قلمرورفاه

وگو
جهــان
گفت

در عصر لذتهای
آنی ،تاریخ به
یک بار اضافه
تبدیل شده و
با آن همچون
یک اثر عتیقه
دورریختنی
برخورد میشود
که دیگر سزاوار
تکریم و ارجنهادن
نیست
94

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

راهحلهای خشونتآمیز و تهاجمی برای حل مسائل پیچیده
اجتماعی استفاده میکند.
تاریخ فاشیســم یک سیســتم هشــداردهنده را به ما عرضه
میکند و به ما میآموزد زبانی که در خدمت خشونت ،ناامیدی
و دیدگاههــای نفرتانگیز عمــل میکند ،پتانســیل احیای
تاریکتریــن دقایق تاریــخ را دارد .این وضعیت ،انســانیت ما
را میفرســاید و تحت تاثیر ایدئولوژیهــا و تمریناتی که به
کنشهای وحشــیانه و شنیع مشــروعیت میبخشد بسیاری
از مردم را بیتفاوت و ســاکت میکند .چنین زبانی اســت که
فضای تکثر را محدود میکند ،دیوارهــا و مرزها را ارج مینهد
و از تمایزاتی نفرت دارد که با یک حوزه عمومی سفید انطباق
ندارند .همچنین این زبان با مردم آســیبپذیر (حتی کودکان
فقیر) به مثابه یک هستی انسانی زیادی برخورد میکند .زبان
ترامپ ،همچون رژیمهای فاشیستی پیشین ،سیاست معاصر را
مخدوش میکند ،همدلی و انتقادات جدی سیاسی و اخالقی
را انکار و انتقاد از روابط مسلط قدرت را دشوار میکند .ادبیات
مرگبار ترامپ ،خطابههای جنگطلبانه ،مردانگی اغراقشده،
پیدایش حــوزه عمومــی ضدروشــنفکری و پیدایش مجدد
تفکرات مربوط به تفوق نژاد ســفید را تقویــت میکند .با این
حال ،این تغییر به سوی سیاســتهای فاشیستی را نمیتوان
تنها به حساب ترامپ گذاشت .زبانی که در پیوند با ارزشهای
متعفن فاشیسم نوظهور است مدتی است که با ایاالت متحده
آمریکا پیوند خورده است .این زبانی است که به جهان به عنوان
یک عرصه مبــارزه مینگرد ،دنیایی که بــرای غارت و چپاول
وجود دارد و افرادی که به دلیل طبقه ،نــژاد ،قومیت ،مذهب
و گرایشهای جنسی ویژگیهای متفاوت و متمایزی دارند به
مثابه یک تهدید دیده میشوند که باید از آنها ترسید؛ اگر نگوییم
که باید حذف شوند .هنگامی که ترامپ از سخنانی نفرتانگیز
استفاده میکند که مهاجران غیرقانونی را همچون بزهکاران،
متجاوزان و فروشندگان موادمخدر به تصویر میکشد ،سخنان
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او چیزی بیش از اســتفاده از یکســری صفات زشت است .او
همچنین چنین گفتمانی را در قالب سیاســتهایی عملیاتی
میکند که کــودکان را از آغوش مادرانشــان جدا میکند و
زندگی مهاجران را در خطر قرار میدهد و اعمالی غیرانسانی و
بیرحمانه را به آنها تحمیل میکند که منجر به تجاوز به تن و
ذهن و کرامت انسانی آنها میشود.
در حالی که این کار بیفایده اســت که تصور کنیم میتوانیم
خیزش مجدد فاشیســم را کامال اندازهگیری کنیم اما این کار
حائز اهمیت است که تشخیص دهیم چگونه عناصر و اجزای یک
نوع فاشیسم جدید تبلور پیدا میکند؛ فاشیسمی که در قالب
اقتدارگرایی مدل آمریکایی ظهور پیدا کرده است .با این حال،
بسیاری از روشــنفکران ،مورخان و کارشناسان رسانه ،وجود
سیاستهای فاشیستی در ایاالت متحده آمریکا را انکار کردهاند.
بخشی از این مساله ممکن اســت به این دلیل باشد که تاریخ
توسط برندگان نوشته شده است .همچنین به این دلیل که این
نوع تحلیلهای تاریخی جدی از یک جایگاه ضعیف در فرهنگ
لذت آنی بهره میبرند .در عصــر توفانهای توییتری ،زمان به
انفجارهای کوتاهبرد کاهش یافته و زمان کافی برای تمرکز بر
اندیشههای تحلیلی و تفکر خالقانه وجود ندارد.
«لئون ویزلتیر» نویســنده و منتقد آمریکایــی میگوید ما در
عصری زندگی میکنیم که «کلمات نمیتوانند در انتظار اندیشه
بمانند .صبر و شکیبایی یک مسئولیت و تعهد است» .در عصر
لذتهای آنی ،تاریخ به یک بار اضافه تبدیل شده و با آن همچون
یک اثر عتیقه دورریختنی برخورد میشــود که دیگر سزاوار
تکریم و ارج نهادن نیست .در حال حاضر ،اندیشیدن به گذشته
یا بسیار خطرناک اســت یا در یک جهل عمیق فرو رفته و یا با
توجه به منافع نیروهای ضددموکراتیک ناسیونالیست افراطی،
بومیگرایی رادیکال و داروینیســم اجتماعی بازنویسی شده
است؛ همانطور که در کشورهایی همچون لهستان و مجارستان
دیده میشــود .با وجود توحشــی که در لیبرال دموکراسیها

