نقدی بر دستورکار  0202برای
توسعه پایدار
تاریخ دریافت0316/01/82 :

تاریخ پذیرش0311/11/10 :

________________________________________________________________

*

ناصر جهانیان

چکیده
«دستورکار  0202برای توسعه پایدار» نقشه راه تحقّق این نوع از توسعه را در سطح جهان مشخص کرده و
بر استفاده بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر تا سال  0202تأکید میکند .این منشور قرن
بیستویکم برای «مردم و کره زمین» آشکارا تبلیغ میکند که ما میتوانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان
داده است ،همانطورکه شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجاتدادن زمین را دارد.
ادعای مقاله این است که «دستورکار  »0202کشتی نوح نجاتبخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ»
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کشورهای عضو سازمان ملل میباشد .اثبات خواهد شد که «قبلهسازی» کشورهای توسعهیافته بهطور عام و
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نیست؛ بلکه تداوم پروژه «غربیسازی» و نقشه راه جهانیسازی و حاکمیت سرمایهساالری به دست تمامی
«الگوسازی» این کشورها در زمینه تولید و مصرف بهطور خاص هدف واقعی این دستورکار است؛ هرچند
اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد؛ ازاینرو این تحقیق اکتشافی است .روش تحقیق در مرحله گردآوری
اطالعات اسنادی یا کتابخانهای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد .یافتهها نشان
میدهد که مشکل اصلی در راهحلهای ارائهشده در «دستورکار  »0202یعنی «قبلهسازی» و «الگوسازی»
نهفته است.
واژگان کلیدی :الگوهای توسعه ،الگوی مصرف ،الگوی تولید ،توسعه پایدار ،توسعهیافته.
طبقهبندی O10, Z12 :JEL

.Q01,

* .عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

Email: nhj1337@yahoo.com.

مقدمه
مقاله «نقد الگوی توسعه انسانی از منظر آموزههای اسالمی و پیشنهاد راهبردهای اصالحی»
(ر.ک :ناصر جهانیان؛ اقتصاد اسالمی؛ ش ،06تابستان  )0310بهخوبی نشان داد که الگوهای
توسعه قرن بیستمی ،اعم از الگوی توسعه وابسته و الگوی توسعه انسانی قرن بیستمی
علیرغم قالب روشنفکرانه این الگوی اخیر ،دردی از جوامع درحالتوسعه دوا نکرده است؛
بهنحویکه اوالف ژورون مدیر اداره سیاست های توسعه برنامه توسعه سازمان ملل متحد
میگوید:
در سال  8100و تا این زمان از سال  ،8108اخطارهاای شافافی از یبیعات شانیدهایام کاه
بشریت با خودپسندی مرزهایش را تحت فشار قرار داده اسات ،درسات شابیه اخطارهاای
شفافی که از جوامع شنیدهایم کاه حقاوب بشار ،عادالت ،فرصاتهاا و کاار شارافتمندانه،
دسترسی به سالمت و انرژی قابل مدیریت از لحاظ اقتصادی را درخواست میکنند.
36

با وجود این ،وی برای قرن بیستویکم ،الگوی توسعه پایدار مورد اجماع
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سیاستسازان را شرط موفقیت دانسته و میگوید« :پاسخدهی موفق نیازمند تصمیمسازانی
از سرتاسر بخشهای زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی است تا گرد هم آمده و آیندهای
را که همه ما میخواهیم ،خلق کنند».

**

این گردهمایی انجام شد و رؤسای دولتها ،نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی
سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر  8102گرد هم آمدند و در مجمع عمومی ملل
متحد ،دستورکار توسعه پایدار  8131را تصویب کردند .این دستورکار شامل  01هدف
اصلی و  061هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بینالمللی را در زمینه توسعه پایدار برای
پانزده سال آینده ترسیم میکند.
بدین ترتیب ،در قرن بیست و یکم ،بار دیگر قالب روشنفکرانه دیگری با عنوان
«دستورکار  8131برای توسعه پایدار» یراحی شد که تداوم پروژه «غربیسازی» و نقشه راه
جهانیسازی و حاکمیت سرمایهساالری است .این دستورکار که به امضای تمامی
کشورهای عضو سازمان ملل رسیده نقشه راه تحقق توسعه پایدار را در سطح جهان

**.http://hdr.undp.org/en/humandev/forum2012/.

مشخص کرده و بر استفاده بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر تا سال  8131تأکید
میکند .این منشور قرن بیستویکم برای «مردم و کره زمین» آشکارا تبلیغ میکند که ما
میتوانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان داده است ،همانیورکه شاید آخرین نسلی
باشیم که شانس نجاتدادن زمین را دارد (سند سازمان ملل متحد ،0312 ،ص.)82
ادعای مقاله این است که «دستورکار  »8131کشتی نوح نجاتبخش نسل بشر از
انقراض و «پایان تاریخ» نیست؛ بلکه نسخهای دیگر برای تداوم سلطه استعمار در قالبهای
قدیم ،نو و فرانو بوده و در نهایت به دنبال سلطه سرمایه بر کار ،تداوم نابرابری ،افزایش
کشورهای حاشیهنشین بسیار فقیر و حفظ تداوم الگوی مصرف مترفانه غربی است.
ضرورت این تحقیق از چند جهت میباشد:
 .0این دستورکار به امضای ایران اسالمی رسیده است؛ ازاینرو الزم است با توجه به
مشکالتی که این سند ممکن است در آینده برای کشور از لحاظ محدودیتها و تحریمهای
جدید به جهت اجرای اقتصاد مقاومتی که در برخی موارد با این سند در تعارض است
 .8مقام معظم رهبری این سند را از اسناد باالدستی سازمان ملل دانسته که یک منظومه
فکری و فرهنگی و عملی در پشت صحنه برای همه دنیا دارند فکر و فرهنگ و عمل تولید
میکنند؛ خوب اینها چه کسانی هستند؟ ایشان خطاب به جمعی از استادان ،نخبگان و
پژوهشگران دانشگاهها بر ل زوم بررسی ابعاد گوناگون این سند از سوی اساتید تأکید کرده و
میفرمایند:
اینها چه حقی دارند که دربااره کشاورها ،دربااره ملاتهاا ،دربااره سانتهایشاان ،دربااره
عقایدشان ،اظهار نظر کنند که باید اینجوری کنید ،باید آنجوری کنید؛ همه اینها هم «بایاد»
است .اینکه میگویند الزام نیست ،این سطحینگری است؛ نخیر؛ در واقع ،همه اینهاا الازام
است و هر کدام از اینها که تحقّق پیدا نکند ،بعد به عنوان یک نقطه منفی به حساب خواهد
آمد که «در فالن جدول ،تهِ جدول قرار میگیرید؛ فالن امتیاز از شما سلب میشاود»! هماه
اینها اینجوری است؛ در واقع همه اینها «باید» است ،ولو در ظااهرش «بایاد» نباشاد .چاه
لزومی دارد؟ خب ما از چند ساال قبال از ایان آمادیم گفتایم «الگاوی ایرانای ا اساالمی
پیشرفت»؛ بنده کلمه توسعه را هم عمداً به کار نبردم .آقایانی که مسئول این کاار هساتند و
از آن وقت ما با اینها ارتباط داریم ،میدانند؛ بنده عمداً گفتم کلماه توساعه را مان باه کاار
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تحقیق درباره چگونگی مواجهه هوشمندانه مدیریت پیامدهای این سند ضروری است.
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نمیبرم؛ چون کلمه توسعه یک کلمه غربی است؛ یک مفهوم غربی دارد؛ من کلمه پیشرفت
را به کار میبرم؛ الگوی پیشرفت ایرانی -اسالمی .خب این الگو را بگردیم پیدا کنایم .چارا
باید برای پیشرفت ما ،دستهای غربی الگو بدهند به صورت همین سند توسعه پایادار یاا
 8131و امثال اینها؟ اینها کار کیست؟ کار شماها است ،کار دانشگاههاا اسات ،کاار اسااتید
است (بیانات مقام معظم رهبری.)0316/3/30 ،

 .3لزوم مواجهه با اسناد بینالمللی از موضع گفتمان تمدن جدید اسالمی در قبال تمدن
سکوالر غرب.
فرضیه تحقیق اکتشافی است .اثبات خواهد شد که «قبلهسازی» کشورهای توسعهیافته
بهیور عام و «الگوسازی» این کشورها در زمینه تولید و مصرف بهیور خاص هدف واقعی
این دستورکار است؛ هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد .روش تحقیق در مرحله
گردآوری ایالعات اسنادی یا کتابخانهای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل
38

خواهد شد.
بخشهای اصلی مقاله عبارتاند از :ادبیات و پیشینه تحقیق؛ تعریف توسعه پایدار در
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دستورکار  ،8131چیستی دستورکار  ،8131چگونگی دستورکار  8131در زمینههای
«قبلهسازی» و «الگوسازی» و جمعبندی و نتایج یافتهها نشان میدهد که مشکل اصلی در
راهحلهای ارائهشده در «دستورکار  »8131یعنی« ،قبلهسازی» و «الگوسازی» نهفته است.

ادبیات و پیشینه تحقیق
اوالً ،ادبیات اصلی این تحقیق را خود سند سازمان ملل با عنوان « Transforming our

 »world: the 2030 Agenda for Sustainable Developmentبا دو ترجمه :یکی از یرف
نمایندگی این سازمان در ایران و دیگری از سوی سازمان محیط زیست جمهوری اسالمی
ایران با عنوان «دگرگونساختن جهان ما :دستورکار  8131برای توسعه پایدار» فراهم کرده
است.
ثانیاً ،درباره پیشینه این تحقیق ،یعنی« ،نقد دستورکار  8131برای توسعه پایدار» کتاب،
مقاله یا نوشته محققانهای وجود ندارد .البته ،درباره بخشی از مباحث آموزشی این
دستورکار نقدهای گوناگونی نوشته شده است؛ ولی عنوان این مقاله درباره تمامی
بخشهای این دستورکار است؛ البته در مورد «دستورکار  »8131مقالهای با عنوان «مروری

بر ظرفیتها و موانع تحقق اهداف توسعه پایدار :از دستورکار  80تا دستورکار  ،»8131به
صورت آنالین در تاریخ  80مرداد  0316منتشر شده که از منظر حقوقی برخی ابعاد
دستورکار  8131را بررسی کرده و ادعایش اینست که در تدوین دستورکار  8131از عناصر
چهارگانه «جامعنگری»« ،شفافیت»« ،عدالتمحوری» و «جهانشمولی» غفلت گردیده است.
مقاله پیش رو تالش دارد از منظر اقتصاد توسعه با رویکرد اسالمی به نقد سند بپردازد.

تعریف توسعه پایدار در دستورکار 0202
اصطالح توسعه پایدار به صورت وسیع بعد از گزارش کمیسیون بارانتلند  0121تاحت
عنوان آینده مشترک ماا بهویژه پس از اجالس زمین در ریودوژانیروی برزیل  0118مطرح
شد .معنای تحتاللفظی این اصطالح عبارت است از« :حفظ و تداوم توسعه در یول زمان»
( .)Elliott, 2006, p.9در واقع توسعه پایدار صفت و موصوف هستند؛ یعنی توسعهای که
در یول زمان پایدار است و حفظ میشود و کمبود منابع یبیعی ،منابع انسانی و منابع مادی
اما اولین معنای اصطالحی آن در کمیسیون برانتلند  0121که توسط سازمان ملل
سرپرستی میشد ،ارائه شد« :توسعهای که نیازهای نسل حاضر را بدون قربانیکردن توانایی
نسل آتی برای تأمین نیازهایشان تأمین میکند» .هرمن دلی ) (Herman Dalyیکی از مدیران
بخش محیط زیست بانک جهانی درباره این تعریف مینویسد:
در همان حال که این تعریف به هیچ وجه بیمعنا نیست؛ اما به حد کفایت مابهم اسات تاا
وفاب گستردهای را فراهم کند .احتماالً در آن زمان این راهبرد سیاسی خوبی بود کاه وفااب
بر مفهومی مبهم بهتر از عدم توافق بر تعریفی دقیق میباشد .با وجاود ایان تاا  ،0112ایان
ابهام اولیه دیگر مبنایی برای وفاب نبود؛ بلکه بساتری بارای اخاتالف شاد ( Daly, 1996,

.)p.2
تا اوایل دهه  ، 0111بیشتر از هفتاد معنا برای توسعه پایدار ارائه شده بود ( Elliott,

 .)2006, p.9سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( )OECDبا افزودن سه هدف امروزین
توسعه ،کمی از ابهام تعریف قبلی را بریرف کرد« :تاوسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف
اقاتصادی ،اجاتماعی و زیستماحیطی بارای حاداکثرسازی رفاه نسل حاضر است بادون
اینکه توانایی نسلهای آتی را برای برآوردن نیازهایشان در خطر قرار دهد» ( OECD, The
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موجب از بین رفتن آن نمیشود.
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 .)DAC Guidelines 2001, p.11بیشترین تعریف توسعه پایدار تعریفی است که اشاره به
سه بُعد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی شده و ظاهراً اولین بار در سال  0121باربیر

) (Barbierاینها را به شکل سه دایره بههمپیوسته ارائه کرد ()Elliott, 2006, p.11؛ اما آنچه
باعث شهرت این تعریف شد اجالس جهانی سران دولتها در مورد توسعه پایدار در
ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در سال  8118بود که در این اجالس  010نفر از سران
دولتها بر وابستگی پیچیده توسعه زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی تأکید کردند
(.)Elliott, 2006, p.9

بدین ترتیب ،آگاهیهای فزایندهای که چالش های فقر ،نابرابری و محیط زیست برای
اندیشه سنتی توسعه ایجاد کرد به پذیرش وسیع و رو به تزاید مفهوم سهبعدی توسعه
پایدار منجر شد .این توجه جدید به ترکیب عوامل اجتماعی و زیستمحیطی نشان میدهد
40

که دیگر این خطوط فکری در حاشیه سیاستهای توسعه اقتصادی نیستند؛ بلکه هر سه
بُعد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی مسیر اصلی را تشکیل میدهند ( Harris, 2001, p.
.)xxxiii
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ازاینرو تعریف توسعه پایدار با ابعاد سهگانه اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در
دستورکار  8131توسط دولتها ،جوامع مدنی ،بخش خصوصی و اساتید دانشگاهی
عملیاتی و نهادینه شد؛ در واقع پس از تدوین و تصویب «اهداف توسعه هزاره» در سال
 ،8111در سال  8101در اولین اجالس اهداف توسعه هزاره دولتها از دبیرخانه خواستند
برنامهای توسعهای بعد از  8102را که پایان بازه زمانی اهداف توسعه هزاره است را پیشنهاد
کند .در سال  8108در سالگرد بیستمین اجالس زمین در ریودوژانیرو کشورها در بیانیه
پایانی ریو 81+با عنوان «آیندهای که ما میخواهیم» بر تعهد جهانی برای تدوین اهداف
سهگانه توسعه پایدار از یریق یک پروسه همهگیر تأکید کردند .پروسه تدوین اهداف
توسعه پایدار به عهده گروه کاری مجمع عمومی سازمان ملل گذاشته شد که شامل 31
نماینده از بیش از  21کشور بودند .این گروه کاری پیشنهادهای خود را یی جلسات متعدد
کاری در جوالی  8100ارائه دادند که در سپتامبر  8100در مجمع عمومی مطرح شد .این
گروه کاری در نهایت آرمانهای کلی و اهداف جزئی را ارائه نمودند (ر.ک :مستوفیفر،
.)0310/11/82

چیستی دستورکار 0202
دستورکار  8131میالدی توسعه پایدار از پنج بخش برخوردار است .0 :مقدمه؛  .8بیانیه؛ .3
اهداف اصلی و فرعی توسعه پایدار؛  .0ابزارهای اجرایی و مشارکت جهانی؛  .2پیگیری و
بررسی یا تجدیدنظر.

بخش اول :مقدمه
فلسفه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی این دستورکار در مقدمه بهیور فشرده،
ساده و بدون فلسفهبافی و بدون ذکر نظریهپردازانی که پشتیبان فکری آن بودند مطرح شده
است:
 .0متخذ از الگوی توسعه انسانی« ،مردم» هدف توسعه پایدار هستند و قرار است تا از
انواع فقر و گرسنگی رهایی یافته و استعدادهای انسان در پرتو تضمین کرامت ،رعایت
برابری و محیط زیستی سالم تحقق یابد.
اجتماعی در عصر جهانیشدن ،عنصر «مشارکت» در سطوح محلی ،ملی ،منطقهای و
بینالمللی ارائه شده تا این دستورکار بتواند عملیاتی شود.
« .3کره زمین» چهار نقش اساسی در فعالیتهای اقتصادی بشر ایفا میکند که عبارتاند
از :الف) حمایت از معیشت؛ ب) عرضه منابع یبیعى؛ ج) جذب ضایعات محصوالت؛ د)
عرضه خدمات رفاهى و تفریحی .باید جلوی تخریب این چهار نقش «کره زمین» را از
یریق تولید و مصرف پایدار ،مدیریت پایدار منابع یبیعی و اقدام فوری در مورد تغییر اقلیم
گرفت تا نیازهای نسل فعلی و آتی همچنان تأمین گردد.
« .0صلح» و امنیت بستر توسعه پایدار است و فقدان توسعه پایدار نیز «صلح» و امنیت
را از بین میبرد؛ ازاینرو دستورکار  8131به دنبال ترویج جوامع فراگیر ،عدالتمحور و
صلحجو هست؛ جوامعی که بهدور و رها از ترس و خشونت هستند.
 .2هدف نهایی اعالمی دستورکار  8131رفاه و کامیابی همه افراد بشر در پرتو
پیشرفتهای اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه سازگار با یبیعت میباشد .دستیابی به این
هدف از یریق تحقق هفده هدف کلی و  061هدف جزئی یا تاکتیکی میباشد .ازآنجاکه
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 .8متخذ از الگوی توسعه انسانی و با افزودن دو رویکرد حکمرانی خوب و سرمایه
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تحقق اهداف توسعه هزاره ( 8102-8111میالدی) با ناکامیهایی مواجه شد ،اهداف
هفدهگانه فوب به دنبال تحقق و تکمیل چیزی هستند که اهداف توسعه هزاره بدان نرسید.
این اهداف هفدهگانه اهدافی منسجم و ملموس هستند و میان ابعاد سهگانه اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی توسعه پایدار تعادل برقرار میکنند.

بخش دوم :بیانیه
بیانیه دستورکار  8131شامل هشت بخش است که به اهم آنها اشاره میشود:
 .0در بخش اول ،یعنی بخش «مقدمه» در پاراگراف اول آمده است« :ما رؤسای دولتها
و کشورها و نمایندگان عالیرتبه که به مناسبت هفتادمین سالروز تأسیس سازمان ملل
متحد ،از  82تا  81سپتامبر  8102در مقر آن در نیویورک گرد هم آمدهایم ،در مورد اهداف
جدیدی برای توسعه پایدار توافق کردهایم».
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 .8در بخش دوم یعنی بخش «دیدگاه ما» عمدتاً بر فلسفه ،هدف نهایی ،اهداف اصلی و
بسترهای تحقق سند  8131تأکید شده است.
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 .3در بخش سوم یعنی بخش مهم «اصول و تعهدات مشترک ما» مبنای دستورکار 8131
را «اعالمیه جهانی حقوب بشر ،میثابهای بینالمللی حقوب بشر ،اعالمیه هزاره و سند پایانی
اجالس جهانی سران  8102و اعالمیه حق توسعه» اعالم کرده و بر نتایج همه کنفرانسها و
نشستهای مهم سران سازمان ملل متحد را که پایهگذار توسعه پایدار شدهاند و در
شکلگیری دستورکار حاضر مؤثر بودهاند ،تأکید میشود .در پاراگراف دوازدهم همین
بخش ،سران دولتها اعالم میکنند« :ما مجدداً تمامی اصول مطرحشده در بیانیه ریو درباره
محیطزیست و توسعه بهویژه اصل مسئولیتهای مشترک اما متفاوت را که در ذیل اصل
هفتم سند آورده شده است ،تأیید میکنیم» .در پاراگراف سیزدهم همین بخش بر «رویکرد
جدید» برای رویارویی مؤثر با چالشهای بههموابسته و مرتبط «ریشهکنی همه اشکال و
ابعاد فقر ،مبارزه با نابرابری در درون و در میان کشورها ،حفاظت از کره زمین ،ایجاد رشد
اقتصادی پایدار ،جامع و فراگیر و ترویج شمول اجتماعی» تأکید کرده که این «رویکرد
جدید» قهراً مداخله دولتهای سلطهگر و حاکمیت جهانی سازمانهای بینالمللی در امور
کشورهای مستقل را تسهیل میکند.

 .0بخش چهارم یعنی بخش «جهان امروز ما» به چالشهای زیادی که امروزه توسعه
پایدار با آن مواجه است میپردازد .در پاراگراف هفدهم این بخش بر دامنه بسیار فراتر این
دستورکار نسبت به «اهداف توسعه هزاره» تأکید کرده و بهیور تلویحی نقایص ابزارهای
تحقق توسعه دستورکارهای قبلی را اعالم میکند« :دستورکار پیش رو همچنین ابزارها و
راههای تحقّق توسعه را بهدقت تشریح میکند .رویکرد منسجمی را که در تهیه این
دستورکار اتخاذ کردهایم ،بیانگر وجود پیوندهای عمیق و عناصر بینرشتهای متعددی میان
اهداف اصلی و فرعی جدید است».
 .2در بخش پنجم یعنی بخش «دستورکار جدید» ،در پاراگراف هجدهم ضمن پیشنهاد
 01هدف اصلی و  061هدف فرعی به نکته مهمی اشاره میشود« :پیش از این ،رهبران
جهان هیچگاه به اقدام و تالشهای مشترکی در راستای تحقق دستورکاری جهانی و به این
گستردگی متعهد نشده بودند .ما در کنار هم ،در مسیر توسعه پایدار قدم گذاشتهایم و
همگی به تحقق توسعه جهانی و همکاری از نوع برد برد متعهد شدهایم» .در پاراگراف
می گذارد .در پاراگراف سی مطلب مبهم و دارای تفسیرهای گوناگونی مطرح میشود:
«دولتها اکیداً از انجام و ترویج هرگونه اقدام یکجانبه اقتصادی ،مالی و یا تجاری که در
راستای حقوب بینالملل و منشور سازمان ملل متحد نباشد و مانع تحقق کامل توسعه
اجتماعی و اقتصادی بهویژه در کشورهای درحالتوسعه شود ،منع شدهاند».
 .6بخش ششم درباره «روشهای اجرا» و بخش هفتم مربوط به «پیگیری و بازبینی یا
تجدیدنظر» است.
 .1بخش هشتم یعنی بخش «فراخوان اقدام برای ایجاد تغییر در جهان ما» ضمن اعالم
«محوریت مردم» در توسعه پایدار ،برای ترغیب دولتها ،جوامع مدنی ،سازمانهای بخش
خصوصی و شرکتهای چندملیتی و همه مردم دنیا به پیروی از سند  8131توسعه پایدار،
در پاراگراف پنجاهم چنین اعالم میشود:
ما امروز با یک تصمیم تاریخی مواجه هستیم .ما به دنبال ایجاد آینادهای بهتار بارای هماه،
بهویژه میلیونها نفری هستیم که شانس این را نداشتهاناد کاه از یاک زنادگی آبرومنداناه،
شرافتمند و باارزش برخوردار شوند و نتوانستهاند از نهایت توان انسانی خود بهاره بگیرناد
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بیستوهشتم رهبری تغییرات الگوی تولید و مصرف را بر عهده کشورهای توسعهیافته
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و آنچه را که به واسطه انسانبودن سزاوار آن هستند ،دارا باشند .ما میتاوانیم اولاین نسالی
باشیم که فقر را پایان داده است ،همانیورکه شاید آخرین نسلی باشیم که شاانس نجاات-
دادن زمین را دارد .اگر بتوانیم به اهداف خویش جامه عمل بپوشانیم ،جهان در ساال 8131
مکان بهتری از امروز خواهد بود.

در پاراگراف  23اعالم میشاود کاه« :ماا نقشاه راه تحقاق توساعه پایادار را مشاخص
کردهایم .این مسئولیتِ همه ماست که موفقیت این گذار و برگشتناپذیریِ دستاوردهای آن
را تضمین کنیم.

بخش سوم :اهداف اصلی و فرعی توسعه پایدار
 061هدف فرعی دستورکار اجرایی برای دستیابی به  01هدف اصلی توسعه پایدار است.
این اهداف اصلی را میتوان در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی توسعه پایدار
توزیع کرد .البته ،باید متذکر شد که دو هدف اصلی شانزدهم و هفدهم با این سه بعد
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مرتبط است؛ ولی در واقع اهداف بسترساز و مربوط به «امنیت داخلی و صلح جهانی» و
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«ایجاد همکاری و نظم نوین بینالمللی» میباشند .این اهداف در جدول یک به تفکیک
نمایش داده شده است.
جدول یک :نمایش اهداف اصلی توسعه پایدار

 .0هدف هفتم :تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه ،مطمئن،
پایدار و نوین؛
 .8هدف هشتم :ترویج رشد اقتصادی ماندگار ،فراگیر و پایدار ،اشتغال
اهداف اقتصادی

کامل و بهرهور و اشتغال شرافتمندانه برای همه؛
 .3هدف نهم :ساختن زیربنای مقاومتی ،ترویج صنعتیسازی پایدار و
فراگیر و ترویج نوآوری؛
 .0هدف دوازدهم :تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف.
 .0هدف اول :پایاندادن به فقر در همه اشکال آن و در همهجا؛

اهداف اجتماعی

 .8هدف دوم :پایاندادن به گرسنگی ،تحقق امنیت غذایی و تغذیه بهتر و
توسعه کشاورزی پایدار؛
 .3هدف سوم :تضمین یک زندگی توأم با سالمت و ترویج رفاه برای

همه و در تمامی سنین؛
 .0هدف چهارم :تضمین آموزش با کیفیت ،برابر و فراگیر و ترویج
فرصتهای یادگیری مادامالعمر برای همه؛
 .2هدف پنجم :دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و
دختران؛
 .6هدف ششم :تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت
برای همه؛
 .1هدف دهم :کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها؛
 .2هدف یازدهم :تبدیل شهرها و سکونتگاههای انسانی به مکانهای
همهشمول ،امن ،مقاوم و پایدار.
 .0هدف سیزدهم :اقدام عاجل برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن؛
 .8هدف چهاردهم :حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوسها ،دریاها و
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منابع دریایی برای توسعه پایدار؛
بومسازگانهای زمینی ،مدیریت پایدار جنگلها ،مبارزه با بیابانزایی و
توقف و معکوسسازی روند تخریب یا فرسایش زمین و همچنین
متوقفساختن تخریب تنوع زیستی.
هدف امنیت داخلی و
صلح جهانی

 .0هدف شانزدهم :ترویج جوامع صلحجو و فراگیر برای توسعه پایدار،
برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد مؤسسات مؤثر،
پاسخگو و فراگیر در همه سطوح.

هدف ایجاد همکاری  .0هدف هفدهم :تقویت ابزار اجرا و احیای همکاریهای جهانی برای
***
تحقق توسعه پایدار.
و نظم نوین بینالملل

*** .برای تحقق این هدف ،پنج فعالیت تأمین مالی ،انتقال فناوری ،ظرفیتساازی ،تجاارت باینالملال و
موضوعات نظامساز از قبیل ثبات اقتصاد کالن جهانی ،افازایش مشاارکت چندجانباه جهاانی و افازایش
ظرفیتسازی جهانی از قبیل کمک به نظام آماری کشورهای درحالتوسعه یرح شده است.
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اهداف زیستمحیطی  .3هدف پانزدهم :پاسداشت ،احیا و ترویج استفاده پایدار از

بخش چهارم :ابزارهای اجرایی و مشارکت جهانی
در پاراگراف شصتم ضمن تأکید مؤکد بر تعهد همه کشورها بر اجرای کامل دستورکار
 8131بر نظم نوین دیگری در سایه مشارکت جهانیِ از نو احیاشدهای با تجمیع دولتها،
جامعه مدنی ،بخش خصوصی ،نظام ملل متحد و سایر نقشآفرینان و در سایه گردآوری
همه منابع مالی ممکن در حمایت از اجرای اهداف اصلی و فرعی یادشده تأکید میکند.
در پاراگراف شصتویکم اهداف اصلی و فرعی مذکور را ابزار الزم برای تحقق
آرمانهای جمعی کشورها میداند .پاراگراف شصتوسوم ازآنجاکه میخواهد دخالت نظم
نوین بین المللی را در کشورها تا حدودی معقول و مشروع کند مبهم بیان شده و زیگزاگی
حرکت میکند .در این پاراگراف آمده است:
راهبردهای منسجم ملی برای توسعه پایدار که مورد حمایت چارچوبهای یکپارچاه ملای
برای تأمین مالی هستند ،در رأس تالشهای ما قرار خواهند گرفت .ماا باار دیگار بار ایان
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موضوع تأکید میکنیم که هر کشوری ،شخصاً مسئول توساعه اجتمااعی و اقتصاادی خاود
است؛ ضمن اینکه نمیتوان نقش سیاستها و راهبردهای توسعه ملّی را بیش از حد بزرگ
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جلوه داد .ما به فضای سیاسی و نقش رهبری تکتاک کشاورها در اجارای سیاساتهاایی
برای ریشهکنی فقر و توسعه پایدار در راستای تعهدات و قوانین مرتبط بینالمللی و همساو
با آنها ،احترام میگذاریم؛ درعینحال الزم است که فعالیتهای ملی بارای توساعه ،توساط
یک فضای توانمندکننده اقتصادی بینالمللی ،از جمله یک نظام تجارت جهاانی منساجم و
حمایتکننده همهجانبه ،نظام حمایتگر ماالی و حاکمیات تقویاتشاده و گساترشیافتاه
اقتصادی جهانی ،پشتیبانی شوند .فرآیندهای تدوین و تسهیل دسترسی به داناش مناساب و
فناوری در سراسر جهان و ظرفیتساازی ،از اهمیات حیااتی برخوردارناد .ماا باه تارویج
سیاستگذاریهای منسجم و ایجاد فضای توانمندکننده برای تحقق توسعه پایادار در هماه
سطوح و توسط همه عامالن و نیز به تقویت و تحکیم مشارکتهای جهاانی بارای توساعه
پایدار متعهد میشویم.

در پاراگراف شصتوهشتم ،سازمان تجارت جهانی را ناظر بر جهانیسازی مبتنی بر
توسعه پایدار دانسته و اعالم میدارد:
تجارت جهانی ،ابزاری برای رشد اقتصادی فراگیر و کاهش فقر است و در تارویج توساعه
پایدار نقش دارد .ما به ترویج یک نظام جهانی ،قانونمادار ،بااز ،شافاف ،قابال پایشبینای،

فراگیر ،به دور از تبعیض ،منصفانه و چندجانبه برای تجارت تحت نظارت سازمان تجارت
جهانی ادامه میدهیم؛ به عالوه ،برای آزادسازی معنیدار یا واقعی فعالیتهای تجااری نیاز
تالش خواهیم کرد .ما از همه اعضای سازمان تجارت جهانی میخاواهیم تاا فعالیاتهاای
خود را برای نتیجهگیری سریع در مورد دستورکار توسعه دوحه ،دو برابر کنند.

بخش پنجم :پیگیری و بررسی یا تجدیدنظر
مطابق پاراگرافهای  01و  ،21مجمع سیاسی عالیرتبه که زیر نظر مجمع عمومی و
شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد فعالیت میکند ،مسئولیت نظارت بر امور،
پیگیری و بررسی اجرای دستورکار را در سطح جهانی بر عهده خواهد داشت .مجمع
سیاسی عالیرتبه ،هر چهار سال یکبار تحت نظارت مجمع عمومی تشکیل میشود و در
مورد دستورکار و اجرای آن ،راهکارهای مهم سیاسی ارائه میدهد .از وظایف دیگر این
مجمع ،شناسایی پیشرفت و چالشهای در حال ظهور و بسیج اقدامات الزم برای تسریع
اجرای دستورکار است .مجمع عمومی عالیرتبه بعدی ،در سال  8101و تحت نظارت
شکل ،آن است که با فرآیند جامع چهارساله مرور سیاستگذاریها ،بیشترین انسجام را
داشته باشد؛ البته خود دولتها مسئولیت مهم پیگیری و بررسی پیشرفت حاصل از اجرای
اهداف اصلی و فرعی دستورکار حاضر را در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و جهانی در
 02سال آینده بر عهده خواهند داشت.
مطابق پاراگراف  02برای کمککردن به این اقدام شاخصهایی یراحی شده است .به
منظور اندازهگیری پیشرفت حاصلشده و تضمین مشارکت همه در این فرآیند ،به دادههای
مجزای کیفی ،قابل دسترس ،به هنگام و موثّق نیاز است .این دادهها ،الزمه تصمیمگیری
هستند .هرجا که ممکن باشد میبایست از دادهها و ایالعات قابل دسترس از یریق
سازوکارهای موجود گزارشدهی استفاده شود.
مطابق پاراگراف  12پیگیری و بازبینی اهداف اصلی و فرعی بر مبنای مجموعهای از
شاخصهای جهانی انجام میشود .این شاخصها توسط شاخصهای ملی و منطقهای که
به وسیله کشورهای عضو تهیه میشوند ،تکمیل خواهند شد.
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مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل میشود .علت ترتیبدادن چرخه نشستها به این
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مطابق پاراگراف  28مجمع سیاسی عالیرتبه ،در خصوص نظارت بر شبکه فرآیندهای
پیگیری و بازبینی در سطح جهانی نقش کلیدی دارد .این مجمع به شکل منسجم و نزدیک
با مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،شورای اجتماعی و اقتصادی و سایر ارگانها و مجامع
مرتبط ،در راستای دستورکارها و قوانین موجود کار میکند .این مجمع ،تبادل تجارب ،از
جمله :اقدامات موفق ،چالشها و آموختهها را تسهیل میکند و برای فرآیندهای پیگیری،
خطمشی و توصیه ارائه میدهد و نقش هدایتگر و راهنما دارد .مجمع یادشده ،در نظام ملل
متحد برای امور سیاستگذاری در حوزه توسعه پایدار هماهنگی ایجاد میکند .از
فعالیتهای مجمع ،تضمین ارتباط موضوعی و قدرت دستورکار است و میبایست بر
ارزیابی پیشرفت ،دستاوردها و چالشهایی که کشورهای توسعهیافته و کشورهای
درحالتوسعه با آن مواجه هستند و نیز مسائل و مشکالت جدید و در حال ظهور ،تمرکز
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نماید.

چگونگی «دستورکار  »0202در زمینههای «قبلهسازی» و
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«الگوسازی»
به نظر میرسد دستورکار ( 80ریو  ،)0118اجالسهای مقدماتی منجر به ریو 81+و خود
دستورکار  8131در فضای دهه  0111نوشته شده است .در این دهه چنین تخیل شده بود
که روسیه و چین در مسیر لیبرالیسم اجتماعی و سیاسی گام برمیدارند و دستیابی به یک
نظم جهانی منشعب از غرب اروپا و شمال آمریکا ،قابل تصور است؛ اما امروزه قدرتهای
منطقه ای و جهانی دیگری مانند ایران ،روسیه و چین وجود دارند که این نظم را برنمیتابند
و سلطه گران غربی به سرکردگی آمریکا باید در شرب آسیا با چین ،در شرب اروپا با روسیه
و در غرب آسیا با ایران رقابت کند (ر.ک :سریعالقلم ،0312 ،صص 016و  .)030علیرغم
تغییر فضای دهه  ،0111غرب همچنان با توجه به نفوذش در سازمانهای بینالمللی
یراحی های خودش را از یریق اتاب فکرش مانند مجمع سیاسی دستورکار  8131به
رهبری دیوید کامرون (نخستوزیر سابق انگلیس) و عناصر غربزدهای چون رئیسجمهور
سابق لیبریا ،خانم جانسون که بعد از فرار از کشورش هنگامی که وزیر دارایی بود بالفاصله
رئیس سیتی بانک آمریکا در کنیا شد (ر.ک :ویکیپدیا ،ذیل واژه الن جانسون ،رئیسجمهور

لیبریا) ،اعمال میکند .در این قسمت ،به این نکته توجه میدهیم که علیرغم اهداف ظاهری
و ادعایی هفدهگانه دستورکار  ،8131دو مسئله «قبلهسازی توسعهیافتهها» و «الگوسازی
توسعهیافتهها در زمینه تولید و مصرف پایدار» و تداوم سلطه غرب از اهداف واقعی این
دستور میباشند.

قبلهسازی توسعهیافتهها
در این تحقیق« ،قبلهسازی» به معنای «رسیدن به توسعهیافتهها» میباشد .اهداف اصلی
تفکیکشده در جدول یک و پاراگرافهای «دستورکار  8131برای توسعه پایدار» نشان
میدهند که رفاه مادی ،سکوالریسم ،فمینیسم ،سازمانهای بینالمللی تحت سلطهای چون
سازمان تجارت جهانی ،صندوب بینالمللی پول و بانک جهانی ،قبلهها و مراجع فکری و
سازمانی کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار تا سال  8131هستند؛ از سوی دیگر
روشها و ابزارهای سیاستی این دستورکار نشان میدهند که گویا تنها قبله فکری و مکتب
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حاکم بر روابط بینالمللی مکتب لیبرال سرمایهداری است و در نتیجه میبایست با ایجاد و
بدون لحاظ قدرت کشورها در رابطه مبادله به استمرار نابرابری جهانی ،منطقهای و ملی
تداوم بخشید.
یکی دیگر از مصادیق قبلهسازی توسعهیافته ها از یریق هدف پنجم جدول یک ،یعنی،
هدف ایجاد همکاری و نظم نوین بینالملل (هدف هفدهم)* تأمین میشود .با توجه به
اینکه یکی از ابزارهای ایجاد این همکاری افزایش ظرفیتسازی جهانی از قبیل کمک به
نظام آماری کشورهای درحالتوسعه و آموزش شاخصهای ترکیبی مانند شاخص توسعه
انسانی و شاخص توسعه پایدار میباشد ،این پرسش یرح میشود که این نظام آماری مبتنی
بر چنین شاخصهایی چه کشورهایی را قبله کرده و برتری دائمی آنها را تثبیت میکند؟
نویسنده این مقاله ،در مقاله «نقد الگوی توسعه انسانی از منظر آموزههای اسالمی و
پیشنهاد راهبردهای اصالحی» بهخوبی نشان داد که شاخص توسعه انسانی که دو هدف
اقتصادی و اجتماعی از اهداف سهگانه شاخص توسعه پایدار را نمایندگی میکند شاخص
* .هدف هفدهم :تقویت ابزار اجرا و احیای همکاریهای جهانی برای تحقق توسعه پایدار.
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حمایت مستمر از بازار آزاد جهانی ،حذف یارانههای تولید و مصرف و افزایش صادرات

ضعیفی است؛ با وجود این ،قبلهسازی کشورهای توسعهیافته را نسبت به کشورهای
درحالتوسعه نشان داده و مُهر عقبماندگی و نرسیدن را بر پیشانی این کشورها داغ
میکند؛ این در حالی است که شاخصهای توسعه انسانی و توسعه پایدار ،ظلم و استثمار
کشورهای سلطهگر را نشان نمیدهند؛ این شاخصها ننگ عدم استقالل کشورهای زیر
سلطه را نمایان نمیکنند؛ و همینیور این شاخصها عیب عدم تولید مستقل و ملی را
نمیتوانند نشان دهند؛ لذا میبایستی با استفاده از معیارهای عزت اسالمی ا نظم بینالملل
جدید مبتنی بر ظلمستیزی و حمایت از مظلومین ا ،معنویت ،عقالنیت و مصلحت دینی،
امنیت ،عدالت و شکوفایی اقتصادی شاخصهای جدیدی یراحی شود و کشورهای جهان
در این محورها ارزیابی شده و در آن هنگام است که تا حدودی میتوان به مقایسه
پیشرفت خداپسندانه و مردمساالرانه کشورها دست یافت (ر.ک به :جهانیان ،0310 ،صص20
50

و .)21

الگوسازی توسعهیافتهها در زمینه تولید و مصرف پایدار
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اما منظور از «الگوسازی» دستورکار  8131توسعه پایدار چیست؟
پاسخ به این پرسش ،با مطالعه «دستورکار  »8131به روشنی به دست میآید .در بند ،82
در اهداف  2.0و  08.0تصریح شده که میبایست تغییرات بنیادی در الگوهای تولید و
مصرف کاالها و خدمات جوامع داده شود .دولتها ،سازمانهای بینالمللی ،بخش
کسبوکار و عوامل غیر دولتی و افراد باید به این تغییر برای «تقویت پایداری کشورهای
درحالتوسعه» کمک کنند .بهتر است چارچوب اجرایی این تقویت ،برنامههای دهساله در
مورد الگوهای مصرف و تولید پایدار باشد .همه کشورها این چارچوب را عمل میکنند،
همراه با کشورهای توسعهیافتهای که رهبری این فرآیند را بر عهده میگیرند؛ درحالیکه
توسعه و قابلیتهای کشورهای درحالتوسعه را در محاسبات خود در نظر میگیرند.
در هدف  2.0بهیور صریح اعالم میشود که تا سال  ،8131بهبود تدریجی کارایی منابع
جهانی در مصرف و تولید و تالش برای قطع ارتباط رشد اقتصادی از تخریب
زیستمحیطی ،برحسب چارچوب دهساله برنامههای مصرف و تولید پایدار ،با رهبری
کشورهای توسعهیافته انجام میشود.

در هدف  08.0بهیور روشن بیان میشود که اجراکردن چارچوب دهساله برنامههای
الگوهای مصرف و تولید پایدار .همه کشورها این کار را با رهبری کشورهای توسعهیافته
انجام میدهند؛ درحالیکه رعایت توسعه و قابلیتهای کشورهای درحالتوسعه میشود.
همانیورکه مطالب فوب نشان میدهند« ،دستورکار  »8131اوالً ،فرض میکند کشورهای
توسعهیافته الگوهای مصرف و تولید پایدار دارند؛ ثانیاً ،الگوهای مصرف و تولید پایداری به
غیر از این الگوها وجود ندارند؛ و ثالثاً ،کشورهای درحالتوسعه بهتر است در چارچوب
برنامههای دهساله توسعه پایدار که با رهبری کشورهای توسعهیافته و کمکگرفتن از الگوهای
تولید و مصرف بهینهشان و لطف این کشورها برای انتقال فناوریهای الزم در زمینه تولید و
مصرف پایدار انجام میگیرد برای رسیدن به توسعه پایدار تالش کنند.
تأمل در سهگانه فوب نشان میدهد که نه فرض پایداری الگوهای تولید و مصرف
کشورهای توسعه یافته درست است؛ نه الگوهای فوب تنها الگوهای بهینه هستند؛ و نه کمک
مؤثری از سوی آنها برای انتقال فناوری صورت میگیرد.

برای پاسخ مختصر به این ادعا ،نظامهای سرمایهداری توسعهیافته غربی را در اهداف
ادعایی خودشان ،یعنی ،اشتغالزایی ،عدالت و پایداری زیستمحیطی بررسی کرده و
مالحظه خواهد شد بین این واقعیات و اهداف واقعی تفاوتهای بسیاری وجود دارد.
ادعای اشتغالزایی
منابع و مآخذ بسیاری وجود دارند که این ادعاها را رد کردهاند و اعالم میدارند که
علیرغم رشد اقتصادی تقریباً مداوم نظامهای سرمایهداری اوالً ،اشتغالزایی متناسب ایجاد
نشد .به موجب گزارش سال « 0110کمیسیون اروپایى درباره رشد ،توان رقابت و اشتغال»
بین سالهای  0111و  ،0118اقتصاد آمریکا هفتاد درصد رشد کرد ولى میزان اشتغال در
این کشور تنها  01درصد افزایش یافت .وضعیت رشد اشتغال در ژاپن و اروپا از آمریکا
نامناسبتر است .در ژاپن رشد اقتصادى  013درصد و رشد اشتغال فقط  82درصد بود؛
درحالیکه اقتصاد جامعه اروپا  20درصد رشد کرد ،رشد اشتغال تنها نُه درصد بود .نکته
مهم این است که تقریباً همه این شغلهاى جدید توسط بخش دولتى ایجاد شدهاند.
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ادعای پایداری الگوهای تولید و مصرف کشورهای توسعهیافته
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اشتغالزایى بخش خصوصى در جامعه اروپا در یول دهه  0121هیچگونه رشدى نداشت
(کاستلز ،0321 ،ص.)312-310

ثانیاً ،پس از سال  8112میالدی ،نظام سرمایهداری آمریکا و دیگر متحدانش نمیتوانند
معرّف نظام اشتغالزایی موفقی باشند .در واقع ،از دهههای  0161و  0111بهاینسو ،بهویژه
پس از  ،8112اقتصاد آمریکا تحوالت بنیادینی را در محتوا و جهتگیری تجربه کرده است.
اگر در گذشته ،قدرت اقتصادی آمریکا در مجتمعهای بزرگ تولیدی ،تجاری و
عمدهفروشان خالصه میشد ،امروزه این قدرت به بانکها ،شرکتهای اعتباری و مالی و
فناوری ایالعات منتقل شده است .شرکتهای مالی به برونسپاری و بهرهبرداری وسیعتر
از فناوری بسیار عالقهمند هستند (ر.ک :سریعالقلم ،0312 ،ص .)088شرکتهای بزرگ با
رویآوردن به کار مالی و بازار بورس ،فرهنگ جدیدی را در کسب درآمد سریع ایجاد
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کردهاند و با کمک صدها البیگر در دستگاههای دولتی و قانونگذاری ،چهره جدیدی به
سرمایهداری آمریکا بخشیدهاند؛ این جریان جدید بر راضینگهداشتن سهامداران در ازای
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سرمایهگذاری برای کار و تولید ،بسیار تأکید داشتهاند؛ بهگونهای که هم دستمزدها رشد
نکرده است و هم جمعیت یبقه متوسط سنتی آمریکا ،کاهش یافته است .هماکنون بسیاری
از شرکتهای بزرگ ،مانند بانکها عمل میکنند و با قرضگرفتن با نرخ بهره بسیار پایین،
سهام خود را دوباره خریده و اینگونه ،قیمت سهام خود را افزایش میدهند و سهامداران
خود را راضی نگه میدارند (همان ،ص.)083

در دهههای  0161و  ،0111بسیاری از شرکتها حدود چهل درصد از درآمد خود را
صرف سرمایهگذاری میکردند؛ اما هماکنون پول نقد و درآمد در بازار سهام به کار گرفته
میشود؛ زیرا سریعتر به درآمد باالتر میرسد .در دوره زمانی  ،8102-8112پانصد شرکت
بزرگ ،حدود چهار تریلیون دالر از سهام خود را دوباره از بازار خریدهاند .استراتژی
شرکت ها بر این اساس شکل گرفته است که درآمد خود را به خارج از آمریکا منتقل کنند
تا کمتر مالیات بدهند و سهم بازار خود را بهیور تدریجی افزایش دهند (همان).

به این ترتیب ،شرکتها نرخ درآمد بیشتری دارند؛ زیرا هزینهها را کاهش دادهاند،
دستمزدها را ثابت نگه داشتهاند ،سرمایهگذاری نمیکنند و از نزاعهای قانونگذاران بهره
میگیرند؛ از این منظر ،اقتصاد آمریکا در حال یک انتقال بزرگ ،از تولید به خدمات است.

برونسپاری و بهرهبرداری گسترده از بازار کار ارزان در کشورهای آسیایی ،نرخ درآمد
شرکتها را بهشدت باال برده است .یی دو سال  ،8100-8103گروههای البی مؤسسههای
مالی برای تنظیم قوانین مورد عالقه خود در دولت 0/0 ،میلیارد دالر هزینه کردهاند .سهام
شرکتها بهیور دائم در حال رشد است؛ نه به این سبب که متغیرهای کالن اقتصادی بهبود
یافتهاند؛ بلکه به دلیل عدم رشد دستمزدها ،کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد کالن و
همچنین خرید مجدد سهام شرکتها .بدهی شرکتها از  2/1تریلیون دالر در سال 8116
به  1/0تریلیون در سال  8102رسید؛ بهگونهای که یک متخصص مالی بیان کرد،
فرازونشیب سهام برای مؤسسههای مالی بهترین دوست است (همان ،ص.)080

بدین ترتیب ،اشتغالزایی در نظامهایی که هلموت اشمیت ،صدراعظم پیشین آلمان از
آنها به «سرمایهداری درندگان» و برخی با واژه نرمتر «سرمایهداری کازینویی» نام بردهاند
بسیار مشکل خواهد بود (ر.ک :کاپیتالیسم درندگان ،ویکیپدیا ،دانشنامه آزاد).

ادعای عدالتخواهی
شاخص های عدالت مانند ضریب جینی از وضعیت بهتری برخوردار شده ارتبایی به
ماهیت این نظام ندارد؛ بلکه مرتبط با صنعتیشدن و گسترش یبقه متوسط ناشی از آن ،حق
چانهزنی اتحادیههای کارگری و ترس از جنبشهای مختلف اجتماعی است .ازآنجاکه
حداکثرکردن بازده اقتصادى در نظام سرمایهداری یک اصل قطعی است ،ساختار نهادى یا
شکل آن بر رابطه میان مالکیت سرمایه و ابزار تولید و کار دستمزدى بدون مالکیت ،استوار
است .ساختار اقتصادى یا محتواى نظام سرمایهدارى بر صنعتىشدن بازارى ،مبتنى است؛
بنابراین یبیعى است که در این نظام ،سرمایه حاکمیت داشته و نیروى کار اعم از
حقوببگیر و مزدبگیر (یقه سفیدها و یقه آبىها) که بهیور معمول هفتاد تا هشتاد درصد
افراد این جوامع را تشکیل مىدهند ،نقش چندانى در تعیین استراتژىها نداشته و محکوم
یبقه مالکان و مردان سازمانى باشند .آمارها نشان مىدهند که این ساختارها نظام یبقاتى
بسیار نابرابرى را به ارمغان آورده است؛ بهنحوىکه در حدود بیست درصد جمعیت این
کشورها تقریباً بر پنجاه درصد درآمد سالیانه دسترسى دارند؛ درحالیکه هشتاد درصد
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باقیمانده ،نیمه دیگر مزدهاى پرداختى سالیانه را دریافت مىکنند .از سوى دیگر ،دادههاى
موجود در خصوص پراکندگى درآمدها ،نشان مىدهد ،درآمد متعلق به بیست درصد باالى
کشور ،همواره در حال ازدیاد بوده است و درآمدى که عاید بیست درصد پایین جامعه
مىشود ،در حال کاهش است؛ بنابراین برایند این دادهها حکایت از پیدایش و گسترش
شکاف میان «فقیران» و «ثروتمندان» در این کشورها دارد .نظام سرمایهدارى با همه
ساختارهاى روحى ،نهادى و اقتصادی خود ،نظام یبقاتى ویژهاى ایجاد کرده است .حداقل
سه عامل وجود یبقات و وجود نابرابرى را تثبیت و حتى گستردهتر مىکنند؛ این سه عامل
عبارتاند از:
 . 0کوشش ثروتمندان و قدرتمندان در حفظ سلطه اقتصادى و سیاسى خود؛
 .8ایجاد نهادهاى اجتماعى مسلط از سوى ثروتمندان و قدرتمندان؛
54

 .3ایجاد «فرهنگ پذیرش نابرابرى» توسط ثروتمندان و قدرتمندان.
این سه عامل موجب «سلطه سرمایه بر کار» و «سلطه نظام اقتصادى بر دیگر خرده
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نظامهاى سیاسى ،اجتماعى و فرهنگى» و «سلطه فرهنگ ثروتیلبى ،دنیامحورى و
مصرفگرایى» در کشورهاى سرمایهدارى غرب مىشوند و حتى از یریق امپریالیسم
فرهنگى ،سیاسى و اقتصادى این عوامل به دیگر کشورهاى جهان نیز سرایت مىکنند.
بهیور خالصه ،سلطه سرمایه بر کار ،سه درآمد هنگفت نسبت به درآمد ناشى از کار ایجاد
مىکند که منجر به افزایش نابرابرى مىشود :اول ،اجارههاى ناشى از مالکیت زمین و
مستغالت؛ دوم ،بهرههاى ناشى از وام و سوم ،سود ناشى از استثمار نیروى کار فاقد «حق
اجتماعى» و سود ناشى از انحصارات کامل و چندجانبه که امروزه این سود سهم بیشترى از
استثمار مردم را دارد؛ چراکه بیشتر بنگاههاى نظامهای سرمایهدارى انحصارى هستند (ر.ک
به :جهانیان ،0328 ،ص.)22-26

ادعای پایداریخواهی
باالخره ،برای نظامهای سرمایه داری رشد اقتصادی از اهمیت اول برخوردار است و چون
ناپایداری زیستمحیطی برای تداوم رشد مشکل ایجاد میکند به آن توجهی حداقلی
میکنند .در واقع ،محیط زیست و موجودات آن ابزارى هستند در کوشش جهت تداوم بین

نسلى رشد و درآمد ملى .آنچه که اهمیت دارد ایجاد امکانات تداوم در رشد اقتصادى
است .با توجه به اینکه نظام سرمایهداری احتمال میدهد که تا نیمقرن آینده تأثیر
آلودگیهای زیستمحیطی در کشورهای توسعهیافته بهیور نسبی اندک باشد ،از تأثیر
آلودگىها در سطح جهانى غفلت مىکند .الرنس سامرز اقتصاددان بانک جهانى با این بینش
است که مىگوید:
بهترین سیاست آن است که منایق زندگى مردم فقیر را آلوده سازیم ،زیارا در ایان ناواحى
دستمزدها پایینتر هستند؛ بنابراین هزینههاى ناشى از مرگ و بیماارى کمتار خواهناد باود.
عالوه براین ،کشورهاى آفریقایى آلودگى پایینى دارند ،زیرا هواى تمیزى دارند که ضایعات
را جذب نمىکند (گیر ،0321 ،ص.)033

بهیور مثال ،در قضیه «پیمان کیوتو» و «پیمان پاریس» که مربوط به سرنوشت تمامی
بشر است ،ایاالت متحده آمریکا برای حفظ رشد اقتصادی خود پایداری اقتصاد جهان را
متزلزل ساخت .ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا یادآور شد« :ما ا آمریکاییها ا بدون توافقنامه
داشت؛

ولی

ما

تجارت

و

بیزینسمان

را

از

کار

نمیاندازیم»

( .)http://www.tabnak.ir/fa/news/699919بدین ترتیب ،آنچه اولویت اساسی در
نظامهای سرمایهداری دارد رشد اقتصادی ،بازده اقتصادی و کارایی است و اهداف دیگر
نقش ابزاری را دارند که تا وقتی سازگار با هدف اساسی هستند قابل پذیرشاند.

ادعای انحصار بهینهبودن الگوهای تولید و مصرف کشورهای توسعهیافته
فرض مردود «دستورکار  »8131درباره بهینهبودن الگوهای تولید و مصرف کشورهای
توسعه یافته با این ادعای تلویحی نیز همراه است که این الگوها تنها راه نجات برای
پایداری جهان هستند .این ادعا نیز مردود است؛ اوالً ،این ادعای تکراری اقتصاد ارتدوکس
نئوکالسیکی است که الگوی واحدی برای تمامی کشورها صادر کرده و توجه به فرهنگ و
نهادها و سازوکارهای بومی ندارند؛ این در حالی است که اقتصادهای هترودوکس،
الگوهای گوناگونی را معرفی میکنند؛ ثانیاً ،اقتصاد اسالمی الگوهای خاصی در تولید و
مصرف دارد که در جای خود معرفی شده است؛ ثالثاً ،الگوی اسالمی ایرانی تولید و
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مصرف که مبتنی بر اقتصاد اسالمی است از پذیرش الگوهای تولید عمدتاً سرمایهبر و
تراوشی و الگوهای مصرف مبتنی بر مصرفگرایی غربی شدیداً اجتناب دارد.

*

ادعای کمک مؤثر از سوی کشورهای توسعهیافته برای انتقال فناوری
اگر فرض کنیم که کشورهای توسعهیافته در یول حدود هفتاد سال گذشته در مورد انتقال
فناوری گزینشی و ایدئولوژیک برخورد نکردهاند و آنچه برای پیشرفت نسبی کشورهای
درحالتوسعه الزم بود انجام دادهاند ،حداقل این فرض در مورد جمهوری اسالمی ایران
صحت ندارد و مردم ایران از این منظر نهتنها از امکاناتی برخوردار نشدند؛ بلکه با
محدودیتها و حتی تحریمهای به اصطالح فلجکننده به خایر دستیابی خودجوش به
فناوریهای پیشرفتهای چون فناوری هستهای مواجه شدهاند.
اما فرض فوب برای دیگر کشورهای درحالتوسعه نیز به دالیل ذیل صحت ندارد:
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 .1گذشته چراغ راه آینده است
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انتقال فناوریهای کشاورزی و صنعتی عمدتاً گزینشی ،ایدئولوژیک ،دوگانهساز و ناعادالنه
بوده است (ر.ک :استاوریانوس ،0318 ،صص 201و  .)281کشورهای توسعهیافته چه در زمینه
سرمایهگذاری و چه در زمینه کمکهای اقتصادی و فنی با استفاده از ابزار شرکتهای
چندملیتی عمدتاً محیط زیست کشورهای درحالتوسعه را آلودهتر میسازند .این شرکتها
با توجه به استاندارد باالی زیستمحیطی کشورهای خود دچار محدودیت هستند؛ ازاینرو
فناوریهای با استاندارد پایین زیستمحیطی را به کشورهای جهان سوم منتقل کرده و
باعث آلودگی محیط زیست آنها میشوند ا بهیور مثال فاجعه کارخانه شیمیایی یونیون
کارباید در بوپال هند ا (ر.ک :حافظنیا ،0361 ،ص.)00

* .برای توضیح الگوی تولید سرمایه بر و تراوشی به فصل چهارم کتاب «اهداف توسعه با نگرش سیستمی»
و همچنین برای توضیح الگوی مصرف مبتنی بر مصرفگرایی غربی به مقاله «مصرف فراگیر و پایدار در
سایه آموزههای توسعه اسالمی» ،از تألیفات نگارنده مراجعه شود.

 .0اسناد مخالف ادعای فوق هستند
مطابق تحقیقی که درباره روند شکلگیری «سند اجالس ریو »81+انجام شده ،دیدگاه
اختصاصی ایاالت متحده از یکسو و دیدگاه مشترک کشورهای توسعهیافته نشانگر
جهتگیری آینده سند فوبالذکر و سیاسیبودن اینگونه اسناد میباشد.
الف) دیدگاه اختصاصی ایاالت متحده

 .0انتقال فناوری پایدار به کشورهای درحالتوسعه به صورت داویلبانه با توافق متقابل
یرفها باشد؛ این پیشنهاد ترفندی است برای وابستهکردن بیشتر و عدم احساس مسئولیت
در مقابل آلودهسازی صنعتی دیگر کشورهایی است که میخواهند مستقل باشند .البته ،در
این مسئله نامایندگان ساایر کشورهای صنعتی با ایاالت متحده همراهی نموده و با پیشنهاد
کشورهای غیر متعهد (گروه  )11و چین مبنی بر ذکر انتقال بدون قید و شرط فناوریها به
کشورهای درحالتوسعه ماخالفت نامودند.
 .8عدم اشاره به اصل «مسئولیتهای مشترک اما متفاوت» و اخاتصاص « 1.1درصاد
باینالمللی ،ضارورت فعالترشدن کشورهای درحالتوسعه با درآمد متوسط در اعطای
کمک مالی به کشورهای نیازمند ،محدودشادن اعاطای تاسهیالت مالی به کشورهای فقیر،
بسیار مقروض ،تأمین منابع مالی توسعه پایدار از یاریق مانابع داخلی و همکاری جنوب ا
جنوب ،ضرورت تقویت بخش خصوصی ،اهمیت تجارت و بهرهبرداری بهینه از کمکهای
رسمی توسعهای از دیاگر ماواضع اعالمشده دولت آمریکا در یول مذاکرات بود (ر.ک به:
امین منصور ،0310 ،ص.)060
ب) دیدگاه مشترک کشورهای توسعهیافته

کشورهای توسعهیافته برای اعمال فشار بر کشورهای درحالتوسعه از یریق سازمانهای
بینالمللی و چانهزنی و نفوذ بیشتر بر این کشورها معموالً در اسناد فوبالذکر ترجیعبندهای
ذیل را آورده تا مسیر «قبلهسازی» و «الگوسازی سرمایهساالرانه» را تداوم بخشند:
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 .0ضرورت حاکمیت قانون ،رعایت برابری جانسیتی و تاوانمندسازی زنان،
حکومتگری مطلوب در سطح ملی ،اشتغال سازنده و کار شرافتمندانه ،مردم محوری در
فعالیتها و لزوم دسترسی به ایالعات ،فعالترشدن باخش خاصوصی و جوامع مدنی.
 .8ضرورت رفع موانع و گسترش سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشورها با فراهم-
آمدن زماینههای قاانونی ،بسیج منابع مالی داخلی و هامچنین ماقابله با فساد مالی و اداری.
 .3مخالفت با ایجاد سازوکاری برای نظارت بر میزان کمکهای مالی و چگونگی انتقال
فناوری؛ ازاینرو بسیاری از آنها از تأکید قوی بر تعهدات ریو و پذیرفتن تعهد بیشتر در
زمینه فراهمآوردن وسایل اجرایی خودداری نمودند (همان ،ص.)066

جمعبندی و نتیجهگیری
در مقاله پیش رو مهمترین دغدغه بشر ،یعنی ،توسعه پایدار و سند «دگرگونساختن جهان
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ما :دستورکار  8131برای توسعه پایدار» بررسی شد .پایداری توسعه دیگر فقط به معنای
پایداری زیست محیطی نیست و ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و حتی امنیت داخلی ،صلح
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جهانی و همکاری بینالمللی نیز دارد« .دستورکار  »8131هرچند از یریق اهداف
هفدهگانه اش به این ابعاد گوناگون مفید به حال جوامع بشری پرداخته است؛ اما روشها و
ابزارهای سیاستی این دستورکار نشان میدهند که اهداف اعالمی با اهداف واقعی بسیار
متفاوتند .دو مبحث «قبلهسازی» و «الگوسازی» بهخوبی نشان داد که تداوم پروژه
«غربیسازی» و نقشه راه جهانیسازی و حاکمیت سرمایهساالری از اهداف واقعی این سند
میباشند.
«قبلهسازی» به معنای «رسیدن به توسعهیافتهها» از روح و محتوای مادیگرایانه ،از
روشها و ابزارهای سیاستی مرجعساز توسعهیافتهها و از شاخصهای مرجع معرفیشده در
این سند برای ارزیابی کشورها آشکار شده است .این «قبلهسازی» در تضاد با
استقاللخواهی ،روحیه کرامت و آزادگی کشورها و بهویژه در تضاد با اسالمخواهی ملتها
میباشد.
اما «الگوسازی توسعهیافتهها در زمینه تولید و مصرف پایدار» با مطالعه بند  ،82در اهداف
 2.0و « 08.0دستورکار  »8131روشن شده است .در این بند سه ادعا شده است .0 :ادعای

پایداری الگوهای تولید و مصرف کشورهای توسعهیافته؛  .8ادعای انحصار بهینهبودن
الگوهای تولید و مصرف کشورهای توسعهیافته؛  .3ادعای کمک مؤثر از سوی کشورهای
توسعهیافته برای انتقال فناوری .به نظر میرسد دالیل قانعکنندهای در بطالن این ادعاها ارائه
شد .بدین ترتیب ،مشکل اصلی «دستورکار  8131برای توسعه پایدار» در اهداف اعالمی خود
نیست؛ بلکه مشکل در «قبلهسازی» و «الگوسازی» نهفته است.
دولت جمهوری اسالمی ایران هرچند این سند را امضا کرده است؛ اما یبیعی است که
مجلس شورای اسالمی نمیتواند چنین سندی را به تصویب برساند؛ زیرا مردم و رهبری
نظام با چنین اسنادی که هژمونی نظام سرمایهداری جهانی را تثبیت میکند بهشدت
مخالفند .با وجود تالشهایی که برای پیریزی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت پس از
انقالب اسالمی و بهویژه ،در سالهای اخیر شده انصاف نیست با تبعیت از «دستورکار
 »8131تمامی این سرمایهها نادیده گرفته شود .اقتصاددانان و دانشمندان کشور میبایست با
تالش مضاعف و با استفاده از علوم و فناوریهای در دسترس ،الگوهای تولید و مصرف
در اقتصاد کشور فراهم کنند.

منابع و مآخذ
 .0استاوریانوس ،ال .اس؛ شکاف جهانی :سیر شکلگیری جهان سوم؛ ترجمه رضا فاضل؛
چ ،0تهران :نشر ثالث.0318 ،
 .8امین منصور ،جواد؛ «از ریو تا ریو به عالوه  ،81بررسی مذاکرات و نتایج کنفرانس
توسعه پایدار ملل متحد» ،سیاست خارجی؛ ش ،010تابستان.0310
 .3بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از استادان ،نخبگان و پژوهشگران
دانشگاهها.)http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=36930(0316/3/30،
 .0پورهاشمی ،سیدعباس؛ «مروری بر ظرفیتها و موانع تحقق اهداف توسعه پایدار :از
دستورکار  80تا دستورکار  ،»8131فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست؛ انتشار
آنالین از تاریخ  80مرداد .0316

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /نقدی بر دستور کار ... 2030

پایدار بومی و متناسب با فرهنگ اسالمی ایرانی را یراحی کرده و زمینه اجراییکردن آنها را

59

 .2جهانیان ،ناصر؛ اهداف توسعه با نگرش سیستمی؛ تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.0328 ،
 .6اااااااااا؛ چالش فقر و غنا در کشورهای سرمایهداری؛ چ ،0تهران :مؤسسه فرهنگی
دانش و اندیشه معاصر .0328 ،
 .1اااااااااا؛ «نقد الگوی توسعه انسانی و پیشنهاد راهبردهای اصالحی» ،اقتصاد اسالمی؛
ش ،06تابستان .0310
 .2حافظنیا ،محمدرضا؛ «رابطه نتایج استقراض و قدرت سیاسی و اقتصادی» ،پاسدار

اسالم؛ ش ،013خرداد و تیر .0361
 .1سریعالقلم ،محمود؛ «نظام بینالملل و ژئوپلتیک جدید خاورمیانه» ،پژوهشنامه علوم

سیاسی؛ س ،08ش ،0زمستان .0312
60

 .01سند سازمان ملل متحد؛ دگرگونساختن جهان ما :دستورکار  8131برای توسعه پایدار؛
ترجمه مهرناز پیروزنیک؛ تهران :انتشارات کمیسیون ملی یونسکو.0312 ،

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /ناصر جهانیان

 .00کاستلز ،مانوئل؛ عصر اطالعات ،اقتصاد ،جامعه و فرهنگ :ظهور جامعه شبکهاى؛ ترجمه
احد علیقلیان ،افشین خاکباز و حسن چاوشیان؛ تهران :یرح نو.0321 ،
 .08گیر ،آرن ای؛ پسامدرنیسم و بحران زیستمحیطی؛ ترجمه عرفان ثابتی؛ تهران :نشر
چشمه.0321 ،
 .03مستوفیفر ،فرزانه؛ «اهداف جدید توسعه پایدار؛ جایگزین اهداف توسعه هزاره» ،شنبه 82
مهر .)http://www.fa.odvv.org/blog-1389(0310
Daly, Herman E., Beyond Growth; The Economics of Sustainable

14.

Development; Boston: Beacon Press, 1996.

;Elliott, Jennifer A.; An Introduction to Sustainable Development

15.

London: Routledge, Taylor & Francis e-Library, 2006.

16.

Harris, Jonathan M.; A Survey of Sustainable Development: Social

and Economic Dimensions; edited by Jonathan M. Harris; Washington:

Island Press, 2001.
17.

OECD;

The

DAC

Guidelines;

Strategies

for

Sustainable

Development; Guidance for Development Co-operation .Paris: OECD

Publications Service, 2001.

... 2030  نقدی بر دستور کار/فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی

61

