
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 اًمالة حىین سّجش تذثیش الْی، ػٌبیت هشَّى جوَْسی سیبست اًتخبثبت سیضدّویي دس سئیسی اهلل آیت پیشٍصی

 ػْذُ ثش ػَاهل ایي اص لذسداًی ٍ ضىشگضاسی. ثَد هشدهی ستبدّبی دس اًمالثی ًیشٍّبی تالش ٍ هشدم الجبل اسالهی،

 ضؼف ٍ چبلص تْذیذ، ضوبسی ثب ٍ ثبضذ هی ثشخَسداس ّب لَت ٍ ّب فشصت یىسشی اص دٍلت است ثذیْی. است جذیذ دٍلت

 صهیٌِ ایي دس هْن ًىتِ. ضَد پشداختِ ّب آى هذیشیت ثِ فذاوبسی ٍ وبسآهذی سیضی، ثشًبهِ ثب ثبیذ وِ است هَاجِ ًیض

 ّب، سٍش اص استفبدُ ًیض ٍ هطلَة ٍضغ صحیح تشسین ٍ هَجَد ٍضغ اص ثیٌبًِ ٍالغ ٍ ػبلوبًِ ٍ صحیح دسن ٍ فْن داضتي

 وِ وشد یبد وشًٍب اثشچبلص اص ثبیذ ّشچیض اص لجل. ثَد خَاّذ وًٌَی همطغ اص ػجَس ثشای هٌطمی الذاهبت ٍ ساّجشدّب

 ضَد هی تالش یبدداضت، حجن هحذٍدیت ثِ ًظش تَصیف ایي ثب. ثَد خَاّذ دٍلت جبهغ ٍ َّضوٌذاًِ اّتوبم هستلضم

 .ثبضین داضتِ سٍ پیص ّبی چبلص ثِ گزسا ای اضبسُ

 اقتصادی های چالش-1

 ٍ لجلی دٍلت هیشاث ثِ ثستگی ػَاهل ایي اص یه ّش. است آضیل پبضٌِ ّن ٍ التذاس ػبهل ّن. داسد دٍسَیِ وبسوشد التصبد

 ٍ گشاًی است، اًىبسًبپزیش اهشی ثَدجِ وسشی آى، اسٍپبیی ّوپیبًبى ٍ آهشیىب ظبلوبًِ ّبی تحشین. داسد جذیذ دٍلتوشداى ػولىشد

 حبون وطَس ثش تبوٌَى سبصًذگی دٍلت اص وِ ًئَلیجشال ٍ تىٌَوشات ٍ سىَالس التصبدی تفىش ثبال، ًمذیٌگی حجن هْبس، ثی تَسم

 ٍاسدات سبالًِ، ثَدجِ الیحِ هؼیَة سبختبس است، اًمالثی تحَل هبًغ ٍ دادُ لشاس الطؼبع تحت سا ػولىشدّب ٍ ّب ثشًبهِ ّوِ ٍ ثَدُ

 هتضشس آى دس ًفش هیلیَى 45 اص ثیص وِ سشهبیِ ثبصاس ٍ ثَسس آى، دس هَجَد فسبد ٍ گوشوبت ًبوبسآهذی ّذفوٌذ، غیش ٍ سٍیِ ثی

 دس تَسؼِ ثَدى ًبهتَاصى جَاًبى، هسىي هطىل اٍضبع، هذیشیت دس هشوضی ثبًه ًبتَاًی اسص، ثَدى ًشخی چٌذ ٍ ثالتىلیفی ضذًذ،

 دس ّب استبًذاسی ًبوبسآهذی ٍ ّب استبى ًسجی ّبی هضیت هبًذى هؼطل ّب، استبى اص ثسیبسی دس هحشٍهیت ٍجَد ٍ وطَس سشاسش

 ثِ توبیل ٍ ثیشٍى ثِ ًگبُ ثَدى حبون آلبصادگی، ٍ خَاسی ٍیژُ ٍ ساًت ثستشّبی گستشدُ ٍجَد ثَهی، ّبی ظشفیت اص استفبدُ

 .است دٍلت سٍی پیص ٍیشاًگش چبلص یه ّش ّب آى اهثبل ٍ التصبدی وبسضٌبسبى ٍ هذیشاى هیبى دس صدگی غشة ٍ ٍاثستگی
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 معايوت سیاسی ومایىدگی يلی فقیه در سازمان بسیج مستضعفیه

 سیاسی های چالش -2

 ػوَهی، افىبس دس هجشیِ لَُ اػتجبس وبّص. داسد دٍلت هَفمیت دسسًٍذ تأثیشگزاس ًمطی سیبسی ّبی چبلص ٍ هسبئل

 تجذیل وطَس، دس سیبسی سلبثت سبصًذُ ٍ ثَهی الگَی فمذاى حبوویتی، لَای ٍ هسئَالى ثِ هشدم اػتوبد تٌضل ٍ اػتوبدسَصی

 ًئَلیجشالیسن گستشش غشة، ثِ گشایص غلجِ هطجَػبتی، ضبسالتبًیضم ٍ سیبسی فؼبالى ٍ ّب جشیبى هیبى دس تٌبصع ثِ سیبسی سلبثت

 هحذٍدیت ٍ فیضیىی ثشخَسد ِث هتوبیل صذی ٍ صفش ٍ سلجی سٍیىشد ٍجَد هجبصی، فضبی سّبضذگی سیبسی، ًخجگبى هیبى دس

 هحَلِ، ٍظبیف اًجبم دس اجشایی ّبی دستگبُ ٍ هسئَالى ًبوبسآهذی است، ضذُ جَاًبى تٌذ ٍاوٌص هَجت وِ هجبصی فضبی

 ثب هزاوشُ ثِ ًسجت ًخجگی ٍ ػوَهی افىبس سبصی ضشطی وطَس، اداسی گًَبگَى ًظبهبت دس تحَل فمذاى ثبصی، پبستی خَاسی، سضَُ

 گستشدُ استجبط ٍ حبوویت دس اجوبع ٍ َّضوٌذاًِ تذثیش ثب تٌْب ٍ ثَد خَاٌّذ دسدسشسبص سیضدّن دٍلت ثشای ّب آى اهثبل ٍ غشة،

 . داضت ثبص افشاطی سٍیىشدّبی ٍ دٍلت ثشای سبصی حبضیِ اص سا اطشافیبى است الصم ٍ ثَد خَاٌّذ هذیشیت لبثل ًخجگبى ٍ هشدم ثب

 حقوقی و اجتماعی های چالش -3

 ایي اهب ثبصگشدًذ هشدم ثِ ثبیذ هسئَالى ٍ گشدد هی هحسَة ػوذُ چبلطی ػوَهی افىبس دس هسئَالى ٍجِْ ىضذ داس خذضِ

 هبًٌذ است ضذُ ًضدیه ثحشاى هشص ثِ وِ اجتوبػی ّبی آسیت تطذیذ. ثبضذ هی ػولی اػتوبدسبصی ٍ صهبى گزضت ًیبصهٌذ سًٍذ

 ثِ هَاسد ثشخی دس ّتبوی ثِ هٌجش وِ هشدم ًبسضبیتی. ّستٌذ جولِ ایي اص ّب آى ثبلاه ٍ ثیىبسی ٍ اػتیبد ٍ طالق ٍ ًطیٌی حبضیِ

 هوىي اًذ ثَدُ هَاجِ ایطبى اطشافیبى هْشی ثی حتی ٍ ثالتىلیفی ثب تبوٌَى وِ سئیسی اهلل آیت هشدهی ستبدّبی است، ضذُ ًظبم

 ٍ ستبدّب ثِ ًسجت تفبٍتی ثی گزضتِ دِّ چْبس دس صیشا ثپشداصًذ اجشایی هسئَالى ثب چبلص ثِ جذیذ دٍلت هٌتمذ ػٌَاى ثِ است

 گبًِ سِ لَای ثب ًظبم اجتوبػی سشهبیِ ػٌَاى ثِ جَاًبى اص ثخطی ًبّوسَیی است، ًذاضتِ سبثمِ ّب آى خَاستِ ثِ ًسجت اػتٌبیی ثی

 ٍصیش تذثیش ًیبصهٌذ وِ دادسسی فشایٌذ دس وبسوٌبى ٍ لضبت ثشخی تخلفبت ٍ دادسسی اطبلِ دّذ، ًوی ًطبى سا خَثی آیٌذُ

 ػٌَاى ثِ سٍحبًیت اجتوبػی پبیگبُ وبّص ایجبدضذُ، وبرة اًتظبسات ٍ ضْشًٍذی حمَق است، لضبئیِ لَُ ووه ثب دادگستشی

 ػولىشد تبوٌَى سٍحبًیت اهَس دس جوَْس سئیس هؼبًٍت ٍ ثبضذ هی اػتوبدسبصی ٍ جَیی چبسُ ًیبصهٌذ وِ اسالهی اًمالة پیطتبصاى

 دس سبصًذُ اجتوبػی سٍیىشد ًیبصهٌذ وِ ّب آى اهثبل ٍ هحیطی صیست ػوذُ ّبی چبلص است، ًذاضتِ صهیٌِ يای دس سٍضٌی

 .ثَد خَاّذ دٍلت ّبی ثشًبهِ

 ای رسانه و فرهنگی های چالش -4

 صًذگی سجه دس گستشدُ تغییشات هَجت خأل ایي. است ثَدُ اًمالة اص پس ّبی دٍلت توبهی دس هفمَدُ حلمِ ضبیذ فشٌّگ

 هشاسن دس اًمالة حىین سّجش ٍ است هطَْد وطَس هختلف اثؼبد دس افضاسی ًشم جٌگ ٍ فشٌّگی تْبجن تأثیشات است، ضذُ هشدم

 ٍ ًْبدّب ًبوبسآهذی اًمالثی، ّبی اسصش ثب استجبطی ٍ اجتوبػی ّبی ضجىِ ٍ هطجَػبتی جبهؼِ چبلطگشی فشهَدًذ، اضبسُ آى ثِ تٌفیز

 فمذاى وطَس، دس هطبلؼِ ًشخ ضذیذ وبّص هٌىش، اص ًْی ٍ هؼشٍف اهشثِ ثِ فشٌّگی سٍیىشد فمذاى تشثیتی، ٍ فشٌّگی ّبی دستگبُ

 هیبى دس آى هختلف ّبی سضتِ ٍ ّب گشایص ٍ ٌّش ثِ جزاة سٍیىشد ٍ سبصًذُ هذل فمذاى سبصًذُ، تفشیحبت ثشای هٌبست الگَی

 تشثیت دس آهَصش ًمص وبّص ّب، آى سفتبسسبصی ٍ ػوَهی افىبس دس ثیگبًِ ّبی سسبًِ تأثیشگزاسی ٍ استجبط افضایص اًمالة، ًیشٍّبی
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 فشٌّگی، ّبی فؼبلیت ٍ ّب ثشًبهِ ثَدجِ ثَدى پبییي وطَس، اًتطبس ٍ ًطش حَصُ ضذگیسّب وطَس، جَاى ٍ ًَجَاى ٍ وَدن ًسل

 .ّستٌذ دٍلت تحَلی سٍیىشد ٍ ًگبُ ًیبصهٌذ یه ّش ّب آى اهثبل ٍ وطَس فشٌّگی ٍضؼیت اص اًمالثی ًیشٍّبی ًبسضبیتی

 پیشنهادی های راهکار 

 دٍلتوشداى هجوَػِ دس ٍاحذ ٍ صحیح دسن ٍ فْن ایجبد -1

 ّب استبى ًسجی هضیت ٍ وطَس ّبی ظشفیت ثِ تَجِ -2

 ثبضذ هی هؼیطت ٍ اضتغبل اصجولِ وطَس هسبئل حل جٌجبى سلسلِ وِ تَلیذ ثِ اّتوبم -3

 جْبدی هذیشیت ٍ اًمالثی سٍیىشد ثب همبٍهتی التصبد -4

 آًبى ًظشات اص استفبدُ ٍ ًخجگبى ٍ جَاًبى ثبألخص هشدم ثب هستوش ٍ ًضدیه استجبط ثشلشاسی -5

 هٌطمِ دس ثبألخص جْبى دس هتَاصى ٍ التصبدی دیپلوبسی سبختي فؼبل -6

 اجتوبػی ٍ فشٌّگی هسبئل حل ٍ ػویك ضٌبخت ثِ دٍلت هستوش ٍ جذی سٍیىشد -7

 ّب دستگبُ ٍ لَا دیگش ثب سبصًذُ افضایی ّن ٍ تؼبهل -8

 وشد خَاّذ فؼبل سا هطبغل اص ثسیبسی وِ هسىي هسئلِ ثِ اّتوبم -9

 .دٍلتوشداى هجوَػِ ثش لبطغ ٍ هستوش ًظبست ٍ ّب ػشصِ ّوِ دس فسبد ثب هجبسصُ -11


