
هر آنچه در مورد
 ســــــند 2030

 باید بدانید

در جلســه ی مــورخ 2۵ / ۶ / ۱3۹۵ هیئت 
دولت، اجــرای ســند 2030 )ســند آموزش 
یونســکو( که در ذیل برنامه توســعه پایدار 
ســازمان ملــل اســت، چــراغ خامــوش  با 
تشکیل کارگروهی، الزامی می شود.پذیرفتن 
این ســند و پیگیری اجــرای آن، در حالی که 
محتوای آن شامل تعارضات فروانی است، 
واکنــش هایی را به همراه داشــته اســت.

مقدمه

جمهــوری اســامی ایــران تســلیم ســندهایی ماننــد 2030 یونســکو 
نخواهد شــد. به چه مناســبت یک مجموعه به اصطــاح بین المللی که 
قطعاً تحت نفوذ قدرت های دنیاســت این حق را داشته باشد که برای 
ملت های دنیا تکلیف مشــخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی 
را امضا کنیم و بعد بیاییم بی ســروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً 
مجــاز نیســت. اگــر چنانچه بــا اصــل کار نمی توانیــد مخالفــت کنید، 
صراحتــاً اعــام کنید که جمهوری اســامی ایــران در زمینه آموزش و 
پرورش، دارای اســناد باالدســتی اســت و احتیاجی به این سند ندارد.
بیانات رهبر انقاب به مناسبت هفته ی معلم در جمعی از معلمان و فرهنگیان-۱۷ اردیبهشت ۹۶

مســئله اســتقال خیلــی مهــم اســت؛ مســئله ی ســند 2030 از این 
قبیــل اســت.حاال بعضی می آینــد می گویند ما تحفظ دادیــم یا گفتیم 
فــان چیــزش را قبــول نداریــم؛ نــه، بحث ســر این ها نیســت؛ فرض 
کنیــم در ایــن ســند هیچ چیــز واضــح بّینــی هــم کــه مخالف اســام 
باشــد وجــود نداشــته باشــد؛ کــه حــاال وجــود دارد؛ مــن حرفــم این 
اســت کــه نظام آموزشــی کشــور نباید بیرون کشــور نوشــته شــود.
۹۶ خــرداد   ۱۷ دانشـــــــــجویان-  از  جمعــی  دیـــــــــدار  در  انقــاب  رهبــر  بیانــات 

تعهد به اجرا ســند توسط رهبران 
کشورهای عــضو ســـازمان ملــل

اجرای دستور کار جهانی 
توســـعه پایــــــدار 2030 

سپتامبر 20۱۵  ژانــویـه 20۱۶ 

هدف اصلی 

هدف ویژه

 ۱۷

۱۶۹ تدوین ســند با مدیریت دفــتر یونســــکو در ایران 
با تشکیل 30 کارگـــروه تخصصــــــی در ایـــــــــران

رونمایی سند بیست،سی در تاریــــخ 
بیســـتم آذر سال ۱3۹۵ در ایــــــران

نظر مقام معظم رهبری

مــن از ایــن 2030 نخواهــم 
گذشــت و آن را تــا آخر دولت 
دوازدهم دنبال می کنم، ما باید 
نام آدم های که با دین و اخاق 
مردم بازی کردند افشــا کنیم

بــر خــاف ظاهــر برخــی از 
 ،2030 ســند  قســمت های 
دامــی حســاب شــده بــرای 
ملت های جهان است تا آنها 
را زیر سلطه بگیرند و فرهنگ 
و مذهب آنها را دگرگون کنند. 

میــان  تفــاوت  مبنی بــر  دولــت  ادعــای  برخــاف 
حــق شــرط و  حــق اعــام تحفــظ ، طبــق ادبیــات 
معــادل  عبــارت  دو  ایــن  بین المللــی،  حقوقــی 
معنــا   "Reserve" عنــوان  تحــت  و  بــوده  یکدیگــر 
می شــوند. دولــت نیــز در ابتــدای اعامیــه خــود از 
عبــارت "Reservation" اســتفاده کـــرده اســــــت. 

دکتر حسـن روحــانی 

آیت الله مکارم شیرازی

ســــوم خـرداد ۱3۹۶

برنامــه ی  ورودی  مدخــل  می تــوان  را   2030 ســند 
کشــورها  بــر  تســلط  بــرای  ملــل  ســازمان  جامــع 
دانســت. پایــدار  توســعه ی  موهــوم  بهانــه ی  بــه 

در حقیقــت ایــن برنامــه ی جهانــی اهدافــی مهم تــر از 
صــرف تغییر نظام آموزشــی در کشــور را دنبال می کند.

آموزش بهانه است!

اختاف در چیست؟

محتوای سند چیست؟

الزام آور نبودن سند؟!

یـــــــــک 
از چنــــد

میلینیــوم یــا اعامیــه ی هــزاره ی ســازمان ملل متحــد با هدف 
توســعه ی پایــدار، از مهم تریــن طرح هایــی اســت کــه توســط 
و  مـــــــــــــلت هــا  جهانی ســازی  منظــور  بــه  ملــل  ســازمان 
یکسان ســازی فرهنگ ها سال ها در دســتور کار قرار گرفته بود...

این سند را می توان یکی از موارد طراحی نظام 
استکباری و سلـــطه ی بین المللــــی دانست.

ایــن ســند تنهــا یکــی 
هــدف  هفـــــــــده  از 
میلینیــــوم  پــروژه ی 
اســـــــــت. جهانــــی 

اصــل ۱38 قانــون اساســی جمهــوری اســامی اعــام می  کند که 
مصوبات هیئــت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشــد. 
اصــل ۱۵3 قانــون اساســی : هر گونــه قرارداد که موجب ســلطه 
بیگانــه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شــئون 
کشــور شود، ممنوع اســت. اصل ۷۷ قانون اساســی: عهدنامه  ها 
و موافقت  نامه   هــای بین  المللــی بایــد به تصویب مجلس شــورای 
اســامی برســد. اصــل ۱2۵ قانــون اساســی می گویــد امضــای 
پیمان  هــای مربــوط بــه اتحادیه  هــای بین  المللی پــس از تصویب 
مجلس شورای اسامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است

مـغایـــر 
قانـــون

۱۵3

ســند 2030 بــا اصــول  زیر از قانون اساســی کشــور مغایــرت دارد:

۱38۷۷۱2۵

تعـــــــــــــارض و +
توجه: عــــــــــدم 

آرمــــــــان هــای 
انقاب اســامی

بــومـــی و 
هنگــی فر

اجـــرا در 
یــــران الزام سند درجلـسه ا

هیئت دولت یازدهم
اعــام نگـــــرانــی چند تــن از اعضای 
شـــــورای انقاب فرهنگی در جلسه

2۵ بهمن مــاه 2۵۹۵ شــــــهریور ۹۵

تاکید برابری جنسیتی 
در مقابــل عدالت آن

اضمحلــــال تدریجــی 
فرهنگ بومی کشور ها

اعام تمــــام اطاعات 
آموزش کشور به غرب

یکسان سازی فرهنگ 
دنیا با سبک زندگی غربی

های  نســخه  پیچیدن 
فرهنگی از نــوع غربی

تعــارض بــــــا نظــام 
آموزش و پرورش ایران

سلطه فرهنگی  تاثیر بر 
هویت ایرانی - اسامی

تعارض با برخی مفاهیم 
قرآنــی از جملــه جهــاد

مقابله با تربیت انسان 
انقابــی و حــــق جــو


