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  پایدار بر بستر تداوم جریان اصلی توسعه  ارزیابی آرمان توسعه
 2030دستورکار پایدار در 

 
 1سید علی اصغري

 
 کیدهچ

پایدار الگوي حل بحران محیط زیست قرار گرفتـه    نحو فزاینده جریان اصلی توسعه  ایران به  هاي توسعه در برنامه
پیـروي اسـت و آیـا      پایدار تا چـه حـد شایسـته     له قابل طرح است که آرمان توسعهئاست. به همین دلیل این مس

  کالت محیط زیست را حل خواهـد کـرد. هـدف مقالـه    سازي کامل آن مشکالت ناشی از توسعه به ویژه مش پیاده
عنوان سند جـاري جریـان اصـلی      به» پایدار  اهداف توسعه«و  2030پیش رو این است که با تمرکز بر دستورکار 

توسعه پایدار، پاسخ این مسئله را جستجو کند. روشی که براي این منظور به کار گرفته شد عبارت بود از بررسی و 
پایدار، به این صورت که سابقه، جایگاه و امتیازهاي این سند مـورد    و اهداف توسعه 2030دستورکار تحلیل و نقد 

جریـان    کننده هاي تعیین هاي آن در سه بخش مورد تبیین قرار گرفت؛ و استمرار مؤلفهبررسی قرار گرفت؛ کاستی
خواهد  پایدار می  : اهداف توسعهاند ازبارتعشده  ج حاصلیپایدار در آن به بحث گذاشته شد. رئوس نتا  اصلی توسعه

زمـین را نجـات    -2اقلیت ثروتمند جهان بتوانند به افزایش رشد ادامـه دهنـد،    -1جانب این هر سه را نگاه دارد: 
  ند. برنامهاپایدار مطرح شده، غیرقابل جمع  نحوي که در اهداف توسعه  کن کند. اما این سه به فقر را ریشه -3دهد، 
  ، ادامه2030کنی فقر مبتنی بر مدل قدیمی رشد است. کاستی بنیادین دیگر دستورکار  براي ریشه 2030رکار دستو

هـاي جریـان اصـلی    است کـه از ویژگـی   2030هایی از دستورکار  بینی توسعه بر آن است. اینها جنبه تسلط جهان
نحوي که در مواجهـه بـا آن از آنچـه      دارد بهمیکم باید به فکر جدي وا ما را دست گیرد و پایدار نشأت می  توسعه

 . بیشتر بیاندیشیمایم  تاکنون بوده
 

 .بینی توسعه پیشرفت انسان، جهان  کنی فقر، افزایش رشد اقتصادي، سنجه نجات زمین، ریشهکلیدواژگان: 
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 مسئله بیانمقدمه و 
  بحـث کـرده اسـت کـه در توسـعه      رددر این مو: فصل اول) به تفصیل 1396، صغرينگارنده در پژوهشی دیگر (ا

پایدار و تفکر آن الگـوي حـل     ایران، همگام با تحوالت جهانی، جریان اصلی توسعه  هاي توسعه اي و برنامه برنامه
 رفته و بهاي و برنامه توسعه، رفته برنامه  پایدار در توسعه  بحران محیط زیست قرار گرفته است. ادغام اصول توسعه

جـا دارد بپرسـیم    بنابراینتر شده است. نحو انکارناپذیري از گذشته فزون ششم توسعه، به   ساله  پنج  ویژه در برنامه 
سازي کامل آن مشکالت ناشی  پیروي است؟ و آیا در صورت پیاده  پایدار چقدر شایسته  خود این آرمان یعنی توسعه

پایدار را بشناسیم و   ال باید توسعهوه این ساز توسعه به ویژه مشکالت محیط زیست حل خواهند شد؟ براي پاسخ ب
» جریان اصلی توسعه پایـدار «با مصداق غالبش یعنی به طور عمده پایدار   در فضاي فکري آن تعمق کنیم. توسعه

عنـوان    بـه  -2030تا دسـتورکار  » همایش محیط زیست انسانی ملل متحد«توان گفت از  شود که می شناخته می
بـه طـور   گفته به دو دلیل  . در این مقال کوتاه براي پاسخ به پرسش پیش1یابد امتداد می -نمود کنونی این جریان

زمان است و دیگر اینکـه   کشور هم  کنونی توسعه  کنیم. نخست اینکه با برنامه تمرکز می 2030دستورکار بر عمده 
ار، نمود کنونی آن را مد نظـر قـرار   پاید  تناسب گنجایش این مقاله باید به نمایندگی از کل جریان اصلی توسعه  به

 داد.
 

 2030کار دستور سابقه، جایگاه و امتیازهاي
  ، درباره»خواهیم اي که می آینده« ، و در سند خروجی این اجالس با نام20میالدي در اجالس ریو+ 2012به سال 

کار پایدار مبتنی بـر دسـتور    اف توسعهاي از اهد مجموعه  سخن گفته شد، و اهمیت و فایده» پایدار  اهداف توسعه«
 :United Nations, 2012(، خاطرنشـان شـد   1992اجراي ژهانسبورگ و با توجه به اصول ریـو    و برنامه 21
پیشـنهاد    پایدار از طریـق ارائـه    اي از اهداف توسعه که سازوکار تدوین مجموعهایناي که خواهیم گفت  آینده .)46

آن کـارگروهی متشـکل از اعضـاي سـازمان ملـل و        د که قرار شـد پشـتوانه  دبیرکل سازمان ملل خواهد بو  اولیه
اندازي فرایند تدوین بـود   پایدار، راه  درباره اهداف توسعه 20همایش ریو+  ... باشد. نتیجه مدنی و  نمایندگان جامعه

 خاص. هايشده یا اقدام تعریف  پیش هاي موضوعی از از حوزه فهرستینه 
  براي پذیرش برنامـه  2015سپتمبر  27تا  25در » 2015پایدار ملل متحد   اجالس توسعه«عد، تقریباً سه سال ب   

مان را جهان«طی نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. سند خروجی این اجالس که  2015 -پسا  توسعه
اکتبـر   21در  کـه  تنام داشـ  )United Nations, 2015(» پایدار  براي توسعه 2030دستورکار دهیم:  تغییر می

-اقدام براي انسان  برنامه«عنوان   اي به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. این سند به طی قطعنامه 2015
توسعه  هايگذاري و اقدام الدولی است براي هدایت تفکر و سیاست بین  ، یک توافق داوطلبانه»ها، زمین و کامیابی

گیري شـد، یعنـی    پایدار جهانی جدید تصمیم  ذکور درباره اهداف توسعه. در اجالس م2030تا  2016هاي در سال
رسد.  هدف کمی می 169کدام شامل شماري از اهداف کمی است که در مجموع به  هدف توسعه پایدار که هر 17

داف و اه  شان در زمینه»تصمیم تاریخی«الوقوع  اند از آثار مثبت قریب را امضا کرده 2030دستورکار هایی که دولت
است که » اهداف توسعه پایدار«این سند،  سرآمداطمینان داشتند. بنابراین، » جامع، فراگیر و مردمی«اهداف کمی 
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  بناست که نقائص آن را برطرف کند. این پیونـد بـا اهـداف توسـعه    » هزاره  اهداف توسعه«در عین حفظ تعهد به 
 پایدار بر موضوع فقر آشکار است.   هو اهداف توسع 2030دستورکار ویژه در تمرکز   هزاره به

اشکال و ابعـاد آن، از جملـه فقـر مفـرط،       کنی فقر در همه ریشه«است. » کنی فقر ریشه«بند این سند  ترجیع
 )United Nations ,2015: Preamble(» پایـدار اسـت.    تـرین چـالش جهـانی و شـرط الزم توسـعه     بزرگ

دسـتورکار  شر را از ستم فقر برهانند و زمین را نیز ترمیم و ایمن کنند. ند که نژاد باامضاکنندگان این توافق مصمم
کـه از   )United Nations General Assembly, 2001( المللـی دیگـر   برخالف برخی اسـناد بـین   ،2030

اي کـه   دهد. ایده کن کردن آن را مد نظر قرار می گفتند، شجاعانه ریشه سخن می» کاهش فقر«یا » تسکین فقر«
ویـژه    هایی است که اسناد پـیش از آن بـه   پایدار براي حفظ زمین از افول و تخریب دارد همان ایده  توسعه اهداف

  نهادند: مصرف و تولید پایدار، مدیریت پایدار منابع زمین، و اقدام فوري دربـاره  پیش می »خواهیم اي که می آینده«
 هوا.  و  تغییر آب

ق توسـعه  حقوق بشر در گفتمان توسعه و تأکید بر حـ   نگ شدن دوباره، پرر2030دستورکار دیگر ویژگی بارز 
انـد.   توسـعه اضـافه شـده   نامه واژهبه به تازگی که  اندواژگانی» مبتنی بر حقوق«و  »حقوق بشر«، »حقوق«است. 

کرد وضعیت تغییر  1990  مدت چند دهه جدا از سیستم حقوق بشر به کار خود مشغول بود، اما طی دهه  توسعه، به
)Uvin, 2010: 163(.    نـد کـه   ایکی از دالئل این تغییر این بوده است که متفکران توسـعه همیشـه در پـی آن

-تعریف کنند که فقط متضمن رشد اقتصادي نباشد. سخن گفتن از حقوق بشر یکـی از راه  نحوي باز  توسعه را به
ند که حقوق بشـرِ همـه را محقـق    اال آنبه دنب« هدف کمی 169هدف و  17تر از توسعه است. هاي تعریف فراخ

تأکیـد   19و  10شـود و سـپس در بنـد     آن بیـان مـی    به حقوق بشر ابتدا در دیباچه 2030دستورکار تعهد ». سازند
 است. » حق توسعه  بیانیه«و » جهانی حقوق بشر  اعالمیه«شود که از جمله مبتنی بر  می

پایدار به آن اشاره شده این است که حاصل بیش از دو   وسعهاهداف ت  یکی دیگر از نقاط قوت مهم که درباره
هـاي   نفعان دیگر در اطراف جهان بـوده اسـت و بـه خواسـته     مدنی و ذي  سال مشورت عمومی و ارتباط با جامعه

کـارگروه بـاز مجمـع عمـومی     «هـاي  ها توجه کرده است. این مشورت شامل تالشپذیرترین ها و آسیبفقیرترین
گزارشی ترکیبی  2014مبر اهاي سازمان ملل بوده است که دبیرکل آن در دسو تالش» پایدار  ف توسعهاهدا  درباره

  ).United Nations, 2015: Introduction(ارائه کرد 
پایدار ذکر شده اینکه براي اولین بار است که رهبران جهان قول اقـدام    حسن دیگري که براي اهداف توسعه

صـورت جمعـی بـه دنبـال       اند و بـه  هاي وسیع و جهانی را دادهگذاري ضی از سیاستمشترك در چنین عرض عری
امـا  ). United Nations, 2015: paragraph 18(پردازنـد   مـی » بـرد   -برد«جهانی و همکاري   کردن توسعه

 پردازیم. هاي جدي است. در ادامه در سه قسمت به این موضوع میدچار برخی کاستی 2030دستورکار 
 
 2030هاي دستورکار تیکاس

کاستی اول مربوط به حسنی است که در همین بند اخیر ذکر شد. مفهوم هدف، مسـتلزم یـک فاعـل     .1
معین فردي یا جمعی است، که هدف هدف اوست، و مستلزم آن است که این فاعل تصور روشـنی از  

سـائل الزم بـراي   هایی داشته باشد که براي رسیدن به هدف برخواهد داشـت و نیـز تصـمیم و و   گام
عنوان هـدف    ها را داشته باشد. داشتن میل و یا آرزوي چیزي، غیر از قرار دادن آن بهبرداشتن آن گام

همچـون اهـداف    هاییهدف گفتیم وجود ندارد. در اقدام  است، زیرا در میل یا آرزو، شروطی که درباره
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فاعالن   مل جمعی وجود داشته باشد و همهاي براي ع ند نه فردي، باید برنامهاپایدار که جمعی  توسعه
ها ولیتئو عوامل مرتبط مصمم باشند که نقش خودشان را ایفا کنند. این مستلزم تقسیم وظائف و مس

هدف قرار دهد و چگونه بـه  صورت جمعی تصمیم بگیرد که چه چیزي را   تواند به است. یک گروه می
اینکه هر کس قرار است چه کاري   اشد باید دربارهو گروه براي اینکه هدف مشترك داشته ب آن برسد

هزاره به وجود   انجام دهد وفاق و درك مشترکی داشته باشد. چنین درك مشترکی حول اهداف توسعه
هـا موافقـت   نامیده شوند. دولـت » هزاره  آرزوهاي توسعه«تر آن بود که نیامد و به همین دلیل مناسب

صـادق شـوند: اي کـاش شـیوع گرسـنگی       2015ها تا  ز گزارهاي ا کردند که خوب است اگر مجموعه
ومیر کودکان زیر پنج سال تـا   بوده است و اي کاش شیوع مرگ 1990اي شود که در  نصف آن اندازه

ها توافق نکردند. اینکه  ها بر یک تقسیم کار براي صادق کردن این گزارهدوسوم کاهش یابد. اما دولت
هـزاره، وقتـی آنچـه در      اهداف توسعه  د نامشخص باقی ماند. دربارهچه کسی باید چه کاري انجام ده

ومیر کودکـان بـود،    سوءتغذیه و مرگ  هزاره در زمینه  تر از اهداف کمی توسعه واقع رخ داد بسیار عقب
اند و باید بیشتر تالش کنند  کاري کرده هیچ راهی براي مشخص کردن اینکه کدام عامل یا عوامل کم

هـاي مشـخص،   ولیتئهزاره به مس  توجهی اهداف توسعه وجود نداشت. این بی ؛شود تا اهداف محقق
ها با امضاي آن خود را به چیز خاصی ها بتوانند با آسودگی آن را امضا کنند. دولتباعث شد که دولت

توانست آن  شد هر دولت می شده محقق نمی کردند. در صورتی که برخی از آرزوهاي توافق متعهد نمی
هزاره متوقف شد، همـین    هاي دیگر اعالم کند. وقتی پیشرفت اهداف توسعهکاري دولت علول کمرا م

گفتند کسـی بایـد کـاري بکنـد. در ایـن       کردند و می ها به یکدیگر نگاه میاتفاق هم افتاد یعنی دولت
ر براي رسـیدن  اي برخوردار است. اگ یافته از امتیاز مهم برتري رسانه زنی به دیگران، غرب توسعه اتهام

صـورت نگرفتـه    2030دسـتورکار  چنانکه در خـود    -پایدار تقسیم کار صورت نگیرد  به اهداف توسعه
اهـداف    این خطر وجود دارد که هر شکستی تقصیر فقیرترین کشـورها دانسـته شـود. در دوره    - است

حاکمیتش   وري در حوزههاي غربی تبلیغ کردند که هر کش رسانه زیراهزاره دقیقاً همین رخ داد   توسعه
ومیر زیر پنج سالش را  مرگ بایدهزاره باشد: هر کشوري   ول رسیدن به اهداف توسعهئباید خودش مس

هـاي  داد و اگر جهـان از ایـن هـدف عقـب مانـده اسـت تقصـیر دولـت         خودش تا دوسوم کاهش می
  ولیت را بر عهـده ئن مستریمانده است. اما چنین تقسیم کار منصفانه نبود زیرا سنگین کشورهاي عقب

شدت فقیر با میزان زادوولـد بسـیار بـاال ماننـد آنگـال،        داد. کشورهاي به ترین کشورها قرار میناتوان
به حدود  1000در  200ومیر زیر پنج سالشان را از حدود  ... باید مرگ بورکینافاسو، چاد، تیمور شرقی و

ترتیب   مند همچون ژاپن و ایاالت متحده باید بهرساندند در حالی که کشورهاي ثروت می 1000در  70
هزاره هیچ تقسیم کاري مشـخص    . از آنجا که اهداف توسعه1ددادن کاهش می 4به  11و از  2به  6از 

ها را تبلیغ ولیتئحاصل مس هاي غربی مجال یافتند این تقسیم غیرمنصفانه و بی نکرد، مقامات و رسانه
 کنند. 

کشورها   اند که بر همه نحوي بیان شده  پایدار به  ره، برخی از اهداف توسعهبرخالف اهداف توسعه هزا
گویـد   کـه مـی   4-3اعم از فقیر و ثروتمند قابل اطالق باشند. برخی از اهداف کمی، مانند هدف کمی 

                                                           
 در پیوند ارائه شده است: 1990ومیر زیر پنج سال کشورها در سال  میزان مرگ 1.

https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?page=5 

https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?page=5
https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?page=5
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هاي غیرقابـل انتقـال را از طریـق پیشـگیري و درمـان      ومیر زودرس ناشی از بیماري مرگ 2030تا «
نـد.  ایافته خیلی مربـوط  ، به کشورهاي توسعه»سالمت و بهروزي ذهنی را ترویج کنید کاهش دهید و

هزاره که خواهان کاهش معـدودي از ابعـاد محـوري فقـر شـد،        عالوه بر این برخالف اهداف توسعه
اشکال فقر را در هر کجا   همه«کند مبنی بر اینکه  تري را اعالم می پایدار تعهد شجاعانه  اهداف توسعه

هـزاره،    پایـدار، نسـبت بـه اهـداف توسـعه       ). از منظر حقوق بشر، اهداف توسعه1(هدف » پایان دهید
دهـد و قلمـرو    کنی کامل فقر و نه کاهش آن را مد نظر قرار مـی  شود زیرا ریشه فت محسوب میرپیش

بنـدي   هاي جهانی صـورت هاي مهم با مالكاین هدف زیراشود  اثر می جهانی دارد. اما این مزیت بی
عنـوان مثـال     بندي شده اسـت. بـه   است صورت» در کشور مناسب«نشده است بلکه بر اساس آنچه 

هیچ تعهدي بـه یـک سـطح جهـانی     » اشکال فقر را در هر کجا پایان دهید  همه«هدف  تحت عنوان
ر پایـدا   صورت جمعی مورد وفاق باشد، بلکه اهداف توسـعه   حداقلی تأمین اجتماعی وجود ندارد که به

» هـا  هاي تأمین اجتماعی مناسب در کشور براي همه، از جمله حداقلو سیستم هااقدام«فقط خواستار 
حقوق بشري اقتصادي و اجتماعی، اهداف کمـی جهـانی    هايبراي الزام 2030دستورکار  .1تشده اس

ده اسـت.  دهد. علت این امر تا حد زیادي ناشی از مخالفت کشورهاي در حال توسعه بو صفر قرار نمی
غیرمنصـفانه تحمیـل    هايهزاره بر کشورهاي فقیر انتظار  اهداف توسعه  ویژه پس از اینکه در دوره  به

هاي مشـورتی  و چین در نشست 77شد، طبیعی بود که کشورهاي در حال توسعه به رهبري گروه  می
نـد کـه اهـداف    اسـتدالل کن » هاي مشترك اما متمایزولیتئمس«پایدار بر اساس اصل   اهداف توسعه

هـاي متفـاوت کشـورها،    سازي شود و مطابق با واقعیـت  کشورها متناسب  پایدار باید براي همه  توسعه
هـاي آنهـا در   ولیتئهـا و مسـ  هاي آنها، نقـش ها و اولویتو نیز سیاست آنها  سطح توسعه ها وظرفیت

توسعه منجـر بـه    این خواست کشورهاي در حال .)Muchhala, 2014(اجراي اهداف متمایز شود 
اما ایـن  . 2دگذاري کشورها ش هاي قابل تعیین در هر کشور و احترام به فضاي سیاستگنجاندن هدف

حل خوبی نبود. بـه   پایدار با بسنده کردن به توان کشورها، راه  اهداف توسعه سازيشفافحل، یعنی  راه
ایـن    ها را دربارهوتمند و ابرشرکتهاي کشورهاي ثرولیتئمس دپایدار بای  جاي این کار، اهداف توسعه

توانسـت در راسـتاي تعهـد صـریح      اي بود که می گیري کرد. در واقع چنین جهت ها مشخص میهدف
پایدار   شراکت جهانی براي توسعه  که درباره 17باشد. هدف » حق توسعه«به تحقق  2030دستورکار 

پایـدار بـر     راي تحقـق اهـداف توسـعه   ولیت معینی بئدهد. هیچ مس است نیز همین ضعف را نشان می
هـاي  المللـی و ابرشـرکت   هاي بینهاي متمول، سازمانقدرتمندترین عوامل جهانی یعنی دولت  عهده

به و شود  ارائهپایدار   چندملیتی گذاشته نشد. فقدان تقسیم کار باعث شد تا فهرستی از آرزوهاي توسعه
 مشکالت را حل خواهد کرد. هاي خیریه که رشد اقتصادي و فعالیتگمان این

نحـوي منشـأ دیگـر      که بـه   -پایدار  و اهداف توسعه 2030هاي بنیادین دستورکار با این حال، کاستی .2
گـردد کـه نگارنـده در     پایـدار بـازمی    هاي عام جریـان اصـلی توسـعه   ، به ویژگی هاي آن استکاستی

آن بـه بحـث پرداختـه اسـت. در       : فصل دوم) با تفصیل نسبی دربـاره 1396 صغري،پژوهشی دیگر (ا
مخالف تغییرات به طور عمده شود؛ این جریان،  پایدار وفاق قابل توجهی دیده می  جریان اصلی توسعه

                                                           
 United Nation (2015). Goal 1. End poverty in all its forms everywhere نگاه کنید به:. 1
 .United Nations (2015). p. 27/35, 17.15عنوان مثال نگاه کنید به:  به . 2
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. 1تدر جزئیات فنی و ریـز بـا آن تفـاوت یافتـه اسـ      فقطتوسعه بوده است و   بنیادین در تفکر جاافتاده
اما تأمل در ماهیت این سند و ». را تغییر دهیم جهانمان«این است:  2030دستورکار عنوان اصلی سند 

 ,Hickel(کند. به بیان جیسن هیکل  پایدار خالف این را آشکار می  مشخص در اهداف توسعهبه طور 
». خواهد جهان را نجـات دهـد بـی آنکـه تغییـر دهـد       پایدار سازمان ملل می  اهداف توسعه« )2015

نحـوي کـه خـودش را      ه دچار تعارضی عمیق است بـه پایدار این است ک  مشکل اصلی اهداف توسعه
خواهـد کـه فقـر را     مـی  خواهد که زمین را نجات دهد، هم پایدار هم می  کند. اهداف توسعه خنثی می

خواهد که اقلیت ثروتمند جهان بتوانند به افزایش رشـد ادامـه دهنـد. اهـداف      و هم می کن کند ریشه
اي  ورده کند اما طبق تحلیل سطور بعد تعارض پیچیدهاا با هم برپایدار در نظر دارد این هر سه ر  توسعه

از یک  پایدار را دچار تعارض در اراده و ناسازگاري کرده است.  که در این بین وجود دارد اهداف توسعه
بـر ضـرورت    2030سو، مطالباتی عالی در آن مطرح شده است. در دیباچه و جاهاي دیگر دسـتورکار  

پایـدار    شود و دقیقاً پیش از پرداختن به اهداف توسـعه  تأکید می 2ها با طبیعتنهنگی زندگی انسااهم
نـد و مـام زمـین در    امشـترك   خانهبراي ما هاي آن زمین و اکوسیستم  سیاره«کند که  خاطرنشان می

 ؛)United Nations, 2015: paragraph 59(» ج اسـت یشماري از کشورها و مناطق عبارتی را
ناکافی بودن اثر تجمعی کاهشـی کـه کشـورها قـول      به شدتاي، از  ل گازهاي گلخانهکنتر  در زمینه

شان بدهند براي نگهداشتن افزایش میانگین دماي جهانی  اي در گازهاي گلخانه 2020اند تا سال  داده
 United Nations, 2015: paragraph(کنـد   سلسیوس، ابراز نگرانـی عمیـق مـی     درجه 2زیر 
مـواردي   ،پایـدار   شود؛ در اهـداف توسـعه   می» الگوهاي پایدار تولید و مصرف«هان خواپیوسته  ؛)31

رویـه،   و پایـان دادن بـه صـید بـی     وقف کاهش تنوع زیستیهاي آبی، تهمچون بازگردانی اکوسیستم
یم. اینها نشان از آگاهی به این حقیقت دارد که در سیستم اقتصادي شاهد را زایی زدایی، و بیابان جنگل
اي بـه جـان زمـین     پایان همچـون خـوره   که اصرار بر رشد صنعتی بی الی وجود دارد، به این معناشکا

 کند.  دهد و اساس زندگی انسان را تهدید می افتاده، با سرعت فقر را افزایش می
کنـی   پایدار براي توسعه و ریشه  اي که اهداف توسعه آگاهی مذکور، برنامه با وجودو  اما از سوي دیگر

ارد، مبتنی بر مدل قدیمی رشد صنعتی است یعنی افزایش مدام سطح اسـتخراج منـابع، تولیـد و    فقر د
آن، بـه   تحتپایدار، یعنی هدف هشتم و اهداف کمی   اهداف توسعه  گانه مصرف. یکی از اهداف هفده
نده به رشد کم بس یپایدار حت  ویژه رشد با رویکرد صادرات. اهداف توسعه رشد اختصاص داده شده به

تـرین   توسـعه  درصدي تولیـد ناخـالص داخلـی در کـم     7کم  دست  رشد ساالنه«کند بلکه خواهان  نمی
 United(شـود   طـور عـام مـی     بـه » سـطوح بـاالتر تولیـد اقتصـادي    «و به دست آوردن » کشورها

Nations, 2015: Goal 8, 8.1, 8.2(.  
پایدار در عین حال هم   اهداف توسعهجاست: چگونه ممکن است  پایدار در همین  تعارض اهداف توسعه

اي که به رشـد ضـمیمه    چند هدف هشتم پر است از قیدهاي مترقیانه کمتر را بخواهد هم بیشتر؟! هر
گیر باشد، باید موجب اشتغال کامل و کار شرافتمندانه شود و مـا   شوند از قبیل اینکه رشد باید همه می

ند، و پیـام واقعـی ایـن    ابگسلیم، اما این قیدها مبهم باید تالش کنیم رشد را از تخریب محیط زیست

                                                           
 .3-4-2قسمت اواخر  . فصل دوم،)1396اصغري ( 1.

2. Harmony with Nature 
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، روز 2030دسـتورکار  رونمایی از   نهایت فقط تولید ناخالص داخلی اهمیت دارد. در آستانهدر است که 
 1970ست واقع شد (از سـال  وگآ 20، شش روز از سال قبل جلوتر آمد و در 1»فراروي از توان زمین«

سـت  وگآ 2در روز  2017ودتر از سال قبلش فرا رسیده است) و در سال به این سو، این روز هر سال ز
هـا نیازمنـد   اعالم کرد که سبک زندگی انسان» ردپاي جهانی  شبکه« 2015واقع شده است. در سال 

برابـر فراتـر از    6/1بود که میزان تولیـد و مصـرف جهـانی،     ان معنیاه ب .2برابر زمینِ بیشتر است 6/1
  حلی که اهـداف توسـعه   داري است. راه این بحران عظیم، تفکر سرمایه  ست. ریشهظرفیت زمین بوده ا

غـذا در سـطوح تولیـد و      دهد سطحی است: کاسـتن از دورریـز سـرانه    پایدار براي این فاجعه ارائه می
هاي بزرگ و ویژه شرکت  ها بهمصرف؛ مدیریت پایدار و مصرف پربازده منابع طبیعی؛ و ترغیب شرکت

حـل جـدي و معلـوم، کـه عبـارت اسـت از        این پیشنهادها، از راه .3رهاي پایدای به قبول روشفراملیت
رونـد.   ها، طفره میکاهش مصرف ثروتمندان جهان و وضع مقررات بر استخراج منابع توسط ابرشرکت

حیات   مهدانند که ادا پایدار می  کنندگان اهداف توسعه روي اصوالً باید این باشد که تهیه علت این طفره
داري وابسته به افزایش مدام تولید و مصرف است. حال آنکه تغییر خود این سیستم اقتصـادي   سرمایه

 . )Hickel, 2015(شرط خروج از بحران است 
-بزرگ«آن را  2030دستورکار که  -کنی فقر ج این است که ریشهیدر قبال این نقد، پاسخ مشهور و را

خواهیم فقر  ؛ اگر میبدون رشد ممکن نیست -داند می» پایدار  عهترین چالش جهانی و شرط الزم توس
حـل   عنـوان راه   ، رشـد را بـه  2030دسـتورکار  گزیري از رشد نیست؛  - خواهیم ه میک  -کن شود ریشه

 کند.  اصلی فقر ترویج می
درآمـد  اما برخالف این ادعا، باید برحذر بود که رابطه میان رفع فقر و رشد بسیار ضعیف است. از کل 

 60درصد آن نصیب  5، فقط 2008تا  1990هاي حاصل از رشد جهانی تولید ناخالص داخلی بین سال
 ,Woodward(درصد ثروتمنـد جهـان بـوده اسـت      40درصد نصیب  95درصد مردم فقیر جهان و 

 درصد فقیر جهان 60رشد درآمد  بر اساس این نسبت میان رشد تولید ناخالص داخلی و .)50 :2015
عنوان خط فقـر پذیرفتـه شـده،      پایدار به  دالر در روز که در اهداف توسعه 25/1و بر اساس استاندارد 

پایدار   سال زمان الزم است در حالی که اهداف توسعه 100کن کند  براي اینکه رشد بتواند فقر را ریشه
، بـر اسـاس دو   . عالوه بـر ایـن  )Woodward, 2015(کن کند  سال فقر را ریشه 15خواهد طی  می

تولید ناخـالص داخلـی     کن کند، الزم است که سرانه مبناي مذکور، براي اینکه رشد بتواند فقر را ریشه
؛ و این افزایش تولید و مصرف )Woodward, 2015: 43(دالر برسد هزار  100جهانی به بیش از 

برابر ظرفیـت   6/1بیش از همین حاال میزان تولید و مصرف جهانی  زیرا جهانی نابودکننده خواهد بود
بر فرض اینکه کشورهاي فقیر بتوانند به سرعت رشد کنند و به متوسـط کشـورهاي    یزمین است. حت

پردرآمد برسند و از آن طرف کشورهاي پردرآمد نیـز میـزان رشدشـان را تـا صـفر کننـد، بـر اسـاس         
ز خواهد بود که سطح تولیـد  زمین نیا 4/3کم به  ارائه کرده دست» ردپاي جهانی  شبکه«هایی که  داده

                                                           
1. Earth Overshoot Day 

 ): 1396آذر  6نگاه کنید به این پیوندها (دسترسی در تاریخ . 2
http://time.com/3997388/earth-overshoot-day-2015 
https://news.nationalgeographic.com/2015/08/150813-earth-overshoot-day-earlier 

 ”United Nations (2015). “Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns نگاه کنید به:. 3

http://time.com/3997388/earth-overshoot-day-2015
https://news.nationalgeographic.com/2015/08/150813-earth-overshoot-day-earlier
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 .1دو مصرف را در آن وضعیت پشتیبانی کن
 اکنی فقر، راهبردي خطرناك است به این معن عنوان راهبرد ریشه  تأکید اهداف توسعه پایدار بر رشد به

وهوا را به میزانی وحشتناك افزایش خواهد داد و  اگر چنین رشد عظیمی ممکن باشد تغییر آب یکه حت
  فایده شود. این راهبرد به این دلیل در اهداف توسـعه  فقر بی  شد هر دستاوردي در زمینه باعث خواهد

کنندگان اقتصاد و سیاست جهـانی اجـازه    شود که به هدایت کنی فقر ترجیح داده می پایدار براي ریشه
نند. اصـوالً  منحرف ک» تر منابع موجود توزیع منصفانه«حل واقعی یعنی  ها را از راهدهد توجه انسان می

وضع فقـرا کـاهش دهـد و هـیچ کـاري بـه        يپایدار بر آن است که نابرابري را با ارتقا  اهداف توسعه
پایـدار    دهنـد. اهـداف توسـعه    درصد جمعیت جهان را تشـکیل مـی   1ها نداشته باشد که ثروتمندترین

د ثـروت در دسـت   همه انسان ناشی از انباشـت شـدی    دهد که فقر این توجهی به این نکته نشان نمی
در » 2ممتـازه   طبقـه «ها و زندگی پرمصرف آنهاست. انتقال ثـروت انباشـته از   اقلیت کوچکی از انسان

تر است از اینکه ثروت بیشتر تولید شود به این امید که  یافته به فقراي جهان عاقالنه کشورهاي توسعه
درصد  40تر درآمد رشد سریع«خواهان پایدار   البته اهداف توسعه». 3به پایین نشت کند«اندکی از آن 

 )United Nations, 2015: Goal 10, 10.1( »پایین جمعیـت در مقایسـه بـا میـانگین کشـور     
افـزایش مجمـوع تولیـد و      لهئکند امـا از مسـ   شود. این به کاهش فقر و کاهش نابرابري کمک می می

اي سرگشاده به سـازمان   در نامه آورد. جمعی از متفکران مصرف غافل است که این رویکرد به بار می
وهـوا   آبکه زمین را محترم شمارد و مقابله با تغییر امکان دارد غلبه بر فقر از طریقی «گویند  ملل می

نهایت توانمندند. امـا بـراي ایـن     . ثروت زمین فراوان است و مردمش در حل مسائل بیرا میسر سازد
پایـان، طمـع و ویرانگـري را بـه      باشیم منطق رشد بی اي بر فقر]، باید حاضر منظور [یعنی چنین غلبه

 .)Chomsky and et al., 2015(» داري نولیبرالْ مقدس است کشیم که در سرمایهبچالش 
کنـد،   نیز موضع ضعیفی اتخـاذ مـی  » مطلق«یا » مفرط«کنی فقر  پایدار، در زمینه ریشه  اهداف توسعه

ـ  دالر در روز در نظـر مـی   25/1زیرا خط آن را  . )United Nations, 2015: Goal 1, 1.1( ردگی
دالر واقعاً براي حـداقل معـاش انسـان کـافی      25/1اند که  اي از پژوهشگران بر آن شده شمار فزاینده

. )Department of Economic and Social Affairs, 2010: esp. Chapter III(نیسـت  
و  »پرسـتن «، بر اسـاس منحنـی   2006ر سال د» خط فقر اخالقی«پیتر ادوارد با عنوان   نتائج مطالعه

مصـرف    کننده تعیین  وجود دارد، محدوده »4متوسط عمر«که در نمودارِ نسبت میزان مصرف و » پیچ«
هـاي  دالر روز (بـر اسـاس قیمـت    9/3دالر در روز و  7/2سـال بـین    74را براي تأمین متوسط عمرِ 

تر براي اینکه متوسط  . به بیان ساده)Edward, 2006() قرار داد 1993سال » برابري قدرت خرید«

                                                           
 ): 1396آذر  8سترسی در تاریخ براي نمونه نگاه کنید به پیوندهاي زیر (د. 1

www.bbc.co.uk/news/magazine-33133712 
https://persquaremile.com/2012/08/08/if-the-worlds-population-lived-like 
www.personal.psu.edu/afr3/blogs/siowfa12/2012/10/if-everyone-lived-liked-americans-how-
many-earths-would-we-need.html 
www.gobarefootblog.com/environment/how-many-earths-do-we-need-to-live 
2. Elite 
3. Trickle Down )نشت اقتصادي  نظریه(  
4. Life Expectancy  

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-33133712
https://persquaremile.com/2012/08/08/if-the-worlds-population-lived-like
http://www.personal.psu.edu/afr3/blogs/siowfa12/2012/10/if-everyone-lived-liked-americans-how-many-earths-would-we-need.html
http://www.personal.psu.edu/afr3/blogs/siowfa12/2012/10/if-everyone-lived-liked-americans-how-many-earths-would-we-need.html
http://www.gobarefootblog.com/environment/how-many-earths-do-we-need-to-live
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بود.  دالر در روز می 9/3تا  7/2درآمدشان در روز چیزي بین  دسال برسد بای 74عمر افراد در جهان به 
دالر در روز بـود و بنـابراین خـط فقـر      1حدود در ها خط فقر بانک جهانی و سازمان ملل، در آن سال

تغذیـه و   ازمان ملل بود. پیشتر، واگستاف گفته بود که خطر سـوء برابر خط فقر س 9/3تا  7/2اخالقی، 
کننـد در کشـورهاي مختلـف فـرق      مرگ در کودکی براي کسانی که با یک دالر در روز زنـدگی مـی  

درصد است و در نیجـر   60در هند این خطر  به عنوان مثالکند و در برخی کشورها خیلی باالست  می
، خـط  2008بوده است. بانک جهانی، تازه در سـال   1000در  160ریسک مرگ براي چنین کودکانی 

شـمار  » المللـی  خـط فقـر بـین   «دالر در روز افزایش داد. سازمان ملل بر مبناي ایـن   25/1فقر را به 
و هـم اکنـون   ) United Nations, 2015b: 4(میلیون نفر عنوان کرد  836جمعیت فقیر جهان را 

میلیون نفر را زیر خـط فقـر اعـالم     767تعیین شده  90/1لی المل که خط فقر بین 2017یعنی در سال 
دالر در روز قابل قبول نیستند. بر اساس اسـتدالل پیتـر    90/1و  25/1این معیارها یعنی  .1تکرده اس

خواهنـد فقـر را    مـی  بـه طـور جـدي   گذاران جهانی  ن اشاره کردیم، اگر سیاسته آادوارد که در باال ب
 74حدود در ها را به متوسط عادي عمر یعنی کم انسان یین کنند که دستکن کنند باید خطی تع ریشه

 7/2، خط فقر اخالقی بین 1993سال برساند. بر اساس محاسبات ادوارد و بر اساس قدرت خرید سال 
خط فقر  2005دالر در روز) باالتر بود. بر اساس قدرت خرید سال  1برابر از خط فقر آن زمان ( 9/3تا 

نقص نیست چون فقر را در کشورهایی  رسد. این خط بی دالر در روز می 88/4دالر تا  38/3اخالقی به 
 :Hickel, 2016(کند که لزوماً قابل مقایسه نیستند، اما بهترین خط جهانی موجود است  مقایسه می

ر دال 2  هاي فقر ملی کشورهاي در حال توسعه، با میانهخط  . این خط، نزدیک است به متوسط همه)7
در سـایت   2015. بانـک جهـانی نیـز در سـال      )Sumner, 2014(دالر در روز  5در روز و میانگین 

و فقط براي فقیرترین کشورها مناسـب  » کارانه عمد محافظه  به«، 25/1اش یادآور شد که خط  رسمی
میـزان فقـر   تر است. در مقایسه المللی باالتر مناسب هاي فقر بینتر، خط یافته در مناطق توسعه«است: 

دالر در روز استاندارد معنادارتري است. براي اروپاي  4در کشورهاي آمریکاي التین و دریاي کارائیب 
اگـر وسـط خـط فقـر      .»2شـود  دالر در روز استفاده مـی  5آسیاي میانه اغلب خط فقر   شرقی و منطقه

، 2015شد. ایـن در سـال    میمیلیارد نفر بالغ  5/3حدود  درشد، شمار فقرا  اخالقی مالك قرار داده می
کردنـد.   میلیون نفر) براي فقر اعالم می 836ونیم برابر آماري بود که بانک جهانی و سازمان ملل ( سه

دالر در روز  5اگر حد باالي خط فقر اخالقی و میانگین خط فقـر کشـورهاي در حـال توسـعه یعنـی      
شد. این رقم بیش از چهار برابر آماري بود  میلیارد نفر بالغ می 3/4گرفت، شمار فقرا به  مالك قرار می

 2015درصد جمعیت جهـان در سـال    60کردند و  که بانک جهانی و سازمان ملل براي فقر اعالم می
 . )Hickel, 2016: 7(بود 

دالر اصرار کرده است؟ زیرا فقط معیارهایی در ایـن حـد اسـت کـه      25/1پایدار بر   چرا اهداف توسعه
                                                           

 www.un.org/sustainabledevelopment/poverty ):1396آذر  10. نگاه کنید به پیوند (دسترسی در 1
2. World Bank. “There are Multiple International Poverty lines. Which one should I Use?” 
Accessed October 9, 2015. 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/193308-there-are-
multipleinternational-poverty-lines-wh. 

 این پیوند در حال حاضر محتواي متفاوتی دارد.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/193308-there-are-multipleinternational-poverty-lines-wh
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/193308-there-are-multipleinternational-poverty-lines-wh
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محقق یا نزدیک به تحقق اعالم شود، بنـابراین نظـام   » 2030کنی فقر تا  ریشههدف «دهد  اجازه می
گیرندگان جهانی را وادار به  تر تصمیم کند، در حالی که رویکردي صادقانه اقتصادي موجود را موجه می

ها نیست. اگر مثالً پذیرش این حقیقت تلخ خواهد کرد که اقتصاد موجود جهانی به نفع اکثریت انسان
 3/4و  -دالر اسـت  9/1دالر یـا   25/1تـر از   که بسیار واقعـی  -دالر در روز مبنا قرار گیرد 5فقر خط 

کن کردن فقر نیازمند تغییر قواعد اقتصاد جهانی خواهـد بـود تـا     میلیارد فقیر داشته باشیم، دیگر ریشه
آفرینی  رویکرد تحول پایدار با ظرافت از چنین  تر شود. اهداف توسعه براي اکثریت مردم جهان منصفانه

 دهد.  سیستم اقتصاد جهانی را کاهش می» خشونت«گزیند و فقط  دوري می
بندد یـا   ایجاد فقر در جهان یا چشم می  شده و عمده پایدار، بر بسیاري از عوامل شناخته  اهداف توسعه

تجارت در سازمان تجارت   رژیم غیرمنصفانه  پایدار، درباره  کند. اهداف توسعه حلی برایشان ارائه نمی راه
ضـرر    گذاري که بازارهاي جهانی را بـه  تجاري و سرمایه  هاي دوطرفهبسیاري توافق  جهانی، و درباره

در هدف کمـی   یگوید و به جاي کنترل این مشکل مهم حت کنند، چیزي نمی کشورهاي فقیرْ آزاد می
17-10 )United Nations, 2015: Goal 17, 17.10( ازي بیشتر تجارت و قدرت خواهان آزادس

» هاي تعدیل سـاختاري  برنامه«پایدار از   شود. در اهداف توسعه بیشتر براي سازمان تجارت جهانی می
آید در  کنند هیچ سخنی به میان نمی المللی پول بر کشورها تحمیل می که بانک جهانی و صندوق بین

به فضاي «شود  صورت مبهم گفته می  فقط بهترین علت فقر از زمان استعمارند؛ و  حالی که اینها عمده
تـرین  ، امـا بحـران یونـان یـادآوري اسـت بـر اینکـه بـزرگ        »گذاري هر کشور احترام گذارید سیاست

دهند. حسن  شان در خطر باشد اهمیتی به حاکمیت ملی کشورها نمییهاگان جهان وقتی پول دهند وام
پـذیرد برخـی از    کم می هزاره این بوده است که دست  پایدار در مقایسه با اهداف توسعه  اهداف توسعه

. اسـت  هاي کنونیاین مسائل اهمیت دارند؛ اما در مقابلشان برِشی ندارد زیرا ملتزم به رشد طبق مدل
نجـات جهـان باشـد بـه ایـن صـورت از         پایدار که قرار بوده نقشه  باعث شد اهداف توسعه چیزي چه

پایدار   از این را باید نسبت داد به اینکه در فرایند اهداف توسعهکم بخشی  قاطعیت فاصله بگیرد؟ دست
عمـل باعـث   در و این  1توکارها و بخش خصوصی نقش مهمی داده شده اس ها و کسببه ابرشرکت

پایدار نتواند متعرض منافع تجاري اینها شود. سازمان ملل اذعان داشته کـه    شود که اهداف توسعه می
تریلیون دالر خواهد بـود. پیشـنهادي کـه     5/2حدود در   کرد ساالنه یازمند هزینهپایدار ن  اهداف توسعه

شراکت «پایدار خواهان   گذاري خصوصی بود. اهداف توسعه براي جبران کمبود منابع مالی شد، سرمایه
این درخواست،  .2تپایدار شده اس  ها براي اجراي اهداف توسعهمیان سازمان ملل و ابرشرکت» جهانی

در داوس سـوئیس   2012بود که مجمع جهـانی اقتصـاد در سـال     »3برنامه بازطراحی جهانی«تاب باز
 ـ مذکور دستورکاري براي تغییر سازمان ملـل بـه یـک شـراکت بـزرگ عمـومی        پیشنهاد کرد. برنامه

ها از تأثیر رسمی در حکمرانی جهـانی برخـوردار   ها را همانند دولتخصوصی مطرح کرد که ابرشرکت 
 کند. می

                                                           
ــاریخ    1 ــی در ت ــد (دسترس ــه پیون ــد ب ــاه کنی -www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-09): 1396آذر  9. نگ

26/secretary-generals-remarks-united-nations-private-sector-forum 
-www.herald.co.zw/sdgs-what-to-do؛ .United Nations (2015). Goal 17, esp. 17.16 نگاه کنید به:. 2

with-the-global-super-rich 
3. Global Redesign Initiative 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-09-26/secretary-generals-remarks-united-nations-private-sector-forum
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-09-26/secretary-generals-remarks-united-nations-private-sector-forum
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-09-26/secretary-generals-remarks-united-nations-private-sector-forum
http://www.herald.co.zw/sdgs-what-to-do-with-the-global-super-rich
http://www.herald.co.zw/sdgs-what-to-do-with-the-global-super-rich
http://www.herald.co.zw/sdgs-what-to-do-with-the-global-super-rich
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هـا بـر   کنـد تـا ابرشـرکت    پایدار نخستین گام این مسـیر شـده اسـت و راه را بـاز مـی       اهداف توسعه
وکارهـا و بخـش    هـا و کسـب  گذاري سازمان ملل اثرگذار شوند. آیا همکـار شـدن ابرشـرکت    سیاست

 شـود، نبایـد باعـث شـود کـه      پایدار و اعتباري که از قبل آن نصیبشان می  خصوصی با اهداف توسعه
گـویی برایشـان تعیـین     پایدار آنها را به تعهدات مشخص ملزم کند و سازوکارهاي پاسخ  اهداف توسعه

هـا و  ، شـرکت 2000در سـال  » 1موافقت جهانی ملل متحـد «کند؟ آري، اما این اتفاق نیفتاد. همانند 
منـد   رهبهـ » 2آبـی شـدن  «پایدار شـرکت کننـد از امتیـاز      وکارهایی که در فرایند اهداف توسعه کسب

اي از اصـول نگـران مجـازات باشـند.      تبعیـت از مجموعـه   فقدانشوند، اما الزم نیست در صورت  می
پایدار آن اصول را هـم نـدارد و     ، حداقل اصولی داشت اما اهداف توسعه»موافقت جهانی ملل متحد«

 ,United Nations, 2015: Goal 12(شـوند کـه خـوب باشـند      می» تشویق«ها فقط ابرشرکت
12.6) (Hickel, 2015(. 

بینانه کاستن از نابرابري شدیدي است که جهـان را دچـار    حل واقع حل فقر نیست، تنها راه اگر رشد راه
و اکنـون مالـک نیمـی از ثـروت      3تدرصد ثروتمند جهانْ رو به افزایش بوده اس 1کرده است. ثروت 

در  زیرااز کنترل خارج شده است، » حاد نابرابري«اینها گواهی بوده است بر اینکه  .4دناشخصی جهان
درصد ثروتمند جهان مالک نیمی از ثروت جهان، و نیمی از جمعیت جهان مالک  1« 2015اواخر سال 

کاهش جزئی نـابرابري بـراي بهبودهـاي عمـده در وضـعیت      . 5دان بوده» درصد از ثروت جهان 1تنها 
مبـارزه بـا    تنهـا راه پایـان دادن بـه فقـر    است. جهان کافی طبقات فقیر  ی ازاقتصادي نیم  ـ اجتماعی
است. نابرابري را شاید بتـوان خطیرتـرین معضـل حـال حاضـر دانسـت. در زمـان        در جهان نابرابري 

منافع حاصل از منـابع طبیعـی     پایدار، دو هدف کمی مربوط به تسهیم عادالنه  مذاکرات اهداف توسعه
)United Nations, 2015: Goals 2.5 and 15.6( اطمینان حاصل کنید که»  ابتدا با واژه  «...

تـرویج  «کنندگان ایاالت متحده در یکی دو روز آخر تهدیـد کردنـد کـه اگـر      درج شده بود اما مذاکره
ونه کـه  گپایدار را نخواهد پذیرفت؛ این دو هدف آن  جایگزین نشود ایاالت متحده اهداف توسعه» کنید

که  1-10پایدار، به جز هدف کمی   یار ضعیف شد. اهداف توسعهایاالت متحده خواست تغییر کرد و بس
را خواسـتار  » 2030درصد پایین جمعیت در مقایسه با میانگین ملی تا سـال   40تر درآمد رشد سریع«

نهـد و   عمـل آن را مغفـول مـی   در کنـد و   نابرابري مطرح نمی  لهئشود، گام عملی خاصی براي مس می
اي  نامـه «گذارد. جمعی از متفکران در  د و آن را براي آیندگان به ارث میشو باعث ادامه فقر شدید می
تواند به هـدف   تنها راهی که می پایدار از پذیرشِ  اهداف توسعه«گویند  می» سرگشاده به سازمان ملل

                                                           
1. United Nations Global Compact 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Bluewash): 1396آذر  9(دسترسی  نگاه کنید به پیوند. 2
 www.bbc.co.uk/news/business-30875633): 1396آذر  8ید به پیوند (دسترسی در تاریخ نگاه کن. 3
 ) 1396آذر  8نگاه کنید به پیوندهاي زیر (دسترسی در تاریخ . 4

http://fortune.com/2017/11/14/credit-suisse-millionaires-millennials-inequality 
www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/global-wealth-report-2017-
201711.html 

  ):1396آذر  11نگاه کنید به پیوند (دسترسی در تاریخ . 5
www.theguardian.com/money/2015/oct/13/half-world-wealth-in-hands-population-inequality-report 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bluewash
http://www.bbc.co.uk/news/business-30875633
http://fortune.com/2017/11/14/credit-suisse-millionaires-millennials-inequality
https://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/global-wealth-report-2017-201711.html
https://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/global-wealth-report-2017-201711.html
https://www.theguardian.com/money/2015/oct/13/half-world-wealth-in-hands-population-inequality-report
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 Chomsky and(» نابرابري از همین حاال  ماند: شروع کاهش عمده می پایان دادن به فقر برسد باز
et al., 2015(.  

پیشرفت انسان کنار گذاشته شود   عنوان سنجه  جهان نیاز فوري دارد به اینکه تولید ناخالص داخلی به
پایان استخراج و تولیـد و   تر پذیرفته شود که مبتنی بر افزایش بی و براي این منظور معیاري خردمندانه

اند اما متأسفانه به حاشـیه رانـده    بوده پایدار نیز از آن آگاه  کنندگان اهداف توسعه مصرف نباشد. تدوین
پایـدار    ، براي تدوین معیارهاي پیشرفت توسعه2030شده و تنها در انتهاي آخرین هدف گفته شده: تا 

 :United Nations, 2015(هاي موجـود بیفزاییـد    که مکمل تولید ناخالص داخلی باشد، بر برنامه
Goal 17, 17.19(. عمل این تصـمیم بنیـادین را بـه آینـده     در ن سستی، پایدار با ای  اهداف توسعه

 گذارد. وامی
. این کاستی پردازیممیپایدار   و اهداف توسعه 2030دستورکار از مطلب فوق به کاستی بنیادین دیگر  .3

، تأکید آن بـر پیشـرفت اقتصـادي   بینی سنتی توسعه بر آن. از جمله  تسلط جهان  عبارت است از ادامه
باشـد  » هماهنـگ بـا طبیعـت   «البته با این قیـد کـه اینهـا بایـد       -شود آشکار می اجتماعی و فناورانه

)United Nations, 2015: “Preamble”( گیـر   همه ،، رشد اقتصادي مداوم2030دستورکار . در
بالفاصـله پـس از اینکـه     2030دسـتورکار  شود.  و پایدار، براي رسیدن به بهروزي ضروري قلمداد می

کند، وعده  براي همه را اعالم می» گیر و مداوم رشد اقتصادي پایدار، همه«ط یراتصمیم براي ایجاد ش
انسـان امـري بنیـادین اسـت،     » شرافت«گوید چون  نخواهد ماند؛ و می» عقب«کس  د که هیچده می

 ,United Nations(ها بـرآورده شـود   ها و انسانملت» همه«هاي کمی باید براي ها و هدفهدف
2015: “Introduction”( .ماندگی، اهداف و  عقب ؛آشکار است که مالك پیشرفت و در مقابل آن

ویژه رشد اقتصادي است، و هر که از اینها برخـودار باشـد شـرافت      و به 2030دستورکار اهداف کمی 
آورد کـه در   بندي ابتداي دوران جدید توسعه را یـاد مـی   اش تأمین شده است. همه اینها، مقوله انسانی
  .1یتوسعگ یافتگی در مقابل کم زبان ترومن به بیان درآمد یعنی توسعهاز  1949

 
 پایدار  استمرار جریان اصلی توسعه

دهـد کـه در دسـتورکار     کم نشان می آنچه در این سه قسمت بیان شد هرچند به هیچ روي کامل نیست اما دست
کـه موضـوع     -پایدار  ریان اصلی توسعههاي نامطلوب ج ها و خصیصه برخی مؤلفه» پایدار  اهداف توسعه«و  2030

 یابند، از جمله:  استمرار می -بوده است 2ربحث نگارنده در پژوهشی دیگ
                                                           

آمریکا توجـه مخاطبـانش را بـه اوضـاع       اش در کاخ کنگره میالدي ترومن رئیس جمهور آمریکا در نطق افتتاحیه 1949جنیوئري  20در  1.
نامید. او گفت تحت رهبري آمریکا، علم و دانش فنی بـه دقـت   » توسعه مناطق کم«ر آنها را کشورهاي فقیرتر جلب کرد و براي نخستین با

، بـه بـار خواهـد آورد    »توسـعه  مناطق کـم «ویژه  به کار بسته خواهد شد، و تولید بیشتر و به سبب آن شکوفایی و صلح براي کل جهان، و به
. از نگاه ترومن www.trumanlibrary.org/whistlestop/50yr_archive/inagural20jan1949.htm(نگاه کنید به: 

سـرعت سیرشـان    ؛کردند مردمان جهان در یک مسیر و در یک جهت سیر می  کرد، همه بینی را هرچه آشکارتر بیان می که داشت این جهان
پایینشان خیلـی عقـب     کشورهاي جهان با درآمدهاي سرانه  ویژه ایاالت متحده پیشتاز بودند اما بقیه  با هم فرق داشت؛ کشورهاي شمال به

 .)2-2)، قسمت 1396بودند. (نگاه کنید به: اصغري (
 )، فصل دوم.1396پایدار نگاه کنید به: ا. (  هاي جریان اصلی توسعه مؤلفه  تر دربارهبراي مطالعه مفصل. 2

https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/50yr_archive/inagural20jan1949.htm
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پایدار، در بحران محیط زیست و توسعه، همواره توسـعه را اولویـت داده اسـت. ایـن       جریان اصلی توسعه .1
 ؛ر ضروري استبش  اولویت مانع گسستی است که براي جلوگیري از خطرات چندوجهی آینده

توسـعه بـوده اسـت و      مخالف تغییرات بنیادین در تفکر جاافتاده هعمدبه طور پایدار،   جریان اصلی توسعه .2
 ؛تنها در جزئیات فنی با آن تفاوت یافته است

  کند. امـا ادامـه   جهانی توسعه را ترویج می  مسابقه  توسعه پایدار با محوریت دادن به رشد اقتصادي، ادامه .3
  ؛بقه، نابرابري و شکاف میان پیشتازان و کندروان را از گذشته بیشتر کرده استاین مسا

، »گسستن رشد اقتصادي از افول و تخریب محیط زیست«و » پربازدهی«پایدار بر ابزارهاي   تأکید توسعه .4
جوامع آورد اما تمرکز صرف بر مدیریت پربازده منابع، ابتکار  محیطی خوبی به همراه می هرچند آثار زیست

پایدار، تردیدي   شود. توسعه می» اهداف«کند و باعث غفلت از اصالح  معطوف می» وسائل«را به اصالح 
فیزیکـی اقتصـاد در     پایدار به کـاهش انـدازه    اهتمام توسعه فقداندارد.  در اولویت رشد اقتصادي روا نمی

، میـزان تولیـد و مصـرف    2015سال رود: در  هاي آن به شمار میترین کاستیمقایسه با طبیعت، از بزرگ
 این وضع بدتر نیز شده است. 2017برابرِ ظرفیت زمین بوده است و در سال  6/1جهانی، 

 گیري نتیجه
است. راهبردهـاي اساسـی دسـتورکار     2030سازي زمین، دو هدف کالن دستورکار  ترمیم و ایمن و کنی فقر ریشه

عنـوان مثـال، راهبردهـاي آن      پایدار سابقه دارند.  به  ی توسعهها، در جریان اصلبراي رسیدن به این هدف 2030
 -»خواهیم اي که می آینده«ویژه   به  -پایدار  هایی است که اسناد پیشین جریان اصلی توسعهبراي هدف دوم، همان

وهـوا.   تغییر آب  نحوي مطرح کرده بودند: مصرف و تولید پایدار، مدیریت پایدار منابع زمین و اقدام فوري درباره  به
نسبت به اسناد پیشتر محاسنی دارد که در متن به آنها اشاره شـد، امـا     ،»پایدار  اهداف توسعه«و  2030دستورکار 

حاضر ربط دارند، یعنی بـه ایـن بحـث کـه پیونـدهاي        طور کلی بحث مقاله  ها و اهداف و بهها به پرسشکاستی
 پیروي است.   پایدار تا چه حد شایسته  ر چیست، و جریان اصلی توسعهپایدا  با جریان اصلی توسعه 2030دستورکار 

پایدار از منظر حقوق بشـر در مقایسـه بـا      طور بسیار خالصه این بود که هرچند اهداف توسعه  کاستی اول به
به هاي مهم مربوط هدف زیرااثر شده  شود اما پیشرفت تا حد زیادي بی اهداف توسعه هزاره پیشرفت محسوب می

بندي  است صورت» در کشور مناسب«هاي جهانی بلکه بر اساس آنچه پایدار نه با مالك  این امر در اهداف توسعه
ـ    سـازي، اهـداف توسـعه    شـفاف ونه بسنده کردن به توان کشورها و گاند، در حالی که به جاي این شده  دپایـدار بای
 کرد. ها مشخص مین هدفای  ها را دربارههاي کشورهاي ثروتمند و ابرشرکتولیتئمس

گـردد.   پایدار بـازمی   هاي عام جریان اصلی توسعهوجود دارد که به ویژگی 2030کاستی دیگري در دستورکار 
خواهد  پایدار می  که عنوان شده است. اهداف توسعهکند  باطل میادعایی را  2030تأمل در ماهیت سند دستورکار 

اهد اقلیت ثروتمند جهـان بتواننـد بـه افـزایش رشـد ادامـه دهنـد، هـم         خو جانب این هر سه را نگاه دارد: هم می
شـود   کن کند. و در همین بستر دچار تعارض در اراده می خواهد فقر را ریشه خواهد زمین را نجات دهد، هم می می

بـراي   2030دسـتورکار    نـد. برنامـه  اپایدار مطرح شده غیرقابـل جمـع    نحوي که در اهداف توسعه  زیرا این سه به
درصدي تولیـد ناخـالص    7کم  دست  رشد ساالنه«عنوان مثال   کنی فقر مبتنی بر مدل قدیمی رشد است، به ریشه

سبک  - به بیان ساده  -این در حالی است که». سطوح باالتر تولید اقتصادي«و » ترین کشورها توسعه داخلی در کم
این نیـاز بـاز هـم بیشـتر شـد.       2017یشتر بود و در سال زمینِ ب برابر 6/1نیازمند  2015ا در سال هزندگی انسان

کنند. در قبال این نقد، پاسخ مشهور این است کـه رفـع    زمین هزینه می  ها بیشتر و بیشتر از سرمایهبنابراین انسان
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برد این است که رابطه یا همبستگی میان رشد و رفع  ال میوفقر بدون رشد ممکن نیست. آنچه این پاسخ را زیر س
ضعیف، براي رفع فقر، تولید ناخالص داخلی   قر بسیار ضعیف است، و این در متن تبیین شد. با توجه به این رابطهف

اگـر چنـین    یهزار دالر برسد. چنین افزایش تولید و مصرف جهانی نابودکننده خواهد بود. حتـ  100جهانی باید به 
  وحشتناك افـزایش خواهـد داد. اصـوالً اهـداف توسـعه      وهوا را به میزانی رشد عظیمی ممکن باشد، مثالً تغییر آب
هـا در  ثروتمندترین  -وضع فقرا کاهش دهد و هیچ کاري با ثروتمندان  يپایدار بر آن است که نابرابري را با ارتقا

تولیـد و  » مجمـوع «نداشته باشد. این رویکرد، منجر به افزایش  -اند هاي اخیر یک درصد جمعیت جهان بودهسال
له ئپایدار توجهی به این مسـ   دهد. اهداف توسعه پایدار توجهی به آن نشان نمی  شود، که اهداف توسعه یمصرف م

هـا و  همه انسان ناشی از انباشت شدید ثروت در دسـت اقلیـت کـوچکی از انسـان      دهد که فقر این نیز نشان نمی
وهـوا، تنهـا راه    ویژه بحران تغییـر آب   محیطی و به هاي زیستزندگی پرمصرف آنهاست. در جهان دچار به بحران

 مستقیم با خود آن است.   کاستن از نابرابري حاد، مبارزه  بینانه واقع
پیشرفت انسان کنار گذاشته شود و براي   عنوان سنجه  جهان نیاز فوري دارد به اینکه تولید ناخالص داخلی به

پایـان اسـتخراج و تولیـد و مصـرف نباشـد.       افزایش بیتر پذیرفته شود که مبتنی بر  این منظور معیاري خردمندانه
 گیرد. آن نمی  عمل تصمیمی دربارهدر آگاهی از این ضرورت،  با وجودپایدار   اهداف توسعه

فت و ربینی توسعه بر آن است تا آنجا که مالك پیش تسلط جهان  ، ادامه2030کاستی بنیادین دیگر دستورکار 
کـه از اینهـا برخـوردار     داند، و هر ویژه رشد اقتصادي می  اهداف کمی خود و به ماندگی را اهداف و در مقابل عقب

پایدار همچنان بـه قـوت خـود بـاقی       توسعه که در توسعه  اش تأمین شده است. زیر سلطه»شرافت انسانی«باشد 
 شود. ینامیده م» ماندگی عقب«...،  است، تعدیل رشد و بسنده کردن به سطحی از تولید، فناوري، سرعت و

تر انجام شود. بـا ایـن حـال    هاي مرتبط شایسته و بایسته است که بسیار مفصل ها و زمینه بحث در این زمینه
در کـه   کنـد  رهنمـون  موضـوع  تواند مـا را بـه ایـن    مختصر انجام شده، می شده در این مقاله هرچند بحث مطرح

پایـدار    هـاي نـامطلوب جریـان اصـلی توسـعه      لفهپایدار برخی از اثرگذارترین مؤ  و اهداف توسعه 2030دستورکار 
بشـر؛ تـرویج     آینده  یابند: انصراف از گسست ضروري براي جلوگیري از خطرات چندوجهی تهدیدکننده استمرار می

هـا و   جهانی توسعه و در نتیجه افزایش شکاف میان پیشـتازان و کنـدروان توسـعه (بـر اسـاس داده       مسابقه  ادامه
، »توسـعه «سـال   60ها در جهان مورد اشاره قرار دادیم، باید نتیجه گرفت که پس از نابرابري  هآمارهایی که دربار

جهانی توسعه بیشتر و بیشتر شده اسـت.)؛ محدودسـازي ابتکـار      ازان و کندروان مسابقهتشکاف و فاصله میان پیش
 ». اهداف«و غفلت از اصالح » وسائل«جوامع به اصالح 

گفته آمد، به نظر نگارنده براي پرسشی که در ابتداي مقاله مطـرح شـد بـه ایـن      هقالبر اساس آنچه در این م
ي که در نحو  کم باید به فکر جدي وادارد به پایدار با این خصائص، ما را دست  رسیم: جریان اصلی توسعه پاسخ می

درها هـم کـه تبلیـغ    قین جریان آنرسد ا تر باشیم. به نظر میایم بسیار اندیشناك کنون بودهمواجهه با آن از آنچه تا
آثـار نـامطلوب خـود را خواهنـد      ،هاي اساسی آنسازي کاستی پیروي نیست، زیرا در صورت پیاده  شود شایسته می

 گذاشت.
 نابعم

هـاي   نقد و بررسی بحران محیط زیست در ایـران بـا تأکیـد بـر برنامـه     «طرح پژوهشی  .)1396( .ع. اصغري، س
 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاهتهران: ». توسعه
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