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به رشته نگارش  «جنگ نرم به ایران  موثرعوامل و شیوه های  »این مقاله با عنوان  :چکیده

در آمده است در ابتدا مقدمه ای که به نوعی بیان گر تاریخچه و سابقه جنگ سرد و شروع 

دوران جنگ نرم است ذکر شده است که در ادامه نگارنده به توصیف بیان مسئله و توضیح 

ادبیات تحقیق و تشریح کلید واژه های این نوشتار پرداخته است بطور کلی باید گفت جنگ 

دو بعد مهم وجود انسانی که  در برابر جنگ سخت است که نوعی عملیات روانی است نرم

در این مقاله بیان  دهد؛ها را آماج حمله قرار مییعنی ذهن و خرد و قلب و احساس انسان

قدرت نرم را به منظور نمایاندن تأثیرات عوامل موثر برعملکرد   "جوزف نای"شده است که  

ها ابداع نمود که شامل قدرت سخت و قدرت اقتصادی نبود. در متواحدهای مستقل و حکو

 تولید کند« عینیت مجازی»شود تا سرمایه گذاری می« رفتار»و « ذهن» قدرت نرم بر روی 

 –جنگ : مانند تهدید نرم پردخته شده است . کلید واژه هاکه در این راستا به واژ های ه

 سرد  جنگ -قدرت سخت – –جنگ نرم ) قدرت نرم( 

 

 مقدمه*

بود. پس از آن با توجه به دو قطبی شدن جهان به بلوک شرق و بلوک  "جنگ سخت"ها میالدی غالب جنگ 1945تا سال 

مشهور شد. جنگ سرد ترکیبی از  "جنگ سرد"غرب، دور جدیدی از رقابت ها میان آمریکا و شوروی سابق آغاز شد که به 

ت از رویارویی مستقیم با یکدیگر پرهیز جنگ سخت و جنگ نرم بود که طی آن دو ابر قدرت در عین تهدیدهای سخ

و پایان جنگ سرد کارشناسان بخش جنگ در ایاالت متحده با استفاده  میالدی 1991کردند. با فروپاشی شوروی در سال می

از تجارب دو جنگ جهانی و دوران جنگ سرد دریافتند که می شود با هزینه کمتر و بدون دخالت مستقیم در سایر کشورها به 

واژه ای است که  نرم جنگ اف سیاسی، اقتصادی و... دست یافت که در ادبیات سیاسی جهان به جنگ نرم شهرت یافتاهد

برای عموم مردم ناشناخته باقی مانده ان ها نمی دانند که درگیر جنگی هستند که در خیلی از جهات بدتر از جنگ نظامی 

عملیات سخت افزاری علیه انقالب اسالمی ، دشمنان نظام اسالمی اعم از پایان جنگ تحمیلی و اثبات ناکارآمدی   پس. است 

از آمریکا ، اسرائیل ، بعضی کشور های اروپایی و گروه های ضد انقالبی داخلی و خارجی ، خط مشی نرمی را برای فروپاشی 
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 "استعمار فرانو "یا دوران  "نرم تهدید"نظام جمهوری اسالمی در پیش گرفتند که با توجه به ابعاد و ویژگی ها، میتوان آن را 

 . نامید

 بیان مسئله*

هایی بدون وجود تهدید و اجبار، یا تطمیع و هزینه محسوسی، ها و دولتهای اخیر شاهد تغییراتی بودیم که حکومتما در سال

نرم یاد سرنگون شدند این تحوالت مبتنی بر ظهور قدرت و جنگ جدیدی است که از آن به عنوان قدرت نرم و جنگ 

  بیان مسئله این است که این قدرت و جنگ جدید چه ماهیتی داردشود.می

 بررسی واژه های تحقیق:*

جنگ به معنای آزمودن نیرو با استفاده از اسلحه بین ملتها ) جنگ با نیروهای خارجی ( یا گروه های رقیب در داخل  (جنگ:1

شی است مسلحانه بین دو یا چند کشور که هر کدام مدعی آن ، جنگ کشمک» یك کشور ) جنگ داخلی ( تعریف شده است 

؛ )فرهنگ علوم اجتماعی جنگ بیشتر داللت دارد برکشمکش مسلحانه بین کشور »  .«است که دارای حق حاکمیت ملی است 

 (333ص

، 1382وایت، )جنگی که بدون درگیری ، خشونت ، خونریزی ، اسیرگیری و گرو گان گیری می باشد (قدرت نرم)جنگ نرم (2

تولید کند. دکتر « عینیت مجازی»شود تا سرمایه گذاری می« رفتار»و « ذهن» قدرت نرم بر روی   "جوزف نای" (.35ص 

های ها و تواناییقدرت نرم به آن دسته از قابلیت»کند که: کرالنتزیك، پژوهشگر بنیاد کارنگی قدرت نرم را این گونه تعریف می

های اخالقی به صورت غیر مستقیم بر منافع یا رفتار آرمان یا ارزششود که با بکارگیری ابزاری چون فرهنگ، کشور اطالق می

دهی ترجیحات دیگران است و به صورت پراکنده عمل قدرت نرم توانایی شکل«. گذاردیا موجودیت دیگر کشورها اثر می

  http://siasi.porsemani.ir .کند تا قدرت دفاع را از حریف سلب نمایدمی

« ای به منظور تأثیرگذاری بر روحیه و رفتار یك گروه، با هدف نظامی مشخصجنگ روانی یعنی استفاده از هر نوع وسیله»

: می نویسد "جنگ روانی"هور خود به نام از نویسندگان پیشرو در این مبحث در کتاب مش  پل الینبرگر(.  85ص ،1380نصر،)

جنگ روانی استفاده از تبلیغات برضد دشمن، همراه با اقدامات عملی است که دارای ماهیت نظامی، اقتصادی یا سیاسی »

جنگ نرم درواقع جنگ کم هزینه است هنگامی که برای جنگ سخت یا آمادگی وجود  (91-81، صص1380نصر،« )است

این جریان آمادگی پرداخت هزینه باال را ندارند، از جنگ نرم استفاده می کنند مثالً انتخابات کم هزینه  ندارد یا فرماندهان

آمیز، بر عواملی مانند منطق، ترس، رغبت و دیگر عوامل روانی ای مسالمتجنگ نرم به منزله شیوه»ترین مشکل نبرد است

این تعاریف .»     (.5، ص1382مرادی، )« ا در مخاطبان پدید آوردها و رفتارهای خاصی رها، نگرشکند تا هیجانتکیه می

 «بطور کلی شامل تهدید نرم و جنگ روانی می شود.

 تهدید*
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تهدید یعنی هر مساله و موضوعی که امنیت یك ملت را به خطر بیندازد . یعنی هر ملتی به خاطر آن موضوع دچار ناامنی  

 شده و احساس خطر نماید 

 قدرت سخت *

با استراتژی تهدید، اجبار، فشار  کهگردد. قدرت سخت یعنی توانایی ایجاد زور و اجبار که از اقتدار نظامی یك کشور ناشی می

  )همان(دارند های متخاصم را سرکوب، منهدم و یا به تسلیم وامیکارگیری ادوات و ابزار نظامی، دولتو به

 فهای ملی از همه ی وسایل بجز خشونت نظامی استفاده جنگی که در آن برای دستیابی  به هد:جنگ سرد*

 می شود

 عوامل و شیوه های ورود جنگ نرم به ایران 

  نفوذ فراماسونرها در ایران

به همین . دهندمفاهیم و عالئم پنهان آن، این موضوع را مورد تأیید قرار می .اسونری اصول اعتقادی الحادی استخاستگاه فرام

دین و مذهب از نظر فراماسون ها کامال مردود است چنانکه اصل اول قانون ت آن با مذاهب توحیدی در تعارض اس سبب اصول

یك ماسون طبق تعهد اش مجبور است که فقط از قوانین اخالقی پیروی کند و تعهدی جز این :اساسی فراماسون ها میگوید

    " http://www.saberin.blogsky.com. ندارد

فراماسونری جمعیتی سرّی است که کسی به راحتی نمی تواند در حریم آن نفوذ کند و اگر هم راه یافت، مکلف است اسرار 

  ناد و مدارک مهمی دست یابند وکسانی توانستند به حریم آن نفوذ کنند و به اس  آن را مکتوم نگه دارد؛ اما با این وجود،

توطئه است که این   یك  مسئله»   که:  دهستن  وند. همه ی این افراد متفق الرأیافشای اسرار آنها ش  و  کشف  به  موفق

آغاز شده و اصلش به زمان فراعنه مصر بر می گردد. فراماسونری عمده ی    سال پیش بصورت گسترده 400 توطئه از حدود

بقیه   از  نیز  اندکی  تعالیم  چند  هر  است،  کرده    باستان کسب  مصر یشیطان و خود را از حکومت طاغوتی  تعلیمات

را می توان در   باستان  مصر  فرعون های  طاغوتی  است. در هر صورت رد پای حکومت  الحادی فراگرفته یحکومت ها  ی

تا به امروز با موفقیت تمام ادامه دارد و هدف نهائی آن ایجاد یك حکومت جهانی   و فعالیتشان  سراسر تعالیم ماسونی یافت

شکل است و برای پیاده کردن آن در سراسر عالم، به یك مبارزه وسیع و بی امان دست زده اند. این گروه به « شیطانی»

 دو یا 11 عدد – 4 و چشم تك هرم – 3پرگار  گونیا – 2. داورد ستاره – 1نماد اصلی اینها  4دیوانه وار نماد گرا هستند و 

  باشد جزء نماد های این گروه می 11و مضارب عدد 33،666،  11،13 ، 9 عای عدد ضمن در است سلیمان معبد ستون

ارتباط با استفاده از نمادهابیان  1387/08/29مقام معظم رهبری در بیاناتی که در هفدهمین اجالس سراسرى نماز در تاریخ

ى دنیا که خواستند یك ساختمانى صهیونیستها هر نقطه:»بودند به مسئولین متذکر این موضوع شده بودند که فرموده

در جبهه .شان اینجورى استکار سیاسى. ى داوود را سعى کردند یکجورى رویش تثبیت کنندبسازند، آن عالمت نحس ستاره

ازطریق رواج بهائیت،  مسیحیت و یهودیت نفوذ کرده است ی عقیدتی، فراماسونری ب عناوین مختلف در دین های اسالم،

  ، قصد تضعیف دین اسالم را داشته و داردShrinerبعضی از فرقه های عرفانی نوپ و فراماسونهای طیف 
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   . http://www.saberin.blogsky.com 

به همین . دهندمفاهیم و عالئم پنهان آن، این موضوع را مورد تأیید قرار می .اعتقادی الحادی استاسونری اصول خاستگاه فرام

دین و مذهب از نظر فراماسون ها کامال مردود است چنانکه اصل اول قانون ت آن با مذاهب توحیدی در تعارض اس سبب اصول

که فقط از قوانین اخالقی پیروی کند و تعهدی جز این یك ماسون طبق تعهد اش مجبور است :اساسی فراماسون ها میگوید

    " http://www.saberin.blogsky.comندارد

 

 فعالیت بهائیان در ایران 

داری بوده دینایجاد ادیان و فرق ساختگی یکی از ترفندهای مرسوم دول استعمارگر برای به انحراف کشیدن جریان صحیح 

ی ادیان الهی را ساز در نهایت جایگزین ادیان الهی شده و یا حداقل چهرهدر حقیقت هدف کلی این بوده که فرق دست. است

سازی با نام ی مهدویت، حدود یکصدو پنجاه سال پیش با کمك و هدایت استعمار انگلیس، گروه دستدر مقوله. مشوش سازند

گیری کلی عمل آمده و اعالم محققان، جهت های بهدر کشور ما شکل گرفت و طبق بررسی ییآیین بها و عنوان بابیت و

و مشغول کردن آنان به ( شوندتلقی می( عج)که در عقاید شیعه، نواب امام زمان)بهائیت جداسازی ملت ایران از مراجع تقلید 

 (138، ص 27ی ی تاریخ معاصر ایران، شمارهفصلنامه ).بشر بود یمکتب ساخته

مذهب بهائیت از تفسیری یهودی از مذهب تشیع در ایران آغاز شد . بهائیت یك مذهب مجعول غربی، در شرق و ایران است

است که با محوریت ( تورات)با عهد عتیق ( انجیل)که پروتستانتیزم، تفسیر عهد جدید  چرا. "پروتستانتیزم شیعی"یعنی 

بنابراین سیاست ضد اسالمی بهائیت، . گیردگرایی ایرانی بهره میی ملیوجود آمد و بهائیت نیز از مقولهبه "گرایی آلمانیملی"

های خواهی، اعم از فرهنگی و سیاسی، در ایران به مقابله پرداخته و در مقابل جریاناسالمهمواره ادامه یافته و با هر جریان 

اکنون کامال مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است و از آن برای این فرقه هم .شکن ضد اسالمی را همراهی نموده استسنت

از دیدگاه   (54، ص 1382فر، مرتضی؛ آشنایی با بهائیت، تهران، میراث، چاپ دوم، فروزان) .شودمقابله با اسالم استفاده می

غرب تمام فراماسونرها و بهائیان برنامه ریزی آموزشی باید به گونه ای باشد که به ضرر بهائیان و فراماسونرها و به طور کلی 

 .نشود و به عبارت دیگر برای ایران، استقالل و خودکفایی به وجودنیاورد

، بهاییان علی رغم ادعای غیر سیاسی بودن خویش، هماهنگ با سیاستهای مورد نظر 1332مرداد  28با کودتای آمریکایی 

دوره، رسمیت بخشیدن به مسلك یکی از اهداف مهم آنان در این . رژیم در جهت تثبیت موقعیت خویش تالش می نمودند

بیت العدل اعظم و محفل آنها تالشهای زیادی کرد تا با ازدیاد نفرات از طریق تبلیغ و گسترش تشکیالت . بهاییت در ایران بود

، 1منصوری، جواد، تاریخ قیام پانزده خرداد به روایت اسناد، تهران، ج.) و دادن آمارهای غیر واقعی، به این هدف دست یابند

ی بهائیت بر اساس یك هدف ظاهری و یك هدف باطنی تشکیل شده فرقه(  319 ، ص1377مرکز اسناد انقالب اسالمی، 

، چه از جهت فکری و چه عملی، این ؛ ولی واقعیت بهائیتپرستیهدف ظاهری بهائیت عبارت است جنگ با شرک و بت. است

به فراماسونری و امپریالیسم جهانی است و این اصل، محور تمام  کند، هدف باطنی و پنهان آنها، خدمتهدف را تأیید نمی

الناس لوحان و عوامکردن سادههای بهائیت از زمان ظهور تا به امروز است، و آن هدف ظاهری را فقط برای اغوا و گمراهتالش
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بسیار با نفوذ در تشکیالت سیاسی  هایدر دوران پهلوی، جنبش بهاییت به یکی از شاخه(22فیاضیان، محمد؛ ص )اندقرار داده

زدایی و رضاشاه از این جریان در جهت سیاست دین. تبع آن، ساختارهای فرهنگی و اقتصادی کشور تبدیل شددولت و به 

به . استفاده را برد و این مقابله تا کشف حجاب، که از احکام ضروری دین اسالم است پیش رفتستیزی خود نهایت روحانیت

ی پهلوی از میان رفت و برعکس به همکاری میان آنها علیه دین این ترتیب، دشمنی میان بهاییان و حکومت مرکزی در دوره

بر فقدان شاه که عالوهرضا محمد. وی دوم بسیار زیاد شدنفوذ عناصر بهایی در دستگاه حکومت در عصر پهل     .اسالم انجامید

ی اعتماد ای نداشت، در میان اطرافیان خود، بهاییان را بیش از همه شایستهاصالت خانوادگی از جسارت پدر هم بهره

مناصب و  علنی عصر رضاشاه خارج گردیده و بسیاری ازاز آن پس نقش عناصر بهایی در حکومت از حالت غیر. دانستمی

 (230ص زاهد زاهدانی، سعید؛  ).های مهم و حساس، در اختیار آنها قرار گرفتشغل

 

 کشف حجاب در ایران

شود که از طریق پشت آن پوشش، حجاب نامیده می. حاجبمعنی پرده و معنای پوشیدن است و هم بهی حجاب هم بهکلمه

حجاب قبل از اسالم وجود داشته، در دین یهود  )77ی حجاب، ص مطهری، مرتضی؛ مساله ).پرده واقع شدن صورت گیرد

معتقد بود، سر زن نباید بدون روسری  (مسیحیت) یکی از قدیسان کلیسا "سن پل". ر از اسالم بوده استتحجاب بسیار سخت

استاد ملك، فاطمه؛ حجاب و کشف حجاب   ).مشابه این قوانین در هند، یونان و ایران قبل از اسالم هم وجود داشته است. باشد

ی علت ی حجاب دربارهشهید مطهری در کتاب مساله(15-14، صص 1367ی مطبوعاتی عطایی، در ایران، تهران، مؤسسه

حیا و عفاف . ی غریزی خود زن باید جستجو کردرا در یك تدبیر ماهرانه (حجاب)ی این پدیدهریشه: نویسدپیدایش حجاب می

بها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده ستر و پوشش تدبیری است که زن با یك نوع الهام برای گران و

شده  عنوان امری پذیرفتهبل از آشنایی ایرانیان با تجدد بهاهمیت حجاب تا ق(77-70مطهری، مرتضی؛ پیشین، صص  ).است

بود و از زمانی که آشنایی ایرانیان با غرب و تجدد آغاز شد و غرب به مثابه هویتی برتر در نظر بسیاری از روشنفکران و مقامات 

پذیر دانسته ندگی غربیان امکانحکومتی تلقی شد و بدین ترتیب رسیدن به تکنولوژی و پیشرفت غرب از راه تشبه به ظواهر ز

خلدون؛ ابن ).شد و باعث ایجاد خودباختگی در مقابل غرب شد که شعار از فرق سر تا نوک پا غربی شدن مصداق آن بود

سال پیش رضا خان دستور  76  (281، ص1، ج 1359ی پروین گنابادی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، مقدمه، ترجمه

الوزرا از طرف رئیس 1314آذر  27کشف حجاب جهت تصویب رضاشاه در تاریخ  ٔ  بخشنامه. اجرایی کردکشف حجاب را رسما 

سرانجام  .ماه فرمان اجرای غیر رسمی قانون کشف حجاب به تمام والیات ایران ارسال شودبه دربار فرستاده شد تا در آغاز دی

حجاب در دانشسرای مقدماتی رسماً از قانون کشف یالتحصیلی دختران بطی جشن فارغ 1314دی سال  17رضا شاه در 

گرایانه ، تحت تأثیر اقدامات غرب1313خرداد  12اش به ترکیه در رضا شاه پس از تنها سفر خارجی     .حجاب رونمایی کرد

تجددگرایی را در حجابی زنان ترکیه قرار گرفته بود، بعد از این سفر وی که که شدیداً تحت تأثیر بی. آتاتورک قرار گرفت

بدین منظور و برای رسمیت یافتن کشف حجاب، قانون اتحاد شکل البسه و  .مخالفت با حجابی دید که فرهنگ مردم ایران بود

و در سومین سال پادشاهی رضاخان ـ دوره هفتم قانونگذاری  1307دی  6تبدیل کاله در چهار ماده و هشت تبصره در جلسه 

ای در تهران و گسترده دی ماه رسما اجرا شد امّا اجرای این قانون با مقاومت 17ب رسید و در مجلس شورای ملی ـ به تصوی

رضا شاه در آن برهه از تاریخ با اجبار کشف حجاب و   .ها بودندچند شهر دیگر روبرو شد و روحانیون نیز پیشتاز این مخالفت
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که تاریخ نشان داده اجبارهای از این نوع به نتیجه نخواهند قانون کشیدن چادر از سر زنان اشتباه بزرگی مرتکب شد چرا 

فکران وی بوده قطعاً گرایش به ظواهر تمدن از جمله اهداف رضاشاه و هم .رسید و باعث برانگیختگی افکار عمومی خواهند شد

رسیدند که میان میبندی فکران بعدی جامعه به تدریج به این جمعفکری، روشنبه خصوص که پس از نسل اول روشن. است

از این رو، هر چه در یکی از این . شرایط عینی مدرنیته، مظاهر فرهنگی آن و همچنین شرایط ذهنی آن، ارتباط برقرار است

تالش برای کشف حجاب نیز  .توانیم در جهات دیگر نیز شاهد گسترش فرآیند مدرنیته باشیمها به پیش رویم، میزمینه

به دست یك روحانی به نام بهلول رقم خورد. ها در مشهد نیز حانیت باشد. همان طور که مخالفتتواند اقدامی علیه رومی

ی سلطنتی بدون حجاب وارد صحن حرم مطهر حضرت معصومه شدند، همان گونه که شیخ محمد بافقی، آن زمانی که خانواده

حجاب خود، به ایران آمد ه افغانستان، با ثریا، همسر بیخان، پادشااهللچنان که روحانیون وقتی امانزبان به اعتراض گشود؛ آن

رفت؛ سنتی که برای خود متولی داشت. جنگ با در واقع رضاشاه در جنگ با حجاب به جنگ با سنت میاعتراض کردند.

قائل به  حجاب، جنگ با متولیان امر سنت بود. رضاشاه به مثابه کسی که در تالش بود تا یك حکومت مطلقه را تأسیس نماید،

کرده نبود، اما قطعاً چه خود و چه اطرافیان وی، نسبت به پیامدهای های مرجع نیز بود. اگرچه وی تحصیلی گروهحذف همه

شده پذیری روحانیت را نیز منسوخرضاشاه قائل به هیچ گونه حائلی میان مردم و دولت نبود. جامعه این کار آگاه بودند.

ی انزوا ببرد، ی حیات سیاسی خود، روحانیت را به گوشهها رفت. او توانست در دورهجنگ سنتدانست و از این رو، به می

اش آمرانه بود، به محض سقوطش، جامعه به حالت گذشته بازگشت. باز هم روحانیت به وادی لیکن از آنجا که روند نوسازی

کاشانی نقشی حیاتی در نهضت ملی شدن نفت ایفا  اهللچنان که فداییان اسالم وارد عرصه شدند. آیتسیاست بازگشت؛ آن

 وبویی دینی به خود گرفت و رهبری و ایدئولوژی آن از این جنس شد.رنگ 1357ها، انقالب سال ی ایننمود و فراتر از همه

http://borhan.ir 

کردن کشف حجاب  پس از اعالم رسمی کشف حجاب، رژیم پهلوی دو دسته اقدامات تبلیغی و محدودکننده را جهت عملی

، تشویق کارمندان دولت به حضور و گردش [با حضور زنان بدون حجاب)توان به برگزاری مراسم جشناز جمله می: کار گرفتبه

. ها نام بردبرد این طرح و استفاده از روزنامههای سرشناس برای پیشها به اتفاق همسران، استفاده از خانوادهدر خیابان

ها و ادارات ها و راه ندادن به سینماها و رستورانها واتوموبیلسوار کردن بانوان چادری در اتوبوس همچنین جلوگیری از

ها و ها و مدارس، عدم فروش جنس به زنان چادری در مغازهها و حمامدولتی، ممانعت از رفتن زنان محجبه به زیارتگاه

ها و پیامدها، ها، واکنشصالح، مهدی؛ کشف حجاب زمینه ].ه کردتوان اشاربرداشتن چادر از سر زنان و پاره کردن آنها می

پس از اعالم رسمی کشف حجاب اعتراضات       (140-150، ص1384های سیاسی، ی مطالعات و پژوهشتهران موسسه

ترین آنها قیام مردم مشهد در گوهرشاد است که به خاک زیادی از طرف مردم ایران با رهبری روحانیت صورت گرفت که مهم

کشف حجاب بسیاری از مفاسد اخالقی در جامعه را در پی داشت و خشم بسیاری از مردم به ویژه قشر   .و خون کشیده شد

. شدند و خود را در خانه حبس کردندبرای حفظ حجاب از منازل خارج نمیبسیاری از زنان مؤمنه، . مذهبیون را برانگیخت

پس از سقوط رضاشاه، . کردند تا حجاب خود را در کوچه و خیابان، به دور از چشم مأمورین، حفظ کنندبسیاری نیز تالش می

-زدند و دربارهرضاخان قلم میظاهرا قید اجبار از کشف حجاب برداشته شد، اما مطبوعات حکومتی همچنان در ستایش اقدام 

ی کلی حکومت نیز در برنامه. نوشتندمطلب می« هانماندن از پیشرفت اروپائیعقب»و « تجددخواهی»و « تمدن »ی مظاهر 

کردند و یا تبلیغ به حجاب در حجابی بود و با کسانی که علیه آن اقدام میی حکومت پهلوی دوم همچنان تبلیغ بر بیدوره

ی رضاخان به اجبار از پوشش اسالمی این درحالی بود که تعداد بسیاری از زنان که در دوره. شدیشان بود، برخورد میهابرنامه
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های اول پس از سقوط رضاخان به حجاب اسالمی های نسبی سالی پهلوی دوم و در پی آزادیمحروم شده بودند، در دوره

 .خود بازگشتند

 حرکت خزنده سکوالریزم

، «غیر مقدس و غیر روحانى»، «جدا انگارى دین و دنیا: »در اصطالح، در معانى مختلف مانند (Saecularism) سکوالریسم

واژه التینى آن، (،124و دین، مقاله جدا انگارى دین و دنیا، صویلسون، فرهنگ .] .رودبه کار مى« علم گرایى»و « عقالنیت»

سکولوم در زبان کالسیك مسیحیت، نقطه مقابل ابدیت و جاودانگى . باشد، به معناى قرن و سده مى(Saeculum) سکولوم

همان مقدار، از خداوند  الوهیت؛ یعنى زمان حاضر است و در اصطالح به معناى هر چیزى است که به این جهان تعلق دارد و به

 است که به دنیاى کنونى و مسائل آن نظر دارد« این جهانى»به معناى  (Weltich) واژه ژرمنى آن. و الوهیت دور است

کاربرد اصطالح سکوالریسم در جهان غرب، در معانى           (37یست؟، مجله نامه فرهنگ، صوایتسکر، سکوالریزاسیون چ)

در این تعریف، دخالت دین در امور . تعریِف شایعِ سکوالریسم است :جدایى دین از عرصه سیاست و حکومت(1:ذیل است

در تعریف پیشین، تنها مشارکت دین در عرصه  :دنیاجدایى دین و  .(   2.سیاسى وحکومتى مورد انکار و نفى قرار گرفته است

هاى دنیوى واجتماعى، حتى آموزشى نفى حکومت وسیاست نفى شده بود، اما در این تعریف هر نوع فعالیت دین در عرصه

    کاهدمبناى این تعریف تفسیر تجربى دینى وروانشناسى از دین است که آن را به امر فردى و قلبى فرو مى. شده است

در این . رویکرد افراطى علیه دین، نه حذف آن از عرصه اجتماع و دنیا، بلکه حذف آن از ذهن و دل انسانى است :نفى دین(3.

گیرد و چون دین نیز از مصادیق بارز آن است، به نفى و پاک کردن هاى فراطبیعى مورد نقد و جرح قرار مىنگرش، آموزه

نظام (،15سید محمد نقیب العطاس، اسالم و دنیوى گرى، ترجمه احمد آرام، ص) دشوصورت آن از ذهن انسانى پرداخته مى

و سلطه جهانی از نقش خزنده سکوالریزم در ابعاد فکری و مدیریتی؛ اجرایی در ایران در برهه های گوناگون بهره برداری نمود 

با این حرکت در مقابل ارزشهای اسالمی و بومی قد علم کرد و تمام ظرفیت خود برای به انزوا کشانیدن دین و مذهب و سست 

طرفدارى از قداست اسالم که اسالم و  )گاهی( امام خمینی در این باره می گوید:رفتارهای مذهبی و دینی بکار کرفتکردن 

دنیا و اشتغال به  عنویات و تهذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنیایى و دعوت به ترکسر و کار دارند با م دیگر ادیان الهى

دنیا دور مى کند و حکومت و سیاست و سررشته دارى بر  عبادات و اذکار و ادعیه که انسان را به خداى تعالى نزدیك و از

 و آن مخالف مسلك انبیاء عظام است و مع معنوى است چه اینها تمام براى تعمیر دنیا است خالف آن مقصد و مقصود بزرگ و

گذاشته که حتى دخالت در حکومت و سیاست را به  تبلیغ در بعض از روحانیان و متدیّنان بى خبر از اسالم تاءثیراین  اال سف

 )همان(. بعضى بدانند و این فاجعه بزرگى است که اسالم مبتالى به آن بود مثابه یك گناه و فسق مى دانستند و شاید

به معناى جدایى دین از سیاست و حکومت  خوددر موارد محدود، در آثار قلمى و بیانى راشهید مطهرىاصطالح سکوالریسم، 

سید جمال الدین اسد آبادى، مخالف آن را « همبستگى دین و سیاست»چنانکه بعد از تبیین نظریه . است گرفته کار به

ى بعدها متقابالً از طرف عمال استعمار در جهت جدایى دین و سیاست هایکوشش: »کندوصف مى« علمانیت»سکوالریسم و 

ایشان جدایى دین (26هاى اسالمى در صد ساله اخیر، صنهضت)معروف شد « علمانیت»به عمل آمد که به نام ( سکوالریسم)

اصلى خود وصف اعضاى ذاتى و تعریف کرده و آن را جدایى از « بیرون کردن دین از صحنه سیاست»از سیاست را به 

به معناى بیرون کردن دین از صحنه سیاست بود که مساوى است با جدا کردن یکى از عزیزترین اعضاى پیکر اسالم از .کندمى

ترِ سکوالریسم این است که دین تنها به امور عبادى و معنوى منحصر شده است و یا فاقد تعریف فنى( 27همان، ص) .اسالم
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نه به عنوان امر دینى ( ص)است یا اینکه احکام اجتماعى دین مانند تشکیل حکومت توسط پیامبراحکام اجتماعى و سیاسى 

که به عنوان امر دنیوى و اتفاقى صورت گرفته است، این رویکرد به دین در چهار سده پیش در ایران آغاز شده بود؛ استاد در 

نفر در یك کشور اسالمى زندگى کند واین اندازه از منطق توانم باور کنم یك من نمى:نویسدآن عصر با نقد این رویکردمى

اسالم بى خبر باشد، ما با این نغمه که اسالم خوب است اما به شرط اینکه محدود به مساجد و معابد بوده و با اجتماع کارى 

فوق، خاستگاه استاد در ادامه جمالت (88نظام حقوق زن در اسالم، ص)نداشته باشد، حدود نیم قرن است که آشناییم 

این نغمه از ماوراى مرزهاى کشورهاى اسالمى بلند شده و در همه کشورهاى اسالمى .خواندمى« جهان غرب»سکوالریسم را 

به اعتقاد استاد شهید مطهرى، اگر چه حاکمیت استبدادى کلیسا، سبب پیدایى و زایش  (همان مدرک) .تبلیغ شده است

در مکتب و ..اندیشه جدایى دین و سیاست شد، اما استعمارگران نیز بدین امر دامن زدند و در تثبیت اصول آن کوشیدند

در اسالم، سیاست بر پایه . ذیر مى باشندفرهنگ اسالم، دین و دولت و دنیا و آخرت، دو روى یك سکه تلقى شده و تفکیك ناپ

دین استوار است و تنها کسانى که معتقد و متعهد به مکتب بوده و از آگاهى هاى ویژه دینى بهره مند باشند، حق دارند در 

 در صدر اسالم، بین دین و سیاست، هیچ گونه مرزبندى وجود نداشته است و رهبر دینى، نقش رهبرى. رأس قدرت قرار گیرند

وظایف اساسى دولت اسالمى، افزون بر تأمین نظم و آرامش در جامعه، .سیاسى را نیز به طور همزمان، عهده دار مى شده است

تأمین منافع مردم و تنظیم روابط اجتماعى، فراهم آوردن مقدمات تعالى روحى و سعادت معنوى و گسترش مکتب بوده و 

 .بى قرار داشته استتمامى قوانین حکومتى بر پایه فرمان هاى مذه

 

 (دینی هرمنوتیك ) قرائت گوناگون از متون

خداى یونان باستان است. هرمس، الهه مرزها و واسطه بین خدایان و مردمان،  "رمس"در اصل مشتق از نام  «رمنوتیكه»

هاى خدایان براى مردمان بوده است. به همین مناسبت، هرمنوتیك، در لغت به معناى خالق سخن و تفسیر کننده خواسته

) پیامبر خدایان( از جهت ریشه و اصل بی ارتباط نیست.  "مسر"این واژه با کلمه  به عبارت دیگر؛ است "وابسته به تفسیر"

گویا مفسر همانند پیامبر، قصد کشف معنا از سخن و پیام آوردن را دارد. پس هدف از هرمنوتیك ارائه روشی است تا به وسیله 

 .آن مفسر به اهداف و مقاصد مؤلف نائل گردد

؛ ریچارد پالمر، علم هرمنوتیك، ترجمه، حنایی کاشانی، 3، ص 17، مجله قبسات، ش 7سبحانی، جعفر ، هرمنوتیك، ص )

 مسئله.هدف از هرمنوتیك ارائه روشی است تا به وسیله آن مفسر به اهداف و مقاصد مؤلف نائل گردد.)محمد سعید

 ممکن جخار با مستقیم ارتباط او عقیده به است. کانت از متأثر متون، فهم در ها فرض پیش تأثیر معنای به هرمنوتیك،

 قرائت یك که دارد اعتقاد گرایی نسبی همانند هرمنوتیك.است دو آن از ترکیبی و ذهن و خارج از متأثر شناخت زیرا نیست؛

 به کسی هر لذا دارد. تأثیر آنها فهم در مفسر موقعیت و ها فرض پیش زیرا ندارد؛ وجود مقدس متون به نسبت مطلق و واحد

 که چنان است، گرایی نسبی نتیجه هرمنوتیك بنابراین، دارد. مقدس متون از تفسیر و برداشت یك خود شرایط مقتضای

 :از اند عبارت هرمنوتیك پیامدهای از برخی  .است دینی پلورالیسم هرمنوتیك نتیجه

 واحد معیار وجود عدم و مختلف های قرائت امکان (1

 انحرافی های فرقه به بخشیدن اعتبار (2

 رأی به تفسیر به دادن اعتبار (3
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 دینی تفسیرهای در گرایی نسبی پذیرش (4

 دینی متون دقیق و صحیح فهم به دسترسی عدم (5

 با نه و پذیرند می را ها پیامد این االهی ادیان نه زیرا است؛ مواجه اساسی اشکاالت و ها چالش با هرمنوتیك جهت این از

 که آنجا از و شود می متون تفسیر در گرایی نسبی به منجز چوندارند. سازگاری است، هدایت همانا که االهی ادیان غرض

 موضوع این و پذیرن نمی را متون تفسیر در گرایی نسبی هستند اصولی و ظوابط تابع متون تفسیر برای دینی متون مفسرین

 اصولی از و است مند روش نظران، صاحب و عالمان نزد دینی معرفت که آنجا از و ندارد. سازگاری دینی های واندیشه افکار با

 اصول تمام رعایت عدم از ناشی اوالً: گردد، می مالحظه دینی، متون فهم از حاصله نتایج در هم اختالفی اگر و کند می پیروی

 http://islamquest.net   . اصول در نه است فروع در فاتاختال این ثانیاً: است، مبانی از بعضی در نظر اختالف یا و

 مورد در مصطلح اجتهاد . هست کوشش و تالش بردن بکار بمعنی اجتهاد  است اجتهاد است هرمنوتیك مقابل در امروز آنچه  

 تالش بمعنی اجتهاد   هست عقالنی کوشش و تالش بمعنی برد بکار هم دین اصول مورد در اگر ولی . ودمیر بکار دین فروع

 از احکام استنباط برای ( هست مذاهب بین بحث قابل البته هم مبانی این خود که مذاهب مبانی چارچوب )در صحیح روشمند

 و هست دین حوزه در معرفتی پلورالیسم پذیرش بر مبتنی دقیقا  دین در مختلف های قرائت طرح اما و  هست دینی منابع

 وارزشهای دن در تشکیك نوعی این و شود می کشیده گرایی نسبی به بحث نتجه . دندار محور مفسر هرمنوتیك با تفاوتی

 میدان یك خود این و شود می آن بردن بین از کم کم و اعتقادی های  پایه شدن سست به منجر لذا یکند م ایجاد اسالمی

               اسالمی. ایران مردم اعتقادات علیه است نرم جنگ وسیع

 

 

 با تبلیغات دروغین مذهبنرم علیه جنگ 

تعلیمات اسالمى که خود را به دروغ به اسالم بسته اند براى  قدرتهاى شیطانى بزرگ به وسیله حکومتهاى منحرف خارج از

حیله شیطانى  شیطانى ابرقدرتها قرآن را با خط زیبا طبع مى کنند و به اطراف مى فرستند و با این محو قرآن و تثبیت مقاصد

پهلوى طبع کرد و عده اى را اغفال کرد و بعض  ما همه دیدیم قرآنى را که محمدرضا خان. قرآن را از صحنه خارج مى کنند

رفتن به انگلستان و فرانسه و آمریکا و  )وصیت نامه سیاسی الهی امام (مداح او بودند  آخوندهاى بى خبر از مقاصد اسالمى هم

 بى اعتنایى به آنچه مربوط به. سایر اماکن متبرّکه کهنه پرستى و عقب ماندگى است  و مسکو افتخارى پرارزش و رفتن به حج

نشانه عقب ماندگى و کهنه پرستى  مذهب و معنویات است از نشانه هاى روشنفکرى و تمدن ، و در مقابل تعهد به این امور

 )همان(.است 

متحجر در دین اسالم مستضعف فکری هستند و باید به آنها آگاهی جریان های    استاد رحیم پور ازغدی در این باره می گوید

ریشه اسالم آمریکایی ضعف فکری نیست، بلکه آنان با : وی با اشاره به تفاوت های اسالم آمریکایی با تحجر بیان کرد  .رساند

اسالم آمریکایی کاسب است .است آگاهی یك نوع جدیدی از اسالم را تبلیغ میکنند که عالج مقابله با اسالم آمریکایی افشاگری

روحانیت، . اسالم به عالوه روحانی صالح، خدمت به اسالم است..و در صدد استفاده ابزاری از دین اسالم است که باید افشا شود
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مداری صحبت می شود و سواد، زهد، شجاعت در قرآن و حدیث از علم، تقوا و مسئولیت.صنف و شغل نیست، بلکه رسالت است

جریان روشنفکری تحت عنوان اسالم آمریکایی در صدد قرائت نو از .ی در وصف یك عالم دینی در روایات آمده استو آگاه

 .دین اسالم هستند، لذا اینان باید افشا شوند و از لحاظ علمی، آبرویشان برده شود

نمی کند، بلکه به ترویج آن نیز اسالم آمریکایی و انگلیسی، اسالمی است که کفر نه تنها از آن احساس خطر  می گویدوی 

اسالم آمریکایی با آخوند به جنگ :  .کمك هم می کند، چون اگر این نوع مذهب تقویت شود، روحانیت اصیل کمرنگ می شود

دینی نمی توان به جنگ دین رفت؛ چراکه همه در یك جبهه قرار می گیرند، اما با بی.آیدآخوند و با مذهب به جنگ مذهب می

سقف اسالم آمریکایی، آش نذری است و آنان در   .با سبقه دین به جنگ دین بیایند، تفرقه و تردید ایجاد می شودوقتی که 

در اسالم آمریکایی اصل .اسالم آمریکایی ملت ها را می خواباند و یك الالیی است.صدد تفصیل و قرائتی نو از مذهب هستند

بدعت دینی  می گویدوی در تعریف بدعت دینی نیز    .ن وارد می شوددین کنار گذاشته می شود و بدعت های نویی در دی

یعنی دایره دین را کوچك یا بزرگ کنیم و اسالم تحجر در این زمینه دو کار در دین اسالم انجام داده است، هم یکسری 

ول های اصلی دین را از مفاهیم را به اسم دین به خورد مردم داده و آن را اصل دین معرفی کرده و هم اینکه یکسری از اص

قبل از انقالب اسالمی دیدیم که امر به معروف و نهی از منکر از رساله ها .دین حذف کرده است، یعنی برخورد گزینشی با دین

حذف شده بود، آن هم اصلی که جزئی از فروع دین است، این یعنی بدعت، یعنی هم اخراجی و هم ادخالی دین را تغییر 

  .از تحجر این است که تفسیری از دین می کنند که منافعشان را به خطر نیندازند، مانند موضوع تقیه یك نوع دیگر.دادند

  .کاری مجاهد که کمتر ضربه بخورد و بیشتر ضربه بزندمتحجرین ترک مبارزه را تقیه تعریف کردند، اما تقیه یعنی مخفی

برخی روحانیون فکر می کنند . هم باید تقیه می کرد( ع)حسین متحجرین می گویند تقیه مطلق است، اما اگر مطلق بود، امام

 .تقیه برای این است که خودشان حفظ شوند، در حالی که تقیه برای این است که دین حفظ شود

http://www.mashreghnews.ir 

 

 

 * جنگ نرم رسانه ای

تبلیغاتى تمام رسانه هاى گروهى وابسته به  اکنون در این زمان که دست ابرقدرتها را از کشور خود کوتاه کردیم مورد تهاجم ما

که گویندگان و نویسندگان وابسته به ابرقدرتها به این جمهورى اسالمى نوپا  چه دروغها و تهمت ها. قدرتهاى بزرگ هستیم 

و خیانتى که  ى و دستگاههاى تبلیغات جهانى ، ما و همه مظلومان جهان را به هر جنایترسانه هاى گروه. زنند نزده و نمى

 رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سینماها و تئاترها از ابزارهاى مؤ ثّر .ابرقدرتهاى جنایتکار دستور مى دهند متهم مى کنند

دوم آن چه نقشه هاى بزرگى از این  ر به ویژه نیمهدر این صدسال اخی. تباهى و تخدیر ملتها، خصوصا نسل جوان بوده است 

و چه در تبلیغ استعمارگران غرب و شرق کشیده شد و از آنها براى  ابزار چه در تبلیغ ضد اسالم و ضد روحانیت خدمتگزار

آنها و تقلید در تجمّالت  کاالها خصوصا تجمّلى و تزئینى از هر قماش ، از تقلید در ساختمانها و تزئینات و درست کردن بازار

طورى که افتخار بزرگ فرنگى مآب بودن در تمام شئون زندگى  نوشیدنى و پوشیدنى و در فرم آنها استفاده کردند به اجناس 
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زدن و به  فرم آن به ویژه در خانمهاى مرفّه یا نیمه مرفّه بود و در آداب معاشرت و کیفیت حرف از رفتار و گفتار و پوشش و

مردم غیر ممکن و براى هم ردیفان نیز مشکل  غربى در گفتار و نوشتار به صورتى بود که فهم آن براى بیشترکار بردن لغات 

غرب یا شرق بود که طبقه جوان زن و مرد را از مسیر عادى زندگى و کار و  فیلمهاى تلویزیون از فرآورده هاى. مى نمود

چیز خود و  و شخصیت خود و یا بدبینى و بدگمانى به همهو دانش منحرف و به سوى بى خبرى از خویش  صنعت و تولید

خیانتکار سودجویان ، به کتابخانه ها و موزه هاى  کشور خود حتى فرهنگ و ادب و مآثر پرارزشى که بسیارى از آن با دست

در مقاالت  مسابقات مجله ها با مقاله ها و عکسهاى افتضاح بار و اسف انگیز و روزنامه ها با . غرب و شرق منتقل گردیده است

اضافه . به سوى غرب یا شرق هدایت مى کردند ضد فرهنگى خویش و ضد اسالمى با افتخار مردم به ویژه طبقه جوان مؤ ثّر را

 مراکز فساد و عشرتکده ها و مراکز قمار و التار و مغازه هاى فروش کاالهاى تجمّالتى و کنید بر آن تبلیغ دامنه دار در ترویج

صدور نفت و گاز و مخازن دیگر،  ش و بازیها و مشروبات الکلى به ویژه آنچه از غرب وارد مى شد و در مقابلاسباب آرای

و صدها چیزهایى که امثال من از آنها بى اطالع هستیم و اگر خداى  عروسکها و اسباب بازیها و کاالهاى تجمّلى وارد مى شد

ما این فرزندان  ى ادامه پیدا مى کرد چیزى نمى گذشت که جوانان برومندسرسپرده و خانمان برانداز پهلو نخواسته عمر رژیم

هاى شیطانى به دست رژیم فاسد و رسانه هاى  اسالم و میهن که چشم امید ملت به آنها است با انواع دسیسه ها و نقشه

را در مراکز فساد تباه مى ملت و دامن اسالم رخت برمى بستند یا جوانى خود  گروهى و روشنفکران غرب و شرق گرا از دست

ما و آنان منّت گذاشت و  خداوند متعال به. به خدمت قدرتهاى جهانخوار درآمده و کشور را به تباهى مى کشاندند کردند و یا

 (وصیت نامه سیاسی الهی امام ).همه را از شرّ مفسدین و غارتگران نجات داد

 *جنگ نرم تبلیغاتی

خورد،  هاى معاصر و به ویژه پس از پیروزى انقالب آشکارا به چشم مىاخیر، خصوصا در دهه هاى مهمى که در قرناز توطئه

ایران از اسالم است ، گاهى ناشیانه و با  تبلیغات دامنه دار با ابعاد مختلف براى مایوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداکار

نمى تواند در عصر حاضر کشورها را اداره کند یا  سال قبل وضع شده است صراحت به اینکه احکام اسالم که هزاروچهارصد

کشورها از تمدن  دین ارتجاعى است و با هر نوآورى و مظاهر تمدن مخالف است و در عصر حاضر نمى شود آنکه اسالم یك

 (الهی اماموصیت نامه سیاسی  ).موذیانه و شیطنت آمیز جهانى و مظاهر آن کناره گیرند و امثال این تبلیغات ابلهانه و گاهى

ها بیش از آنچه که در بمب دانند امروز قدرت ابرقدرتى سیاسى واردند و مطلعند، می..افرادى که در کار سیاسى و مسئله(«

ى در بانکهاشان باشد، در قدرت تبلیغاتى آنهاست، در صداى بلند آنهاست که به همه هاى انباشتهشان باشد، در ثروتاىهسته

...همینى که حاال معمول شده که در بیانها و در «(04/08/1389) قمت در دیدار دانشجویان و جوانان استان بیانا...»رسدجا می

تلویزیون و توى تبلیغات و توى دادگاه و توى زبان همه، میگویند: جنگ نرم؛ راست است، این یك واقعیت است؛ یعنى االن 

دانشگاهیان و روحانیان  دیگر که یکى از آنها ایجاد عداوت بیندر زمان محمدرضا با نقشه وروش هاى »( )همانجنگ است

بى خبرى هردو قشر از توطئه شیطانى ابرقدرتها نتیجه  بود، که تبلیغات وسیعى در این زمینه شد و مع اال سف به واسطه

و همه را به بى  رسانیدهبا تبلیغات سوء، روحانیون و مبلغان و متدینان را از دانشگاه و دانشگاهیان ت چشم گیرى گرفته شد

 )همان(.دینى و بى بندوبارى و مخالف با مظاهر اسالم و ادیان متهم مى نمودند

 نتجه گیری:
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جنگ نرم اگر چه به ظاهر پدیده ای مدرن می باشد اما در واقع در طول تاریخ سابقه فراوانی داشته و دشمنان اسالم برای »

. با ظهور انقالب اسالمی به نتیجه ای نرسیده اند از جنگ نرم استفاده کرده اند پیشبرد اهداف خود آنگاه که در جبهه نظامی

ایران وناامیدی دشمن از اقدامات آشکار و نظامی به پدیده جنگ نرم روی آورده و این امر از دید رهبران الهی و سکانداران 

آنچه یك ملت را می تواند به مرور زمان از پای در  انقالب اسالمی پوشیده نبوده و نیست . از دیدگاه امام و مقام معظم رهبری

آورده و نابود کند و سرمایه های ملی و انسانی ملتها  را چپاول و مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار دهد استعمار؛ شبیخون ؛ 

واضع  دشمن تهاجم و جنگ فرهنگی )جنگ نرم ( است.در این راستا براساس رهنمودهای امام و مقام معظم رهبری شناخت م

؛ )دشمن شناسی( شیوه ها و عملکردها و برخورد آنها باید بدقت مورد توجه قرارگرفته و راهکارها مقابله با آن مورد تمهید 

مسئولین و برنامه ریزان و مهندسین فرهنگی و اجتماعی باشد . موضوع بصیرت و آگاهی از اساسی ترین راهکارهای مبارزه با 

 « جنگ نرم دشمن است.

 هرست منابعف

 ره()بیانات امام خمینی  (1

 بیانات مقام معظم رهبری )ره( (2

 ی مطبوعاتی عطایی و کشف حجاب در ایران، تهران، مؤسسه حجاب(1367)استاد ملك، فاطمه  (3

 ، 1ی پروین گنابادی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ، ج ترجمه (1359،)خلدون؛ مقدمهابن (4

 ،6؛ فصلنامه جنگ نرم، ش1؛ جنگ نرم در صدر اسالم (1383)جمشیدی، محمد حسین  (5

 ،8؛ فصلنامه جنگ نرم، ش2؛ جنگ نرم در صدر اسالم (1383)جمشیدی، محمد حسین  (6

 ،13؛ فصلنامه جنگ نرم، ش 3؛ جنگ نرم در صدر اسالم(1385)جمشیدی، محمد حسین  (7

 گروه مترجمان-مازیار(انتشارات  1376؛)جولیوس گولد؛ ویلیام ل.کولب؛ فرهنگ علوم اجتماعی (8

 های جنگ نرم؛؛ سیری در مفاهیم و مبانی رهیافت(1382)رجب نسب، حمید  (9

 ل، بهائیت در ایران، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ او(1380)؛زاهد زاهدانی، سعید (10

 و دنیوى گرى، ترجمه احمد آرام، ،دانشگاه تهران، اسالم (1374)،سید محمد نقیب العطاس (11

 .انتشارات نمایندگی ولی فقیه در سپاه: ؛ جنگ روانی و تبلیغات مفاهیم و کارکردها؛ تهران(1376)شیرازی، محمد  (12

 ، سال هفتم، ، 27ی ی تاریخ معاصر ایران، شمارهفصلنامه( 1382پاییز ) شهبازی، عبداله؛  (13

 خاطرات صدراالاشراف، تهران، انتشارات وحید، ،چاپ اول(؛  1364)صدر، محسن؛  (14

 فرزین، جالل ، قرائت دین، آنارشیسم هرمنوتیك،  (15

   مرتضی؛ آشنایی با بهائیت، تهران، میراث، چاپ دوم، ، (1382 )فر،فروزان (16

 ی دوم، ،سال اول، شماره( 1376تابستان  )ی تخصصی تاریخ معاصر ایران،صلنامهف (17

 معاونت: ، تهران18فصلنامه علمی ـ تخصصی عملیات روانی، سال پنجم، شماره  (18

 نام بهائیت، تهران، محسنین، ، به ایفرقه(1385 )( فیاضیان، محمد (19

، فرهنگی ستاد مشترک سپاه، «راهکارهای آمریکا برای جنگ نرم با جمهوری اسالمی ایران»ماه پیشانیان مهسا ،  (20

 ، 86زمستان 
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، سایت بانك اطالعات نشریات «جنگ نرم آمریکا علیه ایران؛ چیستی و چرایی»محمد مهدی انصاری،  (21

 . 31/2/86.ایران

 ،1های آینده؛ فصلنامه جنگ نرم، ش؛ جنگ نرم بعد مهم جنگ(1382)مرادی، حجت اهلل  (22

 .صد ساله اخیر، انتشارات صدرا، قمهاى اسالمى در نهضت(1359مرتضی )مطهری ؛  (23

 نظام حقوق زن در اسالم، دفتر انتشارات اسالمى، قم،  (1359ی)مطهری ؛ مرتض (24

 پیرامون انقالب اسالمى، ، انتشارات اسالمى، قم، (1359)مطهری ؛ مرتضی (25

 .سروش: ، چاپ دوم، تهران(محمودحقیقت کاشانی: ترجمه)؛ جنگ روانی؛ (1380)نصر، صالح  (26

 سکوالریزاسیون چیست؟، مجله نامه فرهنگ، ،  (1375 تابستان )وایتسکر، (27

 ، 1، فصلنامه جنگ نرم، ش(سیدحسین محمدی: ترجمه)ویکم؛ ؛ جنگ نرم در قرن بیست(1382)وایت لی، گاری  (28

 وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی)ره( (29

 بهاء الدین خرمشاهى، طرح نو، ،ترجمه ؛فرهنگ و دین، مقاله جدا انگارى دین و دنیا، تهران ( 1374)ویلسون (30
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