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گرایشی که به ارجحیت نهادن به قدرت ،ورای نیازهای انسانی
و نیز اســتفاده از تمایزات نژادی به عنوان اصل سازماندهنده
جامعه دارد .شبح فاشیسم باید در وجود ما هراس ایجاد کند اما
مهمتر از همه وحشت از گذشته ،باید روحیه عدالت اجتماعی
و شجاعت جمعی در مبارزه برای دستیابی به یک دموکراسی
حقیقی را به ما آموزش دهد .آنچه باید در دوران حکومتهای
استبدادی به یاد داشته باشیم این است که آگاهی تاریخی یک
ابزار ضروری برای حل الیههای معنایی جامعه ،تبیین رنجها،
ایجاد یــک اجتماع منســجم ،غلبه بر یأس و بــه راهانداختن
تغییرات چشمگیر اســت؛ اگرچه ممکن است در مواردی این
وضعیت ناخوشــایند و ناگوار باشــد .اگر ما قصد داریم حوزه
تصوراتمان را گســترش دهیم و به عدالت اجتماعی دســت
پیدا کنیم باید اطرافمان را به درستی نظاره کنیم و به رنجهای
اطرافمان بیتفاوت نباشیم .این موارد حاکی از آن است که ما
باید در رابطه بااهمیت حافظه تاریخی ،ســواد مدنی و آموزش
انتقادی در راستای آگاهیبخشی ،بازاندیشی کنیم .به جای رد
اینکه اصول ســازمانیافته و اجزای متغیر فاشیسم هنوز با ما
هستند ،واکنش مناسبتر نســبت به رسیدن ترامپ به قدرت
این است که در این زمینه پرســش کنیم چه سیگنالهایی از
دولت او دریافت میشود که دال بر ظهور فاشیسم است؟ اینها
عالئم و نشانههایی است که با یک چشمانداز اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی بهروز و جدید وفق پیدا میکند.
در زمانهای که حافظه تاریخی در معرض تهاجم اســت ،سواد
مدنی و خوانش انتقــادی تاریخ ،هم منبع امیــد و هم ابزاری
برای مقاومت است .اگر خوانش تاریخ و اشکال انتقادی آموزش
برای تربیت شهروندان آگاه ضروری باشد این مساله نیز برای
آموزگاران ،اساسی و بنیادی است که میان گذشته و حال پیوند
ایجاد کنند و اکنون را همچون دریچهای رو به ســوی توحش
گذشــتهای ببینند که هرگز نباید دوباره تکرار شود .خوانش و
آموزههای انتقادی درباره تاریخ برای آموزگاران یکسری منابع
اساسی فراهم میآورد که زمینههای اخالقی الزم برای مقاومت
را پدید میآورد و همچــون پادزهری در برابر سیاســتهای
معطوف به ایجاد آگاهی کاذب ،تفرقه ،انحراف و افتراق ترامپ
عمل میکند.
عالوه بر این ،حافظه تاریخی همچون شکلی از آگاهی انتقادی
است که در ایجاد انواع مســئولیتپذیری اجتماعی و تاریخی،
ضروری اســت و جهل وقیحانهای را که در جامعه وجود دارد
خنثی میکند؛ جهلی که شرایط ضروری برای ایجاد و تقویت
سیاســتهای فاشیســتی را فراهم میکند .در مواجهه با این
کابوس ،تفکر و قضاوت باید کامال با اقدامات و کنشها مرتبط
باشد .حداقل اینکه همانطور که «آنجال دیویس» خاطرنشان
میکند یاد گرفتن تفکر انتقادی در رابطه با قدرت ،سیاست و
اقتصاد در عین حال که آگاهی تاریخی عمیق ما را گســترش
میدهد یک فرصــت و فضایی برای مــردم فراهم میآورد که
بتوانند «نه» بگویند و راهحلهای ســریع ،پاسخهای ساده و
تصمیمات تحمیلی را نپذیرند .به عنوان مثال ،آگاهی تاریخی
صرفا درباره ایجاد یک روایت خطی نیســت بلکــه در رابطه با
بازگشایی وقایع تاریخی ،به سخن واداشــتن تاریخ ،برجسته
کردن انحرافات تاریخی ،تایید و تصدیــق وقایع و رویدادها و
سامان دادن به محدودیتهای تاریخی برای رهایی از رنجهای
انسانی است.
ما در زمانهای زندگی میکنیم که فساد و انحراف گفتمانی به
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مشخصه بارز سیاست تبدیل شده است و عمدتا توسط دولت و
ماشین رسانههای دستراستی تقویت شده که به سادگی دروغ
نمیگویند بلکه به سختی تالش میکنند تا مرز میان واقعیت
و توهم را از بین ببرند .همانطور که هانا آرنت به درستی اشاره
میکند بحث در رابطه با ایجاد سازمانها و نهادهایی است که
همسو با سیاستهای فاشیســتی دولت عمل میکنند .او در
کتاب «ریشههای توتالیتاریســم» مینویسد« :هدف ایدهآل
حکومت توتالیتار ،تربیت نازیهای مطیع نیست بلکه مردمی
اســت که قادر به تمیز میان واقعیت و توهــم (یعنی واقعیت
تجربــه) و تمایز میان درســت و غلط (یعنی اســتانداردهای
فکری) نیستند».
تحت ســلطه نئولیبرالیسم افسارگســیخته ،زمان و توجه به
یک فاجعه تبدیل شــده اســت؛ موضوعی که فیلســوف اهل
کره «بیونگ چول هــان» ،آن را «وفور محرکهــا ،انگیزهها
و اطالعــات و تغییــرات رادیــکال در ســاختار و اقتصــاد»
( )economy of attentionمینامد که در آن ادراک و آگاهی
افراد ،متشــنج و مغشوش میشــود .توجه کنشــگرانه ،برای
خوانش انتقادی و گوش دادن دقیق ،امری ضروری و اساســی
است و راهی را به روی گردش شــدید اطالعات میگشاید که
در آن اندیشیدن ،مغلوب سرعت ،تحمیل ،گزیدهها ،اغتشاش
اطالعاتی و جریــان بیرحمانه اطالعات مخدوش میشــود.
همانطور که «هان» مینویســد نوعی از خشونت وجود دارد
که در آن ذهن متالشی شــده ،ظرفیت اندیشیدن به صورت
دیالکتیکی را از دست میدهد ،توانایی ایجاد ارتباطات تحلیل
میرود ،تصویرسازی و تخیل بسط مییابد و نقشه جامعی در
باب معنا و سیاست را ایجاد میکند .اینجا نوعی از تعلیم و تربیت
وجود دارد که افراد را غیرسیاســی و ایزوله ،منفرد و بیتفاوت
میکند که نسبت به نیروهایی که زندگیشان را تحت فشار قرار
میدهند ،آگاهی ندارند و مســتعد پذیرش گزارههایی هستند
که یک فرهنگ انگیزشی و تحمیلی به آنها تحمیل میکند.
این دهشت و توحش زمانی هولناکتر میشود که تاریخ برای
پنهان کردن گذشته مورد استفاده قرار میگیرد ،هنگامی که
مشکل میتوان مباحث خصوصی را به مالحظات سیستماتیک
بزرگتر ترجمه کرد و مردم خودشــان اجــازه میدهند که به
واسطه تصاویر خشونتآمیز ،ســتمگرانه و تحرکات مستبدانه
اغوا شــوند .خوانش انتقادی جهان و توسعه آگاهی تاریخی دو
پیششرط مهم برای مداخله در امورات جهان است به همین
دلیل است که خوانش انتقادی برای ترامپ و همکارانش که از
دموکراسی نفرت دارند ،بسیار خطرناک است .دموکراسی هم به
عنوان ایده و هم به عنوان محل منازعه تنها در فضایی میتواند
حیات داشته باشد که توجه عمومی به قدرت تاریخ ،سیاست و
قضاوتهای آگاهانه و کنشهای متفکرانه وجود داشته باشد.
دموکراسی تنها زمانی میتواند زنده بماند که ما درگیر قدرت
اندیشهورزی و کنشگری شویم.
بحران وســیعی که توسط نئولیبرالیســم ایجاد شده همراه با
معضالت مالی برای میلیونها نفر ،از بین بردن دولت رفاه ،رفع
محدودیت قدرت شرکتها ،نژادپرستی و نظامیگری افراطی
با بحران ایدهها همراه شــده اســت .در این مورد ،شخصی که
دارای حافظه تاریخی است ،عادیسازی اصول فاشیستی را رد
میکند و فضایی را برای تصور جهانهای جایگزین میگشاید
که میتوان به آن تحقق بخشید .در حالی که فساد طوالنیمدت
و سیاســت و ظهور فاشیسم در آمریکا به ســادگی با آموزش

