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 اجتماع
 

 

 محمدعلي تسخيري

  دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي



 ۲ 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 مقدمه 

من عمل صالحا من ذكرا و انثـى و هـو مـؤمن فلنحيينـه حيـاة طيبـة ولنجـزينهم اجـرهم باحسـن «: فرمايد خداوند متعال مي
 )97 –حل سوره الن( »ما كانوا يعملون

هر زن ومردي كه كاري نيكو انجام دهد، اگر ايمان آورده باشد زندگي خوش و پاكيزه اي بدو خـواهيم داد و  
 .پاداشي بهتر از كردارشان به آنها عطا خواهيم كرد

: تـوان گفـت مـراد از آن    به دست آوريم  مي» توسعه اجتماعي«چنانچه خواسته باشيم يك تعريف عمومي از 
ي اجتماعي و هماهنگ با ابعاد گوناگون مادي و معنوي به منظور رسـيدن بـه وضـع     نه و سازمان يافتهحركت آگاها«

 ».انساني بهتر است
 :در اين تعريف چند عنصر نهفته است

منـدي را خواهـد    حركت ياد شده زماني اين هـدف . هدف انساني متمايز از اهداف غريزي و كور حيواني -1
 .گوني داشته باشد سويي وهم هاي آن، هم طرت انساني ونشانهداشت كه با چشم اندازهاي ف

آميـزي آگـاهي، اراده وخـردورزي در ايـن      پويايي ارادي در جهت اين هدف انساني كه بـه دليـل در هـم    -2
 .حيواني تفاوت بارزي دارد حركت، با حركت 

اين همـاهنگي و تعـادل   . هاي مادي ومعنوي در چنين حركتي هماهنگي، سازماندهي وتناسب تمامي جنبه -3
توسعه اي كه اين عنصر را ناديده گيرد، دچار تورم ورشد غيـر طبيعـي در يـك يـا چنـد      . شرط اساسي توسعه است

گردد؛ امري كه كل روند حركـت اجتمـاعي را دچـار اخـتالل، افـراط       هاي ديگر  مي جنبه و مردگي وكم رنگي جنبه
 .سازد وتفريط وچند پارگي مي

جامعه بايد در اين حركـت مشـاركت و رشـد     ي ت، بدين معني كه تمامي اجزاي سازندهاجتماعي بودن حرك
خود را داشته باشند و نيز بدين معني است كه پيامدهاي حاصل از اين حركت بايـد بـر عناصـر و عوامـل اجتمـاعي      

ه و بـه ميـزان بزرگـي    و اگر ديد خود را به وسعت جهان اسالم گسترش دهيم، اين ابعاد به همان ا نداز. انعكاس يابد
 .يابند آن، گسترش و بزرگي  مي. .. توان و نيروهاي طبيعي، انساني، اقتصادي و

 :كنم سخنم در موارد چهارگانه زير باشد پس از اين پيش درآمد سعي مي
 .اسالم و توسعه: يكم
 .نقش زن در روند توسعه اجتماعي: دوم
 .باره و مواضع ما نسبت به آنها ملل متحد در اين هاي سازمان ها و كنفرانس اي به نشست اشاره: سوم

 .در اين خصوص) NGOS(هاي غيردولتي  نقش سازمان: چهارم
 توسعه از ديدگاه اسالم

 



 ۳ 

و امتـي  » وسط«دهد تا امت اسالمي، امتي  ها را مورد تاكيد قرار مي جانبه و در تمامي عرصه اسالم توسعة همه
باشد؛ شايان ذكر است كه اين وظيفه و » خير امة اخرجت للناس«عنوان  ي و حاضر به لحاظ تمدني وشايسته» شاهد«

ي واجب كفايي بـا مسـووليت تمـامي امـت      مثابه  ها براي تحقق آن وبه ماموريت تمدني، مستلزم بذل بيشترين تالش
در  و توسـعه . و لزوم حتمي انجام آن از سوي همگان به عنوان يك حقيقت شرعي، بسيار مهم و جدي اسـت . است

ي مذاهب اسالمي وهدفي است كه بايد با استفاده از ابزارها و وسايلي كـه اسـالم    بخش توليد تقريبا مورد اتفاق همه
 .پذيرد، تحقق يابد آنها را مي
توان با توجه به برخورد اسالم با اين امر و دستورات رسمي كه در اين خصوص صادر كـرده، ايـن اصـل     مي

ي مـوالي متقيـان حضـرت     را نتيجه گرفت؛ زيباترين فرمان اسالمي در اين باره، نامهيعني ضرورت توسعه در توليد 
 :شيخ طوسي آمده است» االمالي«به محمدبن ابوبكر است، طبق آنچه در نهج البالغه و ) عليه السالم(علي 

تـرين   خـوش  ي دنيا وسود آخرت را بردند، چـه بـا اهـل دنيـا در     بدانيد كه پرهيزكاران بهره! اي بندگان خدا«
هايي كه ممكن بــود خـورده شـود، خوردنـد؛ از      جاهايي كه سكونت داشتند، مشاركت كرده انـد وبهتريـن خوراكي

0F»...گذران از دنيا برخوردار شدند آنها هم برخوردار گشتند و آنچه مردم خوش

1 
الـذين آمنـوا التحرمـوا  يـا ايهـا" :كه در قرآن مجيد نيز آمده است، داراي چارچوبي دينـي اسـت   اين هدف همچنان

 ).87 –سورة مائده ( "طيبات ما احل لكم وال تعتدوا ان اهللا ال يحب المعتدين
اي را كه خدا بر شما حالل كرده است، حرام مكنيـد و از حـد    ايد، چيزهاي پاكيزه اي كساني كه ايمان آورده(

 .)كنندگان از حد را دوست ندارد در مگذريد كه خدا تجاوز
 ي توليد الم براي توسعهابزارهاي اس

 ابزارهاي فكري –الف 
اسالم در مورد توسعه، سفارش زيادي كرده وكرامت وارجمندي انسان را بدان پيوند داده وكـار وكوشـش را   

صـلي اهللا  (كند، برتر از عابد دانسته اسـت، پيـامبر خـدا     كار مي كش را كه براي روزي خود عبادت و كارگر و زحمت
به دنبال روزي حالل رفتن، بر هر زن و مـرد مسـلمان،   «: فرمايد كش بوسه زده مي كارگر زحمت بر دست) عليه و آله

1F».واجب است

2 
مـا جعـل اهللا « :گويـد  پذيرد و خداوند متعال مي ها و منابع طبيعي را نمي اسالم عدم بهره برداري از برخي ثروت

 ).103 –سوره مائده (» ن على اهللا الكذب واكثرهم اليعقلونمن بحيرة وال سائبة وال وصيلة والحام ولكن الذين كفروا يفترو 
2F"حامي"و  "وصيله"و  "سائبه"و  "بحيره"خداوند درباره 

حكمي نكرده است ولي كـافران، بـر خـدا، دروغ     3
 .خردند بندند وبيشترين آنان بي مي

                                           
 .250صفحه  1و االمالي ج  383شرح صبحي الصالح ص : "نهج البالغه" 1- 

 ])م(ركبير ترجمه فارسي از نهج البالغه با ترجمه آقاي محسن فارسي از انتشارات امي[
 .9صفحه  – 103، جلد "بحاراالنوار"و . 269صفحه  – 2، جلد "اسد الغابه" 2-
شـكافتند و آزادش   زاييد و اين پنجمين نر بود؛ بـه عالمـت، گوشـش را مـي     شتري را گويند كه بچه پنجم خود را مي "بحيره" 3-

كردنـد و   ه براي بازگشتن مسافر يا شفاي بيمار نذر ميماده شتري بود ك "سائبه". كردند تا هر جاي كه خواهد برود و بچرد مي
نيز ماده شتري بود كـه   "وصيله". كردند تا به هر جاي كه خواهد برود و بچرخد شد ماده شتر را آزاد مي چون نذر برآورده مي

ز او بـراي آبسـتن   شتر نري بود كه چنـد بـار ا   "حامي". كردند بريدند و آزادش مي پس از زاييدن دو بچه ماده، گوشش را مي
به نقل از قرآن مجيـد بـا   ) م. (كردند كردن ماده شتران سود برده بودند و اين شتر را نيز از بار كشيدن و سواري دادن معاف مي

 .ترجمه دكتر عبدالمحمد آيتي



 ٤ 

 ".هـا وكلـوا مـن رزقـه واليـه النشـوروهو الـذي جعـل لكـم االرض ذلـوال فامشـوا فـي مناكب" : فرمايد و نيز خداوند متعال مي
 )15 –سوره ملك (

اوست كه زمين را رام شما گردانيد پس بر روي آن سير كنيد و از رزق خدا بخوريد چون از قبر بيـرون آييـد   
 .رويد به سوي او مي

ارد هاي مصرفي، ترجيح داده است؛ در اين مـورد، احاديـث وروايـاتي و    هاي توليدي را بر هزينه اسالم، هزينه
3F.اند شده كه از فروش زمين و خانه و صرف پول آن در خريد كاالي مصرفي، نهي كرده

4 
 ابزارهاي تشريعي –ب 

 :شود كه ذيالً به برخي احكام تشريعي اسالم در اين مورد اشاره مي
 .گردد در صورتي كه زمين بدون استفاده بماند و آسيب ببيند، مصادره مي -1
 .از مراتع و انحصاري كردن آن "هره برداري بي دليلعدم ب"ممانعت اسالم از  -2
برداري از آن را متوقف كنند وگرنه، حـق   كنند نبايد بهره كساني كه كار احياي يك منبع طبيعي را آغاز مي -3

 .شود بهره برداري آنها، باز ستانده مي
در تيـول كسـي قـرار     "بيعـي منبـع ط "اجازه داده نمي شود بيش از توان بهره برداري ) حاكم(به ولي امر  -4

4F.دهد

5 
بـه مبلغـي و اجـاره داده همـان     ...] خانه، زمـين و [كسب درآمد بدون زحمت و كار از جمله اجاره كردن  -5

5F.مبلغي بيشتر، حرام شده است به) ملك(

6 
 :بهره ربايي حرام گرديده و اين خود متضمن دو دستاورد براي توليد است -6

) داران سـرمايه (زيـرا ربـاخواران     . رقابت تلخ ميان بخش بازرگاني و صـنعت  پايان بخشيدن به: دستاورد اول
گـذاران نيـز مترصـد     گذاران به پول براي باال بردن نرخ بهره هستند وبرعكس سرمايه معموال مترصد نيازمندي سرمايه

ربـا حـذف شـود    داران هسـتند؛ ولـي هنگـامي كـه      بيشتري از سـرمايه ) پول(كاهش نرخ بهره براي تقاضاي سرمايه 
گذاري بر اساس سـود حاصـله،    و مشاركت در سرمايه) در بخش صنعت(داران خود تبديل به سرمايه گذاران  سرمايه

 .شوند مي
هاي  ي ربايي حاكم باشد در پروژه برخالف زماني كه نظام بهره] از گردونه ربا[هاي آزاد شده  سرمايه: دستاورد دوم

دهي  گذاري و در واقع وام جاي سرمايه دهد به زيرا صاحب سرمايه ترجيح مي. واهد شدبزرگ و بلند مدت، به كار گرفته خ
گيرندگان نيـز تـرجيح    حال آنكه وام. اي را براي خود تأمين كند بلندمدت، اموال خود را به ربا بگذارد و سود تضمين شده

از . را، بازپس دهنـد ] ي آن وبهره]ام دريافتي خود هاي كوتاه مدتي را داشته باشند تا بتوانند هر چه زودتر، و دهند پروژه مي
هايي خواهند پرداخت كه  نسبت به سودآوري آن، مطمئن شده باشند واين خود مانعي بر سر  سوي ديگر آنها تنها به طرح

ر و حال آنكه به دنبال تبـديل ربـاخوار بـه تـاج    . ها و عدم ثبات در زندگي اقتصادي است راه توسعه و باعث ايجاد بحران
بيند هر چند سود كمتري نصيبش سـازد، همچنانكـه بـه نفـع      هاي اقتصادي مي گذار او نفع خود را در اجراي طرح سرمايه

 .گردد هاي تجاري به كار گيرد كه خود باعث رونق اقتصادي مي بيند كه سودهاي بدست آمده را نيز در پروژه خود مي

                                           
 .44صفحه  – 12جلد  "وسايل الشيعه" 4-
 .404صفحه  –جلد دوم  "تذكرة الفقهاء" 5-
 .226، صفحه 27جلد  "جواهرالكالم" 6-



 ٥ 

 .اسالم قمار و سحر و جادو را تحريم كرده است -7
كه  –كساني كه پول، طال يا نقره . اسالم از طريق وضع عوارض مشخصي، مانع از انباشت پول شده است -8

بـه  ) زكـات (كنند بايد هرساله ماليـاتي   انباشت مي –كرد  در آن زمان دولت اسالمي بر اساس آن فعاليت اقتصادي مي
) طـال (شود كه تنها مبلـغ بيسـت دينـار     آنقدر تكرار مياز اموال خود به بيت المال واريز كنند و اين كار % 5/2ميزان 

يعني بـا  (شوند؛ اسالم با اين كار  هاي اقتصادي سوق داده مي باقي بماند و بدين ترتيب تمامي اموال به سمت فعاليت
 .داري گرديد موفق به حل مشكل برخاسته از كاهش جريان پول در نظام سرمايه) تحريم اندوختن ثروت
اسـت و در پـي مشـكالت     "جريان"پول يا نقدينگي، ابزاري براي داد و ستد و : ب بايد گفتدر توضيح مطل

داد  در معامالت پاياپاي، كسي پشم مي. ناشي از معادالت پاياپاي يعني مبادله مستقيم كاالها و توليدات، مطرح گرديد
ت يكي بايـد نـزد كسـي باشـد كـه      اين روند مشكالتي داشت از جمله اينكه كاالي مورد درخواس. گرفت و گندم مي

ديگر مشكل تفاوت قيمت دو كاالي مورد معامله و نيز مسئله ارزيـابي ايـن اشـياء يـا كاالهـا      . متقاضي كاالي اوست
به عنوان مقياس و معياري براي ارزش گذاري و ابـزار داد و   "نقد"براي برطرف ساختن اين مشكالت پول و . است

با وجـود  . ين ابزار از هدف اصلي خود خارج شد و براي اندوختن، به كار گرفته شدستد، مطرح گرديد ولي بعدها، ا
پول، عمل تعويض گندم با پشم، تبديل به دو عمل مبادله اي گرديد و اين فرصت را براي صاحب پشـم پديـد آورد   

، )يـا بهـره  (ح كـردن سـود   سرمايه داري نيز با مطر. كه خريد گندم را به تاخير اندازد و پول دريافتي را اندوخته كند
ي كلي كاالي توليدي و مصرفي، بـر هـم خـورد حـال      اندوختن پول را تشويق كرد و در نتيجه تعادل تقاضا وعرضه

كـرد كـه نيـاز بـه      ، اين تعادل وجود داشت و توليد كننده تنها زماني توليد مي)كاال به كاال(آنكه در معامالت پاياپاي 
ي پول، توليد كننده براي فروش و انـدوختن پـول    ولي در دوره. رفي ديگري داشتمصرف يا تبديل آن با كاالي مص

كـه گفتـه شـد ـ باعـث       چنان هم –شود كه تقاضايي همراه ندارد كه  كند و در نتيجه عرضه اي ايجاد مي آن، توليد مي
گردد و  ختن پول، بيشتر ميو اين اختالل نيز متناسب با افزايش ميل به اندو. شود اختالل در تعادل عرضه و تقاضا مي

 .ماند بخشي از ثروت، راكد مي
داري با اين پيش فرض كه فروشنده كاال گرايش يا رغبتي به خود پول ندارد بلكه در پي فروش كاالي  سرمايه

كه در اين صورت عرضه و تقاضا، متعـادل   -كااليي است كه نيازش را بر آورده سازد ) خريد(خود براي دستيابي به 
اي ميان مشـكالت و انباشـت    او با چنين پيش فرضي غافل از چنين رابطه. هاي اقتصادي شد وارد فعاليت –ردد گ مي

است، از اينجاست كه تفاوت اسالم ) و نه دوران حضور پول(ولي پيش فرض مزبور مربوط به دوره پاياپاي . پول بود
 .گردد داري روشن مي و سرمايه

داري با در نظر گرفتن  كند ولي سرمايه بر انباشت پول با اين انباشت، مبارزه مياسالم با در نظر گرفتن ماليات 
ي اسالمي براي  داند كه جامعه ترين مشكل مطرح شده، مي كند، اسالم ضمن چيرگي بر مهم بهره، آن را تشويق هم مي

 –داري  جوامـع سـرمايه   همچـون  –هاي بـزرگ افـراد    توسعة توليد، نيازمند انباشت پول است و با گردآوري سرمايه
هـاي   توانـد از عرصـه   ي اسـالمي مـي   شـود عـالوه بـر آن جامعـه     هاي بزرگ اقتصادي تأسيس وراه اندازي مـي  طرح

 .برداري نمايد هاي دولتي نيز بهره هاي عمومي و مالكيت مالكيت
ار، تحـريم  هـا و كـاهلي در كـ    اعمال لغو و لهو و بيهوده را به دليل ضربه زدن به شخصيت جـدي انسـان   -9

 .كند مي
 :كوشد در ممانعت از انباشت ثروت مي -10



 ٦ 

 )7-سوره الحشر ( »كي ال يكون دولة بين االغنياء منكم«
 .ميان توانگرانتان دست به دست نشود) سرمايه(تا 

 است، ارتباط غير مستقيم نيز با توليد دارد زيرا وقتـي ] ثروت[اين منع نيز هر چند مستقيما در پيوند با توزيع 
يابد و تـودة مـردم از مصـرف نيازهـاي خـود بـاز        ثروت در دست برخي انباشته شود، فقر و تنگدستي عموميت مي

 .يابد گردد و توليد كاهش مي دچار ركود مي [بازار]شوند و  مانند و در نتيجه توليدات روي هم تلنبار مي مي
6Fهاي تجاري كاستن از بازي -11

7 
شان به نزديكان آنها، كه در واقع جنبه مثبت ارث و احكام مربوط  از فوت اعطاي مالكيت اموال افراد پس -12

اي براي تشويق انسان به كار و تالش و حتي عـاملي اساسـي در فعاليـت افـراد در اواخـر عمـر        به آن است و انگيزه
 .رود بشمار مي
سـاس روانـي مثبتـي در    اسالم، تامين اجتماعي را مقرر نموده است؛ موضوعي كه به انسـان انگيـزه و اح   -13

ها نشان نمي  بخشد كه در غير اين صورت رغبتي به بسياري فعاليت هاي مختلف توليد و خالقيت مي ورود به عرصه
 .دهد

اسالم تأمين اقتصادي در مورد افراد تواناي كار را حرام ساخته و آنان را از تكدي گـري نيـز منـع كـرده      -14
7F.است

8 
 .دهد نسته و اين خود مصرف را كنترل و اموال را به سمت توليد، سوق مياسراف و تبذير را حرام دا -15
 .آموزش تمامي فنون و صنايع مورد نياز زندگي را براي مسلمانان واجب كفايي دانسته است -16
واز آن مهمتر، تحصيل خبرگي وتخصص هر چه بيشتر در مسايل مختلف را بر مسلمانان واجب گردانده  -17

كه خود حكمي كلي شامل تمامي آن چيزهايي است كه امت را قادر به رهبـري   "هم ما استطعتم مـن قـوةواعدوا ل". است
 .سازد جهان مي

تواند با امكانـات   هاي توليد را بخشيده است؛ دولت مي به دولت امكان راهبري و اشراف بر تمامي بخش -18
8F.دهد ارائه] اقتصاد[هاي ديگر  هاي خود، الگويي براي عرصه و مالكيت

9 
اسالم به دولت قدرت و امكان گردآوري شـمار بزرگـي از نيـروي كـار انسـاني مـازاد بـر نيـاز بخـش           -19

9F.خصوصي را بخشيده و امكان شركت همه نيروها در حركت توليد را فراهم آورده است

10 
ري از هـرج و  گي دولت حق دارد بر توليد نظارت داشته و به منظور پيش] از نظر اسالم[و سرانجام اينكه  -20

10F.مرج در اين عرصه، برنامه ريزي متمركز آن را در اختيار داشته باشد

11 
 :نقش زن در روند توسعه اجتماعي

گاه به زن به عنوان انساني فعال در عرصه توسعه و گاه نيز به او به عنوان مادر، دختـر، خـواهر وهمسـر ودر    
داشتن نيروهاي عاطفي وتوان وجودي مـوثر و در نتيجـه    نگريم كه او را در اي مي واقع موجودي با خصوصيات ويژه

 .سازد وظايف اجتماعي منحصر به فرد، از مرد متمايز مي
                                           

 .327، صفحه 12، جلد "وسايل الشيعه" 7-
 .159صفحه  6جلد  "الوسائل" 8-
 . 37، صفحه6همان منبع، جلد   9-

 .204، صفحه 27، جلد "جواهر الكالم"   10-
 .405صفحه  "، جلد اول"اصول كافي"   11-
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 :وقتي او را به عنوان انساني فعال در عرصة توسعه بنگريم و به اين حقيقت اذعان كنيم كه
 ."انسان محور هر گونه توسعه است" -1
گي متعادلي ميان مجموعة عناصر توسعه وسـاختارهاي فرهنـگ   اي است كه هماهن توسعه مستمر، توسعه" -2

 ."معنوي فراهم آورندة اسباب آن ايجاد كند
ترين و عميق ترين ساختار در وجود انسان است و بدون آن، انسان هويت خـود را از   فطرت انساني مهم" -3
حركت عادالنه، اخالقيات و حتـي  توان از حقوق، رشد اجتماعي،  شود كه نمي دهد و تبديل به سيستمي مي دست مي

 .حضور تمدني او سخن به ميان آورد
ترين دستوري است كه آفريـدگار انسـان بـراي تحقـق      ي فطرت، كامل دين با ريشه داشتن در سرچشمه" -4

تواند اين روند ثبات هـويتي   تكامل هماهنگ و متناسب مادي و معنوي وي در نظر گرفته و اين تنها دين است كه مي
هـا و تضـادهاي بـزرگ     صيتي و نيز آرامش و اطمينان قلبي و اميد سرشار به آينده را بـه او ببخشـد ودشـواري   و شخ

كار مفيد براي جامعه و فراموش نمودن خويشـتن  (و ) خودخواهي وخودپرستي(اجتماعي از جمله تضاد دائمي ميان 
ي مفرط به امور نسـبي و آنچـه كـه     مؤمنانه هاي هاي الحادي و گرايش و نيز تناقض موجود ميان گرايش) در اين راه

 .شود را حل كند شرك ناميده مي
ي انسان، محور توسعه  مثابه ها وحقايق بزرگ توجه كنيم، درك خواهيم كرد كه زن به  ي اين داده وقتي به همه

اشـد كـه حـس    تواند با خود وادعاي خود صـادق ب  اي تنها هنگامي مي و از اركان اساسي آن است و هر روند توسعه
انساني و فطري در وجود زن را تكامل بخشد وموقعيت انساني و طبيعـي او را بـه وي عطـا كنـد و هرگونـه عنصـر       

ي تبعيض انساني ميان زن و مرد را بر طرف سازد و در اين عرصه نقش انساني برابري به وي عطا كنـد و   كننده ايجاد
 .برداري نمايد سود كل جامعه بهرهي انساني به بهترين روش به  از اين نيروي سازنده

دار  اش در وجود وي ريشـه  اين نيز ناگفته نماند كه وقتي ثبات شخصيتي زن و اطمينان قلبي او و اميد به آينده
ي رونـد تكـاملي آن را، فـراهم     دهنـده  بخشد و عناصر تشكيل شود، انرژي و توان بزرگي به كل حركت اجتماعي مي

 .آورد مي
 هاي وي ا ويژگيزن ونقش متناسب ب

سـازد بـازگرديم خـواهيم ديـد كـه ايـن        هاي زن و آنچه او را از مـرد متمـايز مـي    حال اگر مجددا به ويژگي
افزايد و تاثير نهادي خـود را   ها نيز مي كاهد بلكه بر اين ارزش هاي انساني وي نمي ها، نه تنها چيزي از ارزش ويژگي

ر نقش زن و مرد در روند توسعه اجتماعي و حتـي توسـعه و تكامـل    گذارد بدين معنا كه رحمت الهي د بر جاي مي
 .فردي نيز تقسيم كار طبيعي را در نظر گرفته است

هاي متفاوتي نسبت به مرد به عنوان همسـر و پـدر اسـت     زن به عنوان همسر و مادر بدون ترديد داراي نقش
به همان اندازه كه امكـان جـايگزيني آنهـا بـا      كه زندگي ولي اين دو نقش در عين حال، كامال مكمل يكديگرند چنان

 .يكديگر را ندارد به هر دوي آنها نياز دارد
توان نتيجه گرفت كه زن به اين اعتبار، داراي تاثير فراواني بر روند توسعه نيز هست و به رغم تعـدد   اينك مي

ـ  )علل فاعلي، علل غايي، علل صوري و علل مادي(علل و عوامل توسعه  اثير را در ايـن ميـان بـر جـاي     ، بيشـترين ت
به عنوان مثال به موارد زير اشاره . هاي مختلف به خوبي ايفاي وظيفه نمايد تواند در عرصه زيرا زن مي. خواهد گذارد

 :كنيم مي
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 .فراهم آوردن محيط سالم خانوادگي -1
ه نفس، اميدوار بـه آينـده و   تواند شالودة جامعة انساني سالم، داراي اعتماد ب اگر زن در اين امر موفق باشد مي

ي  در غير اين صورت، جامعه به لحاظ عاطفي ناپايدار و به لحاظ معنوي متزلزل خواهد بود وزمينـه . مصمم را بنا نهد
يـك  . نهـد  هاي خالق خود را از كف مي شود وبه تدريج ويژگي كاري ورخوت وكاهلي در آن فراهم مي گسترش تبه

ي خـود قـوام و دوام    دهد و اين به نوبـه  زندگي خانوادگي خوب را تشكيل ميهمسر خوب و يك مادر خوب، قوام 
 .كند تضمين مي) آنچنان كه متون اسالمي نيز بر آن تاكيد دارند(جامعه خوب را 

 .فراهم آوردن فضاي مناسب براي تربيت نسل فعال و كارآمد -2
مـداومي اسـت   پرورشـي   –ازمند روند تربيتي پيش از اين گفتيم كه انسان خوب، محور توسعه است چنين انساني ني

اش را عيان كنـد، ايـن مهـم نيـز خـود بخـود صـورت         ي ظهور برساند وتوان دروني كه نيروهاي سازنده او را به منصه
 .گيرد بلكه نيازمند روند تربيتي و فضاي پرورشي مناسبي است نمي

گويند در فراسوي هر  كه مي چنان دارد و آن ترين تاثير را در پرورش عناصر انساني ترديدي نيست كه زن، مهم
 .مرد بزرگي، زن بزرگي قرار دارد و چه بسيارند بزرگ زناني كه در تاريخ بر فراز و نشيب ما حضور داشته اند

فراهم آوردن فضاي شورانگيز عاطفي با استفاده از اسـتعدادهاي طبيعـي زن در بـرآوردن ايـن نيـاز       -3
ها و موانع و ايجاد توسعة  هاي عاطفي مورد نياز براي گذر از دشواري اد حالتضروري انسان از يك سو و ايج

 .اجتماعي پايدار از سوي ديگر
اي است كـه بـه    ي خاموش و محيط مرده اي كه فاقد چنين محيط يا فضاي عاطفي و گرم باشد، جامعه جامعه

ودر نتيجـه نـاتوان از ايجـاد توسـعة      هاي مادي، فاقد جالي انسـاني مطلـوب   رغم پيشرفت احتمالي در برخي عرصه
 .متعادل خواهد بود

سـزايي دارد و   شود كه زن در فراهم آوردن محيط پاك خانوادگي، نقـش بـه   به همين دليل، آشكارا روشن مي
ي جوامع و اديان، شناخته شده است، سنگ بناي روند توسعه   خانواده و سازمان آن به همان مفهوم سنتي كه نزد همه

 .رود ميبه شمار 
گردد كه هر ضربه اي به نقش زن در ساختار خانوادگي پيش گفته وهرگونه كم توجهي و  همچنين روشن مي

هـاي بـه اصـطالح     كاستن از اهميت حلقة مقدس خانوادگي يا كوشش در جهت طرح مفاهيم جديد وادعاي مصداق
هـا و   همـه و همـه ايـن تـالش    ... عايي و هاي ا د امروزي براي آن و تضعيف پيوندهاي خانوادگي يا ايجاد جايگزين

گذارد و پويايي توسعه آميز و مطلوب را از  آميزي بر آيندة تمامي بشريت بر جاي مي ها پيامدهاي منفي فاجعه كوشش
هر چند با پوشش خدمت بين المللي به  –اي آشكار عليه تمامي بشريت  توان گفت توطئه كند وحتي مي آن سلب مي

 .رود شمار مي به-توسعه
 .در اينجا بايد توجه كنيم كه اسالم، به ميزان بسيار بااليي زن را در روند توسعه مشاركت داده است

 رو در سطح جهاني هاي پيش زن مسلمان وچالش
جانبه  هاي همه ها وهمايش امروزه جهت حقوق و آزادي زن شاهد حركتي ناآرام هستيم كه در پي آن  نشست

 .هاي گوناگون آن است  يكم ورقابت و ها به خاطر رويارويي با قرن بيست اين شود و جا برگزار مي در همه
 -هاي تجاري و تبليغـاتي  صي يا طرح خصو -هاي دولتي حتي  شمار و سازمان امروزه كشورها با موسسات بي

به رشـد از  شايد اين حركت رو. رو رهسپار شوند در انديشه ارزيابي وضعيت خود در قرن بيستم بوده تا به قرن پيش
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گرايي داده باشـد مـا ناخواسـته     خارج  وجاي خود را به هزاره -هاي پيرامون يك قرن  و بررسي -گرايي  حالت صده
شويم و بايد كشورها سرنوشت خود را در اين هزاره ارزيابي كنند بدون شك بر همه انسـان هـا    وارد هزاره سوم مي

جاي آن است كه برانسان تاسف بخوريم كـه در سـطحي   . ندواجب است كه سرنوشت خود را در هزاره سوم بشناس
هـا ورخـدادهاي هـزاره دوم     گونه پژوهشي كه در آن از ويژگي نيست تا بتواند يك هزاره را ارزيابي كند و هنوز هيچ

يي سازمان ملل تـا بـه    گو. هاي هزاره سوم پانهد سخن رفته باشد از طرف او صورت نگرفته است تا بتواند به رقابت
 -هـاي مفهـومي و اعتقـادي     در انقالب -ال به اين امر نينديشيده و با نگاهي سطحي به تحوالت و گوناگوني آنها ح

 . بيند  نگريسته است و خود را ناتوان از انجام اين كار مي
در مـدت  . سال طول كشيد، از يك ميليارد به دو ميليارد تبديل شـد  123حتي رشد جمعيت انسان ها كه 

پنج ميليارد به شش ميليارد افزايش يافت و اعداد ديگر در حد متعـارف خـود بـراي محاسـبه سـطح      سال از  11
هـاي آن در   تغييرات مالي كفايت نكردند، براي نمونه اعداد و ارقام از مبادله واحـدهاي سـنگين پـول و ضـريب    

دي جهـان را دسـتخوش و   هاي اقتصا كنند ، اين قضيه جريان سطح هزار وپانصد ميليارد دالر در روز صحبت مي
هاي آسيايي قوي باشند و با استفاده از تكنيك  حتي اگر مانند يوزپلنگ. خواه كرده است بازيچه قرار داده و زياده

هـاي صـنعتي وبازرگـاني را محاسـبه      ها را تنظيم كرده و جنبش پيشرفته كامپيوتر كه حركت هواپيماها و موشك
ست كه جهـان   شود آن را بازيچه قرار داد و از اينجا محاسبه كنند  باز هم ميرا   كند بخواهند اين ميزان هزينه مي

اسـت    تواند براي هـزار سـوم برنامـه ريـزي كنـد، لـذا نيـاز        توان ارزيابي هزاره دوم را ندارد و اضافه بر آن نمي
 .سوم شدري انديشمندانه همراه كرد تا بتوان وارد هزاره  انديش را با  هوشيا هاي پرتوان ودور قدم

 ديدگاه قرآن كريم 
حتـي  . شـود  ناتواني انسان در برابر قدرت پروردگار خود حقيقتي است كه هر روز بيش از پـيش آشـكار مـي   

هرروز نزد خداي تـو ماننـد هـزاران    ".ها نيز در برابر خداوند كوچك بوده و مانند روزها شمارش مي شوند هزاره
سـوره  ( "در روزي كه شمار آن پنجاه هزار سال اسـت ") 22ه سوره مباركه حج، آي( "سال در حساب تو است 

روزي كه آنچه وعده داده شده " .شود و همه عمر انسان مانند ساعتي از يك روز شمرده مي) 70مباركه معارج، آيه 
گويي روزي كه آنچـه را بـه ايشـان    ".  "به چشم ببيفتد، آن روز پندارند كه جز ساعتي از روز درنگ نداشتند

و بـه همـين   ) 35سوره مباركه احقاف، آيـه  ( "گذرد اده شده بودي بينند ، بيش از ساعتي از يك روز نميوعده د
 . گذر كند هاي تاريخ دليل انسان نيازمند وجودي خواهد بود كه از هزاره

 : گذارد كند و دو راهكار پيش رو مي قرآن تاريخ را مانند مرجعي تحليل مي
و راهكار ديگردخيل بودن اراده خداونـدي   "ثم جعلكم خالئف االرض ".خالفت انسان است : يك راهكار

تا گـواه بـر   . داديم  گونه ما شما را ملتي ميانه قرار بدين"است  ) گواهي(براي هدايت انسان و آن راهكار شهادت 
شـاهد   پس رسول خدا گواه امت مسـلمان  و امـت مسـلمان نيـز گـواه و      "مردم باشيد و پيامبر نيز گواه شما باشد

هاي تاريخ را تفسـير مـي    كه قرآن گرفتاري هستند و هنگامي  -هاي الهي  جهت تحقق خواسته -جريان تمدن انساني 
به هر شكلي كه بوده و هرطور كه براي پيروان آن توجيـه   ديني يكي الحاد و  بي: داند  كند ، مرجع آن را دو چيز مي

كند  مطلق تغيير ميبه خدايي وهمي است كه از امور نسبي به امور  و آن هم ايمان ديگري شرك. وارزيابي شده باشد 
ايـد   معني است كه شما وپدرانتان سـاخته  حقيقت و الفاظي بي بي  پرستيد اسماء آگاه باشيد كه آنچه غير از خدا مي"

يامبران اين است و نقش پ) 40سوره مباركه يوسف، آيه ( "گونه نشانه خدايي در آن خدايان باطل ننهاده است وخدا هيچ
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 . كه اين دو مشكل را حل كنند
 "اشتيم تا خدا را عبادت كرده واز طاغوت دوري كنند ي گذ امتي پيامبر درهر": فرمايد  خداوند تعالي مي

اگر بخواهيم سرنوشت را طوري ارزيابي كنيم كـه تـاريخ را در خـود بگنجانـد     . براي اينكه هر دو مشكل حل شوند 
هـاي   گونه به سرنوشت بپردازيم مي توانـد هـزاره   كه اگر اين. مرتبه رفتار كنيم  ان بر مبناي قرآن واالبايد مانند مسلمان

 .رو را در خود بگنجاند  پيش
گونه  شود آنها را اين روست و مي پردازيم كه امروزه زن مسلمان با آن روبه هايي مي بعد از اين مقدمه به رقابت

 . بندي كرد دسته
 عي خانواده  هاي اجتما چالش

هايي صورت  ريزي براي دريافتن اين نكته كه در سطح جهاني براي كم رنگ كردن نقش زن در خانواده برنامه
گونه دليلي نخواهيم بود و اين اتفاق در خالل با شعار آزادي وپيشرفت وضرورت تغيير تعريـف   مند هيچ گيرد نياز مي

دهد كـه در   اي رخ مي ر روابط زن و مرد در محيط خانواده به گونهتغيي. گيرد خانواده و نقش اجتماعي زن صورت مي
گوشه چشمي هم به اعتبـارات ديگـر ندارنـد     دهند و پيش رو قرار مي دي  هر حالي آن را به عنوان مقياسي مادي وعد

ا ني كه م وگويي برابري و مساوات مالك تشخيص آنهاست  و هيچ ارزش ديگري قابل سنجش با آن نيست حتي زما
ريزان آنهـا را   داديم كه اين برابري را با عدالت وانصاف مقيد كنند، برنامه المللي پيشنهاد مي هاي بين در بعضي نشست

 . اي است با نام عدالت تا در حق زن ظلم شود  گفتند كه اين بهانه كردند و مي با اصرار تمام رد مي
 : اما حقيقت قرآني به اين نكات تاكيد مي كند

بناي ساختار اجتماعي است و  سنگ –به مفهوم متداول آن  -ساختار خانواده نزد اديان جوامع گوناگون  : نكته اول
يابـد و    سرنوشت بشري با آن آغاز شده و با آن ادامه مـي . ممكن نيست جامعه انساني بدون سنگ بناي خانواده برپا گردد 

آيد كه جامعه بايد از آن حمايت كرده و آن را  به وجود مي شود و بناي مستحكمي  براساس آن قوانين اجتماعي حاصل مي
او همان كسي است كه انسان را از آب آفريد و برايش خويشاوند ". رشد دهد و مانع اشباع غريزي در خالل آن شود

اي از نشانه هاي او اين است كه همسراني از جنس خودتـان بـر   " ) 54آيه . سوره مباركه فرقان ("و انساب قرار داد
 )21آيه . سوره مباركه روم ( "شما آفريد تا در كنار آنها آرام گيريد

بايـد بايـد    دهد و بهشت زير پاي مادران است ومـي  بناي زندگي خانوادگي را تشكيل مي زن سنگ :نكته دوم 
ر و نقش عاطفي خود را در تربيت ديگران ايفا كند وخانه را به بهشتي از رحمت وآسـايش و پاكـدامني بـراي همسـ    

 . فرزندان خود تبديل كند 
شود و مناسب با  ها بر مبناي عدالت انساني بين افراد خانواده تقسيم مي بديهي است كه مسؤوليت :نكته سوم 

شود و با نظريه كامل اجتماعي و اسـالمي انسـجام    تصور و ارزش مذهبي هر عضو خانواده، نقش هر عضو تصور مي
مرحله اقتصادي و در يك مرحله تربيتي و در مرحلـه سـوم مربـوط بـه رهبـري       اين مسؤوليت در يك. كند  پيدا مي

هاي خانوادگي را باال برده ، آنها را پرورش داده و بـر   زن مسلمان بايد همواره ودر هر زمان ارزش. باشد  خانواده مي
 . تا زمينه رشد هميشگي خانواده فراهم شود . هر ارزش ديگري برتري دهد 

 ي خانواده  هاي فرهنگ چالش
و بـا نگـرش بـه طبيعـت زن و      "تهذيب علمي اخالقي و فكـري "با نگاهي به تعريف جامع فرهنگ يعنـي  

توانـد براسـاس    قدرتي كه در زمينه مسائل انساني دارد و با اين اعتبار كه او يك انسان است بايد پذيرفت كـه او مـي  
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ايمان قلبي او به وجدان و حتـي  . وپرهيزكاري لبريز كندفطرت خود كامل باشد و فضاي خانواده را از عاطفه وايمان 
آيا نوبـت آن  "ها اين گفته خداوند تعالي را محقق مي سازد كه  يابيم كه همه اين وجود انساني تعريف شده و در مي

دلهاشان به ياد خدا خاشع گردد و به آنچه از حق نازل شد بذل توجـه كننـد و   ) ظاهري(نرسيده كه گرويدگان 
ي طوالني زمان قدرت بـر آنهـا    كساني كه پيش از اين برايشان كتاب آسماني تورات آمد نباشيد كه دوره مانند

 )16سوره مباركه حديد، آيه ( "گذشت و دلهايشان زنگ قساوت گرفت و بسياري فاسق و نابكار شدند؟
 زن تاثير فراواني در زمينه فرهنگ دارد 

از طرف ديگر زن داراي قدرتي است كه مي تواند جامعه را از مسير اصلي خود خارج نموده وآن را به فسـق  
خواهنـد شخصـيت زن را از او بگيرنـد و او را     دشـمنان امـت اسـالمي مـي    .  و انحراف و لجام گسـيختگي بكشـاند  

ديديم زن مسلمان بايد براي تكامـل   همان طور كه در قرن گذشته. هاي شوم خود قرار دهند دستاويزي براي خواسته
علمي فرهنگي و اخالقي خود كوشيده وبرسرنوشت اجتماع تاثيري مطلوب نهاده و دنباله رو اين كالم شريف باشـد  

زند زماني كه گفت خداونـدا بـراي    اند همسر فرعون را مثال مي از خداوند براي كساني كه ايمان   آورده "كه 
و اين اتفاق بـا ذوب شـدن در    "بهشت بساز و مرا از فرعون و كارهايش آسود كن اي در من در كنار خود خانه

هاي نفساني در سايه دشمني خد محقق خواهد شـد   عشق الهي و رهايي يافتن از فرعون درون و لذت ها و خواهش
 . اند  اين زن پاك نمونه الگوي تمام كساني خواهد شد كه در طول تاريخ ايمان آورده

ر قرآن كريم بر برابري زن و مرد در مسير تكامل تاكيد كرده و در جاهاي گوناگون از آن سخن گفته به همين خاط
سـوره مباركـه   ( "كنم من عمل هيچ عمل كننده اي از شما را چه زن و چه مرد ضايع نمي":فرمايد و خداوند تعالي مي

در حالي كه مومن باشد به بهشـت داخـل مـي    هركس كه كار نيكي انجام دهد ، چه زن و چه مرد  ")  3آل عمران، آيه 
سـوره مباركـه   ( "اي رسول ما روزي را به يادآر كه زنان و مردان مومن شعله هاي نورشان پيش روي آنها باشد".  "شود

كليه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان و مردان و زنان اهل طاعت و عبادت و مردان و زنان  ") 12حديد،  آيه 
نواز و مردان وزنان روزه  استگوي ومردان و زنان صابر و مردان و زنان خداترس وخاشع ومردان وزنان خيرخواه ومسكينر

دار و مردان و زنان خوددار از تمايالت حرام و مردان و زناني كه ياد خدا بسيار مي كنند بر همه آنها مغفـرت و پاداشـي   
 )35سوره مباركه احزاب،آيه ( "بزرگ ساخته است

اين همه تاكيد و اصرار صرفاً جهت بيان حقيقت و برابـري زن و مـرد از راه تكامـل انسـاني ونفـي هرگونـه       
تبعيض بين زن و مرد و تاكيد بر نقش مشترك آن دو در فعاليت ساختاري است،  پس زن مسـلمان دعـوت بـه ايـن     

پربار نمودن انديشه اسالمي جهت ساخت شده كه نقش فرهنگي خود را بپذيرد و با هر ابزاري كه در دست دارد در 
 .ملتي بلندمرتبه بكوشد

 هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي  چالش
هاي سياسي و اقتصادي از آن بهره جسته و با توجـه   هايي كه زن در طول تاريخ در زمينه با وجود همه قدرت

توانـداز   لمللـي محـروم بـوده و نمـي    ا به شواهد قرآني كه  براي روشن ساختن آن آورديم زن همچنان در سطح بـين 
حقوق انساني و اجتماعي خود استفاده كند و به خاطر شرايط و اوضاع خاص متاسفانه در سايه حكومت اسالمي نيز 

مـردان و زنـان   "اليـت   هرچند كه اسالم حقوق اقتصادي كاملي به او بخشيده و ماننـد حـق  و  . محروم مانده است
 "دهيم ايشان را به مشورت با يكديگر دستور مي".  "گرندمسلمان ، بعضي اولياي بعضي دي

زن نيـز مسـؤول خالفـت    ) برآنها درود باد(همواره در كنار برادران و مردان ديگر از زمان حضرت آدم و حوا 
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هـايي كـه بـه نظـر اشـتباه هسـتند از        هـاي تـاريخي و اسـتدالل    انسان بر روي زمين بوده و به خاطر بعضـي ميـراث  
بايد از حق طبيعي خود براي مشاركت در ساختار سياسـي و   اما امروزه زن مي.سياسي دور بوده است گيرهاي تصميم

گونه منافاتي با وظايف اجتماعي او نداشته و جانب پاكدامني و عفت  اجتماعي جامعه استفاده كند و اين موضوع هيچ
 . كند  را نيز خدشه دار نمي

تواننـد   باشـد كـه مـي    تماعي دچار فقدان نيروهاي كارآمـد زن مـي  امت اسالمي امروزه از لحاظ فرهنگي و اج
رو شـده و خـود را بـا     هاي گسترده سياسي و اقتصادي  روبه يد با چالش زن مسلمان با. اي روشني را رقم بزنند آينده

 . يد  ليت نما تمام نيرو و انرژي وارد معركه نموده تا قبل از آنكه به حقوق قانوني خود توجه كرده باشد ، قبول مسؤو
گـذارد كـه در ايجـاد بـازار      دارد و چه كسي نمـي  سي باز مي چه كسي زن انديشمند مسلمان را از تصميمات سيا

انـد و بـراي زن    اي از زناني اسـت كـه تـاريخ را سـاخته     يخ اسالم ما گنجينه تاراقتصادي بكوشد و توليد را پيش ببرد ؟ 
ايجـاد كننـد و اگـر آنهـا       ناسب جهت ترويج رسالت پيامبر از مكه به مدينهمسلمان همين بس كه آنها توانستند فضاي م

 . گرفت تا رشد و نمو كند  نبودند نهال اسالم پا نمي
رو  زن پـيش . گويـد   قرآن براي ما از بلقيس ملكه سبا و حكمت و انديشه و تصميمات حكيمانه او سخن مـي 

سي و اقتصادي جامعـه   عي وسيا ي اجتما ب است كه در ساختار بناتغيير سياسي ايران نيز بوده و بر زنان مسلمان واج
هاي واليت وسرپرستي را به دوش بكشند تا خالفـت انسـان كـه هـدف      شركت كنند و در كنار مردان جامعه سختي

 . اصلي است محقق شود
 چالش بين المللي 

بـزرگ بـه قضـيه مظلـومين و     قرآن از آغاز اين حركت . امروزه بايد ضرورت مسؤوليت جهاني را درك كرد 
تـرين وضـع ممكـن بودنـد رسـالت در سـطح        مستضعفين پرداخته و حتي در زماني هم كه خود مسليمن در  سخت

وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم ". شد و مسلمانان در تمام جهان درگير اين مسئله بودند جهاني انجام مي
خداونـد انسـان را خطـاب قـرار داده و او را      "ما هو اال ذكـر للعـالمين   لما سمعوا الذكر و يقولون انه لمجنون و

 . آورد  مسؤول حفظ كيان بشري بر پهنه روزگار به شمار  مي
شـايد   و(هـاي اسـتعمارگرانه    هاي بين المللي رويداد جديدي است كه شايد به خاطر ضرورت تشكيل موسسه

طـور كـه در بيانيـه     رو و خدمات طبق نظر جهاني و بـا همـان  براي بقاي توازن موجود ميان ني )هم ضرورت عمراني
شود  همچنان ديده مي اند كه از انقالب مردم محروم جلوگيري كنند و جهاني حقوق بشر آمده به اين خاطر ايجاد شده

و در  استفاده كرده المللي براي مسلط كردن اراده خود بر ملت ها سوء هاي بين هاي بزرگ از محافل وسازمان كه دولت
 . گيرند  زرق و برقشان از آنها كمك مي هاي پر مشروع جلوه دادن شعار

اما مطلبي كه در اين زمينه براي ما مهم است اين است كه آنها شروع به سوءاستفاده از موضوع زن و حقـوق  
هيم تحليلـي آن را  كنند تا مفـا  المللي خود نيز استفاده مي اند و از قدرت اقتصادي و نفوذ بين ي وي نموده غصب شده

ينـد آنهـا از اخالقيـات زوال يافتـه آن سـخني بـه ميـان         ويژه كشورهاي جهان سوم اصـالح نمـا   ها و به در همه ملت
بـراي آنچـه    -انساني خود مانند تغيير مفهـوم خـانواده و گسـترش عرصـه آن      آورند تا به بسياري از اهداف ضد نمي

طـور راه را بـراي    جنسي براي جوانان جامعه عمل بپوشـانند و همـان  و تعميم حقوق  -شود  آزادي جنسي ناميده مي
 . گرايانه و امثال آن باز كنند  هاي جنسي پوچ آموزش

هاي غيردولتي و بومي و محلي ويا حتـي دولتـي    هاي سازمان يافته به شكل سازمان زن مسلمان در گذار از اين تالش
هاي مثبت آن مبارزه كرده و از حقوق خـود   ود كننده و سوءاستفاده از جنبهدر اين عرصه ، ناچار است در برابر اين جنبش ناب
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هـاي خـود در جهـت سـاختن      همچنين منزلت و شأن خود را به همه شناسانده وفضـايي مناسـب بـراي فعاليـت    . دفاع كند
در جهـت اصـالح   هاي جهاني  پس زن مسلمان مسؤوليتي انساني را براي فعاليت و تغيير كوشش. سرنوشت تمدن ايجاد كند

 .كشد جامعه متمدن انساني به دوش مي
 المللي در عرصة توسعة اجتماعي هاي بين كوشش -4

هاي سازمان ملـل   هاي اخير به ميزان زيادي تحت تاثير فعاليت ويژه در سال ترديدي نيست كه روند توسعه، به
كنفرانس بخارست : از جمله. شده است المللي چندي در سطوح مختلف برگزار هاي بين متحد قرار داشته و كنفرانس

و ديگـر   1995م، كنفـرانس كوپنهـاك در   1994م، كنفـرانس قـاهره در   1984م، كنفرانس مكزيكوسـيتي در  1974در 
هاي بين المللي كه به منظور بررسي حقوق زن، برگزار گرديده است ماننـد كنفـرانس نـايروبي و پكـن؛ در      كنفرانس

 .المللي تاكيد بر نقش خانواده در روند توسعه كامال مشهود بوده است بين هاي ها و گروه تمامي اين نشست
شود كه اين اسناد طـوري تنظـيم و    هاي پاياني آنها، مالحظه مي ولي با نگاهي به اسناد پيشنهادي و يا قطعنامه

سپارد و تاثير عناصر  يسازد و نقش دين در زندگي را به فراموشي م اند كه آنها را از روند متعادل دور مي تدوين شده
استفاده از زن به عنوان كاال يا بازيچه بـراي سـوق    انگارد و حتي فرصتي براي سوء معنوي در اين عرصه را ناديده مي

 .آورد دادن جامعه به الاباليگري و از هم گسستن روابط خانوادگي و هموار كردن زمينة سقط جنين، فراهم مي
جمعيت و توسعه، بمب بزرگي بود كه اوضـاع را منفجـر كـرد بطـوري كـه      سند پيشنهادي قاهره به كنفرانس 

ي استعماري عليه ارزش ها و مقدسات بشريت را در آن منعكس ديدند زيرا سعي در از هـم   دلسوزان، آشكارا توطئه
چوب ياشاندن خانواده و طرح مفاهيم متنوعي از آن و هموار ساختن راه برقراري روابط و پيونـدهاي خـارج از چـار   

ازدواج و خانواده داشتند، من خود در راس هيئت نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در اين كنفرانس حضـور داشـتم   
هـاي قبلـي ميـان مواضـع      تا مگر تاثير مثبتي بر نتايج آن بر جاي گذارم كه چنين نيز شد و به رغـم عـدم همـاهنگي   

و نيز فشارهاي غربي عليـه   -نس را تحريم كرده بودند كه شمار اندكي از آنها، حضور در كنفرا -كشورهاي اسالمي 
ي اسالمي نيرومندي را تشكيل دهيم كه با مجموعة ديني مسيحي همكاري خوبي داشـته   اسالم، موفق شديم مجموعه

روابط خارج از چـارچوب  "و  "حق جنسي"حذف اصطالح : ها اصطالح و موضع اين سند از جمله و به تغيير در ده
و خود من نيز طي . جنبة الزامي سند و نيز تعديل سند مربوط به سقط جنين و جز آن، توفيق يافتيم و حذف "ازدواج

 :المللي آن، بر حقايق زير انگشت گذاردم سخنراني در نشست  بين
هاي جمعيتي در چارچوب توسعة مطلوب هستيم بايد پيش از  دهي و كنترل حركت اگر درصدد سازمان  :يكم

سـو و هماهنـگ بـا فطـرت انسـاني و       هاي ما هـم  ريزي ابعاد مادي ومعنوي انسان بنگريم تا برنامهي  هر چيز به همه
گـويي امكانـات و    در اين راستا، برآنيم كه اين مشكل اجتماعي نه در عدم پاسـخ . موقعيت وي در جهان هستي باشد

هـايي   بت از اين امكانات و انواع سـتم برداري بهينه و مث منابع طبيعي به نرخ رشد جمعيت بلكه برخاسته از عدم بهره
 :گويد هاي فراوان الهي، مي گيرد؛ قرآن كريم پس از يادآوري نعمت است كه در توزيع آنها، صورت مي

 ).34 –سوره ابراهيم ( "وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها ان االنسان لظلوم كفار"
هايش را شماره كنيد، نتوانيد، كه آدمـي   ارزاني داشته و اگر خواهيد كه نعمتايد به شما  وهر چه از او خواسته

 .ستمكار وكافر نعمت است
هاي آسماني در ديـدگاههاي اجتمـاعي خـود مقررمـي      واقعيت انساني در طي تاريخ و آنچه كه شريعت: دوم

ركتي كه اسـتحكام آن را خدشـه دار   دهد وهر ح دارند، تاكيد دارند كه كيان خانواده، سنگ بناي جامعه را تشكيل مي
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البتـه ايـن، مطلقـاً بـه     . اي به حركت اصيل انسانيت وارد آورده اسـت  سازد يا جايگزيني براي آن در نظر گيرد، ضربه
 .باشد نمي -كه خود بخشي از اقدامات توجيهي و تقويتي آن است  –هاي مشروع  معناي نفي تنظيم خانواده به شيوه

دهي به بناي اجتماعي وسياسي ايفـا   ي انساني، نقش اساسي در شكل ي جامعه مي از پيكرهزن به مثابة ني :سوم
اش،  كند و حتما بايد اين نقش را با اطمينان كامل و بدون هرگونه خدشه به كرامت يا تحقير اسـتعدادهاي انسـاني   مي

 .ايفا نمايد
هاي اخالقـي و اعتقـادات    ر، نبايد از نقش ارزشي پايدا اي براي برقراري توسعه بينانه ي واقع هر برنامه :چهارم

هاي توسعه و برآوردن متعادل نيازهاي انسان به عنوان محـور ايـن آبـاداني و توسـعه،      ديني در تحكيم و تقويت پايه
ها حتما بايد مورد تاكيد قرار گيرند ودر جهت تقويت آنها و نفي هر آنچه در برابر آنها قـرار   غفلت ورزد؛ اين ارزش

 .گيرد، عمل شود مي
اي از سوي خداوند متعال اسـت،   اصل تساوي در امكان بهره برداري از ثروتهاي طبيعي كه خود هديه :پنجم 

هاي مختلف در سرتاسر جهان  خواند تا در راستاي تحقق نزديكي هرچه بيشتر سطح زندگي همگي ما را بدان فرا مي
گذارد و اگر در پي تحقق نـوعي   دوش كشورهاي ثروتمند مي تالش كنيم؛ هدف بزرگي كه تحقق آن، بار سنگيني بر

 .توانند از زير آن شانه خالي كنند ادغام انساني مطلوب هستند، نمي
هـا از جملـه اعالميـة اسـالمي حقـوق بشـر        ي جهاني و ديگر اعالميه كه در اعالميه چنان حقوق بشر آن :ششم

نكه طبيعي اسـت تاكيـد شـود كـه هـيچ كشـور يـا مجموعـه         گو اي. مطرح شده است بايد بطور دقيقي مراعات گردد
كشورهايي حق ندارند برداشت خود از آن را بر كشورهاي ديگر تحميل كنند يا عناصر فرهنگـي و دينـي ديگـران را    

 .به بهانة برداشتي كه خود دارند، مورد خدشه قرار دهند
ـ   هـيچ   وان از طريـق آن حقيقـت را    بـي   در اين ميان بايد به تعريف مشترك و قابل قبولي دست يافت كـه بت

آنچنان دقيق و آگاهانه و با دورانديشي تدوين شوند كـه   [...و اعالميه ها و ]تحميلي، تشخيص داد و اسناد مورد نظر 
 .امكان سوء استفاده از آنها به سادگي، ميسر نباشد

مبني بر توجه بـه زن و سـهيم    ي خود هاي اعالن شده چهارمين كنفرانس جمعيت و توسعه در پكن به رغم هدف
ي كنفرانس قاهره را تكميل كرد  گرانه ، رسالت ويران"برابري، توسعه و صلح":ساختن وي در روند توسعه و با طرح شعار

حقوق "ي اصالحاتي را كه مطرح ساخته بوديم، نقش بر آب كرد و مجددا بر چيزي انگشت گذارد كه  و از آن باالتر، همه
در حقيقت چيزي جز تالش براي از هم گسيختن پيوندهاي خـانوادگي و حـذف عنصـر اصـلي رونـد      . نام دارد "جنسي

 .توسعه، نبود
 :هاي مثبت جنبه

ي كامال درستي است و بايـد بـه    البته تاكيد بر ضرورت توجه به زنان و لزوم سالمت بارداري في نفسه مسئله
 :آن توجه جدي مبذول داشت زيرا ساالنه

 .ميرند اثر عوارض حاملگي، مي هزار زن بر 585 -
 .شوند هزار زن به علت عدم استفاده درست از قرص هاي ضد بارداري تلف مي 300 -
 .ميليون زن به اين نوع قرص ها دسترسي ندارند 150تا  120 -
 .شوند ميليون زن، بطور ناخواسته باردار مي 75 -
 .نندك ميليون سقط جنين مي 45ميليون زن باردار،  175و از  -
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 .برند هزار زن از سقط جنين غير قانوني و شمار نامعلومي نيز ا ز عوارض آن رنج مي 70 -
 .شوند يك ميليون زن بر اثر التهاب مجاري تناسلي، فوت مي -
ميليون مورد بيمار مبتال به بيماريهاي واگيردار جنسـي وجـود دارد و در بسـياري از كشـورها چيـزي       333 -

 .هاي مختلف، دارند مل بيماريهاي جنسي واگيردار هستند كه آمادگي ابتال به بيمارياز زنان حا% 60حدود 
 .ميليون نفر رسيد 40م سه ميليون نفر مبتال به ويروس ايدز شدند و شمار بيماران ايدزي به  1996در سال  -
 .شدندها به دليل ترجيح پسر بر دختر، ناديده انگاشته  ميليون دختر در آمارگيري 60تعداد  -
 .شوند كه همه ساله دو ميليون دختر وارد بازار خودفروشي مي چنان هم -
 .ميليون نفر است 320ميليون زن از بيسوادي رنج مي برند حال آنكه آمار بيسوادان مرد  600و  -

11Fآمارهاي ديگري نيز وجود دارد

واقعيت آن  اسـت كـه تـامين    . طلبد اي به ا ين موضوع را مي كه توجه ويژه 12
از اين روست كه بنـد  . ين جنبه به معناي رعايت حق زندگي است كه اسالم توصيه وتاكيد فراواني در مورد آن داردا

 :گويد دانيم آنجا كه مي چهارم از سند قاهره را كامال درست وسازنده مي
ن از حـق  تحكيم برابري و عدالت جنسي و اقتدار زنان و حذف انواع خشونت در حق آنان و برخورداري ايشـا " 

 ".تنظيم بارداري خود، از بنيادهاي اساسي براي كنترل جمعيت و توسعه است
از اينجاست كه جمهوري ا سالمي ايران تالش كرده كه جنبه هاي مثبت اين سـند را بـه مـورد اجـرا گـذارد      

ركت فعـال در  هايي براي ميدان دادن به زنان براي كسب حقوق طبيعي خود و مشـا  ضمن آنكه پيش از آن نيز برنامه
 .روند  سازندگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و غيره، در نظر گرفته بود

ي بهبود شرايط خانواده و بهداشت زنان و  هايي از برنامه هاي اجرايي جمهوري اسالمي ايران در عرصه نمونه
 :كودكان از اين قرار است

ي آن كه منجر به كاهش نرخ مرگ و ميـر   بارهتوجه به امر زايمان و اجراي برنامه هاي متنوع بهداشتي در - 1
 .در هزار گرديده است 28م به  1978در هزار در سال  90ساالنه از 
 4/1درصد به 3/3ي كنترل مواليد براي كاهش نرخ رشد جمعيت از  اجراي برنامه هاي اجتماعي داوطلبانه - 2

 .ي بيست ساله درصد طي يك فاصله
 .هاي بهداشتي كشور انواده در نظام مراقبتوارد كردن برنامة تنظيم خ – 3 

 .باسوادي در ميان زنان باالي پانزده سال% 70تشويق مردم به سوادآموزي و تحصيل و رسيدن به رقم 
م به جمهوري  1998ي كنترل جمعيت سازمان ملل متحد در سال  ها، باعث اختصاص جايزه اجراي اين برنامه

 12F13.اسالمي گرديد
اي، سياسي، اجتماعي،  هاي مختلف رسانه تر زنان در عرصه هايي براي حضور هرچه جدي هعالوه برا ين برنام

 .پارلماني و مدني و جز آن در نظر گرفته شده است
 نقش سازمانهاي مردمي در تحقق هدفهاي بين المللي -4

و تحقـق  المللي در جهـت حـل مشـكالت     هاي گسترده و بزرگي در راه ايجاد نهادهاي جامع بين بشريت گام
هايي جهـاني داراي پيامـدهاي سـازنده و سراسـري      تفاهم ميان اعضاي خود برداشته و سعي در نيل به اجراي برنامه

                                           
 .چاپ ايران –سال چهارم  14 شماره) بهداشت خانواده(نگاه كنيد به مقاله دكتر ملك افضلي در مجله     12-
 .12همان منبع، شماره   13-
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 .دارد
هـاي   هـاي فرعـي در عرصـه    المللي بـا آن همـه سـازمان    ترين سازمان بين ي گسترده مثابه سازمان ملل متحد به

 .ر همين راستا شكل گرفته وتاسيس شده استمتفاوت فرهنگي، اقتصادي، بهداشتي، تجاري و غيره، د
جنبش عدم تعهد در گستره اي محدودتر و نيز سازمان كنفرانس اسالمي در چارچوب جهـان اسـالم نيـز بـه     

 .همين ترتيب، شكل گرفته است
ي المللي بزرگ ديگري نيز هستند كه تاثير بسزايي در اين روند بر جاي گذارده اند ول ها و نهادهاي بين سازمان

چنان گرفتار مشكالت بزرگي هستند كه مانع از تحقق اهداف انساني آنها  المللي هم هاي بين به هر حال بيشتر سازمان
 .كنيم گردد ما به برخي از اين مشكالت اشاره مي مي

هاسـت وهـيچ ضـمانتي     هاي دولت ها، در بهترين حالت در خدمت منافع و گرايش تصميمات اين سازمان -1
در واقع آنها اگر نگوئيم منافع تنها قدرت مسلط بر جهان، حداقل . هاي مردم، وجود ندارد هاي توده دفبراي تحقق ه
 .بخشند هاي مسلط بر خودرا تحقق مي منافع قدرت

هاي ضد بشـري   ها، حاكي از آن است كه در بيشتر مواضع، تحت تاثير جريان واقعيت عيان در اين سازمان -2
هاي بزرگي بر حركت بشـريت،   قرار دارند و اين روند، زيان... هاي مادي و الحادي و  يشصهيونيسم و گرا: از جمله
 .آورد وارد مي
آنكـه شـعارهاي    هـا، بـي   ها، نشانگر آن است كه اين سازمان كه تأمل در اين تصميمات يا قطعنامه چنان هم -3

هـاي   كنند؛ قطعنامه هاي مردم مي ب براي تودهمطرح شده شان پشتوانه واقعي داشته باشد، اقدام به ايجاد نيازهاي كاذ
بخشي به روند توسعه اجتماعي و جـز آن، در   مربوط به حقوق بشر، مبارزه با نژادپرستي و دفاع از حقوق زن وسامان

بينيم در اين عرصه، بنا بـه منـافع تنـگ نظرانـه، معيارهـاي دوگانـه اي مطـرح         گيرند حال آنكه مي اين مقوله قرار مي
خـواني   هـاي بـزرگ، هـم    و تصميمات حقيقي وآنچه كه واقعا بايد دنبال شود در صورتي كه با منافع قـدرت شود  مي

 .ماند اي روي كاغذ باقي مي نداشته باشد، به صورت نوشته
 ...هاي ديگر  ونيز بسياري كاستي

المللي و  بينهاي   در نشست )NGOS(هاي غيردولتي  اي براي مشاركت سازمان لذا به نظر ما عرصة گسترده
 .هاي مطلوب، وجود دارد هاي رسمي براي اتخاذ تصميمات هماهنگ تر با هدف ايراد فشار بر طرف

 :چون موارد زير داشته باشد تواند پيامدهاي متعدد و مثبتي هم ها، مي مشاركت اين سازمان
ردم دارنـد، درك بسـيار   تري با مشكالت اجتماعي م هاي مردمي آشنايي بيشتر و نزديك از آنجا كه سازمان -1
توانند تصميمات اتخـاذ شـده را بـه ايـن اهـداف       هاي مردمي، دارند و در نتيجه مي تري نيز نسبت به راه حل مطلوب
 .ي مدني برسانند تر سازند و آنها را به تمامي اقشار و طبقات جامعه نزديك

تواننـد بـه    د و بندهاي رسمي هستند، ميهاي خود آزاد و فارغ از قي ها در تحليل و از آنجا كه اين سازمان -2
 .المللي مطرح سازند هاي واقعي رسيده و آنها را با قدرت، در محافل بين راه حل

ي افكـار عمـومي    دهنـده  ي مردمي وتا حدودي تشـكيل  هاي گسترده گر پيگيري ها، بيان حضور اين سازمان -3
اي آنها، كار ديگري ساخته نيست و همين امر آنهـا را  ه المللي است از مقامات رسمي جز پاسخ مثبت به خواست بين

تري در راه تحقق عدالت اجتماعي، توزيع عادالنه و احتـرام بـه محـيط زيسـت      بينانه هاي واقع تشويق به برداشتن گام
 .نمايد مي



 ۱۷ 

كنند زيـرا ضـمن وحـدت بخشـيدن بـه       ها در تنظيم رابطه ميان توسعه و دولت، مشاركت مي اين سازمان -4
13F.بخشند را سر و سامان مي... هاي بهداشتي، رفاهي ، حرفه اي ، خيريه و مي نيروها، فعاليتتما

14 
هـاي انـدك تـامين     هاي انساني غير انتفاعي و داوطلبانه وبا هزينه كه محيط مناسبي را براي فعاليت چنان هم -5

 .كنند مي
ختلـف، جريـاني جهـاني را تشـكيل     هاي مشابه خود در كشورهاي م سويي و همكاري با سازمان و در هم -6

 .است] جهاني –انساني [دهند كه قادر به طرح مسايل مختلف  مي
 :گيري نتيجه

 :شود گيري مي در پرتو آنچه گفته شد، حقايق زير نتيجه
شـود و   روند توسعه اجتماعي، روندي انساني است كه به مرزهاي جنسي، جغرافيايي يا مادي محدود نمي -1

رود و بدون حضور او، ايـن رونـد نـاقص و غيـر مـوثر       ي زن عنصر اساسي اين حركت به شمار ميدر ديدگاه اسالم
 .خواهد بود

جهان خيلي دير به اين حقيقت دست يافت حال آنكه اسالم بيش از ده قـرن زودتـر وهنگـامي كـه زن را      -2
اقتصادي و  –م گيريهاي سياسي قرار داد و همه گونه حق مشاركت در تصمي "واليت اجتماعي"تراز مرد در روند  هم

 .اجتماعي را به وي بخشيد، به چنين باوري رسيده بود
ها و مقامات و نهادهاي رسمي نقش بزرگي در تحقق چنين مشاركتي دارند ولي اين امر زمـاني بـه    دولت -3

تاثيرگـذاري   نتايج مطلوب خواهد رسيد كه سازمانهاي مردمي، جايگاه خود را در سوق دادن ايـن رونـد بـه پـيش و    
 .مثبت بر آن به دست آورند

سازمان كنفرانس اسالمي در همگامي با نگاه اسالم به زن، آنچه كه بايد، انجـام نـداده و نقـش اساسـي و      -4
مطلوب را به وي نبخشيده و متاسفانه نسبت به طبيعت پيشگامانه اسالم، عقب مانده است و اكنون بايد در تحقق اين 

 .هاي خود را سريعا جبران كند هماهنگي، عقب ماندگي
ي بسـيار   حقيقت آن است كه تصميمات اتخاذ  شده از سوي نهمين كنفرانس سران اسالمي در تهران، سـابقه 

هـاي مطـرح    خوبي در اين زمينه بر جاي گذارد، گو اينكه همچنان بر آنم كه اين سـازمان در همگـامي يـا پيشـرفت    
 .المللي در اين عرصه عقب مانده است بين

هـايي كـه در آغـاز قـرن بيسـت ويكـم در ابعـاد         كنم نبايد فراموش كنيم چالش در اينجاست كه ياد آوري مي
هـاي جهـاني شـدن، سـلطه فرهنگـي، دهكـده        چـالش : سياسي، اقتصادي يا اجتماعي، با آنها روبرو هستيم از جمله 

شـوند و در صـدد    ر پس آن پنهان ميكوچك اطالعاتي و شعارهاي پر زرق و برقي كه دشمنان روابط سالم انساني د
هـايي اسـت كـه     دگرگون ساختن حتي قوانين عادي ما براي رسيدن به منويات خويش هستند، همه و همـه، چـالش  

 .ها دست به خالقيت و ابتكار بزنيم در همة زمينه] وبراي مقابله با آنها. [همواره بايد مد نظرمان باشند
همچـون عنصـري   ] كشورهاي اسالمي  ي در جامعه[ايد اجازه دهيم زن ي ورزش، نب به عنوان مثال، در عرصه 

هاي سالمي به عنـوان جـايگزين    فربه و بيمار باقي بماند بلكه بايد ضمن رعايت عفت و اخالق واالي اسالمي، شيوه
 .اع كنيمابد –ها و عرفهاي ما منافات دارند  ها و سنت كه با تمامي ارزش –هاي شناخته شده و جهاني كنوني  شيوه
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در عرصة سياسي نيـز نبايـد   . هاست اين تنها يك مثال براي اشاره به ضرورت تغيير و پيشرفت در همة عرصه
و ايـن چيـزي اسـت كـه برخـي منـاطق       . دهي به تصميمات سياسي را به فراموشي بسـپاريم  نقش فعال زن در شكل

هاي متحجر بر اساس اجتهادهاي قشـري و بيگانـه    اسالمي ما واقعا به آن نياز دارند و حتي شاهد آنيم كه برخي گروه
چه رسد به ـ  مشـاركت در    –با روح اسالم و نيز روايات و احاديث ثابت نشده، زن را به دور از آموزش و پرورش 

ي اسالم، مانع از حركت امت در  اين كار عالوه بر خدشه دار ساختن چهره. اند زندگي اقتصادي ، زنداني خانه ساخته
 .هاي اشاره شده است ي با چالشروياروي

ي رسـمي حقـوق بشـر از     هاي مختلف، يا موافقت بـا اعالميـه   نياز مبرم ما نه تدوين استراتژي فرهنگي در عرصه
اينهـا همـه سـرانجام و پـس از      كـه  –ديدگاه اسالمي و نه حتي تدوين استراتژي تبليغاتي يا اجتماعي براي جهان اسالم 

بلكـه   –هاي اسالم دارد، روشن هستند  و تقريبا در ذهن هركس كه شناختي از گرايش هاي فراوان، تدوين شده بحث
هـايي اسـت كـه در كنفـرانس      در عمل به اسـتراتژي  –در سطح جهان اسالم – فعاليت منظم و به هم پيوسته و جامع

انس وزراي خارجـه  يا هيجدهمين كنفـر ) سنگال(المللي اسالمي از جمله ششمين كنفرانس سران اسالمي در داكا  بين
 .اسالمي در قاهره و جز آن، مورد تصويب قرار گرفته است

هـاي   جاي تأسف است كه اعالم شود جهان اسالم در سطح سازمان كنفرانس اسالمي و به رغم وجـود شـيوه  
 .مختلف اجرايي در اينجا و آنجا، در خصوص راه حل عملي مشتركي براي اجرا، به توافق نرسيده است

هـاي   هاي مشخصي است كه هويت آن را تعيين و نشان كنم كه امت اسالمي، داراي ويژگي اكيد ميدر اينجا ت
كند از جمله مثال، ويژگي الهي، و انتساب به خداوند متعال در اعتقادات و احكـام و قـوانين و    قرآني آن را ترسيم مي

هاي غيراخالقي كه  از هرگونه فساد و صحنه انساني متبلور در نظام اخالقي اسالم و رهايي -هاي اخالقي  نيز ويژگي
توانـد بـه    چنين امتي تنها زماني مي -سازند  كنند و چهره واقعي آن را خدشه دار مي غرايز جنسي در آن نقش ايفا مي

انتساب خود به اسالم، افتخار ورزد كه ايـن تصـوير واالي اسـالمي را تحقـق بخشـد و روابـط خـود را بـر اسـاس          
دهـد، مصـونيت بخشـد و حتـي در      هاي مطلوبي كه به آن مي هاي خود را با آگاهي ، بنا نهد و تودهمعيارهاي اسالمي

هـاي   هاي نيرومندي براي رويارويي با چالش انگيزه -دهد  كه نسبت بااليي از آنها را زنان تشكيل مي –ميان افراد آن 
ي  هـا، مـا را فـرا خواهنـد گرفـت وهمـه       ي ماسـت وگرنـه چـالش    خيزش اسالمي تنها گزينـه . ياد شده، فراهم آورد

 .هاي ما را به يغما خواهند برد ويژگي
 .گردد براي ايفاي نقش وارثان انبياء روشن مي –زن و مرد  –در اينجاست كه رسالت علما 

در پايان مايلم مجددا تاكيد كنم كه ما ناگزيريم بپذيريم كه اوال زن مسلمان امروز و در بعد واقعـي و عملـي،   
اي نيـاز داريـم كـه مبتنـي بـر       ي همه جانبه توسعه ما به يك برنامه. نقش شايسته در روند توسعة اجتماعي استفاقد 
 :هاي زير باشد پايه

 .نسبت به حقوق زن و نقش ضروري وي در روند توسعه) زن و مرد(گسترش آگاهي مسلمانان  – يكم
اي از جمله فرصت كـار،   هاي توسعه در فرصتفراهم آوردن مساوات عادالنه و منطقي ميان زن و مرد  – دوم

 .اداري، فرهنگي و غيره  -ريزي، مديريت و هدايت سرمايه و ثروت و تحقق مشاركت سياسي  برنامه
 .تاكيد بر حركت آموزشي و ارتقاي آن در مورد بانوان – سوم

 .هاي غيردولتي زنان و پشتيباني جدي از آنها تاسيس سازمان – چهارم
هـا   هاي داخلي و خارجي و توجه به پيامدهاي آن زيرا بيشتر مهـاجرت  اي مشكل مهاجرت شهحل ري – پنجم
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 .شود در ميان زنان است كه به دليل عوامل گوناگون انجام مي
هاي موثر براي حل مشكالت اجتماعي زنان و كوشش در تغيير ديـدگاه جامعـه نسـبت بـه      ايجاد راه – ششم

 .زنان شاغل
قويت جسمي زنان و نجات آنهـا ازضـعف و بيمـاري و تشـويق تربيـت بـدني و       كوشش در جهت ت – هفتم

 .وباري بند هاي مناسب به دور از هر گونه سوءاستفاده و بي ورزش


