
 

 چگونه در ضربه اول حريف را غبفلگير نمبييم

تفبيت ثیه مرزز  ػربزی ي ونربوی ورٍ ذیوری مً رك        یىی اس ثشرگتزیه. ایىىٍ ثُتزیه ثبشیس حتمب ثبیس ثٍ وىبت سیبزی تًجٍ وىیس ثزای

ثزرسی می وىىس وٍ ایره   اغوت ذیوی سزیغ ي زلیك اس سبیز ا زاز،  زصت َب ي مًلؼیت َب را شىبسبیی ي َنتىس ایه است وٍ ا زاز مً ك

 ايل. امالن، ذزیس ي  زيش سُب  یب سزن ايلیه ظزثٍ زر مجبرسٌ اسرتفبزٌ ورزز   اصل اسبسی را ثٍ طًر یىنبن می تًان زر مؼبمالت جسیس

 زصتی ثزای ذًز ذورك مری وىیرس ترب ایره ظرزثٍ را يارز        جبلت است ثساویس وٍ چطًر يلتی زر مجبرسٌ. ثًزن َمیشٍ مشایبی ذًثی زارز

 .مجبرسٌ ػًض می شًز ىیس، تحزن ي پًیبییو

 

ثًز ، مجبل ایره را زاشرتک ورٍ وتربة َربی جر         وبش سمبوی وٍ زر ویزيی پویس اوسيوشی تبسٌ شزيع ثٍ وبر وززٌ: يیل می گًیس جبن

سیربزی طرًل وىشریس ترب     مست  آن سمبن وًجًان ي َىًس وتبثی وىًشتٍ ثًز، يلی ثب ایه يجًز ، متبسفبوٍ زر تبمپنًن را مطبلؼٍ وىک، امب اي

 .وظز می رسیس وٍ ایه تمزیىبت وتیجٍ ای ثنیبر ذًثی زاشت تًاونتک ثز ريی تؼسازی اس َسف َبی اصوی تمزیه ي ثٍ

 

ثزای ایره َرسف، زر چىرس    .  زار اس ظزثبت اس اي ثگیز  آن مًلغ َسف اصوی مه ثز سمیه سزن رلیت ثًز تب زر گزمبگز  گاليیشی مجبل زر

اجزا می شس ثزای ثبر ايل  حزی  ظزثٍ میشز  يلی َیچ وس اوتظبر چىیه چیشی را وساشت ي اگز حزوت ثٍ زرستی ًز ثٍثبر ايل ثب سز ذ

 .استزاتژی مُک مه تجسیل شس ایه حزوت ثٍ. ثًز وٍ حزی  را سمیه می سز 

 

ثٍ مه ومره مری ورزز ترب ومترز      ایه زستمبل  .والٌ ثی لجٍ ثز سز می گذاشتک ي سیز آن یه زستمبل وبغذی وًچه لزار می زاز  مه

حمورٍ ای   مخال اگرز رلیرت مىتظرز چىریه    . ظزثٍ ورنت استفبزٌ وبمل اس ػىصز غب وگیزی است حبل وویس استفبزٌ اس. احنبس زرز وىک

، پس اس سرپزی شرسن یىمربٌ    . ثب چىیه ظزثٍ ای ثز سمیه میب تس  منومب حزی . وجبشس ظزثٍ ايل ي غب وگیزاوٍ می تًاوس ذیوی مًحز ثبشس

ايل ثب ظرزثبت پرب شرزيع ورزز  ي     . وىک  زيجیه سذک سیز ومزثىس  ثٍ يجًز آمسٌ ثًز ، لصس زاشتک وٍ ومی ثیشتز تجزثٍ زر حبلیىٍ ویک

ٍ . پبی پیشیه حزی  يارز می وزز  اوخزا ایه ظزثبت را ثز لنمت زاذوی سبق لرسری اس   ایه وبر ثیشتز سجت می شس وٍ پبَبی حزی  ثر

غیز ایىصًرت می تًاونتک یه ظزثٍ مشت راست ثٍ صرًرت حزیر     ي ثز َک ثرًرز ي ثب صًرت ثز سمیه ثیب تس، زرَک ثبس شًوس ي تؼبزل ا

یىی اس چیشَبیی وٍ مه زرثربرٌ  . ثشوس ایه  ه مبوغ اس آن می شس وٍ حزی  ثتًاوس ثب چبلًی زوساوٍ زار ، ثٍ سز  ظزثٍ ایىچىیه. يارز وىک 

اگرز  . یىسیگز ثبس وىک  پیش اس پزتبة ايلیه لگس وًتبٌ ذًز ، پبَبی حزیفک را ثٍ میشان ثنیبری اس بایه تىىیه یبز گز تک ایه ثًز وٍ حتم

  ثًزوس احتمبل ذزز شسن پىجٍ پبیک زر میبن ران پبی زیگز حزی ، حتمی ثًز مه ایىىبر را ومی وزز  ي پبَبی حزی  وشزیه ثٍ یىسیگز

 

ظزثٍ می سوک ي ایره امىربن را ثرزای ذرًز ذورك       می شس  وٍ تىُب ثٍ یه پبی حزی جبیگیزی پبَبیک پیش اس ظزثٍ سزن، مطمئه  سمبن

امرب ایرزاز   . وشًوس  حزی  سزٌ ي مزالت ثبشک ثز احز ایه ظزثٍ ، ثىسَبی اوگشتبن ان زستک مجزيح وىک وٍ ثب مشت راست ظزثٍ ای ثٍ  ه

ثؼعری ايلربت   . ثشرگتزیه مشرىل مره مجرزمیه سرًارٌ ثًزورس       ثًزوس ، ثوىٍ مه ثٍ ساوً زر آيرزن حزیفبوی وجًز وٍ غیز لبثل پیش ثیىی

صحىٍ جز  ي حًازث ارتجبطی يجرًز   حًازث زر محیط َبی سزثنتٍ رخ ومی زَىس ثٍ ذبطز َمیه ثیه ویزيی پشتیجبن مه ي اتفبلبت ي

الجترٍ   . مىری ثرٍ مره ثزسرس    ومه ثرًاَک امب ثٍ وظز  سبل َب طًل می وشیس تب ویزيی و گبَی ايلبت مججًر ثًز   زیبز سزٌ ي. وساشت

آزروبلیه است وٍ تزشح شرسٌ ي سرجت يحشرت شرمب مری شرًز ثرٍ         امب ذًزتبن می زاویس وٍ زر مًالغ ذطز ،. مطمئىک وٍ ایىطًر وجًز 

ا تربز متًجرٍ احرز گرذاری ثنریبر       ذًاَیس وزز ، زر طی زستگیز وززن ذالف وبران وٍ ثنیبر سیبز ثزایک اتفبق می طًری وٍ سمبن را گک

  . ز ورنتیه ظزثٍ شس سیب



 

ثٍ َمزاٌ تزس ي محب ظت ثٍ وبر ثززٌ شسٌ اسرت   ایه مفًُ  َشارَب سبل است وٍ. ظزثٍ ورنت یب غب وگیزاوٍ چیش تبسٌ ای وینت مفًُ 

يالؼری زاشرتٍ اورس ، جر       استبزان يرسش َبی رسمی وگبٌ ػمیك تزی ثٍ وبرثزز ي مؼىی ایه جىجٍ مجبرسات ثٍ َز حبل زر زٍَ َبی اذیز

 ج  رسمی وبر ثنیبر  رًق الؼربزٌ  . تجییه وززٌ ي زر اذتیبر مزز  لزار زاز است تبمپنًن ايلیه وفزی است وٍ ایه مفًُ  را ثٍ طًر ػومی

تجشیرٍ ي تحویرل اي   . وبيوتزی اوگونتبن سوسگی می وىس  ای است وٍ سبثمب ثًونًر ثًزٌ ي وًینىسٌ ای است وٍ جبیشٌ زریب ت وززٌ ي زر

چىس مبٌ را ثب اي سپزی وزز  ي ثب  چىس مبٌ پیش مه. غب وگیزاوٍ وش  ثشرگی ثزای رسمی وبران سزتبسز زویب ثًز  اس استزاتژی ظزثٍ ايل یب

چىیه مجبرسٌ  وٍ اي ویش استبز  ثٍ میبن آمسمیبن آوُب صحجت اس مزاحل ايلیٍ مجبرسٌ پًیب  َک راجت مًظًػبت مرتوفی ثحج وززیک وٍ زر

ایه مجبرسات ثرٍ اي آمًذترٍ   . آيرزٌ ثًز اطالػبت ثنیبر گزاوجُبیی زاشت  اي ثز پبیٍ تجزثیبتی اس مجبرسات يالؼی ذیبثبوی ثٍ زست. ای است 

زاتژی َربی غب وگیزاورٍ چیرشی    مً متزیه است یىی اس. وٍ مؼمًال ظزثٍ ورنت ػبمل مُک تصمیک گیزی ي ثنیبر سزوًشت سبس است  اوس

 . است وٍ مه آن را  زمًل می وبمک

 

 ! دفبع کن ، سئوال کن ، برو : حبل  زمًل ایه چىیه است

 

حزی  ایجبز می وىیک ي ثرش مُمی اس  زر ایه مزحوٍ زر اصل ایه سس جنمبوی است وٍ مب ثب ومه ثبسيَبیمبن ثیه ذًز ي : دفبع کن

 . مجبرسٌ می وبمک ؼیت ثسوی پیش اسچیشی است وٍ مه آن را يظ

 

حبل اي می تًاوس مجسزاً حموٍ وىرس ثرزای    ثٍ محط آوىٍ حزی  یب مُبجک سس ز بػی مب را ثشىىس ثٍ ػمت راوسٌ شسٌ ایک ي : سئوال کن

 . لبثرررررررل اجتىررررررربة اسرررررررت  اي مشررررررررس شرررررررسٌ اسرررررررت ورررررررٍ زرگیرررررررزی ثرررررررسوی غیرررررررز   

اس پرس   ايل ایىىٍ ثٍ مُبجک اطمیىبن می زَس وٍ مب ومی ترًاویک : یزی زيگبوٍ زارز تبح ایه سئًال. ثىبثز ایه مب سئًال را مطزح وززٌ ایک 

زي  ایه وبر مشرصب سجت وبَش سمبن ياوىش اي مری شرًز    . حموٍ اي ثزآییک ي زر وتیجٍ ياوىش آوی ي غیز ارازی اي را وبَش می زَس

 . زازن می گززز چزا وٍ مغشش زرگیز پبسد

 

ثبشس ، اس ظزثٍ ای آرا  شزيع تب حزوتی تىرس ي   یب ظزثٍ ايل مبست ي زر حمیمت می تًاوس شبمل َز حزوتیایه حزوت غب وگیزاوٍ  : برو

ظرزثٍ    مًلؼیرت ،  ثبسي یب سبیز تىىیه َبی زرگیزی یب استفبزٌ اس آروج یب زر صًرت مىبست ثرًزن  وًثىسٌ آن ظزثٍ ممىه است وشیسن

اصًل حز ٍ ای را وىبر ثگذاریک ظزثٍ غب وگیزاوٍ یب حزوت ورنرت میویرًن    بوًوی ي ویشاگز اذاللیبت ي جىجٍ َبی ل. ای اس جبوت مب ثبشس 

 . ثبشیس امب يجًزش را َزگش وبزیسٌ وگیزیس است وٍ مًرز استفبزٌ لزار گز تٍ ي می تًاویس مًا ك یب مربل  استفبزٌ اس آن َب سبل
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