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چکیده
در سالهای اخیر در پرتو واقعیتهای جامعه ضرورت تاکید بر حقوق بشر نسل سوم بیشتر نمایان شده است.حق پیشرفت به عنوان
یکی از مواردحقوق بشر نسل سوم که از آن به عنوان حقوق همبستگی نیز نام برده می شود مورد توجه نظریه پردازان مختلف
حقوق بشر قرار گرفته است.از طرفی اصل تعاون و همکاری در قرآن و احادیث از آن سخن گفته شده و همکاری بخشی از فرهنگ
مردم محسوب ش ده و با توجه به تعالیم اسالمی بارور شده است.اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی به عنوان یکی از
راهبردهای مهم در سیاست گذاری کشور می باشدو یکی از وظایف دولت توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همه
مردم اشاره شده است.این اصل با حقوق همبستگی که نسل سوم حق وق بشر می باشد منطبق می باشد و حق بر پیشرفت با توجه
به انسان محوری بودن آن مورد توجه اسالم نیز بوده است.در سند الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی باید حقوق همبستگی به عنوان
نسل سوم حقوق بشر مورد مداقه قرار گیرد تا جهانشمولی این الگو در قوانین اساسی کشورهای اسالمی ودر نظام بین المللی کنونی
قابل اجرا باشد.
واژگان کلیدی :الگو،سند ،پیشرفت،اسالمی ،ایرانی ،حقوق همبستگی ،تعاون

*عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
**دانشیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)
***کارشناس ارشد حقوق اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی اصفهان

مقدمه
1

تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
هدف این الگو تحقق رسالت انقالب اسالمی ومسلمانان وارتقای وضعیت کنونی جامعه اسالمی به عنوان اصل تمدن نوین
اسالمی است.اینکه جمهوری اسالمی ایران در نظام بین الملل و مدیریت آن از چه جایگاهی برخوردار است و در آینده
ارتقاء موقعیت جمهوری اسالمی ایران در تصمیم گیری جامعه جهانی به شکلی محقق خواهد شد.لذا با توجه به این
مقوله که ساختار نظام بین المللی تحت الشعاع این الگو باید قرار گیرد،نیاز به تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
مطابق با اندیشه های صلح جهانی وحکمرانی مطلوب در جامعه جهانی می باشد.که این الگو باید ترسیم کننده خط مشی
و هدف گذاری در جهت محقق شدن این دستوالعمل های اسالمی در بعد جهانی گردد تا با توجه به شرایط کنونی
،جامعه جهانی در پرتو دیدگاه اسالمی ایرانی گام برداشته وبتوان در هنجارسازیهای بین المللی نقش مهمی را ایفا نموده
و به فرموده مقام معظم رهبری اگر ما انقالب اسالمی و معارف اسالمی را به درستی معرفی کنیم دنیا شیفته معارف
اسالمی و فرهنگ آن می شوند و در یک مقطع ۵۰ساله عملکرد جامعه جهانی همطراز با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
قرار گرفته و جامعه جهانی برای ظهور منجی عالم بشریت محیا گردد.
امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار و رهبر انقالب اسالمی ویک ایدئولوگ در خصوص غرب زدگی رویکردی دارد که با
فرهنگ و شرایط کشور ما هماهنگ می باشد و از طرفی پیشرفت و تعالی کشور را مد نظر دارد.به عبارتی به عنوان یک
الگوی اسالمی ایرانی باید از آن نام برد.با توجه به تحوالت روابط بین الملل روز به روز بر اهمیت موضوع غرب زدگی و
الگویی که کشورهای اسالمی بویژه جمهوری اسالمی ایران از آن بتوانند تبعیت کنند و به عنوان یک قالب فکری در
جامعه از آن استفاده شود نمایان می شود.
استراتژی کالن سیاست خارجی کشورهای غربی بویژه ایاالت متحده آمریکا بر محور اشاعه ایدئواوژی خود در نظام بین
الملل قرار گرفته است و به دنبال تحقق آرمانها ،نگرشها واهداف خود هستند.کارخانه های صنعتی غرب با توجه به نیاز به
بازار کشورهای شرقی بویژه غرب آسیا برنامه بلند مدت تغییر فرهنگی در این کشورها را دنبال می کند.
اندیشمندان شرقی در مقابل غرب زدگی و گریز از ذوب شدن در غرب،اندیشه های مختلفی را ارائه کرده اند از جمله
بازگشت به خویش که توسط امام خمینی ره مطرح شد .ایشان بر ضرورت بیداری و مبارزه با غرب تاکید دارند(( :تمام
چارچوبهای پوسیده و بی محتوایی را که در این مدت پنجاه ساله مردم را به غربزدگی کشانده است خراب می کنیم و
حکومتی مبتنی برعدل و انصاف نسبت به همه اقشار وطن میسازیم و از مردم می خواهیم تا بر پایه های اسالمی خویش
تکیه کنندو بر غرب و غربزدگان که موجب نابودی فرهنگآنان شده است پشت پا بزنند()).صحیفه امام1۳۷۸ج()1۳۳ :۵به
نقل از جمشیدی))1۶ :1۳۸۳
در تفکر امام خمینی عدالت در معانی مختلفی بکار رفته است و در معنی کلی عدالت به مفهوم قرار گرفتن هر چیز در
تمام هستی در سر جای خودش که امام علی ع نیز می فرمایند(:وضع کل شی فی موضع)(شفیعی و زاهدی:1۳۹۳،
)۷۰ولذا مبنا در تعالی و اهداف کشورهای اسالمی و بویژه جمهوری اسالمی بر پیشرفت می باشد .در این الگوی ایرانی
اسالمی پیشرفت باید جنبه های بین المللی و جهانشمولی آن در نظر گرفته شود که از یک طرف کشورهای بیشتری از
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نظام بین الملل را شامل شده و کارایی آن در نظام بین الملل محقق گردد و از طرف دیگر شمول آن بر جنبه های حقوق
همبستگی واصل تعاون از دیدگاه اسالم منطبق گردد.
در کشور ما حدود یک درصد تولید ناخالص ملی در جهت برنامه های توسعه هزینه می شود.در کشورهای پیشرفته این
رقم به۳تا ۵/1می رسد.در کشورهای غربی برنامه ریزی برای توسعه از اهمیت ویژهای برخوردار است.در این کشورها در
جهت حفظ تسلط خود بر کشورهای پیرامونی اقدامات برنامه ریزی شده ای انجام می شود تا توسعه همه جانبه در نظر
گرفته شود و در استراتژی کالن این کشورها برنامه های راهبردی در جهت توسعه در نظر گرفته می شود.متفکران و
اندیشمدان غربی راه پیشرفت را در غرب و ذوب شدن در فرهنگ و تمدن غرب می دانند و تمدن غربی را راه نجات
انسانها از فقر و دستیابی به توسعه ورفاه می دانند.این توسعه،با مقدمات و دستاوردهای خود ،نتیجه شرایط بوجود آمده
در غرب می باشد وبرای فرهنگ هایی با شرایط متفاوت و ارزشها و عالیق فرهنگی و اجتماعی گوناگون،عملی و قابل
تجویز نیست.لذا الگو برداری از اسناد توسعه غرب ،برای کشورها دیگر اشکاالت متعدد ساختاری و هنجاری در بر
دارد(.عربی و لشکری،همان )۵۴:البته الزم است به این نکته توجه شود که تمدن امروز غرب همراه با شاخصه های مربوط
به خودک ه دستاوردهای تکنولوژیک و علمی در بر داشته نباید مورد غفلت قرار گیرد و از آن چشم پوشی شود ،بلکه باید
در اخذ و بهره برداری از تمدن غرب و تکنولوژی آن در تناسب و سازگاری با فرهنگ اسالمی و در جهت ارتقاو پیشرفت
و دست یابی به زندگی بهتر با توجه به هنجارهای ارزشی آن اقدام نمود واز هرگونه الگو برداری کورکورانه و صوری
،تقلیدی بی نتیجه خودداری کرد تا با استفاده از فرهنگ اسالمی ایرانی بتوان شناخت دقیقتری از معضالت جامعه بشری
به دست آورد وبا ارائه راهکارهایی بومی و استفاده از نظریات عالمان دینی و نظریه پردازان علمی  ،به عنوان یک الگوی
پیشرفت اصیل و با ارائه برنامه ۵۰ساله امکان دستیابی به یک کشور پیشرفته اسالمی مهیا گردد.
حق بر توسعه یا حق بر پیشرفت؟
نخستین تبین ها و توصیه های مربوط به نیل و دست یابی به توسعه از سوی نظریه پردازان مکتب فکری مرکانتلیسم
صورت گرفت ،در این تبین ها چگونگی انباشت ثروت و افزایش آن تاکید زیادی می شد وحتی آن را موجب سعادت و
بهروزی جوامع می دانستند.آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل به نقش سرمایه در توسعه جوامع اشاره می کند(عربی و
لشکری )1۶-1۵: 1۳۸۳پایه و اساس نظریه لیبرالیسم از مکتب آدام اسمیت شکل می گیرد و بعدها توسط دیوید ریکاردو
و در نهایت توسط فریدمن دنبال می شود و ونظام سرمایه داری را شکل داده و روز به روز سلطه جهانی خود را می
گسترد.در اکثر نظریه های مرتبط با توسعه اقتصاد مبنا می باشد و رشد اقتصادی را هم مفهوم توسعه می دانند به
عبارتی فرهنگ،سیاست،امنی ت بر اساس اقتصاد تعریف و هدف گذاری می شود.در غرب نگاه به انسان و نیروی کار صرفا
اقتصادی است و تا زمانی که این انسان درآمدزاست با ارزش است و زمانی که درآمداقتصادی ندارد بی ارزش و مضر برای
جامعه می باشد وبه همین علت در دنیای ماشینیسم ارزش ماشین و تکنولوژی از انسان باالتر می رود و برای حفظ
ماشین وصنعت نسل سوم حقوق بشر را نادیده می گیرند و ارزشی برای آن قائل نیستند.در همین نگاه اقتصادی به انسان
است که توصیه می شود در کشورهای اسالمی فرهنگ و سیاست وامنیت طبق نسخه نظریه پردازان غربی عمل شود
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چرا که تامین مواد خام و بازار مصرف نظام سرمایه داری باید محقق شود.توسعه ای که امروزه اندیشمندان غربی برای
کشورهای در حال توسعه القا می کنند،بعد مادی و ارزشهای سرمایه داری است.سرمایه داران غربی به دنبال گسترش
معیارهای مادی توسعه به عنوان ارزشهای حقیقی در جوامع انسانی هستند تا بتوانند مسیر حرکت آنها را ترسیم
کنند .مسیری که هدف آن اشاعه لیبرالیسم و توسعه مصرف گرایی در جوامع در حال توسعه بویژه کشورهای اسالمی
است.
اما در نظریه پیشرفت ،جامعه هم از نظر معنوی و هم مادی هدف گذاری و تعریف می شودبه عبارتی همراه با عدالت و در
پیوند با حقوق بشر و توسعه انسانی بیان شده است .پیشرفت به معنی حرکت آگاهانه وبا اراده فردی واجتماعی از
وضعیتی نادرست یا نامطلوب به سمت حالت و وضعیتی بهترکه رسیدن به آن وضعیت از اهداف و آمال مردم است.در
رویکرد اسالم،پیشرفت صرفا یک بعدی نیست بلکه هم جنبه مادی و هم جنبه مادی رشد و تعالی بشر را نیز شامل می
شود.در تعریف دیگری از پیشرفت :فرایندی است که تحولی مداوم در ابزار،قوانین و روابط مادی، ،معنوی و اجتماعی
حیات به منظور دستیابی به تکامل جامعه وایجاد زمینه برای بروز استعدادهای انسانی است تا خواسته های اصیل انسانی
در چارچوب احکام اسالمی و در جهت هدف های اسالمی تامین شود(.رحیمی و حسینی)۵۹: 1۳۹۶،لذا اصطالح
پیشرفت از طرف مقام معظم رهبری در ترکیب الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با یک اندیشه فلسفی-معرفتی که هر دو
بعد یعنی هم تعالی معنوی و هم مادی را شامل می شود بکار رفته است.از این رو،در گفتمان تمدن نوین اسالمی
عقالنیت،معنویت،عدالت،صلح عادالنه  ،حریت و رشد همه جانبه تحقق خواهد یافت و تمدنی هدفمند و با معنا به عنوان
الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت پیشنهاد می گردد(.همان)۶۰:

عدالت مهمترین مؤلفه الگوی ایرانی پیشرفت
یکی از مهمترین مؤلفه های الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت عدالت است.عدالت گمشده بشر است.در جامعه افرادی باید
باشند که عدالت برای آنها از ارکان پیشرفت تلقی شودوآنها با خودسازی و اراده قوی به پرهیز از دست اندازی به حقوق
دیگران و زیاده طلبی رسیده باشند تا بتوانند دیگران را به خودسازی و عدالت فراخوانده و جامعه عدالت خواه شکل
گیرد.تا قیام مردم به قسط صورت گیردودر این مرحله افرادی تربیت شوند تا بتوانند این مسیر را بپیمایند و به صراط
مستقیم رهنمون نمایند(.رحیمی،حسینی)۶1: 1۳۹۶،در حقیقت جهان بر اساس عدل ایجاد شده و پایدار خواهد
بود.انتظار منجی عدالت گستر در طول تاریخ نیز بر این موضوع داللت دارد.انقالب اسالمی نیز برای ایجاد عدالت وایجاد
این زمینه متبرک والیی است.دعوت بر برقراری عدالت اجتماعی ،به تعبیری،یکی از پراهمیت ترین تعالیم پیامبران الهی
بوده و در واقع اجرای عدالت در جامعه،روحی است که دین خدا به آن زنده است.فاصله طبقاتی و تبعیضات اجتماعی در
جامعه اسالمی قابل قبول نیست تا جایی که بعضا در روایات فقر سخت تر از مرگ بیان شده است و مسئولین جامعه
اسالمی وظیفه دارند تا در جهت از بین بردم فقر در جامعه تالش کنند و راه های رفاه اجتماعی و استغنای جامعه را پیدا
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کنند.تحقق عدالت اجتماعی مورد توجه اندیشمندان اسالمی و حتی غیر اسالمی بوده است.در حقیقت تعاون و نقش آن
در ایجاد یک جامعه پایدار و عدالت محور مورد توجه همه ابنا بشر می باشد.اعالمیه پایانی نشست سران جهان برای
توسعه اجتماعی که با جمایت سازمان ملل در مارس 1۹۹۵در کپنهاک دانمارک تشکیل شد و از طرف رسانه ها نشست
فقر لقب گرفت،ظرفیت تعاونی ها برای رسیدن به اهد اف توسعه اجتماعی ،مخصوصا از بردن فقر و گسترش عدالت تاکید
دارد.گاندی نخست وزیر اسبق هند می گوید:من ابزاری کارآمدتر و موثرتر از تعاون برای تحقق عدالت اجتماعی سراغ
ندارم(.عباسی )11۸-11۷ :1۳۸۹،اگر مسئوالن اجرایی کشور و دست اندرکاران اعتقاد عمیق به اجرایی شدن عدالت
نداشته باشند و باور عمیق نداشته باشند که فقر همسایه کفر است نمی توان به عدالت دست یافت(زارع)۳۹۰۷ :1۳۹۶،

حقوق بشر و سند الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت
حقوق بشر که در زبان انگلیسی  Human Rightsمعنی شده است از آغاز زندگی بشر همواره وجود داشته و از قدمت و
دیرینگی زندگانی بشری برخوردار می باشد(.ذاکریان)11 :1۳۹2،در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که در آن عمل به
عنوان یک جم هوری جهانی و نه جمهوری ملی الزم می باشد.در حال حاضر نیز جمهوری اسالمی در اصلی ترین و پر
معنا ترین رفتارهای خود از موضع جمهوری ای برای جهان عمی کرده است نه جمهوری ای برای ایران.جمهوری
اسالمی،اگر سخن امام خمینی ره مالک باشد،اجرای نظریه ایرانی برای جهان است(.طاهایی)2۴۶ :1۳۸۸،لذا باید سندی
که به عنوان الگو تدوین می شود دارای ویژگیهای بین المللی و جهانی باشد.با شروع دوره معاصر و تکوین حقوق بین
الملل معیارهایی برای ارزش گذاری کشورها در نظام بین الملل ترسیم شد که کشورهای اروپایی که مسیحی بودند در
درجه اول قرار داشتند ،کشورهایی که با اروپاییان روابط اقتصادی و دیپلماتیک محدود داشتند به عنوان نیمه متمدن
شناخته میشدندو غیر متمدن ووحشی وبربر به کشورهایی گفته می شد که مسیحی و اروپایی نبودند.کشورهای درجه
سوم که غالبا آفریقایی بودند تحت شدیدترین محرومیتها توسط کشورهای درجه یک قرار می گرفتند و برای اینکه از
این محرومیتها کاسته شود برنامه ای از پیش تعیین شده برای آنها تدوین می شد که به دین مسیحیت روی می آورند و
روابط اقتصادی و دیپلماتیک محدود با آنها هم برقرار شود لذا در برقراری این روابط نابرابریها و حتی تجاوز و تصرف این
کشورها به عنوان یک حق ب رای کشورهای درجه یک منظور می شد.این دکترین حقوقی زمانی به قهقرایی نهایی می
رسد که به گفته اسپینوزا هرکس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد(.ضیائی بیگدلی)1۳: 1۳۹2،
هر چند امروزه این دسته بندی کم رنگتر شده است اما تعریف جدیدی برای حقوق بشر و دستیابی به توسعه برای
کشورهای درجه دو وسه انجام شده است.کشورهای اروپایی با ظهورآمریکا و ترسیم برنامه های استعماری وبا یک تحول
مفهومی قالب قوانین حقوق بشری بر کشورها تحمیل نموده و تبعیض های جبران ساز یا مثبت را با شرایط خاصی ،عین
عدالت و الزامات جامعه بین المللی القا نموده و با استفاده ابزاری از سازمانها و نهادهای بین المللی بر نظام بین المللی
اعمال می کنند .حتی در مواردی مانند انقالب فرانسه که شعار آزادی ،برابری و برادری مطرح شد صرفا دو پایه آن یعنی
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آزادی و برابری در قوانین داخلی و کنوانسیونهای بین المللی گنجانده شد و عنصر سوم یعنی برادری و تکالیف مربوط به
آن شکل حقوقی نیافت (وکیل و عسکری.)1۸: 1۳۹1،
پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس نهادهای بین المللی همچون بانک بین المللی ترمیم و توسعه ،صندوق بین المللی
پول و گات(سازمان تجارت جهانی)که تحت تاثیر ایدئولوژی لیبرالیستی بوجود آمدند،سیاستگذاری نظام اقتصادی
سرمایه داری را بر عهده گرفتند(همان)2۰:ایدئولوژی لیبرالیستی که اشاعه آن در اولویت اساسی آمریکا درجهت تحقق
منافع ملی خودش است و استراتژی مبارزه با تروریسم در راستای پیاده سازی لیبرالیستی در جهان می
باشد(.دهشیار )22: 1۳۸۶لذا اشاعه ایدئولوژی لیبرالیستی منوط به پذیرش قوانین و مقررات نهادهای بین المللی فوق و
دیگر سازمانهای بین المللی تحت عناوین حقوق بشری که با اهداف وسیاستهای کالن ایاالت متحده شکل گرفته
بودند،توسط کشورهای دیگر در نظام بین الملل بویژه کشورهای اسالمی است .کشورهای توسعه یافته بویژه ایاالت متحده
در کلیه مذاکرات،برنامه های خودشان را دنبال می کنند که عبارت است از طراحی یک نظام تجارت بین المللی به
صورتی که بتواند از طریق آن،منابع مالی خود را به هزینه منابع نیروی کار ارزان کشورهای در حال توسعه تکمیل
کنند.این جهت گیری همواره با این مفروض توجیه شده است که انباشت ثروت با افزایش تولید ناخالص جهانی در هر
سطح و در هر جایی از جهان که انجام شود در نهایت باعث کاهش فقر می شود،مفروضی که واقعیت خالف آن را اثبات
کرده است(.ویلیامز)1۶۰ :1۳۹۵،از طرفی تاکید بر اشاعه لیبرالیسم توسط سازمانهای بین المللی نیز رو به گسترش است
تا آنجا که در سال  1۹۹۴کنفرانس عدم تعهد در یازدهمین اجالس وزرای خارجه کشورهای عضو در قاهره،موضوعات
مهمی را در دستور کار خود قرار دادکه عبارت بودند از خلع سالح و امنیت بین المللی،جنبش و همکاری اقتصادی بین
المللی ،محیط زیست و توسعه،توسعه اجتماعی و حقوق بشر.کشورهای عضو عدم تعهد به دنبال تفسیر جدیدی از مفاهیم
حقوق بشری با توجه به فرهنگ ومذهب خود و رعایت حقوق اساسی انسانها و ملحوظ کردن حق شرط بر بعضی از
معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی بودند(.وکیل،عسکری.)21: 1۳۹1،

حقوق همبستگی و اصل تعاون
بیش از دو قرن است که تفکر تعاونی به سرمایه داری دموکراتیک ذهن طرفداران دموکراسی را در سرتاسر جهان به خود
معطوف کرده است.لذا گرایش به سمت تعاون افزایش پیدا کرده است ،همچنین پژوهشهای زیادی تعاون را به عنوان یک
رویکرد بهره ورتر و کارآمدتر انجام کار در مقایسه با رقابت تاکید می کنند.اما مفروض اولیه ای که موتور محرک الگوی
سرمایه داری است این مفروض نادرست است که تنها راه استقرار یک اقتصاد عادالنه ،تقویت رقابت است،و نه تعاون
(ویلیامز.)۴۷ :1۳۹۵،
در عصر حاضر نهضت تعاون زندگی میلیونها انسان را تحت تاثیر قرار داده است.نیاز به روابط اجتماعی و اینکه ذاتا انسان
به دنبال تشکیل اجتماع و مشارکت اجتماعی است و دین اسالم نیز بر وحدت سفارش نموده و پرهیز از تفرقه را تاکید
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می کند لذا اصل تعاون به عنوان یکی از اصول اسالمی مطرح و مسلمانان را به تحقق این اصل سفارش می کند.خداوند
در قرآن در آیه 2سوره مائده می فرماید:تعاونو علی البر و تقوا وال تعاونوا علی االثم و العدوان.از نظر قرآن کریم،دگرگونی و
تحول اساسی و فراگیر در ساحت کار جمعی اتفاق می افتد،چنانچه در آیات متعدد،از جمله آیه 11۵سوره مائده (( علیکم
انفسکم)) خطاب جمعی است یا در سوره رعد آیه11یغیرو ما بانفسکم اشاره شده که هرگونه تغییر را با ضمیر ((هم))
،یعنی تحوالت جمعی نسبت می دهند( .خبرگذاری صدا و سیما  )1۳۹۶،اگر این اصل اسالمی در جامعه بین المللی
تحقق یابد و کشورهای نظام بین الملل با متجاوز ،هر کس و هر دولتی باشد،همکاری نکنند،تعدی و تجاوز و
استعمارواستثمار از جهان رخت برمی بندد.پیامبراسالم به حضرت علی (ع)فرمود:ده طایفه از این امت به خدا کافر شده
اند که یکی از آنها کسی است که به مشرکان که با اسالم در جنگ هستند ،اسلحه می فروشد (به نقل از پایگاه اطالع
رسانی حوزه .)۹۶/12/12
دین مبین اسالم یک نظام تربیتی انسان ساز است،بنابر این در جهت شکل گیری اجتماعات سالم ،توجه زیادی به تعاون
و همبستگی داشته و در قالب نظام تربیتی آن پدیده اقتصادی و اجتماعی را به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته و اصل
یکپارچگی و روح تعاون و ایثار را از ویژگیهای این نظام معرفی نموده است.بحث تعاون و همکاری به عنوان ضرورتی
اساسی و امری ذاتی برای بشریت و همچنین تقویت کننده روح همدلی وهمبستگی در جهت پیشرفت اجتماعات
انسانی و بهبود مسائل،کاهش دهنده مسائل و مخاطرات و تضمین کننده بقای بشریت مورد توجه ادیان الهی بوده و به
اشکال مختلف مورد تاکید و توصیه قرار گرفته است.لذا در نظام بین الملل کنونی که انسان را به عنوان یک ابزار در
جهت دستیابی به توسعه و اقتصاد مورد توجه قرار داده است ،درهمه موضوعات اقتصادی،فرهنگی و سیاسی نیاز به تعاون
و همکاری مشهود است و تعاون به عنوان حقوق همبستگی که الگوی اعمال و رفتار بشریت باشد و بتواند بوسیله آن به
اهداف و مقاصد عالی دست یابد ،صرف نظر از توجهات اقتصادی در مبحث تعاون  ،تالشهای مبتنی بر تعاون بر اساس
معنویت دقیقی است که زمینه همبستگی عمیق مردم را فراهم می سازد.این همبستگی به عنوان نسل سوم حقوق بشر
یعنی حقوق همبستگی مطرح شده است.حقوق همبستگی وحقوق جمعی به عنوان نسل سوم حقوق بشر حقوقی مانند
حق پیشرفت،حق برخورداری از محیط زیست سالم وحق صلح را در برمی گیرد.حق پیشرفت در نظام بین المللی کنونی
از اهمیت باالیی برخوردار است.اعالمیه حقوق پیشرفت در سال 1۹۸۶در چارچوب قطعنامه  ۴1/12۸مجمع عمومی به
تصویب رسید.همچنین در بند 1۰بخش یکم اعالمیه و برنامه عمل وین مصوب سال 1۹۹۳چنین آمده است:کنفرانس
جهانی حقوق بشر تاکید می کند که حق پیشرفت به آن شکلی که در اعالمیه حق پیشرفت خاطر نشان شده است حقی
جهانشمول و غیر قابل انتزاع و بخشی جدا نشدنی از حقوق اساسی انسانهاست.همان گونه که در اعالمیه حق پیشرفت
مطرح شده است فرد مهمترین موضوع پیشرفت می باشد .لذا گذشته از فرایندها و ارزشهای اقتصادی که در فلسفه
وجودی تعاون قرار دارد،ویژگیها ونتایج سازنده ای که تعاون و همبستگی در بهبود وضع اخالقی و تربیتی و تغییر افکار و
اندیشه های افراد جامعه دارد،نیاز به توجه به این مقوله در سند الگوی پیشرفت را نمایان می کند.حق پیشرفت به عنوان
یکی از موارد حقوق بشر نسل سوم با تحقق اصل تعاون موجب تمرکز استعدادها و امکانات در جهت بهبود زندگی و
احترام به عدالت ،تقوا و همکاری و کمک متقابل در جامعه انسانی می گردد.تحقق حقوق همبستگی و رشد تعاون به
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صورتی که اکثر مردم را در بر گیرد و باعث تغییر اوضاع جامعه گردد،منجر به بوجود آمدن زمینه های توزیع عادالنه
ثروت،توفیق در ریشه کن ساختن فقر و تنگدستی و اختالفات فاحش طبقاتی خواهد شد.

نتیجه گیری
الگوهای توسعه غربی که در قرن اخیر رواج پیدا کرده الگوی اقتصادی نئولیبرالیسم را ترویج می کندو آنقدر مورد توجه
و حمایت نخبگان جامعه قرار گرفته که شهروندان عادی از نقد آن هراس دارند و صدای مخالفان این الگو چه در فرانسه
باشند و یا ایاالت متحده آمریکا با زور باتوم خفه می شودو به شکل خنده داری لیبرال و دموکراسی خوانده می شود.
متاسفانه در قرن اخیر نگرش اشراف ساالرانه یا نژادپرستانه و طبقاتی گسترش پیدا کرد در نتیجه تمرکز ثروت و شدت
فقر را در بر داشته است.
نیاز به یک الگوی پیشرفت که الگوهای مطرح را به چالش بکشد و توان اجرایی در نظام بین الملل و بویژه کشورهای
اسالمی را داشته باشد بیشتر احساس می شود و لزوم برنامه ریزی در این خصوص و نگاه بین المللی و ارائه راهکارهایی
که در نظام بین الملل کنونی محقق گردد و در جهت پیشرفت همه جانبه انسان و کشورهای اسالمی باشد .در عصر
حاضر نهضت تعاون زندگی میل یونها انسان را تحت تاثیر قرار داده است.نیاز به روابط اجتماعی و اینکه ذاتا انسان به دنبال
تشکیل اجتماع و مشارکت اجتماعی است و دین اسالم نیز بر وحدت سفارش نموده و پرهیز از تفرقه را تاکید می کند لذا
اصل تعاون به عنوان یکی از اصول اسالمی مطرح و مسلمانان را به تحقق این اصل سفارش می کند.استفاده از تعاون در
الگوی اقتصادی کشورهای مختلف نشان از موفقیت این اصل همبستگی و همکاری است حتی در شرایط مختلف سیاسی
و حقوقی .چرا که تعاون نفع عمومی را در پی دارد و باعث پیشرفت خواهد شد ،پیشرفتی که ریشه کنی فقر را در برنامه
های خود دارد و مثل الگوهای توسعه صرفا منافع اقتصادی را مد نظر ندارد بلکه فرد و همکاری و همبستگی
عمومی،توزیع عادالنه ثروت و حقوق طبیعی مورد توجه آن می باشد.
پیشنهادها

در جهت انسجام و پیشرفت اسالمی ایرانی موارد ذیل پیشنهاد می گردد در سند الگوی پیشرفت اعمال گردد:
 -1در حقیقت جهان بر اساس عدل ایجاد شده و پایدار خواهد بود.انتظار منجی عدالت گستر در طول تاریخ نیز بر این
موضوع داللت دارد.انقالب اسالمی نیز برای ایجاد عدالت وایجاد این زمینه متبرک والیی است.دعوت بر برقراری عدالت
اجتماعی ،به تعبیری،یکی از پراهمیت ترین تعالیم پیامبران الهی بوده و در واقع اجرای عدالت در جامعه،روحی است که
دین خدا به آن زنده است.فاصله طبقاتی و تبع یضات اجتماعی در جامعه اسالمی قابل قبول نیست تا جایی که بعضا در
روایات فقر سخت تر از مرگ بیان شده است و مسئولین جامعه اسالمی وظیفه دارند تا در جهت از بین بردن فقر در
جامعه تالش کنند و راه های رفاه اجتماعی و رفع ملزومات مردم را پیدا کنند
۸
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 -2اعتقاد قلبی مسئوالن اجرایی کشور و دست اندرکاران به اجرایی شدن عدالت و باور عمیق به اینکه فقر همسایه کفر
است.لذا تدابیری اندیشیده شود که این باور در مسئوالن ایجاد گردد.
-۳در دوره کنونی نهضت تعاون زندگی میلیونها انسان را تحت تاثیر قرار داده است.نیاز به روابط اجتماعی و اینکه ذاتا
انسان به دنبال تشکیل اجتماع و مشارکت اجتماعی است و دین اسالم نیز بر وحدت سفارش نموده و پرهیز از تفرقه را
تاکید می کند لذا اصل تعاون به عنوان یکی از اصول اسالمی مطرح و مسلمانان را به تحقق این اصل سفارش می
کند.بنابر این در جهت شکل گیری اجتماعات سالم ،توجه زیادی به تعاون و همبستگی داشته و در قالب نظام تربیتی آن
پدیده اقتصادی و اجتماعی را به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته و اصل یکپارچگی و روح تعاون و ایثار را از ویژگیهای
این نظام معرفی نموده است.بحث تعاون و همکاری به عنوان ضرورتی اساسی و امری ذاتی برای بشریت و همچنین
تقویت کننده روح همدلی وهمبستگی در جهت پیشرفت اجتماعات انسانی و بهبود مسائل،کاهش دهنده مسائل و
مخاطرات و تضمین کننده بقای بشریت مورد توج ه ادیان الهی بوده و به اشکال مختلف مورد تاکید و توصیه قرار گرفته
است.لذا در نظام بین الملل کنونی که انسان را به عنوان یک ابزار در جهت دستیابی به توسعه و اقتصاد مورد توجه قرار
داده است ،درهمه موضوعات اقتصادی،فرهنگی و سیاسی نیاز به تعاون و همکاری مشهود است و تعاون به عنوان حقوق
همبستگی که الگوی اعمال و رفتار بشریت باشد و بتواند بوسیله آن به اهداف و مقاصد عالی دست یابد ،صرف نظر از
توجهات اقتصادی در مبحث تعاون  ،تالشهای مبتنی بر تعاون بر اساس معنویت دقیقی است که زمینه همبستگی عمیق
مردم را فراهم می سازد.این همبس تگی به عنوان نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق همبستگی مطرح شده است که باید
در تدوین سند الگوی پیشرفت مورد تاکید قرار گیرد.
-۴در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که در آن عمل به عنوان یک جمهوری جهانی و نه جمهوری ملی الزم می
باشد.لذاجمهوری اسالمی در اصلی ترین و پر معنا ترین رفتارهای خود از موضع جمهوری ای برای جهان عمل کرده است
نه جمهوری ای برای ایران.جمهوری اسالمی،اگر سخن امام خمینی ره مالک باشد،اجرای نظریه ایرانی برای جهان
است.لذا باید سندی که به عنوان الگو تدوین می شود دارای ویژگیهای بین المللی و جهانی باشدتا بتواندکشورهای
اسالمی را زیر پرچم و حمایت خود قرار دهد.
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