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  برای جهان مسئول و همبسته
  

  آينده سياره را باهم بسازيم
  کيوان. ترجمه ب

  
  

     اگر جامعه های بشری زمانی طوالنی به زيستن خود به شيوه ای که اکنون به آن عمل می کنند، ادامه دهند، بشريت خود 
اين .  زيستن مان را عميقاً دگرگون کنيمبرای پرهيز از چنين سرنوشتی، بايد شيوه انديشيدن و. خويشتن را نابود خواهد کرد

اما هر فرد چنان چه عمل و اراده اش با عمل و اراده ميلياردها انسان ديگر هم خوان . دگرگونی هر يک از ما را متعهد می کند
لگوهای برای اين که يک چنين هم خوانی به وجود آيد، بايد در تشخيص عارضه ها، ارزش ها و اصول و ا. نباشد، ناتوان است

  .اين چيزی است که ما آن را کارپايه برای جهان همبسته و مسئول می ناميم. رفتاری، اولويت ها و استراتژی به توافق برسيم
برنامه ای که هدفش تامين و تضمين بقا و شکوفايی .      جهان ما در عين وحدت و همبستگی بی نهايت گونه گون است

. ين يگانگی که ما را پيوند می دهد و اين گونه گونی که ما را غنی می سازد، احترام بگذاردزندگی در کل سياره است، بايد به ا
اين . اولويت ها از يک کشور تا کشور ديگر، از يک قاره تا قاره ديگر تغيير می کند. کارپايه بيانگر اين اقدام دوگانه است

 يک سو، نيازهای اساسی اجابت نشده، منابع به تاراج رفته و در جهان ما از. دگرگونی ها مانع توافق روی موضوع اساسی نيست
  . اين وضعيت پذيرفتنی نيست. ويران شده و از سوی ديگر، استعدادهای کار و خالقيت به کار نيفتاده همزيستی دارند

ميان ) معه، جميان ثروتمندان و تهيدستان درون هر جا) ميان شمال و جنوب سياره ب) الف:     ما از سه عدم تعادل مهم
اين سه عدم تعادل، بحران سه گانه روابط و مبادله ميان جامعه ها، انسان ها، انسان ها و محيط . انسان و طبيعت، رنج می بريم

بی احترامي به محيط زندگی اغلب توام با بی احترامی به . اين بحران ها تفکيک ناپذيرند. زندگی شان را منعکس می سازند
  .زنان و مردان است

ايجاد هماهنگی در روابط ميان انسان و محيط وی در هر سطح که .      غلبه بر اين سه بحران به طور جداگانه ممکن نيست
  .باشد، هنگامی امکان پذير است که در روابط ميان انسان ها و ميان جامعه ها هماهنگی ايجاد گردد

برآمده از غرب » مدرنيته«. اخير با شتاب زياد تحول يافته استجهان طی دو بحران .      اين بحران ها علت های مشترک دارند
ما نتوانسته ايم امکان های فوق العاده . اغلب کشورها با بحران روحی و اخالقی روبرو هستند. در سراسر جهان رواج يافته است

يرهای شکل کنونی رشد علمی و فنی، نديدن تاث. مان را برای درک و احترام و ايجاد گری، به نفع همه انسان ها به کار اندازيم
کوتاه سخن نديدن تاثيرهای عوامل . تشديد تقسيم کار، متورم شدن قلمرو بازار و کاهش بی وقفه شتاب گردش کاالها و پول

  .در کانون اين سه بحران، دشواری برانگيز است» مدرنيته غربی«سازنده 
ه وسايل پيشرفت بشريت و تامين نيک بختی، صلح، امنيت،      اين عوامل مدرنيته در ذهن مبشران آن می بايست ب

اگر آن ها به شيوه معينی به بخشی از بشريت کمک کرده اند، اما هم زمان . خوشبختی و آزادی برای همه انسان ها تبديل شود
  .ندفقر، جنگ، ناامنی، محروميت، ستم و سرانجام بحران سه گانه بسيار باالی ياد شده را به وجود آورده ا

.      در مجموع، مدرنيته غرب طی چند قرن با ايجاد جاذبه و آميختگی اجباری، خود را به کشورهای جهان تحميل کرده است
مدرنيته بنا بر جاذبه و . استعمارگری و استعمارزدايی همه جا به انتشار مدل رشد و رواج مدل جامعه غرب کمک کرده است

تناسب نيرو و بازی بازار در مجموع . رجع اصلی گزيدگان همه قاره ها تبديل شده استکارايی در پوشش سياسی گوناگون به م
  .به زوال ارزش ها و روابط مبادله غير کااليی و بالمآل تخريب جامعه های سنتی ياری رسانده است

  
  انگيزش عزم و اراده

 تبديل شوند، و نبايد به عنوان هدف قلمداد      دو رکن آزادی مبادالت و علم بايد به وسايلی در خدمت پيشرفت انسان ها
البته علم سرچشمه درک و فهم، توانايی رفتار و . ولی غالباً امروز آن ها فی نفسه به صورت يک هدف نگريسته می شوند. گردند

زار جانشين هم چنين بازار، اف. اما علم می تواند هم در راه خير و هم در راه شر انگيخته شود. خالقيت های استثنايی است
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ناپذيری برای ارتباط انعطاف آميز شماری از عوامل است که هر يک دارای نيازها، تمايالت و توانايی هايی برای عرضه در 
به درستی می توان گفت که محروميت توده های مردم و نيازهای اساسی بشريت برآورده نشده، خطرهای محيط . اند  مبادله

 جمله مسايل بسيار بااهميتی هستند که راه حل آن ها خارج از حوزه توانايی های بازار قرار زيست و منافع نسل های آينده از
البته . قطعاً علم و بازار تنها در ارتباط با انتخاب ها و هدف های جامعه هايی که در آن ها رشد می يابند دارای ارزش اند. دارند

رهای اساسی اند و آن در صورتی است که در خدمت هدف های ديگری جز آنها افزا. بايد جايگاه درست افزاری آن ها را دريافت
  .خود قرار گيرند

     با اين همه، گسترش علم و بازار نه تنها با بحران شديد ارزش ها همراه شد، بلکه حتی به اين بحران وسيعاً ياری کرده 
اشياء، به سبب تشويق رفتارهای غارتگرانه طبيعت، علم و تکنيک ضمن تاکيد بر فرمانروايی و دخالت دادن انسان ها و . است

جهان زنده و ديگر انسان ها را تا سطح افزارها تقليل داده و تدابير و اقدامات بسيار عام و احترام آميز را که مستلزم جستجوی 
جوی عقالنيت ستايش قدرت مقدم بر جست. همبستگی ميان انسان ها و انسان ها با محيط شان است به فراموشی می سپارد

 .شده است

مکانيسم بازار اين انديشه را .      بازار نيز به نوبه خود به تنزل ارزش موجودات و اشياء، صرفاً به ارزش پولی شان گرايش دارد
ور رواج می دهد که ثروتمند شدن اقدام نهايی برای موفقيت انسان ها و جامعه هاست و از اين رو، فرمانروايی امور مادی را بر ام

بازار به شيوه ای نيازمند است که بیوقفه نيازهای جديد قابل پرداخت به وجود آورد، ولو اين که  . معنوی تحميل می کند
. انرژی هاو ذهن ها از نيازهای بسيار اساسی منحرف گردد و به برتری فعاليت و روندهای کوتاه مدت به زيان درازمدت بيانجامد

ر انحطاط اخالقی بسياری از جامعه ها، رواج فساد، پناه بردن به مواد مخدر، بی تفاوتی نسبت امروز ثمرات چنين هنجاری را د
  .به ديگران يا نسبت به محيط و آشفتگی ميان جوانان مشاهده می کنيم

ه اين به دليل      اگر مسئله تبعيت فزاينده جامعه های ما از علم و بازار، در کانون بحران سه گانه جهان کنونی قرار دارد، البت
و بدين خاطر نيز هست که اين وسايل بسيار مؤثر در خدمت جامعه های عميقاً نابرابر، حريص و . محدوديت خاص آن هاست

و بدين خاطر هم هست که جهان چنان سريع تغيير کرده و تأثير انسان ها بر محيط شان با . گريزان از هر پيش بينی قرار دارد
 و مبادالت جهانی به يکباره آن قدر وسعت گرفته که بنا بر حرکت خاص خود، بشريت را واپس چنان سرعتی افزايش يافته

شکل های پيشين تنظيم فعاليت انسان که طی هزاران سال ساخته و پرداخته شده، اکنون خود را پس افتاده . نهاده است
ها، موضوعات جنبه سياره ای پيدا کرده و از در بسياری از قلمرو. بيند، بی آنکه شکل های جديد، فرصت آفرينش بيابد می

مسئوليت ها و انتخاب ها بايد در مقياس سياره بر عهده . چارچوب نهادهای سنتی سياسی و نظارت دمکراتيک خارج شده است
عهده دار بشريت لزوم . اين در حالی است که مکان ها و يا نهادهايی برای انجام اين کار وجود ندارد. گرفته شود و انجام گيرد

  .شدن مسئوليت در برابر سرنوشت خود را احساس می کند، اما راه رسيدن به آن را نمی داند
     جهان ما در زمينه تعميم فرمانروايی کاال، افزايش جمعيت، نيازها، جريان اطالعات و انتقال آن، رشد توليد، محصوالت، 

 از پيش نيرومند، افزايش برداشت های پرشتاب از منابع، ضايعات و انسان ها و سرمايه ها، به کارگرفتن سيستم های فنی بيش
روشن است که عدم تعادل های اساسی، انسان و سياره و همچنين منافع . فضوالت توليدات، شتاب بی سابقه ای يافته است

  .نسل های آينده را به شدت تهديد می کند
جامعه های بسيار ثروتمند .  ها و هدف های خاص خود حبس می کند     با اين همه، هرجامعه خود را در چهارديواری ضرورت

در مبارزه با بيکاری و فقر برای حفظ و يا بهبود رفاه خود تالش می ورزند و بدين خاطر برای توليد باز هم بيشتر کاالها کوشش 
صنعتی شدن و مدرنيزه شدن برخی جامعه ها به قيمت آسيب های جدی به محيط و به انسان ها به حرکت اجباری . می کنند

برخی ديگر به ريشه دار کردن نداری فوق العاده بخش مهمی از جمعيت خود . برای رسيدن به ثروتمندترها ادامه می دهند
اين تکاپو ها که اغلب به . و سرانجام برخی ها نيز غالباًَ در جهت تشديد رويارويی ها صرفاً برای بقاء تالش می ورزند. سرگرم اند

 موازی و نه همگرا انجام می گيرد، فقط می تواند به گسترش نابرابری جديد در درون جامعه ها و ميان آن ها و ايجاد صورت
شکل های جديد آپارتايد ميان ثروتمندان و تهيدستان، عدم تعادل های عميق زيست محيطی محلی، منطقه ای و جهانی که 

از اين رو، ما بر اين باوريم که بشريت بايد در سال های آينده به يک . د بيانجاممقدم بر همه، محرومان را فرو می کوبد،
اين انقالب فقط با جستجو در بهترين نسبت ها، تمدن ها و . انقالب معنوی، اخالقی، عقلی و نهادی بسيار گسترده دست يازد

برخی اصول که با توجه .  می باشدشور و شوق های بسيار نجيبانه بشريت که رهنمون های خوبی برای عمل است، انجام پذير
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اين اصول عبارتند . به تنوع فرهنگ ها در جامعه به تدوين درآمده اند، تکيه گاه های اساسی در دوره کنونی به نظر می رسند
  :از
جای . يمما نيز آن را به نسل آينده مديون.  زمينی که از پيشينيان به ارث برده ايم، تنها به ما تعلق ندارد-   اصل مراقبت-۱

ممتازی که به موهبت توانايی های فنی در آن، احراز کرده ايم، ما را مجاز نمی دارد که بی لگام به برداشت و تخريب آن، 
اين آزادی بايد به احساس احترام به طبيعت که ما را به . ترقی علم و تکنيک آزادی جديدی به وجود آورده است. بپردازيم

آب، هوا، خاک، اقيانوسها، موجودات زنده و تعادل های مهم : جارها و حفظ ثروت های اساسیرعايت محدوديت ها و تنظيم هن
بدين خاطر جامعه های بشری بايد به شيوه های توليد و زندگی بدون برداشت های . ضرور زندگی مکل می دارد، تکميل گردد

  . آسيب می رساند، رو آورندپرشتاب، ضايعات و فضوالت که به تعادل های اساسی محيط های محلی و زمين
 ايجاد امکان برای هر موجود انسانی در برخورداری از داشتن يک زندگی شايسته احترام، عدالت، و -   اصل بشريت-۲

همبستگی ميان انسان ها و ميان جامعه ها، احترام به طبيعت و موجودات زنده، اقدام های واقعی انسانی بشريت را تشکيل 
  .دهند می
 افراد، مؤسسه ها، دولت ها و سازمان های بين المللی بايد در ايجاد هماهنگی ميان جامعه ها و -ئولتيت  اصل مس-۳

آن ها بايد آن را در مقياس ثروت . ها و ايجاد هماهنگی ميان انسان ها و انسان ها با محيط خود، مسئوليت برعهده گيرند انسان
  . هر نقطه جهان در برابر سرنوشت بشريت مسئوليت مشترک دارندتوده های مردم در. و قدرت شان به اجرا درآورند

افراد ثروتمند، آن هايی که درگرداب ريخت و پاش ها و .  ما بايد فن لگام زدن به حرص و آزمان را بياموزيم-  اصل اعتدال- ۴
  .مايندغارتگری غوطه ورند، بايد شيوه زندگيشان را اصالح کنند و در مصرف، جانب اعتدال را رعايت ن

 جوامع بشری در صورتی بايد محصوالت يا تکنيک های جديد را به کار گيرند که امکان مهار کردن -   اصل احتياط-۵
  .خطرهای حال و آينده آن ها را کسب کرده باشند

 . تنوع فرهنگ ها، مانند تنوع موجودات زنده ثروت مشترکی هستند که حفظ آن وظيفه همه انسان هاست- اصل تنوع -۶
تنوع تمدن ها بهترين ضامن قدرت بشريت در ابداع پاسخ های مناسب برای شرايط بی نهايت متنوع، مبارزه جويی ها و 

منابع ژنتيک سياره بايد با احترام به همبودهايی که آن ها را تا به امروز نگاهداری کرده و ارزش نهاده اند، حفظ . هاست محيط
  .گردد

ش به خود و نگرش به همه موجودات انسانی را به مثابه اعضای ويژه همبود وسيع بشری  ما بايد نگر-   اصل شهروندی-۷
  .بياموزيم

  
   راهبردهای فعاليت

     در برابر کسانی که کوشيده اند جهان را فقط به کارکرد منافع خصوصی، قدرت ها و بازار تقليل دهند، چند اصل موصوف 
  .وان اصل راهنما در فرض مسئله اولويت ها و تعيين راهبردهای فعاليت، به کار روددرخور توجه است و واقعاً می تواند به عن

مانند اقدام های دقيق نمونه وار .      در برابر سه بحرانی که بشريت با آن روبروست، اقدام های مثبت متعددی انجام يافته است
يا محاسبه های زيست محيطی برخی مؤسسه ها، در سياست در روستاها يا شهرها، در قراردادهای تازه بين المللی، در طرح ها 

  .انرژی برخی کشورها و تاثير آگاهی مصرف کنندگان در کشاورزی زيست محيطی
     اما اين پيشرفت ها در برابر تحرک نيروهای عظيمی که سياره ما را اين گونه به دنبال خود می کشند، هنوز بسيار محدود و 

هر جامعه جداگانه و در قالب خود در برابر .  آن چه اکنون فرمانروا است، احساس عميق ناتوانی است.پراکنده به نظر می رسند
هر فرد، مؤسسه و دولت می داند که بايد عمل کند، اما دست به هيچ . دگرگونی های وسيعی برای اقدام، خنثی به نظر می رسد

علم، تکنيک و بازار به نام های . ا تصميم هايی در اين زمينه بگيرنداقدامی نمی زند، زيرا منتظر است که ديگران شروع کنند و ي
ايدئولوژی ها و نهادها که بسيار کند تحول می يابند، غالباً با ضرورت ها و مبارزه جويی های .. جديد سرنوشت تبديل شده اند

  .دوران، به سختی سازگار می شوند
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ما مکلفيم در برابر آينده های جوراجور ممکن، طرح آينده .  ای برعهده داريمما وظيفه جسورانه.      ما نبايد بی جربزه باشيم
مطلوب را بر پايه ارزش های مشترک مان دراندازيم و به درک مجموعه منسجمی از کنش ها راه يابيم که پاسخگوی 

  .های امروزند و در مقياس مبارزه جويی های فردا عمل می کنند ضرورت
درآمد پولی برخی خانواده ها معادل استطاعت . افراد بيش از هشتاد درصد ثروت را در اختيار دارند     امروز بيست درصدر 

بنابراين، اشخاص و کشورهای دارای ثروت های هنگفت، سهم بسيار . مالی صدها هزار، شايد ميليون ها خانواده تهيدست است
  .زيادی از اين کوشش ها را بر عهده دارند

به طور عمده کشورهای بسيار ثروتمند با . ويت های ويژه ای در هر منطقه از جهان خودنمايی می کند     به عالوه، اول
کشورهای وابسته به مجموعه پيشين . های جديد محروميت و ضرورت بازبينی عميق شيوه زندگی خود روبرو هستند شکل

 کشورهای تازه صنعتی اغلب با ويژگی استثمار بيرحمانه .شوروی ناگزير با بيکاری با تغيير سيستم ناکارای توليد، روبرو هستند
کشورهای بسيار فقير برای غلبه بر رشد جمعيت، جلوگيری از فقر فوق العاده و حمايت از . انسان ها و محيط، متمايز می گردند

احوال شان دچار مشکالت آب ها و خاک ها، تامين رشد با وسايل علمی و فنی واقعاً ريشه دار در فرهنگ و سازگار با اوضاع و 
  .برای مجموع کشورهای بی آب و علف، مسئله آب و حفظ پوشش گياهی و حفظ خاک ها ضرورت حياتی دارند. فراوانی هستند

مانند مراقبت از اقيانوس ها، حفظ قشر اوزون، محدوديت (     برخی اولويت ها که می توان در مقياس جهانی پيشنهاد کرد 
  .به ويژه، اگر از جانب قويتران به ضعيف تران تحميل شده باشد، نمی تواند درک و پذيرفته شود) کانتشار گازهای خطرنا

     نياز به روشن کردن اولويت های مشترک محلی و توجه به اولويت های ويژه، شناخت دايمی وحدت و کثرت جهانی کنونی 
در . تحميل می شوند، بسيار مشکل است» باال«ذيری که از در حال حاضر، پذيرش راهبردهای انعطاف ناپ. را ناگزير می سازد

  .حقيقت ما به درک راهبرد چندگانه ای نياز داريم که وحدت آفرين باشد
     در سطح افراد، شهروندان و مصرف کنندگان بايد با تعليم و تربيت، اطالعات و آگاهانيدن و تقويت بعد اخالقی در تحول 

  .ياری رساند) ه در سطح محلی، منطقه ای و جهانی تاثير گذارندک(سيستم ارزش ها و رفتارها 
آن ها هم زمان .      هم چنين در سطح موسسه ها، شهرداری ها و جمعواره های منطقه ای خيلی چيزها نقش ايفاء می کنند

و نيز ) در برابر دومی ها( آن ها و شهروندان) در برابر اولی ها(مديران، کادرها و مزدوران شان و نيز مشتريان آن ها : عبارتند از
همبودهای کوچک انسانی، روستاها، زمين های زراعتی، آبگيرهای . معيارها، و قوانينی که آن ها در چارچوب آن عمل می کنند

دامنه ها، شهرها و واحدهايی که از حيث زمين شناسی، اقليمی و آب شناسی و تاريخی نقش بزرگی در تاريخ قديم ايفاء کرده 
  .د، ما را به درک از سر گرفتن ايفای اين نقش فرا می خوانندان

در دوره ای ک مبادله های اجتماعی و .  ملت ها در قرن گذشته عرصه اصلی ابداع تنظيم ها و اعمال همبستگی بوده اند-دولت 
طبيعی محدود به اقتصادی به طور اساسی درون چارچوب آن ها سازمان داده می شد و خسارت های وارده به محيط های 

 ملت ها عرصه تعادل های اجتماعی و زيست محيطی، مدل های رشد سازگار با استعداد هر - درون مرزهای آن ها بود، دولت 
اين نقش برتر دولت ها، از . ملت، شيوه های کنترل دمکراتيک، سيستم های عادی سازی، قانونگذاری و کنترل درک می شدند

 ها، اطالعات و عدم تعادل های محيط زيست، و از پايين با اوجگيری شور و اشتياق ها به باال توسط جهانی شدن مبادله
  .استقالل بيشتر، وسيعاً زير سئوال قرار گرفته است

 ملت ها از -دولت . اين سطح منطقه ای است.      تنها يک سطح وجود دارد که بايد در قرن آينده نقش فزاينده ای ايفاء کند
ی مؤثر بر پايه برابری در مقياس جهانی و تدارک راهبردهای بلندپروازانه که مبارزه جويی ها آن را اعتالء حيث توان گفتگو

ابتکارهای چندگانه ای در زمينه سازماندهی منطقه ای به کار برده شده و طرح و . دهد، بسيار متعدد، متفاوت و نابرابرند می
 متغير بر حسب قلمروها که در خالل آن هشت تا ده منطقه بزرگ سر بر ترسيم امکان سازماندهی جهان محتمالً با هندسه

در دورنمای مديريت سياره که ديگر زير فرمان کشور يا کشورهای قدرتمند نخواهد بود و به . آورند، مالحظه می شود می
ای چنين نقش فزاينده مديريت کارشناسان هم واگذاشته نمی شود، مجمع نمايندگی منطقه های بزرگ در جهان بايد به ابق

يکی از شرايط . بدون شک، زين پس منطقه ها به اجرای وظيفه مهم در زمينه امنيت فراخوانده می شوند. فراخوانده شوند
در بين انواع موافقت ميان دولت ها و دخالت ارگان جهانی، ارگان ها و . کاهش تسليحات تامين امنيت ملت ها و اقوام است

  .ای هنوز بايد نقش اساسی ايفاء کنندشيوه های کار منطقه 
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     سرانجام اين که سطح جهانی در دهه های آينده ناگزير در زمينه ضابطه ها، حقوق، تنظيم امور، ماليات بندی، کنترل به 
ن برای نايل آمدن به اي. کار انداختن ابتکارهای بزرگ و تنظيم فعاليت های مهم چند ملتی نقش تعيين کننده پيدا می کند

سطح بدواً الزم است که يک مرجع جهانی مشروعيت الزم به دست آورد و اراده اش را برای تحميل قاعده های مشترک به 
هم چنين الزم است که يک ارگان نهادی بر پايه تفکيک قوا ميان وظيفه . نيرومندترين بازيگران اقتصادی و سياسی نشان دهند

برای اين کار اجتناب از تفرق ها و تصميم گيری ها در زمينه های مختلف ضروری . يدقانون گذاری، اجرايی و قضايی به وجود آ
. مثالً تصميم گيری ها در زمينه تجارت بايد با موافقت در زمينه حمايت از محيط زيست هماهنگی و پيوند داشته باشد. است

کيل نيروهای ضد قدرت ها ايجاد شود تا سرانجام الزم است که همبودی بين المللی متشکل از شبکه های جهانی برای تش
  .بتواند از يک راهبرد جمعی حمايت کند و نيروهای کار برای آن بسيج کند

برای .      چنان که شاهديم، ما از فرد تا جهان، گزيری جز اشتراک مسئوليت ها و کاربرد توانايی ها در مقياس مختلف نداريم
ها و درهم برهمی صالحيت ها که باعث بروز بی مسئوليتی گسترده می شود، نوآوری پرهيز از تلمبار شدن کارها و بوروکراسی 

واضح است که برای اين کار بايد اولويت را به ابتکار محلی و مديريت محلی داد که يگانه وسيله . عميق امری ضروری است
 اين اصل به اين معنا نيست که هر البته. مناسب برای حيات بخشيدن به روابط ميان جوامع و محيط های زندگی شان است

از اين رو، او وظيفه دارد . بلکه فقط او مدير آن است نه مالک آن. جمعواره آزاد است هر چه می خواهد در قلمروش انجام دهد
 اما اين .انتخاب آزادانه وسايلش به او تعلق دارد. که اصول مراقبت، مسئوليت، احتياط و اعتدال را در حيطه خود به اجرا درآورد

برای نشان دادن چنين . انتخاب درون هدف ها و نظم منطقی که در سطح ديگر بررسی و اعالم می گردد، صورت می گيرد
  .وظيفه به هم پيوسته ترجيح می دهيم که درباره اصل کمک کننده فعال گفتگو کنيم

افراد سياره و همبودهای بشری به وسيله .      اين اصل سراسر جهان را به طور تنگاتنگ به همبود پايه پيوند می دهد
سازد،  قراردادهايی که حقوق و تکليف هايشان را نسبت به شهروندان شان و نسبت به کل سياره و نسل های آينده يکسان می

. بايد به بشريت معاصر در آگاهی به مسئوليت خود و بر عهده گرفتن چنين مسئوليتی ياری رساند. با هم ارتباط می يابند
شريت بايد در قالب اقوام، ملت ها، فرهنگ ها، گزيدگان و رهبران، نهادها و عوامل متعدد آن به مسئوليت های جديد خود ب

نسبت به خويشتن و افراد بسيار محروم و ضعيف، نسبت به زمين و موجودات زنده، نسبت به نسل های آينده آگاهی يابد و 
  . اين يک شرط واقعی است.  شودپايبند به عهده دار شدن چنين مسئوليت هايی

) ۱۹قرن (     اما جامعه های ما که در غرقاب فوريت ها دست و پا می زنند، با غوطه ور شدن در پندار برآمدن دستی از غيب 
اين جوامع پيچيده، به زحمت به . تحرک خود را از دست داده اند و به نظر می رسد که از انديشيدن به آينده باز ايستاده اند

بنابراين، درک و . تنظيم دگرگوی خاص خود می انديشند و بالمآل آمادگی کمی در قبول مسئوليت برای دگرگونی جهان دارند
چگونه بايد حرکت کرد اکنون مهم تر از آن اين اظهار اين مطلب که . ملموس کردن تحولی منطقی، موضوعی اساسی است

    است که بپرسيم کجا بايد رفت؟
بايه به گونه ای چند بعدی، يعنی از دگرگونی رفتار شهروندان و مصرف کنندگان و کنش های جمعی محلی تا      اين روند 

  :اين روند عمومی دگرگونی می تواند عناصر زير را در بر گيرد. اتخاذ تصميم ها در مقياسی سياره گسترش يابد
نی در پهنه زمين در ذهن های ما دگرگون جهان در مقياس وسيعی پيش از دگرگو - دگرگونی تدريجی تصورات     
. آموزش در اين زمينه هم چون اهرم کارساز تاثير قطعی دارد و دگرگونی هايی که  انجام می دهد، بسيار گسترده اند. شود می

به اين يک انسان گرايی جديد است که بايد به زايش آن به مدد عناصر اساسی اخالقی و جای وسيعی که به شناخت و احترام 
فرهنگ ها و ارزش های معنوی تمدن های مختلف در برابر تکنيک گرايی و اقتصادگرايی مدرنيته غرب داده می شود، کمک 

آموزه های آموزشگاه ها به نوبه خود بايد جای شايسته و کامل خود را در انديشيدن به ارزش های عميق و در نظر گرفتن . کرد
 روش های ها بايد خود را در ديد انتقادی نسبت به علم و تکنيک، در آموزش آن ها در فعاليت و هم چنين اين آموزه

مسئله عبارت از افزودن يک يا دو واحد اضافی به . جستجو کندرقابت،   بيش از تحليلی و همکاری بيش از سيستمی
ز مجموع روابط و مبادالت های قبلی نيست، بلکه همه جا مسئله عبارت از تجديد سازمان آموزش ها پيرامون بينشی ا  برنامه

در عين حال که آن ها با نظم و .  محيط ها است- انسان ميان خود و با محيط البته با تاکيد بر تنوع زوج های انسان ها 
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هايی در سيستم های آموزشی برقرار می شوند، می بايست در معرض ديد شهروندانی که طالب آن هستند، مخصوصاً در   ترتيب
  . گذاران و آموزندگان، روزنامه نگاران، تکنسين ها، مهندسان و تصميم گيران قرار گيرندمعرض داوری بنيان

  تنها يک بينش مشترک درباره آينده مبتنی بر مرحله ها، مستعد جذب انرژی هاف متحد - ساختن کلکتيو تصوری     
تصوری که مشترکاً ساخته می شود، يک کلکتيو . کردن کوشش ها و داخل کردن زمانی طوالنی در تصميم های حاضر است

قادر به ايجاد ارگان های متحد هم وظيفه است که امکان می دهد از فشار الزام ها وارهد، از منافع آتی درگذرد، بر موانع فايق 
  ١.آيد و از هر مبارزه جويی، برای جهش دوباره و نوآوری سود جويد

.  پيش نمی رود، بلکه پايين و باالی خط توسعه را نيز در بر می گيرد يک نوسازی هرگز تنها- رهبری مقابل نگرانه نوسازی
در ارتباط با اين روش است که نوسازی های فنی، . توسعه و نوسازی محدود شده به يک قلمرو، محکوم به ناکامی است

پيش گرفتن چنين روش بنابراين با در . يابد های اجتماعی و دگرگونی در طرز فکر، رفتار ها و نهادها گسترش می  نوسازی
هماهنگی در نوسازی های فنی و اجتماعی بايد در دهه های آينده دولت ها، موسسه ها، سازمان های دهقانی، سنديکاها و 

  .گرايش های مصرف کنندگان را به جنبش درآورد
ور محلی در يک  فنی همواره به ط- توسعه و نوسازی های اجتماعی - توسعه و اتحاد شبکه های مبادالت تجربه     

اند به شرايط ويژه مربوط  نوسازی هايی که ريشه دوانيده. موسسه، شهر، روستا، زمين زراعی يا هر همبود ديگر آغاز می گردد
به همين دليل است که . البته اين نوسازی ها بايد منتشر و جذب شوند و به وسيله ديگران تغيير و تبديل يابند. می شوند

با وجود اين، اغلب شبکه های کنونی محلی يا تخصصی هستند و اين در حالی است که شمار . بندشبکه ها ضرورت می يا
پس بايد شبکه های موجود را از راه بسيج دوباره آن ها گسترش داد و به آن ها . مبارزه جويی های کنونی جنبه سياره ای دارند

 ها و شايد دهه های گرانبها از اشاعه توسعه و نوسازی هايی بدين سان می توان سال. کمک کرد که با هم مرتبط و يگانه شوند
  .که می تواند در اين يا آن جنبه ياريگر پاسخ به سه بحرانی باشد که هم اکنون با آن مواجهيم، سود جست
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