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  نکات برجسته  

 

 .اظت از انقالب در ابعاد مختلف استفبسیج ابتکار بزرگ امام برای مردمی کردن دفاع و ح -

این میان بسیج دانشجویی  در .بسیج در قالب اقشار و گروه های مختلف اجتماعی در عمق جامعه نهادینه شده است -

 .و بسیجی قابل درک است توجه به قرابت فرهنگ دانشجویی و زیست جوانی این امر با .فعالیت چشمگیرتری داشته است

و بسیج سازندگی خدمات درخوری  یعرصه فرهنگ در بعدهای عرصه دفاعی و در سال ربسیج در دوران دفاع مقدس د -

 .داشته است

 .یمن نمونه های الهام گیرنده از بسیج مستضعفین انقالب اسالمی است ...انصارا ،لبنان، حشدالشعبی عراق ...احزب -
 
 

 مقدمه 

حفاظت و حراست از انقالب با تکيه بر توان از جمله ابتکارات تاريخ ساز امام راحل براي تضمين مستضعفين را مي جتشکيل بسي

 هر آنجا که پيدايي انقالب اسالمي بيش از از .شک علل مانايي هر چيزي همان علل پيدايي آن استبي .هاي مردمي دانستبنيان

ريشه داشته، مانايي انقالب اسالمي نيز  اعتقاد مردم هاي عالمانه رهبر کبير انقالب و ايمان وچيز در بنيان مردمي و البته هدايت

از اين جهت تاسيس نهاد بسيج براي تضمين مردمي شدن امنيت و دفاع و جهاد و البته گستردن دامنه  .متکي به اراده ملت است

شجره  ه؛ کارنامه درخشاني از فعاليت بسيج مستضعفين را به منزلاز دفاع مقدس خصوص بعدهآن به ديگر عرصه هاي سازندگي ب

خصوص ه اقشار مختلف مردم و ب يابي بسيج درگيري و هويتو کيفي بسيج، شکل گسترش کمي .طيبه انقالب برجا گذاشته است

پويايي و بالندگي بسيج در دهه هاي اخير پساجنگ موجب ،فرهنگي و معنوي ،و سازندگي امنيتي؛ اقتصادي ابعاد و جلوه هاي نظامي

 خصوص در لبنان وه هاي منطقه باين الگوي موفق از مردمي کردن دفاع و سازندگي اکنون الهام بخش ملت .تحميلي شده است

عراق، ناکامي  در داعششکست ، روزه و غائله اخير در غزه 22روزه و  33نگ ج رژيم صهيونيستي درشکست  عراق و يمن شده است.

بسيج  و الگوي تفکر حاصل صدور تواناين ائتالف شوم در يمن را مياخير  خصوص ناکاميه عربي در سوريه و ب -متحدان غربي 

 بر کشوري  تفکر بسيجييادآور تحقق اين سخن تاريخي امام راحل است که اگر نواي دلنشين  واقعيتمستضعفين دانست که اين 

 طنين انداز شد چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گرديد.

هاي اجتماعي زير مجموعه نيز اقشار و گروهو به ابعاد و کارکردهاي مختلف بسيج  بر فلسفه بسيج مروري کوتاهنوشتار حاضر ضمن 

  پرداخته است. ،بسيج که فعاليت بيشتري دارند و نيز الگوگيري کشورهاي منطقه از بسيج

 طرح مسئله 

مردم در  خميني)ره( با تبيين استراتژي مردم محوري و تعيين نقشانقالب اسالمي حضرت امام  بنيانگذار کبير در ابتداي انقالب

 20فرمان تاريخي خود مبني بر تشکيل ارتش  ي سازندگي کشور و دفاع از دستاوردهاي انقالب اسالمي، با صدورامشارکت بر

 کردند؛رابر دشمنان نظام ايجاد دفاعي را قبل از شروع رسمي هرگونه تهديد، در ب موانع ترينترين و قويميليوني، يکي از مستحکم

در برابر هزاران تهديد و توطئه در  که اين تشکل مردمي به راحتي توانست به عنوان يک نيروي بازدارنده مناسب و قويبه طوري

 .مؤثر با تهديدات دشمن بپردازد د و به مقابلهويط مختلف وارد عمل شاشر

شود. اين سازمان مردمي نقش آفريني اين نيروي عظيم مردمي محسوب مي ازسال دفاع مقدس تنها بخشي  8حضور بسيج در طول 

مختلف به اثبات رسانده  هايي حضور در عرصهاهاي متعدد خود را برهمگام با حضور فعال در جنگ موفق شد قابليت و ه سرعتب

ترين ند و به يکي از گستردهکن ارائه جديدي را از نظامي بود هاي گوناگون و در عين حال متنوع، مفهومموريتاو با انجام م
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 نله اصلي تحقيق حاضر ابعاد و زمينه ها و جلوه هاي هويت بخشي و کارکردي بسيج مستضعفيئمس .تبديل شود کشورهاي سازمان

  .خصوص در دوران پس از جنگ تحميلي استه ب

 هدف و ضرورت 

 اهميت بازشناسي برکات و اثرات وجودي بسيج مستضعفين ـ 

 فهم و درک چرايي تداوم حيات وجودي بسيج و استمرار کارکردهاي آن ـ 

 کارکردهاي مختلف جهادي؛ فرهنگي و اقتصادي سازندگي بسيج  شناخت قلمرو وـ 

 در کشورهاي منطقه  متوهاي مقاشناخت مولفه هاي مهم الهام بخش بسيج در جنبش ها و حرکتـ 

هاي مطرح پيرامون بسيج بپرازد. ترين پرسشکند به مهماين تحقيق سعي مي .استساختاري اين پژوهش کارکردي و  زاويه ديدـ 

 .نگري دارداز اين جهت رويکرد جامع

 ت تحقیق سواال 

  ؟چيست  فلسفه وجودي بسيجـ 1

 ؟است داشتهي جمهوري اسالم تحقق بسيج در ابعاد مختلف آن چه کارکردهايي درـ 2

   ؟داشته است در چه اقشار و طبقاتي از جامعه نمود موفقي مستضعفين بسيجـ 3

 الگوي بسيج در ديگر کشورها از جمله لبنان، عراق و يمن چگونه صادر شده است؟ـ 4

 روش تحقیق 

 اي است.گيري از منابع کتابخانهاين تحقيق از حيث هدف توصيفي از نوع کاربردي و اسنادي با بهره 

 پیشینه پژوهش 
هاي از چند پايان نامه و مقاالت مندرج در فصلنامه پژوهش در باره ابعاد فعاليت بسيج نوشته شده است اما گذشته ي کهتحقيقاتبا وجود 

کشورها تقريبا کار علمي جدي صورت نگرفته  الگوگيري از بسيج در ديگر هبسيج تحقيق عالمانه درباره بسيج ناکافي است دربار راهبردي

درباره  حوزه سازندگي و اقتصاد مقاومتي آثاري را بر جا گذاشته اند. پژوهشگران مديريت و اقتصاد به ابعاد کارکردي بسيج در .است

 .وجود دارد و تک نگاشته هايي تحقيقات موردي ،اقشار مختلف بسيج مانند بسيج دانشجويي يا کارکنان دستگاه ها

   پاسخ به سواالت 

 بسيج فلسفه وجودي تشکيل .1

هاي انقالبي و امثال آن در هاي مقاومت، کميتهانقالب اسالمي ايران مانند هر انقالب ديگر پس از پيروزي اقدام به تشکيل هسته

هاي داوطلب مردمي براي مقابله با بقاياي رژيم سابق، خطر وبرابر تهديدات داخلي و خارجي براي تثبيت انقالب نمود. در واقع نير

هاي هايي مانند کميتههاي براندازي، مقابله با شرايط شکننده امنيتي و براي صيانت از حرکت پيروز مردم در تشکلمربوط به توطئه

 انقالب، جهاد سازندگي، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و بسيج سامان يافتند. 

 

 

 

 

 



 

3 

 فرمایند:امام خمینی )ره( در این رابطه چنین می

له جدید نیست، در اسالم سابقه داشته است و چون ئکه در صدر اسالم بوده است این مسله ای است ئقضیه بسیج، همان مس»  

مقصد ما اسالم است، باید هر جوانی یك نیرو باشد برای دفاع از اسالم و همه مردم و هر کسی در هر شغلی که هست مهیا باشد 

 «.برای جلوگیری از کفر و هجوم بیگانگان
 

در تشریح و  اعالم کردند از آغاز جنگ تحمیلی تشکیل بسیج را یعنی حدودا یکسال قبل 58پنجم آذر وز امام خمینی )ره( ر

 :هدف از تشکیل بسیج گفتند که
 

 .«اش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشدمملکت اسالمی باید همه» 

 

انفروا خفاقا و ثقاال و » فرمايد: مي 40در سوره توبه آيه توان گفت که هدف از تشکيل بسيج را قرآن بيان نموده و در حالت کلي مي

؛ با کيفيت مختلف حرکت کنيد و کوچ کنيد در حاليکه «جاهدوا باموالکم و انفسکم في سبيل اهلل ذلکم خير لکم ان کنتم تعلمون 

ز تشکيل بسيج را جذب آموزش، ر حال هدف اه به .کنيد با مال و جانتان در راه خدابا بار سبک هستيد. مجهز باشيد و جهاد 

هاي محوله با توجه شرايط له بسيج، بکارگيري نيروهاي مردمي در ماموريتئترين مسسازماندهي نيروهاي مردمي دانسته و اصلي

تشکيالت بسيج به علت ساخت مردمي  .باشد، کارمندي، عشاير و غيره مي، کارگريسني بسيجيان اعم از دانش آموزي، دانشجويي

طرف و گستردگي آن از طرف ديگر بايد طوري تنظيم شود که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ بتواند کارآيي الزم را  از يک

 1.داشته باشد

در يک تعريف، بسيج نهادي است که بسترهاي متناسب با شرايط زماني و مکاني را براي خدمت رساني داوطلبانه و سودمند اجتماعي 

بسيج برآيند همه قواي ملي بوده و هست و همه اقشار ملت  اند.هاي دروني )خودانگيخته( سامان يافتههتوسط نيروهاي با انگيز

هاي مقدس ديني و ميهني ما ميراث اند. دقيقًا از همين جهات است که بسيج مثل همه ارزشسهامدار اين سرمايه عظيم ملي

هاي آن را بر پيکر خود و داغ زخم دجهاد مقدس هشت ساله شرکت کردنمشترک و غرورآفرين همه ايرانيان است. چه آنان که در 

ها )همچون بانوان، خردساالن و ناتوانان( از شرکت مستقيم در ها و معذوريتاحساس نمودند و چه آنان که به سبب محدوديت

يني )ره( به عنوان لشکر مخلص خدا ناپذير دنيا از سوي امام خمآفرينش آن افتخارات تاريخي بازماندند. بسيج تنها ارتش شکست

مجهز به فطرت فاطمي با حلم حسني، شجاعت حسيني، عبادت  با تدبير محمدي در سر متکي ونام گرفته است، لشکري که 

توان گفت بسيج نيرويي است مردمي براي دفاع . ميسجادي، در جستجوي تأمين و تحقق عدالت علوي و حکومت مهدوي است

ها از جانب همه اقشار ها و زمانها در همه عرصهنه از انقالب و نظام و کمک به پيشرفت و نيز رفع و مديريت بحرانخالصانه و داوطلبا

با توجه به جايگاه بسيار حساس بسيج در  و نيروهاي مردمي که اساس انقالب و نظام و قانون اساسي و تفکر واليي را پذيرفته اند.

مي و ايجاد جاذبه در درون جامعه براي مشارکت و جذب هر چه بيشتر جوانان و نوجوانان به نشان دادن چهره نظام جمهوري اسال

وليتي سنگين را به عهده ئمذهبي از ديدگاه مقام معظم رهبري، بسيج و بسيجي مس -سمت الگوهاي سازنده مبتني بر هويت ملي 

 داشته و توانست يک ارتش معنوي مردمي را پايه ريزي کند.

ترين شرايط يعني دوران شود و امنيت داخلي کشور در سختبسيج فقط به جنگ و مسئله نظامي محدود نمي وجوديفلسفه 

فعاليت منافقين و ديگر گروه هاي ضد انقالب که با کمک کشورهاي خارجي ذي نفع در ايران درصدد آشوب و تنش و تجزيه و 

                                                           
1 http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=39b561f9-f ـ  4-860 b 862-01 e-423550144220 
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در حوادث طبيعي و باليا، همچون  يج و پايگاه هاي مقاومت حفظ شد.هايي از خاک کشور بودند، به مدد نيروي بسجدايي قسمت

 والن بوده است. ئگشاي مشکالت و مايه دلگرمي مردم و مسزلزله، سيل و طرح واکسيناسيون فلج اطفال حضور بسيجيان گره

 های این نهاد انقالبی عبارتند از:بنابراین عمده ترین مسئولیت

 يه طاغوت و مظاهر آنجهاد مداوم و همه جانبه عل -

 ايجاد امنيت در داخل کشور و حفظ امنيت برقرار شده در ابعاد گوناگون )سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، اطالعاتي، رواني و...( -

 هاي بزرگ ملي و اضطراريمشارکت و همکاري موثر در طرح -

، داراي يک فرهنگ و تفکر است که شالوده اصلي باشد بسيج انقالب اسالمي ايران بيش از آنکه داراي سازمان رزمي مشخص»

 1«..دهدآن را تشکيل مي

تحقيقات موجود حاکي ، دريافتتوان مي نيز را اين نهاد مردمي فلسفه وجودي بسيج را از راه شناخت انگيزه فعاالن بسيجي در

 2.«دفاع از مظلوم ، ، تکليف مدارينظام ، قدرت، پيوند جوييانگيزه پيشرفت: عبارتند از ي فعاالن بسيجيهاانگيزه است

 .  بسيج و نيروهاي مردمي اقشار و طبقات اجتماعي 2

، از شيعه و سني، از صاحبان ديدگاهها و ر و کشاورز و دانش آموز و دانشجوري بود فراهم آمده از آحاد ملت از کارگکبسيج لش

هاي کالسيک نظامي هاي ديني و ميهني و بيرون از قالبهاي مختلف که قصد دفاع از ميهن و انقالب و همه ارزشانديشه

از همين روست  ي دفاع ملي ارزيابي کرد و دقيقاشکل گرفت. از اين حيث بسيج را نبايد يک قوه نظامي بلکه استعداد و تواناي

هاي به ياد ماندني نيروهاي نظر از خدمات و رشادتمدت جنگ تحميلي صرف ناپذير است. در تمام طولکه بسيج شکست

 .هاي ضعيف اما استوار از ايمان خويش کشيدندارتش و سپاه و جهاد، اين بسيجيان بودند که بار اصلي دفاع مقدس را بر شانه

محالت، بسيج هنرمندان، بسيج بسيج طالب و روحانيون، بسيج نخبگان، بسيج ورزشکاران، بسيج مساجد و حال حاضر  در

کارگري، بسيج علمي، پژوهشي و فناوري، بسيج حقوقدانان، بسيج عشايري، بسيج پيشکسوتان، بسيج کارمندان، بسيج مداحان، 

آموزي، بسيج سازندگي، بسيج اصناف، بسيج دانشجويي، بسيج جامعه پزشکي، بسيج جامعه مهندسين، بسيج بسيج دانش

هاي ها و سازمان اردويي راهيان نور و گردشگري جزء تشکلزنان، بسيج فرهنگيان، بسيج ادارات و وزارتخانهاساتيد، بسيج جامعه 

جا آناز  .ان گفت روحيه و منش بسيجي بيش از همه با جوانان پيوند خورده استوشايد بت 3شود.سازمان بسيج مستضعفين مي

 از جنگ تحميلي نيز بسيج دانشجويي دادند در دوران بعدتشکيل ميکه اکثريت قاطع بسيجيان دوران دفاع مقدس را جوانان 

بر اهميت تشکيل بسيج دانشجو و طلبه تاکيد خود  هاينوشته ندر آخريامام راحل  .تري داشته استفعاليت و نمود جدي

در مقايسه  چشمگيريرسد بسيج طالب از فعاليت يي اما به نظر ميبا وجود گسترش همه جانبه فعاليت بسيج دانشجو .کردند

موضوعي که به نوعي مورد اعتراض بسيج دانشجويي نيز قرار گرفته و اين سازمان در  .خوردار نبوده استربا بسيج دانشجويي ب

 4هاي انقالبي شدند.نامه اي به مراجع عظام تقليد خواستار فعاليت نمودن بيشتر طالب براي به دوش گرفتن مسئوليت

هاي  فعاليت سازي شبکه و هدفمند توسعه و هدايت هماهنگي، منظور به و نوآوري نامگذاري سال با همزمان 1387 سال در

 سازمان حقوقدانان، و آموزان طالب، دانش دانشجويان، مهندسين، پزشکان، اساتيد، از اعم بسيج دانشور قشرهاي در علمي

                                                           
  16شماره  1381بسيج لعات مطا فصلنامه  بررسي شاخص هاي فرهنگ و تفکر بسيج در اقشار بسيج يبيمحمدباقر حب ـ 1

   16شماره  1381بسيج مطالعات  " ي غالب اقشار مختلف بسيجسنجش انگيزه ها " عليرضا زيناليـ  2

 
 http://www.fdn.ir/news/ 13493ـ 3

4  http://www.bso.ir/News/52753.html ـ

http://ensani.ir/fa/article/author/13890
http://ensani.ir/fa/article/126391/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC
http://ensani.ir/fa/article/126391/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/18130/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-1381-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-16
http://ensani.ir/fa/article/author/18729
http://ensani.ir/fa/article/author/18729
http://ensani.ir/fa/article/126413/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/18130/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-1381-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-16
http://www.fdn.ir/news/13493
http://www.fdn.ir/news/13493
http://www.fdn.ir/news/13493
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 حرکت اين هادي ها،استان و مرکز در بسيج علمي شوراي نيز حاضر در حال و شد تأسيس فناوري و پژوهشي علمي، بسيج

 داده قرار خود هايفعاليت سرلوحه را ملي هاي در عرصه علمي گفتمان سازي جريان و علمي جهاد ،علمي بسيج .هستند مهم

 .است قرار داده کار دستور در را اقداماتي و

 بسيج دانشجوييـ 

هاي ايمان سازمان»شوند، با نام با رسالت و انگيزه هاي ديني و مذهبي تشکيل ميهايي که هاي غيرانتفاعي، سازماندر ميان سازمان

ها صورت گرفته و درباره مديريت، هاي گوناگوني از اين سازمانشوند. تعاريف، شناسايي وجوه اصلي و نوع شناسيشناخته مي« محور

است. در ايران علي رغم وجود فرهنگ اسالمي و به ويژه هاي بسياري انجام شده رهبري، منابع مالي و موارد ديگر آنها پژوهش

ها به ها و شناسايي و حل مسائل آنهاي مبتني بر ايمان پس از انقالب اسالمي، پژوهش علمي بر روي اين سازمانتشکيل سازمان

است که با « سيج دانشجوييب»ترين سازمان هاي انقالبي و ايمان محور، هاي متداول دنيا نرسيده است. يکي از مهمميزان پژوهش

رسالت و انگيزه ديني تشکيل شده است. بسيج دانشجويي بر اساس فرمان تشکيل آن، يکي از ضرورت هاي انقالب اسالمي است و 

هاي دانشجويي بودن و داوطلبانه بودن اين وظيفه پاسداري از اصول اسالم ناب محمدي)ص( را در دانشگاه بر عهده دارد. ويژگي

اهميت پژوهش علمي درباره اين سازمان مهم انقالب اسالمي را از نظرها دور داشته است. هدايت چنين مجموعه اي مجموعه، 

 1هاي ديني است.هاي ايمان محور متکي بر تقويت باورهاي ايماني و نفوذ رهبري مبتني بر انگيزههمانند غالب سازمان

 بسيج فرهنگيان ـ 

 جمعيتي، آمار و جغرافيايي توزيع تخصصي، –هاي علمي فرهنگيان به لحاظ برخورداري از ويژگي جامعه فرهنگيان و به تبع آن بسيج

دهد نشان ميمحمدباقر حبي هاي پژوهش . يافتهدهندمي اختصاص خود به ميليوني بيست ارتش تحقق در را توجهي قابل سهم

هاي امدادي شود. فعاليتارتش بيست ميليوني محسوب ميترين کارکرد بسيج فرهنگيان در تحقق ترويج فرهنگ و تفکر بسيج مهم

بسيج  کنند.فرهنگي، پرورشي به ترتيب مؤثرترين نقش را در تحقق ارتش بيست ميليوني ايفا مي ،علمي، پژوهشي ي،و اجتماع

کردهاي فرهنگي، تواند کارفرهنگيان بر اساس شرح وظايفي که توسط نيروي مقاومت بسيج براي وي مشخص و ابالغ شده است، مي

هاي بزرگ و سنگيني را به اجتماعي، علمي، سياسي و نظامي بسيار گسترده و مؤثري داشته باشد و در شرايط بحراني، مسئوليت

هاي هاي فراواني که در آموزش و پرورش وجود دارد، با اعمال مديريت صحيح، به خوبي از عهده نقشعهده بگيرد و با توجه به قابليت

 2ها برآيندو حضور در بحرانمأموريتي 

 بسيج بانوانـ 

جهاد در مکتب اسالم از فروع دين و از واجباتي است که استواري دين به آن بستگي دارد، زيرا اسباب سربلندي، اعتال و کمال و 

به اينکه دفاع در هر بخشد. با توجه شود و آن را در برابر ديگر ملل و دشمن متجاوز آبرو و عزت مياستقالل جامعه مسلمانان مي

گردد و بايد مسلمانان اعم از زن و مرد براي ايجاد جامعه اسالمي حالت وجوب همگاني دارد و چون مقدمه واجب نيز واجب مي

لذا بر زنان مسلمان نيز واجب است تا در جهات  ،عي که خود مقدمه است کوشش نمايندهاي دفازمينه آموزش و حفظ توانايي

گوناگون، از جمله رزمي، نظامي براي مقابله با دشمن مهاجم به کشور اسالمي، آماده دفاع باشند. همين مسئله موجب شد تا آموزش 

 نظامي خواهران نيز در بسيج آغاز شود. 

                                                           
 دانشگاه تهران ،«شناسايي قابليت هاي الزم براي رهبري در سازمان هاي ايمان محور؛ مورد مطالعه بسيج دانشجويي» ،زلقيامين  ،محمدمهدي شاه آباديـ  1

  (20)پياپي  2شماره  1395انديشه مديريت راهبردي سال دهم پاييز و زمستان  فصلنامه 

 1385فصلنامه مطالعات بسيج زمستان   کارکردهاي بسيج فرهنگيان در تحقق ارتش بيست ميليونيمحمد باقر حبي ـ  2

http://ensani.ir/fa/article/author/154030
http://ensani.ir/fa/article/author/154030
http://ensani.ir/fa/article/author/181283
http://ensani.ir/fa/article/381430/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/42669/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-20-
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عليها پاسخ به نکات مبهم اين مسئله را بدين  ...هرا سالم اعليرغم اظهارات مختلف امام خميني )ره( در سالروز والدت حضرت ز

هاي وقت داشت و آنها را محاکمه عليها مجاهده و مخاطبه با حکومت الم ا...حضرت زهرا س» صورت تبيين کردند. ايشان فرمودند:

اگر بپذيريد، هم بايد در ميدان تحصيل و  کرده اند، شما بايد از ايشان تبعيت کرده و به او اقتدا کنيد تا در روز زن وارد شويد ومي

علم و هم در ميدان دفاع از اسالم مجاهده نماييد، که دفاع از اسالم از مهماتي است که بر هر مرد و زن و هر کوچک و بزرگي است. 

 «.بينيد بايد محيط آزاد و صحيح و همه جهات عفاف محفوظ گرددالبته در آن محيطي که شما تعليم نظام مي

همين راستا مرکز بسيج خواهران مأموريت جذب، آموزش و سازماندهي بانوان کشور را بر عهده گرفته و تاکنون توانسته است در  در

هاي نظامي، امدادگري، عقيدتي، سياسي و سوادآموزي اقدامات مؤثري انجام دهد. نتيجه اين اقدام در امر آموزش خواهران در زمينه

خواهران بسيجي در دوران دفاع مقدس در پشت جبهه ها حضوري فعال داشتند و در تهيه و تدارک جنگ تحميلي مشخص شد زيرا 

 وسايل مورد نياز رزمندگان اسالم، زحمات فراواني را متحمل شدند.

 . ابعاد و حوزه هاي کارکردي بسيج3

امام خميني ) ره (، تشکيل و سازماندهي آنچه مسلم است يکي از ثمرات مفيد و مؤثر انقالب اسالمي ايران به رهبري و مديريت 

باشد. نهادي با نام مناسب و پرمحتوا که با در نظر گرفتن ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، و عمراني کشور، بسيج مي

امي و مشاوري شاخه ها و زير مجموعه هاي خود را به مرور تنومند ساخت و هم اکنون در تمامي اجزاء و نهادهاي کشور به عنوان ح

ها و استعدادهاي مختلف اعم از زن و مرد در باشد. نهاد بسيج براي استفاده از تمامي ظرفيتجامع نگر در حال خدمت رساني مي

 .سنين متفاوت برنامه هاي مدون دارد

 است. ترين قدرت نرم جمهوری اسالمي ايرانج مهمبسيـ   

ي مراحِل ايجاد، برپايي و استقرار حکومت اسالم، حضور و بسيج مردم در همه طبق فرهنگ و مفاهيم قرآن کريم و معارف واالي

نمايد. هنگامي که در آيات الهي و معارف ديني، زندگي انبياء عظام و پيامبر گرامي بديل و بسيار مهم ايفا ميديني نقشي بي

ردم در تمام ارکان و سيستم سياسي، اجتماعي، دهيم، نقش مشارکت عمومي و بسيج ماسالم)ص( را مورد بررسي و کنکاش قرار مي

بريم. به طوري که بدون حضور بسيج فرهنگي، نظامي، اقتصادي و امورات ديگر نظام ديني، مشاهده و پي به ارزش و اهميّت آن مي

 1گونه نظام ديني نه تشکيل، نه استقرار و نه استحکام خواهد يافت.مردمي، هيچ

و  مشارکتجهت جامعه در درون ايجاد جاذبه و اسالمي جمهوري نظام چهره در نماياندن بسيج حساس بسيار جايگاه به با توجه

 سنگين مسئوليتي و بسيجي ، بسيجمذهبي -ملي هويت بر مبتني سازنده الگوهاي سمتبه و نوجوانان بيشتر جوانان هرچه جذب

، ، اخالصزمانه و علوم امکانات تمام به و مجهز شدن علمي -فرهنگي و آمادگي نفس و تهذيب : خودسازيدارد، همچون را برعهده

 با سرنوشت مرتبط ابهامات پيرامون و پرسش ، ايثار، از خود گذشتگيو وحدت وفاق ، حفظنظامي ، آموزشسلطه و نفي خوداتکايي

 خطر و تهديد.  هايصحنه به و ورود آگاهانه ملي

 و کيان خاک به بيگانه نيروهاي سهمگين و حمالت تحميلي جنگ با شروع آن و تداوم مقدس در دفاع ديروز بسيج مسئوليت

 جوشيده نيروي يک عنوانه ب بسيج نقش ميان ها سرازير شد. در اينجبهه به حمالت دفع براي مردمي نيروهاي انبوه کشور، سيل

 کند. مي جلوه از کشور پررنگ دفاع ، در جهتانقالبي مردم از متن

                                                           
پايان نامه کارشناسي ارشد  «(العالياي)مدظلههاي امام خميني)ره( و امام خامنهبررسي قرآني ابعاد مختلف بسيج با تأکيد بر ديدگاه» ،محمدحسين صالح بيگيـ  1

 1395دانشکده اصول الدين 

 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمدحسین صالح بیگی&basicscope=5&item_id=677247
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمدحسین صالح بیگی&basicscope=5&item_id=677247
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/375aeb85cccd919241347b4f9536d58d/search/ef86ad6654193caef0d424af992b08b5
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با يکايک مقابله ، تواننهفته در بسيج کهکردند )قدرتياعتراف دشمنان درخشيد که آنچنان ، بسيجمقدس دفاع سال هشت در طول

نبرد را  هايجبهه ها بهآن و اعزام مردمي نيروهاي و سازماندهي ، آموزشجذب وظيفه را دارد( بسيج جهاني کالسيک هايارتش 

 .نمايد ريزيرا پايه مردمي معنوي ارتش يک و توانست داشت بر عهده

 کارکرد فرهنگي بسيجـ  

 نبايستهعاطفي و رفتاري مانند اعتقاد به متعلقات ايمان، نيت الهي و واليتمداري و  -ابعاد معرفتي، اخالقي توان به در اين بعد مي  

هاي فرهنگي در حوزه هاي معرفتي و رفتاري به موضوعاتي مانند غفلت از مبدأ و معاد، رها کردن تکليف، غفلت از هشت سال دفاع 

  .قابل توجه استتي نظير تولي و تبري و عدالت مداري در حوزه رفتاري موضوعا .قابل بحث استمقدس 

 کارکرد امنيتي بسيجـ 

. وجود امنيت ملي دربردارنده شرايطي است که دولت کشور تامين و تحفظ امنيت ملي استترين اهداف و منافع يک يکي از حياتي

هاي مادي و معنوي خود که آنها اقدام عليه منافع و ارزشهايي باشد که بتواند با هر گونه تهديد يا خصوص داراي تواناييه ملتي ب -

هاي اسالمي، حفظ نمايد، مقابله کند. در جمهوري اسالمي ايران حفظ نظام سياسي، حفظ و گسترش ارزشرا حياتي قلمداد مي

شوند که تهديد عليه ميهايي قلمداد تماميت ارضي و حفظ و تامين منافع و نيازهاي حياتي اقتصادي جزو مهمترين اهداف و ارزش

باشند. نتيجه بررسي تهديدات آيد. اين تهديدات از دو بعد داخلي و خارجي قابل بررسي ميآنها تهديد عليه امنيت ملي به حساب مي

 بندي اول براساس چگونگيبندي هدايت خواهد کرد. دستهايدئولوژيک جمهوري اسالمي ايران ما را به دو دسته -عليه نظام سياسي 

اند. بندي دوم مبتني بر چگونگي رويارويي با تهديدات و اقداماتي است که امنيت ملي کشور را به مخاطره انداختهپيشگيري و دسته

هاي تحت هاي فرهنگي و اجتماعي و گستردگي ردهبسيج که نيروي مبتني بر جنبه داوطلبانه و مردمي است با داشتن توانايي

هايي ، در شرايطي که جمهوري اسالمي ايران با محدوديتري اندکبي و سرعت عمل، در عين هزينهپذيرخصوص انعطافه پوشش و ب

باشد، براي افزايش سطح بازدارندگي و توانايي ملي در ابزارهاي متعارف قدرت ملي جهت مقابله با انواع متفاوت تهديدات مواجه مي

 1نمايدايران ايفا مينقشي حياتي در تامين و تحفظ امنيت ملي جمهوري اسالمي 

 ای و سازندگي بسيج کارکرد توسعهـ 

 خودباوري از مهمترين عناصر مقاومت هشت ساله کشور در يک جنگ نابرابر بود. اتکا به نيروهاي داخل و استفاده از توان و ظرفيت

سختي داشت اما نتيجه دلخواه  هاي بزرگ نظامي و اقتصادي جهان، تک تک ما را مقاوم کرد.موجود، بدون اميد داشتن به قدرت

با تأکيدات مقام معظم رهبري بسيج وظيفه خود ديد تا با رويکرد جديد موضوع توانمندسازي و ترويج . قطعي و تضمين شده بود

 هاي گروه هاي جهادي را هدفمند نمايد.زايي را در مناطق روستايي، شهري و نقاط محروم کشور، فعاليتاقتصاد مقاومتي و اشتغال

-ها، حمايت و پشتيبانيهاي جهادي، با پرداخت تسهيالت ارزان قيمت، ارائه آموزشدر اين رويکرد عالوه بر ارائه خدمات توسط گروه

ها و همراهي با خدمات گيرنده از سوي بسيج، ترين وجه و سرکشيترين و ارزانأمين ملزومات اصلي و مهم، با سهلهاي اداري، ت

بدون حتي ريالي اعتبارات دولتي در اين عرصه، واحدهاي توليدي زود بازده کوچک در سراسر کشور راه اندازي شد و با اين روش با 

                                                           
دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم اقتصادي و  پايان نامه کارشناسي ارشد   نقش بسيج در امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران آبادي نصرتمحمدتقي عربـ  1

 1376سياسي 

کد  1395اداره پژوهش هاي خبري صدا و سيما  "مردمي کردن اقتصاد در بسيج سازمان بسيج مستضعفين اسبق  اسماعيل احمدي معاون روابط عمومي "ـ 2

 RE.22056    پژوهش  

دانشکده مديريت و معارف پايان نامه گارشناسي ارشد ` تحليل نهادي خط مشي کارآفريني عمومي، مطالعه موردي بسيج سازندگي محسن باقري نصرابادي  ـ 4

 1393دانشگاه امام صادق عليه السالم،  اسالمي

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمدتقی عربنصرتآبادی&basicscope=5&item_id=893977
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/83abeb67a595df79605468ed8a42acce/search/ef86ad6654193caef0d424af992b08b5
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/83abeb67a595df79605468ed8a42acce/search/ef86ad6654193caef0d424af992b08b5
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/38bb0e4d83ad182143fd182cc38b9de0/search/ef86ad6654193caef0d424af992b08b5
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/38bb0e4d83ad182143fd182cc38b9de0/search/ef86ad6654193caef0d424af992b08b5
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 1حروم کمک شده است.بکارگيري اصول اقتصاد مقاومتي توليد بومي افزايش يافته و به اقتصاد مردم به ويژه در روستاها و مناطق م

 فرمايند:رهبر انقالب در اهميت بسيج سازندگي مي

توانستيد انصافاً بسيج سازندگي خودش يک شعبه کار عظيم است. اگر شما با آموزش و پرورش همان طور که اول من گفته بودم مي

شد و اوقات فراغت با بهترين کارها پر مين، تمام اوقات تابستا با هم هماهنگي کنيد شما و آموزش و پرورش و مثاًل وزارت علوم،

کشي کنيم به ابعاد زواياي اين کشور که خواهيم امکانات کشور را امکانات دولت را کانالکرد. مگر ما نميمحصول آن چشم را پر مي

هاي ديگر قرار داد اين کار شود در رديف کارها اين است اين را نميترين کانالخيلي خوب، اين يکي از بهترين و امين محرومند،

 2 کنم مسئله بسيج سازندگي را.خيلي مهم است. من تاکيد مي

 عبارتند از : های بسیج سازندگیاولویت طرح 1386بر اساس قانون اصالح موادی از فعالیت سازمان بسیج سازندگی مصوب 

 سازندگي و محروميت زدايي در روستاها و مناطق محروم و مرزيـ 

 مردمي کردن اقتصاد و تالش در جهت بهبود توليد و ايجاد امنيت غذايي به منظور جلوگيري از واردات )اقتصاد مقاومتي(کمک به ـ 

 تقويت و توسعه اردوهاي جهادي و هجرت گسترش،ـ 

 هاي اشتغال موقت و به دنبال آن ايجاد اشتغال دائم جوانان و کارجويانشناسايي و ايجاد زمينهـ 

کارآفريني عمومي يکي از . فريني دانستآجمله آثار و برکات سازمان بسيج سازندگي را به جز محروميت زدايي؛ کارتوان از مي

ه است. هاي ناب و خطيري است که با وجود سابقه طوالنيِ نظري آن در ساير کشورها، در کشور ما به آن توجه چنداني نشدحوزه

ايجاد قواعد عمومي، استفاده خالقانه از منابع جديد، طراحي »ه اين صورت تعريف کرد: توان کارآفريني عمومي را ببه طور خالصه مي

«. هاي عمومي جديد و استفاده از سرريزهاي کارآفريني خصوصي در بخش عمومي براي خلق ارزش عمومي و اجتماعيسازمان

توان به سازمان آنها مي مطالعه است؛ از جمله هاي نهادي و سازماني کارآفريني عمومي در کشور به خوبي قابل شناسايي وزمينه

هاي مختلف اقتصادي، جهاد سازندگي و در ادامه آن سازمان بسيج سازندگي اشاره کرد که با توجه به نيازهاي مختلف زمان در عرصه

 3اند. نهاد به خلق ارزش پرداختهسياسي و فرهنگي به صورت مردم

به  .تشکيل سازمان بسيج سازندگي به منزله نوعي احياي کارکردهاي جهاد سازندگي استتوان گفت يدر جمع بندي اين بخش م

 ناگواري عوارض پيرامون،  -اقتصادي مرکز مندي بهره ميزان و شکاف ناموزون، اجتماعي و اقتصاديتوان گفت توسعه ميبيان ديگر 

عقب  رفع به کمک راستاي در و اساس همين بر .دارد و داشته دورافتاده و مناطق محروم اقتصادي، امنيت اجتماعي، زندگي بر

 سوي از محروم مناطق در زداييمحرومت  از راهبردهاي يکي عنوان به ندگيساز بسيج طرح و ايده مناطق، اين هاي اندگيم

 هدايت مشارکت، جلب و مناطق محروم در امکانات عادالنه توزيع به کمک :جنبه سه از که است شده رهبري بيان معظم مقام

  4.است تحليل و بررسي قابل پايدار، امنيت هايزيرساخت توسعه بر تأثير نهايت در و عمومي داوطلبانه خدمات و جوانان نيروي

                                                           
 
 اداره پژوهش هاي خبري "مردمي کردن اقتصاد در بسيج سازمان بسيج مستضعفين اسبق  اسماعيل احمدي معاون روابط عمومي -1

 RE.22056      کد پژوهش 1395 صدا و سيما
 1384از بيانات مقام معظم رهبري در بازديد از نيروي مقاومت در سال  -2

پايان ناکه کارشناسي ارشد معارف  تحليل نهادي خط مشي کارآفريني عمومي، مطالعه موردي بسيج سازندگيمحسن باقري نصرابادي  -3

 1393ع( 0دانشگاه امام صادق گذاري عموميمشيگيري و خطتصميمدولتي ـ اسالمي و مديريت 
 
 1392پاييز ، 60 شماره شانزدهم، سال بسيج، راهبردي مطالعات فصلنامه " پايدار امنيت در سازندگي بسيج نقش "احمدوند محمد علي عبدالملک، هادي 4

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محسن باقری نصرابادی&basicscope=5&item_id=573476
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محسن باقری نصرابادی&basicscope=5&item_id=573476
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 جلوه هاي صدور الگوي بسيج .4 

ريشه در تفکر ي بسيجي که گذار جمهوري اسالمي، انفجار نور بود، با تکيه بر فرهنگ و انديشهانقالب اسالمي که به تعبير بنيان

هاي متعّدد امنيتي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي اسالم ناب محّمدي داشت، پيروز شد. اين انقالب در مسير رشد و استقرار، با چالش

ي مقام معظّم گيري از همين فرهنگ و انديشه بسيج که به فرمودهالمللي روياروي شد که با اتّکا و بهرهي ملّي و بيندر دو عرصه

را به عنوان عاملي محرّک « تفکّر بسيجي»هاي مختلف را خنثي ساخت که توانست ، خود يک فرهنگ است، نه تنها توطئهرهبري

دادهاي ايجابي همچون حفظ و ارتقاي منافع ملي و ي برونهاي مسلمان الگومند سازد. اين الگومندي که نتيجهبراي بيداري ملّت

گيري نهادهايي مردمي شد که اين نهادها، نه تنها در آسياب شکلاست، رفته رفته سنگهاي حياتي و امنيت نظام اسالمي ارزش

هاي تفکر بسيجي ابتنا يافتند. از جمله نهادهايي که به نوعي مصداق صدور تفکر گيري که در مسير استقرار نيز بر مؤلفهروند شکل

لبنان اشاره داشت. الگوگيري  ...ايمن و حزب ...عراق، انصارا توان به نهادهايي چون حشدشعبيي نهادي بسيج هستند، ميو تجربه

رو، نمودهاي اين گيري که در روند استقرار و گسترش نيز نمود يافت. از ايننهادهاي مذکور از بسيج، نه تنها در چگونگي شکل

گيري، تعامل افراد به ود. در روند شکلشناختي واکاوي نمشناختي و معرفتتوان در دو بُعد هستيمندي از الگوي بسيج را ميبهره

اجتماعي و اقتصادي به عنوان ساختارها، با الگوگيري از نهاد بسيج بوده  - امنيتي، فرهنگي -هاي سياسي عنوان کارگزاران و زمينه

لذا همچون بسيج در ايران، نهادهاي  .نهادي ساختار و کارگزار داردبه اين معني که تحقّق نهايي اين نهادها، همه ريشه در هم .است

ي تاريخي، از پايداري و مقبوليت بااليي برخوردار بوده و خواهند بود. بُعد ديگر الگوگيري را مذکور، به خاطر داشتن چنين پيشينه

که مقصود از صدور طور عموم مردم آن کشورها شاهد بود. ناگفته نماند توان در نشر تفکر بسيجي در بين نيروهاي نهادي و همينمي

 باشد.گونگي کامل آنها نميالگوي بسيج و تحقّق نهايي نهادي با الگوگيري از بسيج مستضعفان، به معني هم

 حشد الشعبي عراق ـ 

کشور دارد، ليکن به طور مشخّص از هاي حکومت صدام بر اين صدور انديشه و نهاد بسيج در کشور عراق، اگرچه ريشه در سال

ي کشوري غربي کشور توّسط آمريکا و همراهي کشورهاي منطقه با آن، شروع شد. مردم اين کشور که شاهد سلطهاشغال اين 

کردند، به رهبري ي خود حس ميبا رويکردي نئوامپرياليستي بر منابع اقتصادي خود بوده و نتايج سلبي آن را در زندگي روزانه

هاي را با تشکيل هسته ي شيعي بودند، نگرش مقاومتيم ناب محّمدي و انديشهي مکتب اسالشدهنيروهاي انقالبي که خود تربيت

ي ي مقاومت که همچون تجربهمقاومت مردمي و خودجوش، عملي ساختند تا از تماميت ارضي خود دفاع کنند. اين انديشه

طلب و با انسجام نيروهاي استقالل نيروهاي بسيجي در ايران به هنگام جنگ تحميلي، دو بُعد ملّي و مذهبي داشت، رفته رفته

و از آن سو، بر مال شدن اهداف استعماري غرب و رويکردهاي ايدئولوژيک برخي کشورهاي منطقه چون عربستان سعودي در 

تفکر انقالبي مردم عراق آنگاه که در کنار رويکرد  همراهي با آمريکا، عمق بيشتري يافته و رويکردي جهادي به خود گرفت.

هاي ملّي و اماکن مذهبي باوري آنان در حراست از ارزشطور تکليفطلبي مذهبي و همينيشه در حبّ ميهن و آرمانحماسي ر

هاي گيري تشکلگر را بيش از پيش هموار ساخت. به همين خاطر، شاهد شکلقرار گرفت، مسير رويارويي با نيروهاي اشغال

هايي از اين ها هستيم. همزمان با اشغال بخشاشغال عراق توسط آمريکايينظامي مردمي در طول ساليان حضور و پس از پايان 

کشور توسط داعش و فرمان مرجعيت مبني بر جهاد همگاني، مردمي که الگوي مقاومت جمهوري اسالمي ايران و به طور خاص 

هاي ن اجتماع همگاني و چالشي اين نظام را ديده و شنيده بودند، براي اجراي تکليف خود، داوطلب شدند. ايتفکر سازنده

در عراق، بروز دهد. اين  «حشدشعبي»متعّدد ميداني، موجب گشت تا الگوگيري از بسيج خود را در نهادي جديد تحت عنوان 

الگوگيري، محدود به روند ساخت نهاد نيست بلکه تفکر بسيجي، در رفتار اجتماعي مردم اين کشور نيز ريشه دوانده است. لذا 
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ي مقاومت در مقابل جريان تکفيريسم، شاهد حضور نيروهاي داوطلب مردمي در به طور خاص پس از پيروزي انديشهامروزه و 

طور نشر فرهنگ السالم و همينامنيتي جهت حراست از مرزهاي ملي و حفظ حريم اهل بيت عليهم -هاي مختلف نظاميعرصه

 هاي مختلف هستيم. گرايي از طريق ايجاد مؤسسات و تشکلمقاومت و اسالم

 لبنان جلوه صدور الگوی بسيج ...حزب اـ 

توان در بين شيعيان اين کشور شاهد بود. البته ناگفته نماند که جريان الگوي نهادي و تفکري بسيج در کشور لبنان را بيشتر مي

نخبگان سياسي و نظامي بسيج در ايران  ها و رفتار رهبران وگرا نيز تا حدودي متأثّر از انديشهرو و مسيحياِن ملّيسنّي ميانه

امنيتي  - هاي فرهنگي و نظاميلبنان و رشد و گسترش نفوذ آن در عرصه ...اگيري تشکل حزبهستند. از منظر نهادي، شکل

هبران گيري رتوان در چگونگي بهرهاين کشور، مصداق اتمّ الگوگيري از نهاد بسيج مستضعفان در ايران است. اين الگوگيري را مي

ي ديني آنها خواهانهي عزّتگراي مردم و انديشههاي امنيتي در راستاي احياي فرهنگ ملّيديني از بسترهاي اجتماعي و فرصت

هاي توان ديد. اعتقاد به آرمانشاهد بود. بُعد ديگر اين الگوگيري را به خوبي در نبردهاي نظامي و حضور قدرتمند سياسي آن مي

که به خوبي تأثير تفکّر بسيجي در مردم اين مدارانه، از جمله مواردي است ي جهادي و گرايش تکليفحيهاسالمي در کنار رو

هاي فرهنگي لبنان از سوي جواناني که تربيت نيروهاي ارزشي و نشر تفکّر مقاومت متناسب با زمينه. دهدنشان ميکشور را 

هاي بسيج کنند، همان حرکت جهادي نيروهاي بسيجي در پايگاههاي ديني مياحساس تکليف ديني در راستاي تعالي ارزش

بر اينکه الگوي اوّلين زندگي خود را رهبران جمهوري  عالوهلبنان  ...اشود که نيروهاي حزبايران است. افزون بر اين، مشاهده مي

هاي اجتماعي خود بنايي براي کنشهاي مختلف توليدي را مي فعاليت بسيجيان ايران در عرصهدانند، تجربهاسالمي ايران مي

لبنان يا کمک مادي به اين  ...اتوان به حضور نيروهاي داوطلب مردمي براي پيوستن به حزبدهند. در همين زمينه ميقرار مي

 است. تفکر بسيجي نه تنها بر ...ااجتماعي نيروهاي حزب -ي از به ثمرنشستن اقدامات فرهنگي تشکل اشاره داشت که خود حاک

توان در نگرش و کنش مقاومتي مردان و زنان غيرمسلمان لبنان متجلّي است که رّدپاي آن را مي ...ارفتار نيروهاي وابسته به حزب

اين کشور نيز شاهد بود. اين نگرش که در چارچوب فضاي فرهنگي خاص لبنان قابل بررسي است، نوعي خودباوري ملّي و 

هاي بيگانگان شود که اقشار و مذاهب مختلف اين کشور نسبت به تحريمبنابراين مشاهده مي .کشداستعمارستيزي را به تصوير مي

، واکنش تقابلي نشان داده و بر رويارويي با تجاوزگران صهيونيستي و تکفيري، تأکيد ...اعليه مردم لبنان و به طور خاص حزب

 دارند.مي

 يمن نسخه يمني بسيج ...انصاراـ 

ي فرهنگي و بسترهاي امنيتي و اقتصادي اين کشور، عموميت بيشتري پيدا تفکري بسيج در يمن به خاطر سبقهاثرگذاري نهادي و 

يمن خود را نشان داد که شور حماسي مردم يمن و رويکرد  ...گيري انصارااي که نه تنها به طور خاص در شکلکرده است به گونه

از  ...خارجي و استبداد ديکتاتورهاي داخلي، پايدارتر ساخته است. الگوگيري انصارا انقالبي آنها را در راستاي مقابله با تجاوزگران

ي انقالب اسالمي ناميده و تشکل خود را دنباله )ره(اي بوده است که مؤسسين آن، خود را پيرو امام خميني نهاد بسيج به گونه

طلبي، توانسته است نيروهايي زبده و ايثارگر تربيت کند که عزّتي نظامي ي جهادي نه تنها در عرصهدانند. اين انديشهدر ايران مي

گرايي فردي و جمعي را در بين عموم مردم يمن نهادينه ساخت. صدور الگوي استبدادستيزي، حفظ کرامت انساني و اخالق

ته است. اين تأثيرگذاري بر ستيزي ساخهاي شيعي ديگر را با شعار آمريکا و اسرائيلکه تشکل ...بسيج در يمن، نه تنها انصارا

ها، به صراحت تأکيد دار است که رهبران اين تشکلي ريشهمردم و نخبگان مسلمان و به طور خاص شيعي يمن، به اندازه

هاي امام خميني و رفتار سياسي استکبارستيزانه است که آن را از انديشه دارند که تفکّر امروز مردم يمن، تفکري بسيجي ومي
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هاي انقالبي اي درس گرفتيم. از اين رو، شاهديم که همزمان با باالگرفتن بيداري اسالمي در اين کشور، کميتهخامنه ...اآيت

هاي مختلف و نيروهاي داوطلب مردمي، به فرمان عبدالمالک الحوثي شکل گرفته و در اين راه شهداي بسياري متشکل از تشکل

ها را جلوگيري از تحقّق ها، يکي از داليل اصلي تجاوزگري سعوديظامي اين کميتهنيز تقديم کردند. جالب آنکه فرماندهان ن

هاي انقالبي در يمن، نه اقدامات کميته دانند.لبنان در اين کشور مي ...اانقالب اسالمي در يمن و تشکيل نهادي همچون حزب

شود. هاي روزافزون اقتصادي مردم را نيز شامل مينرساني به مردم فقير و تالش براي حل بحراتنها حضور ميداني است که کمک

عبري و عربي آن، به دنبال  - طلبي مردم يمن موجب شده است تا امروزه آل سعود و حاميان غربيي ايثارگري و شهادتانديشه

 رفت آبرومندانه از باتالق يمن هستند.راهي براي برون

 

 گیرینتیجه  

هايي که براي منافع ملي، براي اهداف باال، ترين نيروهاي عظيم ملت در ميدانترين و باايمانبانشاطبسيج يعني حضور بهترين و 

که علت اين ها اين خصوصيات را دارند.ترين و شرافتمندترين، پرافتخارترين انسانکشورشان به آنها نياز دارد، هميشه بهترين، خالص

ان عاشقانه، ايمان عميق و ايمان توام با عواطف است که از خصوصيات ملت ايران گونه درخشيده است ايمبسيج در کشور ما اين

هاي ديگر عواطف در اين ملت جوشان است و کليد بسياري از مشکالت، اين ايمان با آن عواطف همراه شد است. مثل بعضي از ملت

ر هر جايي که الزم بود از بين برد. بسيج عبارت است و اين رودخانه عظيم خودش را به اين درياي پهناور تبديل کرد و مشکالت را د

ها، فداکارترين و آماده به کارترين جوانان کشور در راه اهداف مالي اين ملت و براي به کمال ترين انساناي که در آنها پاکاز مجموعه

 کند.ستان را اميدوار و خاطرجمع مياي که دشمن را بيمناک و دواند، مجموعهرساندن و به خوشبختي رساندن اين کشور جمع شده

امام خميني)ره(  هاي درست روحيه و فرهنگ بسيجي را در کشور تقويت نمايند.بر همه مسئوالن نظام واجب است تا با سياستگذاري

ايشان . کردندوالن پيامي را صادر ئدرباره خطر غفلت از بسيجيان و روحيه بسيجي گري به مس 2/9/1367 در هفته بسيج مورخ

والن نظام اسالمي از شما غافل شوند، به آتش ئدانم که اگر مسبوسم و ميمن دست يکايک شما پيشگامان رهايي را مي»فرمودند: 

کنم که غفلت از ايجاد ارتش بيست ميليوني )بسيج( سقوط در دام دو ابرقدرت جهاني دوزخ الهي خواهند سوخت. بار ديگر تأکيد مي

کنم و از دعاي خير براي اين فرزندان با ياشت. من از تمامي بسيجيان خصوصًا از فرماندهان عزيز آن تشکر مرا به دنبال خواهد د

هاي انقالب يعني متن مردم با اين حال از حيث ضرورت توان گفت بسيج به تعبير رهبرمي «.وفاي اسالم غفلت نخواهم نمود

وني بسيج اصناف و گروه روز در راه تشکيل ارتش بيست ميلياقشار مختلف امهاي نسبي مزيت بهره گيري حداکثري از سازماندهي و

و مهندسين و پزشکان و از بسيج زنان تا  گرفته تا بسيج اساتيد ييدانشجوو نيز بسيج  بروحانيون و طالاز بسيج  هاي دانش محور

، امنيتي و دفاعي، ابعاد مختلف سياسي ت.ارتش بيست ميلوني صورت گرفته اس هاي درخور توجهي براي تحققعشايري تالش بسيج

مدي نظام جمهوري آخصوص در عرصه سازندگي و محروميت زدايي در ساليان اخير تاثيرات ماندگاري بر کاره فرهنگي و اقتصادي ب

ر و فرهنگ و آفاق تاثيرات و الگوسازي بسيج از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران فراتر رفته و امروزه تبلور تفک اسالمي داشته است.

اين نمونه هاي الهام بخشي  .يمن يافت نان، حشدالشعبي عراق و انصارا...لب ...اتوان در حزبروحيه و تشکيالت مردمي بسيج را مي

 ديل داشته اند.يمن نقشي بي ، داعش و رژيم سعودي دردادن رژيم صهيونيستي بسيج  بي شک در شکست

   


