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 ای غیررسمی و غیرنهائی از ترجمه

 1یو روح انسانپایدار  ۀتوسع

حد در خصوص سازمان ملل متعمومی کنفرانس  ۀارائه شده در جلس «ترین  چالش اساسی» ۀبیانیتنظیم شده بر اساس 

 )1992 ،اوج زمین اجالس ریو،) زیست و توسعه محیط
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 ای باید اعمال گردد، گازهای گلخانه هایی بر چه محدودیت اینکه در مورد و سیاسیی فنفراتر از سواالت 

 سوالاین  ،د کردنبرای تمامی این موارد هزینه خواهی اناینکه چه کس پایدار را ارتقا بخشید و ۀتوسعتوان  چطور می

و رفتار طلبی  فعت، مناختالفدار و عمیق  ریشه الگوهایبا آیا نوع انسان که  جهانی قرار دارد ۀمقابل جامع اساسی در

 نماید؟د ت در مقیاس جهانی متعهمدهای بلند  ریزی و برنامه بینانه را به همکاری روشند خوتواند  می اش نظرانه کوته

 را نوع انسان پیش روی بهم وابستگی مشکالت از سوی دیگرپیچیدگی و  اجالس ریو از یک سوفرایند 

از و  آمیز گرمایش جوی ، خطر فاجعهتوسعه ۀکنند های تضعیف برابرینانظیر  یاز مشکالتیک هیچ آشکار ساخت. 

 مشکالت سایربدون توجه به ، ها تاقلی اوزون، ظلم و تعدی بر زنان و نادیده گرفتن حقوق کودکان و ۀالی بین رفتن

 از همکاری و هماهنگی در تمام باالیی  درجه بدون د.نگیر ل قرارمّتأای مورد بررسی و  بینانه د به طور واقعنتوان نمی

 توان به طور کامل به هیچ یک از این معضالت پرداخت.   نمی جمعی نوع انسان است ۀسطوح که فراتر از هر تجرب
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 .تضعیف یافته استی شخصیت انسان یکل دلیل فروپاشیچنین همکاری به برای  هامکان بالقو ،با این وجود

خانواده و جامعه، افزایش  ۀفزایند از هم فروپاشیات، مادیانباشت  انضباط اخالقی، ستودن حرص و ۀفقدان گسترد

 ۀهم، ر و اولویت بخشیدن به منافع ملی در مقابل رفاه نوع انسانپرستی و تحج نژاد ۀنظمی، سلط قانونی و بی بی

زیست و توسعه مورد  ر معمول در ارتباط با مسائل محیطهستند که اگر چه به طو های متداولی در جهان گرایش

 برند. از بین می است همکاری ۀشالود که را اعتماد و اطمینان ، ولیگیرند ینمبحث و بررسی قرار 

نیازمند درک  یتغییر چنینمخرب برای برقراری وحدت و همکاری ضروری است.  های تغییر این گرایش

 پرداختن بهعلم ابزارهای مهمی برای  شناسی و سیاست، جامعه، اقتصاد اگر چه زیرا است انسانتری از ماهیت  عمیق

 امور عالم ۀبرای بهبود وضعیت پرمخاطر حقیقی دهند، اما راه حل ه میئاراپیش روی بشریت  ۀهای بهم وابست بحران

 . یابد تحول انسانب قلو  نظر گرفته شدهدر  انسانتی بدست خواهد آمد که بعد روحانی ماهیت  وقتنها 

اما بعد روحانی  باشند، ینمآسانی قابل توضیح  بهوجود دارد که  شهودی های جنبه در این میان چه گرا

بینانه  باریک شخصی  منفعتکه ورای  در نظر آورد ی از خصائصی، به عنوان منبعتوان، در عمل را می ماهیت انسان

همکاری و تمایل و فروتنی،  تواضعشهامت، ، اعتماد ،شکیبایی، شفقت، خصائصی شامل محبتروند. چنین  می پیش

ن جهانی یک تمد ضمیر که قادر به ساخت روشن یشهروندان منفعت عموم است؛ خصائصبه فداکاری برای 

  .هستندهماهنگ 

 برای حرکت جهان مسیرتغییر  ۀای که الزم سابقه وحدت و همکاری بی و همچنین دامنه پرتغییرات عمیق و 

 دسته روح انسانی و توسل به آن یر برأثاز طریق ت تنها ،است پایدار یمحیط زیستاز نظر   عادالنه و ای آینده به سمت

هی د ای توان به گونهها را  تعیو جم افراد توانند میکه خود به تنهایی  پذیر خواهد بود فراگیری امکانهای  ارزش

منبع  هنگامی که این .زمین و نوع انسان به عنوان یک کل عمل نمایند ۀمدت کربلندنمایند که منطبق با منافع 

در بین مردم کره ی ثرؤم عظیم و گیرد چنان روحر مورد استفاده قرا فردی و جمعی ۀقدرتمند و پرتحرک انگیز

 .را نخواهد داشت یارای مقابله با نیروی وحدت بخش آن یسازد که هیچ قدرت منتشر می زمین

 ۀدر زمینمقتضیاتش اصل و  این فراگیراست. پذیرش  انسانبنیادین عصر ما یگانگی نوع  حقیقت روحانی

جمعی،  امنیت صلح وآمیز،   خصومتهای غیر گیری مشارکت همگانی در تصمیم ،اقتصادی عدالت اجتماعی و
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جهان را به صورت کشوری واحد و وطن نوع  ۀدهی مجدد و ادار سازمان، و تعلیم و تربیت عمومی برابری جنسیتی

 .سازد بشر ممکن می

فرا  شمول جهانبینشی  داشتن بهرا  زمیندولتمردان و مردمان ، اهللءبیش از صد سال پیش حضرت بها

 .استاجابت هنوز نیازمند  دعوتاین «. لمن یحب الوطن بل لمن یحب العالملیس الفخر » خواندند:


