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چكیده :
ما ننها،ا یم »

مقاا معظّم ره می « :ما ناید جهگ ما را ننها،یم

پس اق ا قالب ا،المی حمکآ همگا ی ممدا نمای اغییم نهیادی ارقشهای ظااا دشمهان هم ار اق طمی
نم امههای مختلف ،عی در اتتالل در ظاا نم امههای کن رمان داشتها د پس اق كه دشمهان اق ادامه
رانطه

مصالحه نا ره مان ظاا جمه ری ا،المی مأی

شد دا نه جهگ احمیلی دام قد د که ت د

میا ا سآ اضعیف ظاا اا ان دی کامل ه یآ دیهی ملی (ایما ی -ا،المی) را در نم داشته ناشد ال ته در
ای را دشم اق هیچ حمنهای قم گذاشآا اما چه که مسلم ن د رشاداها ایثار ج ا ان ممدا ایمان
قمی نه مدد عقید

ارقشهایی که اق ا قالب نه د،آ رد ن د دا ما عی ن رگ نم ،م را اهداف ها شد

چی ی ج اکامی شكسآ در ح ق ا،تمااژیهای ظامی را نمای ها در نم داشآ ندی امایب دشم
قتم ت رد اق شكسآ در ح ق های ظامی نه قكم را های پهها یام ال ته کنهد امی نمای ان د،اقی ظاا
اقتاد در ای د ر ا،تحاله اق در ن

اهی،اقی معا ی ارقشی جامعه مهمامی هدف دشم قمار گمقآ

جهگ ما ،مد ش یخ ن قمههگی در،آ اق ،ال  8631یعهی پایان جهگ احمیلی ایمان عماق غاق شد
اق تالء ایجاد شد اق مسایل جهگا ا،تفاد القا را نمد
گستمش ر ق اق ن ماه ار هاا گستمش نینهد ناری نه ج د مدن قساد قماگیم در جامعه نه ا حطاط
کنید شدن نمتی اق ج ا ان گستمش ر قاق ن منم ناا الكلیا ایجاد گم های غمنی ما هد :ه یمتالهاا
رپها شیطانپم،آهاا امایل نه مدگمایی  000همه همه نان اق هدقمهد ن دن ای اهاجم اق طمف
دشم داشآ نا ا جه نه چه که گفته شد ایهجا ب

م قشگا

نا ا جه نه ایهكه نا دا ش م قا ی

س تا ت ب ،م کار داشتم در اقداا پژ هی ق ق الذکم اصمیم گمقتم نم امه پینگیمی اق جهگ ما ،مد
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،یب های اجتماعی را نا اق ایش ،طح افكم معه ی در کال

اجما کهم اا دا ش م قان نت ا هد ت دشان

در جل گیمی اق ف ذ قمههگ نیگا ه قمد قانلی ناشهد

مقدمه
ج ا ی د ران پم االطم ق دگی ا،آ؛ قیما ج ا ی نهتمی د ران ق دگی ا سان نهار ق دگا ی دمی ا،آ
ای د ر ا ،مشار اق ش ر ش قا ا ا ایی جسمی ا اقی قعالیّآ
ا سان را میا ان نم ا،ا

عملكمد ا در د ر

ری ا،آ د ر مای ق دگی یهد

ج ا ی پیشنیهی کمد در ر ایآهای امامان معص ا(ع) در

گفتار ن رگان ا دینها ای د ر اق حیاا ا سان نسیار م رد ا جّه ،فارش اأکید قمار گمقته ا،آ اگم
ج ا ان ج ا ان کن ری در مسیم ،اق دگی

نادا ی ن جامعه گاا نمدار دا ا،تعدادهای نالق ت د را

نه قعالیّآ نم،ا هد اق اهاجم دشمهان در امان ناشهدا ن کن ر نه ،مآ پینمقآ نالهدگی ت اهد رقآ
اق های رشد کمالی را در پیش ت اهد گمقآ
دشمهان قمههگ

امدن ا،المی ج ا ان

ج ان کن ر را هدف گمقتها د

نمای ا حماف ان ،ممایه

گذاری کمد ا د اا اگم نت ا هد نا مهحمف کمدن ای قنم ا ا ای جامعها نه ،ا ی نه دیگم اهداف نم،هد ای
حسا،یآ

دغدغه در م رد ایمان ا،المی

چهدی نمانم ا،آ؛ قیما 8

دیك نه نیسآ میلی ن فم اق

جمعیّآ کن را ج ان ج ان هستهد  2ایمان کن ری ا،آ که نا ،یا،آها

اجا قگمیهای ا،تك ار

جها ی جهانت اران مخالف ا،آ نمای نم حذر داشت ج ا ان اق ش یخ ن قمههگی دشم
ج ا ا ی نم مهدا ا ا اا

نمای امنیآ

را نا قكم ا دینه نا غیماا ناید ان را هدایآ کمد نم ای مهظ ر ناید نا ر حیه

ج ان یاقهای عاطفی ر ا ی ا شها شد قنان ارا اطی مها،ب نا ا را جسآ ج کمد
امید که ای اقداا پژ هی نت ا د در را،تای پینگیمی اق گمایش ج ا ان نه ،یب های اجتماعی جهگ
ما غل ه ان نم جهگ ما

جهگ ،مد م رد ق ل اقع ش د
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بیان مسئله
ر حی

ر ا ی ج ا ان قش یژ ای داردا لذا ضم ری ا،آ که ظاا امنیتی کن را نا در اتتیار گذاشت

الگ های ،اق د

متها،ب نا ر حیه ج ا ان

یما گم

ج ا انا ان را اق گمایش نه الگ های در غی

ناقدار د ج ا ان ج ا ان یم های ،اق د هم جامعهای هستهد؛ جامعهای ،الم پ یا ا،آ که قنم ج ان
ج ان نا اق امنیآ در،آ نمت ردار ناشد دشمهان جامعه ا،المیا نا قهم ای
نمای ا حماف سل ج ان

اقعیآا اق ،الها پیش

در هایآ قلج کمدن نهیانهای ابلی جامعه نم امهری ی کمد ا،آ لذا ناید

نم امه،اقان قمههگی کن را نا اماا ا ان ای معضل ن رگ که یهد کن ر را هدف ایم قهم گی ت د قمار
داد ا،آا مقانله کههد گمایش ج ا ان ج ا ان نه قمههگ غمبا میا ا د ع اقب پیش مدهایی ما هد
اأریمگذاری نم نیهشهاا گمشهاا مهشهاا رقتارهای ،یا،یا اقتصادی دیهی نه همما داشته ناشد
ای نار دشم نا ا،تفاد اق ر شهای مااق اری قكمی ا لیغی نم تالف د ر ق ل که ممدان را م رد حمله
قمار داد ن د قلب جامعها یعهی ق ان ج ا ان را هدف گمقآ
جامعهشها،ان معتقد د که پایههای هم جامعها رینه در ارقشها

ظاا عقیدای ن دارد نهانمای نمای

اضعیف هم جامعها کاقی ا،آ اا قمههگ ن را اضعیف کمد نا ای کار اقماد جامعه اق ت د نیگا ه شد

نم

تالف چه که حقیقآ قمههگی ها را انكیل میدهدا رقتار میکههد دشم نمای حمالا قمههگیا یاق نه
،ایل کار مد داشآ نهانمای همان ط ر که القمه حمالا ظامی ان ار

ان ارها
جهگ ما
رادی

،مد ی

،ایلی ا،آ اا گل لههای قهم گی قمههگی دشم اق ماه ار ها گمقته اا ایهتم آا

ا قیع کتابهای ضد قمههگی دگما دینی نه نما داقی ظااهای مخالف اضعیف

رقد در ای را،تانا ا جه نه منكالا متعدد اتالقی
مدار

الا جهگی ا،آا القمه

نا پدید جهگ ما ارماا ن نمر ی ج ا ان

رقتاری دا ش م قان نهتم ن دیدیم که مدیمان
ج ا ان نینتم شها گمد د

3

ها م ادرا

این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
کن رهای غمنی اق جمله ممیكا ا گلیس در بددا د اا نا قم پاشی ظاا ا،المی ایمان نم مهطقه مهم تا ر
میا ه اسلّط یانهد ققط نمای مهاقع ت دشان همکاری را که د ،آ دار د ا جاا ندههد لی مسلّماً جمه ری
ا،المی ایمان ا نا داشت الطاف الهی ره می ه شمهد مقتدر د لتی مهسجم تدمآ گذار نه عال
ج ا ا ی مستعدّ االشگم که نمای ای

ظاا ا،المی ملّآ ا،الا می ک شهد هیچ گ دی خ اهد دید

پیشینه ظهور جنگ نرم
ظمیّه پمداقان

ا دینمهدان غمنی نه یژ باحب ظمان عل ا اجتماعی

امنیتی نا طمد دی

م ق های ،ما یا ک شید د ا سان را جایگ ی تداا علم دا ش را نه جای دی
حتی دی را قایید ام

نا ری

مذهب معمقی کههد؛

جهل ننمی اقی ن جامعه معمقی م د د د ران مكااب ،ما ی را پایان یاقته

قلمداد کمد د غمی ان نمای گستمش حاکمیآ اقتصادیشان نم دیگم کن رها نه د،آ ردن مهانع مهاقع
نینتم ک شید د نا احمیف مسخ قمههگِ دیگمانا ان را اق ت د نیگا ه نیهدف کههد قمههگ غمنی را
در میا نان حاکم گمدا هد نمای ر،یدن نه ای هدفا نا نه کارگیمی کلیه ان ارها ر شهای شكار پههان
نا ایجاد ام

حنآا قمیهه گستمش قمههگ غمب در ،طح جهان را قماهم رد د

قمههگ غمب نه رغم د،تآ ردهای شگمف حیماا گی قهی اكه ل ژیاشا ت ا سته ا،آ انسما یهای
قكمی  -ر ا ی ننم را پا،خ گ ید ا سان ،مگنته گمان معابما نیش اق هم قمان دیگما اق انتذال قمههگی
،ق ط م ا ی اتالقیا ت دکامگیهاا قدرا پم،تیها ،تمگمیهای همه عا ش ر ج مینمدا نه گ های که
باحب ظمان قاد غمنی ی قم پاشی امدن غمب را پیش نیهی کمد

در پی ام،یم یهد ای متفا ا نا

ضع م ج د میناشهد ان معتقد د قم پاشی اتالقی غمب در تیجه ام یج مكتبهای مهحمف قكمی
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ا ما یسم :ا سانمداریا لی مالیسم :قادی نی حد

در پی ن هیلیسم( )1ن د که پس اق هضآ

ممق

ر سا س در را،تای مذهب،تی یا پایه گذاری شد د ندی ،ان ننم امم ق نا ابالآ دادن نه ق
اقتصادا در چهگال ق دگی ماشیهی گمقتار مد

،یطم ق

ری

ریا ت د ا را ی ماشی کاهش داد ا،آ

نه گ های که ق دگیاش ند ن معها قضیلآ هدف میناشدا اق ای ر ا نه پ چی ر ی رد ا،آ
،لطهگمان در ،ما،م یم قمن اتیم نا همه ا ا نان ک شید د جهان نیهی ا ما یسم را در همه جهان نه
یژ در کن رهای ا،المی ا ،عه دههد

اق ای را ،م،پمدگی مطل

انستگی همه جا ه ،یا،یا

قمههگی اقتصادی غارا قمههگ مهانع ای کن رها را نه د،آ ر د در ای را،تاا ها نا نه کارگیمی
ا ان ق

ری ق قِ مدرن در بهعآ ارا اطاا پیشام نا قم،تادن میسی مهای مسیحی نه عه ان ،پاهیان

بلح نما گیخت عهابم ت د ناتته ت د ن کن رهاا در اجمای ا اع نم امهها ر شهاینان م ق ناشهد
ان ندی گ ه ک شید د اا ،ما جاا نا نه کارگیمی اماا شی ها ان ارهای یمان کههد ا قمههگ الهی کن ر
را که مح ر همه حمکآهایش نا نینتم ا حیدی ا،آا ما هد ،د مستحكمی عمل میکهدا اق میان نمدار د
چه امم ق ،لطهگمان را نیش اق هم چی دیگمی نه حنآ ا داتته ا،آا قدرا ا،الا حض ر قعال ن در
عمبههای گ اگ ن ،یا،یا اقتصادیا قمه ی ا،آ اق ای ر ا ط یعی ا،آ که ا،تك ار جها یا جهان
ا،الا را که هم ار در نمانم اجا قهای قمههگ غمب ایستاد ا،آا نه ط ر جدی ماج هجمههای شدید
قمههگی ت د قمار دهد

نا ام یج قمههگ م تذل ت یش اق را اشاعه افكم مادی

قمی هد د یای بهعتیا در قمههگ ابیل ا،المی رتهه کمد ا ارقشها
ا دك ا دك رینه اعتقاداا امآ ا،المی را نخنكا د

نان دادن مظاهم

نا رهای دیهی را ،سآ ماید

،پس د،تا رد امدن غمبا یعهی ق

ری جدید

(ال ته ،ماب ر گ لعاب ن را) نه ی نان دهد ،ما جاا ا را در مهجالب قساد  -که قایید قمههگ
جدید غمب ا،آ  -غمق ،اقد!
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
ا گی
ت دی

ای اهاجم خسآ ایجاد قضای ت د ناتتگی ر ح نیافا ای در جامعها س آ نه ارقشهای ابیل
یما ی ه یآ مذه ی ملی ن جامعه میناشد ،پس ایجاد جامعهای ااق که ا دینهها نا رهای

جهان غمب را نپذیمد عقاید

ارقشهای دیهی قكمی ت د را د ر نمی د در ای ب را نا ان د شدن

قمههگ طی یك شك را قمیهه نمای رشد ،یطم ،یا،ی اقتصادی گستمش ،لطه همه جا ه ا،تك ار
جها ی هم ار ت اهد شد چه امم ق ،لطهگمان نا نهم گیمی اق ق

ری ارا اطاا نم امههای ماه ار ای

نا شعار احق دهكد احد جها ی همسان ،اقی قمههگیا نمای جها ی کمدن قمههگ ت د ا لیغ میکههدا
همه همه در را،تای همی اهداف شیطا ی ا،آ
در د ران معابم

نه یژ در یم قمن اتیم نا جمیان ،اقمان یاقته علیه قمههگ ا،المی

کن رمان ر نه ر هستیم که مماحل ن نه شمح ذیل ا،آ:
 8شكست جامعه ،هتی ایما ی فی ارقشهای حاکم نم ن؛
 2قطع رانطه نی

سل جدید ایمان ااریخ قمههگ پم نار ای کن ر؛

 6ام یج قساد قحنا
 4ام یج د یاگمایی ق دگی مصمقی
ان اق ا دینیدن؛

، 5مگما م دن ممدا نه مسائل نیارقش ناقداشت
 3ایجاد افمقه میان اقنار گم های گ اگ ن ممدا؛
 7ایجاد ندنیهی نه معارف ا،المی؛
 1کمك نه ر اج نی ،ادی؛
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ا سا ی در

این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
 9ا لیغ جدایی دی اق ،یا،آ؛
 80عدا احتیاج ممدا نه اقلید اق مماجع اقلید

توصیف وضع موجود
ایهجا ب

م قشگا

شهم،تان

تدمآ هستم پژ هش م رد ظم در کال

هستم

مدا ،ال ا،آ که در م قش پم رش منغ ل

ری

فم اق دا ش م قان ا جاا گمقته ا،آ

گمد ری اطالعاا اغلب اق طمی چهار ر ش میسم می ش د ای چهار ر ش ع اراهد اق :مصاح ها مناهد ا
یژگی هایی دار د که القا ا،آ اقداا

پم،ش امه ا،هاد ارقاا هم یك اق ای چهار ر ش کارنمد ها

پژ هان پیش اق غاق اقداا نه پژ هش نا ای ر ش ها شهایی کاقی را کسب کههد ای که چه ر شی یا
قه ی در اقداا پژ هی کارنمد دارد نستگی نه م ض ع هدف ن پژ هش دارد همه اطالعاای که جمع ری
می ش د ش اهد القا نمای ار اا یا رد چی ی یستهد نه نیان دیگم داد ها (اطالعاا) متمادف نا ش اهد
یستهد ش اهد داد هایی هستهد که ندان ،یله می ا ا یم درنار ی اغییماا چی ی یا رتدادی دا ری
کهیم پس نمای ار اا یا رد چی ی ناید ش اهد قانل ق ل داشته ناشیم

هدف از جنگ نرم و سرد
جهگ ما د هدف در ضد هم میا ا د داشته ناشدا یعهی قما ی جهگ ما نه علیه یك ملتی نه تاطم ای
ا،آ که ها قمههگ متعالی دار د

اق ظم قمههگی

علمی

اجتماعی در ا حطاط نه ،م مینم د در

چهیهی شمایطی اگم یك قمههگی علیه چهی قمههگیا قیاا کهدا چهیهی اهاجمی ت ب ا،آ؛ نه عه ان مثال
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
اگم قمههگی مد قمههگ مصمف گمایا ه یك ملآ را که نه ا لید ارقش چهدا ی میدههد را اغییم داد
قمههگ ها را نه قمههگ ا لیدی ا دیل کمدا چهی جهگ ما ه اهها ند یسآ نلكه اجب ی می ناشد
اما در مقانلا جهگ ما یك هدقی ی دارد
در غی

ن ایهكه نا رهای بحیح را اق ممدا نگیم د در مقانل نا رهای

ارقشهای غلط را نه ها القی دههدا که چهی اهاجمی ند میناشد ناید در مقانلش ایستادا

امم ق یكی اق اهداف جهگ ما ،مدا اامی مهاقع اقتصادی کن ر حمله کههد میناشد ن یژ در ملتهایی
که مادیگما ن د

چی ی غیم اق مادیاا را ق ل دار دا ای د،ته اق اقمادا اق قمههگ نه عه ان ان اری نمای

ر،یدن نه هدقهای اقتصادی ت د نهم مینم دا چما که نمای چهی اقمادی ارضای شه اا مال ا د قی
رم اا ققط مطمح ن د

چهی دیگمی مطمح یسآ چ ن نه ای

تیجه ر،ید ا د که نا ا،لحه قمههگ نه

دلخ ا ت د میر،هد نم ای ا،ا ا اق جهگ ما ا،تفاد میکههد یعهی نمای چهی اقمادی مطمح یسآ که
کن ر م رد حمله ش د یا دارای قمههگ بحیح ا،آ یا غلط ابال در قكم ابالح ن قمههگ میناشهد
نلكه نه عه ان ،یلهای ا،تفاد میکههد اا جائیكه اگم دید د ای ان ار قدیمی شد ا ما رها کمد

د،آ نه

دامان ان ارهای دیگمی میش د

اولین و آخرین قدم جنگ نرم
نما،ا

اعمیف قمههگ که گفتیم که همان مایههای قكمی یك ملتهای میناشدا ا لی قدا در جهگ ما

اغییم ا،ا

پنت ا ه قكمی ارقش یك ملآ میناشد چ ن هم ملتی نم ا،ا

ع قكم ا دینهاشا اقداا

نه کاری میکهد چ ن اگم در ملتی ر حیه بمقه ج ئی هسآا الگ در ملتی ر حیه ا لیدی ا،آا اگم در
ملتی غیماا اعص اا بحیحا ج ا ممدیا احتماا نه ن رگانا حق ق دیگمان مطمح ا،آ نه ای دلیل ا،آ که
پنت ا ه قكمی ها ا،آ نم ای ا،ا

نمای ایهكه نمای چهی ملتی اسلط یانهد ناید ای نا رها مایههای

قكمی عملی ها را نگیم د نه جای ر حیه بمقه ج ئیا ر یحه چنم هم چنمی مد را ندههدا نه جای
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
غیما اعصب در ملتی ر حیه نی نهد ناری قحنا را ا ری کههد چهی ا لیغ کههد که ایهها مظاهم
قمههگی ا،آ هم کس ت دش را مطان ای کارها كهد یا نم علیه ها قدا نمدارد اقمادی متجم نی عقل
میناشهد

که اگم دشم نه چهی کاری پیم ق شدا غاقگم ندنختی ای ملآ ت اهد گمدید

نمونه جنگ نرم
پس مهمتمی کار دشم در جهگ ما گمقت ر حیّه ت د نا ری ایمان اق یك ملتی میناشدا در ای قمیهه
ند یسآ ،خ یكی اق معا ان ،ان ،یا را اق ظم نگذارا یم اینان میگ ید :نعد اق مداها احقیقی نه ای
تیجه ر،یدیم که قدرا ره م مذه ی ایمان ا،تفاد اق قمههگ شهادا در ا قالب ایمان ااریم گذار ن د ا ما
هم چهی نه ای

تیجه ر،یدیم که شیعیان نینتم اق دیگم مذاهب ا،المی قعال پ یا هستهد

مهظ ر چهل میلی ن ن دجه نمای ن اتتصاص دادیم
میناشهد اضعیف کمد

نه همی

اا ،ال  8619ممجعیآ را که ،د ابلی اهداف ما

ان را ند،آ ت د شیعیان دیگم مذاهب ان د کهیم در هایآ ایم تالص را نم

ای قمههگ مذهب ن یم

دشمنان در جنگ نرم
اق جا که نممی یدا دشمهان در جهگ ما ققط یك گم تاص در یك کن ر تاص یستهد می ا ان گفآ:
گم های مختلف اق کن رهای مختلف نه ریا،آ کن ر ممیكا دشمهان در جهگ ما ا د اق جمله ی گم
های دشم در جهگ ما می ا ان نه ا گلیسا رژیم بهی یستی

اشار کمد

ایاالا متّحد ی ممیكا هما ط ر که گفته شد ریا،آ گم مهاجم را نم عهد دارد

قش ا ل ای ناقی

ا،آ نا ه یهه کمدن پ لهای ههگفآ دربدد ا،آ اا نا جهگ ما ک داای قمههگی جمه ری ا،المی ایمان
را ضعیف کهد

یا اق نی ن مد حتّی اق چنم متّحدا ش نیا داقد نه غیم اق ه یهه کمدن پ لهای قیاد ت د

نا اأ،یس ش كه های ماه ار ای

ایهتم تی مثل بدای ممیكا (، )VOAعی کمد در ایجاد ک داای
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
قمههگی جدید(غمب گمایا ه) قش ا ّل ن دن ت د را ار اا کهد ای ش كه نا ا جاا مصاح ه های مختلف نا
شخصیآ ها اقماد نی دی

ضد ا قالب دربدد القای اعمیفاا جدیدی اق دی

قمههگ ظاا ،یا،ی نه

ممدا داتل یا حتّی تارج ایمان ا،آ ههگاا رتداد یك حادره مثل قتهه ،ال  ( 11که ناق هم ای قتهه نه
د،آ ت دشان ا جاا گمقآ) ممدا را نه ش رش در تیانان ها دع ا می کهد یا در ایامی چ ن نیسآ د ا
نهم ما یا هم دی ما یا ر ق قد

ممدا را نه نست در تا ه ها دع ا می کهد لی نه ق ل ره م

ا قالب " ما مدد الهی داریما کمك غی ی داریم"
پس نه یاد جمله ااریخی اماا تمیهی (ر ) می اقتیم که قمم د:
" ممیكا هیچ غلطی می ا ا د نكهد "!
قش رژیم اشغال گم قد

ی ما هد ممیكا معل ا ا،آ یه دیان که هیچ دیهی را نه غیم اق یئی ت دشان

ق ل دار د ا می ت اههد نمای ت د نه ق ل ت دشان یم جمع ری کههد

پیم ان مذاهب دیگم مثل

مسیحیّآ ا،الا را نا القای قمههگ های جدید ت د ،اتته نه طمف ت د  ،ق ندههد ت د را نم ان
چیم ،اق د ا گلیس ها هم در ای جمیا اا جهگ ما ،هم نس ایی دار د
چما ایمان م رد هجمه ی دشمهان در جهگ ما قمار گمقته ا،آ؟
مارای ایهدیك (یه دی) طماح ا،تمااژی « ،یا،آ مهار د جا ه» می گ ید:
" ههگامی که یاا ایمان ی امكا اا م ج د را م رد ارقیانی قمار می دهیم ا امکیب تطم اکی را علیه غمب
مناهد می کهیم ایمان ه اهها اق ظم ایاالا متحد ی ممیكا

جامعه ی نی الملل در ردیف ا ل

کن رهای احمیك کههد ا،آا نلكه اهها کن ر حامی ام ریسم  ،ء قصدها در ،ما،م کم ی قمی نه
شمار می ید ایمان نا حمایآ اق حما

ح ب ا نه نهتمی
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جه ممك می ک شد که االش های ما را

این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
نمای ا،تقمار بلح نی ا،مائیل قلسطی

کن رهای عمنی تهثی ،اقد ای کن ر اق را نمقماری ارا اط نا

 ،دان در ،ما،م ب های گل ل د د یای عمب ماهی می گیمد شاید مهم امی مسئله ی گمان کههد ن
ناشد که ایمان می ک شد ا ،الح کنتار جمعی اق جمله ،الح اامی نساقد
اق ای ،خهان نم می ید که طماح یك ا،تمااژی ممیكاا چقدر اق ایمان ام
حما

هما

دارد چما که حمایآ اق

ح ب ا را حمایآ اق ام ریسم می امد یا ای که االش نمای ند،آ ردن ا مژی بلح می هسته

ای را االش نه د،تیانی نه ،الح کنتار جمعی اق جمله نمب اامی اص ر می کهد می ا ان نه ی ح داد
که نم علیه ایمان االش کهد چ ن ت د ا

ما ق قا ش در تطم ا د شاید ت ا هد دیگم  ،د ج یی کههد

اق طمقی شكسآ ممیكا نعد اق ا قالب ا،المی در ایمانا ،یا،آ مداران کاخ ،فید را در م ضع تصما ه علیه
ایمان قمار داد نه ااّخاذ ،یا،آ های نی المللی در ،طح مهطقه اداشآ

جنگ نرم و سرد در دیدگاه رهبری
" امم ق ا طئه دشم ا ا طئه ی پیچید ای ا،آ
ما ناید ج ا ب ای ا طئه را نم شهی ننها،یما ظیفه ی ما ای ا،آ
امم ق جهگ ظامی نا ما تیلی محتمل یسآ می گ یم نكلی مهتفی ا،آ اما تیلی محتمل یسآ -لك
جهگی که ج د دارد اق جهگ ظامی تطمش نینتم اشد کمتم یسآ اگم احتیاط نینتمی خ اهد ا کمتم
می ت اهد در جهگ ظامی دشم نه ،ماغ ،هگمهای ممقی ما می یدا مماک ما را ،عی می کهد مههدا
کهد اا نت ا د در ممق ف ذ کهد؛ در جهگ ر ا ی

چه که امم ق نه ا جهگ ما گفته می ش د در د یا ؛

دشم نه ،ماغ ،هگمهای معه ی می ید که ها را مههدا کهدا نه ،ماغ ایمان ها ا معمقآ ها ا ع ا ها ا
پایه ها ارکان ا،ا،ی یك ظاا یك کن ر ؛ دشم نه ،ماغ ای ها می ید که ای ها را مههدا کهد
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
قمبآ های یك ظاا را نه اهدید ا دیل کهدا ای کارهایی ا،آ که دار د می کههد در ای کار اجمنه هم
دار دااالش هم قیاد دار د می کههد ان ار قما ا ی هم در اتتیارشان ا،آ ناید انعاد دشم
ندا یم اا نت ا یم نم ا قای

انعاد دشمهی را

ییم ال ته ما مدد الهی داریما کمك غی ی داریم ند ن شك؛ ای را ا سان دارد

مناهد می کهد لك مادامی که ه شیارا ه

گاها ه در میدان اشیما ادنیم القا را نه کار هدیما کمك

الهی ر ،ماغ ما می ید
نقش دانش آموزان در خنثی سازی جنگ نرم و سرد غرب بویژه جنگ نرم:
دا ش م قان قارغ التحصیالن ،مپادا در ایمان قش نه  ،ایی دا د اق ق ل ی داشتهد چما که اق ای
اقماد نه عه ان خ ه یا ای ه ش یاد می ش د

ای

ی اممی مسلّم ا،آ که یك قمد ای ه ش یا خ ه می

ا ا د در اقكار جامعه اهداف ن اأریم گذار مث آ یا مهفی ناشد اأریم گذار مث آ ای ا،آ که ی ند ن
ای که احآ اأریم ع امل داتلی یا تارجی ناشدا نا اقكار مث آ ت د در جهآ نه د ا ضاع مملكآ اق لحاظ
های مختلف مثل ،یا،ی – اجتماعی – اقتصادی -قمههگی

گاا نمدارد

اأریم گذار مهفی ن ا،آ که ی احآ اأریم ع امل یا اح اب داتلی

تایج ت نی ی نگیمد لی

تارجی ناشد

اق اقكار مهفی

مخمب ت یش در جهآ  ،ء ا،تفاد اق قمبآ نه فع ت یش یا ن ح ب گم قدا نمدارد

در ایهجا

،ؤالی پیش می ید که چما اهدف اقكار یك خ ه نم یك جامعه مؤرّمام ا،آ؟ پا،خ نه ای ،ؤال را می
ا ان نه ای ب را داد که اقماد خ ه ی یك کن را نه دیگمان ار اا کمد ا د که ه ش ا ا ایی قكمی
ا،تداللی قیادی س آ نه اقماد عادی دار د پس می ا ان گفآ اکثم اهداف اقكار مث آ ها می ا ا د در
جهآ اهداف اقكار مث آ مملكآ مفید ناشد

نه ن کن ر در جهآ ر،یدن نه اهداقش کمك کهد

ممدا ی نا ق ل ای امم نه ن ها اعتماد می کههد اق اقكار اهداف ن ها پیم ی کامل القا را نه عمل
می ر د اما نحث م رد ظم ما چگ گی تهثی ،اقی جهگ ما ا،آ اق ن جایی که گفته شدا جهگ ما
جهگ ند ن ت می ی (یاهمان جهگ قمههگ ها قلم ها) ا،آ که یك قمههگ می ت اهد نه ق ر نم دیگمی
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
غالب ش د اقكار ن را نه  ،ی ت د نمای ا،تفاد

مهفعآ ت د  ،ق دهد دشمهان در جهگ ما اق را

های مختلفی نمای جهگ ما ا،تفاد می کههد اق جمله ی ن ها قضای ،ای می(مجاقی) یا همان ایهتم آ
ا،آ اآلن ایهتم آ در اتتیار همه ی ممدا ا،آ پس همه می ا ا هد در ن قضای مجاقی گنآ گذار
کههد
دشم در جهگ ما قآ را غهیمآ می شممد نا ایجاد ،ایآ ها

ب های مخمب قمههگا اقكار کارنمان

قضای ،ای می نه طمی د ،آ داشآ ت د نه چالش می کند

ابطالحاً  ،هان کاری می کهد نا نه

چالش کنیدن  ،هان کاری اقكار قمدا اقكار اقماد دیگمی ی نه ا ع ا لیغاا قمد ا ل نه چالش کنید
می ش د همه ی اقماد ت ا،ته ی مطمح شد در قضای ،ای می را نه ح ی ق ل می کههد یا ن را ا جاا
می دههد یا ا جاا ن را نم ظاا حاکم ت ا،تارا د اگم حك مآ یا ظاا حاکم قآ ا ا ایی مقانله نا ای
قمههگ یا ت ا،ته ی جدید را داشته ناشد اقماد ت ا،تار اجمای ن را ا جیه کهد تب مهفعآ کاقی را
ت اهد نمد تطم را دقع می کهد
ای تهثی ،اقی ج نا ر د اقماد خ ه متخصص نه عمبه ی جهگ مقدّر خ اهد شد تب اقماد ای ه ش
ی نا نهم گیمی اق ا ا ایی های ت د تهثی ،اقی ای جهگ را ا جاا می دهد اما در قیم اجماالً نه نمتی اق
کارهایی که خ گان در جهآ تهثی ،اقی جهگ ما می ا ا هد ا جاا دههد را نیان می کهیم:
یادگیری و آموزش فیلتر كردن سیاست های غیر مجاز و ضد دینی و انقالبی
یادگیمی

م قش ایجاد ،ایآ – ب – نالگ

نا م ض عاای که در تهثی ،اقی جهگ ما یا ابطالحاً "

ناق کمدن چنم گ ش ممدا " کمك می کهد
نه رشته ی احمیم در ردن مقاالاا کتب

در م رد ح ی تهثی ،اقی جهگ ما ،مد ا تنار ن ها

نی ممدا در جهآ تهثی ،اقی نمگ اری ،میهار ا گمدهم یی یا اجمعاا دا ش م قی – دا نج یی نمای
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
شهایی ای طیف نسیار ارمگذار نسیار ،یب پذیم جامعه نه جهگ ماا ،یا،آ تهثی ،اقی جهگ ما
که در ای اجال

ها می ا ان اق مسئ الن ،یا،ی یا اداری مهطقه ی نمای ایماد ،خهما ی دع ا ش د

،اتآ ا اع قیلم ها یا مستهدهای ک اا

پخش ها در قالب " مستهد م ارق نا جهگ ما" در ،ی دی

قم شی ها کتانخا ه ها یا حتی نه پخش

ردن ها در ،یمای جمه ری ا،المی ایمان

ماد ،اقی

اقكار نمای جهگ ما ،مد مقانله نا ن ایجاد گمدهم یی هایی مختلف در پایگا های مقا مآ نسیج نمای
عم ا ممدا اق جمله ج ا ان نسیجی طمح ،ؤاالای اق ق یل" چگ ه می ا ا یم در جهگ ما مقا مآ کهیم؟ "
در میان ج ا ان نه چالش کنیدن اقكار ها اق طمف خ گان
شت

مقاالا مختلف

چاپ ها در ر ق امه های کثیماال تنارا مجالا

ا ،ط خ گان

دا ش

م تتگان ،مپادایجاد یك مجلّه ی ماها ه یا هفته امه اق طمف دا ش م تتگان ،مپاد ایجاد م ض عاا
 ،االا در قالب " جهگ ما" ا ،ط دا ش م تتگان ،مپاد « كته قانل ا جه ای ا،آ که ممک ،مپاد
ار میه اقداا نه ا تنار ماههامه کمد ا،آ ای

م ه ای اق مماک ،مپاد ا،آ»

راه حل های پیشنهادی:
األیف کتاب های مفید م رد احتیاج ج ا ان نا ظم نه مسائل ر ق  ،ك ی  ,می ا ا د مفید ،اق د
ناشد ,همان گ ه که ممح ا شهید مطهمی در ج هه قمههگی نمای دقاع اق قمههگ ابیل ا،المی ناه
چاهای کاری د،آ قد د
امم نه معم ف

د مایا را ماقانله نا جهگ ما ،مد  ,ظارا عم می ا،آ ,که دی

ن را

هی اق ماهاكام اامید ا،آ انكیل جلساا مذهب در مساجد ,پایگا های مقا مآ اكایا

شها کمدن ج ا ان نا قم ن  ,معارف ا،االمای  ,اااریاخ ا ا ایا امامان می ا ا د عامل مهمی در مقانل نا
جهگ ما ،مد نه حساب ید اق دیاگام را هاای ماقانله نا جهگ ما ،مد ا،تفاد اق ههم مخص با قیلم
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
ائاام ا،آ اق ن جا که ماق قش نسیار مهمی در د ری ا سان اق قساد ا اهی دارد ,می ا ا د یكی اق را
های ماقااناله نا جهگ ما ،مد نه حساب ید اق دیگم راهكار ها می ا ان نه م ارد قیم اشار م د:
اهیه ارائهی پم،ش امه نه دا ش م قان
من را نا اقماد متخصص در ای قمیهه
نمر،ی را کارها ارائه شد

ا تخاب نهتمی را

مطالعه کتبا مجالاا پایان امههای مما ط نا م ض ع ،مکنی نه ،ایآهای مختلف
مناهد رقتار دا ش م قان
نمگ اری جلساا هما دینی در کال

انتخاب راه جدید به طور موقت:
ندیهی ا،آ که شك قایی یك ر یكمد جدید ا مستل ا ا دکی اممی

نمدناری ا،آ اما اق جایی که

راه مدهای م قشی ارم نخش نمیاقته های علمی اجمنه های عملی مكتب رقتارگمایی شهاتتی متكی
هستهدا می ا ان اق ن نه عه ان ر یكمدی مها،ب اطمیهان نخش در م قش مفاهیم ا،تفاد کمد چه
نساا نسیاری اق ما در مدر،ه همینه نه د ال راهی

نمای اغییم ر ش های ت د هستیم اما یا هیچ قآ

،عی کمد ایم ای اغییم را در ت دمان ایجاد کهیم

ن را در جهآ نه د ضعیآ مدر،ه ا،تفاد کهیم؟

نعد اق ایهكه دالیل نه ج د ر د را اج یه احلیل کمداا ،عی کمدا اا اعدادی اق را حل های م رد ظما
را در محیط کال

اجما کهم ،عی کمدا را حل های ت د را نینتم ح ل محیط کال

های دیهی مذه ی قمار دهم اا تایج نهتمی را نه د،آ رد
ناید اق مدیم م قشگا

اكیه نم م ق

کمتم نه تطا نم ا ال ته در ا تخاب را حل

دیگم همكاران ی کمك می گمقتم اا م را در اجمای بحیح را حلها یاری دههد
15

این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
مدیم م قشگا در م رد ان یقها اه یهاا نه م قع نه جا همچهی کمك نه نمگ اری جلساا مكمر نا
الدی دا ش م قان در م رد رقع مسائلی که ممن ط نه محیط تا ادگی نچه ها ن د نه م ق ل مساعدا
همكاری داد د حاال م می ا ا ستم نا ب م ح بله نینتم نه ا تخاب را حل نمای نقیه منكالا نپمداقا
را حل های پینههادی ت د را نا دیگم همكاران در مدر،ه ،مگم های در

در گم

های م قشی

مهطقه در میان گذاشتم در م رد ن نا اینان ظمت اهی کمدا ت ش ختا ه همگی ظم مساعد ت د را
اعالا کمد د

اجرای راه حل ها:
ارائه دیدگاهی مث آ اق قمههگ ا،المی متارم اق ظماا مماجع اقلید ا تابه حضما اماا(ر ) شهید اال
مقاا یآ اهلل مطهمی ای قعالیآ در قالب مسانقاا کتانخ ا ی ا مطالعه احقی نا عه ان پ شش نمام در
کال

ارائه گمدید اا نت ا د گاهی

درجلساا پم،ش پا،خ که در کال

دا سته های دا ش م قان را احآ ااریم قمار داد

اراقا دهد

نمگ ار می گمدید ا قلسفه دی ا دالیل ،یب های قمههگی ا قلسفه

پ شش چگ گی پ شش ا ضیح داد می شد ش هاا دا ش م قان م رد ا جه ابالح قمار می گمقآ
نه ،ئ االا ان در محیطی عاطفی بمیمی پا،خ داد می شد در م رد دا ش م قان که اق قمههگ نیگا ه
ا عیآ می م د د ند ن هم گ ه نمت رد مهفی ق هد اذکم داد می شد اق ان نعه ان یا ران ای طمح
درت ا،آ مساعدا میگمدید در نمت ردهای قمدی ی ا در محیطی ام

بمیمی نه چمائی رقتار ااریماا

امها،ب پ شش اقص ت د ا اقف می شد د نمای گستمش ای قمههگ نه مدد ما می مد د ال ته ای
اذکماا ا جیهاا نا نم امه ری ی ق لی پس اق ایجاد بمیمیآ اعامالا عاطفی ب را می گمقآ
جان ااس ن ( )8920می گ ید«:یك د جی

قاد ،الم

شمایط تابی که م رد ظم م ا،آا نه م

ندهید اا ها را ن رگ کهم م اضمی می دهم که هم کداا را نه ط ر اافاقی ا تخاب نمای اخصص تابی
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
ما هد پ شكیا کالآا ههممهدیا ناقاریانی
امایلا ا ا ایی ا شغل دلخ ا

حتی دقدی

گداییا امنیآ کهم نا بمف ظم اق ا،تعدادا

مادگی قمدی ن قمد» ای جمالا نه ر شهی نان میدهد که ن ها ا سان

را قانل ا دیل نه هم ن چه م قش گمان نخ اههدا می دا هد ای ت ا،ته ا ند ن هم گ ه نستگی نه ت ا،ته
قمدا اق را مدیمیآ محمك پا،خ ها نمای قمد قانل حص ل ا،آ ا سان چ ن جع ه ،یاهی ا،آ که معلم
ناید جمیان م قش را نمای ا طماحی اجما کهد پس ممنی ناید نه م احث کاری که می ت اهد ا جاا دهد
اسلط کامل داشته ناشد
-8الگ قمار دادن رقتار های ت دا دا ش م قان ت ب در کال

:

در پم رش شك قایی ا،تعدادهای ا سان هاا ع امل متعددی دتالآ دار دا ما هد الدی ا ممنیان معلمان
م ه که در اع یم امنیآ دیهی ما در قم ن کمیم

ا نم امه های م قشی امنیتی ر ش ها الگ هاا الگ
اق ن نه اا ا،

یاد شد ا،آ ااریم نس ایی در ،اتتار شكل گیمی شخصیآ اقماد رشد شك قایی

ا ا ایی های نالق

م ه منخصی یاق

ها دارد همان گ ه که ههممهد نمای طمح تل ارم ههمی نه الگ

دارد ا سان ی نمای شكل دادن نه شخصیآ ت یشا نه الگ احتیاج دارد اا ،اتتمان اتالقیا قكمی
شخصیتی ت یش را مطان
نینتم

الگ همگا ی ا،آا لی نی دا ش م قان ای

ن نساقد ال ته یاق نه ا،

مهم ام ا،آا چ ن ها نینتم اق دیگمان نه الگ ها می ا دینهد

یاق

نه کمال

امقی نینتم عالقه

مهد د اعانیم قم ی ی اصمیح نم ای دارد که ا سان نمای کمال ت یش ناید ،ماغ«ا،

م ه های نمام»

نم د در ای د ر گمایش غالب دا ش م قان نه بمیمیآا شجاعآا قی اییا ایمانا  ،اد دا شا ههم
ا،تقالل قمدی ا،آ لذا در هم کس ای بفاا را نه ب را نارق منخص ام ن یههد نه ا عالقه مهدی نان
می دههد ای

كته را ی ناید یاد ر شد که الگ

اید شخصیتی تیالی ا همی ناشد که ت ان نه ا

ر،یدا نلكه الگ های مها،ب نسان قله های نلهد رقیع هستهد که ر ح را نمای بع د ا ج گیمی قما می
ت ا هد

یم های شكار

پههان دا ش م قان را نمای د،آ یانی نه ن متممک می کههد م
17

ی ا لی

این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
قدا در اجمای طمح را ایجاد بمیمآ

دیكی نا دا ش م قا م الگ قمار دادن رقتارهای ت دا نمای اینان

قمار دادا م ،عی کمدا اا در رقتارهای ت داا ب ریا ،عه بدرا غم ت اری در امنیآ اینانا ممی در
،خ ا پای هدی نه گفتار ت یشا حس تل

رعایآ ادب احتماا

را رعایآ کهم

ها را اق ای

كته

مطمئ ،اقا که م نه حمقهایی که می ق م کامالً اعتقاد دارا اق طمقی نا اینان رانطه ای د ،تا ه
بمیمی ایجاد کمدا همینه چهد دقیقه ای را نا ها بح آ می کمداا تاطماای اق قمان احصیل ک دکی
ج ا ی ت دا اعمیف کمد

یا نا نیان یك دا،تان ک اا اتالقی نمای اینان ا گی انماق ج د ایجاد می

کمدا نه ها کامالً قهما د ن دا که م هم یكی مثل شما هستم اق یاقها منكالا شما کامالً گاهی
دارا قصدا ققط کمك نه شما،آ اا در یهد ه چهدان د ر رقتارهای شما مایه ،منلهدی م ا ت داان
تا اد هایتان ناشد نت ا ید مادران گاهی نمای قمداا ناشیدیكی د فم اق دا ش م قان کال،ی

م قشگا

را مثال قدا که رقتارهای نسیار ت ب شایسته ای داشتهد اق نچه ها ت ا،تم اا رقتارهای اینان را نمای
ت د الگ قمار دههد اق رقتارهای ت ب ها ال ته نا نهم گیمی اق یم ی قكم ا دینه ت دشان در جهآ
اغییم رقتارهای ت د انهم نگیم د ال ته چ ن دتتمان در ای  ،دارای حس حسادای ق ی هستهد ای
امكان ج د داشآ که ای حس در ها رتهه کهد عال نم ن ا ن دا ش م ق هم احسا
را در ت د ایجاد کهد ای عمل را نه ب را یك مسانقه در کال

نمامی کاذنی

اجما کمدا نعد اق گم نهدی اینان

گفتم هم گم هی که نت ا د در ا جاا کارهای ت ب رعایآ ادب ا جاا رقتارهای شایسته اق نقیه گم هها
پینی نگیمد اعداد امتیاقهای مث آ ت د را اق ایش دهدا نه عه ان گم نمام ا تخاب معمقی ت اهد شد
در هایآ م رد ان ی قمار ت اهد گمقآ
-2

ا،تفاد اق م ق های دیهی مماجعه نه یاا ا احادیث ر ایاا  :اماا بادق (ع) قمم د ا د« :م

قما القم ن ه ش اب م م اتتلط القم ن نلحمد دمه » ن ج د شمیف نه ت نی ا یی می قمماید :که
اگم م ق های دیهی قم ی در ج ا ی در ذاا گ هم ج دی ج ان قمار گیمدا ن گ ه هادیهه اث یآ
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
پایداری در

می ش د که در گ شآ ت ن ج ان میخته می گمددا میختگی که نه د ال ن ر اا در دی

ایمان را نه د ال دارد نهانمای اگم ما حسا،یآ ای مقطع ،هی را درك کهیما اق ای قمبآ نه عه ان یك
قمبآ طالیی در نهم گیمی اق ن همآ یژ ای را نه کار ت اهیم نسآ اقمی اً ، 82ال اق ق دگی یك قمد
ایما ی در محیط مدر،ه ،پمی می ش د یعهی نا شاتص مت ،ط عمم یك ایما ی (، 35ال) یعهی  %81عمم
مفید گاهی ک اا نه قمایهدهای م قشی در م ض ع م ق های دیهی در مدار
نان می دهد که ماا در ای م حث کمتمی ا جه را نه مدار
کاقی پا،خگ

ا سان ،اق

شی

های ا تقال ن

داشته ایم اگم اقداماای ا جاا داد ایم ا

د ا،آ متا،فا ه مسئله ای که م د ن کامالً در کال

م منخص

چنمگیم ن د عدا ج د اعتقاداا دیهی امنیتی کاقی در ای  ،ن د مسائل ارقشی مثل رعایآ اج اا
دیهی تنكید

نه ن کم ا جهی شد ن د ج د ش كه های ماه ار ای در نینتم تا ه ها حتی ناعث

قمام شی نسیاری اق مها ،آ ها شد ن د همینه ،عی می کمدا در ت ا دن ماق پیش قدا ناشم اا نچه ها
نه دیدن م

نقیه همكاران ا گی ای نمای ت ا دن ماق داشته ناشهد چ ن ت دا هم ار نا نچه ها ماق

می ت ا دا تیلی ت شحال می شدا قتی نچه ها نا عالقه نمای شمکآ در ماق حاضم می شد د
 -6اهیه یك اانل ی ک چك نمای کال

ها که ن را در کهار اخته کال

صب کمدا اق نچه ها ت ا،تم اا

نه امایب ر قی یك فم مسئ لیآ شت یك حدیث یا یه امنیتی را ر ی ن نم عهد نگیمد همینه ق ل
اق شم ع در

نا هم حدیث یا یه را می ت ا دیم نه کسا ی هم که ها را حفظ می کمد د امتیاق یژ ای

اعل می گمقآ همی م ض ع عال نم ااریم مث تی که نم اتالق رقتار اینان داشآ ناعث شد اینان نه
حفظ حدیث عالقه مهد ش د

در کهار ای مسائل اق مدیم م قشگا ت ا،تم اا در ب را امكان نینتم

مما،ماا مذه ی را در محیط مدر،ه اجما کهد ت دا هم جهآ اجمای مما،ماا کمك نه اینان در
ماد کمدن محیط
ع اداری ها

یا تمید ،ایل پیش قدا شدا مما،ماا ماههای محما

در م قشگا

بفما نمگ اری اعیاد

ما نمگ ار می شد ااریم نسیار ت نی در اتالق نچه ها داشآ
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
 -4ان ی اق دا ش م قا ی که همكاری ت نی در پینگیمی اق مدگمایی داشتهددر ههگاا اجمای طمح اق
انتدای ن نینتم نچه ها همكاری ت نی داشتهد ،عی در اغییم رقتارهای ت د می کمد د نه ط ری که
اغییماا اق همان انتدا در نعضی ها کامالً م د داشآ م
رقتارهای ت د م جب ایجاد ا گی

نا

ی ،عی کمدا اا رضایتم را نان دهم

ادا ا رقتارها ناشم

گرد آوری اطالعات( شواهد دو):
ا جه

دقآ دا ش م قان نه م ق های دیهی نینتم شد ناشهیدن بدای اذان اکثم دا ش م قان نه

ماقتا ه می رقتهد حتی گاهی نمای ا جاا ای قمیضه اشتیاق قیادی نان می داد د ق ل اق ق گ ماق
نمای مقدماا ای قمیضه اجاق می ت ا،تهد در ا اتم حض ر در کال

اعداد دا ش م قا ی که نه اغییم در

ظاهم ت د قكم می کمد د کمتم شد ن د نینتم اق هد نهد های ،اد ای که اق طمف مدر،ه نه عه ان هدیه
دریاقآ کمد ن د دا ا،تفاد می کمد د در تارج اق مدر،ه ی رعایآ شئ اا

اتالقیاا ا،المی نی

دا ش م قان نینتم نه ظم می ر،ید رقتارهای جلف کمتم دید می شد

بحث و نتیجه گیری
،یب پذیمی سل ج ان نی امدید د ر

ج ا ی ج ا ی اق ،یب پذیم ن دن مماحل ق دگی ا،آ ای

امم اق د جهآ قانل ا یی ا،آ یكی اق محد دیآ اجمنه

دیگمی غل ه احسا،اا نمقمد اق ای

ری

احسا،اا مالك ج د دمی می ش د نا قدرا اماا ا را مسخم ت د می ماید ج ا ان ج ا ان ح ادث
ر یدادهای را اق دریچه ع اطف می نیههد افسیم می کههد در محا ،اا ان جاذنه ها کنننها جایگا
تابی رااشغال می کههد اق  ،ی دیگم ققدان اجمنیاا اجتماعی م جب می ش د که ای گم ،هی ت ا د
معادالا پیچید محیط ارا اطی ت د رانه دقآ ارقیانی م د
مسایل نه ،اد ا دینی

احلیل کهد لذا در م اجهه نا ای گ ه

ت ش نی هی اقماطی کنید می ش د قمههگ مهاجم غمب نا ا،تفاد اق ای
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
یژگیهای ا لیغی ر ان شها،ا ه ،عی در قم پاشی ظاا اعتقادی قكمی سل ج ان داشته اق طمی اهی
،اتت

ها اق در ن قمیهه جذننان رانه م ا ی قمههگی نیگا ه قماهم می رد اشار ااریخی اگم چه ح ادث

ر یدادها در ط ل ااریخ ا جدای اق هم رخ می دههد ظاهماً ارا اطی میان ها مناهد می ش د لك در
حقیقآ ا الی ح ادث حكایآ اق قا مهدی

ر انط مهطقی میان ها می ماید نه عه ان م ه ا ی نی

اظهار م د ا،آ که  :ح ادری که اکه ن ر ی می دهد در گذشته اافاق اقتاد

در یهد ی نه ق ع ت اهد

پی ،آ چهی اظهار ظمی متكی نم قا مهدی ح ادری ا،آ که در مماحل مختلف ااریخ نه ق ع پی ،ته ا د
لی اق یك معادله علآ معل لی تاص ا عیآ م د ا د نمهمی ا،ا

جهگ ما ،مد پدید های ی

یسآ نلكه ردپای ن را در ااریخ پم قماق نیب ا،الا مناهد کهیم اق جمله ای م ارد ،م شآ ش ا کن ر
مسلما ان مقتدر ا دلس ا،آ کن ری که م ه گ یایی اق ،ق ط یك ،مقمی پهها ر مقتدر ا،آ که در
ا حماف ج ا ا ش ان د شد مهمتمی

ارم ،ق ط

ع املی که جم نه ان دی ای

،مقمی

ا،المی

،منم ردن کن ر مسیحی ا،پا یا گمدید ع اراهد اق  :اتتالقاا داتلی ،ط ا ،عه ن نه ،یله عمال
مسیخی تیا آ قراء قمامداران اشاع قساد نی نهد ناری می ت اری شه اما ی درمیان ج ا ان مسلما ان
نه ،یله ایادی کلیسا ر د منا ران ظامی مسیحی در اراش ا دلس قادی نی حد حصم مسیحیان در
ا لیغاا دیهی

هج ا م نمان مسیحی نه ا،پا یا نسط مها ،اا ناقرگا ی نی مسلما ان

مسیحیان

ناالتم ف ذ مسیحیان در قمههگ مسلما ان شی های مقانله نا جهگ ما ،مد ر یار یی نا قمههگ مهاجم
را کارهای ا،ت ار مطمئهی را می طل د که در ذیل نه نیان نمتی اق ها می پمداقیم  -8:ناقیانی ه یآ –
ه یآ ج یی اق ابلی می
ا،آ که ای

مهمتمی

یاقهای سل ج ان ا،آ ناقیانی ه یآ در حقیقآ ناقشها،ی قنی

سل نم عهد دارد ج ا ان ناید نمای پم،نهای ا،ا،ی قیم پا،خهای ر ش

مستدلی نیانهد -:

غایآ مقص د ق دگی چیسآ ؟– جایگا م در حیاا معق ل چیسآ ؟– چه عاملی قلسفه ج دی ج ا ان
را در ظاا هستی ا جیه ا یی می کهد ؟– یا ج ا ان در ظاا هستی اق کمامآ مه لتی نم ت رد دار د
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
؟پا،خ نه ای پم،نها ج ان را اق جایگا رقیعی که د پم ردگار دارد مطمئ
ن دن

مد

ا را اق ر ج در ن اهی

،یب پذیمی می رها د -2در ك ه یآ قمههگی –شهاتآ یك قمههگ در حقیقآ معمقآ نه

یژگیهاا مناهیم ارقشها

نمامیهای ن قمههگ س آ نه ،ایم قمههگها،آ سل ج ان ناید نه مناهیم

ارقشها نمامیهای ن قمههگ س آ نه ،ایم قمههگها،آ سل ج ان ناید نه امتیاقاا قمههگ ا،المی مل
ت یش شها ناشد اادر مقانله نا قمههگهای نیگا ه اق اعتماد نه فس ناالیی نمت ردار ناشد ااریخ احلیلی
قمههگ ت دی مطالعاا اط یقی قمههگ های معابم نه یژ نمر،ی ماهیآ ا قالب ا،المی اأریمی که
ا قالب نم معادالا ،یا،ی
مقا متی کهد

اجتماعی جهان معابم داشته ا،آ ج ا ان را در نمانم ف ذ قمههگ نیگا ه

ای امم نا ناقگنآ نه قمههگ ت دی امكا پذیم ت اهد ن د  -6غمب شها،ی قمیهه غمب

،تی ی -نمای مقانله نا هم پدید ای انتدا ناید شهاتآ دقیقی اق ن حابل م د اا نه ان ،اق کارهای القا
را مهیا کمد غمب شها،ی نه مفه ا شهاتآ ماهیآ عملكمد ناط
چ ن غال اً ظاهمگما هستهد نه ناط

ج هم حقیقی ای قمههگ ا،آ ج ا ان

در ن چهدان معط ف یستهد شهاتآ عمی

مستدل قمههگ غمب

نه معهای ای ا،آ که ها نت ا هد اق ظاهم قمی هد ن پمد نمگیم د نه در ن ن را یانهد امدن مغمب
قمی اق در ن نه شدا احسا

اهی شدن می کهد قیما قادر یسآ نه سل ج ان

ا ل ل ر قمم گی

ت یش معها مفه می نمای قیست ن خند قلسفه ارضاءکههد ای نمای ق دگی ان ا یی

ماید نه گفته

یچه کسی که دا د نمای چه ق دگی می کهد قادر خ اهد ن د نا همچگ ه ای نساقد
راهكارها

اصول و روشهای مقابله با جنگ نرم و جنگ سرد
اما چه کار کهیم اا نت ا یم نا نهم گیمی اق ،اق کارهای مختلف اق اعمال اهدیداا ما پینگیمی کهیم یا
اق دامهه ارماا اجتماعی قمههگی ،یا،ی ن ها را کا،آ یا اق میان نمد نمای مقانله نا جهگ ماا خسآ
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
ناید یژگیهای ای

ع جهگ را الی کمد

ت ب ننها،یم ندا یم که جهگ ما نا جهگ ،خآا چه

افا اهایی دارد چه در جهگ ،خآ م رد هدف قمار میگیمدا جان ا سانهاا اجهی ااا امكا اا نهاها،آ
که معم ال در ای م اقع نا ا،تفاد اق همی مسائلی که م رد هدف قمار گمقته ا،آا اقكار عم می علیه
دشم قعال میش دا در حالی که در جهگ ما ن چه هدف قمار میگیمدا اقكار عم می ا،آ
نمای د،تیانی نه ای هدفا ناید نیش اق گذشته ر،ا هها را م رد ا جه قمار دهیم اقكار عم می داتلی
جها ی را س آ نه در غپمداقی ر،ا ههای تارجیا گا کهیم
ای

د مهم ققط نا اق یآ ر،ا ههای ت دی

االش نمای نی المللی کمدن ای

ر،ا ههاا میسم ا،آ

دیپلما،ی ر،ا های در ،یا،آ تارجی هم کن ر نه د ب را احق مییاند؛ یكی مدیمیآ ر،ا هها ا ،ط
،اقمانهای دیپلماایك ر،می کن ر دیگمی نه ب را ت دج ش در را،تای ،یا،آهای کالن کن رها
هم ملتی کن ری دارای مهانع قدرا ما ا،آ که شها،ایی اق یآ ،اقما دهی ن ها می ا ا د نما،ا
یك طمح جامع ا دیل نه یك قمبآ هج ا نه دشمهان طماح جهگ ما ش د نه عه ان مثالا مهانع قدرا
ما در ایمان را می ا ا یم «ایدئ ل ژی ا،المی»ا «قدرا ف ذ ره می»ا «حما،ه قمیهیها» «درجه ناالی
قاداری ملآ نه حك مآ» نمشممیم

برخی راههای مقابله با جنگ نرم
 8گستمش دامهه شم ل قعالیآهای قمههگی
 2اق ایش محص الا قمههگی اأریمگذار نم جامعه ج ا ان
 6ایجاد را های منم ع نمای ارضاء یاقهای ممدا
 4ا،تفاد اق دیپلما،ی عم می
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
 5ا،تفاد اق راه مدهای یژ در م رد اق اا

اقلیآها :اقلیآهای جامعه اغلب نه  ،ب داشت احسا

انمانمیا مستعد مخالفآ رقی علیه ظاا حاکم هستهد دشمهان قمامهطقه ای یكی اق میدان های قعالیآ
ت د را در کن رهایی که دارای اه ع ق میآ ها،آا قمار می دههد اما قما ی که ظاا مستقم نا ا جاا
راه مدهای مها،ب در مهاط محم ا د ر اق ممک
همه جا ه تص با طمح های اشتغال قا

اتتصاص ن دجه های القا در قالب طمح های ا ،عه

نه کارگیمی مدیمیآ های ا ا مهد در ای مهاط

جهادی نسیجی منغ ل تدمآ نه ممدا شد دا می ا ا هد ن احسا

نا ر حیه

را کم کههد یا اق میان نمدار د

 3عملیاا ر ا ی متقانل :در مقانله نا جهگ ما ایستی مهفعال ه عمل کمد عامالن اهدید ما اق ا اع
ا لیغااا قه ن مجاب ،اقی ر ش های ف ذ اجتماعی عملیاا ر ا ی نه مه له ر ش های اغییم گمش هاا
نا رها

ارقش های جامعه هدف ا،تفاد می کههد ا جاا ا لیغاا ه شمهدا ها ،میع نا قدرا مهط

ا دینه احاطه ذههی نم مخاط ان جهگ ما می ا ا د یكی اق ر شهای مقانله ناشد
 7گاهینخنی عم می
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
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می کجم ی در میان م ه ای اق

دا نج یانا مجله مسائل اجتماعی ایمانا ،ال  83ا شمار  36ا ص 36
، -یف ا علی اک م ( ) 8671ا ر شهای ا داق گیمی ارقشیانیا اهمانا چاپ یل
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی با
قیمت سه هزار تومان به سایت علم و پژوهشی آسمان مراجعه کنید.
 شایان مهما علیمضا ( ) 8677ا دایمة المعارف اط یقی عل ا اجتماعیا جلد ا لا اهمانا نم کیهانا شجاعی ق دا علیمضا (  ) 8614ا مدلی نمای ،هجش دیهداری در ایمان ا مجله جامعه شها،ی ایمان ا د ری شنم ا شمار ی 8
 شك هی ا مسع د( ) 8611ا حقیقآ مد مدگماییا مجله ایهتم ی قصل ا ،ال  8611ا ،ال پهجم اشمار  54ا ص 54-83
 -رقیع پ را قماممق( ) 8672ا کهد کا ها پهداشآ ها ا اهمانا شمکآ ،هامی ا تناراا
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