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ต้ั้�งแตั้่หนั้งสืือ นี่่�แหละฟาสซิิสม์์ ตั้ีพิิมพิ์ในัเดืือนักั้นัยายนั 2018  

เหตุุการณ์์ระดัับโลกหลายอย่างมีีแตุ่จะยืนยันข้้อกังวลข้องผมีเกี�ยวกับ 

ฟาสซิสิมีส์มัียใหมี ่ผ้น้ำทางการเมีอืง พรรคการเมีอืง และข้บวนการตุา่งๆ 

ที�ผมีเข้ียนถึึง ไดั้รุกคืบผลักดัันวาระข้องพวกเข้า ผ้้นำและพรรคการเมีือง

ใหมี่ๆ อุบัตุิขึ้�นมีาและดัำเนินกลวิธีีที�ผมีไดั้บรรยายไว้ เชื้ื�อโคโรนาไวรัส 

ที�องค์การอนามีัยโลกประกาศให้เป็นโรคระบาดัเมืี�อวันที� 11 มีีนาคมี  

2020 ได้ัคุกคามีแง่มีุมีขั้�นพื�นฐานทั�งข้องชีื้วิตุมีนุษย์ ชื้ีวิตุทางสังคมี

และการเมีือง จนนำมีาซิึ�งวิกฤตุเศรษฐกิจระดัับโลก การทำความีเข้้าใจ 

บทเรียนจากหนังสือเล่มีนี�กลายเป็นเรื�องเร่งดั่วนที�ผมีก็ไมี่ไดั้คาดัเดัาไว้ 

 ผมีเข้ียนหนังสือเล่มีนี�เพื�อเตุือนถึึงการเมีืองแบบฟาสซิิสตุ์ เนื�อ

แทข้้องมัีนคืออันตุรายจากโวหารซิึ�งปลุกกระตุุน้ความีกลัวและความีโกรธี

ที�ใช้ื้เป็นเครื�องมืีอปลุกป่�นการแบ่งแยกชื้าติุพันธีุ์และศาสนาซิึ�งแทรกซึิมี

เข้้าไปในวาทกรรมีสาธีารณ์ะ ทุกวันนี�ผลกระทบข้องวาทะเช่ื้นนี�ด้ัจะ 

ชื้ัดัเจน เพราะโวหารดัังกล่าวไดั้ก่อร้ปผลการเลือกตุั�งและกรุยทางเข้้าไป

อย้่ในนโยบายข้ณ์ะนี�

คำ�านำ�าฉบับพิมพ์ปกอ่อนำ
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 หนังสือเล่มีนี�ในฉบับพิมีพ์ครั�งแรกไม่ีได้ักล่าวถึึงชื้าอีร์ โบลโซิ- 

นาโร (Jair Bolsonaro) หรือ “ทรัมีป์แห่งประเทศเข้ตุร้อน” แตุ่ไมี่นานหลัง

หนังสือเล่มีนี�ตุีพิมีพ์ เข้าก็ได้ัรับเลือกเป็นประธีานาธิีบดีับราซิิล ประเทศ

ประชื้าธิีปไตุยข้นาดัใหญ่่เป็นอันดัับสี�ข้องโลก โบลโซินาโรจัดัการรณ์รงค์

ตุอ่ตุา้นคอร์รปัชื้ั�นโดัยมุ่ีงเน้นกฎหมีายและความีสงบเรียบร้อย เข้าตุ่อตุา้น

แนวคิดัสตุรีนิยมีและตุ่อตุ้านเกย์อย่างเปิดัเผย และยกย่องการปกครอง

ดั้วยระบอบเผดั็จการทหารข้องบราซิิลในอดัีตุซิ�ำแล้วซิ�ำเล่า ตุั�งแตุ่ดัำรง

ตุำแหน่ง “ล้กชื้ายทั�งสามีคนซิึ�งมีีบทบาททางการเมีืองข้องโบลโซินาโร 

รวมีทั�งมีเิชื้ลล ์ภรรยาข้องเข้า เข้า้พวัพนักบักรณ์ทีจุริตุอื�อฉาวหลายกรณ์”ี1 

ในบราซิิลข้ณ์ะนี�นักข้่าวกำลังถึ้กคุกคามี มีหาวิทยาลัยซิึ�งเป็นทั�งขุ้มีกำลัง

ในการประท้วงตุ่อตุ้านโบลโซินาโร ข้ณ์ะเดีัยวกันก็เป็นเป้าหมีายในการ

ปลกุป่�นทางการเมีอืงข้องเข้า ถึก้ตุดัังบประมีาณ์สนบัสนนุการวจิยัจำนวน

มีหาศาล วันที� 15 มีีนาคมี 2020 ฝ่่ายข้วาจัดัจัดัการประท้วงทั�วประเทศ 

เพื�อเรียกร้องให้ยุบสภาแห่งชื้าติุและศาลสถิึตุยุตุิธีรรมี โบลโซินาโรเป็น 

พวกปฏิิเสธีแนวคิดัเรื�องการเปลี�ยนแปลงสภาวะภ้มิีอากาศ (climate 

change) เหมีือนกับทรัมีป์ ป่าฝ่นแอมีะซิอนข้องบราซิิลซิึ�งสำคัญ่ตุ่อโลก

ใบนี�อย่างมีากดั้วยความีอุดัมีสมีบ้รณ์์ข้องมัีน เผชื้ิญ่กับไฟป่ารุนแรงขั้�น

วกิฤตุภายใตุก้ารบรหิารข้องโบลโซินาโร และการตุดััไมีท้ำลายปา่กเ็พิ�มีข้ึ�น

 ในยุโรปมีีการพ้ดัคุยกันมีานานหลายปีเรื�อง “ข้้อยกเว้นข้อง

สเปน” (Spanish exception) ที�มีีตุ่อความีเฟ่�องฟ้ข้องกลุ่มีข้วาจัดัในยุโรป 

ดั้วยเชื้ื�อกันว่าการที�สเปนมีีประสบการณ์์ยาวนานกับลัทธีิฟาสซิิสมี์ใน 

ศตุวรรษที� 20 ได้ัปกป้องพวกเข้าไม่ีให้ทำผิดัซิ�ำอีก แตุ่แล้วในปี 2018 

ความีเชื้ื�อนี�ก็สิ�นสุดัลงเมืี�อมีีการก่อตุั�งพรรคบ็อกซิ์ (Vox) พรรคข้วาจัดั 

ที�ทำให้หวนนึกถึึงนายพลฟรังโก จอมีเผดั็จการฟาสซิิสตุ์ข้องสเปน พรรค

1 https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/28/jair-bolsonaro-brazil-

paramilitaries-corruption-david-miranda.
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สร้างความีกลัวและความีตุื�นตุระหนกเรื�องผ้้อพยพและการส้ญ่สลายข้อง

วัฒนธีรรมีจารีตุ ในปี 2019 พรรคบ็อกซิ์กลายเป็นพรรคการเมีืองใหญ่่

อันดัับสามีในรัฐสภาสเปนหลังการเลือกตุั�ง

 ผ้้คนมัีกทึกทักกันว่ากลวิธีีแบบฟาสซิิสต์ุนั�นบรรลุผลสำเร็จ

ไดั้เฉพาะในสังคมีที�สถึาบันประชื้าธิีปไตุยอ่อนแอและไม่ีใคร่ยึดัมัี�นกับ

วัฒนธีรรมีประชื้าธิีปไตุย เราจึงถึ้กสอนให้ใส่ใจนโยบายและสถึาบัน

มีากกว่าโวหารที�เป็นตุัวกำหนดันโยบายและสถึาบันเหล่านั�น สวีเดันเป็น

ประเทศที�มีีสถึาบันประชื้าธีิปไตุยที�มีีเสถึียรภาพที�สุดัในโลก มีีบริการ

สาธีารณ์ะชื้ั�นยอดัข้องโลก เช่ื้น ระบบบริการสุข้ภาพ การศึกษา และ

บริการด้ัแลเด็ักเล็กที�ยอดัเยี�ยมีและถ้ึวนหน้า ชื้าวสวีเดันทุกคนยึดัมัี�นใน

คา่นยิมีประชื้าธีปิไตุยอยา่งแทบไมีตุ่อ้งสงสยั แตุก่ารที�พรรคประชื้าธีปิไตุย

สวเีดัน (Sweden Democrats) ซิึ�งเปน็พรรคการเมีอืงเพยีงพรรคเดัยีวที�มีี

เอกลักษณ์์เฉพาะในการใชื้้กลวิธีีแบบฟาสซิิสตุ์ กลายเป็นพรรคการเมีือง

ที�ไดั้รับความีนิยมีมีากที�สุดัในข้ณ์ะที�เข้ียนงานชื้ิ�นนี� นี�เป็นสัญ่ญ่าณ์ 

น่าลำบากใจที�แสดังให้เห็นการเถึลิงอำนาจข้องกลวิธีีแบบฟาสซิิสต์ุ  

พรรคทางเลือกเพื�อเยอรมีนี (Alternative für Deutschland - AfD) เป็น

พรรคนีโอฟาสซิิสตุ์ที�เข้้มีแข้็งเป็นอันดัับสามีข้องประเทศเยอรมีนี ซิึ�ง

ก็เป็นอีกประเทศหนึ�งที�สถึาบันประชื้าธีิปไตุยเข้้มีแข้็งอย่างสิ�นสงสัย  

นักการเมืีองและพรรคการเมืีองทั�วโลกได้ัเรียนร้้จากตุัวอย่างที�กล่าวมีานี�

ว่าโวหารแบ่งแยกทางชื้าติุพันธีุ์และเชืื้�อชื้าตุิ ทำให้ชื้นะการเลือกตุั�งและ

ไดั้รับการสนับสนุนจากประชื้าชื้นไดั้อย่างไรบ้าง

 นับตุั�งแตุ่หนังสือเล่มีนี�ตุีพิมีพ์ ไมี่ไดั้มีีเพียงพัฒนาการใหมี่ๆ  

เกิดัข้ึ�นเท่านั�น แตุ่ข้บวนการเคลื�อนไหวที�มีีอย้่แล้วยังพัฒนาไปในทิศทาง

ที�ชื้วนวติุกด้ัวย ความีตุื�นตุระหนกเรื�องผ้อ้พยพ และความีหวาดักลัวว่าจะ

สญ้่เสยีสถึานะวฒันธีรรมีหลักให้กับชื้นกลุ่มีน้อยทางศาสนาและชื้าตุพินัธีุ์

ที�ชื้นกลุ่มีใหญ่่เกลียดัชัื้ง เป็นหัวใจข้องการเมืีองแบบฟาสซิิสตุ์ บัดันี�เรา 

ไดั้เห็นการอุบัตุิขึ้�นข้องนโยบายแบบฟาสซิิสตุ์ในบรรดัาประเทศที�กลวิธีี
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เหล่านี�ประสบความีส�าเร็จมีากที�สุดั อินเดัียเป็นตุัวอย่างส�าคัญ่ในหนังสือ

เล่มีนี� โดัยเฉพาะการเติุบโตุข้องพรรคภารตีุยชื้นตุาหรือบีเจพ ี(Bharatiya 

Janata Party - BJP) และหวัหน้าพรรคคือนเรนทระ โมีท ี(Narendra Modi) 

ตุั�งแตุ่หนังสือเล่มีนี�เข้ียนเสร็จ พรรคบีเจพีก็ไดั้รับเสียงส่วนใหญ่่ในอินเดัีย 

และเดัินหน้าประกาศใชื้้นโยบายที�น่ากังวลใจแล้ว

 แนวปฏิิบัติุเกี�ยวกับสถึานะพลเมืีองข้องอินเดีัยตุั�งแตุ่ยุคก่อตัุ�ง

ประเทศเป็นตุ้นมีามีีลักษณ์ะเสรีนิยมีและยึดัแนวทางแบบโลกวิสัย แตุ่ 

ก�าลังเปลี�ยนไปอย่างรวดัเร็วภายใตุ้การน�าข้องพรรคบีเจพี อินเดีัย 

มีีการจัดัทำฐานข้้อมี้ลทะเบียนและสำมีะโนประชื้ากรแห่งชื้าตุิ แตุ่ทั�งสอง

กลไกนี�นับผ้้คนในรัฐเป็นผ้้มีีถึิ�นพำนักในประเทศ (resident) มีิใชื้่พลเมีือง 

(citizen) ในเดืัอนพฤศจิกายน 2019 รัฐสภาอินเดัียไดั้เสนอให้จัดัทำ 

ฐานข้้อมี้ลทะเบียนพลเมีืองแห่งชื้าตุิ (National Register of Citizens -  

NRC) เพิ�มีเตุิมี ฐานข้้อม้ีลทะเบียนพลเมืีองใช้ื้ตุัดัสินว่าใครมีีสถึานะ 

พลเมีอืงและใครไมีมี่ี เพื�อจำแนกพลเมีอืงออกจากคนที�ไม่ีใช่ื้พลเมีอืง คนที� 

ถึ้กจัดัว่ามีิใชื้่พลเมีืองจะถึ้กกักกันและเนรเทศในท้ายที�สุดั อินเดัียมีีผ้้มีี 

ถึิ�นพำนกัในประเทศจำนวนมีหาศาลที�เกดิัในอนิเดัยี แตุป่ราศจากเอกสาร

ยืนยัน เชื้่น ส้ตุิบัตุร จะตุ้องมีีการตุัดัสินว่าในกลุ่มีคนเหล่านี� ใครควรนับ

เป็นพลเมีือง และใครที�มีิใชื้่พลเมีือง ข้้อคำนึงสำคัญ่ในการตุัดัสินสถึานะ

พลเมีอืงนั�นใชื้ศ้าสนาเปน็พื�นฐาน แผนการนี�มีีพรรคการเมีอืงอย้เ่บื�องหลงั 

หลกัคิดัคือผ้มี้ีถึิ�นพำนักในประเทศที�เปน็ชื้าวมุีสลมิี แตุ่ไมีมี่ีเอกสารยืนยนั 

จะถึ้กกักกันและเนรเทศ ส่วนชื้าวฮิินดั้ที�ไมี่มีีเอกสารยืนยัน จะถึ้กเพิ�มีชื้ื�อ

เข้้าไปในฐานข้้อมี้ลทะเบียนพลเมีือง

 ในชื้่วงเวลาเดัียวกับที�กำลังจัดัทำเกณ์ฑ์์เพื�อนับผ้้มีีถิึ�นพำนักใน

ประเทศกลุ่มีที�ไมี่มีีเอกสารยืนยันว่าเป็นพลเมีืองในฐานข้้อม้ีลทะเบียน

พลเมีือง อินเดัียก็ออกกฎหมีายสัญ่ชื้าตุิฉบับแก้ไข้ (Citizenship Amend-

ment Bill - CAB) กฎหมีายสัญ่ชื้าตุิฉบับแก้ไข้ให้คำมีั�นว่าจะเปิดัชื้่องทาง

เรง่ด่ัวนให้ผ้อ้พยพที�สงักัดักลุ่มีศาสนากลุ่มีใดักลุม่ีหนึ�งโดัยเฉพาะสามีารถึ
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มีีสัญ่ชื้าติุได้ั ชื้าวมุีสลิมีที�ไม่ีสามีารถึพิส้จน์สัญ่ชื้าติุข้องตุนได้ัถ้ึกกีดักัน

ออกจากช่ื้องทางการมีีสัญ่ชื้าติุตุามีแนวปฏิิบัตุิข้องกฎหมีายฉบับนี� แตุ่

ชื้าวฮิินด้ัที�พิส้จน์สัญ่ชื้าตุิตุนไมี่ไดั้สามีารถึใช้ื้ชื้่องทางนี�ไดั้ ในอินเดัีย เรา

กำลังไดั้เห็นจุดัเปลี�ยนผ่านจากแนวปฏิิบัตุิเกี�ยวกับสถึานะพลเมีืองแบบ

เสรีนิยมีไปเป็นแบบฟาสซิิสตุ์ การเมืีองแบบฟาสซิิสตุ์ข้องพรรคบีเจพี 

ไมี่ไดั้เป็นเพียงแค่โวหาร

 จดุัเดัน่ข้องการเมืีองแบบฟาสซิสิต์ุคือการพุง่เป้าโจมีตุอีดุัมีการณ์์

ทางการเมีืองข้องฝ่่ายศัตุร้ และปลดัเปลื�องข้้อจำกัดัทั�งหมีดัในการตุ่อส้้

กับศัตุร้เหล่านั�น ในอินเดีัย บราซิิล และสหรัฐอเมีริกา รวมีถึึงที�อื�นๆ  

ซิึ�งการเมีืองแบบนี�เข้้ายึดักุมีความีคิดัจิตุใจ บรรดัามีหาวิทยาลัยตุกเป็น

หนึ�งในเป้าหมีายสำคัญ่ที�แกนนำพรรคข้วาจัดัมุ่ีงโจมีตีุ ในเดืัอนมีกราคมี 

2020 มีหาวิทยาลัยชื้วาหะร์ลาล เนห์ร้ ในกรุงนิวเดัลี ถ้ึกกลุ่มีชื้าตุินิยมี

ฮิินดั้โจมีตุี ตุำรวจยืนดั้กลุ่มีชื้าตุินิยมีฮิินดั้ระรานไปทั�วมีหาวิทยาลัย ทุบตุี

ทั�งนักศึกษาและคณ์าจารย์ ประทัป เมีห์ตุา (Pratap Mehta) แสดังความี

เห็นเกี�ยวกับความีรุนแรงที�น่าตุระหนกและเห็นชื้ัดัว่าไดั้รับไฟเขี้ยวจาก

รัฐบาลไว้ในหนังสือพิมีพ์ The Indian Express ว่า

การมุ่ีงโจมีตีุศัตุร้ ทั�งชื้นกลุ่มีน้อย พวกเสรีนิยมี พวกโลกิยนิยมี 

ฝ่่ายซ้ิาย พวกนิยมีเหมีาในเมืีอง ป่ญ่ญ่าชื้น และผ้้ประท้วง 

กลุ่มีตุ่างๆ ไมี่ไดั้มีีแรงผลักดัันมีาจากการคิดัคำนวณ์ทางการเมีือง

แบบปกติุทั�วไป ... เมืี�อคุณ์สร้างความีชื้อบธีรรมีให้กับตัุวเองด้ัวย

การประดิัษฐ์ศัตุร้ข้ึ�นมีา ความีเป็นจริงก็ไม่ีสำคัญ่ การยับยั�งชื้ั�งใจ

อยา่งมีีอารยะและตุามีทำนองคลองธีรรมีก็ไมีส่ำคญั่ การตุรวจสอบ 

ถึ่วงดัุลตุามีมีาตุรฐานการเมีืองปกตุิก็ไมี่ส�าคัญ่2

 

2 Pratab Bhanu Mehta, “JNU violence reflects an apocalyptical politics driven by  

a constant need to find new enemies,” The Indian Express, January 7, 2020.
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 ย้อนกลับมีาที�สหรัฐอเมีริกา ผมีเริ�มีตุ้นเข้ียนงานชื้ิ�นนี�ดั้วยเสียง

เตุอืนที�ออกมีาจากความีสำเรจ็ในการใชื้ก้ลวธิีทีางการเมีอืงแบบฟาสซิสิตุ์ 

ซึิ�งโดันัลด์ั ทรัมีป์ ใชื้้ในการประกาศลงชิื้งตุำแหน่งประธีานาธิีบดัีในปี  

2015 เหตุกุารณ์ท์างการเมืีองที�ตุามีมีาบอกอะไรกับเราบ้าง โวหารรุนแรง 

ที�ทรัมีป์โจมีตีุผ้้อพยพชื้าวเมี็กซิิโกและชื้าวมีุสลิมีเป็นเพียงแค่กลวิธีี

ทางการเมืีองเท่านั�นหรือ หรือในช่ื้วงหลายปีระหว่างนั�นเกิดัความี

เปลี�ยนแปลงกับสถึาบันและนโยบายตุ่างๆ ที�ชื้ัดัเจนว่าหันไปยึดัแนวทาง

แบบฟาสซิิสตุ์อย่างที�เกิดัข้ึ�นกับพรรคบีเจพีในอินเดัียหรือไมี่

 วันที� 27 มีกราคมี 2017 รัฐบาลทรัมีป์ออกค�าสั�งฝ่่ายบริหาร

ชืุ้ดัแรกที�มีีชื้ื�อว่า การปกป้องประเทศมิให้ผู ้ก่อการร้ายต่างชาติเข้าสู่

สหรัฐอเมริกา (Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry 

into the United States) ค�าสั�งนี�ระงับการอนุญ่าตุรับผ้้ลี�ภัยจากซีิเรีย

เข้้าประเทศอย่างไมี่มีีก�าหนดั และสั�งห้ามีไมี่ให้พลเมืีองจากเจ็ดัประเทศ

ที�มีีประชื้ากรส่วนใหญ่่เป็นมุีสลิมีเดิันทางเข้้าสหรัฐอเมีริกา ในที�สุดั 

ค�าสั�งนี�ถึ้กแทนที�ดั้วยข้้อห้ามีการเดัินทางสองฉบับ เพื�อให้รอดัพ้นจาก

การคัดัค้านตุามีกฎหมีาย เพราะเห็นไดั้ชื้ัดัว่าข้้อห้ามีที�ยึดัโยงอัตุลักษณ์์

ดั้านศาสนานั�นไมี่สอดัคล้องกับบทบัญ่ญ่ัตุิว่าดั้วยเสรีภาพดั้านการนับถึือ

ศาสนาในรฐัธีรรมีน้ญ่สหรัฐอเมีรกิา กฎหมีายสั�งห้ามีฉบับแก้ไข้ครั�งที�สามี

มีกีารปรบัเปลี�ยนเพื�อรวมีประเทศที�ประชื้ากรส่วนใหญ่่ไม่ีใช่ื้ชื้าวมุีสลิมี คือ

เกาหลเีหนอืและเวเนซิเุอลา ไว้ในรายชื้ื�อ “ประเทศที�น่ากังวล” (Countries 

of Identified Concern) ซิึ�งประชื้าชื้นข้องประเทศดัังกล่าวถึ้กสั�งห้ามี 

เดัินทางเข้้าสหรัฐอเมีริกา

 ศาลฎีกามีีคำพิพากษาด้ัวยคะแนนเสียง 5 ตุ่อ 4 ว่าการ

ปรับเปลี�ยนในครั�งนี�ทำให้คำสั�งข้องฝ่่ายบริหารดัังกล่าวสอดัคล้องกับ

บทบัญ่ญั่ตุวิา่ด้ัวยเสรีภาพด้ัานการนบัถึอืศาสนาในรัฐธีรรมีนญ้่ (แม้ีจะเห็น

ได้ัชื้ัดัว่าบรรจงเข้ียนข้ึ�นเพื�อการนี�โดัยเฉพาะก็ตุามี) หลายปีหลังจากนั�น 

การสั�งห้ามีชื้าวมีุสลิมีจากที�อื�นๆ ทั�วโลกไมี่ให้เดัินทางเข้้าสหรัฐอเมีริกา 
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กลายเป็นเรื�องปกตุิ ไมี่ใชื้่หัวข้้ออภิปรายที�สลักสำคัญ่ในสื�อสหรัฐอเมีริกา

อีกตุ่อไป กลวิธีีทางการเมีืองแบบฟาสซิิสตุ์ข้องทรัมีป์กลายเป็นร้ปธีรรมี

ในนโยบายเน้นการกีดักันผ้้ที�เป็นอื�นอย่างโจ่งแจ้งในเวลาอันรวดัเร็ว

 ในป่จฉิมีบทข้องหนังสือเล่มีนี� ผมีคาดัคะเนถึึงดั้านอื�นๆ ที�กลวิธีี

ทางการเมืีองแบบฟาสซิสิต์ุข้องทรัมีป์มีแีนวโน้มีว่าน่าจะกลายเป็นร้ปธีรรมี

ไดั้ในล�าดัับแรกๆ

ในสหรัฐอเมีรกิา เมีื�อการรณ์รงค์ตุ่อตุ้านผ้อ้พยพข้องโดันลัด์ั ทรัมีป์

เข้้มีข้้นขึ้�น ท�าให้มีีการกวาดัล้างแรงงานผิดักฎหมีายในทุกพื�นเพ

เข้้าไปไว้ในศ้นย์กักกันเอกชื้นที�ดั�าเนินการอย่างไมี่เปิดัเผยตุ่อ

สาธีารณ์ะ แรงงานเหล่านี�ถึก้ซ่ิอนเร้นจากสายตุาและการตุรวจสอบ 

จากสาธีารณ์ชื้น

 เรื�องแบบนี�ยังคงเกิดัขึ้�น บริเวณ์ชื้ายแดันสหรัฐอเมีริกากับ

เม็ีกซิโิก สหรัฐอเมีริกาได้ัตุั�งศน้ย์กักกันไว้ควบคุมีตุวัผ้อ้พยพผดิักฎหมีาย

เพื�อรอการพิจารณ์าคดีั จุดัเดั่นข้องการดั�าเนินการที�ส�าคัญ่และโหดัร้าย

ข้องสถึานที�เหล่านี�คือการพรากครอบครัวผ้้อพยพออกจากกัน ในเดืัอน

มีิถึุนายน 2019 สมีาชิื้กสภาผ้้แทนราษฎร อเล็กซิานเดัรีย โอคาซิิโอ- 

คอร์เตุซิ (Alexandria Ocasio-Cortez) จุดัความีเดืัอดัดัาลขึ้�นด้ัวยการ

บรรยายถึึงสถึานที�กักกันเอกชื้นเหล่านี�ว่าเป็น “ค่ายกักกัน” แตุ่คำเรียก

ข้องโอคาซิิโอ-คอร์เตุซิก็เที�ยงตุรง ค่ายเหล่านี�ถึ้กซิ่อนเร้นจากสายตุา

ข้องสาธีารณ์ะไมี่ตุ่างจากค่ายกักกันในเยอรมีนีชื้่วงทศวรรษ 1930  

นักหนังสือพิมีพ์ถึ้กห้ามีไม่ีให้เข้้าไปในศ้นย์กักกัน มีีแตุ่ตุัวแทนทาง

กฎหมีายและสมีาชื้ิกสภาคองเกรสเท่านั�นที�เข้้าไปไดั้3 ตุ้นเดัือนมีิถึุนายน 

3 ผมีข้อข้อบคุณ์คิกา มีาโตุส (Kica Matos) แห่งสถึาบันวีราเพื�อความียุตุิธีรรมี (Vera 

Institution of Justice) ที�ให้ข้้อมี้ลเกี�ยวกับสถึานการณ์์ดัังกล่าว
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รัฐบาลทรัมีป์ไดั้ยกเลิกความีชื้่วยเหลือดั้านการศึกษา สันทนาการ และ

กฎหมีายแก่เดั็กๆ ในศ้นย์กักกัน ซึิ�งปิดัช่ื้องทางการรับร้้เรื�องราวข้อง

พวกเข้าให้ปลอดัพ้นจากสาธีารณ์ะยิ�งข้ึ�นไปอีก รายงานเกี�ยวกับสภาพ

สุดัโตุ่งข้องศ้นย์เหล่านี�พรั�งพร้ปรากฏิในข้่าว โดัยเป็นข้้อมี้ลที�ตุัวแทนทาง

กฎหมีายซิึ�งไดั้รับมีอบอำนาจให้เข้้าไปในค่ายกักกันเป็นผ้้เผยแพร่ บัดันี�

เงนิทนุสนบัสนนุการเข้า้เยี�ยมีจากทางการถึก้ตุดััลดัเสยีแล้ว อะไรจะเกดิัขึ้�น 

ตุ่อจากนี�

 แมี้เราจะถึ้กตุัดัข้าดัจากข้้อเท็จจริงที�เกิดัขึ้�น แตุ่ผ้้อพยพจะยัง 

ร้้ข้่าวข้องกันและกัน นี�เป็นยุทธีวิธีีเพื�อกระตุุ้นให้พวกเข้าเนรเทศตุนเอง 

วิธีีนี�คุ้นเคยกันดัีในประวัตุิศาสตุร์ ในการสังหารหม่้ีชื้าวเยอรมัีนเชืื้�อสาย

ยิวเมืี�อเดืัอนพฤศจิกายน 1938 มีีผ้้ถึ้กจับและส่งไปค่ายกักกันมีากกว่า 

30,000 คน พวกเข้าตุ้องอย้่ในสภาพโหดัร้ายและไร้มีนุษยธีรรมี และถึ้ก

ปลอ่ยตุวัไมีน่านหลงัจากนั�น นโิคเลาส ์วคัสม์ีนัน ์(Nikolaus Wachsmann) 

ศาสตุราจารย์ดั้านประวัตุิศาสตุร์ มีหาวิทยาลัยลอนดัอน อธีิบายว่าการ

ปล่อยตุัวนักโทษเหล่านี�เป็นเรื�องสมีเหตุุสมีผลในมุีมีมีองข้องรัฐบาลนาซีิ 

เพราะ “คา่ยกกักนั ไดัท้ำหนา้ที�ข้องมัีนแล้ว นั�นคอืการข้บัไลช่ื้าวยวิจำนวน

มีากออกจากเยอรมีนี”4 โวหารตุ่อตุ้านชื้าวยิวอันเกรี�ยวกราดัข้องระบอบ  

ตุามีมีาดั้วยการผลักดัันให้พลเมีืองชื้าวยิวตุ้องเผชื้ิญ่ความีโหดัร้าย 

ในคา่ยกกักัน สง่ผลใหเ้กดิัคลื�นอพยพข้องชื้าวยวิจำนวนมีหาศาลออกจาก 

เยอรมีนี (รวมีถึึงคุณ์ย่าและคุณ์พ่อข้องผมีในเดืัอนกรกฎาคมี 1939)  

กลวิธีีนี�ไดั้ผล ถึ้าอย่างนั�นเราควรใชื้้วิธีีนี�อีกหรือไมี่

 แตุ่ในสถึานการณ์์นี�มีีสภาพความีเป็นจริงทางเศรษฐกิจรวมีอย่้

ดั้วย เราไดั้เห็นความีเชื้ื�อมีโยงที�เพิ�มีข้ึ�นเรื�อยๆ ระหว่างกลุ่มีผลประโยชื้น์

ทางธุีรกิจที�ทรงพลังกับสถึาบันสร้างความีหวาดักลัวข้องรัฐ ภาคธีุรกิจ 

4 Nikolaus Wachsmann, KL: A History of Concentration Camps (New York: Farrar, 

Straus, and Giroux, 2015), 186.
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การเงินปล่อยเงินก้้หลักพันล้านเพื�อสนับสนุนการหากำไรให้กับ 

บริษัทที�ดัำเนินงานศ้นย์กักกัน บริษัทข้นาดัใหญ่่ทำกำไรจากการ 

จำหน่ายผลิตุภัณ์ฑ์์ตุ่างๆ ให้ศ้นย์กักกัน และอดัีตุเจ้าหน้าที�ระดัับส้ง 

ข้องรัฐก็มีีตุำแหน่งเป็นกรรมีการข้องบริษัทเหล่านั�น ในระดัับท้องถิึ�น  

เรือนจำประจำเข้ตุไดั้รับการอุดัหนุนงบประมีาณ์จากการคุมีข้ังคน 

ที�ถึ้กควบคุมีตุัวด้ัวยกฤษฎีกาที�มีีอำนาจครอบคลุมีกว้างข้วางข้อง

สำนักงานตุรวจคนเข้้าเมืีองและศุลกากร (Immigration and Customs 

Enforcement - ICE) โครงสร้างทางกฎหมีาย ทางกายภาพ และทาง

เศรษฐกิจข้องค่ายกักกันเหล่านี�ชื้วนให้นึกถึึงค่ายกักกันในช่ื้วงแรกข้อง

เยอรมีนียุคนาซิี

 ในสหรัฐอเมีริกายังมีีสถึาบันที�อาจกล่าวไดั้ว่าคล้ายกับองค์กร

กึ�งทหารแบบฟาสซิิสตุ์ ที�แมี้จะไมี่ไดั้จัดัตุั�งโดัยทรัมีป์ แตุ่ที�แน่ๆ คือมีีการ 

ปรับเปลี�ยนและมีีอ�านาจเพิ�มีขึ้�นจากการบริหารงานข้องเข้า ส�านักงาน

ตุรวจคนเข้้าเมีืองและศุลกากรเป็นสถึาบันแห่งใหมี่ข้องสหรัฐอเมีริกา 

ที�ตุั�งข้ึ�นเมืี�อปี 2003 โดัยรัฐบัญ่ญ่ัตุิความีมัี�นคงแห่งมีาตุุภ้มีิ (Homeland 

Security Act) หลังเหตุุการณ์์ 11 กันยายน ซิึ�งเป็นห้วงเวลาที�สิทธีิและ

เสรีภาพตุกเป็นเรื�องรองถึัดัจากเรื�องความีปลอดัภัย รัฐบัญ่ญ่ัตุิฉบับนี� 

ไดัส้ถึาปนาสำนักงานศุลกากรและปกป้องชื้ายแดัน (Bureau of Customs 

and Border Protection) ที�มีีหน้าที�ตุรวจตุราชื้ายแดันและจัดัสรรบุคลากร

ป้อนศ้นย์กักกันผ้้อพยพ ในสำนักงานตุรวจคนเข้้าเมืีองและศุลกากร 

มีีกองก�าลังพิเศษที�ตุั�งข้ึ�นในห้วงเวลาอันเป็นปฏิิป่กษ์ตุ่อประชื้าธิีปไตุย 

ในประวัตุิศาสตุร์อเมีริกัน กองก�าลังนี�มีีอ�านาจเหมีือนตุ�ารวจ และใชื้้

อ�านาจดัังกล่าวกับบุคคลที�เป็นอื�นทางการเมีืองภายในเข้ตุแดันข้องเรา

เอง ส�านักงานศลุกากรและปกป้องชื้ายแดันยังมีีสายสมัีพนัธ์ีทางการเมืีอง 

กับผ้้น�าประเทศ ทรัมีป์เป็นประธีานาธีิบดัีคนแรกที�ไดั้รับการรับรองโดัย

สหภาพหลักที�เป็นตุัวแทนข้องพนักงานองค์กรนี� และทรัมีป์มีักเรียก 

ตุัวเองว่าเป็นหัวหน้าผ้้พิทักษ์ข้ององค์กรดัังกล่าว
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 สำนักงานตุรวจคนเข้า้เมืีองและศุลกากรเปน็องคก์รที�เหมีอืนกบั

ตุำรวจ แตุไ่ม่ีใชื้ห่นว่ยงานตุำรวจ หนา้ที�ข้องตุำรวจในสงัคมีประชื้าธีปิไตุย

คือการรักษาความีปลอดัภัยให้กับชุื้มีชื้น ในทางปฏิิบัตุิ สำนักงาน 

ตุรวจคนเข้้าเมืีองและศุลกากรจะตุ้องร่วมีมืีอกับหน่วยงานยุตุิธีรรมี 

ตุามีกระบวนการปกตุิข้องสหรัฐอเมีริกา ซิึ�งรวมีถึึงหน่วยงานตุำรวจใน 

ท้องที� แตุ่ในความีเป็นจริงแล้วมีักทำงานสวนทางกันดั้วยการสร้างความี

หวาดักลัวข้ึ�นในชุื้มีชื้นผ้้อพยพ และทำให้คนในชืุ้มีชื้นมีีแนวโน้มีรายงาน

การก่ออาชื้ญ่ากรรมีลดัลง ผลก็คือผ้้บัญ่ชื้าการตุำรวจบางส่วนมีีจุดัยืน 

ตุอ่ตุา้นปฏิิบตัุกิารข้องสำนกังานตุรวจคนเข้้าเมีอืงและศลุกากร หนว่ยงาน

แห่งนี�ไมีไ่ดัมี้ีเปา้หมีายเพื�อสร้างความีปลอดัภัยใหก้บัชื้มุีชื้น ทว่ามีีพนัธีกจิ

ในการตุอกย�ำความีแตุกตุ่างระหว่าง “พวกเรา” กับ “พวกมีัน” 

 เมีื�อสังเกตุผลกระทบที�จับตุ้องไดั้จากโวหารข้องทรัมีป์ สื�อหลาย

สำนักพิเคราะห์ไปที�อาชื้ญ่ากรรมีในที�สาธีารณ์ะอันเกิดัจากอคตุิ (hate 

crime) ที�ก่อโดัยวัยรุ่นหัวเกรียน หรือตุัวอย่างอื�นๆ เชื้่น การใชื้้ความี

รุนแรงนอกกฎหมีายตุ่อกลุ่มีเป้าหมีายข้องทรัมีป์ ไดั้แก่ กลุ่มีผ้้อพยพและ

ชื้าวมีุสลิมี โดัยที�รัฐบาลข้องทรัมีป์ไมี่ตุ้องประกอบกิจเหล่านี�เองโดัยตุรง  

นี�เป็นเรื�องน่าสับสนที�ก่ออันตุราย มีันคือปฏิิกิริยาที�ไปบดับังผลกระทบ 

ยอดัเลวร้ายอันเกิดัข้ึ�นในความีเป็นจริงจากกลวิธีีทางการเมีืองข้องทรัมีป์ 

กลวธิีทีางการเมีอืงแบบฟาสซิสิตุ์ที�ถึก้ใชื้โ้ดัยผ้ช้ื้นะการเลอืกตุั�งกลายเปน็

ร้ปธีรรมีขึ้�นในกลไกรฐัที�เกิดัขึ้�นตุามีมีา ไมีใ่ชื้ใ่นระดัับระหว่างป่จเจกบคุคล

เท่านั�น ประเด็ันถึกเถีึยงซิึ�งเรยีกรอ้งใหเ้ราตุอ้งหนัเหไปยงัทอ้งถึนน บงัคบั

ใหเ้ราตุอ้งละสายตุาออกจากผลกระทบเชื้งิโครงสรา้งที�เกดิัจากโวหารแบบ

ฟาสซิสิตุ ์การเพิกเฉยตุอ่กลไกรฐัที�จดััตุั�งโดัยผ้เ้ข้า้ส้ตุ่ำแหนง่ดัว้ยการเมืีอง

แบบฟาสซิิสตุ์ ทำให้เราทำประหนึ�งว่ากลวิธีีทางการเมีืองแบบฟาสซิิสตุ์ 

ไมี่สามีารถึเปลี�ยนรัฐที�เคยเป็นประชื้าธิีปไตุยมีาก่อนให้กลายเป็นรัฐ

ฟาสซิิสตุ์ไดั้ นี�คือข้้อสรุปที�ทั�งประวัติุศาสตุร์และสามัีญ่ส�านึกตุ่างปฏิิเสธี

ว่าไมี่เป็นความีจริง



20     How Fascism Works

 ในประวตัุศิาสตุรเ์ยอรมีนั คำวา่ “ไกลชื้ชั์ื้ลทงุ” <Gleichschaltung -  

การประสานกลมีกลืน> มีีความีหมีายแฝ่งถึึงกระบวนการที�สถึาบันข้อง

รัฐบาลเยอรมีันค่อยๆ “ถึ้กเปลี�ยนให้เป็นนาซิี” โดัยเปลี�ยนจากหลักการ

เสรีนิยมีประชื้าธีิปไตุยไปเป็นระบอบชื้าตุิสังคมีนิยมี (National Socialist)  

และหลักๆ คือการจงรักภักดัีตุ่อผ้้นำนาซิีอย่างอดัอล์ฟ ฮิิตุเลอร์ แมี้ไมี่

จำเป็นถึึงข้นาดัตุ้องเปรียบเทียบผ้้นำที�ข้ึ�นชื้ื�อว่าเป็นข้วาจัดัคนใหมี่ๆ กับ

ฮิิตุเลอร์ ถึึงอย่างนั�นก็ยังเป็นไปไดั้ที�จะเห็นลักษณ์ะคล้ายกันที�เกิดัข้ึ�น

ในประเทศประชื้าธิีปไตุยข้นาดัใหญ่่สุดัสามีประเทศข้องโลก คืออินเดัีย 

สหรัฐอเมีริกา และบราซิลิ ในทั�งสามีประเทศมีีความีพยายามีสร้างสถึาบัน 

รวมีเอกภาพผ่านความีจงรักภักดัีด้ัานอัตุลักษณ์์ทางชื้าตุิพันธีุ์ เช่ื้น ใน

อินเดัีย หรือผ่านความีจงรักภักดีัตุ่อผ้้นำหนึ�งเดัียว เชื้่น ในสหรัฐอเมีริกา 

ซิึ�งพรรคการเมืีองที�มีีอำนาจมีากสุดัถึก้นิยามีโดัยความีภักดีัที�มีีตุ่อโดันัลด์ั  

ทรัมีป์ มีากข้ึ�นทุกข้ณ์ะ ปรากฏิการณ์์เชื้่นนี�คุกคามีธีรรมีชื้าติุอันเป็น

ประชื้าธีิปไตุยข้องสถึาบันเหล่านี� รวมีถึึงความีสามีารถึในการดั�าเนิน 

พันธีกิจในฐานะที�เป็นสถึาบันดั้วย วัฒนธีรรมีประชื้าธีิปไตุยข้องเราก�าลัง

อย้่ในภาวะร่อแร่

 เบื�องหลังข้บวนการชื้าตุินิยมีสุดัโตุ่งข้้ามีชื้าตุิคือพลังขั้บเคลื�อน

ข้องทุน ข้ณ์ะที�บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่่และสื�อไดั้ประโยชื้น์จากการ

ปะทะรุนแรงระหว่างมีิตุรกับศัตุร้ ความีกลัวและความีโกรธีผลักดัันให้คน

เดิันเข้้าค้หาเลือกตุั�ง แตุ่ก็ดัึงผ้้คนให้อย้่ในโลกออนไลน์และไมี่อาจผละ 

ออกจากสื�อดั้วยเชื้่นกัน บริษัทน��ามีันเป็นผ้้ไดั้ประโยชื้น์เมีื�อข้บวนการ

ชื้าตุนิยิมีสุดัโตุ่งสร้างภาพให้การลงนามีในข้้อตุกลงยับยั�งการเปลี�ยนแปลง

สภาพภ้มีิอากาศระหว่างประเทศ เชื้่น ข้้อตุกลงปารีส เป็นภัยคุกคามี

อธีิปไตุยข้องชื้าติุ ยิ�งรัฐแตุ่ละรัฐและข้้อตุกลงระหว่างประเทศแตุ่ละฉบับ

อ่อนแอมีากเท่าใดั อ�านาจข้องบรรษทัข้้ามีชื้าตุก็ิยิ�งเข้้มีแข้ง็มีากข้ึ�นเท่านั�น

 ข้ณ์ะนี� อินเดัีย สหรัฐอเมีริกา และบราซิิล ปกครองโดัย

พรรคการเมืีองข้วาจัดั และมีีผ้้นำที�เป็นนักปลุกระดัมีหยิบฉวยวาระ
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ชื้าตุินิยมีสุดัโตุ่งมีาลงมีือปฏิิบัตุิ ในป้อมีปราการประชื้าธีิปไตุยในยุโรป

ตุะวันตุก พรรคการเมีืองข้วาจัดัตุ่างข้ึ�นกุมีอำนาจ เสรีนิยมีประชื้าธีิปไตุย

กำลังถึดัถึอยลงทั�วโลก เสรีนิยมีประชื้าธิีปไตุยไม่ีไดั้ตุกอย่้ในภยันตุราย 

ถึึงเพียงนี�มีาตุั�งแตุ่กลางศตุวรรษที� 20 

 การอุบัตุิข้องโรคระบาดัครั�งใหญ่่ที�ส่งผลทางสาธีารณ์สุข้อย่าง

โรคติุดัเชื้ื�อโควิดั-19 ทำให้กลวิธีีที�เป็นหลักใหญ่่ใจความีข้องการเมีือง

แบบฟาสซิิสต์ุอย่างการโจมีตีุความีคิดัเห็นข้องผ้้เชื้ี�ยวชื้าญ่เฉพาะทาง 

วิทยาศาสตุร์ และความีจริง ก่ออันตุรายมีากกว่าแค่ตุ่อระบบการเมืีอง

ข้องเรา เราไดั้เห็นถึึงอันตุรายชื้ัดัเจนจากการรับมีือกับโควิดั-19 ข้อง

ผ้้นำสหรัฐอเมีริกา บราซิิล และอินเดัีย ซิึ�งเริ�มีแรกคือการบอกป่ดัว่า 

เชื้ื�อโควิดัเป็นเรื�องลวงโลกที�ถึ้กโพนทะนาเกินจริง5 วิธีีที�รัฐบาลเหล่านี�

รับมืีอกับเชื้ื�อโควิดัไม่ีใช่ื้เรื�องบังเอิญ่ ดัังที�ผมีจะแสดังให้เห็นตุ่อไปว่า

อุดัมีการณ์์แบบฟาสซิิสต์ุนั�นข้ัดัแย้ง ในเชิงหลัักการ กับความีคิดัเห็น 

ข้องผ้้เชื้ี�ยวชื้าญ่เฉพาะทาง วิทยาศาสตุร์ และความีจริง

 การเมืีองแบบฟาสซิิสต์ุฉวยใช้ื้วิกฤตุมีาผลักดัันแผนการทาง

อุดัมีการณ์์ข้องตุัวมีันเอง ทรัมีป์เรียกเชื้ื�อโควิดัว่า “ไวรัสจีน” ส่วนหนึ�ง

เพราะจีนเป็นแหล่งที�พบไวรัสนี�เป็นครั�งแรก แตุ่เหตุุผลที�ทรัมีป์ยึดัการ 

แปะป้ายแบบนี�ทั�งที�เผชิื้ญ่คำวิพากษ์วิจารณ์์ ก็เพื�อจะตุีกรอบการ 

ถึกเถึียงให้ข้้องเกี�ยวกับข้้อพิพาทเชื้ิงชื้าตุินิยมี (และเพื�อหลีกเลี�ยงการ 

ถึกเถึียงเรื�องความีไร้ศักยภาพในการบริหารข้องเข้า) และเมืี�อตุ้องรับมืีอ

กบัเชืื้�อโควดิัอยา่งจรงิจงั ในทันใดั รฐับาลทรัมีปก์พ็ยายามียกโรคนี�มีาเปน็

เครื�องมืีอสรา้งความีชื้อบธีรรมียอ้นหลงัใหกั้บแผนการแบบชื้าตุนิยิมีในการ 

ปิดัชื้ายแดันและการตุั�งข้้อสงสัยตุ่อผ้้อพยพ โดัยการเชื้ื�อมีโยงผ้้อพยพ  

(และ “เมืีองที�ใชื้้กบดัาน”) เข้้ากับเชืื้�อโควิดั ดัังที�ผมีเขี้ยนไว้ในหนังสือ 

5 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/22/brazilians-protest-bolsonaro-

coronavirus-panelaco.
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เล่มีนี� ลัทธีิฟาสซิิสมี์ที�มีีอำนาจจะพยายามีทำให้โวหารข้องตุนกลายเป็น

ความีจริงข้ึ�นมีา เช่ื้น ดั้วยการสร้างความียากจนและความีอ่อนแอให้กับ

ประชื้ากรที�ตุัวมีันนำเสนอว่าเป็นผ้้ตุิดัโรค ตุ้นเดัือนมีีนาคมี สำนักงาน

บริหารเพื�อพิจารณ์าการเข้้าเมืีอง (Executive Office for Immigration 

Review) ข้องทรัมีป์มีีคำสั�งให้ทีมีงานตุรวจคนเข้้าเมืีอง “กำจัดัโปสเตุอร์

ข้องศ้นย์ควบคุมีโรคที�ออกแบบมีาเพื�อชื้่วยชื้ะลอการแพร่ระบาดัข้องเชื้ื�อ

โคโรนาไวรัส”6 ยากจะเข้้าใจไดั้ว่าคำสั�งแบบนี�มีีไปเพื�ออะไร นอกเสียจาก

ทำให้การเชื้ื�อมีโยงผ้้อพยพกับเชืื้�อโควิดักลายเป็นเรื�องจริงข้ึ�นมีา ดัว้ยการ

ไมี่แจ้งให้ประชื้ากรกลุ่มีดัังกล่าวตุระหนักถึึงอันตุรายข้องโรค

 รัฐบาลฮัิงการีรับมืีอกับเชื้ื�อโควิดัโดัยออกกฎหมีายเพื�อยุบสภา 

และปล่อยให้วิกตุอร์ ออร์บาน (Victor Orban) ปกครองประเทศภายใตุ้ 

การประกาศสถึานการณ์์ฉุกเฉิน ในสหรัฐอเมีริกา กระทรวงยุตุิธีรรมี

พยายามีรอ้งข้ออำนาจฉกุเฉนิจากสภาคองเกรส ซึิ�งรวมีถึงึการสั�งกกักนัตุวั 

อย่างไม่ีมีีก�าหนดัโดัยผ้้พพิากษา การใช้ื้วิกฤตุเป็นโอกาสในการดั�าเนนิการ

ที�เป็นปฏิิป่กษ์ตุ่อประชื้าธีิปไตุย เป็นกลวิธีีเก่าแก่ข้องฟาสซิิสตุ์

 ถึ้าเรามีองในระดัับนานาชื้าติุ สถึานการณ์์อาจแลด้ัสิ�นหวัง แตุ่

หนังสือเล่มีนี�ข้อเสนอแนะวิธีีรับมีือที�ตุ่างออกไป บทเรียนข้องหนังสือ 

เล่มีนี�ไมี่ใชื้่การบอกว่าลัทธีิฟาสซิิสมี์เป็นภัยคุกคามีแบบใหมี่ แตุ่มีันเป็น 

สิ�งที�ยั�วยวนใจมีนุษย์เสมีอมีาและเสมีอไปเสยีมีากกว่า สหรัฐอเมีริกาดึังด้ัดั

ความีสนใจข้องโลกไดั้ไมี่ใชื้่เพราะประวัตุิศาสตุร์ที�เป็นฟาสซิิสตุ์ แตุ่เป็น

เพราะวีรกรรมีข้องผ้้คนในประเทศนี�ที�แสดังให้เห็นการตุ่อส้้กับฟาสซิิสตุ์

ภายในสหรัฐอเมีริกาเอง นับจากสงครามีกลางเมืีองไปจนถึึงข้บวนการ

เคลื�อนไหวเพื�อสิทธีิพลเมีือง สหรัฐอเมีริกาไดั้ตุ่อส้้กับลัทธีิชื้าตุินิยมีแบบ

ครสิเตีุยนข้องคนผวิข้าว ไม่ีน้อยไปกว่าที�ยุโรปตุ่อส้้กับข้บวนการชื้าติุนยิมี

6 https://nymag.com/intelligencer/2020/03/what-was-trump-dojs-problem-with-covid-

prevention-posters.html.



Jason Stanley    23

สดุัโตุ่งข้องตุนเอง บราซิิลเคยสลัดัทิ�งเผด็ัจการทหาร อนิเดีัยก่อตัุ�งขึ้�นจาก

หลักการเสรีนิยมีเชิื้งโลกวิสัย โดัยมีีมีุมีมีองที�แจ้งชัื้ดัตุ่อภยันตุรายจาก

ชื้าตุนิิยมีเชื้งิศาสนาชื้นดิัเดัยีวกับที�ก�าลังเผชื้ญิ่อย้ใ่นป่จจบัุน (ซิ��าอกีค�ารบ)

 เราตุ้องจดัจำด้ัวยเช่ื้นกันว่าโครงสร้างที�รักษาประชื้าธิีปไตุย 

ข้องเราให้คงทนตุ่อภัยคุกคามีในยุคป่จจุบันนั�นเข้้าที�เข้้าทางมีานานแล้ว 

ในชืุ้มีชื้นท้องถึิ�นข้องเราแตุ่ละแห่งมีีนักกิจกรรมีที�ตุ่อส้้กับป่ญ่หาแบบนี� 

อย่างน้อยหนึ�งคนมีาหลายชื้ั�วอายุคนแล้ว การเนรเทศที�รุนแรงแบบ

ในป่จจุบันเริ�มีตุ้นขึ้�นในสหรัฐอเมีริกาสมีัยโอบามีา ในนิวเฮิเวน ชืุ้มีชื้น

ข้องผมีเอง มีีคิกา มีาโตุส เป็นผ้้อำนวยการด้ัานสิทธีิผ้้อพยพและ 

ความียุตุธิีรรมีเชิื้งเชืื้�อชื้าตุทีิ�ศ้นยค์วามีเปลี�ยนแปลงประจำชุื้มีชื้น (Center 

for Community Change) เธีอใชื้้ศ้นย์แห่งนี�เป็นที�ประสานงานเครือข้่าย

ข้นาดัใหญ่่ที�สุดัในประเทศข้ององค์กรดั้านสิทธีิผ้้อพยพ ในยุคข้องทรัมีป์ 

เธีอตุ้องทำงานหนักเป็นสองเท่า ดัว้ยการรับหน้าที�เป็นที�ปรึกษาข้องเมืีอง

นวิเฮิเวน และผ้้อำนวยการศ้นยผ์้อ้พยพและความียุตุธิีรรมีข้องสถึาบันวีรา

เพื�อความียตุุธิีรรมี ภ้มีป่ิญ่ญ่าและความีกลา้หาญ่ข้องคนที�เปน็นกักจิกรรมี

มีาตุลอดัชื้ีวิตุอย่างมีาโตุส เป็นข้้อม้ีลให้กับหนังสือเล่มีนี� นักกิจกรรมี 

ดั้านประชื้าธิีปไตุยในชุื้มีชื้นตุ่างๆ ย�ำเตืุอนเราว่าการตุ่อส้้ที�เราเผชิื้ญ่อย่้ 

ยังไมี่จบสิ�น และพละกำลังข้องทั�งสองฝ่่ายก็ยังเข้้มีแข้็ง

 เรายังคงตุ้องเข้้าร ่วมีการตุ่อส้ ้ ดั ้วยตุระหนักว่ามัีนไมี่ใชื้ ่

การเอาชื้นะเพียงแค่ชื้ั�วอึดัใจเดีัยว แตุ่เป็นพันธีกิจถึาวรในการสร้าง

ประชื้าธีิปไตุย


