ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﺳﺒﺰ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺑﺮﮔﺮدان اﻧﻮر ﻣﯿﺮﺳﺘﺎری ،ﻋﻀﻮ ﺣﺰب اﮐﻮﻟﻮ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﺪرت
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﭘﺎﯾﺪار داراﯾﯽ ﻫﺎ و
ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ در راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﺪﯾﺪا ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.

دوستان گرامی،
چندی پیش ،مانیفست یا شالوده حزب سبزهای فرانسه را به پارسی برگردانده و آنرا به یاری سایت های ایرانی یا به
کمک ایمیل هایی به دست خوانندگان و دوستداران زیستگاهی رساندم .اینک برگردان شالوده حزب اکولو در دسترس شما
است .امیدوارم که برایتان سودمند باشد و بتوانید از این نوشته و از دست آوردهای این حزب و دیگر احزاب سبز و
زیستگاهی جهانی ،برای پی ریزی یک حزب نوین و نوپای سبزهای ایرانی بهره مند شوید.

ﺷﺎﻟﻮده ﺣﺰب ﺳﺒﺰﻫﺎی ﺑﻠﮋﯾﮏ ـ اﮐﻮﻟﻮ ـ ECOLO
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر:
در  ۲۳ژوﺋﻦ  ،۲۰۱۳ﺣﺰب ﺳﺒﺰﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺰب اﮐﻮﻟﻮ
ـ Ecoloـ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم
» ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﮐﻮﻟﻮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ« را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻨﺪ ۴اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻮل
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﮐﻮﻟﻮ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاراﻧﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ
درازا ﮐﺸﯿﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻓﺪرال ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﺷﻮرای ﻓﺪراﺳﯿﻮن )ﭘﺎرﻟﻤﺎن داﺧﻠﯽ ﺣﺰب
ﺳﺒﺰ ﺑﻠﮋﯾﮏ ـ م( ،در ﺗﻤﺎم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﮐﻮﻟﻮﻫﺎی
ﺟﻮان ) ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﺳﺒﺰ ﺑﻠﮋﯾﮏ ـ م( و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از
ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارﻧﺪه رای ،ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﯾﮏ “ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋه”
از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ
را در ﻣﺘﻦ وارد ﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در ﺑﺎره اﺻﻼﺣﺎت وارده ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ ،در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ،
ﺑﺮرﺳﯽ و رای ﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب را در ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 . ۱ﻣﺎ زﯾﺴﺘﮕﺮاﯾﺎن…
 . ۱ . ۱ﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،زن و ﻣﺮد ،ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺘﻤﺎﻧﯽ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯾﻢ.
 . ۱ . ۲ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ ،در ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﮔﺎم ﻧﻬﯿﻢ.
 . ۲ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ
 . ۲. ۱دﻧﯿﺎی زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﮔﻨﮓ و ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽ
زاﺋﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد،
 .۲ . ۲ﺣﺰب ﺳﺒﺰ  Ecoloرا ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ،
 . ۲ . ۳روز ﺑﻪ روز ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﻔﮑﺮی در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ ،رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ،
 . ۲. ۴ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﮏ دورﻧﻤﺎی ﭘﺴﺎ ـ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺤﺎد
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮاﯾﯽ،
 . ۲ . ۵ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮان رﻫﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻨﺂوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ.
 . ۳دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای اﻗﺪام
 . ۳ . ۱ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ و ﻧﻮع ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
 . ۳ . ۲ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺳﺮﺳﺒﺰ ،ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﭘﺮ از داد ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ،
 .۳ . ۳ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ روزاﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ،
 . ۳ . ۴ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺷﻮر و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
 . ۳ . ۵ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان،
 . ۳ . ۶ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﺘﺮ و اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺪرت،
 . ۳ . ۷ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ و ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ،
 . ۳ . ۸ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاری و رواداری.
 . ۴ﭘﺮوژه ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺪه
 . ۴ . ۱ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ:
• اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی،
• ﺗﺤﮑﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
• ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ.
 . ۴ . ۲ﮔﺬار ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ:

• اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
ﺑﻌﺪی،
• ﺑﺎز آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﻫﻨﺮ ﻫﺎ،
• اﺟﺎزه ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ از راه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ،
• دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻦ آوری،
• ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ،
• در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺎﺳﯽ،
• ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 . ۴ . ۳ﯾﮏ زﯾﺴﺘﻤﺎن ﭘﺎک ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ:
• زﯾﺴﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺪ و ﻣﺮز،
• زﯾﺴﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب زﻧﺪﮔﯽ.
 . ۴ . ۴اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮ ﻗﺪرت ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ.
 . ۴ . ۵ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ:
• ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ،
• ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل ﺳﯿﺎل،
• ﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺤﻠﯽ و ﻫﺪف ﻏﺬا رﺳﺎﻧﯽ،
• ﺷﯿﻮه ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﻠﯽ،
• ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار.
 . ۴ . ۶ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﺪرن و ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮﻟﯽ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ:
• ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪرال ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺎ  ) Groenﺣﺰب ﺳﺒﺰ ﺑﻠﮋﯾﮏ،در ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻓﻼﻣﺎن ـ م (،
• ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺑﻪ راه ﮔﺬار زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ اروﭘﺎﯾﯽ.
 ۵ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻮش ﺟﻤﻌﯽ
 . ۵ . ۱اﮐﻮﻟﻮ ،ﺣﺰب ﻋﻘﺎﯾﺪ و آرا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ.
 . ۵ . ۲اﮐﻮﻟﻮ ،ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﻧﻮآوری ﻫﺎ و ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻫﺎ اﺳﺖ.
 . ۶ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 . ۷ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ
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 ۱ـ ﻣﺎ ،زﯾﺴﺘﮕﺮاﯾﺎن…
 . ۱ . ۱ﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،زن و ﻣﺮد ،ﺑﻪ دادﮔﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و زﯾﺴﺘﻤﺎﻧﯽ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﮔﺎم دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزﯾﻢ .ﻣﺎ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،زن و ﻣﺮد ﺟﻬﺎن ،ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﮐﻤﻮن ﻫﺎی ﻣﺎ ،در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎ ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،در اروﭘﺎ و در ﺟﻬﺎن ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮ از داد و رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻣﺮوز و ﻓﺮدای ﻫﻤﻪ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺛﺮوت اﺻﻠﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
آﮔﺎﻫﯿﻢ .ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﯾﮏ ﺳﯿﺎره ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ارث
ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﻖ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد :ﻧﻬﺎدﯾﻨﮕﯽ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺟﻮﺷﯽ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،در اﯾﻨﺠﺎ و در
ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﻣﺮوز و ﻓﺮدا.
 . ۱ . ۲ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﮔﺎم ﻧﻬﯿﻢ.
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮑﯽ از دو راﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دارد .از ﺑﺤﺮان ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﮔﺬر ﮐﺮده اﺳﺖ :زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ،در
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد از آن ﻫﺎ زﺟﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪم
ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎ را از ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت راه ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﻮر و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن راه
ﺣﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
ﮐﻪ ﻗﺮن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﺪاﻟﺖ و رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﺑﻠﮋﯾﮏ و اروﭘﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺰب ﺳﺒﺰﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎی

ﺧﻮدﻣﺎن ﮔﺮون ) ،ﺣﺰب ﺳﺒﺰﻫﺎی ﻓﻼﻣﺎن در ﺑﻠﮋﯾﮏ ـ م( و ﺳﺒﺰﻫﺎی اروﭘﺎ
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ،
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎﻧﺶ
ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻫﻤﯿﺎری و ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ
و ﻧﻪ از روی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ زﯾﺴﺘﮕﺮاﯾﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻣﺘﯿﺎزات ،ﺑﺮﺗﺮی
ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺟﻬﺎﻟﺖ را ﺗﻌﻤﯿﻖ دﻫﯿﻢ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻗﺮن
اﺳﺖ ارزش ﻫﺎی ﭼﭗ در آن رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه اﻧﺪ.
ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ،ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯽ روﯾﻪ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ را ﺑﺎز
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در راه ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ،ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻮام ﺑﺎ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ.
 . ۲ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ
 . ۲. ۱زاﯾﺶ زﯾﺴﺘﮕﺮاﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮاﯾﯽ
از آﻏﺎز دوران ﻣﺪرن ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﻮزه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﺎﯾﺶ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از درﮔﯿﺮی ﻫﺎ اﺳﺖ .زﯾﺴﺘﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ،ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ
ﻣﯿﺮاث و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه در دل
ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮاﯾﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺒﺎرزه
اﻧﺪ.
آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ،ﻓﻦ آوری ﻫﺎ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ را در راس ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داده
اﻧﺪ.
اﯾﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.

اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺮات ﻫﻮاداران ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ
ﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻻن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﺎن ،ﺿﺪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﻓﻌﺎﻻن
راه و روش » راه دﯾﮕﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ« را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ.
 . ۲ . ۲در ﺳﺎل  ،۱۹۸۰ﺗﻌﺪادی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺣﺰب اﮐﻮﻟﻮ را ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻣﺒﺎرز زن و ﻣﺮد ،ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﺎ و دوﻟﺖ
ﻫﺎ ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ،ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﻓﺸﺎر ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺤﻼت درﮔﯿﺮﻧﺪ و در
زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
آﻧﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺴﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﭼﻪ در اﻗﻠﯿﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ در دوﻟﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ
اﺳﺖ.
 . ۲ . ۳دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﯾﺴﺘﮕﺮاﯾﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۷۰ﻣﻄﺮح
ﺑﻮدﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ)دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﭘﺎک ،ﺷﻮرش
ﻫﺎی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت و آب و ﻫﻮا …( .ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺘﯽ
و زﯾﺴﺘﻤﺎن آﺷﮑﺎر و ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی رﺷﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،رﯾﺘﻢ ﻫﺎ و آﻫﻨﮓ ﻫﺎ از ﻧﻈﻢ و ﻧﻈﺎم ﺧﻮد در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
 . ۲ . ۴ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺴﺎ ـ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺑﺮاﺑﺮ اﺋﺘﻼف
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ÂÂÂÂÂﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮاﯾﯽ.
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و آن ﻫﺎ را ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راه ﻫﺎ
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آن ﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺣﺰاب و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ آن را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻫﺮ ﻗﻤﺎش
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ،ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ راه ﭼﺎره ﻣﻤﮑﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ.
اﯾﻦ روش ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آزادی آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻓﺴﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ
ﺛﺮوت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ دوام و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ ،ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮون رﻓﺖ
از ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ در آوردن ﭘﻮل ﺑﺮای ﭘﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺮه زﻣﯿﻦ
را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ را ژرف ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و ﺑﺎ ﻫﺮج و ﻣﺮج از ﻫﻢ ﻓﺮو ﺑﭙﺎﺷﺪ.

ﺿﺪ

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﺪرت
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﭘﺎﯾﺪار داراﯾﯽ ﻫﺎ و
ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ در راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﺪﯾﺪا ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
 . ۲ . ۵ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮان رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻨﺂوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ
ﮔﺴﺘﺮش وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری آن ﻫﺎ از ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۹۰ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را از اﯾﻦ رو ﺑﻪ آن رو
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﻮﻻت دارﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎده ﻟﻮح ﯾﺎ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺂوری ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺮوژه زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی و داﻧﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ،
اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.
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