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لاوه بر عداری جهانی دارد. های اقتصادی، سیاسی در بحران سرمایهفاشیسم نولیبرال ریشه

های فرهنگی مخصوص به خود را در جامعه به وجود آلایدهاین نوع فاشیسم هم  آن،

د استا« نری ژیرواه»کند. میمیکاری آورد و هم جامعه را متناسب با اهداف خود دستمی

های الانتقادی است و س( پداگوژی) گریآموزش ینظریه گذاربنیانمستر و مکدانشگاه 

و ر خأمتداری یادی را در مورد مطالعات فرهنگی سرمایهزلیفات أتاخیر تحقیقات و 

 و تسیاس» آموزش و تربیت انتقادی انجام داده است. کتاب یهای ممکن در حوزهبدیل

( تنها کتابی است که از او 6931)اختران، « کازینویی داریسرمایه عصر در زامبی فرهنگ

و تغییرات « آمورش»، «تاریخ»حاضر به  یبه فارسی ترجمه شده است. ژیرو در مقاله

پردازد و معتقد است دولت ترامپ نوعی از می نولیبرالداری فرهنگی در دوران سرمایه

لکه تنها دشمن دموکراسی است بنهکند که میویکم را نمایندگی بیستفاشیسم قرن 

افزایش »و، کند. ژیرمیعیف ضتپذیری اجتماعی را نیز مسئولیتشهروندی دموکراتیک و 

را  «های ریاضتی ظالمانهامنیت شغلی و سیاستعدممیزان نابرابری، فرهنگ ترس، 

 کند و معتقد است برای مقابه با این وضعیتمیهای فاشیسم دولت ترامپ معرفی شاخص

تاریخی، سواد مدنی و آموزش انتقادی در راستای  یحافظه»باید در مفاهیمی همچون 

 بازاندیشی کنیم. « ربخشی بشآگاهی

*** 

 

گیرد که ما آن را بر دوش داریم و میت أنشنیروی عظیم تاریخ از این واقعیت »

چه آن ر هرد شویم و تاریخ کاملاًمیهای مختلفی توسط آن کنترل ناخودآگاهانه به شکل

توان گفت که حقیقت غیر از این است. میندرت بهدهیم حضور دارد. میکه ما انجام 

هایی برای ارجاعات فکری، هویت، شناخت چراکه بر اساس تاریخ است که ما چارچوب

 جیمز بالدوین  «و آرزوهایمان داریم.
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 یدر حال حاضر کشور آمریکا در یک وضعیت بحرانی قرار دارد، بحرانی که همه

ی اقتصادهای ای از بحرانگسترهدهد )میقرار  تأثیرهای زندگی عمومی را تحت جنبه

ها، عاملیت، حافظه و سیاست وجود دارد(. این های گسترده تا بحران ایدهناشی از نابرابری

های کنترل و نظارتی آمریکا ایجاد شده و انواع گوناگون دستگاه یواسطهبهبحران 

قرار داریم که در  یتاریخی جدید یفراموشی تاریخی را پدید آورده است. ما در دوره

ده زدایی و ریاضت تغییر پیدا کرمقررات، نولیبرالابزارهای مالی  یواسطهبهآن هر چیزی 

و فاسد شده است. در این روابط جدید قدرت، اصول ضد دموکراتیک، طبیعی و عادی 

دموکراتیک تضعیف شده است. در حال حاضر میزان زیادی  یو قدرت دفاعی جامعه

است که  ای طرد و محروم سازی انطباق یافتههاستثمار و میلیتاریسم کنترل نشده با سیاست

فکرات ت تأثیرشوند و تحت میدر چنین وضعیتی، افراد همچون ضایعات انسانی دیده 

ویت شده است. تقاین شرایط ناسیونالیستی سفیدپوستان و تفوق و برتری نژاد سفید، 

ت حاضر حرکدرستی اظهار کرده است در حال بهدان تاریخ« پاول گیلروی»طور که همان

 شوند.میهای نژادی بازخوانی بندیدستهتاریخ و تولید سیاست از طریق 

در سطوح  ناکنوهمنامد میمیکروفاشیسم « ناتاشا لنارد»چه که اصول فاشیستی و یا آن

 ها را تشخیص داد، مخصوصاً کند که سخت بتوان آنمیامروز عمل  یگوناگونی از جامعه

رش رییس جمهور آمریکا هستند. اعمال و تمایلات فاشیستی از به این دلیل که مورد پذی

های فرهنگی های اجتماعی مختلف و جریان اصلی دستگاهرسانه یطریق برنامه

 کنند.میهای گوناگونی عمل راستی به شکلدست

ند. کنمیاز لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی برای هدف قرار دادن مردم عمل  ها عمدتاًآن

گرایی مصرفآمیز، تقویت و ترویج خشونتهای منجر به ترویج دیدگاه چنین شرایطی

عنوان تنها راهکار مناسب برای زندگی، مشروعیت بخشیدن به یک ناسیونالیسم خونبار، به

 های خاص، ترویجمنافع گروهمین أتمنظور بهشناختی در اذهان مردم روانساختن مرزهای 

در  سازی گفتمان نفرتعادیها، فرهنگ سلبریتی حماقت و نادانی از طریق حضور مداوم
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ه طرق شود که بمیهای گوناگون اقتدارگرایی و سلطه و استثمار تعاملات روزمره و شیوه

 دهند.میگوناگون، فکر و عمل مردم را شکل 

 شوند وآلود فراموشی تاریخی و اجتماعی، مرزهای اخلاقی ناپدید میدر فضای مه

تبلیغاتی،  هایکنند، ماشینمیهای ظالمانه پیدا برای پذیرش کنشمردم آمادگی بیشتری 

کنند و هر نقد قابل قبولی در باب قدرت را به عنوان های جایگزین را ایجاد میاندیشه

 هایهای مرگبار را از هزینهکنند، در عین حال زبان و سیاستمیاخبار جعلی معرفی 

، ممکن Fintan O’Toole فنتان اوتول کنند. این استدلالمیشان تفکیک اجتماعی

 هایی، اقداماتی آزمایشی برای تشکیل فاشیسم است:است درست باشد که چنین کنش

توان یمسادگی نبهشود. میهای موجود ظاهر نطور ناگهانی در دموکراسیبهفاشیسم »

های خود درباره آزادی و تمدن شد. شما باید یک سری باعث عقب نشینی مردم از ایده

خوبی انجام شوند به دو هدف بهاقدامات آزمایشی را انجام دهید و اگر این اقدامات 

راحتی از چیزهایی استفاده کنند که بهشوند که مردم میها موجب کنند، آنمیخدمت 

دهند که آنها را تصحیح میپس زده بودند، همچنین به شما اجازه  در برخورد اول آنها را

و تدوین کنید. این اتفاقی است که امروزه روی داده است و باید خیلی احمق باشیم که 

 «اگر متوجه آن نباشیم.

طوری که هبگیرد میآمریکا را فرا ییسم، طاعون فاشیسم جامعهنولیبرال یتحت سلطه

در فضای  شود ومیار اجباری و کشتن روشنفکران فراموش های کتاریخ اردوگاه

 و فرهنگ غالب فراموشی همراه شده ضدروشنفکریهای گویییاوهآمیزی که با خشونت

این  نباید از خاطر ببریمچه . آنشودمیهای فاشیستی دیگر دیده نوحشت خشونت است

ستیم که هایی تاریخی نیز هوژههای اخلاقی و سیاسی نیستیم بلکه ساست که ما تنها سوژه

حاکی از رابطه میان آگاهی تاریخی و کنش  قادر به فهم و تغییر جهان است و این دقیقاً 

 کند.میسیاسی است که به امکانات جدیدی برای تغییر اشاره 

تواند میبخش باشد، رهاییتواند هم آموزنده و هم میکه آگاهی تاریخی در حالی

ه سخت شود کمنجر همچنین به تفاسیر مخربی از اکنون و نیز عناصر تاریخی گذشته 
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تواند خاطرات و میتوانند مورد پذیرش قرار گیرند. در عین حال، آگاهی تاریخی می

ه ردککسانی خفه  راهای خطرناک کسانی را آشکار کند که تاکنون صدایشان روایت

برای خدمت به منافع محدود و ارتجاعی خود به خدمت که قدرت نوشتن تاریخ را  ندبود

 گرفته بودند. 

دن برای به چالش کشیرا استفاده از تاریخ انتقادی است که منابع لازم  این دقیقاً

دهد که به وسیله پیدایش احزاب دست میابزارهای نظامی، آموزشی و ایدئولوژیکی ارائه 

مرگبار  یفادهتوان استمیو بدین طریق  های فاشیستی گسترش یافته استراستی و گروه

عنوان مثال هر جنبش اجتماعی رادیکالی بهها از تاریخ و زمان حال را به چالش کشید؛ آن

های شبا جنب نیاز دارد تا از لحاظ تاریخی به مفهومی از نزاع و مبارزه شکل دهد که کاملاً

را که ها نیست چدر کنار سایر گزینه ایاست. مقاومت دیگر گزینههمسو  یدارسرمایهضد

 هم بشریت و هم حیات سیاره در معرض خطر قرار دارد. 

 توان در تعرض به کودکانمیامریکا مرگبار شده است، گواه این گفته را  یجامعه

هایی در نظر گرفت که به خاطر نژاد، قومیت، مذهب و فقیر، مهاجران غیرقانونی و آن

انی تاریخی یا از بین رفته و یا با زب یوند. در عصری که حافظهشمیشان طرد رنگ پوست

کنند و یا با اشکال گوناگون میدیگر بازنویسی شده است، مردم یا تنها از دور نظاره 

های مبتنی بر شوند. رژیممیفاشیسمی که در سراسر جهان ظهور کرده است همدست 

، طلبانجنگتری برای های راحتاهبرند و رمیترس، استانداردهای حقیقت را از بین 

 برند.میبهره میکنند که از اغمای عمومیگرایان هموار مینژادپرستان و بو

اجتماعی و سیاسی جدید است که پیامدهای  بندیصورتیک  نولیبرالفاشیسم 

گرایی و تفوق فایده تحمیل نابرابری اقتصادی و سیاست تنازع برای بقا را با یمتوحشانه

هفتاد به این سو مورد توجه قرار گرفته و به موتور  یسفید ترکیب کرده و از دهه نژاد

محرک خشونت و ظلم هم در ایالات متحده امریکا و هم در تعداد زیادی از کشورهای 

تاریخ است به  یی دشمن اشکال تجدیدنظرطلبانهنولیبرالجهان تبدیل شده است. فاشیسم 
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درت گیرد که بر قمیر نوع قرائتی از تاریخ را نادیده این دلیل که این نوع فاشیسم ه

لاقی در کنترل و مراقبت اخ یکند و وقایع گذشته را به نوعمیگو و مسئول تاکید پاسخ

کند. در اشکال مترقی این نوع از فاشیسم، هرگونه مقاومت میزمان حال ترجمه 

های جدید، فهم جدیدی از سیاست، قدرت و توجهی در برابر فاشیسم به روایتقابل

ه معنای تاریخی ب یمنظور مواجهه با خشونت و تروریسم نیاز دارد. احیای حافظهبهمقاومت 

ی بیان و همچنین مشارکت انتقادقابل غیرانتقادی با امور مغشوش و  یمحلی برای مواجهه

 مادین و ذهنی است.در فرهنگ واقعی و خشونت ن

تر از همه، ما مهمگیرد. میهای اخلاقی را دربر جا اهداف و و ضرورتسیاست در این

در محور آن باشد. سیاستی که در آن این مسئله « آموزش»به سیاستی نیاز داریم که 

های پوپولیستی همچون بحران هویت، حافظه و عاملیت در بازشناسی شده است که لحظه

)اگر نگوییم خود دموکراسی!( همانطوری که سرمایه  است. نولیبرالداری هخدمت سرمای

کنند، مینهادهایی که از آن حمایت  یتاریخی و همه یهای حافظهمحدودیت یاز همه

مردمی و آزادی از نیازهای اجتماعی ت میحاکدموکراتیک برابری، های لآایدههمراه با 

یزر استدلال کرده است که شورش علیه نخبگان بنیادی مردم رها شده است. نانسی فر

 النولیبرهای دموکراسی لیبرال و موانعی که از طریق روش ینهای دروغسیاسی، وعده

 د:نویسمیاست. او  را برانگیختهظهور پوپولیسم در امریکا حکمرانی پدید آمده، 

های مالی، گسترش شغل شیوع ویروسدر ایالات متحده آمریکا این موانع عبارتند از »

که قادر کنندگان )برای اینمصرفبا درآمد پایین در بخش خدمات، افزایش میزان بدهی 

 یتهافزایش پیوسباشند کالاهای ارزانی را بخرند که در جاهای دیگر تولید شده است(، 

 یافته است. شدت افزایشبهوهوایی شدید و مشکلات اقلیمی که آبانتشار کربن، تغییرات 

ر خانواده و بکید أتهای نژادی و خشونت سیستماتیک پلیس و افزایش حبس و بازداشت

عی های اجتماتر شدن ساعات کار و کاهش حمایتطولانی یزندگی اجتماعی که نتیجه

دون کردند بمیاست. این نیروها بیرون از نظم اجتماعی موجود، مدت زمان زیادی فعالیت 

رد  . درهرچیزی ممکن استی ایجاد کنند. در حال حاضر سیاس یکه یک زمین لرزهاین
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ود را در فضای خسیستم عینی، پژواک سیاسی  ی، بحران گستردهمتعارف سیاستفراگیر 

  «سیاسی بحران عمومی ماست. بحران هژمونی امتداده است. ذهنی یافت

 یدرتقن شود که در آمیعنوان نوعی از سیاست پدیدار بهدر این مثال، پوپولیسم 

 هر حرکتی درگوید جایگزین میمردم سخن  یکند از سوی همهمیفریب که ادعا عوام

غیانی راستی طدستراستای اعطای صدا و قدرت واقعی به مردم، با شده است. پوپولیسم 

همچون  یانفریبعوامسرعت در اختیار بهاست که  نولیبرالتک صدایی  یعلیه جامعه

ای وجودی و ترس هکه ترکیبی از تشویش اقتصادی، بلاتکلیفیترامپ قرار گرفته است 

از مهاجران و پناهندگان غیرقانونی را با همدیگر درآمیخته است. به جای آموختن از 

زی است، ظهور حاکمان فاشیست نوعی فراموشی و گذشته که مملو از جنگ و خونری

نهد و میرا ارج  عدم یادگیری از گذشته را تقدیس کرده است که اغمای اخلاقی

کند که منجر به خشم و کین نسبت به میهای بی پایانی از نفرت را بازگویی روایت

ر سازی نژادی در نظپاکشود که مصادیق میمهاجران، پناهندگان و کودکان غیرقانونی 

 اند.شدهگرفته 

 یهای لیبرال دموکراسی در سراسر جهان در حال رواتفاقی شوم و هولناک در سیستم

های مستقل، مدارس، نظام حقوقی، دولت دادن است. نهادهای دموکراتیک همچون رسانه

اند. شدههای عمومی و تحصیلات تکمیلی در سراسر جهان گسترده رفاه و آموزش

ها، گیرند، مدارس بعد از زندانمیهای مالی قرار های عمومی تحت حمایترسانه

ده دی صلاً اهای نظامی مومی در برابر بودجهقوانین ع یاند، بودجهشدهسازی خصوصی

 های نژادی و نهادهایای به موتور محرک تبعیضفزایندهطور بهشود، نظام قانونی مین

فاشیستی  ایفرض برای جرم نامیدن طیفی از رفتارها تبدیل شده است. پژواک گذشتهپیش

را در  ناسیونالیسم افراطی سازی ومحرومهای مبتنی بر نفرت، همواره با ما است و گفتمان

لیپین احیا ترکیه و فی ،کشورهایی همچون ایالات متحده امریکا، مجارستان، بزریل، لهستان

ه بر یک ایدئولوژی فاشیستی و با تکی یواسطهبهراستی، دستکنند. احزاب افراطی می
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های محروم که ملت را از طریق کنش برانگیخته شدهپوپولیسمی  مددبه یک انرژی جدید

 شپویکند که میسازند و در عین حال از هرج و مرجی تغذیه میسازی نژادی و بومی بر

 است. ده کریسم تولید نولیبرال

ر های ارتجاعی زمان حاضدموکراسی در برابر کنشلیبرالهای در چنین شرایطی وعده

هاده خی کنار نها، شهامت مدنی و آگاهی انتقادی و تاریبرای دگرگون کردن زبان، ارزش

رییس جمهور برزیل بر رهانیدن سیستم آموزشی کشور از « ژایر بولسونارو»شده است. 

دارد. در ایالات کید أت« پائولو فریره»های رادیکال ارجاعات به آثار و آموزش یهمه

از آموزش عالی و عمومی  یهای خود در حوزهمتحده امریکا، دونالد ترامپ به فعالیت

میلیاردر و ، «بتسی دواس»و همچنین از طریق انتصاب عمومی  یبودجهطریق کاهش 

مدارس خصوصی و منشور مدارس در آموزش عمومی و حامی  یدشمن قسم خورده

وزارت آموزش آمریکا شتاب بخشیده است، علاوه بر این، آموزش و پرورش در بسیاری 

گرایان بازار بنیاد چنانهم .ده استبه ابزار سلطه تبدیل ش ایاز نقاط جهان، به شکل فزاینده

کنند، یمافکنند، مدارس را تعطیل میو سیاستمداران ارتجاعی، روشنفکران را به زندان 

های معلمان حمله و آموزش یهای آموزشی مترقی را متوقف و به اتحادیهبرنامه

مربوط به  هایکنند. اغلب بدین طریق تواناییمیسرکوبگرانه را به دانش آموزان تحمیل 

نند کمیرا به مکانی تبدیل برند و مدارس عمومی میخلاقیت را در دانش آموزان از بین 

وی اند به سشدهکه به خاطر رنگ پوست و یا طبقه به حاشیه رانده را آموزانی دانشکه 

 .دهدمیوق با فقر و فلاکت و نظام عدالت کیفری و زندان سم أتوزندگی 

کنیم که که در آن دو جهان در حال تصادم و برخورد ای زندگی میزمانهما در 

وجود دارد که در وضعیت بحرانی قرار دارد چرا  نولیبرالسازی جهانیسو، یکهستند، از 

های خود را عملیاتی یا سبعیت و توحش خود را محدود کند. از تواند وعدهمیکه دیگر ن

 داری جهانی وجود دارد که عمدتاً سترده در سراسر جهان برعلیه سرمایهگ یاین رو طغیان

تماتیک بر سیس یراستی و جنگدستهای گوناگون پوپولیسم به صورت تقویت صورت

گردآوری سود و  یکند. در حال حاضر، قدرت شیفتهمیبنیان خود دموکراسی عمل 
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ژادی ندی اجتماعی و پاکسازی نبطبقههای ای به سیاستفزایندهسرمایه است و به شکل 

 خو گرفته است.

ها و مبارزات دموکراتیک وجود دارد که مدام از طغیان ایاز سوی دیگر، مجموعه

 ی، که در حال بازنویسی و بازبینی و احیااندر میان جوان در حال افزایش است، مخصوصاً 

 یمایهجهان سرتواند در چالش با میخط سیری که  ؛دموکراسی هستندسوسیالخط سیر 

باشد در عین حال که در معنای سیاست )اگر نگوییم خود دموکراسی(  نولیبرالمادی 

 کند. میبازنگری 

چه در آن تردیدی نیست این است که در سراسر جهان، فشار و نیروی جهانی که آن

رو به دموکراتیزه کردن داشت و بعد از جنگ دوم جهانی ظهور و بروز پیدا کرد، امروزه 

ت که حاکی هایی اسمثابه نشانهبهها دیگر بار، رو به سوی حاکمان مستبد دارد. این نگرانی

های فاشیستی را نادیده بگیرد و یا اجازه تواند سیاستمینعمومی  سپهراز آن است که 

خصوص در زمانی که نظام دانشگاهی بهبدهد که در ایالت متحده امریکا ریشه بدوانند. 

 این تهدیده مردم آمریکا از دست داده است نوعی از طرز فکر و آگاهی توجه خود را ب

است. نتیجه این است که آگاهی تاریخی با نوعی از فراموشی و نسیان ده کرتشدید را 

ای که انواع گوناگون دانش در زمانهزه وتاریخی و اجتماعی جایگزین شده است. امر

های موردنیاز در مهم ترین نهادهای آموزش دورهو سواد مدنی ترویج پیدا کرده عمومی 

 عالی تاریخ، به نسیان و فراموشی سپرده شده است .

 تر از یک درصدالتحصیلان مرد و کمفارغتر از دو درصد کمحضور علاوه بر این، 

درصد زنان دانشجوی تاریخ  5درصد مردان و حدود  1تاریخ، با بیش از  یزنان در رشته

های اند که دپارتمانشدهها تهدید شصت مقایسه شده است. برخی از کالج یدر اواخر دهه

هد که دمیجاست که این اتفاقات در حالی رخ تاریخ خود را منحل کنند. طنز قضیه این

های ند و همین مسئله آنها را نسبت به خواستهاگذشته ناآگاه ازها تعداد زیادی از آمریکایی

گر جهل تقصیر باشد چرا که دیبیتواند میکند. جهل دیگر نمیپذیر آسیبفریبانه عوام



 آگاهی تاریخی در برابر فاشیسم 01 

با سوءنیت است چرا که همراه با م أتومترادف با فقدان دانش و آگاهی نیست. این جهل 

مهم و  مسائل یشناخت، کنار نهادن انتقاد، تحلیل بردن ارزش آگاهی تاریخی و ارائهعدم

 است که در کنار عدالت اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. نامعلومی 

 No Name in«نام در خیابانبی»جیمز بالدوین در کتاب  یگیرانهسختهشدار 

the Street ًترین مهمتواند میهمراه با قدرت،  جهلِ»گفت: میدرست بود که  کاملا

ز هر روز ا ترامپ تقریباًدانید جهل نمایان و واقعی میطور که همان« دشمن عدالت باشد.

به همراه  و خطراتی را که برای بشریتیابد. او تغییرات اقلیمی میدریچه ی توییتر انعکاس 

دیوار  ساخت یتواند بودجهمیکند چرا که نمیکند. او دولت را تعطیل میآورد انکار می

ت به هل خود نسبتاریخ را با ج گرایی( را دریافت کند و نهایتاً میمضحک بو نمادمرزی )

ه طور ضمنی اشاره کرد کبهبار در سخنانش عنوان مثال یکبهکند. میگذشته، ویران 

هنوز زنده  [()م.داری در آمریکابردهیکی از رهبران بزرگ ضد  ]« فردریک داگلاس»

است و در حال حاضر ارج و قربی یافته که سزاوار آن بوده است! جهل ترامپ اگر نگوییم 

کند خطرناک است چرا میست اما آنچه او طرح ریزی حاصل اوهام اوآور است، شرم

دهد که مردم در مقابل مشکلاتی که میکه جهل تاریخی ریاست جمهوری امریکا نشان 

زوای و ان شدهبرند، تنها هستند. این بدین معناست که در فضای اتمیزهمیها رنج از آن

بخش بزرگ تاریخ در آن است که این رهایینیروی که  دانندنمیها اجتماعی مردم، آن

 دهد، ما تنها نیستیممیکند که در هر آنچه برای ما و برای جهان ما رخ میآگاهی را ایجاد 

 و این رویدادها پیش از این نیز به اشکال گوناگون روی داده است.

 ز قدرتملاحظه ابی یبندی مرگبار از جهل، در حال حاضر، با استفادهصورتاین 

دولت در آمیخته شده است دولتی که حیات بشر و سیاره را به گروگان گرفته است. 

مورخ( مدعی است که جهل ترامپ نسبت به تاریخ، سیاست، فرایندهای )« دیوید برایت»

ت. ترین تهدید برای دموکراسی ماسسیاسی و قانون اساسی همراه با اقتدارگرایی او بزرگ

 یآموز پایهدانشاست که از یک به تعبیر برایت، فهم ترامپ از تاریخ در حد سطح فهمی 
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جا مدنظر است ایجاد شکل مرگباری از چه اینرود. آنمیتر توقع پنجم و یا کوچک

 های تاریخی است.گرفتن افقنادیدهجهالت و 

ا آگاهی و خرد ر این کارو در  کندجعل میکه آن را  تنها تاریخ را تحریفنهترامپ 

برد چرا که او آگاهی و دانش را به خاطر یک سری اهداف سیاسی میال ؤسزیر 

ای جموعهمکند. میزان بالای جهل از مزایای نادیده گرفتن تاریخ است و به میکاری دست

تند که که بدین معنا هس بخشدمیهای اقتدارگرایانه و استبدادی، مشروعیت فرضپیش از

شود. آنچه ما شاهد آن هستیم فساد در سیاست است میتاریخ به دست مردان قوی ساخته 

رحمانه و گسترده است. جز از این طریق چگونه بیکه همراه با تجلی صریح ظلم و ستم 

توان جدایی کودکان از والدینشان در مرزهای جنوبی ایالات متحده امریکا را توضیح می

ی و تجاوز به حقوق مدننمایشگر هایی ایجاد کرد که داد و مراکز توقیف و بازداشتگاه

 ؟هستندکرامت انسانی 

بسیار دشوار است بتوان زمانی را تصور کرد که آموزش و پرورش در محوریت 

سیاست قرار گیرد. اگر ما در پی آن هستیم که سیاستی را شرح و بسط دهیم که قادر باشد 

نماید که میتاریخی، تخیلی و انتقادی ما را بیدار کند این مسئله ضروری های حساسیت

را توسعه بدهند که مفهوم سنتی سیاست را عمومی  یآموزگاران و دیگران بتوانند زبان

که  د چیزیایجاهای ترامپ برای علیه تلاشکه بتوان برای آنبازخوانی و بازنویسی کند. 

شامل  نامد کهمیارتجاعی جهانی به رهبری ایالات متحده امریکا  ائتلاف «نوام چامسکی»

و بولسونارو،  شرقی( اروپای illiberal democraciesهای غیرلیبرال )دموکراسی

ین چن، مقاومتی جمعی را صورت بخشید، شودمیبرزیل  دورویرییس جمهور عجیب و 

تی های فاشیسکابوسهایی برای مقاومت و غلبه بر . چنین جنبشزبانی ضروری است

مستبدانه اهمیت دارند و بر کشورهایی همچون امریکا، برزیل و تعدادی از کشورهای 

ری که اند. در عصیافتههای نئونازی هستند سیطره اروپایی که تحت فشار خیزش گروه

و فرهنگ محبت و همدلی به فرهنگ بیداد و  است کردنخریدشهروندی  تنها تکلیف
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است بسیار حائز اهمیت است که به طور جدی به این مفهوم فکر ستمگری تبدیل شده 

تواند بدون حضور شهروندانی منتقد و متعهد موجود و یا مصون میکنیم که دموکراسی ن

 باشد. 

آموزش و پرورش هم در شکل نمادین و هم در شکل نهادی، نقش مرکزی در مبارزه 

ای و پیدایش اسطورهیخی های تارهای فاشیستی، روایتبا تجدید حیات فرهنگ

طوری که کند. علاوه بر این، همانمیهای تفوق سفید و ناسیونالیسم سفید ایفا ایدئولوژی

منتشر  ای از گذشتهنژادپرستانهها در سراسر جهان تصاویر ناسیونالیستی و فاشیست

عنوان نوعی از آگاهی تاریخی و بهو پرورش را موزش آاند، ضرورت دارد که کرده

عمومی  پهرسظارت اخلاقی اصلاح کنیم. این مسئله حقیقتی است که بر انسجام بخشیدن به ن

که فراموشی اجتماعی و تاریخی به یکی از مسائل ملی خصوص هنگامی بهدارد کید أت

هل، های فاشیستی، جسیاست سازیعادیویژه در ایالات متحده امریکا تبدیل شده و به

ز طریق ا صرفاًترس، نفرت و سرکوب مخالفان را تقویت کرده است و سرکوب دیگر 

 شود.میساختارهای اقتصادی تعریف ن

ثبات و متزلزل به عدم امنیت شغلی،کاهش دستمزدها، کاهش بی نولیبرالیک فرهنگ 

از طریق  دتاًشود که عممی منجر های رفاهیحقوق بازنشستگی و تضعیف دولت

کنند که به چنین شرایطی از لحاظ آموزشی میراستی عمل دستهای فرهنگی دستگاه

تر ترس، نفرت و تعصب است. آموزش گستردههای دهند که بخشی از سیاستمیشکل 

هیلیستی یعنوان صدای نبهبه سزای خود  تأثیرهای اجتماعی با ویژه در رسانهبهو پرورش 

ه برای ب یکند و به پایگاه قدرتمندمیهای برتری سفید عمل احزاب راست و گروه

نفرت(  ها )مبتنی برهای فاشیستی، مشروعیت بخشیدن به خشونتچرخش در آوردن ایده

را  های دموکراتیکزشت تبدیل شده است که ایده یپرستانهنژادهای و ترویج خطابه

الاتر سلطه نیست و به اهدافی ب یدرباره برد. با این حال آموزش و پرورش صرفاًمیتحلیل 

شود و اگرچه شاید این مسئله چندان محسوس نباشد ولی میاز سطح کلاس نیز نائل 
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های یبندصورتهای جدید برای به چالش کشیدن و مقاومت در برابر استفاده از رسانه

 د.های فاشیستی ضرورت دارها از اصول و ایدهآموزشی فاشیستی و بازسازی آن

خصوصی  یتفاوتی، فروماندگی و ناامیدی که به حوزهبیدر برابر احساس کرختی، 

افراد رخنه کرده نیازی وجود دارد که در راستای ایجاد  یو منفردانه منزویزندگی 

ف و های مخالتر است و ظرفیت شنیدن صدای دیگران، تحمل اندیشهفرهنگی انسانی

کند. ما انتخاب دیگری پیش رو نداریم میتقویت درگیر شدن در حل مسائل اجتماعی را 

مایز میان فروپاشی ت ثباتی نهادهای دموکراتیک، حمله به خرد،بیاگر در برابر افزایش 

و طعم توحشی که در حال حاضر در تعداد زیادی از کشورها از جمله  واقعیت و افسانه،

ن ت آموختنی که در ایلات متحده امریکا گسترده شده است مقاومت نکنیم. نکاادر ای

از ازی ساهریمنانگیز و نفرتزمینه وجود دارد از جمله این است که فاشیسم با کلمات 

ها، ها، سوزاندن کتابشود و به سوی تهاجم به ایدهمیدیگرانی که طرد شده اند آغاز 

های قاچاقچی و وحشت از بازداشت و حبس و زندان طرد روشنفکران و پیدایش دولت

عنوان هبگوید: فن تعلیم و تربیت میمورخ( )« جان نیکسون»طور که کند. همانمیحرکت 

ابطه آورد که بتوانیم در رمیی ایمن فراهم ینوعی از آموزش انتقادی است که برای ما فضا

متفاوت  هایاندازها و دیدگاهچشمبا تحمیل یک سری عقاید مشخص بیندیشیم، جهانی از 

را در خودمان در هنگام مواجهه و ارتباط با دیگران منعکس کنیم  هارا ترسیم کنیم و آن

 که چه مسئولیت و تعهدی داریم. یابیم و در انجام چنین اقداماتی بتوانیم در

اعی بتوانند مباحث اجتمموزگاران آاین مسئله بسیار حائز اهمیت است که مربیان و 

های عمومی مثابه حوزهبهعالی  وعمومی های موزشآمهم را مورد توجه قرار دهند و از 

ترین دلیل برای دفاع از آموزش تاریخ به عنوان یک مهمدموکراتیک حمایت کنند. این 

 یشود که دربارهمیه ایمن شده است که در آن به دانش آموزان آموزش داده یحوز

س حگو و مسئول بدانند و ذهن خود بیندیشند و قدرت را پاسخر بشده تحمیلهای داده

شان جهان فراتر از مرزهای زادگاه یشهروندی و ارزش مدنی را درک کنند و درباره
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زندگی  آن هستند. ما در جهانی یبیاموزند و تلاش کنند تا جایگاهی را بیابند که شایسته

چه مبدل شده است که کنیم که در آن، در حال حاضر هر چیزی خصوصی و به آنمی

نامند و تحولات می« فضاهای چشمگیر مصرف» «اندروزدیوید »و  «مایکل سیلک»

ور های فاشیستی، در تجهیز و بسیج شامنیتی همراه با افزایش سیاست -های نظامیدولت

 دارد.ریشه ناسیونالیسم افراطی، نژادپرستی و پوپولیسم 

نگار تاریخ ،«تونی جودت»است که  چیزییکی از پیامدهای این وضعیت پیدایش 

های ای که از تعهدات متقابل و مسئولیتجامعهنامد یعنی می« شدهتهی یجامعه» خرأمت

 پذیریِجامعه»اجتماعی که بنیان دموکراسی است تهی شده است. این واقعیت تلخ که 

یاسی و س یمثابه شکست در قدرت ابتکار مدنی، ارادهبهشود مینامیده « شکست خورده

. این مسئله همچنین بخشی از سیاستی است که جامعه های دموکراسی رادیکال استوعده

 تواند تنها حاکیمیکند. ریاست جمهوری ترامپ میدموکراتیک تهی های لآایدهرا از 

دموکراسی در ایالات متحده امریکا به سوی یک الیگارشی اقتصادی لیبرالاز زوال عمیق 

های الشترین چسختیکی از  یتواند نشانهمیو سیاسی فاسد باشد اما حضور آن همچنین 

 این کشور )اگر نگوییم سخت ترین آنها(، طی یک قرن اخیر باشد.

 یدروغ، نادیده گرفتن، فساد و خشونت به واسطه یدر حال حاضر، فرهنگ سازنده

دهند، از یمکه به زندگی امریکایی شکل  ی تقویت شدههایکیشیراستطیف وسیعی از 

رایی مذهبی گافراطناسیونالیسم افراطی،  ی، بنیادگرایی بازار،کاری اجتماعمحافظهجمله 

سطوح قدرت از بالاترین سطوح دولت را اشغال  یو نژادپرستی بی عنان و مهاری که همه

 ایاخلاقی، مسیری را برای نوستالژی ورشکسته شواهدتاریخی و  یکرده است. حافظه

 کند. میخ این کشور تجلیل در تاری قهقراکه از بدترین لحظات  هموار کرده

و  هار گرینظامیهایی همچون تمایل به کنترل مطلق، پاکسازی نژادی، مشخصه

های طبقاتی در قلب نظام اجتماعی امریکا قرار دارند که مهلک و مرگبار است و جنگ

 یو مرکزیت بخشیدن به فرهنگدن مدارس و فضاهای عمومی شنمود آن در میلیتاریزه

شهری ویرانشود. این یک نظم اجتماعی میمند حکمرانی دیده نظامعنوان روش بهجنگی 
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 کلماتی پوچ و توخالی است، تصورات و تخیلاتی ی آنمشخصهاست که  (دیستوپیایی)

اند دهشکه هرگونه معنای حقیقی آنها غارت شده است، از هرگونه محبت و همدلی تطهیر 

یدگاه مشروعیت ببخشد که وجود هرگونه جهان برد که به این دمیو از عبارتی بهره 

، غیرممکن است. آنچه ما شاهد آن هستیم کنار نهادن نهادهای دموکراتیک به رغم بدیل

های شان است که با حملات تمام عیاری به باورهای خردمندانه و اندیشهمشکلاتتمامی 

یاست جمهوری ر یادارهمخالف و تصورات اجتماعی همراه شده است. دونالد ترامپ 

 سالاری مفرطنرینه امریکا را خفیف و حقیر کرده، فساد سیاسی و

[Hypermasculinity  ای مردانه( را کلیشههای ویژگی به باور)اصطلاحی به معنای

و درمانده کرده است. او  منفعلگویی را به حدی رسانده که مردم را دروغرواج داده و 

شروعیت بوده م نابخشودنی، عادی کرده، به هر آنچه که تصور بودهقابلهر آنچه را که غیر 

دفاعی، دفاع کرده است. در چنین شرایطی ایالات متحده قابلبخشیده و از هر عمل غیر 

های رههای هولناکی با دوشود که شباهتمیتاریک عصر حاضر تبدیل  یامریکا به سایه

اید نژادی، نفرت از عق یتصفیه یپیشین فاشیسم دارد با همان ادبیات و زبان درباره

های حلراهمخالف، خشونت سیستماتیک و عدم تساهل. همچنین دولت ترامپ از 

 کند.میاجتماعی استفاده  یبرای حل مسائل پیچیدهآمیز و تهاجمی خشونت

بانی آموزد که زمیکند و به ما میهشداردهنده به ما عرضه  یتاریخ فاشیسم سیستم

 کند پتانسیل احیایمیانگیز عمل نفرتهای ت، ناامیدی و دیدگاهکه در خدمت خشون

 أثیرتفرساید و تحت میترین دقایق تاریخ را دارد. این وضعیت، انسانیت ما را تاریک

یاری از بخشد بسمیهای وحشیانه و شنیع مشروعیت که به کنش اقداماتیها و ایدئولوژی

کند، یمبانی است که فضای تکثر را محدود کند. چنین زمیتفاوت و ساکت بیمردم را 

 ستانپوسفیدعمومی  سپهرنهد، و از تمایزاتی نفرت دارد که با میها و مرزها را ارج دیوار

مثابه یک به)حتی کودکان فقیر(  پذیرآسیبانطباق ندارند، همچنین این زبان، با مردم 

 های فاشیستی پیشین،کند. زبان ترامپ، همچون رژیممیبرخورد  مازادهستی انسانی 
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کند، همدلی و انتقادات جدی سیاسی و اخلاقی را انکار و میسیاست معاصر را مخدوش 

های کند. ادبیات مرگبار ترامپ، خطابهمیانتقاد از روابط مسلط قدرت را دشوار 

یش مجدد ی، و پیداضد روشنفکر میعمو سپهرشده، پیدایش اغراق نرینگیطلبانه، جنگ

وی کند. با این حال، این تغییر به سمیتفکرات مربوط به تفوق نژاد سفید را تقویت 

توان تنها به حساب ترامپ گذاشت. زبانی که در پیوند با میهای فاشیستی را نسیاست

های متعفن فاشیسم نوظهور است مدتی است که با ایالات متحده امریکا پیوند ارزش

ی نگرد، دنیایمیمبارزه  یعنوان یک عرصهبهاین زبانی است که به جهان خورده است. 

که برای غارت و چپاول وجود دارد و افرادی که به دلیل طبقه، نژاد، قومیت، مذهب و 

د شونمیتهدید دیده  همچونهای متفاوت و متمایزی دارند های جنسی ویژگیگرایش

سخنانی  که ترامپ ازد حذف بشوند. هنگامی که باید از آنها ترسید اگر نگوییم که بای

کند که مهاجران غیر قانونی را همچون بزهکاران، متجاوزان و مینفرت انگیز استفاده 

کشد سخنان او چیزی بیش از استفاده از یک سری میفروشندگان مواد مخدر به تصویر 

کند می اتیهایی عملیصفات زشت است. او همچنین چنین گفتمانی را در قالب سیاست

کند، و زندگی مهاجران را در خطر قرار میشان جدا که کودکان را از آغوش مادران

ن کند که منجر به تجاوز به تمیرحمانه را به آنها تحمیل بیدهد و اعمالی غیرانسانی و می

 شود. میو ذهن و کرامت انسانی آنها 

یسم را نیم خیزش مجدد فاشتوامیدر حالیکه این کار بی فایده است که تصور کنیم 

گیری کنیم اما این کار حائز اهمیت است که تشخیص بدهیم چگونه عناصر اندازه کاملاً

ل امریکایی مدکه در قالب کند. فاشیسمی میو اجزای یک نوع فاشیسم جدید تبلور پیدا 

اقتدارگرایی ظهور پیدا کرده است. با این حال، بسیاری از روشنفکران، مورخان و 

اند. ردهکهای فاشیستی در ایالات متحده امریکا را انکار کارشناسان رسانه، وجود سیاست

و همچنین  اندبرندگان نوشته رابخشی از این مسئله ممکن است به این دلیل باشد که تاریخ 

 یجایگاهاز های تاریخی جدی در فرهنگ لذت آنی ن نوع تحلیلبه این دلیل که ای
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رد کاهش بکوتاهتوییتری، زمان به انفجارهای های وفانتبرند. در عصر میبهره ضعیف 

 های تحلیلی و تفکر خلاقانه وجود ندارد.یافته و زمان کافی برای تمرکز بر اندیشه

کنیم که یموید ما در عصری زندگی گمی، نویسنده و منتقد امریکایی، «لئون ویزلتیر»

. «توانند در انتظار اندیشه بمانند و صبر و شکیبایی یک مسئولیت و تعهد استمیکلمات ن»

تبدیل شده است و با آن همچون یک اثر  ایهای آنی، تاریخ به بار اضافهدر عصر لذت

ر حال ست. دشود که دیگر سزاوار تکریم و ارج نهادن نیمیعتیقه دورریختنی برخورد 

ست و یا عمیق فرو رفته ا یحاضر، اندیشیدن به گذشته یا بسیار خطرناک است یا در جهل

رایی رادیکال و گبومیافراطی،  یبا توجه به منافع نیروهای ضد دموکراتیک ناسیونالیست

طور که در کشورهایی همچون لهستان و داروینیسم اجتماعی بازنویسی شده است، همان

اریخ ها حاکم شده، نه تشود. با وجود توحشی که در لیبرال دموکراسیمیده مجارستان دی

یه بر این ، به خصوص با تک راحتی کنار نهادبهتوان مین را های آشکار فاشیستیو نه نشانه

های کار اجباری ایجاد نکرده و یا فریبی همچون دونالد ترامپ، اردوگاهعوامادعا که 

ی را های فاشیستریزی شده برای کشتار جمعی ندارد. طنین این گذشتهبرنامههای طرح

دکانی ها کوهای مهاجران دید که بسیاری از آنتوان در شرایط غیر انسانی بازداشتگاهمی

 ماهه هستند.  پنج

هداری های نگ، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شرایط محل«باچله میشل»به قول 

کننده است. اظهارات او که توسط گزارش وزارت نگراناسفبار و  مهاجران و پناهندگان،

 شده به شرح ذیل است:یید أتهای مرزهای جنوبی امنیت داخلی در بازداشتگاه

این شرایط فقیرانه شامل جمعیت بیش از حد، شیوع آنفولانزای خوکی و فقدان لباس »

، ری را تشریح کرده استشود. این گزارش همچنین با دقت حوادث ناگوامیپاک و تمیز 

ه ب یهایی دربارههای انفرادی و گزارشبیش از حد از سلول یحوادثی همچون استفاده

نقض استانداردهای بازداشت و تعدی به  یها که نشانهدار آویختن در سلول بازداشتی
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اعمال مهاجرت و گمرک ایالات متحده "حقوق بازداشت شدگان براساس اصول سازمان 

 «( است.ICE) "امریکا

خصوص برای کودکان بسیار بدتر است به خصوص در مورد بازداشت بهاین وضعیت 

هایی شبیه زندان. نیویورک تایمز گزارش کرده است که بسیاری از این کودکان در مکان

های کوچکی با تنها یک توالت نگهداری برند، در سلولمیکودکان از گرسنگی رنج 

هایی همچون گال، زونا خوابند و در معرض انواع بیماریمیشوند، روی زمین سیمانی می

اند کردهتگزاس بازدید  Clintتایمز، وکلایی که زندان  یو آبله مرغان قرار دارند. به گفته

 اند:دادهمشاهدات خود را چنین شرح 

بون دان و صاهایی کثیف دارند، اغلب بدون پوشک، مسواک و خمیردنها لباسبچه»

گوید یمحقوق بالینی دانشگاه ویلیامت در اورگان  یهستند. وارن بینفورد، مدیر برنامه

ها او هرگز شاهد چنین ها و بازداشتگاههای بازدید او از امکانات پناهگاهکه در تمام سال

 «نامد.می "گونهزندانبوم زیست"شرایط فجیعی نبوده است شرایطی که او 

اری نمود داشیستی )که در صورت بندی اخیر خود در قالب نظام سرمایههای فسیاست

یافته است( یک تاریخ طولانی در زمینه سرپوش گذاشتن بر جنایات علیه بشریت به 

خصوص اعمالی دارد که منجر به نسل کشی و کشتار جمعی شده است. ترامپ و مقامات 

های کشتار جمعی خود از طریق عالی رتبه مهاجرتی او ممکن است که نتوانند به کنش

گرایی افراطی و اقدامات ظالمانه خود در زمینه زندانی کردن مهاجران میهای بوسیاست

کند یمبه خصوص کودکان تداوم بخشند، اما با این حال او از یک روش فاشیستی تبعیت 

 رهایی را که در زمینه وضعیت اسفناک کودکان زندانی دشود تا گزارشمیکه موجب 

هایی در باره بیماری، های فدرال آمریکا وجود دارد را انکار کند حتی گزارشزندان

گرسنگی و جمعیت انبوه زندانیان که در روزهای اخیر منتشر شده است. علاوه بر این 

ترامپ نیز همچون همتایان خود در ناتو و اتحادیه اروپا در این زمینه سکوت کرده است 

 راسر جهان را چه کسانی ایجاد کرده اند!که این موج مهاجرت در س
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دروغ در خدمت اشکال گوناگون شر، یک تاریخ طولانی در میان عوام فریبان در 

کند این است که او حتی شواهد میجهان دارد. آنچه که ترامپ را از سایرین متمایز 

های او اریکهای ترامپ و پنهان کند. به عنوان مثال دروغمیغیرقابل انکار را نیز تکذیب 

تلاشی برای سیاست زدایی کردن از جامعه است. بدین ترتیب، دروغ به عنوان یک ابزار 

کل عمومی مش سپهرکند که در آن میکند و یک نوع جهل و نادانی تولید میقدرت عمل 

ایی کند هایی را شناسبتواند حقیقت را از افسانه جدا کند و بتواند خشونت و بی عدالتی

دولت ترامپ بر مهاجران و مطرودان اعمال شده است. به رغم اینکه ترامپ، که توسط 

مصداق مفهوم بی فکری، خشونت و ابتذال شر ِهانا ارنت به عنوان عناصر اصلی 

است که یمتوتالیتاریسم است مشکل بتوان گفت که این وضعیت ادامه همان نوع فاشیس

ت ترامپ اگرچه ممکن است نتواند به از گذشته به جای مانده است به این دلیل که دول

 6391های فاشیستی در دهه های نفرت انگیز خشونت و نسل کشی دولتطور دقیق روش

 را تکرار کند اما بدین معنا هم نیست که هیچ گونه شباهتی با چنین تاریخی ندارد. 

ت و کند که زبان، سیاسدر حقیقت، میراث فاشیسم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می

ند که کمیدئولوژی اقتدارگرایانه ترامپ یک هشدار خطرناک را دل تاریخ طنین انداز ای

شود اگرچه همچون انعکاسی آیینه وار از میتوان نادیده گرفت. فاشیسم ناپدید نمین

گذشته نیست. فاشیسم یک صورت بندی ایستا و راکد ندارد و همواره این خطر وجود 

های جدید متبلور شود. فاشیسم در اشکال در قالبدارد که عناصر گوناگون فاشیسم 

ل داری است که شامهای سرمایهمعاصر خود، یک واکنش ویژه به طیف وسیعی از بحران

المانه های ریاضتی ظافزایش میزان نابرابری، فرهنگ ترس، عدم امنیت شغلی و سیاست

لت پادگانی برد و موجب ظهور دومیشود که قرارداد اجتماعی را از بین میای 

(Carceral State )شود. می 

آنچه  شود، در واقع به وسیلهمیآشکار میفاشیسم همچنین به واسطه نفرت از خیر عمو

چنین نامد و هممی« هایشمیل به پاکسازی دموکراسی از تمام ایده آل»که تونی موریسون 
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یزات ستفاده از تماگرایشی که به ارجحیت نهادن به قدرت، ورای نیازهای انسانی و نیز ا

نژادی به عنوان اصل سازمان دهنده جامعه دارد. شبح فاشیسم باید در وجود ما هراس ایجاد 

کند اما مهم تر از همه وحشت از گذشته، باید روحیه عدالت اجتماعی و شجاعت جمعی 

در مبارزه برای دستیابی به یک دموکراسی حقیقی را به ما آموزش دهد. آنچه باید در 

های استبدادی به یاد داشته باشیم این است که آگاهی تاریخی یک ابزار ن حکومتدورا

ها، ایجاد یک اجتماع منسجم، غلبه های معنایی جامعه، تبیین رنجضروری برای حل لایه

بر یاس و به راه انداختن تغییرات چشمگیر است، اگرچه ممکن است در مواردی این 

اگر ما قصد داریم حوزه تصوراتمان را گسترش دهیم وضعیت ناخوشایند و ناگوار باشد. 

های و به عدالت اجتماعی دست پیدا کنیم باید اطرافمان را به درستی نظاره کنیم و به رنج

اطرافمان بی تفاوت نباشیم. این موارد حاکی از آن است که ما باید در رابطه با اهمیت 

م. ای آگاهی بخشی، بازاندیشی کنیحافظه تاریخی، سواد مدنی و آموزش انتقادی در راست

به جای رد اینکه اصول سازمان یافته و اجزای متغیر فاشیسم هنوز با ما هستند واکنش 

مناسب تر نسبت به رسیدن ترامپ به قدرت این است که در این زمینه پرسش کنیم که چه 

 وشود که دال بر ظهور فاشیسم است؟ علایم میهایی از دولت او دریافت سیگنال

هایی که با یک چشم انداز اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به روز و جدید وفق پیدا نشانه

 کند.می

در زمانه ای که حافظه تاریخی در معرض تهاجم است، سواد مدنی و خوانش انتقادی 

تاریخ، هم منبع امید و هم ابزاری برای مقاومت است. اگر خوانش تاریخ و اشکال انتقادی 

ت شهروندان آگاه ضروری باشد این مسئله نیز برای آموزگاران، اساسی آموزش برای تربی

و بنیادی است که میان گذشته و حال پیوند ایجاد کنند و اکنون را همچون دریچه ای رو 

های به سوی توحش گذشته ای ببینند که هرگز نباید دوباره تکرار شود. خوانش و آموزه

های ینهآورد که زممییک سری منابع اساسی فراهم انتقادی درباره تاریخ برای آموزگاران 

های آورد و همچون پادزهری در برابر سیاستمیاخلاقی لازم برای مقاومت را پدید 

 کند.میمعطوف به ایجاد آگاهی کاذب، تفرقه، انحراف و افتراق ترامپ عمل 
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جاد ایتاریخی همچون شکلی از آگاهی انتقادی است که در  یعلاوه بر این، حافظه

ای را که در وقیحانهپذیری اجتماعی و تاریخی، ضروری است و جهل مسئولیتانواع 

جهلی که شرایط ضروری برای ایجاد و تقویت  ؛کندمیجامعه وجود دارد خنثی 

کند. در مواجهه با این کابوس، تفکر و قضاوت باید میهای فاشیستی را فراهم سیاست

خاطر  «آنجلا دیویس»طور که که همانها مرتبط باشد. حداقل اینبا اقدامات و کنش کاملاً

کند یادگرفتن تفکر انتقادی در رابطه با قدرت، سیاست و اقتصاد در عین حال که مینشان 

آورد میفرصت و فضایی برای مردم فراهم  ،دهدمیآگاهی تاریخی عمیق ما را گسترش 

یرند. های ساده و تصمیمات تحمیلی را نپذهای سریع، پاسخحلراهو بگویند « نه»که بتوانند 

ر ایجاد یک روایت خطی نیست بلکه همچنین د برسر عنوان مثال، آگاهی تاریخی صرفاًبه

رافات کردن انحبرجستهبازگشایی وقایع تاریخی، به سخن واداشتن تاریخ،  یزمینه

ای های تاریخی برامان دادن به محدودیتو تصدیق وقایع و رویدادها و سیید أتتاریخی، 

 های انسانی است.رهایی از رنج

ز سیاست بار یکنیم که فساد و انحراف گفتمانی به مشخصهمیای زندگی زمانهما در 

 رفاً صراستی تقویت شده است که دستهای توسط دولت و ماشین رسانه تبدیل و عمدتاً 

. تا مرز میان واقعیت و توهم را از بین ببرندکنند میتلاش  سختگویند بلکه میدروغ ن

ها و نهادهایی ایجاد سازمان برسرکند بحث میدرستی اشاره بههانا آرنت  طور کههمان

های ریشه»کنند. او در کتاب میهای فاشیستی دولت عمل سو با سیاستاست که هم

طیع نیست های مآل حکومت توتالیتر، تربیت نازیایدههدف »نویسد: می« توتالیتاریسم

است که قادر به تمیز میان واقعیت و توهم )یعنی واقعیت تجربه( و تمایز میان بلکه مردمی 

 « درست و غلط )یعنی استانداردهای فکری( نیستند.

یسم افسارگسیخته، زمان و توجه به فاجعه تبدیل شده است، نولیبرال یتحت سلطه

ات ها و اطلاعها، انگیزهوفور محرک»، «هان بیونگ چول»فیلسوف اهل کره موضوعی که 

نامد. می( economy of attentionو تغییرات رادیکال در ساختار و اقتصاد توجه )
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توجه کنشگرانه، برای خوانش انتقادی « شود.میادراک و آگاهی افراد، متشنج و مغشوش 

راهی را به روی گردش شدید اطلاعات  و گوش دادن دقیق، ضروری و اساسی است و

 ها، اغتشاش اطلاعاتی وگشاید که در آن اندیشیدن، مغلوب سرعت، تحمیل، گزیدهمی

نویسد نوعی از می« هان»طور که شود. همانمیاطلاعات مخدوش  یرحمانهبیجریان 

ست دخشونت وجود دارد که در آن ذهن متلاشی شده، ظرفیت اندیشیدن دیالکتیکی را از 

یابد و میرود، تصویرسازی و تخیل بسط میدهد، توانایی ایجاد ارتباطات تحلیل می

جود جا نوعی از تعلیم و تربیت وکند. اینمیجامعی در باب معنا و سیاست را ایجاد  ینقشه

هایی که کند که نسبت به نیرومیتفاوت بی، منفرد و منزویدارد که افراد را غیرسیاسی و 

ستند هایی هدهند آگاهی ندارند و مستعد پذیرش گزارهمیشان را تحت فشار قرار زندگی

 کند. میها تحمیل که یک فرهنگ انگیزشی و تحمیلی به آن

شود که تاریخ برای پنهان کردن گذشته میتر هولناکاین دهشت و توحش زمانی 

ظات صی را به ملاحتوان مباحث خصومیکه مشکل گیرد، هنگامی میمورد استفاده قرار 

صاویر ت یواسطهبهدهند که میتر ترجمه کرد و مردم خودشان اجازه سیستماتیک بزرگ

 یآمیز، ستمگرانه و تحرکات مستبدانه اغوا شوند. خوانش انتقادی جهان و توسعهخشونت

شرط مهم برای مداخله در امور جهان است به همین دلیل است پیشآگاهی تاریخی دو 

انتقادی برای ترامپ و همکارانش که از دموکراسی نفرت دارند، بسیار که خوانش 

عنوان ایده و هم به عنوان محل منازعه تنها در فضایی بهخطرناک است. دموکراسی هم 

های تاریخ، سیاست و قضاوت به قدرتِ تواند حیات داشته باشد که توجه عمومی می

نده بماند تواند زمی. دموکراسی تنها زمانی های متفکرانه وجود داشته باشدآگاهانه و کنش

 گری شویم. کنشورزی و اندیشهکه ما درگیر قدرت 

ها نفر، از بین با معضلات مالی برای میلیون دهکریسم ایجاد نولیبرالبحران وسیعی که 

با  گری افراطینظامیها، نژاد پرستی و بردن دولت رفاه، رفع محدودیت قدرت شرکت

ا بتاریخی است  یها همراه شده است. در این مورد، شخصی که دارای حافظهایدهبحران 

 دیلبهای کند و فضایی را برای تصور جهانمیمخالفتسازی اصول فاشیستی عادی
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ست و مدت و سیاطولانیتوان به آن تحقق بخشید. در حالی که فساد میگشاید که می

د اما فضایی یابمیهای انتقادی پایان نش خوانشسادگی با آموزبهظهور فاشیسم در آمریکا 

طلبی عتمنفدر برابر  یشود که حصار و مانعمیبرای یادگیری اندیشیدن انتقادی ایجاد 

تواند به اشکال مقاومت جمعی میدهد که میکند و مفهوم امید را پرورش میایجاد 

شود یمناکی دانسته تاریخی، استعداد خطر یترجمه شود. در ادبیات فاشیستی، حافظه

ویژه بهدهد. این امر میچراکه از لحاظ آموزشی به تصورات اجتماعی و سیاسی ما شکل 

اعی های اجتمعدالتیبیتاریخی برای شناسایی انواع  یدهد که حافظهمیروی هنگامی 

. آوردمیهای سرکوب را فراهم کند و امکان بازتاب انتقادی بر سایر تاریخمیعمل 

ن، های مهاجراوان مثال، تصاویر کودکان گرسنه، بیمار و هراسان در بازداشتگاهعنبه

 یبر احیای حافظه علاوه بر آن کند ومیمخدوش  امریکایی را کاملاًیای ؤر یافسانه

 زند.میفاشیستی گره  ایکنند که اکنون را با گذشتهمیکید أتتاریخی 

یری از نپذیرفتن اصل یادگ یوسیلهبهعلاوه بر این، منتقدانی که چنین اخطارهایی را 

کنند که میگیرند، این اخطار یک قرن پیش والتر لیپمن را تقویت میگذشته نادیده 

ش کند که در آن شهروندان یا فاقد دانمیکه یک کشور شرایطی ایجاد هنگامی »گفت:می

راهم شود که این فضا فمیدارند، موجب از آن ا دانش اندکی نسبت به گذشته هستند و ی

ها و ارلاتانشتوسط هایی برای جذب شود که افراد به قربانیان تحرکات و تبلیغات و سوژه

، پیدایش جهل نسبت به گذشته و یا امتناع از یادگیری از گذشته« شوندتبدیل دروغگویان 

و  جودیوکند که تمایل دارد یک خشم میراستی ایجاد دستفضایی را برای پوپولیسم 

ه های حذف و طرد را ترویج کند. ناگفتواقعی در راستای تنفر از دیگری ایجاد و سیاست

ر تقابل با د سازی، مطمئناًآگاهروشنگری و  یمثابه نوعبهتاریخی  یپیداست که حافظه

کاری مخفیو  بندی فراموشی اجتماعیصورت یترامپ از تاریخ همچون نوع یاستفاده

« اول آمریکا»ترامپ تحت عنوان  6391 یدهه]سبک[ عنوان مثال شعار بهسیاسی است. 
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اطی، گرایی افرمیسوی زمانی است که آمریکا مترادف با بوبهپسرفت ی دهندهنشان

  ستیزی و بیگانه هراسی بود.زن

تاریخی از بین رفته و از محتوای حقیقی خود  یتحت حکمرانی ترامپ، زبان و حافظه

شود. در چنین فضایی، میتهی شده است و فضای تحقق اصول دموکراسی مخدوش 

ه که های مشترک و یا آنچروند و مفهوم مسئولیتمیهای محکم هویتی از بین بندیدسته

 فضای شود. درمیبه فراموشی سپرده شود،میهای رادیکال شهروندی نامیده تمرین

ای و احساس آرامشی که در بروز لحظهفوری، هیجانات  یشدهتوییتهای تجربه

اند. دهشاحساسات آنی عاطفی وجود دارد، تاریخ و زبان در ادبیات سیاسی معاصر غیرفعال 

آموزد در این است که کلمات به طور میطور که تاریخ به ما خطر چنین وضعیتی همان

شیدن به گیرد و توانایی اندیمیها مورد استفاده قرار ردن دروغسیستماتیکی برای پنهان ک

 شود. میصورت انتقادی از افراد سلب 

که برای دموکراسی ضرورت دارند ناپدید های عمومی ، حوزهدیارمودر چنین 

ها و روابط اجتماعی فاشیستی باز ها، ارزشروند و درها به روی ایدهمیو از بین  شوندمی

های پیشین، از شکنجه، جدا کردن کودکان از آغوش ترامپ به دنبال قدمشود. می

کند که میکند و اعلام میشان، به زندان افکندن هزاران کودک مهاجر حمایت مادران

ها همراه با تمام نژادها و مذاهب، دشمن مردم امریکا هستند. در انجام چنین اقداماتی، رسانه

 یدهندهسازمانکه در آن خشونت دولتی به اصل  بخشدمیاو به تاریخی مشروعیت 

ها برای پاکسازی یکنندهتسهیلکند که میکید أتشود و بر تجربیاتی میتبدیل حکومت 

 نش است.اطرفدار

ها، تاریخی و اخلاق و نیز امحای احتمالی کتاب یحافظه با تباهیزبان اغلب  تباهی

زدایی و انسانیتد. زبان حذف و طرد، کنمیها و موجودات انسانی ادامه پیدا ایده

ک کردن و ح بربریت طنین انداختن یمنزلهبهسانسوری که ترامپ در پی گرفته است 

الش کشید باید به چرا نادرست از زبان و انکار تاریخ  یبربریت زمانی دیگر است. استفاده

های جدیدی را برای باید فراخواند تا روشرا های مقاومت بخش و روایترهاییو نیروی 
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ترامپ از  یتجاوزکارانه یها و روابط قدرت بیابند. استفادهبه چالش کشیدن ایدئولوژی

زی نژادی پاکسا برایتر او های استبدادی بزرگبخشی از سیاستعمومی  یزبان و حافظه

ته کشد و بر علیه آن دسمیاست که میراث خشونت دولتی را از دل تاریخ بیرون و قومی 

 کند. میحاشیه رانده شده اعمال بهاز مردم مطرود و 

کند، دولت میتوجهی به میراث تاریخی که تجلیات خشونت دولتی را برجسته بیبا 

جوید که میمثابه سلاحی برای آموزش، قدرت و سیاست بهره بهترامپ از نسیان تاریخی 

 یمختصات یک نظام فاشیستی را بنا نهد. زیر سیطره دهد تامیاجازه عمومی  یبه حافظه

ب های به حاشیه رانده در باچنین وضعیت فاشیستی، نیاز ضروری به حراست از روایت

اریخ ت یفریبانهعوامتاریخی و نیز آگاهی تاریخی وجود دارد. مبارزه با امحای  یحافظه

نون یک آگاهی نسبت به اکتاریخی همیشه  یشود که حافظهمیبا یک درک روشن آغاز 

 کند. میاطلاعی را رد بیگناهی و بیکند و پذیرش جهل ذیل عنوان میایجاد 

چ های پوریزد، مشاهدات اخلاقی از نظرگاهمیاخبار جعلی فرو  یواقعیت زیر سایه

های دولتی برای شوند و از سلاحمیراستی کنار نهاده دستای رسانههای دستگاه

 هایشود و رسانهمییقت بهره جویی و نیز اختلاف عقاید منکوب کردن حقمخدوش

گیرد. ترامپ از توییتر همچون روابط عمومی برای حمله به میانتقادی مورد حمله قرار 

هایی که او را مورد انتقاد قرار اش تا سلبریتیسیاسیجوید، از دشمنان میبهره  همگان

سیاه  به ورزشکاران اشویژه در حملات نژادپرستانهبهاو  یاند. برخوردهای خشمگینانهداده

سی.ان.ان دیده  یدان لیمون نویسندههای سیاه مانند سلبریتیهمچون لبران جیمز و 

 دهدمیرا گسترش ندیگر دستیابی به تاریخ، اخلاق و عدالت زبان شود. در این زمینه، می

ها به حال حاضر، واژه کند. درمیو برعکس، در خدمت شعارها، تعصب و خشونت عمل 

افته است های ناآگاهانه تقلیل یخاکستر تبدیل شده و گفتمان انتقادی به قضاوت یتوده

 کند.میهای درخشان آینده را محو و ناپیدا که افق
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ند و دارکید إتآموزشی شده است که بر شنیدن  [ایتضرورفریاد زدن جایگزین 

ودمان، خ یکند که به ما دربارهمیا تقویت ر نولیبرالهای مربوط به فاشیسم داستان

گوید. در چنین شرایطی، رفتارهای خشونت آمیز میمان با دیگری و جهان بزرگتر روابط

اگر ) های تاریخی و مدنی و با تکیه بر ناآگاهیافزایش نرمالیزاسیون روش تأثیرتحت 

نازی  یگذشته گیرد. یکی از نتایج این است که مقایسه بامینگوییم جهل( صورت 

کان گوید وقایعی که در زمان و ممییک گزاره غلط از بین برود که  تأثیرتواند تحت می

های تاریخی تکرار شوند. در توانند در کتابمیخاصی در تاریخ روی داده اند تنها 

ثباتی و بیسازی عادیعصری که ویژگی بارز آن جنگ مبتنی بر ترور، فرهنگ ترس و 

ی مصرف کردن دموکراسبیبرای  یبود نسیان اجتماعی به ابزار قدرتمندعدم قطعیت 

د که برمیامریکا از چیزی لذت  یشود. در واقع در این عصر فراموشی، جامعهمیتبدیل 

 باید به خاطر آن احساس شرمندگی کند.

و رژیم سبعانه،  فاشیسمحتی با چنین معرفتی نسبت به تاریخ، مقایسه میان نظم قدیمی 

ترامپ نه توسط همگان بلکه تنها توسط مفسران رادیکال صورت  یمتوحش و مستبدانه

های ه، هزینههای گذشتگیرد. چنین احتیاطی در مقایسه میان فاشیسم ترامپ با فاشیسممی

 های گذشته و یا حتی بدتر از آن، نادیدهگزافی در پی دارد: شکست در یادگیری از درس

و مرجعی برای مشاهدات اخلاقی است و صحبت کردن از  گرفتن گذشته همچون منبع

گونه هباره که چاینآنانی که قادر به صحبت کردن و شنیده شدن نیستند. دانستن در 

شصت حضور  یهای ضد جنگ دههدیگران در گذشته )همچون کسانی که در جنبش

بارزه مهمچون ترامپ  منتخبی فریبانعوامداشتند( به شکل موفقیت آمیزی بر ضد 

کردند برای اتخاذ یک استراتژی سیاسی ضرورت دارد که هرچه زودتر وقوع یک می

 جهانی را متوقف کند.  یفاجعه

ا زمان حال بآن را  که صرفاًفاشیستی نیاز به بازخوانی دارد نه این یداستان گذشته

که هرچند که خود این کار هم فاقد اهمیت نیست اما باید قادر باشد  کردمقایسه 

طور شود و همانمیهای جدیدی را به تصویر بکشد که در آن دانش جدید ساخته سیاست
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تاریخی جدید و اعمال  یهای جدید، دانش جدید، حافظهگوید بینشمیرنت آهانا که

جدیدی اتخاذ شود. البته این بدین معنا نیست که تاریخ سنگر حقیقت است که به راحتی 

هم در  تواندمیدهد و میارائه ن ضمانتیتواند مورد بهره برداری قرار گیرد. تاریخ هیچ می

 خدمت خشونت باشد و هم در خدمت رهایی. 

چ گیرد و هیمیها را جشن های تاریخی گزینشی ترامپ تنها تاریخ جنگانتخاب 

یسم، نیاز مبرم فاش یکند. با خیزش دوبارهمیهای فاشیستی مطرح نپرسشی در باب سیاست

وجو شود و تحریفات گذشته، فراتر از منافع پرسوجود دارد که در باب وقایع تاریخی 

خصوصی به چالش کشیده شود و مردم امریکا را قادر کند که بین مسائل خصوصی و 

وژی، سیاست ایدئول یطیف وسیعی از شرایط تاریخی و سیاسی ارتباط ایجاد کنند. مقایسه

ی که در در دوران تاریککند تا میا گذشته فاشیستی، امکاناتی را ایجاد و زبان ترامپ ب

. یمبیاموز های فاشیستی قدیم و جدیدگزاره از ایالات متحده امریکا پدید آمده است

های ها و شیوهگونه ایدههضرورت دارد تا دریابیم که چ 6391 یبررسی اتفاقات دهه

شوند و یا میگونه مردم تسلیم این شرایط هو چ کندمیفاشیستی شرایط جدیدی را ایجاد 

 کنند. میدر مقابل آن مقاومت 

 یهای اصلی برای به رسمیت شناختن تاریخ همچون گفتمانیکی از چالش

 گونه امکانات یک زندگیهمطالعات انتقادی این است که چ یبخش و یک رشتهرهایی

آموزشی برای بسیاری از مردم  یدموکراتیک را بازیابی کنیم. چنین وظیفهعمومی 

یت کند که ظرفمیخطرناک است چرا که شرایطی را برای دانشجویان و عموم مردم فراهم 

گو را فکری خود را پرورش دهند، تصورات اخلاقی را پرورش بدهند و قدرت پاسخ

ت ور نیسآبرای مسئولیت اجتماعی فراهم آورند. از این رو تعجب یمعنا و مفهوم بپذیرند و

که بسیاری از اصحاب آکادمیک و آموزگاران در حال حاضر به سیاستمداران 

های پیوندند با این استدلال که کلاسمیهای محافظه کار دولتی راستی و سازماندست

یی گیری مشترک آنها چیست،؟ مدارس باید به فضانتیجهدرس باید از سیاست آزاد باشند. 
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ها و عدالت اجتماعی مورد پرسش قرار ارزشقدرت،  مسائلنباید شوند که در آن تبدیل 

ی های مدنگیرد. اتهام تحقیرآمیز در این مورد این است که آموزگارانی که به آموزش

آموزانشان هستند. آنهایی که چنین دانشها به باور دارند در حال تلقین یک سری باور

م ف سیاسی و ایدئولوژیک، تعلیطربیدهند که در جهان میکنند نشان میرا مطرح اتهامی 

تواند یک انتقال صرف و مبتذل اطلاعات باشد که در آن هیچ بحث و جدلی میو تربیت 

 یکه کلماتی دربارهایناز های انتقادی یا وجود ندارد و معلمان از درگیر شدن در بحث

 اند.شدهجامعه به زبان بیاورند بازداشته  یمسائل عمده

خواه تگزاس هدف از ممنوعیت دستورالعمل جمهوریم حزب ، پلتفر2162در سال 

خواهان تقدیس جهل و نادانی جمهوریتفکر انتقادی در سراسر کشور را اعلام کرد. این 

داشتند و بر این باور بودند که تفکر انتقادی باورهای اعتقادی ثابت دانشجویان میرا پاس 

به عدم  ها است. چنین تفکراتیمستقیم برای رهبران و اقتدار آن یبرد و چالشمیرا تحلیل 

های مهها، صدها کتاب از برناعقلانیتی منجر شده است که به تبع آن در بسیاری از ایالت

، «کشتن مرغ مقلد»آموزان حذف شده است ازجمله متون خطرناکی همچون دانشدرسی 

به  البته این نوع دیدگاه نسبت«. اکلبری فینه ماجراهای»و « قلعه حیوانات»، «ناطور دشت»

 .آموزش غیرمسئولانه است یمثابه نوعبهآموزش و پرورش بسیار دور از واقعیت است و 

های درس همچون برای پذیرش کلاس یدر مقابل چنین نگاهی، رویکرد مفید

کند یمهایی سیاسی وجود دارد که اشکال گوناگون سانسور و تحمیل عقاید را رد مکان

زده سیاستشود، چرا که در آموزش میزده تمایز قائل سیاستو بین آموزش سیاسی و 

قا آموزند دقیمیشان به آنها آموزان هر آنچه را که آموزگاراندانشاصرار بر این است که 

ی وگو در مورد مسائلگفتتکرار کنند اما در آموزش سیاسی، به دانش آموزان از طریق 

شود. آموزش سیاسی میلیت اجتماعی و ایستادگی آموزش داده همچون قدرت، مسئو

، متضمن اصول آموزشی انتقادی است که طیف اندیشانهجزمبرخلاف آموزش متعصبانه و 

 گیرد. مییک موضوع خاص را در بر  یها دربارهوسیعی از ایده
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 گونه به صورتهکوشد تا به دانش آموزان بیاموزد که چمیسیاسی  گریآموزش

انتقادی بیندیشند و روابط میان اقتدار و قدرت و دانش و قدرت را بررسی کنند در عین 

ها و مباحثی که در رابطه با حقوق سیاسی، های تاریخی، ایدهحال که یادگیری سنت

عنوان شهروندانی بهرا خود  فوظایشود تا میاقتصادی و اجتماعی افراد است موجب 

ورت کند که به صمیفعال تمرین کنند. آموزش سیاسی همچنین دانشجویان را تشویق 

ه کنند یابی به شرایط اقتصادی و سیاسی مبارزانتقادی بیندیشند و عمل کنند و برای دست

 کند.میکه دموکراسی را امکان پذیر 

را ایجاد ال ؤساین های استبدادی در بسیاری از کشورها، امروزه خیزش حکومت

های استبدادی آموزان در دوران حکومتدانشآموزگاران و  کند که نقش آموزش،می

ت در محوری سیاس یعنوان نقطهبهتوانیم آموزش و تعلیم تاریخ را میگونه هچیست؟ چ

 برای دانشجویان ایجاد کنیم که قادر به بازبینی و بازنگری در ینظر بگیریم و زبان جدید

های از امید و شجاعت را ایجاد کنیم که نزاعشان باشند و مفهومی ت و مفروضاتتصورا

 سأیو عالی و نهادهای فرهنگی در این گونه آموزش عمومی هجمعی را سامان بخشند؟ چ

گونه ممکن است آموزگاران متقاعد شوند که هاند؟ چآمدههیلیسم گرفتار یعمیق و ن

که نیاز جدی به تربیت شهروندانی آگاه دارند که قادر  دموکراسی را رها نکنند و بدانند

های فاشیستی هستند؟ فاشیسم با تکیه بر نظارت، به مبارزه با تجدیدحیات سیاست

ه حاشیه رانده شده و حمله ببه بازداشت، حذف مخالفان، گسترش دروغ، تعرض به افرادِ

اد و اجتماع یاسی کردن افریابد. فاشیسم شکل مدرن ماشین غیرسمیحقیقت و راستی رونق 

ی از شود و بسیارمیشود، دموکراسی تضعیف میکه فاشیسم قدرتمند میاست. هنگا

دهند، ناپدید میکنند و یا آموزش میعمومی آگاهی بخشی  سپهرنهادهایی که در 

گوید که شرایط دموکراتیک به صورت میآموزشی،  طلبجان دیویی، اصلاحشوند. می

 تواند زنده بماند که در میان یکمیتنها در صورتی و کند میرا حفظ ناتوماتیک خودش 

 فرهنگ انتقادی باشد که شرایط لازم برای تقویت یک فرهنگ را دارد. 
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 انتقادی وجود یمشارکتی و جامعهعمومی  سپهرتواند بدون وجود میدموکراسی ن

اساسی در  یان فرهنگی مسئولیتنگاران و سایر فعالروزنامهداشته باشد. معلمان، هنرمندان، 

دموکراتیک دارند و نباید عنوان یک خیر عمومی بههای عالی و عمومی دفاع از آموزش

 ،ینا های مالی تعریف بشوند. با وجودنهادهای فرهنگی مبتنی بر منطق بازار و ارزش

 زان وآمودانشموزان تنها کافی نیست. آویژه در میان دانشبهافزایش آگاهی عمومی 

جویان باید یاد بگیرند که مسائل اجتماعی مهم را در مرکز توجه قرار دهند، بیاموزند دانش

روایت کنند و در انواع مقاومت جمعی که مسائل خصوصی را همچون مسائل عمومی 

مشارکت کنند که هم به شکل محلی و هم جمعی وجود دارد و چنین مبارزاتی را با مسائل 

 هند. تر ارتباط دجهانی

های مدنی، و عالی که ارزشعمومی های موزشآقدرتمند و عمومی  سپهردر غیاب 

ای است که به طور آیندهو مشارکت اجتماعی در پی فراچنگ آوردن دانش عمومی 

و  نهدمیجدی در پی عدالت، برابری و شجاعت مدنی است دموکراسی رو به شکست 

 یباید راه و روشی برای اندیشیدن دربارهدهد. دموکراسی میقدرت خود را از دست 

ها، آموزش اخلاق و عاملیت تا ضرورت آموزش باشد که در راستای تساوی ارزش

 است. مسئولیت اجتماعی و خیر عمومی 

بان آموزگاران و فرهیختگان به زبا توجه به بحران کنونی سیاست، تاریخ و حافظه، 

ان که رویاروی جهرا انند مباحث و مسائلی نیاز دارند تا بتو یآموزشی و سیاسی جدید

جهانی که در آن سرمایه ای که از همگرایی میان منابع مالی، فرهنگی،  ؛است تغییر دهند

و تکنولوژیکی حاصل شده است به تمرین اشکال متنوع سیاسی، اقتصادی، علمی، نظامی 

 و قدرتمند کنترل و سلطه تبدیل شده است. 

آسان نخواهد بود و از طریق تظاهرات زودگذر و انتخابات مبارزه با چنین وضعیتی 

محقق نخواهد شد. آنچه مورد نیاز است یک جنبش متحد و عظیم است که مهم ترین 

ود. شمیهای فاشیستی به کار برده است که بر ضد دولتسلاح آن اعتصاب عمومی 

ذیر تواند امکان پمیجمعی  یآمریکا تنها از طریق قدرت یبازاندیشی و بازسازی جامعه
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 بارتواند میهای رادیکال آزادی، برابری و برادری شود که در آن دموکراسی و آرمان

  زنده شوند. دیگر
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