پنج مرحله برای نو آوری تاکتیکی
درس نخست
درآمدی به درس نخست :مقدمهای بر استراتژی و تاکتیک

اهداف دانشجو
 .۱شناسایی بنیادهای تفکر استراتژیک و تاکتیک
"اس^تراتژی' بدون تاکتیک ،آهس^تهترین راه^ به پیروزی است .تاکتیک' بدون اس^تراتژی ،سروصدای' پیش از شکس^ت است".
سون تزو – هنر جنگ
در واقع آن چه گزارۀ سون تزو که بیش از دو هزار سال پیش بیان شده است ،امروز به ما میآموزد این است که،
برنامهریزی' بدون عمل عبث است و عمل' بدون برنامهریزی ،م*هل'ک.
امروزه ،با بهرهگیری از سه زمینۀ تحلیلییی که قرنها پیش از این از سوی سون تزو شناسایی شده است ،ما میتوانیم
آموزههای فراوان و گرانی را در راه پیریزی' پیروزی' فردایمان به دست آوریم.

خود را بشناسید
گول' تبلیغات خود را نخورید .در عوض ،برآورد درست و دقیقی از نقاط قو>ت و ظعف ،تواناییها و کمبودها و
پشتیبانیهای' خویش به دست آوردید .به همین ترتیب نیز لزم و حائز اهمی>ت است تا از تواناییها و
محدودی>تهای' همپیمانان خود شناخت درستی در اختیار داشته باشید.

مخالفین خود را بشناسید
به همان ترتیب که گول تبلیغات خود را نباید خورد ،فریب تبلیغات رغیبان و مخالفین خویش را نیز نخورید .به
همان اندازه که خود و تواناییها و کاستیهای خود را میشناسید ،به نقاط ضعف و قدرت نیروهای مخالف خود و
تواناییها و محدودی>تهای' همپیمانان' آنان نیز آگاهی پیدا کنید .برای به دست آوردن توان م*حر>که و تحر>ک' و
ابتکار عمل لزم و بجا و بموقع و حت>ی محوری برای پیشبرد اهداف خود در زمینۀ حقوق بشر ،بنا به توصیۀ
سون تزو ،شناخت' درست' استراتژی' رقیب و منقطع و خنثی کردن آن از اهمی>ت بسزایی برخوردار است.

میدان عملیاتی را بشناسید
منظور از میدان عملیاتی ،به معنای تحتالفظی کلمه ،میتواند محوطهای باشد که در آن به مصاف رقیبان خود
میروید .معنای دیگر میدان عملیاتی ،در مفهوم عام کلمه ،شرایط زمانی و مکانی و نیز اجتماعی ،فرهنگی،
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اختصاص " -مرکز قربانیان شکنجه -پروژه تاکتیکهای جدید در حقوق بشر" به عنوان منبع اصلی اطلعاتی این سند میباشد.
غیر تجاری -این اطلعات برای هیچ گونه منفعتی استفاده نمیشود.
سهم یکسان  -اگر میخواهید هر گونه تغییری در کار وارد کنید ،شما میتوانید حاصل کار را تنها تحت همان مجوز یا مجوز مشابه منتشر کنید و برای ایجاد بدنه
اصلی دانش و اطلعت این تغییرات را با  CVT-New Tacticsبه اشتراک گذارید.

حقوقی و پیرامونییی است که صحنۀ عملیاتی شما میباشد .در چارچوب روششناسی نوین تاکتیکها یا New
 ،Tactics Methodologyمنظور از میدان عملیاتی به عنوان عمدهترین صحنۀ نبرد ما ،مجموعۀ ساختارهای
ماد>ی و غیرماد>ی ،روابط ،سازمانها ،نهادها و سیاستهایی است که توسط انسانها شکل گرفته و نهادینه شدهاند
و دربرگیرندۀ رفتارهای انسانییی میباشند که در این مجموعه از خود نشان میدهند.

 .۲واژههای کلیدی این درس را تعریف کنید
واژههایی را که در پیش روی دارید ،برخی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده در این درس را شامل میشوند .واژههای فوق
در شرایط متفاوت ،معانی متفاوتی دارند .آنچه در پی میآید ،موارد استفادۀ این واژهها ،چنانکه در این درس به کار گرفته
شدهاند ،میباشد.

 .۳پنج مرحلۀ متصل کردن استراتژی به تاکتیک را بیان کنید
 .۱مرحلۀ نخست – شناسایی مسئله
 .۲مرحلۀ دو>م – ساختن بینشی مشترک
 .۳مرحلۀ سو>م – تعریف میدان عملیاتی )با استفاده از ابزار نقشۀ تاکتیکی  Tactical Mapو طیف همپیمانان
(Spectrum of Allies
•

شناسایی مجموعۀ روابط ،پیرامون مسئلۀ اجتماعی شناسایی شده و مورد نظر

•

شناسایی رشتۀ تسلسل همپیمانان و رقیبان

 .۴مرحلۀ چهارم  -بررسی و انتخاب تاکتیکها
 .۵مرحلۀ پنجم  -نقشه و برنامهریزی عملیاتی برای به اجرا گذاردن تاکتیکها
حال به مواد درسی آنلین رجوع کرده و کار خود را با مطالعۀ اثر داگلس ا'ی جانسون  ،Douglas A. Johnsonتحت
عنوان  The Need for New Tacticsآغاز کنید.
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