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ورزشی

ادامه از صفحه 14
 -2تغییرات مدیریتی

بالیی که دولت بنفش بر سر آبیها آورد
 -3رفتارهای تبعیضآمیز دولت و وزارت ورزش

نتایج تحقیقات علمی با تایید نظر کارشناسان
ورزش��ی و مدیریتی نشان میدهد تغییر مدیریت
در نتیجهگیری تیمهای ورزش��ی موثر اس��ت .در
تازهتری��ن تحقیق ک��ه در فصلنام��ه پژوهش در
مدیریت ورزشی منتشر ش��ده ،آمده است :ثبات
مدیرعامل باشگاه تأثیر معناداری بر بهبود عملکرد و
تغییرات پیاپی مدیرعامل تاثیر معناداری بر کاهش
عملکرد باش��گاه داشته اس��ت .تحلیل یافتههای
ای��ن پژوهش از این فرضیه حمایت کرد که ثبات
مدیریتی و عدم تغییرات پیاپی ،با ایجاد زمان کافی
برای مدیران جهت پیادهس��ازی برنامهها و تحقق
اهداف بلندم��دت و کوتاهمدت ،در نهایت ،موجب
بهبود عملکرد باش��گاه خواهد شد .استقالل در 5
سال گذشته از این ناحیه بشدت آسیب دیده است.
تغییرات هیاتمدیره و مدیرعامل و حتی تغییرات
زیاد در راس ورزش کش��ور موجب ش��د این تیم
هم��واره با تالطم و عدم ثبات روبهرو باش��د و این
تغییرات مدیریتی ،تغییر کادر فنی را هم به همراه
داش��ت که از عوامل مهم ناکامی این باشگاه بوده
اس��ت .وزارت ورزش به عنوان متولی این باش��گاه
در  5س��ال گذش��ته تغییرات زیادی در مدیریت
این باشگاه اعمال کرده که در سالهای قبل از آن
سابقه نداشته است .در این  5سال 5 ،نفر مدیریت
استقالل را برعهده داشتند؛ علی فتحاهللزاده ،بهرام
افشارزاده ،حسنیخو ،رضا افتخاری و امیرحسین
فتحی.

بیتردید اکث��ر هواداران اس��تقالل یکی از
مهمترین علل ناکامی اس��تقالل در مقایسه با
پرسپولیس را رفتارهای تبعیضآمیز نمایندگان
دول��ت در وزارت ورزش و جوان��ان ب��ا ای��ن 2
باش��گاه میدانن��د .آنها دالیلی هم ب��رای این
ادع��ای خود دارن��د .آنها معتقدن��د روحانی به
عنوان رئیسجمهور برای حل مش��کل باشگاه
پرسپولیس با باشگاه ریزهاسپور ترکیه و فرار از
محرومیت ،با اردوغان رئیسجمهور این کشور
مذاک��ره کرد .آنها همچنین به دس��تور وزارت
ورزش برای توقف یارگیری اس��تقالل در فصل
نقلوانتقاالت لیگ ش��انزدهم اشاره میکنند و
عدم برخ��ورد قانون��ی وزارت ورزش با موضوع
جعل ق��رارداد طارمی را هم نش��انه دیگری بر
رفت��ار تبعیضآمیز بی��ن  2باش��گاه میدانند.
هواداران اس��تقالل در مطالبی ک��ه در فضای
مجازی منتش��ر میکنن��د ،معتقدن��د :در این
مدت که پرس��پولیس از نقلوانتقاالت محروم
بود به نظر میرس��ید این استقالل است که از
پنجره نقلوانتقاالت محروم شده و حسابهای
این تیم به دالیل نامعلوم مس��دود ش��ده است
به طوری که مدیران اس��تقالل نتوانس��تند با
بازیکنانی ک��ه با آنها مذاک��رات نهایی خود را
انج��ام داده بودند ،تمدید کنن��د در حالی که
تی��م رقیب ،در حال خریده��ای میلیاردی بود
و بدون هیچ مش��کل و س��نگاندازی بسادگی
دس��ت روی هر بازیکنی که گذاش��ت ،مس��یر

انتقال��ش به پرس��پولیس هموار ش��د؛ آنها به
وزارت ورزش پیشنهاد دادند لیست هزینههای
 2تیم اس��تقالل و پرسپولیس در ابتدای فصل
را اعالم کنند تا مش��خص شود کدام تیم ،برای
فصل هجدهم هزینه بیشتری انجام داده است؟!
هواداران اس��تقالل دلیل دیگری هم برای این
تبعیض دارند .آنها با انتشار تصویری در رسانهها
و فضای مجازی اعالم کردند آبیپوشان قبل از
روی کار آمدن دولت روحانی در میان  100تیم
مطرح جهان جای داش��تهاند ولی اکنون و بعد
از گذش��ت  5سال به باالتر از رتبه  300سقوط
کردهاند و این در حالی اس��ت که در طول این
 5فصل پرس��پولیس از رتبه  600به زیر 200
صعود کرده است.
به هرحال استقالل در  5سال اخیر شکستها
و ناکامیهای فراوانی را تجربه کرده است .تیمی
که در س��الهای قب��ل از آن در یک دوره چند
ساله  3بار قهرمان لیگ شده بود حاال در این 5
سال شکس��ت خفتبار  6بر یک مقابل العین و
شکست  4بر  2مقابل پرسپولیس را تجربه کرده
و تقریب��ا در همه رویدادهایی که حاضر ش��ده
ناکام مانده است .این نمونهای از نتایج مدیریت
دولت تدبیر و امید اس��ت آن هم در مجموعهای
با قدمت طوالنی و با میلیونها هوادار و سابقهای
درخش��ان .هواداران استقالل باید منتظر باشند
با پایان کار ای��ن دولت بتوانند روزهای اوج تیم
محبوبش��ان را شاهد باش��ند .البته این انتظار
ممکن است برای آنها طوالنی باشد.

ریش و قیچی را از دشمن بگیرید!
ادامه از صفحه اول
يادداشت امروز
معل��وم نیس��ت ای��ن
ایدهه��ای تازه ب��ا آن  SPVکه اروپاییه��ا آن را
برایمان رونمایی هم نکردند و حتی حاضر نشدند
میزبانی آن را هم در کشورشان بپذیرند ،فرق دارد
یا نه؟! یک چیز اما مثل روز روشن است و آن اینکه
با دستفرمان آقایان ظریف و عراقچی ،موی اقتصاد

اصالح نمیشود هیچ ،همگی هم دچار پیسی شده،
کچل میشویم.
ولیاهلل س��یف ،رئیس کل وقت بانک مرکزی
فروردی��ن  95ب��ه تلویزیون بلومب��رگ گفته بود:
«برجام تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی
برای ایران نداشته است» ،آقایان اما تا توانستند به
ماس��تمالی این سخن و خرد کردن دهان و دندان

منتقدان پرداختند ،بلکه به بت برجام اسائه ادبی
نشده باشد .راه اصالح اقتصاد اما این نیست آقایان!
راه برداشتن تحریم هم این نیست که شما میروید!
اول قب��ول کنید ریش و قیچی اقتصاد را از آقایان
وزارت ام��ور خارجه بگیرید ،دوم ،برای برداش��تن
تحریم ،ب��ه جای عجز و الب��ه و ضرباالجلهای
توخالی ،اقدام عملی کنید! این برای هزارمین بار!

چهارشنبه  14آذر 1397

از «جنگشناختی» تا «ترور نرم»!

ادامه از صفحه اول
دیدگاه
 ...اعالم ک��رده ایران به لحاظ
وسعت سرزمینی ،کمیـت جمعیت ،کیفیت نیـروی
انسـانی ،امکانـات نظـامی ،منـابع طبیعـی سرشـار
و موقعیـ��ت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه
و نظام بینالملل به قدرتی کمنظیر تبدیلشده که
دیگر نمیتوان با یورش نظامی و جنگ نظامی با آن
ب��ه مقابلـه پرداخـت ،بلکـه تنهـا راه مقابله با نظام
جمهوری اس�لامی پیگیری مکانیسمهای جنـگ
نـرم و اسـتفاده از فنـون عملیات روانی تبلیغاتی با
استفاده از  3تاکتیک دکترین مهار ،نبرد رسانهای و
سـاماندهی و پشتیبانی از نافرمانی مدنی است که آن
را «پروژه دلتا» نام نهادند.
■■جنگشناختی
جنگش��ناختی مبتنی بر روانشناسیای است
که انس��ان را موجودی پردازشکنن��ده اطالعات و
مسألهگش��ا تلقی میکند .این دیدگاه در پی تبیین
رفتار از راه مطالعه ش��یوههایی است که شخص به
اطالعات موجود توجه میکند ،آنها را تفسیر میکند
و به کار میبرد .در این دیدگاه بیش از آنکه بر امیال،
نیازها و انگیزه تأکید ش��ود ،بر اینک��ه افراد چگونه
اطالعات را کس��ب ،تفس��یر و بهکارگیری میکنند
تأکید میشود .برخالف روانکاوی ،تکیهگاه شناختی
نه بر انگیزهها و احساس��ات و تعارضات نهفته ،بلکه
بر فرآیندهای ذهنی اس��توار است .ژنرال «وینسنت
اس��توارت» از تفنگداران دریایی ای��االتمتحده و
مدیر آژانس اطالعات نظامی آمریکا موسوم به «دیا»
آگوس��ت  2017اش��ارات محدود اما مهمی درباره
جنگ شناختی دارد:
جنگشناختی ،عاملی تعیینکننده در نبردهای
امروزی اس��ت .امروز عرصههای نبرد لزوماً فیزیکی
نیست ،بسیاری اوقات ما در وضعیت جنگی هستیم
که وابسته به حرکت نیروهای محرکه نظامی نیست.
ما در مواجهه با تغییر در ویژگیهای نبرد هس��تیم.
اگر اطالعات را کنترل نکنید یا چرخه تصمیمگیری
شما مختل باشد و قابلیتهای شناختی شما تحلیل
رفته باشد ،در آن صورت پیروز نخواهید شد و قادر به
مبارزه مؤثری نخواهید بود .در جنگهای مدرن قرن
 ،21عامل موفقیت ،پیروزی در عرصه اطالعات است،
آنچه اصطالح��اً آن را فضای تصمیمگیر ی Dec i

 sion Spaceنام مینهیم .این مقام نظامی -امنیتی
بلندپایه آمریکایی تأکید میکند جنگ ش��ناختی
پدیدهای اس��ت که بهطور عمومی آن را جنگهای
نس��ل پنجم میخوانیم .امروز مخالفان بالقوه ما از
فضای اطالعاتی بهمنظور نبرد در سطوح شناختی
بهره میگیرند .نبرد مدرن ،نبرد شناختی است .برای
موفقیت باید کوشید تا اطالعات را کنترل کنیم:
«Those That Win The Fight For
»Information Will Win It All
بهعن��وان یک نمونه درب��اره ایران ،اندیش��کده
مطالعات امنی��ت اس��رائیل ( )INSSدر مطلبی با
عنوان «سیاست ایاالتمتحده در تغییر رژیم ایران»
در تاریخ  19مرداد  96اس��تفاده همزمان از «فشار
اقتصادی» و «پروپاگاندا» که اساس آن بر پایه اصول
جنگشناختی است را بهعنوان  2راهبرد تغییر رژیم
در ایران معرفی میکند:
«Using Economic Pressure And
»Propaganda To Foment Unrest
■■تنها ایران میدان نبرد نیست!
آبان  96ترزا می ،نخستوزیر انگلیس در ضیافت
س��االنه مرکز مالی لندن با بیان اینکه روسیه برای
ایجاد اختالل در کشورهای غربی از اطالعات بهعنوان
سالح استفاده میکند ،گفت که اقدامات روسیه نظم
جهانی را تهدید میکند! مرکز تحلیلی مارتینز سنتر
( )Martens Centerدر ش��ورای تصمیمگی��ری
بروکس��ل در گزارش��ی با عنوان «خ��رس با لباس
گوس��فند» اذعان کرده بود ،مطبوعات و رسانههای
روسیه که مؤثرترین آنها اس��پوتنیک ،راشاتودی و
راسیسکایا گازتا هستند ،نفوذ زیادی بر افکار عمومی
شهروندان اروپایی دارند و این احساس نگرانی از نفوذ
رس��انهای روسیه به سطح مسائل کالن سیاسی نیز
رسیده است!
اندیشکده ش��ورای آتالنتیک در گزارشی در سال
 20177با عنوان «مأمور نف��وذ» (Agent of Infl u
 )enceبه بررس��ی ابع��اد فعالیتهای ش��بکه آر تی
روس��یه در آمریکا پرداخت .این اندیش��کده آمریکایی
در ادبیاتی کمس��ابقه این رس��انه روس��ی را ابزار نفوذ
سیاس��ی ( )Political Inﬂuenceروسیه دانسته و
ه��دف از ایجاد آن را انتش��ار «دیس اینفورمیش��ن»
ی��ا همان اخب��ار جعل��ی و تخریب ارزشه��ای غرب

( )Western Valuesدر سراسر دنیا عنوان میکند!
این اندیش��کده با اش��اره به انتش��ار اخبار دروغ و
تئوریه��ای توطئ��ه ()Conspiracy Theories
توسط رسانه روسی آن را بخشی از «اکوسیستم اخبار
جعلی» ( )Disinformation Ecosystemروسیه
نام نهاده که طی  12سال گذشته با حمایتهای دولت
روسیه رشد یافته است!
اندیش��کده آمریکایی رند در گزارش اخیر خود در
خرداد امس��ال با عنوان «درسهای��ی از دیگران برای
عملیاتهای آینده ارتش آمریکا در بس��تر یک محیط
اطالعاتی» به تجزی��هو تحلیل عملیات اطالعاتی 12
بازیگر عرص��ه بینالمللی پرداخت��ه و از ارتش آمریکا
خواس��ت با توجه ب��ه نکات راهبردی ای��ن گزارش در
خطمشی خود تجدیدنظر کند .از میان این  12بازیگر
عرصه بینالمللی ،یکی هم ایران اس��ت که در فصل 7
گزارش به آن پرداخت ه شده است.
«محیط اطالعاتی» از نظر نویسندگان این گزارش،
راهبردهای رسانهای را شامل میشود و برآیند گزارش
نشان میدهد نهتنها شبکهها و پخش سنتی آنها از نگاه
سیاستگذاران رند ،خطر محسوب میشود که فعالیت
این شبکهها در فضای مجازی نیز تا آن اندازه تأثیرگذار
بوده که در گزارش به آن اشارهشده است.
■■ورود به دوران «ترور نرم»!
اینها تنها مقدمه و گوشههایی از وضعیت جدیدی
بود که در عرصه جنگ رس��انهای ام��روز با آن مواجه
هستیم و هر روز گسترش و افزایش شدت نبرد در این
میدان را ش��اهدیم .بستن و تعلیق رسمی حسابهای
فیسبوک ،توئیتر ،یوتیوب و اینستاگرامی که محتوای
آنها لزوماً منطبق با سیاستهای غرب و آمریکا نیست
نش��ان از ورود س��خت (در مقابل نبرد نرم) دش��من و
اس��تفاده از بستر فیزیکی س��رورهای این شبکههای
اجتماعی در یک نبرد نرم است .این یعنی غرب و آمریکا
رفتهرفته وارد سطح جدیدی از جنگشناختی میشوند
که در آینده ابعاد وسیعتری خواهد یافت؛ جهانی که با
عدول آشکار از شعارهای پیشین لیبرال -دموکراسی،
مفهوم��ی به نام «آزادی بیان» در بس��تر ش��بکههای
اجتماعی ،دیگر معنا نخواهد داش��ت و اگر صدای شما
در مخالفت با ارزشهای نظام سلطه از حدی فراتر رود
براحتی حساب شما مسدود یا «دیلیت اکانت» خواهد
شد؛ پدیدهای که میتوان آن را «ترور نرم» نامید.

