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تاريخ پذيرش1399/12./20:

چکيده
با ابالغ سند الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،افق  50ساله جمهوری اسالمیایران ترسیی شیدب بنیابرای ،
تمامیدستگاههای اجرایی و علمیکشور باید درجهت تحقق اهدافای سند تالش کنندب درای راستا ،یکیی
از نهادهای مه  ،بسیج است که برای تحقق اهداف سندالگو درحوزه اقتصاد ،دارای نقش قابل توجهی استب
رهبر انقالب اسالمیفرموده اند :در میدان اقتصادي هم تا آنجايي کهه مهيتوانیهد ،شماببیهیجیانب بايهد
پیشقدم باشید ()1372/05/08ب بنابرای  ،درای مقاله با روش پیووهش اسینادی از ررییق تحلییل تبیینیی -
توصیفی از بیانات مقام معظ رهبری ،به بررسی رویکرد اقتصیادی بسییج در سیند الگیوی اسیالمیایرانیی
پیشرفت با توجه به شاخصهای انقالبیگری پرداخته شده استب بیا توجیه بیهاینکیه تمیدنسیازی نیوی
اسالمی دارای دو بخش ابزاری و حقیقی است ،اقتصاد در بخش ابزاری دارای اهمیت فراوانی استب درایی
مقاله  18تدبیر اقتصادی که مرتبط با نقشآفرینی بسیج میتواند باشد؛ استخراج شیده اسیت و بسییج بیرای
نقشآفرینی درای حوزه باید دو کار انجام دهد :یکی مطالبهگری و دیگریاینکه دستگاههیای مسیلور را در
جهتدهی و هدفگذاری یاری رساند و در بخشهای تخصصی خود از رریق اقشار ،مدرهیای اجراییی –
عملیاتی مبتنی بر رویکرد اسالمی -بومیارائه کندب
کليد واژهها :اقتصاد ،بییج ،الگوي اسالميايراني پیشرفت ،شاخصهاي انقالبيگري

 1ب کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)  ،رایانامهsajjadshahsavary@yahoo.com :

مقدمه
پس از گذران دوران سلطه راغوت بر پهنای کشیوراییران اسیالمی ،در بهمی  1357بیا
هدایت و رهبری داهیانه و قدسی حضرت امامخمینی(ره) ،اتفاقی بزرگ درایی کشیور رقی
خورد که بهواسطه آن موجی جدید در کشور ایجاد کرد و دشیمنان از تیرآ آن شیروع بیه
برنامهریزی برای نابودی آن کردندب انقالب اسالمی ایران آمد تا بساط سیلطه ننیدی سیاله
راغوت را از خاک ای کشور برنیندب نظام برآمیده از انقیالب اسیالمی ،ریشیه در والییت
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(ع)

مطلقه فقیه داشت که متکی به یداهلل و با هدایت و نظارت امام معصوم

حرکت خویش را

سامان بخشیدب ولی فقیه به نیابت از امام معصیوم (ع) ،سیکاندار ایی حرکیت پرخیروش و
مواج شد تا بتواند با ری کردن مراحل مختلف در زمان و مکانها همراه با سختیهیا ،ایی
انقالب را به دست صاحب اصیلی آن برسیاندب والییت فقییه رکی اصیلی نظیام جمهیوری
اسالمیاست و در زمان غیبت مطابق اصل پنج قانون اساسی (اصل پینج  :در زمیان غییب
حضرت ولی عصر «عجل اهلل تعالی فرجه» در جمهوری اسالمیایران والیت امیر و امامیت
امت بر عهده فقیه عادر و با تقوی ،آگاه به زمان ،شجاع ،مدیر و مدبر است کیه ربیق اصیل
یکصد و هفت عهده دار آن میگردد) ،والیت امر و امامت امت را برعهده داردب درای نظام،
ولی فقیه در صدر امور برنامهها قرار داردب ربق اصل  110قانون اساسیی کیه بیه و یایف و
اختیارات رهبر پرداخته است 11 ،مورد ذکر شده است که از جمله آن :تعیی سیاستهیای
کلی نظام جمهوری اسالمیایران پیس از مشیورت بیا مجمی تشیخیص مصیلحت نظیام و
نظارت بر حس اجرای سیاستهای کلی نظام استب
ایشان در مواق و زمانهای مختلف بر اسیاآ اولوییتهیای نظیام جمهیوری اسیالمی،
سیاستهای کلی را در بخشهای مختلف تعیی و جهت اجرا ابالغ کردهانیدب بیا توجیه بیه
مبانی و اصور دینی که در مت قانون اساسی نیز لحاظ شده است ،در زمان غیبیت حضیرت
حجت،ایشان نائب بر حق امام معصوم میباشند و فارغ ازاینکه ابالغهایایشان جنبه قیانونی
پیدا می کند ،برای هر فرد شیعه پیرو مکتب و دوستدار نظام،ای ابالغها جنبیه تکلییف پییدا
کرده و باید در جهت عملی کردن آن ،اقداماتی در حد توان انجیام دهیدب بنیابرای  ،بسییج
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بهعنوان نهاد انقالبی و مردمیکه زاییده تفکر ناب انقالب اسالمیاست ،در قبار سخنان مقام

معظ رهبری مسلولیت داردب مقام معظ رهبری ضم اشاره دقیق بهای موضوع ،مسیلولیت
بسیج را در مرتبههای بسیار باال متجس می کند؛ یعنی بسیج نه تنها در قبار خود و خیانواده
و کشور ،بلکه نسبت به جهان دارای مسلولیت استب ایشیان در همیی زمینیه مییفرماینید:
«پایهى ای تفکّر (تفکر بسیجی) ،اعتقاد به مسلولیّت انسان است؛ مسیلولیّت انسیانب انسیان
موجودى است مسلورب نقطهى مقابلای فکر ،حالت احساآ بی مسیلولیّت « ،ولیش کی »،
«برو خوش باش»« ،به خودت بپرداز» استب پایهى فکرى بسیجای مسلولیّت اله است کیه
خانوادهى خود و نزدیکان خود  -کهای هست  -بلکه مسلولیّت در قبار حیواد

زنیدگ ؛

در قبار سرنوشت جهان ،سرنوشت کشور و سرنوشت جامعیهببب پاییهى اصیل بسییج،ایی
احساآ مسلولیّت استبای تفکّر مسلولیّت انسان ،جزو بیّنات اسالم

اسیتب» (بیانیات در دییدار

اعضاى مجم عال بسیج مستضعفی )1393/09/06،

بنابرای  ،بسیج نسبت به ابالغهای مقام معظ رهبری مسلولیت دارد؛ بیاوجوداینکیهایی
مسلولیت جنبه قانونی پیدا میکند ،بسیج در ذات خودای تکلیف را بهعنوان یک مسیلولیت
شرعی و لبیکگوی به منویات امام امت باید محقق کندب یکی از مه تیری اسیناد باالدسیتی
که توسط ایشان ابالغ شده است ،الگوی اسالمیایرانی پیشرفت استب
ای الگو ،معرف سیر کلی تحوالت مطلوبایران در عرصه فکر ،عل  ،معنویت و زندگی
بهسوی تمدن نوی اسالمیایرانی در نی قرن آینده اسیتبایی الگیو بیا مشیارکت گسیترده

مقاله پووهشی :تبیی رویکرد اقتصادی بسیج در سند الگوی اسالمیایرانی پیشرفت

حاال عرض می کن مبان دین مستحکم داردب نه فقط مسلولیّت در برابر خیود و در برابیر

متفکران و صاحبنظرانایرانی و بر اساآ جهانبینی و اصور اسالمی و ارزشهای انقیالب
اسالمی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمیو میرا

فرهنگی ایران ،بر ربق روشهای

علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آیندهپووهانیه تحیوالت جهیانی رراحیی
شده و شامل :مبانی ،آرمانها ،رسیالت ،افیق و تیدابیر اسیت

(سیند ابالغیی الگیوی اسیالمیایرانیی

پیشیرفت)1397/07/22،ب درای الگو اشاره شده است که در سار 1444ایران از نظیر سیطک کلیی
پیشرفت و عدالت ،در شمار نهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته میشودب
در مت ابالغ ای سند توسط رهبیری ،مجمی تشیخیص مصیلحت نظیام ،مجلیس ،دولیت،
شورای عالی امنیت ملی ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،شواری عالی فضای مجازی ،مرکیز
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الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،دانشگاهها و حوزهها و صدا و سیما با صراحت اشاره شیده
است که باید بهایفای نقش خیود بپردازنیدب حیار سیوار ایی اسیت کیه بسییج دارای نیه
مسلولیتی درای زمینه است و نگونه باید بهایفای نقش خود بپردازد؟ از نظر نویسینده ایی
مت  ،همی که مقام معظ رهبری درایفای نقش برای عملییاتی کیردن سیند الگیو ،اسیمیاز
بسیج به میان نیاورده است ،گویایای است که بهصورت پیشفرض و با توجه بیه تکلییف
ذاتی بسیج در قبار نظام و انقالب اسالمی ،بسیج باید بهصیورت آتیش بیه اخییار و کیامال
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جهادی وارد عرصه عملیاتی کردنای سند شود؛ بدی معناکیه بسییج بیا توجیه بیه روحییه
والیت مداری خود اصال نباید منتظر بنشییند تیا میورد خطیاب و اشیاره قیرار گییرد و بعید
عملیات را شروع کند؛ بلکیه بایید قبیل از آن ،صیحنه عمیل را تشیخیص و تعییی کنید و
بالفاصله وارد مرحله عملیاتی شودب

1

حار با توجه به شرایط کنونی جهان و شرایطاییران در بعید داخلیی ،اقتصیاد و شیرایط
اقتصادی در اولویت همه محورها و برنامهها قرار داردب در بعد خارجی با توجه به اتفاقاتی
که در نند سار گذشته رق خورده است،ایران با تحری های اقتصیادی مواجیه اسیت و در
داخل نیز به سبب عوامل مختلف در حوزه اقتصادی دنار مشکل و نالش هستی ب بنابرای ،
شرایط و اتفاقات جهان بهگونهای رق خورده است که ای شرایط ،نظام جمهوری اسیالمی
ایران را مجبور به اتخاذ سیاستها و راهبردهای جدیدی در حوزههای مختلف کرده اسیتب
یکی از مه تری حوزهها ،اقتصاد است که حضرت امامخامنهای (دام لیهالعیالی) بارهیا در
مکانها و زمانهای مختلف به آن اشاره و تاکید کردهاند کیه مسیلله اور کشیور ،اقتصیاد و
مشکالت اقتصادی اسیتب «امیروز مسیلله ی اوّر کشیور ،مسیائل اقتصیادی و مشیکالت و
گرههای اقتصادی است که اینها بایستی حل بشود »

(بیانات در دیدار رئییسجمهیور و اعضیای هیی ت

دولت)1395/6/3 ،ب ایشان اشاره میکنند که درای زمان ،کشور با جنگ اقتصادی مواجه اسیت:
« بببجنگ واقعی جنگ اقتصادی است ،جنگ واقعیی تحیری اسیت ،جنیگ واقعیی گیرفت
عرصه های کار و فعالیت و فناوری در داخل کشور استب »
134

(بیانیات در دییدار میردم آذربایجیان بیه

1ب توضیک بیشتر ای مطلب در ای مجار نمی گنجدب ربک به بیانات مقیام معظی رهبیری در خصیوح مبحیت والییت
مداری

مناسیبت سیالگرد قیییام  29بهمی

 )1395/11/27 ،بنیابرای درایی برهیه از زمییان ،عملکیرد اقتصییادی

بخشهای مختلف از جمله بسیج دارای اهمیت فراوانی میباشدب
مقییام معظی رهبییری در مقطی دیگییری ،در بیانییات گوهربییار خییود ،از شییاخصهییای
انقالبیگری نام برده استب پنج شاخص عمده راایشان اشاره کردهاندب هر مجموعهای قاعدتا
اگر بخواهد انقالبی عمل نماید،ای شاخص ها را باید مد نظر خود قیرار دهیدب بسییج نییز
بهعنوان یک نهاد انقالبی که از بط جامعه و میردم مییباشید ،الزم و ضیروری اسیت کیه
پس بنابرای  ،سوار اصلی ای است که رویکرد اقتصادی بسیج درای شرایط با توجه به
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که افق حرکت اقتصادی در  50سار آینده را تبیی کرده است
و در نارنوب شاخصهای انقالبیگری ،نگونه باید باشد؟
پيشينه تحقيق
قاضی میرسعید و تاج آبادی ( )1395در مقالهای باعنوان« :مفهوم توسیعه و پیشیرفت در
اندیشه مقام معظ رهبری (مد لهالعالی)» ،به تبیی مفهوم توسعه و پیشرفت با رویکیرد کیفیی و
با استفاده از روش شبکه مضامی از روشهای تحلیل مضمون ،سه مضمون قدرت درونیزا،
اقتصاد دانشی عدالت محور و اسالمیبودن پیشرفت را بهعنوان مضامی فراگییر پیشیرفت و
نتایج پووهش ارائه کرده استب شتابدرا و زمانی علیی آبیادی ( )1394در مقالیهای بیاعنوان:

مقاله پووهشی :تبیی رویکرد اقتصادی بسیج در سند الگوی اسالمیایرانی پیشرفت

اقدمات خود را مبتنی برای شاخصها ،عملیاتی کندب

«الگوی راهبردی اسالمیایرانی پیشرفت در منطق امامخامنهای (مد لهالعیالی) مبتنی بیر رویکیرد
تحلیل دوسطحی اندماجی» ،با روش تحلیلی توصیفی و بهرهگییری از روش دلفیی ،پیس از
ارائه سنجههای الگو از منظر رهبری ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از لحاظ سختافیزاری
و نرمافزاری مورد بررسی قرار گرفته استب زریباف ( )1392در مقالهای بیاعنوان مبانی ،سیر
تدوی  ،مدر مفهومی و الزامات تدوی الگییوی اسییالمیایرانییی پیشییرفت ،بییه بیییان مفهییوم
پیشرفت و عدالت والییی و ابعیاد میرتبط بیه آن پرداختیه اسیتب شیریف زاده ( )1392در
مقالیییییهای بیییییاعنوان« :جایگاه تاریﺦ اقتصادی -اجتماعی در روششناسی تدوی الگوی
اسالمی -ایرانی پیشرفت» ،بیان می دارد که بدون مراجعه به تاریﺦ اقتصادی اجتمیاعی بشیر،
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تدوی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت دارایایراد خواهد بودب تدوی الگوی پیشرفت نیازمنید
تحور در روش شناسی مطالعات اقتصادی ،استفاده بیشتر از روش تیاریخی و بیه کیارگیری
رویکرد نهادی به تاریﺦ تمدنایرانی اسالمیاستب صادقی شیاهدانی و محسینی ( )1392در
مقالهای بیاعنوان« :بایسته های نظام مالی اسالمی در الگوی اسیالمی -ایرانی پیشرفت» ،بیه
بررسییییی جایگاه نظام مالی اسالمی در الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت پرداختییییه استب
بنییییییابرای در ای مقاله ،لزوم عطف توجه به نقش و جایگاه نظام مالی اسالمی در الگوی
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پیشرفت جمهوری اسالمی ایران از مسیر تبیی اصور ،هنجارها ،اهداف و مشخصه های
کارکردی حاک بر نظام مالی اسالمی تبیی می شودب سنچولی ( )1392در مقالیهای بیاعنوان:
«تبیی ماهیت الگوی اسیالمی ایرانیی پیشیرفت» ،بیه بازشناسیی مفهیوم و ماهییت الگیوی
اسالمیایرانی پیشرفت میپردازد؛ سپس مفاهیمی نون عرصههای پیشرفت ،مفهیوم توسیعه
اسالمی ،نقاط افتراق و اشتراک پیشرفت و توسعه و اهمیت دستیابی به الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت ،الزامات ،شاخصها و راهبردهای دستیابی به آن مورد بررسی قیرار گرفتیه اسیتب
نوروزی فیروز ( )1391در مقالهای باعنوان« :نقش انقالب اسالمیو الگیوی اسیالمیایرانیی
پیشرفت درایجاد تمدن اسالمی–ایرانی» ،با استفاده از سطک تحلیل تمدن بیه نقیش انقیالب
اسالمی و همچنی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت در تمیدنسیازی در گسیتره تمیدنیاییران
اسالمیپرداخته استب برای اثباتای امر ،رفیتهای انقالب اسالمی بیرای تمیدنسیازی و
سازه مند شدن آن با الگو تبیی شده استب همچنی به الگوهای موجود در کشورهای ترکیه،
مالزی و الگوهای توسعه اسالمی اشاراتی شیده اسیتب عبیدالملکی ( )1391در مقالیهای بیا
عنییوان« :الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت منطقهای (مقدمهای بر مفهوم ،فرآیند و نارنوب
برنامهریزی)» به بیان اهمییت ابعیاد فضیایی پیشیرفت و عیدالت و ویوگییهیا و افزارهیای
جغرافیایی کشور میپردازدب مقاله در تالش برای پاسخگویی به دو سوار که نخست جایگاه
مفهوم پیشرفت منطقهای در مبانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و سیپس اصیور و فرآینید
برنامهریزی در الگوی منطقهای اسیالمیایرانیی پیشیرفت اسیتب کلهیر ( )1390در مقالیهای
باعنوان« :نقشآفرینی بسیج در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت» ،نقش بسیج را بهعنوان یک
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نهاد اجتماعی در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت بررسی کرده استب اشاراتی بیه مولفیههیای

شکل دهنده الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،بسیج ،الزامات و اقتضائات ورود بسیج به الگیو
و نقشآفرینی آن کرده استب
نقی پورفر و جعفرپور ( )1390در اثری باعنوان« :مولفیههیای میوثر بیر تیدوی الگیوی
اسالمیایرانی پیشرفت در حوزه مطالعات سازمانی» ،بیه بررسییایی مولفیههیا کیه شیامل
بازتعریف مفاهی سازمانی ،تبیی اصور مدیریت اسالمی در سازمان ،مدیرت فرهنگ کیارو
سازمان است ،پرداخته استب ابطحی و آرزمجو ( )1390در اثری باعنوان« :الگوی اسیالمی-
ایرانی پیشرفت و اهمیت توجه به حوزۀ زندگی فردی درای الگو ،با بیهکیارگیری رویکیرد
نارنوب منطقی ،مسیر دستیابی به اهداف مورد نظر در حوزۀ زنیدگی فیردی ،مشیخص و
شیوهای اجرایی برای پیادهسازی الگو پیشنهاد شده استب در نهاییت ،شیاخصهیایی بیرای
اندازهگیری میزان دستیابی به اهداف تعییی شیده را ارائیه کیرده اسیتب بانشیی ( )1390در
مقالهای باعنوان« :نگاهی به جایگاه و نقش رهبیری سیازمانی اسیالمیدر الگیوی اسیالمی-
ایرانی پیشرفت» ،با روش مطالعة اسنادی و کتابخانیهای ،ضیم اشیاره بیه جایگیاه الگیوی
پیشرفت در دو وضعیت فعلی و آتی ،به برخی از ابعاد ،مولفههیا و شیاخصهیای مطلیوب
رهبری سازمانی اسالمی و همچنی به جایگاه ای ابعاد در الگوی میذکور و نقیش رهبیری
سازمانی اسالمی در تحقق اثربخشی سازمانی پرداخته شده استب اسیماعیل زاده ( )1389در
اثری باعنوان« :بررسی مبانی و مفهوم توسعه از دید امامخمینی(ره) بیه منظیور تبییی الگیوی

مقاله پووهشی :تبیی رویکرد اقتصادی بسیج در سند الگوی اسالمیایرانی پیشرفت

ایرانی پیشرفت در عرصة زندگی فردی» ،به بیان اهمیت و تبییی مفهیوم الگیوی اسیالمی-

اسالمیایرانی پیشرفت»  ،به بررسی توسعه ،ارکان و ابعاد آن از دیدگاه امامخمینی(ره) به شیوه
مطالعه اسنادی پرداخته و در قالب توسعه سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی تبیی کیرده اسیتب
حصیرنی و نیاونید ( )1389در اثیری بیاعنوان« :تحلیل الگوی پیشرفت ایرانی  -اسالمی از
منظر مقام معظ رهبری (رویکرد برنامه ریزی راهبردی در دهه نهارم انقیالب)» ،بیه تببیی
نقد الگوی تجویزی توسعه غرب برای جوام جهان سیوم و لیزوم تحیور در دهیه نهیارم
انقالب بر اساآ الگوی اسالمیایرانی پیشرفت پرداختیه اسیتب خیدامی (بیتیا) در مقالیهای
باعنوان« :الگوی اسالمیایرانی پیشرفت از منظر مقیام معظی رهبیری» ،بیه توضییک مفهیوم
پیشرفت و سپس الگوی پیشرفت را در بیانات مقام معظ رهبری از ابعاد مختلف بررسیی و

137

در نهایت آسیب شناسی کرده استب کلهر ( )1387در مقالهای بیاعنوان« :بسیج و سیر تحور
در انقالب اسالمی ،نوآوری و شکوفایی» ،بیییان میییدارد کییه بسیییج بییهعنییوان یییک پدیییده
اجتماعی ،از انقالب اسالمی ریشه گرفته و ای پدیده بیهعنیوان ییک سیرمایه اجتمیاعی در
بستر سیر تحولی انقالب اسالمیو به بررسی نقش دو عنصر تحور زا و وارد کردن نوآوری
در آن پرداخته استب کا می (بیتا) در مقالهای باعنوان« :نظیری کوتیاه بیر تعرییف بسییج و
جایگاه آن در جمهوری اسالمیایران» ،به تعریف بسیج با نگاه به بعد سیازمانی آن پرداختیه
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار پنج  ،شماره  ،17بهار 1400

استب صادقی و قابل زاده ( )1383در مقالهای باعنوان« :تحلیل تطبیقی شاخصهیای بسییج
اقتصادی در جنگ» ،مقایسه ایران با سایر کشورها ،به بررسیی نحیوه اداره کشیور در زمیان
جنگ میپردازدب اینکه نگونه از ابزارهیا و سیاسیتهیای اقتصیادی اسیتفاده کیرد و منیاب
اقتصادی کشور را در خدمت به جنگ بسیج کردب
وجه تمایز ای مقاله با سایر مقالهها در پرداخت به بسییج از ییک نگیاه جدیید (ایفیای
نقیش خیود در نییارنوب مسیلولیت شییرعی و ماهییت ذاتییی و والئیی خییود علیی رغی
مسییلولیتهییای قییانونی) و ارتبییاط شییان اقتصییادی آن بییرای جانمییایی در سییند الگییوی
اسالمیایرانی پیشرفت مبتنی بر رویکرد شاخصهای انقالبیگری اسیتب بیدی معناکیه اوال
در سایر مقاالت به موضوع رویکرد اقتصادی و ایفای نقش بسیج در الگوی اسیالمیایرانیی
پیشرفت باای نگاه پرداخته نشده است ،سایر آثار بیشتر بیه جنبیههیای توسیعه و پیشیرفت
پرداختهاند؛ ثانیا ای نگاه با رویکرد شاخصهای انقالبیگری انطباق داده شده استب
سواالت و فرضيههای تحقيق
سوال اصلي :رویکرد اقتصیادی بسییج در الگیوی اسیالمیایرانیی پیشیرفت نیسیت و
نگونه باید بهایفای نقش خود بپردازد؟
سوال فرعي:
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ارتباط جایگاه اقتصیادی بسییج در الگیوی اسیالمیایرانیی پیشیرفت بیا شیاخصهیای
انقالبیگری نگونه است؟

فرضیهها:
1ب بسیج میتواند در تدابیر  56گانه سند الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،در  18بند آن
نقش خود را در حوزه اقتصادی از رریق اقشار خود ایفا کندب ای ایفیای نقیش بیه
دو صورت مطالبه گری و ارائه مدرهیای اجراییی – عملییاتی مبتنیی بیر رویکیرد
اسالمی– بومی صورت میپذیردب
 .2شاخص های انقالبیگری از لحاظ مبانی و آرمانها با سند الگیوی اسیالمیایرانیی
شاخصهای انقالبیگری ،بسیج برای ورود جدی به عرصیه اقتصیاد بایید در پیی
تقویت ای شاخصها باشدب
چارچوب نظری تحقيق
بییج و عرصه اقتصاد
بسیج در منظومه فکری مقام معظ رهبری از اهمیت و جایگاه ویوهای برخوردار اسیتب
ایشان رمز پایداری و ماندگاری و عزت ملی را در گرو بسیج میداند و اشیاره مییکننید تیا
زمانی که بسیج باشد ،نظام و جمهوری اسالمی از جانب دشم تهدید نخواهد شید؛ بسییج
رمز پایداری و ماندگاری و عزت ملی اسیتبببتا بسییج هسیت ،نظیام اسیالمیو جمهیوری
اسالمیاز سیوی دشیمنان تهدیید نخواهید شید

(بیانیات در دییدار جمی کرییری از بسییجیان کشیور ،
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پیشییرفت ،انطبییاق دارد و بییه یییک معنییا الزم و ملییزوم یکییدیگر هسییتندب ربییق

)1388/09/04ب حارای سوار مطرح است که بسیج به نه معناست؟
افراد بر ربق ذوق و سلیقه خود تعاریف مختلفی از بسیج ارائیه نمیوده انیدب معمیوال در
تعاریف بیشتر به ویوگیها ،صفات و فضائلی اشاره میشود که حماسیهسیازان بسییجی در
رور دوران دفاع مقدآ با برخورداری از آنهیا خیود را بیه عیال معرفیی کیردهانید :ایریار،
اخالح ،جهاد ،شجاعت وببب از جمله ای مفاهی هستند

(کا

می ،بیتا)58 :ب

1

بطور کلی شاهد دو نوع ررز تلقی از بسیج هستی :

1ب برای مطالعه بیشتر ربک به کا می (بیتا) ،نظیری کوتیاه بیر تعرییف بسییج و جایگیاه آن در جبابا ،فصیلنامه مطالعیات
راهبردی بسیج ،ح59-58
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الف .عدهای از صاحبنظران ،بسیج را یک تفکر و یک فرهنگ میداننید؛ فرهنگیی کیه
حاوی آداب ،رسوم ،سنتهای خاح و در عی حار و در عصر حاضر منحصربهفرد است،
که منش و مبنای تفکر ،اعتقادات و ارزشهای ناب اسالمیاست؛ باای تعریف هر فیردی از
آحاد جامعه که از فرهنگ و تفکر مورد بحت برخوردار باشد ،میتواند یک بسیجی قلمیداد
شودب
ب .دیگرانی ه هستند که بسیج را یک ارگیان و سیازمان نظیامی (و ییا شیبه نظیامی)
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار پنج  ،شماره  ،17بهار 1400

میدانند و حاضر نیستند در سایر زمینهها نقشی برای آن قائل باشندب ایی گیروه اگرنیه بیه
بُعد نطامیگری بسیج معتقدند ،ولی نوع تفکر و فرهنیگ بسییجی را نفیی نمییکننید و بیر
مبنایای تفکر ،گروهی از افراد جامعه که به فعالیتهای نظامی عالقمند و از مبیانی فکیری
مورد نظر بسیج نیز برخوردار باشند ،میتوان بدانها بسیجی ارالق کردب
پس بسیج را میتوان اینگونه تعریف کرد:
بسیج سازمانی است مبتنی بر تفکر بسیجی1که از رریق جیذب ،آمیوزش و سیازماندهی
آحاد مردم ،موجبات حضور مقتدرانه آنان را در صحنههای انقیالب فیراه آورده و تحیت
فرمان ولی فقیه ،ماموریتهای محوله را اجرا میکندب
بر اساآ تفکر بسیجی ،بسیج مانند سایر ارگانها و سازمانهیا ،منتظیر ابیالغ فرمیان و
دستور نمیماند؛ بلکه بر اساآ شاخصها و شناخت از شرایط وارد عرصیههیا مییشیود و
بهصورت جهادی عمل میکندب یکی از مه تری عرصهها در شرایط فعلیی ،عرصیه اقتصیاد
استب مقام معظ رهبری بارها و بارها در شرایط و زمانهای مختلیف بیهایی مسیلله مهی
اشاره کردهاند« :امروز عرصهی اقتصیاد ،بیهخیارر سیاسیتهیای خصیمانهی آمریکیا ،ییک
عرصهی کارزار است؛ یک عرصهی جنگ است؛ جنگیی از نیوع خیاح؛ درایی عرصیهی
کارزار ،هر کسی بتواند به نف کشور تالش کند ،جهاد کرده است»

(بیانات در حرم مطهیر رضیوی،

)1394/01/01ب
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1ب برای مطالعه بیشتر در خصوح تفکر بسیجی ربک به بیانات مقام معظ رهبریkhamenei.ir

ربق فرمایش مقام معظ رهبری هر کس در عرصه اقتصاد ،به کشور کمک کنید ،جهیاد
کرده استب «امروز هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند ،یک حرکت جهیادی انجیام
داده استبای جهاد است» (بیانات در حرم مطهر رضوی )1394/01/01 ،ب
بنابرای  ،همانرورکه بسیج در دهه  60در جنگ تحمیلی برای اسیتقرار و تربییت نظیام،
بهصورت جهادی در میدان عمل وارد شد و برای لبیک به ولی فقیه زمان ،مخلصانه ایسیتاد
و جهاد کرد ،در ای برهه از زمان نیز ،ولی فقیه زمان ،اعالن جنگ اقتصیادی کیرده اسیت و
باشدب درای شرایط دشم در پی ویران کردن پایههای اقتصاد کشور اسیت تیا بیه اهیداف
خود برسدب مقام معظ رهبری میفرمایند« :اولویّت امیروز ملّیتاییران ،مسیللهی اقتصیادی
است و توجّه کنید که اولویّت دشم ه مسللهی اقتصیادی اسیت؛ یعنیی امیروز دشیمنان
جمهوری اسالمی برای اینکه بتوانند اهداف خودشان را در مورد ایران و ایرانی و جمهوری
اسالمی محقّق کنند ،دنبار راهکارهای اقتصادی و یا به تعبییر درسیتتیر ،دنبیار ضیربهزدن
اقتصادی به ملّت ایرانندب هدف دشم ای است که بتواند با فشار اقتصیادی ،ملّیتاییران را
نسبت به نظام اسالمی و جمهوری اسالمی دلسرد و دلزده کنید و بیی ملّیتاییران و نظیام
اسالمی فاصله بیندازد و هدفهای خودش را از ای راه دنبار کند»

(بیانیات در اجتمیاع زائیران و

مجاوران حرم مطهر رضوی)1396/01/01،ب

پس بنابرای با توجه به مطالب باال ،اقتصاد باید برای بسیج دارای اولوییت باشیدب مقیام

مقاله پووهشی :تبیی رویکرد اقتصادی بسیج در سند الگوی اسالمیایرانی پیشرفت

بسیج باید لبیک گوی آن باشدب اولویت اور کشور در شرایط جنگ اقتصادی ،بایید اقتصیاد

معظ رهبری به صراحت از بسیجیان خواستهاند که در اقتصاد پیشقیدم باشیند« :در مییدان
اقتصادی ه تا آنجایی که میتوانید ،شما [بسیجیان] باید پیشقدم باشید»

(بیانات در جمی بیزرگ

بسیجیان تبریز)1372/05/08 ،ب درای مقاله در پی اثبات اینکه آیا اقتصاد برای بسیج دارای اولویت
هست یا خیر؟ نیستی  ،بلکه پیشفرض ای است که بسیج قطعیا درایی زمینیه لبییکگیوی
رهبری بوده و هست؛ لک درای مقاله میخواهی رویکرد اقتصادی بسیج را پیس از ابیالغ
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،ترسی کنی ب
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بییج ،شاخصهاي انقالبيگري و تمدن نوين اسالمي
بهخوبی میتوان بسیج را به عنوان سرمایة اجتماعی اسالم در انقالب اسالمی تصویر و
تحلیل کردب به لحاظ نظری بسیج دارای ویوگیهای کارکردی یک سیرمایه اجتمیاعی1اسیت
که میتواند در زمینه معرفتی و کارکردی هندسهی حرکت انقالب اسالمی در هیر مقطعیی،
کارکردهای ویوه خویش را دارا باشد و همواره میتواند نقیش و کارکردهیای جدییدی را
تعریف و عرضه کندب بسیج بهعنوان سرمایه اجتماعی انقالب اسالمی ،در نخستی مرحله از
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار پنج  ،شماره  ،17بهار 1400

انقالب بهصورت حرکتی مردمی توانست با حضور همگیانی خیود انقیالب را بیه حرکیت
درآورده و در سری تری مدت زمان قابل تصور ،آن را محقق کندب در عرصه تشیکیل نظیام
اسالمی نیز بسیج توانست با حضور در جنیگ تحمیلیی ،در اسیتقرار و تربییت نظیام نقیش
بهسزایی ایفیا کنید؛ امیا در مرحلة دولت اسالمی (که دولت شکل گرفته در پی ادارۀ جامعه
اسالمی و تالش برای شکل دادن یک کشور اسالمیاست) ،به تحیولی نشمگیر نیاز است
تا بتوان بسیج را در ای مرحله با م مورییییتهیییای نوی به عنوان یک سرمایة اجتماعی در
اختیار گرفت و از نقش و کارکردهای آن برای تشکیل کشور اسالمی و سپس مییدرسییازی
کشور برای دنیا ،بهرهبرداری کرد (کلهر)56 :1387 ،ب

1ب سرمایه اجتماعی را به نحوی به ارتبارات میان و درون شبکههای اجتماعی و در سطوح اقتصادی ،رفتارهای
سازمانی ،علوم سیاسی ،بهداشت عمومی و جامعه شناسی تعریف کردهاند؛ به عبارت دیگر ای مفهوم بر نوعی سرمایة
بهدستآمده از میان ه افزایی شبکههای اجتماعی حاصل از تعامل میان شییییبکههای اجتماعی و اقشار و اصناف جامعه
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داللت دارد که میتوان آن را در سطوح اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی به کارگرفتب برای مطالعه بیشتر ربک به
کلهر ( ،)1387بسیج و سیر تحور در انقالب اسالمی ،نوآوری و شکوفایی ،ح55-53

شاخص هاي انقالبي گري ،منب  :مولف

مقاله پووهشی :تبیی رویکرد اقتصادی بسیج در سند الگوی اسالمیایرانی پیشرفت

شکل  :1هندسه جانمايي بییج در مراحل شکل گیري به سمت تمدن نوين اسالمي مبتني بر رويکرد

در حار حاضر ،در مراحل پنج گانه رسیدن به تمدن نوی اسالمی ،در مرحله سیوم کیه
تشکیل دولت اسالمیاست ،متوقف شدهای و نیاز به حضور جدی و جهادی بسیج استب با
توجه به موضوع مقاله ،درای قسمت برآنی تا در عرصه اقتصاد ،جایگاه بسیج را در رسیدن
به تمدن نوی اسالمیتبیی کنی ب
مقام معظ رهبری در سخنانی ،شاخصهای انقالبیگری را اشاره کردهاند که در جیدور
ذیل آمده استب

143

جدول  :1شاخصهاي انقالبيگري
منب  :بیانات رهبر انقالب در حرم امام خمینی1395/03/14 ،
پنج شاخص انقالبيگری ،انقالبي بودن و انقالبي ماندن
بنده در سار گذشته در همی جلسه راج بیه مبیانی امیام صیحبت کیردمب
1

پایبنییییدی بییییه مبییییانی و

مبانی اساسی ما آنهاست ببب اگر ای پایبندی وجود داشت ،حرکت ،حرکیت

ارزش های اساسیی اسیالم و

مستمر و مستقی خواهد بودب در تنیدباد حیواد ایی حرکیت تغیییر پییدا

انقالب

نمیکندببب نقطهی مقابلای پایبندی عملگراییی افراریی اسیتب یعنیی هیر

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار پنج  ،شماره  ،17بهار 1400

روزی به یک ررف رفت  ،هر حادثهای انسان را به یک ررف کشاندن
بعضی سعی می کنند جامعه و جوانهای ما را دنار ناامیدی کننیدب بگوینید
2

هدفگیری آرمانهای انقیالب

آقا فایده ندارد! نمیشود! نمی رسی ! ببب شاخص دومایی اسیت کیه هرگیز

و همت بلند برای رسیدن به

منصرف نشوی از رسیدن به آن اهیداف بلنید و آرمیانهیای بلنیدب تسیلی

آنها

نشوی در مقابل فشارها
استقالر سیاسی ،معنایش ای است که ما در زمینهی سیاسی فریب [دشیم

3

پایبندی به استقالر کشور

را] نخوری ببب استقالر فرهنگی که از همه مه تر اسیت ،در ایی اسیت کیه
سبک زندگی را سبک زنیدگی اسیالمی ایرانیی انتخیاب بکنیی ببب اسیتقالر
اقتصادی هض نشدن درهاضمهی اقتصاد جامعه جهانی استب

حساسیت در برابر دشیم و
4

نقشه دشم و عدم تبعیت از
آن

باید دشم را شناخت ،نقشهی او را فهمید ،از تبعیت دشم سر باز زد؛ای
شاخص نهارم،ای عدم تبعیت را قرآن ،جهاد کبیر نام نهاده استب
اینکه ما عرض کردی که باید به آرمانهیا پابنید بیود ،اسیالماینهیا را از میا

5

تقوای دینی و سیاسی

خواسته استب یک تکلیف دینی اسیت و رعاییت آن تقیوای دینیی اسیتب
تق وای سیاسی هی همیراه همیی اسیت؛ تقیوای سیاسیی یعنیی انسیان از
لغزشگاههایی که دشم میتواند از آن استفاده بکند پرهیز بکندب

ربق شاخص های انقالبیگری ،بسیج برای ورود جدی بیه عرصیه اقتصیاد بایید درپیی
تقویت ای شاخصها باشد؛ بدی معناکه باید در مسیر رسیدن به تمدن نوی اسالمیکیه در
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت بهعنوان رسالت از آن یاد شده اسیت ،بیرای عملییاتی کیردن
اهداف خود ،ای شاخصها را تقویت کندب
ربق شاخص اور که پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی اسالم و انقالب است ،ایی
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مبانی در سند الگوی اسالمیایرانی پیشرفت در نند بخش ذکر شده است که شیامل میوارد

مطرح ذیل میباشدب1بسیج در برنامهریزیها و راهبردهای خود باید به ای مبیانی دقیتنظیر
کند و آنها را در راآ اولویتهای خود قرار دهد و پایه و اسیاآ ریرحرییزیهیای خیود
برای عملیاتیکردن ماموریتها و اهداف باشدب

مقاله پووهشی :تبیی رویکرد اقتصادی بسیج در سند الگوی اسالمیایرانی پیشرفت

شکل  :2انطباق شاخص پايبندي به مباني و ارزش هاي اسالم و انقالب (شاخصهاي انقالبيگري) و
مباني الگوي اسالمي ايراني پیشرفت ،منبع :مولف

شاخص دوم که هدف گیری آرمانهای انقالب و همت بلند برای رسیدن بیه آن اسیت،
ربق الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،ارزشهای بنیادی فرازمیانی و فرامکیانی جهیتدهنیده
پیشرفت استب مبناییتری ای ارزشها ،نیل به خالفیت الهیی و حییات ریبیه اسیتب اهی
ارزشهای تشکیلدهنده حیات ریبه عبارتند از :معرفت به حقایق ،ایمان به غییب ،سیالمت
جسمی و روانی ،مدارا و همزیستی با ه نوعیان ،رحمیت و اخیوت بیا مسیلمانان ،مقابلیه
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1ب برای مطالعه بیشتر ربک به سند ابالغی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت1397/07/22 ،

مقتدرانه با دشمنان ،بهیرهبیرداری کارآمید و عادالنیه از ربیعیت ،تفکیر و عقالنییت ،آزادی
مسلوالنه ،انضباط اجتماعی و قانونمداری ،عیدالت همیهجانبیه ،تعیاون ،مسیلولیتپیذیری،
صداقت ،نیل به کفاف ،استقالر ،امنیت و فراوانیب از مییان ارزشهیای ییاد شیده ،آنچیه در
حوزه اقتصاد در شرایط فعلیی از اهمییت دوننیدان برخیوردار اسیت ،مقابلیه مقتدرانیه بیا
دشمنان است که در ای بخش ،حوزه تحری های اقتصادی بسیار پررنگ استب همیت بلنید
بسیج درای حوزه باید عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی1باشدب
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار پنج  ،شماره  ،17بهار 1400

شاخص سوم ،پایبندی به استقالر کشور استب مقام معظی رهبیری اسیتقالر کشیور در
عرصههای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی را جزو آرمانهای نظیام و انقیالب بیر مییشیمارد:
«استقالر سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی؛ ای یکی از آرمانها است [برای] یک ملّیت؛ کیه اگیر
ننانچهای وجود داشت -یعنی استقالر سیاسی و اقتصیادی و فرهنگیی کیه هرکیدام ییک
فصل روالنیای دارد -آن ملّت مجبور نمی شود که زورگویی و تحمییل را از زورگوییان و
زیادهخواهان عیال تحمّیل کنیدب یکیی از آرزوهیا اسیتقالر اسیت»

(بیانیات در دییدار جمعیی از

دانشجویان)1397/03/07ب
ایشان اشاره می کنند که از عرصههیای درگییری کشیور بیا اسیتکبار در همیی مسیلله
استقالر استب ایشان میفرمایند« :یک مسیلله ،مسیللهی اسیتقالر کشیور اسیت -اسیتقالر
اقتصادی ،استقالر سیاسی ،استقالر فرهنگی -ای یکی از عرصههای درگیری ما با اسیتکبار
است»

(بیانات در دیدار اعضای انجم

های اسالمیدانشآموزان)1395/02/01،ب

در جای دیگریایشان ،استقالر اقتصادی را دارای اهمیت بیشتری میداند که اگر محقیق
نشود ،در سایر عرصههای دیگر ه با مشکل مواجه مییشیوی ب ایشیان مییفرماینید« :اگیر
استقالر اقتصادی یک جامعهای تحقیق پییدا نکیرد  -یعنیی در مسیللهی اقتصیاد نتوانسیت
خودش تصمی بگیرد و روی پای خود بایستد  -استقالر سیاسی ایی کشیور تحقیق پییدا
نمیکند و اگر استقالر سیاسی یک جامعهای تحقق پیدا نکرد ،بقیهی حرفها ،جیز حیرف،
1ب با توجه به سیر مباحت در مقاله و هدف اصلی ،وارد مباحت اقتصاد مقاومتی نمی شوی ب برای مطالعیه بیشیتر ربک بیه
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بیانات مقام معظ رهبری(مد لهالعالی)  Khamenei.irو عبدالملکی ،)1393( ،نظریه اقتصیاد مقیاومتی :درآمیدی بیر
مبانی ،سیاست ها و برنامه عمل ،انتشارات سدید ،تهران

نیز دیگری نیستب تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند ،پاییدار نکنید ،متکیی بیه خیود
نکند ،مستقل نکند ،نمیتواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره ت ثیرگیذار

باشید» (بیانیات در

اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی داروپخش)1391/02/10،ب
بنابرای  ،در شیاخص اسیتقالر کشیور ،اسیتقالر اقتصیادی از درجیه اهمییت بیشیتری
برخوردار استب بنابرای  ،بسیج بایید بیهصیورت وییوهای روی آن برنامیهرییزی کنیدب اگیر
رویای مسلله برنامهریزی نشود ،یعنی اگر استقالر اقتصادی بر کشور حاک نشیود ،اساسیا
مقاله پووهشی :تبیی رویکرد اقتصادی بسیج در سند الگوی اسالمیایرانی پیشرفت

پیشرفت نیز جز سرابی نخواهد بودب مقام معظ رهبری درای راستا مییفرماینید« :بنیابرای ،
یک اصل مه  ،مسللهی استقالر است؛ که اگرای نباشد پیشرفت نیسیت ،سیرابپ پیشیرفت
است» (بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان)1388/02/27 ،ب
با توجه بهاینکه استقالر اقتصادی ،یک ضرورت حیاتی برای کشیور اسیت؛ بیراى ییک
کشور ،استقالر اقتصادى یک ضرورت حیات است (خطبههیای نمیاز جمعیهی تهیران)1369/01/10،ب
حار بسیج نیز باید درای عرصه بهصورت جدی ورود داشته باشیدب ربیق بیانیات رهبیری،
استقالر اقتصادی ،جز با اقتصاد مقاومتی محقق نمیشودب استقالر اقتصادی تنهیا بیا اقتصیاد
مقییاومتی بییهدسییت میییآییید

(بیانییات در مراسیی بیسییت و هفتمییی سییالگرد رحلییت امییام خمینییی

(رحمهاهلل))1395/03/14،ب
پس برای تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که باید تضیمی کننیده اسیتقالر کشیور
باشد ،هر الگوی پیشرفتی بایستی تضمی کنندهی استقالر کشور باشد؛ ای بایید بیهعنیوان
یک شاخص به حساب بیاید(بیانات در دیدار استادان و دانشیجویان کردسیتان ،)1388/02/27 ،مهی تیری
رک آن استقالر اقتصادی است؛ ای مه نیز جز با اقتصاد مقاومتی حاصل نخواهد شدب
شاخص بعدی حساسیت در برابر دشم و نقشههای دشم و عیدم تبعییت از اوسیتب

1

ربق بیانات مقام معظ رهبری ،دشم بیا اقتیدار جمهیوری اسیالمیاییران و هرنیه کیه از
عناصر قدرت محسوب شود ،مخالف است« :دشم  ،بیا اقتیدار جمهیوری اسیالمیمخیالف
است؛ هرنه عنصر و ماییهی قیدرت در جمهیوری اسیالمیاسیت ،دشیم بیا آن مخیالف
1ب ارتباط ای شاخص با مبحت استقالر کشور و علی الخصوح استقالر اقتصادی بسیار نزدیک استب بیرای مقابلیه بیا
نقشه های دشم  ،در حوزه اقتصادی ،استقالر اقتصادی امری اجتناب ناپذیر استب
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است»(بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی)1396/07/26،ب همچنی ربق بیانات ایشان ،عناصر قیدرت،
سه نیز است :عل  ،قدرت دفاعی و قدرت اقتصادیب ما باید علیرغ دشیم  ،سیعی کنیی
عناصر قدرت را در داخل جمهوری اسالمی افزایش بدهی ب یکی همان علی اسیتببب یکیی
قدرت دفاعی استببب سوّم قدرت اقتصادی است؛ به قدرت اقتصادی اهتمام بکنید

(بیانیات در

دیدار نخبگان جوان علمی)1396/07/26،ب
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار پنج  ،شماره  ،17بهار 1400

قدرت دفاعی

علم

عناصر قدرت

قدرت اقتصادی

شکل  :3عناصر قدرت ،منبع :بیانات رهبر انقالب

در شرایط امروز کشور ،از لحاظ دو عنصر علی و قیدرت دفیاعی ،وضیعیت کشیور در
سطک مطلوبی قرار دارد و پیشرفتهای بسیار محسوسی کرده است که مقام معظی رهبیری
به آن اذعان داشته و مورد تشویق و تمجیید خیود قیرار داده اسیت« :میا در نیانو پیشیرفت
کردی ؛ در هستهای پیشرفت کردی ؛ در سلّورهای بنیادی پیشرفت کردی ؛ در صنای دفیاعی
پیشرفت کردی ؛ در صنای پهپاد و موشک ،به کوری نش دشم  ،پیشرفت کردی ؛ نیرا در
اقتصاد نتوانی پیشرفت کنی ؟! ما که درای سر صحنهها و عرصیههیای گونیاگونایی همیه
موّفقیّت به دست آوردی  ،در اقتصاد ه اگر عزممان را جیزم کنیی و دسیت بیهدسیت هی
بدهی  ،میتوانی اقتصاد را شکوفا کنی » (بیانات در حرم مطهر رضوی)1393/01/01،ب
بنابرای در اقتصاد ،کشور هنوز تا سطک مطلیوب1فاصیله زییادی دارد کیه بایید تمیامی
ارکان کشور و از جمله بسیج ،نقش ویوهای را ایفا کندب نقشه دشم در شرایط فعلی کشور،
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1ب سطک مطلوب در اقتصاد با محقق شدن اهداف اقتصاد مقاومتی کیه در راسیتای تیدابیر سیند الگیوی اسیالمی ایرانیی
پیشرفت نیز می باشد ،به دست می آیدب

فشار اقتصادی است که از رریق فشار روانی نیز تیا حیدی موفقییتهیایی را کسیب کیرده
استب در حوزه اقتصادی ،دشم تمام عزم خود را جزم کرده است تا کشیور را بیا مشیکل
مواجه کندب دشم ای فشار اقتصادی را نیز از رریق تحری های اقتصادی با هدف بیهسیتوه
آمدن ملتایران پیاده میسازد؛ «امروز نقشهی دشم ای سیه نییز اسیت :فشیار اقتصیادی،
فشار روانی ،و فشار عملی؛ هدف هر سه نوع فشارهای دشم ه سیطرهی بر کشور عزییز
ماایران است… فشار اقتصادی ،تحری است ،جلوگیری از همکاری کشورها در زمینیههیای
اقتصادی بگیرندببب می خواهند ملّت ایران را به سیتوه بیاورنید»

(بیانیات در مراسی بیسیت و نهمیی

سالگرد رحلت امام خمینی (رحمهاهلل))1397/03/14،ب
با توجه به مطالب باال ،راهکار رسیدن به سطک مطلیوب اقتصیادی درایی شیرایط ،جهیاد
اقتصادی1استب بسیج که سکاندار والیتمداری است ،بایید در کلییه امیورات خیود جهیادی
عمل کردن را سرلوحه قرار دهد؛ منتهی در عرصه اقتصادی درای زمان ،باید بهصیورت وییوه
جهاد اقتصادی را عملیاتی کند؛ «امروز هر کسی بتواند بیه اقتصیاد کشیور کمیک بکنید ،ییک
حرکت جهادی انجام داده استبای جهاد است» (بیانیات در حیرم مطهیر رضیوی)1394/01/01 ،ب مقیام
معظ رهبری تاکید میکنند که گرههای اقتصادی باید حل شود و ای جز بیا جهیاد اقتصیادی
محقق نخواهد شد« :امروز مسیللهی اوّر کشیور ،مسیائل اقتصیادی و مشیکالت و گیرههیای
اقتصادی است کیهاینهیا بایسیتی حیل بشیود»

(بیانیات در دییدار رئییسجمهیور و اعضیای هیی ت دولیت،

مقاله پووهشی :تبیی رویکرد اقتصادی بسیج در سند الگوی اسالمیایرانی پیشرفت

اقتصادی با ما است؛ ای فشارها را وارد میکننیدب نتیجیهای کیه آنهیا مییخواهنید از فشیار

)1395/06/03

بییج ،الگوي اسالميايراني پیشرفت و تمدن توين اسالمي
الگو :نارنوب نظری و ذهنی است که پایه و معیار حرکت قرار میگیردب الگیو ،نقشیه
راه استب رهبر انقالب اسالمی ،الگو را نقشه جام دانستهاند که به میا مییگویید بیه کیدام
سمت و برای کدام هدف داری حرکت می کنی ب بدون نقشه جام  ،دنار سردرگمیخواهی
1ب برای مطالعه بیشتر ربک به عبدالملکی ،)1393( ،نظریه اقتصاد مقاومتی :درآمدی بر مبانی ،سیاست ها و برنامیه عمیل،
انتشارات سدید ،تهران ،فصل هفت  ،ح 251
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شد(سینچولی)79 :1392 ،

بنابرای الگو ،نمونیه عینیی و مشیهود ییک فکیر و و عمیل در ابعیاد

گوناگون است برای رسیدن به کمار ،پس الگو باید وسیله و روش کامل و درستی باشد که
قرار است انسان خود را با آن تطبیق دهد (شتابدرا و همکاران)116 :1394 ،
اسالمي :اسالمی بودن الگو ،به معنای استخراج مبانی ،نارنوبها و الگوی پیشیرفت از
مناب و مبانی اسالمیمیباشدب مبتنی بر مبانی نظری و فلسفی اسالمی است؛ تمامیمراحیل و
فرآیند رراحی و اجرای الگو بایید برخواسیته از اسیالم باشید (سینچولی)80 :1392 ،ب بنیابرای ،
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار پنج  ،شماره  ،17بهار 1400

اسالمی به خارراینکه غایات ،اهداف ،ارزشها و شیوههای کار ،همه از اسالم ماییه خواهید
گرفت ،یعنی تکیه ما به مفاهی اسالمی و معارف اسالمیاست

(شتابدرا و همکاران)116 :1394 ،

ايراني :ولی امرمسلمی  ،باوجود پذیرفت نگاه کارشناسان و نخبگان ،تاکید میکنند کیه
الگوی ایرانی ،رراحان آن ،متفکران ایرانی هستند (سنچولی)80 :1392 ،؛ یعنی ما نمیی خیواهی
ای را از دیگران بگیری  ،ما می خواهی آن نه را که خودمیان الزم میی دانیی  ،مصیلحت
کشورمان می دانی  ،آینده مان را می توانی با آن تصویر و ترسی کنی  ،ای را در یک قیالبی
بریزی

(شتابدرا و همکاران)117 :1394 ،

پیشرفت :منظور از پیشرفت ،وجود حرکت ،تکاپو و جهش از وض موجیود بیه سیمت
رسیدن به وض مطلوب یعنی نش انداز یا اهداف بلندمیدت و مییان میدت اسیت؛ درایی
الگو ،ایستایی ،رکود ،توقف و تردید راه ندارد وای پیشرفت باید در مقایسیه بیا رقبیای میا
مشهود و ملموآ باشد؛ رشد و تعالی انسان محقق شود

(سنچولی)80 :1392 ،

الگوي اسالميايراني پیشرفت :نقشه راه جام و کامیل کیه مبتنیی بیر مبیانی ،منیاب و
معارف اسالمیکه توسط متفکران ایرانی رراحی و برای رسیدن بیه وضی مطلوب(رشید و
تعالی انسان) بهکارگرفته می شود و دنار توقف و رکود نخواهد شد تا به هدف غایی خیود
که عبارت از تمدن نوی اسالمیاست ،برسدب 1بنابرای جمهوری اسالمیایران بیرای رسییدن
به تمدن نوی اسالمی ،راهی جز عملیاتی نمودن الگوی اسیالمیایرانیی پیشیرفت نخواهید
داشتب ای مه در بیانات مقام معظ رهبری(مد لهالعالی) نیز اشاره شیده اسیت« :دسیتور کیار
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1ب ای تعریف ،تعریف مختار نویسنده با توجه به مفردات ترکیب الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت استب

قطعی نظام جمهوری اسالمی ،دنبار کردن الگوی پیشرفتایرانی – اسالمیاسیت»

(بیانیات در

دیدار اساتید دانشگاهها)1392/05/15،ب ایشان بهصورت جدی مطالبه میکنند کیه کشیوراییران بایید
بهعنوان یک کشور الگوی اسالمی ساخته و شناخته شود تا بیه اهیداف واالی خیود دسیت
پیدا کند« :ای کشور باید بهعنوان یک الگوی اسالمیساخته

شود» (بیانات در دیدار میردم کیازرون،

)1387/02/16ب
حار ،سوارای است که کشور نگونه باید بهعنوان یک الگوی اسالمیساخته و شیناخته
دنبار و عملیاتی شودب بنابرای  ،در گام بعدی سوارای است که نگونه باید ای الگو دنبیار
و پیگیری شود؟ در منظومه فکری رهبر انقالب اسالمی ،پیشیرفت همیه جانبیه1بیه معنیای
تمدنسازی نوی اسالمیاست؛ «ما اگر پیشرفت همهجانبه را به معنیای تمیدنسیازی نیوی
اسییالمی بگیییری – بییاالخره یییک مصییداق عینییی و خییارجی بییرای پیشییرفت بییا مفهییوم
اسالمیوجود دارد؛ اینجور بگوئی که هدف ملتایران و هدف انقالب اسالمی ،ایجیاد ییک
تمدن نوی اسالمیاستببب» (بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شیمالی)1391/07/23،ب ایشیان اشیاره
کردهاند که ای تمدن نوی دارای دو بخش است؛ یک بخش ،بخش ابزاری اسیت و بخیش
دیگر ،بخش متنی و اصلی و اساسی است که برای تحقق تمدن نوی  ،باید به هر دو بخش
رسیدگی کرد« :ای تمدن نوی [تمدنسازی نوی اسالمی] دو بخش دارد :یک بخش ،بخش
ابزاری است؛ یک بخش دیگر ،بخش متنی و اصلی و اساسی استب به هیر دو بخیش بایید
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شود؟ با توجه به بیانات رهبر انقالب اسالمی ،قطعا بایید الگیوی اسیالمیایرانیی پیشیرفت

رسید» ( بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی)1391/07/23،ب
رهبر انقالب اسالمی بخش ابزاری را عبارت از ارزشهایی میداند که بهعنوان پیشرفت
کشور مطرح استب مانند عل  ،صنعت ،سیاست ،اقتصیاد و ببب «آن بخیش ابیزاری نیسیت؟
بخش ابزاری عبارت است از همی ارزشهائی که ما امروز بهعنوان پیشرفت کشور مطیرح
می کنی  :عل  ،اختراع ،صنعت ،سیاست ،اقتصاد ،اقتدار سیاسی و نظامی ،اعتبیار بیی المللیی،
1ب در اییی مقالییه بییه ابعییاد و عرصییه هییای پیشییرفت پرداختییه نمیییشییودب بییرای مطالعییه بیشییتر ربک بییه بیانییات
رهبری  khamenei.irو نقیپور و همکاران ،)1390( ،فصلنامه راهبردی مطالعات بسیج ،سار نهیارده  ،شیماره ،53
ح26

151

تبلیغ و ابزارهای تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزاری تمیدن اسیت؛ وسییله اسیت»

(بیانیات در دییدار

جوانان استان خراسان شمالی)1391/07/23،ب بخش حقیقی (متنی و اصلی و اساسی) نیز شامل سیبک
زندگی است؛ مانند :خانواده ،ازدواج ،مسک و ببب «اما بخش حقیقی ،آن نیزهائی است کیه
مت زندگی ما را تشکیل می دهد؛ که همان سبک زندگی است که عرض کردی ب ای  ،بخش
حقیقی و اصلی تمدن است؛ مرل مسللهی خانواده ،سبک ازدواج ،نوع مسیک  ،نیوع لبیاآ،
الگوی مصرف ،نوع خوراکببب» (بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی)1391/07/23،ب
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار پنج  ،شماره  ،17بهار 1400

شکل :4اقتصاد جزو بخش ابزاري تمدن نوين اسالمي ،منب  :مولف

بنابرای در هندسه منظومه فکری رهبر انقالب اسالمی ،تمدنسیازی نیوی اسیالمیکیه
عبارت از پیشرفت همه جانبه است [که در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت متبلور مییشیود]؛
یکی از مه تری مولفههای بخش ابزاری ،اقتصاد1استب حار سوار ای است کیه جانمیایی
بسیج با رویکرد اقتصادی در سند الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،نگونه است؟
در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در بخش افقها ،رویکرد اقتصادیاییران تیا سیار
 1444بیان شده است؛ که ای افق در حوزه اقتصادی به شرح ذیل میباشد:
«تا سار 1444ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسالمی و فرهنگ متعیالی در سیطک
بی المللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه ،علی و فنیاوری
جای گرفته و از اقتصادی دانشبنیان ،خوداتکیا و مبتنیی بیر عقالنییت و معنوییت اسیالمی
برخوردار و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا استب تا آن زمان ،سالمت محیط زیسیت و
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1ب در اقتصاد ،هدف محقق شدن استقالر اقتصادی است تا به اهداف اقتصیادی الگیوی اسیالمی ایرانیی پیشیرفت نائیل
شودب

پایداری مناب ربیعی ،آب ،انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراه
شده؛ کشف مناب  ،خلق مزیتها و فرصتهای جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت
عدالت بی نسلی حاصل شده استب فقر ،فساد و تبعیی

در کشیور ریشیهکی گردییده و

تکافل عمومیو ت می اجتماعی جام و فراگیر و دسترسی آسان همگانی بیه نظیام قضیایی
عادالنه ت می شده استب در سار 1444ایران از نظر سطک کلی پیشرفت و عدالت ،در شمار
نهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته میشود و دارای ویوگیهای برجسیته
پیشرفت ،افقها)1397/07/22 ،ب
بنابرای  ،درای سند بهصورت مشخص و روش بیان داشته که تا سار 1444اییران بایید
دارای اقتصادی دانش بنیان و خوداتکا و مبتنی بر عقالنیت و معنوییت اسیالمی و جیزو ده
اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیردب الزم به ذکر است کهای تصریک حاوی دو مطلب اسیت؛ ابتیدا
نقش مه و حیاتی اقتصاد در رسیدن به تمدن نوی اسالمیبهعنوان بخیش ابیزاری را بییان
میکند و دیگراینکه در راه رسیدن بهای هدف ،بسیج باید نگونه نقش خود راایفا کند؟
در پاسییﺦ بییهایی سییوار باییید بییه دو بخییش پرداخییت؛ یکییی خییارج از سییند الگییوی
اسالمی ایرانی پیشرفت و دوم پرداخت و عملیاتی کردن تدابیر سیند الگیوی اسیالمیایرانیی
پیشرف تب در بحت خارج از سند الگو ،باید اهداف اقتصاد مقاومتی محقق و عملیاتی شود تا
به افق مدنظر در سند الگو نائل شدب

1
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جامعه اسالمی و خاستگاه تمدن نوی اسیالمیایرانیی اسیت»

(سیند ابالغیی الگیوی اسیالمیایرانیی

شکل :5افق سند الگوي اسالمي ايراني پیشرفت در بخش اقتصاد

1ب در این جا نون بنای پرداخت به بحت اقتصاد مقاومتی را نداری لذا پاسیﺦ را در دو بخیش مطیرح کیردی  ،علیی رغی اینکیه
اهداف اقتصاد مقاومتی و تدابیر سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به یک معنا در راستای ه و در یک جهت هستندب
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حار بسیج باید در تدابیر الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،کدامیک از بنیدها را و نگونیه
ورود پیدا کند؟ دراینجا تذکرای نکته الزم است که درای مقاله تعرییف بسییج بیهصیورت
مشخص بیان شد و درای تعریف بسیج بهصورت یک سازمان ارائه شد که قاعدتا آنچیه در
ذه متصور می شود ،سازمان بسیج است؛ بنابرای  ،تمرکز پاسخگویی به نحوه ورود بسییج
نیز در حوزه رفتار و منش سازمانی متجلی خواهد شد؛ در صورتی کیه در تعیاریف دیگیر،
عموم مردم که عالقه مند به نظام و انقالب باشند نیز بسیجی بهشمار میآیند و قطعیا درایی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار پنج  ،شماره  ،17بهار 1400

راستا دارای و یفه هستندب

1

سازمان بسیج دارای نندی قشر2است که هر کدام در حیوزه تخصصیی خیود مشیغور
خدمت و فعالیت هستندب درصورت ضرورت ،بسیج باید در راستای تحقیق تیدابیر الگیوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،از رریق اقشیار خیود و میرتبط بیا تخصیص هیر قشیر مباحیت را
عملیاتی کندب بنایرای ضروری است ،ابتدا تدابیری را که بهصورت مستقی در حوزه کیاری
اقشار بسیج می تواند مرتبط باشد ،بیان کنی ب در سیند الگیوی اسیالمیایرانیی پیشیرفت ،در
بخش تدابیر 56 ،تدبیر مطرح شده است که برای رسیدن به اهیداف سیند؛ بایید عملییاتی و
برنامهریزی شوندب از میان  56تدبیر 18 ،بند آن میتواند درارتباط با حوزه کیاری بسییج در
بخش اقتصاد قرار گیردب3ای  18بند بهصورت خالصه شامل موارد ذیل میشود:

1ب ما از پرداخت به و ایف عموم مردم که دارای روحیه بسیجی هستند ،برای رسیدن بیه اهیداف سیند الگیوی اسیالمی
ایرانی پیشرفت ،خودداری کردهای ب
2ب ازجمله اقشار بسیج عبارتند از :بسیج دانشجویی ،بسیج دانش آموزی ،بسیج علمیی ،پووهشیی ،بسییج اسیاتید ،بسییج
سازندگی ،بسیج مهندسی کشاورزی ،بسیج جامعه پزشکی ،بسیج هنرمندان ،بسیج مداحان ،بسییج پیشکسیوتان ،بسییج
اصناف ،بسییج کارگری ،بسیج مساجد و محالت وببب
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3ب الزم به ذکر است که سایر موارد نیز ممک است که بهصورت غیرمستقی در ارتباط با حوزه کیاری بسییج باشیند کیه
درای مقاله فرصت پرداخت به همه آنها نیستب

یکی از بندهای بسیار مه و اساسی در تدابیر سند الگوی اسالمی ایرانیی پیشیرفت،
«شناساندن علمی و واق بینانیة ارزش هیا و دسیتاوردهای انقیالب اسیالمی»
اسالمی ایرانی پیشرفت ،1397 ،بند)5

(سیند الگیوی

استب اساسا وقتی یک مجوعه ای بسیار خوب کار کنید و

از خروجی مطلوب نیز برخوردار باشید ،امیا خروجیی هیا و دسیتاوردها را بیهصیورت
علمی و روش به عموم جامعه معرفی نکند ،کیار را بیه صیورت تیام و تمیام بیه انجیام
نرسانده استب بعد از گذشت  40سار از انقالب اسالمی ایران ،د سیتاوردهای اقتصیادی
زیادی به وجود آمده که باید به جامعه ارائه و توضیک داده شودب در جامعه ،بسییاری از
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شکل :6تدابیر سند الگوي اسالمي ايراني پیشرفت مرتبط با حوزه اقتصادي

افراد از ای دستاوردها بی ارالع یا ک ارالع هستندب بنابرای  ،بسیج در ای بخیش دارای
نقش و حضور پررنگی است؛ به دلیل اینکه جامعیه مخاریب در بسییج بسییار متنیوع و
فراوان است؛ پس حتما باید بسیج در معرفی دستاوردهای اقتصیادی بیه جامعیه ،نقیش
خود را به خوبی ایفا کندب1در اینجا ضروری است هر یک از اقشار بسیج ،بایید متناسیب
با حوزه تخصصی خود ،دستاوردهای انقالب را بهصورت علمی استخراج و به جامعیه

1ب الزم به ذکر است که خود بسیج در ای دستاوردها نقش موثری داشته است کیه در ایی مقالیه بیه آن پرداختیه نمیی
شودب موضوع آن به عنوان پیشنهاد در قسمت نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده استب
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ارائه کنندب نقش پووهشکده بسیج در مطالبه گری و ارائه اصور ،مبانی و قالب محتیوای
علمی برای سایر اقشار بسیار حائز اهمیت استب
از بندهای مه دیگر« ،تربیت نیروی انسیانی توانمنید ،خیالق ،مسیلولیتپیذیر و دارای
روحیة مشارکت جمعی با ت کید بر فرهنگ جهادی و محک

کیاری» (سیند الگیوی اسیالمیایرانیی

پیشرفت ،1397 ،بند )7استب از اصلیتری صحنههایی که بسیج باید بهایفای نقش تمیدنی خیود
بپردازد ،تربیت نیروی انسانی استب با توجه به تاکیداتی که مقام معظ رهبری در رابطیه بیا
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار پنج  ،شماره  ،17بهار 1400

بسیجی بودن و خصائص یک بسیجی بیان میدارد ،در جایی میفرمایند :پایهی اصیلی کیار
بسیجی ،اخالح است (بیانات در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه )1390/07/22-ب پس نیون در بسییج،
مناف شخصی و سود اقتصادی کمتر مورد توجه افراد و مخاربی قرار مییگییرد ،بنیابرای ،
تربیت نیرویی که خود را برای بسترسازی تمدن نوی اسالمیآماده کنید ،آسیانتیر اسیت و
بسیج میتواند افراد با روحیه جهادی ،خالق ،مسلولیت پذیر و ببب را تربیت کندب ای بند از
سند الگو ،شامل همه اقشار بسیج میشود و اقشار در حوزه تخصصی خود باید کادرسیازی
و تربیت نیروی موم انقالبی پای کار (به تعبیر رهبرانقالب) را از مه تیری اولوییتهیای
خود قرار دهندب
از بندهای بسیار مه دیگر« ،تقویت و گسترش تولیید علمییاصییل ،بیومی و مفیید در
رشتههای علوم انسانی با بهرهگیری از مبانی و مناب اسالمیو دستاوردهای بشیری ،توسیعه
علوم بی رشتهای و مطالعات و پووهشهای نند رشتهای بیدی و مفیید ،کوشیش و تعامیل
فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسسات علمیبرجسته کشیور در عرصیه بیی المللیی،
حمایت فزاینده و مطالبه متناسب از برجستهتری مؤسسات و شخصیتهیای علمییکشیور
برای تولید عل در راستای رف نیازها و حل مسائل اساسی

جامعیه» (سیند الگیوی اسیالمیایرانیی

پیشرفت ،1397 ،بندهای  )15،14،13،12استب کشور در حوزه علوم انسیانی بسییار دنیار نیالش و
مشکل استب مقام معظ رهبری نیز بارها و بارها در زمان و مکانهای مختلف در رابطیه بیا
علوم انسانی اسالمیتاکید داشته اندب1در حوزه اقتصاد نیز ای مشکل بهصورت روش قابیل
لمس و محسوآ استب در ای بخش نیون غالیب محتواهیایی کیه وجیود دارد مبتنیی بیر
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ترجمههای کتب و مناب غربی است ،بنیابرای  ،نیوع نگیاه غربیی و جهیان بینیی غربیی در
مباحت و موضوعات مختلف باعت شده تا نسخههایی که خروجی نگاه غرب است ،بیرای
کشوری که اساآ و اصور خود را باید بیر منبیای اصیور دینیی و اسیالمینییدمان کنید،
پاسخگو نباشدب پس اولی گام برای حل و رسیدن به اهداف سیند الگیو ایی اسیت کیه در
حوزه علوم انسانی ،عزم و همت را جزم کنی و تولیدات اسالمی در بخشهیای مختلیف از
جمله اقتصاد را با نگاه به واقعیتها و بیهصیورت کیاربردی مبتنیی و بیر اصیور و قواعید
خود را از دیگران به عاریت گرفته باشد و اصور تهی و بارل دیگران را سیرلوحه حرکیت
خود قرار دهدب درای قسمت توق و انتظارات از بسیج بسیار باالستب پووهشکده بسییج و
همچنی بسیج علمی و پووهشی ،بسیج اساتید و بسیج دانشجویی باید بیا همکیاری و عیزم
جدی ،درای راه قدمهای موثری را بردارندب ایی ننید رکی اساسیی بایید بیا هی افزاییی
دانشگاهها و سایر موسسات علمی در کشور ،تالش خود را برای بومیسازی علیوم انسیانی
و مبتنی کردن آن بر اصور و قواعد اسالمی بهکار گیرنیدب بسییاری از موسسیات علمیی در
کشور شاید دغدغه ننی کارهایی را نداشته باشیند و اساسیا بیاایی نگیاه مخیالف باشیند،
در اینجاست که بسیج باید عزم و همت کنید و بیا منطیق علمیی ،شخصییتهیای علمیی و
موسسات پووهشی را به کار گیرد و فرآیند تولید عل بومیاسالمی را آغاز و پیگیری کند تا
به سرانجام برسدب

1
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اسالمی استخراج کنی ب کشوری که بخواهد استقالر داشته باشد ،نمیتوانید محتیوا و علیوم

از بندهای اساسی درای حوزه« ،التزام به رعایت اصیور و قواعید اسیالمی در غاییت و
ساختار تصمیمات ،سیاستگذاریها و نهادسیازیهیای اقتصیادی و میالی ،تحقیق عیدالت
مالیاتی و کاهش فاصله های جم درآمید خیالص خیانوار از ررییق ایجیاد نظیام یکپارنیه
مالیاتستانی ،ت می اجتماعی و ارائه تسهیالت مالی با بهرهگیری از سامانه جیام ارالعیاتی
ملی ،تسهیل ورود کارآفرینان به عرصههای اقتصادی به ویوه اقتصاد دانیشبنییان و کیاهش
هزینههای کسب و کار با تاکید بر اصالح قوانی  ،مقررات و رویههای اجرایی کشور ،تحقق
1ب ضروری است بیان شود که در ای راستا کارهای بزرگ و موثری انجام شده و یا در حار انجام است؛ منتهیی بایسیتی
ای در قالب مطالبه گری بیاید تا به سرانجام برسد و اهداف مد نظر را عملیاتی کندب
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عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی باایجاد انضباط پولی ،رهایی از ربیای قرضیی ،توزیی
عادالنه خلق پور بانکی و بهیره مندسیازی عادالنیه آحیاد میردم جامعیه از خیدمات پیولی،
استقالر بودجه دولت از درآمدهای حاصل از بهره بیرداری از منیاب ربیعیی و ثیروتهیای
عمومیو انتقار ای درآمدها به مردم با ت می عدالت بی نسلی ،توقیف خیامفروشیی منیاب
ربیعی رف  15سار از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجیره پیشرونده تولید
ارزش افزوده ملی در داخل و خارج کشور ،مصونسازی و تقوییت فرآینیدها ،سیاسیتهیا،
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار پنج  ،شماره  ،17بهار 1400

تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانههای سیاسی-اقتصادی هدفمند و غیرهدفمنید
برونزا ،توسعه فعالیتهای زیربنایی ،اقتصیادی و اجتمیاعی و مصیرف آب ،انیرژی و سیایر
مناب حیاتی متناسب با رفیت ،حقوق و اخالق زیستی ،تمرکززدایی در ساختار اقتصیادی-
مالی کشور با واگذاری برنامهریزی و تصمی گیری به استانها و شهرسیتانهیا درنیارنوب
سیاستهای ملی ،بهرهگیری از دیپلماسی فعار اقتصادی در کسب فنّیاوریهیای پیشیرفته و
تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات و حمایت از صیادرات تولییدات داخلیی بیا
ارزش افزوده ،بهره گیری از دیپلماسی فعیار اقتصیادی در کسیب فنّیاوریهیای پیشیرفته و
تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات و حماییت از صیادرات تولییدات داخلیی بیا
ارزش افزوده ،ت می امنیت وایمنی غذا و ترویج تغذیه سال و ارتقای سازوکارهای نظیارت
بیر تولییید و توزیی مییواد غیذایی و مصییرفی»

(سییند الگیوی اسییالمیایرانیی پیشییرفت ،1397 ،بنییدهای

)35،32،31،27،26،25،24،23،22،21،20

ممک است ای سوار ایجاد شود که در بسیاری از ای بندها ،بیه لحیاظ قیانونی بسییج
اجازه ورود درای مباحت را نخواهد داشت و اساسا بسییج درایی حیوزههیا تصیمی گییر
نیست؛ نون قاعدتا بسیاری از ای موارد در حوزه کاری قوه مجریه و سایر دستگاههیا معنیا
پیدا خواهد کردب در پاسﺦ به ای سوار ،دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست اینکه بسییج بیا
روحیه جهادی و آتش به اختیار فارغ از اقدامات دولت در هر کجا و هر موضوعی که نییاز
باشد ،حضور پیدا می کندب در اقتصاد نیز بسیج باید پیشقدم باشدب رهبر انقالب بیا صیراحت
ای را بیان داشته اند؛ در میدان اقتصادی ه تا آنجایی که مییتوانیید ،شما[بسییجیان] بایید
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پیشقدم باشید؛

(بیانات در جم

بزرگ بسیجیان تبریز )1372/05/08 ،البتهایی بیه معنیای عیدم رعاییت

قییوانی و مقییررات کشییور نیسییتب وانگهییی بسیییج در بسیییاری از مییوارد یییاریگر و نقییش
جهت دهی و کمک در هدفگذاری داردب همچنانکه رهبری معظی بییان کیردهانید؛ بسییج
میتواند دستگاههای مسلور را ،ه در جهتدهی ،ه در هدفگذاری ،ه در عمل ،ییاری
بدهد (بیانات در دیدار بسیجیان)1395/09/03ب بسیج میتوانید کمیک کنید بیه قیوّهی مجریّیه بیرای
جهتدهی صحیک ،برای جلوگیری از خطا و انحرافِ در مسیر و در عمیل [هی مییتوانید]
کمک کند؛ مرل همی اقتصاد مقاومتی (بیانات در دیدار بسیجیان)1395/09/03،ب
صحنه عمل نیز ،باید ابتدا خود اهداف و منظورها را عملیاتی کند و به سایر دستگاهها نیز
کمک کندب بسیج باید در ای بندها که بهصورت تخصصی مباحت اقتصادی را اشاره کرده
است ،از رریق اقشار و نیروهای خود در دو بخش ایفای نقش کند؛ نقش اور عبیارت از
مطالبه گری استب در هر امری بسیج می تواند از رریق اقشار خود ،در موضوعات مختلف
مطالبه گری کندب به تجربه ثابت شده است که در بسیاری از موارد مطالبه گری در هیدایت
و پاسﺦ گرفت بسیار موثر بوده استب در ای بخش ،نقیش بسییج دانشیجویی کیه بیازوی
علمی و نخبگانی و همچنی از رفیت پویای دانشجویی برخوردار است ،بسییار پررنیگ
استب اقشار به تناسب و با توجه به محدوده کاری خود می توانند در حیوزه مطالبیه گیری
نقش خود را ایفا کنند؛ بدی م عنا که بسیج نهادی انقالبیی و برخواسیته از میردم اسیت،
بنابرای  ،مطالبه گری از حقوق مسل مردم اسیتب نقیش دوم ،عبیارت از عملییاتی کیردن
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بنابرای  ،ورود بسیج در ای عرصهها از منظر کمک در جهت دهی و هدف گذاری و در

اهداف مدنظر ،است؛ بسیج باید برای هر یک از موضوعات ،مدر اجراییی و عملییاتی بیا
رویکرد اسالمی و بومی و کاربردی داشته باشدب در تک تک بندهای باال ،بسییج بایید بیا
استفاده از رفیتهای علمی و پووهشی خود و همچنی اقشار کارکردی خود ،میدرهیای
اجرایی داشته باشد؛ بدی معنا که اگر دولت در موضوعی ،نظری را پیاده می کند و اثرات
آن سیاست در عمل خیلی مطلوب نیست ،بسیج باید میدلی ارائیه نمایید کیه بیه تمیامی
اهداف و سیاستهای مدنظر برسدب
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نتيجهگيری و پيشنهادها
 .1نتیجه گیري
بسیج در منظومه فکری مقام معظ رهبری از اهمیت و جایگاه ویوهای برخوردار اسیتب
ایشان رمز پایداری و ماندگاری و عزت ملی را در گرو بسیج میداند و اشیاره مییکننید تیا
زمانی که بسیج باشد ،نظام و جمهوری اسالمیاز جانب دشم تهدید نخواهد شدب افراد بیر
ربق ذوق و سلیقه خود تعاریف مختلفی از بسیج ارائه کرده اند ،ولی درای مقاله تعریف ما
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سار پنج  ،شماره  ،17بهار 1400

از بسیج عبارت است از :سازمانی مبتنی بر تفکر بسییجی کیه از ررییق جیذب ،آمیوزش و
سازماندهی آحاد مردم ،موجبات حضور مقتدرانه آنان را در صحنههای انقالب فراه آورده
و تحت فرمان ولی فقیه ،ماموریتهای محوله را اجرا میکندب بر اساآ تفکر بسیجی ،بسیج
مانند سایر ارگانها و سازمانها ،منتظر ابالغ فرمان و دسیتور نمییمانید ،بلکیه بیر اسیاآ
شاخصها و شناخت از شرایط ،وارد عرصهها میشود و بهصورت جهادی عمیل مییکنیدب
یکی از مه تری عرصهها در شرایط فعلی ،عرصه اقتصاد استب رهبیری بارهیا و بارهیا در
شرایط و زمانهای مختلف بهای مسلله مه اشاره کردهاند« :امروز عرصهی اقتصاد ،بهخارر
سیاستهای خصمانهی آمریکا ،یک عرصهی کیارزار اسیت ،ییک عرصیهی جنیگ اسیت،
جنگی از نوع خاحب درای عرصهی کارزار ،هر کسی بتواند به نف کشور تالش کند ،جهاد
کرده است» (بیانات در حرم مطهر رضوی)1394/01/01 ،ب پس اقتصاد باید برای بسیج دارای اولوییت
باشدب مقام معظ رهبری به صراحت از بسیجیان خواسته اند که در اقتصاد پیشیقدم باشیند؛
«در میدان اقتصادی ه تا آنجایی که میتوانید ،شما[بسیجیان] باید پیشقدم
جم

باشید» (بیانیات در

بزرگ بسیجیان تبریز)1372/05/08 ،ب
ربق شاخصهای انقالبیگری ،بسیج برای ورود جدی بیه عرصیه اقتصیاد بایید در پیی

تقویت ای شاخصها باشد؛ بدی معناکه باید در مسیر رسیدن به تمدن نوی اسالمی کیه در
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت بهعنوان رسالت از آن یاد شده اسیت ،بیرای عملییاتی کیردن
اهداف خود ،ای شاخصها را تقویت کندب ای شاخصها عبارتند از :پایبنیدی بیه مبیانی و
ارزشهای اساسی اسالم و انقالب ،هدفگییری آرمیانهیای انقیالب و همیت بلنید بیرای
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رسیدن به آنها ،پایبندی به استقالر کشور ،حساسیت در برابر دشم و نقشههای دشیم و

تقوای دینی و سیاسیب ای شاخصها منطبق بر مبانی و آرمانهیای الگیوی اسیالمیایرانیی
پیشرفتاندب الگوی اسالمیایرانی پیشرفت که عبارت از نقشه راه جیام و کامیل مبتنیی بیر
مبانی ،مناب و معارف اسالمیکه توسط متفکران ایرانی رراحی و بیرای رسییدن بیه وضی
مطلوب (رشد و تعالی انسان) بهکار گرفته میشود (و دنار توقف و رکود نخواهد شد تا به
هدف غایی خود کیه عبیارت از تمیدن نیوی اسیالمیاسیت برسید) بایید در دسیتور کیار
دستگاههای کشور قرار گیرد تا کشور در نیل به اهداف نظام و انقالب در مسیر تمدنسیازی
پیشرفتایرانی – اسالمیاست» (بیانات در دیدار اساتید دانشگاهها)1392/05/15،ب حار ،نقش بسییج در
تحقق ای سند نگونه باید باشد؟ پاسﺦای است که تمدنسیازی نیوی اسیالمی ،دارای دو
بخش ابزاری و حقیقی استب اقتصاد بهعنوان یک قسیمت از بخیش ابیزاری دارای اهمییت
فراوانی استب بسیج میتواند در تدابیر  56گانه سند الگوی اسالمیایرانیی پیشیرفت ،در 18
بند آن نقش خود را در حوزه اقتصادی از رریق اقشار خود ایفا کندب ای ایفای نقش بیه دو
صورت مطالبهگری و ارائه مدرهای اجرایی – عملیاتی مبتنی بیر رویکیرد اسیالمی– بیومی
باید باشدب در شکل ذیل ،مدر مفهومیمقاله ارائه میشود تا شیمای کلیی مباحیت در ییک
نگاه روش شودب
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شکل  : 7مدل مفهومي رويکرد اقتصادي بییج در الگوي اسالمي ايراني پیشرفت در چارچوب شاخص
هاي انقالبي گري در منظومه فکري مقام معظم رهبري(مدظلهالعالي) ،منب  :مولف

.2پیشنهادها
پیشنهاد میشود دستاوردهای اقتصادی  40ساله انقیالب اسیالمی و مییزان نقیش بسییج
(بسیج سازندگی و ببب) در دستیابی به آنها مورد تحقیق و بررسی قرار گیردب
پیشنهاد میشود شاخصهای اقتصادی در پیشرفت اسیالمی مبتنیی تمیدنسیازی نیوی
اسالمی با نگاهی به بسیج و نقشآفرینی آن مورد تحقیق و بررسی قرار گیردب
پیشنهاد میشود جایگاه و نقش آفرینی هر یک از اقشار بسیج (خصوصا بسیج سازندگی،
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت مورد بررسی و تحقیق قرار گیردب
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