
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 اسالْ د٘یبی وٝ ٍٞٙبٔی دس اِٟی فضُ ٚ ِغف ثٝ وٝ است ای اِؼبدٜ فٛق پذیذٜ یه اسثؼیٗ، حٕبسٝ» سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة فشٔٛد:

 ثب سٚص،  ایٗ دس  وٝ  است  آٖ دس  اسثؼیٗ  إٞیت» (12/7/1397) .«است آٔذٜ ٚخٛد ثٝ داسد، ای حٕبسٝ چٙیٗ ایٗ ثٝ سا ٘یبص ٟ٘بیت

  ایٗ دٞذ، ٔی ٔب  ثٝ  اسثؼیٗ  وٝ دسسی. ٌشدیذ ٌزاسی پبیٝ وبس  ایٗ ٚ ضذ  خبٚدا٘ٝ  ٕٞیطٝ ثشای( ع) حسیٙی  ٟ٘ضت یبد اِٟی، تذثیش

 ساٞپیٕبیی) ایٗ»  (9/8/96.« )ٍٟ٘ذاضت  ص٘ذٜ  دضٕٗ  تجّیغبت  عٛفبٖ  ٔمبثُ دس سا  ضٟبدت خبعشٜ ٚ  حمیمت یبد ثبیذ  وٝ  است

 .«ثٛد خٛاٞذ افتخبس ٚ سشثّٙذی ٚ ػضت ٔبیٝ ػشاق، تّٔ ٚ ایشاٖ تّٔ ثشای ٚ ثٛد خٛاٞذ پبیذاس ٘ؼٕت یه هللاضبءا اٖ( اسثؼیٗ

(3/9/95) 

. سٚد ٔی ضٕبس ثٝ ػبضٛسا ٘ظیش ثی سخذاد ٔؼٙٛی ٞبی خّٜٛ تدّی ٚ وشثالست حبدثٝ سٚص چّٟٕیٗ ٔؼٙبی ثٝ( ع) حسیٙی اسثؼیٗ

 فشاتش تمٛیٕی ٚ تبسیخی سخذاد یه اص داسد خٛأغ ثشاٍ٘یختٍی ٚ تحَٛ ایدبد دس وٝ ثذیّی ثی ٘مص ٚ إٞیت ٚاسغٝ ثٝ حبدثٝ ایٗ

 ٌطتٝ ٔجذَ سبص فشًٞٙ ٞبی وبٖ٘ٛ تشیٗ ٟٔٓ اص یىی اسثؼیٗ ساٞپیٕبیی. است ضذٜ تجذیُ ٔؼٙٛی تحَٛ ػبُٔ یه ثٝ اوٖٙٛ ٚ سفتٝ

 ای تبصٜ ٘طبط ٚ دادٜ لشاس تأثیش تحت سا ٔخبعت سٚاٖ ٚ سٚح خٛد سیبسی ٚ فشٍٞٙی اختٕبػی، ػبعفی، اػتمبدی، ٌٛ٘بٌٛ٘ی اثؼبد ثب ٚ

 ص٘ذٜ افشاد دس سا خٟبدی ٚ ا٘مالثی سٚحیٝ ٚ تفىش اص ٔٛخی ٚ وطذ ٔی تصٛیش ثٝ سا ػبضٛسا وٝ است اسثؼیٗ. آٚسد ٔی پذیذ اٚ دس

 اسثؼیٗ. وٙذ ٔی تشسیٓ سا اسالٔی ٘ٛیٗ سبصی تٕذٖ ساٜ ٚ دٞذ ٔی سخ پشداصی خبٔؼٝ ٚ سبصی ا٘سبٖ پذیذٜ ایٗ پشتٛ دس. سبصد ٔی

 ٔمبٚٔت، ٚ یىسٛ اص سا عّجی استمالَ ٚ استىجبسستیضی ستیضی، ظّٓ وٝ وطذ ٔی تصٛیش ثٝ ثطش ثشای ای سبص٘ذٜ ٚ ص٘ذٜ ا٘ذاص چطٓ

 .دٞذ ٔی لشاس وٙٛ٘ی ٞبی ٘سُ پبی پیص سا دیٍش سٛی اص خٟبدی ساٞجش ٚ فؼبَ صجٛسی

 اسالٔی ثیذاسی -1اضبسٜ وشد:  تٛاٖ ٔی تش ضبخصسیبسی اسثؼیٗ ٞستٙذ ثٝ چٙذ ٔٛسد  ٞبی ضبخصٝػالٜٚ ثش ٔٛاسد یبدضذٜ وٝ 

پیبْ ػبضٛسا ٚ  ضذٖ خٟب٘ی-3ثشای اسالْ ٚ ا٘مالة اسالٔی  فذاوبسی حذ تب ٚ ٔدبٞذت ٔمبٚٔتافضایص  -2 ضٛد ٔی تمٛیت اسثؼیٗ ثب

ثشای ثش دٚش  خٛا٘ی ٔٛج ایدبد ٚ خٛا٘ب٘ٝ خیضش -4 غشثی سبصی خٟب٘ی ثش وشدٖ غّجٝ ثشای اسثؼیٟٗ٘ضت حسیٙی )ع( دس پشتٛ 

دس ػصش خًٙ ٘شْ ٚ خًٙ  اِٟی ضؼبئش ٚ ایٕبٖ ٚ ػطك اٍِٛدٞی ٚ ٕ٘بدسبصی -5ٌشفتٗ اٞذاف ثیب٘یٝ ٌبْ دْٚ ا٘مالة اسالٔی 

سٔض  تشیٗ ٟٔٓ ػٙٛاٖ ثٝ اتحبد ٚ ٚحذتتحمك  -7 ثطش سشٌشدا٘ی دٚساٖ دس حذاوثشی خزة سبصی ٔذَ -6ضٙبختی استىجبس خٟب٘ی 

وٙذ دس صٔیٗ دضٕٗ ثبصی  ضىٙی ٚحذتپیشٚصی ٚ ٔب٘بیی ٚ پبیبیی حشوت اسالٔی، ثٝ تؼجیش سٞجش حىیٓ ا٘مالة اسالٔی ٞشوس 

ٚ  افضایی ٞٓ ٚ ٕٞذِی ثخطی ػٕكفضایص ٚ ا -9 فشصت ثٝ تٟذیذٞب تجذیُ -8وشدٜ ٚ خذَٚ استىجبس خٟب٘ی سا پش وشدٜ است 

 .تسّیٓ ٚ اِتٕبس ٚ رِت اص ٌضیذٖ دٚسی ٚ ػضت دستیبثی ثشای الشت -10ٚ ٍٕٞشایی  صثب٘ی ٞٓ
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زمان بسیج مستضعفیهمعايوت سیاسی ومایىدگی يلی فقیٍ در سا  

ٔٙدی ػبِٓ ثطشیت  ظٟٛس ثستش ٚ ٔسیشتٕذٖ سبصی ٚ ٕٞٛاس سبختٗ  خیضد ثشٔییه ساٞجشد ٟٔٓ ٚ حیبتی وٝ اص ثستش اسثؼیٗ 

اسثؼیٗ است.  اِسالْ ػّیٟٓػصٕت ٚ عٟبست  ثیت اُٞحضشت ٟٔذی ٔٛػٛد )ػح( ٚ تطىیُ خبٔؼٝ ایذئبَ اِٟی ٚ دِٚت وشیٕٝ 

سً٘ ٚ ثٛی آخشاِضٔب٘ی داسد.  ای ٔٙغمٝٚ ٔٙبصػبت خٟب٘ی ٚ  ٞب سلبثتاوٖٙٛ ثسیبسی اص تٕذٖ ٘ٛیٗ اسالٔی ٚ اِٟی است.  افضاس ٘شْ

وٙٙذ أب  خٌّٛیشیٟی تصٕیٓ داس٘ذ اص ٚلٛع اسادٜ اِ ٞب آٖ٘ٛس خذا سا خبٔٛش وٙٙذ،  خٛاٞٙذ ٔیثٝ خیبَ خبْ خٛد  ٞب فشػٖٛ

سا ثشای پیٕٛدٖ  )ع( لبدس ٘یست ثش اسادٜ خبِك ٞستی غّجٝ وٙذ. ساٞپیٕبیی اسثؼیٗ ضٛس ٚ ضؼٛس حسیٙی وس ٞیچوٝ  دا٘ٙذ ٕ٘ی

تبصٜ ٚ حشاستی  ای اٍ٘یضٜپذیذاس وشدٜ است، ایٗ حشوت ٔب٘ذٌبس ػٕٛٔی ثٝ خٙجص ٔٙبدیبٖ خجٟٝ حك حشوت ٚ ٔسیش ظٟٛس 

 خبٔٛش ٘بضذ٘ی ثخطیذٜ است.

 ٔشدْ ضؼبس اص خٟبٖ وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ ٚالؼیت ضٛد ٔی ضٙیذٜ خٟبٖ خبی ٕٞٝ دس دٔىشاسی ٚ سبالسی ٔشدْ ضؼبس وٝ أشٚص

 ٚالؼی ٔؼٙبی ثٝ وٝ است ٔذِی تٟٙب اسالٔی ا٘مالة ٚ است تضٚیش ٚ صٚس ٚ صس صبحجبٖ سٛدخٛیی پی دس أب وٙذ ٔی اثضاسی استفبدٜ

 ٚ خٟب٘ی استىجبس ٌطبیی ػمذٜ ٚ تٛصی ویٙٝ ٕٞٝ. پٛضب٘ذ ٔی ػُٕ خبٔٝ آٖ ثٝ ٚ ضٙبختٝ سسٕیت ثٝ سا دیٙی سبالسی ٔشدْ حمیمی ٚ

 سبالسی ٔشدْ اص ٞب آٖ ٚحطت ٕٞیٗ اص اسالٔی خٕٟٛسی ٔمذس ٘ظبْ تغییش ثشای ٚ ایشاٖ ّٔت ػّیٝ آٖ ٞبی تٛعئٝ ٚ تٟذیذٞب

دیٙی ثبیذ ثشای ٕٞٝ ٘خجٍبٖ ٚ خٛا٘بٖ ٚ ٔذیشاٖ وطٛس تؼّیٓ دادٜ ضٛد تب دسن  سبالسی ٔشدْ٘ؼٕت  .ٌیشد ٔی ٘طأت حمیمی

پیذا ضٛد ٚ ٍٕٞبٖ ثٝ اِضأبت آٖ پبیجٙذ ثبضٙذ. ػجشت ػبضٛسا ٚ اسثؼیٗ حسیٙی )ع( ایٗ است وٝ تب ٔشدْ ثٝ ٔؼٙبی  آٖسٚضٙی اص 

ثذٖٚ ٔشدْ  ٚ ٔٛفمیت ٘خٛاٞذ سسیذ. ٙٙذ خجٟٝ حك ثٝ پیشٚصیٛس پیذا ٘ىدفبع اص حك حض دسصحٙٝٚالؼی ٚ تٛأْ ثب ضٛس ٚ ضؼٛس 

ضذٜ ٚ ثٝ ضٟبدت  ٘طیٗ خب٘ٝپیبٔجش ٘یض  ثیت اُٞافشاد ثطش ٚ ا٘سبٖ وبُٔ ٚ اِٚیبی خذا ٔب٘ٙذ  تشیٗ ضدبعٚ  تشیٗ ٔؼصْٛحتی 

 خٛاٞٙذ سسیذ.

است. دس پشتٛ ایٗ  استىجبسستیضی ٚ ضٙبسی دضٕٗ سبصٚوبس تشیٗ خبٔغحسیٙی )ع( ٚ ساٞپیٕبیی ٔب٘ذٌبس اسثؼیٗ  اسثؼیٗ

استىجبس  ٞبی تحشیٓٚ  ٞب خٛاٞی صیبدٜٚ  ٞب تٛعئٝثب لذست ٚ صالثت دس ثشاثش تٟذیذٞب ٚ  تٛاٖ ٔیحشوت سٚضٗ ٚ أیذثخص است وٝ 

 تٛاٖ ٔیاست وٝ ثب اسثؼیٗ  تىفیشفتٙٝ  خٟب٘ی استىجبس ٞبی تٛعئٝ ٚ ٞب فتٙٝ اص یىی خٟب٘ی ٚ ػٛأُ ٚ ٔضدٚساٖ آٖ ایستبدٌی وشد.

ِجٝ یه  آٖ سا اص صحٙٝ سٚصٌبس ٔحٛ ٕ٘ٛد ثبیذ تٛخٝ داضت وٝ ثٝ تؼجیش سٞجش حىیٓ ا٘مالة ضیؼٝ اٍّ٘یسی ٚ سٙی آٔشیىبیی دٚ

 .ضٛ٘ذ ٔیٚ تٛسظ دضٕٗ ثٝ ثبصی ٌشفتٝ  ص٘ٙذ ٔیلیچی ٞستٙذ وٝ ثب فتٙٝ تىفیش دیٍشاٖ؛ تیطٝ ثٝ سیطٝ اسالْ 

چذ٘ی استىجبس ٚ صٟیٛ٘یسٓ ٚ تىفیش دس صیش  ٞبی دستساٞپیٕبیی اسثؼیٗ ثبیذ است. دس  افطبٌشیسٚضٍٙشی ٚ  ٕ٘بد اسثؼیٗ

 ا٘حشاف،ا٘ٛاع ٚ السبْ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ فشیجٙذٜ  ثب ٔمبثّٝ فشیت آ٘بٖ سا ٘خٛس٘ذ. ؛ػٛاْ تب ٌشددٔخّٕی ضٙبسبیی ٚ ثشٔال  ٞبی دستىص

 دس پشتٛ اسثؼیٗ ثشخستٝ خٛاٞذ ضذ ٚ تأثیش ٔب٘ذٌبس خٛد سا دس افىبس ػٕٛٔی خٛاٞذ ٌزاضت. دضٕٙبٖ اِمبیی خشافبت ٚ تحشیف

 .است ٘بة اسالْ تدّی ٔظٟش اسثؼیٗ حٕبسٝ ٚ ٕ٘بد اصّی ٌفتٕبٖ ٔمبٚٔت است. ٔمبٚٔت خجٟٝ استشاتژی پیطشاٖ اسثؼیٗ

 .ستا وشثال آسٔبٖ ٔجمیٝ ػّت اسثؼیٗ .است ثخص تؼبِی س٘ح یه اسثؼیٗ .است خٟبٖ دس ضیؼٝ ػظٕت ٚ التذاس ٔب٘ٛس اسثؼیٗ ٕبسٝح

 .ضٛد ٔی ثشٌضاس سبال٘ٝ صٛست ثٝ وٝ است ساٞپیٕبیی ٘ظیشتشیٗ وٓ ٚ تشیٗ ثضسي. است سیبسی ٚ اختٕبػی ػٕیك حشوت یه اسثؼیٗ

ثست وطب٘ذٜ است.  پشاوٙی استىجبس سا ثٝ ثٗ ٞبی سخٗ دس آٖ چطٓ خٟب٘یبٖ سا خیشٜ وشدٜ ٚ ثٍٙبٜ ٔشدْ ٔیّیٛ٘ی ٞب دٜ حضٛس

 اسثؼیٗ حٕبسٝدس پشتٛ  وبُٔ ٔؼٙٛیتٞبی فشاٚا٘ی ثشای حىٕشا٘ی ٘ٛیٗ ثطش داسد.  ایٗ حشوت دسس ثٛدٖ حىٛٔتی غیش ٚ ٔشدٔی

 ای وٝ ٞیچ ػبُٔ دیٍشی ثذیُ آٖ ٘خٛاٞذ ضذ. ٌٛ٘ٝ دٞذ ثٝ سخ ٔی

 ٞٛیت است. احیبوٙٙذٜ ػشاق ٚ ایشاٖٞبی ٔسّٕبٖ ثٝ یىذیٍش ثبألخص دٚ ّٔت  ّٔت سبصی ٘ضدیهاص ثٕشات حشوت اسثؼیٗ 

دس حذ ثسیبس چطٍٕیش دس آٖ  ٞشاسی ایشاٖ ٚ ٞشاسی ضیؼٝ ٞشاسی، اسالْ ثب ٔمبثّٝ ثشای ظشفیت تِٛیذدس ػصش وٙٛ٘ی است،  ضیؼٝ

 ٘ٝسسبدٞذ، ساٞپیٕبیی اسثؼیٗ یه  ثب صشف وٕتشیٗ ٞضیٙٝ سخ ٔی تىفیشی ٚ ا٘حشافی ٞبی خشیبٖ سا٘ذٖ حبضیٝ ثٝضٛد.  ا٘دبْ ٔی

 ثبضذ. ٚ ػضت ٔی ػذاِت ٚ ا٘سب٘یت تٛحیذی، ٞبی اسصش احیبی ثشای٘ظیش  ثی خٟب٘ی

 


