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چکیده
روسای دولتها ،نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر  2015گرد هم آمدند و در
مجمع عمومی ملل متحد ،دستورکار توسعه پایـدار 2030را تصویب کردند .این دستورکار که جایگزین اهداف توسعه ی هزاره
شد ،شامل 17هدف اصلی و  169هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایدار برای پانزده سال آینده
ترسیم می کند .موضوع ارتقای سطح سواد و افزایش کیفیت آموزش ،یکی از مباحثی است که به نظر قرار است در کشور ما نیز
اجرا شود ،همچنین در چارچوب عمل به  2030به واژه هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است که این
مباحث از سوی برخی صاحبنظران و کارشناسان به ویژه در شورای عالی انقالب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که
تصویب و اجرای این سند دگرگونیهای بسیاری را در زمینه ی آموزش و پرورش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن میتوان
به حذف کلیشههای جنسی و ارائه آموزشهای جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتابهای درسی بهبهانه
ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد .رهبر معظم انقالب در دیدار با فرهنگیان کشور با اشاره به سند آموزش  2030اشاره کردند:
جمهوری اسالمی ایران تسلیم سندهایی مانند  2030یونسکو نخواهد شد .به چهمناسبت یک مجموعه بهاصطالح بینالمللی که
قطعاً تحت نفوذ قدرتهای دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه
سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بیسروصدا آن را اجرا کنیم ،نخیر ،مطلقاً مجاز نیست.
واژگان کلیدی :نظام آموزشی  -مقطع دبستان -آفات و آسیبهای آموزشی  -برنامه توسعه  -سند الگوی اسالمی

مقدمه
سند  2030توصیه ای است که توسط سازمان یونسکو با هدف توسعه پایدار در کشورها تدوین شده است و در آن دو
مقوله ،سالمت و آموزش مورد تأکید قرار گرفته است .یونسکو که به عنوان یک نهاد بین المللی در امر آموزش شناخته
می شود ،اجرای هدف چهارم توسعۀ را به عهده دارد که به سوی آموزش و یادگیری مادامالعمر با کیفیت ،برابر و فراگیر
برای همه مطابق «سند توسعه پایدار » 2030قدم بر میدارد  .در این سند ،آموزش همه افراد جامعه موردتأکید قرار
گرفته است و کشورها در جلسات ساالنه ،گزارشی از روند آموزشی خود به یونسکو ارائه می دهند .اجرای سند، 2030
توصیه ای است و هیچ کشوری متعهد به اجرای مفاد آن نیست چنانکه در قسمتی از این سند آمده است ،مواردی که با
 .1دانشجوی دکتری سیاستگزاری عمومی
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عرف و اعتقادات یک کشور مغایرت داشته باشد ،اجرایی کردن آن توصیه نمی شود .اجرای سند  2030در کشور ما در
قالب سند تحول است و چیزی خارج از سند اجرا نمی شود ،در این سند مواردی است که از نظر شرعی و عرفی ،دارای
اشکال است و البته که اجرا نخواهد شد .برای ارائه گزارش به جهانیان درخصوص وضعیت آموزشی در ایران و
دستاوردهایی که جمهوری اسالمی در زمینه آموزش به دست آورده است و هم چنین تعامل با سایرکشورها ،اجرای این
سند  2030مؤثر است .سند 2030هیچ تعهدی برای جمهوری اسالمی ایجاد نمی کند ،زیرا اگر سندی تعهدآور باشد،
قبل از اجرا باید در مجلس شورای اسالمی تصویب شود ،بنابراین سند 2030تفاهم نامه ای است که اغلب مفاد آن در
سند تحول بنیادین وجود دارد .این تنها یک تفاهم نامه است که کشورها به بهانه آن ،در یونسکو گردهم می آیند و
عملکرد همدیگر را مورد بررسی قرار می دهند ،بنابراین از آنجا که ایران در بحث آموزش و سالمت ،شاخص های خوبی
دارد ،این مسئله برای کشور ما بسیار با اهمیت است و از تصورات غلط و برداشت های سوء جلوگیری می کند .
این سند جهانی جدید دامنه فراگیرتری دارد و عالوه بر حوزه ناتمام آموزش برای همه ،حوزههای دیگر آموزش «اشتغال
و توسعۀ مهارتها»« ،آموزش فنّی و حرفهای»« ،آموزش عالی»« ،آموزش سالمت و بهداشت»« ،آموزشهای اجتماعی» و
«شهروندی» را هم هدف قرار داده است (خرسندی. )126 :1397،
بیان مساله
بررسی سند آموزش  2030یونسکو ،بهعنوان پروژه جهانی یکسانسازی نظامهای آموزشی تدوین یافته است؛ پروژهای که
پس از برجام هستهای ،بهعنوان پرژوه عملی نفوذ فرهنگی غرب در ایران و بهعنوان "برجام فرهنگی" از آن یاد شده است.
این پروژه توسط کارگروه ملی آموزش  ،2030توسط دولت یازدهم با همکاری یونسکو تصویب و در اردیبهشت  95توسط
دولت برای اجرا ابالغ گردید (راجی.)46 :1397،
نهیب رهبر فرزانه انقالب مبنی بر گالیه از شورای عالی انقالب فرهنگی و تصویب و اجرای بیسر و صدای آن ،گفتمان
جدیدی در این عرصه و بیان چالشها و ناسازگاری اینگونه اسناد بیناللملی با آموزههای دینی و معارف ناب اهلبیت،
شکل گرفت .این سند پیش نویس در بخش آموزش و پرورش ،اهداف مختلفی را دنبال خواهد کرد که آموزش ابتدایی،
آموزش متوسطه ،سنجش و ارزیابی کیفیت و یادگیری ،مراقبت اوان کودکی ،آموزش پیش دبستانی و ابتدایی ،آموزش
فنّی و حرفهای و مهارتی رسمی ،آموزش عالی مهارتی متوسطه ،آموزش فنی و حرفهای و مهارتی غیررسمی ،دسترسی به
آموزش عالی با کیفیت و برابر ،کارآفرینی با تأکید بر کار شایسته ،برابرسازی فرصتهای آموزشی و اجتماعی برای زنان و
دختران ،دسترسی برابر اقشار آسیبپذیر به آموزش ،آموزش دانشآموزان با نیازهای ویژه ،توسعۀ سوادآموزی و مقابله با
کمسوادی ،آموزش توسعۀ پایدا ر در آموزش ابتدایی و متوسطه با تأکید بر ایجاد هماهنگی بین بخشی ،آموزش توسعۀ
پایدار در آموزشعالی ،آموزش سالمت و شیوههای زندگیسالم و بهداشتی ،مدارس و تجهیزات آموزشی در سطوح ابتدایی
و متوسطه ،دانشگاه ها و نهادهای آموزش عالی ،فناوری و تجهیزات آموزشهای غیر رسمی مهارتی ،توسعۀ همکاریهای
علمی و بینالمللی در آموزش عالی ،توسعۀ همکاریهای بینالمللی در آموزش مهندسی ،توسعۀ همکاریهای علمی و
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بین المللی در زمینۀ تربیت معلم ،ارتباط با مراجع ،اسناد کالن باالدستی و آموزش  ،2030شاخصهای آموزش ،2030
آموزش  ،2030ترویج هماهنگی ،سیاستگذار ،جامعۀ علمی و پژوهشی ،انجمنهای علمی و سازمانهای مردم نهاد و
آموزش  ،2030اطالعرسانی به دانشگاه ها و نهادهای آموزشی ،نهادی و بین بخشی در ساختارهای دولتی ،مطبوعات و
آموزش  2030و رسانههای جمعی و آموزش  2030از دیگر موارد این سند اعالم شده است (میرباقری. )92 :1396،
پرسش تحقیق
چگونگی پرهیز نظام آموزشی در مقطع دبستان از آفات و آسیبهای برنامه توسعه گذشته کشور در راستای اجرای سند
الگوی اسالمی؟
فرضیه
ذیرش این سند و میثاق بین المللی ،پیامدهایی به دنبال دارد که با مبانی فکری نظام اسالمی و آموزههای دینی به شدت
در تضاد و تعارض میباشد.
متغییرها
آنگونه که پیداست این تحقیق دارای دو متغیر میباشد:
الف) متغیر مستقل :پرهیز نظام آموزشی در مقطع دبستان از آفات و آسیبها می باشد .در این میان موضوع آموزش و
پرورش و استفاده از ابزارهای آموزشی سند  2030در مقطع دبستان جهت استعمار دولتها از جمله اقدامات کلیدی و
شاخص این سند است و دست اندازی به نظام های آموزشی و تربیتی کشورهای مختلف از اهداف راهبردی این سند
است.
ب) متغیر وابسته :گذار از آفات و آسیبهای برنامه توسعه گذشته کشور در راستای اجرای سند الگوی اسالمی .این
متغیر به وضعیتی اشاره دارد که به واسطه تغییر نظام آموزشی کشورها و یکسان و همانند سازی آن با عالیق و خطوط
فکری و فرهنگی غربی ،مدنظر تئوریسین های تعلیم و تربیت غرب و نظام سلطه جهانی قرار گرفته است و در این طریق
سازمانها و نهادهای بینالمللی در قامت و لعاب سازمان ملل متحد ،همواره سعی در ایفای این نقش داشته و دارند.

روش تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است .هدف این روش ،انتقاد و توصیف اهداف از آفات و آسیبهای
سند 2030در مقطع دبستان و ایجاد شرایط جبران ناپذیر است .توجه آن به زمان حال است و غالبا شاهد آثار آن در
آینده ای نه چندان دور نیز می باشیم.
محدوده زما نی و مکانی تحقیق
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محدوده زمانی تحقیق  ،از زمان رونمایی از سند ملی آموزش  2030یا همان ( )1395/09/25که واکنشها و انتقادات به
این سند را به دنبال داشت و محدوده مکانی کشور عزیزمان ایران می باشد.
 -1سند  2030چیست؟
سند آموزش  2030یونسکو ،سال  95در کشور رونمایی شد در بخش آموزش و پرورش دارای اهداف و چشماندازهایی
است که به اذعان برخی کارشناسان با اهداف سند تحول بنیادین و برخی ارزشهای کشور در تضاد است .در زمستان 95
ابهامات و سواالت زیادی درباره ی این سند در رسانه ها منتشر شد که یکی از آنها در مورد چرایی اجرا نشدن اسنادی
همانند نقشه جامع علمی کشور و سند آمایش آموزش عالی بهطورجدی است .همچنین از طرفی با توجه به ماهیت
سازمان ملل و یونسکو ،بهطورکلی این سازمان ها ابزاری برای پیشبرد تفکر لیبرال غرب است و با تفکر اسالمی در تضاد
است (امینی.)55 :1396،
رونمایی و امضای سند  2030یکی از اتفاقات تعجب برانگیز مهم حوزه فرهنگی و آموزشی کارنامه دولت در سال  95بود،
چرا که این سند با جنبه بین المللی بدون هیچ اطالع رسانی قبلی و بدون حضور اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی و
در غیاب رسانه ها رونمایی شد .اتفاقی که با اعتراض رهبری جنبه علنی پیدا کرد و نتوانست به همین صورت ادامه پیدا
کند .به هر حال سند جهانی آموزش  2030در بخشهای مختلف تعارضاتی را با ارزشهای حاکم بر ایران دارد و هنوز
مشخص نیست که تضادهای این سند با برخی از ارزشها و سنتهای حاکم بر جامعه ایرانی چگونه مرتفع خواهد شد؟
در حالی که شورای عالی انقالب فرهنگی در جریان تصویب و اجرای این سند نبوده است ،کدام نهاد باالدستی بر نحوه
رفع تعارضات این سند با ارزشها و فرهنگهای حاکم بر جامعه نظارت خواهد کرد؟(عالسوند)38 :1396،
 -2معیارهای آموزشی که کشورها مطابق سند  2030باید انجام دهند
 تدوین معیارها و بازبینی مواد درسی برای تضمین کیفیت و ارتباط آن با محتوا ،مهارتها ،ظرفیتها،ارزشها ،فرهنگ،دانش و جنسیت .
 تقویت کارایی و کارآمدی مؤسسه های آموزشی ،راهبری و حاکمیت مدارس از طریق افزایش مشارکت جوامع ،از جملهجوانان و والدین در مدیریت مدارس

.

 اختصاص منصفانهتر منابع در بین مدارس محروم از نظر اجتماعی ـ اقتصادی و مدارسی که از مزایای اجتماعیاقتصادی بهرهمند هستند .
 ترویج آموزشهای دوزبانه و چندزبانه در جوامع چندزبانه . شناسایی موانعی که کودکان و جوانان آسیب پذیر را از دسترسی به برنامههای آموزش کیفی دور نگه میدارد وتصمیمگیریهای مؤثر برای رفع آن موانع (نوری زاده. )79 :1397،
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 حمایت از رویکردی جامع برای مقاوم سازی مدارس در مقابل تأثیرگذاری بالیای طبیعی ،با توجه به شیوه تأثیرگذاریبالیا یا دامنۀ اثر آنها از جمله روشهای این مقاوم سازی ،میتوان به تأمین امکانات ایمن تر برای مدارس ،آموزش
مدیریت بالیا در مدارس ،مقاومت و کاهش مخاطرات ،اشاره کرد(کمیسیون ملی یونسکو. )126 :1395 ،
 فراهم آوردن امکان آموزش از راه دور ،آموزش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،دسترسی به فناوریهای مناسب وزیربناهای ضروری برای تسهیل ایجاد فضای یادگیری در منازل و در مناطق جنگی و مناطق دور افتاده ،به ویژه برای
دختران ،زنان ،پسران و جوانان آسیب پذیر و سایر گروههای به حاشیه رانده شده .
 تضمین بازبینی کتب و برنامههای درسی ،بودجه و سیاستگذاریهای آموزشی و همینطور آموزش معلمان و نظارت برفعالیتهای آنان توسط دولتها به نحوی که موارد یاد شده عاری از هرگونه کلیشه ی جنسیتی باشند و در ترویج
تساوی ،عدم تبعیض ،حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند(.عالسوند)84 :1396،
 -2-1ایجاد مدارس عاری از خشونت
در این پیش نویس همچنین در بندی آمده است :سیاست گذاری و تدوین راهبردهایی برای حفاظت از یادگیرندگان،
معلمان و پرسنل آموزشی از خشونت در چارچوب ایجاد مدارس عاری از خشونت و اتخاذ رویکردهای مناسب در مناطقی
که درگیر جنگ مسلحانه اند ،متعهد شدن به حقوق بین المللِ بشردوستانه و اجرای آن به عنوان ابزاری برای حفاظت از
مدارس به عنوان مکانهای متعلق به جامعۀ مدنی و ترویج پاسخگویی در قبال خشونت در اجرای آموزش 2030
(هدایت.)103 :1396،
تضمین اینکه همۀ مؤسسهای آموزشی امن باشند و آب ،برق ،سرویسهای بهداشتی سالم و مستقل برای دختران و
پسران داشته باشند که در دسترس ،کافی و ایمن باشند .آنچنان که در پیش نویس این سند عنوان شده است ،نوعی القا
وجود خشونت و دیگر موارد در مدارس است که به نوعی سیاهنمایی در آن وجود دارد.
کالس های درس ایمن و کافی باشند و مدارس مجهز به مواد آموزشی و فناوریهای مناسب باشند ( هدایت:1396،. )127
 تضمین اختصاص منصفانۀ منابع در میان مدارس محروم از نظر اجتماعی -اقتصادی و مدارس غیر محروم و همینطوردر میان مؤسسه های آموزشی .
 سیاست گذاری های جامع ،منصفانه و جنسیت محور برای مدیریت معلمان و اجرای آن سیاستها در حوزههایمختلف مرتبط با استخدام ،آموزش ،توزیع معلمان ،میزان حقوق دریافتی ،توسعۀ حرفه ای و ارتقای شرایط کاری آنان؛
ضمن بهینه سازی جایگاه معلمان و آموزگاران و ارتقای کیفیت آموزش.
 آموزش مهارتهای کافی فنی به معلمان به منظور توانمند ساختن آنان در کاربرد فناوری های اطالعاتی و ارتباطی وشبکه های اجتماعی .آموزش سواد اطالعاتی به آنان و مهارتهای نقد و واکاوی منابع مورد استفاده برای تدریس و نیز
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نحوه برآوردن نیازهای کودکان استثنایی (کودکان دارای نیازهای ویژه) و رویارویی با چالشهای ناشی از داشتن شاگردان
استثنایی در کالس درس( صولت )125 :1396،
 ایجاد و اجرای نظام های مؤثر برای دریافت و دسترسی به اطالعات ،به منظور حمایت از روشهای خوب تدریس و نیزتوسعۀ حرفه ای معلمان و حصول اطمینان از تأثیرگذاری مثبت آموزش بر فعالیت معلمان.
 تقویت مدیران مدراس برای بهبود آموزش و یادگیری. ایجاد یا تقویت سازوکارهایی برای گفت وگوی اجتماعی نهادینه شده با معلمان و سازمان های نماینده معلمان ،بهمنظور تضمین مشارکت کامل آنان در توسعه ،اجرا ،پایش و ارزیابی سیاستهای آموزشی.
مولفه های اصلی «اهداف» و «راهبردهای ملی» جهت تسهیل هدف گذاری در سند ملی برنامه در اهداف اصلی این سند
مواردی آمده است که رایگان بودن آموزش ،در دسترس بودن آموزش ،اتمام سه دوره تحصیلی (ابتدایی ،متوسطه اول و
متوسطه دوم) با تاکید بر  9سال آموزش اجباری ،برابری جنسیتی ،کیفیت آموزش ،پیامد آموزش و یادگیری موثر در
اهداف این سند آمده است (کمیسیون ملی یونسکو.)98 :1395 ،
 -2-2اهداف و تأکیدات سند  2030دسترسی دختران و پسران به آموزش آزاد
هدف نخست ،تا سال  2030دسترسی همه دختران و پسران به آموزش آزاد ،برابر و با کیفیت که منجر به نتایج یادگیری
مرتبط و موثر شود؛ دست یابند (فوالدی.)149 :1396 ،
دومین هدف ،تا سال  2030همه دختران و پسران به آموزش با کیفیت ما قبل دبستان و مراقبت اوان کودکی دست
یابند به همراه یک سال آموزش پیش دبستان رایگان و اجباری (صولت.)121 :1396،
در مجموع تمامی اسناد باالدستی بر آموزش با کیفیت و رایگان برای دانش آموزان تأکید دارند .که اینگونه باید پاسخ
داد که سوادآموزی و ثبت نام در مدارس ایران همواره رو به پیشرفت است .همچنین سازمان نهضت سواد آموزی در گروه
سنی  15تا  24سال که تحت عنوان جوانان از آن یاد می شود ،با رشدی حدود نیم درصدی روبه رو بوده است و تقریباً به
مرز  98درصد باسواد در این گروه سنی رسیده است در گروه سنی  15تا  64سال نیز میزان جمعیت باسواد  2،64درصد
افزایش داشته است (اسماعیلی. )36 :1396 ،
 -3سطوح برنامهریزی شده برای اجرای این برنامه
الف) تدوین برنامههای کالن در سطح جهانی  -یونسکو مدعی است سند آموزش  2030با مشارکت کشورهای عضو،
شامل یونیسف ،بانک جهانی ،برنامه توسعه ملل متحد ،صندوق جمعیت ملل متحد و آژانس ملل متحد تنظیم شده
است (.فوالدی.)158 :1396 ،
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ب) هدفگذاری کالن در سطح جهانی -تدوین راهبردهای خرد در سطح منطقهای ،در سطح ملی و همسو با
سیاستهای جهانی دیده شده است و به عبارت واضحتر ما باید سیاستها و برنامههای ملی را حتی اگر از متن اسالم و
قرآن است ،با سیاستها و برنامههای جهانی تطبیق دهیم و اگر همسو نبود ،حذف کنیم (.فوالدی.)166 :1396 ،
 -4رونمایی از مدل  2030در ایران
 20آذر  95رونمایی از سند ملی آموزش  2030با حضور محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری ،فخرالدین احمدی
دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش ،شهیندخت موالوردی معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد.
سند مذکور الگوی بومی شده و بازتاب همان «آرمان چهارم از مجموعه آرمانهای اهداف توسعه پایدار» است که با عنوان
"سند جهانی آموزش  " 2030به تصویب یونسکو رسیده و توسط برخی از مسئوالن عالی آموزش کشور امضا شده است و
به دنبال جهتدهی جهانی نظام آموزشی کشورها در تمامی سطوح است .این برنامه آموزشی یا سند توسعه آموزشی به
نام «به سوی آموزش و یادگیری مادامالعمر با کیفیت ،برابر و فراگیر» ،سند ملی آموزش  2030ایران نامگذاری شد (
الوانی. )211 :1396،
به عبارتی دیگر این کارگروه مؤظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش  2030را در سطوح ملی و استانی
با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود در دستگاههای اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامههای توسعه کشور ،نقشه
جامع علمی کشور ،سند تحول بنیادین و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند .دستگاههای اجرایی برای تحقق برنامه
آموزش  2030موظف به اجرای تصمیمات کارگروهی هستند (خانلو.)63 :1397،
مطابق مدارک و در تصویبنامه  52913.76403هیأت دولت آمده است که یکی از تعهدات جمهوری اسالمی ایران در
صحنه بینالمللی ،اجرای برنامه آموزش  2030است که در نشست اینچئون کره جنوبی با حضور وزرای آموزش و پرورش
و در اجالس جهانی آموزش برای همه تصویب شده است .در برنامه  2030یونسکو تأکید شده است برای به پایان
رساندن دستور ناتمام آموزش برای همه در برنامه قبلی ،در قالب هدف چهارم این سند و با شعار «سند دگرگونسازی
جهان ما» دستور کار تا سال  2030برای توسعه پایدار  -تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصتهای
یادگیری مادامالعمر برای همه و اهداف وابسته به آن صورت گیرد و طی  15سال به اهداف مورد نظر و رسیدن به سطح
همسان و فراگیر آموزش و در نقاط مختلف جهان و با استفاده از یک مدل و الگوی واحد و نسخه پیچی نظام غربی در
تعلیم و تربیت ،به مطلوب خود برسد (الوانی.)92 :1396،
 -5اشکاالت آموزشی سند 2030
این سند که در همان اجالس اینچئون توسط کشورهای مختلف امضا شد .طبیعتاً کشور ما هم امضا کرده است؛ مثل
خیلی از اسناد .یعنی ما اسناد بیشماری را امضا میکنیم ،چون درجامعه جهانی مشارکت داریم .خیلی از این اسناد را هم
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قبول نداریم و می دانیم چه تبعاتی دارد ،اما هر چقدر که عالقهمند به آرمانهای انقالب باشیم ،کوشش میکنیم که
تبعات آن کمتر باشد و تمامیت اراده ما برای اداره کشور مخدوش نشود .این سند طبیعتا دارای اشکاالت مختلفی است
که در ذیل به  2مورد آن اشاره می کنیم (دهقان.)76 :1395،
 -5-1اشکاالت کالن در سند 2030
چند اشکال کالن در تأیید یا امضای سند  2030وجود دارد که برخی از آنها درباره همه اسنادی که در سازمان ملل
متحد و نهادهای وابسته به آن مفتوح می شوند ،وجود دارد؛ اول این که این اسناد بر اساس پیشینه ای نوشته می شوند
که ادبیات روشنی در آنها وجود دارد .برای مثال واژگان کلیدی در این اسناد به معانی معینی اشاره دارند و بسیار
تفسیرپذیر هستند و عدم آگاهی یا غفلت از این پیشینه و ادبیات میتواند به مشکالتی منجر شود.دوم این که به لحاظ
همین مسائل شرطهایی که جمهوری اسالمی میگذارد ،باید بسیار دقیق و حساب شده باشد؛ سوم این که اساسا این
سند به خصوص درباره آموزش است و آموزش حساسترین فعالیتی است که در یک کشور صورت میگیرد .اصوال با
آموزش می توان همه تغییرهای دلخواه را به وجود آورد .برای همین است که مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) بارها
فرمودند که آموزش و پرورش در ایران امری حاکمیتی است که حتی گسترش خصوصی سازی در آن به صالح نیست
(جزایری.)116 :1395،
 -5-2اشکاالت محتوایی در سند 2030
چارچوب جامع آموزش جنسی است که به طور واضح می توان از آن دو تلقی داشت و بر اساس بافت ،فرهنگ و
وضعیتهای اجتماعی به شکل های مختلف اجرا کرد .در کشورهای غربی که روابط آزاد میان دختران و پسران از سنین
پایین وجود دارد و این امر به عنوان بخشی از تغییرات اجتنابناپذیر پذیرفته شده ،سقط جنین قانونی است ،بیماریهای
مقاربتی و بیماریهای خاص مانند ایدز فراوان است ،ارزش های دینی بر قانونگذاری حاکم نیست و حکومتها کامال
سکوالر هستند و  ...مسأله های مهم آنان ایمن سازی روابط ،جلوگیری از بارداری ناخواسته ،پذیرش فرهنگ همجنس-
گرایی ،موجه دانستن همه تمایالت و آموزش برای خودداری از رفتارها پرخطر جنسی و  ...است.
طبعا وقتی آنها می گویند آموزش جنسی یعنی به همه این موارد و بسیار بیشتر از این که گفته شد ،نیاز دارند و اگر
نمایندگان ما
دربست این موارد را بپذیرند ،همین مسئله برای ما به شدت دردسرساز خواهد شد (صولت.)94 :1396،
در عین حال ،نکته مهم این است که ما نیز مسائلی داریم که برخی تهدیدهای مهمی هستند؛ مانند تغییر الگوی
گسترش ایدز در کشور ،پایین آمدن سن برقراری روابط ناسالم میان جوانان و نوجوانان و مسائلی از این دست که ما را از
آموزشهای الزم متناسب با فضای فرهنگی و قوانین اسالمی بینیاز نمیکند .اتفاقا در آموزههای اسالمی درباره
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آموزش هایی بر محور مسائل غریزی نکات مهمی داریم که همواره از آنها غفلت کردهایم ،اما الگوی حاکم بر این آموزشها
تاکید بر عفت و خویشتنداری ،حیا و روابط کنترل شد ه در قالب ازدواج و ممنوعیت کشتن انسان و سقط جنین  ...است؛
همه الگوهای بهداشتی و آموزشی که در آنها سن آموزش و مختصات محتوای آموزشی و آموزشگیران در این الگو قرار
می گیرند (حسن پور.)140 :1397،
 -5-2-1مبانی فکری خطرناک سند ( 2030برابری جنسیتی ،حذف مفاهیم دینی و…)
بر اساس رهبران کشورهای عضو سازمان ملل ،در سپتامبر  2015در اجالس عالیرتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور
کار جهانی توسعۀ پایدار  2030را در سیاستگذاریهای کالن خود در سطح ملی از اول ژانویه سال  2016اجرایی
کنند ،برایناساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادامالعمر باکیفیت ،برابر و فراگیر برای همه با
محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است (حکاک. )105 :1396،
مؤلفههای کلیدی در برنامه آموزش  2030عبارتند از:

الف) برابری و فراگیر بودن ،دسترسی برابر ،عادالنه و باکیفیت ،برابری جنسیتی ،کیفیت آموزش و یادگیری
مادام العمر
در چارچوب عمل  2030به واژههایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است که این مباحث از
سوی برخی صاحبنظران و کارشناسان به ویژه در شورای عالی انقالب فرهنگی مورد نقد بوده و حتی برخی معتقدند که
تصویب و اجرای این سند دگرگونی های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن میتوان به حذف
کلیشههای جنسی و ارائه آموزش های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتابهای درسی
بهبهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد .حتی برخی معتقدند سند  2030صریحاً میگوید هر نوع تربیت دینی
خالف حقوق بشر است (الوانی.)52 :1396،
ب) آموزش روابط جنسی به کودکانی که هنوز به سن بلوغ نیز نرسیده اند
این آموزش فاجعه ای دیگر از این سند به اصطالح علمی یونسکو می باشد .متاسفانه کتابهایی نیز در این زمینه چاپ
شده … فراموش نکنیم که این کتب قرار بوده برای بچه های خردسال آموزش داده شود( .آموزش روابط جنسی ،تفاوت
های بدن زن و مرد ،طریقه تولید مثل .جالب تر اینکه در این سند به خانواده توجه خاصی شده ولی بر همین اساس
خانواده  3نوع تعریف شده است :خانواده زن و مرد ،خانواده مرد و مرد و خانواده زن و زن (اوج فضاحت همجنس بازی) و
دولت ها مکلف به حمایت از همه نوع خانواده ها بر اساس این سند هستند  .سند  2030یونسکو حاوی مطالبی خالف
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فرهنگ کشورمان است .این سند مطالبی را برای آموزشهای جنسی به کودکان مطرح کرده است که برای کودکان
مناسب نیست .این سند صراحتا اظهار می دارد که باید به دانش آموزان آموزش جامع جنسی داد که این آموزشها
مبتنی بر خویشتن داری و رابطه جنسی قبل ازدواج است که بر این اساس آموزش استفاده از لوازم پیشگیری به دانش
آموزان داده میشود (راجی. )97 :1396،
ج) اصالح و بازبینی نظام آموزشی ،محتوای کتب درسی و تربیت معلم
 تضمین بازبینی کتابهای درسی  ،...همچنین آموزش معلمان و نظارت بر فعالیتهای آنان توسط دولتها ،به نحویکه موارد یاد شده باید عاری از هرگونه کلیشۀ جنسیتی باشند و در ترویج تساوی جنسیتی ،عدم تبعیض ،حقوق بشر و
آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند (خانلو.)54 :1397،
 ازآنجاکه معلمان از پایههای اساسی تحقّق و تضمین آموزش با کیفیت به شمار میآیند ،الزم است برای توانمندسازی،استخدام نیروهای کافی ،تأمین حقوق مناسب و مکفی ،ارتقای مهارتهای آ نها و نیز حمایت از آنان در قالب نظامهای
آموزشی مؤثر ،کارآمد و مجهز تالش شود (حسن پور.)61 :1397،
 تدوین راهبردهای جنسیتمحور برای جذب و جلب با انگیزهترین افراد عالقهمند به حرفۀ معلمی و تضمین انتقالمعلمان به مناطقی که به وجودشان نیاز بیشتری وجود دارد .الزمۀ این کار ،سیاستگذاری و وضع قوانینی است که حرفۀ
معلمی را برای نیروهای انسانی موجود و آینده جذاب میکند .این کار ،از طریق بازبینی ،واکاوی و بهینهسازی کیفیت
آموزش معلمان میسر است (حکاک.)139 :1396،
 بازنگری مواد درسی ،با هدف تضمین کیفیت و ارتباط آن با محتوا ،مهارتها ،ظرفیتها ،ارزشها ،فرهنگها و جنسیت. سیاستگذاریها باید در راستای دگرگون ساختن نظامهای آموزشی انجام شوند. ارائۀ بورس در بینالمللیسازی آموزش عالی و نظامهای پژوهشی در کشورهای در حال توسعه ،به منظور فراهم آمدنامکان ادامۀ تحصیل زنان و دختران در حوزههای علم ،فناوری ،مهندسی و ریاضیات الزم است که توجه ویژهای در این
زمینه به عمل آید.
 افزایش قابل توجه معلمان واجد شرایط ،از جمله از طریق تقویت همکاریهای بینالمللی برای تربیت معلم درکشورهای در حال توسعه .
منتقدان سند  2030بر این باورند که امضای این سند ،به مثابه «برجام فرهنگی» است و پیامدهای خسارتباری برای
نظام جمهوری اسالمی ایران دارد .با نگاهی منصافانه ،به نظر میرسد ،پذیرش این سند و میثاق بینالمللی ،پیامدهایی به
دنبال دارد که با مبانی فکری نظام اسالمی و آموزههای دینی به شدت در تضاد و تعارض میباشد (انصاری.)116 :1397،
 -5-2-2پذیرش سلطه فرهنگی غرب با پذیرش سند 2030
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پذیرش سند  2030یونسکو ،مستلزم دور شدن از آموزههای اسالمی ،معارف قرآنی و بسیاری از ارزشهای اسالمی است؛
چرا که روح حاکم بر سند  ،2030جهانیسازی فرهنگ غرب و توسعه سلطه فرهنگی غرب بر کشورها است .طبق این
سند ،یونسکو بهعنوان مرکزی ذیصالح برای تدوین و اجرای برنامه جهانی آموزش ،در تحقق توسعه پایدار جهانی
پذیرفته شده است .به گونهای که این سند جهانی ،تعهدات و الزاماتی را برای کشورهایی که آن را بپذیرند ،به دنبال
خواهد داشت و عدم پایبندی به آنها ،پیامدهای ناگواری به دنبال دارد.افزون بر این ،آموزش شهروندی جهانی ،مستلزم
گذر از بسیاری از ارزش های اسالمی و اخالقی در سطح خانواده ،مدرسه و جامعه و پذیرش حاکمیت فرهنگ لیبرالی
غرب است .هدف سند  ،2030که به صراحت در متن آن آمده است ،جهانیسازی فرهنگ غربی ،و دگرگونسازی جامعه
بشری بر اساس فرهنگ اومانیستی غربی است (مقصودلو.)87 :1396،
سند  2030با استفاده از عناوینی مانند «ترویج شیوههای زندگی پایدار»« ،تساوی جنسیتی»« ،ترویج فرهنگ صلح و
نبود خشونت»« ،شهروندیِ جهانی»« ،احترام به تنوع فرهنگی» و «همکاریهای بینالمللی برای تربیت معلم» در
کشورهای در حال توسعه ،در پی رواج فرهنگ و سبک زندگی غربی و کمرنگ نمودن دین در مدارس است .این هدف با
شیوه تغییر محتوای کتب آموزشی مدارس و آموزش معلمان زیر نظر سازمان غربی یونسکو اجرا میشود .در حالی در
منطق قرآن ،سلطه بیگانگان بر مسلمین مردود است .افزون بر اینکه ،آیات قرآنی مسلمانان را از دوستی با کفار نهی کرده
است .برخی آیات در این باب ،عبارتند از:
« هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ؟»؛ او کسى است که پیامبرش را
با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند ،هر چند مشرکان خوش نداشته باشند (توبه:
 )33و (حلبى )24 :1387،
 -5-2-3حذف بسیاری از ارزشهای دینی ،فرهنگی و ملی از متون آموزشی
تأکید بسیاری از بندهای این سند ،از جمله پذیرش «برابری»« ،تفکیک» و «آموزش» جنسی ،مستلزم حذف بسیاری از
قوانین اسالمی از متون درسی نظام آموزشی و گنجاندن آموزشهای جنسی غربی است .فرهنگ جنسیتی غرب و
شیوههای آموزش جنسی غربی ،مغایر با ارزشهای اسالمی است .برای نمونه ،مراد از «کودک» در اسناد ،میثاق و
کنوانسیونهای بینالمللی ،نه کودک  6 ،5ساله در منابع و آموزههای دینی ،بلکه افراد زیر  18سال میباشد .این اختالف
برداشت ،ما را موظف می کند که اختالط دختر و پسر را در همه سطوح آموزشی بپذیریم .افزون بر این ،پذیرش
همجنسگرایی ،برابری جنسیتی در همه عرصه ها ،و حتی آموزش جنسی را در نظام آموزش رسمی پذیرا باشیم (
اسماعیلی.)9 :1396،
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 -5-3اشکال قانونی و مصوباتی
این سند بی سر و صدا در کشورمان در دولت یازدهم به تصویب رسیده و اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030
که  17هدف اصلی و  169هدف فرعی دارد را جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یکپارچه در سازمان
ملل ارائه داده و ایران و کشورهای امضا کننده را ملزم به رعایت سرفصلها به ویژه در موارد آموزشی میکند
(صفری.)72 :1395،
در تصویبنامه هیئت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل  138قانون اساسی است حال آن که در سه
بخش با این اصل منافات دارد :سطح این سند بسیار وسیعتر از موارد مذکور در اصل  138قانون اساسی است .اصل 138
قانون اساسی جمهوری اسالمی اعالم میکند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد .اصل
 138قانون اساسی اعالم میکند تصویبنامههای هیئت وزیران باید به اطالع رئیس مجلس برسد ،حال آنکه این مسئله
به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی نرسیده است (میرباقری.)170 :1396،
 -5-4اشکال نظارتی
این سند در حالی بود که طبق گفته کبکانیان از اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی اصل موضوع این است که مرجع
عالی رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به راهبردها و سیاستهای آموزش عالی ،شورای عالی انقالب فرهنگی است و بر
اساس قانون اساسی نیز بند مشخصی وجود دارد که هرگونه تعهد بینالمللی حتما باید از طریق مجلس شورای اسالمی
پیش برود ،بنابراین حداقل یکی از دو مرجع شورای عالی انقالب فرهنگی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان
مسئول حوزه آموزش عالی مطرح شده و مجلس که از سوی قانون اساسی مرجع این موضوع است باید بر مسائل مربوط
به آموزش عالی نظارت کند( روشنی.)114 :1397،
 -6تعارضات سند آموزش  2030یونسکو با آموزش و پرورش ایران
مؤلفههای کلیدی در برنامه آموزش  2030عبارتند از :برابری و فراگیر بودن ،دسترسی برابر ،عادالنه و باکیفیت ،برابری
جنسیتی ،کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.در چارچوب عمل  2030در رابطه با برابری جنسیتی آمده است ،ما
اهمیت برابری جنسیتی در دستیابی به حق آموزش برای همه را به رسمیت میشناسیم و به همین دلیل تعهد خود را به
حمایت از سیاستها ،برنامهریزی و محیطهای آموزشی حساس به جنسیت ،جریانسازی مسائل مربوط به جنسیت در
برنامه درسی آموزش معلمان و از بین بردن تبعیض و خشونت جنسیت محور در مدارس را اعالم میکنیم
(میرلوحی.)96 :1397،
همچنین در برنامه  2030در رابطه با آموزش شهروندی برای توسعه پایدار به این مباحث اشاره شده است :تضمین
اینکه همه یادگیرندگان ،دانش و مهارتهای مورد نیاز برای توسعه پایدار را تا سال  2030کسب کنند .در دنیای معاصر
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که با چالشهای حلنشده در زمینههای گوناگون اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و زیستمحیطی مواجه است ،آموزش باید
به استقرار صلح و شکل گیری جوامع پایدار کمک کند ،بر این اساس ،محتوای آموزش باید سبکهای زندگی پایدار،
حقوق بشر ،برابرسازی فرصت های اجتماعی برای زنان و مردان ،ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت ،شهروندی جهانی و
احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگها در تحقق توسعه پایدار را ترویج بخشد .در حالی که طی سالهای اخیر
بسیاری از نظامهای آموزشی بازنگریهایی را انجام دادهاند ولی دادهها نشان میدهد تاکنون فقط  50درصد از کشورهای
عضو یونسکو ،آموزش توسعۀ پایدار را در سیاستهای آموزشی خود ادغام کردهاند.مباحث مربوط به برابری جنسیتی،
تربیت شهروند جهانی و ترویج توسعه پایدار در سند آموزش  2030جزو مباحثی هستند که با اما و اگرها و نگرانیهای
بسیاری همراه شدهاند بهگونهای که برخی کارشناسان بر این باورند «این سند تضادهای بسیاری با اسناد باالدستی کشور
دارد و این در حالی است که در دولت ،اجرایی شدن آن تصویب شده و الزامآور است .هدف این سند تقویت و شکلدهی
ذهن کودکان و نوجوانان ما بهسمتی است که نظام جهانی و امپریالیسم جهانی خواهان آن هستند» (فوالدی:1396،
. )170
-7ایراد اساسی سند 2030
سند آموزش  2030که از سوی یونسکو به عنوان سند راهبردی آموزش در سطوح مختلف به کشورها از جمله کشورمان
ارایه شده است ،نسخه شفابخش و قابل اعتمادی برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش ما نیست .نظام سلطه جهانی از
سالهای  1980به بعد یک موج جهانی سازی و همگرایی همه جانبه کشورها با نظام لیبرایی غربی را آغاز کرد .از لوازم و
ملزومات اجرای این جهانیسازی هدفمند ،یکسان سازیهایی در حوزههای گوناگون مانند مسائل اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی است (امینی.)109 :1396،
در این میان موضوع فرهنگ و استفاده از ابزارهای فرهنگی در جهت استعمار دولتها از جمله اقدامات کلیدی و شاخص
این نظام است و دست اندازی به نظامهای آموزشی و تربیتی کشورهای مختلف از اهداف راهبردی نظام سلطه است.در
این مسیر با در نظر گرفتن عقاید و فرهنگهای دولتهای مختلف ،نسبت به دگرگونسازی هویتی در میان قشر نوجوان
و جوان و دستیابی آسان به خواسته ها و تمنیات خود در راه زیر سیطره قرار دادن کشورها و انقیاد آنان ،اقدام میشود
(نوری زاده.)158 :1396 ،
سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ،مهمترین مرجع اجرای طرحهای علمی و فرهنگی در دنیاست .این سازمان
از سال  2000میالدی تاکنون یعنی از زمان تعیین  6هدف آموزش برای همه و اهداف توسعه هزاره ،سعی در تغییر
کارکردهای آموزشی و تربیتی در دنیا داشته است تا به نوعی زمینهساز تغییر و تحول نظامهای آموزشی در کشورهای
مختلف باشد .اگرچه جهان در طول این سالها در زمینه آموزش پیشرفت قابل مالحظهای داشته است ،اما دسترسی به
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شاخصهای مدنظر یونسکو در خصوص آموزش یکسان و رسیدن به اهداف پیشبینی شده تا مهلت مقرر یعنی تا 2015
محقق نشد(دهقان.)163 :1395،
 -8دالیل مخالفت با سند  2030و برخی اهداف انحرافی آن
)1تخریب فرهنگ اسالمی در پرتو معیارهای بینالمللی غربی .
 )2تساوی جنسیتی و حذف موانع جنسیتی .
 )3آموزش حقوق بشر غربی .
 )4آموزش شهروندی جهانی ،بر اساس هنجارهای غربی .
 )5حذف فرهنگ ایثار و شهادت به بهانه «دور نگه داشتن مدارس از خشونت» .
 )6تغییر سبک زندگی اسالمی -ایرانی به سمت زندگی و مدل غربی ،خالف فرهنگ متداول کشور و در قالب جهانی
سازی و حرکت به سمت توسعه و پیشرفت .
)7قبح زدایی و عادی جلوه دادن روابط دختر و پسر و به تبع آن زن و مرد ،بدون در نظر گرفتن اصول اخالقی و دینی .
)8برابری زن و مرد در آموزش :علیرغم اینکه این مسئله در فرهنگ و اسناد و برنامههای آموزشی ایران وجود دارد ،اما
در سند  2030به مواردی مانند تغییر کتب درسی با حذف نقشهای مادری ،همسری و مشابه نشان دادن زن و مرد در
تمام عرصهها اشاره شده است.
 )9نفوذ افکار و جریانهای غیر دینی :از موارد دیگر مورد انتقاد در سند غیر اسالمی و غیر دینی شدن آموزش در ایران
است و صریحاً در کتابچههای راهنمایی یونسکو با عنوان «آموزش همگانی جهانی» بیان شده است و در واقع در چارچوب
فرهنگ غربی مبانی مطلوب اسالمی و ارزشی در کتب و آموزههای آموزشی نباید بگنجد.
 )10نظارت و دخالت دول خارجی :منتقدان سند می گویند نظارت بر انجام سند را مستشاران خارجی بر آموزش و
پرورش تعبیر میکنند (میرلوحی. )186 :1397،
نکته بسیار مهم این است که در سند  2030رسیدن به برابری جنسیتی و آزادی جنسی مدنظراست؛ در حالی که
سیاستها و برنامهها و قوانین اسالمی کشور این نیست و در دستورات اسالمی بر عدالت جنسیتی تأکید شده است نه
برابری جنسیتی؛ ضمن اینکه باید از تعجیل و شتاب زدگی متولیان تعلیم و تربیت در امضای این سند گالیهمندی وجود
دارد ،چرا که در اصل  77قانون اساسی آمده است  :عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید
به تصویب مجلس برسد ،حال سؤال این است که آیا این برنامه در مجرای قانونی مجلس قرار گرفته است؟(
هدایت.)96 :1396،
 -9مخالفت مقام معظم رهبری با اصل موضوع
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رونمایی و امضای سند  2030یکی از اتفاقات تعجببرانگیز مهم حوزه فرهنگی و آموزشی کارنامه دولت در سال  95بود؛
چرا که این سند با جنبه بین المللی بدون هیچ اطالع رسانی قبلی و بدون حضور اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی و
در غیاب رسانهها رونمایی شد .اتفاقی که با اعتراض شدید مقام معظم رهبری جنبه علنی پیدا کرد و نتوانست به همین
صورت ادامه پیدا کند (اسماعیلی.)112 :1396،
اصلیترین سوالی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند  ،در ارتباط با این سند که بنابر اخبار برخی رسانهها قرار بوده در
این فرصت باقیمانده از دولت یازدهم به صورت مخفیانه پذیرفته شود؛ آن است که با توجه به آنچه در اسناد باالدستی
نظام در ارتباط با دیدگاه های اسالمی و مصالح ملی تدوین شده از قبیل :ذکر نکردن مفاهیمی ،چون اعتقاد به خدا ،وحی،
معاد ،نبوت و امامت ،رهبر ی نظام اسالمی و والیت فقیه ،آزادی توأم با مسئولیت در برابر خدا ،ارزشهای انقالب ،حمایت
از مستضعفان جهان ،مبارزه با استکبار ،مصادیق تقوای الهی ،جهاد ،امر به معروف و نهی از منکر ،تولی و تبری ،عفت،
شجاعت ،همه مباحثی که به حفظ عزت و اقتدار نظام اسالمی مربوط است ،انسجام ملی ،بیان تکالیف دینی ،توجه به
تمدن اسالمی ـ .ایرانی ،آرمانی بودن جامعه عدل مهدوی ،خدامحوری نه انسانمحوری ،اهمیت پاکدامنی و ازدواج،
استحکام خانواده ،ارزشها ،نقشها و مسئولیتهای جنسیتی (دختران – پسران) ،عدالت ،قناعت و انضباط مالی و پرهیز
از اس راف ،معاش حالل ،توجه به طبیعت به عنوان امانت الهی ،مرزهای حالل و حرام در رفتارها ،بزرگداشت ایاماهلل،
تعظیم مجالس و اماکن مذهبی ،انس با دعا و توسل و آموزش قرآن چگونه میتواند در سندی که مبنای تفکر آن
لیبرالیستی و در تضاد با تفکر اسالمی است ،آورده شده باشد؟ (صفری. )137 :1395،
 -9-1هشدار مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین مدارس
در این میان اگر به بیانات مهم رهبر معظم انقالب در دیدار با معلمان در هفته معلم امسال نگاهی بیندازیم به خوبی به
غفلت مسئوالن امر تعلیم و تربیت کشورمان پی میبریم ،آنجا که ایشان ضمن انتقاد صریح از پذیرش این سند و اجرایی
نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،فرمودند :چرا با گذشت چندین سال از ابالغ این سند تا به حال عملیاتی
نشده است؟ تا چه زمانی باید منتظر آماده شدن نظام نامه های سند تحول بود؟
ایشان افزودند :من بهطور جدی از وزیر محترم و مسئوالن میخواهم که موضوع اجرایی شدن سند تحول را پیگیری
کنند ،زیرا آموزش و پرورش نیازمند تحول عمقی و بدور از تغییرات ظاهری است .رهبر انقالب اسالمی همچنین به
موضوع پذیرش سند  2030سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند :این
سند و امثال آن ،مواردی نیستند که جمهوری اسالمی ایران تسلیم آنها شود و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای
آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاههای مسئول نیز اعالم شده است .حضرت آیتاهلل خامنه ای تأکید کردند :به چه
مناسبت یک مجموعه به اصطالح بینالمللی که تحت نفوذ قدرتهای بزرگ نیز قرار دارد ،به خود حق میدهد که برای
ملتهایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون ،تکلیف معین کند (نوری زاده.)15 :1397 ،
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ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است ،خاطرنشان کردند :اگر چنانچه با اصل کار نمیتوانید مخالفت کنید،
صراحتاً اعالم کنید که جمهوری اسالمی ایران در زمینه آموزش و پرورش ،دارای اسناد باالدستی است و احتیاجی به این
سند ندارد .رهبر انقالب اسالمی با گالیه از شورای عالی انقالب فرهنگی گفتند :این شورا باید مراقبت میکرد و نباید
اجازه میداد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم .حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید
کردند :اینجا جمهوری اسالمی ایران است و در این کشور مبنا اسالم و قرآن است .اینجا جایی نیست که سبک زندگی
معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند .در نظام جمهوری اسالمی پذیرش چنین سندی ،معنا ندارد
(فوالدی.)211 :1396،
 -9-2مقام معظم رهبری نگاه استراتژیک بر مسائل تأثیرگذار جامعه دارند
سند  2030چون سند مربوط به آموزش و پرورش است بسیار برای ما مهم است ،این که رهبر معظم انقالب روی این
مسئله با تمام حساسیتهایش تاکید کردند ،آن هم در هفته معلم ،نشاندهندهی نگاه استراتژیک ایشان به مسئلههای به
شدت تاثیرگذار است .چون آموزش و پرورش ما همه چیز ما است و ما اگر به خیلی چیزها نرسیدیم ،برای این است که
در آموزش و پرورش متمرکز نشدیم مقام معظم رهبری(مدظله العالی) فرمودند که مسئله آموزش و پروش مسئله
حاکمیتی است (صولت.)261 :1396،
در این مباحث ،همه ما نگرانی های ما از یک جنس است ،یعنی همه ما در سنگر انقالب اسالمی هستیم .همه ما در سنگر
دفاع از آرمان های شهدا هستیم .اما اینها باید به صورت منطقی و با ابزار خودش و با حضور افراد باسواد صورت گیرد .یک
چیزی ننویسیم که بعد بگویند نه ،ما کجا در سند این را نوشتیم؟ (حکاک. )152 :1396،
 -10پیامدهای اجرای سند  2030در آموزش و پرورش کشور
آنچه از محتوا و نیات طراحان سند آموزش  2030به خوبی قابل برداشت است ،این موضوع است که نظام لیبرال غربی به
شکل کامال حساب شده و زیرکانهای سعی در اجرای پروژه نفوذ در ممالک مختلف ،خاصه نظامهای آموزشی و تربیتی
اسالمی دارد تا به بهانه یکسان سازی فرهنگی و رفع تبعیض های جنسی ،استعماری نو ایجاد کرده و کشورها را به سلطه
در آورد .باید بدانیم در دورهای هستیم که دیگر جنگ میان کشورها از حالت فیزیکی و گرم ،به میدان تقابل فرهنگی
مبدل شده است و نظام سلطه جهانی استحاله فرهنگی از درون و تغییر باورهای اعتقادی با استفاده از بعضی مهرههای
همسو با تفکران مادی گرایانه و به اصطالح آن طرف آبی و فریب خورده داخلی را مطمح نظر و وجهه همت خود قرار
داده است ،تا به بهانه و سودای جهانی سازی ،خواستهها و اغراض سلطه طلبانه خود را محقق سازد (عالسوند:1396،
.)96
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البته در این میان نمی توان از کنار وادادگی فرهنگی جماعتی از متولیان تعلیم و تربیت این سرزمین به سادگی گذشت؛
آنهایی که به بهانه توسعه و پیشرفت نظام آموزشی و بی توجه به آموزهها و اقتضائات فرهنگی و دینی و آرمانهای مقدس
این نظام که در راه اعتالی آن ،صدها هزار جان مقدس تقدیم شده است ،به دیوار لرزان و پناهگاه غیر مطمئن نظریه
پردازان تعلیم و تربیت غربی پناه بردهاند و گویی شفای نظام بیمار آموزشی کشور را در نسخههای اشتباه طبیبان غربی
دنبال میکنند  .این درحالی است که همگان به ویژه متولیان امر تعلیم و تربیت میدانند که نظام آموزشی ما نسخه
شفابخش و درمانگر مطلوبی به نام سند تحول بنیادین را همراه خود دارد که حاصل سالها پژوهش و مطالعه اهالی و
متخصصان تعلی م تربیت است؛ البته قصدمان تطهیر و تأیید همه شئون و مراتب این سند از هرگونه خطا و اشتباهی
نیست ،اما همواره تأکید داریم که مسئوالن مرتبط با امر آموزش و پرورش به جای توجه بی حد و اندازه ،تأکید و تصریح
فراوان بر اجرای سند  ،2030کمی وقت و انرژی خود را بر اجرای صحیح و همراه با دقت همه ارکان سند تحول آموزش و
پرورش بگذارند و این سند آموزشی که متناسب با فضای فرهنگی و تربیتی کشورمان تهیه و تنظیم شده است را به اجرا
در آورند (فوالدی.)137 :1396،
نتیجه گیری
سند آموزشی  ،2030توسط کمیسیون ملی یونسکو تدوین و در کشورهای مختلف از جمله ایران بومیسازی شده است.
سند بومیسازی شده در ایران ،بهعنوان «سند ملی آموزش» مطرح است .این سند با مشارکت سازمان یونسکو و توسط
کارگروه ملی آموزش  ،2030تهیه ،و توسط دولت تصویب و جهت اجرا ابالغ گردید .درحالیکه در سال  ،1390تدوین
سیاستهای کالن آموزشی در ایران تحت عنوان «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
جمهوری اسالمی ایران» ،توسط شورای عالی انقالب فرهنگی ،تدوین و توسط رهبر فرزانه انقالب بهعنوان اسناد باالدستی
نظام آموزشی ،در نظام جمهوری اسالمی ایران ابالغ گردید.
با مقایسه این دو سند و نیز مراجعه به آموزههای دینی و معارف ناب اهلبیت ،پذیرش سند  2030یونسکو ،دارای
پیامدهای زیر است :پذیرش سند  ،2030بهعنوان میثاق بینالمللی و سند باالدستی ،پذیرش عملی سلطه فرهنگی غرب،
متعهد شدن به حقوق بینالملل بشر ،پذیرش برابری جنسیتی و حذف موانع آموزش جامع جنسیتی ،حذف بسیاری از
ارزش های دینی ،فرهنگی و ملی از متون آموزشی ،پذیرش رسمی نفوذ غرب در ارکان نظام اسالمی .در بررسی
چالشهای موجود نیز عمدتاً میتوان به چالش این سند با مبانی اندیشه اسالمی ،چالشهای حقوقی و امنیتی و چالش با
فلسفه ارسال رسل و تشکیل حکومت دینی و ...اشاره کرد .در مجموع از اسناد و میثاقهای بینالمللی به دست میآید که
مفاد این اسناد مطابق با فرهنگ و مانی اندیشهای سکوالری تدوین و به دنبال جهانیسازی فرهنگ سکوالری غربی
هستند .اصوالً ،پذیرش اینگونه استاد ،با هیچ منطق دینی مقبول نیست .الزمۀ حداقلی پذیرش اینگونه اسناد بینالمللی،

17

تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
پذیرش مشروعیت نهادهای بینالمللی در تدوین اصول و سیاستهای کالن برای نظام اسالمی بر اساس مبانی سکوالری
آنهاست.
آنچه از محتوا و نیات طراحان سند آموزش  2030به خوبی قابل برداشت است ،این موضوع است که نظام لیبرال غربی به
شکل کامالً حساب شده و زیرکانهای سعی در اجرای پروژه نفوذ در ممالک مختلف ،خاصه نظامهای آموزشی و تربیتی
اسالمی دارد تا به بهانه یکسان سازی فرهنگی و رفع تبعیض های جنسی ،استعماری نو ایجاد کرده و کشورها را به سلطه
در آورد .باید بدانیم در دورها ی هستیم که دیگر جنگ میان کشورها از حالت فیزیکی و گرم ،به میدان تقابل فرهنگی
مبدل شده است و نظام سلطه جهانی استحاله فرهنگی از درون و تغییر باورهای اعتقادی با استفاده از بعضی مهرههای
همسو با تفکران مادی گرایانه و به اصطالح آن طرف آبی و فریب خورده داخلی را مطمح نظر و وجهه همت خود قرار
داده است ،تا به بهانه و سودای جهانی سازی ،خواستهها و اغراض سلطه طلبانه خود را محقق سازد.
لیبرال آموزشی می گوید متون دینی مخل خالقیت است و باید از مدارس حذف شود ،لیبرالیسم کالسیک و نئولیبرال
اعالم کرد که ما به دین کاری نداریم و خودمان با عقل خودمان میسنجیم.اخالق و حیا مسخره میشود و دست
معلم ،پدر و مادر با عنوان آزادی لیبرال از کودک برداشته میشود،حق همجنسبازی را جزو اصول حقوق بشر قرار
میدهند.
البته در این میان نمیتوان از کنار وادادگی فرهنگی جماعتی از متولیان تعلیم و تربیت این سرزمین به سادگی گذشت؛
آنهایی که به بهانه توسعه و پیشرفت نظام آموزشی و بی توجه به آموزهها و اقتضائات فرهنگی و دینی و آرمانهای مقدس
این نظام که در راه اعتالی آن ،صدها هزار جان مقدس تقدیم شده است ،به دیوار لرزان و پناهگاه غیر مطمئن نظریه
پردازان تعلیم و تربیت غربی پناه برده اند و گویی شفای نظام بیمار آموزشی کشور را در نسخههای اشتباه طبیبان غربی
دنبال میکنند  .این درحالی است که همگان به ویژه متولیان امر تعلیم و تربیت میدانند که نظام آموزشی ما نسخه
شفابخش و درمانگر مطلوبی به نام سند تحول بنیادین را همراه خود دارد که حاصل سالها پژوهش و مطالعه اهالی و
متخصصان تعلیم تربیت است؛ البته قصدمان تطهیر و تأیید همه شئون و مراتب این سند از هرگونه خطا و اشتباهی
نیست ،اما همواره تأکید داریم که مسئوالن مرتبط با امر آموزش و پرورش به جای توجه بی حد و اندازه ،تأکید و تصریح
فراوان بر اجرای سند  ،2030کمی وقت و انرژی خود را بر اجرای صحیح و همراه با دقت همه ارکان سند تحول آموزش و
پرورش بگذارند و این سند آموزشی که متناسب با فضای فرهنگی و تربیتی کشورمان تهیه و تنظیم شده است را به اجرا
در آورند.

منابع
الف -کتب
 .1آیات قرآن کریم
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