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 :چکیده

ػٌَاى جٌگگ   شَد، تِ ّايی كِ اس ًَع ًظاهی است ٍ اس ٍسايل ٍ ادٍات ًظاهی در آى استفادُ هی اصَالً جٌگ

ٍلی اگز در ايي جٌگ اس ٍسايل ٍ ادٍات ٍ كاالّای فكزی ٍ فزٌّگی . هشَْر است Hard Warسخت يا 

ی جٌگ ًزم، استفادُ  تٌاتزايي شاخصِ. كٌٌذ يا جٌگ ًزم اطالق هی Soft Warاستفادُ شَد، اصطالحاً تِ آى 

استؼوار تِ  گًَِ كِ  اًذ كِ ّواى كشَرّای استكثاری تِ ايي ًتیجِ رسیذُ. اس اتشارّای فكزی ٍ فزٌّگی است

گَی ًیاسّا ٍ التضائات اهزٍسُ ًیست ٍ تايذ در لالة استؼوار ًَ ٍارد تزخگی   ّای لذين، ديگز جَاب  شیَُ

تٌگاتزايي  . ّای هَرد ًظز را كسگة كگزد    تَاى هَفمیت اس كشَرّا شذ، اس طزيك جٌگ سخت ًیش چٌذاى ًوی

ی جٌگ ًزم، تگِ   در ٍالغ تا گشَدى جثِْ كٌٌذ تا توزكش تز هسائل فكزی، ايذئَلَصيك ٍ فزٌّگی ٍ سؼی هی

ٍ  ّگا، ٍتگال    ّگای ارتثاطگاتی هاًٌگذ سگايت      اهزٍسُ تا استفادُ اس تكٌَلگَصی . اّذاف خَد تزسٌذ ايگي  ... ّگا 

  كٌٌذ، آى تا جذاتیت ظاّزی كِ تزای هخاطثاى ايجاد هیٍ  .شَد تز اػوال هی ّا راحت تأثیزگذاری اس سَی آى

تَاًٌگذ اّگذاف هگَرد ًظگز      دشوٌاى اس ايي طزيك هی. ی اصلی، دچار هشكل كٌٌذُ ّا را در پی تزدى تِ اًگیش

در ايي ًَشتار پس اس تیاى كَتاّی اس تؼزيف جٌگ ًزم، تِ تیاى شگگزدّای  . خَد را تِ هخاطة تحویل كٌٌذ

ای در تیاى اتشارّ. جٌگ ًزم اػن اس شگزدّای فزٌّگی، ديٌی، سیاسی، التصادی ٍ اجتواػی پزداختِ هی شَد

جٌگ ًزم ًیش هَاردی اس لثیل رساًِ ّا، شثكِ ّای راديَئی ٍ تلَيگًَی، ادتیگات، فگیلن ٍسگیٌوا، ًشگزيات،      

 .تزرسی هی گزدًذ... پَياًوائی، اسثاب تاسی ٍ
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