
  

  

  

  

  

  

نقش سرمايه اجتماعى در پايداری 

  ايران مى نظام سياسى جمهوری اسال

 *نیا رضا عیسی

 چكيده

هـای  يعنى رژيم -نويسنده تالش كرده در قالب چارچوب نظرِی سرمايه اجتماعِى پاتنام

و با اسـتفاده از روِش  -شوند سياسى عامل كاهش يا افزايش سرمايه اجتماعى قلمداد مى

عنوان يكـى از عناصـر مهـم  اه، به نقش و جايگـاه مسـأله اعتمـاد بـهپژوهِى نقشه ر آينده

سرمايه اجتماعى در حفظ و تداوم پايداری نظام سياسى جمهوری اسالمى ايران بپردازد 

بـا كـاهش اعتمـاد در سـطوح گذشـته، و به اين نتيجه رسيده اسـت كـه در چهـار دهـه 

هـايى بـرای جمهـوری  چالش ،ها و سطح نهادها ويژه سطح رجال و شخصيت به ؛گانه سه

تـری در بخـش  های جـدی انديشى نشود با چالش ايجاد شده است كه اگر چاره  اسالمى

  .بحران مشروعيت مواجه خواهيم شد
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  مقدمه

مـالى يـا اقتصـادی و سـرمايه  كـى، سـرمايهسرمايه اجتماعى كه بعد از سرمايه مادی يـا فيزي

 ،)14 :1385 ،دאدگـر و نجفـی( عنوان چهارمين مرحله از حلقه تكاملى سـرمايه اسـت انسانى؛ به

های سياسـى برخـوردار شـده اسـت؛  امروزه از جايگاه خاصى در امر توسعه و پايداری نظام

يعنـى سـرمايه  ،ها يـه سـرمايهبق .ای كه به سرمايه اجتماعى توجه نداشته باشـد بنابراين جامعه

با عنايـت بـه  .فيزيكى، مالى و انسانى را نيز به هدر خواهد داد و آنها را ابتر خواهد گذاشت

توان اين پرسش را مطـرح كـرد كـه سـرمايه  مى ،چنين جايگاهى كه سرمايه اجتماعى دارد

كنـد؟  يفـا مىاجتماعى در تداوم پايداری نظام سياسى جمهوری اسالمى ايران چه نقشى را ا

دאدگر ( ها، هنجارها، پيوندها و اعتماد اجتماعى بدانيم اگر ما سرمايه اجتماعى را شامل، شبكه

سرمايه اجتمـاعى كننده  و اعتماد اجتماعى را يكى از عناصر مهم و تعيين )14 :1385 ،و نجفی

بـه  اعتمـاد مـردم ،شود كه در جمهوری اسالمى ايـران اين سئوال مطرح مى ،محسوب كنيم

، نهادها و نظام سياسى به چه ميزانى است و اين اعتمـاد چـه انـدازه )رجال سياسى( اشخاص

  كند؟  در تداوم پايدارِی نظام سياسى نقش آفرينى مى

جايى كه چارچوب نظری متخذ اين مقاله را نظريه سرمايه اجتماعى پاتنام پوشـش  از آن

چون  .شوند ش سرمايه اجتماعى قلمداد مىهای سياسى عامل كاهش يا افزاي يعنى رژيم ؛دهد مى

شـهروندان دولـت را مقصـر خواهنـد  ،اگر ميان شهروندان و نظام سياسى اعتمـاد متقابـل نباشـد

دولــت بــر  ،دانســت و مشــاركتى در حــل امــور و مشــكالت نخواهنــد كــرد و از طــرف ديگــر

يعنى چهره  ،يگرشگانه د های سه شهروندان از راه زور و اجبار حكومت خواهد كرد و از چهره

 خصوصى يـا مكّـار گر و چهره خيّر و نيكوكاری يا تأمين اجتماعى، چهره ايدئولوژی يا توجيه

وظايف دولت و عـدم شدن  رو، به دليل سنگين از اين. ای نحواهد برد بهره )85 :1380بשیریه، (

ظايفش عهده انجام و شان، دولت نخواهد توانست از مشاركت شهروندان در وظايف شهروندی

اعتمادی شهروندان؛ دولت مشروعيتش را از دست خواهد  خاطر بى به ،خوبى برآيد و در نتيجه به

چون شهروندان نسبت به كارهای دولـت بـدبين شـده و او را از خـود نخواهنـد دانسـت و  ؛داد

نويسندۀ مقاله تالش كـرده چـارچوب  .گرديد زوال نظام سياسى خواهد سبب ،كاهش اعتماد

   :گانه پژوهى نقشه راه، در محورهای سه را با استفاده از روش آيندهنظری فوق 

 قـدیری،( آينـده مطلـوب .3پويش منابع  .2اعتمادی  های اعتماد و بى روندها و پيشران .1
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پژوهـى بـه مـا  آينده. و متصور از اعتماد در جمهوری اسالمى ايران دنبال كند .)14و  5 :تא بی

ايـداری نظـام سياسـى جمهـوری اسـالمى ايـران، خطرهـا، تـداوم پ تـا بـرایكند  كمك مى

ها را در حوزۀ فقـدان يـا تضـعيف سـرمايه اجتمـاعى شناسـايى  ها و در نهايت؛ بحران چالش

اعتمادی، فقدان انسجام و نبود مشاركت در  هايى كه در رابطه با بى مقابله با بيم برایكرده و 

  .رائه نمايدهايى را اكار راه ،آينده با آن مواجه خواهد شد

  بيان مسأله

 political«هـای سياسـى بتواننـد در الـزام سياسـى يـا  هـا يـا نظام ها، حكومت اگر دولت

Obligation« گـردد؛ موفـق باشـند كه در فارسى به تعهد و تكليف سياسـى نيـز ترجمـه مى، 

دولـت و   ای كـه تمـامى نتيجـه ؛اش ثبات، تداوم و پايداری نظام سياسـى خواهـد بـود نتيجه

هـا چـه كـاری بايـد انجـام دهنـد تـا  يعنى دولت ؛دنبال آن بوده و هستند های سياسى به نظام

 جعفـری،( داشته باشندپذيری  ها گردن نهند و اطاعت شهروندان به قوانين و دستورات دولت

 ،ها ها يا حكومت بايد اظهار داشت كه پايداری و بقا دولت ،با عنايت به اين نكته .)75 :1386

بـوده   اسـالمىغيرو   يرپايى است كه دغدغه و مسـأله همـه مكاتـب اعـم از اسـالمىپديده د

اصـول، نمودن  يعنى ضايع ؛ها را در چهار چيز نشانه زوال دولت 7حضرت على مثالً  .است

، 7دאنשنאمه אمـאم علـی( راندِن متفكران داشتن فرومايگان و به حاشيه آوردن به فروع، مقدم روی

شرط تسـليحات  -2شرط غذا  -1 :بقای دولت را بر سه شرط ،سيوسو يا كنفسو )83 :1380

هـا و  پايـداری حكومت كـه اينخالصـه  .)73 :1372تنهـאیی( دانـد شرط اعتماد استوار مى -3

ها هميشه مسأله بوده است كه امروزه با شدت و قوت بيشتری  های سياسى برای ما انسان نظام

  .گردد دنبال مى

  ضرورت

چـه ايـن  ؛نيازمنـد هسـتند - دو ارادهبودن  يعنـى همسـو - مشروعيت های سياسى به نظام

پايه نظريِه قهر، قرارداد اجتمـاعى، مشـروعيت الهـى، وراثـت و سـنت، نظريـه  مشروعيت بر

رضايت، اراده عمومى، عدالت و نظريه سعادت تفسير و تحليل شود و چه با نظريـه سـرمايه 

هايى اسـت كـه  اجتمـاعى يكـى از آن نظريـه جايى كه امروزه سـرمايه ولى از آن ،اجتماعى
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گانه  های سياسى متوقف بر تحقق عناصر سـه امظمدعى است كه بقا، پايداری و مشروعيت ن

 ،اگر شهروندان از حكـومتى راضـى بودنـد ،بنابراين .است) انسجام و مشاركت اعتماد،( آن

پـس ضـرورت  .افتاداطاعت، وفاداری يا الزام سياسى با صرف كمترين هزينه اتفاق خواهد 

دارد كه با بررسى وضعيت مطلوب سرمايه اجتماعى در جمهوری اسالمى ايران و وضـعيت 

موجود آن به فاصله بين آن دو دست پيدا كنـيم تـا بتـوانيم از بحـران مشـروعيت يـا بحـراِن 

  .پايداری جلوگيری نماييم

  ها روندها و پيشران. 1

 ،يعنـى اعتمـاد، مشـاركت و انسـجام بـدانيم ؛ىاگر ما سرمايه اجتماعى را يك بستۀ سه جزئ

آزادی  .1 :های مشـاركت كـه عبارتنـد از توان بحث كرد كه برخـى از پيشـران مى وقت آن

 نبـودن دولـت حجيم .3ها و نهادهای مستقل از قدرت  نبودن راه تشكل بسته .2فعاليت مدنى 

شـركت  :انندممى ايران افراد در امور خيريه در جمهوری اسال  ميزان مشاركت غيررسمى .4

های مـذهبى يـا بيشـتر  ها، جشن نيكوكاری و يا هيات ای همچون جشن عاطفه در امورخيريه

افـراد در كارهـايى مثـل   شور و حرارت بيشتری نسبت به ميزان مشاركت رسمى بوده و يا با

های انســجام اجتمــاعى را صــداقت،  انتخابــات در ايــران اســت و يــا برخــى از پيشــران

جمعـى ميـان  چون انسـجام اجتمـاعى را توافـق .اری، وفای به عهد و انصاف بدانيمك درست

 ،كـردن نظـام ارزشـى و هنجارهـای اسـت اعضاء يك جامعه كه حاصـل پـذيرش و درونـى

بحـث ايـن اسـت كـه  .های اعتماد را امنيت، آزادی و عدالت نام ببـريم دانيم و يا پيشران مى

ند؟ و چـرا شـهروندان جمهـوری اسـالمى ايـران بـه شـو ها مـؤثر واقـع نمى چرا اين پيشـران

  اند؟ اعتمادی رسيده ای از بى درجه

  عنوان يكى از ابعاد سرمايه اجتماعى اعتماد اجتماعى به. 1- 2

ای  بهتر است كه به جايگـاه اعتمـاد اشـاره ،اعتمادی ها و علل بى قبل از پرداختن به زمينه

بـر رشـد  1اين مطلب است كه سرمايه اجتماعىمطالعات تجربى بيانگر  .اجمالى داشته باشيم

                                                           
1. social capital 
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گانه حكومتى و ارتقاء همكاری بـين  اقتصادی، كاهش فساد اداری، بهبود كاركرد قوای سه

مفهوم اعتمـاد از اجـزای اصـلى سـرمايه اجتمـاعى و يكـى از  .شود كارگزارن را موجب مى

هايى  ه اجتماعى به جنبـهچون سرماي ؛آيد مى شمار بهگانه سرمايه اجتماعى  عناصر و منابع سه

های ارتباطــات، ســطوح بــاالی اعتمــاد و هنجارهــای  شــبكه :از زنــدگى اجتمــاعى از قبيــل

سرمايه اجتمـاعى  ،و به عبارت ديگر و روابط متقابل اشاره دارد )287 :1392پאتنאم، ( همكاری

های موجـود در سيسـتم فكـری، علمـى، سياسـى، اقتصـادی و  از مجموعه هنجارها و ارزش

ها و نهادهای  ها و هنجارهايى كه حاصل تاثير شخصيت ارزش ؛شود رهنگى جامعه منتج مىف

اگـر سـرمايه اجتمـاعى در  ،بنـابراين .نهادهای اقتصادی و اجتماعى اسـتازجمله  گوناگون

 -در آن جامعـه شــاهد تعامــل اجتمــاعى ،جامعـه حــايز اهميــت باشـد و وجــود داشــته باشــد

، اعتماد متقابل و مشـاركت بـاال يـا احسـاس هويـت جامعهاعضای همكاری و همياری ميان 

را در جامعـه ايجـاد  ىهـاي جمعى و گروهى خواهيم بود ولى نبود سـرمايه اجتمـاعى فاجعـه

 وقـت آن ،اگر اعتماد در جامعه متزلزل، رو به افول و كاهش باشد ،خواهد كرد و به عبارتى

قـواره، فقـدان  ، مهـاجرت بـىدالتىعـ بىبايد گفت كه شـاهد تبعـيض، نـابرابری و  متاسفانه

هـای سياسـى، اجتمـاعى، اقتصـادی،  ، شـكافهـا مشاركت، افـزايش انحرافـات و ناهنجاری

هـزاران مشـكل ديگـر در ابعـاد سياسـى، اجتمـاعى، فرهنگـى،  قوميتى، جنسيتى، مـذهبى و

گـردد تـا دولـت از دسترسـى بـه  اقتصادی و امنيتى خواهيم شـد كـه همـه اينهـا موجـب مى

يعنـى انطبـاق، نيـل بـه هـدف، همبسـتگى حقـوقى و حـل منازعـه و  ؛اش د چهارگانهكاركر

طوری كـه گفتـه شـد اعتمـاد موجـب  همـان ،در عـوض ؛همبستگى فرهنگى محـروم شـود

گردد روابط ميان افراد به اندازه كافى عميق باشـد تـا سـرمايه اجتمـاعى مطلـوب ايجـاد  مى

ماعى هـم منبـع سـرمايه اجتمـاعى اسـت و هـم اعتماد اجت :توان گفت مى كه ايننتيجه  .شود

كـه بـه انـدازه كـافى وجـود  چون اگر سرمايه اجتماعى در صـورتى .نتيجه سرمايه اجتماعى

اعتماد همـان سـرمايه اجتمـاعى  ،كند و به عبارتى داشته باشد اعتماد ميان افراد را تقويت مى

های روابـط،  نى و شـبكههای مشـاركت مـد از دو منبِع هنجارها و شبكه ،چون اعتماد ؛است

  .)14 :1385 ،دאدگر و نجفی( شود ناشى مى

گانه اقتصـادی، سياسـى و  يـك از ابعـاد و سـطوح سـه اعتمادی در هر بى مقوله اعتماد و

چون  ؛تواند حائز اهميت دو چندان باشد قضايى برای شهروندان جمهوری اسالمى ايران مى
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يـابى بـه  دسـت برای  رای جمهوری اسالمىبدون سرمايه اجتماعى، حفظ و تداوم پايداری ب

توسعه و تكامل فرهنگى، سياسى، اقتصادی ناهموار و دشـوار خواهـد بـود و بـدون سـرمايه 

ی زيـاد و گزافـى را ها هزينـهجمهوری اسالمى ايران برای نيل بـه اهـدافش بايـد  ،اجتماعى

  .متحمل شود

ی سياسى، نهادهای ها اعتمادی مردم نسبت به رجال و شخصيت اعتماد و بى. 2- 2

  حكومتى و نظام سياسى

 :1394درخשـه،  و 176 :1384گیـدنز، ( جايى كه اعتماد يك عمل يك طرفـه نيسـت از آن

مشــتمل دو جــزء اعتمادكننــده و اعتمادشــونده  وبلكــه يــك عمــل دوجانبــه اســت  )53-72

لمـن، כ( هر دو طرف بايد در پذيرفتن يا شكسـتن اعتمـاد دسـت بـه انتخـاب بزننـد ،باشد مى

اعتمادی مردم و شـهروندان جمهـوری اسـالمى ايـران از  بى رو، اعتماد يا از اين .)271 :1377

های سياسى يك ذهنيت مبتنى بر توطئه نيست بلكه حتما رجال سياسـى دسـت بـه  شخصيت

كـه اعتمـاد  گونـه همانچـون  ؛اعتمادی گشـته اسـت اند كه منجر به اعتماد يا بى زده  اقدامى

ف بين حاكمان و شهروندان و افـزايش وفـاداری شـهروندان در مقابـل موجب كاهش شكا

اعتمـادی نيـز  بى« ،نظام سياسى جمهوری اسالمى ايران خواهـد شـدشدن  قوانين و توانمندتر

و در  )292 :1392پאنتـאم، (» دارد مردم را از مشاركت در انواع مناسب تجربه اجتماعى بـاز مـى

و وفـاداری يـا الـزام بنـدی  شاهد اين خواهيم بود كـه پای ،اعتمادی بى اعتماد يا بعد سياسىِ 

مـداری وضـعيت خاصـى  سياسى با هزينه بسيار زيادی تحقق يابد يا در بعد قضايى قانون

  .كند پيدا

يكى  ؛توان به عوامل زيادی اشاره داشت مى ،ها شخصيت اعتمادی به رجال و در باب بى

معرفـى آنهـا از جانـب دولـت و  ری وهای كشوری و لشك عملكرد شخصيت ،از آن عوامل

دفعـات زيـادی اتفـاق  بـه  جمهوری اسـالمىاز در اين چهار دهه  مثالً  .باشد مردان مى دولت

فـروش،  شخصـيت ديگـر را وطـن ،افتاده كه شخصيتى برای رسـيدن بـه مناصـب حكـومتى

ى كـرده و يا اسالم او را اسالم امريكايى معرفـ نمودهزده، انگليسى يا امريكايى معرفى  غرب

بـه  واقعـاً نيـز  ای عدهدو؛  اين را متحجر و سنتى قلمداد كرده و در درگيری اين ،آن ديگری

هـای  و در پسـت اند داشـتهالبته فرماليسـتى  ؛ای مذهبى چهره كه ايناند با  تاراج وطن پرداخته
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حساس مملكتى اعم از معاون اول رئيس جمهوری مشغول به كار بودند ولـى بعـدها معلـوم 

خاطر اختالفى كه  كه ميلياردها اختالس كرده است و يا آن فرد رئيس جمهور بوده و به شد

های قوای قضـائيه يـا مقننـه را بـه  دست به افشاگری زده و ديگر شخصيت ،داشته ديگریبا 

نيـز از  ای عدهاگر چه در اين ميان  اند؛ كند و مردم هم شاهد اين مجادالت مواردی متهم مى

 .افزاينـد مىو به شدت اختالفات با شايعات خاص  اند بردههای خود را  فادهآلود است آب گل

شـهروندان  چراكه تـا ؛مسؤلين به ضرر نظام خواهد بود منازعاتولى نتيجه و پيامدهاِی اين 

ی زيادی را داده ها هزينهنظام  ،چيزهای درست يا غلط است هكه چ تشخيص دهند بخواهند

صداهای بيگانه بيرون نيامده است بلكه خود مسئولين كشور چون اين مطالب از زبان  ؛است

داری را در افساد اقتصادی، قضايى، سياسى و انواع چنين آتشى را برافروخته و آمارهايى از 

اند و ملـت  ويژه در هنگام انتخابات ارائه و در اذهان ملت جای داده های مختلف به زمان

 كسى اشتباه و يا مغرضانه ايـن گويد و چه ماند كه چه كسى درست مى نيز در ترديد مى

  است؟ مردان اتفاق افتاده يا آيا اصوالً چنين عمل ناشايستى از طرف دولتو زند  ها را مى حرف

 ،گـردد ای كه از اين حوادث، گزارشات، مسائل و مناقشات نصـيب مـردم مى تنها نتيجه

 سـخناناز  هـايى نمونـهبه  وشتارنها و نهادها خواهد بود كه در ادامه  عدم اعتماد به شخصيت

كسب كرسـى  برایكنيم كه اين مباحث و مسائل در مناقشاتى كه  مسئولين كشور اشاره مى

 از شعارهای انتخاباتى برخـى از كانديـداها بيـرون آمـده ،اند داشتهقدرت در زمان انتخابات 

در كنـار ديگـر آن شـعارها كـردن  عدم تحقق آنها و يا عدم توانايى آنان در اجرايى واست 

هم داده است تا تصـويری از ناكارآمـدی نهادهـا و مسـؤلين بـرای  دست بهدست  مشكالت

  .شوداعتمادی آنان  مردم ايجاد و منجر به بى

مشـكالت جمهـوری حـل شعارهايى كه كارگزاران و مسـؤلين نظـام در بـاب برخى از 

بـازی و  يـا مشـكل پـارتىمشـكل بيكـاری  :كـه عبارتنـد از اين انـد دادهاعـالم اسالمى ايران 

قاچاق مبـارزه خـواهيم كـرد و يـا  و عدالتى بى خواری را حل خواهيم كرد يا با پديده رانت

بايـد گفـت  با تأسفولى  .ها مواردی مانند آنخواهيم كرد و  اقتصاد اين مرز بوم را اسالمى

از  یرداه مـواز باب نمونه بـ .تنها به اين اظهارات عمل نشد بلكه برعكِس آن عمل شد كه نه

 برای حل مشكالت داده 1384شعارهايى كه كانديداها در انتخابات رياست جمهوری سال 

ثانياً  ؛خوِد مسئولين به چه مشكالتى واقف هستند اوالً  ؛تا مشخص گردد شود شده، اشاره مى
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 ، نهادهـا و نظـام داشـتهكنند تا مردم اميد به رجال حلاند آن مشكالت را  چه اندازه توانسته

   .باشند

  على الريجانى و شعارهای انتخاباتى وی. 2

ّ   انقالب اسالمى« .1 از   قشر عظيمـى كه اينبار گذشته را تغيير دهد نه  تآمد تا شرايط رق

 ).11/3/84( »رو سازد همشكالت جديد روب جامعه را با
 هـا و معضل بيكاری؛ اين مشكل در ايران قابل حل است البته بـا مـديرانى كـه پسـت .2

 الريجانى مبارزه بـا فقـر، فسـاد و). 11/3/84( را طعمه برای خود قرار ندهند مسندها

كـه  او تصريح نمود .عنوان كرد »دولت اميد« های كاری ترين اولويت تبعيض را مهم

ميليون نفر در كشور بيكار هستند كه اين ميزان  5/4براساس آمارهای موجود، حدود 

سـاالنه نيـاز بـه توليـد  ،رای حل اين مشكللذا ب .نسبت به جمعيت كشور زياد هستند

اكنـون در ايـن زمينـه سـاالنه  كه رقم توليد كشـور هـم حالى رد درهزار شغل دا 800

 ).24/3/84( هزار است 450حدود 
و همچنـين  )11/3/84( هـا آقـازاده هـا و درشـت جود تبعيض در جامعه؛ داستان دانهو .3

 نكردن از نيروهای شايسته و استفاده همچنين باشد و عقد قراداد موقت با كارگران مى

 ).24/3/84(باشد  ها مى در مناطق مختلف كشور از ديگر تبعيض  خالق بومى
مطمئنـاً بـه مـردم  ،مديران بايد خداترس باشند وگرنه مديرانى كه خدا تـرس نباشـند .4

  ).21/3/84(ظلم خواهندكرد 
معيشـتى دارنـد شـان بـه درد آمـده اسـت و مشـكل  مـردم از تـورم دل: مشكل تـورم .5

)21/3/84.( 
ــم و مســاله .6 ــدالت، مشــكل داري ــه اجــرای ع ــروز در زمين ــى ام ــدالتى، تبعــيض و  ب ع

هاست كه چهره نظام مـا را زشـت نشـان  خواری در كشور ما وجود دارد و اين رشوه

 ).12/3/84(دهد  مى
ترين آفت جامعه حضور مديران سياسى در عرصه اقتصادی است كه متاسفانه  بزرگ .7

هـای اجرايـى بـرای رفـع مشـكالت مـالى خـود فعاليـت  ز مـديران دسـتگاهشماری ا

 ).15/2/84(كنند  اقتصادی مى
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هـای  اند كه زمينـه اسـتفاده از رانـت قاچاق، بسياری از مديران ضوابط را وضع كرده .8

 بـهبسـياری از مراجعـان  ،اقتصادی را برای خود فراهم كرده و در نتيجـه اطالعاتى و

يعنى پرداخت رشـوه  ،سردرگم شده و در نتيجه آلوده به فساد ساالری گاه ديواندست 

های كشـور در زمينـه  ساالنه شاهد حـداقل پـنج ميليـارد دالر از سـرمايه شوند؛ ما مى

 ).16/3/84(هستيم  ،شود مشروع و قاچاق كه صرف مىغيراقتصاد 
 ،ايم گرفتهای كه برای دولت مدرن در نظر  در برنامه«: على الريجانى همچنين اعالم كرد .9

 وضـعيت ،شدن تـورم رقمى معيشت مردم و قدرت خريد آنان دو برابر خواهد شد و با يك

 بخـש دوم؛/ 84تیـر  3بـא عنـوאن یאدمـאن حمאسـه  سאیت رجאنیوز( شود اقشار مختلف متحول مى

  .)http://www.rajanews.com/news/77491 ؟گفتند چه می... قאلیبאف، אریجאنی، ھאשمی، כروبی، معین و

  احمدی نژاد و شعارهای انتخاباتى وی. 3

جانبه در نگرش، منش و رفتـار خـود  همه ما نيازمند تحول بنيادی و: عدالتى بىوجود . 1

افـزاری  افـزاری و نـرم عدالتى در سيستم بانكى موجود، تمركز سخت بى هستيم، و ريشه اين

چـرخش ). 11/3/1384(ت اس عدالتى های بى ريشه ،آور دولت سرسامی ها هزينهامكانات و 

 عـدالتى بىهـای روشـن  تهران از نشانه درصد از فعاليت اقتصادی كشور در شهر 60بيش از 

 .)18/3/84(است 
ما وضعيتى حاكم شده است كه اجازه تحقق حكومت  امروز دركشور: فاصله طبقاتى. 2

كـه بـين اقشـار  و فاصله طبقاتى است عدالتى بىهای آن  يكى از نشانه دهد و را نمى  اسالمى

 ).21/2/84(وجود آمده است  مردم به مختلف
مشـكالت فعلـى  :ايشـان گفتنـد ؛ريشـه در مـديريت اجرايـى دارد ،مشكالت كشـور. 3

گـردد  كشور ربطى بـه ملـت نـدارد بلكـه ريشـه آن بـه بخشـى از مـديريت اجرايـى بـاز مى

)10/3/84(. 
مشـكالتى اسـت ازجمله  وميتفاصله طبقاتى، تبعيض، فساد اداری و محر وجود فقر،. 4

وی سـود بـاالی بـانكى در كشـور را از ). 10/3/84( نـژاد مطـرح كردنـد كه آقای احمـدی

  .)18/3/84(تبعيض دانست  ترين علل فقر و مهم
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هـای بانـك  با اجرای دستورات اسالمى، دستورالعمل«؛ نبود سيستم اقتصادی اسالمى. 5

  ).21/3/84( »خته شوندالمللى پول بايد دور ري صندوق بين جهانى و

  محسن رضايى و شعارهای انتخاباتى وی. 4

موانع پيشرفت كشور از فكر و انديشه تا ساختار بوركراتيك دولـت : جانبه تحول همه. 1

 تـوان آنهـا را مرتفـع كـرد قدر زياد است كه بدون تحـول بـزرگ نمى و مسائل فرهنگى آن

  .نگ روی دهدتحول بايد در اقتصاد، مديريت و فره ).11/3/84(
 راهكـارو  اسـتبودن سـن مـديران  گرايى؛ يكى از علل ناكارآمدی بـاال فقدان جوان. 2

 ).21/3/84(است گرايى  جوان سوی بهبرداشتن  گرايش و گام آن،
 هـای كشـور اسـت كـه برابـری، عـدالت و عدالتى، فقر و فساد ازجملـه نابسـامانى بى .3

دولت آينده است  مساوات از ضروريات نظام و و اقوام از جهت برابری  بودن تمامى سو يك

)18/3/84.(  

  قاليباف و شعارهای انتخاباتى وی. 5

البتـه بايـد گفـت كـه جمهـوری  ؛توقعات مردم از اين حكومت برآورده نشده اسـت. 1

 ).11/3/84(های دشمنان ؛ كارنامه قابل دفاعى دارد  اسالمى ايران با همه كارشكنى
 هـا در نيـروی انتظـامى بودن كيفيـت ماموريـت پـائين شـوه وشـتم و ر وجود ضرب و. 2

) 11/3/84.( 
های سياسـت تعـديل اقتصـادی لـه  ميليون نفر از افراد كشورمان زير چرخ 20بيش از . 3

 ).11/3/84(اند  شده
شــود و  ميليــارد دالر قاچــاق بــه ايــران وارد مى 6ســاالنه  ؛)11/3/84(مشــكل قاچــاق . 4

كننـد  و زدوبند و جعل اسناد بـه ايـن جريـان كمـك مى  ی رسمىافرادی كه از طريق مجار

)18/3/84(. 
برانگيز است؛ چـون  تصميمات متخذه آن مفسده بيماری اقتصادی؛ سيستم اقتصادی و. 5

خوار بـزرگ اسـت و وقتـى از سـرمايه  نهاد دولت از قبل از انقالب تاكنون خود يك رانت
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تـوان  نمى ،كه اين وضع اصالح نشود د لذا تا زمانىيازی به مردم ندارن ،كند نفتى استفاده مى

 ).11/3/84(كاری كرد 
 ).18/3/84(اند  قانونى به ثروت رسيدهغيركه از راه  ای عده ها و مشكل آقازاده. 6
مديريتى اول انقالب باعث شـده بـود كـه  فضای حاكم بر؛ فاصله بين مردم و مديران. 7

ان اعتماد داشته باشند اما با گذشت زمان، ثـروت مجموعه كارگزار مردم نسبت به مديران و

فريبى كرد تا كار به جايى رساند كه فاصـله بـين مـردم و مـديران در  و قدرت در كشور دل

 ).12/3/84(های مختلف نسبت به گذشته افزايش يافت  بخش
/ 84تیـر  3 یאدمאن حمאسه، رجאنیوز( برند خواری رنج مى مردم از تبعيض، انحصار و رانت: قاليباف .8

  .)http://www.rajanews.com/news/77491 ؟گفتند چه می.. .قאلیبאف، אریجאنی، ھאשمی، כروبی، معین و بخש دوم؛

  رفسنجانى و شعارهای انتخاباتى وی  هاشمى. 6

 در كسـب قـدرت هـا گروه الطوايفى در احـزاب، افـراد و وجود تفكر و رفتار ملوك. 1

)21/2/84.( 
هـای  نيافتگى برخـى از بخـش های كشور، توسعه وجود تورم، بيكاری، ركود سرمايه. 2

ترين مسائل كنونى  همچنين تهديدهای خارجى از مهم كشور، فقر در ميان طبقاتى از جامعه

 ).10/3/84( باشد كشور مى
هـر چنـد  ؛های جديـدی داشـتكار راهيى به مطالبات نسل جديد بايد گو پاسخبرای . 3

ايـن اسـاس  شود اما بايـد بـر كهنه نمى ،های انقالب كه در عقيده و فطرت ريشه دارد برنامه

 ).12/3/84(كارهای جديدی خلق كرد  راه
بنـابراين تحجـر،  ؛حال تحول سريع است و اين تحول در ايران نيز وجود دارد دنيا در. 4

آفت ايـن دوره اسـت و بايـد بـا روحيـه آزادانديشـى،  سم و ،انديشى كردن، دگمگرد عقب

 ).12/3/84(به استقبال تحوالت جهانى رفت   خردجمعى و افكار عمومى
دغدغه ذهن جوانان و  كعنوان ي اشتغال به. ترده اسكزندگى مردم را سخت  ،تورم .5

قאلیبـאف، بخـש دوم / 84تیـر  3یאدمאن حمאسه  ،رجאنیوز( رده اسـتكهای آنان را مشغول  خانواده

  .)http://www.rajanews.com/news/77491گفتند؟ چه می. .. אریجאنی، ھאשمی، כروبی، معین و
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  مصطفى معين و شعارهای انتخاباتى وی. 7

در كشور ناشى از ) اجتماعى اعم از سياسى، فرهنگى، اقتصادی و( های موجود بحران. 1

 ).84/ 21/2(ديريت است م سوء
 عرب و، اقوام كرد، ترك، لر، بلوچ، تركمن؛ در ايران  های قومى تضييع حقوق اقليت. 2

ساسـى آنهـا توجـه نشـده اسـت در اقليت هستند، به حقـوق ا كه اينخاطر  غيره هستند كه به

)17/3/84.( 
عـد اقتصـادی در ب( شدن جامعه ايرانى دوقطبى :يكى از مشكالت اجتماعى عبارتند از. 3

عقيـده  آزادی بيان، قلـم و گيرد و يعنى حقوق شهروندی مورد تعدی قرار مى ؛)و بعد مدنى

های غيرعلنى و بدون  مورد تهديد قرارگرفته است و فعاالن سياسى بدون محاكمه در دادگاه

  ).24/3/84(است  عدالتى بىشوند و اين از مظاهر  هيات منصفه محكوم مى

  انتخاباتى وی واليتى و شعارهای. 8

در زمان نهمين دوره رياست جمهـوری   واليتى نيز مشكالت زير را برای جمهوری اسالمى

 :كند ايران مطرح مى
تاكيد بر توسعه متوازن گويای نگاه عادالنـه ؛ توسعه نامتوازن وجود مناطق محروم و

خـواهيم در كشـور شـاهد وجـود منـاطق محـروم  به همه نقاط كشور است، ما نمـى

  ).21/2/84(حه برنامه خود قرار دهيم بايد توازن در توسعه را سرلو ،بنابراين ؛مباشي

  كروبى و شعارهای انتخاباتى وی. 9

 ،های مـن خواری مبارزه كنيم، فلذا يكى از برنامه تما بايد با منشاء ران ؛خواری رانت -1

از كانديـداها مطالبى كه   تمامى) 25/3/84(مجاز در كشور است غيراسكله  150آوری  جمع

  .بوده است 1384از شماره يك تا هشت ارائه گرديد از روزنامه ايران، خرداد، 

كانديـداهای نهمـين دوره رياسـت جمهـوری در سـال  عوامل مشتركى كـه طور كلى  به

داده  هـا آن اذعان و اقرار داشته و قوِل مبـارزه جـدی و عملـى بـرای رفـع آن وجود به 1384

 عـدالتى بىمـديريت،  كنى آن، تبعـيض، ضـعف و سـوء فقر و ريشه وجود :عبارت از ،بودند

شـدن  خـواری، آفـِت تشـديد دوقطبى رانـت) قضايى، سياسى و اقتصادی عدالتى بىاعم از (
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سـخنان كسـانى بـود  برخاسته ازاين مسايل . فاصله طبقاتى، فساد و قاچاق بود جامعه، تورم،

خـود مـذكور هر يك با شعارهای  ،تيابى به كرسى قدر جلب آرای ملت و دست برایكه 

 يكى با تشكيل وزارت حقوق بشر در ايـران قصـد داشـت كـه مشـكل ؛كردند را معرفى مى

دموكراسى و تشكيل دولت مدرن و سازی  وفصل كند و ديگری با غنى ايران را حل حقوقى

هـزار  50يكى نيز با وعده تحقق كار و سازندگى و آن ديگـری درصـدد بـود بـا پرداخـت 

ان برای هر ايرانى مشكل ايرانيان را با تحقق دولت مقتدر و كارآمد برای توسـعه پايـدار توم

يكى هم با شعاِر پـيش  و برخى نيز با تحقق دولت رفاه و )285-200 :1384بאستאنی، ( حل كند

  .بود )319-318 :1388دאرאبی، ( دولت اسالمىسوی  به

 همه آنهـاتخابات رياست جمهوری؛ كه از شعارهای تبليغاتى كانديداهای نهمين دوره ان

در آن ای كــه  كــه جامعــه تــوان رســيد داشــتند؛ بــه ايــن مطلــب مى عهــده بهنيــز مســؤليتى را 

چگونه  ،انصاف بيشتر به خاطره يا مخاطره شبيه هست و داقت، وفای به عهدص ،درستكاری

دهـا اعـم از های سياسـى و نها تواننـد بـه شخصـيت چگونه ملت مى تواند پايدار باشد؟ و مى

يا قـوانين   شان تدوين، اجرا و نظارت احكام اسالمى كه وظايف رسمىغيرو   نهادهای رسمى

 كـه اينكـردن فقـر از جامعـه اسـت بـا  كـن و فقرزدايى و ريشه بارزه با فقرم ازجمله  اسالمى

انـد كـه نبايـد در  گفتـه انـد و ات اين قضـيه را گوشـزد كردهكرّ  به  رهبران جمهوری اسالمى

 ،ولـى بـا ايـن وجـود .)9/1381/ 15بیאنـאت مقـאم معظـم رھبـری، (امعه فقر و محروميت باشد ج

را شاهد هستيم و يـا   ميليون بيكار در جمهوری اسالمى 5/3نشين و  ميليون حاشيه 20امروزه 

/ 16بیאنـאت مقـאم معظـم رھبـری، ( شـود از مجـادالت سياسـى پرهيـز كنيـد گفتـه مى كه اينبا 

منطقى تا جايى كه مقام معظم رهبری غيرشور پر است از مجادالت سياسى ولى ك ،)1/1381

بـاز در بـين «.... : گوينـد اين نوع مجادالت را به مجادالت دوران جاهلى تشبيه كـرده و مـى

ه باز كاختالفاتى هست  كبيند ي ند، انسان مىا جهت رند و همكه همفكهايى  همين مجموعه

در سאیت فאرسی 1385 بیאنאت مقאم معظم رھبری؛ سאل(» سابق است اى از قبيل همان اختالفات قبيله

توانـد اعتمادشـان را نسـبت بـه  ملـت چگونـه مى، آمـده پـيشبا همه ايـن وضـعيتى  )אی خאمنه

نظـر  ههـای ميانـه بـ عنوان يكـى از راه پاسخى كه به! نهادها و نظام داشته باشند؟ ،ها شخصيت

عمـل كننـد و بـه حـرف درمـانى  ،دهند مىوعده رسد اين است كه آنچه مسؤلين به آن  مى

  .بسنده نگردد
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  پويش منابع 

گر سرمايه اجتماعى است يـا ضـدش  و تقويت  های دينى ما حامى و آموزه  آيا منابع اسالمى

های روابـط و  شـبكه .1 :باشد؟ اگر ما عناصر و منابع سرمايه اجتماعى را عبارت بدانيم از مى

ارتبـاط  -مشـاركت اجتمـاعى ب -الـف :ود بـه سـه دسـتهها خـ اين شـبكه( مشاركت مدنى

وقـت دو سـؤال  هنجارهـا؛ آن .3اعتماد  .2) گردند مشاركت سياسى تقسيم مى -اجتماعى ج

  :شود مطرح مى

ايجـاد و تقويـت  برایكه  داريمهايى را  گزاره ، های اسالمى آيا ما در آموزه كه ايناول 

د و يا ما را تشويق به تحقـق، نكرده باش يىها توصيهاين منابع و عناصر سرمايه اجتماعى به ما 

  حفظ و تداوم سرمايه اجتماعى نمايد؟ 

هم  ولى باز همه توصيه برای تحقق سرمايه اجتماعى چرا با داشتن اين ،كه اينسؤال دوم 

  .هستيم  ای در جمهوری اسالمى های اساسى مشكل داشته و دچار چالش زمينهدر اين 

هايى در  ی دينى چه توصـيهها آموزه كه اين ؛پردازيم اسخِ سؤال اول مىدر ادامه ابتدا به پ

ارائـه هايى را نيز برای مقابلـه بـا عـدم تحقـق آن كار راهو چه  دارندعناصر سرمايه اجتماعى 

  :دهند مى

  های روابط و مشاركت مدنى شبكه

  مشاركت اجتماعى : الف

تعـاون و  .3مشـورت  .2يری پذ مسـؤليت .1 ؛مشاركت اجتماعى دربرگيرنده سه مفهـوم

هـای  هـايى كـه در آموزه برخـى از گزاره ،بنابراين .)56-55: 1395زאرعی، ( باشد همكاری مى

گانه مـا را  و سخنان انديشمندان مسلمان در باب اهميت و التزام بـه ايـن مفـاهيم سـه  اسالمى

  .شود ، اشاره مىاند توجه داده

 تعاون و همكاری. 1

های مشاركت اجتماعى است كه خداوند سبحان به آن  از مولفه يكى تعاون و همكاری،

مسلمان، سى حق « :فرمايد باره مى نيز در اين 9و پيامبر) 2 :سوره مאئده( سفارش نموده است
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او را از سـتم بـاز  ،اگر ظالم است ،بايد او را ياری رسانده .. ..گردن برادر مسلمانش دارد بر

 .)550: 8 ، ج1388حرعאملی، (» حقش كمك كندبرگرفتن  ،دارد و اگر مظلوم است

 پذيری مسؤليت. 2

پذيری هر فرد مسـلمانى قبـل از هـر چيـز مسـؤل سـالمت و  در باب مسؤليت و مسؤليت

 اهلش حساس باشد و زيستن خانواده سپس بايد به پاك. )105 :مائدهسوره ( پاكى خود بوده

ای كـه در آن  پـرداختن بـه جامعـه داشتن و مسؤل پاك نگاه ،و در نهايت) 6 :تحريمسوره (

ًة َوَسطاً «: فرمايد كه خداوند سبحان مى گونه همانكند؛ باشد  زندگى مى كذلِك َجَعلْناكْم ُأم

بر اساس اين بينش و اين نـوع رويكـرد كـه همـه در  ).143 :بقره(» لِتَكونُوا ُشَهداَء َعلَى الناس

 ج ،1380رשـאد، (» كلكم مسؤوٌل عن رعيتـهكلكم راٍع و «قبال ديگران مسؤل هستند؛ حديِث 

جـا ذكـر آن خـالى از  ای كـه در ايـن نكتـه. رساند معنای خود را به منصه ظهور مى .)191 :6

نظران اين روايت را فقط در سـطح رفتـار و  فايده نخواهد بود اين است كه برخى از صاحب

بـه رتبـه و مقـام اجتمـاعى اين مسـئوليت « اند كه اند بلكه گفته مقام اجتماعى منحصر نكرده

فرودسـتان  ،كه مسئوالن بر رفتار زيردستان نظـارت دارنـد گونه همان ؛شخص وابسته نيست

 ؛)192 :ھمـאن(» بايد بر رفتار و كردار و حتـى گفتـار مسـئوالن توجـه و نظـارت كننـد نيز مى

 مسـؤليت در مقابـل وجـدان -1 :با سه نوع مسـؤليت مواجـه اسـت طوركلى بهه انسان كچرا

  .مسؤليت در مقابل خدا -3مسؤليت در مقابل اجتماع  -2خودش 

شـان و  شهروندان قبل از هر نوع احساس مسؤليتى در مقابل وجدان ، در فرهنگ اسالمى

 ؛چون مسؤليت در مقابل خدا ؛كنند در برابر خداوند احساس مسؤليت مى ،در مقابل اجتماع

كـس و ازجملـه  هـيچ .او است سوی بهاو و  معتقد شويم كه همه چيز از او، مال كه اينيعنى 

گيرد، مـال خـودش  هايى كه در اختيار انسان قرار مى نعمت .انسان از خودش استقالل ندارد

 ،هايى كه در خارج از وجود اوست هايى كه در بدن يا روحش هست يا نعمت نعمت .نيست

طور همۀ قوای مـادی  همين ؛مال خدا است ،خانه، زندگى، زن و فرزند؛ مال او نيست :مانند

پذيری شـهروندان در  ؛ مسـؤليتكـه ايننتيجـه  .)173 :1373مصـبאح یـزدی، ( او مال خدا است

طور نيست كه مسؤليت منحصـر  اين ،بنابراين .گيرد رنگ و بوی ديگری مى  ،جامعه اسالمى
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همـه مسـؤل خـود و اجتمـاع خـود  و همه ؛ای خاص بلكه فرادست و فرودست شود در عده

  .هستند

حساسـيت داشـته   های عمـومى يعنى مديران حكومتى نسبت به خواسته ؛پذيری مسؤليت

از جامعـه زدوده  ...يعنى فقر، بيكاری، دروغ، حسد و ؛تالش نمايند تا اجناس رذايل باشند و

بـاره در .فضايل اخالقى پايـه همبسـتگى اجتمـاعى و سياسـى قـرار گيـرد ،شود و در عوض

 7سفارش علـىازجمله  ؛های زيادی شده است توصيه  المىدر فرهنگ اس مسؤليِت انسان،

زيـرا شـما  ؛از خدا بترسيد درباره بندگان خـدا و شـهرهای او !ای انسان: فرمايد است كه مى

 ).288 :9 ، ج168 خطبـه ،1404אلحدیـد،  אبـن אبـی( و چارپايان مسـؤليد ها حتى نسبت به سرزمين

  :سه نوع مسؤليت مواجه استبا  طوركلى به ،كه گفته شد انسان گونه همان

باره گفته شـده، هـركس قـدر خويشـتن را  در اين ؛مسؤليت در مقابل وجدان خودش. 1

و اصـوالً  )335 :5 ، ج1360خوאنسאری، ( كشاند شونده به پستى نمى آن را به امور فانى ،شناخت

ع پلشـتى از هر نو .)10و 9 :سوره שمس(داشتن نفس ناطقه  رستگاری انسان منوط به پاك نگه

  .و بدكاری است

در باب مسؤليت در مقابل اجتمـاع در   فرهنگ اسالمى مسؤليت در مقابل اجتماع؛ در. 2

  :پنج سطح سفارش شده است

چـون  ؛گذاشتن به مـال، جـان و نـاموس يكـديگر كردن و احترام احساس مسؤليت. 1-2

اسـت كـه   رامـىهـا و اموالتـان بـر يكـديگر ماننـد احت احترام خون: فرمودند 9رسول خدا

اعمالتـان  امروزتان در اين ماه و اين سرزمين دارد تـا روزی كـه خـدا را مالقـات كنيـد و از

  . )88 :17، ج 1388حرعאملی، ( وجو كند پرس

باشـد كـه  دومين سطح از سطوح مسؤليت در مقابل اجتماع مى تعاون و همكاری،. 2-2

  . در سطور پيشين به آنها توجه داده شد

 :8 ، جھمـאن(مسلمان بايد در رفع گرفتاری جامعه احسـاس مسـؤليت كنـد  شهروند. 3-2

131(.   

های اجتمـاعى اسـت كـه  معـروف و نهـى از منكـر يكـى ديگـر از مسـؤليت امر به. 4-2

مردان و زنان مؤمن همه ياور و دوستدار يكديگرند، خلـق را  :فرمايد باره مى خداوند در اين

  .)71 :سوره توبه( كنند نع مىبه كار نيكو وادار و از كار زشت م
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بـاره  رسـانى اسـت كـه در ايـن سطحِ خـدمات ،آخرين سطح از مسؤليت اجتماعى. 5-2

بندگان، عيال خدا هستند، پس بهترين مـردم نـزد خـدا كسـى اسـت كـه  :توصيه شده است

  . )164 :8 ، ج1388حرعאملی، ( ای را خوشحال كند بيشتر به عيال خدا سود برساند و خانواده

 .مسؤليت در مقابل خدا -3

  مشورت. 3

ای را نـازل فرمـود كـه  درباره مشورت، آيه 159عمران آيه  سوره آل خداوند سبحان در

  :باشد مىمردان  بيانگر سه دستور برای دولت

ماليمت و مالطفت و دوری از هرگونه بدخويى و غلظت كـه پايـه و اسـاس جـذب  .1

  ؛شود د آنان مىطر و مايه جلوگيری از يأس و  نيروهای مردمى
زند و طلب آمرزش برای آنـان  هايى كه احياناً از برخى سر مى پوشى از ناروايى چشم .2

  ؛شود همگان مى  گرمى مايه دل ،كه اين امر
تابانـد و  مـى هـا دلتـرين نـور اميـد را بـر  كه اين امر فروزان ؛مشورت مستمر با مردم .3

دارد و اين حضور هميشـگى  ىهای سياست وا م صحنه  همگان را به حضور در تمامى

تـا جـايى  .)195 :1380رשאد، ( استوارِی نظام حاكم است همردمى، نيرومندترين پشتوان

سيره پيـامبر  چه قدر از مداليل كتاب و سنت و احكام شريعت و«: گويد كه نائينى مى

 ملى را هذه بضاعتنا رّدت الينا  كه شورای عمومى و به جای آن! خبريم و امام خود بى

   .)85 :1361نאئینی، (» شماريم بگوييم با اسالميت مخالفش مى

  ارتباط اجتماعى: ب

گروهـى  گروهـى و بيـرون اعم از ارتبـاط درون ،كنيم وقتى بحث از ارتباط اجتماعى مى

كرده است كه در روابط با  هايى به ما توصيه قرآن ،مثًال در باب رابطه با خانواده .خواهد بود

و يـا برخـى از  )223و  187 :بقـرهسـوره ( را مورد توجه قـرار دهـيم ها ايد آنخانواده و اقوام ب

و  )1 :سوره نسאء( كند رحم با اقوام را سفارش مى روابط همسر، فرزند و صله چگونگىآيات 

در آيـه : گروهى نيز به سطوح مختلـف سـفارش كـرده اسـت در باب ارتباط اجتماعى برون

َما الُْمْؤمِنُوَن ِإْخوَ « به برادری در جامعه مومنين توصيه كـرده و بـه رعايـت  ؛)10 :حجرאت(» ةٌ ِإن
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و اجتنـاب از اهانـت بـه مقدسـات ديگـران حتـى  )8: مאئدهسوره ( عدالت در ميان غيرمومنان

  .ده استكراشاره و تاكيد  )108 :אنعאمسوره ( مشركان

  مشاركت سياسى: ج

ــامى ؛مشــاركت ــى تم ــتقيماً از  يعن ــهروندان بايســتى مس ــد  ش ــايى در فراين ــق نهاده طري

طور مشـخص در متـون  گيری شركت داشته باشند، اگر چه واژه مشاركت سياسى به تصميم

 )32 :1377علیخـאنی، ( اسـتفاده نشـده اسـت آنفقهى وجود ندارد و در هيچ آيه و روايتـى از 

هـای  از مفـاهيم و واژهتـوان  مـىولى برای بررسى مشاركت سياسـى براسـاس مبنـای فقهـى 

  .گر اين مفهوم باشند استفاده ببريم توانند حكايت يگری كه مىد

  : مواردی را برشمردتوان  در يك نگاه اجمالى به كتاب و سنت پيرامون اصل شورا مى

: שـوری(» امـرهم شـوری بيـنهم و«، )159: عمرאن אل( »وشاورهم فى االمر« :آياتى مانند -1

نظـرات «: كنـد نفيه چنـين توصـيه مىبه فرزندش محمد ح 7كالم حضرت على نيز ؛ و)38

ترينش را به صواب و دورترين آنها را  آوری كن و سپس نزديك نظر را جمع مردان صاحب

 مانند و همچنين سخنان عالمان دينى )386 :4  ق، ج1413صدوق، ( »از شك و شبهه انتخاب نما

ك ملـت چگونه شخصى را خداوند سرپرسـت يـ« :گويد الدين اسدآبادی كه مى سيدجمال

سپارد كه مصـالح كامـل آن در تحـت فرمـان و اراده وی  سازد و زمام امور را به وی مى مى

ترديد اين فرد به مشـورت و اسـتفاده از آرای عقـال از  بى .نياز از مشورت باشد باشد و او بى

بـه  .اندازه نياز او به مشورت متناسب با گستره ساحت سـلطه وی اسـت .استتر  همه محتاج

نمايد  چنين تعليم و ارشاد مى ،كه معصوم از خطاست ت خداوند نبى خود را با آنهمين جه

  .)1327، 153: ق1417אسدאبאدی، (» وشاورهم فى االمر«

رواياتى كه در آنها ترغيب و تشويق به مشـورت شـده و در ضـمن آنهـا بـه مـالك  -2

 :1380صـرאمی، ( داشـاره دار -كه همان رسيدن به واقع مصالح است  -مطلوبيت مشورت نيز 

  . )337 :5 ، ج1360خوאنسאری،  ؛502  :1425صبحی صאلح،  ؛228

كند مانند روايتـى كـه  روايات كه به كثرِت مشاورين ترغيب مىای از  همچنين دسته -3

هر يك دوبار  ،با ده نفر از مؤمنان مشورت كند، اگر نتوانست با پنج نفر گاه آن ...« گويد مى
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 صـورت بـا يـك نفـر ده بـار مشـورت كـن ايـن هريك پنج بار، در غيـر ،و اگر نه با دو نفر

  . )252 :91 ق، ج1403مجلسی، (

تنهـا « :فرمايـد كند مانند روايتـى كـه مى روايات كه استبداد به رأی را نفى و منع مى -4

 ؛501 :1425صـبحی صـאلح، ( نـابود گـردد ،رأی خود را پسنديده ندان، كسى كه چنـين كنـد

 صــفات و اعضــای شــورا را تعيــين و روايــاتى كــه افــراد و -5 .)317 :1 ج ،1360خوאنســאری، 

 ،گيرنـد بهترين كسانى كه مورد مشـورتت قـرار مى« :كند چنين ذكر مى خصوصيات آنها را اين

 :3 ج ،1360خوאنسـאری، (» بايد صاحبان خرد و آگاهى و دارندگان تجربـه و دورانديشـى باشـند

ويژگـى  پنج با كسانى مشورت كنيد كه دارای« :كنند مىتوصيه  7همچنين امام صادق ).428

يقتضى الدين  شاور فى امورك مما«. پرهيزكاری باشند عقل،آگاهى، خبرويت، خيرخواهى، و

 )103 :75 ، ج1403مجلسـی، (» نصـح و تقـوی عقـل و علـم و تجربـه و: من فيه خمس خصال

 .پرهيز و مخالفت كرد نبايد از مشورت با او ،بنابراين كسى كه خيرخواه عاقل است

  )دومين عنصر از سرمايه اجتماعى( اعتماد

ای از انتظـار  اعتماد سياسى ارتباط نزديكى با كارآمـدی حاكمـان دارد و بيـانگر درجـه

خرمשـאد، (شهروندان از توانايى و موفقيت حاكمان است كه متناسـب بـا انتظـار مـردم باشـد 

نيـز  9اسـت كـه الزم اسـت و پيـامبر اكـرم مردم از اموری نظر اعتماد و جلب )279 :1385

ورزی در دنيـای  سياست .)251 :17 ، ج1378 אمאم خمینی،( دنبال اين بود كه مردم را جلب كند

 .تـوان پـای در قلمـرو سياسـت گذاشـت ای است كـه بـدون اعتمـاد نمى گونه امروزی نيز به

ا و نهادهای حكومتى ه توان گفت كه كارآمدی دولت در باب ضرورِت اعتماد مى ،بنابراين

 ؛ها اسـت همكاری بهتر با آن ،ها و در نتيجه تا اندازه زيادی منوط به اعتماد شهروندان به آن

نظـام  -1 :سـه متعلـق دارد يـا متعلـِق اعتمـاد معموالً سياسى  البته بايد توجه داشت كه اعتماد

ر يك از ايـن كنشگران سياسى هستند ه -3نهادهای سياسى است و يا،  -2سياسى است يا، 

 :1388سـردאرنیא، ( های مختلفى در جوامع بروز كنـد ممكن است به صورت ،سه سطح اعتماد

بـر ايـن بـاور اسـت كـه اعتمـاد سياسـى بـه  1نيـوتن. )179 - 153 :1387به نقل אز שאیگאن،  140

                                                           
1. Kennet Newton 
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از  .نهادهای سياسى تا اندازه زيـادی مبتنـى بـر ارزيـابى نحـوه عملكـرد نظـام سياسـى اسـت

، اين پديده تحت تأثير عواملى چون تـورم، بيكـاری، فسـاد سياسـى يـا نـاتوانى نظـام رو اين

اينهـا  .رم و غيـره اسـتسياسى، پيـروزی يـا شكسـت در جنـگ، رشـد اقتصـادی، نـرخ ُجـ

گذارد اگرچه بر همه به يك اندازه  های عملكرد دولت است كه بر هر كسى اثر مى شاخص

ى اعتمادداشتن به مؤسسات دولتى تنها راه جلوگيری از ول. )144 :1388سردאرنیא، ( مؤثر نيست

نيـازی اسـت و ايـن  احسـاس بى - پس از ايمان محكم - المال فساد اداری و خيانت در بيت

آشـكار يـا پنهـان آن را در آحـاد كارمنـدان و شـهروندان صـورت   بهوظيفه دولت است تا 

 ،دار و در پنهـان راقبـتپـس بـر كارهـای آنـان م«: فرمايـد مى 7حضرت علـى .ايجاد كند

تر آنان را  اند بر آنان بگمار؛ زيرا اين مراقبت پنهانى، بيش گو و وفا پيشه كسانى را كه راست

سـن يعنـى حُ  ؛توانند به مردم مهربـانى كننـد دارد و آنان بهتر مى داری وا مى به پاكى و امانت

هـيچ «داشـته باشـند كـه البتـه حكمرانـان بايـد توجـه  .)194 :1380رשאد، ( خدمت نشان دهند

برای جلب اعتماد والى به رعيت، بهتر از نيكوكاری به مـردم و تخفيـف ماليـات و ای  وسيله

   .)406: 53، نאمه 1382 دשتی،(» باشد نمى ،عدم اجبار مردم به كاری كه دوست ندارند

  )سومين عنصر از سرمايه اجتماعى( هنجارها

يم روابـط اسـت كـه اكثريـت از آن پيـروی بـرای رفتـار و تنظـ  مقياس و قاعـده ،هنجار

. )185: 1382 پـور، به نقـل אز رفیع 90: 1395 زאرعی،(از آن مجازات دارد   پيروی  كنند و عدم مى

اجتمـاعى در جامعـه بـه دو مكانيسـم زيـر   نامه خود برای رعايت هنجارهای زارعى در پايان

 شناسـى كـه در اصـطالح جامعه باشـد آموزشـى مى  اولين مكانيسم، مكانيسـم :كند اشاره مى

  يعنى هنجارهـای درسـت بـه افـراد آموختـه ؛شود ناميده مى» شدن پذيری يا اجتماعى جامعه«

  كنتـرل«، و دومين مكانيسم كه اين هنجارها را رعايت كنند  رود مى  شود و از افراد انتظار مى

هنجارهـای اجتمـاعى   تآيدكه افراد از رعاي كار مى اين مكانيسم زمانى بـه .است» اعىاجتم

مكانيسم دفاعى و انضباطى جامعه در برابر عدم رعايت   نوعى  به  اين مكانيسم. زنند سرباز مى

واجب، حرام، مستحب،  :هنجارها در پنج دسته ،در انديشه اسالم .است  هنجارهای اجتماعى

  .)ھمאن(شوند  مكروه و مباح تقسيم مى

گانه  رگزاران جمهوری اسالمى ايران احكام پنجبايد شهروندان و كا ،در بخش هنجارها
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نـد، مـثًال از ند، از حـرام اجتنـاب و دوری كنـيعنـى عمـل بـه واجبـات كن ؛را رعايت كننـد

كـاهش سـرمايه اجتمـاعى  سببنش چون اين كُ  ؛های دروغين به مردم اجتناب نمايند وعده

كننـده جامعـه اسـت و  لىمعروف و نهى از منكر از ابزارهـای نظـارتى و كنتر امر به. شود مى

 معـروف و نهـى از منكـر اصـل امـر بـه«: گويد مى 4براساس اين ابزار است كه امام خمينى

به هـر ... تان راعى هستيد عنى همهي... كلكم راع... همين است كه جامعه اصالح شود] براى[

اصل  .)110: 10، ج )ب( 1378 موسوی خمینی،(» معروف كند امر به كه اينفردى الزم كرده، به 

نيز به سومين عنصر سرمايه اجتماعى يعنى هنجاِر امـر   هشتم قانون اساسى جمهوری اسالمى

دعـوت بـه اصل آمده اسـت كـه در اين  .كند معروف و نهى از منكر با صراحت اشاره مى به

اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسـبت بـه  معروف و نهى از منكر وظيفه خير، امر به

دولت نسبت به مردم و مردم نسبت بـه دولـت، شـرائط و حـدود و كيفيـت آن را  يكديگر،

 .)قאنون אسאسی، אصل ھשتم(كند  قانون معين مى

  اسالمى ايرانآينده مطلوب و متصور از اعتماد در جمهوری 

 افـزايشبرای ترسيم وضع مطلـوب و رفـِع فاصـله ميـان وضـعيت موجـود و مطلـوب و 

هـای دينـى و  آموزهاز تـوان  اسـى جمهـوری اسـالمى ايـران مىنظام سي درسرمايه اجتماعى 

ای  گيـری از نقشـه راه، آينـده بـا بهـره گـاه آن .بهـره بـرد نظامديدگاه انديشمندان و رهبران 

، كـار راهامـا قبـل از پـرداختن بـه . پيشنهاد داد ترسيم وهای مناسب كار راهمطمئن را با ارايه 

ســيِت مــردم و كــارگزاران نســبت بــه اعتمــاد يــا ای از حسا الزم اســت كــه جريــان شناســى

اعتمـادی در  كلى در باب حساسيت نسـبت بـه اعتمـاد يـا بىطور به .اعتمادی داشته باشيم بى

   :گران زير مواجه هستيم نشجمهوری اسالمى ايران با چهار دسته از كُ 

نظـام برانـدازی درصدد  شود كه دسته از مخالفانى اطالق مى آناپوزيسيون برانداز به  .1

عبارت  مندان نظام از اريكه قدرت هستند و به حكومتى جامعه يا به زيركشيدن قدرت

اعتمادی مردم نسبت به نظـام سياسـى در  بى افزايشكه خواهان  هستند كسانى ،ديگر

 .چند خودشـان هـم در مصـايب آن گرفتـار آينـدهر ؛هستند جمهوری اسالمى ايران

خواهان شكسـت جمهـوری اسـالمى ايـران چون اين دسته مخالف اصل نظام بوده و 

 .هستند
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ای كـه منـزوی بـوده و  جريان و دسته: گرانى كه به دنبال زندگى راحت هستند كنش .2

شـان  ردن زنـدگى عـادیكـ گيری و گذران شان در همين انزوا و كناره اصوال زندگى

خواهـد در شـغل  تنهـا مـى ،كه باشـد چون يك فرد عادی از هر جنسى، قومى ؛است

م موفقى باشد و از يك سطح نسـبتاً بـاالی يـك زنـدگى تـوأم بـا فراغـت و خود آد

ست كه هنگام ناخوشـى و سـالمت ا وی در پى آن .امكان مسافرت برخوردار گردد

از خانواده خود نگهداری كنـد و امكـان تحصـيالت خـوبى را بـرای فرزنـدان خـود 

چـون بـراين شـود  در همـين محـدوده خالصـه مى اين گروهآرزوهای  .فراهم سازد

قدرت اين ندارد كه نظرات اصالحى خود را بر ديگران اعمال و در جامعـه  تا ندباور

بايد در اين باشد كه اعتماد اين دسـته   هنر كارگزاران جمهوری اسالمى .جاری كند

صورت اين دسته از مردم به نظام ديگری گـرايش  اين چون در غير ؛ست آوردد هرا ب

 .را به زير خواهند كشيد  ی اسالمىپيدا خواهند كرد و جمهور
ای كـه در مسـير انقـالب بـه هـر  دسـته: گرانى كه به اسالم فرهنگى باور دارند كنش .3

تواند موفـق بشـود و  دليلى به اين نقطه رسيدند كه اسالم سياسى يا اسالم فقاهتى نمى

برای نجات آن، اسالم اجتماعى و فرهنگى يا فـردی را بـديل و جـايگزينش معرفـى 

پـذيرش اسـالم  -1: هـايى همچـون كنند كـه ويژگـى سفارش مى  ده و به اسالمىكر

كـردن  كـه سـودای يكـى اسـالمى -2عنوان يك انتخاب فردی نه هنجار حكومتى  به

 .)4: 1383 قوچـאنی،( كنـد دين و دنيا، سنت و تجدد، تقليد و تحقيق ندارد را دنبال مى

دادن روابط اجتماعى و مشاركت  دستاعتمادی و از  ترويج و شيوع بى ،كه ايننتيجه 

توانـد مهـم  اسـت بـرای آنهـا مى ،مدنى و انسجام كه پايانش فقدان مشـروعيت نظـام

 .نباشد و با اهميت قلمداد نگردد و قابل توجيه باشد
بـه  وجريان انقالبى ناميده آن دسته از شهروندان و كـارگزارانى كـه ارزشـى هسـتند  .4

ته و نسبت به مسائل و مشكالت جمهـوری اسـالمى باور داش  گفتمان انقالب اسالمى

 اعتمادی در جمهوری اسـالمى اينان بايد پاسخى برای مشكل بى .ايران دغدغه دارند

 ؛آوردن تعـادل دسـت بهاين دسته از افراد اعم از كارگزاران و شهروندان برای  .بيابند 

يقـى بـا هـم هـای اجتمـاعى بـه طر يعنى وضعيتى كه در آن هنجارها، نهادهـا و نقـش

ای برای تغييرات در ديگری محسوب  كننده ارتباط پيدا كنند تا هريك عامل تصحيح
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توانند به مقابله بـا كـاهش  در دو سطح مى اخيرتوانند بكنند؟ اين دسته  شوند، چه مى

سـطح  -2اعتمـاد  سـطح نظـری -1اعتمادی بپردازند  ويژه با بى سرمايه اجتماعى و به

اعتمادی يك توجيه و تبيـين عقالنـى ارائـه  بايد از اعتماد يا بىيعنى يا . عملى اعتماد

بايد عملكرد كارگزاران و مسـؤلين نظـام را بـه تيـغ نقـادی و  ،نمايند و اگر نتوانستند

از  .گری قائل نيست چون جريان انقالبى؛ پايان زمانى برای انقالبى ؛بازسازی بكشانند

آنان بايد با تبعـيض، ، اعتماد نشوند اسى بىمردم نسبت به نظام سي كه اينرو، برای  اين

كفـايتى هيئـت حاكمـه،  ايـى، بىگر طلبـى، مصـرف فقر، گـرايش مسـئوالن بـه رفـاه

پرستى و اسراف، فساد اداری در ميان برخى از كارگزاران به مقابله برخاسته تا  تجمل

معنوی  های مادی و بتوانند اعتماد مردم نسبت به آنچه كه برايش تالش كرده و هزينه

 .اند را حفظ كنند بسيار داده

  1اعتماد در نظر يا سطح نظری اعتماد

گيـری سـرمايه  استعداد زيادی را در اصول و نظـر بـرای پـى ،چون اسالم و مذهب تشيع

بــه همــين دليــل در ايــن چهــار دهــۀ  ،باشــد اعتمــاد دارا مىازجملــه  اجتمــاعى و عناصــر آن

عـدم كـارآيى اسـالم صـورت دادن  رای نشـانهای زيادی بـ هجمه ،جمهوری اسالمى ايران

ی انحرافى تمركزشـان ها فرقهَرق انحرافى اشاره داشت توان به فِ  گرفت كه از باب نمونه مى

را روی ماهيت انديشه شيعه گذاشته و شبهاتى را در اطراف آن از طريق تشكيك در مبـانى 

م انسـجام ملـى و چون يكـى از عـواملى كـه موجـب واگرايـى و عـد .اند دينى مطرح كرده

 :هم در سـه سـطح آن ؛است گرايى فرقهعامل  ،شود مى  اعتقادات رايج در جمهوری اسالمى

هريـك از ايـن سـه سـطح از  .سياسـى گرايى فرقـهمـذهبى و  گرايى فرقـهقومى،  گرايى فرقه

های حقوق بشـری و امنيتـى ايجـاد  هايى را از حيث عقيدتى، فعاليت توانند چالش مى ها فرقه

منـدی از  بهـره ، ها و طرق مبارزه با انقالب اسـالمى طور كه گفته شد يكى از راه همان .كنند

ی تصوف، بهائيت ها فرقه :ی منحرف مانندها فرقهاست كه هريك از اين  ها فرقهها و  مسلك

انـد  ترتيب داده  ای عليه انقالب اسالمى جانبه های همه های كاذب و نوظهور حمله و معنويت
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كـه  )خبرگـزאری مهـر، سـאیت 1390، زمـאنی( فرقـه نوظهـور 2500يزی در حدود كه امروزه چ

ها و هنجارهای انقالب اسالمى ايـران بـود را  شان خشكاندن اعتقادات، باورها، ارزش هدف

اعتمادی از  در ايجاد بى  اگرچه نقش رقبا و مخالفين انقالب اسالمى ؛دهند مىدر ايران آمار 

ترديدی نيست و به ضرورت و اهميت مبارزه با آنان نيـز  طريق ترويج شبهات جای شك و

گويى به آن شـبهات را  واقف هستيم و دستگاه فكری شيعه نيز در حوزه نظری قدرت پاسخ

تر، آنچه كه جمهوری اسالمى ايران را بيش از شبهات نظری مطروحه،  دارد ولى از آن مهم

يعنى چه  ؛مسأله اعتماد عمل است ،ه داددر آن زمينه ارائ كار راهكند و بايد  دچار مشكل مى

اعتمـادی نشـود؟ يـا چـرا بـا  منجر بـه بى )אعم אز שهروندאن و כאرگزאرאن( كار كنيم كه اعمال ما

ما در حوزه نظری يعنى منابع، مبـانى و فهـم در رابطـه بـا سـرمايه اجتمـاعى مشـكلى  كه اين

ولـى  ،ای باشـيم سـيار عـالىهـم در سـطح ب نداريم و بايد شاهد حضور سرمايه اجتمـاعى آن

آنچه باعث شد تا در سرمايه اجتماعى در جمهوری  در عمل دچار مشكل هستيم و متاسفانه

  .وجو كنيم با چالش جدی مواجه شويم را بايد در عمل و عملكردمان جست  اسالمى

   1اعتماد در عمل

ايـه چـارچوب هـم بـر پ آن» -يا اعتماد براساس اسناد باالدستى -اصل«اگرچه اعتماد در 

چه ما دارای منـابع، اگر ،عبارتى ديگر ايدئولوژی قابل پيگيری است و به مثابه نظری اسالم به

ای در حـوزه مطالعـاتى سـرمايه اجتمـاعى هسـتيم كـه بـه زيبـايى  مبانى و فهم معرفتى قـوی

قـאنون אسאسـی  23و  19، 14אصـول (كنـد  اعتماد را ترسيم مىازجمله  جايگاه سرمايه اجتماعى

گانه سـرمايه اجتمـاعى بـا  ولى در حوزه عمـل در تحقـق عناصـر سـه .)جمهوری אسאمی אیرאن

مكانيسـم آموزشـى  .1: هـايى همچـون ای مواجه هستيم كه بايد از مكانيسم مشكالت جدی

بهره ببريم تـا در جـايى كردن  مكانيسم كنترل اجتماعى و اقدام عملى .2پذيری  جامعه :مانند

هـا ماننـد مكانيسـم كنتـرل  بتوانيم از آن مكانيسـم ،شود رعايت نمى كه هنجارهای اجتماعى

  .اجتماعى بهره برده و سرمايه اجتماعى را احيا نماييم
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  گيری نتيجه

هـا و  داشتن سـرمايه اجتمـاعى در ثبـات و پايـداری دولت بودن و نقش امروزه در تاثيرگذار

نظـران داخلـى و خـارجى  بجمهوری اسالمى ايران در ميان صـاحازجمله  های سياسى نظام

اينان كاهش سرمايه اجتمـاعى در نظـام سياسـى را مسـاوی بـا  ،جای شك و ترديدی نيست

چالش معرفتى يا شناختى، چالش مهارتى و چـالش انگيزشـى  :های متعددی همچون چالش

صـور كنـيم يـا اين هم مهم نيست كه ابعاد سرمايه اجتماعى را دوتايى ت .قلمداد خواهندكرد

ها و يكـى از  مؤلفه اعتماد يكـى از مولفـه ،در هر حال .ى و يا چهارتايى فرض بگيريمتاي سه

چـون  ؛كه بايد به آن توجـه جـدی داشـت گردد اساسى سرمايه اجتماعى محسوب مى ابعاد

دهد و با اعتماد است كه در  سياسى را تشكيل مى  - عنصر اساسى زندگى اجتماعى ،اعتماد

  .كنند كنند و نظم و ثبات سياسى را در جامعه حاكم مى ىجامعه افراد احساس امنيت م

چـه عناصـر سـرمايه اجتمـاعى در سـطح به اين مهم توجه داده شد كـه اگر در اين مقاله

های انديشـمندان  چـه در كتـاب و سـنت و چـه در توصـيه  - های اسالمى نظری و در آموزه

اسـت كـه در  سـفارش شـدهبـه وفـور بـه آنهـا  -مسلمان و رهبران جمهوری اسالمى ايران 

گروهى مواظب باشند تـا بتـوانيم بـه سـرمايه اجتمـاعى دسـت  گروهى و بيرون ارتباط درون

بيابيم ولى آنچه برای ثبات و پايداری و تداوم نظام جمهوری اسالمى ايران بيش از هر چيـز 

 ؛اسـتپرداختن به بُعد عملى اعتماد يا سـرمايه اجتمـاعى  ،شود ديگر مهم و اساسى تلقى مى

 ّ ت و تأمل كنيم در سطح عمل چه كار كنـيم كـه جمهـوری اسـالمى ايـران هماننـد يعنى دق

   .تحقق سرمايه اجتماعى گام برداردسوی  بههای قبل  دهه

اگرچه امروزه تداوم نظام جمهوری اسالمى ايران به بُعد عملى اعتماد متكى اسـت ولـى 

اند كه  ن چند دهه كارهايى را انجام دادهشان در اي بايد اظهار داشت كه كارگزاران با اعمال

تبع آن باعث ثبات و پايداری نظام نگرديـده اسـت لـذا  موجب تقويت سرمايه اجتماعى و به

شـان را فـدای مصـالح  افراد منافع نفسانى خودشان را و منـافع روزمـره جنـاحى كه اينبرای 

مكانيسـم  :ازجملـه ىيهـا بايـد مكانيسـم ،اعتمـادی نشـوند جامعه نكنند و موجـب بى عمومى

چـون ايـن  ؛ببنديم تا در اين راه موفـق گـرديمكار  به آموزشى و مكانيسم كنترلى را توأمان

بنابراين ناچاراً به آموزش  .مهم؛ فقط با دستور، ابالغ فرامين و منشور تحقق پيدا نخواهدكرد

بر منافع شخصـى و پرورش نياز داريم و از خودمان بايد شروع كنيم و منافع ملى خودمان را 
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پايداری را شـاهد خـواهيم   وقت جمهوری اسالمىِ  آن ،اگر اين كار را كرديم .ترجيح دهيم

تـا زمـانى كـه افـراد منـافع نفسـانى خودشـان و «: اند گفته 4كه امام خمينى گونه همان .بود

وقـت مسـير رشـد آينـده  آن ،جامعه كنند  شان را فدای مصالح عمومى منافع روزمره جناحى

و پايداری و ثبات نظام سياسى مسير خودش  )376 :10، ج1378 خمینی،(» ص خواهد بودمشخ

زيسـت، شـغل و رفـاه  های مدنى،كاهش فقر، حيات محـيط دهد و شاهد آزادی را تداوم مى

  .خواهيم بود و همه اينها با تقويت سرمايه اجتماعى قابل جبران خواهد بودمانند آن  و پايدار
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