قلمرورفاه

وگو
جهــان
گفت

در برابر احساس
کرختی،
بیتفاوتی،
فروماندگی و
ناامیدی که به
حوزه خصوصی
زندگی ایزوله و
منفردانه افراد
رخنه کرده نیازی
وجود دارد که
در راستای ایجاد
فرهنگی انسانیتر
است و ظرفیت
شنیدن صدای
دیگران ،تحمل
اندیشههای
مخالف و درگیر
شدن در حل
مسائل اجتماعی
را تقویت میکند
92

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

و سیاره را به گروگان گرفته است« .دیوید برایت» (مورخ) مدعی
اســت که جهل ترامپ نســبت به تاریخ ،سیاست ،فرایندهای
سیاسی و قانون اساسی همراه با اقتدارگرایی او بزرگترین تهدید
برای دموکراسی ما اســت .به تعبیر برایت ،فهم ترامپ از تاریخ
در حد سطح فهمی اســت که از یک دانشآموز پایه پنجم و یا
کوچکتر توقع میرود .آنچه اینجا مدنظر اســت ،ایجاد شکل
مرگباری از جهالت و نادیده گرفتن افقهای تاریخی است.
ترامپ نهتنها تاریخ را تحریف میکند بلکه آن را میسازد و در
انجام آن آگاهی و خرد را نیز زیر سوال میبرد؛ چراکه او آگاهی
و دانش را به خاطر یکسری اهداف سیاسی دستکاری میکند.
میزان باالی جهــل از مزایای نادیده گرفتن تاریخ اســت و به
یکسری پیشفرضهای اقتدارگرایانه و استبدادی ،مشروعیت
میبخشد .آنچه ما شاهد آن هســتیم ،فساد در سیاست است
که همراه با تجلــی صریح ظلــم و ظلم و ســتم بیرحمانه و
گسترده است .جز این طریق چگونه میتوان جدایی کودکان از
والدینشان در مرزهای جنوبی ایاالت متحده آمریکا را توضیح
داد و یکسری مراکز توقیف و بازداشــتگاههایی ایجاد کرد که
تجاوز به حقوق مدنی و کرامت انسانی را نمایش میدهند؟
بســیار دشــوار اســت بتوان زمانی را تصور کرد که آموزش و
پرورش در محوریت سیاست قرار گیرد .اگر ما در پی آن هستیم
سیاستی را شرح و بســط دهیم که قادر باشد حساسیتهای
تاریخی ،تخیلی و انتقادی ما را بیدار کند ،این مساله ضرورت
مییابد که آمــوزگاران و دیگران بتوانند یــک زبان عمومی را
توسعه دهند که مفهوم سنتی سیاست را بازخوانی و بازنویسی
کند .چنین زبانی ضروری اســت تا بتواند شــرایطی را برای
مقاومت جمعــی بینالمللی علیه تالشهــای ترامپ صورت
بخشد .مانند «نوام چامسکی» که معتقد است در چنین فضایی
که در آن اتحاد ارتجاعی جهانی به رهبری ایاالت متحده آمریکا
شامل دموکراسیهای غیرلیبرال ()illiberal democracies
اروپای غربی و بولسونارو ،رییسجمهور عجیب و متناقض برزیل
شــکل میگیرد .چنین جنبشهایی بــرای مقاومت و غلبه بر
کابوسهای فاشیستی مستبدانه اهمیت دارند و بر کشورهایی
همچون آمریکا ،برزیل و تعدادی از کشورهای اروپایی که تحت
فشار خیزش گروههای نئونازی هســتند ،سیطره یافتهاند .در
عصری که تعهدات و تکالیف شــهروندی خریداری میشوند و
فرهنگ محبت و همدلی به فرهنگ بیداد و ســتمگری تبدیل
شده این مساله بسیار حائز اهمیت اســت که به طور جدی به
این مفهوم فکــر کنیم که دموکراســی نمیتواند بدون حضور
شهروندانی منتقد و متعهد موجود و یا مصون باشد.
آموزش و پرورش هم در شکل نمادین و هم در شکل نهادی ،یک
نقش مرکزی در مبارزه با تجدیدحیات فرهنگهای فاشیستی،
روایتهای تاریخی اســطورهای و پیدایــش ایدئولوژیهای
تفوق ســفید و ناسیونالیســم ســفید ایفا میکنــد .عالوه بر
این ،همانطوری که فاشیســتها در سراســر جهان تصاویر
ناسیونالیســتی و نژادپرستانهای از گذشــته منتشر کردهاند،
این مساله ضرورت دارد که آموزش و پرورش را به عنوان نوعی
از آگاهی تاریخــی و نظارت اخالقی اصالح کنیم .این مســاله
حقیقتی است که بر انسجام بخشیدن به عرصه عمومی تاکید
دارد بخصوص هنگامی که فراموشــی اجتماعی و تاریخی به
یکی از مسائل ملی بهویژه در ایاالت متحده آمریکا تبدیل شده
و افزایش نرمالیزاسیون سیاستهای فاشیستی ،جهل ،ترس،
نفرت و ســرکوب مخالفان را تقویت کرده و سرکوب دیگر به
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سادگی از طریق ساختارهای اقتصادی تعریف نمیشود.
یک فرهنگ نئولیبرال بیثبات و متزلزل منجر به عدم امنیت
شغلی ،کاهش دستمزدها ،کاهش حقوق بازنشستگی و تضعیف
دولتهای رفاهی میشــود که عمدتا از طریق دســتگاههای
فرهنگی دستراســتی عمل میکنند که به چنین شــرایطی
از لحاظ آموزشی شکل میدهند که بخشــی از سیاستهای
گستردهتر ترس ،نفرت و تعصب است .آموزش و پرورش بهویژه
در رسانههای اجتماعی با تاثیر بســزای خود به عنوان صدای
نهیلیستی احزاب راست و گروههای برتری سفید عمل میکند
و به یک پایگاه قدرتمند برای به چرخــش درآوردن ایدههای
فاشیستی ،مشروعیت بخشیدن به خشونتها (مبتنی بر نفرت)
و ترویج خطابههای نژادپرستانه زشت تبدیل شده که ایدههای
دموکراتیک را تحلیل میبرد .با این حــال ،آموزش و پرورش
صرفا درباره سلطه نیست و به اهدافی باالتر از سطح کالس نیز
نائل میشود؛ اگرچه شاید این مساله چندان محسوس نباشد
اما استفاده از رسانههای جدید برای به چالش کشیدن و مقاومت
در برابر صورتبندیهای آموزشی فاشیستی و بازسازی آنها از
اصول و ایدههای فاشیستی ضرورت دارد.
در برابر احساس کرختی ،بیتفاوتی ،فروماندگی و ناامیدی که
به حوزه خصوصی زندگی ایزولــه و منفردانه افراد رخنه کرده
نیازی وجود دارد که در راستای ایجاد فرهنگی انسانیتر است
و ظرفیت شــنیدن صدای دیگران ،تحمل اندیشههای مخالف
و درگیر شدن در حل مســائل اجتماعی را تقویت میکند .ما
انتخاب دیگری پیشرو نداریم؛ اگــر در برابر افزایش بیثباتی
نهادهای دموکراتیــک ،حمله به خرد ،فروپاشــی تمایز میان
واقعیت و افسانه و طعم توحشــی که در حال حاضر در تعداد
زیادی از کشــورها از جمله در ایالت متحده آمریکا گســترده
شده اســت مقاومت نکنیم .نکات آموختنی که در این زمینه
وجود دارد از جمله این است که فاشیسم با کلمات نفرتانگیز و
شیطانسازی دیگرانی که طرد شدهاند ،آغاز میشود و به سوی
تهاجم به ایدهها ،سوزاندن کتابها ،طرد کردن روشنفکران و
پیدایش دولتهای قاچاقچی و وحشت از بازداشت و حبس و
زندان حرکت میکند .همانطوری که «جان نیکسون» (مورخ)
میگوید «فن تعلیم و تربیت به عنوان نوعی از آموزش انتقادی

