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 2030ابعاد پنهان و محورهای سند 

 برای توسعه پایدار 2030. بررسی سند دستور کار ۱
 

 

 چکیده

 شده نوشته پیشین هایشکست تجربیات به توجه با که است توسعه اسناد هایآخرین نسخه از یکی 2030

 سال در مدنی جامعه و متحد ملل سازمان تخصصی نهادهای بلندپایه نمایندگان ،هادولت یرؤسا. است

 دستور این که کردند، تصویب را 2030 پایدار توسعه کار دستور متحد، ملل عمومی مجمع در 2015

 است. کشور در اجرایی رویه یک و رسمی سند سه این سند شامل .شد هزاره توسعه اهداف جایگزین

 1394ماه و سند دوم نیز در آبان 1394یعنی شهریورماه  2015در سپتامبر  2030اگرچه سند اول 

در کشور است نیز در  2030به تصویب رسیده و سند سوم که چارچوب اجرایی اقدام ملی برای اجرای 

شکل قانونی و رسمی پیدا کرده است و حتی  2030به تصویب رسیده و اقدامات اجرایی  1395آذرماه 

ماه در شهریور 2030 برای اجرای سند از طریق ایجاد ساختار ملی اجرایی جمهوررئیسنامه معاون اول 

ازسوی باالترین مقام  2030ابالغ شده است، با این حال نخستین اعتراض رسمی به اجرای سند  1395

انجام شده است. درواقع تا این تاریخ  1396 ماهاردیبهشت 17سیاسی کشور و رهبری نظام در تاریخ 

 ثبت نشده است. 2030به اجرای  گونه اعتراض علنی و آشکاررسمی هیچمسئوالن ازسوی مقامات و 

برای المللی بینی هاتوسعه و آخرین تالش سازمانالمللی بینعنوان آخرین سند به 2030سند 

پیگیری الگوهای توسعه در کشورهای در حال توسعه دارای اهداف، محورها و حتی محتوا و مضمونی 

 ظاهر با هدف کمک به این کشورها و دستگیری و حمایت از آنها تهیه شده است. است که به

دهد که نتیجه اجرایی شدن این سند وابستگی هرچه ی پنهان سند نشان میهابا این حال جنبه

کشورهای در حال توسعه، از دست رفتن استقالل اقتصادی، سیاسی و علمی و فرهنگی بدون  بیشتر

 اهداف وعده داده شده است. تحقق عینی و ملموس 

و  2030یی که با هدف تبیین سند هاعنوان نخستین گزارش از مجموعه گزارشاین گزارش به

ی هالفهؤبررسی وضعیت اجرایی آن در کشور تهیه شده است با محوریت سند اول ضمن تمرکز بر ابعاد و م

 مورد بررسی قرار داده است.ی پنهان و پیامدهای ناخواسته اجرای آن را هامختلف سند، جنبه
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 مقدمه

 به 2015 سال در که اول سند. است کشور در اجرایی رویه یک و رسمی سند سه شامل 2030 سند

 توسعه برای 2030 کار دستور: ما جهان ساختن دگرگون» نام با رسید ملل سازمان عمومی مجمع تصویب

 و اصلـی هـدف 17 شـامل شـده، هـزاره توسـعه اهـداف جایگزیـن کـه کار دسـتور ایـن. است «پایدار

 نقشـه است آن مدعی 2030 سند آنچه براساس و اسـت شده تنظیم صفحه 68 در که ویـژه هـدف 169

 .کندمی ترســیم آینــده ســال پانـزده بـرای پایـدار توسـعه زمینـه در را المللیبین جامعه راه

گانه سند اول یعنی هدف چهارم در حوزه آموزش با اهداف هفدهسند دوم سندی است درباره یکی از 

صفحه  34ن کره جنوبی در ئبیانیه اینچو«. و چارچوب عمل برای اجرای هدف چهارم نئبیانیه اینچو»نام 

 هدف جزئی هفت و کلیهدف سه یونسکو تهیه شده است،  EFAبند که توسط کمیته راهبری  109و 

و ابزار اجرایی سند اول را در قالب یا چارچوب عمل برای کشورهای مختلف توضیح داده و جزئیات  دارد

ئن ورا همراه با سازوکارهایی اجرایی به کشورها توصیه کرده است. درواقع بیانیه اینچ هااجرایی شدن آن

 کرده است.مشخص  یئاهداف کلی و جز را ذیل هریک از این هاو رئوس اصلی کار دولت هاسرنخ

است که  2030سند جمهوری اسالمی برای اجرایی شدن « چارچوب اقدام ملی»سند سوم با نام 

خصوص آموزش و پرورش و ی مختلف بههاوزارتخانهدر کمیسیون ملی یونسکو در ایران با همکاری 

 تحقیقات و فناوری در دو ویرایش تهیه شده است.  ٬وزارت علوم

ی آموزش و پرورش، هاوزارتخانهیی از هامجموعه اقداماتی است که در بخشنیز  2030رویه اجرایی 

ی، سازمان محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات جمهورریاستبهداشت و درمان، معاونت زنان و خانواده 

و فناوری قبل از مخالفت رهبر انقالب با اجرایی شدن این سند، اجرایی شده یا مقدمات اجرایی شدن 

ها و اعالم رسمی رغم مخالفتی اجرایی آنها تدوین شده است. بخشی از اقدامات نیز علیهاو بسته هاآن

 در کشور همچنان با عناوین مختلف ادامه یافته است. 2030پایان اجرایی شدن 

به تصویب رسیده و سند دوم  1394ماه یعنی شهریور 2015در سپتامبر  2030اگرچه سند اول 

 2030به تصویب رسیده و سند سوم که چارچوب اجرایی اقدام ملی برای اجرای  1394اه منیز در آبان

شکل قانونی و رسمی  2030به تصویب رسیده و اقدامات اجرایی  1395در کشور است نیز در آذرماه 

برای اجرای سند از طریق ایجاد ساختار ملی اجرایی  جمهوررئیسپیدا کرده است و حتی نامه معاون اول 

 2030ابالغ شده است، با این حال نخستین اعتراض رسمی به اجرای سند  1395ماه در شهریور 2030

انجام شده است.  1396 ماهاردیبهشت 17ازسوی باالترین مقام سیاسی کشور و رهبری نظام در تاریخ 

 2030اجرای  گونه اعتراض علنی و آشکار بهوالن رسمی هیچئدرواقع تا این تاریخ ازسوی مقامات و مس

 می فرمایند: 2030ثبت نشده است. رهبر انقالب در این تاریخ درخصوص سند 

ها، سازمان ملل و یونسکو و این حرف 2030دیگر هم من اینجا عرض بکنم: این سند  یک مسئله»
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به  بشود. هابدهد و تسلیم این هااش را زیر بار اینچیزهایی نیست که جمهوری اسالمی بتواند شانه هااین

ـ  های بزرگ دنیا استکه قطعاً تحت نفوذ قدرتـ  ایالمللیاصطالح بینبه چه مناسبت یک مجموعه

های مختلف، با های گوناگون، با تمدّناین حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملّت

کنید؟ اصل کار، غلط جوری عمل سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید این

توانید مخالفت بکنید، حدّاقلّش این است که بِایستید بگویید چنانچه با اصل کار شما نمی است. اگر

دانیم باید در می ما داریم، باالدستی سندهای ما دارد، ربطوخطّ دارد،جمهوری اسالمی خودش مشی 

احتیاج به این سند وجود ندارد. اینکه ما کار کنیم؛ های آموزش، پرورش، اخالق، سبک زندگی چهزمینه

لقاً سروصدا اجرائی کردن، نخیر، این اصالً مطبرویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی

مند های مسئول. بنده از شورای عالی انقالب فرهنگی هم گلهایم به دستگاهمجاز نیست؛ ما اعالم هم کرده

کار تا اینجا پیش بیاید که ناچار بشویم ما دادند این کردند، نباید اجازه میهستم؛ آنها باید مراقبت می

جلوی آن را بگیریم و ما وارد قضیّه بشویم. اینجا جمهوری اسالمی است؛ اینجا، مبنا اسالم است، مبنا 

ور اِعمال جقرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این

جور شوند امّا ]اینکه[ اینکنند و از طُرق مختلف وارد مینفوذ کند. البتّه متأسّفانه اِعمال نفوذ دارند می

، ما «جوری بکنیدجوری بکنید، اینتا پانزده سال دیگر باید شما این»طور رسمی سند به ما بدهند که به

 (1396، دیدار معلمان و فرهنگیانبیانات در ). «ندارد این کار اهم بگوییم بله، معن

رهبر انقالب بار دیگر نسبت به  ،در دیدار با دانشجویان 1396ماه خرداد 17بعد در تاریخ ماه  یک

هم که من « استقالل»سئله م» دهندهشدار می 2030له استقالل کشور و نقض آن توسط سند ئمس

از همین قبیل است؛ این ـ  2030سند  یّهاین قضـ  2030 گفتم، خیلی مهم است. حاال همین مسئله

ایم ایم یا گفتهگویند آقا، مثالً فرض کنیم ما تحفّظ دادهآیند میها میاستقالل است. حاال بعضی مسئله

چیز واضح بیّنی هم که چیزش را قبول نداریم؛ نه، بحث سر اینها نیست. فرض کنیم در این سند، هیچفالن

کنند ما گزارش درست که البتّه وجود دارد؛ آنهایی که خیال میـ  د نداشته باشدمخالف با اسالم باشد وجو

حرف من این است که نظام آموزشی کشور نباید  ـ های درستی استهای ما گزارشایم؛ نه، گزارشنگرفته

گویید این مثالً فرض کنید خالف اسالم ندارد؛ بیرون کشور نوشته بشود؛ حرف من این است. شما می

داشته باشد یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسالمی است، اینجا یک ملّت بزرگند. نظام 

 جا بنشینند بنویسند؟ چرا؟ این همان مسئلهآموزشی ما را چهار نفر در یونسکو یا سازمان ملل یا فالن

 (1396، ی از دانشجویانبیانات در دیدار جمع) .«استقالل است. استقالل ابعادش تا اینجاها است

 هاوهشگران دانشگاهپژدیدار جمعی از استادان، نخبگان و روز بعد ایشان بار دیگر و این بار در چهارده 

تبیین؛ یکی از  سئلهم» .کنندمیو ابعاد و پیامدهای خطرناک آن را یادآوری  2030 مسئلهضرروت تبیین 

پرورش  و آموزش 2030چیزی راجع به این سند یکما  ...تبیین است کارهای اساتید، مسئله

، ...مهمّی است؛  های گوناگونی هم اطرافش زده شد. این مسئله، خیلی مسئلهگفتیم، خب حرف
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است که یک بخش آن همین  ـ پایدار سند توسعهـ  این جزئی از یک سند باالدستیِ سازمان ملل

که ـ  پایدار قع آنچه اینها در این سند توسعهپرورش است. دروا و مربوط به آموزش 2030سند 

اندرکار هستند، این است و دست کنندمیطرّاحی دارند  ـ ]در آن[ هست 2030ازجمله این سند 

. این را چه کسی کنندمیدنیا دارند جعل  فکری و فرهنگی و عملی برای همه که یک منظومه

؛ یونسکو اینجا یک وسیله است، یک ویترین هایی پشت سازمان ملل وجود داردکند؟ دستمی

ها یک منظومه تولید ملّت چیز کشورهای دنیا و همهاند، دارند برای همههایی نشستهاست؛ دست

ای که شامل فکر است، شامل فرهنگ است، شامل عمل است و این را دارند ارائه ؛ منظومهکنندمی

پرورش است  و کنند. یک بخش آن هم بخش آموزش ها باید همه برطبق این، عملدهند و ملّتمی

است. خب این غلط است؛ این غلط است؛ اصالً این معیوب است؛ این حرکت،  2030که همین سند 

پایدار را فراهم  حرکت معیوبی است. چرا؟ چه کسانی هستند اینهایی که دارند سند توسعه

هایشان، درباره ها، درباره سنّتملّت هکشورها، دربار ؟ چه حقّی دارند که دربارهکنندمی

است. « باید»اینها هم  جوری کنید؛ همهجوری کنید، باید آنعقایدشان، اظهارنظر کنند که باید این

نگری است؛ نخیر، درواقع، همه اینها الزام است، و هرکدام گویند الزام نیست، این سطحیاینکه می

در فالن جدول، »که حساب خواهد آمد منفی به عنوان یک نقطهبهاز اینها که تحقّق پیدا نکند، بعد 

جوری است؛ درواقع اینها این همه«! شودگیرید؛ فالن امتیاز از شما سلب میتهِ جدول قرار می

نباشد. چه لزومی دارد؟ خب ما از چند سال قبل از « باید»است، ولو در ظاهرش « باید»اینها  همه

توسعه را هم عمداً به کار نبردم.  ؛ بنده کلمه«اسالمی پیشرفت ـ وی ایرانیالگ»این آمدیم گفتیم 

دانند؛ بنده عمداً گفتم آقایانی که مسئول این کار هستند و از آن وقت ما با اینها ارتباط داریم، می

 غربی است؛ یک مفهوم غربی دارد؛ توسعه یک کلمه برم، چون کلمهتوسعه را من به کار نمی کلمه

اسالمی. خب این الگو را بگردیم پیدا  ـ برم؛ الگوی پیشرفت ایرانیپیشرفت را به کار می من کلمه

پایدار  صورت همین سند توسعههای غربی الگو بدهند بهکنیم! چرا باید برای پیشرفت ما، دست

 .«ر اساتید استها است، کاو امثال اینها؟ اینها کار کیست؟ کار شماها است، کار دانشگاه 2030یا 

 (۱396، هادر دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه)بیانات 

تا این حد موجب هشدار و مطالبه ماه  دوشاید کمتر موردی باشد که در فاصله زمانی کمتر از 

پس از سال  2030اجرای سند درخصوص رهبری درخصوص موضوعی شده باشد. هشدارهای ایشان 

آموزش و پرورش تکرار شده و  مسئوالنی دیگر نیز هر بار در دیدار با معلمان و هادر سال 1396

اند. این موارد و خطرات آن هشدار داده 2030نسبت به اجرایی شدن سند  1396بار از سال  6درمجموع 



 
 ___________________________________________________________  5 

 11ا معلمان در بیانات در دیدار ب 1 ،1397 ماهاردیبهشت 19شامل بیانات در دیدار با معلمان در تاریخ 

آموزش و  مسئوالنو آخرین بار در بیانات خود در ارتباط تصویری با معلمان و  13982 ماهاردیبهشت

اجرای درخصوص و تذکراتی که  هامحور سخنان ایشان و هشدار 1399.3 ماهشهریور 11پرورش در تاریخ 

 توان به شکل زیر نشان داد:اند را میداشته 2030سند 

 

 

  

                                                           
( بنده رسماً علناً قاطعاً ۸) است. سال گذشته ۲۰۳۰سند انحرافی  در این بخش از عرایض من، مسئله و آخرین مسئله. » 1

ام در منع کردم از اینکه این کار انجام بگیرد؛ مسئولین آموزش و پرورش استقبال کردند، دنبال کردند؛ منتها بنده شنیده
کشور در  ترین مسئلهکند؛ این معنایش این است که اختیار مهمد تحقّق پیدا میدار ۲۰۳۰های مختلفی، اجزای سند بخش

که اگر  ـ که در آن البتّه مسائل انحرافی وجود دارد که تردیدی در آن نیست- ۲۰۳۰دست دیگران باشد. غیر از این محتوای 
این سابقه، با این نظام مقتدر و عزیز  آن هم درست بود، معنا نداشت که یک کشوری مثل ایران، با این فرهنگ، با همه

اند و با اغراض و پرورشی خود را و سند آموزش خود و پرورش خود را از دیگرانی که نشستههای آموزش اسالمی، برنامه
 دارد.یک چیزی تهیّه کردند، از آنها بگیرد؛ چنین چیزی معنی ن ـ حاال یا اغراض سیاسی یا اغراض گوناگون فاسد دیگرـ  گوناگون

 !را نپذیرید؛ بهترش این است ۲۰۳۰( خدا خیرتان بدهد؛ خب راهش این است که هم نمیرید، هم ۹)
. عزیزان من! درست توّجه کنید؛ مخصوصاً مسئولین عزیز و محترمی که تشریف دارند، توّجه کنند. اینجا است که اهّمیّت  ۲

که فصل مهّمی مربوط به آموزش و پرورش دارد، این  ۲۰۳۰سند شود. لُّب کالم و جان کالم در این معلوم می ۲۰۳۰سند 
حیات را براساس مبانی غربی به کودک بیاموزد؛ این آن لُّب کالم در  است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه

تان، در کالس درستان همند به آیندمند به کشورتان، عالقهاست. یعنی چه؟ یعنی جنابعالی، انسان متدیّن و عالقه ۲۰۳۰سند 
کنند، آشکار و غیرآشکار سعی این قدر اصرار دارند و کار می ۲۰۳۰( این که روی سند ۲) سرباز برای غرب درست کنید.

ها و نکات کنند این را تحکیم کنند بر مناسبات کشورها ازجمله کشور ما، این معنایش این است؛ چون دستورات و توصیهمی
سند برای آموزش و پرورش این است که آموزش و پرورش باید جوری مناسبات فکری شاگردان را تنظیم اصلی موجود در این 

ربی باشد. همین که عرض کردم؛ شان، مفهوم حیات در نظرشان، طبق تفکّر غشان، اساس زندگیزندگی کند که فلسفه
ی زدهی ادکلنزدههای کراواتاین وحشی بقیّهشما اینجا بنشینید سرباز درست کنید برای انگلیس و فرانسه و آمریکا و 

کنند بدون اینکه خم به ابرو کشند بدون اینکه خم به ابرو بیاورند، به آدمکش کمک میهایی که آدم میظاهرساز؛ همین
کار ن چه دانند که در یمگویند ما به پولش احتیاج داریم؛ میکنید؟ میگویند آقا چرا شما به سعودی کمک میبیاورند؛ می

کنند. اینها بنشینند آنجا، ما برای اینها در ایران و در کشورهای آسیا و غرب آسیا و کند، در عین حال کمکش میدارد می
 .این است ۲۰۳۰]سند[  کشورهای اسالمی و مانند اینها، سرباز و پشتیبان و رعیّت تربیت کنیم؛

عالَم به فکرند و اصرار  قدر طواغیت عالَم و فراعنهت که فکر کنیم چرا این ای که من بخواهم عرض بکنم این اسپایانی نکته . ۳
دارند که در آموزش و پرورش کشورها نفوذ پیدا کنند؛ روی این یک قدری باید تأّمل کرد. ]این نفوذ[ گاهی اوقات با سروصدا 

معنای نفوذ فرهنگ و سبک زندگی است که سروصدایش دنیا را گرفت که برای همه هم هست. این به ۲۰۳۰مثل سند 
کشورهای دنیا است. چرا؟ به چه دلیل؟ چرا باید یک کشوری مثل کشور ما با این فرهنگ  غربی و اهداف غربی در همه

درخشان ایرانی تحت تأثیر تعلیمات کسانی که تمّدنشان و  دار و عمیق و فرهنگ الهی و ایمانی، فرهنگ برجستهریشه
 اجتماعی غرب در خود غرب  ِخورده است ]قرار بگیرد؟[ امروز فلسفهید و مادّی و غلط و شکستفرهنگشان یک چیز جد

یعنی ـ  ( در آمریکا از هالیوود تا پنتاگون۸) خورده است؛ خب ببینید چه خبر است! آن روز من راجع به آمریکا گفتم.شکست
؛ هم آنجا، هم آنجا، هم بین اینها. چرا بایستی فرهنگ یک همه جا فساد هست ـ هالیوود و پنتاگون را در نظر بگیرید فاصله

کشوری مثل کشور اسالمی ایران و یا کشورهای اسالمی و شاید بعضی کشورهای دیگر در دنیا تحت تأثیر یک سندی قرار 
توّجه داشته باشید که اند؟ بنابراین به این ها، این کشورها، جوامع فاسد و غلط آن را تنظیم کردههای این تمّدنبگیرد که آدم

نظامی  وسیلهخاطر این است که اینها کارهایی را که بهخاطر تأثیر آموزش و پرورش است؛ بهنفوذ آنها و اصرارشان بر نفوذ به
عمومی مثل  توانند انجام بدهند؛ یک جایی و در یک مواردی با یک وسیلهتوانند انجام بدهند، به این وسیله میآسانی نمیبه

کنار بعضی از اجزای این سند ام گوشه؛ که متأّسفانه در کشور ما هم به آن توّجه شد، االن هم شنیده۲۰۳۰ن سند همی
کنم آقای وزیر و این را خواهش میـ شود شود و دنبال میهای ناباب یا غافل دارد اجرا میبعضی آدم وسیلهطور به همین

سروصدا و بدون آموزش و پرورشِ بعضی از کشورهای منطقه که ما خبر داریم بینفوذ در  چه مثل  ـ طور جد دنبال کنندبه
کنند از بین مجموعه و دهند،[ افرادی را جدا میها را ]تغییر میهای درسی را، وضع معلّمین را، آموزشهیاهو دارند کتاب

خواهند نفوذ پیدا کنند. ش و پرورش میگردانند. در آموزکنند برمیبرند در کشورهای خودشان یک چند صباح تربیت میمی
 نفوذ دشمن همه پیدا کنند، همه ]حّساسیّت[  ِاین به نظر من خیلی مهم است. الزم است که یک حّساسیّتی در زمینه

ودش خواهد مقاصد خداشته باشند و مراقب باشند. او اصرار دارد به نفوذ؛ شما باید بدانید او چرا اصرار دارد. او با این نفوذ می
خواهد یک هایی درست کند که مثل او فکر کنند؛ بنابراین فرض کنید او که میرا، اهداف پلید خودش را عملیّاتی کند و آدم

راحتی هفکر بودند، این غارت بکشوری را غارت کند، وقتی در داخل کشور کسانی بودند که با این غارت موافق بودند، با او هم
 .هرحال بایستی به این معنا توّجه کردبه گیرد. و و آسانی انجام می
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دارد و چرا حوزه آموزش در آن تا این حد اهمیت  ییهامؤلفهچیست و چه ابعاد و  2030اما سند 

ی تاریخی و سیر تحول تاریخی اسناد توسعه در جهان هانیازمند شناخت ریشه 2030؟ شناخت دارد

و در  شودی مختلف این سند بررسی میهااست. در این گزارش با تمرکز بر سند اول ابعاد و جنبه

 های بعدی اسناد دیگر مرتبط با سند اول بررسی خواهد شد.گزارش

 

 و سیر تحول تاریخی اسناد توسعه 2030تاریخچه 

خیالی فیلسوفان بینی و خوشگیری آن و خوشبه آغاز دوره تجدد و شکل 2030بدون شک پیشینه دور 

شمولی غیرارادی تجدد بر فراگیری و جهاندرخصوص شناسان نخستین عصر روشنگری و جامعه

اولیه همراه و همگام با روشنگری بر این باور بودند که تجدد  شناسانجامعهگردد. بیشتر فیلسوفان و می

نقاط جهان را در دارای نیروی غیر قابل مقاومت است و در اندک زمانی تمام مرزهای کشورها در اقصی

ل وسوسه مدرنیته و جهان مدرن نخواهد بود. حتی آن کس را یارای مقاومت در مقابخواهد نوردید. هیچ

بر این  کردندمیی تاریک و بحرانی جهان مدرن مخالف بودند و با آن مبارزه هااندیشمندانی که با سویه

ناپذیر پیشرفت و توقف»عقالنی  شاخصه»باور بودند که نیروی تجدد غیرقابل بازگشت است. درنتیجه 

 (1392 ،)آشتیانی «سه ویژگی اساسی مدرنیته و مدرنیسم است« رگشت بودن آنبودن تاریخ و غیرقابل ب

ریزی بود. از این بدون برنامه اصوالًدر مقطع ابتدایی و در کشورهای غربی، شکل خاصی داشته و تجدد »

صورت خودجوش و بدون وجود هدایتگر خاصی به حیث این کشورها برخالف کشورهای جهان سوم، به

آن طرح  پردازیتوسعه و نظریه قرن بیستم به بعد، مسئله 50تا  40از حدود دهه  ...رفتندمیپیش 

رفته مشخص گردید که بخشی از جهان به سمت مقرر و موردنظر غرب رفته گردید. اما در همان دهه،

نقض حاکمیت  
ملی و استقالل 

فرهنگی

تعلیم سبک 
زندگی غربی

نفوذ خزنده و 
پنهان

عملیاتی کردن 
اهداف پلید خود

تربیت سرباز 
برای غرب در 

مدارس
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رهنگ خود ها و فکند. در صورتی که فرض بر آن بود که جهان سوم، سنتتاریخی، حرکت نمی لحاظبه

خود بگیرد، اما را رها نموده و به سمت مورد نظر غرب برود و ساختارهای اجتماعی شبیه به غرب را به

رسد که بعد از آن هم این اتفاق بیفتد. لذا در این مقطع از تاریخ نظر نمیدر عمل آن اتفاق نیفتاد و به

گرفتند که  نتیجه ین متفکرین غربیبنابرا های غربی مشخص گردید.بود که نادرستی و اشکال تئوری

باید به جهان سوم برای طی این مسیر تاریخی کمک نمود. چراکه اگر تحوالت تاریخی این کشورها را 

کردند، نیاز به زمان زیادی برای طی این مسیر بود و یا شان احاله میبه فرایندهای طبیعی درون جامعه

اق نیفتد. لذا با تجدیدنظر در نگاه تاریخی و وارد نمودن عنصر وجود موانعی این اتف دلیلبهممکن بود 

خود، مسیر این کشورها را به سمت  گرایی به این نتیجه رسیدند که از طریق مداخالت آگاهانهاراده

دهی نمایند. در این زمان برای اولین بار، مفهوم توسعه و وضعیت مطلوب تاریخی مورد نظر خود، جهت

البته تا قبل از آن، بخشی  جمهور آمریکا ابداع گردید.وسیله ترومن رئیسمانده، بهقبمفهوم کشورهای ع

داد. اما از این کشورهای تحت استعمار را انجام می اقتصاد استعماری، کار اداره عنوانبهاقتصاد  از حوزه

قالل پیدا مقطع که در آن، کشورهای جهان سوم نیز از لحاظ سیاسی، حداقل به شکل صوری است

 (1390 ،)کچویان .«آیدهای توسعه پیش میریزیمرور برنامهکردند، بحث توسعه و بهمی

چنین دیدگاهی و با محوریت ایاالت متحده دو طرح در جهان اجرایی شد. نخستین آن  تأثیرتحت 

 آمریکا متحده ایاالت خارجی ی سیاستهاپروژه ترینموفق یکی از عنوانبه طرح این. طرح مارشال بود

 در مارشال طرح .شد مطرح جنگ از دیدهصدمه کشورهای به کمک با عنوان دوم جهانی جنگ از پس

 عدالت، و کارایی افزایش :مانند اهدافی و گردیده طرح اقتصادی ـ سیاسی ییهاانگیزه با 1960 دهه

. پیوستند مارشال طرح متعددی به کشورهای دهه این در داشت، خود در را بشر حقوق ،زداییفقر

 .دش بدل ماندگیعقب و فقر گسترش و سوم جهان کشورهای استثمار جهت ابزاری به طرح درنهایت

 سیاست مبنای 1948 سال در ترومن، آمریکا، جمهوررئیس. شد مشهور ترومن چهار اصل به دوم طرح

 : از بود عبارت که کرد بیان مهم اصل چهار در شود، دنبال متوالی دهه سه در بود قرار که را خود خارجی

  اروپا حیات تجدید برنامه و ملل جامعه از حمایتـ 

 نیافته توسعه کشورهای به دفاعی و نظامی یهاکمکـ 

 نیافتهتوسعه کشورهای پیشرفته و صنعتی رشد برای برنامه اجرایـ 

  نیافتهتوسعه کشورهای علمی رشد برای برنامه اجرای ـ 

خود گرفت. هدف اعالم شده این ی متفاوتی بههادر کشورهای مختلف صورتاصل چهار ترومن 

 برنامه در ایران عبارت بود از:

 زندگی هاروستا در که مردمی تولیدی و اقتصادی یهافعالیت ازدیاد طریق از زندگی وضع بهبود ـ 

 کردندمی

 : شد تعریف ییهافعالیت هدف این به رسیدن برای 
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  (... معلمان و آموزاندانش سطوح در آموزش زمینه )در فرهنگی یهافعالیت ـ

 (...ان وپزشک آموزش و عمومی بهداشت به )کمک بهداشتی یهافعالیت ـ

 ن عمرا و کشاورزی یهافعالیت ـ  

با این حال اهداف واقعی اجرای اصل چهار ترومن در ایران نه تنها به اهداف اعالم شده ارتباطی 

 کننده منافع ایاالت متحده بود. این اهداف عبارت بودند از:مینأصورت مستقیم تبلکه به ،نداشت

  ایران در کمونیسم نفوذ از جلوگیری ـ

 آمریکایی محصوالت برای مطمئن بازاری مینأت ـ

 ن ایرا راهبردی موقعیت و نفتی منافع از استفاده ـ

 وجود جهان در غرب گسترش و بسط مختلف مراحل در پردازینظریه از مختلفی اشکال» بنابراین

 مفهوم توسعه اصوالً و بوده استعمار نظریه صورتبه نظریات ،18 قرن در و اول مرحله در. است داشته

 غربی متفکرین تصور زمان آن در. بود مطرح دیگر کشورهای اقتصادی اداره تنها آن در و داشت اقتصادی

 هایمرحله در اما. آنهاست نمودن انسان و وحشی اقوام به تمدن انتقال غرب تاریخی مأموریت که بود آن

 شکل یک توسعه، هاینظریه درواقع...  گشت مطرح توسعه هاینظریه سپس و امپریالیسم نظریه آن، از بعد

 در وتصرفیدخل اول، مرحله در. داشت وجود آن انجام قصد قبلی مراحل در که دادمی اقداماتی به انسانی

 از ایشان خام مواد و هاثروت نظامی، فرمانداری یک تعیین با تنها و شدنمی انجام سوم جهان کشورهای

 هایپیچیدگی عرصه در ورود به نیاز درنتیجه. یافتمی انتقال غربی کشورهای به تجاری خط یک طریق

 نیاز جهان، بر غرب سلطه منظوربه توسعه پردازینظریه مرحله در ولی. نبود کشورها آن اجتماعی زندگی

 چراکه. آیدمی وجودبه غربی اقتصادهای و کشورها این میان تریپیچیده ساختاری پیوندهای برقراری به

. رفت بین از نظامی قدرت طریق از کشورها این کنترل و اداره امکان طلبانه،استقالل مبارزات بروز دلیلبه

 (1392 ،کچویان) .«آمد وجودبه توسعه، هاینظریه همچون جدیدی، سازوکار ابداع به نیاز لذا

فرایند توسعه از »پردازی توسعه شکل گرفت. ی مختلفی از نظریههااین تحوالت دوره درنتیجه

در  .. .رغم عدم موفقیت دنبال گشتپردازی توسعه به بعد، چند مقطع را طی نمود و علیمرحله نظریه

با گردید. در این مقطع توسعه اقتصادی، توسعه با مفهوم رشد تلقی می مرحلهمقطع اول و یا به تعبیری 

این کشورها گشت.  برنامهزای توسعه وارد الگوگیری دقیق از کشورهای غربی و اقتصادشان، الگوهای برون

ودن صنعت و سرمایه به توسعه کمک نموده توان از طریق وارد نمچراکه در ابتدا تصور بر این بود که می

ها بر این در مقطع دوم، تصور نظریه آنها پدید آورد. ماندهو از این طریق تحرکی در حالت راکد و عقب

 مکمل مطرح گردد. لذا دهه عنوانبهسیاسی نیز  توسعهبایست متناسب با توسعه اقتصادی، بود که می

اقتصادی بود. چراکه هدف اصلی در مقطع اول آن بود که  توسعهراه با سیاسی هم توسعه، دهه 60

نحوی در ساختارهای اقتصاد غربی ادغام نمایند که آنها نتوانند ساختارهای موجود در این کشورها را به

 دلیلبهغربی خارج نشوند. همچنین  سلطهاستقالل یافته و روی پای خود بایستند و بدین ترتیب از مدار 
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در کل دنیا، در آن مقطع هدف آن  60-50 دهههای مارکسیستی در انقالب گیری یک مجموعهشکل

های انقالبی بود که از طریق انجام اصالحاتی در این کشورها، ظرفیت و بستر مناسب برای حرکت

و در آمریکای « دانقالب سفی»مارکسیستی، از میان برود. در این راستا طرح کندی در ایران، تبدیل به 

فرهنگی مطرح  توسعهگردید. در مقطع بعد از توسعه سیاسی، « اتحاد برای پیشرفت»التین، تبدیل به 

پردازان توسعه با این سؤال مواجه گشتند که چرا این های توسعه، نظریهشکست برنامه دلیلبهشد. 

ای شکل گرفت که درواقع اند؟ بنابراین نظریهردهها، توسعه پیدا نککشورها با وجود پیاده گشتن این برنامه

های ساختاری، اجتماعی و فرهنگی را بر جهان سوم وارد آورد. مطابق آن نظریه، عدم توسعه آخرین ضربه

باشد. لذا برای دین می مسئلهآنها ترین وجود موانع فرهنگی و از آن جمله مهم دلیلبهدر این کشورها 

ز این ا .وجود بیایدها، رفتارها و روحیات خاصی در این کشورها بدین منظور بهید ذهنیتفتگی بایاتوسعه

های توسعه همچون توسعه پایدار و توسعه سبز و... براساس پردازیدوره به بعد، انواع مختلف نظریه

 (1392 ،)کچویان. «نیازهای اساسی مطرح گردید

 

 )توسعه پایدار(بیانیه هزاره سوم و اهداف توسعه هزاره  

 اعالمیه سند اهداف توسعه هزاره است. 2030جهت توسعه جهان قبل از  ریزیبرنامهآخرین تالش برای 

 اعالمیه آمد. این وجودبه 1990 سال در ملل سازمان یهاکنفرانس براساس ،2000 سال سوم هزاره

 شد توافق آنها سر بر ملل سازمان در 2000 سال در که هاآرمان بود. این هدف 18 و آرمان هشت شامل

 کشورهای شده، انجام توافقات طبق شد مقرر دیگر عبارتبهشدند. می تأمین 2015 سال تا بایستی

 این به 2015 تا( پایه سال عنوانبه) 1990 سال از یعنی ساله25 دوره یک طی سند این امضاکننده

 دست پیدا کنند، ایران نیز جزو این کشورها و این توافق بود. اهداف

 عبارت بودند از: هاآرمان

  گرسنگی و شدید فقر کردن کنریشه ـ 

  ابتدایی آموزش به همگانی دستیابی ـ

 بهبود برابری جنسیتی و توانمندی زنان  ـ

  کودکان ومیرمرگ کاهش ـ

 مادران  سالمت بهبود ـ

  انسان ایمنی دستگاه کنندهمختل یهابیماری سایر و ریاماال و ایدز با مبارزه ـ

  زیست محیط پایداری تضمین ـ

  توسعه برای جهانی مشارکت گسترش ـ

ی مطلوب کمی نیز تعیین شده بود. کاهش گرسنگی و فقر هاوضعیت ،برای هریک از این اهداف
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کشور،  43اما  کنند،میاز یک دالر در روز زندگی  میلیارد نفر هنوز با درآمد کمتر 2/1شدید به نصف. 

، 2015درصد جمعیت جهان، تاکنون به هدف کاهش تعداد گرسنگان خود به نصف تا سال  60با بیش از 

  .رسیده یا در مسیر رسیدن به این هدف قرار دارند

اما این هدف  روند،میلیون کودک به مدرسه نمی 113اگرچه  دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی. 

 .به مدرسه خواهند رفت 2005درصد کودکان هندی تا سال  95قابل تحقق است؛ برای مثال 

سوادان جهان را تشکیل توانمندسازی زنان و حمایت از برابری زنان و مردان. زنان دوسوم بی 

 در «داجالس اعتبارهای خر»درصد آوارگان دنیا زن وکودک هستند. از زمان تشکیل  80دهند و می

میلیون نفر از آنان  19، در زمینه برقراری ارتباط با زنان فقیر و توانمندسازی آنان )نزدیک به 1997سال 

  .یی حاصل شده استها( پیشرفت2000تنها در سال 

سال یازده میلیون  سال به دوسوم. درحال حاضر هر پنجومیر کودکان کمتر از کاهش میزان مرگ 

 .پانزده میلیون نفر بود 1980سال  اما این رقم در ،میرندسال می پنجکودک زیر 

در کشورهای درحال توسعه خطر مرگ  چهارم.ومیر زنان در هنگام زایمان به سهکاهش میزان مرگ 

یی برای سالمت زنان هاهمه کشورها اکنون برنامه اما تقریباً ،نفر است 48در هنگام زایمان یک نفر در 

  .این زمینه هستند در مسیر پیشرفت در هنگام زایمان دارند ودر دوران حاملگی و 

های کشنده نسلی را از ایدز و ماالریا. بیماری خصوصبهها، جلوگیری از گسترش بیماری

که  انددادهاند. کشورهایی مانند برزیل، سنگال، تایلند و اوگاندا نشان دستاوردهای توسعه محروم کرده

 .ویروس بیماری ایدز )اچ آی وی( را بگیریمتوانیم جلوی گسترش می

تضمین امکان تداوم از نظر محیط زیست. بیش از یک میلیارد نفر هنوز از دسترسی به آب  

یک میلیارد نفر به آب سالم و بهداشت  تقریباً 1990آشامیدنی سالم محروم هستند، اگرچه در طول دهه 

 .تندهمگانی و امکان دفع بهداشتی فاضالب دسترسی یاف

هایی برای کمک، تجارت و کاهش بدهی. تعداد زیادی ایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه، با هدف

از کشورهای درحال توسعه بیشتر از آنچه برای خدمات اجتماعی کشورشان خرج کنند بابت بهره و 

ال مربوط به نیمه نخست سفقط پردازند. تعهدات جدید بدهی ی خود میهاخدمات مربوط به بدهی

  .افزایدمیلیارد دالر دیگر به بدهی کشورهای بدهکار می 12سال  هر 2006تا  2002

 

 2030هداف توسعه هزاره و تولد نتیجه ا

 اما ،نرسید مطلوب نتیجه به نیز هزاره توسعه برنامه ،هزاره توسعه برنامه برای کمی اهداف تعیین رغمعلی

 یهابرنامه با جوامع اینکه برای: کرد راهنمایی پردازیایده از جدیدی نقطه به جهانی مقیاس در را ریزانبرنامه

 . باشد آنها زبان به و جوامع این یهاآرمان و اهداف با مطابق هابرنامه این بایستی باشند همراه توسعه
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 2030تولد 

 ترینکامل از یکی 2030 از این جهت شد. متولد 2030 تجربیاتی چنین در چنین شرایط تاریخی و با 

ی رؤسا. تاس شده نوشته پیشین یهاشکست تجربیات به توجه با که است توسعه اسناد ترینپیشرفته و

در  2015نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سال  بلندپایه، نمایندگان هادولت

را تصویب کردند، که این دستور جایگزین  2030مجمع عمومی ملل متحد، دستور کار توسعه پایدار 

هدف ویژه است که نقشه راه جامعه  169هدف اصلی و  17شامل  2030 اهداف توسعه هزاره شد.

 . کندسال آینده ترسیم می 15پایدار برای  را در زمینه توسعه المللیبین

 تجربیات از الهام با و جدید اهداف همراهبه را پیشین اسناد مقاصد و اهداف همه 2030

 .کند تضمین راآن  اجرای ی،یو تمرکز بر ضمانت اجرا تأکید با کرده تالش و گرفته نظر در گذشته

 

 2030اهداف اصلی 

  جا همه در و آن اشکال همه در فقر به دادن پایانـ 

 یه بهتر و توسعه کشاورزی پایدار تغذ و غذایی امنیت تحقق گرسنگی، به دادن پایان ـ

  سنین تمامی در و همه برای رفاه ترویج و سالمت با مأتو زندگی یک تضمینـ  

  همه برای العمرمادام یادگیری یهافرصت ترویج و فراگیر و برابر کیفیت، با آموزش تضمین ـ

 راندخت و زنان همه توانمندسازی و جنسیتی تساوی به دستیابیـ  

 همه برای بهداشت و آب پایدار مدیریت و آب به دسترسی تضمینـ  

 پایدارو ن ئمطم ،صرفهسی به منابع انرژی مقرون بهدستر تضمینـ  

 همه برای شرافتمندانه اشتغال ور وبهره و کامل اشتغال پایدار، و فراگیر ماندگار، اقتصادی رشد ترویجـ  

 درون در نابرابری کاهش نوآوری ترویج فراگیر، و پایدار سازیصنعتی ترویج مقاومتی، زیربنای ساختنـ  

 اکشوره میان در و

 پایدار و مقاوم امن، شمول، همه یهامکان به انسانی یهاسکونتگاه و شهرها تبدیلـ 

 مصرف و تولید پایدار الگوهای تضمینـ 

  آن آثار و اقلیم تغییر با رویارویی برای عاجل اقدامـ  

 پایدار توسعه برای دریایی منابع و دریاها ،هااقیانوس از پایدار استفاده و حفاظتـ 

 با مبارزه و هاجنگل پایدار مدیریت زمینی، یهاسازگانبوم از پایدار استفاده ترویج و پاسداشت، احیاـ  

  زیستی تنوع تخریب ساختن متوقف همچنین و زمین تخریب روند سازیمعکوس و توقف و زاییبیابان

 ایجاد و همه برای به عدالت دسترسی امکان برقراری پایدار، توسعۀ برای فراگیر و جوصلح جوامع ترویجـ 

 سطوح همۀ در فراگیر و پاسخگو مؤثر، مؤسسات
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 رپایدا توسعه تحقق برای جهانی یهاهمکاری احیای و اجرا ابزار تقویتـ 

برای توسعه پایدار  2030، دستور کار دگرگون ساختن جهان ما با نام سند اولاین اهداف در قالب 

کار کـه جایگزیـن  ایـن دسـتور تنظیم شده و مورد موافقت همه کشورهای جهان قرار گرفته است.

کـه نقشـه راه جامعه هـدف ویـژه اسـت  169هـدف اصلـی و  17اهـداف توسـعه هـزاره شـد، شـامل 

 کنــد.را در زمینـه توسـعه پایـدار بـرای پانـزده ســال آینــده ترســیم می المللیبین

و مطابق با اهداف اعالم شده آن در همه ارکان حیاتی و کلیدی یک جامعه  2030در سند  درنتیجه

یک نوع بازطراحی نظم اجتماعی در  2030باید تغییراتی برای تحقق این اهداف ایجاد شود. درواقع 

 ی زیر است:هاجوامع هدف با محوریت بخش

 اجتماعی و رفاهی تأمیننظام . 1

 بخش کشاورزی. 2

 بخش بهداشت، درمان و سالمت. 3

 بخش آموزش. 4

 زنان و خانواده. 5

 ع دریاییب، دریاها و مناهابخش آب و انرژی و اقیانوس. 6

 اشتغال. 7

 ی تولیدیهای زیرساختی و فناوریهابخش. 8

 ی سکونتهاو محل هاشهر. 9

 الگوهای تولید و مصرف. 10

 محیط زیست و تغییرات اقلیمی. 11

 جوییفرهنگ صلح ترویجفرهنگ با محوریت . 12

 بازسازی نظام اجتماعی برای تحقق عدالت. 13

 سسات جدیدؤنهادسازی و ایجاد م. 14

درواقع جامعه مطلوب نظریات توسعه غربی را دنبال کرده و به دنبال ساختن آن  2030 درنتیجه

 در کشورهای هدف است. 

 
 

 2030در سند  تأکیدمحورها و موارد مورد 

ی متمایز این هاو مضمون سخن نخست آن یکی از خصلت شودمیبا سخن نخست آغاز  2030سند 

بختی افراد، تقویت صلح جهانی در سایه روشنی و به زبانی شفاف نیکسند است. چراکه در همان آغاز به
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شمارد. سند در همان ابتدا بر سه هدف کنی فقر را از دالیل تدوین سند میی بیشتر و ریشههاآزادی

 و همه برای جنسیتی تساوی تحقّق همه، برای بشر حقوق رعایت». کندمی تأکیدویژه و خاص خود 

جای سایر بندهای سند نیز تکرار این اهداف بارها و بارها در جای« دختران و زنان توانمندسازی همۀ

 شده تا اهمیت و محوریت آن معلوم شود.

بختی و رفاه، صلح و مشارکت دیدگاه مورد پیرامون پنج مفهوم مردم، کره زمین، نیکسند سپس 

درخصوص ای که بر توافق همه کشورها . سپس در مقدمهکندمیصورت مختصر تشریح نظر سند را به

 به که رتبهعالی نمایندگان و کشورها و هادولت رؤسای ما» که پردازدمیبه این موضوع  ،سند اشاره دارد

 در آن مقر در 2015 سپتامبر 27 تا 25 از متحد، ملل سازمان سالروز تأسیس هفتادمین مناسبت

، 2030)سند  .«ایمکرده توافق پایدار توسعۀ برای جدیدی اهداف مورد در ایم،گردهم آمده نیویورک

و ضمن تکرار این تعهد در  شودمی( بند دوم سند تعهد رهبران جهان به پیگیری سند را متذکر 1394

 . کندمیبندهای دیگر نسبت به پیگیری اهداف تصریح 

 

 
 

دیدگاه مشترک رهبران  عنوانبهسند سپس با توصیف جهانی عاری از فقر، تبعیض، ظلم و بیکاری 

 .کندمیانداز مورد نظر سند را تصویر و چشم جهان نسبت به جهانی که باید تحقق یابد دنیای آرمانی

 افراد، همۀ آن در جهانی که کنیممی تصور را نیازمندی بیماری و گرسنگی، فقر، از جهانی عاری ما»

 جهانی ما. کنیممی تصور را خشونت و ترس از عاری جهانی ما د.داشته باشن پیشرفت و شکوفایی امکان

 .«باشد... شده گیرهمه سوادآموزی آن که در داریم مدنظر را
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شمارد. محور این بند اصول و تعهدات مشترک رهبران جهان را بر می چهاربه دنبال آن سند در 

 است .. المللبین حقوق کامل به احترام با و متحد ملل سازمان منشور اهداف و اصول»سو اصول از یک

 سند و هزاره اعالمیۀ بشر، حقوق المللیبینهای میثاق بشر، حقوق جهانی اعالمیۀ در کار دستور این

ی متعددی هاو بیانیه هاکنفرانس ،هاو ازسوی دیگر نتایج اجالس« 2015 سران جهانی اجالس پایانی

 است که توسط سازمان ملل برگزار شده است.

 2030پس از بیان توافق و تعهد همه رهبران جهان و دیدگاه و تعهدات مشترکات آنها، سند 

 یهاچالش با پایدار توسعۀ که ایم،آمده گردهم زمانی در ما». کندمیه ئتوصیفی از وضعیت جهان ارا

 در که ایزندگی از و کنندمی زندگی فقر در همچنان ما شهروندان از نفر میلیاردها .شده است روروبه زیادی

 ت.اس افزایشبه  رو کشورها میان در و درون در نابرابری د.هستن محروم شود، رعایت آنها انسانی آن کرامت

 بیکاری، ت.اس عظیمی همچنان چالش جنسیتی نابرابری ت.اس زیاد بسیار قدرت، و ثروت ها،فرصت نابرابری

 جنگ، افزایش طبیعی، بالیای تشدید در جهان، سالمتی تهدید .است بزرگی مشکل جوانان بیکاری ویژهبه

 برای تهدیدی ها،انسان اجباری جاییجابه و های بشردوستانهبحران و تروریسم آمیز،خشونت گراییافراط

 (1394، 2030)سند . «...آیدمی شماربه اخیر یهادر سال شده حاصل توسعۀ و پیشرفت

و  کندمیی پیش روی جهان برای پیشرفت اشاره هاو امکان هابه فرصت هاسند پس از بیان چالش

و عدم تحقق اهداف سند توسعه هزاره اشاره  هاضمن اشاره به تحقق برخی اهداف توسعه هزاره به ناکامی

تر بودن اهداف آن، و وعده ایجاد جوامعی را گسترده 2030فرد سند و ویژگی خاص و منحصربه کندمی

 دقت تشریح شده است.های تحقق توسعه در این سند بهداند که ابزارها و راهجو و فراگیر میصلح

را نمونه اول از همکاری جهانی برای  2030برای اجرای همکاری کشورها  2030سند  «18»در بند 

. در همان حال بر حاکمیت مستقل داندمیبرد ـ  شمارد و آن را همکاری از نوع بردتوسعه پایدار بر می

ای گونهسند باید به درنتیجه. کندمی تأکیدی اقتصادی هامی کشورها بر ثروت،منابع طبیعی و فعالیتئو دا

 .«باشد المللبین حقوق با ارتباط در کشورها و تعهدات حقوق راستای در»اجرا شود که 

در بندهای بعد بار دیگر بر بخشی از اهداف که در سند محوریت دارد ازجمله رعایت حقوق بشر و 

. کندمیتعیین  2016و سپس تاریخ اجرای سند را اول ژانویه  شودمی تأکیدتساوی جنسیتی دوباره 

صورت پذیر بهنیافته و فقیر و همچنین اقشار آسیببر توجه ویژه بر کشورهای توسعه تأکیدسند ضمن 

کنی کامل ریشه .کندمی تأکیدی مختلفی ذکر کرده و بر تحقق آنها هاگانه را در بندهمشخص اهداف هفد

و روانی و اجتماعی، آموزش کیفی، ارتقای سطح بهداشت و رفاه جسمانی  تأمینفقر با استفاده از نظام 

 در بهداشتی یهامراقبت خدماتِ به جهانی دسترسی»تضمین درخصوص صورت خاص تعهد کشورها به

و درمان انواع « همه برای آموزش و رسانیاطالع خانواده، تنظیم هدف ویژه بابه ، باروری و جنسی امور

فناوری کشورها و حرکت به ، رشد اقتصادی پایدار، جامع و فراگیر، تقویت ظرفیت علمی و هابیماری

ی امن و حق بازگشت مهاجران به کشورهای هاسمت الگوهای پایدارتر، تولید و مصرف، تضمین مهاجرت
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و منع کشورها از انجام اقدامات یکجانبه اقتصادی مغایر با توسعه دیگر کشورها و توجه ویژه به تغییر 

 جو.اقلیم و تخریب محیط زیست و ایجاد جوامع صلح

صورت خاص توضیح داده شده روش اجرای سند عالوه بر اینکه ذیل هدف هفدهم بهخصوص در

ی و بخش خصوصی و جامعه مدنی و همچنین هااست در متن اصلی سند نیز مشارکت کشورها، سازمان

منابع مالی مورد نیاز برای اجرای سند و هم اجرای آن  تأمینهم در  المللیبینی هااجرایی شدن بیانیه

ای که زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل رتبهقرار داده است. تعیین مجمع سیاسی عالی تأکیدمورد 

ناظر بر اجرای سند و پیگیری آن، تدوین شاخص برای نظارت بر میزان  عنوانبه کندمیمتحد فعالیت 

یگر موارد مورد اشاره است. سند قبل از بیان اهداف اصلی و فرعی بار دیگر از د 2030اجرایی شدن سند 

تغییر جهان کمک کنند. سند با اشاره به  2030خواهد که با کمک به تحقق اهداف از مردم جهان می

خواهد می هاو اهداف ملی کشورها، از دولت هابه ارتباط اهداف اصلی و فرعی و تناسب آن با اولویت

 ی پیش روی سند اقدام کنند.هارفع موانع و چالش نسبت به

گانه و روشن ساختن ابعاد آن در هدف هفدهم، سازوکارهای سند پس از شرح محورهای اهداف هفده

. شودمیمالی اجرایی سند مشخص  تأمین. ابتدا منابع کندمیصورت مشخص تعیین اجرایی سند را به

 در خود تعهدات کامل اجرای به یافتهتوسعه کشورهای تشویق» 2030ترین منبع مالی اجرای سند مهم

 اختصاص برای یافتهکشورهای توسعه از بسیاری ترغیب ازجمله توسعه، برای امر رسانیکمک زمینۀ

 کشورهای به ODA/GNI توسعه برای رسمی یهاکمک ارائۀ منظوربه ملّی درآمد ناخالص از درصد7/0

ترین پایین دارایِ کشورهای به ODA/GNI از درصد 20 تا 15 بین اختصاص همچنین و حال توسعه در

 منظوربه ی رسمی برای توسعههاکمک ODA کنندۀتأمین کشورهای تشویق .یافتگیتوسعه سطح

 تأمین« یافتگیسطح توسعه ترینپایین دارایِ کشورهای به ODA/GNI از درصد 20 حداقل اختصاص

گذاری از دیگر دهی و بخشودگی دیون و همچنین ترویج سرمایهمنابع از منابع مختلف و کمک به سامان

 منابع مالی اجرای سند است. تأمینی هاازجمله روش 2030منابع در نظر گرفته شده برای اجرای سند 

ر مواردی اشاره کرده انتقال فناوری و فرایند آن ب مسئلهدرخصوص پس از تصریح منابع مالی، سند 

 هایفناوری انتشار و انتقال توسعه، ترویج». کندمی تأکیدگذاری دانش در موارد مورد توافق و بر اشتراک

 و ترجیحی امتیازی، شرایط با توسعه حال در کشورهای محیطی بهزیست منظر از معقول و عیببی

 فناوری بانک اندازی کاملراه»و « متقابل یهاتوافق برمبنای کنندۀ فناوری،دریافت کشور برای مطلوب

 یافتگیتوسعه سطح ترینپایین دارایِ نوآوری برای کشورهای و فناوری سازی در علم،ظرفیت سازوکار و

از دیگر « ارتباطات و اطالعات فناوری ویژهبه توانمندکننده، فناوری استفاده از گسترش و 2017 سال تا

 سند است. تأکیدموارد مورد 

با هدف ایجاد ظرفیت در  المللیبینی هااولویت دیگری که مورد توجه سند است افزایش همکاری

بر ترویج تجارت جهانی در جهان،  تأکیداست.  2030کشورهای در حال توسعه برای تحقق اهداف سند 
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 طرح مناسب و موقعبه اجرای»و  2020ت کشورهای در حال توسعه تا سال اافزایش دو برابری صادر

 در یافتگیتوسعه سطح ترینپایین دارایِ کشورهای بازار، برای به بدون سهمیه و بدون مالیات دسترسی

 ترجیحی قواعد سادگی و شفافیت تضمین :طریق از ازجمله تجارت جهانی، سازمان تصمیمات راستای

 تسهیل باعث که ،یافتگیتوسعه سطح ترینپایین دارایِ کشورهای از کاال واردات درخصوص مبدأ کشور

 .«شودمی بازار دسترسی به

سپس بر سه موضوع ارتقای ثبات اقتصادی، انسجام سیاسی و احترام به حاکمیت  2030سند 

خصوص کسانی که در نفعان بهبر مشارکت ذی تأکید. کندمی تأکیدموضوعات نظامند  عنوانبهسیاسی 

 کمک مالی و منابع فناوری تخصّص، دانش، گذاریبه اشتراک و بسیج به توسعه، حال در کشورهای»

 از دیگر محورهای سند است. « کنندمی

ی آماری دقیق از وضعیت کشورهای در حال توسعه محور دیگر هاایجاد ظرفیت برای نظام داده

ترین فقدان نظام اطالعات و آمار را یکی از مهم 2030در سند است. به این ترتیب سند  تأکیدمورد 

. سند بار دیگر بر مشارکت بازسازی شده داندمیهای پیش روی پایش و نظارت بر اجرای سند چالش

 .کندمی تأکیدابزار اصلی اجرای سند  عنوانبههمه کشورهای جهان 

بر پیگیری و بازبینی  تأکید. رسدمیسند درنهایت با تعیین سازوکار بازبینی و پیگیری به پایان 

محور و خصوص بازده فرایندهای ملی، جنسیتی ملی بههاو اولویت هاداوطلبانه، در نظر گرفتن واقعیت

ی جهانی در کنار سه سطح ملی، هاالمللی، استفاده از شاخصمردمی بودن فرایندها، حمایت بین

ترین سطح نظارت بر اجرای است. عالی سازوکار مورد نظر سند در این موضوع المللیبینای و منطقه

 .شودمیانجام  المللیبینسند در سطح 

 زمینۀ تحقّق در انهیسال پیشرفت گزارش از رتبه،عالی سیاسی مجمع در بازبینی و پیگیری عملیات»

 نظام با در همکاری متحد ملل سازمان دبیرکل توسط گزارش این د.گیرمی بهره پایدار توسعۀ اهداف

 اطالعات و کشورها ملّی آماری هاینظام یهاداده و هاشاخص جهانی چارچوب برمبنای متحد، ملل

 رتبه،عالی سیاسی مجمع شده، گزارش یاد بر عالوه د.شومی تهیه ایمنطقه سطح در شده گردآوری

 «.دآورمی دستبه پایدار نیز توسعۀ جهانی گزارش از را خود نیاز مورد اطالعات

 

 2030و ابعاد پنهان سند  هاچالش

تالشی است  2030آید، این است که سند آن بر می تأکیدی مورد او محتو 2030آنچه از ظاهر سند 

که  شودمینیافتگی و پیامدهای متعدد آن در جهان. در اینجا این پرسش مطرح برای رفع فقر و توسعه

 لی مواجه است؟ئو مسا هامشکل این سند چیست؟ و با چه چالش

 2030کس و هیچ گروه و دولتی با بخش عمده اهداف اعالم شده در سند بدیهی است که هیچ
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بلکه در بسیاری از کشورها برای تحقق این اهداف انقالب اجتماعی  ،مخالف نیست. نه تنها مخالف نیست

چالش  را دچار 2030و سیاسی رخ داده و بسیاری از کشور خود پیگیر این اهداف هستند. اما آنچه سند 

 عبارت است از: هاترین آنابعاد پنهان این سند است که مهم ،کندمی مسئلهو 

 

 کشورها سایر توسعه عدم در یافتهتوسعه کشورهای و المللیبین ناعادالنه نظم نقش به توجهیبی. ۱

و متغیرهای به عوامل  را نیافتهتوسعهدر کشورهای  ماندگیعقب، فقر و نیافتگیتوسعهعلت  2030سند 

 یافتهتوسعهای به نقش مخرب و منفی کشورهای درونی و داخلی این کشورها مرتبط کرده و هیچ اشاره

در استعمار و استثمار تاریخی این کشورها، غارت منابع آنها و ممانعت از استقالل سیاسی و اقتصادی 

. عالوه کندمی تأکیدبر سایر عوامل  . درواقع سند به شکل پنهانی این مورد را نهان ساخته وکندمین هاآن

در  عمالًموجود  المللبینالملل و نظم بر حقوق بین تأکیدبا  2030سند  مسئلهتوجهی به این بر بی

وضعیت فعلی نظام  تداوم 2030 درواقعاست.  المللبینعدالتی موجود در نظم راستای تثبیت بی

ی آنها هابسیاری از کشورها و شکست تالش ماندگیعقبو  نیافتگیتوسعهاست که حاصل آن  المللبین

 برای دستیابی به پیشرفت و توسعه است.

 عدالتیبی و تبعیض به ایاشاره هیچ اما ،کندمی اشاره آن لئمسا و هاچالش و فقر به 2030 سند

 کشورهای دست به نیافتهتوسعه کشورهای ثمارتاس و استعمار مستقیم ثمره و نتیجه که جهان بر حاکم

 امروز جهان در کشور بیست به نزدیک» اینکه به اشاره سند این در. کندمین است بوده یافتهتوسعه

 گروه این سأر در و ثروتمندترند دیگر کشور هر از آشکارا( نیوزیلند و استرالیا ژاپن، غربی، کشورهای)

. شودمین( 1395 گیدنز،) «دارند قرار جهان در ملی ناخالص تولید باالترین با یسئسو و دئسو کانادا، آمریکا،

 هریک) که را جهان کشور چهل فقیرترین و کشور چهل ثروتمندترین اگر» که حقیقت این به ایاشاره

 درصد 5 حدود دوم گروه که یابیممی در بگیریم، نظر در( دهندمی تشکیل را بشریت چهارمیک حدود

 ثروتمند کشور چهل این جمعیت دیگر عبارتبه. کندمی تولید را نخست گروه ملی داخلی ناخالص تولید

 تقسیم هاملت فقیرترین از تعداد همین میان که است سهمی برابر بیست اندازه به کیک یک دارای دنیا

 .شودمین( 1395 گیدنز،) «یابدمی افزایش حاضر حال در شود کمتر که آن جایبه شکاف این .شودمی

داری طبقاتی ناعادالنه جهانی بر یی که بر نقش نظام سرمایههاتحلیلسند هیچ توجهی به 

 یافتهتوسعهی مالی کشورهای هاو در عوض مبلغ بسیار اندک کمک کندمیکشورها دارد ن نیافتگیتوسعه

 هاثر این کمکؤمعرفی کرده و بر نقش مثبت و م نیافتهتوسعهمنبع اصلی توسعه کشورهای  عنوانبهرا 

 یافتهتوسعهبا هدف پنهان کردن نقش مخرب و منفی کشورهای  اساساً 2030. گویی سند کندمی تأکید

 سایر نقاط جهان نوشته و به تصویب رسیده است. نیافتگیتوسعهلی بر لالمو نظام ناعادالنه بین
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  فرهنگی و اجتماعی اهداف در لیبرال یهاارزش پنهان بسط. 2

 کندمی تأکیدلی در تنظیم سند لالمحقوق بشر و اسناد و معاهدات بیناگرچه بر محوریت  2030سند 

که منظور از حقوق بشر همان بسط اهداف  دهدمیاما نگاهی به اهداف اجتماعی و فرهنگی سند نشان ،

اگرچه بر حاکمیت ملی کشورها در اجرای  2030ی لیبرالی در سایر نقاط جهان است. سند هاو ارزش

 اما این حاکمیت بیشتر سیاسی است تا فرهنگی و اجتماعی.  ،کندمی تأکیدسند 

در موضوعات اجتماعی و فرهنگی یعنی تساوی جنسیتی، سند  2030در بارزترین نمونه از اهداف 

 درنتیجه. کندمیجنسیتی اجرای آن را در جهان پیگیری  تساویمحور قرار دادن تفسیرهای لیبرالی از با 

ی لیبرال در حوزه اجتماعی و فرهنگی ها، به بسط ارزشنیافتگیتوسعهو مقابله با فقر و  با نام توسعه عمالًسند 

ه هم بود زن و مرد تفسیر شده و از همین یمرد در این سناد به تشابه و شببرابری زن  درواقع. کندمیاقدام 

 شده است.بر آن هدف سند در نظر گرفته ی لیبرالی و نظام حقوقی مبتنیهازاویه نیز ارزش

ی جنسی جهت مراقبت جنسی هاآموزش جنسی به اسم افزایش آگاهی مسئلهبارزترین نمونه این 

ی هاو در عمل ترویج روابط آزاد است که براساس ارزش درواقعآموزان است که در میان نوجوانان و دانش

و با ظاهر  کندمیدر نقش اسب تروا عمل  عمالًسند  درنتیجه. شودمیلیبرال در جوامع مختلف تبلیغ 

 سازد.ی لیبرال را در جوامع مختلف فراهم میهاتوسعه زمینه الزم برای ترویج ارزش

ذهنی همدل  لحاظبهی که بر محور نفوذ، بسط سبک زندگی غربی، تربیت نیروهایی که یهانگرانی

و توسعه را در ارتباط و پیروی از کشورهای  ی غربگرا هستند و ایجاد ذهنیتی که هرگونه پیشرفتهاجریان

 پیامدهای اجرایی شدن این محور در کشورهای هدف ایجاد شده است. دلیلبه، داندمیغربی  یافتهتوسعه

 

 توسعه کوتاه و برمیان مسیرهای نماییناممکن. 3

 ،خوردچشم میکه البته در سند اهداف توسعه هزاره نیز به 2030یک وجه مهم دیگر سند توسعه 

اند مسیر توجهی به تجربه برخی از کشورهای جهان است که در فاصله و مدت زمان کوتاه توانستهبی

امکان  عمالًبر فرایند بلندمدت توسعه و رفع فقر در جوامع مختلف  تأکیدتوسعه را طی کنند. سند با 

. به این کندمیال توسعه منتفی تر فرایندهای توسعه را در میان کشورهای در حتر و پرشتابطی سریع

سال یکبار با عناوین  15ای موهوم و وعده داده شده در اسناد که هر ترتیب بازی دستیابی به توسعه

ی داخلی خود هاکشورها در پیگیری برنامه ریزیبرنامهنظام محاسباتی و  عمالً شودمیه ئمختلفی ارا

ی برای کمک به فرایند توسعه ندارد، بلکه دسند نه تنها دستاور درنتیجه. کندمیبرای توسعه هم مختل 

با ایجاد اختالل در نظام محاسباتی و فکری کشورهای مقصد فرایندهای درونی آنها برای توسعه را نیز 

 .کندمیمختل 
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 حداقلی یهاکمک بزرگنمایی. 4

 نیافتهتوسعهغربی در عدم توسعه کشورهای  بار کشورهای پیشرفته و عمدتاًزیان تأثیررغم نقش مخرب و علی

گفته  نیافتهتوسعهآفرینی کشورهای پیشرفته برای کمک به توسعه کشورهای از نقش 2030آنچه در سند 

ی ناچیز این کشورها بدون هرگونه ضمانت اجرایی، این است که از حداقل هادر کنار اغراق کمک شودمی

یکی از  گوید. مثالًصورت غیرقطعی سخن میوسعه این کشورها نیز بهکمک به تدرخصوص ی موجود هاامکان

و بازپرداخت  هادارد فشار ناشی از بدهی نیافتهتوسعهمنفی و مخرب بر توسعه کشورهای  تأثیرمواردی که 

بر تالش  صرفاًاند. سند در این باره دریافت کرده یافتهتوسعهیا کشورهای  المللیبینیی است که از نهادهای هاوام

بدون آنکه برای این متغیر مهم و  کندمیها اشاره دهی بازپرداخت بدهیبرای کاهش این فشارها و سامان

ی حداقلی بدون ضمانت اجرای کشورهای هاه کند. با این حال به کمکئگذار برنامه مشخص و معینی را اراتأثیر

یکی از ارکان اجرایی سند نام برده است. این  عنوانهبی مختلف سند اشاره شده و آن را هاغربی در بخش

در عدم توسعه سایر کشورها و همچنین عدم توجه  یافتهتوسعهبزرگنمایی در کنار عدم اشاره به نقش کشورهای 

انداز یکجانبه و از که سند از چشم دهدمیو برنامه جدی به نقش عواملی چون بازپرداخت دیون و بدهی نشان 

 منافع این کشورهاست. تأمینتدوین شده و هدف پنهان آن نیز  یافتهتوسعهای موضع کشوره

 

 توسعه حال در کشورهای بیشتر کنترل برای سازیزمینه. 5

فقدان نظام آماری و عدم دسترسی به اطالعات را یکی از دالیل اصلی عدم تحقق اهداف  2030سند 

ته و بر ضرورت و فوریت ایجاد و دسترسی به چنین نظام آماری در سی توسعه دانهامورد نظر برنامه

 .کندمی تأکیدکشورهای مختلف 

ی کشورهای مختلف همواره یکی از ابزارهای بسط سلطه و کنترل هاایجاد نظام آماری و دسترسی به داده

طالعات و آمار و محوریت یافتن نظام ا رسدمینظر این کشورها توسط کشورهای استعمارگر بوده است. به

ی هابر این آمار نیز از پیامدهای پنهان فراهم ساختن زمینه المللیبینی هابر دسترسی سازمان تأکید مخصوصاً

 ی توسعه باشد.هاتر بر کشورهای در حال توسعه ذیل پوشش اجرای برنامهکنترل بیشتر، بهتر و راحت

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

برای پیگیری  المللیبینی هاتوسعه و آخرین تالش سازمان المللیبینآخرین سند  عنوانبه 2030سند 

الگوهای توسعه در کشورهای در حال توسعه دارای اهداف، محورها و حتی محتوا و مضمونی است که 

 ظاهر با هدف کمک به این کشورها و دستگیری و حمایت از آنها تهیه شده است. به

که نتیجه اجرایی شدن این سند وابستگی هرچه  دهدمیی پنهان سند نشان هابا این حال جنبه

کشورهای در حال توسعه، از دست رفتن استقالل اقتصادی، سیاسی و علمی و فرهنگی بدون  بیشتر
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در ادوار  المللیبینطور که تجربه اجرای اسناد تحقق عینی و ملموس اهداف وعده داده شده است. همان

نتیجه  دهدمیمیالدی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان  1950خصوص از دهه گذشته به

ی اجتماعی، ایجاد هال و آسیبئسویه، گسترش انواع مساعدی و یکبُتوسعه تک هااجرای این برنامه

ا فقر بسیاری از این کشوره مسئلهمحیطی و فرهنگی بوده و عالوه بر ی غیرقابل جبران زیستهاچالش

 ی غیرقابل جبران جدیدی نیز مواجه ساخته است.هارا با چالش

طرفانه و حتی همدالنه آن با کشورهای در حال توسعه، عالوه بر اینکه رغم ظاهر بیعلی 2030سند 

و نظم موجود جهانی تدوین شده است که براساس نتایج بسیاری  المللبینبرمبنای پذیرش منطق جاری نظام 

داری و کشورهای صورت خاص به نفع نظام سرمایهآمیز و بهاز تحقیقات مهم علمی نظمی ناعادالنه، تبعیض

ی لیبرال را ذیل های فرهنگی و بسط ذهنیت فرهنگی نیز ارزشهااست، از جهت ارزشگذاری یافتهتوسعه

اصول جهانی مبنا قرار  عنوانبه پذیر و...های آسیبر، تساوی جنسیتی، توانمندسازی گروهمفاهیم حقوق بش

 کند.را فراهم می های اجرایی شدن آنهاداده و در کشورهای مختلف جهان زمینه

 یافتهتوسعهاندازها و رویکردهای کشورهای سندی است که چشم درواقع 2030به این ترتیب سند 

ی کشورهای در حال توسعه و مردمان این کشورها هارا در قالب مفاهیم و مضامینی که آرزوها و خواست

خواهد که راه و روش توسعه به دیگر کشورهای جهان پیشنهاد و از آنها می عنوانبه، دهدمیرا پوشش 

انداز تنظیم و ه و این چشمی ملی و داخلی خود را براساس این نقشه راهاو سیاست ها، برنامههااولویت

ی دیرینه تحقق جهانی یکپارچه و واحد با محوریت کشورهای غربی و وتدوین نمایند. به این ترتیب آرز

 . شودمیفرهنگی لیبرال یک گام بیشتر به تحقق نزدیک  ـ داری و نظام سیاسیاقتصاد سرمایه
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