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 مقذمه

ن » ن و شهيدا  )ره(امام خميني «.اذان شهادت و رشادت سروده اند ،اهي آن گمنامي است هك پيروانش رب گلدستوبسيج مدرهس عشق و مكتب شاهدا

با  ًاهِ ٍيژُ ييا ّاي بسیجیاى سلحشَر ٍ بسرگذاشت فرٌّگ بسیج، ّفتِ بسیج ٍ بِ هٌظَر پاسذاشت قْرهاًي ّوسهاى با فرارسیذى

 .تْیِ ٍ تٌظین شذُ است يّذف تبییي ًقش شايستِ ٍ بايستِ بسیج، ضرٍرت ترٍيج تفكر بسیج

 ضرورت تشکیل بسیج
ای ثٝ تطىیُ ثسیذ دس سشاسش رٟبٖ داضتٙذ. دس ٚالغ ٞذف اص تطىیُ ثسیذ  ، تٛرٝ ٚیژٜ )سٜ(حؿشت أبْ خٕیٙی  

شاد ٔؼتمذ ثٝ لبٖ٘ٛ اسبسی ٚ اٞذاف ا٘مالة اسالٔی، ثٝ ٔٙظٛس دفبع اص وطٛس، ٞبی الصْ دس ٕٞٝ اف ٔستؿؼفیٗ، ایزبد تٛا٘بیی

یب ٚ حٛادث پیص ثیٙی ٘طذٜ است. ثسیذ، ربیٍبٞی ال٘ظبْ رٕٟٛسی اسالٔی ٚ ٕٞچٙیٗ وٕه ثٝ ٔشدْ، ثٝ ٍٞٙبْ ثشٚص ث

خطبة ثٝ  )سٜ(ٕیٙی ّٔىٛتی است؛ ٔىب٘ی ثشای دسس چٍٛ٘ٝ صیستٗ ا٘سبٖ ٞب ٚ ربیٍبٜ ػطك ٚ غفب ٚ غٕیٕیت. أبْ خ

ثبیذ ثسیزیبٖ رٟبٖ اسالْ، دس فىش ایزبد حىٛٔت ثضسي اسالٔی ثبضٙذ، ٚ ایٗ ضذ٘ی »فشٔبیذ:  ثسیزیبٖ رٟبٖ اسالْ ٔی

ٞبی ٔمبٚٔت سا دس تٕبٔی رٟبٖ ثٝ ٚرٛد آٚسد ٚ دس ٔمبثُ  است؛ چشا وٝ ثسیذ، تٟٙب ٔٙحػش ثٝ ایشاٖ ٘یست. ثبیذ ٞستٝ

، «ٔذسسٝ ػطك»سبس، ثسیذ ثٝ ٟ٘بدی اسصضٕٙذ ٚ ٔمذس تجذیُ ٌشدیذ ٚ سفتٝ سفتٝ، ثش ایٗ ا«. ضشق ٚ غشة ایستبد

 ٘بْ ٌشفت. «ٌبٜ ػبسفبٖ ٔسّح ػجبدت»ٚ  «دا٘طٍبٜ ضٟبدت»

 ؟ بسیج چیست 
ثب دٚسا٘ذیطی  (سٜ)حؿشت أبْا٘مالة اسالٔی، پس اصٌزضت چٙذ ٔبٜ اص پیشٚصی ا٘مالة اسالٔی ٚ تِٛذ سپبٜ ٚ وٕیتٝ 

آٔٛصش ٚ سبصٔب٘ذٞی ػٕٛٔی ٕٞٝ ٔشدْ دس لبِت استص ثیست ٔیّیٛ٘ی سا ثشای ٔمبثّٝ ثب تٟذیذات ٚ  خبظ خٛد ؾشٚست

ثسیذ سبصٔبٖ فشٔبٖ تطىیُ استص ثیست ٔیّیٛ٘ی )8531تزبٚصات دضٕٙبٖ ا٘مالة اسالٔی ٔطشح وشد٘ذ ٚ دس آرسٔبٜ 

 .اسالٔی ربیٍضیٗ آٖ سبصٔبٖ ضذ ثسیذ سپبٜ پبسذاساٖ ا٘مالة ٚاحذ8531دسدی ٔبٜ  سا غبدس فشٔٛد٘ذ،(ٔستؿؼفبٖ

ٌطبی ثسیبسی اص ٔطىالت ػٕذٜ وطٛس ثٛدٜ  ٞب ٌشٜ ی ػشغٝ ی دسخطبٖ ٚ حؿٛس دس ٕٞٝ سبَ سبثمٝ 53ثسیذ ثبحذٚد

حؿٛس حٕبسی ثسیزیبٖ دس طَٛ ٞطت سبَ دفبع ٔمذس ثشي صسیٙی است دس وبس٘بٔٝ ایٗ ٟ٘بد ا٘مالثی ٚ ٔشدٔی  است.

 .دٜ استوٝ دس تبسیخ ایشاٖ ثی سبثمٝ ثٛ

 :ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی حؿشت آیت ا...خبٔٙٝ ای ثسیذ سا چٙیٗ تٛغیف وشدٜ ا٘ذ

ٞب، فذاوبستشیٗ ٚآٔبدٜ ثٝ وبستشیٗ رٛا٘بٖ وطٛس دس ساٜ اٞذاف  تشیٗ ا٘سبٖ ای وٝ دسآٖ پبن ثسیذ ػجبستست اص ٔزٕٛػٝ»

ثسیذ یؼٙی حؿٛس ٘بضی اص ایٕبٖ ٚ ا٘ذ ٚ  ٔتؼبِی ایٗ ّٔت ٚ ثشای ثٝ وٕبَ ٚ ثٝ خٛضجختی سسب٘ذٖ ایٗ ٔشدْ رٕغ ضذٜ

ایٗ ٔؼٙبی  اخالظ ٚ اٍ٘یضٜ دیٙی ٚ ایٕبٖ غبدلب٘ٝ دس ٞش ٔیذا٘ی وٝ وبسآسایی ٚ تٛا٘بیی حؿٛس دسآٖ ٔیذاٖ سا داساست،

  .ثسیذ است دس لشآٖ وشیٓ دس آیبت ٔتؼذدی ثٝ ؾشٚست ثسیذ ٚ آٔبدٌی ٔسّٕب٘بٖ ثشای ٔجبسصٜ ثب دضٕٙبٖ اضبسٜ ضذٜ است

 

 
 

آيذ؟ هي بذم   بذت ًوي« دستاٍرد»؟ از کلوِ «دستاٍرد ها در جٌگ چِ بَدُ است»پرسذ:  اًگارد ّر چِ را کِ ًبیٌٌذ ٍ لوس ًكٌٌذ، باٍر کردًي ًیست ٍ از تَ هي ٍقتي کسي هي

ف گَشتي ٍ استخَاًي بیرٍى زدُ ٍ بِ پٌج اًگشت بٌذ بٌذ ختن گشتِ آيذ. اگرچِ کلوِ کِ گٌاّي ًكردُ است. اها هگر ّوِ چیس را بايذ بِ ّویي دستي بذٌّذ کِ از ايي کت  هي

اًذ بِ ًام  ّايي بَدُ بسرگتريي دستاٍرد ها اًساى»تَاى حقیقت را گفت. چِ بگَيي؟ بگَيي:  کِ ًوي« دستاٍرد»دّذ. با کلوِ  اي است کِ آدم را فريب هي کلوِ« دستاٍرد»است؟ 

 «شهید سیدمرتضی آوینی»                                                                                                                                                                                                              ؟«بسیجي



 ی کیست ؟بسیج
فشًٞٙ  فشًٞٙ ضزبػت است، فشًٞٙ ثسیزی فشًٞٙ ٔؼٙٛیت است، داضتٝ ثبضذ. «فشًٞٙ ثسیزی» ٞش ثسیزی اثتذا ثبیذ

ٞبی ص٘ذٌی ثشای  خٛاست ٞبی حمیش ٘طذٖ است، فشًٞٙ اسیش خٛاست فشًٞٙ استمالَ ٚ آصادٌی است ، غیشت است،

ثسیزی ایٕبٖ ثٝ  ٞب سا ثبیذ ٔمذْ داضت. آٖ ٞذف است، ت،اسصش ٞبس أب آ٘چٝ ٟٕٔتشاست آسٔبٖ ٞبست، ٕٞٝ ٟٔٓ است،

 دٞذ ٚ سفتبسٞبیص سً٘ خذایی داسد. وبسٞب سا ثشای سؾبی خذا ا٘زبْ ٔی دس ٔمبثُ اٚ خبؾغ ٚ خبضغ است. خذا داسد.

 .ایٕبٖ ثٝ خذا ٟٕٔتشیٗ ٚیژٌی ثسیزی است ٚ اٌش ایٗ ٚیژٌی ثسیزی ٘جبضذ ایخبس ٚ اص خٛدٌزضتٍی اٚ ٔفٟٛٔی ٘ذاسد

ی اِٟی داسد یؼٙی خٛیطتٗ داسی اص ا٘زبْ ٌٙبٜ ٚ ٔجبدست ثٝ ا٘زبْ ٚارجبت. ثسیزی ایخبس ٚ اص خٛدٌزضتٍی اثسیزی تمٛ

 وٙذ. ثب ٕٞٝ افشاد ربٔؼٝ ٟٔشثب٘ی ٔی دٞذ. ثشآٚسدٜ سبختٗ ٘یبصٞبی ربٔؼٝ ٚ سبیش افشاد سا ثشخٛاست خٛد تشریح ٔی داسد،

ٞبی دضٛاس ٚ سخت ٔجبسصٜ ثب دضٕٙبٖ ٚ لشاسٌشفتٗ دس ثشاثش  غحٙٝ ضزبػت ٚ دالٚسی داسد،حؿٛس ٕٞٝ رب٘جٝ دس

ٚ  تٟذیذٞبی ٕٞٝ رب٘جٝ آ٘بٖ ٚیژٌی ثبسص یه ثسیزی است. سبصٔبٖ ثسیذ تحت أش فشٔب٘ذٞی وُ لٛا ٚ ِٚی فمیٝ است.

٘ظبٔی ثش  فشٍٞٙی، سیبسی، ٞبی ارتٕبػی، دا٘ذ ٚ حشوت خٛد سا دس ػشغٝ ثسیزی ٘یض خٛد سا تبثغ ٔحؽ ِٚی فمیٝ ٔی

 دضٕٗ ستیضی، ضٟبدت طّجی، تٛاؾغ، صیستی، سبدٜ غجش ٚ ثشدثبسی، وٙذ. سیضی ٔی ایطبٖ ثش٘بٔٝ ٔحٛسیت سٕٞٙٛدٞبی

 .ٞبی ثسیزی است غیشت دیٙی اص دیٍش ٚیژٌی پٛیبیی ٚ ٘ٛآٚسی، ،ثشخٛسداسی اص دا٘ص ٚ تخػع خٛش اخاللی،

 :ٚ خالغٝ ایٙىٝ

 «.اوذ ن را همه مجاهذان بسیجی از اولیه تا آخریه امضاء ومودهبسیج لشکر مخلص خذاست که دفتر تشکیل آ»

 فرهنگ بسیجی

صد وشد٘ذ ٚ ثسیذ ٍٕٞب٘ی سا ثیٕٝ وٙٙذٜ  ؾشٚست تطىیُ استص ثیست ٔیّیٛ٘ی سا ٌٛش )سٜ(صٔب٘ی وٝ حؿشت أبْ 

د ٔمذس ٔشدٔی، وشد وٝ ایٗ ٟ٘ب ٞب دا٘ستٙذ، ٞیچ وس تػٛس ٕ٘ی ا٘مالة ٘ٛپبی اسالٔی دس ثشاثش خطشات ٚ دضٕٙی

ٞب ٚ استؼذادٞبی  ای ایٙچٙیٗ ثیبثذ. أب ثب ٚلٛع رًٙ تحٕیّی ٚ ضشوت ٌستشدٜ ثسیزیبٖ دس رجٟٝ ٞبی ٘جشد، اسصشٜ ٌستشد

« ثسیذ»٘ظبٔی ٘یست. ٚیژٌی ثسیبس ٟٔٓ  بًغشف یه ٘یشٚی« ثسیذ»یىی پس اص دیٍشی ظٟٛس وشد ٚ ٘طبٖ داد وٝ « ثسیذ»

ای اص ػٙبغش اسصضی سا دس خٛد رٕغ وشدٜ ٚ  ٔزٕٛػٝ« ثسیذ»وٙذ، ایٗ است وٝ   ٕٔتبص ٔی وٝ آٖ سا اص سبیش ٟ٘بدٞبی ٔطبثٝ

تٛا٘ستٝ است ثٝ یه « ثسیذ»ٌٛ٘ٝ است وٝ  ثٝ ضىُ صیجبیی تزسٓ ثخطیذٜ است، ٚ ایٗ« ضخػیت ثسیزی»آٟ٘ب سا دس لبِت 

 وٛتبٜ خٛاٞیٓ داضت؛ ای تجذیُ ضٛد. دس ادأٝ ثٝ ثشخی اص ػٙبغش فشًٞٙ ثسیذ ٚ ثسیزی اضبسٜ« فشًٞٙ»

 تکلیف الهی عمل به

پیشٚی اص ثٝ اٌش چٝ اٞذاف ثسیذ، اٞذاف ثّٙذی است ٚ ثشای تحمك آٟ٘ب رب٘فطب٘ی ٔمذٔٝ ٚ فشؼ ٞش فشد ثسیزی است، 

ػُٕ ثٝ »است. دس لبٔٛس ثسیذ،  تىّیف اِٟی، آ٘چٝ ثشای ثسیذ إٞیت داسد، ػُٕ ثٝ  )سٜ(حؿشت أبْ خٕیٙی  ی ا٘ذیطٝ

ب٘ٙذ سسیذٖ ثٝ ٞذف است؛ صیشا ثسیزی ٞذفی رض ا٘زبْ تىبِیفی وٝ ػٟذٜ داس ضذٜ است، ٘ذاسد. اِجتٝ ثبیذ تٛرٝ ٔ« ٚظیفٝ

ثشد آسٔبٟ٘بی اسالْ ٚ حفظ ٚ اداسٜ ٘ظبْ اسالٔی است ٚ سً٘ ٚ ثٛیی  داضت وٝ ٚظبیف ثسیذ، ٍٕٞی دس چبسچٛة پیص

 اِٟی داسد ٚ پبداش دٞٙذٜ آٖ ٘یض وسی رض خذاٚ٘ذ ٘یست.

ٞبی ٌشٜٚ ٚ یب اضخبظ ٔؼیٙی ٘یست وٝ تٟٙب ٔأٔٛس ا٘زبْ  ٞب ٚ ثش٘بٔٝ دس خذٔت اٞذاف ٔبدی ٚ یب ٔزشی سیبست ثسیذ

اسادٜ خٛاٞذ ثٛد وٝ تٛسط دیٍشاٖ ثٝ خذٔت ٌشفتٝ  ٚظیفٝ ثبضذ؛ چشا وٝ دس ایٗ غٛست تٟٙب یه ٘یشٚی ٘بآٌبٜ ٚ ثی

ای ٟٔٓ است وٝ ٟ٘بیت ٞٛضیبسی، آٌبٞی ٚ آٔبدٌی ثسیذ  ذاصٜضٛد. اٞذاف ثسیذ، اٞذافی اِٟی است. ٚ ایٗ ٔسئّٝ، تب ا٘ ٔی



ٍ٘شی  ثش٘بٔٝ سیضی ٚ تفىش دس وبس ٚ آیٙذٜ وٙذ. ایٗ ٘ىتٝ ٘یض لبثُ دلت است وٝ ا٘زبْ تىّیف، ثٝ ٔؼٙبی ػذْ سا طّت ٔی

 ا٘ذ. تٝٚ... ٘یست؛ صیشا ٘ظٓ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٘یض اص رّٕٝ تىبِیفی است وٝ ثضسٌبٖ دیٗ ثش آٖ تأویذ ثسیبس داض

 توجه به معنويات

تٛا٘ٙذ  فؿبی ثسیذ، فؿبی ٔؼٙٛیت است ٚ ایٗ اص دستبٚسدٞبی دٚساٖ دفبع ٔمذس است. اٌشچٝ ػمَٛ د٘یٛی ٚ ٔبدی ٕ٘ی

ایٗ حمیمت سا دسن وٙٙذ، أّب ضه ٘یست وٝ سالح ٔؼٙٛیبت، ٔؤحشتشیٗ سالح ثسیذ دس ٔمبثّٝ ثب تٟبرٓ دضٕٗ ثٛدٜ است. 

ٞب ربسی  دػبٞب، ٕ٘بصٞبی ػبسفب٘ٝ، خؿٛع ٚ خطٛع دس ثشاثش رات ٔمذس اِٟی ٚ تٛسُّ آٟ٘ب دس رٞٗٞٙٛص ٞٓ یبد ٚ خبطشٜ 

ٕٞچٙبٖ ثٝ ایٗ ػٙػش ٘یبصٔٙذ است ٚ ثبیذ ثشای ٔمبثّٝ ثب تٟبرٕبت رذیذ دضٕٗ ٚ تحمك اٞذافی وٝ داسد، « ثسیذ»است. 

 ثیص اص پیص ثٝ آٖ ٔزّٟض ضٛد.

 شهادت طلبی و ايثار

« ثسیزی»تٛا٘ذ ٕٞسًٙ آٖ ثبضذ؛ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ  ٟ٘بیت سؼبدت است ٚ ٞیچ چیضی ٕ٘ی« ضٟبدت»دس فشًٞٙ ثسیزی، 

آسصٚی ضٟبدت داسد ٚ « ثسیزی»سبصد.  ٕٞٛاسٜ ٟٔیّبی ضٟبدت است ٚ خٛد سا ثشای سسیذٖ ثٝ ایٗ سؼبدت ثضسي، آٔبدٜ ٔی

خبغی الصْ است؛ ثٙبثشایٗ دس خٛد سبصی ٚ تشثیت ٔؼٙٛی ٞبیی  دا٘ذ وٝ ثشای سسیذٖ ثٝ ایٗ ٔمبْ، ضشایط ٚ ٚیژٌی ٔی

 وٙذ. ای فشٌٚزاس ٕ٘ی خٛد ٘یض ِحظٝ

 مخالفت با تحجّرگرايی و مقذس نمايی

ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ است، ٔخبِفت ثب تحزشٌشایی  )سٜ(دس ثیب٘بت أبْ  ثٝ طٛس ٔطخعدیٍش ػٙبغش فشًٞٙ ثسیذ وٝ  اص

ش دس چبسچٛة فشًٞٙ ثسیذ، اص ایٗ رٟت است وٝ ثسیذ ٟ٘بدی ٔمذس ٚ ٔتىی ٚ ٔمذس ٕ٘بیی است. إٞیت ایٗ ػٙػ

تٛا٘ذ ثسیذ سا ثٝ  ٞبی ٘بغٛاة ٚ افشاطی اص ٔمِٛٝ ٔؼٙٛیبت ٚ ٔمذسبت، ٔی ٞب ٚ ٔؼیبسٞبی اِٟی است ٚ ثشداضت ثش اسصش

٘یض دس صٔبٖ  ()سٜخٛسد ٚ حؿشت أبْ  ٔأثی ثىطذ؛ چیضی وٝ ٌبٞی دس ربٔؼٝ ٔب ثٝ چطٓ ٔی سش ٚ تمذّتحزّ سٕت

 .صد وشدٜ ثٛد٘ذ حیبتطبٖ ثبسٞب خطش ٘فٛر ایٗ افشاد ٚ طشص تفىشضبٖ سا ٌٛش

ثشیٓ وٝ ایٗ ٘ٛضتبس تٟٙب ثٝ ثشخی اص ٟٕٔتشیٗ ػٙبغش ایٗ فشًٞٙ  سا ثب تزوش ایٗ ٘ىتٝ ثٝ پبیبٖ ٔی« فشًٞٙ ثسیذ»ثحج اص 

ٙبسبیی ٚ ثشسسی ٕ٘ٛد وٝ تحّیُ ٚ تزضیٝ آٟ٘ب اضبسٜ وشدٜ است ٚ لطؼب ػٙبغش دیٍشی سا ٞٓ دس ایٗ ساثطٝ ٔی تٛاٖ ض

 .خٛاٞذ ضذ دس فشغت ٞبی دیٍش ثٝ ا٘زبْ ...ضبءا اٖ

 بسیج و ضرورت تقويت بنیه علمی
ٞبی سبصٔبٖ ثسیذ است وٝ ٘مص ثٝ  تشیٗ ٔسئِٛیت تشیٗ ٚ ساٞجشدی ٔٛؾٛع تمٛیت ثٙیٝ ػّٕی ثسیزیبٖ، یىی اص اسبسی

 ای دس دستیبثی ثٝ اٞذاف ٔٛسد ٘ظش آٖ است. یستٝ ثسیذ داسد ٚ ػٙػش تؼییٗ وٙٙذٌٜیشی ٞٛیت ضبیستٝ ٚ ثب سضایی دس ضىُ

 ثخطذ. آٚسد ٚ اٚ سا اص ظّٕت رُٟ ٘زبت ٔی ٞست، ثشای ا٘سبٖ فشاٞٓ ٔی ، ضٙبخت رٟبٖ سا ٔطبثك ثب آ٘چٝ وٝ ٚالؼبً«ػّٓ»

« ػّٓ»ی ا٘سبٖ است. ثٝ ػجبست دیٍش، ٞبی سسیذٖ ثٝ ٔطّٛة ٞب لبدس ثٝ اسائٝ ساٜ حُ ثشای ٔطىالت ٚ تشسیٓ ساٜ ،«ػّٓ»

ٞب ٚ تٍٙٙبٞب ثٝ اٚ ثٕٙبیب٘ذ ٚ خط سیش ص٘ذٌی فشدی ٚ رٕؼی ثطش سا ثٝ سٛی  ثست تٛا٘ذ ساٜ خشٚد ا٘سبٖ سا اص ثٗ ٔی

 اٞذافص تؼییٗ ٕ٘بیذ.

 ٞیٓ:وٛتبٜ، ؾشٚست ٔزٟض ضذٖ ثسیذ ثٝ سالح ػّٓ ٚ ا٘ذیطٝ سا اص سٝ صاٚیٝ ٔٛسد ثحج لشاس ٔی د ی ثب ایٗ ٔمذٔٝ

 

 



 

٘یض ٔب٘ٙذ ٞشربٔؼٝ وٛچه ٚ ثضسي دیٍشی، ثشای ادأٝ حیبت سبِٓ ٚ پٛیبی خٛد، ٔحتبد ثٟشٜ ٌشفتٗ اص « ثسیذ» :الف

ٔب٘ذٖ اص ػّٓ ٚ آٌبٞی، دس رٟب٘ی وٝ تٕبْ اسوبٖ ٚ ػٙبغش آٖ ثٝ  خػبیع راتی ٚ ٔٙحػش ثٝ فشد ػّٓ است. ثی ثٟشٜ

 بی سوٛد، فسبد ٚ ٔشي خٛاٞذ ثٛد.ضذٖ ٚ تحَٛ ػّٕی است، ثٝ ٔؼٙ سشػت دس حبَ ٘ٛ

ٞبی ا٘مالة ٚ  ، پیص اص آ٘ىٝ یه ٘یشٚی ٘ظبٔی ثبضذ، یه تفىش است وٝ دفبع ٕٞٝ رب٘جٝ اص اسالْ ٚ آسٔبٖ«ثسیذ» :ب

ٞبی اسالْ ٚ ا٘مالة، یه تفىش  سا سشِٛحٝ وبس خٛد لشاس دادٜ است. ٚلتی یه ٔزٕٛػٝ ٔذافغ اص اسصش )سٜ(حؿشت أبْ 

صٔب٘ی وٝ ٔجبسصٜ ٚ ٔمبثّٝ ثب اسالْ ٚ دس ی ضه اثضاس دفبػی اٚ دس ٌبْ ٘خست، فىش ٚ ا٘ذیطٝ خٛاٞذ ثٛد. ضٛد، ث لّٕذاد ٔی

دس ٔزٟض ضذٖ ثسیذ ثٝ ػّٓ، آٌبٞی ٚ ا٘ذیطٝ،  وطیذٜ ضذٜ است،«رًٙ ٘شْ»ٚ ثٝ اغطالح  ا٘مالة ثٝ ػشغٝ فىش ٚ ٘ظش 

ٟٔٓ سا دس ٘ظش داضت وٝ فىش ٚ ػمیذٜ، اثضاسٞبی  حمیمت ٔسّح ضذٖ ثٝ سالح ٔٙبست ایٗ ػشغٝ است. ثبیذ ایٗ ٔسئّٝ

وٙذ. ساٜ اغالح یب ٔمبثّٝ ثب یه ا٘ذیطٝ  ٞبی ٔبدی پیشٚی ٔی ٔٙذی ٚ سٚضی غیش اص سٚش خبظ خٛد سا داس٘ذ ٚ اص لبٖ٘ٛ

س ٌیشی اص ٕٞیٗ اثضاس است ٚ ثٟشٜ ثشدٖ اص اثضاسٞبی دیٍش، تٟٙب تمٛیت ضجٟٝ ٚ اػالْ ٘بتٛا٘ی د ٘بغٛاة، تٟٙب ثٟشٜ

داضت. ثب ایٗ ٚغف، دس حبِی وٝ ٔجٙبی ٘ظبْ ٚ ا٘مالة اغَٛ ٔتشلی ٚ  ٌٛیی ػّٕی ثٝ آٖ سا دس پی خٛاٞذ پبسخ

ٌیشد،  ٞب، دس لبِت افىبس ٚ ا٘ذیطٝ ٞبی ٘بغٛاة غٛست ٔی ٞب ٚ دضٕٙی ٘بپزیش اسالْ است ٚ حزٓ ٚسیؼی اص تٛطئٝ خذضٝ

ثیص اص ٞش صٔبٖ دیٍش ثٝ سالح ػّٓ ٚ ٔؼشفت ٔزٟض ضٛد ٚ ثب ثسیذ ثٝ ػٙٛاٖ ٔذافغ خط اَّٚ آسٔبٟ٘بی ا٘مالة، ثبیذ 

اطٕیٙبٖ ثٝ حمب٘یت ٚ لذست تفىش اسالْ ٘بة، ثشای پبسخٍٛیی ػّٕی ٚ ٔٙطمی ثٝ ضجٟبت تالش ٕ٘بیذ. اِجتٝ ایٗ سخٗ ثٝ 

ی ٚ ٘ظشی ٞبی ػّٕ وبسٌیشی سٚشٝ تٛاٖ أیذٚاس ثٛد وٝ ث ٞبی لٟشآٔیض دس ٔٛالغ ؾشٚسی ٘یست؛ أب ٔی ٔؼٙبی ٘فی سٚش

ٌستشش فشًٞٙ ٘بةِ ٔٙبسجی ٘یض ثشای رزة افشاد ٚ   دس ثشاثش تفىشات ٘بدسست، ػالٜٚ ثش خٙخی ٕ٘ٛدٖ تٛطئٝ ٞب، ضیٜٛ

 اسالٔی ثبضذ.

وشد سطحی ٚ ٔمطؼی ثٝ ٘یبصٞبی ا٘مالة ٚ  ، اص سٚی«ثسیذ»ٚظیفٝ خطیش دفبع اص اسالْ ٚ ا٘مالة ایزبة ٔی وٙذ وٝ  :ج

٘ذیطی ثیطتشی ثٝ ٔسبیُ ربٔؼٝ ٘ظش افىٙذ. یه رٙجٝ ایٗ ٍ٘شش ػٕیك، ٔزٟضضذٖ ثٝ سالح وطٛس دٚس ثٕب٘ذ ٚ ثب دٚسا

ٞبی اسالٔی است وٝ پیطتش ثٝ آٖ اضبسٜ ضذ. رٙجٝ دیٍش ایٗ  ٔٙطك ٚ استذالَ دس دفبع اص ا٘مالة ٚ تجییٗ ٚ تجّیغ اسصش

ی ػّٕی ٚ فٙیِ حبَ ٚ آیٙذٜ وطٛس ٞب ٚ تخػع ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ، ثشای سفغ ٘یبصٞب ٍ٘شش ٌبْ ٟ٘بدٖ دس ٔسیش وست دا٘ص

است. غفّت اص ایٗ ٔسئّٝ، ثسیذ سا دچبس سٚصٔشٌی وشدٜ ٚ تب حذ یه ٘یشٚی ٘ظبٔی ٚ ا٘تظبٔی ٔٙفؼُ، وٝ تٟٙب لذست 

ٚ  )سٜ(دس ٘ظبْ ٘ظشی اسائٝ ضذٜ اص سٛی حؿشت أبْ « ثسیذ»دٞذ. دس حبِی وٝ  تأٔیٗ ثشخی ٘یبصٞبی ٌزسا سا داسد تٙضَ ٔی

وٙٙذٜ ٘یبصٞبی وطٛس دس ٕٞٝ اثؼبد ثبضذ تب ثتٛا٘ذ ٚظیفٝ دفبػی خٛد سا ثٝ  ٚاٖ سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة، ثبیذ تأٔیٗتأویذٞبی فشا

 ٘حٛ وبُٔ ثٝ ا٘زبْ سسب٘ذٜ، صٔیٙٝ سبص تحمك حىٛٔت ثضسي اسالٔی دس رٟبٖ ضٛد.

 خاتمه

دس ٚالغ یه « ثسیذ»ٌیشد، ایٗ است وٝ  ٚ ثٝ ػٙٛاٖ خبتٕٝ والْ ٔٛسد تأویذ لشاس ٘بٔٝ ٚیژٜ٘چٝ الصْ است دس پبیبٖ ایٗ آ

ٞبی ٔٙحػش ثٝ فشدی وٝ  اش دس ربٔؼٝ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ػٙبغش ٚ ٚیژٌی است وٝ دس غٛست تحمك وبُٔ ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ ا٘ذیطٝ

ٞبی  ٞب ٚ ؾؼف ای دس سفغ وبستی ٞب ٔطشح ثبضذ ٚ ٘مص تؼییٗ وٙٙذٜ ٞب ٚ صیجبیی تٛا٘ذ وبٖ٘ٛ تزٕغ تٕبْ اسصش داسد، ٔی

ٌیشی ٞٛیت ضبیستٝ ٚ ثبیستٝ ثسیذ،  تأٔیٗ ٘یبصٞبی آٖ دس اثؼبد ٌٛ٘بٌٖٛ ایفب وٙذ. ثٙبثشایٗ ٌبْ ٘خست دس ضىُربٔؼٝ ٚ 

ٞبی آٖ، ثب تٛرٝ ثٝ  سسیذٌی ثٝ دسوی غحیح ٚ ربٔغ اص آٖ ٚ تالش رٟت ثٝ فؼّیت سسب٘ذٖ تٕبْ استؼذادٞب ٚ ظشفیت

 ضبءا...  اٖ ضشایط صٔب٘ی ٚ ٘یبصٞبی ربٔؼٝ است.


