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  *:دكتر محمدرضا تاجيك/ چيستاستراتژي 

  

بعـد از مشـروطه مـا    . بحث استراتژى از يك منظر بحث جديدى در كشور ما محسوب مـى شـود  

تالش كرديم در عرصه هاى مختلف به استراتژى سازى بپردازيم، خصوصاً در عرصه جنبش هـاى  

اجتماعى و سياسى چه گروه هاى چپ و راست و چه ناسيوناليست ها و حتى مذهبى هـا تـالش   

امـا همـواره برداشـتى    . كردند كه به استراتژى هايى براى مبارزه اجتماعى و سياسـى دسـت يابنـد   

  . تاكتيكى از استراتژى وجود داشته است

  

به عبارتى، استراتژى به سطح تاكتيك تقليل داده شـده اسـت اسـم هـر انديشـه و هـر حركـت را        

اسـتراتژى  . به سـر مـى بـرده انـد    » اتژىفقدان استر«گذاشته اند و فى الواقع در شرايط » استراتژى«

هاى ما تابعى از شرايط زمان و حركت هايى كه رژيم انجام مى داده است و تـابعى از تافتـه هـا و    

بـه همـين دليـل، بـه همـان سـرعتى كـه طـرح         . بافته هايى كه چندان بومى نبوده اند، بوده اسـت 

راتژى مواجـه مـى شـديم و در بـن     استراتژى مى كرديم، به همان سرعت نيز با شرايط فقدان اسـت 

  .بست ها گرفتار مى شديم

  

نهايتاً مجبور بوديم در پس يك گامى كه به جلو مى گذاشتيم، چند گام به پس بگذاريم و جنـبش  

گرچـه اخيـراً كـم نبـوده بحـث      . و حركت هاى مردمى را بى سرنوشت و بى فرجام باقى بگذاريم

نه ها نيز به آن دامن زده اند و هر انديشه و هـر ايـده   هايى كه پيرامون استراتژى مطرح شده و رسا

اى در همان سطح خـرد خـودش را نـام اسـتراتژى بـر آن مـى گذاشـتند و بحـث هـاى مفصـلى           

يـك فعـال   . پيرامونش صورت مى گرفته و نهايتاً يك جنبش عظيم فاقد اسـتراتژى پديـدار گشـت   

شروع كند و به كجا مى خواهد خـتم   اجتماعى بايد بداند چه مى خواهد بكند؟ از كجا مى خواهد

كند؟ مراحلى را كه بايد طى كند، چگونه انديشيده است؟ هزينه هايى را كـه بايـد پرداخـت كنـد،     

  چگونه است؟ 

  

استراتژى هاى معين چيست؟ ضداستراتژى هايش چيست؟ و چگونه مى توانـد در شـرايط زمانـه    

ى بينيم اين بحث ها به صورت جـدى بـه مـا    خودش اين استراتژى ها را به كار بگيرد؟ بنابراين م

رسيده و امروز ما فرضمان اين است كه بايد در هر شرايط خـاص، اسـتراتژى خـاص خـودش را     
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خصوصاً در اين شرايط بسيار حساسى كه يك بـار ديگـر تـاريخ مـا در آسـتانه ورق      . داشته باشيم

با اين مقدمه، نكاتى را . اشيمخوردن است و مى رويم تا يك شرايط جديد حاكم بر جامعه داشته ب

در عرصه استراتژى بايد مورد توجه قرار داد تا بدانيم كه وقتى مى خواهيم به استراتژى بينديشـيم،  

به چه محورهايى بايد انديشيد؟ چگونـه بايـد وارد ايـن عرصـه شـد؟ چگونـه مـى تـوان ترسـيم          

ــاند؟    ــه آن پوشـــ ــل بـــ ــه عمـــ ــود و جامـــ ــدبير نمـــ ــرد و آن را تـــ ــتراتژى كـــ   اســـ

  

وقتـى بحـث از اسـتراتژى مـى     . آنچه من از استراتژى مى فهمم، لزوماً يك طرح درازمدت نيسـت 

به نظـر مـن، اسـتراتژى مـى     . به ذهن مى آيد» درازمدت«و » زمان مند«سرعت يك طرح به شود، 

باشد، اما نه لزوماً يك طرح زمان مند و راه برون رفت از شرايط موجود مى ) Plan(تواند يك طرح 

و » تمـام نسـلى  «اسـتراتژى هـا   . استراتژى ها فرزندان زمانه خودشان هستند. تراتژى باشدتواند اس

اين وهم انسان هاست كه تصور مى كنند مى توانند اسـتراتژى هـاى كـالن    . نيستند» تمام عصرى«

  . بينديشند براى تمام عصرها و نسل ها و يا اينكه بتواند دهه هايى را شامل شـود و كارآمـد باشـد   

  

اگـر فعـال سياسـى در    » دستم بگرفت و پا به پا برد«مدى استراتژى مصداق اين شعر است كه كارآ

، اگر بتواند »سنگ ها را بسته و سگ ها را باز گذاشته اند«شرايطى قرار گرفته باشد كه به اصطالح 

زدن استراتژى سنگى بـراى  . در اين شرايط راهى پيدا كند كه رها يابد، به استراتژى انديشيده است

استراتژى اين نيست كه با كلمات زيبا مزين شود و جامه اى از ايده بر تـن آن  . است نه براى نزدن

ــت      ــودش اســـ ــاص خـــ ــرايط خـــ ــى در شـــ ــل عملـــ ــه راه حـــ ــيند، بلكـــ   .بنشـــ

  

چگونه مى توانيم شرايط خاص خودمان را تدبير . است) how(» چطور/ چگونه «استراتژى يك  -2

ارتوى سياست گام برداريم؟ سياست مورد نظر مـن بـه معنـاى    كنيم؟ چگونه مى توانيم در اين هز

كسانى كه در شرايطى كه امكـان تصـميم   . است» تصميم و تدبير در شرايط فقدان تصميم و تدبير«

هسـتند؛ در غيـر ايـن صـورت     » سياست ورز«و تدبير نيست مى توانند تصميم و تدبير اتخاذ كنند 

راه هموار و افق مشخص باشد، هركس مرد راه خواهـد  اگر . همگان مى توانند سياست ورز باشند

  .همــــــواره در يــــــك هزارتــــــو قــــــرار دارد   » مــــــرد راه سياســــــت «. بــــــود

  

. اسـت » عرصـه رقابـت  «سياسـت  . اسـت » عدم قطعيـت «اين به آن سبب است كه سياست عرصه 
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نـق  اگر فرد در اين راه گام بردارد، خسته نشود و به . است» فراز و فرود هژمونيك«سياست عرصه 

تنهـا  . تبـديل مـى شـود   » نق زن حاشيه اى«در غير اين صورت به يك . زدن نيفتد، موفق مى شود

چون خود نمى تواند حركت كنـد و  » نق زن حاشيه اى«. كارش بهانه گرفتن از زمين و زمان است

عرصه سياست، عرصـه  . راه را بگشايد، از گشودن راه توسط ديگران نفرت دارد و عصبى مى شود

اسـتراتژى بـه   . سياست عرصه رقابت هوشمندان و استراتژى هاست. ى چنين كسانى نيستبازيگر

اگر هابز، قدرت را در لوياتان مى بيند، ماكيـاولى اعتقـاد   . است» يك چهره قدرت«تعبير ماكياولى، 

اگر توانستى از برگ هـايى كـه در دسـت دارى    «: دارد كه از استراتژى است كه قدرت مى جوشد

ايـن اسـتراتژى   » ده نمايى، مى توانى بر حريفى كه برگ هاى بيشترى دارد، برنده شـوى بهينه استفا

ــت   ــاول اسـ ــر ماكيـ ــورد نظـ ــت    . مـ ــد گشـ ــاه كليـ ــال شـ ــوان دنبـ ــى تـ ــت نمـ   .در سياسـ

  

: كسى نمى تواند بگويـد . استراتژى اى كه حكم شاه كليد را ايفا بكند، نه ممكن است و نه مطلوب

اين يك وهم » .دست پيدا كرده ام كه هر درى را مى گشايددر عرصه سياست، من به شاه كليدى «

هر درى با كليد خاص خودش باز مى شود، اما وجود فضل به معناى آن است . و يك توهم است

اما شاه كليدى . هيچ قفلى نيست كه كليد خاص خودش را نداشته باشد. كه كليدى هم وجود دارد

  .هم وجود ندارد

  

استراتژى بايد شـما را  . است براى حركت از اينجا به آنجا) means(بزار استراتژى يك وسيله و ا -3

استراتژى بايد بتواند شما را از صفر به يك و از يـك بـه دو   . از يك نقطه به نقطه ديگر انتقال دهد

اسـتراتژى اى كـه نتوانـد شـما را از     . بنابراين حكم يك ابزار و يك عصا را بايد بازى كند. برساند

چهره بارز هـر اسـتراتژى   . استراتژى را براى اقدام نياز داريم. يى برساند، كارآمد نيستجايى به جا

اگر براى يك جمع، جنبش يا گفتمان انديشـيده شـده باشـد،    . بايد چهره اقدام و عملياتى آن باشد

در غيـر ايـن صـورت آنچـه هسـت،      . برسـاند » ب«بـه موضـع   » الـف «بايد بتواند آن را از موضع 

خيلى از مباحثى كه ما به عنوان استراتژى مطرح مى كنيم، بـه درد جنجـال هـاى    . ستاستراتژى ني

براى سنجش آنها كافى است بپرسيم كه آيا اين مباحث توانسته جنبشـى را از  . رسانه اى مى خورد

  برساند؟» ب«به » الف«نقطه 

  

اقناع و اشباع مى كند امـا  بت پندار ما را . نبايد از استراتژى بت بسازيم و در مقابل آن تعظيم كنيم
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زمانى كه فرد احساس مى كند كه صاحب استراتژى اسـت، امـا   . در واقع باعث سكون ما مى شود

بنـابراين اسـتراتژى از   . اين استراتژى باعث حركت او نمى شود، در شرايط سكون به سر مـى بـرد  

سير رشـد و بلـوغ را طـى    استراتژى نبايد م. زمانى كه متولد مى شود بايد بتواند حركت ايجاد كند

  .كند و آنگاه حركت آفرين شود، بلكه از همان لحظه تولد بايد توانايى ايجاد حركت داشـته باشـد  

  

اسـتراتژى  . در كنش هايى است كه در طول زمان انجام مـى شـود  ) Pattern(استراتژى يك الگو  -4

طـرح هـايى جهـت    الگويى است كه طى آن، منظورها، مقاصد، اهداف و خط مشى هاى اصـلى و  

يعنـى  . استراتژى الگوى به جريان انداختن تصميمات اسـت . دستيابى به اهداف مشخص مى شود

در ترسـيم اسـتراتژى، فـرض بـر ايـن      . استراتژى يك الگو از كنش و واكنش هاى اجتماعى است

اسـتراتژى  ). يعنى حركت در كادر ضـابطه (است كه در سايه آن هم پراتيك داريد و هم پراكسيس 

، »راه«استراتژى هـا  . بايد قدم در آن راه گذارد. اه را و چگونه رسيدن به مقصود را نشان مى دهدر

وقتى بحـث از اسـتراتژى مـى شـود، بحـث از يـك       . را مى آموزد» چگونه رفتن«و » افق«، »رهرو«

ملـوك  «بنابراين قرار نيست ما هم استراتژى داشته باشيم و هم حركت هـاى  . الگوى رفتارى است

  .انجام دهيم» لطوايفىا

  

بـه تعبيـر   (اش » جمعيت شـدگى «اين يكى از خصلت هاى انسانى است كه همواره فرديت او، بر 

استراتژى تدوين مى شود، اما جمعيتى كه بايد به آن عمل كند و از آن سـرورى  . مى چربد) موالنا

تدوين . به سر مى برد» ىماقبل استراتژ«انسان ايرانى همواره . بسازد، كار خودش را انجام مى دهد

  .استراتژى و فقدان آن چندان بر رفتارش تاثير نمى گذارد و او را درون يك الگو تعريف نمى كنـد 

  

يك موقعيت را ترسـيم و  . يعنى ايجاد موقعيت مى كند. است) Position(استراتژى يك موقعيت  -5

» ب«اينكه نقطـه  . كارآمدى ندارد اگر استراتژى نتواند چنين تصويرى را ارائه كند،. تصوير مى كند

ترجيح دارد، به اين دليل است كه استراتژى يك موقعيـت جديـد و مطلـوب را در نظـر     » الف«بر 

استراتژى به مثابه يك پرژكتـور  . قرار نيست كه انسان ها در يك راه كور قدم بگذارند. گرفته است

بى كه توسط استراتژى ترسيم مـى  جاى مطلو. است كه راه و افق نزديك به خود را روشن مى كند

شود، نبايد از جنس ايدئولوژيك باشد و به تعبير پوپر، نبايد از جنس گردگويى باشـد، يعنـى مـثالً    

گردگـويى يعنـى گـزاره    . ماركسيستى در انتهاى تاريخ را بدهد» جامعه بى طبقه«وعده ووعيد يك 
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اره هـاى اسـتراتژى نبايـد از جـنس     جنـبش گـز  . اى كه نه قابل ابطال است و نه بتوان اثباتش كرد

  .گردگويى باشد

  

يك نوع نگاه، انديشه، رويكرد و يك نـوع گفتمـان را   . است) Perspective(» منظر«استراتژى يك  -6

فعال سياسـى بايـد يـك منظـر و يـك      . بدون منظر نمى توان استراتژى ترسيم كرد. تجويز مى كند

نمى تـوان  . ه سر ببرد تا بتواند استراتژى ترسيم كندرويكرد داشته باشد و بايد درون يك گفتمان ب

فعال سياسى بايد ابتدا تكليـف  . در جغرافياى مشترك گفتمان ها به سر برد و استراتژى ترسيم كرد

وقتى فعال سياسى درون يك گفتمان قرار مى گيـرد، زشـتى و   . خودش را با خودش مشخص كند

نمى شود در كثـرت منظرهـا   . ن گفتمان مشخص مى شودزيبايى ها بايد و نبايدها و راه و بيراهه آ

  .به ترسيم استراتژى پرداخت

  

  

انتخاب زمينه هاى فعاليتى كه مـى بايسـت منطبـق بـر اهـداف      . است» انتخاب«استراتژى يك  -7

  .باشد

  

  

است براى درك اين مطلب كه در جهـان امـروز، چـه جايگـاهى را بـه      » تالش«استراتژى يك  -8

. يم و نه پرداختن به اين موضوع كه آرزو داشتيم در چه جايگاهى مى بـوديم خود اختصاص داده ا

همـواره در بـرج   . گاهى جايگاه خود را نمى شناسيم، اما استراتژى اى مى دهيم براى كـل جامعـه  

فرضمان بر اين است كه جايگاهمان بر روى دوش مردم است . عاج ذهنى خودمان به سر مى بريم

وقتـى  . ، خود قسـمتى از اسـتراتژى اسـت   »ترسيم جايگاه«. راتژى مى كنيمو از آن منظر ترسيم است

يك بازيگر خرد هستيد، وقتى يك گروهك هستيد اما به مثابه يك كالن سازمان صحبت مى كنيد، 

. چنين تحليلـى تطـابقى بـا واقعيـت نـدارد     . طبيعى است كه فقط در ذهنيت خود گام برداشته ايد

  .يت باشداستراتژى بايد منطبق با واقع

  

بدين معنا كه براى درك ابعاد استراتژى بايـد نسـبت بـه    . است» يك رشته التقاطى«استراتژى  _ 9



www.aminhosseinioun.com 

٦ 

سياست، اقتصاد، روانشناسى، جامعه شناسى، جغرافيا، تكنولـوژى، سـاختار قـدرت و تاكتيـك هـا      

  .آگاهى داشته باشيم

  

نظريـه  «معتقد است كه » رد برادوىبرنا«. است» ماهيتاً پراگماتيك و عملى«استراتژى يك امر  _ 10

، استراتژى يعنى چگونه آن را انجام دهيم، راهنمايى بـراى كسـب و   »استراتژيك نظريه اقدام است

اجراى اهداف است، همانند ديگر شاخه هاى علوم سياسـى، مسـائل مطـرح در اسـتراتژى نيـز در      

ــت   ــن پرســــش اســ ــه ايــ ــخ بــ ــت؟ «: جهــــت پاســ ــى اســ ــده عملــ ــن ايــ ــا ايــ   »آيــ

  

اگر طراح استراتژى بتوانـد در هفـت دسـتگاه    . راتژى با نت هاى مختلف نواخته مى شوداست -11

اما اگر تنها در يك دستگاه بتواند بنـوازد،  . بنوازد، آنگاه مى تواند يك استراتژى كالن هم ارائه كند

مشترى خاص خودش را دارد همان طور كه در عالم موسيقى، اگر فقط در دسـتگاه شـور نواختـه    

كسانى كه به آن عالقه مند هستند، جذب مى شوند و نمى توان انتظـار و توقـع داشـت كـه     شود، 

هر چه توانايى نواختن در دستگاه هاى مختلف بيشتر باشد، امكـان  . ديگران نيز به آن جذب شوند

حتى . موفقيت در ترسيم استراتژى بيشتر است زيرا جامعه ما از هويت هاى متكثر برخوردار است

  .در جامعـــه كـــوچكترى چـــون دانشـــگاه نيـــز قابـــل مشـــاهده اســـت        ايـــن تكثـــر 

  

نمى توان همه كسانى كه در ذيل جنبش دانشجويى جمع شده اند، حتى در قالب تحكيم وحـدت،  

نمـى  . در عالم انسانى چنين چيزى يافـت نمـى شـود   . همه يكسان فكر كنند و همه كپى هم باشند

فى المثل، دفتر تحكيم وحدت بسيار متكثر اسـت،   .توان يك استراتژى محدود براى همه ارائه داد

اگر خواسته باشيم دفتر تحكيم وحدت را با تكثر خاص خود داشته باشـيم، بايـد بتـوان در هفـت     

در غير اين صورت، آنكه تنها ساز خود را مـى زنـد،   . نيز بود» بديهه نواز«دستگاه نواخت و ضمناً 

اينهـا طبيعـت   » ر كشيدند يا جدا شدند يا دگر شـدند بقيه كنا«: خيلى حق نق زدن ندارد كه بگويد

البته اگر توانايى نواختن در هفت دستگاه در نزد يك فعال يا جريـان سياسـى وجـود    . قضيه است

  .ندارد، بهتر است كه همان ساز خود را خوب بنوازد تا همان طرفداران خودش را از دست ندهـد 

  

چگونه بايد گفتمـانى خلـق كـرد    . پيش مى آيد» پرسش از چگونگى جمع بين اختالفات«در اينجا 

كه دچار تلون نباشد؟ چگونه مى توان بين ثبات و تغيير و وحدت و تكثر را جمع كرد؟ اينها كـار  
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استراتژى است كه نه دچار تلون شده باشد و نه اينقدر دچار انسداد و مونولـوگ بـودن شـود كـه     

معنـا  » اسـتراتژى هـا  «اينجا بروز مى كنـد و   حساسيت هاى قضايا در. او تعريف شوند» دگر«همه 

  .پيدا مى كنند

  

ــرد    _ 12 ــدها شــكل بگي ــا و تهدي ــان فرصــت ه ــد منطقــى مي ــد در برآين ــد بتوان   .اســتراتژى باي

  

خلـق  «استراتژى آينده سازى مى كنـد،  . از رهگذر استراتژى نمى توان آينده را پيش بينى كرد -13

زيرا آينده در گـرو اراده  . ن است ولى خلق آن ممكن استناممك» پيش بينى آينده«. مى كند» آينده

  .آينـده مخلـوق مـا اسـت    . آينده آن گونه اتفـاق مـى افتـد كـه امـروز مـا اراده مـى كنـيم        . ماست

  

بسـيار  ) subject position(در طراحى يك استراتژى و برنامه عمل، اگرچه موقعيـت هـاى سـوژه     -14

  .سوژه نيز از اهميت تعيين كننده برخوردار است) political subjectivity(مهم است، اما ذهنيت سياسى 

  

اين بدين معناسـت  . مفهوم نخست، به موقعيت يابى سوژه ها در گفتمان هاى گوناگون اشاره دارد

ممكـن اسـت تصـور يـك     . كه افراد مى توانند داراى تعداد متعددى موقعيت هـاى سـوژه باشـند   

طرفـدار  «، »مـرد «، »مـذهبى «، »طبقـه كـارگر  «، »سياه«د كه كارگزار تجربى ويژه، از خودش اين باش

، مربـوط بـه اشـكال    »موقعيت سوژه«بنابراين، مفهوم . و غيره است» اصالح طلب«، »محيط زيست

. مطرح مى كنند» كنشگران اجتماعى«متعددى است كه توسط آنها كارگزاران خودشان را به عنوان 

شيوه اى است كه درون آن كنشـگران بـه شـكل هـاى     مربوط به » ذهنيت سياسى«در مقابل مفهوم 

ــد     ــى پردازنـــ ــميم مـــ ــاذ تصـــ ــه اتخـــ ــا بـــ ــد يـــ ــى نماينـــ ــل مـــ ــديع عمـــ   .بـــ

  

طراحى يك استراتژى، مستقل از استراتژى ها و ضداستراتژى هـاى رقيـب و حريـف ره بـه      -15

دشمنت را بشناس و همچنين خـود را، خـواهى ديـد كـه طـى      «به تعبير تزوسان، . جايى نمى برد

  ».ن نبــــــــــرد هــــــــــم شكســــــــــت نخــــــــــواهى خــــــــــورد هــــــــــزارا

  

اسـتراتژى طراحــى شـده بايــد منعطـف و اســفنجى باشـد و اســتعداد لحـاظ كــردن مســتمر       -16

ــد     ــته باشــــــ ــود داشــــــ ــى را در خــــــ ــت و منفــــــ ــاى مثبــــــ   .بازخوردهــــــ
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٨ 

  

زمانى يك استراتژى تضمين كننده پيروزى و كسب منزلت هژمونيك است كه يك پـروژه يـا    -17

. گى قواعد و معانى را در يك صورت بندى خاص به دسـت آورد نيروى سياسى نقش تعيين كنند

بيان » لوئيس كارول«نوشته » از ميان آينه«در مكالمه اش با آليس در كتاب » هامپتى دامپتى«چنانچه 

زمانى كه من كلمه اى را مورد استفاده قرار مى : با لحنى تحقيرآميز گفت» هامپتى دامپتى«: مى دارد

آلـيس  . واهد داشت كه من اراده مى كنم نه چيزى بيشـتر و نـه چيـزى كمتـر    دهم، آن معنايى را خ

سئوال اين است كه آيا تو مى توانى كلمات را در معانى خيلى مختلف به كار ببرى؟ هامپتى : گفت

  .كل مطلب همـين اسـت  » .سئوال اين است كه چه كسى دست باال را خواهد داشت: دامپتى گفت

  

رچه همه چيز در استراتژى ساده است، اما اين بـه آن معنـا نيسـت كـه     و در نهايت اينكه، اگ _ 18

چرا اسـتراتژى هـايى   «: همين جا اين پرسش به وجود مى آيد. همه چيز بسيار سهل و آسان است

كه تحت تاثير فضاى غليظ ژورناليستى در جامعه ما طراحى شد، ما را به پيش نبرد و هر كجا يـك  

از اين روست كه براى ادامه گفتمان اصالح طلبى بايـد  » پس آمديم؟ گام به پيش رفتيم، دو گام به

چرا كه اگر يك گفتمان موقعيت هژمونيك و مشروعيت و مقبوليت . چاره و استراتژى اى انديشيد

  .خودش را از دست بدهد، تاريخ و نسلى بايد بگذرد تا ديگر بار مشروعيت خود را به دست آورد

ايـن  . س مركز بررسى هاى استراتژيك نهاد رياست جمهـورى مشاور رئيس جمهورى و رئي* 
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