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نقاط ضعف و قوت

نبــرد میــدان بــه اول کــه کــس آن هــر میگویــد: ســانتزو .1
میرســدومنتظــردشــمنمیشــود،بــرایجنــگآمادهتــرخواهــد
ــا باشــدب ــور ــردبرســدومجب ــهمیــداننب ــهبعــدًاب ک کســی ــود؛هــر ب

قوایــشزودتــرتحلیــلمیشــود. عجلــهواردجنــگشــود،
ــهدشــمن زیــرک،خواســتوارادهاشراب 2.بنابرایــنجنــگاور
تحمیــلمیکنــد،واجــازهنمیدهــددشــمنخواســتوارادهاش

کنــد. رابــهاوتحمیــل
بــاامتیــازدادنبــهدشــمن،اوراتحریــکمیکنــدتــابــه 3.او
آوردنخســارت، وارد بــا کــه آن یــا نزدیــکشــود. میــلخــودش

ناممکــنمیســازد. را بــهخــود نزدیــکشــدندشــمن
گــردشــمندرحــالاســتراحتاســت،اوراآشــفتهمیکنــد. 4.ا
گرســنگیمیکشــاند. گرذخیرهغذاییخیلیخوبیدارد،اورابه ا

بــهجابجایــیمیکنــد. گــربــیســروصــدااردوزده،اوراوادار ا
باشــدبــاعجلــه کــهدشــمنمجبــور 5.درجاهایــیظاهــرشــوید
کــهدشــمنانتظــارشــمارا یــد کنــد؛ســریعبــهجاهایــیبرو دفــاع
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نــدارد.
باشــد، نداشــته خــود روی پیــش مانعــی دشــمن گــر ا .6
میشــود. جابجــا ایمــن صــورت بــه را طوالنــی مســافتهای
کنــد. راپیشــروی کشــور کلیــک ــدونهیــچمشــکلی، ــدب میتوان
از میتوانیــد کنیــد، حملــه بیدفــاع محلهــای بــه گــر ا .7
حفــظ بــا میتوانیــد باشــید. مطمئــن خــود حمــات موفقیــت
کــرد،ازموقعیــتدفاعــیخــود کــهنمیتــوانبــهآنحملــه جاهایــی

باشــید. مطمئــن
کــه 8.بنابرایــنفرمانــدهمتبحــربــهجاهایــیحملــهمیکنــد
ــاع کنــد؛وازجاهایــیدف ــاع ــدازچــهچیــزیدف ــدبای دشــمنندان

کنــد. کــهدشــمنندانــدبایــدبــهچــهچیــزیحملــه میکنــد
کــه کمــکتوســت کاری!بــه 9.ایموهبــتزیرکــیوپنهــان
ناشــنیدنیشــویم؛و ــیشــویم،چطــور نادیدن ــمچطــور ــادمیگیری ی
بنابرایــنمــامیتوانیــمسرنوشــتدشــمنرادردســتانخــودداشــته

باشــیم.
کامــًامقاومــتناپذیــرباشــید، کنیــدو 10.میتوانیــدپیشــروی
کنیــد؛میتوانیــد نقــاطضعــفدشــمناســتفاده کــهاز بــهشــرطی
کــه شــرطی بــه باشــید، امــان  در کامــًا و کنیــد نشــینی عقــب

حــرکاتشــماســریعترازدشــمنباشــید.
ــه ب ــم،میتوانیــمدشــمنراهــموادار ی گــرمــاقصــدنبــرددار 11.ا
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گودالهــای گــردرپشــتبــرجوباروهــایــادر کنیــم،حتــیا جنــگ
کــهبایــدبکنیــمحملــهبــه کاری گرفتــهباشــد.تنهــا عمیــقپنــاه

کنــد. کــهمجبــوراســتازخــوددفــاع جاهایــیاســت
یــم،میتوانیــمازدرگیــریبــادشــمن گــرمــاقصــدنبــردندار 12.ا
زمیــن روی را اردوگاهمــان خطــوط گــر ا حتــی کنیــم، جلوگیــری
کاری ــدبکنیــمانجــام کــهبای کاری کــردهباشــیم.تنهــا مشــخص
عجیــبوغریــبوســنگانداختــندرســرراهپیشــرفتشاســت.
کشــفنحــوهاســتقراردشــمنونادیدنــینگــهداشــتن 13.بــا
ــی ــم،درحال ی ــزنگــهدار خــود،مــامیتوانیــمنیروهایمــانرامتمرک

کنــد. کــهدشــمنمجبــوراســتنیروهــایخــودراپخــش
14.مــامیتوانیــمیــکنیــرویواحــدتشــکیلدهیــم،درحالــی
کنــد.بنابرایــن کــهدشــمنمجبــوراســتنیروهــایخــودراتقســیم
کامــلدرمقابــلارتشــیتکــهتکــهشــدهقــرارمیگیــرد. یــکارتــش
برابــرتــکتــکقســمتهای ایــنیعنــینیروهــایمتحــدمــادر و

ــیدارد. ــرویدشــمن،فزون نی
گــرمــابتوانیــمبــایــکنیــرویمتحــدبــهنیروهــایتکــهتکــه ا 15.و
گرفتــارخواهــد تنگنایــیهولنــاک کنیــم،دشــمندر شــدهحملــه

شــد.
نبایــد کنیــم حملــه آن بــه میخواهیــم کــه نقطــهای .16
اســتآمــادهحمــات مشــخصشــود؛بــااینــکاردشــمنمجبــور
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نقــاطمختلــفباشــد.وبدیــنشــکلنیروهــایآن احتمالــیدر
مجبورنــددرجهــاتمختلــفپخــششــوند.بنابرایــننیروهایــی
کاهــش ــروخواهیــمشــد،بــهنســبت ــاآنهــاروب کــهدرهــرقســمتب

یافــت. خواهــد
باشــدنیروهــایپیشــتازخــودراتقویــت گــردشــمنمجبــور 17.ا
باشــدعقبــهاش گــرمجبــور کنــد،عقبــهاشتضعیــفخواهــدشــد.ا
گــر کنــد،نیروهــایپیشــتازشتضعیــفخواهــدشــد.ا راتقویــت
راســتش جنــاح کنــد، تقویــت را چپــش جنــاح باشــد  مجبــور
باشــدجنــاحراســتشراتقویــت گــرمجبــور تضعیــفخواهــدشــد.ا
گــرنیروهایپشــتیبانی کنــد،جنــاحچپــشتضعیــفخواهــدشــد.ا
رابــههمــهجــابفرســتد،ازهمــهجهــتتضعیــفخواهــدشــد.

برابــر بــرایآمــادهبــودندر تعــدادنفــراتازاجبــار 18.ضعــفدر
تعــدادنفــراتاز حملههــایاحتمالــینشــأتمیگیــرد.قــدرتدر
برابــرمــانشــأتمیگیــرد. اجبــاردشــمنبــهداشــتنایــنآمادگــیدر
مــکانوزمــاننبــردپیــشرو،میتوانیــماز گاهــیاز 19.مــابــاآ

کنیــم. دورتریــنفاصلههــانیــزرویجنگیــدنتمرکــز
مــکانوزمــانباعــثمیشــودجنــاح گاهــیاز 20.امــاعــدمآ
کنــد،جنــاحراســت ــدازجنــاحراســتپشــتیبانی چــپنمیتوان
پیشــتاز نیروهــای کنــد، پشــتیبانی چــپ جنــاح از نمیتوانــد
کننــد،عقبــهنمیتوانــدنیروهــای نمیتواننــدعقبــهراپشــتیبانی
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کنــد.هــرچقــدرفاصلــهقــواازیکدیگــربیشــتر راپشــتیبانی پیشــتاز
باشــد،یــاریرســاندنآنهــابــههــمضعیفتــرخواهــدبــود.

21.هــرچنــدطبــقبرآوردهــایمــن،ســربازاندشــمنازلحــاظ
مــابیشــترهســتند،امــاایــنامتیــازیبــرایپیــروزی تعــدادنفــراتاز
قابــلحصــول پیــروزی رامیگویــمچــون ایــن مــن آنهــانیســت.

اســت.
مــابیشــتر گــرســربازاندشــمنازلحــاظتعــدادنفــراتاز 22.ا
باشــند،میتوانیــممانــعجنگیــدناوشــویم.طــوریطــرحریــزی
ــدواحتمــالموفقیــتاو ــهنقشــههایدشــمنپــیببری کــهب کنیــد

کنیــد. رامشــخص
عــدم یــا فعالیتهــا واصــل کنیــد، راتحریــک 23.دشــمن
کنیــدخــودرانشــاندهــد،بــه کنیــد.وادارش کشــف فعالیــتاورا
ایــنترتیــبمیتوانیــدنقــاطآســیبپذیــرشراشناســایینماییــد.
کنیــد، 24.بــهدقــتارتــشدشــمنرابــاارتــشخودتــانمقایســه
کجــا کجــانقــاطقــوتاوبیشــتراســتو کارمیفهمیــد بــاایــن

نقــاطضعفــش.
کــه جایــی تــا کتیکــی، تا آرایشهــای ریــزی طــرح در .25
یــد.بــاپنهــاننگــهداشــتنشــیوه میتوانیــدآنهــارامخفــینگــهدار
از و جاسوســان زیرکتریــن کنجــکاوی از خودتــان، اســتقرار

بــود. خواهیــد امــان  در افــراد خردمندتریــن دسیســههای
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