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فساد و بی عدالتی در
نظام معارف
حفیظ اهلل زکی

نظام معارف در هر کشوری زیربنای توسعه و پیشرفت آن کشور
را تشــکیل می دهد .در چوکات معارف دانش آموزان به مسایل
فنی ،تخنیکی و تخصصی آشنا می شوند و در دوره دانشگاه آن را
به ثمر می رسانند .توسعه و پیشرفت بدون سرمایه های متخصص
انسانی میسر نمی شــود و این سرمایه از طریق گذراندن مراحل
آموزشی در نظام معارف امکان پذیر می شود.
در بسیاری موارد میزان توسعه و پیشرفت کشورها با تعداد افراد
متخصص و باسواد آنها به سنجش گرفته می شود ،به هر اندازه که
افراد متخصص در یک کشــور زیاد باشد به همان مثابه راه برای
توسعه همه جانبه نیز هموار می گردد .از سوی دیگرمعارف زمینه
را برای تغییر مداوم و نظام مند در جامعه فراهم می ســازد .نظام
آموزشی با خلق الگوهای مناسب ،سبب تغییر در اندیشه و رفتار
متعلمان می گــردد و متعلمان امروز ،مناصب دولتی را در فردای
کشــور در اختیار می گیرد و این فرایند روند تغییرات بنیادی و
تدریجی در جامعه را تسهیل می کند.
نظام معارف در افغانستان همواره با اشکاالت ،کاستی ها و نارسایی
ها مواجه بوده است .تبعیض و بی عدالتی ،کمبود مواد آموزشی،
ضعف واشکاالت نصاب تعلیمی ،محیط آموزشی نامناسب و دهها
چالش دیگر ،ســبب کندی رشــد کمی و کیفی معارف در کشور
گردیده اســت .این ضعف ها و نارســایی ها متأسفانه پیامدهای
ناگواری برای مردم ما داشــته و از تأثیــر گذاری نظام معارف در
فرهنگ سازی و توسعه سیاسی و اقتصادی کشور به شدت کاسته
است.
بزرگترین چالش در رشــد نظام معارف کشور ،نگاه تبعیض آمیز
نسبت به این مســأله بوده است .همانطوری که شهروندان کشور
در ســایر عرصه ها به شــهروندان درجه یک و دو تقسیم بندی
می شدند ،در عرصه معارف نیز این دوگانگی مشهود بوده است.
مناطق محروم و برخی از کتله های اجتماعی عامدانه از دسترسی
به معارف محروم می شــدند .این محرومیت جریان رشد و ترقی
کشــور را با کندی روبرو نمود و فرایند تغییر مثبت در جامعه را
متوقف و جامعه را به قطب های فکری متضاد و ناهمگونی تقسیم
بندی کرد.
در ســال های گذشــته اگرچه توجه به معارف در سراسر کشور
عمومیت یافت ،اما با آنهم تفاله های باقی مانده از تفکرات ظالمانه
و تبعیض گذشته و وجود فساد گسترده در وزارت معارف ،برخورد
عادالنه و منصفانه نســبت به توسعه معارف و آماده کردن محیط
های مناسب تعلیمی را با ســوال و اشکال روبرو کرد .امروزه کم
نیســتند مکاتبی که به صورت عصری و پخته کاری در مناطقی
ساخته شــده که حتا برای یکروز برای تعلیم فرزندان این آب و
خاک مورد بهره برداری قرار نگرفته اســت و بالعکس بسیاراند
مناطقی که با وجود تقاضا و اشــتیاق عمومی نسبت به آموزش و
پرورش ،اما کمترین توجه از سوی وزارت معارف نسبت به نیازهای
تعلیمی آنها صورت گرفته است.
با این که پنج سال قبل وزارت معارف وعده داده بود که تا یکسال
دیگر ساخت و ساز مکاتب در پایتخت به حدی می رسد که دیگر
متعلمان مجبور نباشــند در فضای باز یا زیر خیمه ها و خانه های
فرســوده و کهنه کرایی درس بخوانند ،اما این وعده ها در برخی
مناطق محروم هنوز جامه عمل نپوشیده است .لیسه نسوان سید
الشهداء چهل دختران و لیسه مالفیض محمد کاتب شهرک اتفاق
در غرب کابل ،تنها دو نمونــه از محرومیت ،بیچارگی و فراموش
شدگی شــهروندان این مناطق را برجسته می سازد ،درحالی که
ابعاد محرومیت در سایرعرصه ها و از جمله معارف بسیار عمیق تر
و درد آورتر از آن چیزی است که نشان داده می شود.
این مسأله اوال که کارکرد کلی وزارت معارف را به شدت زیر سؤال
می برد .ثانیا چرا برخی از مکاتب از شهر کابل از بهترین ساختمان
ها و امکانات بهره مند می شود ،اما در برخی مناطق کمترین توجه
بــه جای و امکانات تعلیمی فرزندان مــردم صورت نمی گیرد .با
توجه به نقش و کارکرد معارف در توســعه و پیشرفت ،نقش برابر
مردم در توسعه فردای کشور نادیده گرفته می شود و این یکی از
مصادق بارز تبعیض آنهم در نهاد تعلیمی کشور است.

روزانه صدها تن شــهروند افغان جهت
تداوی به هندوســتان مــیرود .کمبود
خدمات صحی ،ادویههــای بی کیفیت و
معالجههای غیرتخصصی در افغانســتان
سبب شده است که ،مراجعه بیماران افغان
به شفاخانههای هندوستان افزایش یابد.
براســاس آمار شــرکتهای هواپیمایی،
هرروز چهار تا پنج پرواز از کابل به مقصد
دهلی صورت میگیــرد ،این پروازها 550
تا  600تن را بــه دهلی انتقال میدهند که
حدود  90درصد آنان بیمارانیاند که جهت
تداوی به هند میروند .اما تداوی درهند با
مشکالت زیاد همراه است ،بیشتر بیماران
افغان با پیاده شــدن ازهواپیما درمیدان
هوایی دهلی دچار سرگردانی میشوند.
ندانستن زبان
در بیشتر شــفاخانههای دهلی چهرههای
مردان و زنــان بیمار که بــه تنهایی به
هندوستان ســفر کرده اند دیده میشود.
نفهمیدن زبان از مشــکالت اساسی آنان
درهند است ،زیرا اکثریت مردم هند به دو
زبان هندی و انگلیســی صحبت میکنند.
این مشکل باعث شــده تا بیماران افغان
جهت پیشــبرد روند تداوی شان مترجم
بگییرند ،مترجمان بیشــتر افغان های اند
که چندین ســال را درهند گذرانده و در
کار خود مهــارت دارند ،آنان به بهانههای
گوناگــون در تبانی با شــفاخانهها ،پول
هنگفتی را از بیماران میگیرند.
بیشــترمترجمان درآزمایشــگاهها و
شــفاخانههای هند ،عالوه بــر ترجمانی،
کمیشــنکاری میکنند و بــرای آوردن
مشتری به شــفاخانهها ،از آنها با فیصدی
مشــخص پول میگیرند .به گفته یکی از
مقامات سفارت افغانســتان درهند ،این
کمیشــنکاران با تبانی با شــفاخانهها و
آزمایشگاها ،هزینه تداوی را برای بیماران
 ۳۰فیصد افزایش میدهند.
غالم سخی باشنده والیت سرپل میگوید»:
زمانی که به میدان هوایی دهلی رســیدم
یک جوان آمــد با شــرین زبانی گفت،
وطندار بیا مــن برایت اتاق ارزان پیدا می
کنم و پیــش داکترهم می برم ،وقتی اتاق
برای ما گرفت گفت 12 ،هزار روپیه هندی
بده که صاحب خانه پول پیش میگیرد».
او عالوه میکند» روز بعد همان جوان آمد
و گفت ،بیا شفاخانه برویم ،وقتی نزد داکتر
رفتیم ،نمی دانم بــه داکتر چی گفت من
که زبان شان را بلد نیستم ،گفت  17هزار
روپیه بده که آزمایشهایت را انجام بدهم،

مشکالت بیماران افغان در هندوستان
نوروز رجا

وقتی به آزمایشــگاه رسیدیم ،گفت ،حاال
رخصتی شده فردا بیا .از فردای همان روز
دیگر آن جوان را ندیدم ،او پولی که ازمن
گرفته بود نه کرایه اتاق را داده بود
مواردی وجود دارد که برخی از کارمندان
سفارت افغانســتان در هند نیز کمیشن
کاری میکنند ،بیماران هموطن شان را که
زبان نمیفهمند به شفاخانهها میفروشند؛
موضوعی که مقامات سفارت افغانستان در
هند آن را تأیید نموده میگویند ،این موارد
در گذشته وجود داشته اما هم اکنون جلو
آن گرفته شده است.
برخورد دوگانه
برخی شــفاخانه های هند بــا بیماران
برخورد دوگانه میکنند و از بیماران افغانی
پول بیشــتر میگیرند .عبدالحمید یکی
از بیمارانــی که تکیلــف روده دارد و 12
روز درشــفاخانه «بترا» بستر شده است
میگوید »:این شفاخانه از شهروند هندی
شبی  4500روپیه و از من شب  6500روپیه
هندی میگیرد».
یک کارمند ســفارت افغانستان در دهلی
که نخواســت نامش فاش شود میگوید»:
درشــفاخانه «پرامس» یــک داکتر بود
که برای بیمــاران افغانی دوای مخصوص
میســاخت که آن دوا در هیچ شفاخانه
دیگر پیدا نمی شد» .موضوع جالب دیگر
در برخی از آزمایشــگاههای هند موضوع
نرخ نامه اســت ،هر کدام قیمت مشخص

دارد ،یک نوع آن  40هزار ،دیگری  25هزار،
سومی 16هزار و چهارمی هم  10هزار روپیه
هندی قیمت دارد.
این درحالیست که بیشــتر شفاخانه های
هند شخصی وتجارتی اند و دولت باالی آن
تسلط ندارند ،این شفاخانهها همانند تجارت
خانههای انــد که صاحبانــش میخواهند
ازمراجعینش سود بیشتر ببرند
رضا رهنورد یــک دانشــجوی افغان در
دهلی میگویــد» :برخورد دوگانه و تجارتی
شفاخانههای هندوســتان با بیماران افغان
سبب میشود که مردم افغانستان در قبال
حکومت ،مردم و انسان دوستی هند بی باور
شود».
اما داکتر شیدا محمد ابدالی سفیر افغانستان
در دهلی میگوید »:تالش کردیم که قانونی
را در پارلمان هند پاس کنیم که با بیماران
افغانی برخورد همانند بیماران هند شــود،
چون شفاخانه ها شخصی اند ،پارلمان هند
نتوانست این قانون را پاس کند».
قیمت تداوی درهند
قیمت فیس داکتر و آزمایشها درهند چند
برابر افغانستان است .درهند هزینه مالقات
با داکتر متخصص از  500تا  1500روپیه هندی
میباشــد ،هزینه آزمایــش خون(blood
 )testدر افغانستان بین  200تا  500افغانی
است اما در شــفاخانه «مکس» دهلی 6000
روپیه .هزینه التراســوند()Ultrasound
در افغانستان بین  150تا  400افغانی است،

در دهلی  3500تا  5000روپیه میباشــد،
قیمت اندوســکوپی ()Endoscopeدر
افغانســتان  1200تا  3000افغانی است ،اما
درشفاخانه «بلکه» در دهلی  13000روپیه
هندی میباشد .قیمت دوا ،در دواخانههای
داخل شفاخانههای بزرگ نیز چندین برابر
میباشد.
به این اســاس ،بیماران افغــان بصورت
ن یافته پول خود را به شفاخانهها،
ســازما 
ن و صاحبان اتاقها
آزمایشگاهها ،مترجما 
تحویل میدهند .پیش از این حتا در مورد
فروش اعضای بدن بیماران افغان در دهلی
نیز خبرهایی منتشر شده است.
ویزه
روابط خوب مــردم هند با افغانها ،عرضه
خدمات صحی و روند صــدور ویزا ،همه
باعث شده تا شمار زیادی از افغانها برای
تداوی به هند بروند ،اگرچه در حال حاضر
سفارت هند مقیم کابل ،محدودیتهایی را
برای صدور ویزا برای افغانها وضع کرده
است.
برای افغانها پنج نوع ویزه داده میشود،
ســیاحتی ،مریضی ،تجارت ،تحصیلی و
کنفرانس .دریافت هرکــدام این ویزهها
تشریفات خاص خودرا دارد.
الف؛ ویزه ســیاحتی :متقاضی باید مبلغ
 1000دالر ضمات بانکــی ،آدرس مکمل و
نمبرتماس در افغانستان وآدرس مشخص
در هند داشته باشد.
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ب؛ ویزه تجارتی :جواز تمدید شده تجارت،
آدرس شرکت فعال در هند و بیلهای خرید
داشته باشد.
ج؛ ویزه تحصیلی :تحصیــات در هند به
سه شکل انجام میگیرد که شامل بورسیه
تحصیلــی دولت هند ،بورســیه تحصیلی
دولت افغانســتان و تحصیالت آزاد است.
ویزه هرکدام تشریفات خاص خود را دارد.
د؛ ویزه کنفرانس :کســانی کــه از طرف
ســازمانهای دولتی و یا غیــر دولتی در
کنفرانسهــا دعوت میشــود ،دعوتنامه
ســازمان دعوت کننده و آدرس برگزاری
کنفرانس را با خود داشته باشد.
ز؛ ویزه مریضی :بیمــاری که جهت تداوی
درهند میرود ،عالوه بر پاســپورت ،تذکره،
عکس و آدرس مشــخص در افغانستان و
هند ،نسخه داکتر ،مکتوب شفاخانه را نیز
داشــته باشــد .به پایواز بیمار نیز همانند
شــخص بیمار همراه او یکجــا ویزه داده
میشود.اما ،بیشتر کسانی که درهند برای
تداوی میروند ویزه سیاحتی میگیرند .چون
مدت اقامت ویزه ســیاحت درهند  30روز
است آنان پس از سپری نمودن موعود معین
با مشکالت زیاد مواجه میشوند.
عبدالحمید میگوید»:ویزه سیاحتی  30روزه
داشــتم ،اما تداوی ام  37روز طول کشید،
زمانی که میخواســتم برگردم با مشکالت
زیادی مواجه شدم ،یکماه دیگر طول کشید
تا ویزه ام تمدید گردید وخروجی زده شد».
به گفته عبدالحمید ،شمار زیادی از افغانهای
که با ویزه ســیاحتی برای تداوی در هند
میروند ،با همین مشکل برمی خورند.
خدمات صحی در داخل افغانستان
عمدهترین دلیل هجوم بیماران از افغانستان
به هند ،بیاعتمادی آنــان به جامعه طبی
افغانســتان اســت .اغلب بیماران ،به این
باوراند که تشــخیص بیماریها توســط
داکتران در افغانستان نادرست است.
عبدالقادر 45ساله باشــندۀ شهر کابل که
جهت تداوى به هندوســتان رفته اســت،
میگوید »:داکتران در افغانســتان ،بيمارى
اش را تکليف قلبى تشــخيص کرده بود.
اما درهند تشخیص شــده که وی تکیلف
معده دارد ،بعد از مصرف نمودن دوای معده
صحتش بهترشده است» .این در حالیست
که در یک نیم دهه گذشته با صدها میلیون
دالــر کمک های جامعــه جهانی در بخش
صحت ،اما هنوزهــم مردم از غير تخصصی
بودن خدمات صحى و دواهای غیرمعیاری
به هند میروند.

تعلیم و تربیه در عصر جهانی شدن؛ چالشها و راهبردها
در سومین کتاب در مورد آموزش وپرورش
نوین مربوط به مرکز آسیایی نوآوری های
آموزشی برای توسعه ( )ACEIDوابسته
به دفتر منطقه ای یونسکو در بانکوک می
باشــد .در این کتاب به موضوعاتی چون
نقش تعلیم و تربیــه در تغییر ارزش ها و
نگرش ها ،تعلیم و تربیه و تکنولوژی های
آموزشی نوین ،توســعه انسان گرا ،نقش
معلم و ...اشاره می شود.
در سال  1993ششــمین کنفرانس وزرای
تعلیم و تربیه منطقه آســیا -اقیانوسیه
متشــکل از  33دولت از جمله ایران که
در مالزی برپا شد ،به توصیهنامه ای رسید
که توجه به اصالحــات در تعلیم و تربیه

حبیب صبوری خسروشاهی

قسمت سوم

 کارتون روز

باید ســرلوحه امور اعضا قرار گیرد .این
توصیه نامه چهار موضوع عمده زیر را در
بر میگیرد:
 -1آموزش برای همــه؛  -2آموزش زنان
و دختران؛  -3کیفیت و تناســب آموزش
با زیرعنوان های :تحقیقات آموزشــی و
نوآوری برای توسعه؛ آموزش برای دنیای
کار؛ آموزش معلمان و  -4همکاری منطقه
ای و بین المللی در تعلیم و تربیه.
برخی معتقدند که جهانیشــدن و امکان
دسترسی به آموزش جهانی میتواند باعث
رشد شخصیت های چندبعدی گردد که در
زمینههای مختلف دانش ومهارت کســب
نموده و از ایــن رو امکان موفقیت آنها در
مشاغل مختلف باالست و قادرند در صورت
لزوم ،حیطة کاری خــود را تغییرداده و با
تکیه بر دانش ها و مهارتهای چندبعدی
خــود در عرصة رقابت هــای بینالمللی
پابرجا بماند.
از ســوی دیگر برخی اعتقــاد دارند که
جهانیشــدن تعلیم و تربیه مانند سایر
ابعاد جهانیشــدن چون متأثر از فلسفة
نئولیبرال اســت منجر به خصوصیشدن
آمــوزش میگــردد و این امر با شــعار
پرورش انســانهای توانمنــد چندبعدی
مغایرت خواهد یافت .زیرا در این صورت،
مستعدان بیسرمایه که توانایی استفاده از
بخش خصوصی را ندارند در عرصة رقابت
های بینالمللی جایی نخواهند داشت.
همچنین برخــی از دیدگاههای موافق و
مخالف در زمینه جهانی شــدن تعلیم و
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تربیه عبارتند از:
«مارتین کارنــوی» در تحلیل جامع خود
معتقد است که بررسی جهانی شدن فراتر از
تأثیر آن بر کالس درس است .گر چه روش
عرضه دانــش در کالس درس بخش مهمی
از تولید دانش اســت ،امــا در این فرایند
نیروهای خارجی متعددی بر جهانی شدن
و تولید دانش اثر می گذارند .بر این اساس
کارنوی در مسیر شناسایی چگونگی تأثیر
جهانی شدن بر تعلیم و تربیه به پنج عامل
اساسی اشاره می کند:
 )1تغییــر ســازمان کار و ظهور اقتصاد
دانش محور و اهمیت یافتن مهارت نیروی
انسانی؛
 )2تربیــت مهارت های برتر برای جذب
سرمایه گذاری خارجی؛
 )3سیاسی شدن اصالحات آموزشی؛
 )4گســترش نفــوذ اینترنت و آموزش
مجازی؛
 )5ضرورت جهــت گیری هر چه فزون
تر نظام های آموزشی به سمت آموزش بین
فرهنگی.
جهانی شدن بر ســازمان کار و روش انجام
کار در سطح جهان نیز مؤثر بوده و مهمترین
بخش این تأثیر به تولید کاال با مهارت باالتر
مربوط می گردد .گســترش اقتصاد دانش
محور ،انعطاف پذیری ،تأثیــر کارگران بر
مشاغل خود ،جریان چند مهارتی ،افزایش
ســطح مهارت و دانش کارگران ،نابرابری
درآمدها ،گسترش تقاضا برای آموزش عالی
و ماننــد آن از ویژگی های جهانی شــدن

است .در چنین فضایی ،کشورهای در حال
توسعه برای افزایش و گسترش آموزش و
تربیت نیروی کار ماهر تحت فشــار قرار
دارند .تجهیز کشورها به نیروی کار ماهر
موجب جذب سرمایههای خارجی می شود
که در اقتصاد جهانی نقش تعیین کننده ای
دارد .اما سرمایه گذاران خارجی عالقه مند
به سرمایه گذاری های کوتاه مدت هستند.
چنین رویکردی باعث می شود تا دولت ها
بودجه های تعلیم و تربیه را کاهش داده و
به دنبال راه هــا و منابع دیگر تأمین مالی
آن باشــند .چنین رویه ای ممکن است
دولت ها را در سیاست گذاری برای بهبود
و توسعه آموزش و مهارت در اقتصاد نوین
جهانی با مشکل مواجه سازد.
از ســوی دیگر فناوری اطالعات به تدریج
بخشــی از برنامه های درسی مؤسسات
آموزشــی شــده و این اقدام به منظور
گســترش کیفیت آموزش با هزینههای
کمتــر و از راه دور ،و نیــز عرضه کیفیت
برتر آموزشی با استفاده از اینترنت صورت
می گیرد .این نوع سیاست گذاری موجب
ارتباط هر چه گستردهتر دانش آموزان در
سراســر دنیا با یکدیگر می-شود .در این
رابطه کیفیت نظامهای آموزشــی به طور
متزایدی در سطح جهانی مورد مقایسه قرار
می گیرد .این مقایسه ها تأکید بسیاری بر
برنامههای درســی علوم و ریاضی ،زبان
انگلیســی و مهارت های ارتباطی دارند.
امتحانات و تعیین استانداردهای آموزشی
بخش وسیعی از تالش هایی هستند که به

منظور ارتقای سطح مسؤولیت و پاسخگویی
نظام تعلیم و تربیــه در قبال جامعه ،مورد
توجه قــرار گرفتهاند .با ســنجش دانش
تولید شــده ،کارکنان و مدیران آموزشی
نیز مورد ارزشیابی قرار میگیرند .اما روش
امتحانات به شدت متأثر از محیط سیاسی و
اهداف نظام آموزشی است .لذا برای توسعه
سیاست های اثربخش به منظور بهبود نظام
آموزشی باید گرایشات سیاسی-عقیدتی
امتحانات از چارچــوب و محتوای مدیریت
نظام های آموزشی مجزا گردد.
جهانی شدن شبکه های اطالعات به منزله
انتقال فرهنگ جهانی اســت .جهانی شدن
همچنین به گونه ای است که بعضی از گروه
ها احساس می کنند ارزش های بازار ناشی از
فرهنگ نوین ،آنها را به حاشیه رانده است.
لذا این گروه ها از طریق تأکید بر ارزش های
خاص به مقابله با اقتصاد جهانی می پردازند؛
ارزش هایی که خود نیز جهانی شــده اند
(مانند گروه های مذهبی ،طرفداران محیط
زیســت ،فرانوگرایان ،جنبش فمینیستی و
مانند آن) و همزمان علیه نظام بازار نیز به
مقابله می-پردازند .چنین جریانی نزاع تازه
ای در رابطه با مفهوم و ارزش دانش به وجود
می آورد.
نظریه دانش جهانی چیونگ چنگ
گســترش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
در قرن اخیر منجــر به ظهور دانش جهانی
شده اســت .در این زمینه مگ دالنا موک
وین چیونگ چنگ در سال  1998چارچوبی
را مطرح کرده که در آن دانش به پنج حوزه
تقسیم شده است .وی دانش جهانی مربوط
به هر یک از این حوزهها را در این چارچوب
ارائه داده که عبارتنــد از :فنی-اقتصادی،
انســانی-اجتماعی ،سیاســی ،فرهنگی و
آموزشی.
در حوزه فنی و اقتصــادی نیازهای دانش
جهانی به رقابت جهانی مثبت ،مشــارکت
اقتصــادی ،تجارت جهانــی و حفاظت از
محیطزیســت منجر خواهد شــد .دانش
جهانی در این حوزه شــامل تبادل فناوری
و توزیع اطالعات بین ملت ها اســت .حوزه
دانش اجتماعی و انسانی شامل دانش جهانی
برای دهکده جهانی ،و گسترش دوستیهای
بینالمللی ،تبادل و مشارکت اجتماعی میان
خرده فرهنگها و دستیابی به رفع تبعیض
نژادی ،مذهبی ،ملی و جنســیتی مطلوب
است .حوزه دانش سیاسی به دانش جهانی
برای مشارکت در فهم بینالمللی ،عالیق و
ائتالف مشترک که در نهایت منجر به رفع
تعارضات بینالمللــی و ایجاد صلح جهانی
خواهد شد ،اشاره دارد.
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