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 ،ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت، جنسیتیبرابري ، حقوق بشر، سبک زندگی پایدارآموزش براي توسعه پایدار و "

(بخشی از   "و مشارکت فرهنگی براي توسعه پایدار ارج نهادن به تنوع فرهنگیو  جهانی شهروند آموزش و تربیت

  توسعۀ پایدار) 2030دستور کار  4از هدف کالن  7هدف خرد 

ه این اهداف با عینک فرهنگ نظام سلطه بنگرید در راستاي تحقق این اهداف تدوین شده است. لطفاً ب 2030سند ملی آموزش 

ه سالخی ، به منزلحقوق بشر، به منزله پاي دار رفتن سبک زندگی اسالمی؛ سبک زندگی پایدارتا عمق فاجعه را بهتر ببینید؛ 

یعنی با  ؛تترویج فرهنگ صلح و عدم خشون؛ به منزله تباهی زنانگی و مردانگی جامعه اسالمی؛ برابري جنسیتیکرامت انسانی؛ 

؛ یعنی تکریم ارج نهادن به تنوع فرهنگییعنی وابستۀ فرهنگ غربی؛  شهروند جهانیکشی در غزه و یمن؛ حمایت از کودك

 توسعۀ پایدار است. 2030که غایت دستور کار  دگرگون ساختن جهان مابازان و این یعنی جنسهم
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 چکیده

توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران رونمایی شد. به محض رونمایی  2030زش آمو ملی 1) از سند1395آذر ماه امسال ( 20
اي همغایر با روح ایرانی اسالمی و در بند به طور کلیمتخصصین بسیاري علم مخالفت برافراشتند و آن را  2و حتی قبل از آن

این  د.دانستنسازگار ناهاي ابالغی ایشان و سیاست العالیظلهمدايامام خامنه منویات ر این حوزه،د باالدستی دبا اسنابسیاري نیز 
ازي سبه اصطالح بومی مراحل المللی و سپسنوشته در پی آن است تا نخست گزارشی از مراحل تصویب این سند در مجامع بین

انتقادات وارد شده به آن را ارائه نموده و در پایان نسبت این سند با اسناد ، مختصري از محتوا و مفاد آن و سپس در ایرانآن 
 المی در قبال آن را تبیین نماید.باالدستی کشور در همین حوزه و وظیفۀ جبهۀ فرهنگی مردمی انقالب اس

  مقدمه
تحقق  در راستاي چارچوب عمل این .است 2030به اصطالح بومی شدة چارچوب عمل جهانی آموزش  2030سند ملی آموزش 

جایگزین اهداف  توسعه پایدار 2030تدوین شده است. دستور کار  توسعه پایدار سازمان ملل متحد 2030دستور کارهدف چهارم 
تمام کشورهاي عضو سازمان  2030تا  2015بر اساس اهداف اعالم شده توسط سازمان ملل، از سال ه است. شد 3توسعه هزاره
 اي وهاي توسعه پایدار با همکاري و تعامل یکدیگر در سه سطح ملی، منطقهش نمایند که به اهداف و شاخصملل باید تال

منتشر » براي توسعه پایدار 2030: دستور کار 4دگرگون ساختن جهان ما«با عنوان  ۀ این دستور کارالمللی دست یابند. بیانیبین
سازمان ملل متحد براي رسیدن هدف اصلی و چندین هدف فرعی است. در واقع  17ه دارد که شامل ماد 91این بیانیه  ید.گرد

المللی همچون یونسکو هاي تخصصی بینکلیه آژانس و هدف کالن را تعیین و تصویب نموده 17 این به اهداف توسعه پایدار،
ولی نهاد مت به عنوان لذا یونسکو .نمایند تنظیم اساس این بر را خود بلندمدت  موظف و متعهد هستند که راهبرد میان مدت و

 130 از بیش هاي ملّیکمیسیون کل دبیران حضور با جاري سال ماه درخرداد که نشستی در آموزشی سازمان ملل متحدامور 

 اول اولویت عنوان به آرا به اتفاق را چهارم هدف ،کرد برگزار چین کشور شانگهاي شهر در آن سازمان معاونان ذیربط و کشور

 به عنوان است الزم بلکه شود،محدود نمی چهارم هدف به تنها نه آموزش که کرد تأکید و تعیین نموده 2030 جهانی کار دستور

و به دلیل  2030در راستاي هدف چهارم بیانیه توسعه پایدار  .گیرد قرار توجه مورد پایدار توسعۀ اهداف سایر موفقیت اساس
) یونسکو با همکاري یونیسف، بانک جهانی، 2015می سال  22الی  19( 1394آموزش، در اواخر اردیبهشت اهمیت موضوع 

صندوق جمعیت ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، آژانس زنان ملل متحد و کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد در امور 
آماده  2030آموزش  ةکه دربار را ايد، تا بتواند بیانیهکر جمهوري کره برگزار مجمع جهانی آموزش را در اینچئون پناهندگان،

شرکت  1600در این نشست که بیش از . نموده است به امضاي مسئوالن کشورها رسانده و مقدمات پیگیري آن را مهیا نماید
ط ي نهادهاي مرتبهاي اعزامی، رؤسانفر از وزرا، رؤسا و اعضاي هیأت 120کشور جهان حضور داشتند، (شامل  160کننده از 

 نسکو از آموزش ارائه شده بودسال آتی بر اساس دیدگاه یو 15را که براي  ماده) 20(شامل  اینچئون 2030، بیانیه آموزش و...)
به کشورها ارائه شد و آنها آن را تصویب  2015آماده و در سال  2030سپس بیانیه نحوه عمل به بیانیه آموزش  .تصویب گردید

شامل هدف اصلی،  . این بیانیهباشدماده می 109هدف جزئی و مشتمل بر  10کردند، که شامل هدف چهارم توسعه پایدار با 
 2030در راستاي هدف چهارم سند  .تسجرا، تأمین بودجه، پیگیري و ... اراهبردي، ویژه، ابزارهاي اجرا، شاخص ها، روش هاي ا

                                                           
 المللی در مجلس شورای اسالمی آن را سند بنامیم؟؟؟آیا مجازیم پیش از تصویب این برنامة بین ١
  رسانی کافی بھ انجام رسید.گرچھ رونمایی اصطالحاً چراغ خاموش و بدون اطالع ٢
 .ق شوندمحق ٢٠١۵این اھداف تا سال  مقرر شده بود. ھا توافق شدبر سر آن سازمان مللدر  ٢٠٠٠ھشت ھدف مشترک ھستند کھ در سال  ٣
 .عنوان این بیانھ، خود گویای مسائل بسیاری است کھ در ادامھ بھ آن اشاره خواھد شد ٤
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تمام . شاخص جهانی و نیز چارچوب این شاخص ها ارائه شده است 11هدف جزئی آن، از سوي سازمان ملل  10توسعه پایدار و 
سیده به چاپ ر» توسعه پایداربیانیه اینچئون و چارچوب عمل براي اجراي هدف چهارم «اي تحت عنوان این موارد در کتابچه

  .است
آموزش «کنفرانس جهانی است. » آموزش براي همه«برنامۀ  ،یا بهتر است بگوییم مکمل ،این برنامۀ آموزشی یونسکو دنباله   

المللی (یونسکو، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان در جامتین تایلند به همت پنج سازمان بین) 1990(1369سال » براي همه
اي به منظور بررسی نتایج ارزیابی ملی اجالس منطقه شش 90اواخر دهه . بانک جهانی برنامه عمران ملل متحد) برگزار شدملل، 

اي آموزش براي همه تشکیل شد؛ این اجالس مبناي تهیه اعالمیه نهایی هاي منطقهکشورهاي هر منطقه و تدوین چارچوب عمل
) در داکار سنگال شد؛ در اجالس داکار سندي با عنوان 1379اردیبهشت ( 2000، آوریل سال »آموزش براي همه«اجالس دوم 

  .ماده تصویب شد 21چارچوب عمل داکار، آموزش براي همه عمل به تعهدات جمعی در 
تاکنون  2000از سال اما یونسکو خود معترف است که  .اجرا شد 2015تا  2000از سال  "آموزش براي همه"بنابراین برنامه    
اي و اهداف توسعه هزاره اگر چه جهان در زمینه آموزش پیشرفت قابل مالحظه "هآموزش براي هم"هدف  6عنی از زمان تعیین ی

یونسکو  2030از این رو در برنامه  .تحقق نیافت 2015داشته است، اما دسترسی به این اهداف تا مهلت مقرر آن یعنی تا سال 
یم که تدستور ناتمام آموزش براي همه در برنامه قبلی به انجام اقدامات تکمیلی نیازمند هس کند براي به پایان رساندنتأکید می

هاي یادگیري مادام تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصت"یعنی  2030سند آموزش در قالب هدف چهارم 
 2015تري را در حوزه آموزش براي دوره زمانی روازانهکردیم دستور کار بلندي پ و اهداف وابسته به آن، سعی "العمر براي همه

  .ایجاد نماییم 2030تا 
تهیه کرده  را  2030، چارچوب عمل آموزش 2030یونسکو براي دستیابی به اهداف آموزش تا سال گونه که بیان گردید همان   

هاي هاي اجراي آموزش و شاخصشیوه است که در آن، دیدگاه، اصول حاکم، اهداف کالن و ویژه و رویکردهاي راهبردي و
نشست هماهنگ “هایی ارائه داده است و دستورالعمل 2030یونسکو همچنین براي اجراي آموزش  اند.آموزشی تشریح شده

در منطقه برگزار کرده است. همچنین  2030راه اجراي آموزش ۀ را با هدف اصلی توافق بر نقش ″2030هاي ملی آموزش کننده
  در کشورهاي منطقه بوده است. 2030مایشی را اجرا کرده که هدف آن ارزیابی میزان اجراي برنامۀ آموزش یک طرح پی

 کارگروه 30یل در ایران با تشک 5کمیسیون ملی یونسکواند، سازي این چارچوب عمل شدهها ملزم به بومیاز آنجا که کشور   
براي رصد  یونسکو نموده است؛ 2030ین سند ملی آموزش تهیه و تدو وازي این چارچوب عمل جهانی ساقدام به بومی تخصصی

هاي فردي و موضوعی پیشنهاد کرده است و کشورها با توجه به تفاوت جهانی و شاخص تعدادي 2030بهتر اجراي آموزش 
شاخص ملی تعریف  60بر این اساس، حدود  . جمهوري اسالمی ایران نیزکنندهاي ملی خود را تعریف میهاي ملی شاخصنظام
در ایران به مناسبت رونمایی از  2030پس از تهیه و تدوین این سند، نسشت عالی رتبۀ مشورتی در زمینۀ آموزش است.  کرده

اي یونسکو در تهران، دفتر صندوق کودکان ملل توسط کمیسیون ملی یونسکو و با حمایت دفتر منطقه 2030سند آموزش ملی 
ار و رفاه اجتماعی، بهداشت هاي آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوري، تعاون کتحد در ایران و با مشارکت وزارتخانهم

در مجتمع  1395آذر ماه سال  20و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت مدیران پارسیان در تاریخ  درمان
سترکیش اآقاي دکتر سعداله نصیري قیداري، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، خانم  فرهنگی تالش برگزار گردید. در این نشست

: دفتر یونیسف در تهران، و آقایان ةگاند، قائم مقام نماینداي یونسکو در تهران، خانم کریستین وايالروش، رئیس دفتر خوشه
                                                           

تشکیل شده  ١٣٢٧کمیسیون ملی یونسکو در ایران پس از پذیرش عضویت ایران در یونسکو، با تصویب مجلش شورای ملی وقت در سال  ٥
این کمیسیون رابط جمھوری اسالمی ایران با مقر یونسکو در پاریس و دفاتر . گرفتپس از انقالب اساسنامة آن مورد تجدید نظر قرار . است
وظیفھ برای این کمیسیون مشخص شده است کھ در  ١٢. ھای یونسکو در ایران استای مربوط بھ آن و مرکز عمل و ادارة امور برنامھمنطقھ

 .بھ انجام برساند یونسکو اھدافو  صول اسالمیا ھای خود را با الھام ازیکی از این وظایف آمده است باید تالش
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کو، دکتر فخرالدین احمدي دانش آشتیانی، دکتر محمد فرهادي، وزیر علوم تحقیقات و فناوري و رئیس کمیسیون ملی یونس
وزیرآموزش و پرورش، خانم دکتر شهیندخت موالوردي، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، آقاي دکتر محمد امین 
ئم سازگار نژاد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي، آقاي دکتر ایرج حریرچی، قا

با  میدر پایان مراسم افتتاحیه، طی مراس .مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سخنرانی کردند
، نمایندگان نهادهاي تخصصی سازمان ملل متحد، روسا و اعضاي 2030و معاونین وزراي مرتبط با آموزش  ءحضور وزرا

ریزي و توسعۀ کشور و پخش سرود مدیران ارشد برنامه متخصصان و ،2030هاي تخصصی تدوین سند ملی آموزش کارگروه
  .رونمایی شد 2030جمهوري اسالمی ایران، از سند ملّی آموزش 

آمده  25/06/1395به تاریخ  هیأت دولت جمهوري اسالمی ایران  76403/52913مطابق مدارك و در تصویب نامه شماره    
است که در نشست اینچئون  2030المللی، اجراي برنامه آموزش است که یکی از تعهدات جمهوري اسالمی ایران در صحنه بین

 2030ملی اجراي سند نامه کمیتۀ در واقع در این تصویب .به تصویب رسیده است کره جنوبی با حضور وزراي آموزش و پرورش
  ) شده و مسئولیت آن به وزارت آموزش و پرورش سپرده شده است.EFA( همه ملی آموزش براي جایگزین کمیتۀ

  2030سند ملی آموزش 
 برنامه یک باشدمی پایدار توسعه اهداف هايآرمان مجموعه از چهارم آرمان اي براي تحققبرنامه که 2030 آموزش برنامه

و  فنی هايآموزشآموزش پایه و سوادآموزي تا آموزش عالی، ( سطوح تمامی در را آموزشی نظام کلیت که است ايتوسعه
براي  )نایافته ساختار و رسمی غیر رسمی،ماهیت ( و) موزش مهارتی، آموزش بهداشت و سالمت و آموزش شهروندانو آ ايحرفه

کیفیت، برابر و فراگیر و تضمین آموزش با " 2030برنامۀ آموزش  آرمان گیرد.میبر در دستیابی به جامعۀ یادگیرنده و پایدار
(آموزش ابتدایی و متوسطۀ فراگیر،  هدف ویژه 7براي تحقق این آرمان است.  "العمر براي همههاي یادگیري مادامترویج فرصت

اي هارتم اي،توسعۀ مراقبت اوان کودکی و آموزش پیش دبستانی و فراگیر، دسترسی برابر به آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه
هاي آموزشی، سوادآموزي فراگیر براي کار شایسته و شرافتمندانه، فراگیري و دسترسی برابر زنان و مردان به فرصتمختلف 

ا ه(توسعۀ فضاي مناسب یادگیري، افزایش بورس ابزار فراگیر اجرایی 3و  )جوانانو در نهایت آموزش شهروندي براي توسعۀ پایدار
ن گونه که بیان گردید این برنامه توسط کمیسیوهماندر نظر گرفته شده است.  المللی)هاي بینو معلم، تربیت و توسعۀ همکاري

سازي شده، که از این پس سند آموزش ملی خوانده خواهد شد، سازي شده است. این سند بومیبومی در ایران ملی یونسکو
و جمعیت شناختی ایران و ارتباط با آن  اجتماعی -هاي اقتصادي.مروري بر شاخص2.پیشگفتار 1 :باشدبخش می 7مشتمل بر 
در جمهوري  2030هاي کالن ملی برنامۀ آموزش .ساختار و راهبرد4معرفی ساختار آموزشی ایران (از پایه تا عالی)  .3با آموزش 

برنامۀ .نظام نظارت و ارزیابی 7  2030.عوامل موثر در تحقق اهداف آموزش 6  2030گانۀ آموزش .اهداف هفت5اسالمی ایران 
  2030آموزش 

هاي مختلف این سند سعی شده است ضمن بیان چارچوب عمل جهانی در آن صفحه است. در بخش 350این سند بالغ بر    
هایی براي برطرف کردن آنها ارائه هاي آن بیان گردیده و در نهایت راهبردها و خألمورد، وضع موجود ملی توصیف شده، چالش

  گردد.
ایرانی است. به محض رونمایی از این سند و -همخوانی روح حاکم بر آن با روح اسالمیاین سند اهمیت دارد، نا آنچه درباره   

هاي اسالمی و همچنین با به تعارض آشکار این سند با آموزه این حوزه فهیم و با بصیرت انقالبی دلسوزانحتی پیش از آن، 
 و اسناد باالدستی این حوزهحفظه اهللا ايهاي کلی ابالغی امام خامنها سیاستن بآها و فرهنگ ایرانی از یکسو و ناسازگاري هنجار

اي دیگر با مضاف بر این همکاري مجدد ایران در پروژه روشنگري نمودند. خود پی بردند و در راستاي وظیفۀ دینی و شرعی
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اي گذرد. پروژهنمی 6در پروژة سزامی ملت ایران یونسکو بههنوز چند صباحی از خیانت ها قرار گرفت. ماج تیر انتقادآیونسکو نیز 
دند. کردانشمندانی شد که با این پروژه همکاري می شهادت و تحریم مرگ مشکوك، در نهایت منجر بهکه  "کنجد"تحت عنوان 

د.ه باشیونسکو را از یاد بردري با ناپذیر ناشی از همکاخسارت جبران ر چندان مشوش و ضعیف نگشته کهیقیناً حافظۀ متولیان ام
  

نام یک به اصطالح همکاري علمی بر ذرات بنیادین حیات با تابش نور پرتو ایکس با فرکانس قابل تنظیم توسط ماشین  "کُنجد"سزامی یا    
خیالی  و نه هدف "هاصهیونیسترفع تخاصم و ایجاد سازش میان مسلمانان و " واقعی ، با هدفیونسکوسینکروترون است که از ابتدا توسط 

به عضویت سزامی درآمد.  7ایران با تصویب مجلس ششم به عنوان هیئت موسس. دطراحی ش 1378در خاورمیانه در سال همکاري علمی، 
رد به کو هدفی که یونسکو از اجراي این پروژه دتبال میگري یونسکو و قرار داشتن رژیم اشغالگر قدس در بین اعضاي هیئت مؤسس تولی

د: کردنپنج دانشمند ایرانی از طرف جمهوري اسالمی ایران با این پروژه همکاري می داد.مبارك براي آن میروشنی خبر از پایانی شوم و نا
دکتر مسعود علی محمدي و دکتر بابک شکري به عنوان دو نمایندة ایران در شوراي بین المللی سزامی، دکتر مجید شهریاري و دکتر جواد 

که گرچه سمتی رسمی نداشت اما با این  پورو دکتر اردشیر حسین سزامی المللیه عنوان دو مشاور ایران در شوراي بینب یحیقر
به صورتی مشکوك  85پور در خوابگاه اساتید دانشگاه شیراز در دي ماه سال کرد. دکتر اردشیر حسینپروژه همکاري می

در دو حملۀ تروریستی به  89و دکتر مجید شهریاري در آذرماه سال  88ماه سال محمدي در ديدرگذشت. دکتر مسعود علی
اي شوراي امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته 1929که نام وي در قطعنامه  بودجواد رحیقی تنها کسی دکتر شهادت رسیدند. 

  لمللی عنوان شد.اهاي بینبه عنوان فرد مشمول تحریم 89 ماهجمهوري اسالمی ایران در تیر
با  وبه وساطت یونسک ناپذیر وارده به ایران، با تعطیل شدن این پروژه تکمیل شد. یک همکاري دروغین علمیخسارات جبران   

  اي جمهوري اسالمی ایران بود.هاي هستهاي براي غارت داراییدر واقع بهانه "کنجد"رمز 
ادر شائبۀ غارتی دیگر را به ذهن متبدر طرحی دیگر با یونسکو، فارغ از اینکه محتواي این طرح چیست،  همکاري ایران بنابراین   
تأمین کنندة منافع و اهداف جمهوري اسالمی ایران در حوزة  محتواي آن نیز، چنانکه در ادامه بیان خواهد شد،کند؛ هرچند می

  الخصوص تربیت نیست.آموزش و علی
المللی تدوین کنندة آن، نهاد ملی هاي مختلف (نهاد بینهایی از جنبهمدت کوتاه رونمایی از این سند، نقد به طور کلی در   

هاي وارد ها در دو بخش کلی نقدتدوین کنندة آن، متن سند و نحوة مواجهۀ دولت با این طرح) به آن وارد شده است. این نقد
 بندي شده است. صورت مواجهه با آن در هاي وارد شده به دولتداقتناشده به سند و 

 
    سند اینوارد شده به  هاينقد

طبق دکترین امنیت ملی امریکا جزو بازوهاي اجرایی عملیات نظامی این کشور در سایر کشورها به شمار  یونسکو سازمان جهانی .1
هاي نظامی و غیر نظامی امریکا مستقر در سازمان پنتاگون تهیه شده دکترین امنیت ملی امریکا توسط مرکز عملیات .رودمی

 سازمان مختلف دفاتر جمهور این کشور باراك اوباما به نیروهاي نظامی ابالغ شد.توسط رئیس 2011 است و در نیمه اول سال 
هاي دکترین امنیت ملی امریکا با اقدام به اجرایی کردن سیاست ایران نظیر یکشورهای در که هاستسال ملل از جمله یونسکو

رئیس  .اندهاي دولتی خود آن کشورها کردههاي خود با کمک بودجههاي دولتی آن کشورها و اعمال سیاستکمک دستگاه
نند یونیسف و یونسکو و دیگر سخنرانی خود در دانشگاهی در نیویورك به صراحت نهادهایی ما 2013جمهور آمریکا در سال 

                                                           
٦ Sesame در انگلیسی بھ معنای کنجد است . 
ایران، اردن، رژیم اشغالگر قدس، ترکیھ، فلسطین و پاکستان از اعضای ھیئت موسس، بحرین، مصر و قبرس از اعضای رسمی و برخی  ٧

 . ھای اروپایی از اعضای ناظر این پروژه بودندکشور
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حال با این اوصاف  .نهادهاي سازمان ملل به عنوان نهادهاي پیش برنده اهداف ایاالت متحده و تقویت نظام سلطه اسم برده است
دي،  9(روزنامه  ؟را تأمین نماید در این حوزه تواند منافع کشورمی آیا همکاري با چنین سازمانی در امر خطیر آموزش

  )1265471 خبرگزاري تسنیم، کد خبر – 826935سایت جوان آنالین، کد خبر  - 4، ص253شماره 

یونسکو چیست که تدوین سند ملی آموزشی کشور به  ملی آموزشی کمیسیون -وجاهت قانونی و صالحیت علمی  .2
     دست آن سپرده شده است؟

صورت منظم  را به 2030نسکو در برنامه آموزش اطالعات مورد نیاز یو کشورمان در این سند متعهد شده که آمارها و .3
ها گرگ صفتانه ها و بارالمللی بارهاي بینها و نهاداین سازمان )362-3(صص  اي در اختیار آن سازمان بگذاردو دوره

و آنها را ابزاري براي فشار بر ملت  استفاده کردهه در اختیار آنها قرار گرفته سوءهاي کدر لباس میش از اطالعات و آمار
الخصوص یونسکو که همواره با (علی المللیهاي بیناعتماد و اطمینان به سازمان بنابراین اند.مظلوم ایران قرار داده

توان باید با احتیاط همراه باشد، نمی کند)زایی اهداف خویش را دنبال میعناوین جذاب و فارغ از هرگونه حساسیت
د. وهاي نفوذ در این بخش بالمللی به آمارهاي کشور را فراهم کرد و باید مراقب زمینههاي بینآزاد سازمان دسترسی

و با عناوینی همچون حقوق شهروندي، حقوق  نمودهتحلیل  را آن توانند به دلخواه خودست که میمار یک ماده خام اآ
تاکید دارد که آمار و اطالعات ارائه شده باید  2030دهند. سند  فشار قرار تحترابري میان زن و مرد ایران را بشر و ناب

  .به صورت مستند و پایشی از سطح مدارس و ادارات کل آموزش و پرورش باشد
با شعار اسناد باالدستی یونسکو ( بیانیه اینچئون و چارچوب عمل براي اجراي هدف چهارم توسعه پایدار) به  این سند .4

ه در ک است "ها کیفیت، برابر و فراگیر براي همبه سوي آموزش و یادگیري مادام العمر ب"چاپ رسیده است. این شعار 
سازي این سند بهتر نبود شعار آن از اسناد باالدستی ي بومیدر راستا .یز مشاهده می گردداکثر اسناد مکتوب یونسکو ن

 گردید؟کم شعار متناظري از اسناد باالدستی در کنار شعار یونسکو درج میشد یا دستاین حوزه انتخاب می
  

 انیهاین بی« گوید:، در ضمن مدیرکل یونسکو می"دگرگون ساختن جهان ماست"شعار اصلی برنامۀ توسعۀ پایدار  .5
کند، تا تک العمر براي افراد ترغیب میها را به فراهم کردن فرصت هاي یادگیري مادام، دولت)2030(سند آموزش 

توان حال با توجه به این دو مقدمه می». باشند براي تغییرتک افراد به رشد فکري ادامه دهند و عامالن مثبتی 
امۀ (که طبق شعار برن غربی اساسی باید به تغییرات آموزشی بر چه طرح کرد: کشور اسالمی ایرانهاي ذیل را مپرسش

ن در ایهاي ملی ها و برنامهباید سیاستتن دهد؟ چرا  کند)راگیر دیگر را فراهم میتوسعۀ پایدار مقدمات تغییرات ف
ین ي کداممبنااین تغییرات بر  هاي جهانی تطبیق دهیم و اگر همسو نبود، حذف کنیم؟ها و برنامهسیاست با حوزه را
در کشور است؟ چیزي که انقالب اسالمی  نفوذ فرهنگ غرب؟ آیا باطن این تغییرات چیزي جز ها و اصول استمعیار

  از آغاز خود را موظف به مقابله با آن و بازگشت به خویشتن اسالمی ایرانی خویش تعریف کرده است؟

نیروي  بیتتر با پذیرش این سند است. »هاي جهانیویتتربیت نیروي انسانی مطابق با اول«یکی از اهداف یونسکو  .6
 ها و اهدافترین ارزشآیا مهم .المللی انجام می شودهاي جهانی و با همفکري یک سازمان بینانسانی کشور با اولویت

ه بانقالب اسالمی که تربیت جوانان انقالبی است و نوجوانی چون شهید فهمیده و جوانی چون شهید همت دارد باید 
شود؟ سازي؟ و هدف آنها که تغییر نظام الهی است، زمینهشود هاي جهانی تبدیلاولویت هدف تربیت نیروي انسانی با
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هاي ایران ها و برنامهو آزادي جنسی مطرح شده در این سند با اهداف، قوانین، سیاست 8رسیدن به برابري جنسیتی .7
رسیدن به برابري جنسیتی در برخی اسناد ما موظف خواهیم شد برخی به عنوان نمونه براي اسالمی سازگار نیست. 

ها حذف کنیم یعنی مشابه شدن نقش مرد و زن حتی هاي جنسیتی از کتابهاي مادري را به عنوان کلیشهارزش
هاي سنگین و عظیم و نشان دادن مرد در حالی که توصیه به نشان دادن حضور زن در کارخانه و در کنار دستگاه

داري زنان مانند آشپزي و خیاطی گذارد و یا تغییر الگوهاي خانهاي در آغوش دارد و شیشه شیر را به دهان او میچهب
(بخشی از سخنان خانم کبري خزعلی  و مدیریت خانواده از کتب درسی به این تشابه و یکسانی و برابري رسیدن

در خبرگزاري فارس) 2030میزگرد بررسی سند آموزشی نمایندة شوراي عالی انقالب فرهنگی در شوراي فرهنگی در 
  

که در جاي جاي این سند از تساوي جنسیتی و لزوم تغییرات در نظام آموزشی متناسب با آن سخن به میان آمده 
 :هایی از آن عبارتند ازنمونه

ان) و حذف ساوي جنسیتی (برابري میان زنان و مردت"«عبارات  3ناظر به هدف  6و راهبرد  26در صفحۀ  
  مورد تأکید قرار گرفته است. "موانع جنسیتی

در این زمینه به جاي عدالت آموزشی  "تساوي آموزشی"از عبارت  5ناظر به هدف  1و راهبرد  27در صفحۀ  
  استفاده شده است.

هاي درسی، بودجه  و هتضمین بازبینی کتب و برنام«آمده است:  5ناظر به هدف  7و راهبرد  27در صفحۀ  
ها به هاي آنان توسط دولتو نظارت بر فعالیت طور آموزش معلمانهاي آموزشی و همینگذاريسیاست

عاري بودن از "پر واضح است که مراد از  »گونه کلیشۀ جنسیتی باشد.نحوي که موارد یاد شده عاري از هر
  رعایت تساوي جنسیتی است. "کلیشۀ جنسیتی

و لزوم تغییر بر  ن آورده شده است که در آن نیز بر برابري جنسیتیبیانیۀ اینچئو 4، بند 160در صفحۀ  
ما اهمیت برابري جنسیتی در دستیابی به حق آموزشی براي همه را به رسمیت «کید شده است: أت اساس آن

هاي آموزش حساس ریزي و محیطها، برنامهین دلیل تعهد خود را به حمایت از سیاستشناسیم و به هممی
» داریمسازي مسائل مربوط به جنسیت در برنامۀ درسی و آموزشی معلمان و... را اعالم میجریان به جنسیت،
    

 "هاي آموزشی براي زنان و دخترانبرابر سازي فرصت"این سند تحت عنوان  دیگر هايیکی از بخشدر  
هاي گوناگون و از بین بردن شکاف جنسیتی در بخش از عدالت جنسیتی در حوزة آموزش )161-173(صص 

اما بیش از عدالت جنسیتی، تساوي حقوق جنسیتی مطمح  سخن به میان آمده است. اقتصادي و آموزشی
ازگار سو مردان با اصول و مبانی اسالمی ما نا حال آنکه نگاه مساوي و نه عادالنه به زناننظر قرار گرفته است. 

سناد اسناد باالدستی، تأکید بر جنسیت در ااست. در این بخش پس از بررسی جایگاه آموزش زنان در 
هاي موجود در حیطۀ زنان موزش زنان در ایران و چند بحث دیگر چالشیونسکو، بررسی وضعیت موجود آ

هاي پیشنهادي ارائه شده است. دختران بازمانده از تحصیل، بیکاري زنان فارغ التحصیل رو مهمترین راهکا
، وجود شکاف جنسیتی در میزان پذیرش دانشجویان هاي تخصصی زنانکارگیري ظرفیتدانشگاهی، عدم به

مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در آموزش عالی، وجود شکاف جنسیتی در میزان اعضاي هیئت علمی 
                                                           

درصد  58و این در حالی است که نزدیک به  وجود داردعدالت جنسیتی در اسالم بحث ي جنسیتی مطرح است در حالی که فرهنگ غربی تساودر  8 
 وجود ندارد.در ایران مشکلی براي ادامه تحصیل خانم ها می دهند و آموزش عالی را خانم ها تشکیل 
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هاي این حوزه بیان شده است که بیان برخی از آنها به ها  و موسسات پژوهشی به عنوان چالشدانشگاه
ها و قوانین مطالب ها، سیاستها و انطباق راهبردرد. در ادامه و در بخش پیشنهادعنوان چالش جاي بحث دا

هاي هنگام دختران به خصوص در مناطق روستایی و شهرجالبی بیان شده است. براي مثال ازدواج زود
ا . آیا این راهکار آشکار)168(ص  کوچک مانعی براي دستیابی بیشتر دختران به آموزش قلمداد شده است

        در تقابل با سنت حسنۀ ازدواج و تکریم نهاد خانواده نیست؟

وي تربیت نیر بر پژوهش، تولید علم،در ایران آموزش عالی  تأکیددر دوره پهلوي دوم «آمده استاین سند  در بخشی از .8
اي هو اولویتله و با پاسخگویی به تقاضاها أدر زندگی و آموزش معطوف به حل مسکاربرد دانش  متخصص و رویکرد

در دوران  و جمعیت دانشجویی رو به افزایش بود. نکتۀ مهم رایگان  در پایان دوره پهلوي آموزش عالی .جامعه بود
کاهش مراکز آموزش  هدف انقالب با اما بعد از). 182ص (ذکر کرد  آموزش عالی دولتی راییتمرکزگ توانپهلوي را می

نیز روند کاهشی دانشجو  بدین ترتیب پذیرش و عالی در هم ادغام شدندموزش موسسات آها و برخی دانشکده عالی
و محدودیت رشته براي  ...)183(صها اعمال شددر برخی رشته 1361بندي جنسیتی در سال نیز سهمیه یافت...

  ).183(ص» شداعمال می 1368دختران تا سال 
لم ظ اوالً ،شود بیان صورت این بهانقالب  آموزش عالی را در قبل و بعد از مراکز کیفیت و علمی اینکه مقایسه هرم 

 علمی هاي رتبه ثانیاًآموزش عالی است و  تالش اساتید و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت و مضاعفی به اهتمام و
آموزش و پرورش و بخشی معلمان ي و کیفیتسابقه بوده است، نشان از دلسوزبی انقالب از بعدکه  ایران
اي فهها با وقها در مقطعی به دلیل انقالب فرهنگی در دانشگاهبعد از انقالب دانشگاه ثالثاً و دارد  هانشگاهدا  اساتید

 تعاقباًم این را نباید به حساب کاهش دانشجو گذاشت و و بودند فعال معلم تربیت ها برايدانشگاه صرفاً کهمواجه بود 
ها می وقتی خانم اعتقادي مبانی بر اساس و کرد پیدا تحقق اسالمیچون انقالب 1361ی درسال بندي جنسیتسهمیه

توانستند به درجات عالی علمی در زمینه مامایی، تخصص زنان و زایمان، پرستاري و... برسند؛ جایز نیست که مردان 
شتغال ها با اها و رشتهبرخی شغل ن،زنا جسمانی و فیزیکی مسایل  ها تربیت شوند و از طرفی با توجه بهدر این رشته

 باشد.مین تبعیض مفهوم به  تغییر سهمیه جنسیتیبنابراین  کشاورزي. مانند است  زنان در آن بخش مناسب نبوده
قرن پیش در قرآن و عترت اهل بیت علیهم السالم مطرح شده  14دفاع اسالم از حقوق زن در بیش از  و زنان حقوق
  .شکل گرفته است 1975 سال در )فیمینیسم( زنان جنبش و نهضت حالیکهدر  است

المللی متأثر از فضاي لیبرال و استعمارزده، موجب سلطه سازي مصوبات جهانی یونسکو و دیگر نهادهاي بینآیا بومی .9
رد، مخالف بال دافرهنگی بیگانه بر کشور نخواهد شد؟ آیا قدم گذاشتن در مسیري که سلطه بیگانه را بر کشور به دن

  قانون اساسی نیست؟ 153و خالف اصل » نفی سبیل«قاعده فقهی 

ه در مدارس بفرق دارد. ما  ها از آنغربی قی اسالم از خشونت با تلقی. یقیناً تلسند بر عدم خشونت تاکید دارداین  .10
وطن هستیم که ممکن است این مسائل ترویج خشونت تلقی  اسالم و آموزان شجاع و ایثارگر در راهدنبال تربیت دانش

 زدودن دنبالبه غربدر واقع  د.هاي درسی شوشهید فهمیده از کتاب هایی همچون درسشده و منجر به حذف درس
 ارکن دنبال به خشونت نفی با اینرو از است؛ نظامی دفاع حتی و استعمار با تقابل هايزمینه و نمودها ها،آموزش همۀ

  انشجویی است.د و آموزيدانش بسیج حذف و نظامی هاي آموزش اسالم، در جهاد آموزة گذاشتن
  هایی از تأکید بر عدم خشونت در راستاي اهداف فوق الذکر در این سند:نمونه

."آموزش حقوق بشر با هدف ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت" 7ناظر به هدف  7و راهبر  29در صفحۀ  
شود؛ آیا حقوق بشر غربی در تقابل با خشونت در اینجا سئوال مضاعفی نیز به ذهن متبادر می  
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ایی هقرار دارد؟ جنایات آمریکا در هیروشما و ناکازاکی، ویتنام، افغانستان، عراق، سوریه و فلسطین تنها جلوه
این سند مورد تأکید قرار آموزش این حقوق بشر نیز در  ک از تجلی حقوق بشر غربی است. متأسفانهکوچ

  گرفته است.

تضمین امنیت مدارس و به دور ماندن آنها از "ناظر به ابزار اجرایی اول  1و راهبرد  30و  29در صفحات  
 "خشونت

الملل بشر دوستانه براي متعهد شدن به حقوق بین"ناظر به ابزار اجرایی اول  2و راهبرد  30در صفحۀ  
    "ارس عاري از خشونتحفاظت از مدارس و ایجاد مد

ل هاي قابهاي غربی نیز از بحثۀ پایدار و تربیت شهروند جهانی بر اساس ضوابط و هنجارآموزش شهروندي براي توسع .11
 خانواده سطح در اخالقی و اسالمی هايارزش از بسیاري از گذر مستلزم جهانی، شهروندي آموزشتأمل این سند است. 

بحث شهروند جهانی و جهانی  .حاکمیت فرهنگ لیبرالی غرب را به دنبال خواهد داشتذیرش پ و بوده هجامع و مدرسه
 مدار و تحقق جامعۀ عدل مهدويدار موحد، انقالبی، ظلم ستیز، والیتشدن در این زمینه مخالف با تربیت انسان دین

  ن اشاره شده است.د باالدستی این حوزه نیز به کرات به آاست که در اسنا
  :در این سند و لزوم تغییر بر این مبنا ی از این بحث آموزش شهروندي و تربیت شهروند جهانیهاینمونه

هایی براي ترویج آموزش براي توسعۀ ها و برنامهتدوین سیاست" 7ناظر به هدف  1و راهبرد  29در صفحۀ  
  "رسمی و آزادهاي رسمی، غیرنها در آموزشپایدار و آموزش شهروندي و ادغام آ

هاي بهینه در زمینۀ آموزش براي توسعۀ پایدار اقدام ایجاد و نشر" 7ناظر به هدف  3و راهبرد  29در صفحۀ  
هاي آموزشی و تقویت ها به منظور اجراي بهینۀ برنامهو آموزش شهروند جهانی در درون و مابین کشور

  . "المللیهمکاري و تفاهم بین

طلب و... از اسناد باالدستی ملی نیز در متعهد، مسئول، صلح در بحث از تربیت شهروندان 268در صفحۀ  
االدستی و مفاد این سند در این یدي بر همخوانی اسناد بمثالی آورده شده است تا آن را مؤ این زمینه شاهد

هایی عامدانه و سازگار با فضاي سکوالر حاکم زمینه قرار دهد. در نقل عباراتی از سند تحول بنیادین، بخش
بنیادین، خود گویاي مسائل  این سند حذف شده است. مقایسۀ این دو عبارت در این سند و سند تحولبر 

  است: بسیاري
هاي تربیت انسان ،سند تحول بنیادین 1در هدف کالن شماره «سند چنین آمده است:  268در صفحۀ 

ش و... مورد نظر بوده است که اندیستیز، شجاع، مهرورز، جهانجو، ظلمعدالت خواه، صلح جو، عاقل،حقیقت
  »از جمله مفاهیم کلیدي مورد توجه در آموزش براي توسعۀ پایدار است

آشنا و متعهد به ، معتقد به معاد، مؤمن، انسانی موحدتربیت «اصل عبارت در سند تحول بنیادین: 
 جو،خواه و صلح ، حقیقت جو و عاقل، عدالتها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعتمسئولیت

و منتظر  مداروالیتاندیش، گرا و جهان، شجاع، ایثارگر، وطن دوست، مهرورز، جمعگرجهادستیز و ظلم
   »و... و تالشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی

اي سکوالر ها را به ترتیب در راستاي فضتوان آندر سه بخش از این بند حذف صورت گرفته است که می
د و...)، نفی به اصطالح خشونت (حذف جهادگر) و تربیت شهروند جهانی (حذف انسان موح (حذف تربیت

کنندگان جهانی این داستان با تدوینسازي این سند نیز هماندرکاران بومیوالیت مدار و...) دانست. دست
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سازي بومیتوان منظور از در صدد تحقق این سه هدف در نظام آموزشی کشور هستند. حال بهتر می سند
  فهمید. ن امر در داخل کشور بر آن تأکید دارندیاین سند را که یونسکو و متولی

تضمین اینکه همۀ «ورده شده است: آ 2030سند  7-4تحت عنوان هدف  5د و در بن 269در صفحۀ  
ژه از هاي ضروري براي ترویج توسعۀ پایدار دست یابند، به ویبه دانش و مهارت 2030یادگیرندگان تا سال 

هاي زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوي جنسیتی، فرهنگ صلح و طریق آموزش براي توسعۀ پایدار و سبک
پر واضح است که عالوه بر بحث شهروند ...» نبود خشونت، شهروند جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و 

هاي ي اسالمی و اصول و هنجارهاتقریباً تمام موارد یاد شده مخالف آموزه ،جهانی با تعریف و تربیت غربی
کتب درسی در راستاي بعد بالفاصله در بحث تحلیل وضعیت موجود، تألیف و تدوین  ایرانی اسالمی است.

هاي درسی، محتواي تولید از بازنگري برنامه  نیز 273در جدول صفحۀ  بیان شده است. الذکراهداف فوف
  میان امده است.شده و تدوین و تولید برنامۀ درسی جدید سخن به 

  
ولی آنچه در ظاهر مشخص است،  شده استه به باورهاي فرهنگی، بومی شود این سند با توجهرچند که گفته می  .12

در بخشی از  . براي مثالخورددر این سند به چشم می ،هاي موجودترین نکات هم بدون توجه به واقعیتحتی بدیهی
بایستی سرویس بهداشتی مستقل براي دختران و پسران در مدارس تهیه «اهداف و تعهدات این سند آمده است که 

شده و نویسندگان این سند توجه نکردند که رسد صرفاً از اسناد یونسکو ترجمهاین بخش به نظر می )30ص ( »شود!
  !هاي بهداشتی مستقل در نظر بگیرند؟در ایران مدارس مختلط وجود ندارد که بخواهند در آن سرویس

است و  2030سازي این سند، تاریخ آن با علم به اینکه تاریخ کشور ما شمسی است و نه میالدي و با ادعاي بومی چرا .13
   ؟ چرا حداقل در کنار تاریخ میالدي این تاریخ نیز درج نگردید؟1410نه 

سازي ن را بومیتوانیم با چند تغییر ساده آشده؛ چطور میوقتی روح یک سند بر اساس تفکرات سکوالریسم تدوین .14
  فرهنگ ایرانی اسالمی نباشیم؟ کنیم و نگران تعارضات آن با

نظر باشیم ولی هنجارهاي اخالقی ما متفاوت با هم هایی مثل عدالت و گسترش آموزش با یونسکوممکن است در واژه .15
. این سند انسانی را شویمهاست و آنها به هنجارهاي ما اعتقادي ندارند لذا در اجراي این سند دچار مشکل میآن

از حقوق بشر، سبک زندگی پایدار، شهروند جهانی  2030کند که بایستی در نظام سلطه هضم شود. در سند تصویر می
  شود که شاید کلماتی زیبا باشند ولی در باطن هیچ سنخیتی با باورهاي ما ندارندو تنوع فرهنگی یاد می

آموزش است، در صورتی که سیستم آموزشی ما مبتنی بر کارهاي تربیتی است و در این بیانیه موضوعات صرفاً درباره  .16
   .هاي اسالمی براي ما حائز اهمیت استمسائل تربیتی طبق آموزه

در این سند و در بخش تحلیل کیفیت در نظام آموزش ابتدایی و متوسطۀ ایران از دشواري تعریف دقیق کیفیت سخن  .17
گویند زندگی با کیفیت، ما با غرب بر سر همین کیفیت است. آنها می ما اختالف اقعالوفی. )146گفته شده است (ص 

گوییم آموزش با کیفیت. اما مهم، شاخص گویند آموزش با کیفیت و ما هم میگوییم زندگی با کیفیت. آنها میهم می
اما بر اساس اسناد کشورمان،  کنند.کیفیت است. آنها این کیفیت را یک سري اهداف اقتصادي و دنیا مدار خالصه می

آموزان متفکر، اندیشه ورز و مقاوم در برابر بیگانه، وطن دوست، اسالم آموزش و پرورش کیفی یعنی اینکه بتواند دانش
  .گرا، مومن واقعی، فعال و با نشاط را تربیت کند

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اسناد باالدستی کشور در این حوزه قابلیت ترمیم و اصالح دارند. براي مثال در  .18
ذیل عنوان نحوة ترمیم و بروزرسانی سند تحول بنیادین  62(ص  سازوکاري براي ترمیم آن در نظر گرفته شده است
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هاي زمانی پنج ساله از تاریخ تصویب آن و مطابق . مقرر شده است پس از تصویب این سند در بازهاموزش و پرورش)
ملی پس از تصویب شوراي عالی آموزش و پرورش به تصویب نهایی شوراي عالی انقالب هاي نظري سند با بنیان

ال ح در فصل پنجم از نقشۀ علمی جامع کشور نیز ار ارزیابی و به روز رسانی ان سخن گفته شده است.  فرهنگی برسد.
ر مربوطه سازوکاري را دبینی هوشمندانه براي ترمیم چنین اسنادي چرا مسئولین پرسش این است که با وجود پیش

در فرآیند ترمیم و اصالح در آنها لحاظ شود؟ با این تدبیر دیگر  2030هاي مفید و کارآمد سند نظر نگرفتند که بخش
 نبود. و سردرگرمی بیشتر مسئولین در حوزة آموزشنیازي به رونمایی از یک سند آموزشی دیگر 

در آیین نکوداشت  94جمهور سال رئیس .ابی کردارزی 2030سند اجراي راستاي در باید نیز را مدارس سازيخصوصی .19
ه در حالی ک». و پرورش باید به تدریج و گام به گام از حالت دولتی بودن خارج شودآموزش «کند مقام معلم تاکید می

ایی ریکها و حاکمیت کشورها که توسط میلتون فریدمن اقتصاددان آمسازي آموزشی و سلب اختیار از دولتخصوصی
داري دیکته شده از سوي یونسکو و در راستاي اهداف نظام سرمایه 2030ویژگی سند آموزشی یکی ازد شده، پیشنها

ها و منابع روشنفکري و سکوالر در فضاي آموزشی و تربیتی کشور بر ترین دستاورد آن نفوذ جریانجهانی است و مهم
به » آموزش همگانی جهانی«هاي راهنماي یونسکو با عنوان تابچههاي غربی است. این هدف آشکارا در کمبناي آموزه
 و پرورش دوره آموزش«کنند اعالم می هاي دولت یازدهم علناًخورد. به همین دلیل است که برخی تئوریسینچشم می

 »تایدئولوژیک به پایان رسیده اس

و پرورش ه جاي طرح تحول بنیادین آموزش هاي غیربومی و خالف قانون یونسکو را بدرحالی دولت اصرار دارد طرح .20
 پروژه در کشور آینده نسل و اسالمی  -گذارد تا زمینه هضم هویت ملی  اجرا به است، مصوب که یک طرح بومی و

ظام ن«ما براي تربیت نسل آینده با حریفی به نام «تاکید دارند  اهللاحفظهايامام خامنهجهانی شدن فراهم شود، که 
ها به ویژه ملت ایران برنامه دارد. نوسازي نظام آموزشی به مواجه هستیم که براي نسل جوان ملت» المللیسلطه بین

» یحاکمیت«اي ها کاري غلط است. آموزش و پرورش در قانون اساسی، مسئلهشیوه تقلیدي و رونویسی از دست غربی
   )12/02/95دیدار معلمان، ». (آفرینی کنداست و دولت باید نقش

  هایی وارد شده است. انتقاد نیز سازي و اجراي این سند، به مسئولین در زمینۀ پذیرش و بومیهاعالوه بر این نقد

   به دولت هاي وارد شدهانتقاد

در رونمایی از این به اصطالح سند، تعهداتی براي اجراي آن چرا وزراي علوم، تحقیقات و فناوري و آموزش و پرورش  .1
 ؟دنکه این برنامه توسعه را در کشور تحقق بخش اندبا استناد به کدام قانون و سیاست تعهد داده اند؟به یونسکو داده

تعهد به اجراي مما  گویندسخن گفته و میسازي اسالمی تمدن از اهللاحفظهايو امام خامنه زمانی که امام خمینی (ره)
است یعنی قرار است ما بعد از گذشت چهار دهه از انقالب  دگرگون ساختن جهان ماسندي می شویم که شعارش 
  ؟سازیما مطابق میل غربی ها دگرگون اسالمی کمک کنیم تا جهان ر

است. با توجه  ة نفوذپروژبخشی از  2030اند که برنامۀ آموزشی بردهنچطور مسئولین محترم به این مطلب مهم پی  .2
نفوذ  ۀشبک مدظله العالی ايامام خامنهممکن است بفرموده آیا اي که دولت در این زمینه کرده است تدبیرانهبه اقدامات بی

ها را جهت دهد و کارشناسی هاي این مدیریت میانی منجر به این معاهدات براي در مدیریت میانی این تصمیم سازي
  مسئولین عالی رتبه شود؟
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و  عمل بر خالف منویات اش) توسط دولتمردانامۀ توسعۀ پایدار (و در رأس آن برنامۀ آموزشیآیا تبعیت از برن .3
بنده این توسعه غربی را به هیچ وجه قبول ندارم؛ «اند: نیست؟ ایشان صراحتاً فرموده اهللاحفظهياهاي امام خامنهرهنمود

 ناظر بهیا  )12/04/95(دیدار دانشجویان،  »اش غلط است، بسیاري از فروعاتش غلط استهایش غلط است، مبانیپایه
از بزرگترین خطاهاي تفکر غربی در مورد یکی «:فرمایندبرنامه توسعه پایدار که برابري جنسیتی است می 5هدف 

  .)30/01/93دیدار جمعی از بانوان برگزیدة کشور، ( »مسئله زن همین عنوان برابري جنسیتی است

المللی باید به تصویب هاي بیننامهها، قراردادها و موافقتها، مقاوله نامهعهدنامه«قانونی اساسی آمده است  77در اصل  .4
بیانیه  شود که در پی آننامه مسقط نیز شامل این بند قانونی می؛ با توجه به اینکه توافق»برسدمجلس شوراي اسالمی 

را به دنبال داشت باید از مسئولین محترم پرسید آیا  2030اینچئون صادر شد و تعهد کشور در قبال اجراي برنامه 
انقالب فرهنگی که سندي مصوب در این عرصه این برنامه در مجراي قانونی مجلس قرار گرفته است؟ آیا شوراي عالی 

ظر اي که از ننامهدارد از آن مطلع است؟ یا بدون رعایت قانون مذکور به تصویب هیأت دولت رسیده است؟ یعنی توافق
د و منجر به یقانونی هنوز در مجراي تصویب شوراي عالی یا مجلس قرار نگرفته است، به تصویب هیأت دولت رس

چرا چنین سندي بدون اینکه مراجع باالدستی مثل شوراي عالی انقالب فرهنگی  ؟ه استشد 2030تشکیل کارگروه 
 ؟و یا مجلس شوراي اسالمی در جریان باشند، مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است

 2030در باب تصویب کارگروه ملی آموزش  25/06/1395به تاریخ  76403/52913به شمارة  مصوبه هیأت وزیراندر  .5
همسو با اهداف و تعهدات  2030به منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش «آمده است: 

با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیالت  2030برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 
هاي مختلف آن وزارتخانه و با حضور نمایندگان دستگاه هاي موجود درسازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت

با این دقت و تعهد و وسعت وارد عمل و اجرا  غربی چرا براي توسعه پایدارتوان پرسید: حال می.» شودتشکیل می
هاي مصوب نظام براي سیاستدولت  چرا ؟هاي نظام معطل در مسیر اجراستها و سیاستشویم ولی برنامهمی
ه نمودست به نحو مطلوب دولت برنامه عمل تهیه نکرده ولی در راستاي شرح وظایف یونسکو کارگروه ایجاد هاسال
  است؟

موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق  2030کارگروه ملی آموزش «همچنین در این مصوبۀ هیئت وزیران آمده  .6
هاي اجرایی هاي موجود در دستگاهامی ظرفیتگیري از تمرا در سطوح ملی و استانی با بهره 2030کامل آموزش 

هاي توسعه کشور، اسناد راهبردي توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین مرتبط، و همسو با اهداف برنامه
 2030هاي اجرایی نیز براي تحقق برنامه آموزش آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند و دستگاه

هاي نظام فقط ها و برنامهاز همه سیاستآیا این بدان معنا نیست که ». ه اجراي تصمیمات کارگروه هستندموظف ب
ها موظف همه دستگاه از آنجا کهشود؟ و باشد، اجرایی است و پذیرفته و اجرا می 2030هایی که همسو با سند برنامه

در نظام  و...ایگزین نقش دولت و مجلس و شوراي نگهبان اند آیا این کارگروه جبه تحقق تصمیمات کارگروه شده
   است؟ ایران شده جمهوري اسالمی

در این حوزه  اهللاحفظهايهاي ابالغی امام خامنهبا اسناد باالدستی و سیاست 2030یکی از مسائل مهم ارتباط سند ملی آموزش 
رغم وجود چندین سند در حوزة آموزش و پرورش و آموزش عالی چه نیازي به تدوین سندي جدید در این حوزه بود؟ است. علی

حرکت هوشمندانۀ جمهوري اسالمی ایران را  2030تهیۀ سند ملی آموزش وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوري آیا طبق گفتۀ 
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آیا این انطباق صرفاً منفعالنه نبوده است و از این حیث  9؟دهدی نشان میالمللهاي بینمطابق با آخرین مصوبات و دستورالعمل
   افتد؟با اسناد باالدستی در تعارض نمی

براي پاسخ دادن به سئواالتی از این دست، در بخش ذیل نخست به برخی از اسناد باالدستی در بخش آموزش و پرورش و    
هایی از این اسناد شود بخشاشاره شده و در ادامه سعی می 1404ایران در افق انداز جمهوري اسالمی آموزش عالی و سند چشم

در پایان سند تحول بنیادین آموزش . است به عنوان شاهد مثال آورده شود با آنها در تعارض 2030مفاد سند ملی آموزش که 
وزش د ملی آمو سئواالتی دربارة ارتباط سنو پرورش به عنوان یکی از اسنتاد باالدستی مهم در این حوزه مختصراً معرفی شده 

     رح خواهد شد. با این اسناد مط 2030

  2030اسناد باالدستی و سند ملی آموزش 
، اسناد باالدستی 1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق عالوه بر بخش مربوط به امور فرهنگی، علمی و فناوري در سند چشم

  ه وجود دارد. برخی از این اسناد عبارتند از:کامالً مرتبطی نیز در این حوز

  هاي کلی علم و فناوري (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوري)سیاست .1

  10شم کشورشهاي ابالغی برنامۀ توسعۀ بخش مربوط به علم، فناوري و نوآوري در سیاست .2
  اهللاحفظهايو پرورش کشور ابالغی امام خامنه هاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزشسیاست .3

   هاي کلی نظام براي رشد و توسعۀ علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتیسیاست .4

 11نقشۀ جامع علمی کشور .5
     12سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .6

  هاي این اسناد:برخی از زیر نظام

   13برنامۀ درسی ملی .1

  14علوم، تحقیقات و فناوريقانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت  .2

 
  

  هجري شمسی 1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق سند چشم.1
هاي کلی در شود. سپس سیاستبرشمرده می 1404انداز چشمایرانی در افق  ۀگی جامعژوی 8در ابتداي این سند نخست 

مورد)، علمی و فناوري، امور اجتماعی سیاسی و دفاعی و امنیتی، امور مربوط به مناسابات سیاسی  11هاي امور فرهنگی (بخش
  شود.بیان میو روابط خارجی و امور اقتصادي 

، اصول عزت تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس"انداز هاي جامعۀ ایرانی در افق این چشمیکی از ویژگیدر ابتداي این سند 
از آن در بخش  هاییقابل فهم است و قسمت 2030ه است. بر اساس آنچه از سند ملی آموزش بیان شد "حکمت و مصلحت

                                                           
 ٢٠٣٠بخشی در سخنرانی ایشان در مراسم رونمایی از سند ملی آموزش  ٩

 ٠٩/٠۴/١٣٩٣ابالغی  ١٠
 در شورای عالی انقالب فرھنگی ١۴/١٠/١٣٩٨مصوب  ١١
 شورای عالی انقالب فرھنگی ٠۵/٠٧/١٣٩٠مصوب  ١٢
 شورای عالی انقالب فرھنگی ٢٨/٠۶/١٣٩١مصوب  ١٣
 مجلس شورای اسالمی ١٨/٠۵/١٣٨٣مصوب  ١٤
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 خورد.توان از تعامل حرف زد بلکه بشتر پذیرش و رویکردي منفعالنه در آن به چشم میهاي وارد شده ذکر گردید، نمینقد
  خورد:امور فرهنگی، علمی و فناوري این سند به چشم می تعارضاتی نیز با اصول مندرج در بخش

اي ه: اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایۀ قرآن و مکتب اهل بیت ع (شامل استوار کردن ارزش1اصل 
ا در اینجا ب ندو بند آ . این اصل و)و... ایثارتقویت فضائل اخالقی و ایمان، روحیۀ  انقالب اسالمی در اندیشه و عمل و همچنین

مربوط به تربیت شهروند جهانی، نفی خشونت، برابري جنسیتی در تعارض است. اعالم آشکار این تعارض در حذف  هايبحث
  نشان داده شد. 2030 سند تحول بنیادین در سند ملی آموزش 1هایی از هدف کالن بخش
هاي دشمنان علیه انقالب اسالمی و منافع ملی، ترویج روحیۀ شناسی و شناخت ترفند و توطئه: تعمیق روحیۀ دشمن6اصل 
  گري استکبار جهانیستیزي و مخالفت با سلطهظلم

  : مقابله با تهاجم فرهنگی7اصل 
هاي وارد با نگاه به بخش نقدبخش از برنامۀ نفوذ و مصداق اتم و اکمل تهاجم فرهنگی است.  2030ملی آموزش  سندشک بی

هاي اسالمی و فرهنگ ایرانی اسالمی در هایی از نواقص و ایرادات سند و تعارضاتش با آموزهکه مختصراً بخش شده به این سند
 توان به این امر پی برد.  آن بیان شده است، به روشنی می

  هاي ابالغی برنامۀ توسعۀ ششم کشوربخش مربوط به علم، فناوري و نوآوري در سیاست.2
  بنیادین آموزش و پرورش : اجراي سند تحول75اصل 
  : تحول و ارتقاء علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی77از اصل  2 بند

  ها: گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش با سایر کشور79اصل 
در تعارض است. در سند  2030با سند ملی آموزش در بحث از سند تحول بنیادین بیان خواهد شد که چه اصولی از این سند 

توجهی به مبانی انقالب اسالمی براي تحول و ارتقاء علوم اسالمی نشده است هرچند گاهی تنها به شکل  2030ملی آموزش 
 ها بیان گردیدگونه که بارهمان شده است. ذکر اهللاحفظهايصوري نامی از رهبر کبیر جمهوري اسالمی امام خمینی ره و امام خامنه

سازي اهداف نظام سلطه در حوزة آموزش و موضع ایران در این سند بسیار بیش از آنکه فعال باشد منفعالنه و در راستاي پیاده
 پرورش است.

  آورير نظام آموزش عالی، تحقیقات و فند هاي کلی علم و فناوريسیاست.3
در اجراي  اهللاحفظهايباشد. امام خامنهمتعددي نیز می هاياصل شامل بنده غالباً هر است ک سیاست کلی در این حوزه 6شامل 

  اند.قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلح نظام آنها را ابالغ فرموده 110اصل  1بند 
  : تحول و ارتقاء علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلب اسالمی1از اصل  4 بند

 و فناوري و تحقق دانشگاه اسالمی ها، اخالق و موازین اسالمی در نظام آموزش عالی و تحقیقات: حاکمیت مبانی ارزش3اصل 
  بخش در حوزة علم  و فناوري: همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام6اصل 

  ل در تعارض است.چه اندازه با محتواي این سه اص 2030نیازمند توضیح نیست که مفاد سند ملی آموزش 

  هاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابالغی سیاست.4
  ابالغ شده است.اهللا حفظهايامام خامنهاست که توسط  اصل و چند بند 13د نیز داراي این سن
 حیات طیبه: تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفۀ تعلیم  و تربیت اسالمی در جهت رسیدن به 1اصل 
  ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش ... به عنوان یک امر حاکمیتی: 2اصل 
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هاي کمی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند : ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص12اصل 
  ساله 20انداز چشم

است. نگاه به آموزش  2030اهداف سکوالر حاکم بر سند ملی آموزش رسیدن به حیات طیبه دقیقاً مقابل بحث شهروند جهانی و 
 است. همچنین در این سند بیش از آنکه به ارتقاء جایگاه 2و پرورش به عنوان امري خصوصی در این سند در تعارض با اصل 

که  2030مل جهانی سازي اصول چارچوب عساله توجه شود به پیاده 20آموزش و پرورش بر مبناي اهداف سند چشم انداز 
  داري و غرب است توجه شده است.هاي نظام سرمایهمطابق اهداف و خواسته

  هاي کلی نظام براي رشد و توسعۀ علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتیسیاست.5
  باشد. می اصل و چندین بند 8ن سند داراي ای

 هايهاي مستمر راهبردي در عرصهبراي تحکیم پیوند حوزه و دانشگاه  و تقویت همکاري ایجاد ساختار مناسب: 3از اصل  8 بند
هاي توسعه و رابطۀ علم  و دین با هدف تحقق پردازي علمی در زمینۀ الگواجتماعی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی ... نظریه

  هاي انقالب اسالمیآرمان
  بانی انقالب اسالمی به ویژه در علوم انسانی: تعمیق شناخت معارف دینی و م1از اصل  2 بند
  : تربیت نیروي انسانی کارآمد و مؤمن، ارتقاء توانمندي و سطح علمی منابع انسانی3از اصل  3 بند

بر لزوم وجود رابطه بین حوزه و دانشگاه اشاره نشده است. حتی اسف بارتر اینکه مدارس  2030در هیچ جاي سند ملی آموزش 
ها از جمله سالمت (صرفاً بدنی و فیزیکی) در آموزش در تمام حوزه ز آموزشی هم به حساب نیامده است.ة مراکعلمیه در زمر

ن نشده است. تعارض موارد هاي مربوط به آاین سند گنجانده شده است اما هیچ توجهی به سالمت روحی و معنوي و آموزش
  . نیز آشکار است 2030دوم  و سوم با مفاد سند ملی آموزش 

  نقشۀ جامع علمی کشورسند .6
هاي بنیادین نقشۀ جامع علمی کشور، فصل دوم وضع مطلو بعلم و فناوري، فصل اول ارزش ؛شامل یک مقدمه و پنج فصل است

 و فصل ها و اقدامات ملی براي توسعۀ علم  و فناوري در کشورهاي علم و فناوري کشورف فصل چهارم راهبردفصل سوم اولویت
  پنجم چارچوب نهادي علم و فناوري و نوآوري

 چنین آمده است: 1ها و اقدامات ذیل بحث از اقدامات ملی در این زمینه در اصل در فصل چهارم تحت عنوان راهبرد
  "هاي علمی و فرهنگی در ترویج و انتشار علم در سطح عموم مردمتر مساجد به عنوان پایگاهایفاي نقش فعال"

گرایی در بحث آموزش و پرورش است. به همین دلیل در این چارچوب عمل عدم تمرکز 2030ز اهداف چارچوب عمل یکی ا
ا ههاي آموزش و پرورش در کشورتوان فقط به وزارتبراي گذار به سوي جوامع یادگیرنده و دانش بینان نمی«تأکید شده است 

ی با درگیري همۀ عامالن و ذینفعان آموزشی، سطوح رسمی و غیر رسمی، تر و فرابخشاکتفا نمود بلکه باید چارچوبی گسترده
رغم اینکه علی» . تر اقتصادي و اجتماعی تحت پوشش قرار دهددولتی و خصوصی و جامعۀ مدنی را نیز در چارچوب گسترده

ل تأکید شده است اما در هاي آموزشی در این چارچوب عممحدود نبودن به وزارت آموزش و پرورش و استمداد از تمام ظرفیت
 هاي مختلف نشده است.ها در حوزهاي به نقش مساجد و ظرفیت باالي آموزشی آنهیچ اشاره 2030تدوین سند ملی آموزش 

  اسالمیسازي و ارتقاء کمی و کیفی در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف : متحول10راهبرد کالن 
     خورد.آموزش به چشم نمیاز این اصل نیز هیچ نشانی در سند ملی 
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   سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.7
 براي ايپایهترین اسناد باالدستی در این حوزه دانست که به عنوان ترین و در عین حال یکی از کاملمهم تواناین سند را می

روا  بیشترین اجحاف 2030وزش است. نسبت به این سند در تدوبن سند ملی آم تدوین اسناد تحول نظام آموزشی پذیرفته
  ن، کمترین استفادة ممکن از آن شده است.بر اجراي تمام مفاد آ اهللاحفظهاياست و علیرغم تأکیدات امام خامنهشده  داشته

و تربیت اسالمی است و مقرر شده مالك فعالیت آموزش و پرورش کشور باشد در مهرماه  این سند که مبتنی بر فلسفۀ تعلیم   
 انداز در بحث آموزشبه تصویب نهایی شوراي عالی انقالب فرهنگی رسیده است. این سند یکی از ارکان سند چشم 1390سال 

هاي ها کار پژوهشی و تربیتی و بررسیده آنبراي تدوین . اندنیز بر این امر تأکید فرموده العالیظلهمدايو تربیت است. امام خامنه
ده شپرورش انجام  و عمیق در شوراي عالی انقالب فرهنگی و شوراي عالی آموزش و پرورش با همکاري متقابل دانشگاه و آموزش

ن را و لزوم اجراي تمام مفاد آ اي مبذول فرمودهبدان توجه ویژه العالیظلهمداياست. در اهمیت این سند همین بس که امام خامنه
 16/02/94معلمان  و فرهنگیان سراسر کشور در تاریخ  جمعی ازدر دیدار  هایی از فرمایشات ایشاناند. در ذیل بخشخواستار شده

  در این باره آورده شده است:
ان ریزي شد، از نظر کارشناسرنامهاساس آن ب این سند تحولی [سند تحول بنیادین] که خوشبختانه فراهم شد و ابالغ شد و بر«

ند این کارند، این س آنهایی که اهل این کارند، خبرهآموزش و پرورش، یک سند خوبی است، سند متینی است؛  زبده و برجسته
مک کهاي طوالنی و با تالش فراهم شده است، همه ها کار، با زمانگویند سند تحول بنیادین که با ساعتکنند؛ میرا تأیید می

ویند گکنند و میهاي آموزش و پرورش تأیید میها و خبرهاند که این سند بحمداهللا فراهم شد و ابالغ شد، این را کارشناسکرده
  »سند بسیار متقن و مهمی است. پس این سند باید اعمال بشود

ماده یا در این  40از مواد را فرض کنید منسجم است. اینکه ما برخی  مواد این سند باید اجرایی بشود؛ این یک مجموعه همه«
 وقتی همه .حدود را اجرایی کنیم، بقیه را مغفول بگذاریم، این به نتیجه نخواهد رسید. انسجام این مجموعه بایستی حفظ بشود

 »فتوقت کار پیش خواهد رفت، سرعت پیدا خواهد کرد، درست انجام خواهد گرمواد این مجموعه مورد عمل قرار گرفت، آن
  

ن ششم در حال تدوی هاي برنامهششم است. االن سیاست سند مهم است، ظرفیت برنامه یک موضوع دیگري که در این مسئله«
 کنند. در ضمن این برنامه و در ذیل این برنامه، مسئلهکنند، اجرا میکنند، تصویب میاست، بعد هم خود برنامه را تدوین می

  ».بنیادین باید حتماً دیده بشودآموزش و پرورش و سند تحول 

دستی و هاي دمکنم، مراقب باشید که برنامهاساسی این است، این را من به مسئوالن آموزش و پرورش عرض می یک نکته«
   »جاي تحول بنیادین را نگیرد هاي سطحی و روزمرهتبدیل و تغییر

هاي کالن، انداز، هدفها، بیانیۀ مأموریت، چشم: بیانیۀ ارزشت. ارکان سند عبارتند ازاس فصل 8 و شامل یک مقدمه این سند
هاي نظام تربیت رسمی و عمومی کشور، تعریف مفاهیم و ها، مدل مفهومی، استازامات و چالشهاي عملیاتی و راهکارهدف

  انداز. هاي کمی مدرسۀ مطلوب در افق چشماصالحات کلیدي و ویژگی

پرسید با وجود چنین سندي که تمام جوانب و خفایاي نظام آموزشی را پوشش داده و براي آن بایستی از مسئوالن ذیربط    
روي نظام آموزش و پرورش عمومی را نیز از نظر دور نداشته، چه نیازي به تدوین سندي هاي پیشبرنامه تدوین نموده و چالش

  از این سند چنانکه باید استفاده نشده است؟ 2030مضاف بر این چرا در تدوین سند آموزشی دیگر در این حوزه بود؟ 
در تعارض است. از جمله در فصل مربوط به کلیات و بیان حیات  2030هاي مختلف با سند ملی آموزش این سند نیز در بخش   

 دوي (عج)،سازي براي جامعۀ عدل مهانداز) و بحث زمینهدینی (سکوالر)، در فصل چهارم (چشمطیبه و تقابل آن با زندگی غیر
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ها) هاي عملیاتی و راهکارهاي کالن)، در فصل هفتم (هدفهاي کالن) و فصل ششم (راهبردهایی از فصل پنجم (هدفدر بخش
هاي انقالب، ترویج و تعمیق فرهنگ حیاف عفاف و حجاب، تقویت بنیان خانواده در ایفاي نقش تربیتی در بحث از التزام به ارزش

   و...
ي (و تا حدود ناظر به همین سند بیشتر هاي مختلف این سند اشاره شده و در پایانبخش طور خالصه به محتوايل به در ذی   

  .مطرح شده است 2030اط با سند ملی آموزش سئواالتی در ارتب اسناد باالدستی دیگر این حوزه)
 ۀکه در آن به کلینقل شده است ره سخنانی از امام خمینی  ت. در ابتداي این سنداس فصل 8 و شامل یک مقدمه این سند   
اندرکاران نظام جمهوري اسالمی ایران سفارش شده است که به هر شکل ممکن وسایل و موجبات لین و تمامی دستئومس

ها ها و نوآوريارتقاي اخالقی، اعتقادي، علمی و هنري جوانان را فراهم سازند و نسل جوان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزش
 .آورده شده است العالیظلهمدايامام خامنه فرمایشاتهمراهی نمایند و روح استقالل و خودکفایی را در آنان زنده نگاه دارند. سپس 

ان به ایش .ایشان نسبت به امر تحول در آموزش و پرورش است ۀایشان بسیار چشمگیر و برجسته است دغدغ فرمایشاتدر  هآنچ
به نظر ایشان بهترین . 2. از دیدگاه ایشان آموزش و پرورش شدیداً نیازمند یک تحول اساسی است. 1 اند:فرمودهشاره دو نکته ا

هاي مختلف علمی، فرهنگی و ... باید طرح مزینی را براي آموزش و ترین متفکرین و نخبگان کشور در زمینهافراد و برجسته
هاي غربی است و از د و در واقع سازمان آموزش و پرورش برگرفته از مفاهیم و اندیشهپرورش تدوین سازند؛ چراکه بنیان این نها
آموزش و پرورش اسالمی باید روشن و مشخص گردد و بر اساس این فلسفه است که  ۀاین رو، این نیاز مبرم وجود دارد که فلسف

تحول، کار  ةکه در پشت واژ اندفرمودهنیز اشاره  مراآموزش و پرورش کشور معلوم گردد . ضمناً به این  ةباید افق آتی و آیند
   .بسیار گسترده و عظیمی نهفته است

کشور و ابزاري جدي در راستاي ارتقاي  ۀهاي تعالی همه جانبترین زیرساختتعلیم و تربیت یکی از مهم ۀعرصه مقدمدر    
هاي متعالی انقالب اسالمی ایران و از این رو تحقق آرمان معرفی شده استهاي گوناگون کشور در زمینه ۀانسانی شایست ۀسرمای

ها و کسب آمادگی براي برقراري عدالت و معنویت همچون احیاي تمدن عظیم اسالمی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در بین ملت
ي عهجام«، »حیات طیبه«ند هاي عالم، متقی و آزاده و خالق است و این تعلیم و تربیت باید بتوادر جهان در گرو تربیت انسان

 مادگیآ بشريجامعه که است متعالی انسانی يسرمایه چنین پرتو در. بخشید تحقق را »ایرانی –تمدن اسالمی «و » عدل جهانی
یی و اشکوف به بشري استعدادهاي و ظرفیت حکومتی چنین يسایه در و کندمی پیدا را »کامل انسان« جهانی حکومت تحقق

  رسید.کمال خواهد 

ریف و تع ، اصطالحات و واژگان کلیدي به کار رفته در سند مورد بحث و بررسی قرار گرفتهکلیات نام داردکه  فصل اولدر    
  است. شده

 هايآموزه -2 کریم قرآن هاي آموزه -1 از جملهمنابع ارزشی سند  به نامگذاري شده است هاارزش ۀبیانی که فصل دومدر    
  .شده است اشاره. . .  و) ره( خمینی امام حضرت عملی و نظري میراث -3 انتظار و مهدویت

در این قسمت به این نکته اشاره شده است که نهاد آموزش و پرورش مأموریت دارد تا با نام دارد.  مأموریت ۀبیانی فصل سوم   
ي سه ي تحصیلی (چهار دورهپایه 12التعلیم طی آموزان در سنین الزمي دستیابی دانشهاي پایه، زمینهتأکید بر شایستگی

مند، همگانی، ساله)، به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردي، خانوادگی، اجتماعی و حتی جهانی را به صورتی منسجم و نظام
و تربیت رسمی عادالنه و الزامی در ساختاري کارآمد و اثربخش فراهم سازد و انجام این مهم نقشی زیرساختی در نظام تعلیم 

  عمومی خواهد داشت.

 پرداخته شده است.  1404ت رسمی عمومی در افق هاي نظام تعلیم و تربیبه ویژگی م داردنا اندازچشمکه  فصل چهارم در   
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ربیت انسان ت -1هدف کالن اشاره شده است:  8در مجموع به  یده شده است. در این فصلنام هاي کالنهدف فصل پنجم   
افزایش  -5برقراري نظام کارآمد مدیریت انسانی  -4گسترش عدالت آموزشی  -3ارتقاي نقش نظام تعلیم و تربیت  -2متعهد 

کسب موقعیت نخست  -8افزایش کارایی در نظام تعیلم و تربیت  -7بهسازي در نظام برنامه ریزي آموزشی  -6مشارکت همگانی 
  متربیتی در منطقه و جهان اسال

راهبرد کالن اشاره شده است ، همچنین به  15در این فصل، مجموعاً به  .نامگذاري شده است ردهاي کالنراهب فصل ششم   
 صلف یعنی( پیشین فصل در که –این موضوع پرداخته شده است که هر یک از این راهبردهاي کالن با کدام یک از اهداف کالن 

  .است مرتبط و متناظر است شده اشاره بدان –) پنجم
است.  نامگذاري شده هاي عملیاتی و راهکارهاهدفکه است  فصل هفتمترین فصل سند تحول بنیادین، ترین و مبسوطمفصل   

راهکار کلی مختلف بیان شده است که در ذیل هر راهکار، جزئیات اجرایی و عملیاتی آن  23در این فصل، در مجموع فهرست 
  .نیز مطرح شده است

. در این فصل به این موضوع پرداخته نام دارد ي و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورشچارچوب نهاد فصل هشتم   
ریزي و نظارت بر انداز، سیاستگذاري، برنامههاي سند ملی آموزش و پرورش در افق چشمشده است که تحقق اهداف و برنامه

  پذیرد:فرآیند تحول بنیادین در دو سطح صورت می
گیري کالن و همچنین نظارت و ارزیابی راهبردي فرآیند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت اري و تصمیمذستگسطح اول، سیا   

یزي رشوراي عالی انقالب فرهنگی است. اما، سطح دوم مربوط به برنامه ةاین سند است که این مهم بر عهد ۀرسمی عمومی بر پای
آموزش و پرورش مسوولیت اجرایی سند را بر عهده دارد و در گام بعدي خود اول شوراي عالی  ۀو نظام اجرایی است که در وهل

هاي نظري و سند تحول وزارت آموزش و پرورش مسوولیت نهادینه سازي و اجراي سند ملی آموزش و پرورش (شامل بنیان
 هاي اجرایی سند تحول راهبردي را بر عهده دارد.راهبردي) و طراحی و تدوین برنامه

با اسناد باالدستی این حوزه و شناخت مختصر  2030توان با توجه به آگاهی از برخی تعارضات سند ملی آموزش میاکنون    
  نسبت به سند آموزش تحول بنیادین سئواالت ذیل را مطرح نمود:

تمام موارد آموزشی در آن لحاظ شده و حتی ارتباط با مجامع بین المللی،  با وجود در اختیار داشتن چنین سندي که .1
ر عالوه بر ابتنا ب آموزان دختر و پسر را لحاظ کرده استهاي جنسیتی بین دانشعدالت آموزرشی و تربیتی و تفاوت

سازي شده و حاصل میهاي بومی نیز در آن رعایت شده و به اصطالح بوها و شاخصها و اصول اسالمی، مشخصهآموزه
که تنها ظرف  نیست 2030  دیگر نیازي به سند هاي تخصصی طی چندین سال است،کار پژوهشی و تربیتی کارگروه

و با مسئولیت کمیسیون ملی یونسکو در ایران تدوین شده است؟ این سند قرار است کدام  الیک س تقریبی مدت
برطرف نماید؟ مزیت آن براي نظام آموزش و پرورش ما چیست؟ها و نواقص موجود در سند تحول بنیادین را خال

  
هاي کلی نظام را داریم که حلقه اتصال سند تحول به در ایران اسنادي همچون نقشه جامع علمی کشور و سیاست .2

توانند آموزش را از و سند جامع آموزش کشور است و این اسناد می  1404انداز سند چشم اسناد باالدستی مانند
 2030چه نیازي به سند آموزش ملی با وجود این،  .هداف کلی آن را جلو ببردااي بودن جدا کرده و متناسب با جزیره
  ؟است



٢٠ 
 

طرح  اشاره به  که شده استراهبرد اشاره  9به  "نقشۀ راه آیندة وزارت علوم"این سند در بخش  190-188در صص  .3
اال اسناد ب اساس بر هاتنظیم برنامه ،نظارت ن کیفیت وتضمی جامع نظام ،طرح منشور کیفیت آمایش آموزش عالی،

کار  سعهآموزش عالی در برنامه ششم تو سندو  کشور جامع نقشه علمی ،1404چشم انداز توسعه سند  مانند دستی
 تحول آموزش و پرورش که شوراي نظام تحول آموزشی، استنادبنیادین  ندس بایستنمی آیا . امابایسته اي بوده است

د؟ ش می اشاره است به مبانی، اصول و ارزشهاي آن را به عنوان پایه براي تدوین اسناد تحول نظام آموزشی پذیرفته
رد کالن مندرج راهب 12مطرح شده است؟ در صورتی که الزم بود » پشتیبان متن« عنوان به صرفاً چرا عالوه بر این

مسایل نه  آنچه که در تر اینکه . مهم)8و2،5در نقشه جامع علمی کشور ذکر می گردید، به ویژه راهبردهاي کالن(
را به کدام  کنند که فعالیت هاي مذکورهدف است نه راهبرد زیرا اهداف بیان می گیري وگانه مطرح شده است جهت

هایی را ، معرفتی و ارزشی این سند سخن به میان می آورد و اصول، رهنمودبرد؛ مبانی، از بنیان هاي وجودي سو باید
.هیچ نشانی از موارد باال به چشم نمی خورد 2030براي هدایت آن ها به سوي اهداف، مشخص می سازند که در سند

  
راهبردهاي ، )23،24کشور(صص:گانه نقشه جامع علمی الزم بود به راهبردهاي دوازده ،2030سند در بیان راهبردها .4

 ۀگانه نقش 13و راهبردهاي کالن  )28-24فصل ششم صص:(گانه سند تحول بنیادین آموزش وپرورش  15کالن 
هاي ابالغی مقام معظم نیز سیاست و )1393نقشه مهندسی فرهنگی،  33-32مهندسی فرهنگی (فصل ششم صص:

 .بیانیه ارزشی هرکدام تاکید می گردید بر بویژه و شداشاره می صریحاً موضوع با ارتباط اقتضاي به  العالیمد ضله رهبري

بومی و مصوب است زمینه نفوذ دشمن  طرح یک که پرورش و آموزش بنیادین تحول طرح  آیا تاکید بر اجراي این سند با وجود .5
را در فرهنگ ایرانی اسالمی موجب نخواهد شد؟ و این نفوذ باعث نخواهد شد که هویت ناب این سرزمین هضم در فرهنگ منحط 

 زا رونویسی و تقلید العالیمدظلهايب امام خامنهانقال معظم رهبر موکد تاکیدات طبق که است حالی در این  و الحادي غرب شود؟
. »آفرینی کندسلطه هر چه بیشتر نظام سلطه در کشور خواهد شد که دولت باید نقش باعث  و است غلط کاري هاغربی دست

  )95 اردیبهشت 12(

 ر در تنظیمهاي اسناد باالدستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشۀ علمی جامع کشومفاد بیانیۀ ارزشچرا  .6
  نشده است؟این سند رعایت 

 


