
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 ًبپصیط اجتٌبةاظ ٍالؼیبت ظطٍضی ٍ ٍ تأهیي هٌبفغ هلی ٍ تحىین اهٌیت هلی  ٍ هصاوطُ ثطای حل هسبئل زٍ یب چٌسجبًجِ الولل ثیيضٍاثػ 

هتَاظى زیپلوبسی ٌی ثط احتطام ٍ ػسالت ٍ تهىتت اسالم زاضای هٌؽك ضفبف ٍ لبؼغ زض ایي ظهیٌِ ثَزُ ٍ ًظبم ضٍاثػ حسٌِ هتمبثل هج است.

است، الجتِ زض ٍ هصاوطات  الولل ثیيًظبم ضٍاثػ  اظجولِ. اًمالة اسالهی ذَاستبض زگطگًَی ٍ تحَل اسبسی زض ولیِ ًظبهبت زّس هیضا اضائِ 

زض هسیط تحَل لطاض زاضز ٍ اهیس است زض وطَض تطاظ اًمالة اسالهی ضخ ًسازُ اهب  هرتلف چٌیي تحَلی زض ّبی زٍلتوبضوطز  اسؽٍِ ثِ ،ػول

 گطزز.حبصل تطاظ هَضز اًتظبض  ، ایيزٍلت هطزهی

ثب ضؼبض  وٌٌس هیالش ت گطایبى غطةثبیس زاًست وِ ًَػی فطیت ضاّجطزی زض هتي آى ًْفتِ است،  ضَز هیٍلتی اظ غطة ٍ اضٍپب صحجت 

اٍالً هأهَضیت ذَز ضا زض لجبل چْبض وطَض آهطیىب، اًگلیس، فطاًسِ ٍ آلوبى اًجبم زٌّس ٍ ثبًیبً  ستیعی غطةًعزیىی ثِ غطة ٍ ایجبز ّطاس اظ 

وطَض آى ػعَ  27ٍ تٌْب  ضَز هیوطَض ضا ضبهل  14هطزم ضا زض همبثل هسئَالى ػبلی ًظبم لطاض زٌّس. ثبیس تَجِ زاضت وِ اضٍپب حسٍز 

غطة ٍ اضٍپب ثب ّویي چْبض  جبی ثِاتحبزیِ اضٍپب ّستٌس ٍ ّویي اتحبزیِ ًیع چٌساى اظ اتحبز ثطذَضزاض ًیست. ثٌبثطایي زض ثحث هصاوطات، 

زض ثبیس العاهبتی ضا  ّب آىهحَض هَاجِ ّستین. زض هصاوطُ ثب  نگفت صْیًَیس تَاى هیٍ  اػتوبز غیطلبثل، گط سلؽِ، ضىي پیوبى، گَ زضٍؽوطَض 
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جوَْضی اسالهی زاضای اسٌبز هؼتجطی است وِ اظ حیث لبًًَی ٍ ػمجِ گطزز.  یىسطی العاهبت ثِ حَظُ ثبٍض ٍ اػتمبز زیپلوبت ثبظ هی

، وسبًی وِ ثبضس هیتؼییي وٌٌسُ هَاظغ ٍ ػولىطزّب  ،ایوبى ٍ اػتمبززض ایي ذصَظ ك ضاّجطزی هَضز اجوبع لطاض زاضًس. وبضضٌبسی ٍ هٌؽ

زٍلت  گطایبى غطةوبهالً ثب ّن هتفبٍت ّستٌس. تأثیط ثبٍض ضا ثبیس جسی گطفت.  زاًٌس هیثب وسبًی وِ ػعت ضا اظ غطة  زاًٌس هیػعت ضا اظ ذسا 

، ّب زیپلوبتٍظاضت اهَض ذبضجِ، ط حىین اًمالة اسالهی ػجطت ذَثی ثطای هسئَالى حبل ٍ آیٌسُ وطَض ثبیس ثبضٌس. لجلی، ثِ تؼجیط ضّج

ایي اسٌبز حطوت وٌٌس. لطآى ٍ سٌت هؼصَم، هٌظَهِ فىطی ٍ ًظبهبت ضفتبضی اهبهیي اًمالة  ثط هساضثبیس  وٌٌسگبى  هصاوطُوبضضٌبسبى ٍ 

 ّبی گبماظ  هبًسُ ثبلی گبم سِ، تحمك سبلِ ثیست اًساظ چطنلبًَى اسبسی، ثیبًیِ گبم زٍم اًمالة اسالهی، والى اثالغی،  ّبی سیبستاسالهی، 

ٍ . ثبٍض اسٌبز ثبالزستی ًظبم ّستٌس تطیي هْن ّب آىٍ اهثبل  اًمالة اسالهی )زٍلت اسالهی، جبهؼِ اسالهی، توسى ًَیي اسالهی( گبًِ پٌج

 تعویي وٌٌسُ هٌبفغ هلی ٍ اهٌیت هلی زض تطاظ اًمالة اسالهی ذَاّس ثَز.ایي اسٌبز هفبز ثِ ایوبى ضاسد 
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 ّب ًظطیِوبضضٌبسی ٍ  ّبی زیسگبُهؼؽَف گطزیس. ٍ زیسگبُ ٍ لَُ ضٌبذتی زیپلوبت ثبیس ثِ هطحلِ ًظطی  ،پس اظ هطحلِ ثبٍض َّضوٌساًِ

ضایج غطة ٍ  ّبی تئَضیضیطِ ضا پبن وطز. ثب زستوبیِ ًظطیبت ٍ  تَاى ًویوثیف  تأثیط ثسیبض ظیبزی زض ضًٍس اهَض زاضتِ ٍ زاضًس. ثب زستوبل

ٍ تَلیس فىط ثطای هصاوطات زض تطاظ اسالم ٍ اًمالة اسالهی  پطزاظی ًظطیٍِ  سبظی هسل زض تطاظ اًمالة اسالهی حطوت ًوَز. تَاى ًویضطق 

هَجَز جْبى ایجبز وٌس. زاضتي ایي زیس وِ جوَْضی اسالهی زض  فِؼط یهتحَلی ضگطف زض ضٍاثػ ظبلوبًِ ٍ  تَاًس هیظطٍضتی است وِ 

 
الکترونیکی هدایتنشریــه   

 معايوت سیاسی ومایىدگی يلی فقیه در سازمان بسیج مستضعفیه

1 

1400 مهر  /12وشریه هدایت/ شماره  

 www.hadinews.ir 
  meyar.pb@ وبًبل هؼیبض زض سطٍش            meyar_pb@ضٍثیىب  وبًبل هؼیبض زض 

 بدعهد اروپایی در دولت مزدمی هایطزفالزامات مذاکزه با 

http://www.hadinews.ir/
http://www.hadinews.ir/


  12شماره/  1400/ سال الکتريویکی هدایت وشریه  

 

  2  

مستضعفیهمعايوت سیاسی ومایىدگی يلی فقیه در سازمان بسیج   

 وٌٌسگبى هصاوطُ اظ لسضت ضٌبذتی ٍ اثتىبض ػول  ضٍز هیثِ ضوبض  ای هٌؽمِاثطلسضت  ًَػی ثِهسیط اثطلسضتی جْبًی لطاض زاضز ٍ اوٌَى 

 .وٌس هیحىبیت 

 آهس ذَش زٍضاظ ثِ هلی اهٌیت ٍهؼیبض لطاض زازى هٌبفغ هلی  ،هصلحت زض سیبست ذبضجی ٍ زض فطایٌس هصاوطات ػعت، حىوت ٍ پصیطفتي

اّتوبم ثِ ثب پطّیع اظ اًفؼبل ٍ هطػَة ضسى،  ٍ تْبجوی ، زض پیص گطفتي زیپلوبسی َّضوٌساًِ ٍ زیپلوبسی فؼبلّب لسضتزیگط  ثسآهسیب 

ضٍیىطز توسى زاضتي سیبست ذبضجی هتَاظى ٍ پیًَس ثب ّوِ وطَضّب زض چْبضگَضِ جْبى، زػَت ثِ اسالم ٍ گستطش ثیساضی اسالهی، 

سبظی ًَیي اسالهی، زاضتي ضٍیىطز ججِْ سبظی ٍ جطیبى سبظی اًمالثی زض هٌؽمِ ٍ جْبى اظ العاهبت ًظطی ّستٌس وِ هصاوطُ وٌٌسگبى ٍ 

ًجبیس زض تَض جٌگ ضٌبذتی زضوي لطاض گیطًس ٍ ًجبیس فطیت  ّطگعتٌظین ًوبیٌس. آًبى  ّب آىبذتی ذَیص ضا ثط هساض ثبیس لَُ ضٌ ّب زیپلوبت

ٍ جْبًی ثبیس ػیٌبً ّوبى ًَع تحلیل  ای هٌؽمِتحلیل هصاوطُ وٌٌسگبى اظ ضًٍسّب ٍ ضٍیسازّبی  اهَیبى ظهبى ضا ثرَضًس. ّبی ًیطًگحیلِ ٍ 

بضس تب زچبض تؼبضض ٍ تٌبلط ًطًَس ٍ ذَاستِ یب ًبذَاستِ ثِ ضیل حبوویت زٍگبًِ گطفتبض ًطًَس، تَجِ ثِ ضّجطی حىین اًمالة اسالهی ث

 ثطذَضزاض است. تَجْی لبثلًظبم اسالهی اظ اّویت زٍ آثبض  ّبی سیبستضأى ٍ هٌعلت زیپلوبت یؼٌی هجطی 
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هطىلی وِ زض زٍلت لجلی ٍجَز زاضت ایي ثَز ضَز.  اوٌص هصاوطُ وٌٌسُ هطثَغ هییه سلسلِ العاهبت ثِ ًظبم ضفتبضی ٍ وٌطگطی ٍ ٍ

اظ  تٌْب ًِهست فطصت سَظی وطزًس ٍ  ایي زضهسػی ضطوت زض هصاوطات ثَزًس، آًبى  ّب سبلٍ  ّب هبُوِ ٍظیط ذبضجِ ٍ هؼبًٍبى ایطبى 

هی ّطت سبل اظ پیگیطی هٌبفغ ٍ هؽبلجبت ذَیص زض جْبى ٍ سفیطاى جوَْضی اسالهی زض جْبى غبفل ثَزًس ٍ ًظبم اسال ّب سفبضتربًِ

 آهَظی ػجطتتبثلَ ضاٌّوب ثطای  ّب اضٍپبییسِ زِّ هصاوطات ثب سَزی ثطای وطَض ثِ زست ًیبهس.  چثلىِ اظ هصاوطات ّن ّی ،هحطٍم گطت

زض زٍلت هطزهی ثبیس لَُ آى ضا هَضز تَجِ لطاض زٌّس.  ّبی ػجطتٍ  ّب زضسوطزُ ٍ  ضٌبسی آسیتًس ضا ثب زلت ٍثبیس ایي ض ّب زیپلوبتاست ٍ 

پیگیطی ٍ اًجبم هتَلی ًیع ضا  چٌسًفطیزًجبل ًوبیس ٍ زض تطاظ اًمالة اسالهی ػبللِ ٍظاضت ذبضجِ ضسبلت ذَز ضا زض ّوِ وطَضّبی جْبى 

هٌبسجبت لَهی ٍ سیبسی ٍ  زٍضاظ ثِة اسالهی اًمال ّبی اضظشٍ  ّب آضهبىهؼتمس ٍ همیس ثِ  ّبی زیپلوبتاًتربة سفیطاى ٍ  هصاوطات وٌس.

 است. اظ زٍلت هؽبلجبت هلی اظجولِذبًَازگی 

هٌبفغ  تَاًس هیتحىین اثطلسضت ضطلی  ٍ گستطش هجبزالت ثب ّوسبیگبى اٍلَیت ذبظ زاضز. تالش ثطای ای هٌؽمِتوطوع ثط پیًَسّبی 

ٍ  ذَاّس ثَز ًبپصیط اجتٌبةفؼبل وطزى زیپلوبسی التصبزی زض زٍضُ جسیس  س.غطثی تأهیي ًوبی ذَاُ ظیبزُظبلن ٍ  ّبی لسضتهلی ضا زض همبثل 

ثطای  هرتلف ّبی ضضتِزض  هتؼسز وبضضٌبسی ّبی تین. استفبزُ اظ ثبیس زض زستَض وبض لطاض گیطز ّب تحطینٍ ذٌثی سبذتي  ّب تحطینزٍض ظزى 

اهطی ظطٍضی است. ًصت الؼیي لطاض زازى هصبلح ولی ًظبم اسالهی ٍ تساثیط  زٌّس هیهبًٌس آًچِ ضلیجبى اًجبم  زض هصاوطات جبًجِ ّوِاضطاف 

گفتوبى همبٍهت ثطای پیطجطز هصاوطات ٍ گطفتي  ثرطی ػوكضّجط حىین اًمالة اسالهی، اّتوبم ثِ تمَیت ججِْ همبٍهت ٍ  ّبی زیسگبٍُ 

ٍ زیپلوبسی هىول یىسیگط ثبضٌس ٍ ضٍی یه ًمطِ ضاُ ػول حساوثطی زض حیي هصاوطُ ضاّگطب ذَاّس ثَز ثِ ایي هؼٌب وِ هیساى اهتیبظات 

 ًوبیٌس.

ثطای  ٍیژُ ثِ الوللی ثیيٍ تَلیسات زض سطاسط جْبى ثطای تأثیطگصاضی ثط ضًٍسّب ٍ ضٍیسازّبی  ّب یبفتِپژٍّص هحَضی ٍ اًتطبض گستطزُ 

اًجبم ضَز. استفبزُ اظ ًیطٍّبی جَاى اًمالثی ٍ تَاًوٌس زض  است وِ ثبیس هبًسُ ظهیي هسبئل ٍ ضٍیىطزّبی ثط اظجولِ ،تغییط ًگبُ ًرجگبى جْبى

. ثبیس اثتىبض ػول هصاوطات ضا ثِ زست گطفت ٍ اظ ضؼبضّبی زٍلت ثَزُ است هصاوطُ وٌٌسُ ّبی تینٍ زض  ّب سفبضتربًٍِظاضت اهَض ذبضجِ ٍ 

ًجبیس زض هسیط هصاوطات زض ظهیي زضوي ثبظی وطز ثلىِ فطصت سَظی وٌٌس،  ثب ضٍیىطز هصاوطُ ثطای هصاوطُ وِ ًجبیس ثِ ضلیجبى اجبظُ زاز

 ثبیس زائوبً ظهیي ثبظی تؼطیف ًوَز ٍ ضلیجبى ضا ثِ ضًٍس زلرَاُ وطبًیس.

اجطایی ًظبم ّستٌس ٍ  ءاظ ًظبم ٍ ػبهل ذَزسط ٍ ذَزهرتبض ًیستٌس ثلىِ یىی اظ اجعا ثبفتِ جسا ای تبفتِ وٌٌسگبى هصاوطٍُ  ّب زیپلوبت

زض لجبل ًظبم هصاوطُ وٌٌسگبى زاضتِ ثبضٌس. ضفبفیت ٍ پبسرگَیی  افعایی ّناضتجبغ ٍ تؼبهل ٍ  ضثػ شی ّبی زستگبُلَا ٍ ثبیس ثب هجوَػِ 

 اًس ًىطزُثب ضیؽٌت ثِ ٍػسُ ذَز ػول  زضگصضتِاضٍپبیی وِ  ّبی زٍلت. ثبضس هیاظ العاهبت هصاوطُ ّسفوٌس  ّب ثٌسی حیؽِاسالهی ثب حفظ 

 ّبی هصاوطُ غطثی اػتوبز وطز. ؼطف  ثِثبیس هلعم ثِ اًجبم تؼْسات گصضتِ ضًَس ٍ ثسٍى آى ًجبیس ٍاضز هصاوطُ جسیس ضس. ًجبیس 

 


