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وز انتخابات تمهیدات ترافیکی پلیس در ر
رئی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی ناج��ا تمهیدات این 

پلیس در روز برگزاری انتخابات را تشریح کرد.
سردار تقی مهری گفت: طرح های ترافیکی ویژه انتخابات 
به استان ها ابالغ شده و امیدواریم با این طرح ها همه با امنیت 

و آرامش کامل در انتخابات ش��رکت کنند، در راستای همین 
طرح ها پلیس راهور نیز وطایفی را برعهده دارد. وی ادامه داد: 
یکی از وظایف پلیس روانسازی ترافیک در محدوده شعب اخذ 
رای و صندوق ها اس��ت گفت: در همین راستا ماموران پلیس 

اقدام به روانس��ازی ترافیک در این محدوده خواهند کرد و از 
شهروندان نیز می خواهیم با ماموران پلیس همکاری کنند.

به گفته وی حضور ماموران پلیس راهور در معابر تا پایان 
ساعات اخذ رای ادامه خواهد داشت.

آنچه مسلم است اجرایی شدن 
این سند در جمهوری اسالمی 

نه به جهت شکلی و نه به 
جهت محتوایی قابل پذیرش 
نیست و همگان به خصوص 

 دستگاه های سیاستگذار
 و نظارتی در امر فرهنگ

باید با رصد و بررسی مستمر 
تحوالت فرهنگی نسبت به 
اینگونه تحرکات برخوردی 

هوشیارتر داشته باشد

آیا قبل از تصادف از تلفن همراه استفاده کرده اید؟
وس��یله ای طراحی شده اس��ت که نشان می دهد آیا 

قبل از تصادف از تلفن همراه استفاده کرده اید یا نه.
براس��اس گزارش دیلی میل، این وسیله می تواند به 
کارشناس��ان در بررس��ی صحنه تصادف کمک بسیاری 
کند. نام س��امانه جدید textalyzer است و روند تولید 

شدن آن 9 ماه دیگر به طول خواهد انجامید.
این ش��رکت مدعی اس��ت این وس��یله برای کاربرد 
در صحنه تصادفات و نه دسترس��ی به اطالعات شخصی 
طراحی ش��ده اس��ت اما به احتمال بس��یار زی��اد برای 
جلوگی��ری از سوءاس��تفاده پلیس از این وس��یله برای 
دسترس��ی به اطالعات خصوصی افراد مجوز استفاده در 

این کشور نخواهد گرفت.
به گفته سازندگان دسترسی به اطالعات بیشتر از طریق 
این سیستم جهت استفاده کارشناسان پلیس به مجوز قانونی 
نیاز خواهد داشت. این فناوری قادر است مشخص کند که آیا 

فرد روی تلفن همراه خود کلیک کرده یا خیر.
طراحان این وس��یله امیدوارند این فناوری به عنوان 
مانعی ب��رای جلوگیری از تصادف��ات و همچنین ابزاری 

کارآمد برای ارتقای بررسی صحنه های تصادف شود.

نتایج کارشناسی ارشد خرداد اعالم می شود
مشاور عالی رئیس س��ازمان سنجش آموزش گفت: 
برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد تعداد ۸۷۸ هزار 
و ۲۵۳ داوطل��ب ثبت نام کردند ک��ه از این تعداد ۴۳۰ 
ه��زار و ۴9۱ نف��ر زن و ۴۴۷ هزار و ۸۶۲ نفر مرد بودند 
که این آمار نس��بت به سال 9۵، تعداد ۱۱۶ هزار و 9۸۰ 

نفر افزایش نشان داد.
حسین توکلی بیان داشت: آزمون ورودی دوره های 
کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی برای پذیرش دانشجو 
در ۱۳۲ کدرش��ته امتحان��ی در ۶ گ��روه آزمایش��ی در 

روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه 9۶ برگزار شد.
وی با اش��اره به اعالم نتای��ج اولیه این آزمون گفت: 
نتای��ج اولی��ه کنکور کارشناس��ی ارش��د دانش��گاه ها و 
موسس��ات آموزش عالی از جمله دانش��گاه آزاد اسالمی 
نیم��ه دوم خردادماه همزمان با کلی��د نهایی به صورت 

کارنامه منتشر می شود.
توکلی افزود: از تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب این 
آزمون تعداد ۷۱ هزار و ۷۲۵ داوطلب عالقمندی خود را 
به شرکت در آزمون کدرشته امتحانی دوم اعالم کردند.

جلوگیری از سرطان معده با مصرف گوجه فرنگی
نتایج آخرین تحقیقات دانشمندان نشان داده است، 
عص��اره گوجه فرنگی می تواند به عنوان یک مانع قوی از 

ابتالی افراد به سرطان معده جلوگیری کند.
براس��اس پژوهش های صورت گرفته، محققان مرکز 
تحقیق��ات آنکولوژی مرکوگلیانو ایتالی��ا دریافتند مصرف 
روزانه گوجه فرنگی می تواند افراد را از خطر ابتال به سرطان 
معده و در ش��رایط پیچیده تر از بدخیم ش��دن سلول های 

سرطانی و التهابات ناشی از آن در امان نگه دارد.
به گفت��ه دانیال بارونریال سرپرس��ت تی��م تحقیق، 
نمی  توان گفت ضد س��رطان ب��ودن گوجه فرنگی تنها به 
دلیل وجود رنگدانه قرمز آن است، گرچه بررسی ها نشان 
داده اس��ت، مصرف مقادیر زی��اد لیکوپن موجب کاهش 
حمالت قلبی و سرطان های پروستات، پستان، ریه، معده، 
لوزالمعده، روده و دهان می  شود؛ اما به طور کل خود گوجه 
فرنگی مانع ابتال به بیماری سرطان معده شده و با مصرف 

روزانه آن می توان از این سرطان شایع دوری کرد. 
سرطان معده چهارمین سرطان شایع در دنیاست و 
با علل ژنتیکی، عادات تغذیه نظیر مصرف غذاهای دودی 

و شور مرتبط است.

ین ورودی کاخ گلستان بازگشایی اصلی تر
مدیر مجموعه تاریخی - فرهنگی کاخ گلستان از بازگشایی 

مسیر اصلی  و قدیمی ورود به کاخ گلستان خبر داد.
مسعود نصرتی اظهار داشت: با توجه به درخواست و 
استقبال مردم برای بازگشایی ورودی قدیم کاخ گلستان 
ک��ه مع��روف ب��ه ورودی دوران قاجاری اس��ت، درصدد 
هس��تیم تا در سال 9۶ این مس��یر را بر روی مردم پس 
از س��ال ها بازگش��ایی کنیم. وی ادامه داد: مسیر و "در" 
اولیه و قدیمی کاخ گلستان ویژگی های خاصی دارد، مثاًل 
معماری منحصربه فردی دارد و همچنین ورودی اصلی و 
قدیمی کاخ گلس��تان در دوران قاجار به حس��اب می آید 
و اصاًل ورودی کنونی که مربوط به دوران پهلوی اس��ت، 

قابل مقایسه با ورودی قدیمی این کاخ نیست.
نصرتی با بیان اینکه مس��یر قدیمی کاخ گلستان در 
مجاورت ش��مس العماره و س��اختمان و سردر باب عالی 
است، بیان داشت: البته باید کارهای مرمت و ساماندهی 

محوطه قدیمی به همراه معرفی آن صورت پذیرد.
مدیر مجموعه تاریخی - فرهنگی کاخ گلستان افزود: در 
این زمینه نشست های با شهرداری داشتیم و آنها نیز بسیار 

مصمم هستند تا برای بازگشایی ورودی قدیم کمک کنند.

 ۹۲ درصد از ثبت نام کنندگان انتخابات
شوراهای شهر تایید صالحیت شدند

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ش��وراهای 
کل کش��ور از تایی��د صالحی��ت 9۲ درص��د از ثبت نام 

کنندگان انتخابات شوراهای شهر خبر داد.
محم��د محمودی شاه نش��ین اظهار ک��رد: بیش از 
9۲ درص��د از ۲۸۶ هزار و ۳۸۵ نف��ری که در انتخابات 
شوراهای اس��المی ثبت نام کرده بودند، تایید صالحیت 
شدند. وی افزود: از کل افرادی که در انتخابات شوراهای 
کش��ور در سراس��ر ایران ثبت نام کرده بودند، ۲۶۵ هزار 
و ۴۲۰ نف��ر تایی��د صالحی��ت و ۶ ه��زار و ۲9۲ نفر رد 
صالحیت ش��دند. همچنین ۱۴ ه��زار و ۶۷۳ نفر هم از 

عرصه رقابت ها انصراف دادند.
ب��ه گفته وی بیش از 9۴ درصد از ثبت نام کنندگان 
روس��تایی و بی��ش از ۸۴ درص��د از ثبت نام کنن��دگان 

شهری، در انتخابات شوراها تایید صالحیت شدند.

آمادگی مرزبانان برای برخورد باهرگونه ناامنی 
در آستانه انتخابات

فرمان��ده مرزبانی ناجا با اظه��ار امیدواری برگزاری 
انتخابات پر ش��وری گفت: مرزبانان سراس��ر کش��ور با 
آمادگ��ی کامل، ب��ا هرگونه نا امنی به ویژه در آس��تانه 

انتخابات برخورد خواهند کرد.
س��ردار قاس��م رضایی به اتفاق هیاتی در راس��تای 
ارزیاب��ی آمادگ��ی عملیاتی و اطالعات��ی مرزبانان و نیز 
بازدید و پایش سراسری مرزهای سیستان و بلوچستان، 
به این اس��تان س��فر کرد. وی پس از ای��ن بازدید، در 
نشست با فرماندهان هنگ ها و یگان های تکاور با تاکید 
بر آمادگی کامل مرزبانان و اشراف اطالعاتی و عملیاتی 
بر مرزهای میهن اس��المی در آس��تانه انتخابات، افزود: 
مرزبانان سراس��ر کش��ور با آمادگی کام��ل با هرگونه نا 
امنی به ویژه در آستانه انتخابات برخورد خواهند کرد.

رضایی گفت: خوشبختانه شاهد ارتقای آمادگی رزمی 
و اشرافیت اطالعاتی مرزبانان استان بودیم که پیام سنگینی 
را برای گروه های تروریس��تی منطقه در ب��ردارد و به آنان 
هشدار می دهد که مرزبانان ما با هوشیاری کامل از مرزهای 

مقدس جمهوری اسالمی ایران حراست می کنند.

جان باختن ۴ نفر بر اثر آتش سوزی مینی بوس 
در بزرگراه آیت الله سعیدی

سخنگوی س��ازمان آتش نش��انی تهران گفت: بر اثر 
حریق یک دستگاه مینی بوس ۴ نفر جان باختند.

کاظم هاش��م آبادی اظهار کرد: س��اعت ۷:۲۰ صبح 
دیروز آتش س��وزی یک دس��تگاه مینی بوس در بزرگراه 
آیت اهلل س��عیدی به سامانه ۱۲۵ اعالم شد که به سرعت 
آتش نش��انان چهار ایستگاه آتش نش��انی به محل حادثه 
اعزام شدند.وی ادامه داد: اطالعات اولیه اعالم شده حاکی 
از آن بود که هیچ محبوسی داخل مینی بوس نیست اما با 
حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد که چهار 
نفر در میان ش��عله های آتش داخ��ل مینی بوس گرفتار 

شده اند که به سرعت آتش نشانان حریق را اطفا کردند.
وی تصریح کرد: پس از اطفای حریق، آتش نشانان 
با جسد بی جان چهار نفر از سرنشینان مینی بوس )سه 
مرد و یک زن( مواجه ش��دند همچنین این مینی بوس 

اداری و در حال انتقال کارمندان به محل کار بود.

کشف 150 تن برنج قاچاق در شهرستان عسلویه
فرمانده شهرستان عس��لویه از توقیف پنج دستگاه 
کامیون کش��نده حامل ۱۵۰ ت��ن برنج قاچاق به ارزش 

۱۰ میلیارد ریال خبر داد
س��رهنگ سهام صالحی بیان داشت: ماموران ایستگاه 
بازرسی شهید مصطفی خمینی)ره(، حین کنترل خودروهای 
عبوری در محور بندرعباس به بوشهر به پنج دستگاه کامیون 
کشنده مظنون شده و آنها را متوقف کردند. وی افزود: پس 
از توقیف و بازرس��ی از کامیون ها ۱۵۰ تن برنج خارجی در 

مارک های مختلف شناسایی و کشف شد. 

کلید قالبی
آق��ای روحانی با ش��عار تدبیر و امی��د و با کلید 
وارد کارزار انتخابات ش��د که نتیجه اش مصیب پشت 
مصیبت برای کش��ور بود. تدبیر و امی��د دولت آقای 
روحان��ی تعطیلی کارخانه ها و بی��کاری کارگران بود. 
کلی��د آقای روحانی هم که ق��رار بود قفل  های گرانی 
و ت��ورم را باز کن��د قالبی بود. همین آق��ای روحانی 
چهار س��ال پیش از کیفیت و قیمت خودروهای مثال 
تولید داخل انتقاد می کرد اما در دولت ایش��ان عالوه 
بر افزایش قیمت، شاهد کاهش کیفیت خودروها هم 
بودیم تازه دولت برای خرید این آشغال ها وام هم داد.
قلی زاده

از پاک کن گرفته تا...
اقتص��اد ایران بای��د از خام فروش��ی نجات پیدا 
کن��د. اقتصاد ایران بای��د از قاچ��اق و داللی نجات 
پی��دا کند. اقتصاد ایران باید از واردات اجناس��ی که 
در داخ��ل توان تولید آن را داری��م نجات پیدا کند. 
ب��ه عنوان مثال اگر آنان��اس نداریم باید تولید کنیم 
ن��ه واردات. اگر کاالیی نداریم چ��را وارد می کنیم؟ 
چرا به فکر ساخت نیس��تیم؟ امروز همین سیاست 
غلط باعث ش��ده همه چیز را وارد کنیم از پاک کن 
گرفته تا خ��ودرو و هواپیما. یعنی در هیچ حوزه ای 

نمی  خواهیم خودکفا شویم؟
وحیدی

هنری ندیدیم
آق��ای روحانی و تیم دولت ایش��ان در این چهار 
س��ال هر هنری داش��تند ارائه دادن��د و البته ما که 
هن��ری از این دولت در حل مش��کالت ندیدیم. این 
دولت نش��ان داد که توان مدیریت و حل مش��کالت 
را ن��دارد. ای کاش آق��ای روحانی ش��هامت داش��ت 
و می پذیرف��ت که دولت ضعیفی در این چهارس��ال 
مدیریت ک��رده اس��ت و انصراف م��ی داد. پذیرفتن 

ناتوانی نشانه شجاعت و انصاف است.
صادقی

مردم حق دارند بدانند
آق��ای روحانی باید در مناظ��ره دو نفره با آقای 
احمدی نژاد ثابت کند که تمام اتهاماتی که به دولت 
قبل زده است صحت دارد. دولت تدبیر و امید چهار 
سال است همه مشکالت کشور را گردن دولت قبلی 
می ان��دازد و در مناظره ها نیز آقای روحانی و معاون 
اول ایش��ان همه مدل تهمت به آق��ای احمدی نژاد 
زدند. باید رسانه ملی شرایط مناظره این نفر را مهیا 
کند تا مردم بدانند چه کس��ی راست می گوید و چه 
کس��ی دروغگو اس��ت. مردم حق دارن��د بدانند چه 

کسانی به کشور خیانت کرده اند.
ناشناس

همه شرکت کنند
هر کس��ی ایران را دوس��ت دارد باید در انتخابات 
شرکت کند. حضور مردم در انتخابات مانع زیاده خواهی 
دش��منان ایران اس��المی می ش��ود. اگر امروز در ایران 
امنیت داریم به خاطر حضور مردم در صحنه اس��ت و 
در انتخابات روز جمعه نیز همه کسانی که واجد شرایط 
هس��تند باید بیایند و ش��رکت کنند. قبل از انتخابات 
جریان  های سیاسی از کاندیداهای خود حمایت می کنند 
اما بعد از انتخابات رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور 
ایران اس��ت نه جناح سیاسی. چهل س��ال است تمام 
دستگاه های تبلیغاتی غرب و شرق در دنیا جار می زنند 
که مردم ایران از انقالب خود خسته شده اند اما مردم با 
حضور در انتخابات و راهپیمایی ها همه نقشه های کثیف 
و خیاالت ش��وم آنها را نقش بر آب می کنند و به امید 
خدا این جمعه هم حضور پرش��ور مردم بار دیگر پوزه 

غربی ها را به خاک می مالد.
اصالنی

زندگی تجمالتی برازنده مسئوالن است
بخش زیادی از هزینه ه��ای زندگی من امروز با 
یارانه تامین می شود. این دولت که هنرش فقط گران 
ک��ردن همه چیز ب��ود از آب و ب��رق را گران کردند 
تا... امیدوارم دولت آینده به فکر جامعه مستضعف و 

فقیر باشد؛ ما هم ایرانی هستیم و حق زندگی کردن 
داریم. کارگر ساده ساختمان هستم و روزانه ده برابر 
آقای روحانی و مدیرانش کار می کنم اما حقوقم یک 
صدم آقایان هم نیست. دو دختر مدرسه ای دارم که 
با کیف و کفش پاره به مدرس��ه می روند. من شاغلم 
و نان ش��بم را به سختی تامین می کنم آن وقت این 
دولت دلس��وز بیکاری دختر وزیر اس��ت که لباس از 
خارج می آورد. مسئوالن از مردم خجالت نمی  کشند 
ک��ه حقوق ه��ای آنچنان��ی می گیرند. ای��ن زندگی 

تجمالتی برازنده مسئوالن نظام اسالمی است؟
فرهادی

نان بازو
از قدیم گفته ان��د آدم باید نان ب��ازواش را بخورد.  
ای کاش آن مسئولی که به خاطر باقی ماندن در پست و 
مقام کاندید شده بود و انصراف داد نان بازو می خورد نه 
نان زبانش را. اگر این دولت رای بیاورد باید ببینیم که 

وعده چه پستی را گرفته بود که به میدان آمده بود.
دهقانی

همه شعار می دهند
تهران دیگ��ر گنجایش این جمعی��ت مهاجر را 
ن��دارد. برخی نمایندگان شهرس��تانی که آمده اند و 
در تهران س��اکن ش��ده و اقوام خود را هم آورده اند 
در مصاحبه ها می گویند باید جلوی مهاجرت گرفته 
ش��ود. اکثر مسئوالن وقتی پستی می گیرند دیگر به 
والیت خود بر نمی گردند و همه شعار می دهند باید 
جلوی مهاجرت گرفته شود. کسانی که خود مهاجر 
هس��تند و به جای ماندن در ش��هر خود و درس��ت 
ک��ردن وضعی��ت کار و معیش��ت مردم فقط ش��عار 
می دهند. چه کس��ی باید جل��وی مهاجرت را بگیرد 
و چگون��ه؟ دولت و مجلس با ایجاد اش��تغال و ارائه 
تسهیالت در شهرها و روستاها باید این کار را انجام 
دهند. تهران جای نفس کش��یدن و راه رفتن ندارد 

لطفا به داد تهران و مردم تهران برسید.
ناشناس
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اعتراض و ن��گاه نقادانه رهبر 
معظ��م انق��الب ب��ه س��ند درحـــاشیه

آموزش یونسکو تحت عنوان 
سند ۲۰۳۰ باعث شده اس��ت که نگاه ها به سوی 
آن معطوف و مردم نیز به جهت اینکه نگاه ش��ان 
پیوس��ته مترصد نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی 

است، آن را با نگرانی دنبال کنند.
البت��ه نظرهای مختلف برای این س��ند وجود 
دارد، اما فارغ از نگاه های موجود چنانچه بخواهیم 
به صورت منصفانه به س��ند ۲۰۳۰ نگاه کنیم باید 
گف��ت ایراد ه��ای مختلفی در حوزه س��یر اجرایی 
ش��دن آن در کشور و محتواهای مغایر با اهداف و 

آموزه های اصیل اسالمی به آن وارد است.

سند آموزش 2030 چیست؟
توس��عه پایدار به عنوان اساسی ترین موضوع 
قرن ۲۱ مورد توجه یونس��کو می باش��د و در اوایل 
ده��ه ۷۰ میالدی برای اولین بار از س��وی برخی 
اندیش��مندان حوزه مطالعات اقتصادی و اجتماعی 

به کار گرفته شد.
کارگروه توسعه پایدار مجمع عمومی سازمان 
ملل گزارش خود را در ۱9 ژوئیه ۲۰۱۴ ارائه کرد 
و در آن ۱۷ آرم��ان )ه��دف کالن( و ۱۶9 ه��دف 
جزئ��ی را برای برنامه پ��س از ۲۰۱۵، یعنی برای 
"توس��عه پای��دار ۲۰۱۵ ت��ا۲۰۳۰" ۳ مهر ۱۳9۴ 
پیشنهاد نمود که هدف کلی آن در مورد آموزش با 
کیفیت بود. نهایتاً در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ همزمان 
با هفتادمین اجالس مجمع عمومی س��ازمان ملل 

متحد، به تصویب مجمع عمومی رسید.
آنچه مس��لم است اینکه ممکن است مدافعان 
این سند با ما هم هم نظر نباشند به بعضی از نکات 

مثبت در س��ند اش��اره کنند ما نیز ضمن درک و 
توجه به این موضوع، این نکته را یادآوری می کنیم 
که نه تنها ما، بلکه هیچ کشوری سندی را که مغایر 
با اهداف و باورهای آن باش��د نمی پذیرد و بحث ما 
روی موارد غیرهمسو با منافع کشور و مبانی علمی 

و فرهنگی جمهوری اسالمی می باشد.

روند تصویب غیرقانونی
تصویب سند ۲۰۳۰ را هیئت وزیران براساس 
اص��ل ۱۳۸ قانون اساس��ی اعالم و ب��ا آن منطبق 
دانس��ته اند، حال آنکه براس��اس اصل ۱۳۸ قانون 
اساس��ی تمام��ی تصویب نامه های هی��ات وزیران 
بای��د به اطالع رئیس مجلس برس��د که این اتفاق 
در تصوی��ب این س��ند بین المللی نیفتاده اس��ت. 
و ب��ه عن��وان یک س��ند علمی و فرهنگی مس��یر 
کارشناسی و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی 
را نیز ندارد، عالوه بر آن تصویب سند ملی آموزش 
۲۰۳۰ و دادن تعهد به یونسکو با اصول ۱۵۳، ۷۷ 

و ۱۲۵ قانون اساسی نیز در تعارض است.
بناب��ر این از لحاظ روند تصویب این س��ند نه 
تنه��ا روند قانون��ی خود را طی نکرده اس��ت بلکه 

مغای��ر با اصول اساس��ی قانون اساس��ی در حوزه 
روابط خارجی نیز می باشد که رهبر معظم انقالب 
به عنوان تعیین کننده سیاس��ت های کلی نظام به 

صراحت با آن مخالفت کردند.

محتوای غیراسالمی و ایرانی
در ارتباط با محتوای س��ند ۲۰۳۰ می توان به 
صورت مبس��وط و طوالنی مطال��ب را طرح کرد. 
ولیک��ن چنانچه بخواهیم به ص��ورت موجز به آن 
بپردازیم بخش��ی از ایرادهای محتوایی این س��ند 

آموزشی را می توان به شرح زیر برشمرد:
سال هاس��ت که نظام س��لطه هژمونی خود را 
متوجه عرصه فرهنگ کرده اس��ت غرب با پیچیدن 
نسخه های فرهنگی و بسته بندی خوش ظاهر آنها در 
قالب واژگان چون جهان وطنی، شهروندان جهانی، 
توسعه پایدار و فقر زدایی از کشورهای جهان سوم، 

درپی اجرای نسخه جهانی سازی خود است.
پر واضح اس��ت که یک��ی از بهترین و البته پر 
بازدی��د ترین روش جهانی س��ازی فرهنگ غرب، 
گشودن درهای مدارس کشورها به روی بسته های 
آموزش��ی و فرهنگی غرب است که بی گمان نتایج 

آن به سود هیچ فرهنگ بومی نخواهد بود.
ل��ذا باید گفت که یکی از اه��داف بزرگ ایران 
اسالمی تربیت انسان های انقالبی و حق جو هستند 
که بتوانند نه تنها با نظام سلطه همراهی نکنند بلکه 
این نظام ظالمانه را به چالش بکش��ند. بنابراین در 
حال حاضر مگر انسان غربی قابلیت الگو شدن برای 
امت اس��المی ایران را دارد که نظام آموزشی نیز در 

جهت ساخت شهروندان جهانی حرکت کنند؟

بحث هویت فرهنگی یکی از بارزترین ابزارهای 
حفظ اس��تقالل و امنیت پایدار کش��ورها است. در 
این سند نه تنها هیچگونه احترامی به فرهنگ های 
بومی نشده است، بلکه مسیر حرکت آن اضمحالل 
تدریجی فرهنگ بومی کشورها از طریق ایجاد تغییر 

در نظام آموزشی است.
آم��وزش و پرورش بزرگترین و مهمترین نهاد 
حکومت��ی در امر تربیت فرزندان و س��اخت آینده 
مطلوب برای کش��ور اس��ت و این درصورتی اتفاق 
می افتد که محتوای آموزش��ی آن مطابق با اهداف 

انقالبی و ایرانی- اسالمی ترسیم شده باشد.
تردیدی نیست که هر کشوری باید شهروندان 
خ��ود را متناس��ب با فرهنگ و هوی��ت آن تربیت 
کند و چنانچه س��ازمان ملل نیز می خواهد در امر 
آموزش به کش��ورها کمک نمای��د، باید امکانات و 
روش ه��ای مدرن آموزش��ی را در خدمت آنها قرار 
دهد، نه اینکه از طریق نظام آموزش��ی متناس��ب 
با فرهنگ غرب، تیش��ه به ریش��ه هویت فرهنگی 

کشورهای اسالمی بزند.
یکی از بندهای مورد اعتراض در س��ند ۲۰۳۰ 
یونسکو تاکید روی برابری جنسیتی است. اینکه در 
نظام مقدس جمهوری اس��المی عدالت آموزشی و 
علمی جزء اولی��ن آرمان های انقالب بوده و رهبران 
آن قاطعانه از عدالت آموزشی دفاع و بر فراهم سازی 
امکانات آموزشی بین زنان و مردان تاکید دارند، شکی 
در آن نیست و حتی تالش ها موید آن است که ایران 
اس��المی تالش کرده برای جبران عقب ماندگی های 
تاریخی زنان ایران اسالمی امکانات بیشتری را هم به 
این قضیه اختصاص  دهد که نتیجه این روند افزایش 

سریع و قابل توجه دختران و زنان تحصیلکرده بعد 
از انقالب بوده است.

اما به نظر می رس��د تاکید روی واژگان تبعیض 
جنسیتی، نش��انه هایی از فرهنگ غرب را با خود به 
هم��راه دارد که در آینده از یک س��و عدم اجرای آن 
ممکن است تبعات حقوق بشری را به ذهن متبادر 
کن��د و بهانه های جدیدی برای غ��رب در ارتباط با 
حقوق بشر بدهد و از سوی دیگر گرایش های انحرافی 
چون فمینیس��ت و برابری جنس��یتی در حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی را به بهانه های مختلف به جای 
عدالت جنسیتی مطرح سازد که طبیعتا کوچکترین 

سازگاری با فرهنگ اسالمی ندارد.

مغایرت با منافع ملی و اسناد باال دستی کشور
س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند 
نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی 
کش��ور بخشی از اسناد باالدس��تی کشور است که 
در ام��ر تعلیم و تربیت تکالیفی را مش��خص کرده 
که ضمن بی توجهی به مطالعه تطبیقی این س��ند 
با اس��ناد مذکور باید اش��اره کرد که سند ۲۰۳۰ 
با بعضی از اصول ذکر ش��ده در اس��ناد باالدستی 

مغایرت دارد.
س��ند ۲۰۳۰ از طری��ق ب��ه اش��تراک گذاری 
اطالعات و در بعضی تکالیف شبکه سازی اطالعات 
به آمار و اطالعات ملی ما دست پیدا خواهد کرد که 
نحوه بهره برداری از آن در بعضی پروژه های فرهنگی 
در حوزه جهانی سازی مغایرت با منافع ملی ما دارد 

و خارج از کنترل ما خواهد بود.
آنچه مسلم اس��ت اجرایی شدن این سند در 
جمهوری اسالمی نه به جهت شکلی و نه به جهت 
محتوایی قابل پذیرش نیست و همگان به خصوص 
دس��تگاه های سیاستگذار و نظارتی در امر فرهنگ 
باید با رصد و بررس��ی مس��تمر تحوالت فرهنگی 
نس��بت به اینگونه تحرکات برخوردی هوش��یارتر 

داشته باشد.)تسنیم(

ت دوم
نوب
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