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بیثباتی و عدم قطعیت بود ،نســیان اجتماعی بــه یک ابزار
قدرتمند برای بیمصرف کردن دموکراسی تبدیل میشود .در
واقع در این عصر فراموشی ،جامعه آمریکا از چیزی لذت میبرد
که باید به خاطر آن احساس شرمندگی کند.
حتی با چنین معرفتی نســبت به تاریخ ،مقایســه میان نظم
قدیمی فاشیسم و رژیم سبعانه ،متوحش و مستبدانه ترامپ
نه توسط همگان بلکه تنها توسط مفســران رادیکال صورت
میگیرد .چنین احتیاطی در مقایسه میان فاشیسم ترامپ با
فاشیسمهای گذشته ،هزینههای گزافی در پی دارد :شکست
در یادگیری از درسهای گذشته و یا حتی بدتر از آن ،نادیده
گرفتن گذشته همچون منبع و مرجعی برای مشاهدات اخالقی
است و صحبت کردن از آنانی که قادر به صحبت کردن و شنیده
شدن نیستند .دانستن در این باره که چگونه دیگران در گذشته
(همچون کســانی که در جنبشهای ضدجنگ دهه شصت
حضور داشتند) به شــکل موفقیتآمیزی بر ضدعوامفریبانی
همچون ترامپ کــه در انتخاب برگزیده میشــدند ،مبارزه
میکردند برای اتخاذ یک استراتژی سیاسی ضرورت دارد که
هرچه زودتر وقوع یک فاجعه جهانی را متوقف کند.
داستان گذشته فاشیستی نیاز به بازخوانی دارد ،نه اینکه صرفا
با زمان حال مقایسه شود؛ هرچند خود این کار هم فاقد اهمیت
نیست اما باید قادر باشد که سیاستهای جدیدی را به تصویر
بکشد که در آن دانش جدید ســاخته میشود و همانطور که
هانا آرنــت میگوید بینشهای جدید ،دانــش جدید ،حافظه
تاریخی جدید و اعمال جدیدی اتخاذ شود .البته این بدان معنا
نیست که تاریخ سنگر حقیقت است که به راحتی میتواند مورد
بهرهبرداری قرار گیرد .تاریخ هیچ پشتوانهای ارائه نمیدهد اما
میتواند هم در خدمت خشونت باشد و هم در خدمت رهایی.
انتخابهای تاریخی گزینشــی ترامپ تنها تاریخ جنگها را
جشن میگیرد و هیچ پرسشی در باب سیاستهای فاشیستی
مطرح نمیکند .با خیزش دوباره فاشیسم ،این نیاز مبرم وجود
سوجو شود و تحریفات گذشته،
دارد که در باب وقایع تاریخی پر 
فراتر از منافع خصوصی به چالش کشیده و مردم آمریکا را قادر
کند که بین مسائل خصوصی و طیف وسیعی از شرایط تاریخی
و سیاسی ارتباط ایجاد کنند .مقایســه ایدئولوژی ،سیاست و
زبان ترامپ با یک گذشته فاشیستی ،امکاناتی را ایجاد میکند
تا درباره گزارههای فاشیستی قدیم و جدید در دوران تاریکی
بیاموزیم که در ایاالت متحده آمریکا پدید آمده است .بررسی
اتفاقات دهه  1930ضرورت دارد تا دریابیــم چگونه ایدهها و
شیوههای فاشیستی شرایط جدیدی را ایجاد میکند و چگونه
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مردم تســلیم این شرایط میشــوند و یا در مقابل آن مقاومت
میکنند.
یکی از چالشهای اصلی برای به رســمیت شــناختن تاریخ
همچون یک گفتمــان رهاییبخش و یک رشــته مطالعاتی
انتقادی این اســت که چگونه امکانات یــک زندگی عمومی
دموکراتیــک را بازیابی کنیم .چنین وظیفه آموزشــی برای
بســیاری از مردم خطرناک است؛ چراکه شــرایطی را برای
دانشــجویان و عموم مردم فراهم میکند که ظرفیت فکری
خود را پرورش دهند ،تصورات اخالقی را پرورش دهند و یک
قدرت پاسخگو را بپذیرند و یک معنا و مفهوم برای مسئولیت
اجتماعی فراهم آورند .از این رو ،تعجبآور نیست که بسیاری از
اصحاب آکادمیک و آموزگاران در حال حاضر به سیاستمداران
دستراستی و سازمانهای محافظهکار دولتی میپیوندند با
این استدالل که کالسهای درس باید از سیاست آزاد باشند.
نتیجهگیری مشــترک آنها چیســت؟ مدارس باید تبدیل به
فضایی شــوند که در آن مســائل قدرت،ارزشهــا و عدالت
اجتماعی نباید مورد پرســش قرار گیرد .اتهام تحقیرآمیز در
این مورد این اســت که آموزگارانی که به آموزشهای مدنی
باور دارند در حال تلقین یکسری باورها به دانشآموزانشان
هســتند .آنهایی که چنین اتهامی را مطرح میکنند نشــان
میدهند که در یک جهان بیطرف سیاســی و ایدئولوژیک،
تعلیم و تربیت میتواند یــک انتقال صرف و مبتذل اطالعات
باشــد که در آن هیچ بحث و جدلی وجود ندارد و معلمان از
درگیر شــدن در بحثهای انتقادی یا اینکه کلماتی را درباره
مسائل عمده جامعه به زبان بیاورند باز داشته شدهاند.
در ســال  ،2012پلتفرم حزب جمهوریخــواه تگزاس هدف از
ممنوعیت دســتورالعمل تفکر انتقادی در سراســر کشور را
اعالم کرد .این جمهوریخواهان تقدیس جهل و نادانی را پاس
میداشتند و بر این باور بودند که تفکر انتقادی باورهای اعتقادی
ثابت دانشجویان را تحلیل میبرد و و یک چالش مستقیم برای
رهبران و اقتدار آنها اســت .چنین تفکراتی به عدم عقالنیتی
منجر شد که به تبع آن در بســیاری از ایالتها ،صدها کتاب از
برنامههای درسی دانشآموزان حذف شده است .از جمله متون
خطرناکی همچون «کشتن مرغ مقلد»« ،ناتور دشت»« ،قلعه
حیوانات» و «ماجراهایهاکلبری فین» .البته این نوع دیدگاه
نسبت به آموزش و پرورش بسیار دور از واقعیت است و به مثابه
یک نوع آموزش غیرمسئوالنه است.
در مقابل چنین چنین نگاهی ،یک رویکرد مفید برای پذیرش
کالسهای درس همچون مکانهایی سیاســی وجود دارد که

