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 براي جهاني مسؤول،چندگانه و مهبسته) احتاد(آليانس 
 

يي غريرمسي از اشخاص و جمموعه) کانوِن احتاد(آليانس 
اند تا به طوِر مجعي عمل هايي است که اراده کردهسازمان

ويکم هاي قرِن بيستکنند و در تغيري و حتوالتي که به چالش
 .دهد نقش داشته باشندپاسخ مي

 
 تارخيچه

 تاکنون، ابتکاراِت متعددي در مناطِق 1980ي ِن دههاز پايا
هاي بسيار گوناگون به عمل آمده و تالش خمتلِف جهان در حوزه

اندکاراِن خمتلِف اجتماعي شده تا با حرکت درآوردِن دست
وجوي يي اجياد گردد که بتواند در جستفراينِد جهانِي گسرتده

ه شدن بر ها،پيشنهادها و ضوابطي به منظور چريارزش
 .روست، شرکت کندهايي که بشريت باآن روبهچالش

يي، موضوعي و هاي متعدِد قاّره ، مالقات1990ي در آغاِز دهه
 1993اين فرايند سراجنام در ساِل . يي سازمان داده شدمهرسته

 منتهي پالتفورم براي جهاني مسؤول و مهبستهبه نگارِش 
 .گرديد

 کشور به امضاي چندين 115ز اين منت، که امروزه در بيش ا
هزار نفر ، چه به عنوان فرد وچه به عنواِن منايندگاِن 

شده، رسيده است، مبانِي زير را هاي تأسيسها و شبکهسازمان
 :کندپيشنهاد مي

 هاي جهاِن ماتعادلتشخيِص ماهيت و علِل عدم •
ها و اصوِل عملي به منظوِر اجياِد جهاني ارزش •

 مسؤول و مهبسته
 ها و تدويِن يک اسرتاتژيويتاول •

يي و هاي حرفهيي  و رشِد شبکههاي منطقهبا اجياِد گروه
ي ما، آليانس هاي بزرِگ زمانهموضوعي در ارتباط با پرسش

هاي آليانس، از مجله پشتوانه. به کار انداخته شد) احتاد(
بنياِد شارل لئوپل ماير براي پيشرفت پشتيبانِي مايل و فِين 

 . در فرانسه و سويس، است– FPH انسان
هدف ابداِع اشکاِل نويِن عمِل مجعي، از سطِح حملي گرفته تا 

ي جهان است، سطِح جهاني، به منظوِر اثرگذارِي مجعي بر آينده
تر و وابستگِي متقابِل ابعادش به جهاني که مدام پيچيده

 .شوديکديگر شديدتر مي
اجياِد وحدت در چالشي که آليانس درپيش گرفته مساعدت به 

گوناگوني ازطريِق اعالم توانايِي جوامِع موجود در فهميدن و 
متقابِل ها،وابستگِيمشردِن پيچيدگِي موقعيتباارزش

هاي ژئوفرهنگي، اجتماعي مشکالت،گوناگوني و مشروعيِت ديدگاه
 .يي استو حرفه

 
 سازماندهي
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، که حمِل تبادل، تأمل و )آليانس(کانوِن احتاد 
 :دهاست، برگرِد سه حموِر اصلِي سازماني، بناشده استپيشنها

کنند که هاي حملي اين هدف را دنبال ميگروه •
اشخاصي از يک حمله، منطقه، کشور، و قاره را براساِس 

ما اين . آوردندشان گرِدهمهاي جوامعها و چالشواقعيت
امي که ناميده) جغرافرهنگي (راِه ژئوفرهنگيرا 

 .هاستها و فرهنگوناگونِي مکاني گدهندهبازتاب
 -اندرکاراِن اجتماعي هاي متشکل از دستگروه •

ي يي برآنند تا در دروِن فالن حرفه، يا دريک حوزهحرفه
جوانان، کشاورزان،دانشوران،منايندگاِن حملي، (معني

ي ما اين شيوه. ، گفت وشنود و حترک برانگيزند)وغريه
ي دهندهامي که بازتاب ناميدهييراِه مهرستهفعاليت را 

ها يي، ونيز مشغلههاي اجتماعي و حرفهگوناگونِي حوزه
هاي دنياي هاي آهنا در برابِر جامعه و چالشو مسؤوليت
 .کنوني است

هاي متاتيک يا موضوعي درپِي آنند تا کارگاه •
ي ما ي مشرتک مهههاي بزرگي که به آيندهي پرسشدرباره

 آب به طوِر پايدار، ادغاِم اداره کردن(شودمربوط مي
...) شدن،بازارهاي مايل،هنر و جامعه،يي و جهانيمنطقه
اين فعاليت . هاي تأمل و بازانديشي تشکيل دهندگروه
ي گوناگونِي دهندهامي که بازتاب ناميدهراِه موضوعيرا 
ويکم هايي است که دربرابِر بشريِت قرِن بيستچالش

بندي ي در چهار قطب گروههاي موضوعکارگاه. قراردارد
ها و فرهنگ،اقتصاد و جامعه،زمامداري و ارزش: اندشده

 .سپهرشهروندي،بشر و زيست
 

ي مهمي را در تاريِخ آليانس رقم  مرحله2001 و 2000هاي سال
 .اندزده

هاي مند شدن از ثروِت جتارِب انباشته شده توسِط گروههبره
هاي مهگراي  با پويشبازانديشي و تأمل درعِني پيونديابي

 .شهروندانه،هدِف اصلي در طي اين دوسال بوده است
 :گريداين مرحله موارِد زير را دربرمي

ي کوشش در بازانديشي و اجياِد حبث در مهه •
، به منظوِر )يي و موضوعيژئوفرهنگي،مهرسته(هاکارگاه

طورمجعي يابي به پيشنهادهاي انضمامي و بهدست
 .يافتهتدوين

املللي،موضوعي و هاي بنيمالقاتندهِي سازما •
هاي ، در دروِن هر کارگاه و با سايِر گروهييمهرسته

 ) .2001 و 2000هاي سال( موجود، درمتام طوِل اين مدت
دفرتهاي پيشنهادات براي « اين فرايند با انتشاِر 

تدويِن منشوري براي جهاني مسؤول، و  » 21قرِن 
 .ته است، ماديت يافچندگانه و مهبسته
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 طوِر مهزمانيي بهجممِع قارهسازماندهي چهار  •
يي و يک مالقاِت منظقه) اروپا؛آسيا؛آمريکا،آفريقا(

  .2001در ژوئِن ) در لبنان(درجهاِن عرب
ي به منظوِر يکپارچه و ارزمشند کردِن مهه •

 در 2001دستاوردها و ابتکاراِت هرگروه، در دسامِرب 
 .  برگزار گرديدهانيجممِع جيک ) فرانسه(شهِر ليل 

 
 اطالعات و ارتباطات

 
 به سه زباِن /http://www.alliance21.orgدر سايِت اينرتنِيت آليانس 

هايي ي آليانس، چالشفرانسوي،انگليسي و اسپانيايي، تارخيچه
هاي خواهد به آهنا پاسخ دهد، کارگاهها و فورومکه مي

 .وگو، ارائه شده استگفت
 به Claves: شوديي منظمًا منتشر مينطقههاي ارتباِط مبرگه

به زباِن  Carta Brasilزباِن اسپانيايي براي آمريکاي التني، 
 به زباِن انگليسي براي آسيا و مناطِق Butterfly Futures پرتغايل،

 . به زبان عربيMajatal اقيانوس آرام،
Caravaneي آليانس، از پويايي و حترک آليانس گزارش  روزنامه

اين روزنامه هرچهارماه به سه زباِن . دهدمي
هر مشاره به . شودفرانسوي،انگليسي و اسپانيايي منتشر مي

 .ي موضوعي اختصاص دارديک منطقه و يک يا دو پرونده
هاي آليانس ي اشخاصي که در فعاليتنامهمشخصات و معريف

اند، به شکِل فهرسِت راهنما، روي سايِت اينرتنت قرار سهيم
 .شده استداده 

 :براي اطالعات بيشرت
L’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire 
E-mail : info@alliance21.org - Site internet : www.alliance21.org 
 

a/s FPH, 38, rue Saint-Sabin, 75011 Paris 
 Tél :( 33.1) 43 14 75 75 
  Fax (33.1) 43 14 75 99 

  E-mail : alliance@echo.org 
   Site internet : www.echo.org 
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 ي تدويِنموضوع،حمتوا، و شيوه
 هاي انسانيمنشوِر مسؤوليت

 
 
 

 آيد؟ي تدويِن منشور ازکجا ميايده
بشريت،در متامي . ناپذير يکتا و جانشنيزمني، يگانه ميهِن ماست، ميهين«

. اش،متعلق به جهاِن زنده و خبشي از تکامِل آن استاشکاِل گوناگون
 ».ناپذير استدو، ازيکديگر جداييِ اينسرنوشت

  
،خنستني پيشنهاِد منشور به 1999بااين کلمات بود که،در ساِل 

اني براي جه) آليانس(احتاد هاي کارِي خمتلف در خبِش گروه
يي اساسي از اين برهه. شد، آغازمسؤول، چندگانه و مهبسته

-وشنودهاي گوناگون و ُپرتبمنشوِر احتاد و فرايندي از گفت
هاِي گريبانگِري ي آهنايي بود که دربرابِر حبرانوتاب مياِن مهه

-خواستند در وحدتهايي مشرتک داشتند و ميبشريت، دلواپسي
 .هاي زمانه َرَوندلشيابي با ديگران به مصاِف چا

ضرورِت يک منشور، مشروعيت، : مباحثات برسِر اين نکات بود
ي عملي کردِن آن در بطِن ماهيت و فراينِد تأييِد آن، شيوه

 .امللليي مدني و درسطِح هنادهاي بنيجامعه
 pré-texte ،در متامي طوِل فرايندش، مهچون يک 1999ي ساِل پروژه

، "هبانه"وهم"  منت-پيش"يعين هم ، به هردو معناي کلمه، 
فرهنگي و زيرا ازيکسو به ديالوِگ شديِد ميان. پديدار شد

هاي پيشنهادي يي دامن زد، و از سوي ديگر اصالحيهرشتهميان
 .ديگري برانگيخت

 
 چرا يک منشوِر جديد؟

ساز  از انتشار يک مِنت بنيان)آليانس(احتاد  ، 1993 درساِل 
اين . راي جهاني مسؤول و مهبستهپالتفورم ب: زاده شد

يابِي ما به قصِد پالتفورم در واقع فراخواني بود براي وحدت
ي دنياي هاي عمدهچريگي بر احساِس ناتواني درمقابِل حبران

شکاف ميان جنوب و مشال، فقريان و ثرومتندان،مردان و : کنوني
 پالتفورِم يادشده نقشي اساسي در بسيِج. زنان،طبيعت و بشريت

-ها ايفاکرد، کساني که جتارب و ايدهي قارهکساني از مهه
هايشان را در اغلب قلمروهاي فعاليِت انساني بايکديگر 

کردند تا بتوانند پيشنهادهايي تدوين کنند که تقسيم مي
ي آدميان و نيز حفاظت از سّياره را تأمِني حياتي شاياِن مهه

 .ميسر سازد
 کنندگان به اين نتيجهکتدرجرياِن اين خنستني مرحله، شر

 الزم و 21هاي بزرِگ قرن رسيدند که براي مقابله با چالش
عاجل است که مياِن انساهنا پيماِن اجتماعِي جديدي تدوين 

 مياِن خود partenariatگردد که به آهنا امکان دهد مهياري
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برقرارسازند به اين منظور که بقاي بشريت و سّياره را 
بايست به شکِل منشوِر منتخِب يماني ميچنني پ. تضمني کنند

 .املللي، درآيدشهرونداِن سراسِر جهان، و سپس هنادهاي بني
 

 »ستوِن سوم«يک 
: املللي بر دو ستون استوار استدرحال حاضر، حياِت بني

، متمرکز بر احرتام به ارِج افراد ي جهانِي حقوِق بشراعالميه
، متمرکز بر صلح ِن مللمنشوِر سازماشان ، و و دفاع از حقوِق

اند، نقشي اين دو ستون، با چارچوبي که آفريده.و توسعه
. انداملللي ايفاکردهمسّلم در پيشرفِت سازماندهِي مناسباِت بني

يي کرده اما، درطوِل پنجاه ساِل گذشته، جهاِن تغيرياتي ريشه
روشن است . روستهاي نويين روبهبشريت امروزه با چالش. است

ي کايف براي تغيرياِت جاري و  دو ستوِن اوليه شالودهکه اين
 .آتي ندارند

، که اساسًا »منشوِر زمني«ريزِي يک ستوِن سوم، يک ي پايهايده
 biosphère(  سپهر             -به روابِط ميان بشريت و زيست

بپردازد، خنستني بار در کنفرانِس جهانِي حميِط زيست، در ساِل ) 
اين ايده به هنگاِم تدارِک . م، پديدار گرديد در استکهل1972

 در ريودوژانريو، بارديگر مطرح شد، 1992، در » اجالِس زمني«
سراجنام عملي نگرديد زيرا » منشوِر زمني«اما نگارِش يک 

بندي، که براسيت ي يک فورمولکننده برسِر حنوههاي شرکتدولت
 .ندهاي جهان باشد، به توافق نرسيدمتناسب با چالش

املللي، ي مدنِي بنيهنگام تاکنون، در دروِن جامعهازآن
ي ابتکاراتي با هاي ُپرمشاري به عنواِن منشور برپايهپروژه

 شکوفايِي چنني 1.هاي گوناگون تدوين گرديده استخاستگاه
دهد که ازنظِر اشخاِص بيشماري اجياِد اين ابتکاراتي نشان مي

. رزماِن ديگر شده استتر از هاکنون عاجل" ستوِن سوم"
 نگارِش مجعِي چنني منشوري را يکي از اهداِف خود آليانس

 .قرارداد
 

 فراينِد نگارِش منشور
                                                 

 نيز به آهنا پيوسته است احتادگونه ابتکارات که  برخي از اين- 1
 :عبارتند از

، پارملاِن ادياِن جهان، نگارِش »اعالميه براي اخالِق جامع«  -
  .1994برگزارشده در شيکاگو، در 

 و اخالِق يونسکو درحال ه خبِش فلسفه، ک»ي اخالِق جهانيپروژه«  -
 .نگارِش آن است

 Interaction Councilکه توسِط » ي جهاني براي مسؤوليِت انسانياعالميه«  -
Congress در وين 1997هاي برجسته در ساِل  تن از شخصيت25 با امضاي 

 .نگاشته شده است
و صليِب  ) Maurice Strong( که نگارِش مشرتِک شوراي زمني » منشوِر زمني«  -

 .است ) Mikhail Gorbachev(امللليسبِز بني
ي خود از اين ابتکارات ، در روندي از ما براي غين ساخِنت پروژه

 .اميبارورسازِي متقابل، تالش کرده
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فراينِد تدويِن يک منشور صورتي تکرارشونده داشت، زيرا 
: ساختبايد دو هدِف وحدت و گوناگوني را برآورده مي

بايست توأم بارعايِت گوناگونِي مي
هاي ادي،سياسي و جغرافيايي، شالودهفرهنگي،زباني،اقتص

قرارشد رواِل کار به . شدريزي ميمشرتک براي عمل نيز پي
صورِت رفت و برگشت باشد تا به تدريج نوعي مهگرايي اجياد 

 .گردد
 Adnré Levesqueِوسک  ، به ابتکاِر آندره ِله1998 تا 1995از ساِل 

هايي اه، در آفريقا،آسيا،آمريکاي التني و اروپا، کارگ
ها استخراِج هدف از اجياِد اين کارگاه. انداخته شدراه

شده در ي زيستهها و اصوِل مشرتک براساِس واقعيِت روزمرهارزش
، حاصِل  )1999(خنستني پيشنهاِد منشور . جوامِع گوناگون بود

 .اين کارها بود
 ، با بررسي اين امر که اصوِل 2000 تا پاياِن ساِل 1999از 

يي خاص در قلمروهاي متفاوِت تواند به گونهچگونه مييادشده 
هاي خمتلِف فرهنگي به کار َرَود، اين فعاليِت انساني و بافت

 .طرِح منشور به طوِر منظم به آزمون گذاشته شد
 درحاِل تدوين آليانسهاي در مهان مقطع، بسياري از کارگاه

تواند هاي بودند که هرکدام در قلمرِو خاِص خويش بپيشنهاد
 .ويکم باشدهاي قرِن بيستپاسخگوي چالش

 برانگيخت و بررسِي اين 1999هايي که طرِح منشوِر واکنش
 اجناميد که طرِح 2001پيشنهادها به اختاِذ اين تصميم در ساِل 

ي اين تأمالت يادشده در متين گنجانده شود که بتواند جمموعه
 .را در خود جاي دهد

ي خود را  طرِح اوليه2001 ساِل  در پاييِز2ي نگارشکميته
تفسريهاي . هناد» 3ي فرزانگانکميته«براي بررسي دراختياِر 

اين کميته بر طرِح اوليه هبکردهاي چشمگريي درآن به وجود 
اين پيشنهاِد هنايي براي بررسي در اختياِر جممِع . آورد

.  در شهِر ليل، قرار داده شد2001 در دسامِرب آليانس
جا بودِن اين پيشنهاد  در اين جممع، درسيت و بهکنندگاِنشرکت

تفسريهاي . هاي متفاوِت خويش بررسي کردندرا باتوجه به بافت
ها نگارِش پيشنهاِد اين منشور را به حاصل از اين بررسي

مِنت يادشده اکنون . رواييت که درپي خواهد آمد، ميسر ساخت
 به 2002 آوريِل گريد تا ازبراي حبث دراختياِر متحدان قرار مي

ي فارسِي حاضر پس ترمجه.(صورِت يک مِنت هنايي وسيعًا توزيع گردد
 ).توضيِح مرتجم.از اين تاريخ اجنام گرفته است

                                                 
 : که اعضاي آن عبارت بودند از- 2

Wesley ARIARAJH, Tannous BASSIL, Elisabeth BOURGUINAT, Edith SIZOO. 
 
 : ه اعضاي آن عبارت بودند از ک- 3

Pierre CALAME, CHAN Ngai Weng, Carmelina CARRACILLO, Hamidou Aboucabry DIALLO, Hamilton FARIA, Eulalia 
FLOR, Philippe GUIRLET, Stephane HESSEL, André LEVESQUE, Edgar MORIN, Raimundo PANIKKAR, Makarand 
PARANJAPE, Konrad RAISER, Cécile SABOURIN, John TAYLOR, Gerald WANJOHI, YU Shuo, ZHAO Yifeng 
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 شودسفر در شهر ليل متوقف مني

ي مدني، پس از جممِع ليل، پيشنهاِد منشور بايد در دِل جامعه
يز، به راِه املللي نو اميدوارمي دير يا زود در هنادهاي بني

 مهچنان به آزموِن درسِيت مِنت منشور در آليانس. خود ادامه دهد
 -هاي اجتماعيهاي فرهنگِي خمتلف و حوزهارتباط با بافت

 .يِي گوناگون، ادامه خواهد دادحرفه
 
 
 

 آليانسيي مشرتک براي تنوِع پيشنهاداتي که هسته: منشور
 حممِل آهناست

يي خودکفا و خودبني هاي انساني پديده مسؤوليتمنشوِر 
ي اساِس وجِه مشرتکي است که کنندهاين منشور صرفًا روشن. نيست

هاي کارِي خمتلف در يافته توسِط گروهمياِن پيشنهاداِت تدوين
فراخواِن آگاه شدن از ضرورِت اکيِد تقبِل :  وجود داردآليانس

 .ِح مجعي استهاي جديد هم از حلاِظ فردي و هم درسطمسؤوليت
ي مشرتکي است که ي اين منشور مهچون هستهکنندهاصوِل رهنمون

تواند به قلمروهاي گوناگوِن فعاليِت انساني منتقل شده و مي
-گيدر آهنا صورِت انضمامي يابد، و به شکلي متناسب با ويژه

به بياِن . هاي خمتلف منتقل گرددهاي هرفرهنگ به زبان
هاي درخيت توان مهچون ريشهشرتک را ميي ماستعاري، اين هسته

هاي هاي بسيار و تنهديد که، ماننِد درخِت بانيان، شاخه
ي اين اصوِل رويد که هرکدام در راستاي ترمجهجديد از آن مي

هاي گوناگوِن فرهنگي وقلمروهاي کننده در بافترهنمون
 .آيندمتفاوِت فعاليِت انساني به وجود مي

 
 منشوري هاي عمدهشاخص

 :ي منشور عبارتندازهاي عمده شاخص
-هاي بشريت دربرابِر چالشاين منشوري است از مسؤوليت •

 .ويکمهاي قرِن بيست
اين منشور سندي به اقتضاي احوال، که درارتباط با  •

مدت يا يک فعاليِت انسانِي خاص شکل هاي کوتاهمشغله
يي را برعکس، منشور اصوِل کّلي. گرفته باشد، نيست

ي کساني که اين اصول را کند که ميان مههيشنهاد ميپ
 .گزينند، مشرتک استبرمي

يي براي پيماِن اجتماعِي مثابِه پايهاين منشور بايد به •
ي نويين به کار رود که معرِف قواعدي نو براي هر حوزه

يي باتوجه به روابِط آهنا با اجتماع اجتماعي و حرفه
ست که چارچوب مرجعي اين منشور خواهاِن آن ا. باشد

براي رفتارهاي شخصي و نيز زندگِي سياسي، هنادي و 
 .حقوقي باشد

هاي شده دراين منشور بايد در بافتاصوِل کّلِي اعالم •
هاي تدرجيي در گوناگون ترمجه شود و موضوِع کاربست
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قلمروهاي خمتلِف فعاليِت انساني قرارگريد و درواقع 
اشخاص، ( فاوت باشدهاي متچارچوِب مرجعي براي حوزه

ها ها، شرکتيي، دولت حرفه-هاي اجتماعيجوامع، حوزه
 ...).هاي جتاري، وغريهوبنگاه

 
 
 

 يک مفهوِم جهانشمول است؟» مسؤوليت« آيا مفهوِم 
هاي اجتماعي با ي گروهتوان در مههمي. هم آري و هم نه

مضموِن مسؤوليت، به عنواِن مفهومي اخالقي، ليکن با 
در برخي . رو شدي تقبِل آن، روبهي متفاوت از حنوههاتلقي

ي عضوي از جامعه جوامع، مسؤوليت بيش از آنکه برعهده
به ابتکاِر خودش باشد، از طرِف گروه به يک شخص معني 

يي که براي مسؤول در چنني شرايطي، شيوه. شودواگذار مي
رود در عمل اش به کار ميدانسِنت هرشخص نسبت به اعمال

ي و به هنگاِم تعيِني حمتواي قانونِي ايده. کندق ميفر
 .شودتر ميهاي فرهنگي نيز ُپررنگمسؤوليت، تفاوت

روست، فراگذشنت از حبراني که بشريت اکنون با آن روبه
-مهان گونه که ملت. ها را الزامي ساخته استاين تفاوت

اند، اکنون را پذيرفته» حقوِق بشر« ي هاي جهان ايده
را به قاموِس » هاي انسانيمسؤوليت« بايد مضموِن نيز 

وانگهي، امکاِن يک مهکاري و زمامدارِي . مهگاني وارد کرد
ها و اصول قابل تصور نيست؛ جهاني بدون برخي ايده

ها و اصويل که، با هرگونه خاستگاهي، بتوانند براي ايده
 .ي بشريت مفيد تشخيص داده شوندجمموعه

 
 وِد زندگيمسؤوليت درقباِل خ

ي ما موجب حميطِي زمانههاي اجتماعي و زيستي حبراندامنه
. شده که موضوِع اصلي اکنون موهبِت خوِد زندگي باشد

-ها جزِو زندگيانسان. اندها نيافريدهزندگي را انسان
پيوندد و زندگي، رازي است که زندگان را به هم مي: اند

 اين دو با در طبيعت، در بطِن بشريت، و در ارتباِط
اش، بشريت، به رغِم گوناگوني. يابديکديگر، استمرار مي

. مسؤوليِت مشرتِک حفاظت از حِق حيات را برعهده دارد
ي چنني آگاهي و شعوري بناشده رو، منشوري که برپايهازمهني

است، زيرا به » جهانشمول«باشد، به معناي اکيِد کلمه 
 چه نامرئي، هر آنچه در هسيت وجود دارد، چه مرئي و

ي چيزي است که از حِد اين منشور دربرگرينده. مربوط است
رود اما گري فراتر ميتوانايِي انسانِي ادارک و اداره

 .ي خود، مسؤوِل آن استبشريت در جمموعه
ضرورِت آفريدن و حفِظ جايگاِه مردماِن ديگر و اشکاِل ديگِر 

ي  شيوه.گريدزندگي از اين مسؤوليِت بنيادي سرچشمه مي
-قبول وقسمت کردِن اين جايگاه و اين مسؤوليت در بافت

کند اما درمهه جا حفاظت از جايگاِه هاي خمتلف تغيري مي
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ديگران و اشکاِل ديگِر زندگي خبِش الينفکي از حفاظت از 
 .خوِد زندگي است

يي بوده است که درپي خبِش منشوِر پيشنهاديچنني نگرشي اهلام
 . هاي انسانيوليتمنشوِر مسؤ: آيدمي
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 هاي انسانيمنشوِر مسؤوليت
 گفتارپيش   

ها از اين زمان هرگز سابقه نداشته است که انسانتا پيش
بر زندگِي اجتماعي،سياسي و فرهنگِي يکديگر چنني تأثِري 

از اين هرگز سابقه نداشته است پيش. عميقي داشته باشند
عِي خويش داراي که انساهنا براي دگرگون ساخِنت حميِط طبي

 .مهه شناخت و توانايي باشنداين
رغِم امکاناِت هنگفيت که برخاسته ازاين روابِط متقابِل به

روزافزون است و باوجوِد تواِن نويين که بشر کسب کرده، 
 .سابقه پديد آمده استهايي بيدر قلمروهاي ُپرمشاري حبران

يز دربِني ها و نهاي اقتصادي در دروِن ملت رشِد نامهگوني
-يي بيشآهنا، مترکِز قدرِت اقتصادي و سياسي در دسِت عده

-ازپيش معدود، در معرض هتديد قرارگرفِنت گوناگونِي فرهنگ
ازحِد منابِع طبيعي، آشوب و ها، و يا استثمار بيش

-ونگرانيهاي بسياري در سراسِر جهان آفريده و بيمستيزه
:  اجيادکرده استي ماي سيارهي آيندههاي بزرگي درباره

 .اميما اينک بر سِر چهارراهي از تاريِخ بشري ايستاده
ها يي که بايد مقابله با اين چالشاما هنادهاي اجتماعي

. کننديي هردم ناکاراتر عمل ميرا ميسرسازند به شيوه
ها را ضعيف املللي نقِش سّنِيت دولتقدرِت هتامجِي بازارهاي بني

کردِن منافِع تنِگ ي، با دنبالهنادهاي علم. ساخته است
ازپيش از حتليل و توجه کردن به مسائِل شان، بيشختصصي

اند، شان گريبانگِري بشريت شدهفراگريي که در تعامِل
اند املللي موفق نشدههنادهاي اقتصادِي بني. زنندسربازمي

 .ها را معکوس سازندجرياِن رشِد نابرابري
ها اغلب با  و شرکتهاوجوي سود توسِط بنگاهجست

حميطي اجنام شده زيرپاهنادِن منافِع اجتماعي و زيست
هاي هنادهاي مذهيب نقِش خود را در پاسخگويي به چالش.است

-قدِر کايف ايفا نکردهجديدي که روياروي جوامِع ماست به
 .اند

طور فردي و هم در چنني بسرتي، هريک ازما بايد، هم به
 . خود را برعهده گريميهايدرسطِح مجعي، مسؤوليت

-ها و اين که به چه شيوهمنشوِر حاضر سرشِت اين مسؤوليت
اين منشور گاِم . کنديي بايد اجنام شوند را تعريف مي

ساالر خنسيت است به سوي بناِي يک زمامدارِي فراگِري مردم
يي که اجناِم هاي انساني و چارچوِب حقوقيي مسؤوليتبرپايه

 .گريددربرميها را اين مسؤوليت
 
 
 

 هاسرشِت مسؤوليت
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 وابستگِي متقابِل روزافزون مياِن افراد، مياِن جوامع، و 
ها ميان انساهنا و طبيعت، تأثرياِت رفتاِر افراد و گروه

شان، خواه دور و خواه را بر حميِط اجتماعي و طبيعي
 .نزديک، قّوت خبشيده است

ي  عرصهاين وضعيت هريک ازما را، براي ايفاي نقش در
هاي جديدي که درمقابِل بشريت قرار دارد، چالش

هر انساني قادر است : سازدرو مييي روبهباامکانات تازه
هايي را برعهده گريد؛ حتا آنگاه که اشخاص مسؤوليت

کنند، مهچنان از اين امکان احساِس ناتواني مي
برخوردارند که با ديگران متحد شوند و نريويِي مجعي 

 .بيافرينند
ي حقوِق طوِر يکسان داعيهتوانند بهموجوداِت انساني مي

هاي آهنا شان را داشته باشند، درحاليکه مسؤوليتانساني
هرچه يک . به تناسِب امکاناتي است که دراختيار دارند

شخص آزادِي بيشرت، دسرتسِي بيشرت به اطالعات، به شناخت، به 
ها و سؤوليتاش در اجناِم مثروت، داشته باشد، توانايي

 .ِ خود بيشرت استاش در پاسخگويي درقباِل اعمالتکليف
ها نه فقط اعماِل حال و آينده بلکه اعماِل مسؤوليت

طور مجعي در خساراتي که به. گريدگذشته را نيز دربرمي
گذشته به عمل آمده است بايسيت توسط مجِع مربوطه اخالقًا 

ارد به برعهده گرفته شود و تا جايي که امکان د
 .طورانضمامي جربان گردد

ازآجنايي که ما فقط بر جزئي از پيامدهاي اعماِل کنوني 
کند با مان نيز اجياب ميامي، مسؤوليتمان واقفو آتي

فروتِين بسيار عمل کنيم و احتياط و دورانديشي ازخود 
 .نشان دهيم

 
 هااجناِم مسؤوليت

نگي، چه ديين و هاي حکمت و فرزادرسراسِر تاريِخ بشر، ُسّنت
چه غريديين، براي هدايِت سلوِک انساني به سوي يک رفتاِر 

پايه و اساِس . اندهايي را تعليم دادهمسؤوالنه، ارزش
يي که مهچنان فعليت دارد، اين تعليم بر اين ايده، ايده

استوار بوده که تغيري و حتوِل جامعه بدوِن تغيري و حتوِل 
 .فرد ناممکن است

 احرتام به هرشکل از حيات و حِق داشِنت يک هااين ارزش
وشنود بر خشونت، مهدردي زندگِي سربلندانه ، ارجحيِت گفت

نوازي، و توجه به حاِل ديگران، مهبستگي و مهمان
راستگويي و صداقت،صلح و مهاهنگي، عدالت و انصاف، 

 .گريدارجحيِت خريوصالِح مهگان بر منافِع خصوصي، را دربرمي
ها را نسبت به يکديگر اهي بايد اين ارزشبااين حال گ

در توازِن قرارداد، مثًال آنگاه که فرد يا اجتماعي با 
ي اقتصادي توأم با معضالتي چون ضرورِت تدارِک توسعه

-مراقبت از حميِط زيست و رعايِت حقوِق انساني مواجه مي
 .گردد
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يک از کند که هيچدرچنني مواردي،مسؤوليِت انساني اجياب مي
چراکه بيهوده . ين الزامات قربانِي سايِر الزامات نشودا

عدالِيت خواهد بود اگر چنني انگاشته شود که مشکالِت بي
-حميطي را مياحرتامي به حقوِق انساني و زيستاقتصادي، بي

مهه مردِم . توان يکي بدون ديگري به طور پايدار حل کرد
؛ و حتا جهان بايد به اين وابستگِي متقابل آگاهي يابند

هايشان هم برحسِب تاريِخ ويژه و زمينه و اگر اولويت
توانند با اين بافِت کنونِي آهنا فرق کند، بازهم مني

هاي مهِم ديگر شان را به موضوعاعتناييها بياولويت
 .توجيه کنند

 .در بسِرت چنني ذهنييت اصوِل زير تدوين گرديده است
 

هاي انساني يتاصويل که بايد راهنماي اجناِم مسؤول
 باشد

 در جممِع جهانِي شهروندانبه صورتي که در نشسِت پايانِي 
 ارائه شده 2001 دسامِرب 10به تاريِخ ) فرانسه(شهِر ليل 

 .است
 

يابي هاي امروزه و آينده، هم وحدتبراي مقابله با چالش
مند شدن از درعمل و هم حفِظ گوناگونِي فرهنگي و هبره

 .غناي آن امهيت دارد
 

مدت بايد هاي کوتاههاي مربوط به اولويتگرييدر تصميم
براي سنجِش پيامدهاي درازمدت تالش کرد و رفتاري 

 .آميز پيشه منوداحتياط
 
هاي انديشه و کردارمان ي ما مسؤوليت دارمي در شيوهمهه

 .به حقوِق انساني زندگي خبشيم
 

بلندِي کند که در راِه آزادي و سرسربلندِي هرکس اجياب مي
 .ديگران بکوشد

 
گزاِر سربلندِي انساني، برقرارِي صلِح بدوِن عداليت حرمت
 .پايدار ممکن نيست

 
اجراي قدرت و حکومت فقط هنگامي مشروع و قانوني است 
که درخدمِت خِري مهگان باشد و توسِط کساني که تابِع اجراي 

 .اند، کنرتل گردداين قدرت
 

ساخِنت نيازهاي انساني ردهمصرِف منابِع طبيعي براي برآو
 .بايد با حفاظِت فعاالنه از حميِط زيست مهراه باشد
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وجوي رونق و مکنِت اقتصادي ازطريِق سازکارهاي بازار جست
 .ي ثروت را هم دربرگريدي تقسيِم منصفانهبايد مشغله

 
آزادِي پژوهِش علمي مستلزِم پذيرِش حدومرِز معيارهاي 

 .اخالقي است
 

وف به برتري و متکي بر رقابت بايد از راِه آموزِش معط
 .آموزِش متکي بر مهبستگي و فرهنِگ صلح متعادل گردد

 
براي تأمِني شکوفايِي آدمي بايسيت هم به متايالِت غريمادي و 

 .هم به نيازهاي مادِي او پاسخ داده شود
 

مند شدن از پويِش نظاِم بازار، بايد براي توأم با هبره
يي نيز، که امهييت حياتي در رشِد آدمي مبادالِت غريکاال

 .دارند، شرايطي مساعد آفريد
 

 


