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تدوین کنید .این اتفاقی است که امروزه روی داده و باید خیلی
نادان باشیم که متوجه آن نباشیم».
تحت سلطه نئولیبرالیســم ،طاعون فاشیسم جامعه آمریکا را
فرامیگیرد ،به طــوری که تاریخ اردوگاههــای کار اجباری و
کشتن روشنفکران فراموش میگردد و وحشت خشونتهای
فاشیستی دیگر دیده نمیشود؛ در فضای خشونتآمیزی که با
یاوهگوییهای روشنفکران و فرهنگ غالب فراموشی همراه شده
است .آنچه ما نباید از خاطر ببریم این است که ما تنها سوژههای
اخالقی و سیاسی نیستیم بلکه سوژههایی تاریخی نیز هستیم
که قادر به فهم و تغییر جهان است و این دقیقا حاکی از رابطه
میان آگاهی تاریخی و کنش سیاســی اســت که به امکانات
جدیدی برای تغییر اشاره میکند.
در حالــی که آگاهــی تاریخــی میتواند هم آموزنــده و هم
رهاییبخش باشــد ،میتواند منجر به تفاسیر مخربی از اکنون
و نیز عناصر تاریخی در گذشته شوند که سخت میتوانند مورد
پذیرش قرار گیرنــد .در عین حال ،آگاهــی تاریخی میتواند
خاطرات و روایتهای خطرناک کسانی را آشکار کند که تاکنون
صدایشان توسط کسانی خفه شده بود که قدرت نوشتن تاریخ
را برای خدمت بــه منافع محدود و ارتجاعــی خود به خدمت
گرفته بودند.
این دقیقا استفاده از یک تاریخ انتقادی است که منابع الزم برای
به چالش کشیدن ابزارهای نظامی ،آموزشــی و ایدئولوژیکی
را ارائه میدهد که به وســیله پیدایش احزاب دستراســتی و
گروههای فاشیستی گســترش یافته و به این طریق میتوان
اســتفاده مرگبار آنها از تاریخ و زمان حال را به چالش کشید.
به عنوان مثال ،هر جنبش اجتماعی رادیکالــی نیاز دارد تا از
لحاظ تاریخی به مفهومی از نزاع و مبارزه شکل دهد که کامال
همسو با جنبشهای ضدسرمایهدارانه است .مقاومت دیگر یک
گزینه نیست؛ چراکه هم بشریت و هم حیات سیاره در معرض
خطر قرار دارد.
جامعه آمریکا مرگبار شده اســت .گواه این گفته را میتوان در
تعرض به کودکان فقیر ،مهاجــران غیرقانونی و آنهایی در نظر
گرفت که به خاطــر نژاد ،قومیت ،مذهب و رنگ پوستشــان
طرد میشــوند .در عصری که حافظه تاریخی یــا از بین رفته
و یا با زبانی دیگر بازنویســی شــده ،مردم یا تنها از دور نظاره
میکنند و یا با اشــکال گوناگون فاشیسم که در سراسر جهان
ظهور کرده همدســت میشــوند .رژیمهای مبتنی بر ترس
استانداردهای حقیقت را از بین میبرند و راههای راحتتری را
برای جنگطلبان ،نژادپرستان و بومیگرایان هموار میکنند
که از اغمای عمومی بهره میبرند.
فاشیسم نئولیبرال یک فرماســیون اجتماعی و سیاسی جدید
است که پیامدهای متوحشــانه نابرابری اقتصادی و سیاست
تنازع بقــا را با دیکته کــردن فایدهگرایی و تفوقنژاد ســفید
ترکیب کرده و از دهه هفتاد به این ســو مورد توجه قرار گرفته
و به موتور محرکه خشونت و ظلم هم در ایاالت متحده آمریکا
و هم در تعداد زیادی از کشــورهای جهان تبدیل شده است.
فاشیســم نئولیبرالی دشمن اشــکال تجدیدنظرطلبانه تاریخ
است .به این دلیل که این نوع فاشیسم هر نوع قرائتی از تاریخ
را نادیده میگیرد که بر قدرت پاسخگو و مسئول تاکید و وقایع
گذشــته را به یک نوع کنترل و مراقبت اخالقی در زمان حال
ترجمه میکند .در اشکال مترقی این نوع از فاشیسم ،هرگونه
مقاومت قابل توجهی در برابر فاشیســم به روایتهای جدید،
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فهم جدیدی از سیاست ،قدرت و مقاومت به منظور مواجهه با
خشونت و تروریسم نیاز دارد .احیای حافظه تاریخی به معنای
محلی برای مواجهه انتقادی با امور مغشوش و غیرقابل بیان و
همچنین مشارکت انتقادی در فرهنگ واقعی و خشونت نمادین
و ذهنی است.
سیاست در اینجا اهداف و ضرورتهای اخالقی را دربر میگیرد.
مهمتر از همه ،ما به سیاســتی نیاز داریم کــه «آموزش» در
محوریت آن باشد .سیاســتی که در آن این مساله بازشناسی
شده که لحظههای پوپولیستی همچون بحران هویت ،حافظه
و عاملیت در خدمت سرمایهداری نئولیبرال است (اگر نگوییم
خود دموکراسی!) .همانطور که سرمایه از همه محدودیتهای
حافظه تاریخی و همه نهادهایی کــه از آن حمایت میکنند،
همراه با ایدهآلهای دموکراتیــک برابری ،حاکمیت مردمی و
آزادی از نیازهای اجتماعی بنیادی مردم رها شده است« .نانسی
فریزر» استدالل کرده که ظهور پوپولیسم در آمریکا به واسطه
شــورش علیه نخبگان سیاســی ،وعدههای دروغ دموکراسی
لیبرال و موانعی که از طریق روشهــای نئولیبرال حکمرانی
پدید آمده ،تحریک شده است .او مینویسد:
«در ایــاالت متحده آمریکا ایــن موانع عبارتند از گســترش
شــغلهای با درآمد پایین در بخش خدمــات ،افزایش میزان
بدهی مصرفکنندگان (برای اینکه قادر باشند کاالهای ارزانی
را بخرند که در جاهای دیگر تولید شده است) ،میزان همبستگی
در انتشار کربن ،تغییرات آب و هوایی شدید و مشکالت اقلیمی
که بهشدت افزایش یافته اســت .حبس و بازداشتهای نژادی
و خشونت سیســتماتیک پلیس و افزایش تاکید بر خانواده و
زندگی اجتماعی که نتیجه طوالنیتر شدن ساعات کار و کاهش
حمایتهای اجتماعی است .این نیروها بیرون از نظم اجتماعی
موجود ،مدت زمان زیادی فعالیت میکردند ،بدون اینکه یک
زمین لرزه سیاســی ایجاد کنند .در حال حاضر شرطبندی در
این زمینهها امکانپذیر نیســت .در رد سیاستهای گسترده،
امروزه یک بحران گســترده در سیستم عینی ،پژواک سیاسی
پیدا کرده است .الیههای سیاسی بحران عمومی ما در بحران
هژمونی است».
در این مثال ،پوپولیســم به عنوان نوعی از سیاســت پدیدار
میشود که در آن هر حرکتی در راستای اعطای صدا و قدرت
واقعی به مردم ،با یــک قدرت عوامفریب جایگزین شــده که
ادعا میکند از ســوی همه مردم ســخن میگوید .پوپولیسم
دستراستی به مثابه طغیانی علیه جامعه تکصدایی نئولیبرال
است که به سرعت در اختیار افراد عوامفریبی همچون ترامپ
قرار گرفته که ترکیبی از تشــویش اقتصادی ،بالتکلیفیهای
وجودی و ترس از مهاجران و پناهندگان غیرقانونی را با یکدیگر
درآمیخته است .به جای آموختن از گذشته که مملو از جنگ
و خونریزی است ،ظهور حاکمان فاشیست نوعی از فراموشی و
عدم یادگیری از گذشته را تقدیس کرده که اغمای اخالقی را
ارج مینهد و روایتهای بیپایانی از نفرت را بازگویی میکند که
منجر به خشم و کین نسبت به مهاجران ،پناهندگان و کودکان
غیرقانونی میشــود که به عنوان مصادیق پاکسازی نژادی در
نظر گرفته شدهاند.
اتفاقی شوم و هولناک در سیســتمهای لیبرال دموکراسی در
سراســر جهان در حال روی دادن است .نهادهای دموکراتیک
همچون رسانههای مستقل ،مدارس ،نظام حقوقی ،دولت رفاه
و آموزشهای عمومی و تحصیالت تکمیلی در سراســر جهان

