
 2030با سند  یهشدار! نفوذ آموزش
 نوشت: هانیدر روزنامه ک یادداشتیونسکو(ی 2030)اطالعاتی در مورد سند 

کشور شد. اواًل سؤال  یآموزش - یجامعه علم یو موجب نگران ییرونما رانیا 2030آموزش  یدر دو هفته گذشته سند مل -1

و  گذاراستیس ر،یگمیتصم یبدون حضور نهادها یو حت یقبل یرساناطالع گونهچیبدون ه یمهم نیاست چرا سند به ا نیا

آن منتشر نشده  اتیشد و جزئ ییکشور و خبرنگاران رونما یعلم یهاو چهره یانقالب فرهنگ یعال یگذار از جمله شوراقانون

در چارچوب  رانی( در اونسکوین ملل )سازما یتیو ترب یفرهنگ ،یعلم ونیسیگفته کم یو فناور قاتیعلوم، تحق ریوز اًیاست؟ثان

 2030 یآموزش مل یسند مل نیاقدام به تدو یالمللنیمصوبات و دستورات ب نیو مطابق با آخر 2030آموزش  یعمل جهان

شده و در معرض نقد و  نیاز کارشناسان تدو یدر سکوت کامل و بدون نظرخواه یسند نیکرده است. سؤال اول: چرا چن رانیا

صاحب  یدر مراجع قانون دیبا یسند نیچن ایکشور قرار نگرفته است؟ سؤال دوم: آ یآموزش - یعالمانه جامعه علم یبررس

و به  نیتدو یاسالم -یرانیا یو سبک زندگ یتیترب یارهایو براساس مع یانقالب فرهنگ یعال یشورا مثلکشور  تیصالح

شود؟ سؤال سوم:  کتهید یدارهیو سرما یبرالیل یارهایو براساس مع یبانک جهان یو با همکار ونسکوی یاز سو ایبرسد  بیتصو

کشور به دست آن سپرده  یآموزش یسند مل نیکه تدو ستیچ ونسکوی ونیسیکم یآموزش - یعلم تیو صالح یوجاهت قانون

 یمع علم و فناورآموزش و پرورش، نقشه جا نیادیدر سند تحول بن 2030گفته اهداف آموزش سند  رعلومیشده است؟ ثالثاً وز

 یشورا جملهاز  یمراجع قانون بیسند به تصو نیا نکهیتوسعه ششم گنجانده شده است. سؤال: چرا قبل از ا کشور و برنامه

مجلس که اکنون مشغول  ندگانینما ایبرسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟ آ یاسالم یو مجلس شورا یانقالب فرهنگ یعال

 یهاو شاخص ونسکوی 2030دولت تعهد کرده سند  94امر واقفند؟ رابعًا از سال  نیبرنامه ششم هستند، به ا بیو تصو یبررس

موظف  رانیعلوم گفته ا ریکشور کند. وز یو آموزش یسازمان ملل را وارد کتب درس یموزشگانه آن را اجرا و مطالبات آ18

و  یاسالم یارائه دهد. سؤال: چرا دولت بدون مصوبه مجلس شورا یالمللنیکار را ساالنه به مراجع ب شرفتیاست گزارش پ

و پنجم  ستیو ب کصدیمگر براساس اصل  ست؟آن شده ا یمتعهد به اجرا ونسکویمقر  سیمحترم نگهبان، در پار یشورا دیتائ

 نیاگر ا ایندارد؟ و آ یاسالم یمجلس شورا بیبه تصو ازین یالمللنیکشور در مجامع ب یتعهد برا جادیهرگونه ا یقانون اساس

و  شودیبر کشور نم یموجب سلطه فرهنگ 2030سند  ایآ باشد؟یممنوع نم 153شود براساس اصل  گانهیتعهد موجب سلطه ب

 تیو ترب میتعل یکه قرار است مبنا ونسکویسند و توافق با  نیخامساً ا ست؟یدر تضاد ن لیسب ینف یو فقه یقاعده حقوق با

 یسند نیکشور قرار دارد؟ قطعًا چن ینقشه جامع علم یکجا رد،یکشور قرار گ انیآموزان و دانشجودانش لیتمام دوران تحص

آموزش  یسند مل هیکرده ته حیعلوم تصر ری. سادساً وزکندیم تیو ترب میتعل ممتوجه نظا یجد بیدارد و آس یاهداف نفوذ

و اجرا کردن و دادن تعهد  بیو تصو نیفوق، راز محرمانه تدو پاسخیحرکت هوشمندانه است. با توجه به سؤاالت ب کی 2030

 پ! قرار دارند؟وشمندانهحرکت ه نیپشت پرده ا یو افراد انیو چه جر ستیآن چ ییسند و رونما نیا یالمللنیب

در  یفکر اسالمو با ت باشدیغرب م برالِیتفکر ل ونسکوی یو مبنا یاهداف نظام سلطه جهان شبردیپ یبرا یسازمان ملل ابزار -2

 یجزو بازوها کایآمر یمل تیامن نیطبق دکتر ونسکویپنتاگون،  یبا استناد به سند منتشر شده از سو نیتضاد است. همچن

که  کند،یم افتیمرکز در نیخود را از ا یاصل یهاو دستورالعمل رودیبه شمار م رهاکشو ریدر سا کایآمر یهااستیس یاجرا

اوباما همسر  شلیم یبا حضور و سخنران 2015ابالغ و در سال  کایآمر جمهورسیتوسط اوباما رئ 2011مورد آن سال نیترتازه

 تختیدر دوحه پا« توسعه یبرا یگذارهیسرما» نتحت عنوا« در آموزش ینوآور» یالمللنیدر کنفرانس ب کایآمر جمهورسیرئ

آموزش و  یبا حضور وزرا سیدر پار ونسکویدر مقر  - 94آبان  13 -در همان سال  2030و براساس آن سند  یرسانروزقطر به

کرده بود  دیتاک ورکیوین نتیوست پو یدر دانشکده نظام 93شد. اوباما خرداد  بیتصو رانیعضو از جمله ا یپرورش کشورها

 نهادها نیشکل داده و ا کایرا آمر یپول و بانک جهان یلمللانیاز سازمان ملل گرفته تا صندوق ب یالمللنیب ینهادها»

 یمل تیامن نیدکتر یهااستیکه س نجاستینکته جالب ا«  هستند. کایآمر یاز رهبر یو بخش کایو توان آمر روین کنندهتیتقو

 !شودیدر کشور اجرا م یدولت یهاها و بودجهبا کمک دستگاه کایآمر



شده که سوابق آن  یالمللنینهاد ب کیمسئوالن کشور به  یاز سو یاعتماد نیچن یو منطق یعقل اریبراساس چه مع -3

را  یامذاکرات هسته برال،یل انیجر یهاستیاست که استراتژ یاعتماد از جنس همان اعتماد نیگفت ا دیمشخص است؟ با

 امور خارجه مجبور به اعتراف به اشتباه بودن آن شد. ریوز کنونکردند که ا لیکشور تحم یپلماسیو به دستگاه د یطراح

مردم و دور  یبرا لیاز مسا یاریبس یسازاز سند آن، محرمانه ییو رونما یدفاع از حقوق شهروند یادعا رغمیمتاسفانه عل -4

 یهاسال یاست که ط یکشور جزو اتفاقات یهاو ارزش نیبا قوان ریمغا یالمللنیکشور و دادن تعهدات ب یقانون یزدن نهادها

کشور  یبرا یمتضمن منافع 2030دانستن حق مردم است. حق جامعه است بداند سند  کهیدر حال م،یگذشته شاهد آن بود

را هدف قرار داده است؟ قطعاً  یاسالم - یرانیا تیو هو شودیکشور م ندهیو انحراف نسل آ ینسل نیموجب تعارضات ب ایاست 

 انیجر لیدل نیکشور بوده و به هم یوزشآم -یجامعه علم ژهیاز واکنش جامعه به و یو نگران تیاز حساس یاقدامات ناش نیا

 پرده آن تالش دارد مسائل در سکوت برگزار شود.پشت

آن به  یعمل جهیبه کار برده شده، اما آنچه که از نت داریمانند آموزش و توسعه پا یدر ظاهر عبارت خوب 2030در سند  -5

تحت عنوان نظم  یدارهینظام سلطه سرما یهااستیبا س ندهیمردم و هماهنگ کردن نسل آ یباورها رییتغ دیآیدست م

و  یزیآن اسناد، جنگ و خونر جهیگفته شده اما نت یسخن از صلح جهان یالمللنیاسناد ب گریگونه که در داست. همان یجهان

 نقاط جهان است. یخشونت در اقص

است که در پس  نیامر ا قتیکه حق یشده، در حال انیب یالمللنیب یهایسند استقاده از توانمند نیا یهیتوج لیاز دال -6

 ریچنان که وز م،یبگذار هایخارج اریکشور را در اخت یو پرورش یآموزش یاطالعات یهاداده دیداده شده، با یقول و قرارها

و  ایدن یجاسوس ینهادها اریاطالعات در اخت نیاست که ا نیا ینگرانارسال شود و  العاتاط نیا دیکرده ساالنه با حیعلوم تصر

 گونه که قبالً رخ داده است.!، آنردیو موساد قرار گ ایس ژهیوبه

است که  نیتر امهم ی، نگران2030در سند  یغرب یو حقوق بشر و سبک زندگ یتیجنس یبا توجه به محور بودن تساو -7 

 یالمللنیب یفشارها سازنهیکشور، خود زم یو قانونگذار یریگمیدر مراکز تصم بیبدون تصو یالمللنیتعهدات ب گونهنیدادن ا

 یاتعهدات عده نیهم یخواهد شد و بر مبنا یحقوق بشر یهابه بهانه رانیا لتم هیسازمان ملل عل یهاقطعنامه بیو تصو

کنند،  دیتشد رانیملت ا هیرا عل هامیتحر خواهندیو از او م کنندیم کایآمر جمهورسیفروش اقدام به نوشتن نامه به رئوطن

با نامه نوشتن به ترامپ  ریو در چند هفته اخ امادر آن سال در نامه به اوب 88و سران فتنه  انیهمانند آنچه که طراحان و حام

 انجام دادند.

نکوداشت  نییدر آ 94سال  جمهورسیکرد. رئ یابیارز 2030سند نیهم یدر جهت اجرا دیبا زیمدارس را ن یسازیخصوص -8

که  یدر حال«. بودن خارج شود یو گام به گام از حالت دولت جیبه تدر دیو پرورش باآموزش » کندیم دیمقام معلم تاک

 شنهادیپ ییکایاقتصاددان آمر دمنیفر لتونیکشورها که توسط م تیها و حاکماز دولت اریو سلب اخت یآموزش یسازیخصوص

است و  یجهان یدارهیاهداف نظام سرما یو در راستا ونسکوی یشده از سو کتهید 2030یسند آموزش یژگیو نیترشده، مهم

 یغرب یهاآموزه یبر مبنا ورکش یتیو ترب یآموزش یو سکوالر در فضا یو منابع روشنفکر هاانیدستاورد آن نفوذ جر نیترمهم

 لیدل نی. به همخوردیبه چشم م «یجهان یآموزش همگان»با عنوان  ونسکوی یراهنما یهاهدف آشکارا در کتابچه نیاست. ا

 «!است. دهیرس انیبه پا کیدئولوژیو پرورش ا دوره آموزش» کنندیعلنا اعالم م ازدهمیدولت  یهانیسیتئور یاست که برخ

 نیبا حضور مشهورتر 93ریدر ت ینشست ابتدا «یسند نفوذ آموزش» نیا یفراهم کردن اجرا یتفکر برا نیپشت ا انیجر -9

کنفرانس توسعه عدالت »را تحت عنوان  شیهما نیو دوم فیدر دانشگاه شر یو خارج یداخل یدارهیاقتصاد سرما یهاچهره

 کرد. ارکشور برگز ییمسئوالن اجرا یبا حضور برخ «یآموزش

 یاسالم یملت در مجلس شورا ندگانیو نما یانقالب فرهنگ یعال یشورا یکه تاکنون اعضا نجاستیبار انکته فاجعه -10

 یکشور زمان یسند مهم آموزش نیبه ا یتوجهیاند و باز خود نشان نداده 2030سند  یرقانونیغ یو اجرا نیبه تدو یواکنش

آموزش  شیآما»یالمللنیدر خصوص سند ب یادر مصاحبه 94آذر  8 یشکفرهنگستان علوم پز سیکه رئ شودیقابل درک م

 ،یانقالب فرهنگ یعال یبودن آن، با شورا زیبرانگباره فاجعهوگو دردر مکاتبه و گفت» کندیم دیتاک« در عرصه سالمت یعال

بود و  یچ میدیما نفهم فتندمجلس، همه گ یو آموزش عال یفرهنگ یهاونیسیکم یوزارتخانه مربوطه و رؤسا یمعاون آموزش

 «شد!!! بیتصو



و پرورش که آموزش  نیادیطرح تحول بن یرا به جا ونسکویو خالف قانون  یربومیغ یهات اصرار دارد طرحدول یدرحال -11

شدن  یکشور در پروژه جهان ندهیو نسل آ یاسالم  - یمل تیهضم هو نهیو مصوب است، به اجرا گذارد تا زم یطرح بوم کی

مواجه  «یالمللنینظام سلطه ب»به نام  یفیبا حر ندهینسل آ تیترب یما برا»دارند  دیفراهم شود، که رهبر معظم انقالب تاک

از دست  یسیو رونو یدیتقل وهیبه ش ینظام آموزش یبرنامه دارد. نوساز رانیملت ا ژهیها به ونسل جوان ملت یکه برا میهست

 12«. )کند ینیآفرنقش دیو دولت با تاس «یتیحاکم» یامسئله ،یغلط است. آموزش و پرورش در قانون اساس یکار هایغرب

 (.95 بهشتیارد


