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چکیده:
خداًٍد هیفرهایدٍَ …" :الَ یَسَالَُىَ یُمَاتِلًََُكُنِ حَّتَىَ یَرُّدٍُكُنِ ػَي ّدِیٌِكُنِ إِىِ اسِّتَطَاػَُاْ …" .3بِ ایي هؼٌیی كیِ
«… آًاى پيَسّتِ با شوا هىجٌگٌد تا اگر بّتَاًٌد شوا را از ّدیٌّتاى برگرّداًٌد… »ٍ .اشُ الیسالیَى ّداللیب بیر
اسّتورار ّدارّد ٍ گَیای ایي اسب كِ ّدشوٌاى ّويشِ با شوا ّدر جٌگ ّسّتٌد هٌّتْی بسّتِ بِ شرایط هكیاًی ٍ
زهاًی ًَع ایي جٌگ هوكي اسب هّتفاٍت باشد .گاّی جٌگ جٌگ ًظاهی اسب .گیاّی الّتایاّدی اسیب ٍ
گاّی ًيس فرٌّگی .اصَالً جٌگ ّایی كِ از ًَع ًظیاهی اسیب ٍ از ٍسیای ٍ اّدٍات ًظیاهی ّدر آى اسیّتفاّدُ
هیشَّد بِػٌَاى جٌگ سخب یا  Hard Warهشَْر اسبٍ .لی اگر ّدر ایي جٌیگ از ٍسیای ٍ اّدٍات ٍ
كاالّای فكری ٍ فرٌّگی اسّتفاّدُ شَّد اصطالحاً بِ آى Soft Warیا جٌگ ًرم اطالق هییكٌٌید .بٌیابرایي
شاخاِ جٌگ ًرم اسّتفاّدُ از ابسارّای فكری ٍ فرٌّگی اسبّ ».در ٍالغ تؼریف ػلوی جٌیگ ًیرم ػریارت
اسب از «اسّتفاّدُ ّدليك ٍ طراحی شدُ از ترليغات ٍ ابسارّای هربَط بِ آى بِ هٌظَر تاثيرگیااری بیر ػمایید
فرٌّگ سياسب احساسات توایالت رفّتار ٍ هخّتاات فكری ّدشوي با تَس بِ شيَُّیایی كیِ هَجی
پيشرفب هماصد اهٌيب هلی هی شَّد» .بٌابرایي جٌگ ًرم را هی تَاى ّرگًَِ الیدام ًیرم رٍاًیی ٍ ترليغیات
رساًِ ای ّداًسب كِ جاهؼِ را ًشاًِ گرفّتِ ٍ بدٍى ّدرگيری ٍ اسّتفاّدُ از زٍر ٍ اجرار بِ اًفؼال ٍ شكسب ٍا
هیّدارّد .جٌگ رٍاًی جٌگ سفيد جٌگ رساًِ ای ػوليات رٍاًیی براًیدازی ًیرم اًمیالم ًیرم اًمیالم
هخولی اًمالم رًگی ٍ ...از اشكال جٌگ ًرم اسبّ.در پصٍّش حاضرهجوَػِ رٍشْایی كِ ّدر جٌگ ًیرم
بِ كاررفّتِ ّوراُ با ابسار ٍتاكّتيكْا بِ طَر اخّتاار هَرّد بحث لرار گرفّتِ اسب كِ اهيد اسیب هیَرّد تَجیِ
ٍاسّتفاّدُ لرار گيرّد.
واژگان کلیدی :جٌگ ًرم -تاكّتيكْا -ابسارٍ -یصگيْا -اًمالم اسالهی.
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