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استاد دانشگگاه هگه چ راگرا  ض عکگو کا  گ و  ملگی متن سخنرانی دکتر مهرعلی زاده 

 در انجان آموزش عالی ایرا   0202سنچ  در خصوص آموزهی یون کوی ایرا  

 با سالم ض احترام

  

 بگه ،هاگه حکگار مرتگرم عبگادا  ض طاعگا  قبگولی ض صگ ام برکگت ض خ گر پر ماه ض مبارکی م انت به 

برگ  هگایی محگرد هگچه در  کگای مجگازی، طگرد دیگچراههای برخگی از  پ رض رسانچ؛ استرکار می

اردبگا  بگا رگارروم عاگ   در هارسگانه دررا  ظمچیرا  ارهچ کشگوری ، اسگاد چ دانشگگاه ض صگاحبن

هگایی هاوگو  هگهرضنچ بگه ضاهه  0202در رارروم عاگ  بگه ض این موضوع که ، 0202جهانی آموزش 

نظرا  ض کارهناسگا  که ایگن مباحگ  از سگوی برخگی صگاح جهانی ض برابری جن  تی اهاره هچه است 

ضیژه در هورای عالی انقالم  رهنگی مورد نقچ اسگت ض حتگی برخگی مدتقچنگچ کگه دصگوی  ض اجگرای به

دگوا  بگه های ب  اری را در آموزش کشور ایجگاد خواهگچ کگرد کگه از جالگه آ  میاین سنچ درررونی

ن گی بگه کودکگا  ض حگذف برخگی م گاه ی قرآنگی ض هگای جهای جن ی ض ارائگه آموزشحذف کل شه

 .بهانه درضیج صلح ض نبود خشونت اهاره کردهای درسی بهارزهی از کتام

یکگی ازپگرضهه هگای یون گکو  0202کگه سگنچ  یون کو رهار هاخه اصلی  رهنگ، آموزش، علوم ض اردباطگا  دارد

بگا هگچف آرگاهی ض لگذا   نی بگوده اسگت برای اهتراک دجریه ض م راث  رهنگی ض م ثاق مشترک ب ن ملگ  جهگا

 را رنگچ نکگادیبگا بررسگی سگواال  زیگر    دا آمچ الزم ن بت به این موضوع ؛ اهراف ب شتر ا کار عاومی

 : اطالع برسانی به

 یون کو ره سازمانی است ض ماموریت ض اقچاما  یون کو ر  ت؟  1

 است؟ یون کو داکنو  ره برنامه ها ض سنچهایی را در جها  دنظ ی کرده  0

اب گته بگه بررسی دیچراه های مربو  به ماه ت ضجگودی سگازما  هگای جهگانی ض  0

ماننگچ یون گکود دیگچراه ایجگابی ( …,ILO, UNIDO, UNISEFسازما  ملگ   

 یون کو ره سازمانی است  -ض دیچراه سلبی 

  دال ت یون کو در ایرا  رگونه بوده است؟  4

 آ  ر  ت؟ رگونه دچضین هچه ض اهچاف ض برنامه های 0202سنچ   5

 ایرادا  ضارد بر سنچ بر ره مرورهایی بوده است؟  6

 جاع بنچی محال   7

 در ادامه دالش می کن ی ابداد سواال   وق را رضهن ناای ی 
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 یون کو ره سازمانی است ض ماموریت ض اقچاما  یون کو ر  ت؟  1

یون کو ره سازمانی اسگت ؟ ماموریگت اض ر  گت؟ ض رگه برنامگه هگایی دگاکنو  دنبگا  

 United) سگگازما  آموزهگگی، علاگگی ض  رهنگگگی سگگازما  ملگگ  مترگگچاسگگت؟ کگگرده 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)  بگگگا عنگگگوا ،

، عنگوا  سگازمانی  رامل تگی اسگت کگه در راسگتای اهگچاف (UNESCO)مخ ف یون کو 

بگه عنگوا  یکگی  1۴45، در سگا  (Globalization) نظام  کری مبتنی بر رلوبال زاسگ و 

 .داسگگ گ رردیگگچ (United Nations Organization) از اقاگگار سگگازما  ملگگ  مترگگچ

درسگت هنگگام پایگا  جنگگ جهگانی دضم کن گرانگ  1۴45ون کو در اض  نگوامبر سگا  ی

بزرری در لنچ  دشک   هچ  در این کن گرانگ نااینگچرا  رهگ  کشگور هگرکت کردنگچ  

کگه ب شگترین صگچما  را از جنگگ دراگ  کگرده   ران ه ض انگل تا  به عنوا  دض کشوری

بودنچ، پ شنهاد کردنچ سازمانی با هچف نهادینه سگاختن  رهنگگ صگلح بگه مدنگای ضاقدگی 

هاب گتگی  کگری ض اخالقگی »کلاه دأس گ هود  از نظر آنا  سازما  جچیگچ بایگچ در راه 

 07، 1۴45نگوامبر  1۴در  .خچمت کنچ ض مانع از ضقوع جنگگ جهگانی دیگگر هگود« بشریت

دن از نااینچرا  کشگورها اساسگنامی یون گکو را امکگا کردنگچ ض بگچین درد گ  سگازما  

آموزهی، علای ض  رهنگی مل  مترچ یون کو( بگا هگچف پ شگبرد صگلح ض ر گاه هاگگانی 

از آنجگا کگه صگلح بایگچ بگر اسگا   .م ا  ملتها دأس گ هچ« هاکاری»در جها  از طریق 

هگا نخ گت در ااهگا  بشگر جنگ»ض از آنجا کگه هاب تگی مدنوی ض  کری پی ریزی هود 

 هاانگونگه کگه در « ها هگک  ر گردآغاز می هود، د اع از صلح ن ز بایچ در اهگن ان گا 

آغاز دیباری یون کو آمچه است( ، رسالت یون کو بگ   از هگر ر گز اخالقگی اسگت ض بگا 

 رضد ان ا  سر ض کار دارد  

« هاکگاری  کگری»قگام سگازمانی بگرای بنابراین یون کو مأموریت یا ته است که در م

یون گکو بگا ازدیگاد ض دقویگت مناسگبا  آموزهگی، - .در سحح ب ن الاللی خچمت کنچ

 نچدعلای ض  رهنگی دض هچف کامالً پ وسته را ددق   می ک

دوسده، که ضرای دقاضای سادة پ شگر ت مگادی، بایگچ بگه ط گف ر گترده ای از  -الف 

 آنکه م راث ن لهای آینچه را به خحر ا کنچخواستهای ان ا  پاسخ رویچ، بچض  
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برقراری  رهنگ صگلح، بگر اسگا  آمگوزش م گ ضل ت هگهرضنچی ض مشگارکت  -م.

 کام  در  راینچهای دموکراد ک  

برای اینکه صگلح پایگچار، صگادقانه ض مگورد قبگو  هاگه برقگرار هگود، در دیبارگی 

مصگای انگچ کگه »مه اساسنامی یون کو آمچه است کشورهای امکاء کننگچة ایگن اساسگنا

دست ابی کام  ض برابگر بگه آمگوزش، پگی جگویی آزاد حق قگت ع نگی، دبگاد  آزاد 

ها را برای هاگا  دکا ن کننچ ض رضابط بگ ن مگردم خگود را دوسگده ها ض دان تهانچیشه

در ض حق قگی دگر از بخشنچ ض ا زای  دهنچ دا با درک متقاب  ض بهتگر بگه هگناختی دق گق

برای درقق ایگن هگچف ، دضلگت هگای مربگو  دصگا ی  «.رسنچآدام ض رسوم یکچیگر ب

های آموزهی، علای ض  رهنگی ملگ  مترگچ  یون گکو( رر تنگچ دگا سازما »به دأس گ 

های آموزهی، علای ض  رهنگی بگه دگچریج بگه اهگچاف با هاکاری مل  جها  در زم نه

ما  ملگ  صلح ب ن الاللی ض ر اه عام بشری برسنچ ض ایگن خگود از اهگچاف اضل گی سگاز

کن گرانگ سان ران   گکو کگه منجگر بگه  .مترچ است که در منشور آ  ن ز آمچه اسگت

هگچه از دضلگت انگلگ گ دعگو  کگرد کن ران گی  1۴45دشک   سازما  مل  در سگا  

جهت دچضین اساسنامه ب ن الاللگی  رهنگگ بررگزار کنگچ  ایگن کن گرانگ در نگوامبر 

ر لنگچ  بررگزار هگچ  هگچف اضل گی کشور از جاله ایگرا  ، د 40هاا  سا  با هرکت 

کن رانگ سان ران   کو ض دضلگت آمریکگا دأسگ گ سگازمانی صگر اً آموزهگی بگرای 

بازسازی مراکز آموزهی بود ضلگی هگرکت کننگچرا  در کن گرانگ لنگچ   رهنگگ را 

ضقگوع بابگارا  ه رضهگ اا ض  .ن ز به عنوا  بخشی از برنامگی سگازما  منظگور کردنگچ

 های علای در زنگچری بشگر بگه آنجگا انجام گچ کگه حگرفهدوجه هاگا  به نق  یا ت

«S» ن ز بگه نشگانی کلاگی «Sciences» علگوم در عنگوا  سگازما  رنجانگچه هگود ض 

«Uneco» بگه «Unesco» طگی ایگن کن گرانگ ضفگایف سگازما   1 .دبگچی  هگود

د گه   دبگاد  آزاد م گا  0 :دررنچین بنچ دد  ن هچ که خالصگه آ  عبگار  اسگت از

مبادلگی آزاد عقایگچ ض اطالعگا  م گا  0زهی،  رهنگی ض علای کشگورها رهبرا  آمو

ها ض سگگایر م س گگا  آموزهگگی ض مگگردم ض متخصصگگ ن از طریگگق مگگچار ، دانشگگگاه

های آموزهگی ض  رهنگگی متناسگ  بگا ن ازهگای دگچضین ض دوزیگع برنامگه4پژضهشی 

نزدیگک  .کشورها به عالضه بر ضرضر  ح ظ جنبی غ ر دضلتگی سگازما  ن گز دأک گچ هگچ

به پنجاه سا  از دأس گ سازما  مل  ض سازما  درب تگی، علاگی ض  رهنگگی ضاب گته بگه 

می رگذرد  طگی ایگن سگا  هگا درگوال  ب گ ار مهاگی در زنگچری « یون کو»آ  
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اجتااعی بشر رخ داده اسگت  از جالگه مبگارزا  اسگتقال  طلبانگه در سراسگر دن گا ض 

 172ض رگواه آ  حکگور بگ   از الاللگی اسگت فهور کشورهای م تق  در صگرنه ب ن

کشور عکو در یون گکو در سگا  هگای اخ گر اسگت در حگالی کگه در بگچض دأسگ گ 

های هگای موضگوعی  عرصگهحوزه .سازما ، این ددچاد کاتگر از پنجگاه کشگور بگود

های آمگوزش،  دال ت( یون گکو یون گکو اهتاگام خگوی  را بگه  دال گت در زم نگه

ی،  رهنگگ، اردباطگا  ض اطالعگا  مصگرضف طب دی، علگوم اجتاگاعی ض ان گانعلوم

اهچاف ض برنامه ها  استرادژی( هگچف کلگی هگچف برنامگه هگای یون گکو  .کرده است

ریگزی هگچه پ شگبرد  رهنگگ، که بر اسا  سه ی کرد  های ان گا  هگا در دانگ  پی

 .صلح خواهی، دوسدی ان انی ض دوسدی پایچار می باهچ

 

سگنچهایی را در جهگا  دنظگ ی کگرده یون کو داکنو  ره برنامگه هگا ض   0

 است؟

 یون کود رسالت سازما 

گ دوسده ض اردقاء اصو  ض هنجارهای جهانی مبتنی بگر ارزهگهای مشگترک بگه منظگور 1 

مواجهگی بگا رالشگگهای بوجگود آمگگچه ض مهگی در عرصگی آمگگوزش، علگی،  رهنگگگ ض 

یگی از رراگگ اردقگاء ض ر گترش دکثر0،"عاومیر گاه»اردباطا  ض حاایگت ض دقویگت 

گگ 0ان گانی هناسگی ض صگ انت از دنگوع  رهنگگی ض مالحظگی حقوقطریق به رسا ت

اردقگگاء سگگحح مشگگارکت ض اقتگگچار در جامدگگی علاگگی از طریگگق دسترسگگی برابگگر، 

گگ اردقگای آمگوزش  :سازی ض مشارکت در دان  اهچاف اسگترادژیک آمگوزشفر  ت

بگود ک   گت آمگوزش به عنوا  حق اساسی محابق با اعالم ی جهانی حقگوق بشگر گ به

سگگازی مرتویگگا  ض متگگچها ض اردقگگای ارزهگگهای مشگگترک در سگگحح از طریگگق متنوع

جهانی گ اردقای سگحح دجگارم علاگی، ابتکگارا  ض اهگاعه ض مشگارکت اطالعگا  ض 

گگ اردقگاء اصگو  ض  :ر تگگوی علاگی علگوم ادخاا بهترین دچاب ر در راسگتای س اسگت

ض دکنولگوهی ض اسگترالی اجتاگاعی گ  هنجارهای اخالقی برای هچایت دوسگدی علاگی

بهبود امن ت ان انی از طریق مچیریت به نه دروال  اجتاگاعی ض مر حگی گ دقویگت ض 

غنابخشی به فر  تهای علای،  نی ض ان گانی در راسگتای مشگارکت در جوامگع علاگی 
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گ اردقاء سحح ابزارهای اسگتانچارد قگانونی ض اجگرای آنهگا در حگوزه  :مداصر  رهنگ

ص انت از دنوع  رهنگی ض دشویق ر تگو م گا   رهنگهگا ض داگچنها گ دقویگت  رهنگ گ 

ض غنابخشی اردبا  م گا   رهنگگ ض دوسگده از طریگق فر  گت ض مشگارکت در دانگ  

 ( 10۴5ا ، مرورهای اصلی بررر ته از انجان علای نخبه های ایر

ری ماننگچ هگای دیگگالدار کگه بگا عنوا یادر ری مگادامبه عباردی از دیچراه یون کو 

یادر ری م گتار، یگادر ری مگچاضم، یگادر ری در دضرا  زنگچری ن گز آضرده هگچه 

یا ته رنچبدگچی اسگت کگه است، یک م هوم هنجاری ن  ت، بلکه یگک اصگ  سگازما 

جنبه عاودی آ  هام  طی  رآینچ یادر ری از دولچ دگا مگرا اسگت ض جنبگه ا قگی آ  

های مت گاض  ر گرد، بگر زم نگهمیکه ک  ر تره زنچری  ردی ض اجتاگاعی را در بگر 

هگود  ایگن نگوع از یادر ری هام  خانواده، اجتااع، مچرسه ض مر  کگار متارکگز می

یادر ری به جای دارکز رضی یادر ری یکنواخگت در یگک برهگه از زنگچری ض اسگت اده 

سگازی داگامی حگوا  ض امکانگا  یگادر ری در از آ  در بق ه عار، نگارزیر از پراکنچه

است دا  رد بتوانچ متناس  با دغ  را  رضزمگره زنگچری ض هاگراه بگا آنهگا،  سرداسر عار

یابی جچیگچ بگه بهتگرین ضجگه م  گر سگازد  در امکانا  مد شتی خود را در این دحابق

الدار اصگ  اساسگی سگازمانچهی بگرای مشگارکت در پ شگبرد ضاقع، یادر ری مگادام

در ری بگرای سگه مرحلگه از یادر ری رسای، آزاد ض غ ر رسای است  این نگوع از یگا

  :زنچری با سه هچف مت اض  متارکز است

 سازیدوسده  رهنگید ضاب ته به  هی، مالک ت  کری ض م هوم 

  دوسده اجتااعی ضاب ته به ههرضنچی ض مشارکت اجتااعی 

 پذیری ضاب ته به دول گچ، رضگایت هگغلی، ر گاه مگالی ای ض اهتغا وسده حر هد

 .ض پایچاری اقتصادی

هگود  نخ گت، بگه رهگار بخگ  دق گ ی مگی 01ی از دیچراه یون کو در قگر  یادر ر

ر گرد  حگوزه ض ح حگه دانگ   یادر ری برای دان تن که در علوم پایگه نشگأ  مگی

آراهی(  دضم، یادر ری برای انجام کگار  حگوزه ض ح حگه دگوان   مهگار (، سگوم، 

هگارم یگادر ری بالنگچری( ض ر /(یادر ری برای با هی زی تن  حوزه ض ح حگه پگرضرش

  ( انچازبرای بود   حوزه ض ح حه ب ن   رشی

اسناد یون کو داک چ دارنچ کگه ایگن سگازما  ناگاد دخصصگی ملگ  مترگچ در زم نگه 

آموزش، علوم ض  رهنگ ه ت  براسگا  ایگن ددری گی کگه از کگار خگود ارائگه مگی 
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 دهچ اض  از هاه فر  ت سازی است  یون کو دالش می ناایگچ یگک رگار رگوم علاگی

ض من جی  راهی کنچ دا م ئله نابرابریهای آموزهگی را بگه طگور جگامع ض هااهنگگ در 

سحح کشورهای دن ا پ گ ری ض کاه  دهگچ  یون گکو در کنگار محالدگه ض پگ   ب نگی 

دالش دارد که طی سالهای آینچه ن ازهای آموزهگی جامدگه بگ ن الالگ  را هناسگایی 

یگچ  ماننگچ آمگوزش مرگ ط زی گت    ناایچ ض طرد هایی برای بهبود انهگا ارایگه ناا

یون کو با ارایه برنامه های کوداه مچ ، م اناگچ  ض بلنگچ مگچ  دگالش دارد جریانگا  

آموزهگگی جامدگگه بگگ ن الاللگگی را بهبگگود بخشگگچ  آخگگرین آقگگچام یون گگکو الگگزام 

بگرای  0202کشورهای عکو به دگچضین یگک برنامگه جگامع عاگ  ض اقگچام مشگترک 

(   بهبگود آمگوزش 10۴2م اسگت   مر گ  ح گ نی، دوسده آموش ض یگادر ری مگچا

ک  ی در حوزه رضههای دچریگ، برنامه هگای آموزهگی، سگاختار مگچار  ض دانشگگاه 

هام  آموزش مدلاا  ، آمگوزش  رار گر، آمگوزش رنگچ زبگانی  آمگوزش بگرای -

دوسده پایچار، دوسده کتابهای درسی، طرحها ض س اسگت هگا ض آمگوزش پ شگگ ری ایگچز 

 دم الدار  ، یادر ری ما

بررسی دیچراه های مربگو  بگه ماه گت ضجگودی سگازما  هگای جهگانی   0

ماننگگچ ( ,ILO, UNIDO, UNISEF…اب گگته بگگه سگگازما  ملگگ   ض

 یون کو ره سازمانی است ؟  -یون کود دیچراه ایجابی ض دیچراه سلبی 

 

اجتااعی مگورد نظگر یون گکو ر  گت؟ در پاسگخ بگه ایگن سگوا  دض -س است  رهنگی 

 کلی ارایه هچه است دیچراه 

یون کو به عنوا  یک سازما  علای، رهنگگی ض درب تگی کگه هگچ   غنگی سگازی  -الف

ر اسگناد رسگای، هگچف از د  رهنگی ض رهچ ضاردقگای  رهنگگی کشگورهای عکگو اسگت 

کاک به  راینچ صگلح ض امن گت جهگانی، بگه ضاسگحه " :داس گ یون کو این رونه آمچه است

های آمگوزش ، علاگی ض  رهنگگی ، بگه منظگور در زم نگهالاللگی، ی هاکاری هگای ب ن

مگچاری ض حقگوق بشگر، بگر پایگه منشگور سگازما  ملگ  ا زای  احترام به عچالت، قانو 

 ."چمتر
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م هومی ایجاد هگچه اسگت بگه نگام م گراث مشگترک بشگری   "نااینچه ایرا  در یون کو به ر ته احاچ جاللی 

هگای ریگودضهان رض راه بگرضد ض کگه یگک ن گر در خ ابا این .بوده اسگتایجاد این  رهنگ در دن ا کار ب  ار مهای 

هگود اح ا  کنچ که م چا  نق  جها  اص ها  ما  اض هی ه ت ض ارگر مگا آ  را خگرام کنگ ی اض هگی ناراحگت می

ای از بخگ  دگاریخی اصگ ها  موهگک کنچ؛ این پچیچه پچیچه جالبی است  ضقتگی صگچام بگه روهگهض اعتراض می

 ".عتراض در دن ا بلنچ هچ زیرا این م راث ارزش جهانی دارد ض متدلق به بشریت استزد، صچای ا
سگا  پگ   رضاهگاه  ۴2یگا  02یا مثال در امر  رهنگگ ض م گراث  رهنگگی، مگثال در کشگور مگا ضقتگی حگچضد "

ه کردنگچ دگا خ ابگا  بگخواست در  کاهای ههری درو  ایجاد کنچ، ضقتی که با ت قگچیای هگهر را دخریگ  میمی

ر ت کگه مگثال رگرا ایگن خ ابگا  از ضسگط بگازار سبک مچر  ب ازنچ، مردم خ لی هی خوهرا  بودنچ ض ک ی نای

رونگه ن  گت  مگثال رد هچه ض بازار را دضهقه کرده ض با ت  رهنگی ض سنت زی ت را بگه هگی زده  ضلگی امگرضز این

هگونچ ض ک گی حتاگا یگک عگچه مدتگرض می امرضز ارر ههردار کرما  یا اص ها  یا دبریز بخواهچ رن ن کاری بکنچ

زنچ  این آراهی از کجگا پ گچا هگچه ض بگه صگور  یگک  رهنگگ درآمگچه؟ ایگن کگار برای آ  ههردار کف نای

طوری ن  ت که  قط در ایرا  باهچ، در هاه جگای دن گا کگی ض بگ   ایگن  رهنگگ هگک  رر تگه یون کوست  این

سگازی دخریگ  هگود ماکگن بگود دنهگا قرار بگود بگرای جادهاست   رض کن چ ارر صچ سا  پ  ، یک دپه داریخی 

هنا  دل وخته ن بت به این کار ح ا  هونچ ض غصگه بخورنگچ ضلگی در جامدگه اد گاق خاصگی رخ رنچ ن ر باستا 

رونه ن  ت  یدنی م هومی ایجاد هگچه اسگت بگه نگام م گراث مشگترک بشگری  ایجگاد ایگن اما امرضز این .دادنای

هگای ریگودضهان رض راه بگرضد ض اح گا  کگه یگک ن گر در خ ابا ب  ار مهای بوده اسگت  این رهنگ در دن ا کار 

هگود ض کنچ که م چا  نق  جها  اص ها  مگا  اض هگی ه گت ض ارگر مگا آ  را خگرام کنگ ی اض هگی ناراحگت می

زد،  ای از بخگ  دگاریخی اصگ ها  موهگککنچ؛ این پچیچه پچیچه جالبی است  ضقتی صچام بگه روهگهاعتراض می

 ".صچای اعتراض در دن ا بلنچ هچ زیرا این م راث ارزش جهانی دارد ض متدلق به بشریت است

آموزهگی، بگا  -با این دوص ف در نظر اض  ایگن سگازما ، بگه عنگوا  یگک نهگاد علاگی

ماه تی کامال  رهنگی،نه دنها محلوم ض ماچضد ا کگار ض قلگوم اسگت، بلکگه نویگچ بخگ  

ت ر گتری ض قانوناگچی بشگری مر گوم مگی رگردد  عگچالغنی سازی  رهاگی،نوعی 

امری که در راستای جهانی سازی، به عنوا  مچ  ض الگگویی بشگری متصگور عقگو  اسگت  

  .جهانی به دضر از احکام بربریت کهنه یا نو

یون گگکو در خگگچمت اهگگچاف ام رال  گگت ض ص هون  گگی در راسگگتای ایجگگاد یگگک  -م

سگازمانی  رامل تگی جهگت ایجگاد علقگه  از این منظر، یون کو رهنگ ضاحچ در جها  

( 0220لگی ض  گردری)   .های ضاحچ  رهنگی ض یک ا  سازی نگوع نگگرش جهان گا  اسگت

مدتقچنچ که پ ام های یون کو متاثر از ا کار نئگو ل برال  گی سگرمایه داری پشگت ماسگک غنگی سگازی 

ر تاگانی در یگک   رهنگی ض درب تی پنها  هچه است  آنها ب ا  مگی دارنگچ کگه هگر نگوع نهگاد یگا

رارجوم س اسی، اجتااعی ض داریخی هک  مگی ر گرد ض ناگی دوانگچ از نظگر  کگری ض ایگچئولوهی 

خنثی باهچ  لذا نق  کنترلی برای هچایت دیگر جوامع بگازی مگی کنگچ  رنگ ن دصگویری از یون گکو 

داهگتنچ کگه  هگایی ن گازقچردها هاواره برای اسگتقرار خگود بگه نهادهگا، هنجارهگا ض رضشااعا  دارد که 

الاللگی ض کاررزاریهگای دخصصگی آنهگا یکگی از استارار آنها را ماکن ض مقچضر سازد  داس گ سگازمانهای ب ن
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هود  در پایا  جنگگ جهگانی دضم ن گز ن رضهگای  گادح ض در را  آنهگا های دالش در این جهت دلقی میجلوه

های بگارز ایگن کردنگچ  یون گکو یکگی از ناونگهالاللی را ایجگاد مترچه امریکا سازمانها ض نهادهای ب نایاال 

الاللگی ض الاللگی ض ا گزای  بگازیگرا  در عرصگه ب نضجوداین، دغ  گر هگرایط ب نرردد  بادالش مر وم می

ساز قچردانچی اعکگای ضگد ف در برابگر ن رضهگای داث ررگذار ض مگچا ع منگا ع قگچردهای سازما  مل ، زم نه

 بزرا رردیچ  

ض  گائو کگه براسگا   WHOالاللگی غ رس اسگی ماننگچ یون گکو، سگازمانهای ب ن نکتگه مهگی آ  اسگت کگه

طلبی رضهگنی صگرنه درر ریهگای س اسگی ض سگلحههایشا  اهچاف مشگخ  غ رس اسگی دارنگچ، بهاساسنامه

بگازخوانی  گراز ض  گرضد درگوال  ض مدگادال  قگچردی کگه در در این خصوص        در .انچبرخی دضلتها بوده

دهگچ کگه سگازما  ملگ  مترگچ ض کاررزاری دخصصی یون کو صور  رر ته، پرداختگه اسگت ض نشگا  میقال  

دگوا  هاگواره نت جگه آ  را در جهگت ای رقگابتی ض رالشگی اسگت کگه نایکاررزاریهای دخصصی آ ، عرصه

 .ب نی ناودمنا ع قچردهای بزرا پ  

داگام دم ض دسگتگاه سگازما  ملگ  ض یون گکو ض امثگا  روینچ ای هی ه تنچ که میالبته عچه "به ب ا  احاچ جاللی

 ایچه ض حتی مکگر اسگت ض اصگال مگا نبایگچ آ  را جگچی ها بیآ  ضاب ته به استکبار جهانی است ض مشارکت در آ 

رونه ن  ت ض البته هاه این امگور ن گبی اسگت ض محلگق ن  گت  بدگچ از جنگگ دضم بگ ریی  ضلی من مدتقچم که این

نشانچ ض مصلح اجتااعی ضاقدا در ا کارها  درو  ایجگاد هگچه بگود یدنگی اح گا  کردنگچ کگه یک عچه مت کر، دا

ررا بایچ جها  به این سات پ   برضد کگه جنگگی بگا ایگن ابدگاد در آ  رخ دهگچ ض ایگن هاگه خرابگی ض کشگتار 

در نگوامبر سگا   درست کنچ  بنابراین دالش کردنچ دالهی بکننچ دا دن ا از این م گائ  دضر باانگچ  هاگا  لنگچ  کگه

در اجالسی دصا ی رر تنچ یون کو را بن ا  بگذارنچ بگه کلگی ضیگرا  هگچه بگود  رض بنگچه ایگن اسگت کگه  1۴45

دوانگچ اسگبام د گاهی بشگود  البتگه سگحح هود ارر درست عا  کنگ ی میب  اری از م ائ  که موج  نگرانی ما می

سگوادی خ لگی اسگبام رر تگاری اسگت  زمگانی سگوادی یگا کگیآراهی هی در این م ا  موضوع مهای است  بی

ای درباره موالنا نوهتی ض در آ  درباره جوی که در رابحه بگا مصگادره موالنگا دوسگط دیگگرا  درسگت هگچه مقاله

 بود

ما  در مقابگ  م گراث دگاریخی ض ادب اگا   گرار کنگ ی از ا راهی اضقا  برای اینکه از زیر بار م گئول ت

هگچه ض مگنقح مثنگوی کجگا ه عنوا  ایرانی از خود بپرسگ ی اضلگ ن مگتن دص حزن ی  بایچ بها میاین حرف

راپ هچ؟ در کابریج  ض اضل ن مصرح ض متگرجی آ  کگه اصگحالحاد  را دوضگ ح داد ن کل گو  از هاگ ن 

دانشگاه کابریج بود  ن کل و  ک ی بود که ب نایی ض عار خود را رضی ایگن کتگام رذاهگت  یگک بگار هگی 

انصگا ی ت  آیا رولپ نگارلی کگار بگچی کگرد در درک گه زحاگت کشگ چ؟ بنگابراین بیس ر به ایرا  نچاه

ها دارد کارهگای خگوم ض دسگت اضلگی کگاری داهگت ی  امگا ایگن سگا نکن ی  ما قبال در مورد موالنا کی

بگرد  کارهگای هود  اآل  استاد مراچعلی موحگچ دارد کگار درخشگانی را در مثنگوی بگه پایگا  میمی

دگوجهی هناس ی  ضلی انصاف ایگن اسگت کگه بگگوی ی قگبال کید هاگ دبریزی را هی که میبزرا اض در مور

پایه هی م ا  اه  سگواد محگرد ن  گت   رضزان گر، رولپ نگارلی ض ن کل گو  بگا های بیکردیی  این حرف

الشگدرای بهگار بگا  گال  انگچ  ملکهگا اهگ  سگوادنچ  اهگ  درق قکه اینهی اختال ی نچارنچ  برای این

ای دارد از بخشگی هنا  غ رایرانی کگه دعگوایی نگچارد  مراگچعلی  رضغگی درجاگهنشانچ  ردضسیدا

که درجاگه هگاهکاری اسگت  در مقچمگه آ  دربگاره دعگوایی در «  ن سااء طب دی»از ابن س نا با عنوا  
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آ  زما  در مراسی هزاره ابن سگ نا کگه مگا  کگچام کشگور اسگت صگربت کگرده  حتاگا برضیگچ نگگاه 

نه اض را بخوان چ  ابوعلی س نا در بخارا بزرا هچه ض طب دگی اسگت کگه مگردم ازبک گتا   دلگی خردمنچا

ها بگوی ی که رنگ ن نکننگچ ضلگی مگا بگه عنگوا  کشگور داگچ  دوان ی به آ به اض ابراز عالقه کننچ  ما نای

چا  ض کشورهای جچیچ اطرا اگا  را دعگو  بگه مشگارکت کنگ ی ض بگه هاگه دانشگان مادر، بایچ هاه این

ها احتگرام بگگذاریی ض دگوا  ض بن گه علاگی ض  رهنگگی خودمگا  را در ابگن س ناهناسگی ض مرققا  آ 

دچریگ آثار اض ض راپ ض درجاه منقح ض علای آ  آثار محگرد کنگ ی  مگا سگواد ض پ شگ نه  هگی ض دگچریگ 

دهگچ ایگن می ه ا ض نجا  ض اهارا  ض قانو  ض دانشنامه عالئی را داریی ض ایگن مزیگت ماسگت کگه نشگا 

سرزم ن مادری رحور این مدارف را دست به دسگت دگچریگ کگرده ض نگگاه داهگته  هاگی موالناهناسگا  

دن ا در دضرا  مداصر در هاه دن ا دا بخواهنچ مرجع ض سنچ محگرد کننگچ بایگچ برضنگچ سگراز  رضزان گر ض 

ر در سگحح ملگی بگه هاسگت  ارگمراچعلی موحچ ض ه  دی کچکنی ض امثا  این بزررا   سگرمایه مگا این

های ان انی دوجگه کنگ ی ض نهادهگای رسگای مگا هگی در درق گق ض درجاگه ض نشگر امکانگا  این سرمایه

اختصاص دهنچ آ  ضقت ه ) نگرا  نخواه ی بود که رد پگای دگاریخی م گراث  رهنگگی ض م گاخر مگا رگی 

کگه ابگن سگ نا مگا  پایه محگرد کگرد ض مگثال ر گت ها ض ادعاهای رزاف ض بیهود  ارر ک ی آمچ ض حرف

هود؛ با کگار علاگی ض سگنج چه ض دضر از ددصگ  اسگت کگه داچ  دیگری است، با دعوا که مشک  ح  نای

بایچ درست را از نادرست بازهناسان چ  کانگت آلاگانی بگود امگا هگاا در انگلگ گ ض آلاگا  ض  ران گه ض 

هگا ه آثگار کانگت را بخواه گچ دههای بزرا ض مدتبر برضیگچ ض مجاوعگ رضهیایتال ا ض آمریکا ارر به کتام

های مختلف از آ  ضجگود دارد، ضلگی ارگر یگک خگارجی بگه مگا ها ض هردسری ض راپ مختلف با درجاه

هگچه ض درسگت ، دصر حهگچهخواهی، ما هاوگ ن ر گزی کگه راپبگویچ من مجاوعه آثار ابن س نا را می

کگه  ی خودمگا  کگاری نکنگ ی ض از ایندگوانمگا نای .ایی کگه بگه اض بگچه یض ح ابی باهچ آماده نکگرده

دیگرا  به انجام آ  اهتاام کننچ برآهوب ی  یگک ضقتگی مرحگوم دکتگر طگه ح گ ن مت کگر مصگری بگر 

کننگچ ض از م   دارم این کتام را به ک گانی هچیگه کگنی کگه خگود کگاری نای»پ شانی کتاب  نوهته بودد 

در نگواحی ایگرا  بگزرا قگچیی، در هنگچ، در  مثال بازی رورگا «  هونچکه دیگرا  بکننچ آزرده میاین

پاک تا  کنونی، ا غان تا  کنونی، داج ک گتا  ض ق قگاز ض کشگورهای کنگونی ایگن منگاطق سگابقه دارد  

کننگچ پگر اسگت از هگدرهای غال  م ن ادورهایی که این کشورها درباره داریخ رورا  رگاپ کگرده یگا می

  سرزم نی که مگادر بگازی رورگا  بگوده انجگام دهگ ی، بایچ سهی خودما  را به عنوا ارسی! خ  ما می

آضری کنگ ی ض انگواع رورگا  را درق ق کن ی، کتام خوم رگاپ کنگ ی، مگچارک ض اسگتاد دگاریخی جاگع

مدر ی کن ی  البته بایچ هاه را هی در اطگراف خودمگا  دعگو  بگه هاکگاری ض مشگارکت بکنگ ی ضررنگه 

و  بگه خودهگا  یگا مگورد عالقگه خودهگا  را مدر گی دوان ی مانع آ  بشویی که دیگرا  بخ  مربگنای

نکننچ یا ثبت نکننچ  ارر ما کشور مادر ب  اری از مظگاهر داگچنی ض م گراث  رهنگگی منحقگه ه گت ی پگگ 

بایچ زحات ب شتری هی بکش ی ض مادری کنگ ی  هرکگه بگام  بگ   بگر   ب شگتر  محاگئن باهگ چ ارگر 

زد اهگ  مدر گت ض سگواد خگواه ی داهگت ض حقگی از مگا ددص  کار ض عرضه کن ی، روش هنوا نعلای ض بی

پایه هگی در ایگن روهگه ض آ  روهگه محگرد بگوده ربط ض بیهای بیضایع نخواهچ هچ  البته ها شه حرف

  :ریشه به جایی نخواهچ رس چ  به قو  موالناهای بیض خواهچ بود اما این حرف

http://www.khoorna.com/


  خبری خورناپایگاه – 0202سند  متن سخنرانی دکتر یداله مهرعلی زاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص 

                           khoorna@ تلگرام: کانال س  ر  آد                                                                               www.khoorna.comآدرس سایت :                   

 نور  رضد دا اص می نپایچ، می /های کور پگ کالم پاک در د 

 رضد رو  ک   کژ در پای کژ می / های کژضا    و  دیو در د 

سگازد  ضلگی ارگر در ایگن ضسگط یگک ک گ  های خودش را برای پاهای کج نایدول چکننچه ک  ، ک  

ضلگی دول چکننگچه عاقگ  بگرای  .هگود کگه آ  را بخگردکج هی دول چ هچ باالخره یک پای کگج پ گچا می

  .کنچطور هود بازار درست هی پ چا میکنچ  ارر اینرضه میسازد ض عپاهای راست ک   می

 

 

  دال ت یون کو در ایرا  رگونه بوده است؟  4

کشگور عکگو  1۴5  اال  دهگوکشگورهای قگچیای یون گکو مر گوم میکشور ایگرا  از 

ایی  هگا بگودهدگا بودنگچ ض مگا جگزض آ  اضلی 52های اض ، کاتر از یون کو ه تنچ  در سا 

درین اعکای یون کوست رو  مگا ملتگی دگاریخی،  رهنگگی بگودیی  پگگ ایرا  از قچیای

از جنگ جهانی دضم رجالی داهت ی که اها گت موضگوع را  ها چنگچ ض دصگا ی رر تنگچ در 

 و یون کو بشونچ  خ لی از کشورها برایشا  مهی نبوده ض عکو نشچنچ  آ  زما  عک

پگ ما از ایگن جهگت سگنخ تی بگا مرتگوایی  "به ر ته احاچ جاللی س  ر ایرا  در یون کو 

که در داس گ سازما  یون کو مورد نظگر بگوده، داهگت ی ض از آ  ب گانگه نبگودیی  امگا بگا 

کگارش را عا قگا بلگچ نبگودیی رگو  ایگن  این ساختارها آهنایی نچاهگت ی یدنگی سگاز ض

ساختارها از دستاضردهای مچرن ته است؛ مث  هر پچیگچه ض نهگاد دیگگر مگچر ، مثگ  نهگاد 

نگاری، نهگاد پارلاگا  ض امثگا  اینهگا  اال  هضرنگال زم بگه مدنگی صندت ض نهاد رضزنامگه

دش ای ن  ت که از د  مناطق ما درآمگچه باهگچ ض هگک  یگک نهگاد بگه خگومچر  پچیچه

رو ض نویگ ض قصگهکگرده  مگا مقامگا رر ته باهچ  آ  ر زی که ما داهت ی کامال  گرق می

نگاری بگه مدنگی یگک نهگاد ض یگک ایی ضلی رضزنامگهنویگ ض دیوا  دب را  داهتهس رنامه

زنی، بگا د گامح ایی  حگاال مگن دارم مثگا  مگیای ض صن ی نچاهگتهحر ه ض ساختار حر ه

 .کنی ض هگاا هگی منظگورم را متوجگه ه گت چض درق قی که نای زنی، بر  داریخیحرف می

الاللگی های ب نبه هر حا ، از این جهت بله، ما با خ لگی از کشگورها در هگناخت سگازما 

های مختلگف  اصله داریی  بچنه اجتااعی ما هنگوز مجاوعگه سگازما  ملگ  را کگه هگاخه
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نگوع دگاث رش را ض حتگی  .انگچدهایشگا  را نایهناسچ ض هاگه فر  تدارد به درستی نای

کن ی  رگاهی خ گا  زبا  آ  دگاث ر را در اهگن جادگی خودمگا  درسگت درجاگه ناگی

کن ی صرف سر ض صچا ض دشری ا  ض آدام است  طب دگی اسگت کشگورهایی کگه انچیشگه می

هگا را ها را عرضه کردنگچ، از مگا جلگودر ه گتنچ رراکگه خودهگا  آ ایجاد این سازما 

 ن دل  ، این کشورها که عاچدا هی غربگی ه گتنچ ض در قگر  ب  گتی هگی انچ  به هازای چه

این  کرها را عاال عرضگه کردنگچ، کارکردهگا ض مدنگای ایگن کارکردهگا را خ لگی از مگا 

هگای نااینگچری کننگچ  ه ئتکننچ ض ن گرض صگرف میر رنچ ض رضی آ  کار میدر میجچی

چ، هگی بگه لرگام کا گت ض هگی بگه کننگب شتری دارنچ ض برای این بخ ، ن رض درب گت می

در کگه نتگایج  را خ لگی جگچیرذارنگچ، بگرای آ لرام ک   ت ض ضقتی که برای آ  می

کننگچ  ر رنچ  البته کشورهایی مث  هاپن ض هنگچ ض رگ ن هگی خ لگی جگچی عاگ  میمی

کنگچ کگه هگام  یون گکو هاپن بخ  عظ ای از بودجه مجاوعه سازما  مل  را دگام ن می

ا با دروال  اجتااعی ض باالر تن سگحح آرگاهی عاگومی، بگه مگرضر داریگی هود  مهی می

آیچ  راهی ر گزی کگه از آ  انتظگار داریگی آ  ر گزی  ها ی ض مظنه دستاا  میبهتر می

های مگچر  دیگگر  مگثال پارلاگا  داهگتن ض ن  ت که ضاقدا بوده یا ه ت، مث  خ لی پچیچه

دل   هگی هنگوز در نظگی ض درد گ  دادنگ   آدام آ ، این پچیچه ضاردادی است ض به ها ن

ض راه بردن  ض اداره کردن  ض مگردبط کگردن  بگا نهادهگای مردمگی ض یگا دضلتگی، بگا 

کگاریی ض ها درآمچه  اصگله داریگی  بگاالخره مگا دازهها که این داستا  از د  داچ  آ آ 

هگی طب دی هی ه ت که  اصله داهته باهگ ی  امگا ارگر برگ  مرتگوایی  رهنگگی ض آموز

دوانگچ باهچ آ  ضقت مت اض  است رو  ما داریخ ض  رهنگ کهگن ض بزررگی داریگی کگه می

منبع دغذیه خوم درخشانی باهچ؛ البته در صگوردی کگه آ  را بگا زبگا  ایگن سگاختارهای 

 ".مچر  ض ق ده ی

ای یون گکو در دهگرا  داسگ گ هگچ هگام  د تگر منحقگه 0220در داخ  کشور، در سا  

ا غان گتا  ض درکان گتا   ایگن اقگچام مهاگی بگود  جلگ  موا قگت ایرا  ض پاک گتا  ض 

یون کو ض این کشورها مهی بود  ما دوان گت ی نشگا  بگچه ی کگه دهگرا  بگه لرگام دگوا  

های یون گکویی ایگن مزیگت را دارد  عگالضه بگر آ  مگا ن رضی ان انی ض نهادهای برنامگه

کگه دگالش کنگ ی م اینرنچین مرکز نوع دضم یون گکویی در ایگرا  داسگ گ کگردیی  دض

های قب  در ایرا  بگه ضجگود آمگچه ضلگی  دگا  ن  گتنچ، نهادهای یون کویی که در سا 
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در هونچ  این نهادهگا دض ق گی ه گتنچ؛ یکگی مراکگز نگوع اض  ض دیگگری مراکگزی  دا 

مراکگز  .( category 0ض category 1) هگودها مراکگز نگوع دضم ر تگه میه تنچ که به آ 

پگردازد هگا را هگی میکنگچ ض هزینگه آ راکزی که خود یون کو ایجاد مینوع اض  یدنی م

ای رنگ ن برنامگههاست کگه یون گکو دیگگر ایندهچ  سا ها را هی خودش میض کارمنچ آ 

دهگچ ض آ  مرکگز را بگا کگه مالکتگی پ شگنهاد مینچارد  ضلی مراکز دسته دضم یدنی این

یون گکو آ  را طگگی مراحلگگی  کنگگچ هاکگاری ض اهگگراف دخصصگی یون گگکو درسگت می

رویچ این مرکز درت نظگر ض بگا کاگک دخصصگی ض آموزهگی کنچ ض میبررسی ض مصوم می

الاللگی یکگی از نهادهگای یون گکو  گرض کنچ یدنی از جهت سگاختار ب نیون کو کار می

مرکگز محالدگا   0220رونه در ایگرا  داریگی  مگا در سگا  هود  ما رنچین مرکز اینمی

انگگچازی کگگردیی  دض سگگا  بدگگچ مرکگگز در ایگگرا  زیگگر نظگگر یون گگکو راهمنحقگگه آم را 

هگود کگه دانگ  قنگا  انچازی کردیی  اضال به این ضسگ له ثابگت میالاللی قنا  را راهب ن

کنگچ دانگ  قنگا  از بگ ن نگرضد ض بگا رگر تن از آ  ایرا  است ض این مرکگز کاگک می

 12کنگچ  مگا بگ   از نگ  کاگک میدانشجو از ایرا  ض جاهای دیگر به مانچراری ایگن دا

رن نی در کشور داریی ضلی متاس انه هاگی در یگک سگحح  دگا  ن  گتنچ ض کگار مرکز این

کاری بگه ضجگود آمگچه اسگت کگه  کننچ ضلی بالقوه این فر  ت عرضه هچه  رهاررومنای

درش بکن ی  ر ن ها ن مرکگز را زیگر نظگر یون گکو بگه ضجگود آضرده ض ب گ ار بایچ  دا 

کنچ  ها ن اخ را، پ شنهادهای کشگور مگا بگرای داسگ گ ض داچیگچ دض مرکگز عا  می  دا 

الاللی نوع دضم یون کو در ایگرا  بگه دصگوی  هگورای اجرایگی یون گکو رسگ چ  در ب ن

در  10۴4مهرمگاه  04ض جادگه  00هورای اجرایی کگه در رضزهگای پنجشگنبه  1۴7نش ت 

ای مگچیریت مرکگز منحقگه»اسگ گ پاریگ بررزار هگچ، هگورای اجرایگی یون گکو بگا د

ای دوسگده مرکگز منحقگه»ض داچیگچ  دال گت « خشگکآبخ زداری در مناطق خشک ض ن اه

بگه عنگوا  مرکگز درجگه دضم یون گکو در « های علی ض  ناضری اص ها مراکز رهچ ض پارک

ایرا  موا قت کرد  این دض موضوع از سگا  رذهگته در دسگتور کگار کشگورما  ض یون گکو 

آمگچه ض مبتنگی بگر های ایگربط ض داه گچا  بگه عا ض با هاکگاری دسگتگاه قرار رر ت

الاللگی، در نش گت اخ گر هگورای اجرایگی بگا های ارزیابی ب نهای مثبت ه ئترزارش

ای مگچیریت آبخ گزداری در مرکگز منحقگه»اجااع کشورهای عکو بگه دصگوی  رسگ چ  

رد ض بگا هاکگاری یون گکو ر گر تره غرم آسگ ا را را دربرمی« خشکمناطق خشک ض ن اه

الاللگی یون گکو هود  در پی پ شگنهاد کشگورما ، ه ئگت ارزیگابی ب ندر دهرا  ایجاد می
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ماه سا  جاری به ایگرا  سگ ر ض بگا دوجگه بگه دوانانگچی کشگورما  بگرای در اردیبهشت

هگای مصگوم ایگن سگازما ، نظگر مثبگت خگود را بگه داس گ رن ن مرکزی بر پایه مالک

داسگ گ ایگن مرکگز در کشگورما  از ایگن جهگت دارای  .و اعگالم کگرددب رخانه یون ک

خشگک ضاقگع هگچه ض محالدگا  علاگی ض ای خشگک ض ن اهاها ت است که ایرا  در منحقه

دوانگچ بگه ر گع ن ازهگای ای با دوجگه بگه دغ  گرا  آم ض هگوایی میهای منحقههاکاری

کو آمگچه اسگت کگه بگا علای ما در این زم نه کاک کنچ  در سنچ هگورای اجرایگی یون گ

های مگردبط، دوجه به دجرب ا  غنی ض متنگوع ایگرا  در زم نگه آبخ گزداری ض دوانانگچی

هگای علاگی ض  نگی ض ن گز ا گزای  دوانچ زم نه الزم برای انتقگا  مهار مرکز مذکور می

دوانانچی مورد ن از برای مقابله با عواق  دغ  گرا  آم ض هگوایی را  گراهی سگازد  مرکگز 

های ایگگربط در کشگگورما  ض بگگا مروریگگت ضزار  جهگگاد ا هاکگگاری دسگگتگاهمگگذکور بگگ

کشاضرزی  دال ت خواهچ کرد ض مقر آ  در دهرا  یا اسگتا  البگرز خواهگچ بگود  ایگرا  در 

دوانگچ در هگاا  آ ریقگا ض زم نه آبخ زداری ض منگابع آم دجرب گا  دسگت اض  دارد ض می

الاللگی هگی آمگوزش ض درق قگا  این مرکگز ب نخاضرم انه نق  ای ا کنچ ض با با راه ا تاد  

م گائ  ض مشگکال  آبخ گزداری ض منگابع  .هود ض هی اردبا  بگا دیگگر کشگورهاانجام می

آبی کشورهای دیگر را بررسی ض ارزیابی ض محالدگه خواهگچ کگرد  ضضگد ت منگابع آبگی 

های پگی در پگی داریگی  حگاال بگا انتقگا  دانگ  مگچیریت ما خوم ن  ت ض خشک گالی

هناسی یون کو  رصت خوبی بگرای مگا ض از طریگق مگا بگرای آبخ زداری دوسط کا ته آم

کشورها خواهچ بود  این اضلگ ن مرکگز یون گکویی ضزار  جهگاد کشگاضرزی اسگت ضلگی 

ای دارد  در مگورد پگارک علگی ض  نگاضری اصگ ها  هگی بایگچ ضزار  ن رض دض مرکز منحقه

در منحقه غگرم آسگ ا بگه عنگوا  مرکگز نگوع بگویی که این مرکز به عنوا  نخ ت ن پارک 

الاللگی از سگوی یون گکو انتخگام هگچه اسگت ض ای ض ب ندضم یون کو برای  دال ت منحقه

بر پایه مصوبه یون کو مرکز اصگ ها  در حگوزه کشگورهای ایگرا ، ا غان گتا ، جاهگوری 

دال گت آاربایجا ، قزاق تا ، قرق زسگتا ، ازبک گتا ، پاک گتا ، داج ک گتا  ض درک گه  

  خواهچ

اش ایگن ن  گت کگه های ماسگت  مدنگیهای یون گکو در دانشگگاهموضوع دیگر کرسگی

رذارد  قبال ر گتی کگه اصگال نگه کگار آیچ در دانشگاه ما مثال در  ض کال  مییون کو می

کگه اش را دارد  کرسگی یون گکو یدنگی اینیون کو این است ض نه دوا  ض مجگوز ض بودجگه
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کنچ کگه بگه حگوزه صگالح ت یون گکو مربگو  طرحی پ شنهاد می آیچیک دانشگاه ما می

هگود ض ارگر دصگوی  هگچ اسگتاد کرسگی از طگرف آ  هود ض این طگرد بررسگی میمی

هگای آموزهگی ض هگود ض آ  کرسگی در  دال تهود ض دوا ق امکگا میدانشگاه مدر ی می

یگابی بگار  دگال ت  ارزپژضهشی خودش با یون گکو در اردبگا  اسگت ض رنگچ سگا  یک

های دانشگگاهی بگا یون گکو ض هود ض خالصه از این طریق یک مجاوعگه هگبکه کرسگیمی

در یون گکو دصگوی   1۴۴0هگونچ  از سگا  های دیگر در این زنج ره مگردبط میبا دانشگاه

های یون گکو داسگ گ بشگود  در ضاقگع در هگر هچ کگه در مراکگز دانشگگاهی، کرسگی

روینگچ کرسگی به یون کو باهگچ  بگرای مثگا  می ای ایجاد بشود که متص دانشگاهی نقحه

های سگازی یگا کرسگی یون گکو در کگارآ رینی ض داگام رهگتهیون کو در آموزش ایانی

دانشگاهی  هر دانشگاهی که دقاضا بکنچ ض آمگادری داهگته باهگچ یگک مشخصگادی دارد  

ا از ایگن دگ 15بایچ کارها ض مقچمادی را انجام بچهچ دا دصوی  بشود  مگا در ایگرا  حگچضد 

 contact panel هگا رگزارش کگار خگوبی بگهها را داس گ کردیی که رنچ دگا از آ کرسی

ها ب شگتر اسگت  ایگن ها  دال تشگا  کاتگر ض بدکگینچاد ض  دال ت  مدلق هگچه ض بدکگی

 در هونچ  ها بایچ  دا کرسی

 لگی ما در ایرا  نهادی داریی به اسی کا   و  ملگی یون گکو کگه یکگی از ابتکارهگای خ

خوم یون کو بوده ض ه ت  یدنی  کر کردنچ ارگر قگرار اسگت اهگچاف یون گکو در عاگ  

مرقق بشود بایچ کشورها در سحح ملی پایگاه داهگته باهگنچ ض بگا ایگن موضگوعا  درر گر 

هگود بگازضی ملگی مگا بگرای  دال گت ض بشونچ  کا   و  ملی یدنی نهادی ملگی کگه می

هگای یون گکویی  کا  گ و  ملگی کگه در زهدجا ع امکانا  ملگی بگرای  دال گت در حو

در  .دوانچ به هاه مراکز ن رضی ان گانی مگا متصگ  بشگود ض اسگت اده کنگچداخ  ه ت می

هگگای داخگگ  را هگگای حاصگگ  از  دال تض طرد دنقگگ  نااینگگچری داریون گگکو پگگاریگ 

  ناایچ پ گ ری می

های کا تگه کا   و  ملی یدنی دضلتی ن  ت ض ملگی اسگت، کا  گ ونی اسگت کگه بایگچ 

دواننگچ در هگر ر گزی  دال گت داهگته باهگنچ ض خگودش آ  را ملی داهته باهچ کگه می

داس گ بکنچ؛ برای مثا  کا تگه ملگی آم، کا تگه ملگی موسگ قی ض هنگر، کا تگه اخگالق 

دوانچ موجگود ض  دگا  باهگچ  کا تگه ملگی یدنگی ها کا ته دیگر که بالقوه میزی تی ض ده

بگردیی ض هررگه ن گرضی ان گانی خگوم ض کگارآزموده در یگک ره؟ یدنی برضیی در ایرا  
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ها نظگر بخگواه ی  الزم ن  گت مقگام دضلتگی موضوع مردبط ضجود دارد جاع کن ی ض از آ 

روی ی کا ته ملی  یدنی مثال استاد قنبری کگه بهتگرین دارسگاز ایرانگی اسگت یگا باهنچ  می

ض اسگتاد  رهگو ا  ض اسگتاد  -کگه متاسگ انه  گو  کردنگچ  - استاد نریاا  در زم نه عود

هجریا  ض استاد عل زاده ض امثگا  ایگن بزررگا  در هنگر ض موسگ قی، ض هگر رگه ن گرضی 

برج گگته در آم، زلزلگگه، پ شگگگ ری، مرمگگت آثگگار، اخگگالق زی گگتی، نگگور، نجگگوم، 

هایاگا  بگه عنگوا  ها موضوع دیگر را جاع کنگ ی دگا مگا را در طردهناسی ض دهاق انو 

وع یاری بچهنچ  اما به دالی  مختلگف ض از جالگه بهگا نگچاد  بگه ایگن کا ته ملی آ  موض

هاسگت کگه  دگا  ن  گت ض اصگال دشگک   های ملی ما سا موضوعا  در سحود باال، کا ته

 هود  بایچ دقویت بشونچ  نای

 مهاترین اقچاما  یون کو برای کشور ایرا  د

ون گکو را کگه مقگر آ  در کننگچة سگازما  یکا   و  ملی یون کو، نق  رابگط ض هااهنگ

های اجرایگی جاهگوری اسگالمی ایگرا  بگر عهگچه دارد   ران ه است، با نهادها ض دستگاه

هگگای آمگگوزش، علگگوم اجتاگگاعی، علگگوم طب دگگی،  رهنگگگ ض ایگگن کا  گگ و  در حوزه

اردباطا   دال ت دارد  البته هچف اصلی یون کو، کاک بگه ر گترش صگلح ض دسگت ابی بگه 

 .دوسدی پایچار است

ا   و  ملّی یون گکو در ایگرا ، دارای سگه رکگن هگورای عگالی، هگورای اجرایگی ض ک

 .دب رخانه است  هورای عالی کا   و ، باالدرین مرجع دصا ی ر ری است

درین ضفایف هورای عالی کا   و  ملّی یون گکو ر  گت ض رگه ک گانی ض یگا رگه مهی *

 نهادهایی در جل ا  حکور دارنچ ؟

های کلگی کا  گ و  ها ض دصگوی  برنامگهی عگالی، دب گ ن س اسگتدرین ضفایف هورامهی

هگگای عاگگومی یون گگکو ض دصگگوی  رگگزارش ها ض  دال تملّگگی یون گگکو در قالگگ  برنامگگه

هگای های ساالنه ض هاون ن افهارنظر پ رامو  دگأم ن بودجگه، دأی گچ اعکگای ه ئت دال ت

هگای کا  گ و  ملّگی ض ضرو دربگاره دوسگده  دال گتاعزامی به کن رانگ عاومی ض ر گت

 .های مربو  استایجاد اردبا  م ا  کا   و  ض سازما 
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هگود ض جل ه هورای عالی کا   و  ملّگی یون گکو، حگچاق  دضبگار در سگا  بررگزار می

عکو است  ضزیرا  رهار ضزاردخانگی علوم،درق قگا  ض  نگاضری، امگور خارجگه،  14دارای 

ؤسگای سگازما  هگای ح افگت مرگ ط  رهنگ ض ارهاد اسالمی ض آمگوزش ض پگرضرش ض ر

زی ت، صچا ض س اای جاهگوری اسگالمی ض دب گر کگ  کا  گ و  ملّگی یون گکو، اعکگای 

 .دهنچحقوقی هورای عالی را دشک   می

های علاگی ض  رهنگگی کشگور ن گز عکگو در هورای عالی کا   و ، ه ت دن از هخصگ ت

هنرمنگگچا  کگگه در ها، مرقّقگگا  ض ه گگتنچ، کگگه از بگگ ن اعکگگای ه ئگگت علاگگی دانشگگگاه

های علای،  رهنگی، ددل ی ض درب ت دارای دجربه ه گتنچ، بگه عنگوا  عکگو حق قگی زم نه

 .حکور دارنچ

مصگوّبا  هگورای عگگالی کا  گ و  ملّگگی یون گکو در کشگور، رگونگگه ض دوسگط رگگه  *

 هود ؟نهادهایی اجرایی می

بگه اجگرا  دب رخانی کا  گ و  ملّگی یون گکو، ضف  گه دارد مصگوبا  هگورای عگالی را

 .کنچبگذارد  در این رارروم، هورای اجرایی ن ز هاکاری ض م اعچ  می

 درین ضفایف هورای اجرایی کا   و  ملّی یون کو ر  ت؟مهی *

دگگرین ضفگگایف هگگورای اجرایگگی، ک گگ  نظگگر از دضلگگت در خصگگوص مشگگارکت در مهی

ای ض ملّگگی نحقگگهالاللگگی، مهگگای ب نها ض  دال تریزی، اجگگرا ض ارزیگگابی برنامگگهبرنامگگه

ها بگگه دضلگگت، پ گ گگری نظگگرا  ض یون گگکو ض هاونگگ ن ارائگگی پ شگگنهاد در ایگگن زم نگگه

های یون گکو، طگرد ض پ گ گری پ شنهادهای دضلت در مگورد اجگرای دصگا اا  ض دوصگ ه

پ شگگنهادا  جاهگگوری اسگگالمی ایگگرا  در کن گگرانگ عاگگومی ض سگگایر مجگگامع یون گگکو، 

-بگار دشگک   مگی ه هورای عالی اسگت، ض مگاهی یگکپ شنهاد برنامه ض بودجه کا   و  ب

 .هود

 نق  دب رخانی کا  و  ملّی یون کو در این م ا  رگونه ددریف هچه است ؟ *

دب رخانه، رکن سوم کا   و  ملّی یون کو در ایرا  است، کگه زیگر نظگر دب رکگ  انجگام 

ها ض مگهکنچ ض ضف  گی اصگلی ایگن رکگن، پ گ گری ض نظگار  بگر اجگرای برناضف  ه می
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های اجرایگی اسگت  برقراری رابحه ب ن کا  گ و  ض سگایر مراکگز، م س گا  ض دسگتگاه

دب رخانی کا   و  ملّی یون کو، مجگری مصگوّبا  هگورای عگالی بگا هاگاهنگی هگورای 

 .اجرایی ض دالش برای درقّق اهچاف ض ضفایف کا   و  است

م طب دگگی، علگگوم رگگرضه آمگگوزش، علگگو 5دب رخانگگی کا  گگ و  ملّگگی یون گگکو، دارای 

آمگوزش "اجتااعی ض ان انی،  رهنگ ض اردباطا  است کگه در رگرضه آمگوزش، دض کا تگی 

اخگالق " دّا  است   در ررضه علگوم اجتاگاعی ض ان گانی، سگه کا تگه  "آموزش"ض  "عالی

ضرزش ض "ض  "هگای اجتاگاعیمگچیریت درررونی"، "زی تی ض اخگالق در علگی ض  نگاضری

حگوزه هگای جوانگا ، دوانانچسگازی زنگا ، دوانانچسگازی  قگرار دارنگچ ض در "جوانا 

ان گا  ض "جوانا  ض مدلوال   دال ت می کنچ  در رگرضه علگوم طب دگی، پگنج کا تگی ملّگی

ض  "الاللگی علگوم زمگ نبرنامگی ب ن"، "هناسگیاق انو  "، "هناسگیآم "، "کره م کو 

اطالعگا   "، "دباطگا ار"کننچ  در رگرضه اردباطگا ، سگه کا تگی  دال ت می "علوم پایه"

م گراث  رهنگگی " دّا  است  در ررضه  رهنگگ ن گز کا تگه  "حا ظی جهانی"ض  "برای هاه

 .ن ز دشک   هچه است "ض طب دی

ه گتنچ کگه ا گراد ب گ ار « ها کا تگه» یکی از ارکگا  مهگی کا  گ و  ملّگی یون گکو، 

سگگابقه اجرایگگی هگگای مانگگچرار، کارهناسگگا  باها، رهرهدوانانگگچی از اسگگتادا  دانشگگگاه

ها حکور دارنگچ ض دول گچ  کگر ض پگژضه  در ایگن حگوزه صگور  درخشا  در این کا ته

 .اییهایی ن ز بنا به ضرضر  ایجاد کردهها، اخ راً کارررضهر رد  عالضه بر کا تهمی

کا   و  ملّی یون کو در ایرا ، برای ثبت مشگاه ر ایرانگی دگاکنو  رگه اقگچامی انجگام 

 داده است ؟

ن گر از مشگاه ر ایرانگی در  00های کا  گ و  ملّگی یون گکو، ثبگت اقچاما  ض  دال تاز 

نگام هگ خ مراگود  0215 هرست جهانی مشگاه ر یون گکو اسگت  در کن گرانگ عاگومی 

هب گگتری، مراگگچبن زکریگگای رازی ض سگگ چ مردکگگی علگگی الهگگچی، در  هرسگگت جهگگانی 

هگا ض ن اینکگه بگرای مدر گی آ عنوا  مشاه ر ایرانی ثبت رردیچ، ضگا مشاه ر یون کو به

هگگا ض هگگچة ایگگرا  در یون گگکو، نش گگتهای مشگگاه ر ثبتهگگا ض انچیشگگهدگگرضیج آموزه

الاللی ض رضز نکوداهت بررگزار هگچه اسگت ض هگی اکنگو  ن گز در های ملّی ض ب نهاای 

 .دچارک بررزاری هاای  ب ن الاللی ه خ مراود هب تری ه ت ی
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شورما  در  هرست آثار مگادّی ض مدنگوی بگه ثبگت رسگ چه رنچ اثر داریخی ض  رهنگی ک *

 است؟

مورد از م راث  رهنگی ملاگو  ایگرا  در  هرسگت م گراث جهگانی یون گکو  02داکنو ، 

به ثبت رس چه است که رنبچ سلحان ه، بگازار دبریگز، دخگت سگل اا ، دخگت جاشگ چ، آثگار 

ه در آاربایجگا ، بقدگی کل  گاهای ارامنگ باستانی هوش، ههر سوخته، رغازنب  ، مجاوعگه

اهلل، رنبگچ قگابو ، الچین اردب لی، م چا  امگام اصگ ها ، م گجچ هگ خ لحگفه خ ص ی

هگای ایرانگی، انچاز م انچ، کگاخ رل گتا ، مروطگی باسگتانی هگوش، مجاوعگه بازرشی

 هگوش دگاریخی–های آبگیانچاز دگاریخی آ  ض سگازهقنا  ایرانی، بی ض رشی 11مجاوعه 

 .هودمی هام  را

عنگوا  اضلگ ن اثگر طب دگی  در بخ  م راث  رهنگی طب دی هی ام ا  ب ایگا  لگو  بگه

 .ایرا ، در  هرست م راث جهانی یون کو به ثبت رس چ

بگا ی  گار ، هاون ن ده اثر م راث  رهنگگی نگاملاو  ایگرا ، نگورضز، مهگار   گرش

هچ هگوئی مشگهگای موسگ قی ایرانگی، قگالیبگا ی کاهگا ، ددزیگه، ردیفمهار   رش

اردها ، آئگ ن نقگالی، دانگ  سگنّتی لگنج سگازی در خلگ ج  گار ، آئگ ن پهلگوانی ض 

های بخشی خراسا ، در  هرسگت آثگار نگاملاو  یون گکو بگه ثبگت ای ض موس قیزضرخانه

 .انچرس چه

الاللگی، ماننگچ دخریگ  آثگار باسگتانی کشگورهای موضع یون کو در خصوص م گائ  ب ن

 دیگر رگونه است؟

ا زاری عنوا  با   رهنگگی سگازما  ملگ  مترگچ ض بگرخالف رضیکگرد سگخت یون کو به

هگای جانبچارانگه، م گراث ر ریس اسگی ض موضگعهاواره کوه چه است به دضر از ه اهوی 

ای از دن گا پاسگچاری کنگچ  بگا ضجگود ر ری در هر روهگهجهانی را  ارز از هررونه جهت

بگزرا، از پگرداختن حگق عکگویت  شارهای  راضا  ض هاون ن امتناع برخگی کشگورهای 

با هچف درت  شار قرار داد  یون کو، ایگن سگازما  در جهگت ن گ  بگه اهگچاف بالنگچة 

خوی  که ح افت ض پاسچاری از م راث  رهنگگی ض هویگت بشگریت اسگت، هررگز از هگ ) 

رونه دالهی  رضرذار نکرده است؛ به عنگوا  مثگا ، عکگویت رسگای کشگور  ل گح ن در 
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نگوامبر بگه عنگوا  رضز جهگانی هاب گتگی  0۴و ض هاون ن اعالم رضز در یون ک 0211سا  

در بگارة ح افگت از م گجچ  0216با مردم  ل ح ن ض ن ز دصگوی  دض قحدنامگه در اکتبگر 

مرور ض بالنگچة یون گکو در حاایگت از االقصی ض بازسازی غزه، هاگی ب انگر نگگاه عگچالت

اگواره دگالش کگرده اسگت پگژضاک م راث جهانی در ر ترة مختلف جهانی است  یون کو ه

های  رهنگگی ض هگویتی را بگا نگگرش ان گانی ض صچای کشورهای کورگک دارای ریشگه

 .انچاز کنچعادالنه در جها  طن ن

هگای کشگورما  دگا رگه حگچ هاخگوانی های یون کو با هنجارها ض آموزههدارها ض ایچه *

 دارد ؟

هگای دینگی ض  رهنگگی  گار ض آموزهب  اری از هدارها ض برنامه های یون کو با منحگق، مد

 کن ی بگا سگایر کشگورها بگهکشورما  مشابهت دارد که به لرام دنوع  رهنگی سگدی مگی

های  رهنگی کشگورما  بگه قگچری عا گق ه گتنچ کگه صور  یکپارره عا  کن ی  آموزه

سا  پ   در یکی از مدابچ ههر نارا در ک ودگو هاپگن، اهگداری از هگاهنامه  ردضسگی  022

دهچ که مقگام حکگ ی طگو  هگاعر نامگچار وار آ  نق  ب ته است ض این امر نشا  میبر دی

ایرانی ب  ار سگتودنی اسگت ض در مجاگوع، غنگای  رهنگگی ایگرا  ض ایرانگی را نشگا  

 .دهچمی

 قچام یون کو برای ثبت مشترک برخی آثار ض مشاه ر، ره استچاللی دارد؟ا *

چلی ض ددامگ  م گا  کشگورها ض حگوزة هچف یون کو از ثبت مشترک، ایجگاد  کگای هاگ

جغرا  ایی نزدیک به یکچیگر اسگت، بگه ب گا  دیگگر، ضجگود مشگاه ر، آثگار مکتگوم ض 

مواری  ناملاو   رهنگی مشگترک ض غ گره    بگه مثابگی ابگزاری بگرای دقویگت صگلح ض 

 .هاست، که از این رهگذر بتوا  به دوسدی صلح پایچار یاری رسانچدقارم م ا   رهنگ

هگایی داهگته اسگت ض رگه قگچر دوان گته  ، در موضوع ض مق ا  جهانی ره  دال تایرا *

 های یون کو م ثر ضاقع هود؟است در برنامه

قحدنامگه  0های خوم بگوده اسگت  هگی اکنگو ، ، یکی از کن رانگ0215کن رانگ عاومی 

 هگای مجگازیررایگی در  کگای مجگازی ض دول گچ ض دگرضیج بازیدر زم نی مقابله با ا را 
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هگای ضگچ م گراث دضستچار م گراث  رهنگگی ض درغ گ  کشگورها بگه جلگور ری از بازی

قحدنامگه در ادامگی برنامگی رئگ گ  0ایی کگه ایگن آم ز دصوی  کگرده رهنگی ض خشونت

جاهور در سازما  مل  مترگچ بگوده اسگت، ض در ایگن راسگتا ن گز مبگارزة جهگانی عل گه 

مگچیرک  یون گکو ن گز از اقگچاما   درضری ی در سازما  مل  مترچ بگه دصگوی  رسگ چ ض

 .ای کردجاهوری اسالمی ایرا ، حاایت ضیژه

کرسی در دض سا  اخ ر ن ز از اقچاما  دیگری اسگت کگه ایگرا  دوان گت بگه  4انچازی راه

سرانجام برسانچ  رضا ِ کارِ راه انچازی کرسی رنگ ن اسگت کگه دانشگگاه یگا پژضهشگگاهی 

هگا بایگچ زم نگی الزم ضجگود داهگته نچازی ایگن کرسگیاهود، البته برای راهکانچیچا می

ای ن  گت ض ضگوابط ض باهچ؛ زیرا ک گ  مجگوز کرسگی از سگوی یون گکو، کگار سگاده

 .مد ارهایی در این زم نه ضجود دارد که بایچ بتوا  این ضوابط را دأم ن ض اجرا کرد

انزده سگا  ، نقشگه راه پگ0202در حوزه آموزش ن ز بایچ اهاره کن ی کگه برنامگی آمگوزش

در سگازما  یون گکو،  0215دگا  0222آینچه جهگا  در حگوزة آمگوزش اسگت  از سگا  

ن گز ایگن  0202دگا  0215دصگوی  هگچ ض از سگا   "آموزش برای هاه"ای با عنوا  برنامه

ادامگه خواهگچ داهگت  هاونگ ن سگه  0202در به عنگوا  آمگوزش در ض جامعبرنامه کام 

، رگزارش 0202، رگارروم عاگ  جهگانی 0202یگچار کتام مربو  به اهگچاف دوسگدی پا

ایی ض با هاکگاری نهادهگای دخصّصگی ملگ  مترگچ، در را درجاه کرده GEM 0216 جهانی

 .های ه ت یحا  انتشار این کتام

ای ن گز هگای دانشگگاهی، پ شگنهادا  اجرایگی ضیگژههناسیعالضه بر آس   0202برنامی

برای آمگوزش ض پگرضرش ن  گت، بلکگه آمگوزش در دارد ض هچف از اجرای این برنامه دنها 

دری مث  آموزش در حگوزه هگای سگالمت، اجتاگاع، آمگوزش این برنامه دکال ف ر ترده

هگود ض ایگن م گئله بایگچ  رادگر از ضزار  آمگوزش ض پگرضرش عالی ض غ ره را هام  می

اهگت، دیچه هود  در این زم نه بایچ ضزار  علگوم، سگازما  برنامگه ض بودجگه، ضزار  بهچ

ها ض سگازما  درما  ض آموزش پزهکی، ضزار  کار، ر گاه ض امگور اجتاگاعی ض ضزاردخانگه

 .های دیگر هی  دا  باهنچ، دا این برنامه دنها به آموزش ض پرضرش مرچضد نشود

سی ض نها ن اجال  کنوان  و  م راث جهگانی در بگن آلاگا  بگود پرضنگچه هگوش در  در 

  م انچ اضل ن اثر طب دگی مگا بگود بگرای ثبگت وی  رس چبه دص خوزستا  ض م انچ در کرما 
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ای برای ثبگت یگک اثگر طب دگی در  هرسگت جهگانی نگچاده بگودیی  قبال پرضنچه .جهانی

هوش هجچها ن اثر داریخی ما بود که در م راث جهگانی ثبگت هگچ ض م انگچ نگوزدها ن  

اثگر دگاریخی ض دگوا  ثبگت کگرد؛ دض نوع اثر می 1۴70بر اسا  کنوان  و  م راث جهانی 

اثر طب دی  در حا  حاضر برای ثبت آثارما  سگها ه داریگی  هگر سگا  بگ   از یگک اثگر 

دوان ی برای ثبت پ شگنهاد کنگ ی  مجاگوع آثگار پ شنهادهگچه داریخی ض یک اثر طب دی نای

هگی سگقف مد نگی دارد  دلگ ل  ایگن  1۴70از جان  هاه کشورهای عکگو کنوان گ و  

قچر مهی هچه که کشورها بر سگر ثبگت آثگار خگود رقابگت ا آ است که این موضوع در دن 

 دارنچ زیرا اسبام ا تخار یک کشور است  

ثبت اثر در یون گکو امگرضزه بگه یگک م گاله "به ر ته احاچ جاللی س  ر ایرا  در یون کو 

مگا  دگا بگه حگا  اسگت اده رقابتی ض ح ث تی دبچی  هچه است  ما از فر  ت م راث طب دی

بار ام ا  دوان ت ی م انچ را بگه ثبگت برسگان ی  رگرا اسگت اده نکگرده   اضل ننکرده بودیی

ض رنچ سا  اصال بگه ایگن مهگی  کگر نکگردیی  رهگا کگردیی   02بودیی؟ به هاا  دل   که 

کگه مرحگوم  1۴7۴جا هگچ  از هگای کشگور جابگهانقالم هچ ض بدچ جنگگ هگچ ض اضلویت

آیگچ، هاگت   نامشگا  در اهگنی نایهگنا  دیگگر مگا کگه االههریار عچ  ض یک باستا 

 1۴۴7کردنچ ض اقچام به ثبت رنچ م راث داریخی مگا کردنگچ دگا زمگانی کگه مگن در سگا  

آمچم به یون کو، ما حتی یک ثبت در این دضرا  مدر گی نکگردیی  رگرا؟ بگه ایگن دل گ  

ها درر ر م ائ  دیگگری رگو  انقگالم ض جنگگ بگود ض ایگن م گائ  که ایرا  در این سا 

هایاگا  را از های زیگادی نوبتبنگابراین مگا سگا اضلویت  کای عاومی جامده نبود،  جزض

دوانگچ یکگی از پ شگتازدرین کشگورها در ثبگت دست دادیی؛ کشوری مثگ  ایگرا  کگه می

جا آمچم دیچم به جگز هاگا  سگه اثگری کگه که من به این 1۴۴7م راث جهانی باهچ  سا  

ی در ایگن مگچ  در کنوان گ و  بگه ثبگت انگچ مگا اثگر دیگگرمرحوم عگچ  ثبگت کرده

اثگر را بگه ثبگت  02، در حالی که کشوری مثگ  ایتال گا دگا آ  ضقگت بگ   از ایینرسانچه

بودنگچ؛  رسانچه بود  کشورهایی مث  آلاا  ض اسپان ا هی آثار زیگادی را بگه ثبگت رسگانچه

رک کگرده ض اش را بهتگر دررا؟ به دل   این که ارضپا اها گت م گراث  رهنگگی ض دگاریخی

کنچ ض اصال ایجاد ایگن سگازما  یون گکو ض کنوان گ و  م گراث ض امثگا  آ ، از  کگر ض می

هگا ح اسگ ت ایگن امگر را بهتگر ساختار ض  رهنگ ارضپایی نشا  رر ته اسگت  طب دتگا آ 

سگگازی کگگه هگگرضع بگگه کگگار کگگردیی مراحگگ  آماده 1۴۴7کننگگچ  مگگا در سگگا  درک می
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بگرای ایگن مراحگ ، مگا مگثال بایگچ  .ض پ و چه هچه بگودهای م راثی ب  ار سخت پرضنچه

کگردیی رگرا کگه در ح گام ض مخگرم پگاک میحریی این آثار را از ساخت ض سازهای بی

کارهای زیادی در اطگراف آثگار دگاریخی ض طب د اگا  کگرده بگودیی  ها ما خراماین سا 

، ض بگا ضجگود ییزده بگودیی، سگاختاا  سگاخته بگود در حریی آثار باستانی خودما  دکگ 

هود  بایچ این موانع را بگرداریی  از یگک طگرف بایگچ کارهناسگا  مگا ها اثر ثبت نایاین

دادنگچ ض از طگرف دیگگر ها را سگاما  میهچنچ ض این پرضنگچهدر م راث  رهنگی جاع می

ها ن ازمنگچ د اگی ر ردر هچه بود  برای آمگاده کگرد  پرضنگچهکنوان  و  هی ب  ار سخت

ها را آمگاده کنگچ  آ  زمگا  از جهت  نی مقررا  را بچانچ ض بشناسگچ ض پرضنگچهبودیی که 

، مرحگوم مهنگچ  هگ رازی هگی کگه آ  مهنچ  بهشتی ری گ سازما  م راث  رهنگی بود

کگه هاگ ن کورگه پگای ن  -زما  در م راث بود رن ن ح اس تی را داهت، هگهریار عگچ  

د ض ح گایت داهگت ض دضسگتا  عشگق  ایگرا  بگو -کگرد ساختاا  یون کو زنگچری می

ب  ار دیگر در سازما  م راث بودنچ  در ک  دگ ی خگوبی در م گراث  رهنگگی جاگع هگچه 

انچازی ض دکا   این ررخگه ثبگت آثگار کردنگچ ض مگن هگی از بود  این ررضه هرضع به راه

کنی حگچضد کگردم بگرای هاگوار هگچ  راه   کگر مگییون کو ض کا ته م راث  دال ت می

  کشگ چ دگا اضلگ ن پرضنگچه یدنگی دخگت سگل اا  آمگاده ض ارسگا  هگچ  رهار سا  طو

ایکومو  اهکاالدی رر ت ض دضستا  سگازما  م گراث زحاگت کشگ چنچ ض حلگ  کردنگچ  

جا هی بگود  پرضنگچه بگرای آمگاده هگچ  ههریار عچ  هی پاریگ بود ض راهناای ما در این

  ددگچاد زیگادی از خواهچ  سگازما  م گراث در دضرا  جنگگ دکگد ف هگچه بگودد ی می

بزررا  یا بازنش ت هچه بودنچ یا از م گا  مگا ر تگه بودنگچ  عگچه کاگی مانگچه بودنگچ  

ها هات کردنچ  مهنچ  حجت، مهنچ  هگ رازی، مهنگچ  بهشگتی، دکتگر آارنگوش این

هگای دیگگر زحاگت کشگ چنچ ض سگازما  م گراث را جاگع ض جگور ض ههریار عچ  ض خ لی

تنچ از هی بپاهچ  من هی بگه سگهی خگودم از طگرف یون گکو کردنچ ض ساما  دادنچ ض نگذاه

ای بودیی که هاه ح ا  ض هاگچ  بگودیی   کگای مناسگبی  گراهی هگچ هرضع کردم، عچه

در اضای  دضلت خادای که دوان ت ی دخت سل اا  را ثبگت کنگ ی  خگاطرم ه گت ضقتگی مگا 

هگچ  حگاال بگگذریی  ها اهکا  به این پرضنگچه رر تگه پرضنچه دخت سل اا  را  رستادیی ده

منظورم این است که ضقتی این حرکت را هرضع کگردیی هنگوز  رهنگگ ض آرگاهی جادگی 

در اها ت ض اهتاام مرا ظت از م گراث دگاریخی ض طب دگی در جامدگه مگا هگک  نگر تگه 

بود  هنوز هی از این جهت خ لی عقب ی  با اینکه امگرضز آرگاهی مگا ن گبت بگه آ  زمگا  
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کننگچ م گراث  رهنگگی  قگط ر گزی اسگت کگه  رهنگ ما  کر میب شتر هچه، باز هی در 

خگاک  زیباست؛ مث  م جچ امام در اص ها  یا کاخ رل تا  در دهگرا   ضلگی ارگر یگک دپگه

کنگچ کنگچ ض حگگ نایضسط ب ابا  باهچ ک ی آ  را به عنوا  اثگر دگاریخی مر گوم نای

رضی آ  هگی خگار ض هاست ره ارزهی دارد ررا کگه ایگن دپگه کگه که آنوه زیر این خاک

اهلل ن  گت کگه رشگی را خگ رضی چه از دیچ عاوم زیبگا ن  گت  مثگ  رنبگچ هگ خ لحگف

م رور کنچ  مثال ههر سوخته که سا  پ   ثبگت هگچ ارگر یگک  گرد مداگولی ناآرگاه را 

آضرد ض بگه جا دعو  کن چ آ  را جزض م راث  رهنگگی بگه ح گام ناگیبرای بازدیچ از آ 

ب نچ  یدنی هنگوز ایگن قکگ ه هکگی نشگچه اسگت  ارگر هگی می جای اثر داریخی رنچ دپه

کننگچ اثگر دگاریخی  قگط بگرای د گاخر بگه ای این را هکی کرده باهنچ راهی  کر میعچه

کگه ایگن بگه زنگچری امگرضز خگورد  اینهای ما به درد میرذهته ض یادرارها ض نوستالژی

 هاگچ  گای مگچر  میهود، این حگ ضجگود نگچارد، ضلگی دنمن ره ربحی دارد  هی نای

که به زنچری امرضز ره ربحی دارد  این م گراث بگه زنگچری امگرضز مگا مربگو  اسگت ض 

کگه رگونگه زنگچری امگرضز مگا ن گاز بگه دگاریخ  قط این ن  ت که ما  رذهته باهچ  این

آضرد ض مشگرضع ت ها ررا مهگی اسگت؟ رگرا دگاریخ مشگرضع ت مگیدارد، هناختن ریشه

رد؟ ررا مشارکت در مجاوعگه داگچ  بشگری بگرای مگا سگپر آضهویت ض هویت امن ت می

هگا بگه کنچ؟ برای امن ت ملی ما، برای امن گت  رهنگگی ن گ  مگا  اینح افتی درست می

زنچری امرضز ض آینچه ما مربو  ه تنچ نگه  قگط بگه رذهگته  مگا بگا درک ایگن م گاه ی 

  اها گت ایگن  اصله داریی  بایچ از دب تا  ض دب رسگتا  هگرضع کنگ ی بگه آمگوزش داد

ایی، امرضز راهی حتی بگا د کگر حگاکی بگر مگثال  گال  جا هرضع نکردهامور  ض رو  از آ 

کننگچ  قگط بایگچ کن ی کگه خ گا  میهورای ههر یا ههردار یا استانچار هی مشک  پ چا مگی

کننچ که یک جوانه نگو را بایگچ بگر یگک دنگه کهگن دنبا  نوکرد  هاه ر ز ر ت ض  کر نای

در مقاب  ررما ض سرما ض بگاد ض طو گا  ض خشک گالی دضام ب گاضرد ض م گوه هگی  پ ونچ زد دا

کگه ریشگه بچهچ  هاخه جوا  ض نو بر دنه کهن را البته ک گی منکگرش ن  گت امگا نگه این

 ".خواه ی نها  نو بکاریی  این  کر  اجده است ض خحرناککهن را از جا بکن ی که می

ناا در اص ها  هورای ههر اص ها  بگا مگا مخال گت کگرد ض دعگو  مثال در قک ه برج جها 

من به آ  هورا به این خاطر بود که از مگن بخواهنگچ از یون گکو بخگواهی در ایگن قکگ ه 

کننگچ! مگن ضقتگی بگه جل گه ها در کار ما دخالت میر تنچ ررا خارجیدخالت نکنچ! می
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هگا در م گائ  مگا ر تنچ رگه مدنگی دارد کگه خارجییصچا مهورای ههر رس چم هاه یک

دخالت کننچ ض هاگی سدی داهتنچ من را که س  ر ض نااینچه ایگرا  بگودم قگانع کننگچ کگه 

جلو یون کو را بگ رم که در این قک ه دخالت نکنگچ  بنگچه ر گتی ایگن رگه حر گی اسگت 

م بگا هگاا مخال گت ر تی در این مگورد مگن دار .زن چ؟ آیا من خارجی ه تی؟ ر تنچ نهمی

کنی  من ری گ مجاع عاومی کنوان گ و  م گراث جهگانی ه گتی ض بگا کا تگه م گراث می

کنی رگو  هگا را دای گچ مگیکنی ض آ صچا ه تی ض با این کار هاا مخال گت مگیجهانی هی

ها بایگچ دخالگت بکننگچ ض مگن هگی در کنگار آ  حر شا  درست است ض کار هاا غلط  آ 

کنی  منگی کگه نااینگچه ایگرانی، ی دارم با این کار هاا مخال گت مگیالاللکارهناسا  ب ن

کنی  هاگ ن صگربت مگن باعگ  برای منا ع ایرا  دارم عل ه این طرز  کر هگاا کگار مگی

صگبح باهگچ دگا آخگر هگ  طگو   11دا  12ها هچ ض جل ه ما که قرار بود از هوکه هچ  آ 

هاگه دل گوز بودنگچ امگا جایگگاه مشک  این بود که دض دیچراه ضجود داهت ضررنه  .کش چ

هگناختنچ  بگه آ  بزررگوارا  عگرض کگردم کگه م راث خود را ض ضوابط ح ظ آ  را نای

زن چ؟ دن ا که ن امچه دنبا  ما ب اب گچ نقگ  جهگا  را ثبگت جهگانی این ره حر ی است می

کن چ! این ما بودیی که ر ت ی ض در مورد نقگ  جهگا  اسگنادی را در خصگوص منرصگر بگه 

ود  آ  در جها  ارائه دادیی ض ر ت ی که ارزش این اثگر  رادگر از یگک ملگت اسگت ض  رد ب

ارزش جهانی دارد ض به هاه بشریت متدلق است  ما برای هاه دن گا ادعگا کگردیی کگه ایگن 

اثری جهانی است ض ب ای چ این اثر داچ  ما را بشناس چ که مگا  هاگه هگاا هگی ه گت  مگا 

هانی هی کارهناسگی کگرد ض قبگو  کگرد کگه ایگن م گراث این پ شنهاد را دادیی، جامده ج

جهانی است  ما هی کلی خوهرا  هچیی ض کلی جشگن رگر ت ی ض بگه خودمگا  بال گچیی  در 

خواه چ که ایگن اثردگا  در  هرسگت م گراث جهگانی رویچ ارر میاین ضضد ت یون کو می

پذیریگگچ، باانگگچ بایگگچ مد ارهگگای کنوان گگ و  م گگراث جهگگانی را بگگرای ح افگگت از آ  ب

هود ما بگوی ی این بناهای ما هی در  هرست جهانی باهنچ هگی مگا هگر کگاری بخگواه ی نای

صگبح  11دگا  12ای که قگرار بگود یگک سگاعت از سگاعت ها بکن ی  بنابراین آ  جل هبا آ 

هگا دگازه متوجگه هگ  طگو  کشگ چ  آ  12ساعته دبچی  هچ یدنی دا  10ای باهچ به جل ه

رونگه ن  گت کگه هگرکگ در دن گا کردنچ ن  گت، اینها  کر میکه آ رونه هی هچنچ این

خواهگچ در کارهگای مگا زنچ با مگا دهگان اسگت ض میحر ی در مورد ح افت آثار ما می

م گاله ایگن اسگت کگه  . رمای گچرونه ن  ت که هاا میجا کنچ  ر تی م اله ایندخالت بی

ایچ ض حگگاال بگگرج سگگاختهایگگچ ض هگاا کگگه هگگهرداری اصگگ ها  ه گگت چ پگو  خگگرج کرده
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ایگچ از آ  های آ  را ب رضهگ چ ض ب شگتر از پگولی کگه خگرج کردهخواه چ سگرق لیمی

کن چ ارگر ارد گاع بگرج را پگای ن ب اضریگچ کن چ ضرر مادی میدرب اضریچ  در ضاقع  کر می

کگه داریگچ بگا رضیگچ غا گ  از اینض رو  راضی به ضرر مادی خوددا  ن  ت چ زیر بار نای

هگود رضیگ  زن چ کگه اصگال ق اتگی ناینگاه به منظر هوایی اثری داریخی آس   میاین 

کگه یوسگف بگه زر رذاهت  به قو  حا ظد یار م رضش به دن ا کگه ب گی سگود نکگرد   آ 

ای رگو  یکگی اسگت ض دضمگی ناسره ب رضخته بود  یوسف را به هرره ب رضهی ضرر کگرده

ت آخگر مجبگور هگچم خگچمت رهبگری نامگه نچارد  البته خ لی مقاضمت کردنچ  بنچه دس

هگا مجبگور بگه دخریگ  باالخره با دخالت مقاما  عالی کشگور، آ  .بنوی ی ض استاچاد کنی

بخشی از برج هچنچ، هررنچ رضنچ خ لی طو  کش چ  پگگ بب ن گچ ایگن  کگا ض ایگن د کگر 

را رگذارد ض دیگگر نهادهگا خ لی  رق دارد با  کایی که یک استانچار خودش پگا پگ   می

کنچ دا از م راث ح افت کننچ  ایگن در  رهنگگ عاگومی مگا دربگاره م گراث هی ب  ج می

 . رهنگی یک رهچ است

 ل گ ه ض به پ شنهاد دکتر مد ن ضزیر ضقگت ضزار  علگوم، درق قگا  ض  نگاضری در بخگ   

الاللی یون کو به نام ابگن سگ نا بگا موضگوع اخگالق جایزه ب ن"ایرا  مو ق رردیچ اخالق 

رگذاری دصگوی  ض پایه 0220یون گکو در سگا   166در اجال  هگورای اجرایگی  در علی

هچ  متولی آ  جاهوری اسالمی ایرا  است که بگا یگاد ض نگام ابگوعلی سگ نا، دانشگانچ ض 

( کگه هگهر  جهگانی در حگوزه پزهگکی،  ل گ ه ض ۴02-1207  ل وف قر  یگازدهی  

هگای اخالقگی در بگه ارزشاخالق دارد، طراحی هچه ض هچف اصلی اردقای سگحح دوجگه 

هگایی کگه محالدا  علای ض پژضهشی اسگت ض هگر دض سگا  یگک بگار بگه ا گراد ض ررضه

ای در زم نگه اخگالق علاگی ض  نگاضری انجگام های هگاخ  ض برج گتهدرق قا  ض  دال ت

الاللگی دوسگط یون گکو ض بگا حکگور هود با انتخام ه ا  داضرا  ب نباهنچ، اعحا می داده

  کار مهای بود که به نام ایرا  ض اردبا  مگا بگا ابگن سگ نا ض موضگوع اخگالق ضزیر علوم ما

هایی هگی از جانگ  بدکگی انچازیای رذاهگته هگچ  مشگکال  ض سگنگدر علی رن ن پایه

آمگچ کگه دوان گت ی از آ  عبگور کشورها در یون کو بر سر راه دصگوی  آ  بگه ضجگود می

را هگی عاگچا خ لگی کگی رذاهگت ی کگه  مبلغ مگادی ایگن جگایزه .کن ی  کار آسانی نبود

هگای مگثال ناادین باهچ ض جنبه مادی نچاهته باهچ  بدکگی کشگورهای پولگچار دن گا جایزه

در ض غ ر رار گر؛ اها گتانگچ در موضگوعا  خ لگی کیهزار دالر داس گ کرده 522یا  022
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یون گکو هزار دالر جایزه به عالضه یک مچا  طگالی ابگن سگ نا کگه در  12ضلی ما رذاهت ی 

داس گ هچه ض یک ه ته م زبانی ایرا  از آ   گرد کگه ب ایگچ نتگایج درق قگا  خگودش را 

کگه سگخنرانی دانشگگاهی بخشگی از جگایزه باهگچ های ایرا  ارائه بچهچ  ایندر دانشگاه

الاللگی کشگورما  عباردنگچ ابتکار ما بود ض سابقه نچاهت  سه برنچه پ ش ن ایگن جگایزه ب ن

اسگگترال ایی( از دانشگگگاه Margaret Somerville) ر  سگگامرضی ازد پرض  گگور ماررگگا

از  (عاگانیAbdallah S. Daar)   پرض  گور عبگچاهلل دار 0224ر گ  کانگادا در سگا  مک

 (ر نگی RenzongQiu) ض پر  گور رنزضنگگ ک گو / 0225دانشگاه دورنتو کانادا در سگا  

بگه ایشگا  اهاگا  هگچ کگه ضلی در اعحای جایزه ) 022۴از دانشکچه پزهکی پکن در سا  

بگه بدگچ متاسگ انه ایگن جگایزه رسگای مهگی ض  022۴خوهبختانه اخ را جبرا  کردیی ( از 

مهری مواجه هچ ض به مراق ر ت ض دگالش سگ  ر ضقگت مگا هگی در جهانی در دضلت ما با بی

پاسگخ مانگچ  ضزار  علوم آ  دضرا  م اوع ن  تاد دگا جگایی کگه متاسگ انه پگگ از بی

صگربت از حگذف آ  در یون گکو هگچ  0210رر یون کو از جان  ایگرا ، در های مکداا 

ض حتی در دستور کار هورای اجرایی هی قرار رر ت با ایگن اسگتچال  کگه دضلگت موسگگ 

کنچ  مشک  از یون گکو نبگود بلکگه دقصگ ر از ایگرا  بگود جایزه به ددهچا  خود عا  نای

  دیچه انگاهت ض عاال طرد کردها این جایزه مهی ض آبرضمنچ را ناکه در آ  سا 

خوهبختانه این جگایزه در زمگا  مگچیریت دکتگر  رجگی دانگا ضزیگر علگوم درق قگا  ض 

 مجچدا برقرار هچه است  10۴0 ناضری دکتر رضحانی از سا  

 

 رگونه دچضین هچه ض اهچاف ض برنامه های آ  ر  ت؟ 0202سنچ 

، سازما  مل  قحدنامه ای را برای درررگو  کگرد  جهگا  ض دوسگده پایگچار 0215در سا  

دصوی  کگرد  در ایگن قحدنامگه بگه بخگ  هگای مختل گی از جالگه  0202جها  دا سا  

مر ط زی ت، دغ  را  اقل ای ض هر آنوه برای ن   آدگی مهگی ض داث ررگذار اسگت، اهگاره 

برگ  آمگوزش اسگت کگه در ایگن برنامگه  هچه است  یکی از بخ  های ایگن قحدنامگه،

بایگچ  0202کشور عکگو سگازما  ملگ  دگا سگا   1۴0سازما  مل  اهاره هچه است که هاه 

برای مردما  خود  ارز از جن  ت، قوم ت، سگن ض هررونگه د گاض  ض دبد کگی، امکانگا  
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 م اضی، با ک   ت باال ض مادام الدار درص    گراهی کننگچ  بگه ایگن بخگ  از ایگن برنامگه

 یون کو ر ته می هود   0202، سنچ آموزش 0202سازما  مل  برای سا  

در اجگال  مجاگع جهگانی آمگوزش  "0202رارروم اقچام آمگوزش "پ   نویگ اضل ه 

در اینوئو  کگره جنگوبی بررگزار هگچ، ارائگه رردیگچ   0215می  00الی  1۴که از داریخ 

ام  نااینگگچرا  در ایگگن اجگگال  ضزیگگر ضقگگت آمگگوزش ض پگگرضرش، در را  ه گگادی هگگ

های مختلف از جالگه کا  گ و  آمگوزش ض درق قگا  مجلگگ هگورای اسگالمی ض دستگاه

های مهگی ضزار  امور خارجه هرکت داهتنچ  با دوجگه بگه برخگی مالحظگا  ض ح اسگ ت

جاهگوری  "در گظ رسگای"موجود در سنچ، ه گا  هگرکت کننگچه از سگوی کشگورما  

ارائه ناگوده ض ایگن در گظ در صگرن اجگال   اسالمی ایرا  ن بت به ک  سنچ را در جل ه

 مذکور قرائت هچ 

بگرای دصگوی  نهگایی بگه « 0202رگارروم اقگچام آمگوزش »متداق  اجال  اینوئو ، 

اجال  مقاما  عالی ردبه آموزش جهگا  در حاهگ ه سگی ض هشگتا ن اجگال  کن گرانگ 

حکگور بگا  10۴4آبگا   15الگی  10عاومی یون کو ارائه رردیگچ  ایگن اجگال  از رضز 

ضزیر آموزش ض سایر مقامگا  عگالی ردبگه کشگورها در مقگر یون گکو پگاریگ  ۴2ب   از 

اهگچاف ناداگام آمگوزش "هگام   0202بررزار هچ  در این نش ت دسگتور کگار آمگوزش 

مقابله با رگال  هگای جچیگچ در رگارروم ر گترده دگر دوسگده بدگچ از "ض  "برای هاه

بگه « 0202رگارروم اقگچام آمگوزش »مورد بر  ض دباد  نظگر قگرار رر گت ض  "0215

دصوی  اجال  رس چ  در اجال  مزبور ه و ک از کشورهای عکگو یون گکو بگا سگنچ  گوق 

مخال ت نکردنچ ض دنهگا ضزیگر ضقگت آمگوزش ض پگرضرش کشگورما  طگی سگخنانی بگر 

مالحظا  جاهوری اسالمی ایرا  در ایگن سگنچ داک گچ ض بگار دیگگر مگتن در گظ رسگای 

جاهگوری اسگالمی ایگرا  خگود را "ئو  بگا ایگن مکگاو  کگه کشورما  در اجال  اینو

کگه بگه هگر هگکلی در ددگارض « 0202رارروم اقچام آموزش »متدهچ به بخ  هایی از 

هگای  رهنگگی جامدگه ایرانگی با مقررا  ض اضلویت های ملگی، باضرهگای دینگی ض ارزش

 گظ در اسگناد   را ع ناً قرائگت ض درخواسگت کگرد ایگن در"د   ر ض ددب ر هونچ، نای دانچ

 مربوطه اجال  درج هود 

متداقباً، نااینچه کشورما  در یون کو، مراد  را بگه طگور رسگای ض مکتگوم بگه دب رخانگه 

 اجال  ض دب رخانه یون کو ارسا  ناود 
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 دشگگک   بگگه اقگگچام 76420 مصگگوبه طبگگق 10۴5 26 05ه ئگگت ضزیگگرا  در دگگاریخ 

آمگوزش  درقگق "نظگاردی ض اجرایگی برنامگه" ده گه هچف با 0202 آموزش ملی کارررضه

مصوبه ه گا  ضزیگرا ، کگارررضه مزبگور ایگن ضف  گه را مگی  0ناود  براسا  بنچ  0202

نقشگه »، «اسگناد راهبگری دوسگده»، «برنامه هگای دوسگده کشگور»ها و با اهچاف  بای ت

انجگام دهگچ  هگچف ه گا   «سنچ درو  بن ادین آموزش ض پگرضرش»ض « جامع علای کشور

دشک   این کارررضه آ  بوده دا منحبگق بگا در گظ رسگای ض مکتگوم جاهگوری ضزیرا  از 

ها گو بگا « 0202رگارروم اقگچام آمگوزش »اسالمی ایرا ، از امت ازا  موجود در سنچ 

 اسناد باالدستی در کشور است اده ناایچ 

کا   و  ملی یون کو، ن ز با هاکاری متخصصگا  ارهگچ آمگوزش در کشگور، اقگچام بگه 

مبتنگی بگر اسگناد باالدسگتی ض منحبگق بگا « 0202وم اقچام ملی آمگوزش رارر»دچضین 

رگارروم »مد ارها ض ارزش های هریدت اسالمی ناگود کگه در حق قگت د  گ ری ملگی از 

به هاار می رضد کگه بگه عنگوا  ضیگرای  اض  بگرای افهگار نظگر « 0202اقچام آموزش 

از دگچضین رگارروم های مردبط اعگالم هگچ  هگچف اصگلی مراجع ض متخصصا  ض دستگاه

ملی، انحباق رارروم ب ن الاللی بگا اهگچاف ملگی ض نظگام ارزهگی جاهگوری اسگالمی 

 بوده است 

 0202از برنامگه آموزهگی خگود، بگر اسگا  برنامگه ض سگنچ  10۴5ایرا  هگی در سگا  

بگه "سازما  مل  رضناایی کرد  این برنامه آموزهی یگا سگنچ دوسگده آموزهگی بگه نگام 

ی مگگادام الداگگر بگگا ک   گگت، برابگگر ض  رار گگرد سگگنچ ملگگی سگگوی آمگگوزش ض یگگادر ر

 022نامگگذاری هگچه اسگت  ایگن سگنچ بگ   از  "جاهوری اسالمی ایرا  0202آموزش

 0202سگنچ  هگچف دد گ ن هگچه سگازما  ملگ  در 12مشابه  های ،ص ره دارد ض سر ص 

یون گکو از طریگق کگارررضهی کگه ه ئگت ضزیگرا   0202در ضاقع در ایگرا  سگنچ .تاس

دصوی  کرد، ض بحور غ ر م گتق ی ض آنگونگه کگه مگی روینگچ بگچض  سگر ض  10۴5درسا  

 .صچا اجرا می هود

سگازما  ملگ  هگام  آمگوزش ابتگچایی، آمگوزش متوسگحه،  0202برخی اهچاف سگنچ 

سنج  ض ارزیابی ک   ت ض یگادر ری، مراقبگت اضا  کگودکی، آمگوزش پگ   دب گتانی ض 

ای ض مهگاردی رسگای، آمگوزش عگالی مهگاردی متوسگحه، ابتچایی، آموزش  نّی ض حر ه

آمگوزش عگالی بگا ک   گت ض ای ض مهاردی غ ررسای، دسترسگی بگه آموزش  نّی ض حر ه

های آموزهگی ض اجتاگاعی برابر، کارآ رینی با دأک چ بر کار های گته، برابرسگازی  رصگت
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پذیر بگگه آمگگوزش، آمگگوزش بگگرای زنگگا  ض دختگگرا ، دسترسگگی برابگگر اقشگگار آسگگ  

سگوادی، آمگوزش آموزا  با ن ازهای ضیگژه، دوسگدی سگوادآموزی ض مقابلگه بگا کیدان 

زش ابتچایی ض متوسحه با دأک گچ بگر ایجگاد هاگاهنگی بگ ن بخشگی، دوسدی پایچار در آمو

سگالی ض های زنچریعگالی، آمگوزش سگالمت ض هگ وهآموزش دوسگدی پایگچار در آموزش

ها ض بهچاهتی، مگچار  ض دجه گزا  آموزهگی در سگحود ابتگچایی ض متوسگحه، دانشگگاه

ردی، دوسگدی هگای غ گر رسگای مهگانهادهای آموزش عالی،  ناضری ض دجه گزا  آموزش

الاللگی در هگای ب نالاللی در آمگوزش عگالی، دوسگدی هاکاریهای علای ض ب نهاکاری

الاللگی در زم نگی درب گت مدلگی ض غ گره های علای ض ب نآموزش مهنچسی، دوسدی هاکاری

 .می هود

هاانحور که ر ته هچ این سنچ ب  ار ر ترده ض جزئگی بگوده ض در جزئ گا  انتقادهگایی بگه 

هچه است  این انتقادا  از سوی رهبر ایگرا ، هگورای عگالی انقگالم  رهنگگی ض آ  ضارد 

دیگر نهادهای ایربط به غ ر از دضلت ض آمگوزش ض پگرضرش( بگوده اسگت  در ادامگه بگه 

 .یون کو اهاره می هود 0202بررسی دالی  انتقاد از سنچ 

 

 قب  داده، ره د اضدی دارد؟ هایبا ددهچادی که ایرا  در دضلت 0202

 

برخگی ایگن سگنچ را ضسگ له جاسوسگی، ضرضد  نارضایتی هایی ازسنچ ابراز هگچه اسگت ض

را ، سگنچی بگرای آمگوزش  رهنگ غربی به کشگور، سگنچ دثب گت نظگام سگلحه بگر ایگ

انررا ا  جن ی در مچار  ض     دان تنچ اما این اضلگ ن بگاری ن  گت کگه یون گکو یگک 

هگای ایگرا  ض سگابقه هاکاری  سنچ آموزهی را با اهگچاف مختل گی اجگرا کگرده اسگت

رگردد  پگ   از ایگن هگی یون گکو در قالگ  بگر می 1۴۴2یون کو در زم نه آموزش بگه 

آمگوزش "زما  ملگ  مترگچ ض در راسگتا حرکگت جهگانی برنامگه اهچاف دوسده هزاره سا

های آموزهی مختل ی را در ایگرا  ض جهگا  اجرایگی کگرده بگود کگه ، برنامه"برای هاه

 هود داث ر مثبتی هی در رضنچ آموزهی جها  ض ایرا  داهته است ر ته می

 

 اهچاف آموزهی دوسده هزاره سازما  مل  مترچ

http://www.khoorna.com/
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مل  مترچ اهچاف مشترک جهگانی را بگرای رسگ چ  بگه آنهگا م الدی، سازما   0222سا  

مل  در آ  زمگا ، از جالگه ایگرا  عکگو سگازما  1۴0را مشخ  کرد ض هر  0215دا سا  

 مترچ را قبو  کردنچدمل رانه سازما  0این اهچاف 

 هچف ردیف

 از ب ن برد   قر هچیچ ض ررسنگی 1

  ابتچایی هاگانی آموزش دست یا تن به 0

 جن  تی برابری ر ترش ض درضیج 0

 کی کرد  مرا کودکا  4

 بهبود سالمت مادرا  5

 مبارزه با ایچز، ماالریا ض دیگر ب ااری ها 6

 زی ت مر ط دکا ن پایچاری 7

 ر ترش مشارکت جهانی برای دوسده 0

هگای مختل گی را در بگر اهچاف هزاره سازما  مل ، هااننچ اهگچاف دوسگده پایگچار حوزه

 انچ؛ هچف دضم ض سوم ادی داهتهر رد که دض هچف آ  با حوزه آموزش اردبا می

 

 

 
 

 

 ای برای رس چ  به اهچاف آموزهی دوسده هزارهبرنامه« آموزش برای هاه»
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نوهگته هگچه بگود؛  1۴۴2البته این دض هچف آموزهی هام  طرحگی بودنگچ کگه در سگا  

یگو ا  دی »عکگو یون گکو، یون گ ف ض کشگورها  1۴۴2طرد آموزش برای هاه  در سگا  

متدهچ هچنچ دا ضارد جریانی هونچ که بگه کودکگا ، نوجوانگا  ض بزرر گاال  قابل گت « پی

 آموزش با ک   تی ارائه هود 

 

سا  بدچ در سا  دضهزارم الدی، با مشخ  هگچ  اهگچاف هگزاره سگازما  ملگ  ض بگه  12

بگار دیگگر کشگورها در داکگار  ،« آموزش برای هاگه»دل   عچم مو ق ت کشورها در طرد 

 بگرای هگچف مت گاض   6جاع هچنچ ض این بار در رهارروم سنچی بگه نگام سگنچ داکگار 

 «هگزاره دوسگده اهگچاف» آموزهگی هگچف دض ض «هاگه بگرای آموزش» برنامه به رس چ 

 انجگام اهگچاف ایگن بگا رابحگه در هی زیادی اقچاما  0215 دا 0222 سا  از ض هچ مشخ 

 هچ؛

 

 0215نتایج اهچاف در سا   هچف ردیف

ر ترش مراقبت ض آمگوزش کودکگا ،  1

 .به ضیژه کودکا  مررضم ض ن ازمنچ

  

درصچ از کشورها بگه ایگن هگچف 40

درصچ هی بگه آ  نزدیگک  0رس چنچ ض 

 .هچنچ

درصچ کشورها هی بگا رسگ چ  بگه  10

 .این هچف  اصله زیادی داهتنچ

به جگایی کگه داگام کودکگا   رس چ  0

دختگگرا ، کودکگگانی کگگه در بگگویژه 

کننگچ ض  هگرایط سگخت زنگچری مگی

اقل ت های قومی به آمگوزش ابتگچایی 

بگگا ک   گگت خگگوم دسترسگگی داهگگته 

 .باهنچ

درصچ از کشورها بگه ایگن هگچف  50

درصگچ بگه ایگن اهگچاف  12رس چنچ، 

درصچ دیگگر هگی  00نزدیک هچنچ ض 

در رسگگ چ  بگگه ایگگن هگگچف مو گگق 

م ل گگو   122نبودنگگچ؛ ایگگن یدنگگی 

نتوان تنچ دضره دب گتا  خگود  ککود

 .را داام کننچ

ایجگگاد هگگرایط بگگرای جوانگگا  ض  0

بزرر گگاال  کگگه بگگه طگگور برابگگر بگگه 

 یادر ری ض یادر ری

درصچ کشگورها بگه هزینگه  47 حچضد

دضره متوسگگحه بگگرای هاگگه رسگگ چنچ 

درآمگچ هنگوز  ضلی در کشورهای کگی
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های زنگچری دسترسگی داهگته مهار 

 .باهنچ

دواننگگگچ دضره نایآمگگگوزا  دان 

 .متوسحه خود را داام کننچ

سوادی دگا سگا  درصچی بی 52کاه   4

0215 

هرایط در رابحه با رسگ چ  بگه ایگن 

 05هچف خگوم پگ   نر گت ض  قگط 

 .درصچ کشورها به این هچف رس چنچ

دغ  گر  0215ضضد ت زنا  هی در سگا  

رنگگچانی نکگگرد ض هاونگگا  زنگگا  دض 

 .سوادا  ه تنچسوم بی

 گگا  بگگرد  دبدگگ ت جن گگ تی در م از 5

آموزش ابتگچایی ض متوسگحه دگا سگا  

بگه د گاضی جن گ تی  ض دست ابی 0225

ض ایجگگاد  0215در امگگوزش دگگا سگگا  

 کامگگ  ض م گگاضی دسترسگگی هگگرایط 

دخترا  به آمگوزش پایگه بگا ک   گت 

 .خوم

برابری جن گ تی در دضره دب گتا  در 

درصچ کشورها بگه اهگچاف خگود  6۴

سگگتا  هگگی در رسگگ چ ض در دضره دب ر

 .درصچ کشورها این اد اق ا تاد 40

بهبود ک   ت ددل ی ض درب گت ض رسگ چ   6

به هرایحی که در هاه مگچار  نتگایج 

آمگوزا  قابگ  انگچازه یادر ری دان 

 .ر ری باهچ

رابحگگه بگگا ایگگن هگگچف ددگگچاد  در

 0210دگا  0222آموزا  از سگا  دان 

 101بگه ازای مدلگی  آموزددچاد دان 

پ گچا کگرد ض ایگن نشگانه ن ر کگاه  

 .بهبود ک   ت آموزهی است

5   

رس چ  به این اهچاف در برنامگه آمگوزش بگرای هاگه منجگر هگچ، جهگا  در دض هگچف 

آموزهی دوسده هزاره هی به اهچاف خگود نزدیگک هگود؛ در رابحگه بگا هگچف اض  ایگن 

 ها در کشورهای مختلف رخ دادداد اق

 

درصگچ در سگا   00منگاطق در حگا  دوسگده از نرخ خال  ثبت نام مچرسه ابتچایی در  -

 رس چ  0215درصچ در سا   ۴1به  0222
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ددچاد کودکا  در سن مچرسه ابتگچایی خگارج از مچرسگه در سراسگر جهگا  بگه نصگف  -

 0215م ل گو  در سگا   57بگه حگچضد  0222م ل گو  در سگا   122کاه  یا ته است ض از 

 رس چ 

 

 ۴1درصگچ بگه  00سگاله در سراسگر جهگا  از  04دگا  15نرخ سواد در م گا  جوانگا   -

رسگ چ  البتگه هگکاف بگ ن زنگا  ض مگردا  هاجنگا   0215ض  1۴۴2درصچ ب ن سا  هگای 

 ضجود دارد 

 

دوا  به طگور کلگی ر گت کگه کگه ب شگتر منگاطق در حگا  در رابحه با هچف سوم هی می

ض عگالی دوسده به هچف از ب ن برد  نگابرابری جن گ تی در آمگوزش ابتگچایی، متوسگحه 

دختگر  74پ گر دنهگا  122در جنوم آس ا، بگه ازای هگر  1۴۴2انچ برای مثا  در سا  رس چه

 120ایگن آمگار بگه  0215در مچرسه ابتچایی ثبت نام می کردنچ در حگالی کگه در سگا  

 ن ر رس چ  

 

 ض نتایج  در ایرا « آموزش برای هاه»

 

ه هگزاره هگی در قالگ  سنچ داکار برای اجرایی هچ  دض هگچف آموزهگی اهگچاف دوسگد

برنامه سوم، رهارم ض پنجی در ایرا  اجرایی هچ ض برخگی دگاث را  مثبتگی هگی در س  گتی 

 آموزهی کشور داهت 
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با اجرایی هچ  اهچاف این سنچ در ایگرا  کگه عاگچدا در دضلگت دضم اصگالحا  ض دضلگت 

از م گزا  نگام دضره ابتگچایی در ایگرا  های مراود احاچی نژاد بگوده اسگت، نگرخ ثبت

ا گزای  پ گچا کگرده  ضلگی  0210درصگچ در سگا   ۴056بگه  0222درصچ در سا   ۴55۴

هنوز برابری در دسترسی بگه آمگوزش ض پگرضرش ابتگچایی در بگ ن دختگرا  ض پ گرا  ض 

 درصچی ضجود دارد 0بخصوص در ب ن دان  آموزا  رضستایی با اختالف 

 

متوسگحه هگی ایگرا  رضنگچی صگدودی را  نام کننگچه در دضرهدر رابحه با ددچاد ا راد ثبت

درصگچ در  0056بگه  0222درصگچ در سگا   7054طی کرده ض م زا  ثبت نام متوسگحه از 
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درصگچ  05رس چه است، البته هچف دد  ن هگچه دوسگط سگازما  ملگ  حگچضد  0210سا  

درصگچ  4757درصگچ بگه  4550بوده  هرایط دخترا  هی در این رابحه بهبگود یا تگه ض از 

 ت رس چه اس

 

 حگگچضد از آمگگوزا  دانگگ  کگگ  از ابتگگچایی دضره در دختگگرا  درصگگچ ا گگزای  

 نگگرخ ا گگزای  ،0214 سگگا  در درصگگچ 52 حگگچضد بگگه 0220 سگگا  در درصگگچ  475۴

 حگچضد بگه 0220 سگا  در درصگچ ۴0 از ابتگچایی پگنجی پایگه دا اض  کال  از مانچراری

آمگوز بگه مدلگی در دضره راهناگایی  دانگ  ن گبت ،کگاه 0214 سگا  در درصچ ۴457

ض     از دیگگر دگاث را   0214ن گر در سگا   1654بگه  0220ن ر در سگا   0551درص لی از 

 مثبت سنچ داکار برای ایرا  بود 

هایی کگه بگرای آینگچه ضجگود رال  نتایج هچف

 دارد

در دضره پ   از دب تا  حاایگت هگای  اض 

اجتااعی ایجاد ض دقاضا برای ایگن نگوع 

از آمگوزش هگا بگه طگرز رشگگاگ ری 

 .ا زای  یا ته است

عگگچم هاگگاهنگی الزم بگگرای برنامگگه 

ریزی ض سامانچهی دضره بگ ن دسگتگاه 

های ارایه دهنگچه خگچما  از سگرعت 

 .دوسده این هچف ضجود دارد

مشگگارکت در آمگگوزش دضره  م گگزا  دضم

ابتچایی ض راهناگایی از ارزش بگاالیی 

شگور از این ح گ ، ک برخوردار بوده ض

جاهگگوری اسگگالمی ایگگرا  یکگگی از 

 کشورهای بگا نگرخ بگاال در پوهگ  ض

نگهچاهگگت دانگگ  آمگگوزا  آمگگوزش 

 .پایه مر وم می هود

درصگچی از کودکگا  بازمانگچه  ضجود

از درصگگ   یگگا کودکگگانی کگگه قبگگ  از 

آموزهی، مچرسگه را دگرک  پایا  دضره

هگگای ایگگرا  در مگگی کننگگچ، از رال 

ه ایگرا  دربگار رابحه بگا هگچف دضم

 .آموزش برای هاه است

 - سوم

  

  

رنگچ  0درقق س است هگای هگچف  ای

دسته عوام  بازدارنگچه ضجگود دارد ض 

برنامه ریگزی ض س اسگتگذاری  با ضجود

مناس  در سگالهای رذهگته، مو ق گت 

آثگار آنهگا بچسگت  کای برای ددگچی 
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آمگگچه اسگگت؛ عگگواملی مثگگ  م گگائ  

 ... جغرا  ایی، اجتااعی ض

دهه رذهگته رضنگچ رهگچ طو  سه  در رهارم

 دال گگت هگگای سگگواد آمگگوزی در 

ب گگ ار  جاهگگوری اسگگالمی ایگگرا 

رشاگ ر بوده اسگت  بگه طگوری کگه 

منجر به دریا ت رنگچین جگایزه بگ ن 

منحقگگه ای از جالگگه از  الاللگگی ض

 .سازما  یون کو هچه است

رنچ سا  رذهته هتام رضنگچ رهگچ  در

سواد آموزی بگه هگچ  کگاه  پ گچا 

سگواد بگه ا گراد بی کرده ض حاایت از

دل   پراکنگچری جغرا  گایی ض پگای ن 

 .هچه است بود  انگ زه  ردی سخت

در بررسگگی نشگگانگرهای کگگ  کشگگور،  پنجی

رال  قاب  دوجهی بگرای ایگن هگچف 

 .ضجود نچارد

هگگای دق گگق دگگر از ضجگگود  بررسگگی

نگگابرابری هگگای جن گگ تی منحقگگه ای 

نگابرابری منحقگه  حکایت دارد   ایگن

خ  هایی ماننگچ نگرخ ای عاچداً در ها

سگوادی  های جگذم، ثبگت نگام ض بگا

 .دخترا  ض زنا  مشهوددر است

   هشی

  

  

- 

ک   گگت، دجربگگه جچیگگچی در  اردقگگاء

نظام آموزهگی کشگور مر گوم مگی 

هگای مختلگف  هود  ارر ره در برنامگه

دوسده ای دوجگه ضیگژه ای بگه مبرگ  

 ک   ت هچه اسگت اماغلبگه رضنگچهای

آ ، مجگا  کای ض الزامگا  ناهگی از 

پرداختن به مقولگه هگای ک  گی را بگا 

 هایی مواجه ناوده است مرچضدیت

 

رضگا حگاجی بابگایی، ضزیگر آمگوزش ض پگرضرش دضلگت دضم مراگود در آ  زما  حا چ

 اجگال  احاچی نژاد در س ر خود به پاریگ پایتخت کشور  ران گه، کگه بگرای هگرکت در 

  «هاه برای آموزش»
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ا یکی از هگ  کشگورهای مو گق جهگا  در اجگرای برنامگه یون کو حکور داهت، ایرا  ر

جاهگوری اسگالمی ایگرا  اقگچاما  » آموزهی برابری جن  تی خوانگچ ض عنگوا  کگردد

رانه آمگوزش بگرای هاگه بگه مگورد اجگرا رذاهگته ض متدچدی را برای درقق اهچاف ه 

ایگن نتگایج  این اقچاما ، نتایج ب  ار خوبی را داکنو  در پی داهته که بگه ضیگژه برخگی از

 «ب  ار قاب  دوجه است 

 

 هود؛ ضقتی اهچاف دوسده پایچار جایگ زین اهچاف دوسده هزاره می0202سنچ 

 

، سگازما  ملگ  «آمگوزش بگرای هاگه»با پایا  ض مو ق ت ن بی اهچاف دوسده هزاره ض سنچ 

اعگالم کگرد، ایگن اهگچاف هگی ماننگچ  0202رانه جچیچ خگود را بگرای سگا  17اهچاف 

های قبلگی ر گرد ض بگه هگکلی برنامگهاره زیادی از جاله آموزش را در بگر میاهچاف هز

 کنچ؛یون کو را کام  می

 
 س است اصلی ابداد جدرا  ایی مرچضده هچف   

آمگگوزش ض پگگرضرش  اهچاف دوسده هزاره

 دب تا 

هاگگگگه بتواننگگگگچ  درآمچ کشورهای کی

درصگگ ال  دب گگتانی 

 خود را بگذراننچ

آمگگوزش ض پگگرضرش  «آموزش برای هاه»

 عاومی

نگاه جهانی بگا دوجگه 

ضِیگگژه بگگه کشگگورهای 

 درآمچ کی

آمگگوزش ض پگگرضرش 

 عاومی برای هاه

آمگگوزش ض پگگرضرش  اهچاف دوسده پایچار

 عاومی

دیگگگچراه مگگگادام 

 الداری

هاه کشگورها بگچض  

دوجگگه بگگه درآمگگچ ض 

 هرایط کشورها

آمگگوزش ض پگگرضرش 

 عاومی برای هاه

دسترسی برابگر در  +

 .یآموزش عال

 

اهچاف اصلی این سنچ در این راستا قرار رر ته اسگت کگه هگرایط برابگر آموزهگی بگرای 

دری ن گبت هاه مقاطق درص لی ض برای هاه ا راد ایجاد هگود ض ایگن سگنچ دیگچراه کامگ 

 این هک  است؛ 0202به دض سنچ قبلی دارد  اهچاف این سنچ برای سا  
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 برای هاه پ را  ض دخترا دب تا  ض متوسحه با ک   ت ض رایگا   -

 

 ها ض پ رهادب تانی به طور برابر برای دختردر دستر  بود  دضره پ   -

 

دکا ن دسترسی برابگر ض ارزا  هاگه زنگا  ض مگردا  بگه آمگوزش ض پگرضرش  نگی ض  -

 هادانشگاه

 

 هایی برای ضرضد به بازار کار دارنچ ا زای  ددچاد جوانانی که مهار  -

 

 0202های جن  تی دا سا  کام  نابرابریاز ب ن برد   -

 

 0202کار ررضه های دخصصی دچضین سنچ ملی آموزش 

اهگگگگچاف ض 

 ابزارها 

 نام کار ررضه  

451  

450 

 مراقبت اضا  کودکی ض  آموزش پ   دب تا   -1

 آموزش ابتچائی -0

451 

450 

 آموزش متوسحه-1

 سحح متوسحه،  آموزش  نی ض حر ه ای رسای-0

 ض ارزیابی ک   ت ض یادر ری سنج  451

 آموزش عالی  مهاردی 454ض  450 

 454ض  450

 

 آموزش  نی ض حر ه ای غ ر رسای-1

 نگگاضری ض دجه گگزا  آموزهگگهای مهگگاردی   غ گگر -0

 رسای( 

 دسترسی به آموزش عالی با ک   ت ض برابر 450

 کارآ رینی با داک چ بر کار های ته 454

آموزهگی ض اجتاگاعی بگرای  برابر سگازی  رصگتهای  455

 زنا  ض دخترا 
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 دسترسی برابر اقشار آس   پذیر به آموزش 455

 آموزش دان  آموزا  با ن ازهای ضیژه  455

 دوسده سوادآموزی ض مقابله با کی سوادی 456

 آموزش دوسده پایچار در آموزش ابتچائی ض متوسحه 457

 آموزش دوسده پایچار در آموزش عالی 457

 آموزش سالمت ض ه وه های زنچری سالی ض بهچاهتی 457

 ابزارهای اجرائی 

 ایجاد ، بازسازی ض نوسازی  کاهای آموزهی    الف-4

 دوسده هاکاریهای ب ن الاللی در آموزش عالی م-4

 دوسده هاکاری ب ن الاللی در آموزش مهنچسی م -4

 درب ت مدلی ض دوسده هاکاریهای ب ن الاللی ج-4

 های مردبط دیگرحوزه  

 0202دام ن اعتبار برنامه های اموزش   

 0202اسناد کال  باالدستی ض آموزش  

 0202هاخصهای آموزش   
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 ایرادا  ضارد بر سنچ بر ره مرورهایی بوده است؟

 یون کو 0202دالی  مخال ت با سنچ 

بنگچهای آ  کگه بگا اسگناد باالدسگتی ض برنامگه یون کو ب شتر به دل   برخگی از جزئ گا  ض  0202با سنچ 

های درولی آموزش ایرا  ض هاون ن  رهنگ ایرانی ض اسگالمی مغگایر  دارنگچ، مخال گت ض انتقگاد مگی 

 :یون کو موارد زیر ه تنچ 0202هود  سه حوزه ض علت اصلی مخال ت با سنچ 

ناد ض برنامگه هگای آموزهگی برابری ز  ض مرد در آموزشد علی رغی اینکه ایگن م گئله در  رهنگگ ض اسگ

یون کو به مگواردی ماننگچ دغ  گر کتگ  درسگی بگا حگذف نقگ   0202ایرا  ن ز ضجود دارد، اما در سنچ 

 .های مادری ض ها ری ض مشابه نشا  داد  ز  ض مرد در داام عرصه ها اهاره هچه است

یون گکو، غ گر  0202ن وا ا کار ض جریا  هگای غ گر دینگید از دیگگر مگوارد انتقگاد از سگنچ آمگوزش 

اسالمی ض غ ر دینی هچ  آموزش در ایرا  است  این حالگت صگریرا در کتابوگه هگای راهناگای یون گکو 

ب ا  هچه است  در ضاقگع در رگارروم  رهنگگ غربگی مبگانی دینگی  "آموزش هاگانی جهانی"با عنوا  

 .در کت  ض آموزه های آموزهی نبایچ بگنجچ
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یون گکو از ایگن لرگام اسگت کگه در ایگن سگنچ بگه  0202ه سنچ نظار  ض دخالت خارجید انتقاد سوم ب

انتقا  علی ض دکنولوهی آموزهی ب ن کشگورها اهگاره هگچه اسگت ض منتقگچا  ض مخال گا  در ایگرا  ایگن 

را به نظار  م تشارا  خگارجی بگر آمگوزش ض پگرضرش ددب گر مگی کننگچ   0202بخ  از سنچ آموزش 

به دل   اینکه یون گکو مگی دوانگچ متگاثر از برخگی از نهادهگا  0202در ضاقع این منتقچا  ض مخال ا  سنچ 

  ض سازما  های سلحه رر غربی باهچ، با این سنچ یون کو مخال ت می کننچ

 

 ایرادا  ضارد بر سنچ بر ره مرورهایی بوده است؟

 

نامگه، ، دگا کنگو  هگ ) د اهی0202در اردبا  با رارروم عا  جهانی آمگوزش  -1

ای از طرف مقاما  کشور امکگا نشگچه اسگت  ارگر بگه اهچهض یا مد یا دوا قنامه

 رمائ گچ کگه یون گکو سگه نگوع مد گار سایت یون کو مراجده کن چ مالحظه می

ها ، دوص ه نامه ها ض ب ان گه هگا اسگت  در بگ ن حقوقی دارد که هام  کنوان  و 

ها هگود  قگط کنوان گ و این سه مد ار حقوقی کگه دوسگط دضلتهگا امکگا می

هگونچ ض  رآینگچ الرگاق ض اعگال  آ  بگه هگا امکگا میه دوسط دضلته تنچ ک

 .پگذیردیون کو ن گز پگگ از دصگوی  مجگالگ کشگورهای عکگو صگور  می

ای ، یگک سگنچ دوصگ ه 0202بر این اسا ، رارروم عاگ  جهگانی آمگوزش 

 . آضر برای کشورهای عکو نچارداست ض جنبه الزام

در مجاگع جهگانی  0202نویگ اضل ه رگارروم عاگ  جهگانی آمگوزش پ    -0

خگرداد مگاه  0اردیبهشگت دگا  02  0215مگه  00دگا  1۴آموزش که در دگاریخ 

( در کره جنوبی بررزار هچ، ارائه رردیگچ کگه در ایگن جل گه ه گادی از 10۴4

ایرا  به ریاست آقای دکتگر  گانی ضزیگر مرتگرم آمگوزش ض جاهوری اسالمی

ای از کا  گ و  آمگوزش ض درق قگا  مجلگگ هگورای قت، نااینگچهپرضرش ض

اسگگالمی، کارهناسگگی از ضزار  امگگور خارجگگه ض سگگ  ر ض ضاب گگته  رهنگگگی 

ایگن نش گت،  در  داهگتنچ حکگور ایگرا  در کگره جنگوبی جاهوری اسالمی 

ایرا  را از رگارروم عاگ  جهگانی ه ا  ایرانی حاایگت جاهگوری اسگالمی

ضلی درخواست کرد نظر بگه ضگرضر  عگچم ددگارض اعال  کرد  0202آموزش 
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ایرا  را بگرای جاهگوری اسگالمی« حگق در گظ»های ملی، با قوان ن ض اضلویت

هگای ملگی ض هائی از سنچ که به هگر نرگوی مغگایر بگا ارزشدر خصوص بخ 

در اسگناد »دینی کشورما  د   ر ض ددب ر هگود قائگ  هگونچ کگه ایگن موضگوع 

ایرا  ن در ایگن نش گت، جاهگوری اسگالمیهاونگ «  کن رانگ ثبگت رردیگچ

بنچهائی از سنچ را که با قوان ن کشور مغایر  داهت اعگال  کگرد ض بگا رایزنگی 

با برخگی از کشگورهای منحقگه مو گق هگچ آ  مگوارد را از رگارروم عاگ  

 .، قب  از نهائی هچ  حذف ض یا جایگزین ناایچ0202جهانی آموزش 

 گگز رگگرد ضزرای آمگگوزش در م 0202رگگارروم عاگگ  جهگگانی آمگگوزش   -0

در  10۴4یون گکو کگه در آبگا  مگاه در سی ض هشتا ن کن رانگ عاومی 0202

مقر یون کو در پاریگ بررگزار رردیگچ، مگورد دصگوی  نهگائی قراررر گت  در 

این نش ت آقای دکتر  انی ضزیر مرتگرم آمگوزش ض پگرضرش ضقگت کشگورما  

سگنچ درگو  »کردنگچد  حکور داهتنچ که در آ  جا ن ز آقای دکتر  گانی اعگالم

اهتراکا  ب گ اری بگا رگارروم عاگ   دارای ایرا  پرضرش ض آموزش بن ادین 

ایرا  بگگا رعایگگت حگگق در گگظ از اسگگت، جاهگگوری اسگگالمی 0202آمگگوزش 

سگنچ رگارروبی   ایگن اسگت مدتقگچ ض کنچمی حاایت  0202رارروم آموزش 

ت داک گچ الاللگی اسگت ض بگه صگراحای ض ب نهای ملی، منحقگهبرای هاکاری

عگچم  ضگرضر  بگه نظگر کنیمگی درخواسگت بنچه از ه گا  رئ  گه »کردنچد 

ددارض با قگوان ن ض اضلویگت هگای ملگی، حگق در گظ ارائگه هگچه از سگوی 

هگائی از ایگن سگنچ کگه در اجگال  ایرا  درخصگوص بخ جاهوری اسالمی

از « اینوئو  ارائه هچه است، ع نا در اسناد مربو  بگه ایگن اجگال  درج هگود 

 .هاگگا  زمگگا  مگگتن در گگظ ایگگرا  در سگگایت یون گگکو ثبگگت رردیگگچ

آنوه که ر ته هگچ، هگ ) یگک از اقگچاما  مربگو  بگه رگارروم با عنایت به  

 آمگوزش ضزیگر کگه زمگانی از مخ  انه نبوده است درضاقع  0202عا  آموزش 

پگگرضرش، آقگگای دکتگگر  گگانی در اجگگال  م زرگگرد ضزرای آمگگوزش بگگرای  ض

هگگرکت کگگرد، رگگزارش هگگرکت ایشگگا  ض  0202دصگگوی  نهگگائی آمگگوزش 

ا ض محبوعگا  کشگور درج رردیگچه اسگت همرورهای سخنرانی ایشا  در ضبگاه

های که به راحتی قابگ  دسترسگی اسگت از سگوی دیگگر جل گادی کگه کا تگه

 0202آموزش ض آموزش عالی کا   و  ملی یون گکو در اردبگا  بگا آمگوزش 
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بررزار کردنچ، به طور ه اف ض قاب  دسترسگی در سگایت کا  گ و  ملگی قگرار 

 .( fa. Irunesco.org) داده هچه است

کگگه آمریکگگا ض انگلگگ گ ض مخگگال  ن سگگنچ ر تگگه هگگچه اسگگت   ب انگگادر  -4

انچ  ایگگن درحگگالی اسگگت کگگه سگگازما  ها ایگگن سگگنچ را نوهگگتهصه ون  گگت

دوسط امریکا درگریی هگچه ض علگت آ  هگی بگه رسگا ت  0211از سا   یون کو 

هناختن عکویت کشور  ل ح ن در یون کو بگود  هاونگ ن بایگچ دصگریح ناگایی 

ن  ت جزض اعکای منزضی سگازما  جهگانی یون گکو اسگت که رهیی غاص  صه و

هگورای اجرایگی  0217ض 0216  این ضضد ت در پی دصوی  دض قحدنامگه سگا  

های رر سگرزم نیون کو بر عل گه رهیگی اسگرای   بگه عنگوا  قگچر  اهگغا 

های خصگاانه آمریکگا، انگلگ گ ض ر ری ل ح ن اهغالی موج  خشگی ض موضگع

  اسگگگگگگگگگگرای   در یون گگگگگگگگگگکو هگگگگگگگگگگچ

الزم به اکر است که یون کو ماننچ هورای امن گت سگازما  ملگ  مترگچ ن  گت  

ر ری داهگته باهگنچ  بلکگه های بگزرا حگق ضدگو ض جهگتکه در آ  قگچر 

بالدکگ سازما  جهانی یون کو به جهت اجاگاع کشگورهای مختلگف جهگا  بگه 

مکانی برای مقابله با دک و نگری قچردهای بگزرا دبگچی  هگچه اسگت ض هاگ ن 

ها ض درگریی یون گکو از سگوی آنگا  هگچه اسگت ب  انزضای این قگچر امر س

بگه هگ ) ضجگه  0202بنابراین موضوع دچضین رارروم عا  جهگانی آمگوزش 

اردباطی مرتوایی با جهگت دهگی ض جهگت ر گری قگچردهای اهگغالگر ماننگچ 

 . اسرای   ض آمریکا نچارد

دیگچ این رارروم عا  پگ از طی ه  مرحلگه جگرد ض ددگچ ، نهگائی رر  -5

هگای عکگو یون گکو هگای مت گاض  بگه هاگه دضلتکه هر ن خه آ  طی زما 

هگای در این مراح  برخگی از بنگچها کگه بگا آرما  .جهت ارائه نظر ارسا  هچ

ایرا  سگازراری نچاهگت، طبگق هاگاهنگی ر گترده ای کگه جاهوری اسالمی

دوسط کا  گ و  ملگی یون گکو بگا ضزار  امگور خارجگه، ضزار  آمگوزش ض 

ضزار  علگگوم، درق قگگا  ض  نگگاضری، ضزار  بهچاهگگت، درمگگا  ض  پگگرضرش،

آموزش پزهگکی ض ضزار  ددگاض ، کگار ض ر گاه اجتاگاعی صگور  پگذیر ت، 

ایرا  بگگه بگگازنگری رردیگگچ ض مجاوعگگه نظگگرا  پ شگگنهاد جاهگگوری اسگگالمی

 .دب رخانه اسپک در یون کو، ارسا  هچ
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 مجلگگ اساسگی، نو قگا  77هاانگونه که اعالم  رمویچ با استناد بگه اصگ    -6

 نگه ،0202 آمگوزش  عاگ  رگارروم بایچ بر قراردادها نظار  کنگچ، لگ کن 

قرار داد ض نه د اهی نامه بوده است که محگابق بگا اصگ   گوق ضگرضر  نظگار  

جاهوری مجلگ را داهته باهگچ  مکگا اً بگر اینکگه در اضلگ ن حکگور رسگای

یگگک  0202ایرا  در اردبگگا  بگگا رگگارروم عاگگ  جهگگانی آمگگوزش اسگگالمی

حکگور داهگته اسگت  نااینچه از کا  گ و  آمگوزش مجلگگ هگورای اسالمی

هاون ن ه أ  دحب ق مصگوبا  مجلگگ، مصگوبه هگهریورماه ه گأ  دضلگت در 

را مغگایر بگا قگانو  اساسگی ض سگایر قگوان ن مگردبط  0202اردبا  با آموزش 

 .نچان ته است

کگه در آسگ ا ض اق انوسگ ه ک گی در اردبگا  بگا  در مخال ت ها ب ا  هچه   -7

برنچاهگته اسگت، الزم بگه اکگر اسگت پگگ از دصگوی   قچمی 0202آموزش 

ماننچ در یون گکو کل گه کشگورها از جالگه کشگورهای اسگالمی 0202آموزش 

 0216 هانویگه اض  از مالزی، انگچضنزی، عرب گتا  ض قحگر ض     اجگرای آ  را 

انچ  دنها کشگوری کگه در اردبگا  بگا آغاز کردهجهانی  عا  رارروم با محابق

ایرا  حگگق در گگظ دارد، جاهگگوری اسگگالمی 0202رگگارروم عاگگ  آمگگوزش 

مصگوم یون گکو ض بگر  0202است، لذا قب  از هر رونه اقچام بگه اجگرای سگنچ 

داهگت ی ض قگبالً « آمگوزش بگرای هاگه»اسا  دجربه ای که در اردبا  با برنامه 

نوهته هگچه بگود، اقگچام بگه دگچضین رگارروم  «سنچ ملی اموزش برای هاه»

کشگور هچ دا مواردی کگه بگا نظگام ارزهگی ض اسالمی 0202عا  ملی آموزش 

مغایر  داهت، حذف رردد ض محابق با اسناد باالدسگتی مصگوم هگورای عگالی 

سگازی ض سایر مراجگع قگانونی بگه بومیانقالم  رهنگی، مجلگ هورای اسالمی

 .آ  پرداخته هود

 0202کگه در سگنچ  انتقادا  بر م اله جن ی داک چ زیگادی هگچه اسگتدر   -0

در  مشگخ  ن  گت دواننچ کگال  آموزهگی داهگته باهگنچ، بازا  میهاجنگ

بلکگه ایگن  ، این اصگحالد آضرده هگچه اسگت؟ 0202کجای این رارروم عا  

نوع د   ر حاص  نگاه ب گ ار سگحری ض د  گ ری سگل قه ای د گو  منتقگچین 

ر اصحالحی در ایگن سگنچ باهگچ کگه در کشگوری بخواهنگچ در ار بوده است  

دهگچ ررایی ددب ر کننچ، کگچام سگنچ باالدسگتی مگا اجگازه میراستای هاجنگ
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سازی به آ  پرداخته هود  حق در گظ یگک اقگچام احت گاطی که در رضنچ بومی

در ها ن راستا است  این اصحالحا  ع ناً در برنامگه آمگوزش بگرای هاگه بگود 

ر ایگگرا  اجگگرا هگگچه اسگگت  در کگگچام رگگزارش مگگا رنگگ ن سگگا  د 15ض 

الاللگی بگر مواضگع مگا اعتگراض صور  رر ته است ض کچام سازما  ب ناقچامی

 .ض یا دذکر داده است

کگگه ایگگن سگگنچ در صگگچد از انتقگگادا  ر تگگه هگگچه اسگگت در جگگایی دیگگگر   -۴

باهگچ! انچ میبگرای کودکگانی کگه بگه بلگوز نرسگ چه جن ی آموزش درضیج 

دا  در رارروم عا   قگط یگک بگار بگه آمگوزش جگامع جن گی مزیچ اطالع

رگردد کگه اهاره هچه است  سابقه این موضوع به اهگچاف دوسگده هگزاره برمی

ایرا  جالگه جاهگوری اسگالمی از  کشگورها هاه در 0222 –0215طی سالهای 

هگای ضار گردار، وسگده هگزاره، مقابلگه بگا ب ااریاجرا هچ  یکی از اهگچاف د

بگگوده اسگگت  در ضاقگگع ایگگن درخواسگگت کشگگورهای  Hiv/ aids  ماالریگگا، 

ض ابگتال بگه ایگچز داهگتنچ ض از  Hiv ضیگرض  ا ریقایی بود که نرخ بگاالیی از 

 بگگه هگگای پ شگگگ رانه یون گگکو خواسگگتنچ آنهگگا را در زم نگگه ارائگگه آموزش

دجگارم کشگورها ض بگا  اسگا  بگر ض کنگچ یاری سحهمتو دضره در آموزا دان 

هگگای اطالعگگادی ض هاکگگاری رضانشناسگگا  ض متخصصگگ ن ارهگگچ جهگگانی داده

مخگچر آموزهی در زم نه مگچیریت بهچاهگتی دضرا  بلگوز ض پ شگگ ری از مواد

ده ه کنچ  الزم به اکر است قبال هگی ضزار  آمگوزش ض پگرضرش ایگرا  بگا  ...ض

خی از برضهگورهای اطالعگادی در زم نگه پ شگگ ری هاکاری ضزار  بهچاهت بر

ها از ابتال به ایچز ده ه کگرده بگود ض بگا هاکگاری مرب گا  بهچاهگت دب رسگتا 

 .رسانی موثری در این خصوص انجام هچه استاطالع

درخصگوص سگنچ  یون کو ر  ت ض ررا بگا آ  مخال گت مگی هگود؟ 0202سنچ  در مقاله -12

بادوجگه بگه  .یون کو ض دالی  انتقگاد ض مخال گت بگا آ  دوضگ رادی داده هگچ 0202آموزش 

اینکه ب شتر خواننچرا  این مقاله بر مبر  م ائ  جن گ تی، جن گی ض هاجگنگ ررایگی کگه 

چه اسگت، دارکگز داهگته ض صگربت ض یا بنچها ض اسناد زیردستی آ  آضرده هگ 0202در سنچ 

کردنچ، در این نوهته سدی می هود که دیچراه هگای سگازما  آموزهگی، علاگی ض  رهنگگی 

ض  (homosexuality)ررایگی هاجگنگ یگا جن گی م گائ  درخصوص( یون کو  سازما  مل 

 ض آنوگگه در اسگگناد ایگگن سگگازما  بحگگور کلگگی بگگه عنگگوا  (transsexual)دراجن گگی

LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)  نگام بگرده مگی هگود، بحگور خالصگه
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صگ ره ای کگه ن گخه  152دوض ح داده هود  دوض ح اینکه ایگن نوهگته کودگاه از یگک سگنچ 

انگل  گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگی آ  در ل نگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگک 

 e.pdf20447 0447562204 2http://unesdoc.unesco.org/images/ موجگگگگگگود

است، بررر ته هچه است ض سدی می هود که دیگچراه هگای ایگن سگازما  ن گبت بگه م گائ  

 .جن ی ض آموزش های الزم برای جلور ری از خشونت های جن ی ض جن  تی ب ا  هود

 دیطور کل به

یدنگی  )sexuallity violenceمگورد اهگاره بگه  0در سنچ به کگار ر تگه کگه در  sexuallity ایض  sexبار ضاهه  0   -

یدنگی بگرای هگر دض جن گ ت، مونگ  ض مگذکر(بوده اسگت  دنهگا در دض  )for both sexesآزار جن ی(ض سه مورد 

 آموزه های جن ی(اهاره هچه است   )sexuality educationمورد به 

 هچه است  چ ق sexuality educationآموزش از جاله  یسنچ که داها 60ماده  00در ص ره  یکی

 HIVاز ابگتال بگه  یر شگگ آمگوزش پ نگه در زم sexuality educationاسگت کگه در مگورد  47در صگ ره  یکی ض

 نوهته هچه است 

 هجا گرایی(نشچه است  )homosexualityبه  یحت یاهاره ا ) عنوا  ه ) در متن سنچ به ه  -

برابگری جن گ تی(در آمگوزش، اهگاره )gender equalityاز موارد مربو  به آمگوزش بگه  یار در سنچ در ب   -

 هچه است 

سگنچ ه گتنچ،  نیگا ه گبگر عل یمن گ غگا  از جامده که مشغو  دبل یبخش یرسچ دنها نگران یبه نظر م   درد نیا به

 در آموزش است  ( gender equality  یت جن  یمربو  به برابر

 یسگنچ بگر مبنگا نیگدر اجگال  نوهگته هگچه اسگت کگه ا را یگامور خارجه ا ریضز یسخنران در متن نهایهاه ا با

 هود  یاجرا م را یا یض  رهنگ یمذهب ،یض م ائ  مل یاسالم یجاهور ن قوان

 Fundamental Reform Document of“   رایگآ  در کشگور ا یاهگاره هگچه اسگت کگه سگنچ باالدسگت ز گن ض

Education (FRDE) in the Islamic Republic of Iran”  است 

 یت جن گ یدر هاگه مگوارد بگه برابگر نحگور ناامن نوهته هچه ض ها یض  کا یسنچ در مقاب  سوء است اده جن  أین

 اهاره کرده است 

ص م گائ  جن گی یگا هاجگنگ در یک جاله می دوا  ر ت آنوه هچف این سازما  از آمگوزش درخصگو

ررایی در مچار  یا مرگ ط هگای آموزهگی اسگت، پ شگگ ری ض جلگور ری از خشگونت یگا ر تارهگای 

یدنگی ک گان که بحگور مگادرزادی دارای  -دبد ت آم ز ن بت به ا رادی که مشگکالدی ماننگچ دراجن گی

یگا  (homosexual)یگا داگایال  هاجگنگ ررایگی (Transsexual/transgender)دکاد جن گ تی ه گتنچ

داهته انچ، می باهچ  در حق قگت آنوگه در ابتگچای سگنچ  گوق الگذکر  (biosexual)داای  به هر دض جنگ
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ب ا  می کنچ، این است که یون کو به دنبا  ایجاد مر ط های امگن بگرای آمگوزش اسگت کگه از هررونگه 

بت بگه یکگچیگر ر تارهای دبد ت آم ز، هوخی های نامناس ، خشی ض خشگونت کودکگا  ض نوجوانگا  ن گ

 .ض یا ن بت به ها اال  خود که یکی از مشکال  جن  تی  وق الذکر را دارنچ، عاری باهچ

در سنچی که ل نک آ  در باال اکر هگچه اسگت، درق قگادی در کشگورهای مختلگف دن گا ن گبت بگه ایگن 

ایگن  ر تارهای دبد ت آم ز ض خشونت آم ز در مر ط های آموزهی انجگام هگچه اسگت کگه نتگایج آ  در

سنچ اکر هچه است  یا ته های این درق قا  نشا  مگی دهگچ کگه در ب گ اری از مرگ ط هگای آموزهگی 

دن ا کودکا  ر تارهای نامناسبی ن بت به یکگچیگر ض بگویژه ا گرادی بگا مشگکال  ض جهگت ر گری هگای 

 جن ی مت اض  یا ناهاگو  دارنچ  در نت جگه ایگن درق قگا  ایگن سگازما  بگه دنبگا  ایجگاد رگارروم

ض برنامه های آموزهی به منظگور پ شگگ ری یگا پاسگخ بگه ایگن ر تارهگای نامناسگ  ض  (Framework)ها

بدکا خشونت آم ز در مر ط های آموزهی اسگت  الزم بگه اکگر اسگت کگه ایگن ر تارهگای نامناسگ  ض 

خشونت طبق این درق قا  هی دوسط دان  آموزا  ض هی دوسگط مدلاگا  ض اضل گا مگچار  صگور  رر تگه 

 .است

دوص ه های این رزارش که مبتنی بر درق قگا  صگور  رر تگه اسگت، مگوارد زیگر را بگه منظگور ایجگاد 

مر ط امن ض ایان ض عاری از خشونت برای هر دانگ  آمگوزی حتی ک گان که مشگکال  جن گی دارنگچ( 

 :دوص ه می کنچ

 نظار  س  تااد ک بر رضی خشونت در مر ط آموزهی 

 در سگحود ملگی آمگوزش ض سگحود آمگوزش در  خط مشگی هگا ض س اسگتگذاری هگای جگامع

 مچار  به منظور ایجاد مر حی امن برای آموزش

  لرام کرد  مواد آموزهگی در برنامگه هگای درسگی در خصگوص م گائ  جن گی ض هاونگ ن

مشکال  جن  تی الزم به اکر اسگت کگه مرققگا  اهگاره مگی کننگچ کگه ارگر در سگحوحی از 

م گائ  جن گی ن  گت، سگدی هگود بگه حگچاق   مچار  یا به هر دل لی امکا  آموزش برخگی

 (بویژه در سحود پای ن در آموزهی -آموزش درخصوص د اض  های جن  تی ب نچه هود

  حاایت از مدلاا  ض کارکنا  مچار  ض مرگ ط آموزهگی بگه جهگت اجگرای برنامگه هگای ضگچ

 خشونت در مچار  ض مر ط های آموزهی

  حامی برای دان  آموزا ایجاد مر ط آموزهی مچارسی امن، بچض  دبد ت ض 

 مشارکت بگا جامدگه ض بررگزاری کارزارهگای(campaign)  هگای اطگالع رسگانی در خگارج از

 مر ط آموزهی ض به مردم جامده در این خصوص

ل نک مقاله  وق دنها یکی از رگزارش هگایی اسگت کگه یون گکو براسگا  درق قگا  لذا بایچ ر ته هود که 

دوص ه هگایی را در رگارروم برنامگه دوسگده پایگچار خگود در حگوزه در این خصوص منتشر کرده است ض 

ضان اینکه این دوص ه ها اساسا بگرای هگر جامدگه یگا کشگوری از جالگه ایگرا   .آموزش ارائه داده است
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م  چ است ض مشخصا هر ههرضنچی مای  به داهگتن مرگ ط امگن آموزهگی بگرای  رزنگچا  خگود اسگت  

ای آموزهی در ایگن خصگوص جگای برگ  دارد کگه مقامگا  دضلتگی ض البته نروه اجرا ض دچضین برنامه ه

متصچیا  امر آموزش در ایرا  بایگچ بگه آ  پرداختگه ض برنامگه هگای آموزهگی مناسگبی ض متناسگ  بگا 

 رهنگ ایرانی ض اسالمی ما دچضین کننچ  الزم به اکر است که ما بایگچ بگه آمگوزه هگای دینگی ض اخالقگی 

که مرققگا  یون گکو مگی روینگچ، بخشگی از ایگن آمگوزش هگا در خگارج خود پایبنچ باه ی ض هاانحور 

مر ط های آموزهی رضی می دهچ ض مر ط خانواده ض جامده ن گز نقگ  ب گزایی در هگک  دهگی ر تگار 

 .کودکا  ض نوجوانا  دارد

در کنار دوض را  ض سنچ  وق، دااهای این   لی که مربگو  بگه آمگوزش م گائ  جن گی بگرای کودکگا  

غربی است، ن ز دوص ه مگی هود خواهشگانچ اسگت ن گبت بگه ایگن  گ لی ض محالگ   گوق  در کشورهای

خارج از ددصبا  ض جهت ر ری های س اسی قکاض  ض نظردهگی کن گچ(  ضگانا نوی گنچه ایگن مقالگه دنهگا 

به عنوا  یک نوی نچه ایرانی ض م لاا  ض بچض  ه ) جهت ر گری س اسگی ن گبت بگه ده گه ایگن مقالگه ض 

 .لی اقچام کرده استانتشار این   

 

 

 بگه مربگو   بدکا دوسگط بدکگی از منتقگچین ب گا  هگچهنکته دیگری که   -11

دکگا ن صگلح بگچض  » هگچه اسگت صلح ض عچم خشونت اسگت ض ر تگه  رهنگ

کننچ ض حتگی عگزاداری بگرای امگام ح گ ن را خشگونت خشونت را محرد می

 .«داننگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگچمی

در کنار این ددب ر ض د   رها آنوه در عا  اد اق ا تاده اسگت ایگن اسگت کگه بگا 

پ گ ری کا   و  ملی یون کو ض نهادهای ایگربط سگازما  جهگانی یون گکو بگا 

 ع( در قالگگ  هاگگه ح گگ نهگگای ددزیگگه ض عگگزاداری امامثبگگت جهگگانی آی ن

ن ض هاونگ 100۴های مررم ض ص ر در هگهرهای مختلگف ایگرا  در سگا  سنت

خگواهی ق ام عاهقا  خانگچا  اهگ  ب گت بگه خو ) ثبت جهانی مشهچ اردها  

در  هرسگت م گراث مدنگوی جهگا ؛  ع()سلحا  علی بگن امگام مراگچ بگاقر 

احترام ض احتشام ضیژه به اهگ  ب گت ض جگاضدانگی ض آزادرگی ق گام عاهگورا را 

در سحح جها  ابراز کرده ض ها ن امر سگب  هگچه اسگت دگا در موسگی مرگرم 

 گگف ضسگگ دی از رردهگگگرا  خگگارجی جهگگت حکگگور در مراسگگی عاهگگورای ط
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ح  نی ازکشورهای مختلف غربگی ض هگرقی بگه ایگرا  سگ ر کننگچ ض مگرضج 

 . رهنگ فلی ست زی ایران ا  باهنچ

 ملگی عاگ  رگاررومدر بخشی دیگر از انتقادا  ر تگه هگچه اسگت کگه  -10

دسگتی اسگت ض اسگناد باال را کا  گ و  ملگی یون گکو نوهگته 0202وزش آم

 قگط مقچمگه ض پ شگگ تار ایگن رگارروم عاگ   اماکشور دضر زده هچه است  

دوسط این کا   و  نوهته هچه است  نق  کا   و  ملگی یون گکو بگر اسگا  

های اجرایگگی ایگگربط در اساسگگنامه قگگانونی آ   قگگط هاگگاهنگی بگگا دسگگتگاه

 دچضین اینگونه اسناد است  نهادهای ملی کگه عهگچه دار هگر یگک از موضگوعا 

مربو  به آموزش ه تنچ با هاکاری متخصصگا  ارهگچ کشگور ض بگا دوجگه بگه 

اسناد کال  باالدستی نظ ر سگنچ درگو  بن گادین آمگوزش ض پگرضرش ض نقشگه 

دوان گچ در جامع علی ض  ناضری کشور آ  را ده ه کرده انگچ کگه ایگن امگر را می

هگای ملگی کگه در رگارروم عاگ  ملگی بخ  آغگازین رگزارش کگار ررضه

 .آضرده هچه است، مالحظه  رمای چ 0202 آموزش

چضین عالی انقگالم  رهنگگی ض مجلگگ در دگنقگ  هگوراینادیچه رر تن  -10

سگت  اضالً اینکگه پ شگ نه ن گز اهگاره هگچه ا 0202رارروم عا  ملی آموزش 

بگر « برنامگه آمگوزش بگرای هاگه»بگه  0202رارروم عا  ملگی آمگوزش 

نوهگته هگچ ض دوسگط « سنچ ملی آموزش برای هاگه» 1000رردد  در سا  می

عالی دضلت دصوی  ض اجگرا رردیگچ ض در آ  زمگا  هگی بگه مجلگگ ض هگورای

انقالم  رهنگی ارائه نشچ  ثان اً ضان احتگرام بگه جایگگاه ر  گع ایگن دض نهگاد 

اساسگنامه خگود موفگف اسگت بگا  10قانونی، کا   و  ملی یون کو طبق ماده 

الاللگی را ده گه اسناد متنافر بگا اسگناد نهادهگای ب ن هاکاری نهادهای دضلتی،

کنچ  البته هاه ما بر ایگن نکتگه ضاق گ ی کگه هگورای عگالی انقگالم  رهنگگی 

با  کال   رهنگی کشگور اسگت ض دگاکنو  اسگناد باالدسگتی رذار ض دیچهس است

مهی ض م ثری را دچضین ض دصوم کگرده اسگت کگه بگر مگواردی مثگ  آمگوزش 

، 0202 آمگوزش دارد  الزم به اکگر اسگت کگه در اردبگا  بگا دست باال  0202

سنچی نوهته نشچه است، بلکه د  گ ری ملگی از یگک رگارروم عاگ  جهگانی 

محابق با نظگام ارزهگی کشگور ض هاگ ن اسگناد باالدسگتی دوسگط مدتاگچین 

انجام هچه است  در ضاقع  رض بر این بگود کگه نظگر هگورای جاهوری اسالمی
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در سنچ درو  بن گادین آمگوزش ض پگرضرش ض ن گز نقشگه عالی انقالم  رهنگی، 

کشور لرام هچه است ض قرار است رگارروم عاگ  ملگی آمگوزش جامع علای

  .سگگگازی ض اجگگگرا هگگگودایگگگ  ایگگگن اسگگگناد باالدسگگگتی بومی 0202

 

ری گ مجلگ هورای اسگالمی هگی در جل گه علنگی مجلگگ رضز یکشگنبه ه گتی خردادمگاه، بگا « علی الریجانی»

این سگنچ اهگکا  در ه ا  دحب ق مصوبا  دضلت بگا قگوان ن بررسگی هگچه اسگت، ر گتد 0202نکه سنچ اهاره به ای

 .هگگگگگگگگگگگگگگگگگگگکلی قگگگگگگگگگگگگگگگگگگگانونی نگگگگگگگگگگگگگگگگگگگچارد

هگچ برگ  کگرد، بلکگه  قگط از نظگر هگکلی در ه أ  دحب ق مصوبا  از نظر مرتگوایی نای ضی خاطر نشا  کردد

 ..نگر ت 0202هکا  قانونی به مصوبه دوان تنچ آ  را بررسی کننچ  ه أ  دحب ق مصوبا  از نظر هکلی، امی

ارر مای  به اطگالع درخصگوص دیگچراه یون گکو درخصگوص آمگوزش م گائ  جن گی ض جن گ تی در 

آمگوزش م گائ   https://chegane.com محالدگه  رمای گچ   مر ط هگای آموزهگی ه گت چ مقالگه

   رجوع کن چ یون کو هاراه   لی( 0202جن ی ض جن  تی در سنچ 

 

سگنچ  کیگ، 0202کگه سگنچ آمگوزش  چ گده ام گدضستا ، خانواده ض هاکارانتا  پ ا ،یبه هاه آهنا  لذا دقاضا دارد

 هاه زنا  ض کودکا  ض خانواده ها است  یبرا یتیحاا

 

 

نت جگه ر گری از ض  جاع بنگچی محالگ   1

 بررسی سنچ 

–بگرای ضرضد ض ارایگه  رهنگگ ایرانگی  را بایچ از منظر یگک  رصگت 0202سنچ آموزهی 

 اسالمی در نظر رر ت  

 کا  حائز اها ت در مورد این رارروم اقچام عباردنچ ازدن

صگر اً یگک ب ان گه اسگت « 0202رارروم اقچام آمگوزش »د ب ان ه ای غ ر ددهچآضر  1

آضر ن  گت ض کشگورها محگابق بگا سگاختار رنجچ ض الزامها ناینامهض در زمره پ اا 
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دواننچ آ  را اجرا کننچ  ضاناً این ب ان گه دوسگط هگ ) کشگوری امکگا ملی خود می

ننگچ اهکالی که منتقچا  دضلگت بگه ایگن سگنچ یگا ب ان گه ضارد مگی ک نشچه است 

امکای آ  ض در نت جه متدهچ بود  ایگرا  در قبگا  اجرایگی کگرد  داگام مگوارد 

اکر هچه در سنچ است  از سوی دیگگر ایگن سگنچ، غ گر ددهگچآضر ض غ گر الزامگی 

یگا حقگوق نگرم  (soft law)است  ررا که این قب   اسناد را در حقگوق بگ ن الالگ  

نچ؛ از قب گ  اغلگ  مصگوبا  می خواننچ، یدنی اسناد ض مقررادی که ددهگچآضر ن  گت

مجاع عاومی سازما  مل  ض سایر سگازمانهای بگ ن الاللگی، ب ان گه هگای مصگوم 

کن رانگ های ب ن الاللی ض غ ره  این ها اسگنادی اسگت کگه دضلگت هگا مایگ  بگه 

متدهچ ساختن خود به م اد آنها ن  تنچ، امگا در عگ ن حگا  بگا عنایگت بگه اهگچاف 

قواعگچ ض اصگو  مگذکوردر آنهگا ض ارزیگابی  کلی مشترک، عالقانگچ بگه بررسگی

مداهگچا  بگ ن الاللگی الزم  .امکا  محابقت آنها با نظاما  داخلی خگود ه گتنچ

در  1۴6۴االجرا، هرایط هگکلی خگاص خگود را دارنگچ کگه در کنوان گ و  ضیگن 

 .خصگگوص حقگگوق مداهگگچا  هگگی بگگه د صگگ   برهگگارده هگگچه اسگگت

برخگی مگی روینگچ، مخ  انگه دصگوی   م اله دیگر این که این اسناد برخالف آنوه

نشچه انچ  داام جزی ا  سنچها ض جل ا  بگر رضی ضب گایت سگازما  ملگ  از زمگا  

 .آغاز  رآینچ دا زما  نهایی هچ  آنها قرار دارنچ

، جاهگوری «0202رگارروم اقگچام آمگوزش »رغی الگزام آضر نبگود  سگنچ علی  0

مکتگوم کگرده ض دامنگه  اسالمی ایرا  باز هی ن بت به آ  اعگالم در گظ رسگای ض

 هاو  م اد پذیر ته هچه را مرچضد ض مشرض  کرده است 

متن اعالم در ظ رسای ض مکتوم جاهوری اسالمی ایگرا  دوسگط نااینگچری دائگی   0

کشورما  نزد یون کو رسااً طی یادداهتی به دب رخانگه آ  سگازما  ارسگا  هگچه 

 است 

اهگکا  د آرمگا  کشگورها ، متدهچ بر هااهنگ هچ  با  رهنگگ ملگی ض0202ب ان ه  4

دیگری کگه از سگوی منتقگچا  بگه ایگن ب ان گه عنگوا  هگچ، عگچم هاگاهنگی ض 

ناسازراری اهچاف آ  با  رهنگ ملی کشگورها اسگت در حگالی جاهگوری اسگالمی 

ن گز مگورد  ایگرا  بار نظر داده اسگت ض برخگی نظگرا  6ایرا  در ب ان ه اینوئو  

نظگر ایگرا  آمگچه اسگت مبنگی بگر  52پذیرش قرار رر ته است از جاله در ص ره 

دوجگه هگود ض کشگورها  0202اینکه بایچ به  رهنگ ملی کشورها در اجگرای ب ان گه 
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های خود دصا ی بگ رنگچ  حتگی ایگرا ، حگق بتواننچ براسا   رهنگ ملی ض آرما 

در ظ برای خود در نظر رر تگه اسگت دگا هگر جگای ایگن ب ان گه در ددگارض بگا 

 .بود حتی در حچ ددب ر ض د   ر آ  را اجرا نکن یهای دینی ض ملی ما ارزش

کنگچ روینچ یون کو درگت  رمگا  امریکگا ض اسگرائ    دال گت میمنتقچانی که می  5

الاللگی ایگ  نهگاد ب ن 16بگ ن در حگا  حاضگر برای این صربت دل   ب اضرنگچ، 

در اسگگت ض از کشگگورهای عکگگو سگگازما  ملگگ  مترگگچ، یون گگکو از هاگگه خوهگگنام

مشاه ر ض مواری   رهنگی ض مدنگوی کشگور خگود را در یون گکو ثبگت خواهچ دا می

کننچ ض ایرا  ن گز برخگی مشگاه ر دینگی، ادبگی ض دگاریخی خگود را در  هرسگت 

 .مشاه ر یون کو ثبت کرده است

را  0202اجگرای ب ان گه آمگوزش  0216کشورهای عکو یون گکو از هانویگه سگا     6

رگارروم قصگچ بگود ابتگچا رراکگه  ،ایرا  دیردر ادقگام کگردانچ ضلی آغاز کرده

های آدگی هگچه بگرای سگا ض براسگا  اسگناد بگومی ده ه هود عا  ملی را ده ه

دارای یگک مقچمگه، « 0202رگارروم اقگچام آمگوزش »برنامه  .به عا  آیچاقچام 

سگگه بخگگ  اصگگلی ض دض ضگگا اه اسگگت  در بخگگ  اض ، نگگگرش، منحگگق ض اصگگو  

ردهگگای راهبگگردی، اهگگچاف ، در بخگگ  دضم هگگچف اصگگلی، رضیک0202آمگگوزش 

ها ض در  ص  سگوم، رضش هگای اجگرا مگورد برگ  قگرار رر تگه اسگت  ضهاخ 

های جهگانی پ شگنهادی پرداختگه ض در ضا اه اض  این رارروم به ارائگه هگاخ 

ضا اه دضم، رارروم پ شنهادی هاخ  های موضگوعی ارائگه هگچه اسگت  طبگق 

ا ن آمگوزش بگا دکگ»، هگچف اصگلی ایگن سگنچ 0202رارروم اقچام آمگوزش 

« ک   ت،  رار ر ض برابر، ض درضیج  رصت هگای یگادر ری مگادام الداگر بگرای هاگه

 است 

حاضی اهچاف ض رضیکگرد هگایی اسگت کگه « 0202رارروم اقچام آموزش »برنامه   7

ب  اری از آنها قاب  پذیرش برای کشورما  بگوده ض حتگی برخگی از آنهگا پگ   از 

می آمگچه بودنگچ  آنوگه منجگر بگه ارائگه این در اسناد باالدستی جاهوری اسگال

در گگظ رسگگای ض مکتگگوم کشگگورما  درخصگگوص سگگنچ مزبگگور هگگچ، م گگائ  ض 

موضوعادی است که داضی  ض د   ر آنها می دوانگچ در ددگارض بگا باضرهگای دینگی ض 

 م ائ   رهنگی کشور قرار ر رد 
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قگرار « آمگوزش بگرای هاگه»در امتچاد برنامگه « 0202رارروم اقچام آموزش »  0

طگی « آمگوزش بگرای هاگه»باز می رردد  برنامه  1۴۴2رد که سابقه آ  به سا  دا

در جاهوری اسالمی ایگرا  اجگرا هگچ ض کشگور مگا بگه  0215الی  1۴۴2سا  های 

های آ  داهگت، دل   دستاضردهای مو قی کگه در اردبگا  بگا برخگی از هگاخ 

 مورد دقچیر جهان ا  قرار رر ت 

ض اسگنادی در رگارروم برنامگه دوسگده پایگچار  یادآضر می هوم که رن ن رزارهها  ۴

سازما  مل  انجام هگچه اسگت کگه براسگا  درق قگا  صگور  رر تگه در   0202

کشورهای مختلف دوص ه هایی را ن گبت بگه م گائ  مختلگف از جالگه آمگوزش در 

مچار  ض آموزش در خصوص م گائ  جن گی بگه منظگور جلگور ری از خشگونت، 

 .  با ا راد دارای مشگک  جن گی ارائگه مگی دهگچر تارهای دبد ت آم ز ض نامناس

ایرا  بگا هگچف دقویگت بن گا  هگای ارگاهی ض اطگالع  0202برنامه اقچام ض عا  

رسانی آموزش جن ی پایه ریزی هچه اسگت ض اهگچاف ارزهگی، دینگی ض اسگالمی 

ض ایرانی در آ  بر اسگا  انتظگارا  ض اهگچاف محلگوم در اسگناد باالدسگتی بگه 

 است درستی لرام هچه 

رارروم اقچام ملی بدچ از اعاگا  افهگار نظرهگا ض اصگالحا  بگه عنگوا  ن گخه   12

ها قرار داده هچه دگا بگا دوجگه بگه اسگناد ضیراست دضم در اخت ار مراجع ض دستگاه

 باالدستی، نظر نهایی را اعالم نااینچ 

ا  هگایی فر  گت هگایی در سگازم.یون کو رهار هاخه اصلی  رهنگ، آمگوزش، علگوم ض اردباطگا  دارد  11

یون گکو یدنگی   ب ن الاللی ماننچ یون کو ضجود دارد کگه مگا بایگچ در صگچد بهگره ر گری از ا  باهگ ی 

سازما  آموزهی ض علای ض  رهنگی مل  مترچ، یدنی اینکگه از طریگق آمگوزش ض علگی ض  رهنگگ رسگالت 

ردباطگا ، بگه سازما  مل  را مرقق کنچ  این مدنای  این اسگت کگه از راه آمگوزش،  رهنگگ، علگوم ض ا

دچارک مقچما  ض داه چا  صلح در جها  کاگک کنگچ نگه اینکگه خگودش متک گ  آمگوزش یگا درق قگا  

الاللگی درسگت کنگچ ض اسگناد ب نعلای یا کارهای  رهنگی بشود بلکه برای این امگور استانچارسگازی می

هگا ض رد  ملتها، بگرای نزدیگک کگکنچ برای یک ر ز دیگر، یدنی برای صلح، بگرای ر گع سگوءد اهیمی

ها ض نهایتا برای هاا  ر گزی کگه در منشگور ملگ  مترگچ آمگچه ها ض ایجاد علقه م ا  آ کی کرد   اصله

یدنی ر ع خحر جنگ ض دخری  ض ضیرانی ض نابودی ن گ  ض م گراث بشگری  بگرای ایجگاد هاب گتگی بگ ن 

هگای کارکردهگا ض مدنادارای یون گکو  .ها را بردارد یگا کودگاه کنگچها، دا دیوارهای جچایی م ا  آ ملت

کنگ ی ض ض بگرای ایگن بخگ ، ن گرض درب گت  مهای است که ما بایچ برای است اده از آ  ضقت صگرف ناگای ی

ارگر برگ  مرتگوایی  رهنگگی ض آموزهگی باهگچ آ  ضقگت مت گاض  اسگت ضل کن   آنر جچیچ در بگ ریی
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خگوم درخشگانی باهگچ؛ البتگه در دوانچ منبگع دغذیگه رو  ما داریخ ض  رهنگ کهن ض بزرری داریی که می

  .صوردی که آ  را با زبا  این ساختارهای مچر  ض ق ده ی

 

 دگگگگو خشگگگگنود باهگگگگی ض مگگگگا رسگگگگتگار                             خگگگگچایا رنگگگگا  کگگگگن سگگگگرانجام کگگگگار 
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