
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 مقدمه 

 ۵۱ اظ اگطچِ ایطاى ثط حبکن استجسازی ًظبم ثب اسالهی اًقالة کجیط گصاض ثٌیبى )ضُ(ذویٌی اهبم حضطت هجبضظُ

اظ ثط هطزم ایطاى   آهطیکب یػلیِ سلطِ ًظبم  استکجبض الطأى ػظینضاحل  آى هجبضظُ آغبظ ضس ،اهب ۵۴۳۱  سبل ذطزاز

 هٌطأ ٍ  کبًًَی اظ ًقطِ گبُ ّیچزض هسیط  تکبهل  ذَز  ایطاى اسالهی ًْضت اًقالة کِ زاز ًطبى، ،۵۴۳۴آثبى هبُ 

ًظبم هٌحَس ضبٌّطبّی حبکن ثط غبفل ًجَزُ ٍ زض چٌس زِّ گصضتِ ػلیِ هطزم ایطاى  ضسُ اًجبمفجبیغ ٍ جٌبیبت 

سلطِ ثیگبًگبى ثط تحکین  تٌْب ٍکِ ٍظیفِ آى تٌْب  زاًس هییوِ ضت یبظی ثیگبًگبى ایطاى ضا تٌْب یک ػطٍسک ذ

 کطَض ایطاى ثَز.

هبُ آى زض چْبضم آثبى  اش تبضیری سرٌطاًی زلیل ثِ تطکیِ ثِ اهبم حضطت تجؼیس ثب هصبزف کِ ۵۴۳۴ آثبى۵۴

 گصضتِ ضغین کِ زضظهبًی چطاکِ .کطز ضٍضي ضا اًقالة آیٌسُضاُ  ًقطِ ،ثَز کبپیتَالسیَى تحویلی قبًَى ػلیِسبل 

 کطزى قبًًَی ثطای کبپیتَالسیَى قبًَى پٌْبًی ضسبًسى تصَیت ثِ  زضصسز ٍاثستِ ػٌبصط اظ گیطی ثْطُ ثب ذفب زض

 اقسام ثِ ضا ضغین استؼوبضی، قبًَى ایي ثِ اػتطاض زض اهبم حضطت ذطٍش ثَز، ایطاى زض ییآهطیکب اتجبع جٌبیبت

 حطکت ًبثَزی ٍ سطکَة ثِ قبزض اقسام ایي ثب کِ تصَض ایي ثب ٍازاضت،( ضُ)اهبم حضطت تجؼیس ٍ زستگیطی ٍاکٌطی

 آى ثؼس سبل ۵۳ ٍ کطز ًْبزیٌِ ضا اًقالثی حطکت ًجف، تجؼیس فطصت اظ گیطی ثْطُ ثب اهبم اهب است،( ضُ) اهبم اًقالة

 . ضسبًیس پیطٍظی ثِ ضا

هْن زیگطی  حَازث یبزآٍض ضسُ است، گصاضی ًبماستکجبض زض کطَضهبى  ثب هجبضظُ ضٍظ هلّی ػٌَاى ثِآثبى کِ  ۵۴ ضٍظ

 ۵۴ ضٍظ استکجبض ًقطی اسبسی زاضتِ است .زض هظْط ضاًسى ثیطٍى ٍ اسالهی اًقالة گیطی ضکل زض کِ ًیع ّست 

 زغذیوبى ٍلی کطزًس، پیوبیی ضاُ ایطاى، زض آهطیکب ّبی زذبلت ثِ اػتطاض زض تْطاًی آهَظاى زاًص ،۵۴۱1 آثبى

 پٌبُ ثب هطیکبآ ضغین ًیع اًقالة پیطٍظی اظ پس .ًسکطیس ذَى ٍ ذبک ثِ ضا آًبى ٍ ُکطز حولِ آًبى ثِ ضبُ، ضغین

 ٍ زاضت ضا اًقالة ضکست ٍ ًبثَزی قصس تطٍضیسن ٍ طلجبًِ تجعیِ اقساهبت اظ حوبیت ٍ فطاضی ضبُ ثِ زازى

 کِ ثَز کطزُ تجسیل ایطاى ًظبم ثطاًساظی ٍ طلجبًِ تجعیِ اقساهبت ّسایت کبًَى ثِ تْطاى زض ضا ذَز سفبضتربًِ

 هطزم اًقالثی حطکت ّن اهطیکب، استکجبضی هبّیت افطبی ٍ جبسَسی الًِ تسریط زض اًقالثی زاًطجَیبى حطکت
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فیهمعايوت سیاسی ومایىدگی يلی فقیه در سازمان بسیج مستضع  

 گطزیس جْبى زض اًقالثی حطکت گستطش ٍ اهطیکب ضغین استکجبضی هبّیت افطبی ثبػج ّن ٍ کطز ًْبزیٌِ ضا ایطاى

، ایي زضهجوَعکِ  زّس هیایي حطکت، زاضای آحبض ٍ پیبهسّبی هخجت زاذلی ٍ ذبضجی ثَز کِ ًگبّی ثِ آًْب ًطبى .

ًقطِ تکبهلی آى، هَجت حفظ، تساٍم ٍ تؼویق اًقالة اسالهی گطزیس ٍ  ػٌَاى ثِتحَالت ثِ سَز اًقالة اسالهی ٍ 

 .ًبهیسًس« اًقالة زٍم»است کِ آى ضا  ضٍ اظایيضبیس 

 تطیي ثعضگطکت زاًطجَیبى هسلوبى پیطٍ ذط اهبم)ضُ( ٍ تسریط الًِ جبسَسی اظ سَی آًبى، یکی اظ ح

هطزهی ثَز کِ ضٍح ذَزثبٍضی ٍ استکجبضستیعی ضا ثبض زیگط زض  ّبی اًقالةزض تبضید  استکجبضی ضس ّبی حطکت

ثطای ّویطِ زضّن ضکست ٍ  ضا آهطیکبهحطٍم، هتجلَض سبذت ٍ اسطَضُ اثطقسضتی  ّبی هلتهلت ایطاى ٍ زیگط 

اهب زض  ثرص آظازیفصل جسیسی اظ تبضید اًقالة اسالهی ضا ضقن ظز ٍ ًقطِ آغبظی ثَز زض جْت صسٍض ایي ًْضت 

، ػول ضسًس هیآى ظهبى حضطت اهبم)ضُ( ٍ ًیطٍّبی اًقالثی پیطٍ ایطبى کِ ّوطاُ ٍاقؼی اًقالة هحسَة 

ًقص کلیسی ٍ هحَضی  ضک ثی.ٍ اظ آى حوبیت کطزًس ضزازًسقطاٍ توجیس  تبئیسهَضز  ضست ثِزاًطجَیبى ضا 

است کِ ثبیس زض جطیبى ثطضسی  ای هسئلِزض تْطاى، اٍلیي  آهطیکبحضطت اهبم)ضُ( زض جطیبى تسریط الًِ جبسَسی 

 .قطاض گیطز هَضزثطضسیٍضؼیت ٍ هَاضغ ًیطٍّبی هَجَز زض جطیبى تسریط، 

 سبظی ذٌخی ثط ػالٍُ هطیکب،آ ضّجطی ثِ سلطِ استکجبضی ًظبم یطتحق ٍ جبسَسی الًِ تسریط ثب اسالهی اًقالة

 ضیطبى ٍاقؼی تصَیط ٍ کطزُ هسسٍز ضا ایطاى اسالهی جوَْضی ًَپبی ًظبم ثطاًساظی هسیط زضوي، ّبی تَطئِ

 جْبى چْبضگَضِ زض ثلکِ ایطاى زض ًِ پس اظآى ٍ گصاضتِ ًوبیص ثِ جْبى ػوَهی افکبض زیسگبى فطاضٍی ضا ثعضگ

 ًبثَزی ثطای غطة ضؤیبّبی ٍ ضسُ کطیسُ آتص ثِ سلطِ ًظبم ًوبز ػٌَاى ثِ اهطیکب پطچن اهطیکب، سطظهیي زض حتی

 زِّ چْبض ثیص اظ  گصضت ثبٍجَز ایٌک ّن کِ گطتِ ثسل ثعضگ کبثَسی ثِ ایطاى اسالهی ًظبم استحبلِ یب

 زض ٍ زازُ اظزست ضا ذَز  ًفَش ٍقسضت  ضٍظ ضٍظثِ ٍ سبظز ػولی ایطاى زضثبضُ ضا ذَز استکجبضی ٍ ضَم ًیبت ًتَاًستِ

 . است کطزُ ذن سط ایطاى هلت پَالزیي اضازُ هقبثل

 ضسیسُ ذَز اٍد ثِ هرتلف ّبی ثْبًِ ثِ ٍ ضٍظّب ایي کِ ایطاى هطزم ػلیِ هطیکبآ ضغین سطزهساضاى ذصوبًِ هَاضغ

 ًیطٍّبی ٍ اسالهی اًقالة حطکت هْبض ٍ ًبتَاًی زض سفیس کبخ سطاى ػصجبًیت ٍ سطزضگوی اظ ًطبى اگطچِ است،

 «هقبٍهت ٍ ایستبزگی» ضاُ ًقطِ اجطای ٍ ططاحی زض ایطاى تَفیق ثیبًگط حبل زضػیي اهب زاضز، هقبٍهت ججِْ

 ظهبى زض اًقالة حسبس فطاظّبی کِ اهطی است، سلطِ ًظبم ّبی ذَاّی فعٍى ثب هقبثلِ ضاُ تٌْب ػٌَاى ثِ

 هطزم هقبٍهت ٍ ایستبزگی کِ زضحبلی ٍ. است ضسبًیسُ احجبت ثِ ضا ًظیطی کن ّبی جلَُ اظآى پس ٍ گیطی ضکل

 ٍ زازُ اضتقب هٌطقِ ٍ جْبى زض ضا ایطاى هَقؼیت سفیس کبخ ّبی ذَاّی فعٍى ثطاثط زض گصضتِ سبل۳۱ طَل زض ایطاى

 زض ًبچبض ثِ کٌٌس، هی تطجیِ ضیطزُ گبٍ ثِ ضا هب هجبٍض ّبی کطَض حکبم ایٌکِ ػیي زض ّب ییآهطیکب است ضسُ سجت

 کٌٌس، هی هصاکطُ زضذَاست هلتوسبًِ ٍ آٍضزُ فطٍز تسلین سط ایطاى هطزم ػظوت ٍ ػعت ثطاثط

 کطَض ایي جوَْضی ضیبست اًتربثبت تٌْب جطئت ثِ تَاى هی ضا آهطیکب ۱۲۱۲جوَْضی ضیبست اًتربثبتزض ایي هیبى 

 کطَض، ایي زاذلی هسبئل ثب تطاظ ّن آى، ثب هقبثلِ ٍ هْبض زض آهطیکب ًبتَاًی ٍ ذبضجی کطَض یک هَضَع کِ زاًست

 ضَضای زض آهطیکب اذیط ّبی ضکست. است پیساکطزُ آهطیکب اًتربثبت ًتیجِ ٍ سطًَضت زض ای کٌٌسُ تؼییي ًقص

 تسلیحبتی ّبی تحطین لغَ اظ جلَگیطی قبلت زض اسالهی ایطاى ثب هقبثلِ زض اّسافص پیطجطز زض هلل سبظهبى اهٌیت
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 ضا کبض است، ًْبزُ هبضِ هکبًیسن ػٌَاى آى ثط ذَز کِ ایطاى ػلیِ ّب تحطین ثطگطزاًسى سبظٍکبض پیطجطز یب ایطاى

 ایطاى کطزى هٌعٍی جبی ثِ هَاجِْ ایي زض آهطیکب کٌٌس هی اشػبى جْبى هؼتجط ّبی ضسبًِ کِ ضسبًیسُ جبیی ثِ

  .است کطزُ هٌعٍی ضا ذَزش

ضاى کبخ ساغلط سطزه ّبی سیبست ًِتیج  ضٍضٌی ثِضّجط هؼظن اًقالة اسالهی زض ثیبًبت ذَز زض ػیس قطثبى اهسبل 

 تیطیهس است، آًْب یسطزضگو ی زٌّسُ ًطبى طاىیا ِیػل ییآهطیکب ّبی هقبم هکطض سرٌبى:  سضسً یبزآٍض ٍسفیس ضا تجییي 

 اسن طاىیا اظ یگبّ يیثٌبثطا ّستٌس، زضوي کطزى سایپ زًجبل ثِ ّب ییآهطیکب. است یآضفتگ ٍ جِیسطگ زچبض آهطیکب

 ضا نیضغ آى زضوي، يیّو ٍ ًساضز ذَز هلت اظ تط ثعضگ یزضوٌ آهطیکب نیضغ اهطٍظ اهب ي،یچ ٍ ِیضٍس اظ یگبّ ٍ ثطًس هی

 .آٍضز زضذَاّس ظاًَ ثِ

 

 


