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چكيده
توسعه اقتصادي و اجتماعي ناموزون ،شکاف و ميزان بهرهمندي اقتصادي
مرکز -پيرامون ،عوارض ناگواري بر زندگي اجتماعي ،امنيت اقتصادي ،مناطق
محروم و دورافتاده داشته و دارد .بر همين اساس و در راستاي کمک به رفع
عقبماندگيهاي اين مناطق ،ايده و طرح بسيج سا ّزندگي به عنوان يکي از
راهبردهاي محروميتزدايي در مناطق محروم از سوي مقام معظم رهبري
بيان شده است که از سه جنبه :کمک به توزيع عادالنه امکانات در مناطق
محروم و جلب مشارکت ،هدايت نيروي جوانان وخدمات داوطلبانه عمومي
و در نهايت تأثير بر توسعه زيرساختهاي امنيت پايدار ،قابل بررسي و تحليل
است .اين مقاله با هدف «تحليل و تبيين نقش فعاليتها و اقدامات بسيج
سازندگي در امنيت پايدار» به روش توصيفي – تحليلي انجام شده است.
نتايج بررسي نشان ميدهد ،فعاليتها و اقدامات انجام شده در عرصههاي
«اشتغالزايي و كارآفريني ،عمران و آباداني ،بهداشت و درمان ،آموزش،
کشاورزي و منابع طبيعي ،محيطزيست و فرهنگي» با بيش از صد ميليون
نفر ساعت در يك دوره ده ساله در تسريع و تسهيل فرايند توسعه پايدار و
حمايت از طبقات محروم مؤثر واقع شده است .بسيج در اين فرايند با ارائه
چهره کارآمد از نظام اسالمي در پاسخ به نيازهاي اوليه مناطق محروم ،مقابله
با فقر و محروميت ،جلب مشارکت مردمي ،بهبود رضايت اجتماعي ،تقويت
سرمايه اجتماعي ،توليد قدرت و امنيت نرم در سطح ملي ،امنيت همهجانبه
و فراگير را به ارمغان آورده است.
نگارنده بر اين باور است که توسعه دامنه فعاليتهاي بسيج سازندگي به
عنوان يک راهبرد ملي ميتواند ضمن تقويت زيرساختهاي امنيت پايدار (در
ابعاد مختلف اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي ،رواني ،فيزيکي ،ملي و
محلي) امکان تحقق رسالت و مأموريتهاي حفاظت و حراست از انقالب و
پاسخگويي به خألهاي پيشروي نظام اسالمي را با مشارکت و همکاري آحاد
مردم تسهيل نمايد.
واژگان كليدي
امنيت پايدار ،امنيت نرم ،قدرت نرم ،بسيج سازندگي
 .1مقاله حاضر برگرفته از پروژه تحقيقاتي است كه در مركز مطالعات علوم انساني پژوهشكده مطالعات و
تحقيقات بسيج به اجرا در آمده است.
 .2دانشجوي دكتري رشته آينده پژوهي دانشگاه عالي دفاع ملي(نويسنده مسئول) ha_ malaki@ yahoo.com
 .3دكتري مديريت راهبردي و استاد دانشگاه جامع امام حسين(ع)

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال شانزدهم  /شماره / 60پاييز 1392

116

مقدمه
ايده بسيج سازندگي به عنوان يکي از راهبردهاي توليد امنيت و قدرت نرم نظام
اسالمي ،توسط رهبر فرزانه انقالب براي بهرهگيري از نيروي هيجان ،نشاط و
شادابي نسل جوان در امور سازندگي ،خدماترساني ،محروميتزدايي در تاريخ
 1379/2/17مطرح شد .بر همين اساس و در راستاي تحقق منويات مقام معظم
رهبري(مدظله) ،موج عظيم بسيج سازندگي با محوريت سازمان بسيج و با همكاري
و مشاركت اركان نظام(دولت و نهادهاي رسمي ،دانشگاهها و نهادهاي انقالبي) و
مشاركت خودجوش جوانان و دانشجويان به راه افتاد ،سازمان بسيج سازندگي با
برنامهريزيهاي متنوع و گسترده اقدام به آموزش ،سازماندهي و بهکارگيري خيل
عظيم جوانان داوطلب در اين حوزه نموده است.
از آنجا که بسيج به عنوان سازماني پويا ،فراگير ،شبکهاي و آماده براي انجام
رسالت و ماموريتهاي حفاظت و حراست از انقالب اسالمي و پاسخگويي به خألها و
نيازهاي پيش روي نظام ،مخاطب اصلي رهبري در تأمين و برقراري امنيت پايدار
در ابعاد مختلف بوده و هست؛ از اينرو شايسته است با درک اهميت اين موضوع،
اثربخشي فعاليتهاي خود را در اين زمينه مورد بررسي و کنکاش قرار دهد.
امنيت ،مفهومي پيچيده و چالش برانگيز است .افزون بر اين ،آنگاه که با
پسوندهاي اجتماعي ،فرهنگي و ملي يا پايدار به کار ميرود ،پيچيدگي آن بيشتر
ميگردد؛ از اينرو دستيابي به امنيت و همبستههاي آن ،مستلزم سازوکارهاي
اجتماعي و کالن است که درکنار واپايش تهديدات،آسيبها و چالشهاي امنيتي بر
بسترها و مؤلفههاي امنيتساز آيندهنگر استوار باشد.
بر همين اساس ،بسيج با رويکرد جهادي برنامهها ،اقدامات و فعاليتهاي
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي گستردهاي را طي يک دهه انجام داد که ضمن
افزايش ضريب كارآمدي نظام اسالمي در سطوح مختلف ،بهويژه در محروميتزدايي
و توزيع عادالنه امكانات ،به شيوه مؤثري در تقويت و توسعه ابعاد و مؤلفههاي
امنيت نرم( اقتدار ،اعتماد عمومي ،مشروعيت ،مقبوليت ،مشاركت ،محبوبيت ،قدرت
نرم ،كاهش محروميت و )...به برقراري امنيت پايدار(فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي،
اقتصادي ،رواني و انتظامي) کمک کرده است که ميتواند به عنوان يک الگوي
عملي در فرايند تمدن سازي و پيشرفت با مدل اسالمي – ايراني مورد توجه باشد؛
بنابراين مقاله حاضر ،در پي پاسخ به اين سئوال است که مهمترين ابعاد و وجوه
تأثير و رابطه فعاليتهاي بسيج سازندگي در مقوله امنيت پايدار چيست؟

روش تحقيق
اين تحقيق به روش توصيفي و تحليلي و تحليل ثانويه ( با مبنا قرار دادن عرصهها،
فعاليتها و اقدامات سازمان بسيج سازندگي طي يك دوره ده ساله و همچنين
بررسي نتايج به دست آمده از تحقيقات انجام شده و مقاالت ارائه شده درباره
اثربخشي فعاليتهاي بسيج سازندگي) ارتباط اين يافتهها با مؤلفههاي توليد قدرت
و امنيت نرم تحليل و بررسي شده است و در نهايت ،مدلي كلي و تعاملي از
فرايند توليد امنيت پايدار در ارتباط با قدرت و امنيت نرم نظام در ابعاد اجتماعي،
فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي ،نظامي و دفاعي استخراج و ارائه شده است.
نگارنده براين باور است که ارتباط فعاليتهاي بسيج سازندگي با امنيت پايدار
را نميتوان تنها با رويکرد ايجابي(تکيه بر عوامل امنيتساز) يا سلبي( تکيه بر
تهديدات موجود) بررسيکرد و نياز است با رويکرد ترکيبي و تلفيقي به تحليل
آن پرداخت .به اين مفهوم که بسيج سازندگي در بعد سلبي ضمن شناخت برخي
آسيبها و دامنه نفوذ تهديدات به صورت اضطراري با کاهش آثار و پيامدهاي
محروميت و فقر مناطق محروم با حداقل امکانات به برقراري امنيت کمک نمايد
وضمن انجام اين مهم در بعد ايجابي ،در فرايند توسعه موزون و همهجانبه مناطق
مختلف کشور ،ظرفيتهاي فرهنگي و اجتماعي و زيرساختهاي توسعه پايدار را فراهم
و تقويت نمايد.
نقش بسيج سازندگي در امنيت پايدار  /هادي عبدالملكي ،علي محمد احمدوند

مفهوم امنيت و امنيت پايدار
امنيت از نظر لغوي يعني امن و ايمن و معاني متفاوت و هموزن براي آن بيان شده
است .در فرهنگ عميد ،امنيت «در امان بودن ،ايمني ،بيترس ،آرامش و آسودگي»
معنا شده است(عميد .)25 :1360،عاشوري ،امنيت را حالت فراغت از هرگونه تهديد يا
حمله يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديد و حمله ميداند(عاشوري.)38 :1366،
همچنين در تعريفي ديگر ،امنيت «ثبات در ابعاد فردي ،اجتماعي ،فرهنگي و
نظامي در جامعه است که به عنوان مهمترين پديده اجتماعي براي افراد جامعه به
شمار ميآيد .موهبتي است که جوامع بشري براي دوام ،بقا و استمرار حيات خود
به آن نيازمند هستند» (نجفي.)6 :1390،
با گسترش جوامع و افزايش سطح تعامالت و روابط اجتماعي ،امنيت شکلهاي
مختلفي به خود گرفته است؛ ازجمله امنيت رواني ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي،
اقتصادي ،امنيت محلي ،ملّي ،منطقهاي ،بينالمللي و ...تمام اين ا َ
شکال امنيت،
ِ

117

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال شانزدهم  /شماره / 60پاييز 1392

118

زماني قابليت تحقق دارند که امنيت فردي و پس از آن امنيت جمعي برقرار گردد؛
بهگونهاي که همه افراد و کل جامعه از احساس امنيت ،آرامش قابل اطميناني
برخوردار باشند و با کوچکترين اخالل و آسيبي در يک بخش از جامعه ،احساس
ناامني بر آن مستولي نگردد.
بنابراين امنيت ،يک موضوع عام و مربوط به تمام ارکان جامعه است .هرحکومتي
در صورت هماهنگي همه ارکان و اجزا ميتواند به هدف تأمين امنيت نائل آيد.
امنيت به عنوان يک نياز اساسي ،از وظايف حکومتها و دولتهاست .بدون امنيت هيچ
جامعهاي پا برجا نميماند.
موضوع امنيت ،يکي از اولين مباحث فکري و يکي از مهمترين دغدغههاي
فيلسوفان کالسيک بوده است؛ به طوريکه جان الک ،فيلسوف انگليسي امنيت را
وظيفه اساسي دولت و شرط مشروعيت آن ميداند .وي معتقد است:
1 .1حکومت ملزم به حفظ اموال مردم است تا شهروندان احساس امنيت نمايند.
2 .2حکومت بايد همواره بر اساس رضايت مردم تشکيل شود تا از امنيت کافي
برخوردار باشد.
3 .3حق حاکميت متعلق به مردم است و اين حق امنيت را به ارمغان ميآورد.
4 .4تساوي حقوق افراد جامعه به ويژه از نظر اخالقي ،نوعي تعلق خاطر در آحاد
جامعه ايجاد ميکند که نتيجه آن احساس آرامش و امنيت در مقابل قوانين
جاري بوده و موجب نهادينه شدن قانون ميشود.
5 .5ناامني ،نتيجه عدم مشروعيت دولت است و آن زماني است که دولت در
تأمين صلح ،آرامش و رفاه ناتوان باشد.
6 .6امنيت در جوامع مختلف تفسير متفاوت دارد و مبتني بر رضايت مردم
است(خاکسار.)63-64 :1388،
برخي از مهمترين شاخصهاي سنجش امنيت را ميتوان اينگونه دسته بندي کرد:
1 .1اعتماد و مقبوليت
2 .2مشارکت و اجازه فعاليت يافتن
3 .3عدالت
4 .4آزادي باور ،عقيده
5 .5کارآمدي ،پاسخگويي
6 .6تأمين اقتصادي ،شغل و مالکيت
7 .7احترام به اقوام و افراد

امنيت زماني که با يک موضوع خاص ارتباط پيدا ميکند ،به شدت کارکردي
و اعتباري ميشود؛ يعني امنيت از منظري خاص مورد توجه است .با مالک امنيت
هر فعاليت يا اقدامي که آرامش و آسايش فردي و اجتماعي را مخدوش کند ،ضد
امنيتي و منفي است و هر اقدامي که امنيت را تقويت و توسعه بدهد ،مثبت و مفيد
ارزيابي ميشود؛ بنابراين وقتي درباره امنيت در سطح يک جامعه بحث ميکنيم ،از
امنيت فردي فراتر ميرويم و به امنيت اجتماعي و ملي ميرسيم.
از نظر«جوزف ناي» امنيت را تأمين و تضمين استقالل عمل اجتماعي از
موقعيت سياسي ،تضمين بقاي فيزيکي افراد در داخل مرزهاي ملي و بهرهمندي
مورد انتظار از رفاه اقتصادي در سطح حداقل ميباشد(خاکسار.)22 :1388،
بسياري از صاحبنظران ،امنيت را با دو موضوع در ارتباط ميدانند؛ يکي ثبات
رژيم و ديگري حفظ حيات و وجود خود است(محمد نژاد و نوروزي )1387،و حفظ خود را
با چهار عامل اصلي به عنوان جوهره امنيت ملي نسبت ميدهند که عبارتند از:حفظ
جان مردم ،حفظ تماميت ارضي ،حفظ نظام اقتصادي و سياسي ،حفظ استقالل و
حاکميت کشور.
بسيج به عنوان نيروي حافظ امنيت ملي -بر خالف تصور همسويان با دشمن-
در اين حوزه کارکرد حاکميتي خود را به صورت کامل اجرا و به تحقق کارکردهاي
اصلي دولت که از نظر برخي شامل موارد زير است ،کمک کرده است:
.1حفظ انسجام و همبستگي در جامعه
 .2ايجاد هنجارهاي مشترک
 .3دستيابي به اهداف
 .4انطباق يا سازگاري جامعه با تغيير شرايط جديد (خاکسار)27 :1388،
1

2

 .1مروري بر سابقه حضور بسيج در صحنههاي انقالب اين موضوع را به خوبي نمايان ميسازد که بسيج در اين
زمينه شگفتيساز بوده است و به طور کامل در خدمت امنيت ملي بوده است .اگرچه گروهي از روي معاندت يا
از روي ناآگاهي به عنوان تريبون دشمنان خارجي ،بسيج را حکومتي معرفي ميکنند .اگر اين کشور در طول
يک جنگ  8ساله يک سانتيمتر از خاکش جدا نشد و سرفراز شد ،به برکت وجود بسيج بود که حضرت امام
خميني(ره) از آن به عنوان برکت و هديه الهي نام ميبرد.
2. Permanent securitiy

نقش بسيج سازندگي در امنيت پايدار  /هادي عبدالملكي ،علي محمد احمدوند

امنيت پايدار
امنيت پايدار  :امنيتي است که همه عوامل به طور پيوسته به کار گرفته
ميشوند تا ارزشهاي اساسي مورد هجوم واقع نشود و در صورت وقوع تهاجم ،اعم
از فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي يا نظامي ،اين ارزشها فداي کسب صلح نگردند و از
آنها دفاع شود (محمدنژاد و نوروزي.)36 :1387،
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«بوزان» در کتاب خود با عنوان «مردم ،دولتها و هراس» امنيت را به پنج
دسته تقسيم و براي نخستين بار امنيت اجتماعي را مطرح ميکند:
 -1   امنيت نظامي
 -2   امنيت اقتصادي
 -3   امنيت سياسي
 -4   امنيت محيطزيست
 -5   امنيت اجتماعي
از نظر وي «امنيت اجتماعي عبارت است از توانايي گروههاي مختلف صنفي،
قومي ،ملي و جنسي در حفظ هستي و هويت خود»(بوزان .)34 :1387،وي يادآوري
مينمايد که مهمترين مسأله در امنيت اجتماعي ،بقاي هويت گروهي است .امنيت
فردي هم عبارت است از «حالتي که به موجب آن هرکسي فارغ از بيم تهديد به جان،
مال و شرف و آبروي خود يا از دست دادن آنها زندگي کند»(محمدنژاد و نوروزي.)37 :1387،
بر همين اساس ميتوان گفت ،امنيت پايدار زماني است که بتوان بين منافع
مردم ،حاکميت و هويتهاي فردي و گروهي همبستگي و همساني برقرار نمود.
دكتر اصغر افتخاري از فعاالن حوزه مباحث امنيت ،براي بررسي و تبيين امنيت
با نگاه ايراني ،سه بنياد نظري معتبر معرفي ميکند که عبارتند از:
1 .1گفتمان سياسي شيعه و سيره امام خميني(ره)
2 .2قانون اساسي
3 .3سند چشمانداز ( 1404افتخاري)89 :1384،
بنابراين يکي از مهمترين حوزههاي امنيت پايدار ،مسئله امنيت اجتماعي است.
امروزه مفهوم امنيت اجتماعي از قالب پيشين خود خارج شده است و نه تنها به بعد
فيزيکي و مادي محدود نميشود بلکه به معناي احساس آرامش و اطمينان خاطر
و فقدان اضطراب و ترس است .امنيت اجتماعي را گروهي معادل امنيت داخلي
ميدانند و مينويسند« :امنيت يک کشور در برابر تهديدهاي آشکار و پنهان درون
مرزهاي ملي ،اين تهديدها ميتواند در ابعاد سياسي(شورش و قيام عليه حاکميت)،
اقتصادي(بحران بيکاري) ،اجتماعي(آشوبهاي محلي و قومي) ،نظامي(کودتا و جنگ
داخلي) و فرهنگي(پذيرش الگوي فرهنگ بيگانه) باشد که هرکدام به نوعي دولت
ملي را تحت فشار گذاشته و ممکن است موجوديت نظام را مورد تهديد و مخاطره
قرار دهد(خاکسار.)27 :1388،
«آنتونيگيدنز» با رويکرد جامعهشناختي ،امنيت اجتماعي را داراي دو مولفه
1

1. Social security

انواع امنيت

مصداق

امنيت فردي
رواني/جسمي

حالتي که فرد در آن از ترس آسيب رسيدن به جان و مال يا آبروي خود يا از
دست دادن آنها زندگي کند(عاشوري)1387:38،

امنيت جمعي
خانوادگي/محلي/قومي

حالتي که آحاد مردم و افراد جامعه منافع فردي ،اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي
و فرهنگي خود را با مخاطرهاي جدي روبرو نبينند

امنيت ملي
سرزميني /شهروندي

ملتي فارغ از تهديد در ابعاد مختلف در يک حوزه سرزميني

امنيت جهاني /بين المللي

در کل جهان و کشورها مردم احساس امنيت نمايند.

زبان ،فرهنگ ،سنتها ،آداب ،مذهب و هويت ملي از جمله مباحثي هستند که با
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يا دو رکن «شانس زندگي و شيوه زندگي» ميداند .شانس زندگي يعني تمهيداتي
براي حفظ زندگي اعضاي جامعه ،شيوه زندگي يعني راه و شيوه زندگي اعضاي يک
جامعه(گيدنز.)627 :1374،
و گروهي ديگر امنيت اجتماعي را مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از
تهديدات يا اقدام خالف قانون شخص ،گروه يا دولت ميدانند(محمدنژاد و نوروزي.)35 :1387 ،
ريشه ناامني در خودخواهي و حب نفس و خوي حيواني براي استثمار ديگران
است ،در حاليکه امنيت ريشه در ديگرخواهي ،فطرت پاک و احترام به همنوع
دارد .حضرت امام خميني(ره) بر نقش واالي فرد در حيات اجتماعي و اينکه هيچ
نظمي را نميتوان بدون وجود افرادي صالح و پاک در حوزه اسالمي بنا و حفظ
نمود تأکيد ميفرمايند ،اگر «چنانچه انسانها تزکيه بشوند ،طغيان پيش نميآيد...
اختالفي که بين همه بشر است ،اين اختالف ريشهاش در طغياني است که در
نفسهاست»(خاکسار.)41 :1388،
برخي نويسندگان با رويکرد اجتماعي ،امنيت را آرامش وآسودگي خاطري
ميدانند که جامعه موظف است براي اعضاي خود در زمينههاي شغلي ،سياسي،
اقتصادي ،قضايي و ...ايجاد کند(صديق سروستاني.)116 :1375،
بسياري از انديشمندان حوزه امنيت تالش مينمايند ،مفهوم و ماهيت امنيت
اجتماعي را با مقوله هويت نسبت دهند يا تبيين کنند؛ به طوري که از ديدگاه
بوزان ،مولر و ويور «امنيت ملي ناظر بر امنيت سرزميني و حاکميت است اما محور
بحث درامنيت اجتماعي ،هويت اجتماعي است که مهمترين کارکرد آن ،ايجاد
پيوستگي و همانندي است»(مولر : 2000،نقل از نويدنيا).
بر همين قاعده امنيت را به انواع مختلفي در ارتباط با فرد و جامعه تقسيم
ميکنند که عبارتند از:
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مقوله امنيت اجتماعي مرتبط شدهاند .در امنيت اجتماعي ،هدف مرجع گروههاي
اجتماعي و تهديد هويت مطرح است .امنيت اجتماعي زماني مطرح ميشود که
جامعه در باب مؤلفههاي هويتي خود تهديدي احساس کند .امنيت اجتماعي از
نظر مولر قابليت حفظ شرايط قابل پذيرش داخلي براي تکامل الگوي سنتي زبان،
فرهنگ ،انجمنها ،مذهب و هويت ملي و رسوم را دارد.
«والي ويور» يکي ديگر از صاحبنظران امنيت اجتماعي است که «امنيت
اجتماعي را توانايي جامعه براي حفظ ويژگيهاي اساسياش تحت شرايط تغيير
و تهديدات واقعي و محتمل» تعريف ميکند .وي نيز مانند مولر به ارتباط نزديک
ميان هويت ،جامعه و امنيت تاکيد کرده و اعتقاد دارد که جامعه امنيت هويتياش
را جستجو ميکند و زماني امنيت اجتماعي مطرح ميشود که جامعه تهديداتي
نسبت به هويتش احساس کند.
از نظر او تئوري امنيت اجتماعي بر هويتهاي جمعي در مقياس بزرگ ،مانند
هويتهاي مذهبي و قومي متمرکز است که کارايي و وظايفي مستقل از دولت دارند.
وقتي گروههاي بزرگ اجتماعي در يک جامعه احساس کنند که هويت آنها به
وسيله مهاجرت ،واگرايي يا امپرياليسم فرهنگي در خطر است ،تالش ميکنند از
خود دفاع نمايند (ويور :2000،نقل از نويدنيا).
اين استوارسازي امنيت بر مفهوم هويت از آنروکه با قدر مشترک تمامي
تعاريف ارائه شده براي هويت با سه شاخص «آگاهي از عناصر و مؤلفههاي هويتي،
احساس تعلق و آمادگي دفاع از آن در مقابل ديگران»کامال هماهنگ و همانند
است ،تعريف كاركردي از پيوند امنيت و هويت اجتماعي محسوب ميشود.
ويور مواردي از قبيل رعايت حقوق ديگران ،رعايت عدالت ،آزادي ،نظم و انضباط،
مشارکت در حل امور ،قانع بودن به حق خود ،نگرش نسبت به آينده ،عدم احساس
تبعيض در اجتماع را اجزاي امنيت اجتماعي قلمداد ميکند(ويور :1995،نقل از نويدنيا).
بنابراين امنيت به تنهايي يك مفهوم انتزاعي است كه در حالت فردي ناظر
بر حفظ جان و مال فرد است اما وقتي در بستر جامعه و در ارتباط با ديگر افراد
مطرح است ،مفهوم گروهي و جمعي مييابد و زماني که ابعاد و سطوح مختلف
از جمله امنيت اقتصادي ،غذايي ،بهداشتي و سالمت ،زيستمحيطي ،اجتماعي،
فرهنگي ،سياسي ،رواني ،فيزيكي،ذهني و عيني به خود ميگيرد ،به سمت مفهوم
1

 .1امنيت در معناي عيني خود تداعيکننده فقدان تهديد در برابر ارزشهاي کسب شده و در معناي ذهني
آن ،بيانگر فقدان ترس و وحشت از حمله عليه ارزشهاي فردي و اجتماعي است(ديدگاه «ولفرز» نقل از
خاکسار.)15 :1388،

امنيت همهجانبه و پايدار سوق پيدا ميکند .اين امنيت ميتواند جنبه نرمافزاري يا
سختافزاري پيدا کند و برهمين اساس در يک دستهبندي کلي ،امنيت را به امنيت
روحي ( فکري و رواني) و فيزيکي(جان و مال) نيز تقسيم ميکنند.
بر خالف نگرش سنتي به امنيت ،مفهوم امنيت بسيار پيچيده و چالش برانگيز
است .بيترديد امنيت پايدار ذوابعاد(ذهني و عيني ،داخلي و خارجي ،رواني و
فيزيكي ،فردي و جمعي ،محلي ،ملي و بينالمللي) ميباشد و به مراتب پيچيدهتر
است؛ از اينرو تبيين دقيق آن نيازمند درك همه ابعاد و سطوح آن است که در
شکل زير مشاهده ميشود .از آنجا كه امنيت پايدار با رويكرد اثباتي ،مستلزم يك
بستر اجتماعي انسجام يافته بر محور قدرت و امنيت نرم است كه از بروز چالشها
و تهديدات امنيتي به صورت بالقوه و پيشدستانه جلوگيري ميكند ،نقش و جايگاه
بسيج سازندگي به عنوان يك زيرساخت مهم نظام اسالمي در توليد قدرت و امنيت
نرم براي برقراري امنيت پايدار مورد تأكيد و توجه است.
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پيشينه مطالعه
مرور تحقيقات انجام شده در زمينه تأثير طرح بسيج سازندگي در جامعه ،حكايت
از اثربخشي فعاليتهاي بسيج سازندگي در زمينههاي اجتماعي و فرهنگي ،اقتصادي
و امنيتي دارد .مهمترين ارزيابي از اين اثربخشي را مقام معظم رهبري بيان كرده
و ميفرمايند« :بسيج سازندگي بركات داشته است ...من بر بسيج سازندگي تاكيد
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ميكنم .ازآنجا كه بازخواني اين مطالعات ميتواند بر تدقيق ،تداوم و عمقبخشي
راهبرد بسيج سازندگي در امنيت پايدار مؤثر و مفيد باشد؛ از اينرو در ادامه ،به
برخي تحقيقات انجام شده در اين حوزه اشاره ميشود:
 .1هادي عبدالملکي در سلسله تحقيقات متوالي از سال  1386تا  1390با
عنوان «سيماي جهاني سازندگي و اوقات فراغت جوانان» به روش اسنادي و
تطبيقي ،به تبيين نقش فعاليتهاي داوطلبانه در غنيسازي اوقات فراغت جوانان در
سطح جهان و ايران پرداخته است .محقق در اين تحقيق با مطالعه تطبيقي تأثير
فعاليتهاي سازمان بسيج سازندگي در نسبت با سايرکشورهاي جهان ،مدل بومي
از تعامل مفيد و مؤثر جامعه و جوانان در عرصههاي اجتماعي ارائه کرده است و
يكي از استنادات قوي اثربخشي فعاليتهاي بسيج سازندگي در بسترسازي براي
امنيت پايدار محسوب ميشود.
 .2سيد حسام هدايتي ( )1388در تحقيق «نقش بسيج سازندگي در توسعه
ارزشهاي اجتماعي» به روش اسنادي ،به اين نتيجه رسيده است که بسيج سازندگي
در تقويت همبستگي اجتماعي ،توجه به نيروي انساني ،مشارکت مردمي ،توسعه
سرمايه اجتماعي ،محروميتزدايي ،کارآفريني ،نوآوري و خالقيت ،احياي فرهنگ
کار و تالش ،تقويت کارگروهي و...تأثيرگذار بوده است.
 .3براساس تحقيق خاكپور( )1390بين انگيزههاي شركتكنندگان(بسيجيان)
و ميزان حضور در طرحهاي بسيج سازندگي در حد «خيلي زياد» رابطه معنيداري
وجود دارد .مهمترين اين انگيزهها عبارتند از :انگيزه پذيرش اجتماعي ،انگيزه تعلق
به گروه همساالن و انگيزه احساس تعهد به جامعه.
 .4نتايج تحقيق عبدالملكي و دهقانپور( )1381با عنوان «بررسي توقعات و
انتظارات مردم و بسيجيان از بسيج» نشان ميدهد ،در كنار يازده شاخص كالن
بررسي شده ،دو شاخص فعاليتهاي دفاعي -امنيتي و مقابله با بحرانهاي اجتماعي
با ميانگين انتظار در حد «خيلي زياد» به عنوان يک انتظار اجتماعي پيش روي
تشکيالت و سازمان بسيج قرار دارد(.عبدالملكي ،دهقانپور .)207 -210 :1381،البته زماني
كه اين شاخص را دركنار ساير شاخصهاي مورد بررسي از جمله فعاليتهاي
سياسي ،فعاليتهاي اجتماعي ،فعاليتهاي اقتصادي ،بحرانهاي بيكاري و اشتغال ،فقر
و محروميت و نقش بسيج در مقابله با اين نوع بحرانها تفسير و تبيين كنيم ،نقش
پايهاي بسيج در حضور پيشدستانه در تأمين امنيت ملي و بازتوليد امنيت پايدار به
وضوح قابل فهم است.

 .5نتايج پيمايش(خطيبي )112 : 1388 ،کارکرد فعاليتهاي بسيج سازندگي در
جامعه و گروههاي هدف نشان ميدهد ،اين کارکردها تأثير مستقيم با شاخصههاي
مرتبط با احساس آرامش و امنيت در جامعه دارد .برخي از نتايج اينگونه مطالعات
به طور خالصه عبارتند از:
اهداف برنامه
غني سازي اوقات فراغت
جوانان
ترويج روحيه کار و تالش
کسب تجربه و مهارت
افزايي در جوانان
تقويت توانمندي فردي و
همکاري گروهي
آباداني و سازندگي

شده پروژه هاي سازندگي

موافقان
%97
%84

فرصت سازي براي رشد،احساس مفيد بودن و پيوند با جامعه و
کاهش آسيبهاي اجتماعي و تهديدات فرهنگي
افزايش روحيه سختکوشي،همت مضاعف،کارآفريني و تعلق به
جامعه فراگير و مصرف بهينه امکانات
توانمندسازي،خود اشتغالي و کارآفريني و استقالل مالي و

%85

مهارتهاي زندگي و دستيابي به اهداف فردي و جمعي و کاهش
محروميت نسبي و پاسخگويي به نيازهاي خود
افزايش همبستگي گروهي،انسجام اجتماعي و پذيرش

%72

ديگران و خير خواهي و هم افزايي در تحقق اهداف فردي و
اجتماعي(همگرايي اهداف فردي و اجتماعي)

%85
%74

کمک به کارآمدي نظام

%93

دلبستگي به نظام

%84

رفع محروميت،کنترل فقر و توسعه زيرساختهاي ملي و حفاظت
اماکن تاريخي و ميراث فرهنگي
صرفه جويي ،جلوگيري از چپاول و تاراج ثروتهاي ملي ،فساد ،سوء
استفاده و ارتشاء
افزايش توان مديريتي ،مديريت جهادي و اثبات اقتدار و کارآمدي
نظام اسالمي در عرصههاي مختلف و توسعه عدالت
تقويت سرمايه اجتماعي ،اعتماد ،مشارکت ،محبوبيت و پيوند
حاکميت و مردم

اين فعاليتها بيشتر توسط جوانان و مديران جوان بسيجي با رويکرد مديريت
جهادي صورت گرفته است و موجب نهادينه شدن فرهنگ جهادي در مشارکت
نسل جوان و آحاد مردم داوطلب و مشتاق خدمت در برنامه سازندگي در سطوح
ملي ميشود و با چشمانداز افزايش کارآمدي نظام و انتقال پيام و نيت خيرخواهي،
حمايتگر و عدالتخواهانه نظام اسالمي در مناطق محروم ،مناطق مرزي و اقشار
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کاهش هزينههاي تمام

درصد

تأثير بر امنيت اجتماعي

125

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال شانزدهم  /شماره / 60پاييز 1392

126

آسيبپذير انجام شده است .در تحليل آثار مستقيم و غيرمستقيم اين فعاليتها در
امنيت پايدار ميتوان به مكانيسم توليد قدرت نرم از متن اقدامات سازندگي در
مناطق محروم كه در افزايش مشاركت و همبستگي اجتماعي ،اعتماد و رضايت
اجتماعي متمركز شده اشاره كرد كه در نهايت منجر به ارتقاي سطح آرامش و
امنيت جاني ،رواني و فيزيكي در مناطق دور افتاده شده است.
بسيج به عنوان يک تشکل مردم نهاد بزرگ و گسترده به معني آمادگي ،ايثار
و فداکاري ،کارآمدي ،تأمين شادي ،نشاط و هيجان براي جوانان فعال و انقالبي،
درصدد پاسخگويي به خألها و نيازهاي پيش روي نظام اسالمي در عرصههاي
سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در ابعاد مادي و معنوي است .مهمترين
کارکرد آن ،افزايش قدرت نرم نظام در مقابل توطئههاي هوشمند دشمن
خارجي(بهويژه با تكيه بر فشار و تحريم اقتصادي) است.
 .6حميدرضا ا ...بداشتي( )1391در تحقيق «تأثير فعاليتهاي بسيج سازندگي بر
تقويت امنيت نرم جمهوري اسالمي ايران(مطالعه موردي استان قزوين)» به روش
پيمايشي ،به اين نتيجه رسيده است که فعاليتهاي بسيج سازندگي در تقويت و تحکيم
قدرت نرم جمهوري اسالمي تأثير مستقيم و مثبت دارد .محقق ميزان تأثير کارکرد
بسيج سازندگي را در تأمين امنيت نرم درحد «متوسط و باالتر»( ) M=3.8912محاسبه
كرده كه رابطه معنيداري ( ) T=100.378با برقراري امنيت نرم دارد .نتايج نهايي اين
تحقيق نشان ميدهد ،همه فرضيههاي مطرح شده توسط محقق (به تفكيك عرصهها
و فعاليتهاي مختلف فرهنگي ،كشاورزي و آبخيزداري ،آموزشهاي فني و حرفهاي،
خدمات اجتماعي ،خدمات درماني و بهداشتي و اردوهاي جهادي بسيج سازندگي با
افزايش امنيت نرم) مورد تأييد قرار گرفته است(ا ...بداشتي.)100-105 :1391،
بنابراين امنيت نرم يكي ديگر از ابعاد امنيت پايدار است كه بر تحقق اهداف
و آرمانهاي ملي بدون جنگ و دفاع سخت متمركز است؛ آرمانهاي ملي به عنوان
مجموعهاي از ارزشها كه مردم يك كشور يا يك دولت خواستار دستيابي به آنها
هستند(محمدنژاد و نوروزي .)1 :1387،پافشاري بر ارزشها مستلزم روحيه و آمادگي
مقابله با نفوذ الگوهاي فرهنگي و تبليغاتي دشمن است .آمادگي مقابله منوط به
افزايش اعتمادسازي و پيوند همهجانبه مردم و همگرايي و همبستگي با اهداف
وآرمانهاي انقالب اسالمي است كه در نتيجه فعاليتهاي بسيج سازندگي(مطابق
جدول فوق) اين امكان با افزايش توانمنديهاي جامعه هدف(مناطق محروم و
دورافتاده) فراهم شده است؛ بنابراين تجربه ورود بسيج به حوزه امنيت اجتماعي
به شيوه اثباتي و ايجابي نشان ميدهد كه ميتوان زيرساختهاي امنيت را بر گستره

جامعه و توان خودجوش مردمي بنا كرد و بستر را براي نقشآفريني سازمانهاي
مردم نهاد فراهم نمود كه در ادامه ،ضمن معرفي قابليتهاي عمومي و اختصاصي
سازمانهاي مردمي در برقراري امنيت پايدار ،نقش و جايگاه بسيج به عنوان يك
سازمان مردمنهاد در توليد قدرت و امنيت نرم براي برقراري امنيت پايدار در جامعه
ايران ،تحليل و بررسي شده است.
نقش و جايگاه سازمانهاي مردمنهاد در امنيت پايدار
گستردگي مفهوم و ابعاد امنيت پايدار اجتماعي موجب شده که دولتها به عنوان
مراجع و متوليان اصلي برقراري امنيت نتوانند به خوبي در تمام حوزهها اثرگذاري
مقتدرانهاي داشته باشند و اين اتفاق باعث شده است تا مردم به طور خودجوش
براي تأمين نيازهاي خويش به تشکيل و پيوستن به سازمانهاي مردمنهاد (سمن)
اقدام نمايند .دراين راستا سازمانهاي مردمنهاد ميتوانند نقشهاي مهم و اساسي را
در برقراري و گسترش امنيت اجتماعي ايفا کنند(رفيعي وهمکاران.)14: 1387،
در حالت كلي ،سازمانهاي مردمنهاد ( )NGOدر گسترش و تأمين امنيت
اجتماعي ميتوانند دو نقش اساسي داشته باشند:
1

 Nonـ 1. Governmental Organization
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الف) گسترش زمينههاي امنيت اجتماعي؛ هويتسازي اجتماعي ،تقويت آگاهي
و احساس تعلق و آمادگي دفاع از موجوديت خود و جامعه
برخي از انواع كاركردهايي که سازمانهاي مردمنهاد( سمنها) در زمينهسازي
امنيت ميتوانند داشته باشند ،بدين شرح است:
1 .1اطالعرساني و آگاهسازي عمومي و آموزش
2 .2جلب مشاركتهاي مردمي در زمينههاي مختلف و متناسب با نيازهاي
جامعه و عرصههاي عمومي
3 .3ايجاد گسترش و تقويت هماهنگي بين بخشهاي دولتي و مردم
4 .4گسترش نظارت عمومي
5 .5تقويت و ارتقاي هويت ديني و ملي نسل جوان و نوجوان
6 .6غنيسازي وعموميسازي برنامههاي ديني ،فرهنگي ،آموزشي وتأمين
فرصتها و امكانات گذران و غنيسازي اوقات فراغت
7 .7تسهيل هويتيابي فرهنگي و اجتماعي از طريق تجربهاندوزي،
مسئوليتپذيري و ايفاي نقشهاي فعال اجتماعي
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8 .8مشاركت و همياري در برنامههاي توسعه و شكوفايي استعدادها و خالقيت
در مسير توسعه و سازندگي كشور
9 .9ارتقاي مهارتها و فعاليتهاي الزم براي مواجهه با مسائل و شرايط پيچيده
زندگي
1010اعتالي نقش و فراهم آوردن فرصت توانمندي به منظور كسب شايستگيهاي
مديريتي براي اداره امور كشور در سطوح عالي ،مياني و اجرايي
1111تقويت همگرايي و آشنايي اقوام و گروههاي مختلف جامعه و مناطق
مختلف کشور

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال شانزدهم  /شماره / 60پاييز 1392

128

ب) عامليت برقراري امنيت
امنيت در درجه اول ،وظيفه و کارکرد ذاتي دولت محسوب ميشود؛ به طوريکه
ميتوان گفت ،انسانها قانون را منعقد کردند تا زندگي گروهي ممکن شود و دولت را
براي حفظ قانون بنا نهادند و حفظ قانون را منوط به حفظ امنيت نمودند .با گذشت
زمان ،گستردگي و پيچيدگي جامعه ،حفظ قانون را با مشارکت و مسئوليتپذيري
بيشتر مردم پيوند زد و اين موضوع باعث شده تا دولتها ،امنيت را فراتر از ساختارهاي
رسمي جستجو نمايند و برخي وظايف خود ،بهويژه نهادينهسازي زيرساختهاي
امنيت را به مردم و سازمانهاي مردمي واگذار نمايند؛ از اينرو بسياري از سازمانهاي
مردمنهاد با توجه به رسالتي که سازمان برپايه آن بنا شده است ،مأموريتهايي را
بر عهده دارند که نتايج اين مأموريتها موجب ايجاد و گسترش امنيت اجتماعي
ميگردد.
عضويت و پيوستن افراد ،ب ويژه جوانان به سازمانهاي مردمنهاد ،ميتواند زمينه
مشاركتهايي را در راستاي گسترش امنيت انساني فراهم آورد .عالوه بر مشاركت
افراد ،اينگونه سازمانها به خودي خود ميتوانند مانع از تهديد امنيت انساني
شوند .در راستاي گسترش امنيت ،دو رويكرد وجود دارد؛ رويكرد انفعالي(سلبي)
كه با ايجاد فشار و مبارزه با عامالن اخالل در امنيت ،سعي در ايجاد امنيت
دارد و رويكرد ايجابي (مثبت) كه با ايجاد بسترهاي مناسب به گسترش امنيت
ميپردازد .به اعتقاد بسياري ،يکي از مهمترين راهکارهاي توسعه امنيت ،مشارکت
مردم و همکاري آنان با دولت است؛ به طوريکه عدم بهکارگيري قدرت و زور در
رابطه دولت و مردم و رعايت حقوق فردي آنان ،نشاندهنده همجهتي منافع دولت
با مردم ميباشد و ضريب امنيت داخلي و امنيت ملي را باال ميبرد؛ «زيرا يکي از
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ارکان اصلي امنيت در هر نظام سياسي ،بهخصوص نظام اسالمي ايران ،پشتيباني
مردم از دولت ميباشد .تقويت رابطه ميان مردم و دولت ،ميزان مشارکت مردم
و نخبگان سياسي را افزايش داده و در مردم روحيه دفاع از حکومت را به وجود
ميآورد .مردم نسبت به مسئوالن خود اعتماد پيدا ميکنند و اميد آنان نسبت به
آينده بيشتر ميشود(خاکسار.)162 : 1388،
در واقع ،در راستاي گسترش امنيت ،دو رويكرد وجود دارد؛ رويكرد انفعالي
(سلبي) كه با ايجاد فشار و مبارزه با عامالن اخالل در امنيت ،سعي در ايجاد امنيت
دارد و رويكرد ايجابي (مثبت) كه با ايجاد بسترهاي مناسب به گسترش امنيت
ميپردازد .سازمانهاي مردمنهاد با توجه به هويت اجتماعي و مبتني بر مشاركت
ميتوانند عامليت گسترش امنيت انساني داشته باشند (قاليباف 1382،نقل از صوفي وند.)1389
به طوركلّي ،سازمانهاي مردمنهاد ميتوانند درگسترش امنيت انساني-
بهطورمستقيم و غيرمستقيم -نقشهاي زير را ايفا نمايند:
1 .1بسيج نيروها و منابع مردمي
2 .2ارائه خدمات به بخش عمومي جامعه و بخش دولتي (امدادرساني ،امور
خيريهاي ،فقرزدايي ،اقدامات انساندوستانه ،توسعه بهداشت ،آموزش و
سوادآموزي و....
3 .3افزايش بهرهوري در استفاده از منابع طبيعي و محيطزيست (بيابانزدايي
و درختكاري) ،منابع توليد (بازاريابي ،بهرهبرداري پايدار ،توسعه و حفظ
منابع) ،صيانت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري
4 .4همكاري با نهادهاي دولتي در راستاي اقدامات مشترك براي پيشبرد برنامهها
5 .5ارائه راهكارها و پيشنهادها به دولت و نهادهاي امنيتي به منظور كمك به
رفع مشكالت و نارساييها
6 .6ارزيابي پروژهها و فعاليتهاي عمومي ،بهويژه در بخش امنيت اجتماعي و
سياسي
7 .7هدايت و مديريت اعتراضات و تجمعهاي تودهوار به سوي رفتارهاي عقالني
و کمخطر
8 .8برآورده شدن انتظارات و نيازمنديهاي فرهنگي ،اجتماعي و صنفي
گروههاي مخاطب در فعاليتهاي گروهي سازمان يافته
از آنجا که دولت کمکاري يا فراموشکاري دارد ،برخي از مهمترين کارکردهاي
بسيج به عنوان يک سازمان مردم نهاد(با دو ويژگي حاکميتي و مردمي) را در اين
حوزه ميتوان در مدل زير بازگو کرد:
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 -1کارکرد اجتماعي؛ شامل جذب و هدايت نيروهاي اجتماعي ،افزايش توان
داوطلبي ،تسهيل مشارکت اجتماعي ،خدمات رساني و امداد در حوادث ،تقويت
انسجام و تعلق اجتماعي ،پوشش اوقات فراغت و...
 -2کارکرد اقتصادي؛ شامل محروميتزدايي ،ارائه خدمات عمومي و کمک به
شبکه توزيع و اصالح الگوي مصرف ،حمايت از منابع و ثروت ملي ،حفظ محيطزيست،
کمک به تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي ،اقدام در آباداني کشور و...
 -3کارکرد سياسي -مديريتي؛ شامل بهرهگيري از مديريت بومي و محلي ،ترويج
قانونگرايي ،کمک به مشروعيت نظام ،توسعه فرهنگ کار و تالش ،نخبهگرايي و
نخبهپروري و...
 -4کارکرد علمي و آموزشي؛ مقابله با بيسوادي ،ارتقاي مهارت حرفهاي،
حمايت از استعدادهاي درخشان ،نظريهسازي و توسعه علمي ،حمايت از ابتکارات
و نخبگان و...
 -5کارکرد فرهنگي؛ شامل ترويج ارزشها ،فعاليتهاي فرهنگي -هنري ،تنوير
افکار عمومي ،امنيت فرهنگي ،مقابله با هجمه فرهنگي بيگانه و تهديدات نرم و...
 -6کارکرد دفاعي  -امنيتي؛ شامل افزايش سطح آمادگي دفاعي مردم و جوانان،
مقابله با توطئههاي دشمن ،توليد قدرت نرم ،دفاع از حوزه سرزميني ،حفظ و
گسترش ارزشها و دستاوردهاي دفاع مقدس و...
بهرهگيري از توانمنديهاي بسيج در ابعاد سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي
و بهويژه امنيتي ،ميتواند نقش تعيينکنندهاي در پيشبرد اهداف نظام اسالمي
داشته باشد( نجفي.)6 :1390،
آيه شريفه  60سوره مبارکه انفال « هر نيرويي در توان داريد ،براي مقابله با
آنها [دشمنان] آماده سازيد! و (همچنين) اسبهاي ورزيده (براي ميدان نبرد) تا به
وسيله آن ،دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد!» تنها ناظر بر آمادگي و نقش
دفاعي -نظامي نيست بلکه ميتوان تمام توان بازدارندگي ،سازندگي ،امنيت رواني،
اجتماعي و اقتصادي را براي تعالي انسان به کارگرفت.
مهمترين کارکردهاي نرمافزاري بسيج در قالب بسيج سازندگي ،توليد امنيت
نرم است؛ مهمترين شاخصههاي آن عبارتند از:
1 .1افزايش کارآمدي و توان مديريت اسالمي
2 .2توزيع عادالنه امکانات و برقراري عدالت
3 .3هوشمندي و عقالنيت
4 .4تقويت عاطفه و احساس ملي
1

ون ب ِ ِه َع ُد َّو َّ
الل ِ َو َع ُد َّو ُک ْم...
است ََط ْعت ُْم م ِْن ُق َّو ٍة َو م ِْن ِرباطِ الْخَ ْي ِل ت ُْره ُِب َ
َ .1و أَ ِعدُّ وا ل َ ُه ْم َما ْ

5 .5تقويت انسجام ملي
6 .6تعميق فرهنگي و باروري فرهنگ عمومي و مواريث فرهنگي
7 .7رفع تبعيض و ظلمستيزي
8 .8هنجارپذيري اجتماعي و انتقال ارزشهاي اجتماعي
9 .9افزايش محبوبيت و جذابيت نظام
1010مديريت منابع و ثروتهاي ملي
1111تقويت اخالق و ارزشهاي اخالقي ،ايثار ،فداکاري ،قناعت و صرفهجويي
1212افزايش قدرت تابآوري و تحملپذيري در مقابل فشار و تحريم
1313تقويت سرمايه اجتماعي ،مشارکت و اعتماد عمومي
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بسج سازندگي و كمك به تحقق امنيت زيست محيطي
برخي تحليلگران ،امنيت زيست محيطي را امنيت بنيادين خواندهاند و برخي ديگر
آن را مايه مخدوش شدن معناي راستين امنيت ميدانند(بوزان و ديگران.)117 :1386،
برخي از مهمترين مشكالت زيست محيطي كه با چالشهاي امنيتي ارتباط پيدا
ميكند و الزم است در برنامههاي جمعي و با مشاركت عمومي به مقابله با آن
پرداخت ،عبارتند از:
1 .1برهم خوردن اكوسيستمها ،شامل مسائل آب و هوا ،از دست رفتن تنوع
زيستي ،نابودي جنگلها ،گسترش بيابان و صحراها ،انواع آلودگيها و...
2 .2مشكالت انرژي ،شامل تهي شدن منابع ،نفت ،حمل و نقل ،صنايع شيميايي و...
3 .3مشكالت جمعيتي ،رشد نامتوازن ،مصرفگرايي ،بيماريهاي واگير ،مسائل
بهداشتي ،شهرنشيني ،مهاجرت و...
4 .4مشكالت غذايي ،شامل فقر ،گرسنگي ،كمبود آب و...
5 .5مشكالت اقتصادي ،كمبود توليد ،ناپايداري توليد ،بيثباتي اجتماعي و
معيشتي ،نابرابري ساختاري و...
6 .6مشكالت مدني و اجتماعي ،شامل خسارات زيست محيطي ناشي از جنگ،
حوادث ،زوال زيست محيطي و(...بوزان)122-123 :1386،
در رابطه با تخريب محيطزيست و ارتباط آن با امنيت زيست جهاني و
ضرورت حفاظت از آن ،به عنوان يکي از منازعات آينده در سطح جهاني يادآوري
ميشود؛ مسئله آينده زيست محيطي و از بين رفتن پوشش گياهي و برهم زدن
اکوسيستم طبيعي و برهم خوردن آمايش سرزميني ميتواند ضمن کند کردن
روند تحقق چشمانداز ،انواع اختالفات قومي و منطقهاي و در نهايت ناامني را رقم
بزند(فرجي.)185 :1391،
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ايران با توجه به وسعت جغرافيايي ،تنوع اقليمي و ابتال به  31نوع بليه از  42بليه
شناخته شده در جهان رتبه سوم کشورهاي حادثهخيز را داراست(روشن و همکاران.)233 :1391،
آمادگي مقابله با حوادث و پديدههايي از قبيل خشکسالي ،کمبود منابع آبي ،سيل،
زلزله ،ريزگردها و همچنين بهسازي مناطق روستايي ،ساختمانهاي عمومي ،پلها
و معابر ،چراگاههاي دامي ،مراتع و منابع ملي ،نيازمند مديريت و مشارکت عمومي
است؛ مجموع فعاليتهايي كه بسيج در قالب طرحهاي حفاظت از محيطزيست يا
عمران و آباداني به عنوان يك عرصه مهم مورد توجه قرار داده است.
بازيگران پيشتاز در عرصههاي زيست محيطي در درجه اول دولتها هستند .اين
بازيگران با معرفتبخشي و ديپلماسي به شكلگيري رژيم حقوقي زيست محيطي
كمك ميکنند .در كنار دولتها معموال سازمانهاي غيردولتي به دو شيوه سياسي
كردن مسائل زيست محيطي يا اقدامات مؤثر عملي براي ترميم آسيبهاي زيست
محيطي به امنيت پايدار در اين عرصه كمك مينمايند؛ بنابراين يکي از مهمترين
راهکارهاي مشارکت مردمي در قالب سازمانهاي خودجوش مردمي براي حفاظت از
محيطزيست ،بسيج است که از سال  1386تا  1388بالغ بر  5655774نفر ساعت
در اين عرصه فعاليت کرده است( بسيج سازندگي در يک نگاه.)6 :1387،
امنيت حاصل رضايت مندي ،همکاري و مشارکت ،تعامل فراگير و اعتماد
اجتماعي است ،با تخصصي شدن امنيت ،دامنههاي آن نيز گسترش يافته و
پسوندهاي مختلف و معاني متفاوتي دارد.

«اسالم سعادت مردم را دنبال ميکند ،اسالم با فساد و ظلم و تبعيض مخالف
است ،اسالم براي رفاه مردم در کنار معنويت مردم به ميدان آمده است .فقه اسالمي،
يعني اداره زندگي مردم»(امام خامنهاي .)1382/3/14 ،همچنين مقام معظم رهبري در
بخشي ديگر ،در ارتباط با مديريت امور عمومي درون نظام ميفرمايند« :نقش اصلي
را در نظام مردم دارند ،مردم اداره و تصميم ميگيرند»( امام خامنهاي.)85/8/17،
مقام معظم رهبري ،امنيت را بستر حرکت مشترک حاکميت و مردم براي
زندگي ميدانند ،بدون امنيت هيچ اقدام مثبت و اثرگذاري امکان ظهور نخواهد
داشت.
از ديدگاه معظمله ،منشور بسيج سازندگي معطوف به شاخصههاي زير است:
−انسان سازي( انسان مؤمن و متعهد)
−محروميتزدايي

−عدالت ،رفع تبعيض
−پيشرفت متوازن
−معنويت و اخالق
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بسيج سازندگي وکمک به تحقق اصول قانون اساسي
يکي از آرمانهاي دولت جمهوري اسالمي ،مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعي در
کشور بود اما متأسفانه درنتيجه برخي سياستهاي توسعه اقتصادي دهه  70اين
اصول کمرنگ شد و آموزش و بهداشت رايگان در بسياري از مناطق تحت تأثير
سياستهاي تعديل اقتصادي و نبودن روحيه جهادي به فراموشي سپرده شد .اين
مسئله باعث گرديد برخي جوانان ،به طور خودجوش ،به اين موضوع بپردازند .اقشار
مختلف بسيج ،از جمله بسيج جامعه پزشکي ،بسيج دانشجويي و فرهنگيان در قالب
طرحهاي بسيج سازندگي توانسته است به تحقق اين اصل از قانون اساسي(آموزش
و بهداشت رايگان) به شيوه بسيجي کمک نمايند.
يکي از محورهاي نفوذ و جنگ نرم دشمن ،محروميت نسبي و عقبماندگي اقتصادي
قلمرو زيست اقليتهاي قومي است ،به رغم تالشهاي زيادي که براي محروميتزدايي
و کاهش سطح برخورداري اقوام گوناگون صورت گرفته ،هنوز در برخي مناطق،
محروميت نسبي ميتواند توليدکننده نارضايتي و ناامني باشد .در راهبرد توسعه
همهجانبه با محروميتزدايي و توزيع عادالنه امکانات ،ميتوان محروميت نسبي را
واپايش و زمينههاي نفوذ تهاجم فرهنگي را کاهش داد( قليزاده.)102 :1391،
بين امنيت ،عدالت و رفاه ،رابطه تنگاتنگي وجود دارد؛ کساني که دغدغه عدالت
داشتهاند ،امنيت را شرط فوري عدالت دانسته و کساني که به رفاه ميانديشند،آن
را عامل اصلي آسايش ميدانند ،امنيت با وجود يک معني خاص و بدون رفاه معني
ديگر دارد .همه اينها مقدمه تداوم حيات است .امنيت براي حيات ضروري است اما
حيات همراه با رفاه ،عدالت ،ارزشهاي معنوي و انساني ضرورت دارد .عدالت ،نتيجه
امنيت و امنيت ،محصول عدالت است.
يکي از شاخصترين نيازها عدالت است .ناعدالتي جداي از خودخواهي و سلطهطلبي،
يک علت و زمينه اجتماعي دارد که نتيجه عدم توسعه پايدار است( خطيبي.)104 :1388،
از نظر امامخميني(ره) آحاد مردم ،دين ،دولت ،توسعه پايدار ،قواي مسلح ...در
رديف محورهاي اصلي هستند .سازمانهايي مانند جهاد ،سپاه ،نهضت سوادآموزي و
ديگر نهادها...براي تحقق اين امر شکل ميگيرند(جعفرزاده.)326 :1391،
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با تأکيد بر نظريه امامخميني (ره) ،شاخصههاي امنيت پايدار را ميتوان شامل
موارد زير دانست:
«احساس عزت در تعامالت در سطوح مختلف ،احساس اخالق و کرامت ،مسئوليتپذيري،
عدالتجويي ،نفي سلطهپذيري ،ايجاد محيطي براي پيشرفت» (فيروزآبادي.)24 :1391،
برخي ديگر از شاخصههاي امنيت پايدار ،عبارتند از :عمومي بودن ،فراگير
و همگاني بودن ،برخورداري از پشتوانه حاکميتي ،قاطعيت ،سرعت در مقابله با
ناامني ،استوارسازي امنيت بر انگيزههاي اعتقادي(اسماعيلي.)9 :1391 ،
امنيت ،ريشه در فطرت انسان دارد و يک نياز بنيادين ،هميشگي و اساسي ادامه
حيات است؛ از اينرو يک موضوع و مفهوم واقعي است و نميتوان آن را نسبي
دانست؛ يعني ناامني در هر شرايطي مطرود و ناپسند است.
در سند چشمانداز  20ساله رسيدن به جامعهاي امن ،باثبات ،توسعهيافته
و الهامبخش در افق  ،1404برخي معتقدند که بدون تأمين امنيت پايدار در
برابر تهديدهاي متصور ،امکان نيل به اهداف سند چشمانداز تقريبا غيرممکن
است (عاليي )119 :1391،و بسيج بستري عمومي و مردمي براي نيل به اين امر با
رويكرد نرم افزاري(توليد قدرت نرم و امنيت نرم) است.
رويکرد امنيت پايدار را ميتوان حتي فراتر از هرگونه سياستگذاري يا
راهبردگذاري امنيت ،نوعي زمامداري همهجانبه ،ديرپا و گسترده به شمار آورد
که ريشههاي امنيت و ناامني را در عميقترين اليههاي حيات جمعي و جوامع
جستجو ميکند .در پي آن است تا با تنظيم و تنسيخ نهادينه روابط «ملت-ملت» و
1
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 .1در سند چشمانداز ،ايران کشوري است توسعهيافته ،متناسب با مقتضيات فرهنگي ،جغرافيايي و تاريخي خود،
متکي بر اصول اخالقي و ارزشهاي اسالمي ،ملي و انقالبي ،با تأکيد بر :مردمساالري ديني ،عدالت اجتماعي،
آزاديهاي مشروع ،حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمندي از امنيت اجتماعي و قضايي.
برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فناوري ،متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي
در توليد ملي
امن ،مستقل و مقتدر با سامانه دفاعي مبتني بر بازدارندگي همهجانبه و پيوستگي مردم و حکومت
برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنيت غذايي ،تأمين اجتماعي ،فرصتهاي برابر ،توزيع مناسب درآمد ،نهاد مستحکم
خانواده ،به دور از فقر ،تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب
فعال ،مسئوليتپذير ،ايثارگر ،مؤمن ،رضايتمند ،برخوردار از وجدان کاري ،انضباط ،روحيه تعاون و سازگاري
اجتماعي ،متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن
دست يافته به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه،
قفقاز ،خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تأکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم ،رشد پرشتاب و مستمر
اقتصادي ،ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل
الهام بخش ،فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکيم الگوي مردمساالري ديني ،توسعه کارآمد ،جامعه اخالقي،
نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي ،تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقهاي بر اساس تعاليم اسالمي و
انديشه هاي امام خميني(ره)
داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت ،حکمت و مصلحت

«ملت  -دولت» سازوکارهايي واقعي و کارآمد براي مديريت باشند ،پويايي مقوالت
امنيتي در بنياديترين سطوح اجتماعي و تضمين حداکثر امنيت بر اساس يک
الگوي زمامداري آيندهنگرانه بپردازد( محمد رفيعي.)49 :1391،
امنيت پايدار ،ارتباط ناگسستني با توسعه فرهنگي ،باورها ،نمادها ،ارزشها ،اصول
و انگارهها دارد .بسيج سازندگي با انجام فعاليتهاي فرهنگي به توسعه فرهنگي
کمک کرده است.
امنيت پايدار ميتواند شامل موارد زير باشد:
 امنيت پايدار به معناي تحقق شرايط باثبات و اوضاعي است که عمر نظامسياسي تداوم يابد و با چالشها و تحرکات براندازانه مواجه نشود(واپايش تهديدات
متوجه حاکميت)
 امنيت پايدار به معناي امنيت همه سطوح يا مراجع امنيت پايدار به معناي امنيت همهجانبه امنيت پايدار به معني توجه همزمان به رفع تهديدات (نگاه سلبي) وتأمين رضايت ،عدالت ،برابري ،مشارکت ،اعتماد ،سرمايه اجتماعي ،انسجام و
يکپارچگي(نگاه ايجابي) يعني امکان تامين منافع ملي و هماهنگي در سياستهاي
کالن.
بسيج سازندگي؛ پيشگام توسعه امنيتزا در کشور
توسعه  ،بهبود ،رشد و گسترش همهجانبه مادي و معنوي زندگي اجتماعي و
گسترش ظرفيت نظام اجتماعي براي رفع احتياجات محسوس يك جامعه ،امنيت
ملي ،آزادي فردي ،مشاركت سياسي ،برابري اجتماعي ،رشد اقتصادي ،صلح و
موازنه محيطزيست و مجموعهاي از اين احتياجات است (محمدنژاد و نوروزي.)92 :1387 ،
توسعه داخلي ،عبارت از همه اقداماتي است که دولت به منظور افزايش ثبات
و رشد در جامعه خود با برقراري بنيادهاي با ارزش و از طريق اقدام اقتصادي و
اجتماعي براي پاسخ به نيازهاي جامعه انجام ميدهد .به عبارت ديگر ،توسعه
داخلي ،عبارت است از به حداكثر رساندن امنيت و رعايت مقررات و قانون در يك
جامعه ايجاب مينمايد و امنيت اجراي قوانين و مقررات در يك جامعه ،سپري
است كه ميتواند برنامههاي توسعه داخلي را حفظ كرده و به مرحله عمل درآورد؛
بنابراين هر برنامه توسعه نيازمند زيرساختهاي امنيتي است.
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1

توسعه ملي در نهايت بايد بتواند به توليد قدرت ملي براي تحقق اهداف ملي
بينجامد؛ از اينرو مهمترين پيامدهاي توسعه داخلي و در سطحي باالترف توسعه
ملي را ميتوان شامل موارد زير دانست كه بسيج به تحقق اين امر كمك شاياني
كرده است:
1 .1نظم بخشي و جلوگيري از شورش و سوء استفاده سازمانهاي شورشي
مرتبط يا تحت تأثير القائات بيگانگان
2 .2افزايش ظرفيتهاي توسعه
3 .3افزايش رفاه اجتماعي
4 .4حل تعارضات منافع فردي و اجتماعي و كمك به تنظيم فاصله طبقاتي،
رفع تبعيض و...
5 .5توزيع برابر و متناسب منابع و اقتضائات ملي براي دستيابي به عدالت و
پيشرفت
6 .6كاهش آسيبها و تهديد و رفع ضعفها
7 .7بهرهگيري از فرصت و مزيتهاي ملي
8 .8توسعه و تقويت اقتدار ملي
بين امنيت و توسعه ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و رابطهاي متقابل بين آنها
وجود دارد .اين ارتباط به گونهاي است که تصور ميشود اين دو مفهوم همزاد
هستند.
توسعه پایدار
امنیت پایدار
1
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توسعه پايدار در سايه امنيت حاصل ميشود و سطح امنيت با توسعه به طور
هماهنگ ارتقا مييابد .از محل تالقي توسعه و امنيت دوره جديدي به نام دوره
سعادت بزرگ آغاز شده و آييننامههاي فکري و خردمندي نويني در معماري
نهادهاي ملي و بينالمللي به وجود ميآيد .مرور متغيرهاي توسعه پايدار و امنيت
پايدار ،بقا و تداوم جامعه را تضمين ميکند که در مدل زير قابل مشاهده است:

 .1مراد از توسعه ملي ،توسعه در تمام ابعاد و اليههاي جامعه ،بهويژه مناطق محروم و دور افتادهاي است که
گروه هدف فعاليتها و اقدامات بسيج سازندگي محسوب ميشود.

نقش بسيج سازندگي در امنيت پايدار  /هادي عبدالملكي ،علي محمد احمدوند

اقتصاد ايران ،نتيجه و محصول عقب ماندگي بود ،ريشه ناپايداري و ناامني و
تالطم در اقتصاد ايران که در نتيجه دخالت بيگانگان عقب نگه داشته و وابسته
به ميراث گذشته است .وابستگي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي درابعاد مختلف که
جسم وجان ملت ،معيشت و روان ملت را هرازچندگاهي ميآزارد و بستري است
براي دخالت و فشار خارجي ،رشد قاچاق ،رشوه و فساد ،شکاف و فاصله طبقاتي،
محروميت و عقبماندگي.
پس از انقالب ،الگوي توسعه به سمت استقالل اقتصادي ،سياسي ،عدالت و
اصالح فرهنگي پيش رفته است (خطيبي.)109 :1388،
همانطور که بيان شد ،ارتباط امنيت با کارآمدي دولت و رضايت مردم ،دو
موضوع اساسي است که در انديشه جان الک مرور کرديم .دول استعمارگر غربي
که بر انديشه جان الک استوارند ،با علم به اين اصول نظريه الک در ابعاد مختلف،
ايران اسالمي را تحت فشار و تحريم قرار ميدهند؛ به طوري که هدف اساسي غرب
از تحريم اقتصادي ،فلج کردن حاکميت سياسي و ايجاد نارضايتي عمومي است...
به اعتقاد مقام معظم رهبري اين هدف آنان زماني بي اثر ميگردد که با تفکر و
روحيه جهادي -موضوعي که در ادامه به آن ميپردازيم -با آن مبارزه كرد .بسيج
سازندگي نماد تالش صادقانه و (...خطيبي)1388:110،؛ از اينرو بسيج سازندگي به
عنوان راهکاري براي توسعه کارآمدي حاکميت در مقابل تهديدات غرب ،تفسيري
عملي از ارتباط امنيت و رضايت اجتماعي ارائه کرده است.
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از نظر امام خميني(ره) در تأمين امنيت پايدار آحاد مردم ،دين ،دولت ،توسعه
پايدار ،قواي مسلح ،آموزش و تربيت محورهاي اصلي هستند و سازمانهايي مانند
جهاد سازندگي ،بسيج ،نهضت سوادآموزي و ديگر نهادها براي تحقق اين امر شکل
ميگيرد (جعفرزاده.)326 :1391،
همچنين حضرت امام (ره) در سخناني حکيمانه و در راستاي ترويج فرهنگ و
عمل جهادي ميفرمايند« :جهاد ،شمايل دنياي آزادي و استقالل و کار و تالش و
پيکار عليه فقر و تنگدستي و رذالت و ذلت است(»...صحيفه امام،ج  .)204 :21امام(ره) در
صدور فرمان جهادسازندگي ضمن تعيين جهت فعاليتهاي جهادي ،اثربخشي آن
را نيز يادآوري نموده و ميفرمايند« :اين جوانان جهادگرند که بذر انقالب را در هر
روستايي ميکارند و با آباداني مناطق محروم است که هر روستايي و شهري محروم،
سربازي ميشود پاسدار انقالب اصيل اسالمي خويش(»...صحيفه امام،ج )337 :16
اين رويکرد امام خميني(ره) در برقراري امنيت ،بهويژه در بعد فعاليتهاي
سازندگي و اجتماعي در فرايندهاي جاري مديريت اجتماعي ،بعد از سياستهاي
توسعه اقتصادي دهه  70در کشور يا ممکن نبود يا اينکه با مشکالت زيادي مواجه
ميشد؛ برهمين اساس ،رهبر فرزانه انقالب با طرح ايده بسيج سازندگي در پي
احياي مجدد روحيه جهادي ،فرهنگ جهادي ،کار جهادي و جهادگري در تداوم
نظريه امام خميني(ره) برآمد.

اﺣﯿﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎدي

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدي

اﺣﯿﺎي ارزش ﻫﺎي
اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ

مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان دانشگاه ميفرمايند« :چندي است
حرکتهاي بسيار جالب و پسنديدهاي در بعضي از دانشگاهها با نام جهاد علمي و کمک

به مناطق محروم ايجاد شده است؛ اين بيشک عالوه بر کمک به مناطق محروم،
باعث به وجود آمدن روحيه جهادي در ميان جوانان ميشود (»...امام خامنهاي.)82/2/22،
بنابراين پيشرفت و عدالت بدون تمرکز و توجه به محرومان به دست نميآيد
و فعاليت براي محرومان ،مستلزم وجود حداقلهايي از امنيت است .کساني که
دغدغه عدالت داشتهاند ،امنيت را شرط ضروري عدل دانستهاند .در واقع ،امنيت
مقدمه عدالت است .کساني که به رفاه ميانديشند ،آن را عامل آسايش ميدانند.
امنيت براي حيات ضروري است اما حيات همراه با رفاه ،عدالت ،ارزشهاي انساني
و معنوي؛ عدالت ،نتيجه امنيت است .مقام معظم رهبري در جمع فرماندهان
بسيج در اين رابطه ميفرمايند ...«:بسيج سازندگي برکات داشته است .مگر ما
نميخواهيم امکانات کشور را به ابعاد زواياي اين کشور که محرومند درست
کانالکشي کنيم؟ اين ،يکي از بهترين و امينترين کانالهاست .اين را در رديف
کارهاي ديگر نميشود قرار داد .اين کار خيلي مهم است .من بر مسئله بسيج
سازندگي تأکيد ميکنم» (امام خامنهاي.)84/6/2 ،
امنيت اجتماعي ،آرامش و آسودگي خاطري است که هر جامعه بايد براي
اعضاي خود ايجاد نمايد .در واقع ،امنيت اجتماعي ،حامي افراد در برابر مخاطرات
مختلف (فقر ،بيکاري ،محروميت ،بهداشت و )...است .بسيج با برنامههاي سازندگي،
مردم و عالقهمندان را در وسط ميدان خدمترساني نگه داشته است.
عملکرد بسيج(عبدالملكي )187-190 :1390،در موارد زيرگوياي اين واقعيت است:

1

عمران و آباداني روستايي
بهسازي مدارس ،مساجد ،خانهسازي
براي محرومان

بازسازي مدارس واماکن عمومي...
احداث جاده ،پل ،معابر...
ساخت کارگاه...

12375781

2

منابع طبيعي و کشاورزي

اجراي طرحهاي حصارکشي...
حفاظت از منابع...
حفظ محيطزيست...
جنگلکاري...

5655774

3

آموزش فني و حرفهاي
سوادآموزي

آموزش باغباني،گلخانه ،کشاورزي...
صنايع دستي
مهارتها،تعميرات...

17698843

نقش بسيج سازندگي در امنيت پايدار  /هادي عبدالملكي ،علي محمد احمدوند

رديف

عرصهها

فعاليتها

عملکرد
سال 86-88
(نفر ساعت)
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رديف

عرصهها

فعاليتها

عملکرد
سال 86-88
(نفر ساعت)

4

خدمات اجتماعي و بهداشت و درمان

اجراي طرح واکسيناسيون
اعزام تيمهاي پزشکي
استقرار بيمارستان صحرايي
کنترل بيماري احشام و دام...
حمايت از اقشار آسيبپذير و
نيکوکاري

8896072

5

گروههاي جهادي دانشجويي و ساير

فعاليتهاي پزشکان ،طالب و
دانشجويان در مناطق محروم

10598123

آمار فعاليتها (نفر ساعت فعاليت) در يک دهه عمر بسيج سازندگي تا سال
 98595646( 88نفر ساعت) و تا سال  170280815( 90نفر ساعت)بوده
است (عبدالملكي.)192 :1390،
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سال

عملکرد -نفر ساعت

1379

1.916.381

1380

2.807.153

1381

3.152.398

1382

3.960.856

1383

5.818.114

1384

3.745.280

1385

10.188.368

1386

16.242.685

1387

22.565.771

1388

28.595.646

1389

33.700.563

1390

37.984.606

جمع

170.280.815

امنيت ملي ،عبارت است از عمل يا پيامد ناشي از رخدادهايي که شرايط يکسان
براي ساکنان يک کشور را به صورت جدي و طي يک دوره به نسبت کوتاه به چالش

1

2

1. National Power

 .2نسبت و رابطه اين مدل با فعاليتهاي سازندگي بسيج از آن روست که در ساليان اخير و پس از سياستهاي
تعديل اقتصادي ،بسياري از بحرانهاي صنفي و شهري(ازجمله حواشي تهران و اسالمشهر،اعتراضات کارگري،
قاچاق در مناطق مرزي و )...در جامعه ايران ريشه در عوامل اقتصادي و معيشتي داشته است؛ از اين رو بسيج
با محروميتزدايي ،توسعه کارآفريني ،رشد اشتغال ،توزيع امکانات و خدمات و ...ميتواند بحرانهايي که به دليل
عمدتاً اقتصادي بوده اما رنگ و بومي قومي و صنفي به خود گرفته است را مديريت و مهار نمايد.

نقش بسيج سازندگي در امنيت پايدار  /هادي عبدالملكي ،علي محمد احمدوند

فراخواندهاند .تهديد ممکن است رفتار بازيگران حکومت را به شدت محدود کند و
آنها را در تنگنا قرار دهد (افتخاري.)49 :1381،
اهداف اصلي در امنيت ملي شامل رفاه مردم ،ثبات سياسي ،حفظ حقوق و
ارزشهاي ملي و فراغت نسبت به تهديدات ميشود .امنيت ،مفهومي نسبي است و
ميتواند از يک گروه تا گروه ديگر ،معاني متفاوتي داشته باشد؛ از اين رو ميتواند
داراي مصاديق متفاوتي باشد :امنيت اخالقي ،سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،مالي و
اقتصادي ،فيزيکي و جسمي و...
بسيج با دو ويژگي «گستردگي مردمي» و «حضور پيوسته» شامل منابع نيروي
انساني ،امكانات و خدماتي كه يك كشور ميتواند براي افزودن به قابليتهاي موجود
مورد استفاده قرار دهد(محمدنژاد و نوروزي )240 :1387،ميتواند در ارائه کارکردهاي
نرمافزارانه در توليد امنيت نرم و توسعه آن در زيرساختهاي فکري و اجتماعي جامعه
مؤثر واقع شود .گستردگي مردمي بسيج ميتواند نوعي سازماندهي در نيروهاي
اجتماعي و ايجاد انگيزش در آنها به وجود آورد که خود در زمره شاخصهاي مؤثر
در قدرت نرم به شمار ميآيد ( متقي به نقل از زماني.)46 :1387،
حضور گسترده مردمي در صحنههاي انقالب از کانال بسيج ميتواند در سطح
امنيت داخلي ،ديگر کارکرد نرمافزارانه بسيج باشدکه طيفي مختلف از کارکردها را
در برگيردکه عبارتند از:
 .1بسيج و مديريت بحرانهاي داخلي
 .2بسيج در مديريت تهديدهاي نرم
 .3بسيج در رسانهها و مشارکت در ديپلماسي عمومي
 .4بسيج و همافزايي در امنيت نرم داخلي (زماني)48 :1387،
اين نقشآفريني بسيج در افزايش قدرت ملي به معناي«مجموعهاي از نيروهاي
مادي و معنوي يك ملت است كه ناشي از منابع موجود سياسي ،اجتماعي ،علم
و فناوري براي نيل به اهداف و منافع ملي كاربرد دارد(محمدنژاد )218 :1387،به توليد
قدرت و امنيت نرم براي امنيت پايدار ،بهويژه در امنيت داخلي و در مقابله با مراحل
مختلف تهديد نرم که در قواره بحرانهاي امنيتي ممکن است روي دهد ،معني
مييابد كه در مدل و پيوستار زير قابل ترسيم است:
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ايفاي نقشهاي مورد انتظار در
امنيت داخلي

موقعيتهاي نقشآفريني بسيج در
امنيت داخلي

رصد و شناسايي
پيشگيري
کنترل و مهار
مقابله
سرکوب

قبل از بحران
حين بحران
بعد از بحران

توليد
قدرت نرم
امنيت نرم

مؤلفههاي نقشآفريني بسيج
درامنيت داخلي
اﺗﺤﺎد و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻠﯽ
وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﻗﺸﺮي
ﻧﻈﻢ و اﻗﺘﺪار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻋﺼﺒﯿﺖ ﻣﻠﯽ و دﯾﻨﯽ
دﺷﻤﻦﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ
اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﮐﺎرآﻣﺪي ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي
ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮي
ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰي
اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﭘﺎﺳﺪاري از ارزﺷﻬﺎ
دﻓﺎع ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺴﯿﺠﯽ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺜﺎر
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﺣﻔﻆ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ

امنيت پايدار
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بيشک اثربخشي فعاليتهاي بسيج در راستاي امنيت پايدار بر تأمين امنيت
داخلي براي توليد قدرت درونزايي ملي و بسيج منابع براي تحقق منافع ملي در
سطح بينالمللي است .در اين مفهوم ،منافع ملي عبارت است از هدف بنيادين
و شاخص غايي که براي تصميمگيرندگان يک کشور در راستاي تعيين هدفها و
سياستهاي ملي ،تنظيم دکترين و استراتژي ملي به مثابه يک راهنماست .منافع
ملي ،برداشتي بسيار کلي از عناصري است که حياتيترين نيازهاي کشور را تشکيل
ميدهند .از مصاديق منافع ملي ميتوان موارد زير را نام برد:
1 .1حفظ جان مردم
2 .2حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور
3 .3تامين امنيت نظامي
4 .4تامين امنيت اقتصادي
5 .5كسب پرستيژ يا اعتبار ملي(محمدنژاد و نوروزي)242 :1387،

نتيجهگيري
در جمعبندي و نتيجهگيري اين بحث ميتوان گفت ،فعاليتهاي بسيج سازندگي در
تقويت و عمق بخشي به امنيت پايدار(داخلي و خارجي) اثري فرايندي و تعاملي
دارد .بسيج سازندگي در ساليان اخير ،به دور از رقابتها و کشوقوسهاي جريانات
سياسي در توزيع امکانات کشور و سهمخواهيهاي گروهي ،به مدد مشارکت فعال
اقشار مختلف بسيجيان و جوانان ،با فرهنگ و تفکر جهادي ،ارزشهاي اوليه انقالب
را يک بار ديگر در افکار عمومي جامعه در قالب «طرح هاي هجرت سازندگي»
بازتوليد کرده و به عنوان پلي بين حاکميت اسالمي و آحاد مردم محروم به مقابله با
فقر و محروميت پرداخته است؛ به طوري كه مقام معظم رهبري در جمع فرماندهان
بسيج درتاريخ  84/6/2در اين رابطه ميفرمايند ...« :بسيج سازندگي برکات داشته
است ....اين را در رديف کارهاي ديگر نميشود قرار داد .اين کار خيلي مهم است.
من بر مسئله بسيج سازندگي تأکيد ميکنم».
اين فرايند در مسير کلي ،به توليد قدرت نرم نظام اسالمي و سپس به توليد
امنيت نرم کمک کرده است و مطابق مدل زير در برايند کلي به توليد و تقويت
امنيت پايدار ،بهويژه در مناطق مرزي و دورافتاده و محروم منجر شده است.
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ارزيابيها نشان ميدهد اين فرايند خطي و تک بعدي نيست بلکه چند بعدي
است و در يک چرخه تعاملي و ترکيبي (همانطور که در طرح زير مالحظه ميشود)
امنيت پايدار ،قدرت نرم و امنيت نرم را تقويت و تحکيم مينمايد .همافزايي اين
سه مفهوم ،ثبات نسبي را در نظام اجتماعي تضمين ميکند .در ساليان اخير ،غلبه
زودهنگام و قاطع نظام بر بسياري از فتنههاي داخلي و ماجراجوييهاي خارجي -با
کمترين هزينه ممکن -اين مهم را به اثبات ميرساند که فرهنگ و تفکر جهادي،
هنوز منبعي بيبديل در توليد قدرت نرم براي برقراري امنيت پايدار محسوب
ميشود؛ يعني امنيت همهجانبه ،چند بعدي و مبتني بر مشارکت و توان مردم.
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قلب اين فرايند را فعاليتهاي سازندگي-جهادي و معطوف به رفع مشکالت
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي تشکيل ميدهد .مهمترين شناسه اين فرايند
در فرهنگ و تفکر بسيجي احياي «مديريت جهادي» است که از ويژگيهاي
منحصر به فردي ،شامل«مسئوليتپذيري ،پرکاري ،سختکوشي ،احساس رضايت از
خدماترساني به مردم ،رعايت شئونات اسالمي ،اخالق و رفتار همراه با اخالص»
برخوردار است (فيروزآبادي.)41: 1390،
در نهايت ،همان طور که بيان شد ،امنيت پايدار چند بعدي و چند اليه است؛
از اين رو با معدود فعاليتهايي در حوزه اقتصاد و دفاع و آمادگي مقابله با بحرانهاي
پيش رو ،ضمانت پايداري ندارد« .تضمين پايداري امنيت پايدار» مستلزم تزريق
روحيه جهادي و منش بسيجي به تمام حوزههاي زيست اجتماعي است که با عنوان
«فرهنگ جهادي» از آن نام ميبريم و در مدل زير خالصه ميشود:
1
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جهاد سازندگي و آباداني
جهاد اقتصادي
جهاد علمي
فرهنگ
جهادي

جهاد فرهنگي
جهاد دفاعي
جهاد سياسي
جهاد مديريتي
جهاد اخالقي

 .1مديريتي که ارتقاي روحيه ملي را با روح معنويتخواهي ،دينداري و شور انقالبي همزمان معني ميکند ،و در
ارتقاي اثربخشي حوزه فعاليت خود بر مواردي مانند تمرکز بر نيروي انساني ،ارزشهاي ديني و تعهد اجتماعي،
اقشار آسيبپذير و اولويتبندي به نفع محرومان ،مشارکتپذيري عمومي و آمادگي پاسخگويي به شرايط بحران
تاکيد مينمايد.

فرهنگ جهاد در تفكر انقالبي و بسيجي ،خميرمايه ديني و عبادي دارد و
ميتواند به درونزايي قدرت اقتصادي و اجتماعي منجر شود .درونزايي قدرت به
مشروعيت نظام اجتماعي كمك ميكند و نظام اجتماعي مشروع به توسعه
رضايتمندي اجتماعي ،اعتماد اجتماعي و مقبوليت كه اساس امنيت پايدار است،
منابع ملي را به نفع اهداف اجتماعي و منافع جمعي ادراك و سازمان ميدهد.
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پيشنهاد و راهكار
1 .1در وضعيت كنوني در كشور ما نه كمبود و فقدان منابع و امكانات بلكه مشكل
مديريت و فهم اجتماعي از مؤلفههاي اقتصادي و امنيتي است كه آسيبهايي را
به بار ميآورد؛ از اين رو الزم است با فراهمسازي امكان تكثرگرايي مشاركت
و پافشاري بر اصول فرهنگ جهادي ،زمينه و بستر را براي آزمون و باروري
مديريت جهادي در عرصههاي اجتماعي فراهم نمود تا اين ايده به عنوان يك
نظريه منسجم به منصه ظهور برسد.
2 .2قابليتهاي بسيج در برقراري و استقرار امنيت تنها سخت افزاري و براي بعد
از بحران نيست بلكه بسيج نيروي پيشگيري و از نظر زماني براي قبل از
بحران است و بايد بتوان با رويكرد ايجابي از قابليتهاي بسيج به عنوان يك
مقوله زيرساختي در حذف و كنترل متغيرهاي بحرانزا استفاده كرد كه
در بسترتوسعه همهجانبه و پايدار معني دارد و اين تجربه در سابقه بسيج
سازندگي به خوبي ترسيم شده است و ميتواند بيش از پيش توسعه يابد.
3 .3توسعه درك اجتماعي از مسائل و مشكالت اقتصادي و محروميت مناطق
دورافتاده ،مرزي ،حاشيهنشيني و ...ميتواند به امنيتزدايي از مسائل جاري
و حل آن با كمك نيروهاي مردمي و توان داوطلبي جوانان در قالب بسيج
سازندگي و مديريت جهادي بينجامد.
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1 .1قرآن کريم؛ ترجمه مکارم شيرازي
2 .2امام خميني (ره)؛ صحيفه امام ،جلد 16و 21
3 .3امام خامنهاي؛ مجموعه بيانات و سخنرانيها 85/8/17 ،و82/ 3 /14و82/2/22
و84/6/2
4 .4اسماعيلي ،محسن ()1391؛ مردمساالري ديني و امنيت پايدار ،فصلنامه آفاق
امنيت ،سال پنجم ،شماره  14بهار ،تهران ،دانشگاه امام حسين (ع)،دانشكده و
پژوهشكده پيامبر اعظم(ص)
5 .5الهبداشتي،حميدرضا ( )1391؛ تأثير فعاليتهاي بسيج سازندگي بر تقويت
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6 .6افتخاري ،اصغر ()1381؛ مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي در
آثار ريچارد شرز و ،...تهران ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي
7 .7افتخاري ،اصغر ()1384؛ استراتژي امنيت ملي در جمهوري اسالمي ايران،
تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبردي
 8.8بوزان ،باري ()1378؛ مردم ،دولتها و هراس ،ترجمه مجتبي عطارزاده ،تهران،
انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي
9 .9بوزان ،باري و ديگران ()1386؛ چارچوبي تازه براي تحليل امنيت ،ترجمه عليرضا
طيب ،تهران ،انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي
1010خاكپور ،عباس ()1389؛ بررسي عوامل انگيزشي بسيجيان شرکتکننده در طرح
هجرت بسيج سازندگي استان همدان ،دفتر مطالعات و تحقيقات سپاه همدان
1111خاکسار ،عبدالحميد ()1388؛ حکومت ،فرد و امنيت ،تهران ،انتشارات دانشگاه
عالي دفاع ملي
1212خطيبي ،اعظم ()1388؛ نقش بسيجيان در سازندگي و توسعه ملي ،فصلنامه مطالعات
و تحقيقات بسيج،سال دوازدهم،شماره  ،45پژوهشکده مطالعات و تحقيقات بسيج
1313جعفرزاده ،منصور ()1391؛ امنيت پايدار در مکتب امامخميني(ره) ،چكيده
مقاالت همايش امنيت پايدار،تهران ،دانشگاه امام حسين (ع)
1414سازمان بسيج سازندگي ()1387؛ گزارش بسيج سازندگي در يک نگاه ،معاونت
طرح و برنامه سازمان بسيج سازندگي
1515رفيعي ،فرشاد و منصور صباغ گل و رعنا ابراهيمي ()1387؛ مقاله نقش سازمانهاي
مردم نهاد در توسعه امنيت اجتماعي ،مجموعه مقاالت همايش پليس و امنيت
اجتماعي ،زنجان ،فرماندهي انتظامي استان زنجان
1616روشن ،علياصغر و همکاران ()1391؛ بررسي تهديدات محيطي دهه آينده بر
امنيت انساني ،مطالعه موردي پديده خشکسالي ،چكيده مقاالت همايش امنيت
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1717عاشوري ،داريوش ()1387؛ دانشنامه سياسي ،تهران ،نشر مرواريد
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1818عبدالملکي ،هادي و حسين دهقانپور ()1381؛ بررسي توقعات و انتظارات مردم
و بسيجيان از بسيج ،سازمان تحقيقات و مطالعات بسيج ،مرکز مطالعات ارتش
بيست ميليوني
1919عبدالملکي،هادي ()1390؛ سيماي جهاني سازندگي و اوقات فراغت جوانان،
مطالعه تطبيقي فعاليتهاي سازندگي جوانان در ايران و جهان ،تهران ،آتي نگر
2020علي بابايي ،غالم رضا و بهمن آقايي ()1365؛ فرهنگ علوم سياسي،تهران،
انتشارات ويس
2121عاليي ،حسين ()1391؛ امنيت پايدار در سند چشمانداز بيست ساله جمهوري
اسالمي ايران ،فصلنامه آفاق امنيت ،سال پنجم ،شماره  ،15تهران ،دانشگاه امام
حسين (ع) ،دانشكده و پژوهشكده پيامبر اعظم(ص)
2222عميد،حسن ()1363؛ فرهنگ لغت فارسي،تهران ،انتشارات اميرکبير
2323فيروزآبادي ،سيدحسن ()1390؛ از جهاد تا جهاد ،تهران ،دانشگاه عالي دفاع ملي
2424فيروزآبادي ،سيدحسن ()1391؛ امنيت پايدار با رويکرد عزت فرد و جامعه در
مکتب اسالم ناب محمدي ،چکيده مقاالت همايش امنيت پايدار ،تهران ،دانشگاه
امام حسين(ع)
2525قليزاده ،سيدابراهيم ()1391؛ توسعه همهجانبه براي مقابله با جنگ نرم قومي
دشمن ،چكيده مقاالت همايش امنيت پايدار ،تهران ،دانشگاه امام حسين (ع)
2626گيدنز ،آنتوني ()1374؛ مباني جامعهشناسي ،ترجمه منوچهر صبوري ،تهران،
نشر ني
2727صديق سروستاني ،رحمت اهلل ()1375؛ حاشيهنشيني و امنيت ،مجموعه مقاالت
همايش توسعه و امنيت عمومي ،جلد  ،2معاونت امنيتي و انتظامي وزارت کشور
2828صوفيوند ،ميرعباس ()1389؛ نقش سازمانهاي مردم نهاد درتوسعه امنيت
اجتماعي،پايگاه خبري نيروي انتظامي،کد گزارش 1735
2929محمد رفيعي ،سيدکمال ()1391؛ مباني و سازوکارهاي حقوقي امنيت پايدار،
چكيده مقاالت همايش امنيت پايدار ،تهران ،دانشگاه امام حسين (ع)
3030محمدنژاد ،ميرعلي و محمدتقي نوروزي()1387؛ فرهنگ استراتژي ،تهران،
انتشارات سنا
3131نجفي ،محمدرضا ()1390؛ بسيج و توسعه توانمنديهاي امنيتي ،فصلنامه
مطالعات دفاعي و امنيتي ،سال هفدهم ،شماره 62
3232نويدنيا ،منيژه()1381؛ معنا و ارکان جامعهشناسي امنيت ،فصلنامه مطالعات
راهبردي ،سال ششم ،شماره 1
3333هدايتي ،سيدحسام ()1388؛ نقش بسيج سازندگي در توسعه ارزشهاي
اجتماعي ،مجموعه مقاالت نقش بسيج سازندگي در توسعه پايدار ،تهران،
پژوهشکده مطالعات و تحقيقات بسيج
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