
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ٞب ٌعاضٜاظ غفّت، آسیت، تٟسیس، اغتطبش ٚ ٔعزٚضی ضا ثٝ تصٛیط وطیس. ٞط یه اظ ایٗ  ای آٔیرتٝ اذیط ٞبی ٔبٜزض  حجبتی ثیٚ  ٘بآضأی

ذٛاٞس ثٛز ٚ  ثبض ذسبضتٚ ّٔت ثعضي ایطاٖ ثطای ٘ظبْ اسالٔی  ٞب آٖ٘مطی زض ضذسازٞبی وف ربٔؼٝ زاضتٝ است ٚ ٘بزیسٜ ٌطفتٗ 

زاذّی ٚ  ٞبی تحطیه، ضجٟٝ پطزض چٙس ٔبٜ ٌصضتٝ ثب ربٔؼٝ ّٔتٟت، اشٞبٖ آضفتٝ ٚ  .زاضز ٔیٔسئٛالٖ ضا اظ زضٔبٖ زضزٞبی ٔٛرٛز ثبظ 

طا٘ی ٔزبظی ٔٛارٝ حىٕ ٘ٛػی ثٝفضبی ٔزبظی ٚ  زاضی ٔیساٖٚ رٟبز تجییٗ،  سبظی آٌبٜذبضری، فمساٖ اٞتٕبْ ثٝ ٟ٘ضت ضٚضٍٙطی ٚ 

 ثٛزیٓ ٚ ٔسیطیت ذیبثبٖ ثط ٔسیطیت افىبض غّجٝ زاضت. ایٗ ٚضؼیت زض ربی ذٛز ٘یبظٔٙس تحّیُ ٚ تسثیط است.

 مدیریت اغتشاشاتدخیل در ایجاد ي ارکان 

 ٞبی ٌٛ٘ٝثب٘یبٖ، حبٔیبٖ ٚ ػبٔالٖ ایٗ حٛازث ضا ثٝ  ثٛز. ٞب آٖ وبض تمسیٓ رجٟٝ استىجبض ٚ  افعایی ٞٓٔحصَٛ  ایزبزضسٜحٛازث 

تأٔیٗ ٔبِی  -2تٛسط آٔطیىب ٚ اٍّ٘یس ٚ فطا٘سٝ  ضیعی ثط٘بٔٝططاحی ٚ  -1 ضسس ٔیثٝ ٘ظط  حبَ زضػیٗوطز  ثٙسی زستٝ تٛاٖ ٔیٔرتّف 

ٚ  ٞب لسضتٕٞطاٞی زیٍط  آٔٛظش تٛسط ضغیٓ غبصت صٟیٛ٘یستی ثب -3ذبضری  ٞبی سفبضترب٘ٝتٛسط ذب٘ساٖ آَ سؼٛز ٚ ضٕبضی اظ 

ضسا٘مالة ٚ ػٛأُ لّٓ ثٝ ٔعز زض فضبی ٔزبظی ٚ ػٛأُ ٔعزٚض زض وف ذیبثبٖ ٚ ظ٘بٖ ذیبثب٘ی زض  ٞبی ٌطٚٞهارطا تٛسط  -4ػٛأُ 

تفبق ثیفتس ػٛأُ زذیُ ثبضس ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ پطیٕبٖ وٙٙسٜ ٚ ثبظزاض٘سٜ ا ٚ ٔتٙبست ثب رب٘جٝ ٕٞٝضخ زازٜ است. ضاٞىبض ٔمبثّٝ ثبیس  ضٟطٞب والٖ

ٚ ثبیس حىٕطا٘ی زض فضبی ٔزبظی ضا ثٝ زست ٌطفت ٚ زض آٖ فضب ٔزبٞست  ٚ فضبی ربٔؼٝ ثب ٘ٛضافىٙی آٌبٞی ٚ ثصیطت ضٚضٗ ضٛز

 .صٛضت پصیطز

 آبسته وظم وًیه چىدقطبی با حضًر جمًُری اسالمی مىازعٍ پرجُان 

زض سطاسط رٟبٖ آضأص ٚ حجبت ضا  ٞب آفطیٙیت، ٔٙبظػبت ٚ غبئّٝ . اذتالفبوٙس ٔی تزطثٝذٛز ضا  ٞبی ظٔبٖتطیٗ  ٔٙبظػٝ پطرٟبٖ زاضز 

ٞبی  سّت وطزٜ است. زض ثیبٖ چطایی ایٗ ٚضؼیت ثبیس ٌفت ضلجبیی وٝ ثب ٞٓ زضٌیط ٞستٙس ثٝ فیٙبَ ضلبثت ٞبی زِٚتٚ  ٞب ّٔتاظ 

آیٙسٜ  چٙسلطجیاثطلسضت ٘ظبْ  ػٙٛاٖ ثٝٚ ا٘سوی ٔمبٚٔت ذٛاٞس تٛا٘ست ربیٍبٜ ٞطیه اظ وطٛضٞبی زضٌیط ضا  ا٘س ضسیسٜاثطلسضتی 

آٔطیىب، ضٚسیٝ، چیٗ، اٍّ٘یس، فطا٘سٝ، ایطاٖ ٚ ٞٙس ظطفیت اثطلسضتی  ٔتحسٜ ایبالتٞبی آٔطیىبیی؛  تخجیت ٕ٘بیس. ثٝ استٙبز ا٘سیطىسٜ

ثط استىجبض غطثی اتفبق ٚ تسّیٓ زض ثطا ٞب آٖزضٌیط یب ا٘صطاف  ٞبی ططفثطای وبٞص ظطفیت ٚ ٘مص  ٞب تطاضی ٔب٘غٚ  ٞب ٞزٕٝزاض٘س ٚ 

 ٘ظیط ثیلسضت  یه  آٖ، أٙیتی، ػّٕی، سیبسی ٚ أخبَ اٍ٘یع ضٍفت. رٕٟٛضی اسالٔی ػالٜٚ ثط لسضت ٘ظبٔی ٚ زفبػی وٙس ٔی

ٚ ٘فٛش ضاٞجطزی زض ٔٙطمٝ ٚ رٟبٖ ثطذٛضزاض  ٞب ّٔتایسئِٛٛغیه ٚ ٌفتٕبٖ سبظ است وٝ اظ سطح ثبالیی اظ اِٟبْ ثرطی، ثسیذ وٙٙسٌی 

ٔططح ٚ التساض ضٚظافعٖٚ ا٘مالة اسالٔی است ِىٗ ثبیس افىبض ػٕٛٔی ٚ  ٞبی لسضتثٙبثطایٗ تحطوبت اذیط اظ ثطذبستٝ اظ ضؼف است. 

 رٛا٘بٖ ضا زض ضاستبی ثیب٘یٝ ٌبْ زْٚ ا٘مالة ٔتمبػس سبذت.
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 معايوت سیاسی ومایىدگی يلی فقیه در سازمان بسیج مستضعفیه

 شکىی ي عبًر از مًاوع جمًُری اسالمی قُرمان تُدید

تطویجی ٚ غیطتطویجی ثٛزٜ است. ٘ىتٝ لبثُ  ٞبی رًٙاظ  ای ضجىٝاظ تٟسیسٞب ٚ  رٕٟٛضی اسالٔی اظ آغبظ حیبت ذٛیص ثب طٛفب٘ی

تٛرٝ ایٗ است وٝ ٘ظبْ اسالٔی ٚ ّٔت ایطاٖ ثٝ ثطوت ٔزبٞست فطظ٘سا٘ص ٚ ضٞجطی ٞٛضٕٙسا٘ٝ ذٛز تٛا٘ستٝ اظ تٕبٔی ٔٛا٘غ ثب ٔٛفمیت ٚ 

٘طب٘ٝ ػظٕت ضاٜ طی ضسٜ ٚ التساض ضٚظافعٖٚ  ٞب چبِصٚ ػجٛض اظ سطثّٙسی ػجٛض وٙس ٚ اظ چّٝ پطافتربض ثٍصضز، ٔب٘سٌبضی ٘ظبْ اسالٔی 

 ا٘مالة است. 

ضىست پٙذ وٛزتبی ٘ظبٔی ٘ٛغٜ،  -1احصب ٕ٘ٛز:  تٛاٖ ٔیتٟسیس ٚ ٔب٘غ ضا زض ضص زستٝ  29ایٗ ٔسػب ظ٘زیطٜ  ٔستٙسسبظیثطای 

پٙذ رًٙ لٛٔی ثطای تزعیٝ ایطاٖ: ذّك ػطة زض  -2 ٞب آٖٚ تبضٚٔبض  66، حعة تٛزٜ، طجس، لیبْ ٔسّحب٘ٝ ٔٙبفمیٗ زض سبَ ظازٜ لطت

تزٟیع ٚ تحطیه چٟبض  -3ذٛظستبٖ، ذّك ثّٛس زض سیستبٖ، ذّك وُطز زض غطة وطٛض، ذّك تُطن، ذّك تطوٕٗ زض ضٕبَ وطٛض 

 ػیبض بْتٕیه رًٙ تحٕیّی  -4ٌطٚٞه تطٚضیستی ثطای تطٚض سطاٖ ٘ظبْ اسالٔی؛ ٌطٚٞه فطلبٖ، ٔٙبفمیٗ، پیىبض، ثب٘س ٟٔسی ٞبضٕی 

ضٞجطی  ٔمبٔی لبئٓضطیؼتٕساضی، فتٙٝ  اهلل آیتفتٙٝ ثعضي اظ لجیُ فتٙٝ ذّك ٔسّٕبٖ ثب ٔحٛضیت  9ططاحی ٚ ارطای  -5 سبِٝ ٞطت

 ضبضالتب٘یعْثٝ  وٝسیبسی زٚضٜ اصالحبت  ٌطی افطاطی، فتٙٝ 1387تیط  18ٔٙتظطی، فتٙٝ وٛی زا٘طٍبٜ تٟطاٖ زض  اهلل آیتتٛسط 

، اغتطبضبت آثبٖ 96ٚ اغتطبضبت زض ٔبٜ  ٞب آضٛة، فتٙٝ ای ظ٘زیطٜ ٞبی لتُضطٓ ٚ  ٔزّسٔطجٛػبتی ٚ تحصٗ ضٕبضی اظ ٕ٘بیٙسٌبٖ 

، رًٙ ٘طْ، رًٙ التصبزی ٚ فطبض ٚ ای ضسب٘ٝچبِص ثٙیبزیٗ ٘ظیط ػّٕیبت ضٚا٘ی ٚ رًٙ  پٙذ -6ٚ أخبَ آٖ  1461، اغتطبضبت ٟٔط 98

  زی، رًٙ تطویجی.تحمیط، ٘فٛش رطیب٘ی ٚ ٔٛض

وطٛض زض ظ٘زیطٜ  ٞبی پیطٚظیالتساض رٕٟٛضی اسالٔی ٘یستٙس ٚ  ٞبی ٔؤِفٝاستىجبض رٟب٘ی ٚ  ٞبی ضؼفرٛا٘بٖ ػعیع وٝ زض رطیبٖ 

ٚ ػٛأُ لسضت رٕٟٛضی اسالٔی اطالػبت الظْ ضا وست  ٞب ظطفیتالسأی الظْ است اظ  ٞطٌٛ٘ٝپیص اظ  ا٘س ٘ىطزٜتٟسیسٞب ضا تزطثٝ 

 ٘سجت ثٝ اٞساف غطة زض تحطیه اغتطبضبت یؼٙی ٘بثٛزی اسالٔی ٚ ایطاٖ آٌبٞی ٔؼتجط زاضتٝ ثبضٙس.ٕ٘بیٙس ٚ 

 اَداف طراحان اغتشاش

ثٙبثطایٗ «. ضٛ٘س ٔیضٙبذتٝ  پصیط٘س ٔی٘بضٙبذتٝ ٞستٙس أب ٚلتی پبیبٖ  آٚض٘س ٔیٚلتی ضٚی  ٞب فتٙٝ»ػّی )ع( فطٔٛز  أیطإِؤٔٙیٗ

عٜ آٔطیىب ٚ ٕٞطاٞب٘ص آضىبض ضسٜ است الظْ است ایٗ اٞساف ٔٛضز ثحج ٚ تحمیك ٚ ٔستٙسسبظی  لطاض اوٖٙٛ وٝ رعئیبت اٞساف ٚ اٍ٘ی

ٌٛ٘بٌٛ٘ی زاضز ٔب٘ٙس  ٞبی ضبذصٝتغییط است. تغییط اثؼبز ٚ زض ٟ٘بیت ٚ  ٚ اٌط ٘تٛا٘ستٙس تزعیٝ وطٛض ٌیطز. ٞسف زضٕٙبٖ ٘بثٛزی ایطاٖ

ٖٛ، ثٝ ٞٛیت غیطا٘مالثی ٚ ٘طٔبِیعاسی یت ّٔی ثٝ ٞٛیت رٟب٘ی، تغییط ٞٛیت ا٘مالثی، تغییط ٞٛغیطزیٙیتغییط ٞٛیت زیٙی ثٝ ٞٛیت  -1

تغییط شٞٙیت ٚ رًٙ ضٙبذتی ثطای تسریط رغطافیبی شٞٗ ٔب٘ٙس تصٛیطسبظی زضٚغیٗ، ضٚایتٍطی  -2ٞٛیت حمیمی ثٝ ٞٛیت ٔزبظی 

زض زستٍبٜ  وبضی زستٚ  ٞب تحّیُتغییط ثطآٚضزٞب ٚ  -3 ٞب ٔطّٛثیتسبظی، تغییط تطریحبت شٞٙی، تغییط  اػتجبض ثیرؼّی، ٘بٔیس سبظی، 

 .ٞب آٖططٚػیت ظزایی ٚ أخبَ ، ٔذٛاٞی استمالَتغییط ضفتبض. ٔٙصطف سبذتٗ ٔطزْ اظ ٔمبٚٔت، فطأٛش وطزٖ  -4تحّیّی ٔربطت 

ضاٞىبض سبظ٘سٜ ایٗ است وٝ زضن ضٚضٗ ٚ فٟٓ ػٕیمی اظ رٟبز تجییٗ ایزبز ضٛز. ٔطىُ اصّی زض فمساٖ ایٗ ٟٔٓ است. ثٝ ایٗ ذبطط 

زض رٟبز تجییٗ ٘یستیٓ. ٌفتٍٛ یه ضاٞىبض تأحیطٌصاض زض رٟبز تجییٗ است. ایٗ ٌفتٍٛ تطریحبً  ای وٙٙسٜٞٙٛظ ضبٞس حطوت أیسٚاض 

ضا  سبظی آٌبٜٙس ٚ ٔستسَ ثبضس. ثطای آٖ سٙبضیٛٞبی ثّٙسٔست ثبیس تٟیٝ ٚ ارطا ٕ٘ٛز. ٞعیٙٝ وطزٜ ثطای ایٗ چٟطٜ ثٝ چٟطٜ، ٔٙطمی، ٔست

ٛز ٚ زض افىبض ػٕٛٔی تطزیسی تّمی وطز تب سطٔبیٝ ارتٕبػی رٕٟٛضی اسالٔی ٚ ٔمِٛٝ اػتٕبز ٚ اػتجبض ثبظسبظی ض ٌصاضی سطٔبیٝثبیس 

 ٕ٘ب٘س. یثبل

ٓ ٘یبظٔٙس ضبضغ ضٚحی ٚ ٔؼٙٛی ٚ فىطی است. اٌط ضبضغ ٔب تٕبْ ضٛز لٜٛ فىط ٚ ػمُ، لّت ٚ زَ، ثبیس تٛرٝ زاضت وٝ ا٘سبٖ ٞ

ٚ ثٝ ایٗ ٚسیّٝ ضاٜ ثطای زظزاٖ ثبظ ذٛاٞس ضس. ٘ىتٝ زیٍط ایٗ است وٝ  ٌطزز ٔیٚ چطاؽ زضٖٚ ذبٔٛش  افتس ٔیاحسبس ٚ ٚرساٖ اظ وبض 

ت احتیبد زاضز ٌٚط٘ٝ ٕٔىٗ است وبٔپیٛتط ثسٛظز ٚ یب ٚیٙسٚظ آٖ تؼٛیض وبٔپیٛتط ٚلتی ٚیطٚسی ضٛز ثٝ آ٘تی ٚیطٚس لٛی ٚ ٔتٙبس

ضا ٘یع ٚیطٚسی ذٛاٞس وطز. شٞٗ ا٘سبٖ ٘یع ثب ٚیطٚس ضجٟٝ ٚ تطزیس ثٝ ٔربططٜ  ٞب آٖٔتصُ ٌطزز ٕٞٝ  ٞب زستٍبٜضٛز ٚ اٌط ثٝ سبیط 

ٚیطٚس  تالش وٙیٓ آ٘تی ِطفبًاظ ِٛث ٚیطٚس پبن ٕ٘بیس.  ا٘سبٖ ضا شٞٗٚ تٟٙب پبسد ضٚضٗ ٚ الٙبػی ٚ اػتٕبز سبظ ذٛاٞس تٛا٘ست  افتس ٔی

٘صت وٙیٓ. اٌط ایٗ آ٘تی ٚیطٚس )پبسد ضٚضٗ( زض شٞٗ ثطذی اظ آحبز ٔطزْ ٘صت ٘طٛز زٚثبضٜ شٞٗ  ٞب شٕٞٗٞٝ  ثسبظیٓ ٚ آٖ ضا زض

 ٛز.ٕٞبٖ افطاز آٌبٜ ضسٜ ضا زچبض ٚیطٚس ذٛاٞس سبذت. ثٙبثطایٗ ٘جبیس ثٝ تٛریٝ ثطذی افطاز اوتفب ٕ٘

 


