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  نقد و بررسی 
  2030سند 

  یست؟چ 2030سند 
  گویند؟ یآن چه م منتقدان

  یست؟و ضد اسالم ینیسند ضد د ینا آیا
  کنند؟ یم یابیآن را چگونه ارز یازاتامت موافقان،

 )ویراست چهارم(
  

  انجمن محققان و مدرسان روحانی اصفهان
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در  روحانی اصفهان جمعی است که سعینجمن محققان و مدرسان ا

به برخی از افراد این انجمن . نگاه روزآمد به اسالم و جهان دارد
یونسکو در کشور  2030هایی که در زمینه سند فرهنگی  مناسبت بحث

این سند را در نشستی علمی به  ندتصمیم گرفتبه وجود آمده است 
فته شده است از ایرادات شکلی که به آن گر غو فار شتهبحث گذا

  . دنمحتواي آن را مورد نقد و بررسی قرار ده
 یکه ضمن نامه رسم گردد یبه آنجا بر م 2030بحث از  یشینهاما پ

 یورشهر 25 یخجمهور، در تار یسمعاون اول رئ يمنتشر شده، به امضا
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، که رونوشت آن به اطالع مقامات مسئول کشور از جمله دفتر 95سال 
  ) 1یمهضم. (سند امضا شد ینا ید،رس يمقام معظم رهبر

سند اعتراض  ینپاسداران به ا اهسپ یجبخش زنان بس یپس از مدت
و » فمینسم«و » تساوي جنسیتی«در آن به  چرا که کند، یم

خانم  زنان یجبس یسرئ. رسمیت داده شده استبندي جنسیتی  سهمیه
 10اصالنی در  مینو

در  1395آبان 
غرفه  ينشست خبر

 یجسازمان بس
معه زنان کشور جا

 :تحت عنوان
 يپا يصدا«

که  عنوان کرد یجیتالد يرسانه ها یشگاهنما یندر دهم »یستفمن
 یناز معاهدات ب یبه برخ یوستندر حال پ یرانا یمتاسفانه به تازگ

 یتیجنس يبند یهو سهم یتیجنس يتساو یجاداست و به دنبال ا یالملل
سند را جنگ علیه خانواده و نشست این این در او  .در کشور است

باعث استفاده ابزاري از زن دانست که باعث جابجایی نقش زن و مرد 
 تحتزن لذا گیرد و  نقش قوامیت و حاکمیت را از مرد می و شود می

از  نیز خود را يو مادر يهمسر يها نقشحمایت هیچ مردي نیست و 
اقدامات  ینمجلس بر ا یشاز پ یشنظارت باو خواستار . دهد دست می
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 ي،معنو ینسنگ يها ینههز يبه معاهدت دارا یوستنتا مانع از پشد 
را بارها در  بحثخانم مینو اصالنی همین  .بشود یو خانوادگ یاخالق

  . مراسم مختلف عیناً تکرار کرده است
مورد نظر مخالفان خوانندگان در این خصوص عیناً متن براي قضاوت 

   :استقابل ذکر سند هدف پنجم سند را که همان 
زنان  ۀهم يو توانمندساز یتیجنس يبه تساو یابیدست: 5 یهدف اصل«

  و دختران
زنان و دختران در همه  یهعل یضاشکال تبع ۀدادن به هم یانپا -5-1

  جا 
 يها زنان و دختران در حوزه یهانواع خشونت عل ۀهم یکن یشهر -5-2

 يها قاچاق انسان و سوء استفاده ینۀدر زم: از جمله ی،و خصوص یعموم
  ...یرهو غ یجنس

مانند ازدواج کودکان، ازدواج در  یانباراقدامات ز ۀهم کنی یشهر -5-3
  زنان ۀو ختن یینپا یاربس ینسن
داخل منزل و   يشناختن و ارج نهادن به مراقبتها یتبه رسم -5-4

خدمات  ینتأم: یقبدون دستمزد از طر) کار در منزل( يدار خانه
 یجو ترو یحفاظت اجتماع یاستهايس یمو تنظ یربناهاز یجادا ی،عموم
که مقررات  يخانواده، تا حد یطمشترك در منزل و در مح یتمسئول

  .اجازه دهند یملّ
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قرار دادن  یارمشارکت کامل و مؤثر زنان و در اخت ینتضم -5-5
باال در  یاربس یتهايانتصاب به مسئول يبرا) با مردان(برابر  يفرصتها

 ینو همچن ياقتصاد یاسی،س يها در حوزه یريگ یمسطوح تصم ۀهم
   یعموم یدر زندگ

و  یو جنس يبه بهداشت بارور یجهان یضمانت دسترس -6-5
 یانانجام شده در جر يتوافقها يدر راستا يبه حقوق بارور یدسترس

اقدام پکن، و  ۀو برنام یهو توسعه و اعالم یتجمع یالملل ینکنفرانس ب
برگزار  يبازنگر يبه دست آمده از کنفرانسها ییاسناد نها يبر مبنا

  ارتباط ینشده در ا
حقوق زنان و مردان  يتساو يبرقرار يبرا یانجام اصالحات -الف -5

و کنترل  یتو امکان مالک يزنان به منابع اقتصاد یبه منظور دسترس
 ینتوسط آنان و همچن ییاشکال دارا یرو سا ینزم: یلاز قب ها ییدارا

در  یعی،و منابع طب یهارث ی،زنان به خدمات مال یحق دسترس يبرقرار
  )کشورها( یملّ نینقوا يراستا

اطالعات  يفناور یژهتوانمندکننده، به و يکاربرد فناور يارتقا -ب -5
  زنان يتوانمندساز یجو ارتباطات به منظور ترو

وضع  یناسب و همچنمطمئن و من یاستهايو اتخاذ س یتتقو -ج -5
زنان  ۀهم يو توانمندساز یتیجنس يتساو یجترو يقابل اجرا برا ینقوان

زیاد هاي سند  بقیه بخشنظر به اینکه ( »سطوح یۀو دختران در کل
  )کنیم آن اکتفا میاهداف مورد بحث نبوده است تنها به خالصه 
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 17مقام معظم رهبري در تاریخ یک سال بعد  در هر صورت تقریبا

در آستانه انتخابات از  ،یانمعلمان و فرهنگبا  یداردر د 96اردیبهشت 
انتقاد بخش اصلی . توسط دولت انتقاد کردند 2030پذیرش سند 

کمتر محتوایی و بیشتر شکلی بود ولی رقباي دولت از بیانات  ،ایشان
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ت کردند و با شکال محتوایی برداشانتخابات اجریان در له  معظم
انتخاباتی به این سند بر این بحث غالباً خالف واقع انتساب مطالبی 

ما نباید زیر بار که رهبري این بود  شکال اولا. دامن زدند
تحت نفوذ آنها المللی مثل یونسکو برویم چون  هاي بین مجموعه

سازمان ملل  2030این سند « :ایشان فرمودند. هاي بزرگ است قدرت
و این حرفها، اینها چیزهایی نیست که جمهوري اسالمی  و یونسکو
   ».اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود بتواند شانه

این بود که  اشکال دوم
اصل این کار غلط است 
که با وجود مجمع 
تشخیص مصلحت و 

هاي باالدستی  برنامه
اعالم شده توسط رهبري 

هاي آموزشی  زیر بار برنامه
سخن ایشان عین . و اخالق و سبک زندگی یونسکو بریم و پرورشی

اي  المللی اصطالح بین ي به به چه مناسبت یک مجموعه«: این بود که
این حق را داشته  - که قطعاً تحت نفوذ قدرتهاي بزرگ دنیا است-

باشد که براي کشورهاي مختلف، براي ملّتهاي گوناگون، با تمدنهاي 
فرهنگی گوناگون، تکلیف معین کند که مختلف، با سوابق تاریخی و 

نظر به اینکه » .جوري عمل کنید؟ اصل کار، غلط است شما باید این
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المللی همچون اعالمیه حقوق بشر، حقوق کودکان،  هاي بین اعالمیه
توان به تفکر  المللی است و نمی کنوانسیون زنان امور پذیرفته شده بین

ه با اصل کار شما نمیتوانید اگرچنانچ«: اعتنا بود گفتند جهانی بی
مخالفت بکنید، حداقلّش این است که بِایستید بگویید جمهوري 

ربط دارد، ما سندهاي باالدستی داریم،  و ، خطّدارد اسالمی خودش مشی
هاي آموزش، پرورش، اخالق، سبک زندگی  ما میدانیم باید در زمینه

  ».کار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد چه
در نحوه عملکرد دولت در این زمینه است که چرا بی  اشکال سوم

ینکه ما برویم ا«: ایشان فرمودند ستا  سروصدا آن را به اجرا گذاشته
سروصدا اجرائی  سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی

ایم به  کردن، نخیر، این اصالً مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعالم هم کرده
مند  بنده از شوراي عالی انقالب فرهنگی هم گله. مسئولهاي  دستگاه

کار تا اینجا  هستم؛ آنها باید مراقبت میکردند، نباید اجازه میدادند این 
پیش بیاید که ناچار بشویم ما جلوي آن را بگیریم و ما وارد قضیه 

به ونوشت اجراي آن با وجود ر ،سروصدا موضوع اجراي بی» .بشویم
یک سال  اشاره خود ایشان، و )1ضمیمه( 25/6/1395در  ،دفتر ایشان

 یداز اسات یجمع یداردایشان در . نیست نروش ،به این سند ،قبل
/ خرداد/ 29؛ سال گذشته ها در روز دوازدهم ماه مبارك رمضان دانشگاه
یونسکو در «: اند فرموده )اهللا رحمه( ینیامام خم ي ینیهدر حس 1395
یک گزارشی داده در مورد  -پارسالیعنی همان -]  میالدي[ 2015
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؛ در این گزارش میگوید ایران به دنبال 2030انداز علم تا سال  چشم
اي  این همان نکته. محور است محور به اقتصاد دانش تبدیل اقتصاد منبع

که ما روي آن مکرّر تکیه کردیم و امروز هم بعضی از آقایان است 
  ».اینجا اشاره کردند

این در سخنرانی اخیر  2030ري به محتواي سند ترین اشاره رهب مهم
اینجا جمهوري اسالمی است؛ اینجا، مبنا اسالم است، مبنا «: بود که

 قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسد
البتّه متأسفانه اعمال نفوذ . جور اعمال نفوذ کند غربی بتواند در اینجا این

طور  جور به این] اینکه[ز طُرق مختلف وارد میشوند اما دارند میکنند و ا
جوري  تا پانزده سال دیگر باید شما این«رسمی سند به ما بدهند که 

  » .، ما هم بگوییم بله، معنی ندارد این کار»جوري بکنید بکنید، این
با توجه به نکته اخیر 
مقام معظم که فرموده 

اینجا جمهوري «: بودند
 اینجا،اسالمی است؛ 

مبنا اسالم است، مبنا 
انجمن » .قرآن است

محققان و مدرسان 
در روحانی اصفهان 

هفته این نشست فقهی 
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خود این سند را بر اساس مبانی اسالمی  1396اردیبهشت  29خود 
حجت االسالم و المسلمین قیصري در ابتدا . مورد بحث قرار داد

برنگار به گزارش خ«: گفتیونسکو   2030خصوص بازتاب سند 
ویژه  ، محمدمهدي زاهدي در برنامه گفتگوي خبرگزاري صداوسیما

یونسکو در پی تربیت نسل  2030سند  خبري شبکه دو سیما گفت
هویت در کشورمان است که دین و ایرانی بودن براي آن مطرح  بی

البته او . ایشان نگفت که از کجاي سند چنین چیزي آمده است. نباشد
محور تأکید جدي شده است و با  در این سند بر مباحث جنسیتگفت 

جریان سازي به جاي عدالت جنسیتی برابري جنسیتی را تشویق می 
مدارس کشورمان  ،سازمان ملل 2030با اجراي سند «: گفتوي  .کند

هبی داشته و به پرورش کاري نداشته نباید رنگ و بوي سیاسی و مذ
بر : زاهدي افزودآقاي . ما که چنین چیزي در سند نیافتیم البته، باشند

اساس این سند، اولویت استخدام با معلمانی است که به برابري 
رئیس کمیسیون . این هم در سند یافت نشد ،جنسیتی اعتقاد دارند

نسکو اُمانیستی و یو 2030سند تصور خود را از کلیت آموزش مجلس 
منظورشان از حقوق بشر همان حقوق بشر : سکوالریستی خواند و افزود

آمریکایی است که آثار آن در یمن، عراق، افغانستان، جنگ ویتنام و 
 .کشتار هیروشیما و جنایات دیگر این کشور دیده می شود

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی نیز در 
آموزش کشوري که سند جامع تحول ّ«: گفتلفنی با این برنامه ارتباط ت
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سازمان ملل رفته  2030و پرورش را دارد چرا زیر بار امضاي سند 
بومی، ایرانی و اسالمی نیست و نباید سندي را اجرا  2030سند  است؟

در  .کنیم که سیاست گذاري آن از طرف دیگران و خارج از مرزهاست
نت مطرح شده است اما تعبیر آمریکایی ها از این سند مقابله با خشو

در ساختار  2030سند به نظر او  .مقابله با خشونت؛ مقابله با اسالم است
ایشان ارتباط این سند با  .و محتوا با فرهنگ کشورمان مخالف است

   .آمریکا را توضیح نداد
محمد اسحاقی معاون برنامه ریزي و هماهنگی شوراي عالی انقالب 

یونسکو به وسیله  2030امضاي سند «: گفتنیز در این برنامه  فرهنگی
برخی مسئوالن اجرایی نشان دهنده نقش منفعالنه مسئوالن در 

نگفت کجاي سند مشکل هم او البته  .سازمان هاي بین المللی است
دارد و ما باید در 

  .مورد آن فعال باشیم
حجت االسالم و 
المسلمین محمد 

در  نصراصفهانی
تکمیل سخنان جناب 

: گفتآقاي قیصري 
باید عرض کنم که «ّّ

همین آقاي مخبر 
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الهدي همسر حجت االسالم رئیسی، را به  خانم جمیله علمدزفولی، 
فرهنگی ریاست کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شوراي انقالب ّ

   .منصوب کرده است
طرح در نقش خود را،  شانای

، براي مقام 2030موضوع سند
سخنرانی تبلیغاتی در عظم رهبري م

براي شوهرشان به خوبی تشریح 
به گزارش خبرگزاري  .اند کرده

 23/2/96فارس ایشان در اصفهان 
خواص در : و در جمع زنان گفت

کشور کسانی هستند که به والیت فقیه 
هاي فرهنگی خود را در جهان گسترش دهیم به  به جاي آنکه ارزش. التزام دارند
یونسکو طبق رسمی هر چند سال یک بار  . ایم م به خود بودهدنبال تهاج

  2015سال  2030کند، سند  هاي کلی را براي پیشرفت کشورها ارائه می توصیه
وقتی آقاي رئیس : همسر حجت االسالم رئیسی بیان کرد. به تصویب رسید

جمهور با بررسی این سند توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی موافقت نکردند 
گیري ایشان را در پی  له را با دفتر مقام معظم رهبري مطرح کردیم که موضعمسأ

داشت، البته قبول داریم که شوراي انقالب فرهنگی در این زمینه وظیفه خود را 
 .به درستی انجام نداده است

: رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شوراي عالی انقالب فرهنگی خاطرنشان کرد
مختلف در ابعاد گوناگون دارد تحقق یابد چیزي به هدف  17اگر این سند که 

 .افتد مراتب خسارت بارتر از برجام اتفاق می
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به واکنش خانم بد نیست 
ماینده کبري خزعلی ن

شوراي عالی انقالب 
فرهنگی در شوراي 
فرهنگی ـ اجتماعی زنان و 

هم توجه داشته  خانواده
خانم خزعلی به عنوان یک کارشناس ؛ صبح توسبه گزارش . باشیم

 ییرونماو  مخالف مبانی اسالم است 2030مفاد سند : اند گفتهاسالمی 
بدنبال  یقادولت اعتدال دق دهد، ینشان م ییبه تنها 2030از سند 

 .سر است يشدن از ناخن پا تا مو یغرب یاستس یاياح
ساوي جنسیتی و حذف موانع آن، آموزش حقوق بشر غربی، تسهیل ت

و  بومی پایش پدیده حذف اجتماعی در آموزش، تضعیف فرهنگ
اسالمی، آموزش شهروندي جهانی براساس هنجارهاي غربی و نهایتاً 
حذف فرهنگ ایثار و شهادت به بهانه دور نگه داشتن مدارس از 

ونت، بخشی از تعهداتی است که ما با پذیرش این سند مجبور به خش
بدون استناد به هیچ همچون سخنان قبلش  وي .ها هستیم اجراي آن

الهی را  در این سند هرنوع تربیت دینی و: اظهار داشتبندي از سند 
تحت عنوان  هاي جنسی را که آموزش خالف حقوق بشر اعالم کرده

 .!!!آورد حقوق کودکی به شمار میبهداشت براي کودکان جزو 
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فرهنگی دانست و -وي تصویب این سند را کاپیتوالسیون آموزشی 
هاي رسمی و غیررسمی  کلیه آموزش با پذیرش این سند،: اظهار داشت

به مدت پانزده سال زیر نظر سازمان یونسکو خواهد   ها چهار وزارتخانه
شی سازمان ملل گانه و مطالبات آموز 18هاي  رفت به عالوه شاخص

 .شود وارد کتب درسی و آموزشی کشور می
 2030سند  ،ئیس سابق شوراي فرهنگی اجتماعی زنانرخانم خزعلی  
هاي به  این سازمان: و تصریح کرد  خواند» پروژه نفوذ«بخشی از   را

ظاهر علمی و صلح طلب طبق سند دکترین امنیت ملی آمریکا همگی 
 . ون هستندتحت فرمان مرکز واحدي در پنتاگ

 اصفهانی آقاي نصر
به واکنش علما سپس 

به این و روحانیون 
موضوع پرداخت و 
گفت برخی علما 

ستناد به مفاد بدون ا
به نقد آن  2030سند 

ایشان در «: گفتاهللا نوري همدانی   به استناد سایت آیت او .اند پرداخته
 به پذیرش بی سرو صداي 96اردیبهشت  20در درس خارج فقه خود 

این سند از سوي : ودرماز سوي دولت واکنش نشان داد و ف 2030سند 
شود که آموزش و تعلیم و تربیت باید بر  یونسکو به کشورها داده می
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بدون اینکه اشاره کنند چگونه در ایشان . اساس این سند صورت گیرد
اظهار المللی از جهاد و امر به معروف سخن گفته شده،  یک سند بین

نباید باشد و مردم  ،اساس این سند جهاد و امر به معروفبر : داشتند
وجود دارد  2030باید آزاد باشند، حتی مسائل وقیح تر از این در سند 

کنیم، متأسفانه دولت بدون هماهنگی با نهادهاي مسؤول  که بیان نمی
بدون اینکه از معظم له  ».همانند مجلس این سند را امضا کرده است

وقتی چنین سندي که با مذهب، چرا «: فرمایند د، میمستند خود یاد کنن
دین و قرآن ما منافات دارد باید از سوي دولت پذیرفته شود؟ کار به 
جایی رسید که رهبر معظم انقالب اخیرا با دل درد آمیزي این مسأله را 

توانیم در برابر چنین مسائلی  بیان کردند و جلوي آن را گرفتند، ما نمی
سکوت  2030زه علمیه نمی تواند در برابر سند غربی حو. ساکت باشیم

 کند، ما احتیاجی به چنین سندهایی نداریم و بر اساس فرهنگ خود، 
اسالم و قرآن تعلیم و تربیت را انجام می دهیم، حوزه علمیه قم نمی 
تواند در برابر چنین جریانی بی تفاوت باشد، نباید سرمان را پایین 

ازه نفوذ باشیم و اجنیم، باید بیدار و هوشیار انداخته و فقط درس بخوا
   ».فرهنگی دشمنان را ندهیم

حجت االسالم و المسلمین سالک این درحالی است که به گفته 
و رئیس کمیسیون نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمی 

  .فرهنگی مجلس این سند مراحل قانونی خود را پشت سر گذاشته است
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: فرمایند ایشان می
کمیسیون علمی، «

فرهنگی و تربیتی 
سازمان 

از ) یونسکو(ملل
ایران درخواست 
کرده بود تا سیستم 

المللی قرار گیرد که با کمال تأسف  هاي بین آموزشی آن تحت آموزش
توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی و وزارت آموزش و  2030سند 

 در مقابل مقام معظم رهبري .پرورش در هیأت دولت تصویب شد
گیري به  موضع 2030شوراي عالی انقالب فرهنگی نسبت به سند 

هاي  این است که تمامی آموزش 2030مفهوم سند . حقی داشتند
شود باید توسط  المللی که در کنوانسیون مربوطه تصویب می بین

شوراي عالی انقالب فرهنگی تأیید و در سیستم آموزش و پرورش و 
  .سازي شود ها پیاده دانشگاه

به عبارت دیگر «: ان نیز بدون استناد به هیچ بندي از سند گفتندایش 
به این معناست که در طول مسیر آموزشی یک کشور،  2030سند 

اختالط دختر و پسر آزاد است، سبک زندگی به سبک غربی و 
  ».کننده باید ارائه شود هاي منحرف آموزش
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آورتر از این خبر  شگفت
ان  وباشگاه خبرگزاران ج

که روز بعد  یعنی است 
  ،1396اردیبهشت 21

علما و نفر از  1200
فضالي حوزه علمیه 

اي را  اصفهان بیانیه
به  2030در چارچوب عمل به : امضاء کردند که در آن نوشته بود

هایی همچون شهروند جهانی ـ که همان شهروند آمریکایی است  واژه
است که این  ـ و برابري جنسیتی ـ آزادي حیوانی جنسی ـ اشاره شده

مباحث توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی مورد نقد بوده است و 
هاي بسیاري را در آموزش کشور  تصویب و اجراي این سند، دگرگونی
هاي جنسی  توان به ارائه آموزش ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می

هاي درسی به بهانه  به کودکان و حذف مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب
ج صلح و نبود خشونت و حذف تعلیمات دینی از نظام آموزشی تروی

 13هاي رهبر  کشور، حذف دروس شجاعت افزا همچون درس فداکاري
البته ما هر چه در سند گشتیم  ».ساله، شهید حسین فهمیده اشاره کرد

در ادامه این بیانیه آمده چنین چیزهایی در سند نیافتیم، در هر صورت 
بان  به اوامر مرشدانه و حجت مدارانه دیده به مصداق لبیک«: است

همیشه بیدار مؤمنین، و ولی امر مسلمین جهان، حضرت 
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اي، اعتراض خود را به مسؤوالن خفته و  العظمی امام خامنه اهللا آیت
خواهیم بر اساس اندیشه والیی  ها می ناباب دولتی اعالم داشته و از آن

ي کفرآلود غرب با محوریت ها اسالم عزیز حرکت کرده و دل از اندیشه
آمریکاي جنایتکار بریده و با توجه به جهاد کبیر به توبه عملی دست 
زنند و عمل به سند تحول آموزش و پروش را به عنوان سند باالدستی 
نظام آموزشی جمهوري اسالمی ایران قرار دهند که شاید غفران الهی 

ت والیی، در شامل حالشان شود و از عقاب الهی و خشم انقالبی ام
   .امان مانند

هاي عجیب در سراسر کشور بسیار انجام شد  گیري از این قبیل موضع
تصویب  ،همامام جمعه زابل  ،حجت االسالم علی اکبر کیخااز جمله، 

حضرت آقا «: گفترا اشتباهی بزرگ دانست و دولت توسط  2030سند 
بندهایی در مندي خود را در خصوص این سند اعالم کردند، زیرا  گالیه

این سند وجود دارد که تضاد و منافات زیادي با اسالم و فطرت انسانی 
ي اجراي این سند در جامعه ایران را مساوي با انحطاط دانست و .دارد

ت و آموزش یبندهایی که در خصوص خانواده، ترب: و تصریح کرد
درباره تن دادن  او .کودکان وجود دارد نه مشروع و نه معقول است

دلیلی جز به  ،اینگونه خفت و خاري«: گفتتمردان به این سند دول
دست آوردن دل کدخدا ندارد، عده اي به دنبال این هستند که کدخدا 

ایشان بدون اینکه بگوید چه کسانی؟ گفته . به آنها فقط لبخند بزند
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بسیاري از علما این سند را خالف مبانی اسالم و منطق قرآن و «: است
   ».دانند هویت ایرانی می

ها اشاره کرد  نامه جناب حجت االسالم و المسلمین آقامحمدي به شب
ها پخش شد مضمون سند را چیزهایی دانستند  آنچه در شب نامه«: که

دولت روحانی «از جمله تحت عنوان . تکه بسیار تعجب برانگیز اس
آموزش : عین متن آن این است» رساند کودکان ما را به کجا می

سال، آموزش  6تا  4سال، آموزش خود ارضایی از  4ر تا جنسی از صف
در اطالعیه . سال، آزادي جنسی زنان در جامعه 9تا  6هم جنس بازي 

همجنس گرایی و آموزش مسائل جنسی در « :رنگی دیگري آمده بود
آیا می دانید دولت مخفیانه » پدران و مادران به هوش باشید. سمدار

کودکان باید در دبستان با مسائل «پذیرفته و امضا کرده است که 
کودکان باید بدانند که خانواده فقط پدر و مادر . جنسی آشنا شوند

کودکان . کیل دهندتوانند دو مرد یا دو زن هم خانواده تش نیستند، می
 12حق رفتن به هیئت هاي مذهبی مخصوصاً عزاي امام حسین را تا 

هنگ دینی باید تا سال فرهنگ شهادت و جهاد و کال فر. سالگی ندارند
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به طور کامل از کتاب هاي درسی به بهانه ایجاد روحیه خشونت  2030
پرسد که چگونه در یک سند  کسی از این افراد نمی. حذف شده باشد

ین همکنار در آید؟  المللی سخن از عزادري امام حسین به میان می بین
نه و سند محرمانه دولت سندي است که اصل خا«تراکت آمده بود 

 زیاد است هاي مشابه و تراکت ».خانواده را نشانه گرفته است
هیچ یک از این نه تنها چنانکه مستحضر هستید و ) هاي جزوه ضمیمه(

  .آن اشاره هم نشده استنیامده است بلکه به  2030امور در سند 
محمدي در مورد واکنش دولت به بیانات رهبري را  جناب آقاي آقا
قرار ظاهراً دولت واکنش مثبتی نشان داد ولی «: گفتمثبت خواند و 

اردیبهشت  25 بخشی از بیانیه. نبود گوش شنوایی وجود داشته باشد
آمده بنابر آنچه که در سایت تابناك  2030دولت درباره سند 1396

 یمانهارزشمند و حک یاناتو ب فرمایشات«: کنیم است را عیناً نقل می
، »2030چارچوب اقدام آموزش «در خصوص سند  يمقام معظم رهبر

با معلمان، مطرح شد از  یداردر د 1396 یبهشتارد 17 یخکه در تار
 یقدولت قرار گرفت و ازطر يهمان لحظه، مورد توجه و اهتمام جد

شبهات مرتبط با آن را خدمت معظم له  یبرخ یفه،مرسوم و بنا به وظ
 یندر خصوص ا یشانا يدغدغه ها یرپاسخ گفته و بر طرف کردن سا

  .در دستور کار خود قرار داد یزسند را ن
خاص، از  یاسیس يو گروه ها یاناتجر یهمه متاسفانه برخ ینا با

با  يمقام معظم رهبر یمانهحک یشاتو قرابت فرما یفرصت همزمان
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سوء استفاده را بعمل آورده  و  یتنها ي،جمهور یاستانتخابات ر يفضا
 یاموارد آوردن فشار به دولت در ا يبرا سییاس یزياز آن دستاو

 یو مذهب ینقشر متد یانآن خصوصا در م هرهچ یبانتخابات و تخر
در  ییگرا آموزش همجنس یرشپذ یعهکشور کردند، مانند انتشار شا

در خصوص آموزش  یکتاب یعتوز یعهانتشار گسترده شا یامدارس و 
 یتکذب محض بوده و با ن یکتاب که همگ یشگاهدر نما یجنس يها

 متدینو  یفو مکدر کردن خاطر مردم شر یاذهان عموم یشتشو
  .بوده است یدو ام یردولت تدب یهعل یاسالم یرانا

چارچوب اقدام « یباست که در تصو یها در حال یپراکن یعهشا این
درخواست امضاء نشده است  يکشور یچاز ه یونسکو،» 2030آموزش 

 یها که جنبه الزام نامه یمانبه جز پ یونسکواسناد  یندر ب چرا که اصوالً
مورد  یگريسند د یچمجالس کشورها برسند، ه ییدبه تا یددارند، و با

» 2030چارچوب اقدام آموزش «سند . شود یواقع نم یزیکیف يامضا
چارچوب عمل که  یکو به عنوان  یستنامه ها ن یماندر زمره پ یزن

 یک یقتکنند، در حق یخود آن را اجرا م یکشورها مطابق با ساختار مل
امضا نشده  يکشور یچتوسط ه ینرود و بنابرا ینامه به شمار م یهتوص
 ».است

 یافکار عموم یرتنو ياز هرگونه سوء استفاده و برا یريبه منظور جلوگ 
اقشار  یرو سا ینینمعزز و متد یتاعالم، روحان يکشور، خصوصا، علما

این بیانیه که مفصل هم هست دولت به در ادامه  یرانا یفملت شر
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توضیح این موضوع پرداخته است که توجه دولت به این سند براي 
با حفظ استقالل و اختصاصات حضور فعال در مجامع بین المللی 

 یاسالم ياز نظام جمهور یمثبت و موفق یرتصوو براي ارائه  یفرهنگ
مقابله  یهراس المو اس هراسی یرانبا ابوده است تا  یانبه جهان یرانا

رغم غیر الزامی بودن سند رسماً هم  دولت جمهوري اسالمی علی .شود
خود را متعهد به بخش  یرانا یاسالم يجمهور«: اعالم کرده است که

در تعارض با  یکه به هر شکل» 2030چارچوب اقدام آموزش «از  ییها
 یفرهنگ يو ارزش ها ینید يباورها ی،مل يها یتمقررات و اولو

  ».داند یشوند، نم یرو تعب یرتفس یرانیجامعه ا
اجرایی موظف شده  کارگروه یران،وز یاتمصوبه ه 2بر اساس بند 

توسعه  يها مهبرنا«همسو با اهداف  یستبا یرا م یفهوظ ینااست که 
سند «و » کشور ینقشه جامع علم«، »توسعه ياسناد راهبر«، »کشور

اساس  بردر هر صورت . هدانجام د» آموزش و پرورش یادینتحول بن
 یبهشتارد 10 یخجمهور در تار یسبخشنامه معاون اول محترم رئ

متوقف شده  یدولت يها شدن برنامه مزبور در دستگاه ییاجرا 1396
  .است

چنان دروغ و تهمت «: در خصوص متن سند گفت ینصراصفهان. م
سند پخش شد که ما هم  یندر مورد ا ینینبه اصطالح متد ینتوسط ا

از آنچه توسط  یرغ یمتن یماحتمال داد یمکه سند را مطالعه کرده بود
از . ایم یدهما آن را ند یدترجمه شده است وجود دارد و شا یونسکو
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از  یرغ یشما متن یاآ یمسوال کرد شگاهیاز دوستان دان يتعداد
درست  یاز متن اصل یبخش یماحتمال داد. بود یدهند یکس اید؟ یدهد

متن  یم،کرد یسههم مقا یسیترجمه نشده است، لذا آن را با متن انگل
که حضرات از  یزهاییچ ینبود و چن یمطابق متن فارس یزرا ن یسیانگل

هم هم  یدانشگاه یناز مروج ساز هر ک. در آن نبود کردند یآن نقل م
 گفتند یآن را خوانده است؟ نخوانده بودند و م یکس یاکه آ یدیمکه پرس

  آقا دروغ گفته است؟ گویید یشما م یعنی
  احتمال را مطرح کرد که ینا ینیعابد یناالسالم و المسلم حجت

 ياستناد آقا. است گزارش غلط داده شده  يممکن است به مقام رهبر
 ینبه ا ینیعابد

بود  يکالم رهبر
درست ده  یشانکه ا

 یروز بعد از سخنران
) 17/2/1396(قبل 

/ یبهشتارد/ 27در 
با  یداردر د 1396

و  يجمهور یاستانتخابات ر يبرگزار ي انهاقشار مختلف مردم در آست
 یلاز قب ینیمسئول يممکن است عملکردها«: گفتند یاسالم يشوراها

 يآقا» .جامع نباشد یاکامل  یامثبت  یامناسب  ییجاها یکبنده، در 
در  ینادرست یزسند را خواندم چ ینکه ا يگفتند البته من تا حد ینیعابد
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تکرار همان  یجنجال انتخابات ینا رسد یبه نظر م. یافتمسند ن ینا
مردم در غرب  یتجربه زندگ. بود یخاتم يآقا یهکارناول عاشورا عل

چه در مورد خانواده و چه در مورد  یدیمبخصوص در کانادا که من د
 یمناسب يروشها یدارند ول يآنها آزاد. حساب شده بود یارها بس بچه

  . شده دارند حساباز انحراف کودکان خود به نحو  یريجلوگ يم براه
شد  2030سند  ییمقدس وارد بحث محتوا ینحجت االسالم و المسلم 

صفحه  70من تمام «: و گفت
سند را مطالعه کردم نه تنها  ینا

 یدمدر آن ند ینکته نامناسب
برنامه  ینبلکه به نظرم آمد که ا

ت است که قرار اس یچنان مترق
در جامعه عدل امام زمان اجرا 

  . شود
 یناالسالم و المسلم حجت

به  ینصراصفهان ینحس
 2030و مقدمه سند  یشگفتارپ

 يا نکته««: اشاره کرد و گفت
در مورد آن  یدو با یدمبخش مطالعه کردم و در سند د ینکه من در ا

زن و مرد و فراهم کردن  يو توانمند ساز یتیجنس يصحبت شود تساو
مقدمه آن را  یستب ندچنانکه در ب: است  آنان يبرا يمساو يها فرصت
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منابع  یفی،زنان و دختران به آموزش ک یدسترس«: شفاف کرده است
با مردان و پسران برابر  یدو فرصتها با یو مشارکت اجتماع ياقتصاد

سطوح  ۀهمدر  گیري یمو تصم ياشتغال، رهبر يبرا ینکهباشد؛ ضمن ا
از  يما برا. مند شوند بهره یکسانی يبا مردان و پسران از فرصتها یزن
تحقّق  يبرا یسازمان یتهايحما یتو تقو یتیبردن شکاف جنس ینب

و  يا منطقه ی،زنان در سطوح جهان يو توانمندساز یتیجنس يتساو
زنان و  یهو خشونت عل یضاشکال تبع ۀهم. کرد یمتالش خواه یملّ

کن خواهد  یشهمردان و پسران ر يمشارکت و همکار یۀر سادختران، د
  » .شد

اول  یخاز تار ید،اهداف جد«: مقدمه آمده است 21که در بند  يوجود با
 15ما در  گیریهاي یمتصم يالزم االجرا هستند و مبنا 2016 یۀژانو

. یستخود سند الزام آور ن یحاما بنابر تصر» .خواهند بود یندهسال آ
 ۀهم«: گفته است یونسکو یمل یونکل کمس یردب یشگفتارچنانکه در پ

 یمل یتهايو واقع یتهادستورکار با توجه به ظرف ینا ياجرا براي یدما با
 یتهايو اولو یاستهاخود و احترام به س يو سطوح توسعه در کشورها

هم آمده  یانیهمقدمه ب 5در بند » .یمکار کن یو جهان يا منطقه ی،مل
برخوردار  اي یسابقهب یتو اهم یعوس ةاضر، از گستردستور کار ح«: است
شده است و با توجه  یرفتهکشورها پذ ۀکار، توسط هم ستورد ینا. است

 یتهاو با احترام به اولو یملّ ۀو سطوح مختلف توسع یتهاظرف یتها،به واقع
 یجهان یاهداف ینها،ا. یشودکشورها مربوط م ۀبه هم ی،و مقررات ملّ
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 یگونه تفاوت یچرابطه، ه ینمربوط است و در ا یادن هستند که به تمام
. در حال توسعه وجود ندارد يو کشورها یافتهتوسعه  هايکشور یانم

 ۀتوسع ۀابعاد سه گان یانو م یرندناپذ ییشده، منسجم و جدا یاداهداف 
  ».کنند یتعادل برقرار م یدار،پا

حجت االسالم و 
از  قاسمی المسلمین

دیگر اعضاء انجمن 
 70من کل «: تندگف

 ،سند را خواندمصفحه 
جمع بندي من این 
است که این سندي 
. بسیار مترقی است

حقوق بشر از آن نظر که بشر است، رفع تبعیض جنسیتی زن و مرد، 
و مسئله محیط زیست از اهداف کلی جهانی رفع فقر و گرسنگی، صلح 

که قابل مطرح کردن است  و این سند مطرح  استی و از بهترین اهداف
است که ممکن است آن  »تساوي جنسیتی«تنها تعبیر . کرده است

  .اند را گزیده باشد کسانی که شب نامه پخش کرده
تساوي بلی ما اگر بگوییم در اسالم مرد نسبت به زن برتر است 

بوي مخالفت با اسالم دارد ولی ، 2030جنسیتی مطرح شده در سند 
صانعی باشد که والیت، رهبري و یت اهللا اگر نظر ما مثل نظر امثال آ
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تساوي جنسیتی مطرح شده در براي زنان  پذیرفته است هم قضاوت را 
. هیچ منافاتی با اسالم ندارد ،داردنبوي مخالفت با اسالم نه تنها سند 

ورزي نداشتند باید گفت  غرضها  نامه شبتدوین کنندگان اگر نگوییم 
اگر اند وگر  را به درستی درك نکردهم تساوي جنسیتی مفهو
براي هاي برابر  فرصتجنسیتی تساوي منظور سند از فهمیدند که  می

بهترین مانیفست سند فهمیدند که این  است میدر اجتماع زن و مرد 
  ».است

همان عدالت در این سند ناظر به تساوي جنسیتی «: اصفهانینصر. م
حق حیات برابر زن و . جنسیتی در عرصه عمومی و قسط اسالمی است

. مرد، حق امنیت و سالمت برابر، حق آزادي برابر، حق مالکیت برابر
حق . حق پیشرفت و تحصیل برابر، حقوق برابر در برابر کار برابر

برابر در و فرصت حق حضور . استخدام برابر در برابر شایستگی برابر
البته در عرصه خصوصی بنابر طبیعت زن و مرد، تعهدات . جامعه عرصه

در تساوي جنسیتی  ،هاي فرهنگی و تاریخی طرفین ازدواج با ظرفیت
در چنان . مطرح نیستکه همه عقالي جوامع آن را قبول دارند اموري 

برابر گوید وظایف خاص زنانه یا مردانه باید  هیچ کس نمیمواردي 
 ». باشد
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کل سند را مطالعه کردم سند مترقی و جامع در هم من « :محمدي آقا
به حقوق بشر توجه شده است از و در آن هاي مختلف است  زمینه

 مثلآن  اهدافبود که  برداشت کلی من این. زه با فقر گفته استرمبا
همه و  يبرا یتیجنس يهمه، تحقّق تساو يحقوق بشر برا یترعا

و نکات منسجم و ملموس  یدافزنان و دختران، اه ي همۀتوانمندساز
باید به این نکته توجه داشت که در با این حال . خوب این سند است

هاي عملی هم  اسالم هم آموزش جنسی مطرح شده است در رساله
با روح اسالم مغایرت ندارد و باید متناسب با آموزش جنسی آمده است 

شهید مطهري کتابی دارند تحت عنوان اخالق . انجام شودافراد سن 
  ».الزام آور نیست 2030به عالوه سند . جنسی در اسالم و جهان غرب

وقتی معنادار مطرح شده در این سند اهداف توسعه پایدار «: قیصري
این سند بر اساس اعالمیه جهانی . باشند انزنان در کنار مردکه است 

  : گوید اعالمیه می 1ماده . حقوق بشر تنظیم شده است
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آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم  تمام افراد بشر آزاد به دنیا می«
هر کس بدون هیچ تمایزي از نظر «: آمده است 2در ماده » .برابرند

نسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگري از جنژاد، رنگ، 
رده شده است برخوردار حقوق و آزادي هایی که در این اعالمیه بر شم

 23در ماده » .است
هر : هم آمده است

کس بدون هیچ 
تبعیضی حق 

مندي از  بهره
مزدي یکسان در  دست

برابر کار یکسان 
مبناي اهداف » .دارد

همین اعالمیه است، طرح شده  2030توسعه پایدار که در سند  ۀگان 17
در بند  .جهانی حقوق بشر است که ایران هم آن را امضاء کرده است

به  ی جهانیدسترس ینتضم«: سند آمده استپنجم هفت از هدف 
: جمله ي، ازو بارور یمسائل جنس ةدر حوز یو درمان یخدمات بهداشت

و ادغام بهداشت  یرسان خانواده، آموزش و اطالع یمتنظ يراستا در
در . مهم است» 2030تا سال  یملّ يراهبردها و ها در برنامه يبارور
و  یربرابر و فراگ یفیت،آموزش با ک ینتضم«: زاهدف چهارم  5بند 
 استسخن گفته » همه يالعمر برا مادام ي یادگیريفرصتها یجترو
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 یندر آموزش و تضم یتیجنس یهاينابرابر یکن هیشر«: همچنین
 يبرا يا و حرفه یفنّ یتو ترب آموزش مقاطع ۀبرابر به هم یدسترس

 یطدر شرا ی کهو کودکان یله معلوالن، افراد بوماز جم یر،پذ بیاقشار آس
» .2030هستند، تا سال  یرپذ بیخود آس یاو  کنند یم یزندگ یرپذ بیآس

به  یران،فراگ ۀهم ینکها ینتضم«: همین هدف آمده است 7در بند 
از  یژهبه و یابند؛ یدار دستپا ۀتوسع یجترو يالزم برا يدانش و مهارتها

ی زندگ يها هیوش یجو آموزش و ترو یدارپا ۀتوسع يآموزش برا: یقطر
فرهنگ صلح و نبود  یجترو یتی،جنس يحقوق بشر، تساو پایدار،

و مشارکت  یبه تنوع فرهنگ احترام و یجهان يخشونت، شهروند
  . کالم بجایی است »2030تا سال  ۀپایدارفرهنگ در تحقّق توسع

زنان  ۀهم يو توانمندساز یتیجنس يبه تساو یابیدست« 5هدف عنوان 
به نفی همه اشکال تبعیض اشاره آن در اصل اول . است» و دختران

زنان و  یهعل یضاشکال تبع ۀدادن به هم یانپا«: گفته است دارد که
کرده نفی و در اصل دوم خشونت علیه زنان را » .دختران در همه جا

 يها زنان و دختران در حوزه یهانواع خشونت عل ۀهم یکن هیشر«: است
 يها قاچاق انسان و سوءاستفاده ینۀدر زم: جمله از ی،و خصوص یعموم
 یجهان یضمانت دسترس«: در اصل ششم آمده است» ...یرهو غ یجنس

 راستاي در يبه حقوق بارور یو دسترس یو جنس يبه بهداشت بارور
و توسعه و  یتجمع یالملل نیکنفرانس ب یانانجام شده در جر يها توافق
دست آمده از  به ییاسناد نها ياقدام پکن، و بر مبنا برنامۀ و یهاعالم
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در اصل پنجم آمده » .ارتباط یندر ا شده برگزار يبازنگر يکنفرانسها
 ینمطمئن و مناسب و همچن يتهایاسو اتخاذ س یتتقو - ج«: است

 يو توانمندساز یتیجنس يتساو ي ترویجقابل اجرا برا ینوضع قوان
در بند دوم از هدف دهم هم آمده » حسطو یۀزنان و دختران در کل ۀهم

اقشار جامعه  ۀحضور فعال هم یجافراد و ترو ۀهم يتوانمندساز«: است
بدون توجه به سن،  یاسی،و س ی، اقتصادياجتماع يها در حوزه

و  ياقتصاد وضعیت مذهب، یت،اصل یت،نژاد، قوم یت،معلول یت،جنس
بندهایی است  ترین همه این امور مطرح شده مهم» 2030تا سال  یرهغ

م تا به این هآوردو من در اینجا شده است ذکر  2030که در سند 
نتیجه برسم که در این سند بحث بر سر توانمندسازي جنسیتی است و 

  . ربطی به آموزش جنسی ندارد
این سند اصالً جنسیتی مربوط به امور از مجموع این سند و مباحث 

بحث آموزش اینکه مگر . گرایی داشت جنس توان برداشت هم نمی
این افراد اصلی مشکل . را به آن ربط دهند باروري و تنظیم خانواده

مینو خانم چنانکه . طرح بحث تساوي جنسیتی در این سند است
اصالنی گفته است که بحث تساوي جنسیتی در این سند به بنیاد 

 شعاع قرار کند و شأن مادر بودن او را تحت میوارد خانواده آسیب جدي 
توانیم بگوییم که ماه و خورشید شبیه هم هستند و هر  ما نمی و دهد می

  .یک باید وظایف دیگري را انجام دهد
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دارد که باید آنها نیز پذیرش تساوي جنسیتی ملزومات اجتماعی 
در ورزش هر دو مجاز باشند مسابقات ورزشی را تماشا پذیرفت مثالً 

زنان پوشند  مردان لباس می در میادین ورزشی باید همانگونه که. کنند
و ژاپن تساوي جنسیتی را مطرح کرده  2020 در المپیک. لباس بپوشند

آیا ما . استفاده کنندلباس مخصوص همه از المپیک خواهد در  ممی
عمل خود باید به باورهاي دینی ما  ؟پذیریم لباس پرورش اندام را می

المللی  ع بینالبته تالش کنیم تا پوشش مناسب را به مجامکنیم و 
هاي بسیاري در این زمینه  موفقیتهم بقبوالنیم چنانکه تاکنون 

   .ایم داشته
: اصفهانینصر. م
مسأله این سند «

مسأله آموزش جنسی 
چون در این نیست 

سند حتی به آموزش 
جنسی اشاره هم 

مسأله نشده است 
 یکآنان مخالفت با 
در عرصه عمومی مردساالري نباشد و به خواهد  که میطرز تفکر است 

حقوق است و بر فرهنگ  و برابري جنسی در اقتصاد، سیاستدنبال 
هم سیاست افزایش جمعیت البته . ان تأکید داردانسانی و اجتماعی زن
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و تربیت فرزند مشغول شوند و  ست و اینکه زنان باید به تولیده
قبالً در ، شود ی میمنتفاز این جهت خواهی زنان در بیرون خانه  سهم

هاي جمعیتی آن زمان واحدي تحت عنوان  ها بر اساس سیاست دانشگاه
هاي خانواده  تنظیم خانواده بود، بعد که این سیاست تغییر کرد به بحث

موزش جنسی آوگر نه ل شد، و تشویق ازدواج و تربیت فرزند تبدی
علم بر پذیرد و عالوه  را هر عاقلی میمتناسب با شرایط سنی افراد 

ساعات اجازه  .است قرار گرفتهمورد توجه هم در اسالم  ،روانشناسی
بحث . کند میقرآن مطرح فرزند براي ورود به اتاق خواب پدر و مادر را 

نگاه و پوشش، محرم و نامحرم، بلوغ، ازدواج و طالق و مراحل تکوین 
غیر از این است که آموزش جنسی  ،دهد کودك را قرآن توضیح می

ها را  شما پاسخ کودکان در مورد چگونگی به دنیا آمدن بچه .دهد می
. گفتولی درست یا باید به آنها دروغ گفت یا راست دهید؟  چگونه می

ها بچه  لک لکبه وسیله شد که خدا  لک مطرح می در اروپا افسانه لک
در غرب این دروغ . دهد به پدر و مادر هدیه میاز طریق لوله بخاري را 

 .بگویندولی درست تصمیم گرفتند به او راست  لذاب بدي داشت بازتا
انجام و متناسب با شرایط و تجربیات او زبان کودکی  باید بااین کار 

کودکان از هایی که در این زمینه با تجربه ملموس  گیرد مثل کتاب
در مورد سوء استفاده و آزار . استچاپ شده  ،مرغ و خروسمثال 

چگونه باید  ،سط مردان نزدیک آنانک توچجنسی دختران کو
آموزش حریم خصوصی آنان ممکن است؟  با جزآیا  م؟جلوگیري کنی
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دختر یا پسري که . چیزي که مشکل بسیاري از دختران جامعه ماست
چیست با مشکالت  اوحاالت  علترسد اگر نداند  به سن بلوغ می

اطالعات نرسد  آنهامطمئنی به  طریقشود و اگر از  اي روبرو می عدیده
از او سوء حتی ممکن است و  رسد میهاي نادرستی به او اطالع  از راه

درست یا مطالبی قرآن چنانکه اخیرا در مورد آن معلم  شود استفاده 
یکی از علل اصلی طالق در کشور ما جنبه جنسی . مطرح شدنادرست 

ا حل و دارد و ممکن است با آموزش قبل یا بعد از ازدواج بسیاري از آنه
االن در مراکز بهداشتی براي عروس و دامادها . فصل شود

کسی در مفید آیا  .بسیار مفید استشود که  هایی گذاشته می آموزش
 ،هاي عملیه رساله ،در خود قرآن، روایات بودن آن شک دارد؟

مذهبی به صورت پراکنده به مسائل جنسی اشاره شده است  هاي باکت
در به روز کردن این  انبا کمک روانشناس باید. به زبان روز نیستالبته 
همت گماشت نه اینکه صورت مسأله را همواره با جنجال پاك امور 
  .کرد

شد و زمانی براي کار در  زمانی براي تحصیل دختران مقاومت می
که االن  شد همچنان بیرون خانه، زمانی با رانندگی آنان مخالفت می

نی براي سینما و موسیقی و زما. شود در عربستان مقاومت میهم 
ورزش بانوان و حال تماشاي مسابقات، خدا حضرت امام را رحمت کند 

جالب است برخی حاضرند . زنان ما اینها را هم نداشتنداالن اگر او نبود 
زن و دختر آنان در تاکسی کنار مرد نامحرم بنشیند یا ترك موتور در 
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با دوچرخه و  اًشخصخیابان حرکت کند ولی حاضر نیستند زنان، 
دهند و  به آنها گواهینامه موتورسیکلت نمی. سیکلت جابجا شود موتور

به . استدر حد تفاوت ماه و خورشید با مردان فاصلۀ آنها گویند  می
نظري مردساالرانه است و ربطی  ها تنگ این محدودیت گفتمردم باید 

  ». به اسالم ندارد
  

  ضمیمه
به گزارش ایسنا، : نصر. م

اهللا ناصر مکارم  آیت
  ماه شیرازي اول خرداد

، در درس خارج 1396
هاي خود درباره  دیدگاه
را تبیین  2030سند 
بنده فایل صوتی . کردند

سخنان این استاد قدیم 
خود را استماع کردم 
چکیده سخنان ایشان این 

اینکه در اولین «: بود که
ماده این سند آمده است 

ایم  رتبه گردهم آمده ها و کشورها و نمایندگان عالی که ما رؤساي دولت
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یعنی توافق کردیم نشان دهنده الزامی » ایم گردهم آمده«واژه : افزود
 17بند و  59این سند داراي  ...بودن و داشتن قالب عهدنامه است

انسانی است و انسان از آن لذت  که بسیاري از آن زیبا و استهدف 
برد ولی مجموع آن تثبیت نظام سلطه است و در البالي آن مسایل  می

تا فرهنگ سکوالر  اند اي تصمیم گرفته عده .اند خود را جاسازي کرده
غرب را در همه جا پیاده کنند و هدفشان نیز دگرگون کردن جهان 

 15تا دیگران براي است ولی سؤال این است که آیا ما باید بنشینیم 
 سال دیگر شئون زندگی ما تصمیم بگیرند؟

پیشرفت گزارش در این سند از کشورها خواسته شده است که ساالنه 
 .چه جاسوسی از این بهتر؟ جاسوسی آشکار. کاز خود را بدهند

قبول داریم که آن را تا جایی ایم که  ذیل سند نوشتهگویند ما  آقایان می
اند که آن  ولی این افراد توجه نکرده سازگار باشدبا فرهنگ و مذهب ما 

پذیریم که بر خالف روح سند  گویند شرایط شما را تا جایی می ها می
که ما یک کشور مذهبی و داراي شرایط و فقه خاصی هستیم . نباشد

 .چگونه قبول کنیم که آن را اجرا کنیم ،سازد با روح سند سکوالر نمی
رفته است که معنی آن بر طبق برداشت خود الفاظی در این سند به کار 

شود ولی آنان همجنس  شود؛ مثال از خانواده صحبت می آنان تفسیر می
دانند؛ یا خشونت که آنان سپاه و بسیج ما را هم  بازها را هم خانواده می

  .دانند زیرا مفسر این الفاظ خود آنان هستند خشن می
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ن دادن به فقر در همه در این سند درباره کمک به کودکان و پایا
کنندگان این سند در این دو سال چه  تصویب .اشکال تصریح شده است

چه گامی براي  .گامی براي این کودکان گرسنه و بیمار یمن برداشتند
 ».کردند... هاي سوریه و  ویرانیو مردم غزه 

  : مالحظاتی که به نظر بنده از این سخنان رسید به قرار زیر است
سخنان آیت اهللا مکارم شیرازي در نقد سند راف کرد که باید اعت -1

رسد و از این جهت  به نظر میسند تر از مخالفان هتاك  عالمانه ،2030
  . جاي تقدیر و تشکر دارد

ایشان در گویی  .شود در کلمات ایشان نقد محتوایی مالحظه نمی -2
مطالب بسیاري از «از آن با تعابیري چون و اند  ظاهر متن اشکالی ندیده

ظاهر زیبا و » «برد انسان از خواندن آن لذت می«، »زیبا و انسانی است
  . اند دارد، یاد کرده» انگیز دل
نقد ایشان متوجه انگیزه و هدف تنظیم کنندگان این سند است، که  -3

ظر به ن. داردنها  جز مشهورات مکرر در خطابه يمستندالبته این نقد 
ثبیت نظام ت«چیزي جز هاي زیبا،  ایشان انگیزه و هدف این حرف

 »سکوالر سازي نظام آموزشی، اقتصادي و اجتماعی«از طریق  ،»سلطه
رایج  هاي هاز مغاط »انگیخته«و  »انگیزه«مغالطه متأسفانه . ستنی

شود انگیخته  است که در آن گفته میهاي علمیه  مورد استفاده در حوزه
این . خبیث گوینده است انگیزهاین سخنان ناشی از  خوب است ولی

این اتهام را بدون  دتوان شمشیر دو لب است چون  هر کسی می، مغالطه
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سخنان انگیزه بگوید و مثالً  دنوارد کبه طرف مقابل خود هیچ دلیلی 
 حکومتیو بهره بردن از مزایاي دولت ایشان جلب خشنودي مخالفین 

  . است
در تصور امثال آیت ن استاد سابق ما این است که مبناي تمام سخنا -4

بلکه  ندسازمان ملل نیست... یونسکو و  ،سازمان ملل ،اهللا مکارم شیرازي
هایی که قصدي جز  دولت. و بس ندتهسگر  سازمان دول سلطه

در کشورهاي جهان و » سکوالر سازي«و » جاسوسی«، »سلطه«
به نظر ایشان . آنان ندارند» دگرگون کردن فرهنگ و مذهب«

اي جز این  چارهگیري مستقل ندارند و  جهان قدرت تصمیم يکشورها
متن حتی اگر در . باشند ها »تعهدنامه«این امثال متعهد به ندارند که 

همه ما باید براي اجراي این دستور کار با توجه به «: آمده باشدسند 
هاي ملی و سطوح توسعه در کشورهاي خود و  ها و واقعیت ظرفیت

، ».اي و جهانی کار کنیم ، منطقه هاي ملی ها و اولویت احترام به سیاست
   .ستنیجز فریب به نظر ایشان در پس این عبارات قصدي  چرا که

خواهند وضع کودکان جهان را  اینها که می«: فرمایند میایشان  -5
» .اند بهبود ببخشند بگویند براي کودکان تحت ستم جهان چه کرده

مطالبه مورد نظر خود را این سازمان آمار با مکاتبه با توانند  ایشان می
به دیگران هم باید این حق را  لیکنند، تا پاسخ خود را دریافت کنند و

ید جهان را ا هخواست میاست سال  40هم که شما : ندبپرسبدهند که 
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آمار خود را در جذب مردم جهان به اسالم شیعی مورد  ،دگرگون سازید
  . حمایت حوزه علمیه قم بدهید

و نه در اجرا کامل نیست ولی  نوشتنهیچ سند و قانونی نه در  -6
پرسش اساسی این است که اگر دیگران حق ندارند براي ما نسخه 

که تاکنون در هیچ داریم تري  کاملچون ما خود نسخه  ،سندبنوی
. اند مکانی منتشر نشده و تاکنون هیچ یک از مردم جهان آن را ندیده

کنند که براي  این اصل را قبول میخود آیت اهللا مکارم شیرازي آیا 
خود و امثال خود را از اگر  ؟ها و دیگر انسانها نسخه نپیچند دیگر ملت

دانند اگر  کنند و خود را براي چنین کاري محق می نا میاین اصل مستث
، به ایشان گفته شد سندي جهانی براي همه مردم جهان با هر دین

را به جهان رساله عملیه خود خواهند  می ،و فرهنگی تنظیم کنند مذهب
 ؟   ارائه کنند
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