است که برای ما یک فضای ایمن را فراهم میآورد که بتوانیم
در رابطه با تحمیل یکسری عقاید مشخص بیندیشیم ،جهانی
از چشــماندازها و دیدگاههای متفاوت را ترسیم کنیم و آنها را
در خودمان در هنگام مواجهه و ارتباط با دیگران منعکس و در
انجام چنین اقداماتی بتوانیم درک کنیم که چه مســئولیت و
تعهدی داریم».
این مساله بســیار حائز اهمیت اســت که مربیان و آموزگاران
بتوانند مباحــث اجتماعی مهــم را مورد توجه قــرار دهند و
از آموزشهای عمومــی و عالی به مثابــه حوزههای عمومی
دموکراتیک حمایت کنند .این مهمتریــن دلیل برای دفاع از
آموزش تاریخ به عنوان یک حوزه ایمن شده است که در آن به
دانشآموزان آموزش داده میشود که درباره دادههای تحمیل
شده به ذهن خود بیندیشند و قدرت را پاسخگو و مسئول بدانند
و حس شهروندی و ارزش مدنی را درک و درباره جهان فراتر از
مرزهای زادگاهشان بیاموزند و تالش کنند تا جایگاهی را بیابند
که شایسته آن هستند .ما در جهانی زندگی میکنیم که در آن،
در حال حاضر هر چیزی خصوصی شده و به آنچه مبدل شده
که «مایکل ســیلک» و «دیوید اندروز» «فضاهای چشمگیر
مصرف» مینامند و تحوالت دولتهای نظامی -امنیتی همراه
با افزایش سیاستهای فاشیستی ،ریشه در تجهیز و بسیج شور
ناسیونالیسم افراطی ،نژادپرستی و پوپولیسم دارد.
یکی از پیامدهای این وضعیت پیدایش آنچه است که تاریخنگار
متاخر«تونــی جودت» «جامعــه تهیشــده» مینامد .یعنی
جامعهای کــه از تعهدات متقابل و مســئولیتهای اجتماعی
که بنیان دموکراســی است تهی شده اســت .این واقعیت تلخ
که «جامعهگرایی شکســتخورده» نامیده میشــود به مثابه
شکســت در قدرت ابتکار مدنی ،اراده سیاســی و وعدههای
یک دموکراسی رادیکال اســت .این مساله همچنین بخشی از
سیاستی اســت که جامعه را از ایدهآلهای دموکراتیک تهی
میکند .ریاســتجمهوری ترامپ میتواند تنها حاکی از زوال
عمیق لیبرال دموکراسی در ایاالت متحده آمریکا به سوی یک
الیگارشی اقتصادی و سیاسی فاسد باشد اما حضور آن همچنین
میتواند نشانه یکی از ســختترین چالشهای این کشور (اگر
نگوییم سختترین آنها) ،طی یک قرن اخیر باشد.

در حال حاضر ،فرهنگ ســازنده دروغ ،نادیده گرفتن ،فســاد
و خشونت به واسطه طیف وســیعی از ارتدوکسهایی تجدید
شده اســت که به زندگی آمریکایی شــکل میدهند؛ از جمله
محافظــهکاری اجتماعــی ،بنیادگرایی بازار ،ناسیونالیســم
افراطی ،افراطگرایی مذهبی و نژادپرســتی بیعنان و مهاری
که همه سطوح قدرت از باالترین سطوح دولت را اشغال کرده
اســت .حافظه تاریخی و نظارت اخالقی ،مسیری را برای یک
نوستالژیای ورشکســته به ارمغان آورده که از بدترین لحظات
پسرفت در تاریخ این کشور تجلیل میکند.
مشخصههایی همچون تمایل به کنترل مطلق ،پاکسازی نژادی،
نظامیگریهــا و جنگهای طبقاتی در قلــب نظام اجتماعی
آمریکا قــرار دارند که مهلک و مرگبار اســت و نمــود آن در
میلیتاریزه کردن مدارس و فضاهای عمومی و مرکزیت بخشیدن
به یک فرهنگ جنگی به عنوان روش نظاممند حکمرانی دیده
میشود .این یک نظم اجتماعی دیستوپیایی (در مقابل یوتوپیا)
است که با کلماتی پوچ و تو خالی مشخص شده است .تصورات
و تخیالتی که هرگونه معنای حقیقی آنها غارت شده است .از
هرگونه محبت و همدلی تطهیر شــده و از عبارتی بهره میبرد
که به این دیدگاه مشــروعیت ببخشد که وجود هرگونه جهان
جایگزین ،غیرممکن اســت .آنچه ما شــاهد آن هستیم ،کنار
نهادن نهادهای دموکراتیک بهرغم تمامی مشکالتشان است
که با حمالت تمام عیاری به باورهای خردمندانه و اندیشههای
مخالف و تصورات اجتماعی همراه شده است .دونالد ترامپ دفتر
ریاستجمهوری آمریکا را خفیف و حقیر کرده ،فساد سیاسی
و (( )Hypermasculinityاصطالحی روانشناختی به معنای
اغراق در ویژگیهای کلیشهای مردانه  -مترجم) را رواج داده و
دروغگویی را به حدی رسانده که مردم را کرخت و درمانده کرده
است .او هر آنچه را که غیرقابل تصور بوده ،عادیسازی کرده،
به هر آنچه که غیرقابل بخشــش بوده مشروعیت بخشیده و از
هر عمل غیرقابل دفاعی ،دفاع کرده اســت .در چنین شرایطی
ایاالت متحده آمریکا به سایه تاریک عصر حاضر تبدیل میشود
که شباهتهای هولناکی با دورههای پیشین فاشیسم دارد؛ با
همان ادبیات و زبان درباره تصفیه نژادی ،نفرت از عقاید مخالف،
خشونت سیستماتیک و عدم تساهل .همچنین دولت ترامپ از
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این مساله بسیار
حائز اهمیت
است که مربیان و
آموزگاران بتوانند
مباحث اجتماعی
مهم را مورد
توجه قرار دهند
و از آموزشهای
عمومی و عالی به
مثابه حوزههای
عمومی
دموکراتیک
حمایت کنند
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