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ــا و  ــاخصه ه ــدار ، ش ــعه پای ــورد توس   در م
ــیار  ــب بس ــون مطال ــا کن ــرد آن، ت ــای کارک حوزه ه
ــا بنظــر می رســد  مفیــدی منتشــر شــده اســت ، ام
ــژه  ــرات بوی ــن تفک ــق ِ ای ــی ِ تحق ــئله چگونگ مس
ــان،  ــن می ــاد در ای ــردم نه ــازمان های م ــش س نق

ــرد .  ــرار گی ــتری ق ــه بیش ــورد توج ــد م بای
ــی  ــی و هماهنگ ــل تاق ــدار مح ــعه پای توس  
جامعــه، اقتصــاد و محیــط زیســت اســت . بنابرایــن 
چهــار شــاخص اصلــی آن عباتنــد از : پایــداری 
ــداری  ــادی، پای ــداری اقتص ــی، پای ــع طبیع در منای

اجتماعــی و پایــداری سیاســی. 
ــدار اســت،  ــی ِ پای ــام حفاظت ــا نظ ــور م ــی منظ وقت
بــدون تردیــد نقــش مــردم و نهادهــای مدنــی،  
بخــش جدایــی ناپذیــر این نظــام حفاظتی محســوب 
می شــود . عدالــت اقتصــادی، تــوازن در توزیــع 
قــدرت از طریــق تعمیــق دموکراســی " دموکراتیــک 
ــر چــه بیشــتر دموکراســی " و گســترش  ــردن ه ک
مشــارکت مدنــی از طریــق ســازمان های مــردم 
ــعه  ــیر توس ــی در مس ــای اساس ــزو پایه ه ــاد ، ج نه

ــت .  ــری آن اس ــت ناپذی ــن برگش ــدار و تضمی پای
ــن جمــع  ــر اســاس آخری ــدار ب ــوم توســعه پای  مفه
ــده  ــل در ســال ۲۰15 دارای هف ــدی ســازمان مل بن
شــاخصه اســت و جالــب آن شــاخص هفدهــم آن " 
ــن  ــع ای ــت. در واق ــی " اس ــارکت جهان ــای مش احی
گونــه اســت کــه همــه آن شــاخصه های قبلــی بــدون 
احیــاء مشــارکت مدنــی، چــه در ســطح ملــی و چــه 
در ســطح جهانــی، امــکان تحقــق آن بســیار محــدود 

می شــود. 
ــزار و  ــوان اب ــه عن ــم ب ــی ه ــارکت مدن مش  
ــژه ای  ــگاه وی ــه عنــوان هــدف توســعه، از جای هــم ب
ــر  برخــوردار اســت. در واقــع قلــب توســعه پایــدار ب
ــم  ــان منظ ــارکتی، ضرب ــعه مش ــر توس ــاس تفک اس

ــد. ــاز می یاب ــود را ب خ
  نقــش ســازمان های مــردم نهــاد در تحقــق 
ــورد  ــه م ــد وج ــوان در چن ــدار را می ت ــعه پای توس

توجــه قــرار داد : 
الــف - آگاه نمــودن مســئولین دولتــی و برنامــه 

ــور  ــی کش ــزان اصل ری
ب-  فرهنــگ ســازی در حــوزه ی عمومــی و همــراه 

کــردن مــردم بــا طرح هــای توســعه پایــدار 
ج - اجــرای پروژه هــای کوچــک و ارائــه پایلوت هــای 

موفــق و پایــدار در ایــن حوزه 
ــف  ــای مخال ــای و برنامه ه ــی طرح ه ــد ایجاب چ - نق
راهبــردی،  برنامه هــای  ارائــه  و  پایــدار  توســعه 
ــن  ــرای همــوار نمــودن ای ــه گام ب ــردی و گام ب کارب

ــیر .  مس
ح- ســازمان های مــردم نهــاد روح مشــارکت مدنــی، 
همدلــی، امیــد و همبســتگی اجتماعــی را در جامعــه 
گســترش داده و زمینــه فرهنگــی توســعه مشــارکتی 

ــازند . ــا می س را مهی
فقــط  شــوربختانه   ، معضــل  و  مشــکل   
ــزام  ــه اهمیــت و ال ــا آگاهــی نســبت ب ندانســتن و ن
مســیر توســعه پایــدار نیســت، بلکــه در بســیاری از  
ــتی  ــط زیس ــد محی ــرب ض ــای مخ ــوارد،  طرح ه م
ــد  ــورد تهدی ــداری اجتمــاع و ســرزمین را م کــه پای
قــرار می دهنــد، کامــا دانســته و آگاهانــه و فقــط بــر 
اســاس منافــع مالــی صاحبــان قــدرت، مــورد بهــره 
ــاد  ــردم نه ــد. ســازمان های م ــرار می گیرن ــرداری ق ب
بــه عنــوان یــک قــدرت اجتماعــی مدنــی در چنیــن 
ــکل  ــی متش ــت مدن ــا مخالف ــد ب ــواردی می توانن م
ــع از  ــی، مان ــکار عموم ــروی اف ــتفاده از نی ــا اس و ب

ــد.  ــی گردن ــای مخرب ــرح ه ــن ط ــرای چنی اج
یکــی از الزامــات مســیر توســعه پایــدار،   
وجــود و حضــور انســجام اجتماعــی بــر اســاس اراده 
آزاد، آگاهانــه و مشــارکت داوطلبانــه اســت. تقویــت 
ــد جامعــه  و رشــد ســازمان های مــردم نهــاد می توان
را از حالــت تــوده وار آن خــارج ســاخته و خصلتــی 

ــد .  ــه آن ببخش ــجم ب ــا و منس پوی
جمع بندی: 

ــه  ــه ب ــا، توج ــش و راهگش ــد بخ ــه های امی اندیش
پایــدار، گســترش  توســعه  بنیادیــن  ریشــه های 
مشــارکت مدنــی، افزایــش ســرمایه اجتماعــی، نقــد 
ایجابــی مدنــی، اجــرای پروژه هــای حفاظــت از 
ــی،  ــع محل ــد ســازی جوام ــط زیســت و توانمن محی
ــاد  ــردم نه ــازمان های م ــای س ــی از توانایی ه بخش
بــرای کمــک در مســیر اســتقرار سیســتم اقتصــادی 
- اجتماعــی مبتنــی بــر تفکــر توســعه پایــدار 

ــتند. هس
 

جــان کام آنکــه : توســعه پایــدار محصــول پایــداری 
مدنــی اســت !
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