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 نقش بسیج ملی در اقتصاد مقاومتی
 

1
 مهدی ابراهیمی 

 

 چکیده

برشممرده و  کشمور اقتصمادی گذاریسیاسم  الزاممات از یکمی را مقماومتی اقتصماد رهبمری معظم  مقام     

ى ظرفیتهاى دولتى و مردمى اس ؛ هم  از فکرهما و صاد مقاومتی، استفاده از همهفرمودند: یکى از شرائط اقت

ها استفاده شود. لذا در این زمینه ها و راهکارهائى که صاحبنظران میدهند، استفاده کنید، ه  از سرمایهاندیشه

 و نیازهاپیش بر علاوه مقاومتی بسیج ملی آحاد مردم و مسئولین نقش بسزایی دارد. برای بسیج ملی در اقتصاد

 جهادی، انسجام از جمله: مدیری . هستی  نیز دیگری اقتصادیغیر ابعاد داشتن نظر در نیازمند اقتصادی، ابعاد

لادستی، توجه به شمرکتهای داده بنیمان، افساد، توجه به سندچش  انداز و اسناد ب و خواریران  با ملی، مبارزه

این میان نقشی اساسی دارد. وجهه مشترک دو مقوله اقتصاد مقاومتی و  دول  و... بسیج ملی در سازیچابک

پی  استنباطی در توصیفیگیری از پژوهش آمیخته با روش در این تحقیق ضمن بهره بسیج ملی، مردم هستند.

 تواند مل  ایران را در اقتصاد مقاومتی بسیج نماید؟پاسخ به این سوال هستی  که چه راهبردهایی می

 .مردم ،یمقاومت اقتصاد ،یمل جیبسنخبگان  کلیدی: انگواژه
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 مردم مبارزانه و شجاعانه ورود با ملی اقتصاد عرصه در بزرگ و عمیق تحول یک ایجاد     

 تغییر و اقتصادی معضلات رفع برای همگانی فداکارانه و انقلابی حرک  و مسئولین و

 در تحولی چنین گیری شکل و تحقق برای اس اقتصاد میسور  اصلی هایمقوله در اساسی

 به بسیج ملی امری اجتناب ناپذیر اس .   نیاز اقتصاد عرصه

 و اقتصادی جهش بر رهبری معظ  مقام راهبردی تأکیدات یادامه تبلور اقتصاد مقاومتی     

 هایسیاس  و کارهاراه جمیع توجه به گرو در مه  این اس  وتحقق ملی تولید سطح افزایش

 لهمعظ  دس  به گذشته هایسال در اقتصادی نوین معماری در که اس  کلانی و خرد

 .اس  شده گذاریریل

 تقوی  اهمی  یدهندهنشان طرفی از اخیر، سال چند در ایشان یویژه تأکیدات تحلیل     

 لابانق رهبر راهبردی نگاه و بینش عمق طرف دیگر از و اس  اسلامی نظام اقتصادی یبنیه

 همچون اقتصادی، معضلات رفع و ملی تولید سطح جهش و اقتصاد یمقوله. دهدمی نشان را

 با اسلامی نظام دستیابی مسیر در اقتصادی یتوسعه تلاش در جه  تورم، و بیکاری

 و اصلاح هر که اس  واضح اس . اسلامی عظی  تمدن بنای خود، و متعالی هایمأموری 

 اقتصادی نیروی و توان داشتن نیازمند سیاسی و فرهنگی تماعی،اج هایعرصه در پیشرفتی

 توان و تولید سطح در متجلی نیز کشور یک اقتصاد قدرت و توان. اس  کشور در کافی

 و ایمنطقه اقتصاد یعرصه در فعال مشارک  و حضور کنار در اقتصادی نیازهای رفع

 .اس  المللیبین

 آن در که مقاوم اقتصادی به نوسانات، برابر در پذیرآسیب و وابسته اقتصاد یک از گذار     

 به گوییپاسخ ضمن بتواند کشور و باشد غیروابسته و کامل اقتصاد در تولیدیزنجیره
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دهد، نیازمند  اختصاص خود به نیز را المللبین اقتصاد مبادلات از سهمی داخلی، تقاضای

 عزم و اراده ملی اس . 

ای آحاد یک کشور به شرط برخورداری از رهبری حکی  و پشتوانهعزم ملی و اراده      

تواند بزرگترین تشکل یعنی بسیج ملی را در مواجهه با دشمن برای آن ایدئولوژیک، می

کشور رق  بزند. نمونه بارز این مقوله مل  مسلمان وانقلابی ایران اس  که با بسیج ملی 

فراز و نشیب دفاع مقدس و پس از آن  خویش، در سرنگونی حکوم  طاغوت و سالهای پر

نقشی منحصر به فرد ایفا نموده اس . در شرایط فعلی که دشمن با شناسایی نقطه ضعف 

کشور یعنی بعد اقتصادی، همه توان خود را به کار گرفته تا مانع حرک  شتابنده این مل  

اقتصاد مقاومتی شود، رفع این تهدید عمل به توصیه رهبر فرزانه انقلاب و بسیج ملی در 

 اس .     

 جهش به و کند بالفعل را اقتصاد یبالقوه هایظرفی  تواندمی مقاومتی اقتصاد راهبرد     

 و داخلی اقتصاد قوام همان اصلی، رکن مقاومتی، اقتصاد شود. در منجر ملی تولید سطح در

 ما یهمه یوظیفه»: فرمودند زمینه این در انقلاب معظ  رهبر. اس  بیرون به وابستگی عدم

 دشمن، سوی از تأثیر قابل غیر نفوذ، قابل غیر مستحک ، را کشور کنی  سعی که اس  این

 .کردی  مطرح ما که اس  مقاومتی اقتصاد اقتضائات از یکی این. نگهداری  و کنی  حفظ

 مقاوم باید اقتصاد. اس  اقتصاد بودن مقاوم مه ، و اساسی رکن یک مقاومتی، دراقتصاد

 بگیرد، قرار دشمن یتوطئه معرض در اس  ممکن که آنچه مقابل در بتواند باید شد؛با

 (1/1/32 رهبری معظ  مقام )بیانات «.کند مقاوم 
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 بیان مسئله:

و ورود به جنگ اقتصادی با  ،نظام جمهوری اسلامی ایران با دنیای کفر و استکبارتقابل      

امروز به بالاترین درجه خودش رسیده اس .  های به زع  دشمن فلج کننده،عرصه تحری 

های متعددی را از سوی دشمنان مل  ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تحری 

 اقتصادی فشارهای و هاتحری  بین تمایز باعث که چه آن خویش تجربه کرده اس . اما

ع هدف اصلی .در واقهاس آن بودن جانبه همه و شدت شود،می حال زمان با گذشته

توان ناامید کردن مردم از انقلاب اسلامی و به تبع آن ساقط کردن نظام ها را میتحری 

ها عقب نشینی نظام هدف تحری  ،ترین حد انتظارس . و یا در پاییننادجمهوری اسلامی 

  .جمهوری اسلامی ایران از مواضع اسلامی و انقلابی خویش اس 

بخصوص در بعد  اقتصادی کشور هایحرک  و صمیماتواقعی  امر این اس  که ت     

 بر کشور مبتنی اقتصاد زیرا بدنه اس ، نشده انجام در سالهای قبل به درستی صنعتی

 وابسته تحری ، اقتصاد چند اعمال با و یکباره لذا اس . جهانی اقتصاد با دارمعنی هایپیوند

 آن پی در تأثیر پذیرفته و شدت هب ملی پول ارزش اف  با داخلی بازار گسسته، و نف  به

 لذا و. رودتعطیلی می به رو یکباره صنعتی هایبنیان و شده گرفته صنعتی هایشهرک فروغ

یعنی تلاش ملی در جه  تقوی   «اقنصاد مقاومتی» مقوله روی بر رهبری معظ  مقام تاکید

 اس .و هوی  بخشی به اقتصاد ملی 

ها و فشار دشمن در   که با توجه به شرایط تحری ای که وجود دارد این اسمسئله     

ی اقتصاد و مشکلات ساختار اقتصادی از جمله وابستگی شدید به نف  نیازمند مقوله

حرکتی ملی درجهش سطح تولید و رفع معضلات اقتصادی، همچون بیکاری و تورم، تلاش 

های متعالی مأموری  در مسیر دستیابی نظام اسلامی به ی اقتصادی و حرک در جه  توسعه
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خود، و بنای تمدن عظی  اسلامی هستی  لیکن این امر به تنهایی از عهده دول  خارج اس . 

، در اقتصاد بر پایه بسیج ملی شکل گرفته اس  از آنجایی که انقلاب اسلامی از بنای اولیه

 مقاومتی نیز نقش بسیج ملی آحاد جامعه بسیار حیاتی خواهند بود. 

تواند آحاد این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستی  که چه راهبردهایی می لذا در     

 جامعه را در اقتصاد مقاومتی بسیج کند؟ 

 

 اهمیت و ضرورت

 شعارها، جمیع به که اس  مه  و راهبردی  جه  این از اقتصاد مقاومتی یمسأله طرح     

 و انقلابی روح رهبری، سوی از بلاغیا قبلی اقتصادی کلی هایسیاس  و راهبردها ها،پیام

 در را هاحماسه که داری  نیاز ما .شد هاآن شتاب و پویایی حرک ، ضامن و دمید اسلامی

 مختلف طبقات و اصناف برای -فرهنگی اقتصادی، سیاسی،- زندگی مختلف هایعرصه

 . کنی  تعریف هاآن یروزانه زندگی به نسب  کاربردی و ملموس نحوی به مردمی

 هنوز را خود دینی و ملی تاریخی، و حماسی منابع یبالقوه هایظرفی  مسلمان، ایرانی     

 تداوم در اسلامی ایران که هاییگردنه و هااس . مسأله نکرده استحصال کفای  قدربه

 رفیع یقله به دستیابی برای .طلبدمی آفرینیحماسه اس ، مواجه هاآن با هایشموفقی 

 حماسی یروحیه به جهان، یآزاده هایمل  سرآمد و الگو به شدنتبدیل و موفقی 

چنانچه برای خلق حماسه اقتصادی و  .داری  نیاز اقتصادی حیات یعرصه در ویژهبه بیشتری

رفع تنگناهای اقتصاد کشور بسیج ملی انجام نگیرد و زندگی اقتصادی مردم با مشکل 

 کل مواجه خواهد شد.مواجه شود، ایجاد تمدن اسلامی با مش
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 نوع و روش تحقیق

توسعه ای بوده و روش کلی تحقیق  -نوع و روش تحقیق این مقاله از نوع کاربردی     

تحلیلی استنباطی با بهره گیری از مستندات شهودی اس . و درگردآوری مطالب و 

 ای و اینترنتی و مصاحبه استفاده شده اس . مستندات از روش کتابخانه

 

 و مفاهیم تعاریف

 عل  اقتصاد:

اقتصاد دانشی اس  که با با در نظر گرفتن کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای عل       

پردازد. پرسش بنیادین برای دانش نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می

لی اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضای  و مطلوبی  انسانهاس . این دانش به دو بخش اص

، عل  ریف مناسب تر می توان گف  اقتصاد. در تعشوداقتصاد خرد و کلان تقسی  می

 (1: 1332 بررسی و مطالعه مسأله کمیابی اس .)سیف،

 اقتصاد مقاومتی:

تعریف دیگر اقتصاد مقاومتی عبارتس  از: سیاستگذاری و اجرای برنامه های اقتصادی      

 مقاومتی «اقتصاد» فشار همه جانبه نظام سلطه. معطوف به پایداری در همه سطوح با فرض

رف خود را تغییر دهند و از مصرف کالای خارجی به سم  مص الگوی مردم اینکه یعنی

  اقتصادی(. علوم دانشگاه رئیس  دکتر رهبری)مصرف کالای داخلی حرک  کنند.

ور اقتصادی در اس  که برای پیشبرد ام اقتصاد مقاومتی مجموعه تدابیر و راهکارهایی     

 .)پیغامی(شودهای اقتصادی به کار گرفته میشرایط مقاوم  در همه زمینه
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حرکتی مردمی، بلند، شجاعانه و برخواسته از عقل و تدبیر برگرفته از ایمان و شور      

انقلابی، در عرصه اقتصادی کشور به منظور حل معضلات اقتصادی گریبانگیر کشور وتحقق 

 ینه ساز تمدن بزرگ اسلامی)محقق(  اقتصاد پویا و زم

 بسیج:

 فعّالّیتهاى هاىعرصه در مردم متن حضور بسیج معناى: فرمایدمی رهبری معظ  مقام     

 پیوند و صحنه در مردمى حضور همین از مظهرى... بسیج .اس  کشور و ملّ  براى اساسى

 مختص نه؛ س ا عمومى ىعرصه یک بسیج ىعرصه (.32/1/23.)اس  یکدیگر با مردم

 یک مختص نه، اس  کشور جغرافیائى بخشهاى از بخشى یک مختص نه، اس  قشر یک

 در. اس  دیگرى ىعرصه دون ئىعرصه یک مختص نه؛ اس  دیگرى زمان دونِ زمانى

 این. دارد وجود این، قشرها ىهمه در و هاعرصه، زمانها، مکانها ىهمه در، جاها ىهمه

 (2/4/13.)اس  بسیج معناى

 بسیج ملی:

های سازی و به کارگیری منابع، امکانات و تواناییبسیج ملی یا عمومی به تدارک، آماده    

کشور برای مقابله با شرایط اضطراری ناشی از بحرانها و حوادث بزرگ در سطح ملی اع  

 (1314گردد.)بشریه، و... اطلاق میاز سیاسی، نظامی، اقتصادی 

 فعّالّیتهاى هاىعرصه در مردم متن حضور بسیج فرماید: معناىمقام معظ  رهبری می     

 پیوند و صحنه در مردمى حضور همین اس .بسیج... مظهرى از کشور و ملّ  براى اساسى

ى عمومى اس ؛ نه مختص ى بسیج یک عرصه.عرصه(23/1/32).یکدیگر اس  با مردم

اس ، نه مختص یک  یک قشر اس ، نه مختص یک بخشى از بخشهاى جغرافیائى کشور

ى دیگرى اس . در ئى دون عرصهزمانى دونِ زمان دیگرى اس ؛ نه مختص یک عرصه
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ى قشرها، این وجود دارد. این ها و در همهى مکانها، زمانها، عرصهى جاها، در همههمه

 (2/4/13.)معناى بسیج اس 

 

 ادبیات تحقیق

 چرایی اقتصاد مقاومتی

 اساسی نکته چند روی بر نظامی، تهدید و حمله از شدن مایوس از پس دشمن امروز     

. اس  مردم معیش  واقع در و اقتصادی مسئله هاآن بارزترین از یکی. اس  گذاشته دس 

 و انقلاب از اقتصادی، فشارهای تح  را مردم خواهدمی خود خام خیال به دشمن

 کردن فلج با و اقتصادی لحاظ از کشور درآوردن زانو به با و جدا آن والای هایآرمان

 را دشمن تجاوز این انقلاب معظ  رهبر لذا کند؛ مایوس را مردم کشور، اقتصادی هایپایه

 ،«عدال  و پیشرف » چون مختلفی عناوین با که اس  سال چندین و کرده شناسایی پیش از

 سرمایه و کار از حمای  ملی تولید» ،«اقتصادی جهاد» ،«مضاعف کار مضاعف، هم »

 مسئله، این .اندکرده هوشیار را مل  آحاد ،«حماسه اقتصادی» و «مقاومتی اقتصاد» ،«رانیای

 کهاین و دهد،می خبر انسان زندگی ابعاد دیگر در آن اثرگذاری و اقتصاد مقوله اهمی  از

 را کشور اقتصاد بخش باید چیز هر از پیش اجتماع، دیگرِ هایبخش به بخشیدن سامان برای

 .یدبخش سامان
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 فرآیند اثرگذاری تهدید اقتصادی دشمن( -1)نمودار

 

 ما یعنی اس ؛ سرمشق یک و نو تاریخی تجربه یک ایران، مل  امروز اقتصاد مقاومتیِ     

 و پیشرف  به بلکه ایستاد، پا بر تنها نه توانمی نیز اقتصادی حصر شرایط در دهی می نشان

اقتصادی  حماسه نشستن بار به برای تأکیدی ،اقتصاد مقاومتی. شد ترنزدیک نیز عدال 

 همچون بسیطی هاینمونه از ترپیچیده بسیار اقتصاد مقاومتی نیز، حماسه مدیری . اس 

. پیداکند تجلی نظام، و سیست  عملکرد در باید مقاوم  امروز، زیرا اس ؛ تنباکو تحری 

 مهیای گذشته، هایسال هگسترد اقدامات و هاتلاش یُمن به کشور اقتصادی هایزیرساخ 

 «شجاعانه جهاد» مقاومتی، اقتصاد در اصلی رکن دو. اس  دیگر اقتصادیِ بزرگ جهش یک

 . اس  «دشمن با نبرد در پیروزی به امید» و

 برای سازی حماسه یک نیازمند اقتصادی هایسختی و هاشوک که اس  پرواضح     

های اقتصادی و تحری : جمله از یاقتصاد هایگردنه از مشکلات و کشور عبوردادن

 تورم، نرخ سابقه ک  افزایش ها،یارانه هدفمندی قانون ناقص اجرای ملی، تولید پذیریضربه

ای و دارویی ورود کالاهای سرمایه کاهش ملی، پول ارزش کاهش ارز، نرخ افزایش

بیرهای سوء تد اشتباه و دلیل به بزرگی ضربات ملی تولید که جایی در .اس  خارجی
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 دهه یک طی ایسابقه بی شکل به تورم نرخ افزایش که جایی در اس ، خورده اقتصادی

 افزایش آن با همزمان همچنین و اس  کرده عبور درصد 30 مرز از و یافته تداوم گذشته

اقتصاد  اس ، شده منابع ارزی به دسترسی کاهش و ملی پول ارزش اف  به منجر ارز نرخ

اس  بلکه تلاش برای ایجاد  عادی حال  به آن اقتصاد و کشور گرداندنمقاومتی نه تنها باز

  .نظام اقتصادی پویاس 

 بوروکراتیک نظام داشتن، اقتصاد مقاومتی خلق برای لازم شرایط و هازمینه دیگر از     

 در جمعی تفکر و اندیشه از استفاده و مدبرانه ریزیبرنامه و گذاریسیاس  نظام، کارآمد

 یکی متأسفانه، فرمودند اشاره سال ابتدای در انقلاب رهبر که همانطور. اهبردهاس ر اتخاذ

 گیریبهره عدم معنی به تدبیرسوء. اس  بوده داخلی سوءتدبیر، هاتحری  اثرگذاری دلایل از

. اس  گذاریسیاس  و سازیتصمی  فرآیند در داخلی تفکر و اندیشه ظرفی  از کافی

 گذاریسیاس  عزم خلاف بر قوانین برخی اجرای در کارشناسی نظرات برآیند که زمانی

 خلق برای جدی مانعی تواندمی که نگریس  خطری زنگ عنوان به آن به باید، اس 

 .باشد اقتصادی یحماسه

برای این  .شوند هدای  و راهبری اقتصاد مقاومتی، فرایند بر اثرگذاری برای مردم باید     

و مطلوب اقتصاد کشور و چگونگی رسیدن به وضعی  مطلوب  منظور باید وضعی  موجود

که همان اقتصاد مقاومتی اس  تبیین شده و شرایط ورود مردم از سوی دول  فراه  شود. 

از اه  موضوعاتی  که برای اقتصاد کشور متصور اس ، موجود و تهدیداتی شناخ  وضعی 

 پردازی . این مقاله به آن میاس  که باید به آن پرداخته شود و ما در ادامه در وسع 

 

 



 111/   ؛ مهدی ابراهیمیقش بسیج ملی در اقتصاد مقاومتین 

 است؟ رو روبه اقتصادی مشکلات چه با حاضر حال در ایران 

 :اس  ذیل بشرح هاپاسخ کلی بطور اما. طلبدمی بحث ها ساع  فوق، سؤال به پاسخگویی

 . مشکل عدم تحرک و پویایی در تولید کل و سرانه: 1

مد که اه  آنها عبارتند از:کاهش نسبی انجااین مشکل  به مشکلات اقتصادی دیگری می     

سرمایه، افزایش بیکاری آشکار و پنهان، گسترش فقر،  عقب ماندگی بیشتر باف  فنی 

 تولید(

 . مشکل ساختار نامتناسب تولید:2

(گسترش نامتناسب بخش خدمات 1سازد: این مشکل خود را در سه زمینه آشکار می     

وابستگی تولید به دنیای خارج. این مشکلات (3(دوگانگی شدید ساختار اقتصادی 2

ای به دنبال دارد که اه  آنها عبارتند از: محدود شدن ظرفی  سرمایه معضلات تبعی ویژه

گذاری، وابستگی مصرف به دنیای خارج، تأثیرپذیری شدید وضعی  کلی اقتصاد از 

 جتماعیا-های عمیق فرهنگیتصمیمات و تحولات اقتصادی جهان خارج، ایجاد شکاف

 . مشکل عدم تناسب سیاستهای پولی و بانکی:3 

(عدم 1اصول و محورهای مورد عمل در سیاس  پولی و بانکی کشور عبارتند از:      

استقلال کافی سیاستهای پولی و بانکی از نظرگاههای الزاما سیاسی دستگاههای 

جه سود در کل (تکیه بیش از حد نظام بانکی بر ادامه سطح مناسب و قابل تو2اجرایی

(فقدان شرایط لازم برای اجرای صحیح 3عملیات بانکی و عدم اجرای کامل عقود اسلامی

انجامد از تجربگی بانکها. این   وضعی  به مشکلات دیگری مینظام بانکداری نوین و بی

های تولید، دور شدن نقدینگی از جمله: افزایش شدید هزینه زندگی،افزایش شدید هزینه

 اری، رکود تولید، توزیع نامتعادل درآمد، ساختار نامناسب تولیدسرمایه گذ
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 اجرایی )دول (: -. حدود و نحوه عمل دستگاه اداری4

نحوه عمل هدایتی جامعه توسط دول  در دوران اخیر دچار معضلات و مشکلات      

(عدم 1توان در چند حوزه مطرح کرد:فراوانی شده اس  که مشکلات اصلی آن را می

مبانی نظری از پیش مشخص شده در زمینه حدود و نحوه دخال  دول  در اقتصاد  وجود

(گسترش نامتناسب 3(گسترش بار مالی فعالیتهای دولتی نامتناسب با درآمدهای دول 2

(گسترش ناسنجیده دخالتهای دول  در اقتصاد 4های انجام وظایف وظایف دول  با هزینه

امتناسب با توان اجرایی آن. این مشکلات باعث از طریق وضع مقررات پیچیده و وسیع ن

شده که مشکلات تبعی بسیار حادی به وجود آید که اه  آنها عبارتند از: عدم کارایی 

اجرایی کشور، نزول شدید کیفی  -شدید بخش دولتی، دره  شکسته شدن باف  اداری

  .ارائه خدمات دولتی

 زیر قابل جستجو اس :  هایتر اقتصادی جامعه در حوزه. مشکلات بنیادی5

( ضعف شدید 2( عدم درک مباحث توسعه اقتصادی و فقدان استراتژی مناسب توسعه1

( ضعف روحیه علمی حاک  بر جامعه و 3گذاری مدرن در این زمینهنظام آموزشی و سرمایه

استفاده از ابزار سیاسی بر رفع مسایل تخصصی اقتصادی یا کاربرد مسایل اقتصادی برای 

( قربانی شدن مداوم تولید اقتصادی در تب و تاب تحولات 4هایل سایر حوزهحل مسا

 جاری بودجه ( وابستگی شدید6(ترویج روحیه مصرف گرایی در سطح جامعه5سیاسی 

 حوزه مانند کشور اقتصادی موجود ظرفیتهای گیری از بهره ( عدم3نف   به کشور

 و مجلسیان دولتمردان، در تصادبه اق مدت کوتاه نگاه (حاکمی 1کشاورزی  گردشگری،

 نبودن ( مردمی10فرهنگی  حتی و سیاسی اقتصادی، متعدد رانتهای ( وجود3مردم آحاد

 (114-30: 1332 اقتصاد )سیف،
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توجه بر مشکلات فوق از یک سو و جنگ اقتصادی دشمن با استفاده از سلاح تحری  از      

تردید گذر از شود و بیروشن میسوی دیگر، حقیق  چرایی اقتصاد مقاومتی به وضوح 

 های دشوار نیاز به بسیج ملی با الزامات منحصر به فرد دارد.این گردنه

 

 ظرفیتهای موجود کشور

های کشور را ظرفی  3/4/31و  24/3/31های مقام معظ  رهبری در بیانات خود در تاریخ  

 چنین تبین کردند:

 داخلی ثروت و امکانات وجود

 خوب مردم

 موجود مالی منابع

 جوان مل  و موجود انسانی منابع

 جهانی بدهکاری عدم

 کشور حرک  در اسلامی و دینی تفکر محوری 

 انقلاب و اسلام مبانی به معتقد مسئولان وجود

 چهارم دهه در گیر چش  عدال  و محسوس پیشرف  به دستیابی برای الهی توفیق به امید

 (31/4/3و31/3/24)انقلاب

ترین ظرفیتهای کشور وجود رهبری الهی اس  که با اس  یکی دیگر از مه آنچه مسل       

های سهمگین هدای  درای  و مدیری  آگاهانه خویش تاکنون کشتی انقلاب را در طوفان

های فوق الذکر در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن گیری از همه ظرفی اند. بهرهفرموده

 واهد شد.بدیل تبدیل خای بیبه مقاوم  و حماسه
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 اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبری

 سال شهریور 16 در رهبری معظ  مقام بار اولین که اس  اصطلاحی «مقاومتی اقتصاد»     

 اقتصادی و سیاسی ادبیات وارد کشور سراسر کارآفرینان از جمعی با دیدار در 1313

 شرایط و کشور اقتصاد ایروزه این برای مناسبی راهکار را آن نمودند. بسیاری کشور

 را اقتصادی حماسه اگر .دانند می شده تحمیل کشورمان به که ای سابقه بی های تحری 

، اس  شده ابلاغ انقلاب معظ  رهبری سوی از که بدانی  اقتصادی زمینه در مل  مأموری 

. در واقع هدف در اقتصاد کنی  شروع مقاومتی اقتصاد راهبرد از باید آن انجام برای

های اقتصادی از سوی نیروهای متخاص  که سد راه مقاومتی آن اس  که بر فشارها و ضربه

 .پیشرف  جامعه اس ، غلبه کرد

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا درشرایط کنونی تحری  و متعاقبا      

 فرص اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به تلاش برای کنترل و بی

قطعا باور و مشارک  همگانی و اعمال مدیری  های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و  اس .

 .الزام چنین موضوعی اس 

 در را اقتصادى یک بتوانی  باید ما، نیس  اقتصادى ریاض  معناى به، مقاومتى اقتصاد     

 آسیب، باشد ممقاو المللىبین جزرومدهاى و بحرانها مقابل در که بیاوری  وجودبه کشور

مقام معظ  رهبری راهبردهای اقتصاد  .(12/5/32اس )مقام معظ  رهبری لازم این؛ نبیند

 مقاومتی را به دو دسته تقسی  فرمودند:

 کشور اقتصادی نظام اصلاح به مربوط: مدت میان و مدت بلند( الف

 مردم بر تکیه. 1-الف



 111/   ؛ مهدی ابراهیمیقش بسیج ملی در اقتصاد مقاومتین 

؛ اس  مردم به ىتکیه همین خشهایشب از یکى؛ دارد ارکانى و شرائط مقاومتى اقتصاد     

، بانکهاس  طریق از حالا؛ بشود توانبخشى خصوصى بخش به اینکه براى بکنید فکرى باید

 که کنید کارى، اس  لازم که طریقى هر از؛ اس  لازم مقرراتِ و لازم قوانین طریق از

 (2/6/1331).شود فعال، مردمى بخش، خصوصى بخش

 اقتصاد بودن مقاوم. 2-الف

 قابل غیر، نفوذ قابل غیر، مستحک  را کشور کنی  سعی که اس  این ما یهمه یوظیفه     

 «مقاومتی اقتصاد» اقتضائات از یکی این؛ داری  نگه و کنی  حفظ، دشمن سوی از تأثیر

 اقتصاد بودن مقاوم، مه  و اساسی رکن یک، مقاومتی اقتصاد در. کردی  مطرح ما که اس 

 یتوطئه معرض در اس  ممکن که آنچه مقابل در بتواند باید؛ باشد مقاوم باید اقتصاد. اس 

 (1/1/1332).کند مقاوم ، بگیرد قرار دشمن

 بنیاندانش اقتصاد. 3-الف

 همین، کند پایدار را مقاومتى اقتصاد این میتواند که مهمى بخشهاى از یکى من نظر به     

 اقتصاد هاىمؤلفه مؤثرترین از یکى و مظاهر نبهتری از یکى این؛ اس  بنیاندانش شرکتهاى

 (1/5/1331).اس  مقاومتى

 نف  به وابستگی کاهش. 4-الف

، وابستگى این. اس  مقاومتى اقتصاد الزامات از دیگر یکى نف  به وابستگى کاهش     

 استفاده، دارد وجود امروز که فرص  همین از بتوانی  اگر ما. ماس  ىساله صد شوم میراث

، کنی  جایگزین دیگرى درآمدزاى اقتصادىِ  فعالیتهاى با را نف  کنی  تلاش و نی ک

 از بنیاندانش صنایع امروز. ای داده انجام اقتصاد ىزمینه در را مه  حرک  بزرگترین

 (3/5/1331).کند پر زیادى میزان تا را خلأ این میتواند که اس  کارهائى ىجمله
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 مقاومتی اقتصاد ادمیکآک و دانشگاهی تبیین. 5-الف 

 ىمطالبه یک، اس  فکر یک این، بوده مقاومتى اقتصاد، رسیده ما نظر به که آنچه     

 زبان با، خوب بسیار؛ هستید اقتصاددان، هستید استاد، هستید دانشجو شما. اس  عمومى

 .کنید مشخص را حدودش؛ کنید تبیین را مقاومتى اقتصاد ىایده همین، دانشگاهى

(16/5/1331) 

 کشور اجرائی امور و هابرنامه: مدت کوتاه(  ب

 ملی تولید از حمای . 1-ب

 ...کشاورزى و صنع ؛ اس  ملى تولید از حمای ، مقاومتى اقتصاد دیگر رکن یک     

 و فعالند ما بزرگ واحدهاى خوشبختانه البته. کنید فعال را متوسط و کوچک واحدهاى

 فکر به باید لیکن اس  خوب فولادمان و سیمان محصول لذا، اس  خوب شانسوددهى

 تأثیرات مردم زندگى در اینها، اس  مه  خیلى اینها؛ باشید کوچک و متوسط واحدهاى

 (2/6/1331).دارد مستقی 

 ارزی منابع مدیری . 2-ب

 حرفهاى ه  زمینه این در؛ پایه ارز به شد اشاره. کرد مدیری  درس  را ارزى منابع باید     

؛ شد گفته جور یک، مسئول یک قول از هاروزنامه در یعنى. شد صادر دول  از نىگوناگو

 تصمی  یک واقعا  . بیفتد اتفاق این نگذارید. شد گفته دیگر جور یک، بعد روز دو یا فردا

 منابع حال هر به. کنید دنبال را مسئله و شود پافشارى تصمی  آن روى، شود گرفته قاطع

 (2/6/1331).بشود دقیق مدیری  باید ارزى
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 مصرف مدیری . 3-ب

 و متعادل مصرف یعنى؛ اس  مقاومتى اقتصاد ارکان از یکى، مصرف مدیری  ىمسئله     

 این به باید هاخانواده و مردم آحاد ه ، دولتى هاىدستگاه ه . تبذیر و اسراف از پرهیز

 در بلاشک، مصرف در تعادل ىملاحظه و اسراف از پرهیز امروز که کنند توجه مسئله

 جهاد اجر این که کند ادعا میتواند انسان؛ اس  جهادى حرک  یک دشمن مقابل

 (3/5/1331).دارد را اللّهسبیلفى

 امکانات و منابع و زمان از حداکثری یاستفاده. 4-ب

 امروز، میکشید طول متمادى سالهاى که طرحهائى. بشود استفاده حداکثر باید زمان از     

 ظرف در، سال دو ظرف در کارخانه فلان که بیندمى انسان کمترى ىفاصله با انهخوشبخت

 (3/5/1331).کرد تقوی  کشور در را این باید. رسید بردارىبهره به ماه هجده

 برنامه اساس بر حرک . 5-ب

 تغییر و الساعهخلق تصمیمهاى. اس  اساسى کارهاى از یکى، برنامه اساس بر حرک      

 ضربه مل  مقاوم  به و میشود وارد «مقاومتى اقتصاد» به که اس  هائىضربه جزو، مقررات

 نگذارند؛ باشند داشته توجه باید محترم مجلس ه ، محترم دول  ه ، را این. میزند

 (3/5/1331).شود موردبى تغییرهاى و تذبذب دچار زمانى هر در کشور اقتصادى سیاستهاى

 

 های اقتصاد مقاومتیمؤلفه

 به گردد، پدیدار «مضاعف کار و هم » که گیردمی شکل گاهاقتصاد مقاومتی آن     

 کار از حمای  و ملی تولید» کار به دس  جدّی صورت به و آوری  روی «اقتصادی جهاد»

 صحیح رویکردهای بر اتکا و هاگذاریسیاس  در انسجام .بزنی  «ایرانی سرمایه و
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 گرو در پیشرف  و اقتصادی جهش نوع هر که باشد عموضو این گویای تواندمی اقتصادی،

 در علمی روابط و اصول بر متکی و منسج  بلندمدت، راهبردهای از ایمجموعه اتخاذ

 اشاره بدان نوشتار این در آنچه. اس  ملی تولید از حمای  هدف با گذاریسیاس  فرآیند

 صاد مقاومتی شکلاقت آن، تحقق بدون که هاییمؤلفه بر اس  مروری کرد، خواهی 

 گرف : نخواهد

 مقاومتی وابستگی، دل از هرگز. اس  «استقلال» مقاوم ، اصلی اقتصادی: شرط استقلال     

 بخشد سامان خود اقتصاد به باید دارد، اقتصاد مقاومتی به رو که گرف . ملتی نخواهد شکل

 برساند. خودکفایی و پویایی، استقلال مرز به را آن و

 به خود، دس  به ضروری و اساسی کالاهای تأمین برای کشوری صادی: اگراقت قدرت     

 حدّ در و اساسی کالاهای که کالاهایی از برخی تأمین یاف ، دس  اقتصادی قدرت

 او، اقتصادی اقتدار چراکه رساند؛ نخواهد آسیب او «اقتصادی قدرت» به نیس ، ضرورت

 .بود خواهد کشورها دیگر استفاده سوء از مانع

 از مصداقی اقتصاد مقاومتی، و استقلال به یابیمضاعف: دس  کار و مضاعف هم      

 کار و هم . اس  مضاعف کار و مضاعف هم  بلندهمتی، لازمه و اس  بلندهمتی

 قافله از جامعه و شخص که اندازه همان به و هاس کاستی و کمبودها پادزهر مضاعف،

 مضاعف هم  و کار نیازمند شوند،می اقتصادی درکو دچار و مانندمی جا انسانی پیشرف 

 .هستند

 گرف  خواهد شکل گاهداخلی: اقتصاد مقاومتی آن کالاهای و تولید به گماشتن هم      

 و مرغوب کالاهایی تولید با سویک از و یابد افزایش خودکفایی مرز تا داخلی تولید که
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 گراییمصرف زمینه خارجی، الاهایک به آوردن رو از پرهیز با دیگر سوی از و باکیفی 

 .درآید فرهنگ یک صورت به داخلی کالاهای از استفاده و رود میان از بیگانه کالاهای

 هااولوی  باید صنعتی، ریزیبرنامه در :نویسدمی نیز بهشتی نیازها: شهید و اولوی  به توجه

 رابطه در را جامعه اسیاس نیازهای به مربوط صنعتی هایفرآورده که وقتی تا و شود رعای 

 آموزشی افزارهای و افزارنوش  انرژی، درمان، بهداش ، مسکن، پوشاک، خوراک، با

 قبیل از دیگر، تولیدات در نشده، تهیه کافی اندازه به دفاعی تجهیزات و نقل و حمل دیگر،

 (463: 1311 ،بهشتی. )نشود گذاریسرمایه تفّننی تولیدهای

 اقتصادی رشد به تواننمی عمومی مشارک  و همگانی کمک عمومی: بدون مشارک      

 الناس خَوْضُ: »فرمود السلام علیه علی حضرت. گشود را اقتصادی هایگره و رسید مطلوب

 مجلسی،. )«اس  آن تحقق مقدمه امری، در مردم آوردن روی الْکاِئن؛ مُقَّدَمَةُ  الّشَیْء فِی

 (215: 11 ج: ق1403

 صورت کاریک  باشد، حاک  ایجامعه بر اخلاق ها: اگرسانان اخلاقی پرورش     

 شود؛می اجتناب کاذب کارهای از مصرف؛ تا شودمی تولید صرف بیشتر هاهم  گیرد؛نمی

 پرهیز ربا و رشوه از شود؛می ورزیده ایویژه اهتمام کارها در تخصص و کالاها کیفیّ  به

 . ...و شودمی

 شکوفایی در آن نقش و اقتصادی امنی  درباره نیز رهبری عظ م مقام: اقتصادی امنی      

 که داری  راسخ اعتقاد، کشور این در اقتصادی امنی  درباره ما: فرمایدمی کشور اقتصاد

 رونق، اقتصادی تلاش، اقتصادی حرک ، اقتصادی کار، کشور این در که باشد طوری باید

 کار این اراده که کسانی و باشد پذیرامکان م نوعش هر از م اقتصادی سازندگی و اقتصادی

 (10/6/1331. )دهند انجام را کار این بتوانند امنی  با، دارند را
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 جامعه، برای :فرمایدمی باره این در رهبری معظ  اسراف: مقام و زدگیمصرف از پرهیز     

 مصرف تربیش به همه و شود زیاد آن در روز به روز مصرف، به میل که اس  بزرگی بلای

 تازه چیز هر و مُد هاینشانه دنبال و پوشیدن متنوع خوردن، متنوع خوردن، بیشتر کردن،

 (15/3/1311. )شوند تشویق رفتن آن تجملات و زندگی وسایل برای

 هایکاستی و هانارسایی برابر در داریاقتصادی: خویشتن داریخویشتن و ریاض      

 کند،می جلوگیری ملی باارزش منابع و هاسرمایه رفتن رهد از داخلی، تولیدات پذیرتوجیه

 راهی و مطلوب، کمال به یابیدس  برای اس  مرکبی و وابستگی، مقابل در اس  سپری و

 رونق و ظفرمندی برای اس  اهرمی و بزرگ، و والا آرزوهای به یابیدس  برای اس 

 .ماندگیعقب جبران و اقتصادی

 اس  خاطر رضای  با همراه و عاشقانه کار شوق: در سر از کار و کار از مندیرضای      

 انجام صورت نیکوترین به را اشاقتصادی فعالی  و شودمی خلاق و نوآور انسان، که

 و اس  اعلی حدّ در استقام . یابدمی دوچندان توانی جس  عاشقانه، کار در .دهدمی

 .گیرددربرمی نیز را مردم و جامعه و رودمی فراتر شخص گستره از خواهی،منفع  انگیزه

 و تعالی و بالندگی موجب و جامعه رشد منشأ کارها: کاری بودن دارجه  و مطلوبی 

 در داشته، خود با ورزیاندیشه و هنرمندی و عمومی نفع نشان که گردد،می اجتماع نشاط

 باشد. نهفته بینشی و دانش آن، پَسِ

اسلام در یک حال تعادل بین آزادی مطلق و تحری  : هالکی پرهیز از سوء استفاده از ما     

مطلق قرار دارد؛ بدین سان که بعضی از سودها مانند سودهای ربوی را تحری  کرده، و 

: 1، ج 1343برخی دیگر از سودها، مانند سودهای تجاری را تجویز کرده اس . )صدر، 

433) 
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تصادی مقام معظ  رهبری، اقتصادِ بدون های اقاز توصیه: ریزی اقتصاد بدون نف پی     

ما باید به اینجا برسی  و بتوانی  خودمان را از درآمد  :باره فرمودندنف  اس . ایشان در این

ترین بلیّات اقتصاد ما و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیّات نیاز کنی . یکی از بزرگنف ، واقعا  بی

 (25/5/1330) عمومی کشور، وابستگی ما به درآمد نف  اس .

اسلام اصل نظارت حکوم  اسلامی را بر : نظارت بر اقتصاد کشور و کارهای تولیدی     

فعالی  عمومی، و دخال  دول  برای حمای  مصالح عمومی و نگهبانی از آن، به وسیله 

های افراد در کارهایی که با آن سر و کار دارند، وضع کرده اس . محدود کردن آزادی

از طرف اسلام، ضروری بود، تا ضامن تحقق بخشیدن ایده و مفاهی  عدال  وضع این اصل 

 ( 360: 1: ج 1343اجتماعی خود به مرور زمان باشد. )صدر، 

منبع : عرضه کالا بر اساس مصالح عمومی، و نه بر مبنای تمایل و تقاضای عمومی     

ی باید باشد. این اقتصاد، های مردم باشد، بلکه مصالح عمومدرآمد، نباید تمایلات و خواسته

بینانه و مرتبط به اخلاق و تربی  بشر. پس در عین اینکه اسلام طرفدار اقتصادی اس  واقع

داند، به همین دلیل که های عالی خود میازدیاد ثروت اس  و ثروت را وسیله تأمین هدف

ا مصلح  ر داند،تر از خود ثروت اس ، راه درآمد را تمایلات و تقاضا نمیهدف، عالی

 (20: 1315داند. )مطهری، راه می

اگر بر فضای اقتصادی کشور، رقاب  آزاد و : حاک  بودن تلاش و رقاب  اقتصادی آزاد     

های گوناگون فرما باشد، هر روز شاهد رشد بیشتری در عرصهحک  در عین حال سال 

اقتصادی کسانی که به اقتصادی خواهی  بود. تنها در این صورت اس  که همه استعدادهای 

ها و امید بیشتری در افراد به منظور شود و همواره انگیزهپردازند، شکوفا میرقاب  می

طور که نباید از هر همان (233: 1334های اقتصادی بیشتر خواهدجوشید)اسلامی، تلاش
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قف و راهی به دنبال ثروت بود، نباید سیست  اقتصادی به شکلی باشد که رشد و نموّ را متو

 (21: 1315فلج کند و جلوگیری نماید. )مطهری، 

نبود عدال  اقتصادی در جامعه، به ایستایی و رکود : عدال  اقتصادیی  حاکم     

های اقتصادی و ک  شدن انجامد و سبب اختلال در فعالی های اقتصادگرا میاندیشه

هبری در این باره شود. مقام معظ  رهای اقتصادی میگذاریاحساس امنی  در سرمایه

زنید، امنی  اقتصادی از بین گویند شما که راجع به عدال  حرف میبعضی می:فرمایدمی

گرها رود. به عکس اس . اگر عدال  باشد، امنی  اقتصادی بیشتر اس . دزدها و چپاولمی

ون گذاری کند و طبق قانخواهد سرمایهبرند. انسانی که میعدالتی سود میهستند که از بی

 (3/4/1333آید؛ عدال ، پشتوانه و پشتیان اوس . )سود ببرد، از عدال  خوشش می

 هرگونه گمان،ناچاری: بی و اضطرار شرایط در هاانسان اقتصادی استثمار از پرهیز     

 ناچیز، دستمزد با کار پذیرش به او نمودن وادار همانند کار، نیروی از ظالمانه کشیبهره

 کار، هنگام به دینی فرایض انجام و استراح  فرص  ندادن حد، از راترف کار زمان تحمیل

 اسلام دیدگاه از بوده، استثمار معنای به همگی مسکن، و بیمه مسئله به نداشتن کافی توجه و

 و اقتصادی مشکلات فشار اثر بر که کسانی درباره ویژه به شیوه این. اس  ممنوع

 بسیار هستند، کار سنگین شرایط پذیرش به گزیرنا جامعه، در شغلی هایفرص  محدودی 

 (102: 1314 ایروانی،. )اس  نابخشودنی و ترزش 

 داشتن جریان گرو در اقتصادی شادابی و شکوفایی و اموال: رشد گذاشتن راکد از پرهیز    

 علیه جعفر بن موسی امام از حدیثی اس . در کشور اقتصاد پیکره در افراد دارایی و پول

 که اس  جل و عزّ خداوند برای زمین همانا: »فرمود که اس  آمده باره این در السلام

 هیچ بدون سال سه مدت به را زمینی که هر پس. داد قرار بندگانش روزیِ را آن خداوند
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 او غیر به و شود خارج او دس  از باید نکند، ایاستفاده آن از و بگذارد معطل علتی

 (233: 5 ج: 1365 کلینی،. )«شود واگذار

 رشد مانع که چیزهایی از یکی که نبری  یاد اقتصادی: از تسلط از دارانسرمایه بازداشتن     

 خصوصی مالکان دس  به عمومی هایسرمایه تصاحب اس ، عمومی ثروت افزایش و

( داشتن نگه فقیر) ِافقار فلسفه خود، سیادت و سیاس  حفظ برای اینها اس  ممکن. اس 

 افزایش و تکثیر مانع دارند، نگه بردگی حال در را بردگان اینکه برای و ندکن عمل را مل 

 (203: 1315 مطهری،. )«ببرند بین از را مازاد احیانا و بشوند

 سوی از. باشدمی توزیع قواعد کردن پیاده واقع در ثروت: تولید عادلانه و درس  توزیع     

 و شده بیشتر طبیع ، با مقابله در انسان قدرت تولید، سطح ترقی و فنی ابزار تکامل با دیگر،

 تخلف امکان نتیجه، در. شود طبیع  تسخیر اندکاردس  تریبزرگ هایمقیاس به تواندمی

 اجتماعی عدال  و عمومی توازن که طوری به گردد؛می بیشتر نیز توزیع عمومی قواعد از

 نمود ارشاد نحوی به را تولید انسازم باید ناگزیر حال ، این در. گیردمی قرار تهدید مورد

 (213: 2 ج ،1343 صدر،. )باشد سازگار خواهانه عدال  هایهدف با که

 مالک به خویش نامه در السلام علیه علی صادرات: امیرمؤمنان و واردات بودن روان     

 از نیاز مورد کالاهای واردات منظور به بازرگانان برای زمینه آوردن فراه  به را او اشتر،

 به و بپذیر مرا سفارش صنعتگران و بازرگانان درباره :کندمی سفارش چنین آنان سوی

 از خود مال با آنکه چه و باشد، جای بر که کسی چه کن؛ سفارش آنان درباره شیوه بهترین

 به وسیله و سودها هایمایه آنان که کند؛ کسب خود دسترنج با و رود سو بدان سو این

 جاهای از کالاها آن آورنده و هستند مردم نیاز مورد کالاهای و درآمدها آمدن دس 
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 موقعی  برای مردم که جاهایی کوهسار؛ و دش  و دریاها و بیایان در دشوار، و دوردس 

 (530: 1333 دشتی،. )پرورانندنمی سر در را آنجا به رفتن و روندنمی آنجاها به دشوارش

فرماید: ادی: مقام معظ  رهبری در این زمینه میتکیه روی عل  برای حل مشکلات اقتص     

اس .  عل  روى ىتکیه ما، اقتصادى معضلات و اقتصادى مشکلات حلّ  کلیدهاى از یکى

 یعنى اس ؛ فناورى و عل  ىزنجیره تکمیل یکى: علمى مسائل این مورد در اس  نکته دو

 ما را بازار سپس و لید تو سپس و فناورى سپس و عل  سپس و فکر و ایده از ىزنجیره این

 سراغ بروید باید میتوانید هرچه بنیان؛دانش شرکتهاى ه  بعدى ىنکته بکنی ، تکمیل باید

 (11/5/32)مقام معظ  رهبری.بنیاندانش شرکتهاى

ای ملی و بسیج توان دریاف  که تحقق آنها به پشتوانهبا تعمق بر موارد ذکر شده می     

و آنچنان این نیاز ضروری اس  که بدون بسیج ملی دستیابی به  آحاد جامعه نیازمند اس ؛

 آنها غیرممکن اس .

 

 بسیج ملی

بسیج در حقیق  مظهر یک وحدت مقدس میان افراد مل  اس .)مقام معظ  رهبری       

ها مقدورات و منابع توسط ( بسیج فرآیند و سازوکاری اس  که طی آن جمعی 23/1/31

سازی، سازماندهی و فعال شده رای تحقق یک هدف معین، آمادهیک نیروی بسیج کننده، ب

( همه میدانهایی که 3: 1311سازند. )دانشگاه دفاع ملی، و تحقق هدف را ممکن و میسر می

بسیج در آن حضور پیدا کرده اس  میدانهای ملی اس ، میدانهای مربوط به همه مل  

 (1/1/1310اس )مقام معظ  رهبری 



 111/   ؛ مهدی ابراهیمیقش بسیج ملی در اقتصاد مقاومتین 

( بسیج منابع انسانی)سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی  1مل دو بخش اس : بسیج ملی شا     

 (بسیج امکانات ملی ) منابع فیزیکی و مالی و اطلاعاتی و...(2

 های بسیج ملی:ویژگی

های رسمی و گیرد که نهادها و سازوکارها و روشبسیج ملی در شرایطی شکل می-1

 باشد.متعارف پاسخگو نمی

وردار از آرمان و هدف مشترک اس  و این آرمان مشترک مبتنی بر بسیج ملی برخ-2

 مردم در پیوستن به اس . انگیزایدئولوژی بسیج کننده و شوق

 ریزی اس .مند و برخوردار از الگو ، سازمان و برنامهبسیج ملی قواره -3

دفاع  بسیج ملی فراگیر و دارای پایگاههای مختلف اجتماعی و طبقاتی اس . )دانشگاه-4

 (15: 1311ملی، 

 

 ارکان بسیج ملی:

 بسیج ملی دارای ارکانی اس  که بدون آنها بسیج مفهوم خود را از دس  خواهد داد:

های مردم و فراه  کردن جمعی  زیاد برای دستیابی به هدفهای ( مردم: حضور توده1

 س خاص و هرچه این حضور و جمعی  بیشتر باشد اثر بخشی و پایداری آن بیشتر ا

انگیزد و از طریق ( نظام فکری)ایدئولوژی(: ایدئولوژی احساس و تحرک فرد را برمی2

های ارزشی راه های ساده و ارائه داوریهای واقعی  و عرضه راه حلسازی پیچیدگیساده

 کند.را برای اقدام هموار می
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را هموار  ( رهبری بسیج: رهبری بسیج با ایجاد وحدت و سازماندهی راه رسیدن به هدف3

دارد. رهبری در بسیج ایدئولوژی و آرمان عرضه ساخته و مشکلات را از سر راه برمی

 بخشد.کند و به بسیج جه  و دوام میکند، انگیزش ایجاد میمی

( سازماندهی: هدف و ماهی  بسیج نوع سازماندهی و چگونگی آن را مشخص 4

تر باشد ر داخل بسیج گستردهکند.در بسیج هرچه روابط درونی و فرهنگ مشترک دمی

 احتمال پیروزی آن بیشتر اس .

( ایمان و انگیزه: ایمان و انگیزه نهادینه شدن ایدئولوژی بسیج در وجود جامعه بسیج شده 5

های آن در روح و جان بسیجیان اس . به هر میزان که ایمان و انگیزه فراگیرتر و پایه

تیجه قدرت بسیج بیشتر اس . )دانشگاه دفاع ملی، دارتر باشد قدرت ناشی از آن و در نریشه

1311 :16-13) 

 

 رابطه بسیج ملی و اقتصاد مقاومتی

توان گف  اقتصاد مقاومتی تبلور بسیج ملی در حل مسایل اقتصادی اس . همانطور می     

که در بسیج ملی آحاد مردم مهمترین رکن هستند در حماسه اقتصادی نیز بدون مشارک  

 باید – مسولان و مردم – جبهه دو گیرد. در اقتصاد مقاومتی هره صورت نمیمردم حماس

 جهادی حضور لازمه بلند هم  و امیدوارانه نگاه که مردم جبهه در. باشند داشته حضور

 تصمی  و دفعتی برخوردهای از پرهیز، دقیق ریزی برنامه با نیز مسئولان جبهه در و اس 

اس .  هوشمندانه و روشمند شکل به کشور اقتصاد ضایف مدیری  و الساعه خلق گیریهای

همانطور که در بسیج ملی سازماندهی، رهبری، ایمان و انگیزه  رکن اس  در اقتصاد 

مقاومتی نیز سازماندهی، اعتقاد به هدف متعالی و هدای  ورهبری شرط اساسی اس . 
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ملی اس  که اقتصاد توان گف  رکن اقتصاد مقاومتی بسیج ملی اس  بطوریکه با بسیج می

 در چه مصرفشان در چه مردم فرمایند: آحادآید.مقام معظ  رهبری میمقاومتی بوجود می

 خدمات بخشهای، جور یک کنندهمصرف بخشهای، جور یک مولّد... بخشهای تولیدشان

 لازم حماسه خلق اس  لازم گونهجهش حرک ِ کشور پیشرف  برای که بدانند، جور یک

  (3/2/32.)رف  خواهد پیش ورکش وق  آن اس 

توان گف ، خلق اقتصاد مقاومتی نیز بدون بسیج ملی با توجه به موارد ذکر شده، می     

 امکان پذیر نیس .

 

 چهار رویکرد اقتصاد مقاومتی

 یهمه از ترکیبی رویکرد یا چهار و نمود تعریف چهارگونه توانمی را مقاومتی اقتصاد     

 .کرد پیگیری ملی هاییپروژه عنوان به کشور در را آنها

 موازی رویکرد اول: اقتصاد

 یعنی؛ اس  «موازی اقتصاد» یمثابه به مقاومتی اقتصاد این رویکرد برگرفته از تعریف     

، انقلابی عملکرد و روحیه با نهادهایی به خود نیاز به توجه با اسلامی انقلاب که طورهمان

 بنیاد و پاسداران سپاه، سازندگی جهاد، امداد یکمیته مانند نهادهایی تأسیس به اقدام

 تکمیل و داده ادامه را پروژه این، انقلاب اهداف تأمین برای بایستی نیز امروز، نمود مسکن

 نیاز اقتصاد در مقاومتی هاینهادسازی به و مقاومتی اقتصاد به اسلامی انقلاب که چرا؛ کند

 نهادهایی باید پس. آیدبرنمی اقتصادی رسمی هادهاین یعهده از ماهیتا  بسا چه که دارد

 .داری  نیاز «پری  اقتصاد» به کشورمان در ما یعنی؛ کند ایجاد کارویژه این برای موازی
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 دو هر از همزمان ما اکنون اینکه کما. نیس  مرسوم نهادهای نفی معنای به البته امر این     

 انقلاب از دفاع برای اسلامی جمهوری ارتش نهاد و اسلامی انقلاب پاسداران سپاه نهاد

 از که کشورهایی در اتفاقا  و دنیا در مرسوم حکمرانی هایمدل در الگو این البته. مندی بهره

 هاینظام از کشورها این و دارد وجود باشند برخوردار بیشتری حکمرانی توان و تجربه

 از توانی می مثال عنوان به. ندبرخوردار عمومی امور یاداره و سیاستگزاری یچندلایه

 در خصوصی هایبنگاه و خیریه، نهادمردم هایسازمان، دولتی نهادهای همزمان حضور

 ییافتهتوسعه کشورهای امنیتی و دفاعی یعرصه در حتی یا سلام  و بهداش  یعرصه

 نقلابا خاص نیازهای حسب که اس  این الگو این مشکل ترینمه  البته. ببری  نام غربی

 از تصوری هیچ مثلا  زیرا، بود خواهد روروبه نوینی سؤالات با اجرا یعرصه در و اسلامی

 دو در کشور مالی -پولی یعرصه به بخشیسامان و کشور یک در «موازی مرکزی بانک»

 یزمره در را الگو این تواننمی منطقا  ه  باز اما. ندارد وجود عمومی و دولتی یلایه

 .آورد حساب به غیرمعقول و نشدنیاداره هایمدل

 ترمیمی رویکرد دوم: اقتصاد

، «سازیمقاوم» پی در که اس  اقتصادی از عبارت مقاومتی در این رویکرد، اقتصاد     

 موجود ناکارآمد و فرسوده نهادهای و ساختارها «ترمی » و «گیریخلل»، «زداییآسیب»

 را ما انتظارات تواندنمی نهاد فلان که گفتی می قبلی رویکرد در اگر یعنی. اس  اقتصادی

 نهادهای هایسیاس  بازتعریف با که هستی  آن دنبال به جدید رویکرد در، کند برآورده

 یا مرکزی بانک از ما، تعریف این در مثلا . برآورند را ما انتظارات که کنی  کاری، موجود

 کشور اقتصادی نظام در را حرانب و ضعف هایکانون که خواهی می بازرگانی وزارت

 انقلاب نیازهای یا هاتحری ، اقتصادی جدید شرایط اساس بر را خود و کنند شناسایی
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 توانمی تمثیل مقام در. دهند ارائه جهادی عملکردی نتیجه در و نمایند بازتعریف اسلامی

 در دخو انگش  فروبردن با «فداکار پتروس» که اس  کاری همان شبیه کار این گف 

 را اقتصادی نهادهای دیوار ساختاری هایترک باید یعنی؛ داد انجام سد یدیواره تَرَک

 حسب کشور اداری و اجرایی ساختارهای سازیمقاوم و ترمی  یعنی مسأله این. کنی  ترمی 

 توسعه کشورهای. نیس  ذهن از دور امری ه  مکان و زمان مقتضیات و مختلف نیازهای

 اقتصادی ساختارهای سازیمقاوم به مجبور، خود اقتصادی تاریخ از هاییههبر در نیز یافته

 شدند.

 دفاعی رویکرد سوم: اقتصاد

 ،«شناسیهجمه» متوجه، مقاومتی اس  که اقتصاد از رویکرد سوم مبنی بر این تعریف     

 کنی  یبررس ابتدا باید ما یعنی. اس  هجمه آن برابر در ما «پدافندشناسی» و «آفندشناسی»

 صورت ابزارهایی چه با و چگونه را آن در اخلال و ایران اقتصاد به حمله ما مخالفان که

 یهجمه هایشیوه و ابزارها که ای یافته دس  مقاومتی اقتصاد به وقتی بنابراین. دهندمی

 تدوین آنان علیه را خود مقاوم  استراتژی آنها اساس بر و باشی  شناخته پیشاپیش را دشمن

 و طراحی نیز آن با متناسب مقاوم ، نشود شناخته دشمن آفند تا اس  بدیهی. کنی  اجرا و

 .شد نخواهد اجرا

 الگو رویکرد چهارم: اقتصاد

 سلبی مدتکوتاه رویکرد یک مقاومتی اقتصاد اساسا   که اس  این نیز تعریف چهارمین     

 پدافندی یا را مقاومتی اقتصاد که قبلی تعریف سه خلاف بر؛ نیس  پدافندی صرفا  اقدامی و

 ایران اسلامی جمهوری اقتصاد به کلان اندازیچش  رویکرد این، دانستندمی مدتکوتاه یا

 از دور رسدمی نظر به که ه  تعریف این. شودمی شامل را بلندمدت اقدام یک و دارد
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 این در. دارد دوراندیشانه و ایجابی رویکردی، نیس  انقلاب معظ  رهبر هایدیدگاه

 اقتصاد جایگاه به را ما ه  و باشد اسلامی ه  که هستی  «آلیایده اقتصاد» پی در ما، رویکرد

 ساززمینه و بوده کارآمد و بخشالهام اسلام جهان برای که اقتصادی؛ برساند منطقه اول

 ،پیشرف  ایرانی اسلامی الگوی در اساسا   معنا بدین. باشد «اسلامی بزرگ تمدن» تشکیل

 اس  مقوله این در. باشد آن تحقق و مقاوم  متضمن بایدمی الگو مه  هایمؤلفه از یکی

 .شودمی نوآوری و پذیریریسک و کارآفرینی اقتصاد بر مشتمل مقاومتی اقتصاد که

 
مقاومتی، همانگونه که در شکل مشاهده  اقتصاد از تعریف چهار این یهمه البته     

 مدتکوتاه برخی منتها ،دارند «وجهمِن خصوص و عموم» یرابطه ه  با نوعی به شود، می

 تصویر به برایمان نیز را مطلوب هایاستراتژی از ترکیبی البته و هستند بلندمدت برخی و

 کشند)دکتر عادل پیغامی(می

 

 

 نکات اقتصاد مقاومتی
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آید در ار می: همانطور که رهبری در بسیج ملی از ارکان آن به شمفرماندهی متمرکز .1

فعالان این عرصه باید بتوانند اطلاعات و  حماسه اقتصادی فرماندهی متمرکز لازم اس .

فرماندهی هوشمند و متمرکزی برای  .دستاوردهای خود را در جایی به اشتراک بگذارند

های این حوزه و شناسایی و آموزش نیروهای مستعد و مناسب برای فعالی  هدای  فعالی 

یاتی در این عرصه لازم اس . مراکزی چون شورای عالی امنی  ملی، بایستی علمی و عمل

 .با عنای  به مسائل فوق در کمک گرفتن از دیگر نیروها پویا و چابک باشند

که زمینه ساز حماسه اقتصادی  ی اقتصاد مقاومتیفعالی  در عرصه :دیده بانی اقتصادی .2

المللی و نیز گردآوری آمارهای دی داخلی و بینبانی فضای اقتصانیاز به رصد و دیده اس ،

های بومی نیاز داری  تا میزان مقاوم  و به شاخصبرای این منظور  .روزآمد دارددقیق و 

.در این زمینه نیز کسانی که نقش پذیری اقتصادمان را بر اساس آنها شناسایی کنی آسیب

 گری بسیج ملی را برعهده دارند، موثرند.هدای 

ی زندگی متناسب ضرورت طراحی یک الگوی مشخص از شیوه :زندگی جهادی سبک .3

ویژه برای مدافعان انقلاب و نظام مقدس جمهوری با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم و به

ابتدا  ی اقتصاد مقاومتی هستنداسلامی ایران اس ؛ آنهایی که قائل به صح  و صدق ایده

ر و سپس این بخش از مردم را به سبک زندکی متناسب ی اموباید دول  را در سبک اداره

وسیله سبک زندگی متناسب با مقتضیات انقلاب را در با انقلاب تشویق و تأیید کرد تا بدین

تغییر سبک زندگی مصرفی به سبک زندگی مقاومتی در صورتی  .ندتر کنجامعه پُررنگ

 گردد که عموم جامعه در این کار بسیج شوند.  محقق می

عبارت از این اس  که  : در حماسه اقتصادی نقش نظام آموزشی اصلاح نظام آموزشی .4

کند. کارکرد نظام آموزشی آن اس  که کودکان و متناسب با اقتصاد مقاومتی عمل 
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نوجوانان و جوانان یک کشور را متناسب با شرایط و نیازهای تاریخی آن برهه تربی  کند. 

این سؤال مطرح اس  که نظام  .افتدخوبی نمیاتفاق به اما متأسفانه در کشور ما این

آموزشی ما چه اندازه به دنبال جهادی بارآوردن مخاطبان خویش اس  و آیا اصلا  فکری 

؟!موفقی  نظام آموزشی در دارد که فرزندان این مرز و بوم را جهادگر باربیاورد برای این

 های ایرانی بستگی دارد.هاقتصاد مقاومتی به بسیج ملی و تلاش همه خانواد

 های اقتصاد مقاومتیای و تبلیغاتی ما برای رواج آموزهنظام رسانه: اصلاح نظام تبلیغاتی .5

ما به نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی احتیاج داری  که بتواند این در آحاد مل  موثرند. 

های بندیو در بستهخوبی های رسمی و غیر رسمی مختلف، بهها را از طریق رسانهآموزه

هایی گونه که در دوران دفاع مقدس به هر حال دستگاهمناسب به مردم عرضه کند؛ همان

 .کردندمسئول کاری شبیه این کار بودند و برای آن فکر می

امکان واکنش سریع نظام اقتصادی ما در  :واکنش سریع نظام اقتصادی به حملات دشمن .6

که چقدر اس ؛ این ان مشارک  مردم و خواس  آنها وابسته، به میزبرابر حملات اقتصادی

شود و چقدر ها و حملاتی را داری  که به نظام اقتصادی ما وارد میتوان واکنش به کنش

 ، به اراده ملی بستگی دارد.توانی  در این واکنش سریع استقام  داشته باشی می

ایفای نقش پررنگ مردم در  : مشارک  آحاد جامعه در اقتصاد،. تحقق اقتصاد مردمی3

اقتصاد مقاومتی ماهیتا  اقتصادی مردمی . اس  و نتیجه آن حماسه اقتصادی اقتصاد مقاومتی

اگر قرار باشد ما اقدام به  یکی از شکل های اقتصاد مقاومتی نهادسازی موازی اس .اس .

دسازی را های موازی در اقتصاد مقاومتی کنی ، هیچ لزومی ندارد که این نهانهادسازی

دول  انجام دهد، بلکه ضروری اس  که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود 

 .خوارها به اقتصاد جلوگیری کنندران 
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زمینه توجه و دلجویی و حمای  دول  از فعالان اقتصادی : حمای  از فعالان اقتصادی .1

ان اقتصادی و از اگر دول  در شرایط عادی از فعال. اس ورود بیشتر آنها به اقتصاد 

هایی که از عهده بخش خصوصی و حوزهکشاورزان و کارگران و کارمندان حمای  کند، 

 رسد. آید، به آنان واگذار شود دول  سبکبار شده  و به مسایل کلان بیشتر میبرمی

های های بالقوه و فرص برای فعال کردن ظرفی : . تحرک دستگاه دیپلماسی کشور3

اس . لازم اس  تا گردآوری و استفاده  تحرک دیپلماسی لازممقاومتی  جهانی در اقتصاد

به هر حال  .های مشابه را مجدانه پیگیری کنی از تجارب اقتصادی دیگر کشورها در زمینه

ای با مشکلات اقتصادی مواجه بوده باشد؛ اگر ممکن اس  هر کشوری در یک برهه

ی کند و در اختیار فعالان و محققان دستگاه دیپلماسی کشور این تجربیات را گردآور

این مسأله  سازی این تجربیات آنها را به مردم انتقال دهند،وآنان با بومی اقتصادی بگذارد،

 برای اقتصاد کشور بسیار راهگشا خواهد بود.

: برای بسیج ملی در اقتصاد مقاومتی،گفتمان سازی لازم اس .گفتمان . گفتمان سازی10

ها، مراکز علمی و حث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاهلزوم تبدیل ب سازی،
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وگو پیرامون این موضوع و توجه به ابعاد مجامع مذهبی اس . همین صحب  کردن و گف 

 .تأثیری بسزا خواهد داش  حماسه اقتصادی خلقمختلف آن، در سرع  حرک  به سم  

 

 مقاومتی اقتصاد در بسیج سازمان اقدامات

از ارگانهایی که وظیفه بسیج ملی آحاد جامعه را دارد سازمان بسیج مستضعفان  یکی     

های اس . این سازمان با تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی،به منظور استفاده بهینه از ظرفی 

خالی موجود در بخش کشاورزی و به حداقل رساندن وابستگی کشور، ضمن هماهنگی 

ای تمرکز خویش را بر ی عامل، و مراکز فنی و حرفههالازم با وزارت کشاورزی، بانک

ایجاد واحدهای تولیدی کوچک بخصوص در روستاها با رویکرد اقتصاد بومی روستایی 

قرار داده اس . در این اقدام با الهام از رویکرد چهارم اقتصاد مقاومتی پیش گفته اقدامات 

 زیر را انجام داده اس : 

ماکیان    پرورش. 4عسل     زنبور پرورش. 3آبزیان    و یماه پرورش .2مرغ    پرورش .1

گلخانه      ایجاد. 1     تبدیلی صنایع ایجاد.  3    کمپوس  کود تولید. 6  قارچ پرورش. 5

مصاحبه با مسئول قرارگاه اقتصادمقاومتی )روستایی تعاونی کردن فعال. 10 زعفران تولید. 3

 بسیج سازندگی(

 

 نتیجه گیری

 و کند بالفعل را اقتصاد یبالقوه هایظرفی  تواندمی که دانس  مقاومتی اقتصاد ردراهب     

 قوام همان، اصلی رکن، مقاومتی اقتصاد در. شود منجر ملی تولید سطح در جهش به نهایتا 

 نه جامعه آحاد آفرینی نقش و ملی بسیج با و اس  بیرون به وابستگی عدم و داخلی اقتصاد

 از پیروی و خداوند عنایات از استمداد با بلکه شد خواهد برطرف ادیاقتص مشکلات تنها
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از آنچه بیان شد  .شد تبدیل توان می نیز اقتصادی قطب به حتی انقلاب فرزانه رهبر منویات

ها عبور توان نه تنها از تحری توان نتیجه گرف  که با بسیج ملی در اقتصاد مقاومتی میمی

وجب جهش رشد اقتصادی کشور نیز خواهد شد. در پایان کرد بلکه اقتصاد مقاومتی م

راهبردهای زیر برای سازمان بسیج به منظور مشارک  دادن آحاد جامعه در اقتصاد مقاومتی 

  گردد:پیشنهاد می

 ایجاد تعاونی تولیدی در صنایع کوچک و متوسط .1

 ید تا مصرفایجاد تعاونی توزیعی در سطح کشور به منظور کوتاه کردن فاصله تول .2

 فرهنگ سازی در مصرف .3

 (و ... . ایجاد کارگروههایی جه  تحقیق و طراحی محصولات چندمنظوره)مثل لباس4

 و...( جامعه پزشکی، بهره گیری از همه ظرفی  های بسیج اقشار )جامعه مهندسین، .5

 بهره گیری از ظرفی  نیروهای مسلح در طرح های تولیدی بزرگ کشاورزی .6

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 منابع



 1333 پاییز، (3پیاپی )3، شماره اولسال  ،های راهبردی انقلاب اسلامی پژوهش فصلنامه /131

 

مشهد: دانشگاه  ،اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث(. 1314ایروانی، جواد ) (1
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