گسترده شدهاند .رســانههای عمومی تحت حمایتهای مالی
قرار میگیرند ،مدارس بعد از زندانها خصوصیسازی شدهاند،
بودجه قوانین عمومی در برابر بودجههای نظامی اساســا دیده
نمیشــود .نظام قانونی به طور فزایندهای بــه موتور محرکه
تبعیضهای نژادی و نهادهای پیشــفرض برای جرم نامیدن
طیفی از رفتارها تبدیل شــده و پژواک یک گذشته فاشیستی
همواره با ما است و گفتمانهای مبتنی بر نفرت ،محرومسازی
و ناسیونالیسم افراطی را در کشورهایی همچون ایاالت متحده
آمریکا ،مجارســتان ،برزیل ،لهســتان ترکیه و فیلیپین احیا
میکند .احزاب افراطی دستراستی به واسطه یک ایدئولوژی
فاشیســتی و با تکیه بر یک انرژی جدید برانگیخته شــدهاند؛
از طریق پوپولیســمی که ملت را از طریق یکسری کنشهای
محرومســازی نژادی و بومی برمیســازد و در عیــن حال از
هرجومرجی تغذیه میکند که به وسیله دینامیک نئولیبرالیسم
ایجاد شده است.
در چنین شــرایطی وعدههــای لیبرال دموکراســی در برابر
کنشهای ارتجاعی زمان حاضر برای دگرگــون کردن زبان،
ارزشها ،شهامت مدنی و آگاهی انتقادی و تاریخی کنار نهاده
شده است« .ژایر بولسونارو» رییسجمهور برزیل بر رهانیدن
سیستم آموزشی کشور از همه ارجاعات به آثار و آموزشهای
رادیکال «پائولو فریره» تاکیــد دارد .در ایاالت متحده آمریکا،
دونالد ترامپ بــه فعالیتهای خود در حــوزه آموزش عالی و
عمومی از طریق کاهش بودجه عمومــی و همچنین از طریق
انتصاب «بتســی دواس» یک میلیاردر و دشمن قسمخورده
آموزش عمومی و حامی مدارس اختصاصی و منشــور مدارس
در وزارت آموزش آمریکا ،شــتاب بخشیده است .عالوه بر این،
آموزش و پرورش در بســیاری از نقاط جهان ،به شکل فزاینده
به ابزار سلطه تبدیل شــده؛ همانطوری که بنیادگرایان بازار
و سیاستمداران ارتجاعی روشــنفکران را به زندان میافکنند،
مدارس را تعطیل ،برنامههای آموزشــی مترقــی را متوقف و
بــه اتحادیه معلمان حملــه و آموزشهای ســرکوبگرانه را به
دانشآموزان تحمیل میکنند .اغلب به این طریق تواناییهای
خالقیت دانشآموزان را از بین میبرنــد و مدارس عمومی را
به مکانی تبدیل میکنند کــه دانشآموزانی که به خاطر رنگ
پوست و یا طبقه به حاشــیه رانده شدهاند به سوی یک زندگی
توام با فقر و فالکت و نظام عدالت کیفری و زندان ســوق پیدا
میکنند.
ما در زمانهای زندگی میکنیم که در آن دو جهان در حال تصادم
و برخورد هستند .از یکسو ،جهانیسازی نئولیبرال وجود دارد
که در یک وضعیت بحرانی قــرار دارد؛ چراکه دیگر نمیتواند
وعدههای خــود را عملیاتی کند یا ســبعیت و توحش خود را
محدود کند .از این رو ،یک طغیان گســترده در سراسر جهان
بر علیه ســرمایهداری جهانی وجود دارد که عمدتا به صورت
تقویت صورتهای گوناگون پوپولیسم دستراستی و یک جنگ
سیستماتیک بر بنیان خود دموکراسی عمل میکند .قدرت در
حال حاضر شیفته گردآوری سود و ســرمایه است و به شکل
فزایندهای به سیاســتهای طبقهبندی اجتماعی و پاکسازی
نژادی خو گرفته است.
از سوی دیگر ،یک مجموعه از طغیانها و مبارزات دموکراتیک
شــکل گرفته که مدام در حال افزایش است .خصوصا در میان
افراد جوان که در حال بازنویســی ،بازبینی و احیای خط سیر
سوسیال دموکراسی است؛ خط سیری که میتواند در چالش با

جهان سرمایه مادی نئولیبرال باشد ،در عین حال که در معنای
سیاست (اگر نگوییم خود دموکراسی) بازنگری میکند.
آنچه در آن تردیدی نیســت ،این اســت که در سراسر جهان،
فشار و نیروی جهانی که رو به سوی دموکراتیزه کردن داشت
که بعد از جنگ دوم جهانــی ظهور و بروز پیدا کــرد ،امروزه
دیگر بار رو به ســوی حاکمان مســتبد دارد .این نگرانیها به
مثابه نشانههایی است که حاکی از آن است که عرصه عمومی
نمیتواند سیاستهای فاشیســتی را نادیده بگیرد و یا به آنها
اجازه دهد که در ایالت متحده آمریکا ریشه بدوانند .این تهدید
به وســیله نوعی از طرز فکر و آگاهی تشدیدشده بخصوص در
زمانی که نظام دانشگاهی توجه خود را به مردم آمریکا از دست
داده است .نتیجه این است که آگاهی تاریخی با نوعی فراموشی
و نســیان تاریخی و اجتماعی جایگزین شــده اســت .امروزه
دورههای مورد نیاز در مهمترین نهادهای آموزش عالی تاریخ،
به نسیان و فراموشی سپرده شده؛ در زمانهای که انواع گوناگون
دانش عمومی و سواد مدنی تسریع پیدا کرده است.
عالوه بر این ،کمتــر از  2درصد فارغالتحصیــان مرد و کمتر
از یک درصد زنان در رشــته تاریخ ،با بیش از  6درصد مردان
و حدود  5درصد زنان دانشــجوی تاریخ در اواخر دهه شصت
مقایســه شــده اســت .برخی از کالجها تهدید شــدهاند که
دپارتمانهای تاریخ خــود را منحل کنند .نکتــه طنز قضیه
اینجاست که این اتفاقات در حالی رخ میدهد که تعداد زیادی
از آمریکاییها نسبت به گذشــته ناآگاه هستند و همین مساله
آنها را نسبت به خواستههای عوامفریبانه آسیبپذیر میکند.
جهل دیگر نمیتواند بیتقصیر باشد؛ چراکه دیگر جهل مترادف
با فقدان دانش و آگاهی نیست .این جهل توام با سوءنیت است؛
چراکه همراه با عدم شناخت ،کنار نهادن انتقاد ،تحلیل بردن
ارزش آگاهی تاریخی و ارائه مسائل مهم و نامعلومی است که در
کنار عدالت اجتماعی و اقتصادی قرار دارند.
هشدار سختگیرانه جیمز بالدوین در کتاب
« »No Name in the Streetکامال درســت بود که میگفت
«جهل همراه با قدرت ،میتواند مهمترین دشمن عدالت باشد».
همانطور که میدانید جهل نمایان و واقعی ترامپ تقریبا هر روز
از دریچه توییتر انعکاس مییابد .او تغییرات اقلیمی و خطراتی
را که برای بشــریت به همراه میآورد ،انکار و دولت را تعطیل
میکند؛ چراکه نمیتواند بودجه ســاخت دیوار مرزی (سمبل
مضحک بومیگرایی) را دریافت کنــد و نهایتا تاریخ را با جهل
خود نسبت به گذشــته ،ویران میکند .به عنوان مثال ،یکبار
در سخنانش به طور ضمنی اشــاره کرد «فردریک داگالس»
(یکی از رهبران جنبش ضدبردهداری در آمریکا .مترجم) هنوز
زنده است و در حال حاضر ارج و قربی یافته که سزاوار آن بوده
است! جهل ترامپ اگر نگوییم شــرمآور است ،افسانهای است،
اما آنچــه او طرحریزی میکند خطرناک اســت؛ چراکه جهل
تاریخی ریاستجمهوری آمریکا نشــان میدهد که مردم در
مقابل مشــکالتی که از آنها رنج میبرند ،تنها هستند .این به
این معناست که در فضای اتمیزه و انزوای اجتماعی مردم ،آنها
بیاطالع هستند که نیروی رهاییبخش بزرگ تاریخ در آن است
که تاریخ این آگاهی را ایجــاد میکند که در هر آنچه برای ما و
برای جهان ما رخ میدهد ،ما تنها نیستیم و این رویدادها پیش
از این نیز به اشکال گوناگون روی داده است.
این صورتبنــدی مرگبار از جهل در حال حاضر ،با اســتفاده
بیمالحظه از قدرت دولت درهم آمیخته؛ دولتی که حیات بشر
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وعدههای
لیبرال دموکراسی
در برابر کنشهای
ارتجاعی زمان حاضر
برای دگرگون کردن
زبان ،ارزشها،
شهامت مدنی و
آگاهی انتقادی و
تاریخی کنار نهاده
شده است
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