
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
. عظوت اهبم ضٍز هیاًمالة اسالهی ٍ هطزهی زض لطى ثیستن ثِ ضوبض  تطیي ثعضگضّجط سیبسی جْبى ٍ ضّجط  تطیي ثعضگاهبم ذویٌی )ضُ( 

ٍ پیبهسّبی اًمالة اٍ ثط توبهی تحَالت  ّب پیبمٍ جصاة است کِ لطى ثیستن ضا لطى ذویٌی ًبهیسًس ٍ  ، تأثیطگصاضچطوگیط ای اًساظُ ثِضاحل 

ضّجط حکین اًمالة فطهَز ایي اًمالة ثی ًبم ذویٌی زض ّیچ کجبی جْبى ضٌبذتِ ًیست. اًسیطِ ٍ  ٍ هکبتت جْبى سبیِ اًساذتِ است.

 .ثبضس هیاضکبى ًْضت هٌظَهِ فکطی اهبم ضاحل اظ جبهعیت الظم ثطذَضزاض است ٍ پبیساضی ٍ هبًسگبضی اًمالة ثیبًگط اغبلت ٍ هططٍعیت 

 اعالق «اهبم هکتت» ایطبى عولی سیطُ ٍ فطاهیي فمیِ، هغلمِ ٍالیت هتطلی ًظطیِ ٍیژُ ثِذویٌی )ضُ(  اهبم ّبی اًسیطِ ٍ آضاء هجوَعِ ثِ

 ّن ثب ثبیس ضا اثعبز ایي است؛ اثعبزى زاضاى است، هجوَعِ یك است، کبهل ى ثستِ یك اهبم هکتت: »فطهَزًس اًمالة هعظن ضّجط. ضَز هی

 ثُعس ،آى کِ زاضز، ٍجَز ّن سَهى ثُعس. است عمالًیت ثُعس ٍ هعٌَیت ثُعس هب، ثعضگَاض اهبم هکتت زض اغلى ثُعس زٍ. کطز هالحظِ ّن ثب زیس،

هعٌَیت ٍ عمالًیت ٍ هعٌَیت زض هٌظَهِ فکطی اهبم ضاحل ٍ هکتت سیبى آى حضطت ثبیس ثیص اظ  ّبی ضبذػِ. ثط ایي اسبس «است عسالت

 ّط ظهبًی تجییي ضَز ٍ یکی اظ اثعبز جْبز تجییي ثبیس ثِ هکتت اهبم اذتػبظ یبثس.

عقالًیتتعددراهامهکتةّایضاخص -1

ٍ پبیجٌسی ثِ اًسیطِ ٍ هٌظَهِ فکطی ٍ هْوی است کِ هعیبض حوبیت اظ اهبم  ّبی ضبذػِهکتت اهبم ذویٌی )ضُ( زض ثعس عمالًیت زاضای 

 ضٍیکطز اتربش) استکجبضستیعی -3 هحَضی زاًبیی ثط تأکیس ٍ گطایی ذطافِ ٍ تحجط ثب همبثلِ -2 هساضی لبًَى -1: گیطًس هیلطاض ذظ اهبم 

 -7 هلی هٌبفع ثِ تَجِ عیي زض زضوي ثطاثط زض ایستبزگی -6 گطایی ٍحست -5 زیٌی سبالضی هطزم -4 (ذبضجی سیبست زض تْبجوی

 .اًتمبزپصیطی -8 ذَزاتکبیی ٍ ًفس اعتوبزثِ

هعٌَیتتعددر(رُ)خویٌیاهامهکتةّایضاخص -2

 -3 هحَضی اذالق -2 هساضی ٍالیت -1اسالهی لطاض گطفتِ است:  ّبی ًْضت ثرص الْبمهعٌَیت هکتت اهبم اظ هتي ضطیعت ثطذبستِ ٍ 

 .هعٌَیت ٍ سیبست کطزى تَأم -6 ظیستی سبزُ -5 تَکل ٍ اذالظ -4 اضتجبُ  ثِ اعتطافپصیطش ٍ 

عدالتتعددر(رُ)خویٌیاهامهکتةّایضاخص -3

اجطای عسالت است ٍ زض هکتت اهبم  ّب اًسبىعسالت ضا فلسفِ ًْضت اًجیب ٍ ضهع فساکبضی اٍلیبی الْی ثبیس للوساز کطز. ذَاست للجی ّوِ 

 ثب همبثلِ -3 هحطٍهیي ثِ ضسیسگی -2 اًػبف ضعبیت -1اظ:  اًس عجبضتعسالت  ّبی ضبذعاٍلَیت زاضز. ثطذی  چیع ّوِذویٌی )ضُ( ثط 

 (14/3/1390) .عسالت گستطش -4 ًطیٌی کبخ ضٍحیِ ٍ گطی اضطافی
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 معايوت سیاسی ومایىدگی يلی فقیه در سازمان بسیج مستضعفیه

هػساق اًحطاف ٍ  ّب ضبذعهػساق اًمالثی گطی ٍ ذظ اهبهی ذَاّس ثَز ٍ عسٍل اظ ایي  ّب ضبذعثسیْی است ٍفبزاضی ٍ پبیجٌسی ثِ ایي 

زض هطاسن سبلگطز اضتحبل اهبم ضاحل  ثبألذعهرتلف  ّبی هٌبسجتضّجط هعظن اًمالة ثِ  .گطزز هیتحطیف ٍ حتی ضسیت ثب ذظ اهبم للوساز 

 .اًس پطزاذتِ (ضُ) ذویٌی اهبم ّبی اًسیطِ ٍ افکبض احیبی ٍ تفسیط ثِ تجییي،

 پٌج ضبذع کالى زض هکتت اهبم ضاحل

 هکتت زض کِ است ایي ذغَط ایي اظ یکى. است ّبیی ضبذع زاضاى اهبم سیبسى هکتت :سیاستتاهعٌَیتتَدىتٌیدُدرّن -1

 ٍ سیبست عطفبى، ٍ سیبست. ًیست جسا سیبست اظ هعٌَیت اهبم، سیبسى هکتت زض. است تٌیسُ زضّن سیبست ثب هعٌَیت اهبم، سیبسى

 کبًَى سیبسى، هجبضظات زض حتى ؛کطز هی زًجبل ضا ّویي ٍ زاضت ثبّن ضا هعٌَیت ٍ سیبست ثَز، ذَز سیبسى هکتت تجسن کِ اهبم. اذالق

 .ثَز اٍ هعٌَیت اهبم ضفتبض زض اغلى

 اًسبى اضازُ ثَزى کٌٌسُ تعییي ّن اًسبى، کطاهت ّن است؛ هطزم ًمص ثِ غبزلبًِ ٍ ضاسد اعتمبز زٍم، ضبذع :هردمًقصتِاعتقاد -2

 .است کبضسبظ ٍ لسضتوٌس ّن است کطاهت زاضاى ٍ اضظضوٌس ّن اًسبًى َّیت اهبم سیبسى هکتت زض

 گَش ثِ ضا پیبم ایي ایطاى هلت. ایطاى هلت فمظ ًِ است؛ ثططیت ذَز، سیبسى ایسُ ٍ سري زض اهبم هربعت :جْاًىٍالوللیتیيًگاُ -3

 هکتت. است ثططیت ّوِ پیبم، ایي هربعت اهب آٍضز؛ زست ثِ ضا ذَز استمالل ٍ ععت تَاًست ٍ کطز هجبضظُ ثطایص ایستبز، پبیص ضٌیس، جبى

 .ذَاّس هی ثططیت ّوِ ٍ اسالهى اهت ّوِ ثطاى ضا ایوبى ٍ ععت ٍ استمالل ٍ ذجط ایي اهبم سیبسى

 تجییي زض ثعضگَاض اهبم ضا آى هظْط کِ ّبست اضظش اظ پبسساضى هب، ثعضگَاض اهبم سیبسى هکتت زیگط هْن ضبذع :ّاارزشازپاسدارى -4

 .کطزًس ضٍضي فمیِ ٍالیت هسئلِ

 ّبی ثطًبهِ ّوِ زض. هبست ثعضگَاض اهبم سیبسى هکتت زض ذغَط تطیي ٍ اغلی تطیي هْن اظ یکى اجتوبعى عسالت :اجتواعىعدالت -5

 .ثبضس ّسف ٍ هَضزًظط عجمبتى، ّبی ضکبف کطزى پط ٍ اجتوبعى عسالت ثبیس ـ لضب زض اجطا، زض ،گصاضی لبًَى زض ـ حکَهت

کِ زض ّفت ضبذع عوسُ تجییي  ثبضس هیذظ اهبم اظ زیس ضّجط هعظن اًمالة  ّبی ٍیژگیهغلت هْوی کِ زض ایي ظهیٌِ لبثل تَجِ است 

 ضسُ است:

ٍهبى، اسالم هسافع حمَق پبثطٌّگبى ، اسالم هجبّس، اسالم عطفساض هحطذَاُ عسالت، اسالم ستیع ظلناسالم ًبة هحوسی )ظ(: یعٌی اسالم  -1

 ٍ ضًجسیسگبى ٍ هستضعفبى کِ زض همبثل اسالم آهطیکبیی لطاض زاضز.

 زاضز ثب هعیبض هکتت. ای گستطزُّن هیساى ٍسیع ٍ  ضبى زافعِثعضگ، جبشثِ ٍ  ّبی اًسبىهکتت، هعیبض جبشثِ ٍ زافعِ اهبم ضاحل:  -2

 .زاز هیٍ تساثیط ذَز هحبسجبت هعٌَی ضا زض زضجِ اٍل لطاض  ّب گیطی تػوین: اهبم زض گیطی تػوینهحبسجبت هعٌَی ٍ الْی زض  -3

 ضعبیت تمَا زض ّوِ هسبئل فطزی ٍ اجتوبعی: ضعبیت تمَای عجیت اهبم زض ّوِ اهَض ذیلی هْن ثَز. -4

 یکی اظ ذغَط اغلی ذظ اهبم تَجِ ثِ ًمص اغلی هطزم است.تَجِ ثِ ًمص هطزم:  -5

 غیطهسلوبىهسلوبى، ثلکِ  ّبی هلتضا هتعلك ثِ ّوِ  اًمالةٍ ایي  زاًست هیهبم ًْضت ضا جْبًی ا جْاًیداًستياًقالباسالهی: -6

 .کطز هیهعطفی 

 (14/3/89هَضز تأکیس اهبم ثَزُ است. ) ًِ سبثمِ آًبى ّب گطٍُهعیبض ثَزى عولکطز اضربظ ٍ  هیساىحالفعلیافراداست: -7

. کٌٌس هیبضی ایطبى هجٌبی اًمالة اسالهی است ٍ ًیطٍّبی ٍفبزاض ثِ اًمالة ثِ آى التسا اهبم ذویٌی )ضُ( ٍ افکبض ٍ اًسیطِ ٍ ًظبهبت ضفت

ثبیس اظ هطجعی هغوئي  ایي است کِ تفسیط، تجییي، ضٍایت گطی ٍ تػَیطسبظی اظ هکتت اهبم ضاحل ثبضس هیظهیٌِ حبئع اّویت  ایي زضآًچِ 

 بئجِ تحطیف ٍ اًحطاف هػَى ثوبًس ٍ ثب اعتمبز ضاسد ثِ آى توسك جستِ ضَز.ض ّطگًَِبت ضّجط هعظن اًمالة اذص ضَز تب اظ هبًٌس ثیبً

 


