برای
ستی ترامپ
«نیروی عظیم تاریخ از این واقعیت نشات میگیرد که ما آن را
بر دوش داریم و ناخودآگاهانه به شکلهای مختلفی توسط آن
کنترل میشویم و تاریخ کامال در هر آنچه که ما انجام میدهیم
حضور دارد .به ندرت میتوان گفت حقیقت غیر از این اســت؛
چراکه بر اساس تاریخ است که ما چارچوبهایی برای ارجاعات
فکری ،هویت ،شناخت و آرزوهایمان داریم».
جیمز بالدوین

در حال حاضــر ،آمریکا در یــک وضعیت بحرانی قــرار دارد؛
بحرانی که همه جنبههای زندگی عمومــی را تحت تاثیر قرار
داده (گســترهای از بحرانهای اقتصادی ناشی از نابرابریهای
گسترده تا بحران ایدهها ،عاملیت ،حافظه و سیاست وجود دارد).
این بحران به واسطه دستگاههای کنترل و نظارتی آمریکا ایجاد
شده و انواع گوناگون فراموشی تاریخی را پدید آورده است .ما
در یک دوره تاریخی جدید قرار داریــم که در آن هر چیزی به
واسطه ابزارهای مالی نئولیبرال ،مقرراتزدایی و ریاضت تغییر
پیدا کرده و فاسد شده است .در این روابط جدید قدرت ،اصول
ضددموکراتیک ،طبیعی و عادی شــده و قدرت دفاعی جامعه
دموکراتیک تضعیف شده اســت .در حال حاضر میزان زیادی
از استثمار و میلیتاریسم کنترل نشــده با سیاستهای طرد و
محرومسازی انطباق یافته که در چنین وضعیتی ،افراد همچون
ضایعات انسانی دیده میشوند و این شرایط تحت تاثیر تفکرات
ناسیونالیستی سفیدپوستان و تفوق و برتری نژاد سفید ،تقویت
شده است .همانطور که «پاول گیلروی» تاریخدان به درستی
اظهارنظر کرده در حال حاضر حرکت تاریخ و تولید سیاست از
طریق دستهبندیهای نژادی بازخوانی میشوند.
اصول فاشیستی و یا آنچه که «ناتاشــا لنارد» میکروفاشیسم
مینامد ،در حال حاضر در سطوح گوناگونی از جامعه امروز عمل
میکند که سخت بتوان آنها را تشــخیص داد ،خصوصا به این
دلیل که آنها مورد پذیرش رییسجمهور آمریکا هستند .اعمال و
تمایالت فاشیستی از طریق برنامه رسانههای اجتماعی مختلف
و جریان اصلی دستگاههای فرهنگی دستراستی به شکلهای
گوناگونی عمل میکنند.
آنها عمدتا از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی برای هدف قرار دادن
مردم عمل میکنند .چنین شرایطی منجر به ترویج دیدگاههای
خشونتآمیز ،تقویت و ترویج مصرفگرایی به عنوان تنها راهکار
مناسب برای زندگی ،مشروعیت بخشیدن به یک ناسیونالیسم
خونبار ،ساختن مرزهای روانشناختی در اذهان مردم به منظور
تامین منافع گروههای خاص ،ترویج حماقت و نادانی از طریق
حضور مداوم فرهنگ سلبریتیها ،عادیسازی گفتمان نفرت
در تعامالت روزمره و شیوههای گوناگون اقتدارگرایی و سلطه
و اســتثمار میشــود که به طرق گوناگون فکر و عمل مردم را
شکل میدهند.
در فضــای مهآلود فراموشــی تاریخی و اجتماعــی ،مرزهای
اخالقی ناپدید میشوند و مردم آمادگی بیشتری برای پذیرش
کنشهای شدیدا ظالمانه پیدا میکنند .ماشینهای تبلیغاتی،
اندیشــههای جایگزین را ایجاد و هر نقد قابــل قبولی در باب
قدرت را به عنــوان اخبار جعلی معرفــی و در عین حال ،زبان
و سیاســتهای مرگبار را از هزینههای اجتماعیشان تفکیک
میکننــد .این اســتدالل ( ،)Fintan O’Tooleممکن اســت
درست باشــد که چنین کنشهایی ،اقداماتی آزمایشی برای
تشکیل فاشیسم است:
«فاشیســم به طور ناگهانی در دموکراســیهای موجود ظاهر
نمیشود .به ســادگی نمیتوان باعث عقبنشــینی مردم از
ایدههای خود درباره آزادی و تمدن شــد .شــما باید یکسری
اقدامات آزمایشی را انجام دهید و اگر این اقدامات به خوبی انجام
شوند به دو هدف خدمت میکنند؛ آنها موجب میشوند مردم به
راحتی از چیزهایی استفاده کنند که در برخورد اول آنها را پس
زده بودند .همچنین به شما اجازه میدهند که آنها را تصحیح و
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ما در یک دوره
تاریخی جدید
قرار داریم که در
آن هر چیزی به
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مقرراتزدایی و
ریاضت تغییر پیدا
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