
  پس از چند ماه كش و قوس، ظاهراً سند 2030 با تصويب شوراي عالي 
انقالب فرهنگي از دستور كار دولت خارج شده است. بنا بر اخبار منتشر 
شده در جلسه روز گذشته شوراي عالي انقالب فرهنگي، همه اعضا به 
اتفاق س��ند تحول بنيادين آموزش و پرورش و ديگر اسناد باالدستي را 
محور اصلي برنامه ريزي هاي آموزشي اعالم و سند 2030 را »از دستور 
خارج« كردند. مقاومت و توجيهات اعضاي دولت در چند ماه گذش��ته 
راجع به 2030 حواش��ي زيادي به همراه داش��ت؛ از علماي حوزه هاي 
علميه گرفته تا مسئوالن رده هاي مختلف و صفحات فضاي مجازي، همه 

به انتقاد از اين سند پرداختند، اما دولت زير بار كنار زدن 2030 نمي رفت 
و حتي در اوج انتقادها سخنگوي دولت از اجراي اين سند حمايت كرد، 
اما در نهايت استدالل هاي رهبر انقالب و روشنگري هاي صورت گرفته 
دولت را وادار به عقب نش��يني كرد. البته بايد منتظر ماند و ديد دولت تا 
چه ميزان به مصوبه شوراي عالي پايبند بوده و لوازم و جوانب 2030 را از 
سيستم آموزشي كشورمان برخواهد چيد.  سند تهيه شده در يونسكو، 
ارگان سازمان ملل متحد، برنامه هاي آموزشي كشورمان را تحت الشعاع 
قرار مي داد. با وجود قانون اساس��ي، سند تحول بنيادين، سياست هاي 

كلي آموزش و پرورش ابالغ شده توسط رهبر انقالب و ساير قوانين الزم 
االجراي ديگر، دولت يازدهم به طور پنهاني اقدام به امضا و اجراي سندي 
كرد كه مشهور به سند آموزشي 2030 شد. سند 2030 يونسكو در سال 
2015 ميالدي با عنوان و پوشش سواد و افزايش كيفيت آموزش)سبك 
زندگي غربي(، با 17 ه��دف اصلي و 169 هدف ويژه در س��ازمان ملل 
به تصويب رس��يد و كش��ورهاي عضو ملزم به رعايت آن ش��دند. البته 
رئيس جمهور هم گفته است كه هر سندي مغاير با سند تحول آموزش و 

پرورش باشد بال اثر خواهد بود.| بقيه در همين صفحه 

اجراي سند 2030 متوقف شد
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»حيدر جليلوند« 
به كاروان شهداي مدافع حرم پيوست 
حيدر جليلوند به كاروان شهداي مدافع حرم پيوست. »شهيد 
حيدر جليلوند« كه چندي پيش براي دفاع از حريم اهل بيت 
عصمت و طهارت)ع( داوطلبانه راهي س��وريه شده بود، روز 
يك شنبه در 21 خرداد ماه 96 توسط تروريست هاي تكفيري 
به شهادت رسيد. به گزارش تس��نيم، شهيد جليلوند ساكن 
كرج بود و صبح دوشنبه 22 خرداد پيكر مطهرش براي انجام 
مقدمات مراسم وداع و تشييع و تدفين وارد معراج شهدا شد 
ومراسم وداع با پيكر مطهر اين شهيد مدافع حرم عصر ديروز در 
معراج شهدا برگزار شد. همسر، فرزند، مادر، برادران، خواهران، 
دوستان و همرزمان شهيد با حضور در اين مراسم براي آخرين 
بار با پيكر مطهر اين ش��هيد مدافع ح��رم وداع كردند. از اين 
شهيد بزرگوار دو فرزند دختر به يادگار مانده است.  مراسم وداع 
با پيكر اين شهيد بزرگوار همزمان با مراسم احياي شب قدر 
در مصالي امام رضا )ع( واقع در شهر فرديس برگزار مي شود.  
مراسم تش��ييع پيكر ش��هيد مدافع حرم حيدر جليلوند روز 
پنج شنبه 25 خردادماه از مقابل مسجد جامع المهدي )عج( 

واقع در فلكه چهارم فرديس برگزار خواهد شد. 
---------------------------------------------

ترزا مي  بابت »آشفتگي« در حزب 
محافظه كار عذر خواست

نخست وزير انگليس كه با حصول نتايج فاجعه بار در انتخابات 
پارلماني اخير خش��م محافظ��ه كاران را برانگيخته اس��ت، 
مسئوليت اين شكس��ت را پذيرفت تا با هرگونه توطئه عليه 
رهبري اش مقابله كرده باشد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
ترزا مي  در جلس��ه با اعضاي حزب محافظه كار گفت: »من 
خودم حزب را به اين آش��فتگي و به هم ريختگي كشاندم و 

خودم هم آن را بيرون مي برم.«
---------------------------------------------

رهبر مخالفان روسيه محكوم شد
آلكسي ناوالني رهبر مخالفان در روسيه به دليل نقض مكرر 
قانون برگزاري تجمع��ات به 30 روز حب��س اداري محكوم 
شده اس��ت. به گزارش خبرگزاري اينترفكس دادگاهي در 
مس��كو حكم خود را اواخر روز دوش��نبه اع��الم كرد. قاضي 
درخواس��ت هاي وكالي آقاي ناوالني براي لغو پرونده را رد 
كرد. ناوالني اوايل روز دوشنبه پيش از آنكه بتواند به تظاهرات 

ضدفساد بپيوندد در برابر خانه اش در مسكو بازداشت شد. 

پوتين: القاعده و بن الدن 
دست پرورده امريكا بودند

رئيس جمهور روس�يه در اظهاراتي تصريح کرد که  واشنگتن در حين جنگ افغانستان القاعده و بن الدن   جهان
را براي مبارزه با اتحاد جماهير شوروي پرورش داد اما بعدها کنترل اين گروه از 

دست امريكا خارج شد. 
»والديمير پوتين« رئيس جمهور روس��يه در مصاحبه با »اوليور استون« كارگردان 
امريكايي در فيلمي به ن��ام »مصاحبه هاي پوتين« گفت كه امريكا حاضر اس��ت از 
تروريست ها براي تضعيف اوضاع سياسي روسيه اس��تفاده كند.  وي اشاره كرد كه 
چطور س��ازمان هاي اطالعاتي امريكا در حين جنگ چچن از شبه نظاميان حمايت 
كردند. او گفت: »در آن زمان، ما به وضوح دريافتيم كه همتايان امريكايي ما، وقتي 
درباره حمايت خود از روسيه حرف مي زدند و ادعا مي كردند كه آمادگي دارند در زمينه 
مبارزه با تروريسم همكاري كنند، در واقع آنها از آن تروريست ها براي بي ثبات كردن 

اوضاع داخلي روسيه استفاده كردند.« 
پوتين در واكنش به اظهار نظر اس��تون در زمينه تالش هاي سازمان هاي اطالعاتي 
امريكا براي مهيا كردن كانون تنش ها در آس��ياي مركزي يا شمال قفقاز گفت: »آن 
ايده ها همچنان باقي است. متأسفانه امريكا از آن تحوالت حمايت كرد. جنگ سرد، 
مدت ها پيش در تاريخ ناپديد شد. ما روابط شفاف خوبي با جهان، با اروپا و با امريكا 
داريم. به طور قطع، ما اميد به حمايت داشتيم اما در عوض شاهد آن بوديم كه چطور 
سرويس هاي اطالعاتي امريكا از تروريست ها حمايت كردند.«  پوتين در ادامه افزود 
كه سرويس هاي اطالعاتي امريكا بدون توجه به اعتراضات مسكو، از شبه نظاميان در 

منطقه قفقاز شمالي روسيه حمايت كردند. 
پوتين تصريح كرد كه در آن زمان به »جورج بوش« رئيس جمهور وقت امريكا درباره 
شواهدي كه در خصوص حمايت سازمان هاي اطالعاتي امريكا از شبه نظاميان قفقاز در 
اختيار داشته اند، اطالع رساني كردند. بعد از آن مسكو نامه اي از سيا دريافت كرد كه در 
آن نوشته شده بود »همكاران ما حق دارند كه روابط خود را با تمام نمايندگان مخالفان 
حفظ كنند و به اين كار ادامه مي دهند.«  برنامه مصاحبه هاي پوتين يك مستند چهار 
قسمتي است كه قرار است براي چهار شب پياپي در امريكا بين شب هاي 12 ژوئن تا 

15 ژوئن پخش شود و در روسيه نيز از شبكه يك اين كشور پخش مي شود. 
در مصاحبه هايي كه بين ژوئيه 2015 و فوريه 2017 انجام ش��د، پوتين درخصوص 
مواضع خود درباره روابط امريكا و روس��يه، سياس��ت ناتو در اروپا و استقرار سامانه 
دفاع موش��كي امريكا و همچنين اتهامات مرب��وط به مداخله مس��كو در انتخابات 
رياست جمهوري 2016 امريكا صحبت كرده است.  پوتين همچنين درباره بحران هاي 
سوريه و اوكراين و روابط با جرج بوش، باراك اوباما، دونالد ترامپ و هيالري كلينتون 
و موضع خود درباره ادوارد اسنودن پيمانكار سابق آژانس امنيت ملي امريكا صحبت 
كرده است و به سؤاالتي درباره سياست داخلي، مسيرش به سمت رياست جمهوري 
و دوره هاي رياست جمهوري پاسخ داده است.  پوتين همچنين تصريح كرد: »امريكا 
القاعده و بن الدن را پرورش داد تا در حين جنگ افغانستان با اتحاد جماهير شوروي 

مبارزه كنند، اما اين گروه از كنترل آنها خارج شد.« 

همي�ن  از  ادام�ه  صفحه  گزارش
اين اس��ناد با اهدافي خاص به تصويب رسيده و 
سازمان يونسكو مس��ئول اجرا و پيگيري اجراي 
آن در كشورهاي عضو شده است. اگرچه اين سند 
داراي بخش هايي از جمله برخ��ورداري همگان 
از سيستم نظام آموزشي است اما در بخش هايي 
داراي برنامه هايي اس��ت كه با فرهن��گ و رفتار 
ايرانيان داراي مغايرت بسياري است. موضوعاتي 
كه به راحتي مي توان��د پروژه نف��وذ را اجرايي و 
با ايجاد تعارض در جامعه مش��كالت بسياري را 
براي مردم و نظام ايجاد كند.  در موضوع آموزشي 
اين سند آورده شده است كه همگان بايد 9 سال 
حداقل تحصيل كرده و نابرابري آموزشي برداشته 
ش��ود. همچنين آموزش ها باي��د دو زبانه يا چند 
زبانه باشد. موضوعاتي كه اگرچه در نگاه سطحي 
مناس��ب به نظر مي رس��ند ام��ا داراي تعارضات 
بس��ياري با فرهنگ كشور ما هس��تند. عالوه بر 
اين موارد در اين سند به موضوعات ديگري مانند 
اشتغال و توسعه مهارت ها، آموزش هاي اجتماعي، 
شهروندي و آموزش عالي اشاره شده است مواردي 
كه در جزئيات با روح حاكم بر نظام آموزشي كشور 

ما منافات جدي دارد. 
 تصويب و اجراي پنهاني

براساس س��ند 2030 كش��ورهاي عضو ملزم به 
رعايت و اجراي دقيق 17 س��ر فصل اعالم ش��ده 
هستند و اين سازمان بر حسن اجراي آن نظارت 
مي كند. در كشور ما نيز مسئوالن اجرايي در اواخر 
آذرماه گذشته سند 2030 را امضا و خود را ملزم 
به اجراي اين سند كردند. براين اساس ايران هم با 
امضاي اين سند متعهد شده بود كه اهداف ميان 
مدت و بلند مدت آموزشي خود را براساس همين 
سند تنظيم و اجرا كند.  تصويب اين سند از سوي 
مسئوالن كشور بدون سر و صدا انجام شده و اجراي 
آن در دستور كار قرار گرفت؛ موضوعي كه بارها در 
ماه هاي گذشته اعتراض جسته و گريخته اي به آن 
وارد شد. نانوشته نبايد گذاشت كه مطابق قانون 
اساسي كشورمان اين سند بايستي پيش از امضاي 
نهايي توسط دولت به تصويب مجلس مي رسيده 
اس��ت، كه دولت از اين اقدام خ��ودداري كرده و 

هيچ يك از نهادهاي رسمي كش��ور را در امضاي 
2030 دخيل نكرده و به ط��ور يكجانبه اقدام به 
امضا و اج��راي آن كرد.  آش اج��راي پنهاني اين 
سند به قدري شور شد كه وزير علوم پس از افشاي 
موارد شرم آور 2030 قس��م ياد كرد سند را امضا 
نكرده است ! وزير آموزش و پرورش هم از زير بار 
پذيرفتن موارد خجالت آور 2030 شانه خالي كرد 
و منكر امضاي آن شد. همه اين موارد در حالي بود 
كه تصوير ابالغ مع��اون اول رئيس جمهور، آقاي 
جهانگيري به نهادهاي ذي مسئول دولتي براي 
اجراي سند 2030 دست به دست در شبكه هاي 
اجتماعي مي چرخيد، يعني هيئت دولت س��ند 
2030 را پس از پذيرش در يونس��كو، به تصويب 
خود هم رسانده بود و آن را براي اجرا به نهادهاي 

دولتي ابالغ كرده بود. 
 موضع صريح رهبر انقالب

با باال گرفتن انتقادات نسبت به اين سند و اصرار 
دولت به اجراي اين سند خفت بار، رهبر انقالب با 

سخناني صريح به اين موضوع ورود كردند. 
رهبر معظم انقالب در ديدار معلمان و فرهنگيان به 
مناسبت هفته معلم پذيرش و اجراي سند 2030 

در كشورمان را اقدامي اشتباه توصيف كردند. 
رهبر انقالب اسالمي با انتقاد شديد از اين موضوع 
گفتند: اين سند و امثال آن، مواردي نيستند كه 
جمهوري اسالمي ايران تسليم آنها شود، و امضاي 
اين سند و اجراي بي س��ر و صداي آن قطعاً مجاز 
نيست و به دستگاه هاي مس��ئول نيز اعالم شده 
است.  حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: به 
چه مناسبت يك مجموعه به اصطالح بين المللي 
كه تحت نفوذ قدرت هاي ب��زرگ نيز قرار دارد، به 
خود حق مي دهد كه براي ملت هاي��ي با تاريخ و 

فرهنگ و تمدن گوناگون، تكليف معين كند. 
ايش��ان با تأكيد بر اينكه اصل اين كار غلط است، 
خاطرنش��ان كردن��د: اگ��ر چنانچه ب��ا اصل كار 
نمي توانيد مخالفت كنيد، صراحت��اً اعالم كنيد 
كه جمهوري اس��المي ايران در زمينه آموزش و 

پرورش، داراي اسناد باالدستي است و احتياجي 
به اين سند ندارد.  رهبر انقالب اسالمي با گاليه از 
شوراي عالي انقالب فرهنگي گفتند: اين شورا بايد 
مراقبت مي كرد و نبايد اجازه مي داد كه كار تا جايي 
پيش برود كه اكنون ما مجبور به جلوگيري از آن 
ش��ويم.  حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: 
اينج��ا جمهوري اس��المي ايران اس��ت و در اين 
كشور مبنا اسالم و قرآن است. اينجا جايي نيست 
كه س��بك زندگي معيوب و ويرانگر و فاسد غربي 
بتواند اعمال نفوذ كند. در نظام جمهوري اسالمي 

پذيرش چنين سندي، معنا ندارد. 
با وجود اين صحبت هاي صريح، دولت اما همچنان 
بر نظر اولي خود مبني بر بي اشكال بودن 2030 
پافشاري مي كرد تا اينكه رهبر انقالب مجدد و در 
ديدار دانشجويان نس��بت به اين موضوع واكنش 
نشان دادند.  رهبر انقالب فرمودند: برخي مي گويند 
ما در اين خصوص تحفظ داده ايم و گفته ايم فالن 
بخش آن را قبول نداريم، در حالي كه حتي اگر هيچ 
مورد واضِح خالف اسالم در آن وجود نداشت، باز 
هم نظام آموزشي نبايد در بيرون از كشور نوشته 
شود، حال آنكه موارد خالف اسالم نيز در آن سند 
وجود دارد و برداشت افرادي كه خيال مي كنند، 
ما در اين موضوع گزارش هاي درستي نگرفته ايم، 

برداشت درستي نيست. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: اينجا ايران 
و جمهوري اسالمي است و اين ملت، ملت بزرگي 
است، چرا بايد چند نفر در يونسكو يا سازمان ملل، 

نظام آموزشي ما را بنويسند؟
 اق�دام ديرهنگام ش�وراي عال�ي انقالب 

فرهنگي
رهبر انقالب بارها بر عملكرد منفعالنه ش��وراي 
عالي انقالب فرهنگي خ��رده گرفته اند. راجع به 
س��ند 2030 هم ايشان از ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي انتقاد جدي كردند. اگرچه دير ولي اين 
شورا باالخره ديروز اقدام به حذف سند 2030 از 
نظام آموزشي كشور كرد.  در همين زمينه عضو 

ش��وراي عالي انقالب فرهنگي گفت: در جلس��ه 
ديروز مصوب شد كه سند تحول بنيادين آموزش 
و پرورش در دستور كار مسئوالن آموزشي كشور 
قرار بگيرد.  مهدي گلش��ني درباره جلسه ديروز 
شوراي عالي انقالب فرهنگي به خبرگزاري تسنيم 
گفت: قرار ش��د س��ند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش در دس��تور كار مسئوالن آموزشي كشور 
قرار بگيرد و اعضا وارد بحث تفصيلي درباره سند 
2030 نش��دند.  محمدمهدي زاهدي ديگر عضو 
شوراي عالي انقالب فرهنگي و رئيس كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي نيز در 
درباره جزئيات جلسه ديروز شوراي عالي انقالب 
فرهنگي گفت: بررسي سند 2030 در دستور كار 
ديروز شورا قرار گرفت.  وي افزود جمع بندي نهايي 
جلسه اين ش��د كه مالك حركت نظام آموزشي 
كشور، س��ند تحول بنيادين و نقشه جامع علمي 
كشور باش��د.  زاهدي در پاس��خ به اين سؤال كه 
يعني ديگر سند 2030 اجرايي نخواهد شد، گفت: 
وقتي مالك حركت، اس��ناد باالدستي آموزشي 
كشور قرار بگيرد، به اين معني است كه چيزي به 

نام سند 2030 اجرايي نخواهد شد. 
جمش��يد جعفرپور، عضو ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگ��ي و رئيس كميس��يون فرهنگي مجلس 
شوراي اسالمي نيز با اشاره به جلسه عصر ديروز 
ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي، گف��ت: پس از 
صحبت هايي كه در جلسه گذش��ته درباره سند 
2030 انجام ش��ده بود، تع��دادي از اعضا در اين  
باره به اظهارنظر پرداختند.  وي ادامه داد: با توجه 
به مواضع رهبر انقالب، اعضاي ش��ورا به اتفاق و 
با مجموع آرا تصويب كردند ك��ه مبناي كارهاي 
آموزشي در كشور س��ند تحول بنيادين آموزش 

و پرورش باشد. 
عزت اهلل ضرغامي از ديگر اعضاي ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي هم در اين رابطه در كانال تلگرامي 
خود نوشته است: همه اعضاي شوراي عالي انقالب 
فرهنگي به اتفاق به از دستور خارج شدن 2030 
رأي مثبت داده اند. س��ند تحول بنيادين آموزش 
و پرورش و ديگر اس��ناد باالدس��تي محور اصلي 
برنامه ريزي هاي ملي خواهد بود. قوت اس��تدالل 

رهبري در اين موضوع فوق العاده بود. 
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   جامعه

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار شنبه 24 خرداد 1396   -    19 رمضان 1438

سال نوزدهم- شماره 5113 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

رويكرد همه يا هيچ مخالفان ترامپ
تهران  و مسكو را همداستان مي کند

تحريم هاي روسیه
به تحريم هاي ايران

ضمیمه شد 

15

  سناي امريكا در اقدامي معنا دار، تحريم هاي روسيه 
را هم به اليحه تحريم هاي ايران ضميمه کرد. به اين 
ترتيب، س�ناي امريكا اواخر اين هفته به يك اليحه 
رأي خواهد داد که در آن هم تحريم هاي ايران وجود 
دارد و هم تحريم هاي روسيه؛ اقدامي که کار دونالد 

ترامپ رئيس جمهور امريكا را سخت مي کند

80  نماينده به رئيس جمهور نامه  نوشتند

کوتاهي در ساماندهي  مؤسسات  
غیرمجاز   يعني بحران سازي!

4

  جناب آق�اي دکترروحان�ي! جنابعال�ي رئيس 
شوراي امنيت ملي کشور هس�تيد، ما نمايندگان 
امضا  کننده به عنوان خادمين مردم تأکيد مي کنيم 
اگر سريعاً به موضوع رسيدگي نشود اين مسئله به 

يك بحران ملي تبديل خواهد شد

ضربت خ�وردن موالي متقيان عل�ي )ع( را تس�ليت مي گوييم

  رئي�س کارگروه نخب�گان ش�وراي عال�ي انقالب 
فرهنگ�ي اي�ران: آمار رس�مي از مهاج�رت نخبگان 
در دولت روحاني 16 درصد رش�د داش�ته است. آمار 
مهاجرت نخبگان در سال 1394-1393 رقمي نزديك 
به 10 هزار نفر بوده اما در سال 95 به 11 هزار و 300 نفر 

رسيده است| صفحه 3

بر اساس مصوبه ديروز شوراي عالي انقالب فرهنگي

اجراي سند 2030 متوقف شد
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