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جایگاه آموزش در ایران
پژمان رحیمی–برناك جوان 

هاي فرهنگی و ي ایران مانند سایر عرصهنهاد آموزش در جامعه
. اجتماعی نقش ویژه و مهمی را در تحکیم جهان بینی حاکم بر جامعه دارد

جو بر اساس آموز و دانشها دانشترین نقش این نهاد، پرورش میلیونمهم
. ئولوژي حاکم و تربیت نیرو براي حفظ ساخت اجتماعی موجود استهاید

طور مستقیم با ساختار سیاسی کشور مرتبط هآموزش و پرورش در ایران ب
ناپذیري گذارد ولی از طرفی هر روز آشتیهاي آن را به اجرا میشده و ایده

شاهد . دهدها در سطوح مختلف نشان میهخود و تضاد خود را با این اید
ست که از زمان آغاز به کار مدارس امروزي در ایران و در این مدعا این ا

آموز از دانش- هاي مختلف شاهد نقش انکارناپذیر فعالین این عرصه دوره
بنابراین بررسی این . ایمها بودهدر مبارزات و رهبري آن- گرفته تا اساتید 

. گی باید در نظر گرفتین گستردهنهاد را با هم
مدارسها،دبستانها،کودکستانازایراننوینپرورشوآموزشنظام

شدهتشکیلعالیآموزشمؤسساتوهاگاهدانشها،دبیرستانراهنمایی،
1228سالدردارالفنون،تأسیسزمانازنظام،اینایجادمقدمات. است

بهمشروطیتانقالبازبعدوشدمفراهعلومبا تاسیس وزارتوشمسی
پس از آن شاهد گشایش مدارس ویژه .یافتتشکیلوسازمانتدریج

ها قرار خانهودیم که عمدتاً در تقابل با مکتبتوسط مسیونرهاي مذهبی ب
گاه تهران داشت، و این روند در دوران رضاشاه ادامه داشت تا گشایش دانش

ي در دوره. در آموزش شاهد بودیمي جدیدي را که دوره1313در سال 
صورت مدرن درآید و تا رضا شاه تالش بسیاري شد تا نهاد آموزش بهمحمد

ي اقتصادي داخلی و در سطح حدي متناسب با تحوالتی شود که در عرصه
این مورد مستلزم این بود که نهاد آموزش تا حد زیادي از . جهانی رخ داد

ي مخالفتی که با همه. هب خارج شودطور کلی مذهي روحانیت و بسیطره
ها و گاهاز سوي روحانیت شیعه شد اما در نهایت رژیم پهلوي توانست دانش

ي این عمل دوگانه بود اما نتیجه. مدارس مدرن را در ایران مستقر سازد
اقتصادي جدید - وي متخصص و جدید براي ساخت سیاسییعنی نیر

یکتاتوري شاه را نیز با چالش شد در حالی که قدرت سیاسی دتربیت می
ترین مخالفان رژیم شاه بودند و رژیم پهلوي با جویان مهمدانش. رو کردروبه

خواست فیگور دولت مدرن و غربی را شاه هم می. رو شدتناقض بزرگی روبه
توانست مخالفت سیاسی را تحمل کند بنابراین هر نوع حفظ کند و هم نمی

ترین اقشاري بودند جویان از مهمد و دانشکرصداي مخالف را سرکوب می
راهی با جویان در همدر نهایت مبارزات دانش. که مورد سرکوب قرار گرفتند

بودند که سرنگونی رژیم شاه را ترین عواملیاز مهممبارزات کارگران 
- هاي سیاسی آن دوره باید خاطر نشان کرد که سازمان. موجب شدند

ها و ها و زیرزمینی مانند کمونیستها و مذهبیملیهاي علنی مانند سازمان
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جویان و بیشترین کادرها و اعضاي خود را از میان دانش- مجاهدین 
- هاي دانشآموزان جذب کردند و در کوران انقالب هرکدام شاخهدانش

.جویی داشتندآموزي و دانش
د بع. دچار تغییرات عمیقی شد1357ي آموزش  بعد از انقالب مقوله

روحانیت با استفاده از فضاي 1357از تغییر رژیم سیاسی ایران در سال 
امنیتی سیاسی و مذهبی ایران و همچنین با کمک غیر مستقیم  نهادهاي 

ي رقباي سیاسی خود را از غربی توانست قدرت را به دست آورد و همه
هزاران مخالف خود را اعدام کرد و بسیاري را شکنجه و . میان برداشت

ها و مدارس و کالً نهاد گاهروحانیت فهمیده بود که باید دانش. ندانی کردز
ها را کنترل کند آموزش را تحت کنترل خود در بیاورد و همچنین کارخانه

- ها انجمندر کارخانه. اي از این دو ناحیه نخوردچون رژیم شاه ضربهتا هم
ل کند و در هاي اسالمی کار را تشکیل داد تا جنبش کارگري را کنتر

را شکل داد ) هاي اسالمیانجمن(گاه ها دفتر تحکیم حوزه و دانشگاهدانش
ي دوسال همه. جویی را کامالً به نفع خودش کنترل کندتا جنبش دانش

جویان گاه و دانشي اساتید دانشها را تعطیل کرد و به تصفیهگاهدانش
انقالب "با عنوان پرداخت که از آن و تغییر دروس آموزشیمخالف خود

هاي شود که در واقع هجوم ضدانقالب به آرمانیاد می"فرهنگی اسالمی
تفکیک . آمدندو نهادي بود که کادرهاي انقالبی از آن در می57قیام 

طور گسترده در موسسات آموزشی اجرا شد و جنسیتی در سطح جامعه به
ي پاسداران "همت باال"بر اساس شرع اسالم وقوانینبه کمک تصویب 

ي مبارزاتی، آموزشی و کالً فضاي که زنان و دختران را از عرصهتالش شد،
عمومی جامعه کنار بگذارند و فتواي شرعی روحانیون نیز به این سرکوب 

رژیم با این اعمال و برپایی جنگ . دادي جنسیتی مشروعیت میگسترده
.م کندبا مردم توانست سکوت و خفقان را بر جامعه حاکمستقیم 

ها ایران درگیر جنگ با عراق بود و در طول این سال1991تا سال 
ها کامالً تحت ها و خیابانحکومت ایران فضاي آموزشی را مانند پادگان

که مواد درسی دینی و مذهبی را اجباري کنترل خود داشت و عالوه بر این
ها خارج گاهي دروس غیر مذهبی را از دستور کار دانشکرد تقریباً همه

هاي علوم حذف شد و رشته) شناسیانسان(شناسی مثال کُرسی مردم. کرد
دروس علوم . محتوا شدنداجتماعی و علوم سیاسی کامال سانسور و بی

انسانی در مدارس کامال سانسور شدند و به جایش مواد درسی مذهبی 
و دشها اجباري گاهنوحه و قرآن خوانی در مدارس و دانش. جایگزین شد

شد و نهاد آموزش ئولوژیزه میهجامعه اید. تمرد از آن مجازات در پی داشت
باید سربازان امام و . دادتحویل جامعه می57باید نسل متفاوتی از نسل 

گاهی، ها در صفوف صبحشعارهاي مذهبی جبهه! شدندها تربیت میزینبی
رانی سخنبار در هفته، نماز جماعت، 4- 3ئولوژیک مذهبی هدروس اید

با گاه ها، تابلوها و نقاشی هاي دیواريروحانیون در تمام مدارس و دانش
هاي رنگ پوشش دختران و جداسازيکنترل شدید نوع و مذهبی، مضامین
و تقویتایجادئولوژیک معلمان و اساتید، هگزینش اید، ي جنسیتیگسترده

ترین را بدون کمنهاد آموزش... هاي اسالمی و حراست و ها و انجمنبسیج
ها این رویداد. هاي حاکم بر جامعه قرار داداي در ارتباط با اندیشهفاصله

درست در زمان نخست وزیري موسوي و به ابتکار عمل، شراکت و پیش 
. انجام گرفتاسالمی بسیاري از رهبران سبز در حکومتتازيِ

بانک جهانی بس میان ایران و عراق و پایان جنگ، ایران ازبعد از آتش
هاي اقتصادي بانک جهانی را به اجرا وام گرفت و بدین ترتیب برنامه

سازي و نئولیبرالیستی هاي خصوصیگذاشت و دولت ایران مجري طرح
اقتصاد ایران دچار تحول بزرگی شد که به دنبال . نهادهاي مالی جهانی شد

زمان هم. گرفتندها قرار شدنآن کارگران مورد شدیدترین استثمارها و بیکار
هاي دولتی با این اتفاقات مدارس خصوصی تاسیس شد و بسیاري از کمک

نام مدارس غیرانتفاعی هر روز بیشتر در میان مردم . شدندبه مدارس حذف
کرد و نشینی میي آموزش در ایران روز به روز عقباستانداردها. افتادجا می

موزش بهتر فرزندان خود، مردمی که درآمد نسبتاً بهتري داشتند براي آ
جامعه اما از دسترسی تحتانیقشر . آنان را به مدارس خصوصی فرستادند

ماهیت مدارس خصوصی . شدتر میهاي آموزشی محروم و محرومبه حداقل
هایی از کارمندان قدیمی آموزش و پرورش که جدید این بود که بخش

چنین گ داشتند، همکاري با رژیم را در دوران انقالب و جني همسابقه
صاحبان سرمایه که اصوالً اطالعی در مسائل آموزشی نداشتند فرصت 

ها براي ترین بخشیکی از آسان. تاسیس مدارس خصوصی را یافتند
در واقع آنان . گذاري در ایران که ناب باقی مانده بود نهاد آموزش بودسرمایه

ي تحمیلی با هزینهبا حمایت دولت، بدون رعایت استانداردهاي آموزشی و
- پرداختند که با مناسبات مدركارزش میبه مردم تنها به صدور مدارك بی

بازار کار در ...) خواري و بازي و رشوهبه هیئت پارتی(گرا و البته گزینشی
اما این کار بدون استثمار و حمله به حقوق . ایران کامالً منطبق بود

ها از سوي دیگر ک سو و خانوادهاقتصادي و جایگاه اجتماعی معلمان از ی
تغییر در قوانین استخدامی، بازنشسته و بازخرید کردن اساتید . ناممکن بود
مزد، محدود کردن تعداد کار گرفتن معلمان جوان به صورت روزقدیمی، به

در - به شکل پادگانی- مدارس در نقاط دورافتاده و ایجاد مدارس بزرگ 
تعیین ورودي . که به کارمندان و معلمان شداي بودحمله... مراکز و غیره 
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هاي بسیار شلوغ، ي آغاز به تحصیل، کالسنام و باال رفتن مداوم هزینهثبت
. باري بود که بر دوش مردم افتاد... پایین آمدن شدید کیفیت آموزش و 

کشان مجبور بودند این ي این دو مورد یعنی کارگران و زحمتترجمه
اقشار . ندشان را شاهد باشسقوط بیشتر خود و فرزندانشرایط را بپذیرند یا

هاي روزي شدند تا بتوانند هزینهشبانهکندنِمتوسط هم مجبور به جان
جاست که در جالب این! هاي تقویتی را بپردازندمدارس غیرانتفاعی و کالس

سال از شروع این طرح، شاهد جاري شدن این روند، در 10عرض کمتر از 
هاي گاه آزاد و هزینهي دانشپدیده. ها نیز بودیمگاهی و دانشآموزش عال

میلیونی آن در امروز، دقیقاً متناسب با این سیاست به پیش رفت و سرمایه 
. وردیدرحمانه جامعه و سیستم آموزشی را درنَبی

- اش سالهاي اقتصاديگیريهاي اجتماعی این رژیم و جهتسیاست
ي جهانی هماهنگ ند تا خود را با عرصهکهاست که به شدت تقال می

مانده از یک پیچیده حکومت و آموزش بسیار عقبساختار مذهبی. سازد
سو و ورود و ادغام در نظام اقتصادي و آموزشی جهانی از سوي دیگر وارد 

، حکومت دیگرموارد بسیاري علیرغم موارد مذکور و . اي شده استفاز تازه
زینبی خود - نسل حسینیی آن موفق نشدندنظام- ایران و سیستم اسالمی

با اینکه در تصویب و اجراي قوانین ارتجاعی خود موفق . را تربیت کنند
بازهم در شروع هر نارضایتی، در . بودند اما نتیجه چیز دیگري از آب درآمد

جویان و شرایط خفقان عمومی جامعه، در شرایط انفجار خشم مردم دانش
. مبارزه و به چالش کشیدن کل این نظام هستندآموزان در صف اول دانش

شاهد 1388دوران دوم خرداد و خاتمی و مبارزات بعد از انتخابات سال 
. شودي طبقاتی در نهاد آموزش نیز دنبال میدقیقاً مبارزه. این مدعاست

فرزندان طبقات مختلف جامعه در همین نهاد در برابر سئواالت بزرگ پیشِ
ي تحصیل، بستن مراکز آور هزینهباال بردن سرسام. رندروي جامعه قرار دا

ها و موسسات آموزشی خصوصی، گاهعمومی، باز کردن مدارس و دانش
هاي تقویتی و آماده سازي کنکور، پادگانی کردن فضاي ي کالسپدیده
ها و برخی مدارس شهرهاي بزرگ، تغییر مداوم محتواي دروس و گاهدانش

ین این عرصه را کانالیزه نکرد بلکه شورشی بودن این نه تنها خشم فعال... 
تدابیر رژیم در نهاد آموزش و پرورش و . بخش را بیش از پیش آشکار کرد

آموزان امروز در برابر دانش. شودآموزش عالی هر روز به ضد خود تبدیل می
: سئواالتی مانند این که. جویان سئواالت بزرگی مطرح استو دانش

از این را دارند وامکاناست که در آن از سویی، اقلیتیاین چه نظامی
شوند، تبدیل "نخبه"ومتخصصبخوانند،درسکهبرخوردارنداین امتیاز
- میسوادکموسوادبیبزرگاکثریتیسوي دیگردرمند شوند وبه اندیش

سیستم تولید شوند؟ این چه نظامی یديِ–بخش بدنی مانند و باید راهیِ
هاي تحقیقاتی و پژوهشی نهاد آموزش اگر در راستاي ه طرحاست ک

هاي ئولوژي ارتجاعی آن باشد بودجههبرآورده کردن اهداف نظامی و اید
دهد؟ این چه نظامی است که در آن هنوز کالن را به خود اختصاص می

اي است؟ هنوز نشستن دختر و خانهي مکتبي معلم و شاگرد رابطهرابطه

- کند؟ هنوز نماز جماعت و نوحههم را کنترل و ممنوع میپسر در کنار 
شود؟ مانند مراکز نظامی هر روز باید کنترل کارت و خوانی در آن برپا می

انجام شود؟ و سئواالتی از این قبیل مانند سایر ...و پوشش و حجاب
گونه سئواالت هاي مختلفی به اینهاي جامعه در این نهاد نیز پاسخبخش

کش هایی که در میان اقشار فرودست، کارگر و زحمتپاسخ. شودداده می
در سوي و ار مرفه و متفاوت از اقشار میانی؛هاي اقشمتفاوت است از پاسخ

باعث شده است که در همین عدم برخورداري از آموزشدیگر متاسفانه 
از فرزندان طبقات زحمتتعدادي هروزهرشدهریزيبرنامهروندي پیچیده و 

به سمت حامیان دولتاجتماعی جوي عدالتوبراي جستجامعه شک
. ، رانده شوندرا نیز دارنداسالمی که ادعاي تو خالی برابري و عدالتاسالمی

اما شکاف میان حکومت و مردم و تضادهاي این نهاد خاص به قدري عمیق 
"اد را با اقشار تحتانیترین افرترین و مترقیاتحاد روشن"شده که شرایط 

در - داري درواقع تغییر این نهاد و رهایی از بساط سرمایه. کندفراهم می
- ترین بخشسویی با منافع تحتانیدر هم- شکل مشخص حکومت ایران 

افق مبارزاتی این اتحاد براي رهایی از چنگال . هاي جامعه و این نهاد است
دودي به ي خدمات محها و ارائهسیستم، بسیار فراتر از کم کردن هزینه

این . در اقشار دیگر استقشار فرودست و آزادي پوشش و روابط جنسیتیا
اش براي استمرار و چیزي است که جمهوري اسالمی و شرکاي جهانی

افق مبارزاتی ما که به چنین . کننداستثمار، دایماً برجسته میتحکیم
ما در نهاد آموزشی . اي باور و اهتمام داریم متفاوت استمبارزه

داريسرمایهآموزشینظامتحریفاتوهادروغافشايومان، به نقدطلوبم
وایراندرمختلفمللوزنانفرودستی ها، روابط کاالیی انسانمورددر

آلیستی را به آموزش بر اساس هر نگاه مذهبی و ایده. پردازیمجهان می
زنبرمستگرتوجیهکهايروابط مردساالرانهوافکار. چالش می کشیم

که منادي شووینیسمدیگرمللستمگري برمبلغارتجاعیافکاراند،بوده
ي اجتماعی را مورد یورش قرار اند، تحقیر بر مبناي شغل و طبقهملی بوده

انترناسیونالیسموماتریالیسماصولمطلوب ما،آموزشینظامدر. دهیممی
هاي له به اتوریتهحم. بودخواهدجویانآموزان و دانشدانشراهنماي

مذهبی و ملی و ارتجاعی که موجبات استثمار را فراهم کند و به بازتولید 
این ها آرزو . داري خدمت کند را در دستور کار خواهیم داریمروابط سرمایه

باید . کار اندازیمها را بهها و دستها باید ذهننیست و براي تحقق آن
و با هدف تبلیغ این اصول به میان طور گسترده تولیدات فکري خود را به

ما باور داریم که در . ها ببریمهاي آنجویان و خانوادهآموزان، دانشدانش
ي باور داریم که پتانسیل قوي و خشم فعالین عرصه. این راه تنها نیستیم

آموزش و پرورش در پیوند با خشم و پتانسیل این عرصه در سایر کشورها 
داري را در دست ي رسوایی و براندازي سرمایهبخش مهمی از مبارزه برا

مان را از ایران تا مصر و تونس و فلسطین، تا مبارزهگیِهما پیوست. دارد
اش روز تصور تغییر در این نظام و نهاد آموزشی. بینیملندن و واشنگتن می

.کنیمبراي تحقق این تصور تالش میما شود و تر میبه روز مادي
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:سم و کنترل معلمان، دانش آموزان و یادگیرينئولیبرالی

گوییسازي و مسئولیت پاسخ، استانداردارتقاي استانداردها
)David Hursh(دیوید هرش

لفا.ن: برگردانِ

اي به ابزاري از عصر ریگان، آموزش در ایاالت متحده به صورت فزاینده. 1
در بازارهاي ) 3(ی هاي چندملیتشرکتبراي پاسخ به نیازهاي رقابتیِ
این تغییر شکل با طرح یک ملت در . جهانی تغییر شکل داده است

هاي مقامات عالی آموزشی در آییمعرض خطر شروع و با گردهم
هاي آزمونادامه پیدا کرد، و با بسط دادنIBMِهاي مرکزيِ ساختمان

گیريِگویی آموزشی منجر به شکلاستاندارد شده و تقاضا براي پاسخ
هاي آموزش در قالبی جدید شد، قالبی که اکنون از سیاستيمقوله

هاي دولت و شرکتيکند و به وسیلهی حمایت میتنئولیبرالیس
- در این مقاله من تحلیلی فوکویی. چندملیتی ارتقا داده شده است

نئولیبرالی بر آموزش، و هاي اقتصاديِسیاستمارکسیستی از تاثیرات
.دهمآموزان ارایه میو دانشمعلمان گیِهزند

در بخش اول، بر ظهور اقتصاد نئولیبرالی و منطق ابزارگرایی و کاهش . 2
خدمات دولتی و تعریفی دوباره از فردیت به عنوان انسانی خرد ورز، 

، )1994پیترز، (تواند در بازار رقابت کندجو که میمنفعت طلب و رقابت
صدوپنجاه سال قبل کس بیش از یکگونه که مارهمان. تمرکز خواهم کرد

داري، افراد تنها بر مبناي سرمایهيسلطهکرده بود، تحتبینیپیش
گذاري کننده ارزشتولیدکننده یا مصرفشان به عنوانِمشارکت اقتصادي

بین هر "داري سرمایه: گونه که مارکس و انگلس نوشتندشوند یا همانمی
نقديِآشکار، پرداختشخصیِنفعتدیگر پیوندي جز مانسان و انسانِ

ها به انسانيهمه"، "گذاردخودخواهانه باقی نمیعاطفه، و محاسباتبی
مارکس و انگلس، . ("کنندجایگاه کارگرانی مزد بگیر تنزل پیدا می

)24، ص 1952

که این: پردازمسپس به بررسی پیامدهاي این امر بر امر آموزش می. 3
آموزان، معلمان شود، چگونه دانشتنظیم و کنترل میچگونه امر آموزش 

. شودشوند، و به چه نوع تفکر و دانشی بها داده میو مدارس ارزیابی می
مداران به ویژه در این مورد بحث خواهم کرد که علی رغم تاکید سیاست

افراد، در شخصیِگیِهدخالت دولت در زندکار مبنی بر عدمِمحافظه

حاضر دولت با به در حالِ. قضیه اتفاق افتاده استاینحقیقت عکسِ
سی و رِاي مانند حسابهاي فنیشیوهيمتخصصان به وسیلهکارگیريِ

11صکاران،بري و هم(دهددور دخالت خود را انجام میبازرسی، از راه .(
این ) هامردان و شرکتعمدتا متشکل از دولت(آموزشیگذارانِسیاست

پاسخها و مسئولیتضاي خود براي استانداردها، آزموندخالت را در تقا
.کنندگویی منعکس می

هاي ایالت استانداردها را در درس49وزارت آموزش و پرورش در . 4
هایی با استانداردهاي بسیار ها، آزمونمختلف مشخص کرده و اکثر ایالت

ي ارتقا از یک ها براهایی که گذراندن آنآزمون: اندباال را به کار گرفته
تحمیل . کالس به کالس باالتر یا ارتقا از سطح دبیرستان، اجباري است

ها، آموزش و پرورش و مدیران مناطق مختلف را این استانداردها و آزمون
آموزان و معلمان قادر به بررسی و ارزیابی این امر کرده است که آیا دانش

بر همین اساس، . اند یا نهخود را با استانداردهاي مورد نیاز تطابق داده
ها وادار به آموزان شان در آزمونمعلمان براي باال بردن نمرات دانش

شوند که منجر به یادگیري و تدریسی پست و می"تدریس در راه آزمون"
.ساده می شود
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حقوق شخصی و حمله به خدمات دولتیظهور نئولیبرالیسم، زوالِ
، هرش 1999پرنتی (و دیگران) 2000هرش، (گونه که منهمان. 5

نئولیبرالیسم تا حدودي یک ایم، ظهورِدر جاي دیگري شرح داده) 2000
ي سختی بود که در جهت افزایش حقوقِسیاسی و متحد به مبارزهپاسخِ

کاري و شخصی بعد از جنگ جهانی دوم شروع شده بود و با انتخاب 
ها و دیگر رنگینآمریکاییها ودر آن زمان، آفریقایی. ریگان پایان یافت

کردند، از پوستان براي حق راي، آموزش برابر و حقوق رفاهی مبارزه می
جویان براي کار، دانشبرابر در خانه و محلِدیگر زنان براي حقوقِطرف
برخوردها و کارگران براي سال انگاشته شدنشان در نوعِآزاد و بزرگبیانِ

.جنگیدنداي باالتر میمزدهکار و دستحفاظت در محلِ

ها در ایاالت متحده و دیگر کشورهاي ها و حکومتدر پاسخ، شرکت. 6
حقوقِها کاهشِاند که هدف آنهایی را توسعه دادهصنعتی سیاست

هاشخصی و قدرت کارگران و افزایش رشد اقتصادي و سودآوري شرکت
الی از نئولیبرهاي اقتصاديِسیاست. است) هاي چند ملیتیشرکت(

هاي اقتصادي کینزي و نگرانی در جهت رفاه اجتماعیِ عمومی سیاست
هاي نئولیبرالی بر این موارد، سیاستبه جايِ. کنندمتفاوت رفتار می

اقتصاد از نظارت دولت، آزادي تجارت، برچیدن بخش دولتیسازيِخارج"
اد بر و برتري بخش مالی اقتص) از قبیل آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی(

"تاکید می کنند) به ویژه در ایاالت متحده(هاي بازرگانی و تولیدبخش
تسلط آمریکا است، و صندوق جهانی، که تحتبانک). 1996ویالس،(

هاي اقتصادياند که سیاستهاي جهان خواستهپول از دولتالمللیِبین
ي اقتصادي و حقوق مالکیت را بر رفاهاي را پیش ببرند که توسعه

با چنین نگرشی مدارس بر . دهنداجتماعی و حقوق شخصی ترجیح می
شان شهروندان آموزش شوند که آیا دانش آموزاناین اساس ارزیابی نمی

ي آزادي هستند یا نه، بلکه بر این اساس که آیا کارگران مولددیده
.شونداند یا نه، ارزیابی میاي شدهاقتصادي

نئولیبرالی چنان در فضاي عمومی غالب شده اقتصاد سیاسیِگفتمانِ. 7
زنند را جایگزین فریاد میاست که صداهایی که براي مفاهیم اجتماعیِ
گیريِگی نه در اندازههزندساکت کرده است، صداهایی که بر کیفیت

اجتماعی کاالهاي مادي بلکه در محیط، فرهنگ، بهداشت و خدمات
فقر، : مردن براي توسعه"د به براي مثال رجوع شو(کنندتاکید می

"2000-فقر، نابرابري و بهداشت "و "2000-نابرابري و بهداشت فقرا
هاي نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین سیاستيبراي تحلیل رابطه

ي در نتیجه). سیستم بهداشت عمومی جهانیپول و فروپاشیِالمللیِبین
هي جهانی زندا در یک جامعهچنین فضایی، بسیاري به این نظریه که م

ناپذیر هستند، نئولیبرالی اجتنابهاي اقتصاديِکنیم که سیاستگی می

ها به عنوان اموري ي کامل از پیش فرضیک مجموعه.اندتن در داده
ي حداکثري و بنابراین بهره که توسعهمثال این: اندبدیهی تحمیل شده

ها هستند و یا نیروهاي نساناعمال اوري و رقابت تنها اهداف نهاییِ
فرض که اساسِیا دوباره این پیش. مقاومت هستنداقتصادي غیر قابلِ

بنیادي بین امور یک جداییِ: هاي اقتصادي استفرضي پیشهمه
اند و به جامعهاقتصادي و امور اجتماعی که آن را به یک طرف رانده

منظور مقابله با به)31ص،1998بوردیو،(.شناسان واگذار کرده اند
شود که ما یک استیالي گفتمان نئولیبرالی، بوردیو عمیقا خواستار آن می

سیاستي تاثیرات مادي و گفتمانِتحلیل کمی و کیفی از هر دو مقوله
مارکس و فوکو هایی که به بینشِهاي نئولیبرالی انجام دهیم، تحلیل

ي تجربی ین مشاهدهچند"کند که نهاد میاو پیش. نیازمند خواهند بود
توانند استفاده وجود دارند که به منظور مقابله با این گفتمان می

که چه مقدار این سیاست یا آن سیاست در از قبیل این) 31ص("شوند
هاي از دست رفته، رنج، بیماري الکلیسم، اعتیاد به دراز مدت در شغل

زهایی که از چی: گی و غیره هزینه خواهند بردهمواد مخدر، خشونت خان
) 41ص(اند؟چنین از لحاظ بدبختی نیز چنینلحاظ پول هزینه دارند، هم

چنین فالکتی را چنان به تصویر "1999-وزن جهان"بوردیو، در کتاب 
کارگران و مهاجران را نشان » سباستیو سالگو«هاي کشد که عکسمی
والدین، هاي نئولیبرالی بر اغلبي سیاستفالکتی که به واسطه;دهندمی

.جهان تاثیر گذاشته استآموزانِکودکان، کارگران و دانش

) 2000( "فضاهاي امید"هاروي در کتاب منتقدان بسیاري از جمله. 8
هاي نئولیبرالی به اختصار اي را در مورد تاثیرات سیاستاطالعات کمیتی

ملل هاروي، با استفاده از اطالعات گردآوري شده توسط سازمان. اندآورده
دهد آمریکا نشان می) Federal Reserve Bank(و بانک فدرال رزرو

او هم. که نابرابري اقتصادي در ایاالت متحده و جهان افزایش یافته است
هایی تنها آور و پرداختشرایط کاري رقت- چنین شرایط مادي کارگران 

کند که به میزان حداقل شرایط زنده ماندن را خاطر نشان می
آکنده از خشم اخالقی نسبت به آن بود و هنوز هم وجود "فستمانی"

) .44،ص 2000هاروي، ( دارند

گونه که در باال نیز ذکر شد، ما نه تنها به بررسی شرایط اما همان. 9
نیز "تولید و چرخش گفتمان لیبرالی"مادي بلکه به بررسی روند 

خاطر نشان میچنان که همین مولف). 3،ص 1998بوردیو، (نیازمندیم
شنویم و این طول روز این گفتمان را میما در همه جا و در تمامِکند که

گفتمانی که . کندغالب میهمان چیزي است که آن را تبدیل به گفتمانِ
هیچ دیدگاه مخالفی ندارد و موفق شده خود را به عنوان گفتمانی بی

جانبه است که این همه ي این حضورِدر نتیجه. بدیل و بدیهی عرضه کند
ي یک کار تلقینیِ این امر نتیجه. گفتمان بدیهی و مسلم تصور می شود
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نگاران و شهروندان عادي به نمادین است که در آن از یک طرف روزنامه
ترین جنبه است، دیگر که مهمصورت منفعل شرکت دارند و از طرف

فعال مشارکت دارندتعدادي اندیشمند به صورت.

ارتباط آن با مارکس و انگلس: برالیسمنئولی
هسازي و سیاست اقتصادي نئولیبرالی تازجهانیدر حالی که گفتمانِ. 10

جهان و کاالسازيِ کارگران اقتصاد در همه جايِيگی دارند، توسعه
مارکس و انگلس ،صدوپنجاه سال قبلبیش از یک. مفاهیمی تازه نیستند

اظهار نظر "مانیفست حزب کمونیست"ر هایی ددر مورد چنین توسعه
چه را که ما امروزه به عنوان آن:کندگونه که هاروي ذکر میهمان. کردند

اي دیگر براي مدت زمانی نامیم به همین شکل یا گونهمی"سازيجهانی"
این . یا حتا قبل از آن، وجود داشته است1492طوالنی، حداقل از سال 

اش به طور مشابهی در بین بسیاري از سیاسی-اقتصاديپدیده و عواقبِ
اند و در اند که مارکس و انگلس از آن جمله بودهافراد محل منازعه بوده

یک تحلیل جامع و مهیج از آن ارایه داده"مانیفست حزب کمونیست"
هاي زیادي از که قسمتبا وجود این)21، ص 2000هاروي، .(اند
ناقصی از جهان سواي ي فهمِدهندهاند یا نشان کهنه شده"مانیفست"

حاضر حالِهاي زیادي از آن با مباحثباشند، اما قسمتاروپا و آمریکا می
سازيِ کنونی را به براي مثال مارکس و انگلس جهانی. مرتبط هستند

ي دایم در توسعهدر حالِنیاز به یک بازارِ:انددرستی چنین تشریح کرده
این بازار باید در همه جا . کندا دنبال میجهان بورژواها رهمه جايِ

از طریق استثمارِزيبورژوا. مستقر شود و در همه جا پیوند برقرار کند
وطنی -جهانبازارهاي جهانی به تولید و مصرف در هر کشوري خاصیت

از بین اند یا در حالِقدیمی یا از بین رفتهي صنایعِهمه... داده است
. شوندجدید جایگزین میصنایعِيع به وسیلهاین صنای. رفتن هستند

گی براي همههي مرگ یا زندجدیدي که به وجود آمدنشان مسالهصنایعِ
شود، صنایعی که از مواد خام بومی استفاده نمیهاي متمدن میملتي

شوند و ترین مناطق آورده میکنند بلکه مواد خامشان از دوردست
جهان استفاده میر که در همه جايِمحصوالتشان نه تنها در یک کشو

شدند، نیازهاي قبلی که توسط تولیدات کشور برآورده میبه جايِ. شوند
ي آورند که برآورده شدنشان به وسیلهنیازهاي جدیدي سر بر می

به جايِ. شونددوردست تولید میهايِمحصوالتی است که در سرزمین
ها ي جهتداد و ستد در همهملی و محلی، ما شاهدجدایی و خودکفاییِ

مارکس و انگلس، .(هاي جهان هستیمملتجهانیِمتقابلِگیِهو وابست
دکتر، "جهانی بر کارگر اعم از داريِتاثیر سرمایه)46-7، صص 1952

به درستی توسط مارکس و انگلس "وکیل، کشیش، شاعر، و یا دانشمند
اي مبادلها به ارزشِفردي رسازي ارزشِاین جهانی: گویی شده استپیش

نامعقول هاي بطالن ناپذیرِ کلی یک آزاديِآزاديتبدیل کرده و به جايِ

هیعلي"آتن"آموزدانشوجودانش2000ازشیبتظاهرات
انیجوشدانبایگهبستهمدروپرورشوآموزشدر اصالحات

2010دسامبر،ییایتانیبر
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مارکس و انگلس، ص ). (تجارت آزاد(آزادي تجارت: جایگزین کرده است
به هر کسی غیر از "کارگر"روشن است که براي مارکس و انگلس )44

شد که این اطالق میداران هاي چند ملیتی یا سرمایهشرکتدارانِسهام
سازي در هر شغلی که هستند تنزل داده شدهجهانیکارگران در فرایند

ي نئولیبرالیسم یاد تحت سلطهفردیتعالوه بر این، پیترز از مصیبت. اند
، ص 1994پیترز، . (هر فرد آزاد است، آزاد براي رقابت در بازار: کندمی
66(

مورد کااليِنه تنها کارگران تا سطحِنویسند که مارکس و انگلس می. 11
کنند بلکه چنین فرایندهایی کارگرانی را خلق میمبادله تنزل پیدا می

نویسد هاروي می. هاي خالقیت خودشان بیگانه هستندکند که از توانایی
هاي شوند چرا که تواناییبدون شک از کارشان بیگانه می"کارگران"که 

. کندداران اختصاص پیدا میمصرفی به سرمایهشان مانند کاالهايخالقانه
کارگران به طور مداوم براي تطابق با نیازهاي تکنولوژیکی وادار به پیدا 

خود و نیروي کارِمهارتمهارت و افزایشِمهارت، از دست دادنِکردنِ
می"عادت کردن به وظایف محولهپذیري در جهتفرهنگ"نیز 
)105، ص 2000هاروي، .(شوند

کارگرانِي آموزش این امر منجر به تمرکز بر تولیددر زمینه. 12
هاي تازه باشند ي مهارتشود که قادر به سازگاري و توسعهکارآمدي می

گونه که هاروي همان. کاال کار کنندو بتوانند در جهت اهداف صاحبانِ
و دیده آموزشداري نیاز به کارگرانِاز یک طرف سرمایه"کندذکر می
دیگر این نظریه را که کارگران باید داراي پذیر دارد و از طرفانعطاف

کارگران امري در حالی که آموزشِ. کندخاص خود باشند رد میتفکرِ
تواند آن نوعی باشد که در رود اما این نوع آموزش نمیمهم به شمار می

)103،ص 2000هاروي،.("آزاد مجاز استآن تفکرِ

گوییها و پاسخاستانداردها، آزموننِآموزش و باالرفت
منجر به دخالت در سازيِهاي نئولیبرالیِ جهانیاستیالي سیاست. 13

اَش در اقتصاد شده مشارکتتعریفی دوباره از آموزش برحسب میزانِ
موارد تبدیل به آموزش در اکثرِ":گویدگونه که بلک مور میهمان. است

به (به آموزش هم به عنوان مشکل. تاقتصاد ملی شده اسبازوي سیاسیِ
و هم به عنوان ) چندمهارتیپذیرِي عدم پرورش نیروي کار انعطافواسطه
) صادرات ملییک درآمدها و به وجود آوردنِبا باال بردن مهارت(راه حل

گونه که یک همان). 134، ص2000بلک مور، ("شودنگریسته می
چه را که ما در آن"است که اقتصاددان در همین زمینه اظهار داشته

ش هستیم این است که تا چه حد آموزشاَگیريآموزش به دنبال اندازه
پویگرس، ("باشندهاي مدارس متناسب با نیازهاي تولیدي و بازار کار می

)84، ص 2000

و متحدانشان در دولت همیشه تالش ) چند ملیتی(هايرهبري شرکت. 14
اي شکل دهند که متناسب با به گونهاند که محتواي آموزشی راکرده

، فردریک وینسلو 1900هاي ابتدایی در دهه. نیازهاي بازار باشد
، این ایده را گسترش داد که کارآمديِ علمی "وريمتخصص بهره"تیلور

نویسان درسی و سیاستبرنامه. وريِ کارگر استراهی براي افزایش بهره
را به عنوان راهی براي بهبود بهرههاي اصول تیلور آموزشی تکنیکگذارانِ

دیوید انسیدن، یک مأمور ایالتی . پذیرفتنداآموزشی سریعوري در تولید
قدرتمند در ایالت ماساچوست در اوایل قرن عقیده داشت که مدارس باید با 

در نیروي "شانسرنوشت محتمل"آموزان براي جداسازي و آموزش دانش
کاراییِ . ر جهت مؤثرتر کار کردن، کمک کنندممکن به اقتصاد دکار، تا حد

ي خود کرد که به نوبهگیريِ سلسله مراتبی تأکید میآموزشی بر امر تصمیم
ي درسی و آموزش و پرورش شامل اندیشیدن به اهداف آموزشی، برنامه

یک مورخ، . شدتوسط متخصصان و اجراي این تصمیمات توسط معلمان می
کردنِابزاري براي اجتماعی"مدارس به عنوان نویسد که بهفونز ولو، می

سیاسی اجتماعی ها و راهی براي ارتقاي ثباتکارگرها براي کارخانه
.نگریسته شده است"

ها، دولت و کاري بین شرکتالبته، در اقتصاد نئولیبرالیِ پسافوردي، هم. 15
، مارشال اسمیت 1995براي مثال در سال . تر شده استآموزش محکم

هاي در چالش"معاون وزیر آموزش خواستار آن شد که مدارس باید از پسِ 
در . برآیند"المللی و محل کار در حال دگرگونیهاي بینتغییر رقابتحالِ
آیی در ساختمان مرکزي شرکت داران ملی یک گردهم، فرمان1996بهار 

لویس یک اعالمیه که با راهنمایی . برگزار کردندIBMعظیم چند ملیتی 
ما معتقدیم که تالش در جهت تعیین : گرستنر منتشر شد بیان داشت که

آموزان در محور براي دانش- واضح، عمومی و جامعهاستانداردهاي آموزشیِ
کرد دانشعملیک منطقه یا یک ایالت قدمی ضروري جهت بهبودمدارسِ

قول در کنیم که اگر تکنولوژي به درستی و معما اذعان می. آموزان است
کرد دانشتواند باعث افزایش عملي درسی به کار گرفته شود، میبرنامه

رقابتی در محل کار را تضمین یک فضايِآموزان شود و به وجود آمدنِ
دارِ خصوصی، از هاي سهاممردان و گروهدولت).1996ي آموزشی،هفته(کند

تی خود را بر هاي اصالحاقبیل مرکز عمومی براي آموزش و اقتصاد، تالش
آموزان در جهت تبدیل آنان به هاي دانشي دانش، مهارت و دیدگاهتوسعه

.اندکارگران مولد، متمرکز ساخته

دوباره در ساختمان مرکزي 1999آییِ آموزشی در پاییز دومین گردهم. 16
و تحت نظارت گرستنر برگزار شد و این نشست خواستار اصالحاتی شد که 

هاي چندملیتی انتظارات شرکتبرآورده کردنِدر مسیرِمشخصا مدارس را
هر ایالت آزمون"این نشست هم چنین خواستار آن شد که . دادقرار می

و "شدند بپذیرندهاي استاندارد شده پشتیبانی میهایی را که توسط تست
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آموزان، براي دانش"آمدپاداش و پی"ها را در جهت تعیین یک سیستم آن
چنین هم) 3ص- 2000/1999ماینر،(.دارس به کار گیرندمعلمان و م

سازمان پیمان ملی تجارت به وضوح دستور کار استانداردها، ارزیابی و پاسخ
محور –استاندارد ي اصالحیِیک برنامه: گویی را به این صورت بیان داشت

کردي و محتوایی، تنظیمِاستانداردهاي عمل: باید شامل این موارد باشد
آموزان را دانشهایی که پیشرفتیندهاي مدارس با استانداردها، ارزیابیفرا

کنند، اطالعاتی در مورد گیري میبر اساس سطوح مهارت جهانی اندازه
.گویی در برابر نتایجآموزان و پاسخمدارس و دانش

هاي مختلف در حال تدوین استانداردهاي درسی در نتیجه ایالت. 17
هاي استاندارد شدهد و سپس این استانداردها را با آزموناي می باشنمنطقه

اند اي ناقص انجام دادهاگر چه این کار را به گونه(دهندي ایالتی تطبیق می
آموزان را بر مبناي استانداردها ارزیابی میها به ندرت دانشکه آزمون

يهاي به وسیلهاي استاندارد شده به طور فزایندهنمرات آزمون). کنند
ي آموزان باید از یک مرتبهمدارس منطقه براي تعیین اینکه آیا دانش

آموزش یا دبیرستان به سطح باالتر ارتقا پیدا کند یا نه، به کار گرفته شده
ها مانند فلوریدا و نیویورك با استفاده از نتایج عالوه بر این، بعضی ایالت. اند

بندي ناطق آموزشی را درجهها در پی آن هستند که مدارس و ماین آزمون
هایی که و آن"تشویق"کرده و مدارس و معلمانی که نتایج باالیی دارند را 

ها به جز یکی، ي ایالتتا به امروز، همه. کنند"هیتنب"نتایج پایینی دارند را 
هاي استاندارد شده را طی آزمونمسیر تعیین استانداردها و اجرایی کردنِ

.کرده اند
گویی براي دانشها و پاسخدر جهت اعمال استانداردها، ارزیابیتالش . 18

نیل درکتابِمک. آموزان و معلمان نتایج مخربی به همراه داشته است
هاي استاندارد هاي آموزشی آزمونهزینه: تناقضات در اصالح مدارس"

استاندارد سازي باعث کاهش کمیت و "کند که گیري می، نتیجه"شده
. "شودشود که در مدارس یاد داده یا یاد گرفته میي میکیفیت آن چیز

شود چرا عدالتی میسازي موجد بیدر دراز مدت، استاندارد"عالوه بر این 
ي اقلیت یا که باعث افزایش فاصله بین کیفیت آموزش براي جوانان طبقه

2000ماك نیل("شودمند میي فقیر در مقابل جوانان متمول و بهرهطبقه
اي استانداردسازيتحقیق وي نشان داد که موارد زیر از بطن چنین).3ص

که معلمان با اکراه در ) جعلی(درآورديمني درسیِبرنامه: اندبیرون آمده
ها بتوانند خود را با دانشی کنند تا آنآموزان معرفی میشان به دانشکالس

ین اصالحاتی، چنتحت. هاي مرکزي نیاز دارند، تطبیق دهندکه در آزمون
هاي بستهروشنفکرانه تبدیل به توزیع کردنِتدریس از یک فعالیتعملِ

و . اندباالتر بوروکراسی فرستاده شدهاي شده است که از یک سطحِاطالعاتی
کالس و به عنوان کننده در گفتمانِمشارکتآموزان به عنوانِدانشنقشِ

شان را به گیهیات زندهاي شخصی و تجربموجودات متفکري که داستان
پوشش "سکوت یا محدود به اند، تبدیل به گفتمانِدرس آوردهکالسِ

ش نیز توسط اَپیشرويي کلی شده است که آهنگیک برنامه"دادن
2006مک نیت،.(ي مدارس یکسان استمنطقه تعیین شده و براي همه

).4ص

نظارترسی ومعلمان از طریق حسابگیِهدولت در زنددخالت
آموزان و معلمان دانشگیِهاي در زندي گذشته دولت به گونهدر دهه. 19

معلمان به طور . سابقه بوده استتاریخ بیدخالت کرده است که در طولِ
شوند که تمرکز خود اي و مدارس وادار میمنطقهاي توسط مدیرانِفزاینده

. آزمون معطوف کنندرا به جاي تدریس براي فهماندن بر باال بردن نمرات 
، معلمان دبیرستان گزارش می)در نیویورك(ي روچستردر مدارس منطقه

. اند که مطابق با آزمون تدریس کنندها تحت فشار قرار گرفتهکنند که آن
ي مرکزي دروس و حل مسایلی را معلمان ریاضی کالس ششم، از اداره

دانشسازيِجهت آمادهمدرسه کنند که باید سه روز از پنج روزِدریافت می
. ها را مورد استفاده قرار دهندآموزان براي آزمون ریاضی استاندارد شده، آن

کالس ها باید بیش از یک ماه از وقتکنند که آنمعلمان ابتدایی اظهار می
آموزان براي آزمون هنرهاي زبان انگلیسی، سازيِ دانشرا جهت آماده

ذف بقیه موضوعات درسی به جز اختصاص دهند که این امر ملزوم ح
آموزان در سالن مدارس در ماساچوست، نمرات دانش. هنرهاي زبان است

شوند، در سراسرِاتاق معلمان در معرض نمایش گذاشته میدر جلوي درِ
کشور مهارت معلمان از آنان گرفته شده است چرا که وادار به اجراي برنامه

.دوین شده استاند که توسط دیگران تاي شدهي درسی

کارانِچگونه است که محافظه: بنابراین، پرسش این است که. 20
گیِهدولت در زنداجتماعی که به طور سنتی ظاهرا خواستار دخالت کمترِ

کنترل دولت بر معلمان "مردمدولت از سرِدست برداشتنِ"شدند، افراد می
ه این معما، بري، اسبرن به منظور پاسخ باند؟و دانش آموزان را افزایش داده

لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و : فوکو و منطق سیاسی"شان بر و رز در مقدمه
هاي سازماندر حال تغییرِبه خوبی نقشِ) 1995("عقالنیت دولت

مانند کنفرانس ملی (و نیمه دولتی) مانند وزارت آموزش و پرورش(دولتی
نئولیبرالیسم به : نویسند کهکاران میبري و هم. اندرا شرح داده) آموزش

گی هدر زند"دخالت دولت"ي شندهطور متناقضی در کنار انتقاد از نتایج کُ
هاي سازمانی و ي وجود به وجود آمدن و به کارگیريِ شکلافراد، با همه

اي را سبب شده است که به منظور گسترش یک نوع آزاديِهاي فنیروش
هاي استقالل، انتخاب و تعهد شکلاند که ممکن است در اقتصادي الزم

وزارت آموزش و پرورش ).10صبري و همکاران،(شخصی تبلور پیدا کند
بري . کندها دخالت میآنگی معلمان و مربیانِهاي در زندبه طور فزاینده

) تنظیم(هیِدسامان"حسابرسی و نظارت"ها از طریق نویسد که آنمی
هی از طریق دسامان).ص11ي و همکارانبر(گیرند معلمان را بر عهده می
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هایی که گیريها و اندازهها، آزمونابزارهاي تکنیکی مانند استاندارد
هاي اتصال هدایت به سمت روابط خاص با موضوعات مورد عالقهتکنیک"

اي کارآمد و تحقیقات در مورد اتصال دوباره به شیوه"و نیز "ي حکومت
برنامه در "هاي با استراتژي) در مدارس("یمولکولسطحِ"تمرین قدرت در 

همچنین در ). 13صکاران،بري و هم(انداز آن جمله"پارچهیکسطحِ
هاي اجرایی سازمان آموزش و پرورش هاي استاندارد شده و استانداردآزمون

دولتی در پی آن هستند که شکلمقامات:این امر منعکس شده است که
گیرند که با داشتن یک فاصله از جامعه بر آن هایی از تخصص را به کار

سرکوب یا دخالت متوسل هاي مستقیمِکه به شکلنظارت کنند، بی آن
نشینی در مقابل از این نظر، نئولیبرالیسم کمتر از آن که نوعی عقب. شوند

"هایی از تخصص ها و شکلدولتی باشد، نوعی رونوشت از تکنیک"دخالت
سازمان).4بري و همکاران،ص(ولت مورد نیاز استاست که براي اعمال د

هاي دولتی و نیمه دولتی تالش کنند تسلط خود را نگه دارند اما به جاي 
این که دقیقا آن چه باید انجام شود را مشخص کنند، نیازها و استانداردها 

رسند و کنند که منطقی و غیر قابل بحث به نظر میچنان معرفی میرا آن
ها در نظر میي محدودي را براي آناجرایی نیز گسترهيدر مرحله

اجتماع، از جمله معلمان، به اشتباه شود که بازیگرانِاین امر باعث می.گیرند
مؤسسات "نویسد،گونه که رز میهمان. کننداحساس آزادي و انتخاب می

این بازیگران را به "کنند و از یک حد فاصل حکومت می"سیاسی رسمی 
کند افرادي که داراي مسئولیت، استقالل و انتخاب هستند درك میعنوان 

ها اعمال ها، بر آنگیري از آزادي آنهی و بهرهدکند با شکلو تالش می
).53- 54، ص1995رز،. ("نفوذ کند

ها و پاسخها، ارزیابیهاي نئولیبرالی با استفاده از استاندارددولت. 21
به ) مدرسان(از تفکر خاص در مربیان گویی در پی آن هستند که نوعی

کاري براي وجود آورند، آن نوع تفکري که در آن آموزش به عنوان راه
آموزش از . کنداقتصادي عمل میافراد براي تبدیل آنان به مولدانِتربیت
نقش در شکلداشتنِجهتمدار و شناسی، اخالقدان، زیبانهی شهرود

که هدف این است که آن نوع دانشی ارتقا یابد سیاسی دیگر ارزشی ندارد، بل
کند که آموزانی تربیت میاقتصادي مشارکت دارد و دانشوريِکه در بهره

سیاست "بندي آورده است که بلک مور براي جمع. مولد و مطیع هستند
داد و نتیجه تغییر آموزشی به برونیندآداد و فرآموزشی از توجه به درون

شغلی، از ارزشِندیشی به مقوالتي آزاداَیعنی از مقولهپیدا کرده است؛ 
هاي موفقیت آن از لحاظ گیريابزاريِ آن و از اندازهآموزش به ارزشِدرونیِ

)34ص،2000("هاي کمیگیريکیفی به اندازه

گو کردنِنئولیبرالیسم و حرکت به سمت پاسخباید در مقابلِ. 22
هاي استاندارد شده، انتقاد و اي آزموندانش آموزان و معلمان در راست

"در برابر استبداد بازار: کارهاي مقاومت"بوردیو در کتابِ. مقاومت کرد

کند که در مقابل منطق نئولیبرالیستی مقاومت ما را تشویق می) 1998(
شنویم و این روز این گفتمان را میجا و در تمام طولِما در همه:کنیم

گفتمانی که . کندغالب میرا تبدیل به گفتمانِهمان چیزي است که آن 
بدیل هیچ دیدگاه مخالفی ندارد و موفق شده خود را به عنوان گفتمانی بی

جانبه است که این گفتمان همهاین حضورِيدر نتیجه. و بدیهی عرضه کند
نمادین است ي یک کار تلقینیِاین امر نتیجه. شودبدیهی و مسلم تصور می

نگاران و شهروندان عادي به صورت منفعل ز یک طرف روزنامهکه در آن ا
مند ترین جنبه است، تعدادي اندیشدیگر که مهمشرکت دارند و از طرف

گزینی براي کند که جايبوردیو یادآوري می.فعال مشارکت دارندبه صورت
محتمل و سیستمِي نئولیبرالیستی وجود دارد و باید از جهانِاندیشه
اقتصادياي دفاع کنیم که در آن بر چیزي بیشتر از کارآمديِیآموزش

.شودتأکید می
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داري و آموزش در کمونیسمهآموزش در سرمای
با رفیق امیر حسن پوري رادیکالمصاحبه

کار "پورحسندکتر امیر"
سیاسی خود را در دوران 
دبیرستان در مهاباد شروع کرد و 

1340دانشجویی دهه در جنبش
او به . کرددر تهران فعالیت می

دنبال آشنایی با مارکسیسم
هنگام تحصیل در دانشگاه 
تهران و دانشسراي عالی، به 

اقتصادي کردستان و تحوالت –تحقیق وسیعی راجع به تاریخ اجتماعی 
در اوج شکوفایی . ي طبقاتی دست زدفرماسیون فئودالیسم و مبارزه

در آمریکا و فرانسه بود و با مبارزات انقالبی این دو کشور 1968انقالبی 
کنفدراسیون جهانی محصلین و "به 1972بعد از . از نزدیک آشنا شد
جنگ پیوست و در جریان شرکت در مبارزات ضد"دانشجویان ایرانی

هاي اجتماعی در آمریکا، به آزمودن انشعاب بزرگ ویتنام و دیگر جنبش
المللی کمونیستی و انقالب فرهنگی پرولتاریایی در چین و در جنبش بین

بعد از انقالب، . کمونیستی پرداختي پاگرفتن جنبش نوینپروسه
هاي اخیر بیشتر در کردستان به فعالیت سیاسی مشغول بود و در سال

نپال و کوبا ي انقالب به کشورهاي خاورمیانه،براي آشنایی با تجربه
هاي کانادا به تدریس و ي گذشته در دانشگاهدر دو دهه. مسافرت کرد
ها و ارتباط جمعی رمیانه، رسانههاي اجتماعی خاوي جنبشتحقیق درباره

.و مسائل تئوري و متدولوژي مشغول بوده است

تعلیم ـ بحث خودمان را با بررسی کلی چهارچوب تاریخی آموزش: رادیکال
و این که . کنیمداري و سوسیالیستی آغاز میدر دو نظام سرمایهـ و تربیت

چرا آموزش در سوسیالیسم تا این حد مهم است؟
هم سوسیالیسم نقش مهمی در هم درسرمایه داري وش و پرورشآموز

ي تولید و بازتولید اجتماعی دارد اما خصلت و نقش آن در پروسه
سوسیالیسم، که دوران طوالنی گذار به کمونیسم است، با سرمایه داري 

بررسی و تحلیل درست از آموزش، چه در .  کندفرق اساسی پیدا می
سیالیسم، بدون در نظر گرفتن جایگاه آن در شیوهسرمایه داري چه در سو

.ي انقالب میسر نیستي تولید و پروسه
تفاوت آموزش در این دو نظام قبل از هر چیز به این واقعیت بر می

داري بطور خودبخودي یعنی بدون برنامهگردد که نظام اقتصادي سرمایه
آنهم در ریزي از طریق یک مرکز، یک حزب، و یک دولت شکل گرفت 

داري ابتدا به روابط سرمایه. ي فئودالیفروپاشی جامعهي طوالنیپروسه
داري تجاري در هلند و ایتالیا و پرتقال و اسپانیا و انگلستان و شکل سرمایه
داري صنعتی در انگلستان و فرانسه و آمریکا و سایر کشورها سپس سرمایه

داري به این سم به سرمایهبه خودي بودن گذار از فئودالیخود.  رشد کرد
معنی نیست که آگاهی، فکر، سیاست و مبارزه طبقاتی نقشی در این تحول 

ي زوال فئودالیسم و پیدایش سرمایه برعکس، در پروسه.  اندتاریخی نداشته
اند اما هاي اجتماعی بویژه مبارزات دهقانی نقش مهمی داشتهداري، جنبش

ي از پیش فراهم شده ي بدون برنامهداربحث بر سر این است که سرمایه
آید و فقط در رشد کرد در حالیکه کمونیسم به طور خودبخودي بوجود نمی

ي آگاهانه و با برنامه، از طریق رهبري حزب و به کارگرفتن ي مبارزهپروسه
ي طبقاتی عامل اصلی در هر دو مورد، مبارزه. ارگان دولت ساخته میشود

.این دگرگونیها است
فاوت دیگر دو نظام در این است که سرمایه داري یک فورماسیون ت

ي کار و سرمایه تعیین میاقتصادي است که خصلت  آن را رابطه- اجتماعی
آموزش و پرورش در تولید و بازتولید این نظام نقش مهمی بازي می. کند
عکس، سوسیالیسم نه یک فورماسیون مستقل بلکه دوران گذار بر. کند

معموالً.  م دورانی نسبتاً طوالنیورماسیون کمونیسم، آنهاست به ف
ي اول کمونیسم به حساب می آورند اما این به هیچ سوسیالیسم را مرحله

وجه به این معنی نیست که سوسیالیسم و کمونیسم داراي یک خصلت 
ي بی کمونیسم جامعه. شودهستند و اولی به آسانی به دومی تبدیل می

ي طبقاتی است که در آن، مانند جامعهیالیسم جامعهطبقه است اما سوس
ي بین دو طبقه در جریان داري،  تضاد کار و سرمایه و مبارزهي سرمایه

ي حاکم هستند در داران طبقهداري سرمایهاست، اما اگر در سرمایه
ي حاکم داري، طبقهدر سرمایه. ي کارگر حاکم استسوسیالیسم طبقه

ي داري و گسترش آن است، اما در سوسیالیسم طبقهنگهبان روابط سرمایه
کند و به ساختن روابط کمونیستی کارگر روابط سرمایه داري را محدود می

.پردازدمی
موزش و پرورش بخشی از توان نتیجه گرفت که آآنچه گفتم میاز 

در "روبناي جامعه است و طبق تئوري مارکسیستی زیربناي اقتصادي 
اگر چه این ادعا در رابطه با . ي روبنا استن کنندهتعیی"تحلیل نهایی

داري و فورماسیون هاي قبل از آن بطور کلی درست است اما طبق سرمایه
دید دیالکتیکی اینکه کدام یک از دو طرف تضاد نقش تعیین کننده را بر 

. دوي در حال تغییر هرعهده دارد بستگی دارد به شرایط تاریخی و رابطه
ایجاد زیربناي اقتصادي کمونیستی، روبنا تعیین کننده زیربنا ي در پروسه
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این به این معنی است که بدون داشتن رهبري یک حزب پرولتري . است
که توانایی این را داشته باشد که جامعه و تاریخ را خوب درك کند و 

گذار سوسیالیستی را با موفقیت پیش ببرد، تضادها را حل کند و دوران
از بین بردن تمایزات طبقاتی و روابط .  کندپیدا نمیکمونیسم تحقق

تولیدي متکی بر آنها و آن چهار کلیتی که مارکس گفته و حل سایر تضاد 
تضاد بین زن بخصوص تضاد کار فکري و بدنی، تضاد شهر و روستا، -- ها  

با برنامه و از طریق رهبري حزب کمونیست میسر این ها عمدتاً-- و مرد 
این ترتیب  اگر در دوران سوسیالیسم روبنا تعیین کننده به .  است

زیربناست آن وقت درك این موضوع که آموزش نقش حیاتی دارد روشن 
است که بدون توجه به این به نظر من چهارچوب کلی و تاریخی. شودمی

.رسدي درستی نمیي دیگر به نتیجهموزش و هر پدیدهآن، بررسی آ
ي ماقبل در جامعه. آورممثالهائی میبراي روشن شدن این بحث

گرفته است صورت میرسمیي غیرداري، آموزش بیشتر به شیوهسرمایه
اگر چه آموزش رسمی در مسجد و کلیسا و موسسات مذهبی دیگر و حتی، 

در گذار از .  در سطح محدودي، در مدارس غیردینی هم وجود داشته است
داري در اروپا رشد کرده بود ولی مایهروابط سرداري، فئودالیسم به سرمایه

ها هنوز دول فئودالی و استبدادي بودند و انقالب بورژوازي یکی از دولت
ها بگیرد و دولت را سیاسی را از دست فئودالکه قدرتبودهایش اینهدف

این کاري بود که انقالب در . داري بگذارددر خدمت رشد بیشتر سرمایه
در هلند کرده بود و در بقیه کشورها نیز به شیوهفرانسه کرد و قبل از آن
.هاي گوناگون تکرار شد

در روابط کمونیستی اصالً"! کمونیستی اینجوري نیستدر مورد انقالب
داري ممکن نیست بوجود بیاید این است که باید انقالبي سرمایهجامعه

تسیاسی را بگیرد و از طریق قدرسیاسی شود طبقه کارگر باید قدرت
آگاهانه است یعنی اي کامالًاین پروسه. دولتی زیربناي اقتصادي را بسازد

بدون علم و دانش و آگاهی و سازماندهی و رهبري حزبی و بدون داشتن 
دولتی که تحت رهبري حزب باشد و بدون شرکت وسیع اکثریت مردمی 

این پذیر نیست و در تمامامکانها اصالًکه در نیروي کار هستند بدون این
.  پروسه آموزش نقش حیاتی دارد

براي اینکه بقایاي فئودالیسم را از بین ) 1789(انقالب فرانسه مثالً
داري تجاري را ببرد، براي اینکه سرمایه داري را بیشتر رشد دهد، سرمایه

آوري، ماهر، متخصصین علوم و فنصنعتی بکند احتیاج به نیروي کارِ
بخشی از این پروژه، مبارزه با . غیره داشتمهندسی، پزشکی و بهداشت و 

و این از طریق جدائی .  کردانحصاري بود که کلیسا بر آموزش اعمال می
هاي آموزش ها و سنتدولت و کلیسا از جمله سکوالر کردن دانش و شیوه

کاري بود که بورژوازي فرانسه وقتی به قدرت رسید این مثالً.  انجام شد
کار دیگر هم این . ودن بقایاي فئودالیسم انجام دادبراي تثبیت خودش و زد

گانی را ایجاد کند که همه با سواد شوند در سطح بود که آموزش همه
مدرسه و گسترش نظام آموزش متوسطه و نظام آموزش عالی و حتی ارتش 

ها و مهارتآموزي و بخشی از آموزشخودش نقش مهمی داشت در سواد
به  این ترتیب آموزش نقش مهمی در . دادسرها میهایی که به سربازان و اف

. سازي بورژوازي فرانسه داشتسازي و ملتي دولتپروسه
هاي طور که گفتم هدف آموزش حل تضاددر مورد سوسیالیسم همین

داري و تضادهاي تاریخی هزاران ساله است، تضاد یا جدایی کارسرمایه
ها مستقیماًی مهم است و اینها خیلفکري و بدنی و آن چهار کلیت این

ي طبقاتی کار فکري در انحصار عدهدر جامعه. شوندمربوط به آموزش می
تضاد این دو نوع کار .  اي هست و کار بدنی هم مال اکثریت مردم است

محصول طبقاتی شدن جامعه در هزاران سال پیش است و امروز هم در 
بر.م باید این را بهم بزندسوسیالیسخدمت باز تولید نظام طبقاتی است و 

هم زدن این روابط کار مشکلی است و نیاز به علم پیشرفته، سیاست 
ي و اینها همه رابطه. درست، آگاه شدن نیروي کار و اکثریت جامعه دارد

. گرفتندادن و آموزشآموزش. خیلی نزدیکی با آموزش دارند

داري سرمایهدو نکته اینجا هست؛ همانطور که گفتی در :رادیکال
ایدئولوژي حاکم است و این ایدئولوژي باید بتواند این نظام را حفظ کند و 

باید همیشه در سطوح مختلف روابط آن را تولید و بازتولید کند و قاعدتاً
نیرو تربیت کند و یک سري نیرو هم به شکل مغزهاي این سیستم باید 

هم صادق است و این موضوع در دوران گذار سوسیالیستی. تربیت شوند
تربیت شوند که تالش کنند آن نظام و آن روابط - کادرهایی- باید مغزهایی 

این تفاوت و شکاف تاریخی کار فکري و !خب. را تولید و بازتولید کنند
دهی وقتی در سوسیالیسم هم نیاز بدنی را در این حالت چگونه توضیح می

به این امر داریم؟
ي سوسیالیستی ادامه پیدا میجامعهدراین درست است که این تضاد

اما . داري استهاي تولید و بازتولید روابط سرمایهکند و یکی از سرچشمه
در فرداي انقالب . چالش مهم این است که این تضاد حل شود

سوسیالیستی، احتیاج به همه نوع متخصص هست، آنهم متخصصینی که 
تعداد متخصصین و . آنيسرخ باشند یعنی متعهد به انقالب و ادامه

توان این سد را شکست؟  چگونه می.  معلمین کمونیست بسیار کم است
مثال در شوروي آمدند و آموزش اجباري حداقل دوساله را گذاشتند که 

سواد بودند مخصوصاًهمه درس بخوانند، چون اکثریت مردم در روسیه بی
ال بخوانند و بعداً این این اولین اقدام بود که همه دو س. در مناطق آسیایی

ابتدا در شهرها موفق شدند ولی به زودي در . را به هفت سال تغییر دادند
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روستاها هم توانستند اجرا کنند ولی خوب این یک قدم بسیار ابتدایی بود 
چون هم تضاد  کار بدنی و فکري بود و هم تضاد شهر و روستا و تضاد زن و

به کار فکري و سواد دسترسی عموالًطبقات متوسطه و باال ممثالً. مرد
هاي اولیه با وجود اینکه باعث این قدم. تر داشتند ولی بقیه نداشتندوسیع

سوادي در سطح مملکت ریشه کن بشود در عرض یک دهه بیشد که مثالً
هم در .  و آموزش در سطح دبیرستان هم گسترش زیادي پیدا بکند

زش تخصصی و عملی را  در شوروي هم در چین توانستند تا حدي آمو
دسترس کارگران و زحمتکشان قرار بدهند ولی مشکل اینجوري حل نمی 

ي متوسط و باال هاي متوسط و طبقهشد چرا که کسانی که در خانواده
ها از بین رفته بود ولی بودند، فرزندانشان با وجود اینکه قدرت طبقاتی این

شتند در مقابل بیشتر فرزندان از خانواده هایی بودند که فرهنگ و سواد دا
در . ها نبودسواد در آنکارگران و دهقانان از خانواده هایی بودند که اصالً

توان به وضوح اینجا پیوند تضاد کار فکري و بدنی را با تضاد طبقاتی می
کسانی که چنین وابستگی طبقاتی داشتند بیشتر تالش می کردند .  دید

هاي تئوریک و در سطوح باالتر آموزش تهها و در رشدانشگاهدربروند
این پروسه تغییر دادنش در شوروي خیلی مشکل بود و با اینکه . ببینند

در چین هم . هایی کردند ولی نتواستند آن تضاد را حل کنندپیشرفت
هایی که در شوروي فرهنگی از همان شیوهاینگونه بود و تا قبل از انقالب

هاي خلق دانشگاهمثالً. کردندارب استفاده میانجام شده بود و از همان تج
درست شده بود هم در چین و هم در شوروي ولی هیچ کدام از این ها 

هاي خیلی زیادي فرهنگی پیشرفتانقالب. نتوانست این تضاد را حل کند
اینکه دهقانان به شهر بروند و کسانی که در شهر در این زمینه کرد مثالً

ي کارگر نبودند به ده بیایند و از زندگی از طبقهاماًخواندند و الزدرس می
نتایج خوبی داشت ولی باز هم مقاومت زیاد ها بخشاًاین. دهقانان یاد بگیرند

فرهنگی تجربه شد این بود که آمدند راه راهی دیگر که در انقالب. بود
ان عالی را براي فرزندان کارگران و دهقانان باز کنند یا اینکه امتحآموزش

هاي تحصیلی دانشگاه را کوتاه کنند، یا تغییر کنکور را از بین ببرند، سال
آموزشی و کتب و اینکه تئوري و عمل را با هم خیلی بیشتر ادغام کنند مواد

فرهنگی که ده سال طول کارهاي زیادي کردند ولی در آنجا هم انقالب... و 
ي آن دستد و همهبه پایان رسیداريکشید با کودتاي رهروان سرمایه

بودن در انقالببودن و سرخبحث متخصص.هم از بین رفتآوردها
یعنی کسی که تخصص سطح . فرهنگی چین و در شوروي هم مطرح شد

باال دارد سیاستش چیست؟ آیا تخصصش را در خدمت از بین بردن طبقات 
موزش و دهد یا در بازتولید آن؟ به این ترتیب باید تاکید کرد که آقرار می

ي ي طبقاتی است و در همهي مبارزهپرورش خودش یک عرصه
.   فورماسیونها چنین بوده است

قبل از آن یا - فرهنگی چین گفتی که در مورد دوران انقالب: رادیکال
سعی کردند متون کالسیک را تغییر دهند، یا - نبوده یا به آن شکل نبوده

این اتفاقات که در ... انات را حذف کردند و امتحکنکور را برداشتند، یا بخشاً
میلیونی در چین جاري بود، هم زمان در اروپا و آمریکا ابعاد چند صد

کردند آموزش و پرورش آلترناتیو و جدیدي را مبارزاتی بودند که سعی می
ها، ها، آنارشیستها از چپاین. ایجاد کنند... شان و براي خود و کودکان

داري ي سرمایهبودند که در کشورهاي پیشرفته... ها و ومها و اتونهیپی
هایی مثل فرومهاي اخیر هم گروهحتی در این دهه. دست به این کار زدند

هاي آلترناتیو راه هاي زیرزمینی و کمپمدارس و دانشگاه... جهانی و 
انداختند که مدتی جلب توجه می کرد ولی به سرعت محتواي خود را از 

داري حدودي از آزادي خودت این اشاره را کردي که در سرمایه.دست داد
کند ولی حدود آن چقدر است که پذیر میوجود دارد که این کارها را امکان

چوبهارهتواند چمیداري را با چالش مواجه سازد؟ اصالًسرمایهبتواند واقعاً
هاي موجود را بشکند؟

 هاي دانشجویان در قیام... و60آري، قیام دانشجویان در سال هاي
یعنی . هایش تغییر در نظام آموزشی بودکانادا و آمریکا و اروپا، یکی از هدف

داري و آن فرمالیسمی که بود و آن مراسم چهار سال یا از چنگال سرمایه
ي ها را بهم بزنند یا رابطهاین... بیشتر درس خواندن و گرفتن لیسانس و 

ها ي بیشتري بتوانند وارد دانشگاهراتیزه کنند و عدهاستاد و دانشجو را دموک
فرهنگی چین این مبارزات خیلی تحت تاثیر انقالب. شوند و درس بخوانند

خواستند آموزش را زیر و رو کنند، در فرهنگی میاینکه در انقالب. بود
هاي مختلفی از کمونیست و آنارشیست و زنان سعی داري هم گروهسرمایه

رو بکنند ولی وارزه کردند و با اینکه نتوانستند این نظام را زیرکردند، مب
فکري بسیار مهمی آموزش کار. همیشه مقاومت میکردند و تغییراتی دادند

همیشه. آیدت استثمارگر در نمیاست و هیچوقت به تسخیر کامل طبقا
ها پیدامعلمان بسیار خوب، اساتید و محققان بسیار خوب از بین این گروه

ها آموزشی را دموکراتیزه بکنند، و بعضیکردند که نظامشدند و سعی میمی
در . شدندانقالبی آشنا میشدند و با مارکسیسم و دیگر تئوریهايانقالبی می

ها بسیار منفی بود به خصوص در کشورهاي سوسیالیستی بعضی تجربه
که نظرات اي کنترل کردند آموزش را به گونه30شوروي بعد از سال هاي 

انقالب فرهنگی در چینهاي مربوط به پوستریکی از 



١٣

این که دانشگاه و . مخالف و متنوع نباشد
مدارس دایم باید خط دولت و حزب را پیش 

کسی پیدا  میشد که متخصص یا مثالً. ببرند
شناسی، کشاورزي، ژنتیک و مارکسیست زبان

ها به عنوان اتوریته شد و اینغیره می
ها مارکسیسم توسط دولت و مدارس و دانشگاه

بایستی شدند و همه مییبه رسمیت شناخته م
یک خط . شدندتابع وي و نظرات وي می

شد و ي علمی پیدا میرسمی بر سر یک مساله
ي زیادي به این موضوع ضربه. پذیرفتندهمه در سطح کشور باید آن را می

هاداري هم از این مثالي سرمایهدر جامعه. رشد دانش و یافتن حقیقت زد
. کاري یا تلفیقی از این دوالی است یا محافظهنظرات لیبرزیاد هست مثالً

و فمینیستی بی و افکار آنارشیستی، کمونیستیولی مواضع رادیکال و انقال
کرد اگرچه همیشه هم آموزشی حضور پیدا میي نظامهمیشه در حاشیه

وضع بسیار مشکلی بود و نظام 60هاي قبل از سال.  شدسرکوب می
هاي اخیر هم خیلی سعی بود و در این سالداري هم خیلی بسته سرمایه

ي این حمله. تر کردن این نظام بروندکنند که به سوي بستهمی
آموزشی که در جریان است اصالًها و به نظامنئولیبرالیسم به دانشگاه

بخشی از این پروژه است که به هیچ وجه جایی ندهند که نظرات انقالبی 
. مطرح شوند

این است که داري نقش آموزش عمدتاًي سرمایهدر حالیکه در جامعه
ي پیشرفت علم و فن آوري به خاطر مسالهنظام را بازتولید کند، مسلماً

تولید اقتصادي و امور نظامی تعیین . تولید و نیز عالئق نظامی هم مهم است
در عین حال . اي را بخواهند پیشرفت دهندکنند که چه زمینهمی

ها، با مترقی با تحقیقات صنایع نظامی در دانشگاهدانشجویان و استادان 
هاي میلیتاریسم، با اینکه دانشگاه را در خدمت صنایع نظامی و سیاست

ها به ممکن است این مقاومت.  کنندمیلیتاریستی بگذارند مخالفت می
ي جایی نرسد ولی این مهم است که آموزش و پرورش هم یک عرصه

.مبارزه است

هاي بگو که بحث- یونان- ي هم در مورد کنفرانس آتن قدر: رادیکال
هاي آموزشی در کشورهاي سرمایهها و رفرمخوبی بر سر تغییر سیاست

. داري پیشرفته و عمدتا اروپا و آمریکا شده بود
 در کنفرانس آموزش انتقادي)Critical Education ( که در آتن برگزار

فر از اروپا و سایر کشورها در آن شرکت شد، پنلی بود که ده  یا دوازده ن
هاي آموزشی در شان و سیاستها بطور مختصر از کشورهاياین. داشتند

این بود که در تمام این کشورها میها بحث کردند که عمدتاًسطح دانشگاه
برند، دانشگاهها را باال میشهریه. خواهند نظام آموزشی را خصوصی بکنند

هایی که در شود در مقابل دانشگاهایجاد میهاي خصوصی در همه جا

موضوع . خیلی از کشورها دولتی بودند
دیگر بازنشسته کردن و اخراج اساتید 

در ها بود مثالًاز بعضی از دانشگاه
هاي وسیعی انگلستان دولت برنامه

انسانی مانند هاي علومدارد که رشته
فلسفه یا تاریخ را تعطیل کنند یا 

نند یا درهم ادغام بسیار محدود ک
یا اساتید جدیدي که استخدام . کنند

هاي علوم می کنند اولویت را به رشته
اجتماعی را خیلی - تجربی و مهندسی و پزشکی می دهد و علوم انسانی 

آمریکا، کانادا هم این در خیلی از کشورهاي دنیا مثالً. محدود کرده اند
ها این است که ي اینبرنامهکالً. شودشروع شده و در اروپا هم دنبال می

داري باشد یعنی در خدمت تولید و کار تولید سرمایهدانشگاه مستقیماً
اي رشته. هاي نظامی یا صنایع نظامیزمینههاي مختلف تولید مثالًزمینه

داري نئولیبرال، که بر دنیا مسلط است، مثل تاریخ یا فلسفه به درد سرمایه
ها را بصورت کالجکنند اینست که دانشگاهه میدر واقع کاري ک. نمی خورد
یعنی افرادي را تعلیم دهند که بوروکرات و . اي در بیاورندهاي حرفه

هاي دولتی و اداري و بوروکرات براي خدمت در زمینه. تکنوکرات باشند
آوري و هاي تولید و فنتکنوکرات هم براي کسانی که در زمینه... خدمات و 

ي سرمایههاست در کشورهاي پیشرفتهالبته مدت.  کنندمهندسی باید کار
فردي را دو سال کند مثالًاي دارند که اینکار را میهاي حرفهداري کالج

صنایع مثالً. آالت پیشرفته کار کننددهند که بتواند با ماشینآموزش می
آالت یعنی دو سال تحصیل و کار با ماشین... سازي و سازي، کشتیماشین

خب . ها اینجوري شوندخواهند تمام دانشگاهها میولی نئولیبرال.  عتیصن
ها نقش دیگري هم در جوامع سرمایهکنند که دانشگاهفکر نمیها اصالًاین

آالت، در زمینهي ماشینها در زمینهاین همه پیشرفت این. داري داشته اند
رنیامده بلکه ایناي دهاي حرفهها که از درون کالجي صنعت، این پیشرفت

حتی . ها انجام شدهها از تحقیقاتی بوده که در سطوح خیلی باال در دانشگاه
شان این بوده که مهارت در ها نقشاین را هم متوجه نیستند که دانشگاه

سطح خیلی عالی تولید کردند که در خدمت صنایع بوده، در خدمت تولید 
ها فقط کار دانشگاه. دهگري بوداري بوده  و در خدمت نظامیسرمایه

داري بیشتر پیشرفتی که سرمایه. تدریس نبوده تحقیق هم خیلی مهم بوده
بخصوص در قرن بیستم و اواخر قرن نوزده داشته مرهون تحقیقاتی بوده 

ها و داري، در کنار دانشگاهحاال نظام سرمایه. ها انجام شدهکه در دانشگاه
. کننداد کرده که تحقیق سطح باال میعلیه آنها،  بنیادها و موسساتی ایج

بهانه دیگرشان . کنندنیازي میها احساس بیاین هم هست که از دانشگاه
توانند در بازار خوانند نمیانسانی را میهاي علوماینست که کسانی که رشته

هاي کار بیابند ولی دلیل اصلی این است که بعضی از کسانی که در رشته
این به . کنندهاي مخالف نظام را بیان میایدهمستقیما ًانسانی هستند علوم
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هاي علوم و مهندسی و پزشکی این معنی نیست که کسانی که در رشته
ها هم همیشه اعتراض و انتقاد داشتههستند هیچ انتقادي ندارند، خیر، آن

ها هاي نئولیبرالولی به عنوان نظام تحقیقی و آموزشی یکی از هدف. اند
ها خیلی مستقیم به کارهاي ها را حذف کنند چون ایناین رشتهاینست که

... وي حکومت، ایدئولوژي، فرهنگ، روابط اجتماعیزمینهدرمخصوصاًفکري

اعتراضاتی ي تحصیل به شدت باال رفته مثالًها هزینهدر کنار این: رادیکال
وصیدر لندن و شهرهاي اروپایی شاهد آن بودیم، همین خصکه اخیراً

اي که گفتی باعث شده که اقشار وسیعی نتوانند وارد سازي گسترده
.دانشگاه شوند

هاي تحصیل دانشگاهی همه جا به شدت افزایش یافتهدرسته، هزینه .
–20در کانادا اگر کسی بخواهد تحصیالت لیسانس خود را تمام کند باید 

دگی اش را باید هزار دالر وام بگیرد و این یعنی بیشتر سال هاي زن40
چرا اینگونه شده؟ تا حد زیادي به خاطر ! صرف بازپرداخت این پول کند

کردند کم کرده یا حذف ها میها کمکی را که به دانشگاهاینست که دولت
دانشجو باید از جایی . کنندرا دنبال می"مدل بازار"ها اند و دانشگاهکرده

بیشتر اقشار کارگر و متوسط اًوام بگیرد اگر خودش نداشته باشد و قاعدت
اي را براي تحصیل حتی یکی از فرزندانشان ندارند خب پس چنین هزینه

هاي متمولین و اقشار باال بیشتر امکان تحصیل بچه. باید وام بگیرد
شود که نه تنها این طوري تغییر داده می. دانشگاهی را خواهند داشت

ه استادي استخدام شود و چه بیشتر در خدمت بازار باشد، دیگر اینکه چ
داري باز کرده بود که یعنی راه باریکی که سرمایه. درسی تدریس شود

تواند تحصیل دانشگاهی داشته ي کارگر هم هست و میکسی که از طبقه
. بنددباشد این را هم می

ـسازي ي جهانیوضعیتی که راجع به آموزش گفتی را با مقوله:  رادیکال
که بعد از یکی دو دهه به اینجا رسیده را بررسی کوتاهی ـگلوبالیزاسیون

هاي مختلف بینیم که بعضی کشورها مثل ایران در دورهما می. باید کرد
ها اش را عوض کرده و مواد درسی، سیستمآموزشیهمین دو سه دهه نظام

اسالمی هاي خاص جمهوريارتباط بین این تغییرات را سیاستقطعاً... . و 
. باید روشن شود... کار جهانی و یگاه حکومت ایران در تقسیمو جا
هاي اخیر این موضوع به شکل وسیعی مورد تحقیق قرار گرفتهدر سال .

هاي آمریکایی، اروپایی، کانادایی و استرالیایی در کشورهاي اینکه دانشگاه
حتی یادمان هست. کنندهاي خودشان را باز میهاي دانشگاهدیگر شعبه

که بالفاصله بعد از سقوط صدام این بحث مطرح شده بود که یک دانشگاه 
این بحث در مورد ایران و اینکه محدود . آمریکایی در عراق تاسیس شود

هاي اخیر هم مطرح بوده هرچند کردن و از بین بردن علوم انسانی در سال
تلف که در ایران از ابتداي جمهوري اسالمی علوم انسانی به شکل هاي مخ

داري اسالمی هم با سرمایهرفت ولی االن رژیمو دالیل دیگر زیرسئوال می
انگلیسی و هزاران معلم که از ي زبانسلطهیا مثالً. اندجهانی هم صدا شده

شوند براي کانادا و آمریکا و انگلستان و استرالیا عازم کشورهاي آسیائی می
داري جهانی ن سرمایهانگلیسی بصورت زبازبان. انگلیسیتدریس زبان

کشورهاي غربی هم در سطح کالج و هم در سطح دانشگاه، در . درآمده
کشورهاي کشورهایی مثل چین و ژاپن و هند و کره و ویتنام و مخصوصاً

هاي آمریکایی که خودشان با بحران دانشگاه. سازندخلیج دارند دانشگاه می
هاي عظیمی را اجرا میروژهاند در بعضی از این کشورها دارند پمالی مواجه

ولیبرالی نوع غربی دارد در سطح داري نئآموزشی سرمایهیعنی نظام. کنند
یعنی اینکه آموزش عالی که باید عمومی باشد و . کنددنیا گسترش پیدا می

هرکسی امکان این را داشته باشد که وارد دانشگاه شود و تحصیل کند، این 
و حرکت نظام نئولیبرالی اینگونه است که پیوندد دیگر دارد به تاریخ می

هرکسی که پول دارد باید به آموزش عالی راه پیدا کند و آموزش عالی باید 
. داري باشددر خدمت بازار سرمایه

ي دیگري هم اگر دارید بگویید؟نکته:رادیکال
با وجودي که کسانی که در اي که هست این است که معموالًنکته

ها از ها، با اینکه خود اینها و آنارشیستبی بودند، کمونیستانقالمبارزات
به مطالعهاند اما معموالًها و مدارس سر برآوردهي آموزش و دانشگاهعرصه

توجه . کنندي طبقاتی توجه کافی نمیي آموزش از دید تاریخی و مبارزه
یعنی اینکه سئواالت اینجوري مطرح است که بحث کردیم و آموزش خیلی
مهم است که دنیاي نوینی بوجود آید که در آن طبقه نیست و تقسیم 

یعنی این .  در آن نیست... بندي هاي نژادي و جنسیتی و قومی و دینی 
اي که قرار است بوجود بیاید بدون آموزشی که انقالبی باشد و توانایی آینده

ي طبقاتی جلو باشد و کمک ي مبارزهاین را داشته باشد که مدام در پروسه
کند که این تضادهاي تاریخی حل شود ما باید خود این آموزش را بفهمیم 
و بدانیم که نقش آموزش در این بین چیست و خب متاسفانه کم توجهی 

گوید که معلم باید خود مارکس در یکی از تزهاي فوئرباخ می. شودمی
داشته باشیم که حقیقت و تعلیم داده شود، ما باید همیشه این را در نظر

کشف حقیقت آسان نیست و نیاز به تالش فکري و عملی دارد و آموزش 
کند که مبارزه طبقاتی را در جهت تواند به تربیت کسانی کمک میمی

.برندپایان دادن به نظام طبقاتی پیش می
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آموزشِ آلترناتیو
ورمیانه و ترکیهي آزاد و مرکز مطالعات  خادانشکدهبررسی مورديِ

دانشگاه آنکاراکده آزاد و  استاد اقتصاد سیاسیدانش؛ مسئولِفکرت باشکایادکترباي رادیکالگفت و گو

تان را در که وقتابتدا از این:رادیکال
قرار دادید از "رادیکال"يِ اختیارِ نشریه

.گزاریمشما سپاس
من هم از شما ممنونم.

است مصاحبه را به دو بخش تر به: رادیکال
کده آزاد و بخشِ دوم دانشيِسوالِ ما در بخشِ اول درباره. تقسیم کنیم

.يِ آموزش از نظرگاه مارکسیستی خواهد بود يِ چیستیدرباره
آزاد در سالِ يکدهدانش.کنمام را آغاز میکده آزاد سخناز دانش

مدتی با فشارهايِ یک انجمن تاسیس شد و بعد از به شکل1991ِ
آزاديکدهدانشبرايِاينامهمن در آن زمان اساس. تعطیل شدسیاسی

اما با این همه کارِ ثبت.آن را نپذیرفت) والی(حاضر کردم که شهرداري
گیري دوسال پییکیاي که نوشته بودم، برايِنامهبا اساسکده را،دانش
زندانی . اکمه و زندانی شدممحبعدها من به دلیلِ نوشتنِ کتابی.کردم

.ِموسسه صدمه زد و کارها عقب افتادرفت کارشدنِ من طبیعتا به پیش

؟"يِ پارادایمفروپاشی"کتابِ:رادیکال
یا :من با یک دوراهی مواجه بودم.بله، برايِ این کتاب زندانی شدم

- مییا به شکلِ دیگري کار را پی کردم،باید کارِ موسسه را تعطیل می
به شکلِ .شد این کار را ثبت کردآن زمان به سه شکل می. گرفتم

برايِ فعالیت اجتماعی وجود این سه شکل. یا شرکت و یا وقفانجمن،
رو دولت در ترکیه موسسات وقفی اهمیت باالیی دارند، از اینسنتاً. داشت

یشیدم با خودم اند. شودتري به موسسات وقفی نزدیک میبا احتیاط بیش
رو کده به صورت انجمن تاسیس شود دائما باید با پلیس روبهاگر دانش

تر با فشارهايِ  پلیس و باشیم، اما اگر تحت قالبِ وقفی وارد کار شویم، کم
اما این حساب و کتابِ من خیلی هم درست از . رو خواهیم شدامنیت روبه

را بعد از آزادي از "هفرومِ ترکیه و خاورمیان"کار در نیامد؛ چرا که وقتی
تاسیس کردم، این فکرِ من منطقی بود؛ اما بعد از 1996زندان در سال 

شوبات به موسسات وقفی هم فشار 28مدرنِ سال، با کودتايِ پستیک
)1(.آوردند

.با پول، هنر و علم امکان پذیر نیست: شعارِ موسسه این است

ها و کدهرکیه دانشدر تيِ این موسسه این است کهدلیلِ وجودي
. و به شکلِ استثماري درآمده است)کلونیزه شده(موسسات قضایی تماما 

دومین . يِ تمرکزش علیه این وضعیت استيِ ما نکتهيِ اولِ موسسهماده
ئولوژیک و اروپا محور وجود هیی ایدگیشدهدر ترکیه عمیقا بیگانه: ماده
خودمان را  ببینیم و درك کنیم و توانیم واقعیتگویی که ما نمی.دارد

جا انتقال دهیم، و این مسئله ما را نسبت باید هر چیزي را از اروپا به این
به فرض اگر .به اجتماع و جغرافیا و در کل با خودمان بیگانه کرده است

تواند بگوید، اما پرسی چیزِ زیادي نمیبتو از فردي معمولی سوالی از ایران 
اش با چه کسی بوده یا از نرمند آمریکایی آخرین ازدواجدر مورد اینکه ه

هيِ ایدگیشدهبیگانه.چه کسی طالق گرفته با جزئیات تمام اطالع دارند
يِ رسمی را ئولوژيهئولوژیک اروپا محور، در عینِ حال چیزي است که اید

.يِ دومِ ما مقاومت علیه این وضع استکند؛ مادهنیز تغذیه می
ست علیه يِ ما کانونیموسسه: يِ آزادکدهدانشيِسومِ وجوديدلیلِ 

يِ ویژه با فروپاشیبه: و چهارم. نئولیبرالیسم، کاپیتالیسم و امپریالیسم
ها و احیايِ آرمانِ سوسیالیسم است در برابر ضدیتشوروي،

هايِ ما با در نظر گرفتنِ این اهداف،کالس. هايِ موجودگیسرخورده
تري داشتیم، اما فعال هايِ بیشدر گذشته شعبه. کنیمگزار میآموزشی بر

.يِ فعال داریمدر استانبول و آنکارا دو شعبه
از . کردیم که فعال انتشارِ آن را متوقف کردیماي منتشر میقبال نشریه

را منتشر خواهیم کرد"جدیدپارادایمِزمانِ"اي به نامِ آینده نشریهماه .
…چون تغییرِ قوانینِ مبارزه با ترور ولِ اجتماعی همچنین در مسائهم

رسانی فعال هستیم اما تا زمانی در امرِ اطالع. دهیمهایی ترتیب میبرنامه
توانیم تاثیرگذار هاي دیگر هست زیاد نمیکه رقصِ پرنورِ رسانه

در . شودبار به روز میهم داریم که هر پانزده روز یکسایتیوب.باشیم
نوشت من روز و مقاالت عمومی تئوریک و روزئلِ اجتماعی بهسایت مسا
اندیشند يِ ترکیه افرادي را که متفاوت میرژیمِ کنونی.شودمنتشر می

يِ کدهزمانی که من در دانش. کندداد میخائن، و مخالفین را دشمن قلم
بودم و حزبِ کارگرجو بودم، عضوِدانشآنکاراگاهدانشيِسیاسیعلوم

1965يِ من به جهت تبلیغِ کمونیسم در سالِ يِ دادگاهیاولین پرونده
. دو بار زندانی شدم. این محاکمات ادامه پیدا کرد2005تا سالِ .باز شد

.بار نیز تبعید شدمیک
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کنند؟ يِ شما حمایت میآیا اساتید دیگر، از شما و موسسه:رادیکال
گونه بوده گونه مراکز چهت به اینفکرانِ چپِ ترکیه نسبواکنشِ روشن

است؟
خود را صرف این 24من تمامِ . جا مرکزي داوطالبانه استاین ساعت

کدام از فعالیتی که در این هم من و هم دیگر اساتید هیچ. کنممرکز می
هایی که نه برايِ کتاب.کنیمدهیم پول دریافت نمیمرکز انجام می

قاالت و مشود و نه برايِنگاشته می
.هايِ آموزشیها و کالسترجمه

اساتیدي هم که در این مرکز ما را 
گاهیانی هستند دانشکنندیاري می

دانند و که خود را سوسیالیست می
در . کنندرادیکال به موضوعات نگاه می

کنارِ این افراد کسانی نیز هستند که 
فکر گاهی نیستند اما روشندانش

هايِالسيِ کهستند و در برگزاري
.کنندآموزشی ما را یاري می

گونه است و مخاطبانِ شما گاه چهتان از کارِ آموزشارزیابی:رادیکال
ها  به چه گیريها و تصمیمتر چه افرادي هستند و نیز مدیریتبیش

رود؟طور پیش میيِ آموزشی چهریزيگیرد؟ برنامهشکلی انجام می
کده چیزي به نامِ امتحان و مدرك و انشکه، در این داولین مسئله این

يِ سوسیالیستی ها چیزهایی هستند که در جامعهاین. دیپلم وجود ندارد
.  کنندها شرکت میافراد داوطلبانه در کالس. هم نباید وجود داشته باشد

توانم گونه میچه: هست که هر انسان باید از خود بپرسد؛ اولیالدو سو
يِ من چه خواهد بود؟ ما گیمعنايِ زنده: ، و دومیگی موفق باشمدر زنده

دهیم، شوند تخصصی را آموزش نمیها میهایی که وارد کالسبه داوطلب
عالوه بر . هايِ آن بپردازیمدوم و جوابالِدهیم به سوکه ترجیح میبل

زنِ . وجود نداردسسهجو بودن در این مواین هیچ محدودیتی برايِ دانش
توانند از این جو و یا استاد همه میارگر، بازنشسته، دانشدار، کخانه

يِ اي که در ابتدا نوشته بودم کمیتهنامهدر اساس. مند شوندفرصت بهره
جویان از جو که دانشگیرنده متشکل بود از سه دانشریز و تصمیمبرنامه

يِ آتن مدل گرفتهکشی، که از دموکراسیيِ قرعهبینِ خودشان به شیوه
کردند شان میکردند و سیزده استاد که اساتید انتخاببودیم، انتخاب می

تر جویان از این مسئله کماما دانش. گی از وقفو یک نفر به نماینده
يِ دیگرِ ما این بود که مسئله. از این رو کار پیش نرفت. استقبال کردند

هايِ حدودیتیی متفاوت بود و م».او.جی.ان«ساز و کارِ وقفی هم با کارِ
را نیز از طریقِ فروشِ کتبِ منتشرشده، سسههايِ موهزینه. خاصی داشت

پیش از این مبلغی از . کنممیمینهايِ خودم و دیگر اساتید تاکتاب

يِ مکان دریافت هايِ جانبی و کرایهجویان با احتسابِ هزینهدانش
فعال شد و يِ آزادکدهکه انتشارات دانشکردیم، اما بعد از اینمی

اي از مان را خودمان منتشر کنیم دیگر هزینههايتوانستیم کتاب
. ایمنزدیک به صد کتاب تا کنون منتشر کرده. کنیمداوطلبان دریافت نمی

هايِ داوطلبان است، اما ما يِ استانبول هنوز نیازمند به کمکالبته شعبه
.کنیمدر آنکارا دیگر این کار را نمی

ر ممکن است توضیح دهید اگ:رادیکال
که آموزش از دیدگاه سوسیالیستی چه 

کند؟ و تفاوت آن با اهدافی را دنبال می
داري اهداف آموزشی سیستمِ سرمایه

چیست؟
در آموزش در جوامعِ طبقاتی

. خدمت بازتولید وضعیت موجود است
از این رو در آن وضع استثناست که 

که و مترقی، نگاهی نگاهی انقالبی
بتواند اصول را در هم ریزد و طرحی نو 

همیشه به . بیافریند، نگاهی اصیل که ضد وضع موجود باشد بیرون بیاید
يِ دارييِ سرمایهيِ طبقاتیکه جامعهاست و تا زمانیاین شکل بوده

يِ بسیار از این رو تابلو. لعنتی هم وجود دارد، ادامه خواهد داشت
امروز من وقتی .بینمآموزش، پیش رويِ خود میاي، از نظرِامیدکنندهنا

کردم با این مسئله ها تعقیب میاخبار را از طریقِ اینترنت و روزنامه
:گویدانتفاعی چنین میيِ غیریک مدرسهرو شدم که صاحبِروبه

يِ ها تماما باید خصوصی شود چراکه ما به اندازهها و هنرستاندبیرستان
موسسات ) حجمِ پولِ سرمایه(درآمد. کسب کنیمتوانیم پولکافی نمی

میلیارد دالر است و این ناکافی 2غیر انتفاعی آموزشی در ترکیه اکنون 
این سیستمِ آموزشی چه کاري انجام : تر است چنین بگویمبه.است
داد و نیرويِ کارِ يِ سیستم را آموزش میيِ رسمیئولوژيهداد؟ ایدمی

گاه هایی که دستکرد، و نیز تربیت نیروولید مینیازِ سرمایه را تمورد
.نیاز دارددولت به آن

. ها اضافه شده استکدهویژه در دانشبه موارد فوق مورد جدیدي به
تک در حالِ تبدیل شدن به مراکزِ تجاري هستند و این این موسسات تک

ن تابلوي به تر بود، اما االمنظور این نیست که وضعِ قبلی به! یعنی فاجعه
پیش از این نیز فرزندانِ قشرِ .تمامی غیر قابل قبولی پیش روي ماست

شدند، اما باز تا مند میخاصی از جامعه، از آموزش و آموزشِ عالی بهره
مند شدن از کش شانس بهرهيِ کارگر و زحمتحدودي فرزندانِ طبقه

چیز، راه را شدنِ همهشدن و پولیحال با خصوصی. آموزش را نیز داشتند
يِ این در نتیجه. بنددکش و کارگر به تمامی میيِ زحمتبر طبقه
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اي طبقاتی و هیرارشیک جامعهصاحبِ این جامعه،سیستمِ آموزشی
تولید این اش، نهادینه کردن و باز،هستیم که وظیفه)گانیپاي(

اي به عهده آموزش در این سیستم چنین وظیفه. است) گانپاي(هیرارشی
داري را در نظر يِ حسابالتحصیل رشتهبه طورِ مثال فارغ.اردد

گی به يِ این فرد است رسیدهاي که بر عهدهکلِ وظیفه.بگیریم
برايِ این کار نیازي به آموزشی. يِ افراد استهايِ مالیاتیحساب

چرا خب،. توان هشت ماهه تمام کرداین آموزش را می.چهارساله نیست
فردي که که،براي اینيِ این افراد چهار سال است؟يِ آموزشیدوره

.شده درك کندبودنِ خود را به شکلی درونیآموزش دیده باید متفاوت
او زمانی که در طولِ این چهار سال وقتی این آگاهی به او تزریق شد،

ام که محقحال که من متفاوت هستم،«: اندیشدچنین می
این مسئله از . يِ متفاوت داشته باشمگیمتفاوت و زنده) نفوذ(يِاتوریته

در .تولید کند بسیار مهم استاین جهت که سیستم بتواند خود را باز
يِ آن يِ نئولیبرال و امپریالیستیکه ما در دورهدارييِ سرمایهجامعه

طور که کمی قبل هم تمامِ سیستمِ آموزشی، همانکنیم،گی میزنده
به که خود نیز به شرکتی اقتصادي تبدیل شود،توضیح دادم، جدايِ از این

خواهد، تزریق دار میيِ سرمایهها افکاري را که رژیم و طبقهانسان
"کنندهردهب"یی سیستمِ آموزشیگیبه جهت داشتنِ چنین ویژه.  کندمی

ها و بندييِ موسسات آموزشی، هدفاز این رو در تمامی. است
.کننده استوار شده استردهسیستمِ بها بر اساس آن ریزيبرنامه

. توانید مشاهده کنیددر مدارس هم میحتا این موارد را به راحتی
سربازان با مثلدهند؟ آموزان در مدارس چه کاري انجام میدانش

آموزش با ).2(گذرانندشان را میيِ سربازيشکل، دورهیکیونیفرمی
خب در . شبیه روابط درون نظامیاندقیقا . شودمراسمِ رسمی آغاز می

فکر شود یا براي چنین وضعی اساسا هیچ کودکی شانس این را که روشن
يِ شندهگر، کُاین سیستمی سرکوب.فکرشدن تربیت شود، نداردروشن

يِ آموزشِ جامعه.يِ آن استهايِ جامعه و نابودکنندهخالقیت
دارد دقیقا باید کمونیستی) دورنمایی(سوسیالیستی که پرسپکتیوي

که باید آموزش از انحصارِ اقلیت اجتماع و اول این. عکسِ این تصویر باشد
العاده مهم است، چراکه راه را اي فوقاین مسئله. يِ حاکم در بیایدطبقه

گان شدهيِ اجتماع و حذفها و خالقیت همهشدنِ استعدادبراي شکوفا
. با مغزِ ارتشیانيِ فعلی و معلمینیبه دور از شکلِ آموزشیکند؛باز می

داگوژيپِها از يِ آزاد ندارند، اینمعلمینِ فعلی چیزي به نامِ آگاهی
در .کننددانند؛ ارتشیانی هستند که خود نیز سرباز تولید میچیزي نمی

هر فرزندي که در آن جامعه هیچ تبعیضی،يِ سوسیالیستی، بیجامعه
يِ کلمه یستی، آموزش به معنايِ واقعیمتولد شده است آموزشِ سوسیال

يِ جدايِ از این در جامعه. کنددموکراتیک و برابر را فرض می
محدودیت (شودشده خارج میبنديسوسیالیستی، آموزش از امري زمان

يِ يِ سنین و برايِ تمامیموسسات آموزشی باید براي تمامی.) سنی ندارد
يِ کاپیتالیستی دانید در جامعهکه، مینيِ دیگر ایگیویژه.اقشار باز باشد

یعنی با تو چه .گرایی وجود داردتخصص) ء پرستیشی(فتیشیسمِ 
به فرض پیشِ دکتري . کندمتخصص میيِ تنگی،کند؟ تورا در حوزهمی
ام،شرمنده«: گویداو می» .ام مشکل داردچشم چپ«: گوییروي و میمی

دلیل نیست و يِ آموزش بیحوهاین ن» .من متخصصِ چشم راست هستم
کند، به فرد هر اندازه خود را محدود می.شودرده میکامال آگاهانه پیش ب

از این روست که فرد .شودهمان اندازه نسبت به واقعیت جهان بیگانه می
يِ از این رو، آموزش در جامعه. بیندبیند و جنگل را نمیدرخت را می
شدن در برخی سئله که کمی تخصصیبا توجه به این مسوسیالیستی

امورِ طبیعی است، اما باید در ابتدايِ آموزش دروسِ مشترکی وجود 
يِ ما کمی این مسئله وجود داشت اما اکنون به کُل دوره. داشته باشد

ها از ترمِ اول مثال االن در علومِ انسانی، تقسیمِ رشته.تغییر کرده است
اساسا چیزي نیست که بتوان کل،متخصص شدن به این ش. شودآغاز می

چرا که تو در آن جامعه نیازمند این . آن را درونِ سوسیالیسم جا داد
فکرانه برايِ فهمِ مسائل و معضالت جهانی يِ روشنگیهستی که به پخته

. برسی
يِ خاصی آموزش فرد در حوزهداري،يِ سرمایهامروزه در جامعه

در حالی که .کنددر آن حوزه فعالیت میبیند و بعد از آن تا آخرعمر می
کنم يِ امروز، من ادعا میحتا در ترکیه. این مسئله بسیار احمقانه است

که درحالی.افتداگر زمانِ کار را به نصف هم کاهش بدهیم،اتفاقی نمی
کند و هم برايِ باال بردنِ سیستم هم طوالنی مدت افراد را مشغول می

به این شکل راه توجه . گرددهايِ دیگر نیز میاهزمان به دنبالِ راین مدت
يِ از این رو باید در جامعه. بندندها به مسائلِ انسانی را میانسان

اول، برخوردي متفاوت و پداگوژیک : سوسیالیستی به دو چیز توجه کنیم
یک کار که، افراد تمامِ عمر را صرفاین مسئله داشته باشیم؛ و دوم،

از . ها بتوانند هر لحظه تغییرِ شغل بدهندچیده شود و انسانبکنند باید بر
ها شود، انسانکوتاه میرفتههايِ کاري در هر مرحله پیشجا که دورهآن

سیاسی و فرهنگی،فرصت و امکانِ تحققِ خودشان را به لحاظ هنري،
از این رو . فکرانه خواهند داشت و راه برايِ این امر باز خواهد شدروشن

اي باشد که پتانسیلِ تواند جامعهاي واقعا سوسیالیستی، میامعهج
.انسانی، براي اولین بار در تاریخ، در آن تحقق یابد) استعدادهاي(

يِ که، در جامعهابتدا این. يِ مهمِ دیگر هم وجود دارداما دو مسئله
ن ای. اي براي تسلطاي برايِ اقتدار است؛ وسیلهعلم وسیلهداري،سرمایه

وجويِ حقیقت و يِ علمی که جستيِ آگاهیيِ اصلیامر با دلیلِ وجودي
اي يِ سوسیالیستی باید وسیلهعلم در جامعه. واقعیت است در تضاد است

و کارِ ) دستی(از بین رفتنِ تفاوت بین کارِیديدوم،. باشد برايِ آزادي
ولید مادي و فعالیت ت) گرامند و عملاندیش(فکري، فعالیت انتلکتوئل 
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توان با البته می(کن نخواهد بود جمعفرد دیگر تا پایانِ عمر، زباله. است
یک .) تر نیز انجام دادرفت تکنولوژي این کارها را به شکلی راحتپیش

شود، آن که وارد معدن می. فرد تا پایانِ عمر کارگرِ معدن نخواهد بود
باشد یا ماهی بگیرد؛ این جوکده تدریس کند یا دانشتواند در دانشمی

ِیدي و ذهنی يِ کارگی دارد، اما این فاصله و جداییمسئله به او بسته
يِ سوسیالیستی جامعه. يِ طبقات است و باید از بین بروديِ جدایینتیجه

دهد، در قدمِ نخست باید به این دو قدم به راه خویش ادامه میکه قدم
:مسئله توجه خاص بکند

اي باید باشد در راستايِ آزادي برايِ فهم دنیا و وسیلهاهیاول، آگ
يِ کارِیدي و ذهنی که طور که اشاره کردم، جداییدوم، همان. تغییرِ آن
کند تولید می) گی و سلسله مراتبپایه(داري هیرارشیيِ سرمایهدر جامعه

ايِ هيِ امروزِ ما، شاید بینِ کشورها شیوهدر جامعه.باید از بین برود
این . شودآموزشی متفاوت باشد اما در نهایت یک چیز آموزش داده می

در این میان به . دهديِ مسلط را آموزش میفرزندانِ طبقهسیستم،
کش نیز شکلی متظاهرانه فرصت آموزش برايِ فرزندانِ طبقات زحمت

يِ کارگر و اگر این سیستم به فرزندي از طبقه. کمابیش وجود دارد
واره در این راستا است که او را نیز آموزش بدهد، آموزش همکشزحمت

يِ سوسیالیستی در جامعه.اي که در آن رشد کرده بیگانه کنداز طبقه
چراکه در این جامعه (هايِ مادياین امر به جهت وجود نداشتنِ ضرورت

فرض کنید . ابراز ندارددلیلی برايِ!) يِ حاکم کارگران هستندطبقه
گیرد و یا پدرش با کارِ چی بورسی میشانسِ یک معدنوشفرزندخ

این فرد . کندشان امکانِ آموزشِ او را فراهم میمضاعف یا فروشِ طالهاي
تر نیاز دارد و او کند؟ فرض کنیم دولت به پلیس بیشچه شغلی پیدا می

او وضعیتی است که ) پوزیسیون(وضعیت . شوديِ پلیس مینیرويِ کمکی
آن لحظه که الزم شد، پدرش را به زور بازداشت کند،یا مورد باید در 

این مثالی بود برايِ . استشرکت کردهحمله قرار دهد چراکه در اعتصابی
اي که از آن فرد در این سیستمِ آموزشی نسبت به طبقه. شدنِ افرادبیگانه

شود يِ این کارهايِ منزجرکننده انجام میتمامی. شودآمده بیگانه می
) حرمت(اند خیلی صاحبِ پرستیژ ولی، باز آن افرادي که آموزش دیده

.است) نمامتناقض(اي آزاردهنده و پارادوکسیکالاین مسئله. شوندمی
گاهی که جامعه را سرکوب یعنی از سویی نه تنها او فردي بر ضد دست

کند؛ که در طرفی قرار گرفته که خلق را له میکند، تربیت نشده، بلمی
.که پرستیژ هم داردبدتر از آن این

که زندانی يِ پارادایم و قبل از اینمن قبل از نگارشِ کتابِ فروپاشی
يِ فعالیت من توسعه و اقتصاد حوزه.گاه دولتی استاد بودمشوم، در دانش
يِ شناسیجامعه…گی وماندهعقبامپریالیسم،استعمار،. در ترکیه بود

بعد از .مزدهامسائلِ کار و دستچنین و همکردمسیاسی تدریس می
جویان وقت پایانی را همیشه برايِ سواالت و بحث دانشيِ مطالب،ارائه

. دادممزدها را آموزش میيِ سطحِ دستروزي مسئله.گذاشتمباز می
-«»شود؟مزدها تعیین میگونه و بر چه اساسی دستچه-«: پرسیدند

هستید، اگر آن جامعه و سیستمی که شما استاد شما فردي سوسیالیست 
» دادید؟مزدها را به که میخواهید متحقق شود باالترین سطح دستمی

اي سخن دار است، چراکه در مورد آیندهسوالِ شما کمی مسئله«:گفتم
دانیم و با این همه يِ آن را نمیکنندهيِ وجوه تعیینگوییم که تمامیمی

ترین گویم که از دید من بیشاز من هستید میاگر منتظرِ شنیدن جوابی 
چیان دریافت و معدن) سپورها(مزد را باید کارگرانِ شهرداري سطحِ دست

کند و دومی، مطلوب کار میچراکه اولی، در محیطی کثیف و ناکنند؛
شوم، اما این تبعیض را من قائل می.روستواره با خطرِ مرگ روبههم
هایی چنینی دوره تا چه اندازه بتوانیم تبعیضيِ آنکه در جامعهاین

جویانِ ترمِ سومِ لیسانس این دانش» .دانممن نمیداشته باشیم یا نه،
مگر چنین چیزي ممکن «:يِ کالس به مخالفت برخاست کههمه.بودند

گاه باشید و با یک سپور برابر دانشفسور و استادواست استاد؛ که شما پر
»تلقی شوید؟
. ها جاي گرفته استروسِ لعنتی حتا در ترمِ سومیاین وی

:جویان همه با هم گفتنددانش.يِ کار یدي و فکريویروسِ جدایی
اید، آیا این ضایع استاد شما عمري را بر سرِ این رشته زحمت کشیده«

: من پاسخ دادم» یکی شوید؟شدنِ حقِ شما نیست که با یک سپور
ها بود که فرصت مطالعه براي من فراهم نيِ کار و زحمت آاتفاقا نتیجه«

فراهم تبعیضها از را براي من، محروم شدنِ آنتبعیض این امکان. کرد
».کرده است

:نوشتپی
ملیامنیتشوراي. پیوستبوقوعترکیهدر1997سالمدرنپستکودتاي)1(

ومدنیحقوقمستقیماکهکردتصویبراايبستهسالایندرترکیه
روزنامهازرادیکالروزنامهسرمقالهدرباراولین. میدادقرارهدفراکراتیکدمو
به.شدبردهناممدرنپستکودتايعنوانبهواقعهاینترکیهدرمنتقدهاي
هايروزنهتمامیعریانخشونتکاربستبینظامینیروهايشکلاین

.بستندسیاسیواجتماعیحوزهدررادموکراتیک
.هایی متحدالشکل استآموزانِ ترکیه که در لباسرد به پوششِ دانشاشاره دا)2(
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داريآموزش در سرمایه
وگو  با  برتل اولمانگفت

نوشین آزاد: برگردانِ
ترین برتل اولمان یکی از بزرگ

مندان و متخصصینِ اندیش
باشد که در گروه مارکسیست می

نیویورك گاهدانشيِعلومِ سیاسی
او به . باشدیس میتدرمشغولِ

م و دیالکتیک میسکمونیم،سطبقات در تئوريِ سوسیالیيِتدریسِ مقوله
ترین عمده. ضد جنگ نیز بوده استهايِجنبشجدي درگیرِطورِاولمان به. پردازد
شاملِشاهايکتاب

How to Take an Exam and Remark the World
Alienation
Dialectical investigations
Dance of the Dialectic

.مارکسیستی بوده استيِبازييِچنین اولمان خالقِ اولین صفحههستند و هم
اقتصادي و رهايِاساختتاثیرِيِگیهگونهچتشریحِش جهتاَهاياو درکتاب

داستانها،سواد از مثالآموزانِ باسواد و بیآموزشِ دانشاجتماعی بر روشِ
. زیادي استفاده کرده استهايِطیفهدار و لخندههايِ

داري دارد؟شما آموزش چه نقشی در سرمایهنظرِبه:پرسش
تفکر در بابِ نقشِشروعِيِداري نقطهسرمایهرانِحکميِطبقه:اولمان

خود را بهگونه قدرت و ثروتهباشد که چداري میآموزش در سرمایه
چیزهایی ؛خواهدتر میبزرگيِعهچه چیزهایی را از جام،انددست آورده

ترین دولتی بهآموزشِيِحوزه. شان نیستندکه خودشان قادر به تامین
هايِحوزهيِبررسیروش جهتاقتصادي در يِخارج از حوزهمختلف

یابیم رمیله از این زاویه نگریسته شود دااگر به مس. باشدداري میسرمایه
هایی با استعداد، آگاه مسلط  انسانيِداريسرمایهکه آموزش در سیستمِ

اگر . کندداران تربیت میسرمایهسود برايِکسبِتضمینِجهترا و مفید 
شویم که آموزش اساسا برايِبه مساله از این زاویه نگاه کنیم متوجه می

چنین آموزشی زیادي جهتيِمنفیومثبتهايِراهاین وجود دارد که
مهمی مثلِمثبت که کامال واضح هستند امورِهايِروش. وجود دارد

اي به مردم آموزش داده شوند گونهرفتاري بههايِها و شیوهعقاید، مهارت
.داران بتوانند استفاده کنندکه سرمایه
هايِروش. منفی نیز به همان میزانِ روشِ مثبت مهم استروشِ

ها را ها آناین راهاما. شوندراحتی تشخیص داده نمیمنفی اغلب به
ترین کند که مردم برخی چیزها را یاد نگیرند و یکی از بهمطمئن می

گزینی برايِکه جاياینيِگیريکردن از یادها جلوگیريمثال
گونه هها چترین مثالیکی از به. است،داري وجود داردسرمایه
مثال امور است کهانجامِهايِمردم از دیگر روشداشتنِدورنگه

بنابراین .تواند باشدداري نیز میسرمایهدیگري براي سیستمِهايِجانشین
سوسیالیستی را که عمال به کسی ارائه شده باشد پیدا يِشما آرا

بزرگ جایی بزرگ در شهرهايِهايِگاهبا استثنائاتی از دانش،کنیدنمی
اره دیگري مشاغلی را ادهايِها به مصلحتکه بعضی سوسیالیست

. آموزان عرضه شده باشندمحدودي از دانشبه تعدادکنند ومی

داري دارند؟سرمایهموزشِآها چه نقشی را در آزمون:پرسش
ها دارايِآموزان متوجه شدند که آزمونبسیاري از دانش:اولمان

کیفوکمتشخیصِترین روش جهتبهسوگیري هستند و
زیاد است تفکرِبه آن مستلزمِکه نیلِرا شان نیست و چیزي هايدانسته

.در خود ندارند
تر ازها بیشله پرداخت که آزمونااین مساما سپس فردي به تحقیقِ

مردم داشته آموزشی نیز برايِيِتوانند جنبهشان میآزمایشیيِجنبه
:تلویزیون گفتکه در بابِمارشال مک لوهانخوانی با در هم.باشند

کردي را اتخاذ کنید خواهید اگر شما چنین روي» .پیام استرسانه یک «
مردم در الگوهايِيِدهیسازمانعجیبی جهتها روشِدید که آزمون

داري سرمایهحیاتيِادامهرفتاري دارد که این برايِافکري و حتخاصِ
:گیردها صورت میروشانواعِيِواسطههباین .کارکردي دارديِجنبه
مردم يِگیهآمادکار بروند،وقت سرِکه سرِاینمردم  برايِکردنِآماده
داشتنِها برايِآنکردنِآماده،شپرسبدونِهايِدستورانجامِجهت

داشتنِها در جهتآنيِگیهآمادشان،رفتاري صحیح با باالدستان
شعنوانِهها بآناحتسابِشان وتوفیقاتدرست با کاهشِبرخوردکست
هايِقابلیتبودکافی و کميِمطالعهیا چیزي که از نداشتنِ،شخصی

.شان استذاتی
قشري جنسی در ایجادسرکوبِنقشِوریچمدیدي بهمدتبرايِ

سازش پذیري که سیستم شهروندانِکارگران وغیرشاکی،پذیرا،
تفکر وزیادي در من تاملِ.مند بودمهعالق، داري نیاز داردسرمایه
انجام ،احساساتجنسی در تفکرات وسرکوبِنقشِمورددرهايِنوشته

سرکوبِها نیز چیزي مشابهمن در نهایت متوجه شدم که آزمون.امداده
جنسی دو آزمون و سرکوبِ. دهندخودشان انجام میجنسی را به روشِ

جنسی رکوبِبا این تفاوت که س،مهم هستندبسیاريِشدهاجتماعیابزارِ
نوشتن مطالعه ودیگران موردوفروید،ریچهاي حداقل بعد از نوشته

گی در خلقِهبستهمها با وجودکنم که آزموناما من فکر نمی.قرار گرفت
وسیع درك طورِهجنسی هنوز ببا سرکوبِ،مشابهيِمردمیهايِگروه

چپخطوط سیاسیجایی که من می دانم هیچ کدام از تا آن.شده باشند
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)left politics(ِما به . ها توجه نکردندآزمونيِسیاسیبه نقش
ها که از اساس شخصی خاصی از آزمونانواعِشخصی وهايِآزمون

ماهیتسیستماتیکی به خوداما هیچ انتقاد.هستند  معترض شدیم
يِهدهمشامن خواهانِ.ما  نشده استيِها و کارکردشان در جامعهآزمون

فکر . زمون دارد هستمآنقشی که یافته در بابِاي سازماننقشهانتقاد و
این از نظرِ.سازمان داده شوندله درگیر واکنم جوانان باید در این مسمی

بیاورم برايِنمونه اياجازه دهید .سیاسی خیلی مهم خواهد بود
جوانان يِجنسی رونقشی که سرکوبِيِهایی که افرادي دربارهپژوهش

مارس در 22اما جنبش ،گرچه زیاد مشهور نیست.انددارد، انجام داده
؛بودند1968يِیموقایعِفرانسه که متشکل از گروهی بود که عامالنِ

بودند )پاریسگاهاي از دانششاخه(منتررگاهجویانی از دانشها دانشنآ
هم رددختران گهايِهگاخواباعتراض به قوانینِخاطرِهکه ترجیحا ب

ها بعد از گاهمردان از حضور در خوابها به منعِآناعتراضِ. آمده بودند
مرد معترض اعم از زن وجویانِدانش.خاصی از عصر بودساعت
که جا نشدند در حالیآنها را اشغال کردند و حاضر به تركگاهخواب

پسران وگیري از مالقاتجلشما تنها سیاستی جهتتصمیمِ«:گفتندمی
نهادي که تالشی آگاهانه است از سويِبل،شان نیستدخترهايبا دوست
ها در راستايِآنيِجنسیسرکوبِجهت-دولتیگاهدانش-از دولت

ش را تداوم بخشداها اعمالداري با آنقشري از مردمی که سرمایهایجاد.
یک مارکسیستبود که توسطییکار سخنرانیاینها برايِآندلیلِ

من در .مونترر ایراد شده بودگاهشدر دانبوریس فرانکلنامِهفرانسوي ب
خوبی از او هنفر در سالن بودند و ب500حدود.رانی بودمآن سخن

.را به فرانسه برگردانده استریچتنها بعضی از آثارِفرانکل.استقبال شد
.جنسی بودسرکوبِيِاجتماعیارکردو کریچاش در موردرانیسخن

این ازریچاثرِيِفرانسويکه برگردانِفرانکلاي از چهبعد از آن کتاب
ها گاهجویان در خواببعضی از دانشموضوع بود اتاق به اتاق توسط

ها بیرون رانده گاهپلیس از خوابجویانی توسطدانش.شدفروخته می
ها را پلیس آن.ها اخراج شدندبعضی از آن.ها معترض شدندآن.شدند

پاریس جویانِاز دانش. شان به پاریس رفتندها با پیروانآن.متفرق کرد
.ها بپیوندندخواستند که به آن

طور هفهمم که چآیا به معلمی که به شما بگوید من نمی: پرسش
یک يِکارخانهتوانم یک پرولتر باشم در صورتی که من برايِمی
؛ من دولت و وزارت آموزش استکنم و رئیسِدار سود ایجاد نمیرمایهس

چه جوابی دارید؟
کارگر ناپدید شده یا يِبسیاري از مردم بر این باورند که طبقه:اولمان
يِصنعتیکارگرانِتعدادبه این دلیل کهبنا،شدن استناپدیددر حالِ

کارگر کامال غیرثابت یفکنم تعرمن فکر می.آمریکا رو به کاهش است

کارگرِارزشِتولیدارزش و روشِتولیدگی مسالههو این به ساد.است
درك این است که کارگر کیست ويِلهاترین مسمهم.صنعتی نیست

آن ،کارخاطرِهب.اي با یک کارفرما داردست که رابطهکسی.ستیچ
گوید چه فرما به او میکار.شخص نیاز دارد که توسط کارفرما اجاره شود

.عمل داشته باشدقدر سرعتهچکند،بگونه کار هچکند،بکجا کار بکند،
گیرد،حقوق نیز تصمیم میمیزانِآن کارفرما در مورددر موردمدت

چنینی بنابراین اگر شما با شخصی این.گیردکارگر تصمیم میاستخدامِ
.در تماسید شما یک کارگرید

مارکسیست گانِآموختهسپتامبر دانش11هاي ديژقب ترامتعا:پرسش
چپ تاثیر يِگونه بر آکادمیچهسپتامبر 11چه نقشی باید داشته باشند؟

دارد؟
.امچپ دیدهيِآن را بر آکادمیيِتاثیرگذاري،من پیش از این:اولمان

کنم این کامال روشن است که من فکر می.قطعی وجود داردیک نقشِ
تاسف وما ابرازِ.خاطر شدندآزردهچه اتفاق افتاد شوکه ونآبا همه 

گرایانچپبرخی ابه همین منوال هم حت،قربانیان داشتیمدلی برايِهم
دادن و تسلیيِنیز در مرحلهبرخی.زیادي با این کارها کردندمخالفت

گفتند کهها مینآ.واقعه ماندنددلی با قربانیان و دشمنی با مقصرانِهم
دلیلِها معتقدند هر گونه کنکاشی جهتآن.توانند فراتر از این بروندنمی
موجهی براي حوادث مستقیم دلیلِمستقیم یا غیرِ،مردم از آمریکاتنفرِ
من فکر .کنممن این وضعیت را کامال رد می.شودسپتامبر می11
.اري کندخوددصرفاحساساتتکیه برباید از مکنم مارکسیسمی

مارکسیسم ما را تشویق می کند که وقتی با تعداد زیادي از افرادي که 
رو ایم نباید در مورد خوب و بد قادر به انجام اعمال زیادي هستند روبه

. خوانی کنیم و اینکه قضاوت کنیم چه کسی بهتر یا بدتر استروضه
درگیر افرادوچه اتفاق افتاده آنمتن و بافتما را به شناختممارکسیس

در جایگاهیهچما اتفاق افتاده وگونه در دنیايِهکه چخواندفرا می
.داردتاریخ 

اي درس اشارهقدرت در کالسِروابطتوانید در موردشما میآیا :پرسش
کنید؟

دیگرانی و)Shor(شُرچونافرادييِبا آراباالیی دارمنظرِاتفاقِمن:اولمان
روشی در عنوانِهدرس بکالسِروابطيِپویاییيِگیريکارهبکه بر

نم ببینم که اتومن می.آموزان تاکید دارنداختیاردادن به دانشراستايِ
شان انجام دادند را انجام ها در کالس درسچه که آنزیادي از آنحجمِ

اصلی قبال تدریس شده باشنددهم اگر موضوعات.

گونه باید باشد؟هآینده چيِکمونیستیيِآموزش در جامعه:پرسش
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م نامیده سگاه سوسیالیچه که گهآن"مسکمونی"در گذار به:لمانوا
تحصیل و تري به قشري که درگیرِبیشنقشِمساله اعطايِد، شومی

تري در بیشها باید نقشِآن.باشدآموزان مییعنی دانشآموزش است،
آموزند و عملیات شرایطی که در آن میچه قرار است بیاموزند و آنتعیینِ

روابط بین دانش آموزان و .پرورش داشته باشندآموزش وهايِو تکنیک
. کسانی که ما اکنون به عنوان معلم می شناسیم باید بیشتر تعاملی باشد

تر نیاز داریم که افراد به طور هاي کوچکمسلما به تعداد بیشتري کالس
آموزشِ. کاري کننددیگر همکجمعی براي یافتن جواب با ی

دور مراتب و مدارجِامکان باید از سیستم سلسلهحدسوسیالیستی تا سر
که در وجود دارد طبیعی در کسی طورِهمگر مدارجی که ب،باشد

و یا توانایی بهتر انجام دادنِ داندتر میهایی خاص از دیگران بیشزمینه
مدیران را نادیده بگیریم و کامال ذنفوما باید قدرت و.استدارکاري را

منا اُهايِهیات.امنا و سرپرستان کار کنیمهايِتئجدا از نقش هی
گاهی را در اقتصادي در جامعه هستند و نباید جايقدرتگرِنشان

آموزشی داشته هايِساختاري در سیاستموضوعاتگیري در بابِتصمیم
اجرایی دموکراتیک در سطحِهايِدرس باید از پروسهدر کالسِ.باشند

مردمی که برايِکاري آموزش باید بیش از هرچیز راه.استفاده گردد
سطوح  در تمامِ.شان هستند باشداشتیاق گروهیکردنِقانعدنبالِهب

یا شکالی از دیکته کدام نباید اَه شود اما هیچئهایی اراشود راهنماییمی
اما نه در اشکالی از آزمون، و ،سیده شودزیادي پرسواالت.آزمون باشد

من نظرِهب.داده شده نیستهايِسازي منوط به جوابسرنوشتهیچ چیزِ
ها تواند در آنسوسیالیستی میباشد که آموزشِکلی میها مسیرهايِاین

.حرکت کند
اید که آورده) …How to Take an Exam and(تانشما در کتاب: پرسش

آموزان از يِ دانشتواند اولین انتقاد کامال آگاهانهها میموننارضایتی از آز
کنند باشد، این چگونه است؟گی میاي که در آن زندهجامعه

شوند از آموزان کامال آگاه میدانشترِبیشهايِآزمونبا دادنِ:اولمان
ترِاما بیش.کنندانتقاد در موردش صحبت میچه که در هنگامِآن

افتند دانشِها در آن اتفاق میتري که آزمونوسیعزان از بافتآمودانش
انتقاد از ها اغلب در حالِدانند که آنها نمیبنابراین آن. کافی ندارند

ترین نکته شاید مهم) مستقیمغیرِالبته نسبتا و(کنونی هستنديِجامعه
ازمایند، به ما که ما را بیتر از اینها بیشست که آزمونادر این کتاب این

شان به همان فرماز طریقِ(دهندموزش میآها نآچه آموزند و آنمی
وتعلیم کارآموزي،شدن،کار با اجتماعیدر ارتباط) شانمیزان محتواي

.تا تحصیل،گی استهآماد

ها در آن تري که آزمونبزرگيِاجتماعیچهارچوبِدادنِبا نشان
که این چهارچوب را ساخته و از آن سود کسیدهند و نمایشِروي می

يِواقعیمفیدي در آموزشِبرد من تالش کردم یک بخشِمی
تمایل، انتقاد توانند در صورتها میکار آنآموزان ایجاد کنم با ایندانش

.ها را تا سطح باالتري ببرندشان از آزمون

فرا بگیرند؟تان آموزان چه چیزي از کتابخواهید دانششما می:پرسش
خواهم ها میآید من واقعا از آنطور که از عنوان بر میهمان:اولمان

ها شدن و اشاره به آزمونگونه قهرمانِهاساسی در چبعضی از فیلترهايِ
ترین چیزهایی که گان در بههمن با خوانند.دنیا کردن را از بین ببرند

آموزان درك کنند که شتر دوست دارم دانشوم اما بیشدانم سهیم میمی
به .ندهستم مرتبطهگونه بههظاهر کامال متفاوت چهاین دو موضوع ب

کند برداري میها بهرهگونه از آنهکه سیستم چاینيِبا یادگیرياختصار
کنند پس برداري میتري از سیستم بهرهبهآموزان نیز به نحوِاغلب دانش

).ته به این محدودش نکردیمبلا(ها شروع کردیمبا سیستم آزمون

آموزان دانشآموزان پیام را گرفتند با آن چه کنند؟وقتی دانش:پرسش
شان دارند؟جامعهمدرسه وتغییرِچه نقشی در ایجاد

و نباید از تحصیل دادن اجتناب کنندزمونآها نباید از آنخب،:اولمان
تر در مورددگیري بیشها باید با یاکه آنتر اینو افزون.انصراف دهند

آموزان دانشش مخصوصا،اهايداري و آزمونآموزش در سرمایهنقشِ
يِطبقهيِوريبهرههايِانگیزهخودخواهی ومابینِتناقضِ.تري شوندبه

يِجا به اندازهآموزان هیچدانشيِتکامل و تحصیلیهايِما و انگیزهحاکمِ
.ها خود را برجسته نشان نداده استآزمونيِگو در حوزهوبحث و گفت

سنی باید در این مناظره درگیر شوند به هايِگروهآموزان از تمامِدانش
عنوانِهاین باحتسابِجامعه وجوانِدیگر اقشارِيِآگاهیخاطر باالبردنِ

دیده در ستمهايِشدن با دیگر گروهیکیاجتماعی و امکانِستمِمنبعِ
.واقعیيِانسانیيِیک جامعهخلقِ

ها نهاد دادید که رادیکالتان شما پیشکتابدر یکی از نکات:پرسش
مردم يِناپرسیدههایی به سواالتهایی با جوابتر اعالمیهباید کم

بیشبنویسند و وقتافزودنِتري را صرفسوال به شعارهايِعالمت
.ستجدييِیک نکتهاما این .شما تا حدي شوخی کردید.معنی کنندبی

تواند خودش را برايِدیگري چپ میاز چه راهتري از مردم بزرگگروه
مطرح کند؟
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با کاهشِوصدمه دیدن هستند،گوناگون درحالِمردم به انواعِ:اولمان
با .داردتربیشيِزودي رو به سختیهگی بهزنديِاقتصاديهايِشاخص

ها رادیکالچه تمامِتري از آنبیشذیرشِرود تا پوجود این هرچند می
جدید هستیم هايِفرصتاما ما که در حال ایجاد،گویند صورت گیردمی

پیام تري جهت انتقالِبهتر وبیشهايِراههنوز نیازمند پیدا کردنِ
ست که بسیاري از مردم اها اینما رادیکاليِعمدهمشکلِ.باشیممی

بینِارتباطداري را سرمایهسیستمِيِعاديشخصی و کارهايِمشکالت
چه که آن. دهندسیستم انجام میاومِدتها درچه که آننآ.دانندنمی

اما این .گیردها را در بر میایننامند تمامِآگاهی میها باالبردنِرادیکال
دردها ها،گیهسرخوردها،ناراحتیگی،هزندباید از جایی که مردم درگیرِ

گی برايِهزندهايِزمونآ(.شان هستند شروع شودهايخوشیو
هايِپاسخدنبالِهشود که  بو در صورتی موثر واقع می) آموزاندانش

کننده وتحریکاشتیاقِ.این شد برویمعملی که شاملِهرهرکسی با
هايِگام،کلیديسواالتکمک به مردم در طرحِعمومی،يِنقادانهتفکرِ
مردم هستند که متاسفانه یکی از چیزهایی يِآگاهیيِی در ارتقااساس

زیادي را درمن در کارم زمانِ.اندها نادیده گرفتهاست که رادیکال
در کنارِ. طنز آمیزرادیکالِمواجهه با این مرحله گذاشتم و اغلب با کمک

جا در این1984رادیکال که در طنزِفستیوالِيِم به سازماندهیاکتاب
يِبازييِمن یک صفحه.نیویورك برگزار شد نیز کمک کردم

طبقاتی اختراع کردم که يِمبارزهنامِهدار بخندهيِمارکسیستی
فروشِتولید ويِتجربهخود را در مورددارِخندهيِشغلیيِاتوبیوگرافی

ست ایناعتقاد بر.استبالبوسترآن االن دومین چاپِ.این بازي نوشتم
ها بنابراین بسیاري از رادیکال؛ تواند جدي باشددار نمیخندهکه امرِ
خوبِطنزهايِ.گیرندنادیده میطنز راآگاهی در رادیکالِيِارتقاقابلیت

شان سراغهمن همیشه ب؛جا هستبسیار زیادي خارج از آنيِرادیکالی
با هر دسته جمعی  وها باید یک تالشِمثال آن رادیکالبرايِ. روممی

ها داستانآوازها وها،کارتونها،جکجریانِورممکن به انتشايِوسیله
د شد،نها خوانده خواهآنکننده باشندها واقعا سرگرمآناگر.دزنبپردا

هایی که با آنتوسطاحتشوند ومرور میشوند وآوازها گوش داده می
رادیکال اما یک طنزِ.شوندمیزده شان موافق نیستند پسمعناهاي

تالش در من چون خودم اغلبِ.مان استتاکتیک براي مواجهه با مسائل
.را برجسته کردماستفاده از آن دارم آن

ها آزمونآموزشی با تکیه برسیستمِءارتقاجالبی بینِشما پیوند:پرسش
لطفا توضیح دهید؟؛شدن ایجاد کردیدجهانیيِو مساله

داري در شود اساسا سرمایهشدن خوانده میچه که جهانیآن:اناولم
لِئتر مسلما مسابزرگيِداريباشد اما یک سرمایهجهانی میمقیاسِ

برايِهایی که در تالش آن.دنبال داردهداري بسرمایهتري را برايِبزرگ
ک یمراحل آموزشی هستند ناظرِسطوحِتر در تمامِتروبیشها بیشآزمون
صنایع و بنابراین بین کارگرانِشدید بینِرقابتجهان و تغییرات

.باشندافتادن است میاتفاقاي در حالِاقتصادي که با سرعت فزاینده
ها آن)جهانی شدن(جدید این سامانِبقايِيِادامهگویند برايِها میآن

اید دارايِشان بکه عالوه بر مستعد بودن،به قشري از مردم نیاز دارند
متفاوت نیز باشند یا بتوانند سریع کسب کنند و هايِمهارت
.لزوم داشته باشندوظایف در صورتتغییرِباالیی جهتيِپذیريانعطاف

جدیدي يِاقتصادييِگیهزندبرايِجوانان کردنِآمادهپس تنها راه برايِ
تر باشد که بیشآموزشی میاستانداردهايِکه منتظرشان است باال بردنِ

.باشدها میآزمون
رقابتکه تشدیداینشدن با تشخیصِتر به جهانیکردي نقادانهروي
شان مشتق منافعبردنِباالداران جهتسرمایهجهانی از تالشِيِاقتصادي

شدن یقینا جهانیجدیديِداران در دورهسرمایه.شودشروع میشود،می
پیشجهتها ودرستی از مهارتن به کارگرانی با ترکیبِشااعمالرفت

من حد زیادي به مردمی از ها تاحدي البته به نظرِآن. دانش نیاز دارند
يِکاريکارگر تا شرایطيِمخصوصا از طبقه. جامعه نیاز دارنداسرِرس

دریافت مزد کاري را بدونِتوام با شرایطهايِناراحتیبدتر و دردها و
.بپذیرند
بتواند )هابا تاکید بر آزمون(تنهاییهبباید آموزشی بیعتا تغییراتط
شان وداران و دولتمطلوب داشته باشد اما اگر میسر نشد سرمایهنتایجِ

سریعا )شاناجتماعیشی وزآموِ نهادهايشان وفرهنگشان ورسانه(
.روندها میمشیش با دیگر خطاجبراندنبالِهب

:منبع
http://www.nyu.edu/projects/ollman/index.php

Daddy, why is CLASS STRUGGLE the name of the game?!
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تحصیل حاقیهو آنادیلدمسالهمیللی 
سولماز بهرنگ

قایناغیمیللی مسلنین
عصر . 19الییپ شاینقیالپالرییال بافرانسیز و ائندوستري

، دئولئت قاورامینین هالن کاپیتالیست مودرنیتآوروپاسیندان دونیایا یایی
) مپراتوريا(سبب اولوپ کونفئدئراتیو ایمپئرییاالر هدئغیشمئسینهبوتونویل

دئولت قورومونو - رسمی ایدئولوژیسی میللییتجیلیک اوالن میللیهیرین
ائگئمنلیگینی تک دیل، تک کولتور و تک وطنی . اورتایا جیخاردي

وارلیگینا ) میللئتین(ون "اولوس"ئمیئتین یانی پایالشان هوموژئن بیر ج
زیهنییئتی میللی مسلنین ) moníst(دوولئتین تئکجی -دایاندیران میللی

هکولتورئل فرقلیلیکلئري هوموژن میللئت کیملیغین. قایناگیدیراصیل
دئولئتلئر طرفیندن کیملیک اینکاري -قارشی تئهدیت کیمی گؤرن میللی

لئرین "ائزیلئن میللئت"ماروز قاالن ) هشتیرمئیبئنزئ(یمیالسیونا سایاو
ایلک اوالراك سوسیالیست رهبر لنین "یین هاککیعاوز موقادئراتینی ت"

.اوالراك اورتایا قویولموشتورهبیر ایلکموهیمتارافیندان 

یلحصدئولت باخیشیندان دیل و ت- میللی
چیلیغین میللی دولئتین و اونون ایدئولوژیک دایاناغی اوالن میللییئت

-nation)هوموژئن میللئت اینشاسی building)ه سینده پروس
دیل، عینی حالدا . دیرم فاکتؤرلئردئن بیري دیلین موهائیارارالندیغی 

یندئکی فئرقلی چمیللییئتچی میللی دئولئتین اؤلکه سرحدلري ای
یولونداکی هگئتیرمهحالین"تک میللت"و هائتمئهیمیلآسمیللئتلئري 

یل ائدئن ثدیلین هئم میللی بیرلیغی تئم. رولدادیراالریندا دا باشپولیتیک
یارایان بیر آراچ هنوفوسو دئغیشتیریپ دؤنوشتورمئیهبیر سئمبول هم د

دیل . چاباالرهدولت، دیلی کونترول ائتمئی-هر میللیهاولماسی سببیل
بو سینهرکه. یلیرتا یئنیدئن یاراحتکیللئندیریلیر و شایداره ائدیلیر، 

بو . وورولورمیللی دیلی دانیشماسی ایچین موختلیف مئکانیزماالرا باش
باشالنیر و هیوروتولمئسینهالییئتلئرینین تک دیلدعباغالمدا توم دولت ف

.میل اولونورحفرقلی دیلی دانیشانالرا رئسمی دیل تهایچیندهاولک
- تیپ-تحصیلی تکهمیللئت اینشاسینین ائن واجیب آدیمی ایس

اصلیدولتین - چونکو میللی. ضروري حاال گئتیرمئکتیریایرمک ولئشت
ایدیعاسی، بیر اولکه خئلقینین ایجتیماعی بیر بوتون اولدوغودور و بو 

یل، حصمجبوري میللی ت. ساغالنابیلئرهیل ایلحصیالنیز آکتیو بیر ت
و هاتمئیهانژئکتهلرینه دولئتین رسمی ایدئولوژیسینی خلق کیتل-میللی

هیزمئت ه ئرئفیندئن ایچسئللئشتیریلمئسینطرلئرین یورتتاشالر ییئبو د
.ائدر

، میللی هگورایمانوئل والرشتاینامارکسیست سوسیولوگ 
جانلی توتولماسی دایماکیملیکلئرین یاراتیلماسی و بو کیملیکلئرین 

یلی مئجبوري حاله گئتیریپ حصدولتلئر ت- ایچین، تئقریبئن توم میللی
تک رئسمی دیلدئن ایستیفاده اولونماسینی ه ئردئلطایجتیماعی رابی

بیر دیغئر مارکسیست سوسیولوگ .یل یولویال ساغالمایا چالیشیرالرحصت
دئکی مسینین سیستهیفظواصلییلین حصبووردیئو ایسه  ت. اوالن پ

ایجتیماعی و ایقتیصادي برابرسیزلیکلئري نسیللئر بویونجا سوردورمئک، 
میللی . اولدوغونو دوشونور(reproduction)یانی یئنیدئن دوزئلتمئک

هآینی شئی میللی برابرسیزلیکلئر ایچین دهدولت سیستئمیند
یپ او شتانیهمدرسدهآنادیلی اولمایان و بیلمئدیغی بیر دیلل: گئچئرلیدیر

مجبور اولونان ائزیلئن میللئت هو دوشونمئیهدانیشمایا، اؤرگئشمئیهدیلد
میللی کیملیکلئرینین /بیر یاندان اوز دیللئرینین)هفئردلئرین(هلئرینبیرئی

) التتان آلتا(اولدوغو فیکري ) اولونمایانهستیفادا(دئغئرسیز و گئچرسیز 
هاوالن بیر دیلد) هبیگان(یابانجی ه، دیغئر یاندان اوزلئرینهوئریلمئکت

لئرینی موواففاقییئتتحصیلمجبورییئتی اونالرینهمشاورگئ
یل حاقینین یوخلوقو، فئرقلی حصتئهآنادیلدهتیجئدنئ. دوشورمئکتئدیر

اولوسالر آراسینداکی ایجتیماعی برابرسیزلیکلئرین داوام ائتمئسینین ائن 
.موهیم سئبئبلئریندئندیر
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تحصیل هآنادیلدهدوغونون بوگونونداورتا 
میثالیترکیه و مسلئسی

دان اورتادوگویا ’دولت مودئلینین آوروپا-میللی
. رچئکلئشمیشتیرگائسرین باشیندا . 20ایخراجی 

بو مودئلی ائن هرژیملئري خاریجیندعث عرب ب
لئر ایران و هئکیللئندیرئن اولکه شگوچلو پایئد

دئولتلئشمسینین، -ایکی اولکئنین میللی. دیرهتورکی
’ فا کئمالصطا پهلوي و موضییلئ شاه رصوصخو

آلیناندا، هئرظسی نطهون دوستلوق رابی’آتاتورك
بو . قئدئر چوخ تاثیر ائتتیغی گؤرولئبیلئرهنه یرینبیرب

باغالمدا هئر ایکی دئولئتین آنادیل و رئسمی دیل 
ادوف صاولماسی بیر تدهطسییاسئتلئرینین عئینی خ

کاپیتالیست مودئرنیست بیر هپهلوي دوروند.دئغیلدیر
- شئکیللئنن ایران میللیهآرییا میللییئتچیلیغی چرچئوئسیند/ فارس

یعهاینقیالبیندان سونرا یئرینی ش1979ایدئولوژیسی، دئولئت
بیراخسا ه میللییئتچیلیعایسالمجیلیغین آردینا گیزلئنئن فئرقلی بیر نؤ

دا، موختئلیف دیللر و میللی کیملیکلئر هاقدا تئکچیلیک سییاسئتی، هئر 
باشتا تحصیل و . ایکی دؤولئتین تئقیب ائتتیگی موشتئرك یول اولوپتور

تئکچه فارس دیلینین حاکیم هئدحبیرچوخ ساه اولماق اوزرمطبوعات
نین هعئینی وضعییت قونشو تورکیی. سیدیرهاولماسی بونون عومومی نتیج

کورد، چرکئس . گؤرولورهدهدئولت تاریخیند- ایللیک میللی90تقریبن 
نی و ، عرب، ارمه)قارادئنیز/ جئنوبی قافقاز(، الز )شیمالی قافقاز(

وطنداشی، بو دئولتین قانون همیلللئتلردن میلیونالرجا تورکیلیف موخته
بونون : مئنسوب کیمی گؤرولورهکیملیغین"تورك"هائساسی سیند

منسوب شخسلئرین تورك دیلیندئن باشقا هنئتیجئسی اوالراق بو میللتلئر
هدینایل1924. هیزمئت آلما هاقالري یوخ ساییلیریایل وحصتهدیللئرد

خاریجیندئکی هتورکچهقانونو ایل"ي تدریسات- توهید"ن قئبول اولونا
یورودولئن هد’1928. یل ورن توم مکتبلر باغالنمیشتیرحصتئهدیللئرد

دؤولئتینین هکامپانیاسی دا تورکی"کونوشهواتانداش تورکچ"رئسمی 
قارشی سییاسئتینین ایلک هائزیلئن میللئتلئرین دیللئرین

هتورکلئر خاریجیندهد’هتورکیهیایی خوسوسییلبو کامپان. میثالالرینداندیر
هو کیملیغینهائن بؤیوك نوفوسلو میللت اوالن کورد خلقینین دیلین

دوولئتینین -اولوسهتورکی. قارشی اینکار سییاسئتلئري تقیب ائتمیشتیر
هواران کوردچهکودئتاسییال سون هئددین1980باشالییپ هقورولوشو ایل

لیک گوندهحتاات و عوطبیوخ، مهئسیندحسایل حصیاساغی، تئکچئ تئ
ه، خوسوسییلهایلیندئن سونرا ایس1990. یاشامدا دا کئچئرلی ایدي

بو هیرییلاثدؤولئتی و آوروپا بیرلیغی آراسینداکی رابیتئلئرین تهتورکی
هدیلینی تامامییلهمیثال اوچون، کوردچ: یاساقالر نیسبتن آزالدي

هایلد. 1991جی قانون .2932یاساقالیان 
قانونونداکی مطبوعاتهایلد. 2002. قالدیریلدي

محللی "ایفادئسی قالدیریلدي و "یاساق دیل"
هخوسوسی کورسالر آچیلماسینا ایجاز"هدیللئرد

وسو هئله ضموو"تئهسیلهآنادیلد"آنجاق . وئریلدي
بو . س نوقتلئردن بیریدیرحسااوچون ائن هتورکیهد

جیخما و هکئمئیحمئهدهحاقی طلب ائدئنلر هئل
قارشی هتوتولما تئهلوکئسییلهایللر بویو حبست

.قارشییا قالیرالر
هلی ایللئرد2000میثال اوالراق هبو وضعییئت

هایلک هادیس: وریلئبیلرهیاشانان بیر نئچه هادیس
ایلینین نویابر آییندا ایستانبول 2001

هکی بعضی اؤیرنجیلئرین مئدرسئلئرددانیشگاهالردا
ایمضا كدرسی وئریلمئسینی تئلئب ائدئرهلی کوردچهسئچم

ه توم تورکیهبو ایمضا کامپانییاسی کیسا موددئت ائرزیند. توپالماالریدیر
مین ایمضا 12اؤیرئنجیلئریندئن تئقریبئن شگاهینندا24یاییلدي و یه

مین اوچ (1359هدؤولئتین بو کامپانییایا قارشی جاوابی ایس. توپالندي
46بس ائتمئق و حنفري 143اؤیرئنجیی توتماق، ) ی دوکوزیوز ائلل

.نفئري مدرسئدن قووماق اولدو
ندان "تحصیل حاقیهآنادیلد"هاساسنامسیندهایسحادثهایکینجی 
هقارشی آچیالن محکم) یل سندیکاسیعصت(هسئن- یازان ائغیتیم

هایلینین سئپتامبر آییندا ائساسنامئسین2001سن، - اغیتیم. داواسیدیر
سئندیکا، جمیتتکی توم شخسلئرین دئموکراتیک، سئکوالر، علمی و "

ه، آزاد و بئرابئر شرطلئردهطرفسیز تحصیلدئن، اؤز آنادیلیند
اؤز آنا "بو ماددئدئکی . ماددسینی قویدو".دیرافایداالنماسینی مدافع

ورییئت هایفادئسی سبئبییلئ آنکارا جم"یلحصتئه دیلیند
هکئمحمئهلبییلطندیکاسینین باغالنماسی کئمئسیندئ ائغیتیم سحمئ

ایفادئسینی "اؤز آنادیلی"سئندیکا ماددئکی . پروسئسی باشالدي
. ت ورديئسئندیکایا براهکئمحیازاندا مئ"آنادیل"هدئییشیپ تئکچ

دؤولئتینین هگئنئلکورماي باشقانلیغی، یانی تورکیهایلیند2003آنجاك 
هکئمحو سندیکایا قارشی یئنئ مئاتتی هموداخلهیتظععسگري قورومو و
حوقوق ایدارئسی تئرئفیندئن . 9یارگیتاي هنئتیجئد. داواسی آچیلدي

بیر دیل هخاریجیندهتورك وتنداشالرینا تورکچ"هینحلیعسئندیکا 
.قئراري وئریلدي"آنادیل کیمی اوخوتوالماز

هقورومون ائساسنامئسیندرئسمی-غئیريبیرکی،گؤرولورهئدثادیحبو
نین توم ه یل حاقیندان مودافیئ ائتمئک بئله تورکیحصتئهآنادیلد

.تیرطسگئري قورومالري اوچون قئبول اولونماز بیر وزیعحوقوقی و 
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اولدوغونو گؤرستن ههئددهدکی آنادیل پروبلئمینین نه تورکی
: ایلینین سئپتامبر آییندا یاشانیپ2009هئلئردئن بیر دیغئري ایسصادیح

ندئ، اؤز ائوینین بیر اوداسیندا اون اوشاقا بیر ایل ریحدییاربکر ش
مئدیا "دیل دئرسی ورن اون یاشلی هآکادئمیک کوردچهمودتیند
کئمئسی حآدلی قیز اوشاغا قارشی دییاربئکر جومهورییئت م"اؤرمئک

نین آناسی، ’رئفیندن مئدیاهطکئمحم.رفیندن سوروشتورما باشالتیلیپط
باشقانی ) يردارهش(ئ ادن سور بلدییئسی ایدارهآتاسی و یاشادیغی محلی

.سورقوالنیپ
کیسیستئمین اون یاشلی اوشاقا بئله باسقی یاپاجاق قدر ده’هتورکی

لی دئموکراتالر، سوسیالیستلئر و ه باخمایاراق، تورکیهنییذیهنقاتی اوالن 
مدنی موباریزئلرینی داوام هلبییلطتحصیل هائزیلن خلقلئر، آنادیلد

لی سوسیالیست ائمئک ه ایلینین یانوار آییندا تورکی2011: ائتتیریرلر
انادیلسیز ("هبئ زیمان ژییان ناب"ضولئرینین ایستانبولدا عپارتییاسی 

یاشاسین خئلقلئرین "و "ایکی دیللی، برابر، آزاد یاشام") هئیات اولماز
مین حشوارالرییال یورویوش آکسییاسی کئچیرمئسی و "قارداشلیغی

آنادیل "یل ایلینین باشیندا حصنچلیک شوراسینین تئپارتییانین گئ
یازیلی آفیشلئري اؤلکئنین ) هبئ زیمان ژییان ناب("اولمادان یاشام اولماز

ایلینین باشیندا 2011رینین مئیدانالریندا یایماسی، یئنئ حبیرچوخ شئ
رکتی آکسییاالرینین تامامینین حاؤیرئنجی ) سیخالشان(یوغونالشان 

برابر، پولسوز، علمی، ("ائغیتیمهیز،بیلیمسئل، آنادیلدپاراسائشیت،"
دولتین توم هده ائتمئسی، تورکیهشواریندان ایستیفاد) تحصیلهآنادیلد

باسقیالرینا باخمایاراق داوام ائدن موشتئرئق موباریزئنین اومود وئریجی 
.میثالالریدیرالر

یل حصتئه، دیل و آنادیلدهیاشانان تئجروبهد’هتورکیهنتیجئد
دئولئت - باخمایاراق کاپیتالیست میللیهالرینین میللی کیملیغینعوضزمو

قارشی وئریلئجک هنییئتضحاوچون عئینی آنالمی تاشیدیغینی و بو 
ه آنجاق ائنترناسیونالیست سوسیالیست بیر خطئ یورودولهموباریزنین د

.بیلئجئغینی گؤرستیر

:قایناقالر
DİSA- Dil YarasıRaporu: Türkiye'de Eğitimde Anadilin
Kullanılmaması Sorunu:
http://www.disa.org.tr/files/images/dilyarasi.pdf
H. Suphi Erden: Citizenship and Ethnicity in Turkey And Iran (ODTÜ
master tezi)
Radikal Gazetesi- “Evinde Kürtçe Ders Veren 10 Yaşındaki Kıza
Soruşturma Açıldı”:
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetayV
3&Date=26.8.2009&ArticleID=951577
Hakkari News- EMEP’ten İki Dilli Yaşam Talebine Destek:
http://www.hakkarinews.com/news_detail.php?id=7198

معرفی کتاب
"گاندیدهتعلیم و تربیت ستم"

پائولو فریِر 
Pedagogy of the Oppressed
Paulo Freire

برناك جوان
گر و ستمتوجیه تربیت افراد تحت ستم، تضاد بین ستم"

گران،ستموي ستمگیِ غلبه بر آن، مقولهدیده، و چگونه
نه یک هدیه،نهآزادي؛. دیده استي ستم و ستممقوله

".متقابل استفرآیندیکبلکهورد،دستاچیزي خود
توسط نویسنده و *")1970(ن گادیدهتعلیم و تربیت ستم"کتاب 

. نوشته شده است) به پرتقالی فریري(1997- 1921مربی برزیلی پائولو فریِر
پردازان آن و از نظریهCritical Pedagogyاو تحت تاثیر تربیت انتقادي 

کند که فقط از اي در آموزش کمک مینِ فلسفهشدپائولو فریِر به غنی. بود
شود بلکه از متفکرینِ مدرن هاي کالسیک افالطون دریافت نمیآموزش

در این کتاب فریِر بارِ دیگر . خیزدکلونیالیست برمیمارکسیست و آنتی
و تفاوت جایگاه اجتماعی این دو را این بار در دیدهستمو گرستممفاهیمِ 

گاه فریِر در این کتاب مستقیماً به خاست. کندافی میپرتو آموزش موشک
جايِ کتاب در چند نوبت به هگل و کند ولی در جاياش رجوع نمیفکري

بیشترِ مواقع به آراي مارکس، انگلس، لنین، گرامشی، سیمون وِیل و دیگر 
این کتاب به چهار فصل تقسیم می. کندمتفکرانِ مارکسیست رجوع می

. شودطور مختصر معرفی میهر فصل بهشود که در زیر
شود که چگونه ظلم و ستم توجیه در فصل اول این موضوع بررسی می

گر و ستم"ي یک فرآیند متقابل بین توان به وسیلهشده است و چطور می
که چگونه توازن چنین بررسی اینهم. بر آن غلبه پیدا کرد"دیدهستم

کند فریِر اذعان می. ماندپایدار باقی میقدرت بین استعمارگر و استعمارزده 
او . زده باشدتواند از آزادي وحشتدر جامعه، می- ناتوان- که فاقد قدرت 

آید و به افراد و جامعه نویسد که آزادي با تسخیر و فتح به دست میمی
آزادي نه ایده. گیرانه دنبال شوداین امر باید مسئوالنه و پی. شودتقدیم نمی

ارج از انسان و نه افسانه است بلکه شرط ضروري براي تالش در راه اي خ
ي پراتیک و عمل آگاهانه بنا به نظر فریِر آزادي نتیجه. کمال بشري است

. وجود آیدعمل یک تعادل بهيتئوري و عرصهيبین عرصهبود وقتیخواهد
رد به به عنوان نوعی رویک"داريبانک"ي در فصل دوم فریِر از استعاره

آموزان دانش: کند و آن را چنین تعریف کهآموزش و پرورش استفاده می
هاي بانکی خالی و باز هستند که معلمان و مسئوالن آموزشی مانند حساب
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فریِر این رویکرد ! گذاري کنندها سپردهباید در آن
کند و مدعی میرا رد می"Bankingبانکینگ "

ت دادن صفاتشود که این رویکرد منجر به از دس
آموزان و هم در معلمان خواهد انسانی هم در دانش

هاي ظالمانه در او این رویکرد را تحریک شیوه. بود
فریِر بیشتر مدافع رویکرد جهان . شمردمیجامعه بر

واسطه است که فرآیندي متقابل براي 
آموزش است که مردم را به عنوان 

در incompleteموجودات ناکامل 
بر طبق نظر فریِر؛ این . ردگینظر می
 به آموزش به مردم اجازه "معتبر"رویکرد

هاي خود را دریابند و دهد که کاستیمی
این . روي کنندبه سمت انسان متکامل پیش

معنی  تالش در استفاده از آموزش و پرورش که به 
نامیده میconscientizationشکل دادن آگاهانه افراد و جامعه است

. کار برده شداي اولین بار توسط فریِر و در این کتاب بهشود که بر
فصل سوم ترم شرایط محدود را با توجه به ابعاد پراتیک بشر ارتقا می

ي ، در محتواي برنامهgenerative themes"هاي مولدتم"جا در این. دهد
تحقیق در مورد تم. شوندآموزشی به عنوان تمرین کسب آزادي بحث می

و متدولوژي آن و بیداري آگاهی انتقادي در مراحل مختلف هاي مولد
. اندتحقیق، راه کسب مهارت و ارتقاي شرایطی است که محدود شده

را به عنوان ابزار آزادي انسان dialogicsهاییفصل آخر دیالوگ
کاري، وحدت، سازماناز طریق استفاده از هم. کندنهاد میاستعمارزده پیش
غلبه بر مشکالت موجود در جامعه براي رهایی (رهنگیدهی و سنتزِ ف

دیالوگیاین تز با آنتی. کنداین دیالوگ معنی پیدا می) بشریت
antidialogics که از تسخیر، مانیپوالسیون، تهاجم فرهنگی، و مفهوم

فریِر دیالوگ پوپولیستی براي . آید در تقابل استشکاف و حکومت می
دهد که مانعی در برابر دیالوگ رت تشخیص میانقالب را به عنوان یک ضرو

. ضد بشري و حامی حفظ وضع موجود است
جو و استاد، استعمارگر و گی دانشنکات فراوانی در باب دوگانه

. در این کتاب خواندنی موجود هستند... استعمارزده و 
نشان داد که بعد از انتشار نسخه2003یک تحقیق دانشگاهی در سال 

مورد از 14کشور مورد بررسی 16از مجموع 1970کتاب در ي انگلیسی
بهره "گاندیدهتربیت ستم"ي آموزشی خود از کتاب فریِر ها در برنامهآن

البته این به معنی به کاربست مطالب آن مطابق نظر فریِر نیست و . اندبرده
.  تر آموزشی و پرورشی ایشان در انطباق خواهد بودقطعاً با اهداف کالن

فرانتز فانون و تاثیر نظرات در نوشتن این کتاب، فریِر به شدت تحت
ي انقالبی و فریِر اظهارنظرهاي سیاسی زیادي با اندیشه. بودمارکس کارل

چپ داشته که فقط در باب 
وي . اندآموزش و پرورش نبوده

هاي به واقع تحت تاثیر جنبش
کمونیستی و ملی با گرایشات 

ي چپ دورهقوي انقالبی و 
وضوح این تاثیر به . خودش بود

حدي بود که بعد از انتشار کتاب، منجر به ساخت و 
the"گاندیدهتئاتر ستم"اجراي تئاتري به نام 

theatre of the oppressed توسط نویسنده و
Augusto"آگوستاو بوال"کارگردان معروف برزیلی 

Boal وال تحت تاثیر کتاب فریِ. شد1960درر تمام ب
تالش خود را کرد که تئاتري بر مبناي آن بسازد که 

.انتقادي مطرح روزگار شد- تبدیل به یکی از آثار تحلیلی
صورت آنالین در دسترس ها بهچهار فصل اول کار بزرگ فریِر مدت

گان فریِر به عنوان امالك گان بودند ولی چندي پیش توسط بازماندههمه
هاي دزدي آن کماکان در شدند اما نسخهاز شکل آنالین خارج ! وي

در طول مبارزات جنبش ضدآپارتاید در آفریقاي. شونداینترنت یافت می
هاي غیرقانونی این کتاب جنوبی حق چاپ این کتاب هم نقض شد، اما کپی

هاي گروه"ئولوژیکسالح ایده"صورت مخفیانه و به عنوان بخشی از به
black consciousness"اهی سیاهانجنبش آگ"انقالبی مختلف مانند 

movement**و 1970هايدر سال. شدبه شکل گسترده توزیع می
صورت مخفی چاپ، ها بهاین کتاب براي بار دوم ممنوع شد و سال1980

! شدنگهداري و خوانده می
داري هاي سرمایههاي اخیر متفکران و پداگوژیستالبته در سال

دیدهپداگوژي ستم"ر به فریِر و آراي او در کتاب بانولیبرال براي چندمین
: گویداند، مثالً سل استرن درباره این کتاب میپرداخته و حمله کرده"گان

در این کتاب، پداگوژي به عنوان یک تراکت اتوپیایی سیاسی تعریف ... "
ي بیداري و ساختن یک جامعهشده که خواستار سرنگونی هژمونی سرمایه

معلمانی که از اصول این کتاب ... ":دهد کهاسترن ادامه می. "...طبقه است
."...سازند آموزان خود را با خطري مهلک مواجه میپیروي کنند، دانش

تواند به ما یادآوري کند که زمان ممنوعیت خود این اظهار نظر می***
.مجدد این کتاب نزدیک شده است

*http://marxists.anu.edu.au/subject/education/freire/pedagogy/ind
ex.htm
**http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Consciousness_Movement
http://www.worldsocialism.org/articles/black_consciousness_in_so
uth.php
*** Stern, Sol. Pedagogy of the Oppressor, City Journal, Spring
2009, Vol. 19, no. 2
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نگاهی به انتشار کتاب کاپیتال مصور

از سويِ انتشارات 2008این کتاب برايِ اولین بار در سالِ . نتشر شدم"شوراي جوانان و دانشجویان چپ ایران"يِ مصور، کتابی در دو جلد، توسط »سرمایه«چندي پیش 
ها در ایران و بر اساس تشخیص شورا به تبلیغ و انتشار این کتاب با توجه به شروع سال تحصیلی مدارس و دانشگاه. در ژاپن به شکلِ مصور منتشر شده بود) East Press(پرسایست

ي ترجمه و انتشار این کتاب را پیبا این دو دلیل شورا تصمیم گرفت پروژه. و دانش جویان تازه وارد بود- در درجه ي اول اهمیت–ن دانش آموزان ي مارکسیسم در میاترویج اندیشه
سازند و خوشبختانه این پروژه عملی شد و بازخوردهاي روزي تالش کردند تا با امکانات محدودي بتوانند انتشار کتاب را در اوایل مهر ماه میسرطور شبانهتیمی از رفقاي شورا به. گیري کند

. بسیار خوبی نیز دریافت کردیم
شوند و دانشمدارس دوباره شروع می. اي باید اقدامی کرداجتماعی فعلی ایران و در شرایط سانسور شدید خبري و رسانه–هدف اول ما بر این پایه استوار بود که در فضاي سیاسی 

فضایی . شوندمبارزاتی دیگري می–آموزان دیروز در کسوت دانشجو وارد فضاي علمی شوند و دانشها باز میدانشگاه. هاي نو و آلترناتیو هستندیابی به اندیشهي دستتشنهآموزانِ هوشیار 
خواهند بدانند ولی نه امکانات تقدیم نوجوانان و جوانانی که می. ن جنبش کنداي هرچند کوچک اما ماندگار تقدیم ایشورا تصمیم گرفت که هدیه. هاي خرافی و مذهبی استکه مملو از اندیشه

. کردیمبنابراین باید این امکان را به فرض شدنی بودن آن فراهم می. آموزشی موجود است و نه امکان رسمی خودآموزي
. ردیم که نه به محتوا و روش آن ضربه بخورد و نه آن قدر سطحی شود که به ضد خود بدل شودکي مارکسیسم را در کیفیتی مناسب عرضه میباید اندیشه. هدف دوم ما بازهم سخت بود

سعی ما این بود که مفاهیم کلی اقتصاد سیاسی مارکس را در فرمی نو، جذاب و فشرده در اختیار مخاطب . اما از بین موارد مختلف، کتاب کاپیتال مصور را انتخاب کردیم. انتخاب آسان نبود
اي گی مطلب هم به گونهفشرده. اي با این فرم سراغ داشتیمي انتشاراتی چپ ایران کمتر نمونهمحتواي کتاب خوب بود، فرم هم بسیار جذاب و حداقل در تجربه. نظر خود قرار دهیممورد

ها در سطحی محدود که شاید سئواالت و ي اینالبته همه... سود، کارگر، کارفرما و مفاهیمی مانند استثمار، ارزش اضافه،. کردبود که امکان دریافت و درك مفاهیم مورد بحث را فراهم می
. انتقادات زیادي را به ما وارد سازند ولی توجه به هدف ما مشکل را حل خواهد کرد

ها و سفارش ها و وبالگانتشار آن در سایت. تحسین این کار بودها تشویق وي آنهایی دریافت کردیم که عمدههاي مختلف سیاسی پیامبعد از انتشار هم از سوي افراد و سازمان
چیزي که تا امروز براي ما مشخص و . بندي نهایی از کارمان برسیمالبته هنوز در تماس با مخاطبان اصلی و مورد نظر شورا هستیم تا بتوانیم به جمع. هاي چاپی هم فراتر از انتظار ما بودنسخه

ي فارسی کاپیتالِ مصور استقبال گسترده از ترجمه. نیاز به فراگیري دانش سطح باال و پیچیده براي نوجوانان و جوانان و البته اقشار فرودست در تمام سنین وجود داردآشکار شده این است که
ها را به هم به این کار وارد شده که قطعاً در فرصت مناسب آنانتقاداتی. تشویق رفقاي کمونیست و سوسیالیست کشورهاي مختلف نیز باز مدعاي همین است. ناظر بر همین نیاز است

ترین انتقادات وارده به این پروژه، عدم رعایت محتوا و فرم برمبناي روش نگارش کاپیتال اصلی توسط مارکس یکی از مهم. قصد ارتقاي کار شورا و ارتقاي سطح جنبش منتشر خواهیم کرد
. هایی پاسخ خواهد دادهایی را منتشر خواهد کرد یا به بخشادات مختلف، بخششورا قطعاً پس از بررسی انتق. است

ي این کار بردن این سبک به سیستم گوید که هدف اصلی و عمدهکه انجام این پروژه را مدیریت کرده میKosuke Maruo. اي بکنیمبد نیست به ناشر این کتاب هم اشاره
کند که در البته او تاکید می. شود با هدف رفقاي شورا تفاوت داردبرد که در این جا مشاهده مینیا هماهنگ است و قدرت فراگیري را باال میاي دچون با رشد رسانه. آموزشی است
، مفاهیم و روش خود مارکس که در کتاب کاپیتال اصول... اند که با داستان پردازي و اختصار و ها با کمک متخصصین مارکسیست و اقتصاددان توجه زیادي داشتهي این کتاببازنویسی و تهیه

.*ارائه داده، دست خوش تغییر نشود
اي در مدارس از اند که به شکل گستردهِ آدولف هیتلر را کار کرده"نبرد من"هایی پرداخته است مثالً کتاب ي تاریخ و ادبیات هم به انتشار چنین کتاباین انتشارات تا کنون در زمینه

. داستایوفسکی"برادران کارامازوف"یا . ي آموزشی شده استآن استفاده
.خواهد که نظرات و انتقادات خود را براي ما ارسال کنندمندان به شورا میگان و عالقهطور کامل دست یابد و از خوانندهشورا امیدوار است که بتواند به اهداف دو گانه خود به

* http://www.cafebabel.co.uk/article/29143/marx-capital-comic-book-japan-europe-history-manga.html


