حاکم شده ،نه تاریخ و نه نشانههای آشکار فاشیستی نمیتواند
به راحتی کنار نهاده شــود ،بخصوص با تکیه بــر این ادعا که
عوامفریبی همچون دونالد ترامــپ ،اردوگاههای کار اجباری
ایجاد نکرده و یا طرحهای برنامهریزی شده برای کشتار جمعی
ندارد .طنین این گذشتههای فاشیستی را میتوان در شرایط
غیرانسانی بازداشــتگاههای مهاجران دید که بسیاری از آنها
کودکانی  5ماهه هستند.
به قول «میچل باچله» ،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل،
شــرایط محلهای نگهداری مهاجران و پناهندگان ،اسفبار و
نگرانکننده است .اظهارات او که توسط گزارش وزارت امنیت
داخلی در بازداشتگاههای مرزهای جنوبی تایید شده به شرح
ذیل است:
«این شــرایط فقیرانه شــامل جمعیت بیش از حد ،شــیوع
آنفلوانزای خوکی و فقــدان لباس پاک و تمیز میشــود .این
گزارش همچنین با دقت حوادث ناگواری را تشریح کرده است؛
حوادثی همچون استفاده بیش از حد از ســلولهای انفرادی
و گزارشهایی درباره به دار آویختن در ســلول بازداشــتیها
که نشانه نقض اســتانداردهای بازداشــت و تعدی به حقوق
بازداشتشدگان بر اساس اصول ســازمان «اعمال مهاجرت و
گمرک ایاالت متحده آمریکا» ( )ICEاست».
این وضعیت برای کودکان بسیار بدتر است؛ بخصوص در مورد
بازداشــت کودکان در مکانهایی شبیه زندان .نیویورک تایمز
گزارش داده که بسیاری از این کودکان از گرسنگی رنج میبرند،
در ســلولهای کوچکی با تنها یک توالت نگهداری میشوند،
روی زمین سیمانی میخوابند و در معرض انواع بیماریهایی
همچون گال ،زونا و آبلهمرغان قرار دارند .به گفته تایمز ،وکالیی
که زندان ( )Clintتگزاس بازدید کردهاند ،مشــاهدات خود را
چنین شرح دادهاند که:
«بچهها لباسهایی کثیف دارند .اغلب بدون پوشک ،مسواک
و خمیردندان و صابون هســتند« .وارن بینفورد» ،مدیر برنامه

حقوق بالینی دانشگاه ویلیامت در اورگان میگوید که در تمام
سالهای بازدید او از امکانات پناهگاهها و بازداشتگاهها او هرگز
شاهد چنین شرایط فجیعی نبوده؛ شرایطی که او «زیستبوم
زندانگونه» مینامد».
سیاســتهای فاشیســتی (که در صورتبندی اخیر خود در
قالب نظام ســرمایهداری نمود یافته) یــک تاریخ طوالنی در
زمینه ســرپوش گذاشــتن بر جنایات علیه بشریت بخصوص
اعمالی دارد که منجر به نسلکشی و کشتار جمعی شده است.
ترامپ و مقامات عالیرتبه مهاجرتی او ممکن است که نتوانند به
کنشهای کشتار جمعی خود از طریق سیاستهای بومیگرایی
افراطی و اقدامات ظالمانه خود در زمینه زندانی کردن مهاجران
بخصوص کودکان تداوم بخشند ،اما با این حال او از یک روش
فاشیستی تبعیت میکند که موجب میشود تا گزارشهایی را
که در زمینه وضعیت اســفناک کودکان زندانی در زندانهای
فدرال آمریکا وجود دارد را انکار کند؛ حتی گزارشهایی درباره
بیماری ،گرسنگی و جمعیت انبوه زندانیان که در روزهای اخیر
منتشر شده است .عالوه بر این ،ترامپ نیز همچون همتایان خود
در ناتو و اتحادیه اروپا در این زمینه ســکوت کرده که این موج
مهاجرت در سراسر جهان را چه کسانی ایجاد کردهاند!
دروغ در خدمت اشکال گوناگون بشــر ،یک تاریخ طوالنی در
میان عوامفریبان در جهان دارد .آنچه که ترامپ را از ســایرین
متمایز میکند این اســت که او حتی شــواهد غیرقابل انکار
را نیــز تکذیب میکند .بــه عنوان مثال ،دروغهــای ترامپ و
پنهانکاریهای او تالشــی برای سیاستزدایی کردن از جامعه
اســت .به این ترتیب ،دروغ بــه عنوان یک ابــزار قدرت عمل
میکند و یک نوع جهل و نادانی تولید میکند که در آن عرصه
عمومی مشکل بتواند حقیقت را از افسانه جدا و بتواند خشونت
و بیعدالتیهایی را شناســایی کند که توسط دولت ترامپ بر
مهاجران و مطرودان اعمال شده اســت .بهرغم اینکه ترامپ،
مصداق مفهوم بیفکری ،خشــونت و ابتذال شــر هانا آرنت به
عنوان عناصر اصلی توتالیتاریســم است مشــکل بتوان گفت
این وضعیت ادامه همان نوع فاشیســمی است که از گذشته بر
جای مانده؛ به این دلیل که دولت ترامپ اگرچه ممکن اســت
نتواند به طور دقیق روشهای نفرتانگیز خشونت و نسلکشی
دولتهای فاشیستی در دهه  1930را تکرار کند اما این موضوع
به این معنا هم نیست که هیچگونه شباهتی با چنین تاریخی
ندارد.
در حقیقت ،میراث فاشیسم زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند
که زبان ،سیاست و ایدئولوژی اقتدارگرایانه ترامپ یک هشدار
خطرناک را دل تاریخ طنینانــداز میکند که نمیتوان نادیده
گرفت .فاشیســم ناپدید نمیشــود اگرچه همچون انعکاسی
آیینهوار از گذشته نیست .فاشیســم یک صورتبندی ایستا و
راکد ندارد و همواره این خطر وجــود دارد که عناصر گوناگون
فاشیســم در قالبهای جدید متبلور شود .فاشیسم در اشکال
معاصر خود ،یک واکنش ویژه به طیف وســیعی از بحرانهای
سرمایهداری است که شــامل افزایش میزان نابرابری ،فرهنگ
ترس ،عدم امنیت شغلی و سیاســتهای ریاضتی ظالمانهای
میشــود که قرارداد اجتماعی را از بین میبرد و موجب ظهور
دولت پادگانی ( )Carceral Stateمیشود.
فاشیســم همچنین به واســطه نفرت از خیر عمومی آشــکار
میشود ،در واقع به وســیله آنچه که تونی موریسون «میل به
پاکسازی دموکراسی از تمام ایدهآلهایش» مینامد .همچنین
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آنچه که ترامپ را
از سایرین متمایز
میکند این
است که او حتی
شواهد غیرقابل
انکار را نیز
تکذیب میکند.
به عنوان مثال،
دروغهای ترامپ
و پنهانکاریهای
او تالشی برای
سیاستزدایی
کردن از جامعه
است
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