خوانشهای انتقادی پایان نمییابد ،اما فضایی برای یادگیری
اندیشیدن انتقادی ایجاد میشود که یک حصار و مانع در برابر
منفعتطلبی ایجاد میکند و مفهــوم امید را پرورش میدهد
که میتواند به اشکال مقاومت جمعی ترجمه شود .در ادبیات
فاشیستی ،حافظه تاریخی ،استعداد خطرناکی دانسته میشود؛
چراکه از لحاظ آموزشــی به تصورات اجتماعی و سیاســی ما
شکل میدهد .این امر بهویژه هنگامی روی میدهد که حافظه
تاریخی برای شناســایی انواع بیعدالتیهای اجتماعی عمل
میکند و امکان بازتاب انتقادی بر ســایر تاریخهای سرکوب را
فراهم میآورد .به عنوان مثال ،تصاویر کودکان گرسنه ،بیمار و
هراسان در بازداشتگاههای مهاجران ،افسانه رویای آمریکایی را
کامال مخدوش میکند و آنها همچنین بر احیای حافظه تاریخی
تاکید میکنند که اکنون را با یک گذشته فاشیستی گره میزند.
عالوه بر این ،منتقدانی کــه چنین اخطارهایی را به وســیله
نپذیرفتن اصل یادگیری از گذشته نادیده میگیرند ،این اخطار
یک قرن پیش «والتر لیپمــن» را تقویت میکنند که میگفت
«هنگامی که یک کشور شــرایطی را ایجاد میکند که در آن
شهروندان یا فاقد دانش نسبت به گذشــته هستند و یا دانش
اندکی دارند ،موجب میشود که این فضا فراهم گردد که افراد
تبدیل به قربانیان تحرکات و تبلیغات و سوژههایی برای جذب
شارالتانها و دروغگویان شوند».
پیدایش جهل نســبت به گذشــته و یا امتناع از یادگیری از
گذشــته ،فضایی را برای یک پوپولیســم دستراستی ایجاد
میکند که تمایل دارد یک خشــم درونی و واقعی در راستای
تنفر از دیگری ایجاد و سیاستهای حذف و طرد را ترویج کند.
ناگفته پیداست که حافظه تاریخی به مثابه یک نوع روشنگری و
آگاهسازی ،مطمئنا در تقابل با استفاده ترامپ از تاریخ همچون
یک نوع صورتبندی از فراموشــی اجتماعــی و مخفی کاری
سیاسی است .به عنوان مثال ،شــعار دهه  ۱۹۳۰ترامپ تحت
عنوان «اول آمریکا» نشاندهنده یک پسرفت به سوی زمانی
اســت که آمریکا مترادف با بومیگرایی افراطی ،زن ستیزی و
بیگانه هراسی بود.
تحت حکمرانی ترامپ ،زبان و حافظه تاریخــی از بین رفته و
از محتوای حقیقی خود تهی شــده است و فضای تحقق اصول
دموکراسی مخدوش میشود .در چنین فضایی ،دستهبندیهای
محکم هویتی از بین میروند و مفهوم مسئولیتهای مشترک
و یا آنچه که تمرینهای رادیکال شــهروندی نامیده میشود،
به فراموشی ســپرده میشــود .در فضای تجربههای توییت
شــده فوری ،هیجانات لحظهای و احساس آرامشی که در بروز
احساســات آنی عاطفی وجود دارد ،تاریخ و زبــان در ادبیات
سیاســی معاصر غیرفعال شــدهاند .خطر چنیــن وضعیتی
همانطوری که تاریخ به ما میآموزد ،در این است که کلمات
به طور سیستماتیکی برای پنهان کردن دروغها مورد استفاده
قرار میگیرد و توانایی اندیشــیدن به صورت انتقادی از افراد
سلب میشود.
در چنین مــواردی ،حوزههای عمومی که برای دموکراســی
ضرورت دارند ناپدید شده و از بین میروند و درها به روی ایدهها،
ارزشها و روابط اجتماعی فاشیســتی باز میشــود .ترامپ به
دنبال قدمهای پیشین ،از شکنجه ،جدا کردن کودکان از آغوش
مادرانشان ،به زندان افکندن هزاران کودک مهاجر حمایت و
اعالم میکند که رسانهها همراه با تمام نژادها و مذاهب ،دشمن
مردم آمریکا هســتند .در انجام چنین اقداماتی ،او به تاریخی

مشروعیت میبخشد که در آن خشونت دولتی تبدیل به اصل
سازماندهنده حکومت میشود و بر تجربیاتی تاکید میکند که
تسهیلکننده پاکسازیها برای طرفدارنش است.
انحرافات زبانی اغلب به واســطه انحراف در حافظه تاریخی و
اخالق و نیز امحای احتمالی کتابها ،ایدهها و موجودات انسانی
ادامه پیدا میکند .زبان حذف و طرد ،انسانیتزدایی و سانسوری
که ترامپ در پی گرفته اســت به منزله طنین انداختن و حک
کردن بربریت در زمانی دیگر است .استفاده نادرست از زبان و
انکار تاریخ باید به چالش کشیده شود و نیروی رهاییبخش و
روایتهای مقاومت باید فراخوانده شوند تا روشهای جدیدی
را برای به چالش کشــیدن ایدئولوژیها و روابط قدرت بیابند.
اســتفاده غارتگرانه ترامپ از زبان و حافظه عمومیبخشــی از
سیاستهای استبدادی بزرگتر او در رابطه با پاکسازی نژادی
و قومی است که میراث خشــونت دولتی را از دل تاریخ بیرون
میکشد و علیه آن دسته از مردم مطرود و به حاشیه رانده شده
اعمال میکند.
با بیتوجهی به میــراث تاریخی که تجلیات خشــونت دولتی
را برجســته میکند ،دولت ترامپ از نســیان تاریخی به مثابه
سالحی برای آموزش ،قدرت و سیاســت بهره میجوید که به
حافظه عمومی اجازه میدهد تا مختصات یک نظام فاشیستی
را بنا نهد .زیر سیطره چنین وضعیت فاشیستی ،نیاز ضروری به
حراست از روایتهای به حاشیه رانده در باب حافظه تاریخی و
نیز آگاهی تاریخی وجود دارد .مبارزه با امحای عوامفریبانه تاریخ
با یک درک روشن آغاز میشود که حافظه تاریخی همیشه یک
آگاهی نسبت به اکنون ایجاد میکند و پذیرش جهل ذیل عنوان
بیگناهی و بیاطالعی را رد میکند.
واقعیت زیر سایه اخبار جعلی فرو میریزد ،مشاهدات اخالقی از
نظرگاههای پوچ دستگاههای رسانهای دستراستی کنار نهاده
میشوند و از ســاحهای دولتی برای مخدوش کردن حقیقت
بهرهجویی میشــود و نیز اختالف عقاید منکوب و رسانههای
انتقادی مورد حمله قرار میگیرنــد .ترامپ از توییتر همچون
روابطعمومی برای حمله به هرکسی بهره میجوید ،از دشمنان
سیاسیاش تا ســلبریتیهایی که او را مورد انتقاد قرار دادهاند.
برخوردهای خشــمگینانه او بهویژه در حمالت نژادپرستانه او
به ورزشکاران ســیاه همچون «لبران جیمز» و «دان لیمون»
نویسنده سی.ان.ان دیده میشود .در این زمینه ،دیگر موجب
دستیابی به تاریخ ،اخالق و عدالت نمیشود و برعکس ،زبان در
خدمت شعارها ،تعصب و خشونت عمل میکند .در حال حاضر،
واژهها به یک توده خاکستر تبدیل شدهاند و گفتمان انتقادی به
قضاوتهای ناآگاهانه تقلیل یافته که افقهای درخشان آینده
را محو و ناپیدا میکند.
فریاد زدن جایگزین ضروریات آموزشی شــده که بر شنیدن
تاکید دارند و داســتانهای مربوط به فاشیســم نئولیبرال را
تقویت میکند که به ما درباره خودمــان ،روابطمان با دیگری
و یک جهان بزرگتر میگوید .در چنین شــرایطی ،رفتارهای
خشــونتآمیز تحت تاثیر افزایش نرمالیزاســیون روشهای
تاریخی و مدنی و با تکیه بر ناآگاهی (اگر نگوییم جهل) صورت
میگیرد .یکی از نتایج این اســت که مقایســه با گذشته نازی
میتواند تحت تاثیر یک گزاره غلط از بیــن برود که میگوید
وقایعی که در زمان و مکان خاصــی در تاریخ روی دادهاند تنها
میتوانند در کتابهــای تاریخی تکرار شــوند .در عصری که
ویژگی بارز آن جنگ مبتنی بر ترور ،فرهنگ ترس و عادیسازی
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پیدایش جهل
نسبت به گذشته
و یا امتناع
از یادگیری
از گذشته،
فضایی را برای
یک پوپولیسم
دستراستی
ایجاد میکند
که تمایل دارد
یک خشم درونی
و واقعی در
راستای تنفر از
دیگری ایجاد
و سیاستهای
حذف و طرد را
ترویج کند
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