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موفــق و پایــدار در ایــن حوزه
چ  -نقــد ایجابــی طرحهــای و برنامههــای مخالــف
توســعه پایــدار و ارائــه برنامههــای راهبــردی،
کاربــردی و گام بــه گام بــرای همــوار نمــودن ایــن
مســیر .
ح -ســازمانهای مــردم نهــاد روح مشــارکت مدنــی،
همدلــی ،امیــد و همبســتگی اجتماعــی را در جامعــه
گســترش داده و زمینــه فرهنگــی توســعه مشــارکتی
را مهیــا میســازند .
مشــکل و معضــل  ،شــوربختانه فقــط
ندانســتن و نــا آگاهــی نســبت بــه اهمیــت و الــزام
مســیر توســعه پایــدار نیســت ،بلکــه در بســیاری از
مــوارد ،طرحهــای مخــرب ضــد محیــط زیســتی
کــه پایــداری اجتمــاع و ســرزمین را مــورد تهدیــد
قــرار میدهنــد ،کامــا دانســته و آگاهانــه و فقــط بــر
اســاس منافــع مالــی صاحبــان قــدرت ،مــورد بهــره
بــرداری قــرار میگیرنــد .ســازمانهای مــردم نهــاد
بــه عنــوان یــک قــدرت اجتماعــی مدنــی در چنیــن
مــواردی میتواننــد بــا مخالفــت مدنــی متشــکل
و بــا اســتفاده از نیــروی افــکار عمومــی ،مانــع از
اجــرای چنیــن طــرح هــای مخربــی گردنــد.
یکــی از الزامــات مســیر توســعه پایــدار،
وجــود و حضــور انســجام اجتماعــی بــر اســاس اراده
آزاد ،آگاهانــه و مشــارکت داوطلبانــه اســت .تقویــت
و رشــد ســازمانهای مــردم نهــاد میتوانــد جامعــه
را از حالــت تــوده وار آن خــارج ســاخته و خصلتــی
پویــا و منســجم بــه آن ببخشــد .
جمع بندی:
اندیشــههای امیــد بخــش و راهگشــا ،توجــه بــه
ریشــههای بنیادیــن توســعه پایــدار ،گســترش
مشــارکت مدنــی ،افزایــش ســرمایه اجتماعــی ،نقــد
ایجابــی مدنــی ،اجــرای پروژههــای حفاظــت از
محیــط زیســت و توانمنــد ســازی جوامــع محلــی،
بخشــی از تواناییهــای ســازمانهای مــردم نهــاد
بــرای کمــک در مســیر اســتقرار سیســتم اقتصــادی
 اجتماعــی مبتنــی بــر تفکــر توســعه پایــدارهســتند.
جــان کالم آنکــه  :توســعه پایــدار محصــول پایــداری
مدنــی اســت !

عکاس :صیاد شیخی ئیالنلو

در مــورد توســعه پایــدار  ،شــاخصه هــا و
حوزههــای کارکــرد آن ،تــا کنــون مطالــب بســیار
مفیــدی منتشــر شــده اســت  ،امــا بنظــر میرســد
مســئله چگونگــی ِ تحقــق ِ ایــن تفکــرات بویــژه
نقــش ســازمانهای مــردم نهــاد در ایــن میــان،
بایــد مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد .
توســعه پایــدار محــل تالقــی و هماهنگــی
جامعــه ،اقتصــاد و محیــط زیســت اســت  .بنابرایــن
چهــار شــاخص اصلــی آن عباتنــد از  :پایــداری
در منایــع طبیعــی ،پایــداری اقتصــادی ،پایــداری
اجتماعــی و پایــداری سیاســی.
وقتــی منظــور مــا نظــام حفاظتــی ِ پایــدار اســت،
بــدون تردیــد نقــش مــردم و نهادهــای مدنــی،
بخــش جدایــی ناپذیــر این نظــام حفاظتی محســوب
میشــود  .عدالــت اقتصــادی ،تــوازن در توزیــع
قــدرت از طریــق تعمیــق دموکراســی " دموکراتیــک
کــردن هــر چــه بیشــتر دموکراســی " و گســترش
مشــارکت مدنــی از طریــق ســازمانهای مــردم
نهــاد  ،جــزو پایههــای اساســی در مســیر توســعه
پایــدار و تضمیــن برگشــت ناپذیــری آن اســت .
مفهــوم توســعه پایــدار بــر اســاس آخریــن جمــع
بنــدی ســازمان ملــل در ســال  ۲۰۱۵دارای هفــده
شــاخصه اســت و جالــب آن شــاخص هفدهــم آن "
احیــای مشــارکت جهانــی " اســت .در واقــع ایــن
گونــه اســت کــه همــه آن شــاخصههای قبلــی بــدون
احیــاء مشــارکت مدنــی ،چــه در ســطح ملــی و چــه
در ســطح جهانــی ،امــکان تحقــق آن بســیار محــدود
میشــود.
مشــارکت مدنــی هــم بــه عنــوان ابــزار و
هــم بــه عنــوان هــدف توســعه ،از جایــگاه ویــژهای
برخــوردار اســت .در واقــع قلــب توســعه پایــدار بــر
اســاس تفکــر توســعه مشــارکتی ،ضربــان منظــم
خــود را بــاز مییابــد.
نقــش ســازمانهای مــردم نهــاد در تحقــق
توســعه پایــدار را میتــوان در چنــد وجــه مــورد
توجــه قــرار داد :
الــف  -آگاه نمــودن مســئولین دولتــی و برنامــه
ریــزان اصلــی کشــور
ب -فرهنــگ ســازی در حــوزه ی عمومــی و همــراه
کــردن مــردم بــا طرحهــای توســعه پایــدار
ج  -اجــرای پروژههــای کوچــک و ارائــه پایلوتهــای
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