اشکال گوناگون سانســور و تحمیل عقاید را رد میکند و بین
آموزش سیاسی و سیاســتزده تمایز قائل میشود؛ چراکه در
آموزش سیاســتزده اصرار بر این اســت که دانشآموزان هر
آنچه را که آموزگارانشان به آنها میآموزند دقیقا تکرار کنند
اما در آموزش سیاســی ،به دانشآمــوزان از طریق دیالوگ و
گفتوگو در مورد مسائلی همچون قدرت ،مسئولیت اجتماعی
و ایستادگی آموزش داده میشــود .آموزش سیاسی برخالف
آموزش متعصبانه و دگماتیک ،متضمن اصول آموزشی انتقادی
است که طیف وســیعی از ایدهها درباره یک موضوع خاص را
دربر میگیرد.
تعلیم و تربیت سیاســی میکوشــد تا به دانشآمــوزان بیاموزد
که چگونه به صورت انتقادی بیندیشــند و روابــط میان اقتدار و
قدرت و دانش و قدرت را بررسی کنند .در عین حال که یادگیری
سنتهای تاریخی ،ایدهها و مباحثی که در رابطه با حقوق سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی افراد است موجب میشود تا وظایف خود به
عنوان شهروندانی فعال را تمرین کنند .آموزش سیاسی همچنین
دانشجویان را تشویق میکند که به صورت انتقادی بیندیشند و
عمل کنند و برای دستیابی به شرایط اقتصادی و سیاسی مبارزه
کنند که دموکراسی را امکانپذیر میکند.
خیزش حکومتهای اســتبدادی در بســیاری از کشورها،
امروزه این سوال را ایجاد میکند که نقش آموزش ،آموزگاران
و دانشآموزان در دوران حکومتهای استبدادی چیست؟
چگونه میتوانیم آموزش و تعلیم تاریــخ را به عنوان نقطه
محوری سیاســت در نظر بگیریم و یک زبــان جدید برای
دانشــجویان ایجاد کنیم که قادر به بازبینی و بازنگری در
تصورات و مفروضاتشان باشند و مفهومی از امید و شجاعت
را ایجاد کنیــم که نزاعهای جمعی را ســامان بخشــند؟
چگونه آموزش عمومی و عالــی و نهادهای فرهنگی در این
یأس عمیق و نهیلیســم گرفتار آمدهانــد؟ چگونه ممکن
است آموزگاران متقاعد شــوند تا دموکراسی را رها نکنند
و بدانند نیازی جدی به تربیت شــهروندانی آگاه دارند که
قادر به مبارزه با تجدیدحیات سیاســتهای فاشیســتی
است؟ فاشیسم با تکیه بر نظارت ،بازداشت ،حذف مخالفان،
گسترش دروغ ،تعرض به افراد به حاشیه رانده شده و حمله
به حقیقت و راســتی رونق مییابد .فاشیســم شکل مدرن
ماشین غیرسیاسی کردن افراد و اجتماع است .هنگامی که
فاشیسم قدرتمند میشــود ،دموکراسی تضعیف میگردد
و بســیاری از نهادهایی که در عرصه عمومی آگاهیبخشی
میکنند و یا آموزش میدهند ،ناپدید میشوند .رفورمیست

آموزشــی« ،جان دیویی» میگوید که شرایط دموکراتیک
به صورت اتوماتیک خود را حفظ نمیکند ،تنها در صورتی
میتواند زنده بماند که در میان یک فرهنگ انتقادی باشــد
که شرایط الزم برای تقویت یک فرهنگ را دارد.
دموکراسی نمیتواند بدون وجود یک عرصه عمومی مشارکتی
و یک جامعه انتقادی وجود داشــته باشد .معلمان ،هنرمندان،
روزنامهنگاران و سایر فعاالن فرهنگی یک مسئولیت اساسی در
دفاع از آموزشهای عالی و عمومی به عنوان یک خیر عمومی
دموکراتیک دارند و نباید نهادهــای فرهنگی مبتنی بر منطق
بازار و ارزشهای مالی تعریف شــوند .با ایــن وجود ،افزایش
آگاهی عمومی بهویژه در میان دانشآموزان تنها کافی نیست.
دانشآموزان و دانشــجویان باید یاد بگیرند مسائل اجتماعی
مهم را در مرکز توجه قرار دهند .بیاموزند که مسائل خصوصی
را همچون مســائل عمومی روایت و در انــواع مقاومت جمعی
مشارکت کنند که هم به شکل محلی و هم جمعی وجود دارد و
چنین مبارزاتی را با مسائل جهانیتر ارتباط دهند.
در غیاب وجود یــک عرصه عمومی قدرتمنــد و آموزشهای
عمومی و عالی که ارزشهای مدنی ،دانش عمومی و مشارکت
اجتماعی در پی فراچنگ آوردن آیندهای است که به طور جدی
در پی عدالت ،برابری و شــجاعت مدنی است دموکراسی رو به
شکست مینهد و قدرت خود را از دست میدهد .دموکراسی باید
راه و روشی برای اندیشیدن درباره آموزش باشد که در راستای
تساوی ارزشها ،آموزش اخالق و عاملیت تا ضرورت مسئولیت
اجتماعی و خیر عمومی است.
آموزگاران و فرهیختگان به یک زبان آموزشی و سیاسی جدید
با توجه به بحران کنونی سیاســت ،تاریخ و حافظه ،نیاز دارند
تا بتوانند مباحث و مســائلی که رویاروی جهان است را تغییر
دهند؛ جهانی که در آن سرمایهای که از همگرایی میان منابع
مالی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،علمی ،نظامی و تکنولوژیکی
حاصل شده به تمرین اشکال متنوع و قدرتمند کنترل و سلطه
تبدیل شده است.
مبارزه با چنین وضعیتی آســان نخواهد بود و از طریق برپایی
چندین تظاهرات زودگذر و انتخابات محقق نخواهد شد .آنچه
مورد نیاز است ،یک جنبش متحد و عظیم است که مهمترین
سالح آن ،اعتصاب عمومی است که بر ضددولتهای فاشیستی
به کار برده میشود .بازاندیشــی و بازسازی جامعه آمریکا تنها
از طریق یک قــدرت جمعی میتواند امکانپذیر شــود که در
آن دموکراســی و آرمانهای رادیکال آزادی ،برابری و برادری
میتواند مجددا زنده و احیا شوند.
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