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 شمس الدين امانتی

  ٢٠١٧ اپريل ٢٠
  

 يونسکو با٢٠٣٠تضاد سند آموزش
  »آموزش و پرورش سند تحول بنيادين«

  

   کشور جھان حضور داشتند وزرای آموزش١۶٠ کننده از  شرکت١۶٠٠ که بيش از جلسه ایدر تايلند و در ١٩٩٠ سال

 ۶ و پرورش ھمفکری کنند سپس توافق کردند تا  و پرورش کشورھای مختلف جمع شدند تا در رابطه با پيشرفت آموزش

 . ، در نظر گرفتند٢٠٠٠ای را تا سال  ساله١٠ھدف دنبال شود و برنامه 

تعھد کردند دستور کار جھانی متحد  ملل ۀرتب  در اجالس عالی٢٠١۵مبر ، در سپت متحدرھبران کشورھای عضو ملل

براين  ی کنند،ئ اجرا٢٠١۶ سال جنوریھای کالن خود در سطح ملی از اول   را در سياستگذاری٢٠٣٠توسعۀ پايدار 

برابر و فراگير برای ھمه با  العمر باکيفيت،  موضوع آموزش و يادگيری مادام«اساس در بخش اھداف آموزشی 

وليت تدوين سند ملی ؤکه ايران نيز متعھد به اجرای آن است و به ھمين دليل واگذاری مس» .حوريت يونسکو تعيين شدم

  . ت وزيران به وزارت آموزش و پرورش رژيم اسالمی سپرده شدأ ھيۀيونسکو، بر اساس مصوب٢٠٣٠

 ]قوس [ آذر٢٠ ايران، در روز شنبه يونسکو در٢٠٣٠ آموزش ۀ مشورتی در زمينۀرتب  عالیاجالس«به گزارش ايسنا، 

 ٣٠در ھمين زمينه تعداد » .ی شدئرونما٢٠٣٠، توسط کميسيون ملی يونسکو برگزار و از سند ملی آموزش ١٣٩۵

  ، را به٢٠٣٠وليت تھيه سند ملی آموزش ؤکارگروه ملی نيز در ايران تشکيل شد تا مطابق با شرح وظايف خود مس

  .عھده گيرند

برابری و فراگير بودن، دسترسی برابر، عادالنه و «، عبارتند از ٢٠٣٠ سند آموزش ۀ در برنامھای کليدی مؤلفه

اما برابری جنسيتی قيد شده در اين سند، مورد » .باکيفيت، يادگيری مادام العمر، کيفيت آموزش و برابری جنسيتی

  .مخالفت شخص خامنه ای و سياست مداران رژيم اسالمی است

ما اھميت برابری جنسيتی در دستيابی «، در رابطه با برابری جنسيتی آمده است ٢٠٣٠د آموزشی در چارچوب عمل سن

ريزی و  ھا، برنامه شناسيم و به ھمين دليل تعھد خود را به حمايت از سياست به حق آموزش برای ھمه را به رسميت می

 درسی آموزش معلمان و از ۀر برنامسازی مسائل مربوط به جنسيت د  ھای آموزشی حساس به جنسيت، جريان محيط

  ».کنيم  محور در مدارس را اعالم می  بين بردن تبعيض و خشونت جنسيت

تفکيک « ، در تضاد آشکار با اصل٢٠٣٠به رسميت شناختن برابری جنسيتی و عمل به اجرای آن در سند آموزش 

است که » آموزش و پرورش رژيم اسالمیسندتحول بنيادين«در مدارس و مراکز آموزشی قيد شده در »برمبنای جنسيت
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ھای ارزشی نظام   ازگزاره١۶از ھمان آغاز بر سر کار آمدن رژيم اسالمی با زور اسلحه به قانون تبديل شد که در بند 

ھای فردی،  عدالت تربيتی در ابعاد کمی، ھمگانی و الزامی و عدالت کيفی با رعايت تفاوت«تعليم و تربيت آمده است 

 است و فراھم آوردن الزامات نھادينه سازی فرھنگ ايمانی و عفاف و پوشش ءی و جنسيتی قابل اجرائرافيافرھنگی، جغ

  » .ضروری و الزامی است)پسران و دختران( ّو رعايت احکام محرميت در محيط و رعايت اقتضائات ھويت جنسيتی

يونسکو، با واکنش رژيم اسالمی و  ٢٠٣٠در سند آموزش» از بين بردن تبعيض و خشونت جنسيتی«به ھمين دليل قيد

 کيھان ۀ، در روزنام١٣٩۵ ]جدی[دی١٢در تأريخ  »دکتر محمدحسين محترم«رو شد به گونه ای کهه ن آنھا روبامبلغ

 آموزشی کشور -  علمی ۀی و موجب نگرانی جامعئ در ايران رونما٢٠٣٠ گذشته سند ملی آموزش ۀدر دو ھفت«نوشت 

ً، قطعا اھداف ٢٠٣٠بودن برابر جنسيتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند آموزشی شد که با توجه به محور 

  ».کند نفوذی دارد و آسيب جدی متوجه نظام تعليم و تربيت می

، تشريح کرد که ١٣٩۵ ]جدی[ دی٢٨، در روز سه شنبه حوزه و دانشگاهی دانشگاه فرھنگيان در سايت ئبسيج دانشجو

  » يونسکو، مبنای سند ملی آموزش کشور شد؟٢٠٣٠چگونه سند نفوذ «

مدارس دختر و ما بحث جداسازی « جامع علمی رژيم، به خبرگزاری فارس گفت ۀدبير ستاد نقش»منصور کبگانيان«

کنند که در مغايرت با اصول بنيادين ما  يونسکو، برابری جنسيتی را مطرح می٢٠٣٠پسر را داريم، ولی آنھا در سند 

  » .است

 مذھبی رژيم حاکم بر ايران و سخنان اخيرخامنه ای در ديدار با مداحان در روز يکشنبه -با توجه به ماھيت ارتجاعی 

، در رابطه با برابری جنسيتی، گفت ٢٠٣٠ن سند آموزشی ا ضمنی او با اظھارات منتقديدئ و تأ١٣٩۵ ]حوت[ اسفند٢٩

ھای خدادادی و پرورش آنھا، امروز انديشمندان غربی و افرادی که مسائلی ھمچون  عدالت يعنی شناخت ظرفيت«

اميدواريم منظور کسانی که کردند، از کار خود به دليل مفاسد ناشی از آن پشيمان ھستند،  برابری جنسيتی را دنبال می

  ».کنند، ھمان مفھوم نادرست غربی نباشد در داخل کشور، چنين مباحثی را مطرح می

 عرصه ھا زنگ خطر و ۀدر ھم »تفکيک بر مبنای جنسيت«پا فشاری و شاخ و شانه کشيدن خامنه ای در رابطه با

يونسکو، در رابطه با ٢٠٣٠ان سند آموزشی و جوابی است به تھيه کنندگ» کار گروه ملی«ولينؤھشداری است به مس

  ».برابری جنسيتی در دستيابی به حق آموزش برای ھمه«

 و عملکرد یاينکه چگونه اين تضاد حل و فصل خواھد شد بحث معتبری است، اما با توجه به پايگاه طبقاتی رژيم اسالم

الينفک از باور ھای بنيادين رژيم اسالمی و  عرصه ھا جزئی ۀدر ھم» تفکيک برمبنای جنسيت« آنھا اعتقاد به ۀروزان

  . مانده از خمينی و وارث او خامنه ای استیجاه يادگار ارتجاعی ب

تحقق اصل برابری جنسيتی و دستيابی به حق آموزش برای ھمه، نه تنھا در مدارس و مراکز آموزشی بلکه دستيابی و 

 رژيم اسالمی، تا سرنگونی طۀندگی مردم ايران تحت سل زۀ برابری جنسيتی در ساير عرصه ھای روز مرۀتثبيت پديد

انقالبی آن ممکن نخواھد شد، امری که وظيفه و رسالت آن برعھدە کارگران آگاه و اکثريت مردم به ستوە آمدە از 

  ١٣٩۶ ]حمل[فروردين١۴  . حاکميت مذھبی رژيم اسالمی است

 

 

 


