
دام پنهان حکمرانی 2030
گروه های  حکمرانی فراگیر طرح شده در سند 2030 سعی دارد 

مطرود و اقلیت را به صحنه اداره جامعه بازگرداند.

محمدصادق تراب زاده جهرمی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟

گیری )inclusion( یکی از ارکان محتوایی آموزشی  فرا
که سند آموزش 2030 در پی تحقق آن است.  است 
کید قرار  این مفهوم، آن بعدی از عدالت را مــورد تأ
ی، خصوصًا در دسترسی ها  که ناظر به تساو می دهد 
گیری سعی دارد  و فرصت هاست. از این مسیر، فرا
گروه های حاشیه ای را وارد متن اصلی  تا اقلیت ها و 
کند. در بند 5 چارچوب اقــدام آمده است:  آمــوزش 
ن توجه به جنسیت، سن، نژاد، رنگ  »همه افراد، بدو
پوست، قومیت، زبــان، مذهب، عقیده سیاسی یا 
ی یا اجتماعی، دارایی یا محل تولد، 

ّ
غیره، خاستگاه مل

داشتن یا نداشتن معلولیت، افراد مهاجر، افراد بومی، 
که در شرایط آسیب پذیر  کودکان و جوانان؛ به ویژه آنان 
گیر،  و یا شرایط دیگری قرار دارند، باید به آموزش فرا
برابر و فرصت های یکسان برای یادگیری مادام العمر 
گیری به  دسترسی داشته باشند«. آنچه معمواًل از فرا
ذهن متبادر می شود، مسئله معلوالن یا تفاوت قومیتی 
است درحالی که این مفهوم ناظر به هر نوع طرد شدن 

یا به حاشیه رفتن است. حذف سیاسی، مذهبی و 
فرهنگی-اجتماعی از جمله حساسیت های این رکن 
گیری سعی دارد به بهانه  سند آموزش 2030 است. فرا
ی از آموزش را برای  ی و حقوق برابر، هم برخوردار تساو
گروه ها  کند و هم اینکه این  گروه های حاشیه ای فراهم 
را وارد عرصه و فرایند حکمرانی آموزش سازد تا بتوانند 
کنند. نهایتًا  دغدغه های خود را در این عرصه دنبال 
ی خواهی می تواند مدافع چندپارگی و  این نوع تساو
گروه های  تنوع سیستم آموزشی در تأمین دغدغه های 
مختلف بر اساس خواست مختلف آنان باشد. بسته 
گروه ها  که در پذیرش این  به میزان تساهل و تسامحی 
می تواند وجود داشته باشد، چندپارگی و تنوع نظام 

آموزشی نیز افزایش خواهد یافت.

گیری 1- مفهوم فرا
گیری چه می تواند باشد؟ منظور از اقشار  مصادیق فرا
آسیب پذیر، طردشده و به حاشیه رانده شده ]1[ چه 
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کنار مصادیق رایــج،  کسانی می توانند باشند؟ در 
که مصادیق دیگری نیز قابل تفسیر  به نظر می رسد 
هستند. در پاورقی ذیل بند 5 چارچوب اقدام آموزش 

2030 آمده است:
از این پس، اصطالح »گروه های به حاشیه رانده شده 
گروه های معرفی شده در این  و آسیب پذیر« به همه 
که  فهرست اشاره خواهد داشت. الزم است ذکر شود 
گراف های 19 و 25  که ترکیبی از پارا فهرست نامبرده 
ی جهان ما: دستورکار 2030 برای  سند »دگرگون ساز
کشورها و  کاملی نیست و  توسعۀ پایدار« است فهرست 
مناطق مختلف دنیا می توانند انواع دیگری از آسیب ها، 
به حاشیه رانده شدن ها، طردشدگی ها و تبعیض های 
کنند و در مورد آن شرح دهند. جایگاه محور را معرفی 
گیری  در سایت یونسکو، به برخی مصادیق این فرا

اشاره شده است ]2[:
ی، هدف چهارم توسعه  کشور که  »یونسکو نمی پذیرد 
کرده باشد درحالی که دانش آموزانش،  پایدار را محقق 
یــا اینکه نسبت به  کــرده باشند  خشونت را تجربه 
که ناظر  خشونت در معرض تبعیض باشند؛ خشونتی 
ک شده آنان و هویت جنسیتی  به جنس واقعی یا ادرا

آنان باشد.« ]3[
گروه های  همچنین از اهداف یونسکو در حمایت از 
که پس از ایجاد  دوجنسیتی و تراجنسیتی این است 
ائتالف هایی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی، از 
گروه هایی  کشورهای در معرض خشونت نسبت به چنین 
ی آموزشی پشتیبانی  در قالب تغییر ترتیبات ساختار
کند. در این صفحه به صورت مشخص، LGBT ها 
گیری را  را به رسمیت شناخته و یکی از مصادیق فرا
گروه های همجنس باز و امثال آن دانسته است. پذیرش 
این نوع از مفاهیم و روابط جنسی، دقیقًا بنیان خانواده 
که به صورت مفصل در مقاله  را هدف قرار داده است 

تر با عنوان »تحلیلی بر دستورکار 2030؛  ن اسال شارو
کودکان« به  تهدیدهای پنهان برای زندگی، خانواده و 

آن پرداخته شده است.

گیری بر نهاد خانواده 2- تأثیر تفسیر موسع فرا
کالن اجتماع، اقتضای آن  ی عدالت در سطح  برقرار
که نوعی از انسجام اجتماعی مبتنی بر نهاد  را دارد 
گیرد. از  خانواده یا اخوت ایمانی در جامعه شکل 
یــه می توان ضربه آمــوزش 2030 بر پیکره نهاد  دو زاو
1. آمــوزش جامع  خــانــواده را مــورد تحلیل قــرار داد: 
بــرخــی اصــطــالحــات چالش برانگیز در   .2 جنسی. 

ی. حوزه همجنس باز
گرفته است،  کید قرار  آنچه در آموزش 2030 مورد تأ
مسئله آمــوزش جنسی نیست بلکه »آمــوزش جامع 
گرچه در حوزه تربیت جنسی  جنسی« CSE است. 
یزی و تدبیر هستیم  کشور نیازمند برنامه ر در داخل 
اما پذیرش آموزش های جامع جنسی، پاسخی غلط 
کــه از سنین  بــه نیاز داخــلــی اســت. ایــن آمــوزش هــا 
کودکی آغاز می شود، موجب برانگیختن تمایالت 
کــودکــان مــی شــود. در عین حـــال، داشتن  جنسی 
رابطه جنسی قبل از ازدواج و مشروع را نیز پذیرفته 
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از دو زاویه می توان ضربه آموزش 2030 بر پیکره نهاد 
خانواده را مورد تحلیل قرار داد: 1. آموزش جامع 
جنسی. 2. برخی اصطالحات چالش برانگیز در 

حوزه همجنس بازی.



و به رسمیت می شناسد. در عین حال برای اینکه 
کودکان آموزش  مسائل سالمت بروز پیدا نکند، به این 
ی و سقط جنین را آموزش می دهد.  بهداشت بارور
کلی رابطه جنسی نامشروع قبل از  بــه صــورت  پس 
یج مــی دهــد. این  ازدواج، سقط جنین و ... را ترو
یم  کار باعث می شود تا تمایل به ازدواج و حفظ حر

گیرد. خانواده به شدت مورد تهدید قرار 
گیر در این سند دربردارنده  از سوی دیگر واژه آموزش فرا
گروه های طرد شده از قبیل همجنس بازان است. در 
که یک   Sex »کید بر واژه »جنس این سند به جای تأ
ن و مــرد اســت به »جنسیت«  تفاوت طبیعی بین ز
که خانواده  کید دارد. در واقع، می پذیرد  Gender تأ
ن یا  ن و مرد تشکیل شود بلکه دو ز لزومی ندارد از ز
دو مرد یا چند مرد و چند زن و ... هم می توانند یک 
کار هم استمرار نسل را مخدوش  خانواده باشند. این 
می کند و هم روابط نامشروع را به رسمیت می شناسد. 
کاهش نابرابری جنسیتی، رفع تبعیض های جنسیتی 

و ... همگی به این نوع تهدید اشاره دارند.
خانواده اسالمی، چتر حمایت از افراد جامعه و محل 
تربیت سالم افراد است اما در پرتو این برنامه، دیگر 
ی به زنان  چنین نهادی وجود نخواهد داشت. مادر
تعلق نمی گیرد و پدری لزومی به مرد بودن ندارد. اساسًا 
الزام به تربیت فرزند، نوعی ظلم به خانواده است. زن 

و مرد باید آزاد باشند و وجود فرزندان نباید مانع آزادی 
آن ها شود. بنابراین آموزش 2030 عماًل به دنبال حذف 

خانواده است.

گیری به عنوان دغدغه ای  3- فرا
در تغییر سبک حکمرانی

یت نظام  حکمرانی آمــوزش اشــاره به ساختار مدیر
ی،  کسانی، با چه اختیار آموزشی دارد. اینکه چه 
در چه عرصه ای، امکان اعمال چه تغییری دارند، 
که  مسئله اصلی حکمرانی است. باید توجه داشت 
گیری« صرفًا در دسترسی به آموزش متناسب با  »فرا
گروه هایی نیست بلکه در  نیازها و شرایط چنین 
یت فرایند آموزش نیز  طراحی، تصمیم گیری و مدیر
گیری سعی دارد تا همه  گیری محقق شود. فرا باید فرا
ذی نفعان نظام آموزشی را به همراه خواسته هایشان، 
کند. این  ی و نیز اداره نظام آموزشی  وارد برخوردار
که باید تشکل های سیاسی، فرهنگی  بدان معناست 
و مذهبی مطرود اواًل به رسمیت شناخته شده و ثانیًا 
امکان ورود به فضای خط مشی گذاری و مدیریت آموزش 
گیر، اصطالحی نوین در  داشته باشند. حکمرانی فرا
گروه های مطرود  که سعی دارد  عرصه حکمرانی است 
و اقلیت را به صحنه اداره جامعه بازگرداند. اقتضای 
ی، عدم تمرکز در عین سطحی از  چنین ساختار ادار
گروه های مختلف  تساهل و تسامح در مجاز شمردن 
سیاسی، فرهنگی، قومیتی، مذهبی و ... است. بند 

13 چارچوب اقدام در این خصوص بیان می کند:
ــوزش از طــریــق:  گــیــری در آمـ ــری و فــرا ــراب ب »تضمین 
آموزش و مقابله با همه انواع در حاشیه ماندن افراد، 
ی در دسترسی  نابرابری، آسیب پذیری و عدم تساو
ی برای مشارکت، ابقا و تکمیل  به آموزش و زمینه ساز
گیری  دوره های آموزشی و همچنین تضمین برابری و فرا
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حکمرانی فراگیر، اصطالحی نوین در عرصه حکمرانی 
گروه های مطرود و اقلیت را به  که سعی دارد  است 

صحنه اداره جامعه بازگرداند.



یــن و اجــرای  یــادگــیــری. تــدو در دسترسی بــه نتایج 
سیاست های عمومی دگرگون کننده برای پاسخگویی 
نیز  و  متفاوت،  یادگیرندگان  نیازهای مختلف  به 
مقابله با اشکال چندگانۀ تبعیض و موقعیت های 
که مانع از تحّقق  ی  مختلف، از جمله شرایط اضطرار
که برابری میان زنان  حق آمــوزش می شوند. از آنجا 
کلیدی  یژگی های  ی جنسیتی( از و و مــردان )تساو
دیگر آموزش 2030 است، بنابراین دستورکار حاضر، 
به تبعیض های مبتنی بر جنسیت، اقشار آسیب پذیر 
کسی  که  و تضمین همه شمول بودن آموزش به گونه ای 
از این قافله عقب نماند، توجه خاصی مبذول داشته 
است. هیچ یک از اهداف این سند را نباید تحّقق یافته 
دانست، مگر اینکه برای همه محّقق شده باشد«. در 
که بر  یکردهایی  16 نیز آمده است: »رو انتهای بند 
این اساس اتخاذ می شوند، باید بتوانند همۀ افراد را 
کیفیت، مشارکت در آن  برای دسترسی به آموزش با
گیری آن توانمند سازند و در این فرایند، بیش  و فرا
که دسترسی آن ها  از همه بر افــرادی تمرکز می شود 
کیفیت از سایرین دشوارتر اســت«. در  به آمــوزش با
بند 18 نیز آمده است: »نظام های آموزشی باید برای 
که  جذب و دسترسی به افراد طرد شده و یا افرادی 
در معرِض خطِر در حاشیه ماندن قرار دارند، تالش 
کیفیت و فراهم  کنند. به عالوه، برای تضمین آموزش با
آوردن شرایط الزم برای بازدهی مؤثر آموزشی، دولت ها 
که نظام های آموزشی را از طریق استقرار  موظف اند 
گیر و همچنین  کمیت مؤثر و فرا ی حا و بهینه ساز
کنند«. یت  استقرار سازوکارهای مناسِب پاسخ گو، تقو

که  کنونی آموزش در ایران دچار مسائلی است  وضعیت 
راهکارهایی از جمله مشارکت، عدم تمرکز، تنوع بخشی 

به آموزش، نگاه به اقتضائات مختلف جغرافیایی-
فرهنگی-سیاسی و ... و در نهایت حضور ذی نفعان 
متکثر را به عنوان راه حل ایشان برای مشکالت در برهه 
کنونی می شناسند. اما چنین مسائل و راهکارهای 
موجهی هرگز نباید توأم با ساده اندیشی در برخورد 
گــردد. اینکه  با سیاست های نظام لیبرال آموزشی 
که  کشور وجود دارد به معنای آن نیست  مسائلی در 
راهبردهای آموزش 2030 متناسب با این مسائل است 
بلکه باید طراحی های بومی، مبتنی بر ارزش هــای 
اسالمی و رعایت مالحظات ملی در این خصوص 
گیرد. متأسفانه در برخورد با سیاست های  صورت 
آموزشی از قبیل آموزش 2030، اشارات و ظرفیت های 
این سیاست ها برای مسائل داخلی با توجه به تفسیر 
داخلی، مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی  که هرگز 
به ظرفیت های مثبت و منفی بالقوه این سیاست ها 
آتــی ایــن سیاست ها  و نیز چالش ها و تهدیدهای 
توجه نمی شود. از سوی دیگر، این قبیل مباحث در 
فضای خأل دیده می شوند و نگاهی بین المللی به 
این مباحث وجود ندارد. ساده اندیشی، آفتی بزرگ 

در این تقلیدهاست.

پی نوشت

]1[. Vulnerable and marginalized and excluded groups
]2[. http://en.unesco.org/themes/school-violence-and-bullying/
homophobic-transphobic-violence
]3[. Actual or perceived sexual orientation and gender identity
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متأسفانه در برخورد با سیاست های آموزشی از قبیل 
آموزش 2030، اشارات و ظرفیت های این سیاست ها 
برای مسائل داخلی با توجه به تفسیر داخلی، مورد 
توجه قرار می گیرد؛ در حالی  که هرگز به ظرفیت های 
مثبت و منفی بالقوه این سیاست ها و نیز چالش ها 

و تهدیدهای آتی این سیاست ها دیده نمی شود.


