
 بسیج ونقش اقتصادی آن

به سوی تحقق دو حماسه  ۲۹ساالنه رهبری معظم انقالب در سال  مردم شریف ایران اسالمی با رهنمودهای

رسانه های  در میان بمباران تبلیغات منفی ۲۹خرداد  ۹۲اقتصادی خیز برداشتند که در  بزرگ سیاسی و

مشارکت انتخاباتی و تحقق حماسه  گسترده و متعدد استکباری، موفق به ثبت یکی از باالترین نرخ های

جوسازی ها و عبور از موانع تردید، تصمیم انقالبی خود را به  سیاسی شده و طی آن با خنثی کردن تمامی

دادند .  و به شیطان بزرگ، جواب ردخیمه والیت را با حضور مومنانه خود زینت بخشیده  نمایش گذاشته و

تجزیه و تحلیل ها و فضاسازی های  اما واقعیت این است که ابتکار حماسه سیاسی، قبل از آنکه بخواهد در

ساله  ۵۳بخود بگیرد، عمدتاً در دست مردم ما بوده و پیشینه  رسانه ای غرب رنگ و بوی مخالفت و مقاومت

خلق  اخوان های نظام، بزرگترین پشتوانه تکرار تصمیمات گذشته وانتخابات و کلیه فر مشارکت مردم در

گرفتن این ابتکار عمل و ایجاد  حماسه ای جدید بود و اتفاقاً این نظام سلطه بود که در تکاپوی بدست

وضعیت رویکرد آنها به پشتکرد در قبال نظام بود و از این  انحراف در مسیر حرکت سیاسی مردم و تبدیل

این  بصیرت وآگاهی را فتح کرده و در آن مستقر شده اند، مشکل چندانی برای عبور از ه قلهجهت مردمی ک

حماسه سیاسی یکی نیست و  موانع رسانه ای ندارند . تردیدی وجود ندارد که جنس حماسه اقتصادی با

ن است دست استکبار جهانی و به دست گرفتن آ مقدمه تحقق حماسه اقتصادی، خارج کردن ابتکار عمل از

تحریم های همه جانبه اقتصادی از طریق اقتصاد مقاومتی با تفکر مدیریتی  و به عبارتی باید با دور زدن

نیز اصالح الگوهای  وبسیجی وار همراه باشد. اقتصاد مقاومتی که بر پایه خودکفایی و خوداتکایی و جهادی

یر تفکرات مسموم و آلوده و تبدیل آن به با تغی مصرف در همه زمینه ها طراحی شده، در این جبهه می تواند

 رویکرد به تولید داخلی را بر اساس حمایت از سرمایه و سرمایه گذار ایرانی ذائقه های سالم، زمینه های

ایرانی است و این تغییر ذائقه عالوه  تقویت کند، تا جائیکه بتوان قاطعانه گفت که ذائقه ایرانی، طالب تولید

کاهش هزینه های ارزی و افزایش اشتغال ایرانی و نیز به تبع  ی، می تواند موجببر کاهش وابستگی خارج

اقتصاد ملی  ما گردد. اقتصاد مقاومتی، به معنای شکوفاسازی استعدادها و پتانسیل های آن درآمد اقتصادی

ی دیپلماتیک برای کاهش فشارها در شرایط فشار مضاعف داخلی و خارجی است که البته عالوه بر تالش

مدیریتی و کارشناسی برای بهبود تولیدات و محصوالت  خارجی، مبتنی بر تصحیح و ترفیع سطوح کیفیت

است . فرهنگ بسیجی نقش اساسی را در اقتصاد مقاومتی ایفا می کند تفکر  داخلی با قیمت های مناسب

خروجی خوبی از  فرهنگ مصرف گرایی را کاهش می دهد و کارکردن بسیجی وار و جهادگونه، قطعا بسجی؛

را در میدان های مختلف اقتصادی به  نظر اقتصادی خواهد داشت .در شرایط کنونی ، بسیج ظرفیت عظیمی

در فرهنگ سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن  خصوص در اقتصاد مقاومتی دارد که می تواند

 ها حضور رانه در دفاع مقدس و سالایفا کند. هشت سال حضوربی چون وچرا و مقتد اقتصاد نقش اساسی را

سازندگی و بسیج در قالب  های اقتصادی , فرهنگی , صنعتی و سازندگی که سپاه در قالب قرارگاه  در عرصه

ودانش را فراهم آورده که مهر تایید امام و رهبری بر آن،  ای عظیم از اعتماد بسیج سازندگی داشته، پشتوانه

گذارد آفرینی این نهادها باقی نمی بر سالمت، کارآمدی و افتخارو شبهه ای  جای هیچ گونه تردید شک  بی .

زنی با دشمن  شرایط موجود هم چانه آید و در ای برای قدرت ملی به حساب می سپاه و بسیج توانمند پشتوانه



به  جریانات رانت جو نیازمند قدرت ملی است مگر اینکه هنوز باور ی طلبی و سوء استفاده و هم مهار فرصت

پدید نیامده و  های داخلی مقاومتی و حل مشکالت با نگاه به درون و استفاده از منابع و ظرفیت اقتصاد

فراهم کردن الزامات نگاه به خارج تلقی گردد.  نظر بیگانگان برای تضعیف سپاه و بسیج به عنوان عامل جلب

یپلماسی لبخند و احتیاط، پاسخ که دیپلماسی تحقیر دشمن در مقابل د دهد اما سیر مذاکرات نشان می

فعلی را حمل بر  ی محور با معیارهای محاسباتی خود رویه که تا کنون دیده شده و حریف قدرت موهنی بوده

ای جز استفاده از اقتدار و اتکاء به  چاره ادبانه را انتخاب کرده است. لذا ضعف و ژست تهاجمی و بی

بسیج باقی نمانده است. سپاه و بسیج با محور قرار دادن مصالح  سپاه و های قدرت ملی و در راس آن پشتوانه

ی  ها به عنوان قوه دولت منافع ملی و نگاه فراجناحی، نشان داده که آماده همکاری و حمایت از تمامی نظام و

گویی به نیازهای معیشتی جامعه بوده و  کارآمدی و پاسخ مجریه و کارگزار اصلی در میدان اجرا و اقدام برای

 سیاسی، خود را وامدار هیچ جناح سیاسی ندانسته و هیچ سهمی از قدرت برای خود برخالف برخی جفاهای

امنیت پاسدار هر نقش خطیری  قائل نیست. اینک هم اعالم آمادگی کرده تا به نفع اقتدار ملی و عزت نظام و

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و یا نظامی باشد. هر جا  کند این نقش اقتصادی، فرقی نمیرا بر عهده گیرد. 

بسیج در  تواند میدان و گستره ای برای حضورمقتدرانه و جهادی سپاه و اقتضاء کند می مصالح نظام و انقالب

.نظر گرفته شود  
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