
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 مقدمه 
و  هاو تحریمدر برابر فشارها مردم ایران  آوریتاب،کاهش جانبههمهو فشار  هاتحریمیکی از اهداف اصلی دشمنان در تشدید 

آنها با نظام اسالمی است، این  دادن قرار رودرروبرای بحران سازی داخلی و  سازیزمینهاجتماعی و  هاینارضایتیدامن زدن به 

را بر کشور تحمیل کرده است اما به دلیل  98و آبان  88 هایفتنهچون  هایهزینهداخلی  هایجریانهمراهی  رغمبهامر اگرچه 

انسانی و مادی را بر کشور تحمیل  هاییهزینهدشمن اگرچه    هایتالش، درصحنهو حضور آنها  نظامبهمردم  هایتودهباور و اعتقاد 

 است. برنداشتهکرده است، اما  نتیجه الزم را برای آنها در 

تحمیل  ؛اعم از تمامی راهبردهای خود در مواجهه با نظام اسالمیطول چهار دهه گذشته  در دشمنان نظام در  که یآنجائاما از 

اخیر با  یهاماهدر ، اندماندهاقتصادی و حتی تهاجم گسترده فرهنگی و ...ناکام  کنندهفلجتحریم  امنیتی، هاییساز چالش جنگ،

خود فروپاشی از  زعمبه وجود فاصله میان مردم با نظام  و القاء  اجتماعی هاییتینارضابرای دامن زدن به  و تالشحوزه  ینبراتمرکز 

آنها را  تواندیم ،گذشته یهاروشاز همه  زمانهم یریگبهرهر آنان فرسایش سرمایه اجتماعی نظام با .از منظاندگرفتهدرون را هدف 

 اصلی نیروهای انقالب است  هاییتاولو در شرایط کنونی از این سرمایه یتو تقوحفظ به همین دلیل  ،به هدف برساند

 سرمایه اجتماعی

سطح توسعه و رفاه جوامع و توسعه محلی در سطوح  کنندهنییتبمتغیرهای  نیترمهمیکی از  (Social Capital)سرمایه اجتماعی 

 یهاکنشوجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل  و برنامه ریزان است. گذاراناستیسخاص  موردتوجهگوناگون و 

منبع حل مشکالت  نیتریاصل عنوانبهبرای حل مشکالت از سرمایه اجتماعی  توانیمدر مواقع بحرانی  کهیطوربه، شودیماجتماعی 

 .در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت دارد مؤثرشناسایی عوامل  رونیازاو اصالح فرآیندهای موجود سود برد. 

 برای مناسبی بستر که آورد حساببه ملّی ثروت از بخشی ، انسانی و اقتصادی هایسرمایه کنار در توانمی را اجتماعی سرمایه

 توسعه وپیشرفت  ، اجتماعی سرمایه بدون.  شودمی قلمداد موفقیت به نیل برای راهی و( مادّی) فیزیکی و انسانی سرمایه از برداریبهره

 با صرفاً و اقتصادی سرمایه بدون ،انسانی جوامع و هاسازمان ،هاگروه از بسیاری کهطوریبه ، سیاسی پایدار نخواهد بود  هاینظام

سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفینمعاونت   
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 اقدامات تواندنمی اجتماعی سرمایه انسانی بدون مجموعه هیچ اما ، یابند دست موفقیت به اندتوانسته اجتماعی و انسانی سرمایه برتکیه

 . دهد انجام هدفمندی و مفید

 آورد. توانمیاست که فصل مشترک آنها را در محورهای زیر  شدهبیانتعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی 

یک جامعه است که باعث انجام امور آنها  هایگروهنهفته در روابط بین افراد و  (پتانسیلظرفیت و توانایی ) سرمایه اجتماعی،" •

 .شودمی

مادی و معنوی یک جامعه  هایارزشدات و منسجم از هنجارها ،روابط،تعه ایمجموعهیک متغیر پنهان،  عنوانبهسرمایه اجتماعی  •

 "و ارزیابی است. شناساییقابلمانند : اعتماد، صداقت، تعهد، مشارکت، تالش مستمر و عدالت  هاییمؤلفهاست که از طریق 

 سیاسی دارند. نظامبهسرمایه اجتماعی در عرف اجتماعی به معنای آبرو و اعتبار حاکمیت و میزان اعتمادی است که مردم  •

در غیاب سرمایه  .نخواهد برد جاییبههم راه اقتصادی کالن  هایبرنامهشود  سرمایه اجتماعی دچار  فرسایش ایجامعهاگر در 

های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، رود و بدون سرمایه اجتماعی، طی کردن راهها از دست میاجتماعی، اثربخشی سایر سرمایه

نیز  در پی منافع شخصی خود  مردم وروبه افول نهاده  ایثارگری وای، روحیه گذشت جامعهدر چنین  .شودناهموار و مشکل می

و ارکان انسانی آن در نبود اعتماد اجتماعی، دچار تزلزل  رسدمیگسست اجتماعی در جامعه به اوج  در چنین شرایطی  و  روندمی

 گیردمیقرار   اجتماعی  بحران و ثباتیبیدر مسیر توجه نشود، نظام اجتماعی   کنندهنگراناگر به این زنگ خطر  .شودمی

 سرمایه اجتماعی نظام  فرسایش  نشانگان 

 هایارزشانقالب، ایاندیشه ورهبری معظم انقالب اسالمی و مبانی فکری  هایهدایت سایه در اگرچهاسالمی  در نظام جمهوری

دشمنان را برای  ترفندهای و هاتوطئه ومردم ایران جهانیان را به تحیر واداشته  مقاومت و ایستادگی و پویا وانقالب همچنان زنده 

در  هاآسیبو  هاضعفاست،اما به دلیل برخی  شدهخنثی یکبهیک انددرآمدهاجرا  به ونظام طراحی  فروپاشی واستحاله 

 هایسالفرسایش سرمایه اجتماعی نظام در  باید راکه علت آن  دارد وجودپیچیده   هایچالش گیریشکل بالقوه  ظرفیتجامعه،

 اخیر دانست. 

 هایوعده به مردم اعتماد کاهش،وجود فساد سیستمی در کشور  تصور و اقتصادی ،گسترش  مفاسد اجتماعی یهابیآس افزایش

  و... یاسالم و انقالبی یهاارزش الگوهابا  نامتجانسی  هایتیسلبرمرجع و محور شدن  یهاگروهتغییر در  ،معنویت ،کاهشدولتمردان

نقطه مقابل  در و نیروهای مدافع نظام بخشی از موجب سرخوردگی  انفعالکه  سرمایه اجتماعی نظام  است این فرسایش  یهانشانهاز 

 .مخالف نظام گردیده است  عوامل وتجری دشمنان 
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 سرمایه اجتماعی نظام  عوامل فرسایش

 کرد  بندیتقسیم توانمی بخش دودر   اجماالًرا  فرسایش  عوامل

 عوامل داخلی 

معطوف گردیده که القا کنند که  کاهش سرمایه اجتماعی نظام   برایندشمنان  تبلیغاتی واگرچه محور اصلی جنگ روانی 

در میان نسل جوان  ویژهبهاست  تا از این طریق قدرت جذب  فرهنگ انقالب را اسالمی انقالب  فرهنگی وناشی از  مبانی فکری 

رواج اشرافی مدعیان دفاع از نظام دانست ؛ ویژهبه مسئوالن وکاهش دهند ،اما ریشه اصلی این فرسایش را باید در عمل مردم 

در حل مسائل  اجرایی هایدستگاهمدیران  ناکارآمدیدر اجرای عدالت اجتماعی،ضعف ،مدیران و مسئولین  برخی از  میاندر گری 

عوامل داخلی این  ازجملهو ... گسترش مفاسد اخالقی و اجتماعی ،خواریرشد و گسترش مفاسد اداری و ویژه ،مردم  مشکالت و

 فرسایش است 

مردم  مشکالت ومسائل آنها در رسیدگی به  و ناکارآمدیسیاسی  هایجریاناز برخی  نامناسبدر عرصه سیاسی نیز عملکرد 

 ،و بر هم زدن وحدت و انسجام ملی کاذب  هایسازی دوقطبیدر کنار  ،قلمداد کرد  توانمیکه دوران اخیر را از مصادیق بارز آن 

در میان مردم و مسئوالن کشور،عمل در  استکبارستیزیو  ستیزیظلمتضعیف روحیه ، درونی نظام هایچالشدامن زدن به 

  88و 78 یهافتنهداخلی نظیر  یهایزیانگو فتنهکشور  یهابرنامه دررونداخالل  ودر ارکان اجرایی نفوذ دشمنان، هایبرنامهراستای 

 داخلی کاهش سرمایه اجتماعی نظام  است  یهانهیو زماز دیگر عوامل 

 عوامل خارجی

 ورهنگی فچه در عرصه تهاجم  ان دشمن هایبرنامهدر تحلیل چرایی فرسایش سرمایه اجتماعی نظام سهم اصلی را باید به 

که ما  کنندمیتأکید  هاآمریکائیاخیر  هایماهسیاسی داد .اینکه در  فشارهای ودر عرصه تحریم اقتصادی چه روانی و  جنگ

   کنندنمیبال که نان برای خوردن نداشته باشند،هدفی را جز فروپاشی درونی  نظام دن آوریممیبه مردم ایران فشار  قدرآن

معنویت زدایی و ترویج ابتذال و  فرهنگی معطوف به تهاجم ودر عرصه جنگ نرم  دشمن هایبرنامهدر این راستا 

از طریق  دینی  هایارزشتغییر باورها و  ،دامن زدن به التهابات فکری و اجتماعی ،اسالمی یهاارزشتقدس زدایی از گری،اباحه

تخریب مسئوالن و مدیران عالی ،گسست بین مردم و مسئوالن،ناکارآمد نمایی نظام سیاسی، جمعی و مجازی هایرسانه

اقتصادی  کنندهفلج هایتحریمصراحت نیز دارند؛  آن برامنیتی که  و... است. اما در عرصه اقتصادی و پذیریوالیتتضعیف ،نظام

سازی اقتصاد ناکارآمد  بیکاری، گسترش فقر و و، افزایش مشکالت اقتصادی مردم ی کشور درآمدها به صفر رسانیدن با 

و...  کشوردر  طبقاتی  و فاصله اقتصادیدامن زدن به شکاف ، یاواسطه یو کاالهاایران به مواد اولیه  یابیاز دستجلوگیری ،کشور

 .است

 نظام یهاتیو ظرفمقوم ها 

 ایستادگی واستقامت  دشمنان ،  هایتوطئه و  تحریم وو پیامدهای فشارها  آثار و داخلی  هایضعف ومشکالت   در نقطه مقابل 

 ودشمنان بیرونی   هایفتنه و هاتوطئه،که سبب گردیده استدر کشور های فراوان مادی و معنوی ظرفیتوجود  مردم و  زدنیمثال

 جهانیان را به تحیر واداشته است . هاتحریم ومردم ایران در برابر این فشارها  آوریتابکه  ایگونهبه شدهخنثیداخلی آنها  عوامل

باورهای دینی مذهبی و  وایمان  ،نیروهای انقالبی و مدافع نظام میدانی ورهبری معظم انقالب  اسالمی،حضور فعال  هایهدایت

مقابله با بیماری  ایو زلزله  نظیر مقابله با سیل، ازیموردن یهادرصحنهبرای حضور مردم  وجود روحیه  فداکارانه،انقالبی مردم ایران
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 ،ملی نفساعتمادبه ی خوداتکایی،تفکر و روحیه،اعتقاد و ایمان مردم به جهاد در میدان مبارزه و مقاومت در مقابل استکبار ،کرونا

روحانیت و  ،مذهبی هیئاتو  مساجد رینظیبوجود شبکه  ، و وجود روحیه و زمینه آن در نسل جوان قدر مدیریت جهادیتجربه گران

 یریگبهرهمناسب نیروهای انقالبی و وفادار نظام با  یزیربرنامهمقوم های سرمایه اجتماعی نظام است که باید با  ازجملهعلما و مراجع 

 و رفع  اقتصادی رشد تسهیل برای صنعتی هایزیرساخت وجودو  معدنی غنی و منابع  انرژی عظیم منابع جملهمناز ذخایر غنی کشور 

 مردم بکار گیری شود. یشتیو معمشکالت اقتصادی 

های از خواست نیدپوشچشمتدبیر و هوشیاری، احساس مسئولیت و تعهد، ، ، ی الهیوعده به امید توکل ونکته مهم در این زمینه اما 

که نیروهای  اساسی است   یهامؤلفهبه ظرفیت وتوان ملی از  و اعتماد  وظیفه به بها در برابر کسب رضای خدا و عملحقیر و کم

 برای عبور از این دوران تجهیز کنند . باید خود را  انقالب

ی من امید توصیه که : اندشده ادآوریو براین امر تأکید  یروشنبه( در بیانیه گام دوم انقالب  یالعالمدظله) یاخامنهامام  حضرت 

برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و  توانینم، هیچ گامی هاقفلی بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسیِ همهو نگاه خوش

رس ام، امّا خود و همه را از نومیدی بیجا و تدوری جسته همواره از امید کاذب و فریبنده جانبنیاعینی است.  یهاتیواقعمتّکی به 

مردم و حتّی  یساز وسیمأهای آن، برنامه نیترفعالای دشمن و ... سیاست تبلیغی و رسانهدارمیم بر حذرام و داشته بر حذرکاذب نیز 

های ، پنهان کردن جلوههاتیواقعنشان دادن  های مغرضانه، وارونهمسئوالن و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل

ی صوتی و ی همیشگی هزاران رسانهبزرگ، برنامه محسناتامیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار 

 ها درکه با استفاده از آزادی اندمشاهدهقابلهای آنان در داخل کشور نیز تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنباله

ی تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به گام در شکستن این محاصره. شما جوانان باید پیشکنندیمخدمت دشمن حرکت 

 ۱۱/۱397/ 22.ترین جهاد شما استایآینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه

 

 


