسهههی  مل  رلیمخیتهار

 یهاو گوشهههه  یعم یهاره در ه هههته ییادگرایو بل گراییملی، اسهههتعمار، گراییجل 

. با آیل ان ، با سههرعت زیاد به سههطا میلانه ررده یدارهیسههرما یروابط اجتماع کیتار

ان . بلره ما عمل نررده خفاروابط هرگز در  نیره ا ، اسهههت لال ما این اسهههتاین وجود

 . میرا ج تجو رل یگرید یجا تمایل دارن ره  میریگیرا به رار م ییهای سولوژیا

شههود، اشههاره می  ههمیفاشهه اسههتیو سهه ی سولوژیا بهره در آن  ایهقطن ترینحیاتی

و  ی لیبرالانهدارهیسههرما یدمورراسهه یروابط اجتماع میانرامب  یدوگانه کی ینقطه

 ;Carpenter, 2015, in press) گرید یاست. در جا  میفاشاجتماعی روابط 

Mojab & Carpenter, 2011a برالیل نیب یدر مورد رابطه مفصهههل( به طور 

ره با  ییبورژوا یدمورراسهه برالی. لمیاب ب ررده یدارهیو سههرما ییبورژوا یدمورراسهه

خص و حقوق مش یشیرون از  یانتزاع تف یرهایو  یاسیق رت س یشه ههگانیشهرال باَ

ملافع  میو ت ر هیانباشهت سرما لیت هی یاسهت ره برا یاسهیسهازمان سه یشهود، نوعیم

 یبرابر کی ااصرف برالیل ی. دمورراسوجود آم ه استه نو یور ب یبورژواز کی یطبقات

 و ام هیبه دسهههت ن یره به راحت یآزاد ینوع  رل یفراهم مرا قانون  مقابلدر  صهههوری

 برالیل توسههط ره ی حقوقیانتزاع یبرابر این شههرال. اَمورد تضههمین قرار نگرفته اسههت

شهه . به علوان مثال   رلار گذاشههته خواه در صههورت لزوم  شههود،یاراسه م یدمورراسهه

)جلهه  بهها ترور(، خلوص خون  تیههت ههت علوان امل» یرراسهههدمو برالیل «حهقوق»

 یو اخلههاق ی( و م ههههاسههل اخلههاقیهراسهههاسهههلههام) یفرهلگ ی هههایهه(، تیهه ییگرای)مل

 ,Ritchie & Mojab)سهههلب شهههود. « ( 2هراسهههیگراو همجل  1گراییجل )

2019, p. 4) هی  ه علمت الاتیجل  ا نخ تیندر ره   یاوریب ادیاست به  یفقط راف 

                                                      
1 sexism 
2 homophobia 



 فاشیسم و ضدفاشیسم مارکسیستی فمینیستی هایپداگوژی 01 

، این رشههور به طور متلاقضههی عمل فاشههی ههتی مشههابیی علیه 1342 یدر دهه  ههمیفاشهه

 تیموقع ،تیمالرها از م روم رردن آن مرترب ش : تبارآسیایی امریراییانشیرون ان و 

ر ددر سراسر رشور  یرار اجبار یهااردوگاه بهها آن و فرستادن هاآن یآزاد ی واسیسه

 یاسهههتقلال در زمیله یزنان برا انیپایب یبه مبارزه توانیممی ایه. زمهانی جله  یدوره

 یموست و بوپاهیزنان س ی ره این نبرد علیه حیاتخاص یهاو روش ی ارجاع دهیم بارور

 «ناش نیسلب» یهایشود ره حقوق و آزادیم یادآوری. بارها و بارها به ما یاب ادامه می

 یاح هاجل یو ق رت را برا ل ر لیرا ت ی هیملافع سرماشهود ره یاعطا م شهرطیبه  طفق

 .رل  تیتثب یخاص یاسیس

به ه شود رنوعی ان رای م  وب می ی، فاشی م از آن رودمورراس برالیل لظرماز 

 برالیل اسهههت رههه -از افراد یبرخ یبرا- صهههوری یهههایآزادنوعی  فیدنبههال تضهههع

 یخیارت ی تیالیماتر لی ه در ت لرل . آنیاعطا م را به صورت مشروطآن  یدمورراسه

 یاسیس نظام کی لیبرال دمورراسهیاسهت ره  نیشهود ایروشهن م یدمورراسه برالیاز ل

ارر  مطب  است لال رل .  نیتضهم ای جادیان هان را ا یآزاد یشهرال اسهاسهره اَ  هتین

 ییشهههرال رهااز اَ یبرخ یدمورراسههه برالیل، یودی یم هههئله یدرباره رتاب ( در1378)

فی را نان ان  ییرها از تری یعم شهرل تصهورحتی  رهدرحالی ده یرا اراسه م یاسهیسه

و  انهن ادپرسهههت یروابط اجتماع حیات آن به میانجی یهاوهیو شههه ی. روابط طبقاترل می

 یدمورراس برالیل ی سولوژیعمل و ا است،یسه همان  یزهایی اسهت ره در گرایانهجل 

ا ر دمورراسیو   میفاش میتوانیم تلیا در صورتی( Bannerji, 2005) .پلیان اسهت

ی از اسههیسهه بل یرا به علوان صههورت دو آنره  میدرک رل متضههاد یهاروین در قالب

 طروابها یک از آنره هر یدرحال مجزا رلیم.  یتول یشههیوه کیبه علوان  یدارهیسههرما

 تیریم بالاترین درجات مختلف تها  ههایروشرا بهه  یدارهیهسهههرمهامتلهاقض  یطبقهات

 یاسههت ره روابط اجتماع یاسههیسهه ی سولوژیاها از اسههاس یک از آن کی ، هر لرلیم

 یری، شهههاه یممعاصهههر خود  بزنگاهطور ره در همانرل  و یرا پلیان م یدارهیسهههرما

 .شود لیتب  یگریبه د یتوان  به راحتیم
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، م هههیفههاشههه نیب یرهه رابطههه ییهههای سولوژیهو ا «ییزداونهه یپ» نیپرداختن بههه ا

ی پروژهیک  م وریتدر ارلون بای  رلل ، یرا پلیان م یدارهیهو سهههرمها یدمورراسههه

و  ییراگ ل فرهل  ی ازشرالاَبه  در غیر این صورت، ما. رن یگبقرار  ی انتقادیآموزشه

 دارد هیتر یدارهیو استثمارگرانه سرما گرانهستمروابط بر ره  خواهیم ش متوسل  یبرابر

ه رل  ریم جابیا انتقادی م  نظر ما یآموزش ی. پروژهرل تضهمین می را هاآنت اوم و 

 یم.روابط متلاقض را از هم ج ا رل نیا تلوعم یهاجلبه

 

 های تعیین کننده در پداگوژی ضد فاشیسمبرهه

ره  گونه است لال رردیماین 1یریادگیو  تیمارر : ن اد، جل ه یمجموعهدر ما 

وجود دارد ره ه ی آن  سههازی سههرنوشههتبرههسههه ی انتقادی آموزشهه یدر هر پروژه

تیری، سازی دیالرها در قالب مفیوماین برههاست.  تضادی نی ل یهاتیپرداختن به واقع

با توصههیفی متفاوت  ای پرار ههی ( 1: )آی تاریخی و ماتریالی ههتی از این موارد پ ی  می

 یضههرورت و آزاد نیب ی( رابطه2011b, p. 217( )2) یو آگاه ماده نیب یرابطه

(p. 219( و )تمهها9 )تماو  پهه یهه ار نیب گههذاریزی. (p. 221 )نیتراز میم یری 

ه ب ی سولوژیا ی است رهشهلاخت نقشهسهاز، ی سهرنوشهتبرههسهه  نیدرک ا یهاجلبه

 نیر ارل . دیم یباز یو روابط اجتماع تضههاد بخشههی بهو عیلیت جادیدر اعلوان میانجی 

 یرلل هتعیینهای ه این برهه گون به این بپردازیم رهبه طور خلاصهههه  میخواهیبخم م

 .ردرسازی مفیوم م یض  فاش پ اگوژی رش توان با توجه به یرا م یآموزش انتقاد

معلی  ی، ب یندارهیو سرما یدمورراس برالی، ل میو  اهر فاشه ماهیتبه رار بردن 

تر پیم. ازیمبپرد یبرالیل شرلی در مات تضادهایبه پیم و بیم از هر یز بای   سهت رها

 رالبیو ل  هههمیره فاشههه افتیتوان دری. به علوان مثال، ماشهههاره رردیم هانیاز ا یبرخبه 

                                                      

1  Educating from Marx: Race, Gender, and Learning (2011) 
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ولت ددر هر دو . تریه دارن  یطبقات تیمشهههابه حارم بر فرآیل های هر دو یدمورراسههه

نه  ولتره د میاست لال رل میوانتی. ما ماسهت ینظامو  ی، مالیی، قضهایاسهیابزار سه کی

ا به رار بآن   یاز طر بورژوازی است ره یدارهیسرما یاسیس تجلی یک ه تیِ مجزا ره

در  ی تیالیامپر یهاجل رل . را ت ییل می های انباشتفرآیل  ی،اسیس هایابزار گرفتن

 یهبرت ت ر جیان گریاز ملاط  د یاریب هه یمال  ههمیالیو امپر قایو شههمال آفر انهیخاورم

ره ان صار  نبود م یفاش یاسیس یرهبر نیا علاوهپ ی  نیام ه است. به م هیفاشه یاسهیسه

 یگرایانهیمل یو برتر  میالی. اگر ما امپرپی گرفترا تا ح  ب ران  یمال ییهسرما یجیان

ان دادن نشبرای در آن صورت  را نوعی ان رای تلقی رلیم،  میفاشه ها درپوسهت یسهف

 یمورراسد برالی، اگر لمقابل. در بای  تقلا رلیم برالیل یدمورراسفرم ها در  نیهم وجود

 لیمدرک ر میتوانی، ممیب ان یبورژواز یطبقات تیحارم تجلیاز  ییهارا جلبه  میو فاش

و  فتین این دو در رتوان  بیم دارانههیسههرما یاجتماع روابط بازتولی ره  گونه حفظ و 

 باش .  برگشت

 هایل یبصورت نی( امات) یریالرتید هایبه تضاد( پ ی اراز سطا )توانیم ما می

ره –ما  یاسیروابط س کی سولوژیا کیبر تفر یدمورراسهبلیان لیبرال . یمرسهب یاجتماع

 ه اسهتوار ش -ره نابرابری فرض ملطقی آن اسهت-ی از روابط ماد -م عی برابری اسهت

 ادتضهه  یزی ره یبه ملزلهبه طور رلی  یو دمورراسهه یدارهیمعلا سههرما نی. ب اسههت

 هایل یبصههورتعلوان را به ها . بلره ما آنشههون رل ، فیمی ه نمیایجاد می یریالرتید

را  گریدکیبر  یرگذاریتأر ای رردن میتلظ  رفیترهه  رلیممجزایی درک و تجربهه می

 یهاده  و گفتمانمی وع هی برابری درسهههت همهان زمهانی رهه دربارهدولهت . دارنه 

 هیبه سرما ،رل یم  یبازتول یقانون پیرویر ب دستمزد و  پیرامونحقوق را  و یشیرون 

ها به بانک (.Marx, 1978) عمل رل  دده  ره در جیت ملافع خویامرهان را م نیا

 م اع ت مالیرلل ، ی، سقوط مشون از رلترل خارج می، یمال یهیسرما علوان نیادهای

ز بین ااشتاال و درآم   یرلل . وع هی یور ماز نو  تردر قامتی درن هو  رلل دریافت می
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ی عامل عم ه گریوجود ن ارد و آموزش د 1«گی »به جز « یرار» چیه گری. درودمی

ها رانهیو نی( از اBrown, Lauder, & Ashton, 2012) . ههتین ایجاد ت ههاوی

از  یاریره در ب هههشهههود  تمهایلی بلله  می 2«میبرگردان رهایعظمهت را بهه آمر»پ واک 

 مررزی یه ته رب  یبا م یضه  فاش پ اگوژی. شهودنیز تررار می ملی ق رت یهاحوزه

به  یمورراسدلیبرال  یو از افشا دگذاربدست  یدارهیو سرما یدمورراس برالیل نیب تضاد

لاوه بر ع. رویگردان نباشهه  انهدارهیسههرما یروابط اجتماع  یبازتول یبرا ایلهیعلوان وسهه

ه در ب تر ر  میالیاسهتعمار و امپر یخیفراتار یسهاختارهادر را نه  لیت ل نیابای  ما  این،

به علوان   میالی( امپرWood, 2005) .م تقر رلیم دارانههیسهرما  همیالیاز امپر یدرر

 یو جل  برا یمال یابزارهامیانجی  بهره توسط دولت  شه هسهازییجیان یپروژه کی

 رمیوت یقرن ب در  میشرال فاشدرک  یور اَ ی، براتش ه اس لیت ی هیانباشهت سرما

 (McNally, 2005) .از اهمیت  شمگیری برخوردار است

 افتی زین  میره در درون فاشه یدمورراسه برالیل ی موجود درهاتضهادها و انتزاع

 به معلای ضرورتاز ما درک رل . یرا آشرار م یآزادو  ضرورت نیب تضهادشهود، یم

. ایمآم ه ایره در آن به دناسههت  یو روابطایم به ارب برده خیره از تار ی اسههتطیشههرا

. تهاسههدگرگون رردن آن یبرا ی انقلابیمبارزهروابط و  نیشههلاخت ابه معلای  یآزاد

د شویم یما در مورد ستم، استثمار و خشونت در واقع از رجا ناش اتیتجرب رهنیدرک ا

ر است ره امروزه به طور گ ترده د یررد، مشرل یها را نفتوان آنی گونه م نیو بلابرا

 ,Zeskind) «یفریبرارانه یانقلاب یبرنامه» صههه رو در  جاری اسهههتمت  ه  الاتیا

2017, p. 34) برالیجا ره ل. از آنقرار داردامروز  یها هههتیفاشههه یمورد علهاقهه 

 یتریشرل اساس متیرا به ق یصوری و آزاد برابری یاا قادر است نوعصرف یدمورراسه

                                                      

1 gGi  به م د بزرگ و رو ک  یشررت ها بازار آزاد است ره در آن درپروژه م ور  اقتصاد: نوعی

 شون .یوقت متصل ممهیم تقل و رارمل ان ن رارانمانیدورراران، پبه  لترنتیا  هیبه و  یج  یهایفلاور

2 Make America Great Again 
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 نیا نیب تضاد برای پلیان رردن همواره  ی(، باMarx, 1978ان ان فراهم رل  ) ییرها

به زعم . برای رأی دادن آزاد ه تیم اما برای غذا خوردن نهما تلاش رل .  یآزاداَشهرال 

 یبل دسته ریاخ یهادر سالهمین دولت اما  ی افراد در برابر قانون برابر ه تل دولت همه

جلوه  یران هههانیتلیا نابرابر بلره غ ها را نهآنو  طرد رل توان  از جامعه یرا ره م یافراد

انضمامی  ااصهرف، م هئله نیا( با وجود Sassen, 2014) .گ هترش داده اسهت ده ،

 نیب ضادت. درک  تیمعادل آن ن« اقتصادی»شرل  یمطالبهبا  یاسیس یدمورراسهرردن 

است ره از  نی، م تلزم ایدارهیسرما ونب ران در یبرههدر   هی، به ویضرورت و آزاد

 در قالب اَشههرالما را ی رلونی زن گی سههازی شههیوهدگرگونره  میبخواه انیدانشههجو

ما  یعیطب یایو دن گریدکیما با  یهتوان  رابطیره م یی در نظر بگیرن از رها یتریاساس

ره سرمایه  یمردم امی، قپیوسهته های اقلیمیتاییرات بلیادین رل . اعتصهابدسهتخوش را 

ی به نوعی دوران اختلی تلق قایو آفر نیلات یرای، آمرانهی، خاورمایدر سهراسر آس ها راآن

خواهل  ره در هلگام یهمه از ما م «ییاستعمارزدا» یبرا یبوم تیجمع اقیو اشهترل  می

 یراب یدارهیسرما قیودو  یزن گ حفظ یما برای ارهیس ییتوانا هایم  ودیتمواجیه با 

 یم. ریرا در نظر بگ «ضرورت» یم ئله، دادن به  لم و استثمار انیپا

 برالیو ل یدارهیدر سرما ینابرابر یهاشهیبه ر از اساس یضرورت و آزاد نیتضاد ب

از - ی استیهای سولوژیا همان به یمتربه شرلی حیاتی   می. فاشی اشاره دارددمورراس

برای  زین یدمورراسههه برالیره در ل -یو مردسهههالار ییگرایمل ،ی برترپل اریجمله سهههف

در  «گرانید»، میاجران و روسیرها، زنان، انپوستنی. رنگرودپوشان ن این تضاد به رار می

ه توسط دولت مقصر شلاخت یساختار اهمالروزمره و  یدر زن گ یمشرلات نابرابرقبال 

در زمانی ره با آن  یو نظر یتجرب بهه ل اظهها ی سولوژیها نیا از بین بردنشهههونه . یم

 انیم ها درگفتمان نیترغالب از یریمیم است. به علوان مثال،  اریب ه مواجیه می شهویم

ست ره ا  هیا نیا یشمال یرایو آمر ییجوامع اروپا ِ رش در حالی  تیعلاصهر پروتوفاش

ر د رهرلل  درحالیرفته را مصهههری مییک رشهههور ت لیل یرفاه اعتبهاراتمیهاجران 

ال، ح نیاست. در ع تضادو مملو از  رحمانهرتوریک بی نی. اان ن اشته یساخت آن سیم
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 هب ارانهاعطای ی یرا برا ییهارار برنامهم افظه اسهههتهان ارانمثهال در رهانهادا،  وانبهه عل

یعلی . ان اعلام ررده یالمللنیب انیجذب و ربت نام دانشجو  یرانادا از طر یآموزش عال

ران جب ی، براهاهیشیر رابت مان نو لاو  یاضهتیر یهااسهتیسه  یهمزمان با تشه دولت 

 ترپیم رل  رهیم یاق ام به جذب افراد خود هایگذاریی مالی واقعی سیاستهالهیهز

 ها گرفته است. انگشت اتیام خود را به سمت آن

 تانه ون ادپرس یهای سولوژیرل  ره ما ایم جابیا گونهاینم  یض  فاش پ اگوژی

 یدارهیسرما 1یسازن هبرها را به علوان روابط بلره آناستثلا تلقی نرلیم را  گرایانهجل 

ها و ی سولوژیا نیا شلاسیریختو  خیتار این است ره بهامر م تلزم  نی. امیآموزش ده

لوان ع هب  اایصهههری بلره گفتمان ای یفرهلگ یها هیپ در قالب نهه صهههرفاا  هها یور آن

 ل اریسههفی برترپ. به علوان مثال بپردازیم ارانهدهیسههرما یروابط اجتماع یهای سولوژیا

ا خارج آن ر توانیو نم  تین دارانههیانباشت سرما یهزیج ا از انگ یان ان ی هیپ  کی

نیازمل  طرح  م یفاشه ضه  پ اگوژیررد.  ینف ی هتیالیامپر یدارهیسهرما هیعل یانقلاباز 

روابط نقم میانجی  گذار آناز ره تیاسهههت ره ن اد و جل ههه ههاییاهدر مورد ر ب هب

و  ایرص هایرلم  یاز طر ی و زن هماد تیواقع نیو ارلل  ه را ایفا میطبق یسهازن هبر

تری عیلیت بیم ییگرایو مل یهراسهههگرا، همجل گراییجل ، ین ادپرسهههت یضهههمل

 ،نهن ادپرسهههتاهای از اسهههاس ی گیوبر  بیترت نیبه ا. (Bannerji, 2005) یاب می

 یاسیس بل یصورتدو یعلی ، یدمورراس براللیو   همیفاشهی انهیگرایمردسهالارانه و مل

، ل یآیوجود مه ب ش هیتیو جل ه شه هین اد یروابط طبقات های عیلیرلم  یره از طر

 رلیم. تأری  می

 یروابط اجتماعدرون در  هاییبه علوان انتزاع  هههمیفاشههه یهای سولوژیها یاراسهه

از  ام خود ه ههتیتفرر و  یی اسههت رههاوهیشهه پرده برداشههتن از یبه معلا یدارهیسههرما

 انیاسههت ره از دانشههجو امعلآن به  نیاسههت. ا شههرل گرفته روابط نهمیدر  آن راگذره

                                                      

1 Constitutive 
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 بازتولی ی ای یرانتقادیغ پرار ی شهرال اَ  هیو به و یو آگاه ماده نیب یرابطه  یبخواه

ط یی پا به عرصهه گذاشهته ره توسهای سولوژیاره بر اسهاس  ایدر نظر بگیرن   رابطه را

ه ر ان . هر ل  خطری در این میان وجود دارد و آن اینشهه ه ب ههیج ی ههتیفاشهه تمایلات

پیم نرویم.  م یو فاش یاسدمورر برالیل نیب مل یروبرو ش ن با ن بت یتا مرحله دوباره

اور این بو  یدمورراسههه برالیل یشههه ن و ه مون یعیطب  نی الم رشههه در مورد به  یبا

هر  ماا یم تق  یاب ت، معذوریتی داشته باشیم.بشر اس یشرل آزاد نیترشرفتهیپ نامعقول ره

با آن  یورراسدم برالیلتوان  ب ون به  الم رشی ن میره  سرروبگرانهروابط  شرلی از

ا را ن بت توان  میمهای افزایم فاشی م، زیر سثال ببریم. برهه را داشته باش  ی هتیهمز

ولی  های دشوار فقط به بازتتن زدن از این ب ب رل  اما  یناام  میبرالیل یبه ت مل  اهر

را  انیدانشجو یعلی نیا معتق یم. رن رلیمخواهیم ریشههشهود ره میآن  یزی ملجر می

به این فرر تا  میرل  یها را تشهههو، بلره آنمیرل ریدرگ یو تجرب یخیتار لیبا ت لتلیا نه

وجود داشههته   یپرار هه یو انقلاب ی یاَشههرال بازتول رلل  ره  ه تفاوتی می توان  بین

ات رییبه تا ینه تلیا متر بازتولی ی پرار هههی شهههرال . اَ(Allman, 2007) باشههه 

 رالبیل یدارهیما را ره در سههرما یو ماد یاسههیروابط سهه تیاسههت بلره در نیا ت ریجی

 رل . از نو تأیی  میاست،  افتهیتج م  کیدموررات

آشرار  ها راآن ومتمررز باش  تلاقضات  ره بر این یریادگی یتجربه کی ساختن

، لازم اسهههت  میطور ره در بخم قبل ب ب ررد. همان هههتین یاسهههاده یو یفه رل ،

، مل ن بتر تفر رردیره رو درخواهیم یافتفرر رلل .  مل ن بتگ ترده و  آموزگاران

 یبرا یترشیب یها، فرصتباشه  زادرون ای سهاختارشهرلانهصهرفاا  ی رهنق  در مقای هه با

رار مربوط به  نیتلاش ما در ا نیرل . آخریفراهم م یاسهههاسههههای پ ی  آم ن پرسهههم

ال و شم انهیخاورم یاست ره از ملاط  جلگ جوانیپلاهل گان  یما درباره جاری پ وهم

 صیاز  یل مصهههاحبه تشهههخ میب ترمیلپ  از ما ان . به رانادا میاجرت ررده قهایآفر

  رلل . را بازتولی ی/ دمورراسههرتاتورید یدوگانه ن قادر یجوانان به راحت نیا ره میداد

رار مورد ب ب قره در بالا  ی است/دمورراسه همیفاشه یاین دوگانه مشهابه همان دوگانه
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 یرابآن را ررده و  یرانادا را درون یمراتب ن ادسهههل هههله ه بودن ها توان هههتآنگرفت. 

 ن جوانانره ایاین شههتریب ی. بررسههبه رار بگیرن  خود از اسههران مج د اتیدرک تجرب

 رردهایره رو میلیبه ما اجازه داد بب را فراگرفتل ، سفی برترپل اری یهای سولوژیا  گونه

 تیبیتر به واقع دگرگون شهههود تا  یرار آموزش اسهههران مج د با یسهههلت یهابردراهو 

 کیههورود مردم میههاجر بلرهه بههه علوان  سهههرزمیلی برایبههه علوان ، نهه رهانهادا یخیتهار

رل ، رار می یبوم یهاملت تیحارمح  دار یمعل توضیاره در جیت  نشهینم هتعمره

 بپردازن . 

زبان  یاهفته دهدوره برگزاری یک  ماهمراران  میت ،2217سال  زییپاترم با شروع 

 یدرباره ی انتقادیمباحثه کیپلاهل ه آغاز رردن  ره بر اساس  جوانان یرا برا ی یانگل

و  یدارهیاستعمار میاجران، سرما یهاهی. ما با اسهتفاده از نظرتلظیم شه ه بودرانادا  خیتار

. ههه ی مهها درک بیتر میررد جههادیا برای این دوره یمفیوم ی ههار وب  هههمیالیههپرام

ز روابط ا سهههلب مالریتو   ههمیالیاسههتعمار، امپر  یتفرر از طر پ اگوژیری هایدلالت

ها مردم و هم در اسهههران مج د آن یاجبار یبود ره هم در آوارگ ایتلی هی درهمجیان

 گفتگودوره با ه ی  نیمانل  رانادا وجود دارد. ا نشهههیلیهای م هههتعمرهقهالب ملتدر 

با  انرلل گآشههلا رردن مشههاررتو  نشههینم ههتعمره ملت کیرانادا به علوان  یدرباره

در  هررا  ییهاعم اا اف انهتآغاز شه . ما  یمردم بوماز  تیاسهتعمار و سهلب مالر راتیتأر

 در ادامه برنامه رار ما. ، استخراج رردیم ن یشهلیم یبوم مردم در مورد گفتمان روزمره

را  ی وبار با استفاده از فل طین به علوان مرجع، . ما ها بوداف انه نیرودررو با ا یمقابله

ام سپ  این م یر در تم سهازی استعمار میاجرتی در این دوره معرفی رردیم.برای مفیوم

استعمار  یجیان خیاز تار یرانادا بخش خیتارپیم رفت ره  درک با تأری  بر این طول ترم

 ییایجاراف یره مرزها رردیمآغاز می یموضوعر مبلای ب این دوره را از. ما هر هفته است

رورش به پما . انگیختبرمیاستعمار  یروابط اساسی هایی دربارهب بو  نوردی درمیرا 

 ی،بوم مردم اسههران م ل  نیو سههرزم هاه: معاه پرداختیم موضههوعاتی از این دسههت می
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  مرزها  زنان و رردن رصههه  و  یحب ، پل    آموزش و جوانانگتوههاهها و گهاهاردو

و  گریرلمجل ، میاجرت و اسهههران مج د و  سهههلب مالریت از زمین   خشهههونت

 سازی جماعت. جیب 

 ویک متن روتاه  ،رلاس رلل گان برایه ملظور آماده شههه ن شهههررتب هر هفته 

   . سپشیداده مها به آنو موضوع هفته  همان متن واژگان مربوط از  فیرستی نیهمچل

با اسههتفاده از راهبردهای . بخم اول شهه تق ههیم میرلاس به سههه ق ههمت  یهر جل ههه

ها و رارهای هلری بر موضههوع ب ب هفته های روتاه، وی سومتلوع مانل  اراسه آموزشههی

 انیبا دانشهههجو یاطلاعات مفیوم یتا درباره دادمها این امران را میبهه  نیامتمررز بود. 

با  نپیم از ایره ممرن اسهههت  یی را معرفی رلیمهاتیواقعو ها خچهیو تار میب هب رل

 یهادر گروه رلل گانشهههررتروتاه،  یوقفه کی. پ  از مواجه نشههه ه باشهههل ها آن

. رداختل پمتن آن هفته میواژگان و دستور زبان مربوط به  یمطالعه بهرو ک و بزرگ 

ررد یدر عین حال مشخص مو  شرافترا بیشتر می مربوط به موضوع هفتهرار ب ب  نیا

ر نیایت، ما با تر زبان انگلی ی دارن . دنیاز به یادگیری پیشرفتهرلل گان شررت ره ر ام

های مشاررتی به ب ب اصلی گرفته تا فعالیت 1های متلوع از ایفای نقماسهتفاده از قالب

ج ی   لاعاتشهه ن  تا با اسههتفاده از واژگان و اطگشههتیم و دانشههجویان تشههوی  میبازمی

ه علوان بنشیلی رانادا پیون  دهل . را به ب هتر م هتعمره ی خود را مطرح رلل  و آنتجربه

 انیجودانشهه ی. همهگرفتشههرل میمرزها ها پیرامون ب ب نیرگذارتریاز تأر یر، یمثال

 گان به رللشههررتی همهاز عبور از مرز داشههتل  ره در جانشههان نشهه ههته بود.  یاتیتجرب

 ای یداخل ییجابجای سابقهها آن شتریبو  پلاهل ه با اقامت داسم به رانادا آم ه بودن علوان 

 یهادر اردوگاه یها زن گآن ین. بلابراآفریقها را داشهههتل و  انههیهرا در خهاورم یاملطقهه

 رباتیبمیاجر  تیرا با وضع یدر مرارز شهیر یزن گ ایو داخلی آوارگان  ایپلاهل گان 

 هلگام آماده ش نها یری از گروه. این وضهعیت را تجربه ررده بودن  یا گاهی خارج از

                                                      

1 role plays 
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را  9ل ی  رامتبه نام  2«اقوام اولیه»ای از  ه لینو ارر 1هامرزداستان روتاه  ،ب ب یبرا

اسهههتعمار میاجران در سهههلب  ریاول شهههخص، در مورد تأر تیروار لظماز ریل  خوان . 

به  «مرزها»انواع مختلف  جادیو ا یشهههمال یرهایدر آمر یمردم بوم یو آوارگ تیهمهالر

 ران درلل گداسههتان به شررت یشهخصه تیرل . روایب ب م یو اسهتعار یواقع یمعلا

خود در مورد  یداد تا تجربهیامرهان را م نیا 4(ELL) آموزی انگلی هههیی زبهاندوره

رزها ره م یاز نقشهه یتریانتقاد لیمرزها را باز ررده و در مورد آن ب ب رلل  و در ت ل

را به  یاریب ههه ی، ب ب بع بیترت نی. به ااراسه رلل رلله ، یم یدر جوامع مختلف بهاز

با  در ارتباط یاجتماع تبمراساخت سل له یهامرزها و روش یاسیس تیتأمل در مشروع

و  ی، آوارگسلب مالریت یل هایفرآ یبرا یااستعاره همچونمرزها واداشت. مرزها البته 

از  ،ییایجاراف یهااسیدر مق یاستعمار یافرآیل هرردن . ت اوم یاسهران مج د عمل م

ی در م ور اصهههلی ب ب قرار گرفت. ما شهههمال یرایتا آمر گرفته قایآفر و انهیهخهاورم

ه به ر میمشاه ه ررد انیدانشجو نیرا در ب ییایپو یرون ها، دورهاین  یبراسهاس تجربه

. مواجه شهههون اسهههران مج د  یلهیرانادا در زم یمل یهااسهههطورهداد با یها امران مآن

. به  ن شبا مشرل مواجه میدوره  نیا یهااز جلبه یبرخ افتیدر یرلل گان براشهررت

، یهی اقوام اولش هملاط  حفا تدر  یزن گ طیاشر یها برای ب ب دربارهآنعلوان مثال 

 زیآمخشههونت سههلب مالریتدر برابر  ترک ایدر مورد مان ن  یریگمیتصههم یم ههئلهبا 

طه با در راب نشیلیم تعمره هایراریریزهدر ب ب در مورد ها گریبان بودن . آنبهدسهت

                                                      

1 Borders 

2 First Nationsرانادا بجز مردم مت یمختلف بوم لیاقوام و قبا : به( یtiséM) تیلوسیو ا (Inuit )

مانل   یاستفاده از واژگان نیگزیجااستفاده از این اصطلاح به علوان در رانادا  یطور رلبه شود.اطلاق می

 استش ه رایآمر یقاره یمردمان بوم ی( براIndiansها )یهل  ایسرخپوستان 

9 Thomas King (1943-) 

4 English-language learner 
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 در همین زمههان،اا در روابط خود بهها دولههت رههانههادا تههأمههل رردنهه . قههیعم  هههمیالیههامپر

خود به  یاستعمار در رانادا و تجربه یخیتار فرآیل  نیب مل ین هبت رلل گانمشهاررت

ما در مورد مشهههرلات سهههازش  انیدانشهههجو هایدغ غه. بازشهههلاختل  را علوان پلاهل ه

 لاهل گانپررد. های ما را تررار میپ وهم یقبل یهاافتهی، برالیدولت ل متضاد یهاجلبه

 یرهلگ ل ف  میبرالیل یهاتیبا م  ودرانادا، در امرار معاش  یبراهمزمان با تلاش برای 

ها گذارد. گ هههترش دانم آنیم ریامر بر میاجران تأر نیا رایبرو ه هههتل  زرو ییرهانادا

 اتتأمل نشههیلی ملجر به ایجادم ههتعمره یهاتیواقع در رابطه با هایتم  ود ی ایندرباره

ره  یطیاز جمله شههرا آسههانی قابل حل نی ههت.بهشههود ره ها میدر مورد تلاقض یانتقاد

 تییقوم هاینزاع، فقر و قت ارگرایی، ایگری، نظامجل    مانل ها را آواره ررده استآن

 .قایو شمال آفر انهیدر خاورم

. ل ی رلیمبجمع، رل مقاله رلی ی هایه پرسمبخم را با بازگشت ب نبگذاری  ای

 یمانتوی:  گونه ممیپرسیم از خود ، م امیانتقاد آموزگارانخود به علوان  یفهرحدر ما 

، «یماعروابط اجت»، «یخیتار تی هههیالیماتردیالرتیک »، «تضهههاد»مهانل   ی یهرل میمفهاه

 انیبه ملظور رمک به دانشهههجو را« پ ی ار»و « تما»و  «ی سولوژیا»، «یآگاه»، «طبقهه»

ی  ی با پ اگوژی خود تلفدمورراسهه برالیو ل یدارهی، سهرما همیفاشه یدرک رابطه برای

در   دهیم ایرا توض یو دمورراس  میفاش هایتقارنو  ها تضهاد یمتوانی گونه م  رلیم

 نییتب یلازم است  ما برا  ه نوع تاییرات اجتماعی ممرن و  میغلبه بر فاش یبرا نیایت،

 و تیها در رابطه با ن اد، جل هههآن یه هههتیز تیو واقع یطبقات ههای تضهههاد یو افشههها

و  ایمرردهرا طرح  یت یض فاشفمیلی تی یمارر ی ت الزام پ اگوژیک کی، سر وآلیته

 یروابط متلاقض اجتماع یرهروزم یآموزش خود در تجربه یگذارهیهرهار را بها پها نیا

 .میدهیانجام م
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 هابندی اندیشهجمع
 ی فاشی مم ئله است ره تجربه نیا صیتشخ یبه معلا بررسی این شرایط تاریخی

 ییها هی پ یخی. هر دو از نظر تار ههتیقابل تررار ن رمیو ههتیقرن بدر  ی ههتمیقرن ب

 لاحجشاه  دو ی خاص، در برههافتل . ما یاتفاق م ایی وی هخیتار طیه تل  ره در شرا

 کی. در با هم در سههتیزن  یال هیره به طور فزا میه ههت یجیان یمبارزه کیمخالف در 

وجود  زیست( و زنشهیاما نه هم  پوستیاا سهفعم ت) گراملی ی، هتیالیامپر یروهایطری ن

  ض یهااستیبر اسهاس س ای وجود دارد رهقاع هبی یهااستلای گرید یسهو دردارن . 

ض  و   میالیض  استعمار، ض  امپر ی،دارهی، ض  سرمایاقتصاد اضتی، ض  رین ادپرست

شون  ره به یی  اهر میروهایدو طری به علوان ن نیان . اافتهی ازمانسه 1ی همهتروسهر ه

 تیشروعملابع و م نیو همچل یااتیتبل یو دلارها أیر ب ر یبران  و برابر ل اظ سیاسی

 نیرسل  اما ایبرابر به نظر م یدمورراس برالیل نیها فقط در زمرلل . آنیرقابت م یاسیس

رک . دپوشههان می د راشههویم  یبازتول فرآیل  نیرا ره در ا ی واقعی اهر روابط اجتماع

ره غلبه بر  میبایبه ما رمک رل  تا در  یبا  میو فاش یدمورراسه برالیل نیب مل ین هبت

ین میزان بالاتراز   ههمیفاشهه هیعل انتقادیآموزش  یدر تفرر ما در هر پروژه ییگرادوگانه

 .برخوردار است اهمیت

 است لال این طرح ای  میمقابل فاش یبه علوان نقطه یدمورراسه برالیل گذاریجای

 حارمیت رییا. ت تین یراف ،را دارد  میشدادن به فا انیپا ییتوانا یدمورراسه برالیل ره

ارونه ورا در جوامع ما   میفاش پرغوغایو  یرونیب یهااز جلبه یملتخب ممرن است برخ

اعب ره برا  یو طبقات یتی، جل ههیروابط ن اد  هیروابط به و نیادر عین حال ، اما سههازد

 را در نظر یاجتماع یهارل . به علوان مثال جلبمیپلیان م ،شهههون یم  هههمی یور فاشههه

                                                      

1 eterosexismhها( )ن بت روابط بین سایر جل جل  مخالف یاعضا بین ابطهر یمات یبه برتر : باور 

و تلظیم  تعریف بر اساس این باور انجام  رهمی یاجتماع یو هلجارها ارهایمع ایجاد و تثبیتسلطه و  به ره

 ان .ش ه
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جان سهههیاهان میم »به خود گرفتل .  یترمیرهه در زمان دولت اوباما شهههتاب ب  یهریبگ

  ره لدهیم شانن گیهم 2«اپردازانیور» یهاو جلبم 1«استل ی  راک»شاال ، اِ«اسهت

شهههود، در رشههه  و ی اهر م یمترق کیدولت دموررات کیه هه در  هاهر بهه علوان آن

اشته پوسهتان مشاررت دنیو رنگ انیپوسهتان، بوماهیسه هیعل یخشهونت دولت یسهازیعاد

 . است

خود  توجه ما را به ریاخ یهاره در سال یاسیس جیشرال ب ب ان معلاست ره اَ نیا

ه با ر شلاختیبومو  ی( اجتماعیبه فاجعه)ها ی گیرس یبرا تیجلب ررده اسهت، در نیا

و  «خوب یشهههیرون » میمفاه رامونیپ انجوان. رار با  هههتین ی، رافمیآن روبرو ه هههت

 برالیل یهاتیهها واقعخواهه  بود رهه آن  یهمف یفقط در صهههورت «یمه ن مشهههاررهت»

 یراب ای موقت اره تلیا به علوانرا  یانتخابات یهااسههتیرلل  و سهه افشههارا  یدمورراسهه

ایجاد  ی تیو فاش ی هتیفاشهتواحزاب پرو ی رهشهرال خشهونتاَ نی تریدادن به شه  انیپا

 ت داد اما شر یاسهیو سه کی سولوژیاز نظر ا  یرا با  همیفاشهرلل ، در نظر بگیرن . می

اشته باش  د یطبقات های تضهاد یدر افشها شههیر  یرار با نیا یبرا پ اگوژیری یابزارها

ر دهل  و دبه حیات خود ادامه می سههر ههوآلیتهمانل  ن اد و  یروابط اجتماع  یره از طر

 ها تضاد نیبه ا نپرداخت  ی. فقط از طری این سیاره سییم ه تل روزمره بازتولی  زن گی

را   ههمیتوان فاشههیم ی اسههت رهدمورراسهه برالیمانل  ل  اومیبر انتزاعات م هیو ع م تر

 .  یبیتر را ت ق  بخش یجیان یشر ت داد و حررت به سو

 

                                                      

1 Standing Rockدر  2217و اوایل  2212ای اشاره دارد ره در اواخر سال پایه: به جلبم مردم

  در ی داروتا ار لوله اعتراض به اق امات انتقال انرژی توسط خط ش ه به همین نام درای حفا تملطقه

 ایالات مت  ه شرل گرفت. 

2 Dreamers در ایالات مت  ه شرل  2222: جلبم جوانان در حمایت از حقوق میاجران ره در سال

 گرفت. 
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