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 :چکیده

رهثز فزسانه انمالب در لاّلة تحث تهاجم فزهنگی شثيخوّن، لتلل ػلاو و رلارر فزهنگلی مسلیله اب را تله       

ه تا كار ته مزحله اب رسيذه كه تؼثيز جنگ نزو ته كار تزدنذ و اين مفهوو ساده اب صورر مستمز مطزح كزد

هذف دشمن آّن است كه ػمثه هاب استزاتژيک . نثود تزاب مماتله تا جنگ نزو تايذ اس لذرر نزو استفاده كزد

اين وظيفله جثهل     و پايگاه هاب توّليذ كننذه لذرر نزو ما را شناسايی و آناّن را مورد اصاتت لزار دهذ تناتز

ما وظيفه داريم در ػزصه كارسار تلا تهلاجم نلزو دشلمن     . خودب توّليذ لذرر نزو و توسيغ درست آّن است

دشمن را در  -2. جلوب پيشزفت دشمن را تگيزيم -1. مماتله ته مثل كنيم اين مماتله ته مثل سه مزحله دارد

( ع)ػللی  . وب خودب شزوع ته پيشزفت كنلذ دشمن را ػمة رانذه و نيز -3. آّن نمطه تثثيت و متولف كنيم

در تهذيذ نزو تنيادب تزين تحث در تخشلهاب  . فزمودنذ ردّوا اّلحجز من حيث جاء فاّن اّلشزّ اليذفؼه اال اّلشزّ

تؼلليم و  )و ػناصز جامؼه پذيز همچلوّن خلانواده، همسلاالّن، آملوسپ و پلزورپ      . فزهنگ و اجتماع است

تناتزاين در جنگ نزو اس كالو و سخن حلك كله   . مله اصلی هستنذرسانه هاب ارتثاط جمؼی مورد ح( تزتيت

تا فطزر تشز ساسگارب دارد ته ػنواّن يک منثغ اصلی می تواّن تزاب مماتله جذب تهزه گيزب كزد سيزا سخن 

پس تجاست تگوييم جنگ نزو ته . حك مانغ جذب تزاب دشمن جهت فائك آمذّن ته اهذاف شومش می تاشذ

زتوط است و در جنگ نزو داده هايی مثثت يا منفلی تله سلمت انسلاّن ملی آيلذ در       محتواب تاطنی انساّن م

در اينجا كه تصيزر . صورتی می تواّن ته شايستگی مماومت كنيم كه اس محتواب درونی رنی تزخوردار تاشيم

و مؼزفت ته آموسه هاب دينی هزچه لويتز تاشذ و آموخته هاب دينی را تيشتز درونی كنيم پيلزوسب تيشلتزب   

و ّلذا كه در متوّن دينی تأكيذ تز مؼزفت اهلل دشمن شناسی و تاسگشت ته خلذا و ػملل   . در رويارويی داريم

ته ػنواّن اصوّلی تزين تنياّن ها تأكيذه شذه و تثيين صلحي  ايلن اصلوو موجلة     ( اخالق و اػتمادار)ته آّن 

ر مزاكش آموسپ ػاّلی و تمويت پايه هاب نظاو اسالمی و مماومت در تزاتز جنگ نزو دشمن است خصوصاً د

 .و اين مماّله در صذد تثيين اين اصوو و روشهاست. جواناّن فزهيخته و اساتيذ پيشگاو
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