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روزهای سرنوشت ساز
سیاست افغانستان
محمدرضا هویدا
در این روزها حکومت افغانســتان در وضعیت پیچیده ای قرار
گرفته است .از یک سو بهار نزدیک است و از سوی دیگر اقدامات
حکومت برای رســیدن به ثبات و امنیت نه کافی است و نه برای
مردم قانــع کننده .حکومت به صراحت می گوید که باید در یکی
– دو ماه آینده به نتایج قانع کننده ای برســد و گرنه باید بهاری
خونین را در انتظار بود ،اما هیچ اثری از نزدیک شــدن به صلح
دیده نمی شــود و جنگ نیز بیشــتر در دور باطلی قرار دارد که
پایانش ناپیداست.
بحــران انتخابات نیز پابرجای اســت .فرمان تقنینی ریاســت
جمهوری با قاطعیت از سوی پارلمان رد شده است و این بدان معنا
است که ریاســت جمهوری در تقابل با پارلمان قرار گرفته است.
ریاســت جمهوری یا با تفاهم پارلمان می تواند به نتیجه برسد و
البته با توجه به گذشــته پارلمان و اینکه به هر صورت حکومت
نیز در پارلمان به اندازه کافــی نمایندگان طرفدار و حامی دارد،
بعید نیست ،و یا اینکه با صدور یک فرمان تقنینی دیگر در زمان
رخصتــی نمایندگان پارلمان کار انتخابات را شــروع کند .به هر
صورت هر دو راه جنجال های زیادی را در پی دارد.
بیســت و ششــم دلو امســال و موضع گیری هایی که از سوی
شخصیت های سیاســی و احزاب مطرح شد نیز حکایت از فصل
تازه ای جنجال های سیاســی دارد .جنجال هایی سیاسی ای که
معموال با دور ماندن احزاب و شــخصیت های سیاســی از مرکز
قدرت در صحنه سیاســی افغانستان بروز می کنند .اظهار نظرها
و هشدار و تهدیدهایی که معموال از سوی سیاستمداران و احزاب
سیاســی اظهار می شود با توجه به نزدیکی و دوری آنها از مراکز
قدرت و انتظارات آنها از قدرت مرکزی برای در نظر گرفته شدن
آنها است.
جنگ هایی سرنوشــت ســازی نیز در مناطق مختلف کشــور
جریان دارد .جنگ های شــمال به معنای کامل قضیه سرنوشت
ســاز و حساس هســتند .دروازه های شــمال و کابل در همین
روزها در وضعیت وخیمی قرار دارنــد .این جنگ ها بدان جهت
حساس هســتند که در پایان یک پروسه کامل سیاسی و امنیتی
و استخباراتی قرار دارند .ســالها پیش از این ،هشدارها در مورد
کشانیده شدن جنگ به شمال داده شده بود .حکومت های وقت
و حکومت فعلی نتوانســته و یا نخواسته تا به این هشدارها توجه
الزم را بکند و از کشانیده شدن جنگ به شمال جلوگیری نماید.
این آخرین مرحله یک پروسه کشــانیده شدن جنگ به شمال
است .اگر حکومت نتواند جنگ را در بغالن و کندز و مناطق دیگر
شــمال کنترول کند و طالبان و حامیان آنها را با شکست مواجه
سازد ،وضعیت خطرناکی در انتظار حکومت افغانستان است.
اینها در کنار اینکه حکومت وحــدت ملی نقص ها و ضعف های
ذاتی دارد ،برای مردم افغانســتان به هیچ وجه خوشایند نیست.
افغانستان در چنین وضعیتی نیاز به یک حکومت کامال قوی دارد
که بتواند با اقتدار علیه همه تهدیدها بایستد و مبارزه کند .آنچه
در حال حاضر در افغانســتان دیده می شود ،دولتی است که از
ضعف های جدی رنج می برد .این دولت گرفتار فســاد گسترده
در تمام ادارات خود است .عالوه بر آن برنامه ای برای محو فساد
وجود ندارد .برنامه هایی که وجود دارند نیز نه علمی هستند و نه
عملی ،بلکه اکثرا معطوف بر پروژه های خارجی هستند که در نوع
خود به گسترش فساد منجر می شوند تا به کاهش فساد.
در روزهای آینده که حکومت افغانســتان به ســوی حل بحران
انتخابات پیش می رود ،و از سوی دیگر گفتگوهای چهار جانبه نیز
قرار اســت به نقشه راهی برسد و عمال وارد فاز تازه ای از پروسه
صلح شود ،و جنگ نیز به شدت جریان دارد و این امیدواری وجود
دارد که حد اقل در چند والیت به نتایج قانع کننده ای برســد،
مردم افغانستان بی صبرانه تدابیر حکومت افغانستان و بازی های
بازیگران سیاست کشور را نظاره می کنند.

دانشهای مدرسهای ،هدف انتقادهای شدید
امروزه بیش ازپیش در مورد دانشهایی که
در مدرســه به دانش آموزان ارائه میشود،
بحث و تبادلنظر صورت میگیرد .بحثهای
بیشتر انتقادات و سؤاالت جدیدی را نیز در
پی داشته اســت :آیا دانشی جهانی وجود
دارد؟ آیا مدرســه همهی اقشار جامعه را
مخاطب قرار میدهــد؟ وضعیت اجتماعی
هر دانشآموز چه نقشــی در یادگیری وی
در مدرسه ایفا میکند و دهها سؤال دیگر...
در نظــر جامعه شناســان ،دانشهایی که
برای تدریس در مدارس انتخاب میشوند،
بستگی مســتقیم به برنامههایی دارند که
جامعه بهمنظور آموزش نسل نوجوان و جوان
خود در نظر گرفته است .همین مؤلفه است
که تعیین میکند از میان دریای دانشهای
موجود ،کدامیــک باید در مدارس آموزش
داده شــود ،به چه ترتیبی آموخته شوند
و چگونه در مورد آنهــا از دانش آموزان
ارزیابی به عمل آید .امیل دورکیم در کتاب
مطرح خود تحــت عنوان روند ترقی دانش
در فرانســه ،به بررسی تغییرات آموزش از
آغاز قرونوسطا تا قرن چهاردهم میالدی
پرداخته است .تحلیل او وجود روابط بسیار
قوی بین محتوای برنامههای آموزشــی و
شــرایط جامعه در هر دوران را بهخوبی به
تصویر میکشــد .در هر دوره مؤلفههایی
مثل اقتصاد ،چالشهای سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و  ...نقش بسیار مهمی را در تبیین
برنامههای درسی ایفا کردهاند .بدون شک
امروزه ما بهخوبی نســبت به اختالفی که
بین مؤلفههای یادشده وجود دارد ،آگاهی
داریم ،ولی این تحول نــگاه بههیچعنوان
تحلیــل ابتدایــی دورکیم را زیر ســؤال
نمیبرد .علت این مسئله که تالش میشود
از دیدگاههــای دورکیم کــه در آن زمان
ارائهشــده بود ،در تحلیل شرایط فعلی نیز
استفاده شود ،بحرانی است که در دهههای
 ۶۰و  ۷۰میــادی در فرایند جامعهپذیری
ایجادشــده بود .خانواده و مدرسه در رأس
بحرانهای آن دوره قرار داشــتند .از آن
زمــان تا به امــروز نیــز مؤلفههایی مثل
رابطهی نوجوانان با بزرگســاالن ،شیوهی
انتقال دانــش به دانش آمــوزان و حتی
ارائهی تعریفی درســت از دانشهایی که
باید به ایشان منتقل شود ،موردبحث بوده
است .در دههی  ،۶۰این تعریف غالب بوده:
دانشهــای انتقالی ثابت و جهانی بوده و از

ژان لویی دروئه برگردان آریا نوری

دورهای به دورهی دیگر و یا بر اساس منافع
و شــرایط موجود تغییر نمیکنند .به این
تعریف اما انتقادی دوگانه وارد است .اولین
انتقاد بهوسیلهی تئوری بازپروری ارائهشده
اســت .به این معنی که نحــوهی انتخاب
دانشآموز با توجه به ویژگیهای اجتماعی
ایشــان ،مراتب شکلگیری نابرابری را بین
دانشآموزان متعلق به طبقــهی بورژوا و
دانش آمــوزان متعلق بــه طبقهی کارگر
فراهم میآورده .دومین انتقاد بهواسطهی
پیشرفت انسانشناســی شکل گرفت ،به
این معنی که انســان شناسان نشان دادند
بههیچعنوان نمیتــوان فرهنگی ثابت را
برای انتقال دانشهای مدرســهای مدنظر
قرارداد و باید با دیدی جهان محور به این
مسئله نگاه کرد.
دانشهای مدرسهای و بازتولید نابرابریهای
اجتماعی
در دوران امروزی صحبتهای بســیاری در
این مورد میشود .با شــکلگیری جریان
فیلســوفان جدید ،از اوایــل دههی ۷۰
میالدی ،واکنشهای جدیدی نســبت به
رابطهی مدرســه و افزایــش نابرابریهای
اجتماعی شکل گرفت.
این افراد کسانی بودند که سعی میکردند
برای فلســفه ،حقوقی مجزا قرارداده و آن
را در برابر جامعهشناســی ،مستقل نشان
دهند .این جریان در دهــهی  ۸۰میالدی
موفقیت بســیار زیادی داشت و میتوان از

ژان کلود میلنر و آلن فینکلکرود بهعنوان
نویســندگان اصلی آن نام برد .البته باید
به این مسئله اشارهکنیم که امروزه تفکر
انتقادی شــکلگرفته بهوســیلهی علوم
انسانی ،در جامعه حکمرانی میکند .در این
شرایط اســت که تفکر فلسفی باید بتواند
جایگاهی مناسب برای خود دستوپا کرده
و در انتخاب و نحــوهی ارائهی علومی که
قرار اســت به دانش آموزان منتقل شود،
نقش ایفا کند.
از دههی  ۳۰میالدی به بعد ،نهاد مدرســه
در فرانسه ،مقولهی برابری شانس تحصیل
برای همهی دانش آموزان را شــالودهی
اصلی خود قــرارداد .برخی از منتقدان به
این امر اشــاره میکنند که انرژی صرف
شــده برای نیل به این هدف باعث شد تا
مســائل اصلی دیگری در ردهی دوم قرار
بگیرند که مهمترین آنها انتقال فرهنگی
بین نســلها بود .بااینوجود این نگرش
از آغاز دههی  ۳۰میــادی تا دههی ۸۰
میالدی ،غالب بــوده .از این دوره به بعد
بود که کمکم افرادی مثــل پیر بوردیو و
ژان کلود پاســرون پای به عرصه گذاشته
و دیدی منتقدانه را نســبت به دانشهای
انتقالی در مدارس مطرح کردند.
در نظر ایشــان دانشهایــی که به دانش
آمــوزان منتقل میشــود در ردهی اول
اولویت قرار میگیرد و بههیچعنوان نباید
به بهانهی شانس تحصیلی برابر برای همه،

آنها را دســتکم گرفت .همین امر نیز
باعث شد تا ایشان خود دانش را مؤلفهی
اصلی قرار دهنــد ،نه چندوچون انتقالش
را .در دید سنتی که پس از جنگ جهانی
دوم و بهواسطهی برنامهی النژوین –والون
مطرح شــده بــود ( )۱۹۴۵علت اصلی
نابرابری اینطور عنوان میشــد که دانش
آموزان مجبور بودنــد با توجه به وضعیت
اجتماعی خانوادههای خود ،وارد شاخههای
مختلف تحصیلی شوند .فرزندان طبقهی
کارگر و فقیر تنها میتوانســتند تا آخر
دورهی ابتدایی تحصیــل کنند و یا وارد
حوزهی فنی-حرفه ای شوند .تنها فرزندان
طبقهی مرفه و نخبه بودند که حق ورود به
تحصیالت عالیه را دارا بودند.
نظریهی بازپروری ســبب شــکلگیری
فرضیهی جدیــدی شــد :نابرابریهای
اجتماعــی بیش از آنکه بــه این انتخاب
آشکارا بستگی داشــته باشد ،وابسته به
انتخابهایی پنهان است .موفقیت دانش
آموزان بستگی مســتقیم دارد بهتناسب
بین جایگاه اجتماعی ایشان و نوع آموزشی
که در مدرســه از آن بهرهمند میشوند.
در مورد این مســئله امــا در تحقیقات
صورت گرفته صحبتی نمیشــده .حتی
اگر هــم توجهی بوده و یا تحقیقی صورت
میگرفته ،در مــورد دانشهای انتقالی به
فرزندان طبقهی مرفه و نخبه بوده اســت.
برای مثال میتوان به کارهای کریستیان

بولو و یا روژه استابله اشاره کرد.
در همین فاصلهی دهــهی  ۶۰و  ۷۰میالد،
ویویان ایزامبر ژاماتی ،تنها کســی بود که
برنامهی دورکیم را دنبال کرده و تالش کرد
مجموعهی تحوالت جامعه ،نهاد مدرســه و
محتوای کتابهای درســی را بررسی کند.
وی بهخوبی توانســت برخی از چالشهای
موجود در مدارس را به تصویر بکشد .برای
مثال نشــان داد که معلمان چگونه با تغییر
خواستگاه اجتماعی مخاطبان خود ،شیوهی
انتقال محتویات کتابهای درسی را تغییر
میدهند .او همچنین از ورای تحقیقات خود
نشــان داد که عملکرد برخی از معلمان در
کالس درس تا چه اندازه میتواند جبرگرایی
حاکم بر جامعه را دســتخوش تغییر کند.
ژاماتی توانست بهخوبی به بررسی ریشههای
پدیدهی شکســت تحصیلی در مدرســه
بپردازد .شکســت در مدرســه در دههی
پنجاه میالدی مطرح شد ،یعنی همزمان با
دموکراتیزه شدن دورهی راهنمایی و امکان
تحصیل در آن بــرای همهی دانش آموزان.
تا آن زمان اهمیــت چندانی به این پدیده
داده نمیشد ،ولی با ورود گستردهی دانش
آموزان جدید به دوران راهنمایی ،شکست
در مدرسه به چشــم آمد .تحلیلگران باید
از یکســو به دنبال یافتــن علتی برای
شکستهای فردی دانش آموزان میبودند و
از سویی دیگر این پدیده را در ابعادی جمعی
بررسی میکردند .اقدامات ساختارگرایانهای
که در طول دههی گذشــته شــکلگرفته
را میتــوان با همین مســئله توجیه کرد.
در بــاب مطالعــه در این مــورد ،باوجود
پیشرفتهای خوبی که فرانسویها در چند
وقت اخیر داشــتهاند ،بریتانیاییها بسیار
جلوتر هستند .میشل یانگ ،جامعهشناس
انگلیسی دیدگاههای بســیار مطرحی در
این زمینه ارائــه داده و حتی میتوان او را
بهنوعی بهترین دنبالــهروی بوردیو در نظر
گرفت .او توانســت بهخوبی این مسئله را
به تصویر بکشد که عالوه بر راههای رسمی
(آموزش ،تعلیم ،پرورش و  )...راههای پنهانی
نیز وجود دارد که دانــش آموزان از ورای
آنها میتوانند نحــوهی حضور در کالس
درس ،مطرح کردن پرســشهای خود و ...
را فرابگیرنــد .دانشآموزانی که این اصول
را بهدرستی فرانگیرند ،حضور مناسبی در
کالس نخواهند داشت.

خبرهای ناخوشایند برای پناهجویان در استرالیا
حسین بهمن

با تائید دادگاه عالی استرالیا مبنی بر قانونی
بودن تالشهای حکومت برای جلوگیری از
ورود پناهجویان غیرقانونی به خاک استرالیا
دیگر به نظر میرسد که رسیدن به استرالیا
از راه های غیرقانونی به کلی منتفی شــد.
انطور که دیده میشود دادگاه عالی استرالیا
که باالترین مرجع قضایی درین کشــور به
شمار میرود ،با صدور حکم مبنی بر قانونی
بودن بازداشــت پناهجویان در کشورهای
همســایه اکنون راه برای حکومت استرالیا
به کلی هموار شده اســت تا بادست باز به
مجادله مهاجرت غیرقانونی درین کشــور
برود پدیده ی که سالهاست به چالش عمده

کارتون روز

کارتون روز

فرا روی حکومت تبدیل شــده بود .حدود
دوهفته قبل دادگاه عالی استرالیا پالیسی
مهاجرتی این کشور را تائید کرد .به اساس
رای دادگاه عالــی اســترالیا اکنون توقف
کشتیهای حامل پناهجویان غیرقانونی در
مسیر استرالیا و فرســتادن پناهجویان به
کمپهای خارج از خاک اســترالیا یک امر
قانونی محسوب میشود.
با ایــن حکم دادگاه عالی اســترالیا ،دولت
میتواند  ٢۵۰پناهجو ،از جمله  ٣٧کودک را
از خاک اســترالیا اخراج کند و به کمپ نارو
منتقل کند .هرچند انتقال این پناهجویان به
خصوص کودکان به کمپ های خارج از خاک
استرالیا به شدت با مخالفت نهادهای مدافع
حقوق بشــر در داخل و خارج از اســترالیا
مواجه شده بود اما حکم جدید دادگاه عالی
استرالیا تمامی این انتقادات را مردود دانست.
با صدور حکم دادگاه عالی اســترالیا مالکوم
ترنبل ،نخستوزیر استرالیا با دفاع از سیاست
دولتش گفته اســت که مرزهای اســترالیا
باید امن باشــند و این سیاست مانع از مرگ
پناهجویان میشود.
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا« :اولویت
ما روشن است ،قاچاقچیان انسان نمیتوانند
بر حاکمیت ملی ما فائق ایند».
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا همچنین
گفته است که دیگر هیچگاه قاچاقچیان انسان
فرصت نخواهند یافت که جان پناهجویان را
در مسیر استرالیا به خطر اندازد.
از ســویی هم پیتر داتن وزیــر مهاجرت
وســرحدات اســترالیا میگوید که اکنون
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عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا جدی
تر از گذشــته عملی خواهد شــد .اقای
داتن گفت که حکم دادگاه عالی استرالیا
به این معنی اســت که هیچ چانسی برای
پناهجویان غیرقانونی در اســترالیا وجود
ندارد و تمامی پناهجویانی که تالش کنند
غیرقانونی وارد اســترالیا شوند یا متوقف
ویاهم به کمپهای خارج از مرزهای استرالیا
منتقل خواهند شد.
پیتــر داتن وزیــر مهاجرت وســرحدات
اســترالیا »:ما طی دوسال گذشته دستکم
بیست کشتی حامل پناهجویان غیرقانونی را
از ابهای استرالیا دور کرده ایم و برنامه ی ما
برای باز گرداندن کشتیهای حامل پناهجویان
غیرقانونی به قوت خود باقیست و در اینده
نیز ادامه خواهد یافت».
این در حالیســت که قبل از اصدار حکم
دادگاه افراد و نهادهای مختلف در استرالیا
و خارج از استرالیا حکومت این کشور را به
خاطر پالیسی مهاجرتی اش بارها به چالش
کشیده بودند .نهادهای مدافع حقوق بشر
و حقوق مهاجرین در داخل و خارج از خاک
اســترالیا بارها با انتقاد شدید از حکومت
اســترالیا اعالم کردند که این کشور در
قبال پناهجویان نورم های حقوق بشــری
وبین المللی را زیر پا کرده اســت .عمده
ترین انتقادات نهادهای مدافع حقوق بشر
در مورد بازداشتگاه های است که از سوی
حکومت اســرالیا در خــارج از خاک این
کشور ساخته شده است .نهادهای حقوق
بشری میگویند که درین کمپها پناهجویان

به خصوص زنان و کودکان با دشــواریهای
فروان روبرو اند.
گروههای حقوق بشری میگویند در کمپ
های که حکومت اســترالیا برای نگهداری
پناهجویان در خارج از خاک این کشــور
ساخته اند شرایطی دشوار ،خشن و همراه
بــا آزار و اذیت وجود دارد .ســناتورهای
استرالیایی هم میگویند که شرایط کمپ
های استرالیا برای پناهجویان به خصوص
کودکان مناســب نیست .ســال گذشته
حتی کمیسیون حقوق بشر استرالیا نیز با
انتقاد شد ید از حکومت استرالیا خواهان
رهایی تمامی کودکانی شــد که در کمپ
های پناهجویان از سوی حکومت استرالیا
نگهداری میشــوند .تــازه ترین واکنش
گزارش ساالنه سازمان دیده بان حقوق بشر
است که حدود یک ماه قبل به نشر رسید.
درین گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر
از پالیسی مهاجرتی استرالیا به شدت انتقاد
کرده اســت .این سازمان با انتقاد شدید از
پالیســی مهاجرتی استرالیا گفته است که
اســترالیا باید در مورد پالیسی مهاجرتی
خود باز بینی جــدی کند تا دوباره جایگاه
بین المللی بدست اورد .براد ادامز دایرکتر
بخش اسیایی سازمان دیده بان حقوق بشر
گفته است که استرالیا در سال  2015تالش
اندکی را برای بدســت اوردن وجهه بین
المللی اش انجام داده است.
ســازمان دیده بان حقوق بشر که سازمان
معتبر بین المللی در عرصه حقوق بشــر
میباشد در گزارش ساالنه خود که هرچند

اســترالیا در زمینه های حقوق سیاســی
ومدنــی جایگاه بلنــدی را در عرصه بین
المللی دارد اما پالیســی این که کشور در
قبال پناهجویان روی دست گرفته است به
استندردهای بین المللی هماهنگی ندارد.
 .براد ادامز دایرکتر بخش اسیایی سازمان
دیده بان حقوق بشر گفته است که پالیسی
مهاجرتی استرالیا با تخطیهای جدی حقوق
بشری همراه بوده است.
بخش از اعالمیه ی سازمان دیده بان حقوق
بشر »:استرالیا شــدیدا ضرورت دارد که
پالیســی خود در قبال پناهجویان را مورد
بازبینی قرار دهد تا این کشور یکبار دیگر
جایگاه خود را در میان کشــورهای که به
حقوق بشر احترام دارد پیدا کنند».
این انتقادات هرچنــد تند بود اما هیچگاه
راه به جایی نبرد و ســرانجام دادگاه عالی
استرالیا وارد عمل شد و تمامی این انتقادات
را مردو دانست .با اجرایی شدن این حکم
دادگاه عالی اســترالیا مبارزه با قاچاقبران
انسان که همواره سعی کرده اند پناهجویان
را به صورت غیر قانونی به اســترالیا انتقال
دهند ازســوی حکومت استرالیا به صورت
جدی رهبری خواهد شد.
حکومت استرالیا پیش ازین نیز هیچگاهی
انتقادات بین المللی علیه پالیسی مهاجرتی
این کشــور را وارد ندانسته بودند .مقامات
این کشور همواره تاکید کرده اند که حکومت
اســترالیا به خاطر حفظ جان پناهجویان
ناگزیر شــده اســت که چنین پالیسی را
اتخاذ کند .حکومت استرالیا از سال 2013
تا اکنون با اتخاذ یک پالیســی سختگیرانه
موفق شده است که دروازه های این کشور
را بــروی پناهجویان غیرقانونی مســدود
کند .به اساس امارهای رسمی از زمانی که
حکومت پالیسی ســختگیرانه تری را در
قبال پناهجویان روی دســت گرفته است،
هیچ پناهجویانی در مسیر استرالیا جانش را
از دست نداده است .این در حالیست که از
سال  2000میالی تا اوایل سال  2013میالدی
حدود پانزده صد تن پناهجویان در مســیر
استرالیا جانهایشــانرا از دست داده بودند.
از ســال  2013تا اکنون هیچ کشتی حامل
پناهجویان غیرقانونی موفق نشده است که
وارد ابهای استرالیا شود .حکومت استرالیا
نتایج پالیسی سختگیرانه مهاجرتی اش را
دستاورد بزرگ برای مردم استرالیا میداند و
معتقد است که با توچه به بحران پناهجویان
در سطح جهان  ،حکومت استرالیا بهترین
گزینه را برای مهار مهاجرتهای غیرقانونی
به این کشور روی دست گرفته است.
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