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صفحه ۸
چهار شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
۱۰ صفر ۱۴۴۱ - شماره 22۳۰۳

پای ۲۰۳۰  بر شاهـرگ آمـوزش عـالی!

این روزها که زمان ثبت نام دانشــجویان جدیدالورود در مقاطع مختلف کارشناســی، 
کارشناســی ارشــد و دکتری است، شــاید پرداختن به شــهریه پردیس های خودگردان 
دانشگاه های دولتی جالب باشد. بسیاری از دانشگاه های دولتی از طریق پردیس های وابسته 

به خود، دانشجویان شهریه پرداز جذب می کنند.
اطالعات مندرج از شهریه ها نشان می دهد که هزینه هر ترم دوره کارشناسی ارشد در 
این دانشــگاه ها بیش از ۷ میلیون تومان و هزینه هر ترم دوره دکتری بیش از ۱۰ میلیون 
تومان است. یعنی فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی ارشد حداقل ۳۰ میلیون تومان و دوره 
دکتری حداقل ۷۰ میلیون آب می خورد. این درحالی است که این دانشگاه ها نام دولتی را 
یدک می کشــند و از بودجه های دولتی استفاده می کنند و باید به سمت دانشگاه های نسل 
سوم یعنی دانشگاه های کارآفرین بروند نه اینکه به فکر کسب درآمد از شهریه دانشجویان 

داخلی باشند.
این درحالی اســت که نفس ایجاد این پردیس ها برای جذب دانشــجویان بین المللی 
بوده اســت؛ اما بعد از گذشت مدتی چون نتوانســتند به این مأموریت دست یابند، عنوان 
خودگردان را یدک کشــیدند تا از این طریق بتوانند دانشجوی ایرانی را جذب و هزینه های 

گزافی را دریافت کنند.
دانشگاه عالمه طباطبایی

شهریه  پردیس خودگردان دانشگاه  عالمه طباطبایی در مقطع کارشناسی ارشد از ۲۰ 
تــا ۲۳ میلیون تومــان در کل دوره و در مقطع دکتری از ۷۲ میلیون تومان تا ۷۷ میلیون 

تومان در کل دوره است.
دانشگاه امیرکبیر

بررسی شهریه های پردیس خودگردان دانشگاه امیرکبیر نشان می دهد که این پردیس 
جزء گرانترین پردیس هاست. شهریه ثابت این پردیس کمی پایین تر از سایر پردیس هاست؛ 
اما هزینه واحدها گرانتر از بقیه دانشگاه هاســت. شــهریه ثابت دوره کارشناســی پردیس 
خودگردان دانشــگاه امیرکبیر ۳۸ میلیون ریال، شــهریه متغیر به ازای هر واحد درسی ۳ 
میلیون و ۷۵۰ هزار ریال، شهریه متغیر به ازای دروس عملی ۸ میلیون ریال، دروس پایه ۳ 

میلیون ریال و دروس عمومی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال است.
شــهریه ثابت دوره کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه امیرکبیر ۳۴ میلیون 

و ۶۵۰ هزار ریال و شهریه متغیر آن به ازای هر واحد ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال است.
همچنین شهریه ثابت دوره دکتری این دانشگاه ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، شهریه 
متغیر ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال، شــهریه امتحان جامع ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال و 

شهریه تصویب پروپوزال ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال است.
دانشگاه تهران

شــهریه ثابت پردیس کیش دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی از ۳۷ میلیون ریال تا 
۴۶ میلیون ریال و شــهریه متغیر آن از یک میلیون تا ۳ میلیون ریال در نظر گرفته شــده 

است و در مقطع دکتری از ۸۷۵ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال است.
دانشگاه صنعتی شریف

شــهریه ثابت دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف 

ضعف قانونی نظارت بر فعالیت عناصر فتنه گر در آموزش عالی

نیز ۷۲ میلیون ریال و شهریه هر واحد نظری به ۴ میلیون ریال و هر واحد آزمایشگاهی به 
۶ میلیون و ۹۲۶ ریال می رســد. در دوره دکتری این پردیس نیز شهریه ثابت ۸۵ میلیون 
ریال، شــهریه متغیر ۶ میلیون تا ۱۳ میلیون ریال دریافت می شود. هزینه آزمون جامع نیز 

۳۱ میلیون ریال است.
دانشگاه علم و صنعت

در دانشگاه علم و صنعت نیز شهریه ثابت پردیس خودگردان ۳۷ میلیون ریال و شهریه 
دروس نظری ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، دروس عملی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، سمینار 
و پایان نامه ۷ میلیون ریال است. شهریه ثابت دوره دکتری ۸۱ میلیون ریال و دروس نظری 
۴ میلیــون و پانصد هزار ریال، دروس عملی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار و ســمینار و پایان نامه 

۱۰ میلیون ریال است.
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی نیز از دانشجویان پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی با ۱۸ 
واحد دروس نظری ۷۳ تا ۸۲ میلیون ریال،  در دوره کارشناسی ارشد تا ۹ واحد نظری ۷۰ 
میلیــون ریال تا ۷۸ میلیون ریال و در مقطع دکتری بــا ۶ واحد نظری ۹۴ میلیون تا ۱۱ 

میلیون ریال دریافت می کند.
به نقل از آنا؛ با حســاب سرانگشتی می توان دریافت که دانشگاه های دولتی چه درآمد 
هنگفتی از پردیس های خود به دست می آورند. اکثر این دانشگاه ها از اعضای هیئت علمی 
خــود برای تدریس در این پردیس ها اســتفاده می کنند که به ازای آن برای این اســتادان 
حق مأموریت لحاظ می شود. یعنی پردیس ها هزینه جداگانه  ای برای تأمین هزینه استادان 
پرداخت نمی کنند، کالس ها معموالً در ســاختمان های متعلق به دانشگاه برگزار می شود و 
این یعنی عماًل پردیس ها هزینه های گزافی نسبت به درآمدی که دارند پرداخت نمی کنند. 
از طرفی در برخی از دانشــگاه ها بسیاری از دانشــجویان پردیس در کنار دانشجویان دوره 

روزانه و نوبت دوم به تحصیل می پردازند.
همچنین این دانشگاه ها امکان انتقال به داخل دانشجویان ایرانی خارج از کشور را نیز 
فراهم کرده اند که با پرداخت هزینه پردیس خودگردان می توانند به این دانشگاه های دولتی 

منتقل و از امکانات آموزشی این دانشگاه ها برخوردار شوند.
به نظر می رسد این اقدام صرفاً به عنوان راهی برای درآمدزایی دانشگاه های دولتی بوده 
و نه تنها چنین نگاهی به آن وجود دارد، در کنارش چوب حراجی بر کرســی های دانشگاه 

دولتی می زند که شاید دانش آموز یا دانشجویی مدت ها برای رسیدن به آن تالش کند.

حقایقی درباره پشت پرده مسیر انحراف در دانشگاه ها

چربش »پول« به »کنکور«!
دولت در شــرایط حســاس کنونی کشــور 
قصد پرهیز از حاشــیه ها را نداشــته و به جای 
توجه به منویات رهبر معظم انقالب، دلسوزان و 
نخبگان جامعه به دنبال حاشیه سازی، لجاجت و 

سیاسی بازی حتی در امور علمی کشور است.
شــهریور ماه امســال بود که وزیــر علوم، 
تحقیقات و فناوری، ســعداهلل نصیری قیداری را 
به عنوان سرپرست دانشگاه شهید بهشتی منصوب 
و با استعفای سیدحسن صدوق رئیس سابق این 
دانشــگاه موافقت کرد. انتصاب نصیری قیداری 
از ســوی وزیر علوم، موجب تعجب دانشگاهیان 
شهید بهشتی شــد که چرا یک فعال سیاسی به 
عنوان سرپرستی دانشــگاه انتخاب شده است و 
حتی جمعی از اســاتید این دانشگاه در اعتراض 

به این انتصاب بیانیه دادند.
رئیس  جدید 

دانشگاه شهید بهشتی کیست؟
نصیری قیداری ۶۰ ساله استاد تمام پایه ۲۹ 
رشــته فیزیک درحالی سرپرست دانشگاه شهید 
بهشتی شــده که پیشــتر دبیرکل کمیته ملی 
یونسکو در ایران، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت 
علــوم، تحقیقات و فناوری و از ســال ۸۶ تا ۹۰ 
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی و 
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

بوده و یکی از اعضای حزب اعتماد ملی است.
وی که یکی از اســاتید دانشگاه زنجان بود، 
در سال ۱۳۹۳ از ســوی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری به او گفته شــد که برای ادامه خدمت 
به دانشگاه شهید بهشتی برود. اما به عنوان چهره 
علمی حضور فعالی در این دانشــگاه ندارد و او را 
بیشتر یک شخصیت سیاسی می شناسند تا یک 

چهره علمی و استاد فیزیک!
یونسکو، »برنامه آموزش ۲۰۳۰« را چند سال 
پیش تصویب کرد و شــواهد حاکی از آن اســت 
که نصیری قیداری به عنوان نماینده یونسکو در 
ایــران به دنبال اجرای کامــل آن بود. وی مدتی 
این برنامه را با چراغ خاموش اجرا کرد اما ســال 
۱۳۹۶ رهبر معظم انقالب نســبت به آن هشدار 
دادند و از اجرای این ســند در جمهوری اسالمی 

گالیه کردند.
بیانات امام خامنه ای درباره سند ۲۰۳۰

رهبــر معظم انقــالب در دیــدار جمعی از 
معلمــان در ۱۷ اردیبهشــت ۱۳۹۶ فرمودنــد: 
»این سند ۲۰۳۰ ســازمان ملل و یونسکو و این 
حرف هــا، این ها چیزهایی نیســت که جمهوری 
اســالمی بتواند شــانه اش را زیر بار اینها بدهد و 

شروع سال تحصیلی همراه با نشاط دانش آموزان 
و دانشــجویان است؛ این نشــاط در بین نوآموزان و 
دانشجویان ورودی جدید دانشگاه ها بیش از دیگران 
دیده می شود؛ مســئوالن دانشــگاه ها و تشکل های 
دانشجویی تالش می کنند تا برنامه های ویژه ای برای 

دانشجویان ورودی جدید مهیا کنند.
مسئوالن دانشگاه سعی دارند تا تدارک برنامه های 
متنوع فرهنگی محیط دانشگاه را به ورودی های جدید 
معرفی کنند و در آینده نیز دانشجویان بتوانند تصویر 
درستی از دانشگاه و واحدهای زیرمجموعه آن داشته 

باشند.
بــه صــورت متــداول معاونت هــای فرهنگی و 
دانشــجویی دانشــگاه ها بــا دســته بندی مهم ترین 
تصمیمات و اقدامات انجام شــده بــرای ثبت نام از 
دانشــجویان جدید در دو بخش از برنامه ها را تدارک 
می بینند نخستین برنامه ها اقدامات رفاهی/خدماتی و 

دسته دیگر نیز اقدامات فرهنگی است.
هدایت کردن دانشجویان و خانواده های آن ها به 
محل ثبت نام، تدارک مقدمات رفاهی برای خانواده ها 
و دانشجویان، فراهم آوردن امکان اسکان موقت برای 
دانشــجویان از جمله برنامه هــای رفاهی و خدماتی 
دانشــگاه ها برای ثبت نام دانشــجویان ورودی جدید 
است همچنین در بخش برنامه های فرهنگی تشکیل 
کمیته دانشــجویی ســتاد اســتقبال از دانشجویان 
جدیدالورود، پاســخ گویی به ســواالت دانشجویان و 
خانواده های آن ها از جمله برنامه های دانشگاه ها است.

معموالً تشــکل های دانشــجویی نیز از فرصت 
ثبت نام دانشجویان ورودی جدید برای معرفی تشکل 
خود و جذب نیروهای جدید استفاده می کنند، بعضی 
از مواقع تالش برای جــذب اعضای جدید به صحنه 

رقابت و حتی برخورد تشکل ها می شود.
در روزهای گذشــته و در چندین دانشگاه کشور 
بعضی از فعاالن تشــکل های دانشــجویی با انتشار و 
استفاده گسترده از عکس سران فتنه سبب التهاب در 
دانشگاه ها و بروز بعضی از مشکالت شده است؛ همین 
موضوع ســبب شده اســت ابعاد این اتفاقات بررسی 

بیشتری شود.
اپیزود اول؛ دانشگاه عالمه طباطبایی!

دانشــگاه عالمه طباطبایی اولین دانشگاهی بود 
که استفاده یک تشــکل اصالح طلب از عکس سران 
فتنه سبب بروز درگیری در بین دانشجویان شد و این 
درگیری با انفعال مســئوالن دانشگاه سبب درگیری 

فیزیکی نیز شد.

تسلیم این ها بشود. به چه مناسبت یک مجموعه  
به اصطــالح بین المللــی  -که قطعــاً تحت نفوذ 
قدرت های بزرگ دنیا اســت- این حق را داشته 
باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملت های 
گوناگون، با تمدن های مختلف، با سوابق تاریخی 
و فرهنگی گوناگون، تکلیف معین کند که شــما 
باید این جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. 
اگر چنانچه با اصل کار شــما نمی توانید مخالفت 
بکنید، حداقلش این اســت که بایستید بگویید 
جمهوری اسالمی خودش مشی دارد، خّط  و  ربط 
دارد، ما سندهای باالدســتی داریم، ما می دانیم 
باید در زمینه های آموزش، پرورش، اخالق، سبک 
زندگی چه کار کنیم؛ احتیاج به این ســند وجود 
نــدارد. اینکه ما برویم ســند را امضا کنیم و بعد 
هم بیاییم شروع کنیم بی سروصدا اجرایی کردن، 
نخیر، این اصاًل مطلقاً مجاز نیســت؛ ما اعالم هم 
کرده ایم به دســتگاه های مسئول. بنده از شورای 
عالی انقالب فرهنگی هم گله مند هستم؛ آنها باید 
مراقبت می کردنــد، نباید اجازه می دادند این  کار 
تا اینجا پیش بیاید که ناچار بشویم ما جلوی آن 
را بگیریم و ما وارد قضیه بشویم. اینجا جمهوری 

اسالمی است.«

وقتی رهبــر انقالب نظر خــود را به صورت 
صریح و شــفاف در مورد ســند ۲۰۳۰ فرمودند، 
نصیری قیــداری به دنبال اصالح متن ســند با 
کمک همــکاران خود پرداخت اما ســند جدید 
با ســند قبلی تفاوت چندانی نداشت! وی زمانی 
که دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو بود اجرای 
نسخه بیگانه ۲۰۳۰ را دنبال می کرد که این خود 
نشــان از القای ناکارآمدی، ناتوانی و عدم تکیه به 
درون بــوده و همچنین پیام بــه بیگانه که برای 
حل مسائل خود در حوزه های پیشرفت و توسعه 
کشور، مدلی از خود نداریم و شما بیایید برای ما 

نسخه ارائه دهید!
اگر ســند برنامــه آمــوزش ۲۰۳۰ )بیانیه 
 اینچئون( و ســند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری 
اســالمی که نصیری قیداری مقدمه آن را نوشته 
در کنار یکدیگر مطالعه و بررســی شــود، سپس 
متن ســند ۲۰۳۰ ایران را با اســناد باالدســتی 
نظام مقایســه کنیــم، متوجه خواهیم شــد که 

مغایرت هایی با هم دارند!
حذف مفاهیم و واژگان ارزشی و ملی

در مطابقت اســناد و نوشــته های رسمی و 
غیررسمی با یکدیگر، رعایت این اصل که باید یک 
سند اساس و پایه تطبیق قرار گرفته و اسناد دیگر 
حول آن ســند اصلی مورد بررسی و مقایسه قرار 
گیرد، اقدامی علمی و الزامی است. مطابق با قانون 
اساسی و با هدف حفظ استقالل علمی و فرهنگی، 
جمهوری اســالمی ایــران در مواجهه با پذیرش 
اسناد، موافقت نامه ها و توصیه نامه های بین المللی 
و تطبیق آنها با اسناد باالدستی ملی، باید اسنادی 
که محور و پایه تطبیق و مقایسه قرار می گیرند، 
اسناد باالدستی تصویب شده ملی باشند نه اسناد 
بین المللی. به عبارت دیگر مشــروعیت و شــرط 
پذیرش یک سند بین المللی، همسویی، سازگاری 
و عدم مغایرت و تعارض با اســناد باالدستی ملی 

است، نه بالعکس.
آموزش ۲۰۳۰  متن ســند  تدوین کنندگان 
جمهوری اســالمی ادعا می کنند که این ســند 
براساس اسناد باالدستی کشور مانند سند تحول 
بنیادیــن آموزش و پرورش، نقشــه جامع علمی 
کشــور و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
نوشــته شده و مغایرتی با اســناد نظام ندارد. اما 
مطالعه و بررســی دقیق متن سند ۲۰۳۰، خالف 
ایــن ادعا را نشــان می دهــد و در واقع مفاهیم 
و واژگان ارزشــی و ملــی به کاررفته در اســناد 
باالدســتی به طور گزینشــی حذف و تغییر داده 

شده است.

متن سند ۲۰۳۰ که با هدایت نصیری قیداری 
تدوین شــده اســت مغایرت های فراوانی با اسناد 
باالدستی دارد که به بخشی از آن ها  اشاره می شود:
در متن ســند ۲۰۳۰ تدوین شــده توســط 
نصیــری قیــداری و همــکاران وی، عبارت های 
جمهوری اسالمی، مؤمن آراسته به فضائل اخالق 
اسالمی، انقالبی، بصیر و... که در متن سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش آمــده، عامدانه حذف 
شده اســت و این خالف قانون بوده و باید دقیقا 
عبارت های سند تحول بنیادین می آمد و مشخص 
اســت که جریان نفوذ به دنبال رخنه در مسائل 

آموزشی کشور است.
در ادامــه به موارد دیگــری از حذف مفاهیم 

ارزشی  اشاره می شود:
در سند آموزش ۲۰۳۰ )ویرایش دوم صفحه 
۲۸۶، ویرایــش اول صفحــه ۲۶۷( آمده اســت: 
»در بند چهار سیاســت های کلی ایجاد تحول در 
نظام آموزش و پرورش کشــور ابالغی مقام معظم 
رهبری، ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی 
و درسی با توجه به روزآمد ساختن محتوای تعلیم 
و تربیــت و تدوین برنامه درســی ملی منطبق بر 
پیشــرفت های علمی و فناوری، توســعه فرهنگ 

تفکر، خالقیت تحقیق، تقویت آداب و مهارت های 
زندگی و توانایی حل مسئله و عمل به آموخته ها 
برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان 
که زمینه آموزش مادام العمر و همچنین توسعه 
پایدار را فراهم می سازد مورد تأکید بوده و وزارت 
آموزش و پرورش را ملــزم به توجه به این نکات 

فرموده اند.«
در حالی که در اصل بند ۴ سیاست های کلی 
ایجــاد تحول در نظام آمــوزش و پرورش ابالغی 
مقام معظــم رهبری آمده اســت: »ایجاد تحول 
در نظام برنامه  ریزی آموزشــی و درسی با توجه 
به: ۱( روزآمد ســاختن محتوای تعلیم و تربیت و 
تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلســفه تعلیم 

و تربیت اســالمی و متناسب با نیازهای کشور و 
انطباق محتوی با پیشــرفت  های علمی و فناوری 
و اهتمــام به تقویت فرهنگ و هویت اســالمی/

ایرانی. ۲( توسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خالقیت 
و نــوآوری و بهره گیــری از روش های یاددهی و 
یادگیــری متنوع و مطلوب و ایجاد تفکر منطقی 
و منســجم برای تحلیل و بررسی موضوعی. ۳( 
تبیین اندیشه دینی/سیاســی امام خمینی)ره(، 
مبانی جمهوری اســالمی و والیت فقیه و اصول 
ثابت قانون اساســی در مقاطع مختلف تحصیلی. 
۴( توســعه فرهنگ و معارف اسالمی و یادگیری 
قــرآن )روخوانی، روان خوانی و مفاهیم( و تقویت 
انــس دانش آموزان با قرآن و ســیره پیامبر اکرم 
)صلی اهلل علیه و آله( و اهل بیت )علیهم السالم( 
و گسترش فرهنگ اقامه نماز. ۵( تحول بنیادین 
شیوه های ارزشیابی دانش آموزان برای شناسایی 
نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت 
دانش آموزان. ۶( رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی 
در برنامه ریزی های آموزشی و درسی. ۷( تقویت 
آداب و مهارت های زندگی و توانایی حل مســائل 
و عمــل به آموخته ها برای بهبود زندگی فردی و 
اجتماعی دانش آمــوزان. ۸( تقویت آموزش های 

فنی و حرفه ای.«
پرواضح است که عبارت های تربیت اسالمی، 
توســعه فرهنگ و معــارف اســالمی و... از متن 

ابالغیه رهبر انقالب حذف شده است.
در سند ۲۰۳۰ جمهوری اسالمی آمده است: 
»سند تحول بنیادین به عنوان یکی دیگر از اسناد 
باالدســتی نظام آموزش و پــرورش نیز با نگاهی 
جهانــی در قالب اقدامات ملــی و محلی اهداف 
توســعه پایدار را مورد توجه قرار داده اســت. در 
هدف کالن شماره ۱ این سند، تربیت انسان های 
حقیقت جو، عاقل، عدالتخواه، صلح جو، ظلم ستیز، 
شــجاع، مهرورز، جهان اندیش و... مورد نظر بوده 
که از جمله مفاهیم کلیدی مورد توجه در آموزش 

برای توسعه پایدار است.«
در صورتــی که اصل مطلب در ســند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش آمده اســت: »تربیت 
انســانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و 
متعهد به مســئولیت  ها و وظایــف در برابر خدا، 
خود، دیگــران و طبیعت، حقیقــت جو و عاقل، 
عدالت خواه و صلح  جو، ظلم  ستیز، جهادگر، شجاع 
و ایثارگــر و وطن دوســت، جمع  گــرا و جهانی 
اندیش، والیتمدار و منتظر و تالش ــگر در جهت 
تحقق حکومت عدل جهانی، بــا اراده و امیدوار، 
خودبــاور و دارای عزت نفس، امانتدار، دانا و توانا، 
پاکدامــن و با حیا، انتخابگر و آزاد منش، متخلق 
به اخالق اســالمی، خالق و کارآفرین و مقتصد و 
ماهر، ســالم و با نشاط، قانون مدار و نظم پذیر و 
آماده ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی و 

اجتماعی براساس نظام معیار اسالمی.«
مشخص اســت که واژه های ارزشی مؤمن و 
معتقد به معاد و آشــنا و متعهد به مســئولیت ها 
و وظایف در برابر خدا، متخلق به اخالق اسالمی 
و... از متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
حذف شده و به صورت ناقص در سند ۲۰۳۰ آمده 

است.

 نقش پررنگ نصیری قیداری
 در اجرای سند ۲۰۳۰

کبــری خزعلی نماینده شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی در شــورای زنان و خانــواده دراین باره 
معتقد اســت: »خداوند در قــرآن کریم می فرماید 
وا األَماناِت إِلی أَهلِها«، با  »إَِنّ اهللَ یَأُمُرُکــم أَن تُــَؤُدّ
توجه به ضرورت اهلیت برای تصدی امور اســاتید 
و دانشجویان و اقشار فرهیخته علمی کشور به نظر 
می رسد کســی که در سابقه خود خدمات سیاسی 
و اجتماعــی در راســتای تحقق اهداف یونســکو 
داشــته، اینکه به عنوان سرپرست دانشگاه شهید 
بهشتی معرفی می شود، با روحیه استقالل طلبی و 
آزادی خواهی دانشگاهیان مغایرت دارد. مقدمه سند 

۲۰۳۰ توسط نصیری قیداری نوشته شده است.
نماینده شــورای عالی انقــالب فرهنگی در 
شورای زنان و خانواده در ادامه می افزاید: نصیری 
قیداری در بخشــی از مقدمه این ســند نوشته 
است: »از آنجایی که ســازمان یونسکو به عنوان 
یک نهاد بین المللی موفق در امر آموزش شناخته 
می شود، اجرای هدف چهارم توسعه پایدار ۲۰۳۰ 
با عنوان »به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر 
با کیفیــت، برابر و فراگیر بــرای همه« به عهده 
این ســازمان نهاده شده اســت و سازمان مذکور 
با ایفای ســه نقش هدایت و هماهنگی، نظارت و 
گزارش دهی و ارتقای ظرفیت کارشناسی دولت ها، 
اجــرای این هدف مهم را پــس از تصویب نهایی 
چارچــوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ در ســی 
و هشــتمین کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر 

۲۰۱۵ آغاز کرده است.«
خزعلــی تأکیــد می کند: نصیــری قیداری 
دقیقاً اقرار کرده اســت که اجرای این ســند را 
خــودش از ســال ۲۰۱۵ آغاز کرده اســت و در 
ادامه مقدمه ســند۲۰۳۰ می نویسد: »کمیسیون 
ملی یونســکو ایران که مطابق با بند ۷ اساسنامه 
ســازمان یونســکو، نهاد متولی اجرای چارچوب 
عمل هــای جهانی در ایران اســت، از بدو فرآیند 
تهیــه و نهایی ســازی چارچوب عمــل جهانی 
آموزش ۲۰۳۰ در یونســکو، درخصوص محتوای 
این سند مشورت های گسترده ملی را با نهادهای 
ذی ربط، متخصصان و صاحب نظران ارشــد و نیز 
کمیته های ملی تخصصــی به منظور جمع بندی 
نقطه نظرات جمهوری اسالمی ایران به عمل آورد 
و بدین ترتیب دیدگاه های کشورمان را در زمینه 
چارچوب عمل جهانی آمــوزش ۲۰۳۰ از طریق 
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در یونسکو به 

دبیرخانه اسپک ارائه کرد.«

نماینده شــورای عالی انقــالب فرهنگی در 
شورای زنان و خانواده گفت: مجری سند ۲۰۳۰ 
در ادامه به تشــکیل کارگروه های ذی ربط  اشاره 
و تأکید کرده اســت: »این کارگروه ها، براســاس 
راهنمــای فنی تهیه چارچوب عمل ملی آموزش 
۲۰۳۰ به طور هماهنگ و منســجم، نقشــه راه 
پیشــنهادی خــود را در زمینه آمــوزش ۲۰۳۰ 
مطابــق بــا تجارب عملکــردی و اســناد کالن 
باالدستی در زمان بندی مشخص ارائه کردند. در 
این مرحله، کمیته تلفیق چارچوب عمل تشکیل 
شد و با نظارت فنی و علمی که انجام داد، زمینه 
الزم را برای انتشــار ویرایش اول چارچوب عمل 
ملی آموزش ۲۰۳۰ فراهم ساخت. به موازات تهیه 
چارچوب عمل آموزش ۲۰۳۰ توسط کمیسیون 
ملی یونســکو، طرح تشکیل کارگروه ملی اجرای 
آموزش ۲۰۳۰، در سه جلسه متوالی کمیسیون 
آموزش، تحقیقات و فناوری دولت به ریاست وزیر 
محترم علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور برخی 
از اعضــای محترم دولت و دبیرکل کمیســیون 
ملی یونســکو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
نهایتاً به تصویب هیئت دولت رســید که اسناد و 
ســاختار این کارگروه در صفحات )۱۰۲-۱۰۳( 

ســند آماده است. الزم است ذکر شود که بخشی 
از ایــن اقدامات انجام گرفته، بــه عنوان گزارش 
عملکرد جمهوری اسالمی ایران در طرح پیمایش 
ظرفیت ســازی آموزش ۲۰۳۰ که توســط دفتر 
منطقه ای آموزش یونسکو در بانکوک اجرا شد، به 
یونسکو ارائه گردید و جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان یکی از کشورهای پیشگام در منطقه آسیا 
و اقیانوســیه در زمینه آمادگی و تمهید تدارکات 
الزم برای اجرای آموزش ۲۰۳۰ مورد تقدیر قرار 

گرفت.«
خزعلی در ادامه مدعی است: »وقتی تصویب 
ســند ۲۰۳۰ باعث اعتراض مقام معظم رهبری، 
مراجع، علمــا، متخصصــان و صاحبنظران قرار 
گرفت، نصیری قیــداری اجرای آن و اصوالً تعهد 
بودن آن را انکار کرد، چراکه طبق قانون اساسی 
اســناد ملی نباید با سیاســت ها و رهنمودهای 
رهبــری مغایر باشــد. مفاهیم ارزشــی اســناد 
باالدســتی از این سند حذف شــده است! همه 
ارزش هــا از موحد و مؤمن و معتقد به معاد بودن 
تا ارزش های اخالقی و مهارت های عملی و انسانی 
و در واقع ۹۰ درصد مصوبه در اســناد باالدستی 
حذف شــده اســت و صرفاً موارد قابل تطبیق و 
التقاط با جهانی سازی آمده است. متأسفانه بسیار 
غیراخالقی و غیرصادقانه اسناد باالدستی با سند 
۲۰۳۰ و مالک ســکوالریزم حاکم بر آن، غربال 
شــد و اکثر واژه ها و راهبردهای ارزشی آن حذف 
شد و در حدی، از اسناد باالدستی استفاده ابزاری 
شــده اســت که بتواند قابل تطبیق و هماهنگی 
ظاهری با اسناد بین المللی باشد در حالی که بعضاً 
مالک ها و شــاخص ها در تعارض و تضاد با نظام 
توحیدی هســتند. جالب است که عالوه بر حذف 
اصول، آرمان ها و ارزش های اسالمی، به جای آن 
واژه هایی دارای بار معنایی متفاوت و بعضاً متضاد 
و منطبق با ســکوالریزم مانند برابری جنسیتی، 
احترام به تنوع فرهنگی، شــهروند جهانی، تحقق 
توسعه پایدار نوشته شده است که هر کلمه و واژه 
در اسناد سازمان ملل دارای اسناد پشتیبان است 
و شــاخص هایی برای اجرا و سپس نظارت دارد 
و حتی مجازات هایــی در صورت عدم اعمال این 
شاخص ها تعیین شده که دولت های عضو منطبق 
با آن شاخص ها مورد سؤال قرار می گیرند. سندی 
که برای تحول در کشورهای عقب افتاده آفریقایی 
آن هم توسط چند NGO نوشته شده، شایسته 
اجرای آن در جمهوری اســالمی نیســت. ایران 
با ۴۰ ســال پیشرفت و داشــتن دانشمندانی در 
هوافضا،  بایوتکنولوژی،  نانوتکنولوژی،  عرصه های 

انــرژی هســته  ای و... نیازی به تقلید از اســناد 
بیگانگان را ندارد و ایرانیان خودشــان می توانند 

سند بومی اسالمی/ایرانی تدوین کنند.«
به نقل از آنا؛ حال ســؤال این است که چرا 
نصیری قیداری مجری سند ۲۰۳۰ از سوی وزیر 
علوم به سمت سرپرستی دانشگاه شهید بهشتی 
که یکی از دانشــگاه های بزرگ کشور محسوب 
می شود، انتخاب شده است. آیا با حاشیه داشتن 
او، شــورای عالی انقــالب فرهنگی وی را پس از 
چند ماه سرپرســتی به ریاســت دانشگاه شهید 

بهشتی منصوب می کند؟!
با توجه بــه اظهارات نصیری قیداری به نظر 
می رسد دولت پیش از این، اجرای سند ۲۰۳۰ را 
پذیرفتــه و اکنون با انتصاب وی به عنوان رئیس 
 دانشگاه شهید بهشتی می خواهد نسبت به اجرای 
سند به صورت آزمایشــی در این دانشگاه اقدام 
کند. با توجــه به اینکه نصیری قیداری مجری و 
فعال مسئله ۲۰۳۰ و دبیرکل کمیته ملی یونسکو 

بوده این موضوع محتمل است.
باید منتظر ماند و دید که آیا دانشگاه شهید 
بهشتی در آینده به جوالنگاه سند ۲۰۳۰ تبدیل 

خواهد شد.

فتنه گران در دانشگاه مشغول کارند!

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی، 
با اشــاره به ایجاد درگیری در دانشکده علوم اجتماعی 
این دانشــگاه اظهــار کرد: این درگیــری، روز اول مهر 
۱۳۹۸ هم زمــان با آغاز ســال تحصیلی به وجود آمد و 
ماجرا از زمانی شــروع شــد که اعضای انجمن اسالمی 
دانشــجویان آزاداندیش دانشــگاه عالمه طباطبایی در 
دانشــکده علوم اجتماعی در میــز ثبت نامی خود برای 
جذب دانشــجویان جدیدالورود، عکس یکی از ســران 

فتنه؛ میرحسین موسوی را گذاشته بودند.
وی افزود: اعضای بسیج دانشجویی وقتی این اقدام 
غیرقانونــی انجمن آزاداندیش را دیدند، به مســئوالن 
امور دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی اطالع دادند و 
آنان به انجمن مذکور تذکــر دادند؛ اما عکس را از میز 
خود برنداشتند، ســپس دانشجویان بسیجی موضوع را 
به کارکنان حراســت دانشکده گفتند و آنان نیز به این 

تشکل اخطار دادند اما همچنان عکس را برنداشتند!

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی با 
بیان اینکه دو ساعت از اقدام نادرست انجمن آزاداندیش 
گذشته بود و آنان هنوز به قرار دادن عکس یکی از سران 
فتنه بر میز خود اصرار داشتند، گفت: ساعت ۱۲ ظهر به 
من موضوع درگیری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
عالمه طباطبایی را گزارش دادند و فوری با مدیر حراست 
دانشــگاه تماس گرفتم و به وی گفتم پیگیری کند اما 
کاری صــورت نگرفت، همچنیــن ۱۳ مرتبه از معاونت 

فرهنگی دانشگاه پیگیری کردم اما اقدامی نکردند!
نامبرده افزود: از ریاست دانشکده درخواست کردیم 
که به ماجــرا ورود پیــدا کند، با دانشــجویان انجمن 
آزاداندیــش صحبت کند و اهمیــت موضوع فتنه ۸۸ را 
به آنان گوشــزد کند تا عکس ســران آن را بردارند اما 
متأسفانه رئیس دانشــکده کاری نکرد و به ما گفت که 

خودتان اقدام کنید!
وی ادامــه داد: مجموعــه بســیج دانشــجویی در 
خصوص این درگیری به دنبال تنش نبود و نمی خواست 
دانشجویان جدیدالورود با صحنه بدی از دانشگاه عالمه 
طباطبایــی روبرو شــوند. پس از ۶ ســاعت پیگیری و 

مطالبه از دانشــگاه برای تذکر بــه انجمن آزاداندیش و 
برداشــتن عکس یکی از ســران فتنه از روی میز آنان، 
یکی از کارکنان حراست دانشکده علوم اجتماعی، عکس 
را برداشــت و به دفتر حراست برد اما یکی از خانم هایی 
که عضو این تشکل بود، به دفتر حراست رفت و عکس 

را با خود برد!
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی 
عنوان کرد: با مســئول بســیج دانشــجویی دانشکده 
علوم اجتماعی صحبت کــردم که میان اعضای انجمن 
آزاداندیــش برود و بدون تنش به آنــان تذکر دهد که 
عکس را بردارند. همین اتفاق افتاد اما اعضای این تشکل 
دانشــجویی با مسئول بسیج دانشــکده درگیر شدند و 
میان دو طرف اختالف باال گرفت و شــروع به ضرب و 
شتم دانشجویان بسیجی کردند. دوربین های حراست، 
همه این تصاویر این درگیری را ثبت کرده اند. بنده برای 
جمــع کردن این اتفاق وارد درگیری شــدم اما من هم 

مورد ضرب و شتم قرار گرفتم.
نامبرده تصریح کرد: مقصر اصلی ماجرای درگیری 
دانشــگاه عالمه طباطبایی، مســئوالن دانشگاه هستند 
که نتوانســتند این قضیه را کنتــرل و مدیریت کنند؛ 
همیشــه انجمــن آزاداندیــش اقدام های نادرســت و 
نابجای خــود را تکرار می کند امــا برخورد صحیحی با 
آنان از ســوی مسئوالن دانشــگاه صورت نمی گیرد. از 
مســئوالن انتظار داریم که با مسببان درگیری دانشگاه 
 عالمــه طباطبایــی و توزیع کنندگان فیلــم درگیری 

برخورد قانونی کنند.
اپیزود دوم؛ دانشگاه رازی کرمانشاه!

دبیر جامعه اســالمی دانشــجویان دانشــگاه رازی 
کرمانشــاه با اشاره به اســتفاده از تصاویر سران فتنه در 
ثبت نام ورودی های جدید چندین دانشگاه کشور نسبت 

به »مسموم« در دانشگاه های کشور هشدار داد.
وی درباره حواشــی ثبت نام از دانشــجویان ورودی 
جدید دانشــگاه رازی کرمانشاه گفت: انجمن فرهنگ و 
سیاست که منتسب به جریان اصالح طلبی است در یک 
حرکت هماهنگ در دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه 

عالمه طباطبایی و شهید بهشتی اقدام به انتشار عکس 
ســران فتنه کرده و به صورت گســترده در بروشورها و 
نشــریات مختلف  عکس سران فتنه را مخصوصاً در بین 

ورودی های جدید منتشر کرد.
نامبــرده افزود: این اقدام جای تعجب داشــت؛ چرا 
عکس ایــن افرادی که از لحاظ ســابقه و هویتی معلوم 
هستند، درصحن دانشگاه منتشر شده است، این تشکل ها 
با آشــوب پراکنی و تشــویش اذهان عمومی مخصوصاً با 
ســابقه ای که در سال ۸۸ داشــتند باعث شدند فضایی 
ملتهب در ابتدای سال در دانشگاه ایجاد شود این درحالی 
است که باید سالی داشته باشیم که فضای دانشگاه توأم با 

آرامش و همچنین فضای علمی را نشان دهد.
دبیر جامعه اســالمی دانشــجویان دانشــگاه رازی 
کرمانشــاه خاطرنشــان کرد: تالش برای ملتهب کردن 
فضــای دانشــگاه فضایی مســموم را به دانشــجوهای 
جدیدالورود که هنوز با فضای دانشگاه آشنایی نداشتند، 
نشــان داد؛ با این اقدام دانشگاه محیطی معرفی شد که 
احزاب کارهای سیاســی می کنند و دانشگاه یک محیط 

سیاست زده اســت و برای خود من ســؤال بود که چرا 
 دانشجویان عکس  سران فتنه را منتشر کرده و هدف شان 

از این کار چیست؟
وی تصریح کرد: در صحبتی که با معاونت فرهنگی 
دانشــگاه داشــتیم، گفتند که ما هیچ گونه قانونی که با 
این اقدامات برخورد شــود به صورت آیین نامه ای نداریم 
در صورتــی که عرف جامعه هم مخالف انتشــار تصاویر 
ســران فتنه و فتنه گری در دانشــگاه اســت؛ این افراد 
امتحان خودشــان را در ســال ۸۸ پس داده و هیچ گونه 

ابراز پشیمانی هم نکرده اند.
نامبرده بیان کرد: نه تنها عکس این افراد در دانشگاه 
به نمایش گذاشــته می شــود بلکه در نشریات شان به 
جریان ســبز نیز می پردازند، انــگار که هیچ گونه اتفاقی 
نیفتاده و اینها هنوز هم بر باطل خودشان تأکید می کنند. 
واقعاً این موضوع برای فضای دانشــگاهی سم محسوب 
می شود و فضای دانشگاه جای حرکت احزاب و گروه های 

سیاسی نیست.
دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه رازی اذعان 

کرد: البته باید فعالیت هایی برای آگاه سازی و همچنین 
فعالیت های سیاســی که به آموزش سیاسی و باال بردن 
آگاهی سیاسی دانشجویان کمک کند، انجام شود و برای 
اینکه بصیرت  دانشجویان بیشتر شده و راه درست را از 
راه غلط به آنها نشان دهیم، باید فعالیت هایی انجام شود.
وی تأکید کرد: این فعالیت سیاسی با شرایطی که 
اشاره شد حاال در قالب هر گروهی که هستند می تواند 
انجام شود ولی نه اینکه بیاییم و افرادی که منسوخ شده 
و به زباله دان تاریخ رفته و امتحان خود را پس داده اند را 
حمایت کنیم و فضای دانشگاه را مسموم جلوه دهیم و 
واقعاً برای دانشــگاه های دیگر هم سؤال بود که چرا این 

حرکت ها انجام می شود.
نامبرده در تشــریح علل حرکــت هماهنگ بعضی 
از تشــکل ها در انتشار تصاویر ســران فتنه عنوان کرد: 
برآوردم این بود که این افراد به دنبال زد و خوردی بین 
نیروهای انقالبی و نیروهایی که طرفدار انقالب هستند 
با کســانی که این عکس ها را منتشــر کرده اند، بودند؛ 
نظرشان این طور حرکتی بود اما خدا را شکر با بصیرتی 
که نیروهای انقالبی و بســیجی داشتند این حرکت رخ 

نداد.
دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه رازی اشاره 
کرد: نه تنها این افراد با استقبال روبه رو نشدند بلکه االن 
مدارکی هست که نشان می دهد هیچ گونه استقبالی از 
این تشکل ها نیز نشده؛ نکته دیگر نیز این است نشریاتی 
هم که منتشر کردند به صورت گسترده چاپ شده است 
و معلوم نیست پول این نشریات از کجا تأمین می شود و 

برای ما جای سؤال است.
وی اعالم کــرد: از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و شــورای عالی امنیت ملی توقع داریم که در مقابله با 
این طور حرکاتی که فضای فرهنگی و آموزشی دانشگاه 
را مــورد هدف قــرار می دهد، مقابله کــرده و قوانین و 
آیین نامه هایی تدوین شــود که نگذارند هر کســی هر 
طوری که دلش بخواهد فضای دانشــگاه را تحت تأثیر 

قرار داده و تهدید کند.
نامبــرده ادامه داد: ایــن حرکت هایی که به صورت 
گســترده انجام می شود، جز این اســت که می خواهد 
دانشــجو و فضای دانشگاه را تخریب کند؟ توقعی که از 
دوستان طرفدار سایر احزاب و جناح ها داریم این است 
که واقعیت و آن چیزی که هســت را نشان بدهند ولی 
با فضای دانشــگاه و محیط فرهنگی دانشگاه هیچ گونه 
تضاد و زد و خوردی ایجاد نشــود و واقعاً این توقع زیاد 

باالیی هم نیست.
دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه رازی تأکید 

کرد: قانون هم می گوید که تشــکل های دانشجویی، 
اعم از هر تشــکلی، اصالح طلب، اصولگرا، انقالبی، هر 
طیفی، باید در راســتای قانون حرکت کنند؛ اما اگر 
ضعف قانونی هم داشــته باشــیم عرف جامعه ما این 
اســت که افرادی که با هویت ملــی و امنیت ملی ما 
در ســال ۸۸ بازی کردند و همچنین امنیت کشور را 
به خطر انداختند، نباید به گونه ای رفتار شود که مثاًل 

اینها هیچ کاری نکرده اند.
این فعال دانشــجویی اشــاره کرد: بعضی از این 
تشکل های دانشــجویی حتی در نشریات شان عنوان 
کرده اند که منتظر هستیم افرادی که در حصر هستند 
صحبتی کنند و آن ها پشــت سر صحبت های سران 
فتنه را بگیرند؛ این نشان دهنده چیست؟! یعنی اینکه 

ما هنوز بر باطل خودمان تأکید داریم.
نامبرده مطرح کرد: توقع ما این اســت که نه تنها 
دانشــگاه، بلکه شــورای عالی انقالب فرهنگی هم در 
برخورد با این  حرکت ها، آیین نامه هایی را تصویب کند 

که حتماً از بروز فتنه ها جلوگیری شود.
دبیر جامعه اسالمی دانشــجویان دانشگاه رازی 
گفت: اجازه درگیری ندادیم و همان طور که گفتم این 
حرکتی هماهنگ شــده بود که به دنبال ایجاد زد و 
خورد در فضای دانشگاه بود که نتوانستند به آن دست 
یابند؛ به نظــر من این یک حرکت ابتدایی بود و باید 

منتظر حرکت های بعدی هم باشیم.
اپیزود سوم؛ دانشگاه لرستان!

همزمان با آغاز ســال تحصیلی دانشگاه لرستان 
شاهد برپایی ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود 
بود که اســتفاده از تصاویر سران فتنه ۸۸ در یکی از 

غرفه ها موجی از اعتراضات را در پی داشت.
پس از این موضوع و دست به دست شدن تصاویر 
سران فتنه ۸۸ در ستاد استقبال دانشگاه لرستان در 
فضای مجازی، بســیج دانشجویی دانشگاه لرستان به 
شدت واکنش نشان داد و اعتراض خود را به مسووالن 

دانشگاه اعالم کرد.
اســتفاده گســترده از تصاویــر ســران فتنه در 
دانشــگاه ها به علت ضعف نظارت یــا خأل قانونی نیز 
باشــد، توجیهی برای انقعال مســئوالن دانشــگاهی 
نمی  شود؛ در سالی که کشور شاهد برگزاری انتخابات 
مهمی همچون انتخابات مجلس شــورای اســالمی 
اســت و نقش آفرینی دانشگاه ها تاثیر مهمی بر فضای 
انتخابــات می گذارد، این انتظار وجود دارد که حداقل 
مسئوالن آموزش عالی چاره ای برای فتنه گری بعضی 

از افراد باشند.


