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مقصود نژادی

چکیده
يکی از معیارهای اصلی ارزيابی حکومتها ،میزان توانايی آنها در ايجاد وحفظ امنیت میباشد .کنترل عوامل
به وجود آورنده بحران در جامعه از وظايف اصلی حاکمان و دستاندرکاران کشور می باشد .سلااه عاشلورا
يکی از اهرمهايی است که در منطقه آذربايجان در طول سالهای پس از پیلروزی انقلب

اسلبمی در مهلار،

کنترل ومديريت بحرانها نقش بسزايی داشته و دارد  .نفوذ جريان قلوم ررايلی بله باشلفاه فوتتلال تراکتلور
سازی تتريز در سال 3129و استفاده از ظرفیت اين تیم جهت رسیدن به اهداف شوم پان ترکیسم ،بلا علا از
بین رفت فضای ورزشی و فوتتالی و جايفزينی فضای امنیتی و تجزيه طلتانه در اين تلیم ررديلده بلود .ايلن
مقاله عل پديدايی اين بحران و عملکرد سااه عاشلورا در ملديريت آن بلا تکیله بلر منلاب قابل دسلتر

و

اقدامات صورت ررفته را در مهار و مديريت آن با استفاده از پرسشنامه محقق سلاتته و نمونله آملاری 311
نفر از مسئولین و کارشناسان منطقه ،و بهرهریری از روش توصیفی پیمايشلی و رويکلرد کلاربردی  ،نقلش و
عملکرد سااه عاشورا در مديريت اين بحران را در چارچو

ماموريت محوله از سوی شورای علالی امنیلت

ملی کشور مورد بررسی قرار داده است .يافتههای مقاله؛ رويلای ايلن اسلت کله عملکلرد سلااه عاشلورا در
مديريت اين بحران نقش مؤثر و تعیینکنندهای داشته است و با توجه به اينکه تهديلدات مشلابه همانلان بله
قوت تود باقی است لزوم هوشیاری و استمرار سیاست کنترلی بر اين تیم مورد تأکید میباشد.

واژگااان کلیاادی :سااپاه عاشااورا ماادیریت بحااران ت ایم فوتبااال تراکتورسااازی و
پانترکیسم
 استاديار دانشفاه جام امام حسین(ع)
 پژوهشفر دانشفاه جام امام حسین(ع)
 دانشآموتته رشته کارشناسی ارشد مديريت بحران

مقدمه
در سالهای اتیر دشمنان نظام اسبمی جهت ايجاد تنش وآشو

اجتماعی ورواج

افکار جدايی طلتانه و درنهايت ضربه زدن بله ثتلات جمهلوری اسلبمی ايلران ،در
منطقه آذربايجان با طلر موضلوع قومیلت ررايلی از طريلق جريلان "پانترکیسلم"
تبشهای فراوانی را انجام داده وبله صلورت مسلتمر درحلال برنامله ريلزی جهلت
رسیدن به اهداف تود هستند .برهمین اسا

ضروری است دولتملردان ،بلا تلدابیر

تود امنیت جامعه را به صورت دائم کنترل نموده ومديران بحلران را شلناتته وبله
نوعی از ايجاد بحران درجامعه پیشفیری نماينلد و در صلورت وقلوع بحلران آن را
مهار نموده ويا تسارات ناشی از بحران را کاهش دهند .اين املر نیلاز بله شلناتت
ابعاد مختلف بحران دارد .سااه عاشلورا باتوجله بله وظیفله انقببلی تلود در مهلار
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وکنترل ومديريت بحرانها ،درمقابله با جريان های تهديد آفرين و پانترکیسم هملواره
با تمام توان عم نموده است .با توجه به موفقیت سااه عاشورا در کنترل وملديريت
بحران های متاثر از جريان پانترکیسم در منطقه قلعه بابک ،آشو

سلال  29و ...ايلن

سااه به عنوان اهرم مطمئن نظام درمقاب برنامه ريزی های جريان آشو

طلب بلوده

است .جريان پانترکیسم پس از ناکامی های مستمر تود در تحقق اهداف مورد نظلر،
با استفاده از بستر تیم فوتتال تراکتور سازی که دارای پرشورترين هلواداران فوتتلال
در ايران هستند وارد صحنه مقابله بلا نظلام جمهلوری اسلبمی شلد وبلا نفلوذ بله
هواداران وباشفاه تراکتورسازی در صدد پیاده نمودن افکار شوم وپلید تود بود کله
اين بار نیز دالورمردان سااه عاشورا وارد میدان شده و اين جريان را مديريت نمود؛
بنابراين اين مقاله با هدف بررسی عملکرد سااه عاشورا در مديريت بحران (مطالعله
موردی تیم فوتتال تراکتورسازی تتريز) انجام پذيرفته است و سلوال اصللی آن هلم
اين است که؛ عملکرد سلااه عاشلورا درملديريت بحلران تلیم تراکتورسلازی تتريلز
چفونه بوده است؟

301

تعاریف و ادبیات نظری
بحران
بحران عتارت است از به وجود آمدن شرايطی غیرمعمول يا غیرمتعلارف دررونلد
حرکت وبه بیان ديفر بحران وضعیتی است ناپايدار که درآن تغییری نارهانی دريک
يا چند قسمت ازعناصر متغیر نظم موجود ايجاد میفردد (حیلدری ،3112 ،ص .)71
بحران تهديدی واقعی نستت به هدف ها ومقاصد عوام درریر است .بحلران تغییلر
بسیار سري درمحدوده اندکی از زمان است ودروضعیت بحرانی ،معموال آراهی هلا
واطبعات موردنیاز تصمیم ریرندران نلاق

وغیرکلافی اسلت( .حسلین حسلینی،

 ،3129ص  3تا  .)30بحران عتارت است ازوضعیتی که هدف هلای علالی وحیلاتی
واحدتصمیم ریرنده يا سازمان را تهديد میکند وزمان واکنش را برای اتخاذ تصلمیم
میکند (محمدرضا قربلانی .)3150،ازمنظلر سیسلتمی بحلران بله وضلعیتی اطلب
میفردد که نظم سیستم اصلی يا قسمت هايی از آن (سیستم فرعلی) را مختل کلرده
وپايداری آن را برهم زند به بیان ديفر ازاين ديدراه ،بحلران عتلارت اسلت ازيلک
دسته حوادث ووقايعی که به سرعت حادث ررديلده وتعلادل نیروهلا را درسیسلتم
کبن ياسیستمهای فرعی بیشتر ازحدمتعارف (متوسط) بلرهم زده وشلانس وامکلان
تشديد تخاصم درسیستم را افزايش میدهد (تاجیک ،3115 ،ص .)13
مدیریت بحران
مديريت بحران فرآيند تصمیم و اقدام سري  ،انعطاف پذيری همه جانتله نفلر بله
منظور پیش بینی برای کسب آمادری ،پیشفیری از وقوع آن ،مقابله با بحران وترمیم
اثرات بحران برمحیط ونقش آفرينان است .مديريت بحلران فرآينلدی برناملهريلزی
شده وکاربردی میباشد که با مشاهده سیستماتیک بحران ها و تجزيه و تحلیل آنهلا
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محدود میکند وعناصر وعوام تصلمیم ریرنلده را بلابروز نارهلانی تلود غلافلفیر

در جستجوی يافتن ابزاری برای کاهش اثرات بحران اسلت (اسلتونرفريمن،3119 ،
ص  .)30مديريت بحران دربرریرنده يک سری عملیلات واقلدامات پیوسلته وپويلا
بوده وبه طور کلی براسا

تاب کبسیک مديريت که شام برنامه ريلزی (تصلمیم

ریری) ،سازماندهی ،تشکیبت ،رهتری وکنترل است استوار میباشد (نلاطقی الهلی،
 ،3112ص  .)351مديريت بحران هنلری اسلت کله از رهفلذر آن دوللت ملردان،
نختفان ،وبازيفران درصحنه ،نقلش تعیلین کننلده تلود را بله نملايش ملیرذارنلد
(تاجیک ،3115 ،ص  .)72مديريت بحران ،دستیابی به راه حللی معقلول درشلرايط
غیر عادی به رونه ای است که مناف وارزشهای اساسی ،حفظ وتلامین رردنلد؛ ايلن
هدف دربرریرنده سیاست جاری بوده وازطريق اجتار وانطتا پیفیری ملیشلود تلا
درنهايت به ررفتن بیشترين امکانات از دشمن بینجامد وموقعیت وجايفلاه تلودی
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

تاحد امکان بدون تزلزل حفظ رردد (مک کارتی ،3520 ،به نق از بختیاری).
سپاه عاشورا
سااه استانی آذربايجان شرقی واق درتتريز که تحت نظر فرماندهی ک سااه انجام
وظیفه مینمايد .سااه عاشورا يکلی از  18سلااه اسلتانی تحلت سلازماندهی نیلروی
زمینی سااه و سازمان بسیج مستضعفین که يکی از شاتههلای بلزر
پاسداران انقب

مردملی سلااه

اسلبمی ملیباشلد .سلااه عاشلورا بله عنلوان سلتاد بسلیج اسلتان

آذربايجان شرقی بوده که با دارا بودن  32معاونت تخصصی و  38بسلیج قشلری در
 81ناحیه شهرستانی در راستای تحقق فرمان امام تمینی (ره) همان تشلکی ارتلش
بیست میلیونی فعالیت مینمايد .سااه عاشورا يکی از پرافتخارترين سااههای استانی
به لحاظ توانمنديها وکسب امتیازات اداری در راسلتای تحقلق فلرامین مقلام معظلم
رهتری در سازمان بسیج میباشد .اين سااه در دوران دفلاع مقلد

در  88عملیلات

آفندی وپدافندی شرکت فعال داشته که از شهدا وفرماندهان شلات

دوران جنل
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تحمیلی اين سااه میتوان شهید مهدی باکری ،حمید باکری  ،حسن شلفی زاده و...
واز شهدای مداف حرم زينتیه ( ) اين سااه شهید عتا

عتداللهی وحاملد جلوانی

و ...را میتوان نام برد که همانند نفینی برافتخارات اين سااه استان نقش بستهاند.
تیم فوتبال تراکتورسازی
که بیشتر بانام تراکتورسازی يابه صورت مخفف تراکتور ودربلین هلواداران آذری
تود به عنوان تیراتتور شناتته میشود ،يکی از پرهوادارترين باشلفاههلای فوتتلال
درايران وآسیاست .اين باشفاه عبوه بلر ايلران درکشلورهايی همالون جمهلوری
آذربايجان وترکیه نیز هوادارانی دارد .اين تیم به عنلوان نماينلده آذربايجلان ازسلال
 3122در رقابت های لی

برتر فوتتال ايران طی سالهای رذشته بوده است .ايلن

تیم بابه میدان آوردن تی عظیم عبقهمندان وهواداران پرشور به ورزشلفاه يادرلار
امام (قد

سره) تتريز وحتی ساير ورزشلفاههای کشلور مفسلران وتحلیل رلران

ورزشی را متعجب کرد.
رویکرد اسالمی
قومیت ررايی به معنای رروه بندی افراد جامعه و تمايز قائ بودن  ،ملورد تايیلد
اسبم نمی باشد .به ويژه ارر اين رويکرد با هدف تجزيه طلتی وجدايی تواهی کله
موجب تفرقه وچند دستفی میان يک ملت شود ،از ديدراه اسبم مردود ملیباشلد.
سیره نتی مکرم اسبم(ص) وائمه اطهار علیهم السبم رويای اين است که اتلتبف
در زبان ،رن

پوست و ...نمی تواند مايه تفاتر وبرتلری طلتلی علدهای نسلتت بله

عدهای ديفر شود .از ديد قرآن همه مسلمانان با هم برابرند وبرای هیچ کدام از آنان
نستت به بقیه برتری وجود ندارد مفر به تقوا .آيه  31سوره حجرات به طور صريح
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تتريز پرتترسازترين تیم لی

برتر فوتتال ايران حضور دارد .تیم فوتتلال تراکتورسلازی

بر تفکر قومیت ررايی ونژاد پرستی تط بطبن میکشد:
يا أَيُّهَا النَّا ُ إِنَّا تَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْنلاکُمْ شُلعُوباو وَ قَتائِل َ لِتَعلارَفُوا إِنَّ
أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ تَتیرٌ ( .)31مرد يا زن بودن ،از فبن قتیله وقوم
بودن ،مبك افتخار نیست چراکه کار تداوند است .تفلاوتهلايى کله در شلک و
قیافه و نژاد انسانها ديده مىشود ،حکیمانه و براى شناسائى يکديفر است ،نه براى
تفاتر .اهمیت کسب کرامت در نزد تداوند مهم اسلت .قلرآن ،تملام تتعلی

هلاى

نژادى ،حزبى ،قومى ،قتیلهاى ،اقلیمى ،اقتصادى ،فکرى ،فرهنفى ،اجتماعى و نظامى
را مردود مىشمارد و مبك فضیلت را تقوا مىداند .برترىجويى ،در فطرت انسلان
است و اسبم مسیر اين تواستهى فطلرى را تقلوا قلرار داده اسلت .ادّعلاى تقلوا و
تظاهر به آن نکنیم که تدا همه را تو

مىشناسد (قرائتی ،تفسلیر نلور ،ج  ،5ص

سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .)359آفرينش آسمانها و زمین ،از نشانههاى قدرت بىپايان الهلى اسلت .تفلاوت
نژادها و زبانها ،راهى براى تداشناسى است .هر زبانى براى تود ارزش و اصلالت
دارد و تغییر آن نه کمال است و نه الزم .هیچ کس حقّ نلدارد نژادهلا و زبلانهلاى
ديفر را تحقیر (نمايد) يکسان بودن شلک و رنل

هملهى انسلانهلا بلا ابتکلار و

نوآورى و بدي بودن تداوند سازرار نیسلت .انسلان علالم و فهمیلده ،از اتلتبف
رن ها و زبانها به معرفت الهى مىرسلد وللى جاهل  ،رنل

و زبلان را وسلیلهى

تحقیر و تفاتر قرار مىدهد (قرائتی ،تفسیر نور ،ج  ،5ص .)351

امام خمینی(ره) و قومیتگرایی
حضرت امام تمینی از همان ابتدا کله رلام در میلدان پیکلار بلا سللطه طلاغوت
ومتارزه برای استقرار حاکمیت اسبم نهاد ،در رويکرد بله جامعله مسللمین چله در
مقیا

ملی وچه در مقیا

جهان اسلبم هملواره منلادی وحلدت مسللمانان بلوده

است .آفرينش پديده عظیم انقب

اسبمی نتود مفر با ايجاد وحلدت و همتسلتفی
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وانسجام درمیان مردم ايران که برآيند آن پیروزی مللت بلر نیلروی اهريمنلی ریيلم
پهلوی وپشتیتانان تارجی آن بود .تز وحدت که امام راحل مطلر کردنلد هلم در
برپايی انقب

اسبمی نقش کلیدی داشت وهم در تداوم آن .مديريت وتنثی شلدن

بحران هايی که هرکدام از آنها برای فروپاشی يک نظلام سیاسلی کفايلت میکلرد در
سايه وحدت اسبمی وهدفمند مللت ايلران در طلول نزديلک بله سله دهله تلاري
پرالتها

انقب

اسبمی صورت ررفت.

امام خامنهای و آذربایجان
"اينکه من بارها رفتهام که طراحان سیاستهای امريکلايی و انفلیسلی در ايلران،
آذربايجان را نشناتته اند ،به تاطر ايلن اسلت؛ اينکله ملن میفلويم ملردم تتريلز را
کنند؛ بی عقلی میکنند می آيند سراغ آذربايجان ،آذربايجان نقطهی ثقل مللت ايلران
است؛ يکی از عملدهتلرين مراکلز حیلات مللت ايلران اسلت .ايلن ايلراننشناسلها،
آذربايجاننشناسها بلرای مقاصلد ابلهانلهی تودشلان مییينلد سلراغ تتريلز و سلراغ
آذربايجان و يک مشت مزدور نادان از اينها پول میفیرنلد ،آنهلا را فريلب میدهنلد"
(بیانات معظم له در سال )3129
"مردم آذربايجان ومردم تتريز نشان دادند که هم پیشرو هستند هم موق شناسلند،
وبهنفام عم میکنند ،هم دلیر وشجاعند وازمشکبت هراسلی بله دل راه نمیدهنلد،
هم به معنای واقعی کلمه با ايمانند؛ اينهلا را علرن نملی کنلیم بلرای اينکله شلما
توشتان بیايد ،عرن می کنیم برای اينکه معلوم بشود اين قطعله از کشلور ملا ايلن
ظرفیت های عظیم را دارد واين نظام ،اين انقب

راه طوالنی ای درپیش دارد ،همله

اين تصوصیات میتواند دررذر از اين مسیر طوالنی به کار بیايد( ".بیانات معظم لله
در سال )3151
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نشناتتهاند ،به تاطر اين است .اينها میتواهند با توّهمات ،ملت ايران را تکلهتکله

ناآرامیهای اجتماعی
تئوریهای مذکور در سه رهیافت روانشلناتتی ،روانشناسلی اجتملاعی ،وجامعله
شناسی قاب مطالعه میباشند:
رهیافت روانشناختی
الف) رابري تارد :وض شخ

به مح

عضويت در انتوه مردم تغییر ملیيابلد؛

به عتارت ديفر فرد براثر پیوستن به انتوه ديفر به تود متعلق نیست وبه انسلان بلی
اراده ودانه شنی در میان دانه های ديفر شن متدل میشود که باد به می تلود آن را
به هوا بلند میکند .تجم افراد در انتوه مردم به تشکی موجودی تلازه وفلو فلرد
ورو جمعی منتهی میشود .باهوش ترين افراد وقتی در میان انتوهی از مردم  ،ولو
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اينکه از افراد برجسته تشکی شده باشلد  ،قلرار ملیریرنلد روحیله افلراد وحشلی
وابتدايی را پیدا میکنند(شفیعی.)33 :3112 ،
) روستاو لوبون :عناصر اصلی در منطلق لوبلون تلقلین پلذيری وتقلیدپلذيری
تودهها میباشد وبرای اين موضوع برای تودهها تصائ

روانی قائ میباشد ،ايلن

تصائ عتارتند از :اول اتفا نظر يا همداستانی است که قانون وحدت روانی انتلوه
هاست ،به عتارت ديفر ،در هرانتوهی ،هیجانها وباورها وتعتیرها وتفسیرها ونیت هلا
واعمال افراد يکسان ويکاارچله اسلت(هملان؛ ص .)31دوم اينکله افلراد در وضل
انتوهی همواره تحت تاثیر هیجانها هستند واين هیجانها ،نارهلانی وافراطلی وعمیلق
وبسیار متغیر است وکما اينکه تعداد تماشاچی  ،نیرومنلدی جمل و داشلتن هلدف
واحد در ايجادحرکت های جمعی بسلیار ملوثر اسلت(کريملی ،يوسلف3127:؛.)17
همین امر نشانه طتیعت زنانه انتوههاست .سوم اينکه انتوه ها فکر وتعقل ملیکننلد،
لکن افکار آنها سطحی واستداللهای آنها نارساست واز تداعی املور ناهماننلدی کله
روابط میان آنها فقط ظاهری است ونیز از تصمیم بی واسطه وفلوری ملوارد جزئلی
سرچشمه میریرد .از اين رو منطق جمعی ازنوع بسیار پست منطق میباشد.
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رهیافت روانکاوی اجتماعی
ج) رابرت تدرار :او واض تئوری محرومیت نستی است ،وی محرومیت نستی را
يک پديده اجتماعی میداند وتبش نموده است تلا رابطله بلین مفهلوم فلو را بلا
تشونت جمعی تتیین نمايد .ازنظلر او محرومیلت نسلتی بله مثابله اتلتبف میلان
انتظارات ارزشلمند افلراد وتوانائیهلای ارزشمندشلان تعريلف ملیشلود ،انتظلارات
ارزشمند ،همان مناف وشرايط زندری است که مردم باور دارنلد ،داشلتن آنهلا حلق
ايشان میباشد وتوانايیهای ارزشمند ،مناف وشرايطی است که مردم فکلر ملیکننلد،
توان کسب يا حفظ آنها را دارند (شفیعی.)39 :3112 ،
رهیافت جامعه شناختی
ک به عنوان رفتار جمعی شناتته میشود از مفهوم آنومی استفاده نموده است ايلن
مفهوم نزد دورکیم دارای دو بعد میباشد ،يکی از ابعاد عتارتسلت از بلی سلازمانی
نظام اجتماعی که مشخصه اصلی آن بلی هنجلاری ملیباشلد ودوملین بعلد آنلومی
دربرریرنده ،نامتناهی بودن آرزوها در انسلان هاسلت وآن يعنلی افلزايش نامحلدود
آرزوها واهداف در جامعه شهری معاصر(همان.)12 :
انواع خشونت و پرخاشگری در فوتبال
 -3هولیفانیسم :سرپیای وعدم متابعت از قواعد وسنجه هلای حلاکم بلر روابلط
اجتماعی وطغیان علیه نظام دستوری جامعه و واکنش شديد به حرکت های بیرونلی
درقالب عکس العم های منفی ،يکی از مهلم تلرين وشلات

تلرين واکلنشهلای

رفتللاری برتللی از رروههللا وافللراد هولیفللان درجامعلله غللر
(شفیعی.)19 :3112،
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الف) امی دورکیم :دورکیم برای تتیین رفتارهای نابهنجار وانحرافی که در سلطح

 -8وندالیسم :وندال به افرادی اطب میشود که آراهانه يلا ناآراهانله دسلت بله
تخريب اموال عمومی میزنند .روانشناسان معتقدند نوجوانلان وجوانلان ونلدال بله
دلی شرايط روحی تاص وواکنشهای منفی ناشی از رفلکلسهلای درونلی کوتله
مدت يا درازمدت دسلت بله تخريلب املاکن عملومی ،نوشلتن شلعارها وکلملات
مستهجن بر دروديوار شهر میزنند؛ به عتارت ديفلر ايلن نلوع رفتلار ،واکنشلی در
مقاب برتی از صور فشار ،تحمیبت نامبيمات ،اجحاف ها وشکسلت هاسلت کله
متین تماي به تخريب آراهانله ،ارادی وتودتواسلته املوال ،تاسیسلات ومتعلقلات
عمومی است.
 -1شخصیت انفجلاری :رروهلی از صلاحب نظلران تشلم را بله عنلوان منشلا
پرتاشفری معرفی نموده اند( کريمی  ،يوسف ؛.)802افلرادی کله دارای ايلن نلوع
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

شخصیت هستند غالتا از نظر سازراری اجتماعی ،افراد بهنجاری محسلو

میشلوند

اما در دورههای تشلم انفجلاری تلود ،از نظلر پرتاشلفری واز تودبیفلانفی راه
افراطی را میپیمايند وتشم کور ،وحشیانه وبدون هدف آنها متوجه افراد يا محیطی
تاص میشود .دراينفونه موارد ،رفتارهلا بسیارشلديد وکنتلرل فلرد ازدسلت تلود
تارج است واغلب پس از فرونشستن تشم ،از رفتار تود اظهار تعجلب ونلدامت
میکنند .
 -7هوچی رری :اين پديده دراواسط دهه  10میبدی شک ررفت وپس از ظهور
مطتوعات جنجالی درحاشیه مسابقات فوتتال در انفلیس بله اوج تلود رسلید .ايلن
پديده شام درریری میان هواداران دو تیم میباشلد .نکتله مهلم تاسلتفاه طتقلاتی
جوانان ونوجوانان است که در اين درریری ها مشارکت دارند .ايلن افلراد عملدتا از
طتقات کاررری بوده واصوال از ايجاد درریری لذت میبرند (رحمتی؛.)3121
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افکارعمومی وعملیات روانی
به هنفام وقوع بحران هلای شلهری ،اهمیلت عملیلات روانلی در مجلا

سلازی

افکارعمومی افزايش میيابد .به باور سیمونز ( )3551در بحرانهلای شلهری افکلار
عمومی را به چالش می کشند؛ زيرا از يک سو حکومتیان میکوشلند تلا از پیوسلتن
تودههای مردم به طرف شورشفران و بحران آفرينان ممانعت کنند و از سوی ديفلر
شورشفران نیز ادعا می کنند که افکار عمومی همراه وپشتیتان آنان است .برای اثتات
اين ادعا نیز اغلب از فنون عملیات روانی بهره ملیریرنلد( .الیاسلی .)3122 ،نقلش
عملیات روانی برای تاثیر نهادن بر افکار عمومی به هنفام بحران بیش از هلر زملان
ديفری است .از همین روی ،متولیان مديريت بحران (به ويژه بحران هلای شلهری)
در سناريوی تويش برای مهار بحران بايد سلاز فنلون عملیلات روانلی در مقیلا
آراهی از ماهیت ،فرآيند شک ریری وروشهای اندازهریری افکار عمومی وماننلد آن
است (همان ،ص .)388
قومیتگرایی (پانترکیسم وپان آذریسم)
در جمهوری اسبمی ايران اقلوام مختلفلی زنلدری ملیکننلد ،قلوم وقومیلت کله
درادبیات تجزيه طلتان به صورت ملت وملیت تعريف میشود .بلی ترديلد يکلی از
مهم ترين متانی طر ها ونقشههای دشمنان جمهلوری اسلبمی ايلران بلرای تغییلر
رفتار ،تغییر ریيم ودرنهايت تجزيه ايران محسو

میفردد .موضوع قومیلت ررايلی

درمتاحا مربوط به آسیب شناسی امنیت ملی وبه عنوان تهديدی بالقوه تلقلی شلده
ودرجامعه شناسی سیاسی در چارچو

موضوع شکاف های اجتماعی ملورد بحلا

قرار میریرد .رفته میشود زندری سیاسی در هر کشوری به شلیوههلای رونلارون،
تحت تاثیر رسسلت هلای اجتملاعی تلاص آن کشلور ونحلوه صلورت بنلدی آن
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فراریری بهره ریرند .الزمه بهره ریری اثربخش از عملیات روانی بله هنفلام بحلران،

شکافها قرار میریرد .تنوع جامعه شناسی سیاسی کشلورهای رونلارون ،ناشلی از
نوع وتعداد اين رسست ها ونحوه آرايش ويا ترکیب آنهاست (افتخلاری ،3112،ص
 .)29پديده قومیت ررايی تطری است که ارلر هوشلمندانه بلا آن برتلورد نشلود
میتواند امنیت ملی ،تمامیت ارضی ويکاارچفی ملتی را در معرن تهديد وتجزيله
قراردهد؛ بنابراين ناسیونالیسم قومی در کارکرد تجزيه کننده اش عام تهديدی برای
کشورها محسو

میفردد .به ويژه زمانی که به عنوان اهرم فشار وحربه ای در دست

بازيفران بین المللی ،علیه واحدهای سیاسی با تنوعات زبانی ،مذهتی ونژادی بکلار
رود ،اين مسئله جديت بیشتری پیدا میکند (نقیب زاده ،3115 ،ص .)11
جامعه ايران دارای تنوعات وتکثر زبانها ولهجه هاست .به لحاظ تاريخی وسیاسی
کوششهايی با منشا تارجی صورت ررفته تا از عنصلر زبلان وملذهب بله عنلوان
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

يکی از شکافهای اجتماعی برای برپا داشتن جنتش اجتماعی –سیاسی بهره ررفتله
شود .اشاره به آذری ها ،ترکمنها ،کردها ،عربها وبلوچها با وایه اقوام ،فاقد پشتوانه
علمی است؛ زيرا وجه تمايز عمده میان اين اقشار اجتماعی ،عام زبلان اسلت وبلر
اسا

مبك فرهن

نلژاد ،عنصلر بیولویيلک ورنل

پوسلت نملی تلوان اينهلا را

رروههای قومی نامید .از منظر جامعه شناسان ،اينها جوام زبانی هستند وبا جوامل
قومی تفاوتهای اساسی دارند .در آثار علمی مربوط به پديده قومیلت در ايلران ،وایه
قومیت تعريف نشده است .تنها زمانی که تفاوتهای زبانی وحتی ملذهتی بله عنلوان
ابزاری در تدمت غرن ورزيهای سیاسی قرار بفیرد ،به صورت قومیت ويا پديلده
ناسیونالیسم قومی ظاهر میشود که در جامعه شناسی سیاسی از آن به عنوان بسلیج
قومی ياد میشود( .محسن پورقلی ،3125،ص .)358
سپاه عاشورا (لشکر عاشورا):
نقش شهید بزرروار آقامهدی باکری در رشد وبالندری لشکر انکارناپذير است که
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رهتر ومقتدايمان امام تامنه ای درايلن رابطله فرملوده انلد :جوانلان لشلکر عاشلورا
وسرداران شجاع تتريزی وآذربايجانی ،شهید آقامهدی باکری و شهید حمیلد بلاکری
وشهدای ديفر ازسرداران بزر

لشکر اسبم ازاين سرزمین برتاستند ودرمیدان های

نترد جانشان را قربان اسبم وقرآن کردنلد .سلااه عاشلورا دربیشلتر از  88عملیلات
آفندی وپدافندی در دوران جن

در قالب لشکر  13عاشورا نقش کلیلدی واساسلی

داشت آذربايجان شرقی بیش از  30هزار شلهید دارد کله در حلدود  1هلزار شلهید
مربوط لشکر عاشوراست .سااه عاشورا بعد از جن

با تشکی موسسله عاشلورا در

قالب قرارراه سازندری کربب وتاتم االنتیا در صدها پرویه عمرانلی در سلطح مللی
ودر سطح منطقهای نقش آفرينی کرده است (سدسلازی ،راهسلازی ،فلوالد ،معلدن،
.)...درزمان دولت اصبحات سااه عاشلورا درملديريت بحلران بله وجلود آملده در
عملکرد بسیار مناستی داشت سااه عاشورا با آراه سازی ملردم وبررلزاری جلسلات
وهمايشهای روشنفری با بحرانهای سیاسلی بوجلود آملده در جامعله بله مقابلله
میپرداتت.
درسال  3129سااه عاشورا با کنترل به موق و حسا

شده وکار اطبعلاتی دقیلق

موفق شد از رسترش بحران که میتوانست درک منطقه آذربايجان اثرات مخربی را
برجای بفذارد جلوریری نمايد .چاپ مطلب توهین آمیز در روزنامه ايران (روزنامه
منتسب به دولت) وبه دنتال آن فعالیت چشمفیر جريان پانترکیسم وتهییج وتحريک
شديد مردم ،بحران تطرناکی را درشهر تتريز بوجود آورده بلود کله سلااه عاشلورا
بامديريت هوشمندانه بحلران و اسلتفاده از ظرفیلت بسلیج وجللوریری از کشلته و
زتمی شدن حتی يک نفر از مردم ،غائله را پايان داد.
در جريان فتنه سال  22آذربايجان يکی از جاهايی بود که اصب طلتلان وعناصلر
فتنه وجرياناتی که مخالف روند انقب

بودند در بحلا فتنله تیللی بله آن توجله

331

عل پديدايی بحران تیم فوتتال تراکتورسازی تتريز و...للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

دانشفاه درسال  3112وبه تت آن اغتشاشات دانشفاه تتريز وشهادت شهید فرهنفی

داشتند وعبقه مند بودند تا از اين بستر استفاده نمايند .با توجه به اينکله میرحسلین
موسوی اصالتا اه آذربايجان بود برای استفاده از اين فضا وهمراه نمودن جريانلات
قوم ررا تبش بسیاری نمودند .سااه عاشورا با هوشیاری کام وجللوریری قاطعانله
از سرايت وانتقال فتنه از تهران به تتريز نقش کلیدی ومحوری ايفا نمود.باتوجله بله
اينکه تهديدات بالقوه در استان ازجمله فعالیت جريانلات قلوم رلرا بله بهانله هلای
مختلف و تهديدات فرهنفی واجتماعی به قلوت تلود بلاقی اسلت سلااه عاشلورا
درجهت مديريت بحران های احتمالی همواره آمادری تود را حفلظ میکنلد تلبش
براين است که در مرحله قت از بحران بافعالیت وهوشیاری جلو شک ریری بحلران
ررفته شود.
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

استفاده جریان قوم گرا ازتیم تراکتورسازی
پس ازصعود تیم تراکتورسازی به مسابقات لی

برتر ،رسانه های قوم ررا ازجملله

شتکه تلويزيونی "روناز ،تی وی " برنامه ريزی جامعی بلرای بهلره بلرداری قلومی
ازاين موضوع به عم آورد .شتکه روناز تی وی به عنلوان شلتکه ای ملاهواره ای از
سوی بخش مشخصی از فعلاالن تجزيله طللب ايرانلی وبامسلئولیت احملد اوبلالی
تاسیس شده وازسال  8009باحمايت دولت امريکا از شیکارو برنامه پخش میکنلد.
طی چند فص رذشته مسابقات لی

برتر؛ درهمه بازیهای تراکتورسلازی بلا انتلوه

تماشارران آذربايجانی مواجه میررديد ،اتفاقاتی رخ میداد که نه تنها رنل

وبلوی

ورزشی نداشت بلکه ماهیتی قوم ررايانه داشت .پس از حضلور تلیم تراکتورسلازی
تتريز درلی

برتر ،جريان های قومی آذربايجان تط تتلیغاتی رذشته تود را با توجه

به حوادث به وجود آمده وشرايط روز دنتال نمودند .آنها تتلیغ میکردنلد کله بلرای
باقی ماندن درلی

برتر فوتتال بايدتمام مردم آذربايجان درک ايران به صحنه بیايند.

درتتلیغات فعاالن قومی به هواداران تیم تراکتورسازی چنین القا ملیشلود کله تملام
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تصمیمهای داوری ،آرای کمیته انضتاطی و...به نلوعی بلا هلدف ضلديت ومحلروم
کردن نماينده فوتتال مردم آذربايجان اتخاذ میشلود .برتلی رلزارشهلا از حضلور
تعدادی از اتتاع کشورهای همسايه (جمهوری آذربايجان وترکیله) درمسلابقات تلیم
تراکتورسازی ونمايش پرچم اين کشورها در ورزشلفاه ايلن تلیم حکايلت داشلت.
فعاالن قومی با نفوذ بین هلواداران تلیم تراکتورسلازی وبلاطر شلعارهايی تلاص
ودارای رن

وبوی قومی ماننلد ((تراتتلور ائل ايسلتیر شلرفلی مللت ايسلتیر)) و

((باکی تتريز آنکارا فار

الر هارا بیز هارا)) به نوعی به متلارزه طلتلی معنلی داری

دست میزدند .درتتلیغات سايتهای اينترنتی وابسته به جريانهای قومی به روشنی
میشد بهره برداری ازمقوله تراکتورسازی را مشاهده کرد .فعاالن قلومی آذربايجلان
با ورود به عرصه فوتتال اهداف تاص تود را دنتال میکردنلد .هلدف اصللی آنهلا
تماشارران در ورزشفاهها وبررزاری مسابقات ملنظم وطتلق برنامله در طلول هفتله
وپخش تلويزيونی بازی هلا فرصلتی بسلیار مناسلب وايلده آل بلرای ابلراز وجلود،
تودنمايی وقدرت نمايی فعاالن قومی به حسا

میآمد .آنها بابسیج مردملی سلعی

داشتند پشتوانه مردمی تود را نشان دهند .فعاالن قومی با تشلويق حضلور پرشلمار
مردم وعبقه مندان به ورزش فوتتال در ورزشفاهها وجهت دهی رفتارورفتلار آنهلا
میتوانستند از اهرم فشار جامعه آذری زبان برای پیشترد برنامه هلا ،مطالتلات تلود
استفاده های الزم را بترند .اين اقدام قوم ررايان درکنار ديفر رفتارهای هنجارشکنانه
آنان هماون بلی تلوجهی بله تلبوت قلرآن ،آوردن پلرچم کشلورهای بیفانله بله
ورزشفاه ،دادن شعارهای ضدايرانی ،برجسته کردن نمادهای قومی و ...باعلا شلد
تامسئولین استانی وملی برای نجات تیم محتو

تراکتورسلازی از دام قلوم ررايلان

وارد عم شوند وامروزه تیم تراکتورسازی توانسته است تاحدود زيلادی ازمتاحلا
قومی فاصله ریرد.
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رسترش پايههای ناسیونالیسم آذری میلان تلودههلای مردملی بلود .اجتملاع بلزر

اقدامات سپاه عاشورا در مدیریت بحران تیم فوتبال تراکتور سازی
پس از تصويب شلورای علالی امنیلت مللی و بحرانلی شلدن شلرايط مسلئولیت
مديريت بحران تیم فوتتال تراکتورسازی به سااه عاشورا وارذار شد ،اين سااه از آن
زمان کار رسمی تود را شروع کرد هرچند که سااه عاشورا به عنلو ان يلک نیلروی
امنیتی شهر تتريز عمبو قت از اين هم وارد موضوع شده بود اما چون غیلر مسلتقیم
بود تأثیر مطلوبی نداشت .موضوع اصلی در وهله اول متاحا امنیتی و ضد انقببلی
بود ،يعنلی جريانلات ضلد مللی ،پانترکیسلم ،پلان آذريسلم در بسلتر تلیم فوتتلال
تراکتورسازی ايجاد شده بود و روی اين اص سااه عاشلورا درصلدد ايلن بلود کله
فضای ضد انقببی و جريان پانترکیسمی را در تیم تراکتورسلازی ،بله يلک فضلای
ورزشی تتدي کند و نه ارزشی.
طتق برنامه ريزی های بعم آمده قرار بر ايلن بلود کله پلس از موفقیلت در رلام
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

نخست يعنی تتدي فضای ضد امنیتی به يک فضای ورزشلی ،در رلام هلای بعلدی
سااه عاشورا بحا مسائ فرهنفی را دنتال نمايد .جهلت رسلیدن بله هلدف فلو ،
سااه عاشورا طی جلساتی که با شورای تأمین استان داشت اقدام به تغییلر ملديريت
تیم ررفت (با توجه به همراهی مدير عام و کادر فنی با جريان ضد امنیتلی شلک
ررفته) اقدام دوم تغییر هیئت مديره باشفاه بود که تغییرات اساسی پیدا نمود.
مديريت رسانه ها از اقدامات بعدی بود .سايت های هوادار مشک آفرين بودنلد و
در واق جريانات معاندی که مانند روناز تی وی که در تارج پخش میشد و مانور
تتلیغاتی میدادند و بدنتال تهییج و تحريک تماشارران و هواداران تیم بودند .با يک
سری عملیات روانی به تودشان مشغول شدند وازاهداف تلود بازماندنلد ..اعتملاد
سازی و تغییر و اصب بلاور ملردم و هلواداران تلیم تراکتورسلازی از موضلوعات
اساسی و مهم در جهت مديريت موفق بحران بود .زمانی که سااه عاشورا با جلديت
تمام وارد قضیه شد و با اقدامات قاطعانه تود توانست جريان را کنترل کنلد عملوم
مردم به اين باور رسیدند که سااه عاشورا با هلدف کملک بله تلیم تراکتورسلازی و
قهرمانی و سربلندی اين تیم وارد صحنه شده است .بستن يلک تلیم قلوی و آوردن
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بهترين سرمربی وقت کشور به تیم و همراهی با تماشارران و هواداران واقعلی تلیم
و...تماماّ درمسیر اعتماد سازی و اصب باور ملردم نسلتت بله ورود سلااه بله ايلن
موضوع تأثیرات فراوانی داشت .پس از جلب اعتماد مردم و همراه نملودن آنهلا بلا
مأموريت محوله و موفقیت در بحا های امنیتی ،سااه عاشلورا در رلام بعلدی وارد
ساز و کارهای فرهنفی شد .ايجاد کانون هلواداران تلیم ،صلدور کلارت هلواداری،
افزايش تعام مردم با نیروی انتظامی (با ايجاد رروه هواداريار که در واق يک اليله
نیروی انتظامی کنار رذاشته شده شد و جلوی درریری هواداران با ناجا بله عنلاوين
مختلف ررفته شد) ،بررزاری جشن ها به مناستت هلای مختللف در قتل و بلین دو
نیمه بازيهای تیم تراکتورسازی ،از جمله کارهای فرهنفی انجام شده بود .استفاده از
ظرفیت بسیج از ديفر راهکارهای مديريت موضوع بود در هر بازی تانفی حلدود
 7تا  9هزار بسیجی به ورزشفاه ملیرفلت ضلمن حضلور در بلین تماشلارران بله
تراکت ها وپوسلترها کملک ملیکردنلد .آنهلا در جهلت دادن بله شلعارها و رفتلار
تماشارران نقش بسزايی داشتند.
مدير عام و فرمانده سااه عاشورا با هواداران و لیدرهای تیم جلسلاتی داشلتند و
اين جلسات و آراه سازی و روشنفری هواداران تلیم باعلا شلد شلعارهای قتللی
جای تود را به شعارهای سالم و ورزشی داد و شلور و هیجلان شايسلته و نشلاط
آفرين جايفزين شد .از اقدامات مهم ديفر ايجاد هملاهنفی تلو

بلین مسلئولین

سطو امنیتی استان برای کنترل بحران تیم تراکتورسازی بلود ،اسلتاندار ،فرمانلدار،
دادستانی ،ناجا ،اداره اطبعات وسااه ،مجموعله ای هماهنل
وموضوعی پیش میآمد ببفاصله همفی در يک مح مشخ

بودندکله هلر مشلک
حاضر ملیشلدند و

مديريت بحران از يک مسیر انجام میررفت.
سااه عاشورا به مأموريت محوله از سوی شورای عالی امنیلت مللی ،بعنلوان يلک
تکلیف انقببی نفاه میکرد و با همراه نمودن افکار عمومی و عدم تقاب مستقیم بلا
مردم و جهت دادن به افکار عمومی ،لیدرها و تماشارران در جهت مديريت بحلران
تیم تراکتورسازی تبش مینمود.
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صورت پراکنده و کمک به امنیت ورزشفاه در کنترل شلعارها ،پلرچم هلا ،عکلس،

مدل مفهومی بحران تیم تراکتورسازی
مدل مفهومی شکل گیری
بحران تیم فوتبال

بحران تیم فوتبال
تراکتورسازی

ورود تفکر قوم ررايی
(پانترکیسم  ،پان آذريسم ) به
تماشارران و طرفداران تیم

فعال شدن رهتران ،
سیاستمداران و رسانه های
بیفانه قوم ررا

سو استفاده وحمايت
کشورهای همسايه (آذربايجان
و ترکیه) و ورود آنها به
موضوع

نفاه سیاسی به تمام مسائ تیم
( برد و باتت  ،داوری و ) ...

فعالیت شديد رسانه های آذری
زبان بیفانه مانند روناز تی وی
و راديو آزادی

حضور تماشارران آذربايجانی و
ترکیه ای در بازی های تانفی
تیم تراکتورسازی

تراکتورسازی کماین جديد
قوم رراها
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همراهی مسئولین وقت باشفاه
و سرمربی تیم با اهداف و
برنامه های قوم رراها

استفاده از نمادها و شعارهای
پان ترکیسم و پان آذريسم در
ورزشفاه

فراتوانی از تماشارران برای
حضور در ساير مکان های
مورد نظر جهت تجم و
شورش مانند بحا
درياچه ارومیه

تفوي

فعالیت شتکه های مجازی
فراتوان آن ها برای حضور در
تتدي شدن بازی های تانفی
ورزشفاه و مکان های ديفر
تیم تراکتورسازی به میتین
جهت بروز رفتار مورد نظر
سیاسی و جشن پان ترکیسم ها
حضور تماشاگران آذربایجانی
و ترکیه ای در بازی های
خانگی تیم تراکتورسازی
استفاده ابزاری از هیجانات و
تبدیل شدن بازی های خانگی
احساسات تماشارران فوتتال
میتینگ
تراکتورسازی بوهمفاهیم
تیمتحريف شعارها
در جهت تتلیغ و ترويج اهداف
احترامی به
ارزشیو و بی
ترکیسم
جشن پان
سیاسی
پان ترکیسم
تماشاگران کريم
قرآن
حضورقرائت ها
آذربایجانی
بازیمفاهیم
شعارها و
های
تحریف ای در
و ترکیه
ارزشی
ايجاد راه بندان و مخت نمودن
تراکتورسازی
خانگی تیم
قرآن
قرائت
احترامی به
و بی
جريان عادی ترافیک در شهر
تواندن
پرچم و
برافراشتن
خانگی
های
بازی
شدن
تبدیل
سرود ملی کریم
تا ساعت ها پس از بازی
آذربايجان
کشورهایبه میتینگ
تراکتورسازی
تیم
ديدارهایخواندن
پرچم و
تانفی
سیاسی ودر
و ترکیه
ترکیسم
پان
برافراشتنجشن
کشورهای
آذربایجانی
تماشاگران
حضور
سرود ملیها
ترکیه در
آذربایجان و
های
بازی
در
تحریف ای
و ترکیه
مفاهیم
شعارها و
ايجاد بحران و مشک امنیتی
ارزشیخانگی
دیدارهای
تراکتورسازی
خانگی تیم
فوتبال
بازی
ماندن
حاشیه
در
خانگی
های
بازی
شدن
تبدیل
قرائت
احترامی
در بی
و
قرآنو
فوتتال
ماندنبهبازی
حاشیه
گرایی
قوم
تحرکات
میتینگ
قومبه
تراکتورسازی
وتیم
کریم
ررايی به
انجامتحرکات
انجام
موضوع
به
ترکیسم
پان
جشن
سیاسی و
موضوع
عنواناص
عنوان
خواندن
اصل و
پرچم
برافراشتن
فعال شدن مديريت بحران
آذربایجانی
تماشاگران
حضور
سرود ملیها
استان و کشور
کشورهای
های
بازی
در
ای
ترکیه
و
مفاهیم
شعارها و
تحریف
ترکیه در
آذربایجان و
تراکتورسازی
خانگی تیم
ارزشیخانگی
دیدارهای
خانگی
بازی های
شدن
تبدیل
قرائت قرآن
ماندنبه
احترامی
ودربی
فوتبال
بازی
حاشیه
ورود مجلس شورای اسبمی و
قوممیتینگ
تراکتورسازی به
وتیمانجام کریم
گرایی
تحرکات
درتواست از شورای عالی
ترکیسم
پان
جشن
و
سیاسی
خواندن
و
پرچم
برافراشتن
به عنوان اصل موضوع
امنیت ملی در جهت
سرود ملیها
کشورهای
آذربایجانی
تماشاگران
حضور
مديريت بحران
مفاهیم
و
شعارها
تحریف
ترکیه در
آذربایجان و
های
در بازی
و ترکیه ای
ارزشیخانگی
دیدارهای
تراکتورسازی
خانگی تیم
قرائت قرآن
ماندنبه
احترامی
ودربی
فوتبال
بازی
حاشیه
خانگی
بازی های
شدن
تبدیل
محول نمودن مديريت بحران
وتیمانجام کریم
گرایی
تحرکات
قوممیتینگ
تراکتورسازی به
تیم تراکتورسازی به سااه
خواندن
اصل و
پرچم
برافراشتن
موضوع
به
ترکیسم
پان
عنوانجشن
سیاسی و
پاسداران انقب اسبمی
سرود ملیهاکشورهای
توسط شورای عالی امنیت ملی
در
ترکیه
و
آذربایجان
تحریف شعارها و مفاهیم
ارزشیخانگی
دیدارهای
فوتبال
ماندنبه بازی
ودربیحاشیه
قرائت قرآن
احترامی
انجام وظیفه مديريت بحران به سااه عاشورا از سوی فرمانده ک سااه
تحرکات قوم گرایی
و انجام کریم
اصل وموضوع
به
خواندن
عنوانپرچم
برافراشتن
سرود ملی کشورهای
آذربایجان و ترکیه در
دیدارهای خانگی
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در حاشیه ماندن بازی فوتبال
و انجام تحرکات قوم گرایی
به عنوان اصل موضوع

اقدامات سااه عاشورا در مديريت بحران
تیم تراکتورسازی
مدل مفهومی
تتدي فضای بحرانی به يک فضای
ورزشی و تعاملی

ايجاد هماهنفی و همفکری
در سطو امنیتی استان

تغییر مديريت و کادر فنی
تیم

اعتماد سازی و
اصب باور مردم
همراه نمودن
افکار عمومی
عدم تقاب مستقیم
با مردم

شناسايی و دستفیری عناصر
اصلی بحران

جهت دادن به
افکار عمومی

مديريت سايت ها و رسانه
های معاند و بیفانه باعملیات
روانی
کنترل شعارها  ،پرچم ها ،
عکس ها و پوستر ها در
ورزشفاه

آراه سازی و روشنفری
لیدرها و تماشارران
ايجاد کانون
هواداران

حضور چند هزار
نفری در استاديوم

افزايش تعام مردم
با ماموران ناجا

ايجاد رروه هواداريار

بررزاری جشن ها و مراسمات
در ابتدا و بین دو نیمه بازی

کنترل شعارها و رفتارهای
لیدر ها و تماشارران

صدور کارت
هواداری

منزوی نمودن رفتارهای قوم
ررايانه در ورزشفاه

احترام به قرآن و
سرود ملی کشور

بازرشت وضعیت عادی ورزشی و فوتتالی به
مجموعه باشفاه فوتتال تراکتور سازی

ادامه و استمرار سیاست ها و اقدامات کنترلی به دلی
اينکه تهديد همانان به قوت تود باقی است
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جلوریری از رفتارهای
ناهنجار برهم زننده
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تغییر هیات مديره باشفاه

فرهن سازی و
اقدامات فرهنفی

استفاده از ظرفیت
بسیج

تجزیه و تحلیل دادهها
نتايج بررسی دادهها ومتغیرهلای مختللف  ،شلام جلداول ونمودارهلای توزيل
فراوانی پاس رويان برحسب متغیرهای تحصیبت ،سن ،مسئولیت  ،رشته تحصلیلی
،آمارتحلیلی و استنتاطی در يافته های تحقیق بشر زير میباشد.

سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

نمودار :1 Error! No text of specified style in document.توزیع فراوانی پاسخ
گویان برحسب متغیر سن

نمودار  :0توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرتحصیالت
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نمودار  :3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر مسئولیت

آمار تحلیلی (استنباطی)

ابعاد و

بعد سیاسی امنیتی

بعد فرهنگی و

بعد سیاسی امنیتی

بعد فرهنگی و

شاخصها

(مؤلفه) افراط در

اجتماعی مؤلفه

مؤلفه تبدیل فضای

اجتماعی مؤلفه

قومگرایی

تحریف مفاهیم

بحرانی به یك

اعتمادسازی و

ارزشی

فضای ورزشی

مدیریت ظرفیتها

تعداد

311

311

311

311

میانفین

1،1811

1،7220

1،2351

1،2712

انحراف معیار

0011101

0091175

0099817

0010119

آمار z

3،091

3،893

3،030

3،321

معنی داری

00831

00021

00895

00388

دوسويه

معناداری مشاهده شده در جدول فو درهمه موارد ازتفاوت معناداری در سلطح
آلفای  0009بزررتر بوده و اين بدان معناست که مقیاسهای ملا دارای توزيل نرملال
میباشد لذا ما مجازبه استفاده ازآزمونهای پارامتريک میباشیم.
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جدول  :1آزمون کولموگرفا سمیرنف (تست نرمالیته)

 )1سؤال اول :نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی (قاومگرایای و پانترکیسام و )...در
علل بروز بحران تیم تراکتورسازی چه بوده است؟
جدول  :1گویههای مربوط به متغیر نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در علل بروز بحران
گویههای مربوط به متغیر نقش عوامل فرهنگی واجتماعی درعلل بروز بحران

میانگین

واریانس

فعالیت شتکه های مجازی و فراتوان آنها برای حضور قوم ررايان در ورزشفاه

7000

00188

7003

00188

استفاده از نمادها و شعارهای پانترکیسم و پان آذريسم در استاديوم

1013

00210

حضور تماشارران آذربايجانی و ترکیه ای در بازيهای تانفی تراکتورسازی

8010

30115

8019

30179

1019

00552

ضعف کارکردهای فرهنفی دستفاههای ذيربط

1055

00271

همراهی مسئولین وقت باشفاه و سرمربی تیم با اهداف و برنامههای قوم ررايان

8050

30731

1012

30019

عملکرد رسانههای داتلی و مطتوعات استان در دامن زدن به بحران

1085

30315

میزان تأثیررذاری برنامههای ورزشی صدا و سیما به ويژه برنامه نود

1093

00581

عملکرد فدراسیون فوتتال در برنامه ريزی بازيها و بحا داوری

1012

00151

عملکرد هیئت فوتتال استان در جهت پیشفیری از وقوع بحران

1070

00217

استفاده ابزاری از هیجانات و احساسات تماشارران فوتتال جهت تتلیغ و ترويج
اهداف پانترکیسم

سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

برافراشتن پرچم و تواندن سرود ملی کشورهای آذربايجان و ترکیه در
ديدارهای تانفی
فراتوانی تماشارران تراکتورسازی برای حضور در مکانهای مورد نظر پانترکیسم
جهت تجم و شورش (مث بحا درياچه ارومیه)

ايجاد راه بندان و مخت نمودن جريان عادی ترافیک شهر تا ساعتها پس از
بازی

381

جدول  :3شاخصهای مربوط به متغیرنقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در علل بروز بحران
شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

میانفین

107220

انحراف معیار

0091175

حداکثر

9

میانه

107139

دامنه تغییر

8058

تعداد

311

نما

1015

حداق

8002

میانفین مربوط به متغیرنقش عوامل فرهنفلی واجتملاعی درعلل بلروز بحلران
 107220است ،که باتوجله بله دامنله تغییلر  8058وحلداق  8002وحلداکثر  9ايلن
واجتماعی درعل بروز بحران و از حد متوسط باالتر ارزيابی کردهاند.
Histogram

30

25

20

Frequency

15

10

5

Mean =3.488
Std. Dev. =0.57349
N =125

0
5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

fff

نمودار  :0نمودار هیستوگرام متغییر نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در علل بروز بحران
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میانفین از میانفین متوسط باالتراست يعنی پاسخفويان تأثیر نقش عوامل فرهنفلی

جدول  :0آزمون تی استیودنت متغییر نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در علل بروز بحران
متغیر
نقلللش عوامللل فرهنفلللی و
اجتماعی در عل بروز بحران

تعداد

میانفین

مقدار t

معنا داری

311

107220

50937

00000

از جدول باال چنین مبحظه میشود معناداری رويههای مربلوط بله متغیلر نقلش
عوام فرهنفی واجتماعی درعل بروز بحلران ازمعنلی داری درسلطح آلفلای 0009
کوچکتر میباشد بدين معنی تفاوت بین معنی داری محاسته شده و رزينله متوسلط
معنی دار میباشد؛ و همانین نتايج جدول فو نشان میدهلد کله آزملون مقايسله
میانفین های يک رروهی در تصوص ارزيابی میانفین نمرات مشاهده شده بلا حلد
متوسط مقیا

(نمره  )1در سطح اطمینان  59درصد برای همله رزينلههلا معنلا دار

سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

میباشد.
 )0سوال دوم :نقش سیاسی امنیتی (مؤلفه) افراط در قوم گرایی تیم و تماشااگران و
هواداران تراکتورسازی در بروز بحران چگونه هست؟
جدول  Error! No text of specified style in document.:9گویههای مربوط به متغیر
نقش سیاسی امنیتی (مؤلفه)
افراط در قومگرایی تیم و تماشاگران
گویههای مربوط به متغیر نقش سیاسی امنیتی (مؤلفه) افراط در قوم گرایی تیم و

میانگین

واریانس

نفاه سیاسی به تمام مسائ تیم (برد و باتت ،داوری و  )...تراکتورسازی

1012

00150

قرار ررفتن تیم تراکتورسازی به عنوان کماین جديد قوم رراها

7001

00111

استفاده از نمادها و شعارهای پانترکیسم و پان آذريسم در ورزشفاه

1053

00121

1092

00559

در حاشیه ماندن بازی فوتتال و انجام تحرکات قوم ررايی به عنوان موضوع اصلی

1017

30377

فعالیت شديد رسانههای آذری زبان بیفانه مانند روناز تی وی

7001

00119

سو استفاده و حمايت کشورهای همسايه (ترکیه و آذربايجان) و ورود آنها به موضوع

1015

00131

ضعف مديران و مسئولین امنیتی استان در پیشفیری از بحران

1092

30005

عملکرد مسئولین بررزاری مسابقات و ديدارهای تانفی در استاديوم

1012

00299

چفونفی برتورد عوام ناجا با هواداران و تماشارران تیم تراکتورسازی

1081

00113

تماشاگران

تتدي شدن بازيهای تانفی تیم تراکتورسازی به میتین

سیاسی

382

8051

نفوذپذيری و تأثیر پذيری مسئولین و مديران ذيربط از قوم ررايان و پانترکیسم

00550

جدول  :6شاخصهای مربوط به متغیرنقش سیاسی امنیتی (مؤلفه)
افراط در قوم گرایی تیم و تماشاگران
شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

میانفین

101091

انحراف معیار

0092311

حداکثر

9

میانه

101117

دامنه تغییر

1081

تعداد

311

نما

1099

حداق

3011

تماشارران  707782است ،که باتوجه به دامنه تغییر  8011وحداق  8011و حداکثر 9
اين میانفین از میانفین متوسط باالتراست يعنلی پاسلخفويان تلأثیر نقلش سیاسلی
امنیتی (مؤلفه) افراط در قوم ررايی تیم و تماشارران را ازحد متوسط باالتر ارزيلابی
کردهاند.
Histogram

30

25

20

10

5

Mean =3.6056
Std. Dev. =0.58167
N =130

0
2.00

4.00

vvv

نمودار  :9نمودار هیستوگرام متغیر نقش سیاسی امنیتی (مؤلفه)
افراط در قوم گرایی تیم و تماشاگران
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Frequency

15

عل پديدايی بحران تیم فوتتال تراکتورسازی تتريز و...للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

میانفین مربوط به متغیرنقش سیاسی امنیتی (مؤلفه) افراط در قلوم ررايلی تلیم و

جدول  :7آزمون تی استیودنت متغییر نقش سیاسی امنیتی (مؤلفه)
افراط در قوم گرایی تیم و تماشاگران
متغیر

میانگین

تعداد

مقدار t

معناداری

نقش سیاسی امنیتی (مؤلفه)
افراط در قومررايی تیم و

101091

311

00000

330213

تماشارران

از جدول باال چنین مبحظه میشود که معنا داری رويههای مربوط به متغییر نقش
سیاسی امنیتی (مؤلفه) افراط در قوم ررايی تیم و تماشارران ازمعنلی داری درسلطح
آلفای  0009کوچکترمیتاشدبدين معنی تفاوت بین معنی داری محاسته شده ورزينله
متوسط معنادار میباشد؛ و همانین نتايج جدول فلو نشلان ملیدهلد کله آزملون
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مقايسه میانفینهای يک رروهی در تصوص ارزيابی میانفین نمرات مشاهده شلده
با حد متوسط مقیا

(نمره  )1در سطح اطمینان  59درصد برای همه رزينهها معنلا

دار میباشد.
 )3سؤال سوم :اقدامات سپاه عاشورا در بعد سیاسی امنیتای مؤلفاه تبادیل فضاای
بحرانی به یك فضای ورزشی و تعاملی چگونه بوده است؟
جدول  :0گویههای مربوط به متغیراقدامات سپاه عاشورا در بعد سیاسی امنیتی
گویههای مربوط به متغیراقدامات سپاه عاشورا در بعد سیاسی امنیتی

میانگین

واریانس

ايجاد هماهنفی و همفکری در سطو امنیتی استان

1052

00189

تغییر مديريت و کادر فنی تیم تراکتورسازی

1010

00119

تغییر هیئت مديره باشفاه تراکتورسازی

1095

00288

شناسايی و دستفیری عناصر اصلی بحران

1051

00131

جلوریری از نفوذ عناصر قوم ررا به ورزشفاه

1019

30305

کنترل شعارها ،پرچم ها ،عکس ها ،پوسترها در استاديوم

1021

00211

مديريت سايتها و رسانههای معاند و بیفانه با عملیات روانی

1027

30011

7001

00123

تتیین اهداف واقعی پانترکیسم و قوم ررايان برای هوادارن تیم تراکتورسازی

1028

30053

زمینهسازی برای مقتولیت و محتوبیت عناصر جديد مديريتی تیم تراکتورسازی

1012

00211

جذ

و اقناع لیدرها و هواداران تیم با آراهی سازی و روشنفری

310

جدول  :5شاخصهای مربوط به متغیر نقش سیاسی امنیتی (مؤلفه)
افراط در قومگرایی تیم و تماشاگران
شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

میانفین

102351

انحراف معیار

0099817

حداکثر

7020

میانه

105000

دامنه تغییر

8010

تعداد

311

نما

7030

حداق

8080

میانفین مربوط به متغیرنقش سیاسی امنیتی (مؤلفه) افراط در قلوم ررايلی تلیم و
تماشارران  102351است ،که باتوجه به دامنه تغییلر  8010وحلداق  8080وحلداکثر
 7020اين میانفین ازمیانفین متوسط باالتراست يعنی پاسخفويان تأثیراقدامات سلااه
تتدي فضای بحرانی بله يلک فضلای ورزشلی و تعلاملی نقشلی برجسلته دانسلته
وازحدمتوسط باالترارزيابی کردهاند.
Histogram
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نمودار  :6نمودارهیستوگرام متغییر تأثیراقدامات سپاه عاشورا را دربعد سیاسی امنیتی (مؤلفه)
افراط در قوم گرایی تیم و تماشاگران
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عاشورا را در بعد سیاسی امنیتی (مؤلفه) افراط در قوم ررايلی تلیم و تماشلارران و

جدول  :18آزمون تی استیودنت متغیر تأثیراقدامات سپاه عاشورا را دربعد سیاسی امنیتی
(مؤلفه) افراط در قوم گرایی تیم و تماشاگران
متغیر
تأثیراقدامات سااه عاشورا را در بعد سیاسی امنیتی (مؤلفه)
افراط در قوم ررايی تیم و تماشارران

تعداد

میانگین

مقدار t

معنا داری

311

102351

310073

00000

از جدول باال چنین مبحظه میشلود معنلی داری رويلههلای مربلوط بله متغییلر
تأثیراقدامات سااه عاشورا در بعد سیاسی امنیتی (مؤلفه) ،افراط در قوم ررايی تلیم و
تماشارران ازمعنا داری در سطح آلفای  0009کوچکترمیتاشلد ،بلدين معنلی تفلاوت
بین معنی داری محاسته شده و رزينه متوسط معنی دار میباشلد؛ و همانلین نتلايج
جدول فو نشان میدهد که آزمون مقايسه میانفینهای يک رروهلی در تصلوص
ارزيابی میانفین نمرات مشاهده شده بلا حلد متوسلط مقیلا

(نملره  )1در سلطح

سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اطمینان  59درصد برای همه رزينهها معنا دار میباشد.
 )0سؤال چهارم :نقش سپاه عاشورا در اعتمادساازی ومادیریت ظرفیات هاا (بعاد
فرهنگی و اجتماعی) تیم تراکتور سازی چگونه بوده است؟
جدول  :11گویههای مربوط به اعتمادسازی ومدیریت ظرفیتها ی فرهنگی و اجتماعی
میانگین

واریانس

گویههای مربوط به نقش سپاه در اعتمادسازی ومدیریت ظرفیتهای فرهنگی و...
اعتمادسازی و اصب باور مردم نستت به ورود سااه به موضوع

1023

30399

عدم تقاب مستقیم با مردم در طول روند مهار ،کنترل و مديريت بحران

7007

00187

استفاده از ظرفیت بسیج و حضور چند هزار نفری بسیجیان در استاديوم در ديدارهای تانفی

1023

30108

به انزوا کشاندن رفتارهای قوم ررايانه در ورزشفاه

1051

00251

بررزاری جشنها و مراسمات در ابتدا و بین دو نیمه بازیهای تانفی

1010

00528

ايجاد کانون هواداران و صدور کارت هواداری برای تماشارران

1018

00150

ايجاد رروه هوادار يار و افزايش تعام مردم با ناجا

1018

00581

تولید توراك تتری برای رسانههای بیفانه به منظور به حاشیه راندن آنها

1091

00502

همراهی با مردم همزمان با پیشترد اهداف مديريت بحران

1011

00189

ادامه و استمرار سیاستها و اقدامات کنترلی با توجه به بالقوه بودن بحران

1015

00919

7002

00183

1053

30021

7035

00125

1059

00155

آوردن مربی تراز اول و کادر فنی تو

برای تیم تراکتورسازی

همراه نمودن افکار عمومی با اهداف سااه عاشورا در جهت مديريت بحران
کار اطبعاتی و امنیتی جهت تنثی سازی اهداف و برنامههای قوم ررايان
برتورد جدارانه با تماشارران واقعی فوتتال و ورزش دوستان و افراد مغرن و آشو
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طلب

جدول  :10شاخصهای مربوط به متغیر نقش سپاه عاشورا در اعتمادسازی
و مدیریت ظرفیتها در فرهنگی و اجتماعی
شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

میانفین

102712

انحراف معیار

0010119

حداکثر

9

میانه

70000

دامنه تغییر

8051

تعداد

311

نما

7000

حداق

8001

میانفین مربوط به متغیر نقش سااه عاشورا در اعتمادسازی و مديريت ظرفیلتهلا
دربعد فرهنفی و اجتماعی  102712است ،که باتوجه به دامنه تغییر  8051و حلداق
 8001و حداکثر  9اين میانفین از میانفین متوسط باالتراست يعنی پاسخفويان تلأثیر
نقش سااه عاشلورا در اعتمادسلازی و ملديريت ظرفیلتهلا در عرصله فرهنفلی و

Histogram
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نمودار  :7نمودارهیستوگرام نقش سپاه عاشورا در اعتمادسازی
و مدیریت ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی
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2.00

Frequency
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اجتماعی دارای نقشی برجسته و از حد متوسط باالتر ارزيابی کردهاند.

جدول  :13آزمون تی استیودنت متغیر
متغیر

تعداد

میانفین

مقدار t

معنا داری

نقش سااه عاشورا در اعتمادسازی و
مديريت ظرفیتها در فرهنفی و

701332

308

870183

00000

اجتماعی

از جدول باال چنین مبحظه میشود معنی داری رويههای مربوط به متغییلر نقلش
سااه عاشورا در اعتمادسازی و ملديريت ظرفیلتهلا در بعلد فرهنفلی و اجتملاعی
ازمعنا داری درسطح آلفای  0009کوچکترمیتاشد ،بدين معنی تفاوت بین معنی داری
محاسته شده ورزينه متوسط از سطح معنا دار برتلوردارمیباشلد؛ و نتلايج جلدول
فو نشان میدهد که آزمون مقايسه میانفینهای يک رروهی در تصوص ارزيلابی
میانفین نمرات مشاهده شده با حد متوسط مقیا

(نمره  )1در سلطح اطمینلان 59

سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

درصد برای همه رزينهها معنا دار میباشد.

یافتههای پژوهش
پس از جم آوری اطبعات آزمودنیهلا و تجزيله و تحلیل آنهلا بلا روشهلای
آماری مناسب نتايج زير بدست آمداست:
سوال فرعی اول :نقش عوام فرهنفی واجتماعی (قوم ررايلی و پانترکیسلم و)...
درعل بروز بحران تیم تراکتورسازی چفونه بوده است؟
میانفین مربوط به متغیرنقش عوامل فرهنفلی واجتملاعی درعلل بلروز بحلران
 107220است ،که باتوجله بله دامنله تغییلر  8058وحلداق  8002وحلداکثر  9ايلن
میانفین ازمیانفین متوسط باالتراست  ،يعنی پاسخفويان تأثیر نقش عوام فرهنفلی
واجتماعی را درعل بروز بحران ازحد متوسط باالتر ارزيابی کرده اند.
سوال فرعلی دوم :نقلش سیاسلی امنیتلی (مؤلفله) افلراط در قلوم ررايلی تلیم ،
تماشارران و هواداران تراکتورسازی در بروز بحران چفونه هست؟
میانفین مربوط به متغیرنقش سیاسی امنیتی (مؤلفه) افراط در قلوم ررايلی تلیم و
تماشارران  707782است ،که باتوجه به دامنه تغییر  8011و حداق  8011و حلداکثر
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 9اين میانفین از میانفین متوسط باالتراست يعنی پاسخفويان تلأثیر نقلش سیاسلی
امنیتی (مؤلفه) افراط در قوم ررايی تیم و تماشارران را از حد متوسط باالترارزيلابی
کرده اند.
سوال فرعی سوم :اقدامات سااه عاشورا در بعد سیاسی امنیتی در ارتتاط با مؤلفله
تتدي فضای بحرانی به يک فضای ورزشی و تعاملی چفونه بوده است؟
میانفین مربوط به متغیرنقش سیاسی امنیتی (مؤلفه) در تتدي فضلای بحرانلی بله
يک فضای ورزشی و تعاملی  102351است ،که باتوجه به دامنه تغییر  8010وحداق
 8080وحداکثر  7020اين میانفین از میانفین متوسط باالتراست ؛ يعنی پاسلخفويان
تأثیراقدامات سااه عاشورا را دربعد سیاسی امنیتی (مؤلفه) افراط در قوم ررايلی تلیم
و تماشارران و تتدي فضای بحرانی به يک فضای ورزشی و تعاملی نقشی برجسته
دانسته وازحد متوسط باالترارزيابی کرده اند.
فرهنفی و اجتماعی و اعتماد سازی) تیم تراکتور سازی چفونه بوده است؟
میانفین مربوط به متغیرنقش سااه عاشورا در اعتمادسازی وملديريت ظرفیلتهلا
در فرهنفی و اجتماعی  102712است ،که باتوجله بله دامنله تغییلر  8051وحلداق
 8001وحداکثر  9بلوده اسلت کله میلانفین ازمیلانفین متوسلط باالتراسلت ؛ يعنلی
پاسخفويان تأثیر نقش سااه عاشورا در اعتمادسازی ومديريت ظرفیتهلا در عرصله
فرهنفی و اجتماعی دارای نقشی برجسته وازحد متوسط باالترارزيابی کردهاند

نتیجهگیری
يافتههای اين مقاله بیانفر اين است که سااه عاشورا در مديريت بحران تیم فوتتال
تراکتورسازی تتريز نقش موثر وتعیین کننده ای داشته و دارد که باعا پیشرفت تیم و
کاهش ناامنی و جلوریری از نفلوذ بیفانله و جللب اعتملاد و رضلايت بازيکنلان و
تماشاچیان شده است .بنابراين با توجه به اينکه تهديدهای مشابه همانان بله قلوت
تود باقی است لزوم استمرار سیاست کنترلی بلر ايلن تلیم ملورد تاکیلد ملیباشلد
وضروری است مسوولین کشور به جهت حساسیت مردم آذربايجان به ايلن تلیم و
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سوال فرعی چهارم :نقلش سلااه عاشلورا در ملديريت ظرفیلتهلا (عرصلههلای

مسائ مديريتی و نوع مديريت آن توجه بیشتری معمول دارند .لذا باتوجه بله يافتله
ها و نتايج به دست آملده،انتظار ملی رود پیشلنهادها ونکلات اساسلی زيلر جهلت
پیشفیری از بحرانهلای احتملالی در حلوزه قومیلت ررايلی وپانترکیسلم در منطقله
آذربايجان مورد توجه جدی مسئولین امر قرار ریرد:
 -3تتیین شات

های اتحاد وهمتستفی آذريها بلا سلاير هموطنلان تلود جهلت

برهم زدن اهداف جريان پانترکیسم مانند:
 مشارکت فعال در امور سیاسی ،اجتماعی ،علمی ،اقتصادی ونظامی در رذشتهتاري کشور
 -احسا

تعهد ملی و مسئولیتپذيری در رده های مختلف آنان در کشورشلان

به عنوان وطن و زاد و بوم واقعی تود
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ايثاررری وفداکاری به تاطر حفظ مناف ملی ودفاع از سرزمین وبه ويلژه دردوران جن

تحمیلی که پرداتتن به اندکی از همه آنها ،تود مثنوی هفتادمن

کاغذ شود.
 پرچمداری جنتش های سیاسی ،ملی ايران در انقبدر متارزات سیاسی منتهی به انقب

مشلروطیت ومشلارکت

اسبمی وتبش وسی وموثر در اسلتقرار

واستحکام پايههای نظام جمهوری اسبمی در ايران.
 ايفای نقش فعال و مؤثر در تتدي مذهب رسلمی کشلور بله تشلی در دورهصفويه وجايفاه منحصر به فرد تتريز به عنوان اولین پايتخت جهان تشلی در
ايران که از مهمترين عناصر سازنده هويلت دينلی ومللی ايرانیلان بله شلمار
میرود.
 -8نفاه ابزاری داشتن به اقوام ،در وهله اول به وحلدت مللی ،حاکمیلت مللی و
هويت ملی آسیب وارد میکنلد و در وهلله دوم ،منلاف کللی تلود آن قلوم را بله
مخاطره جدی میاندازد ،لذا اين نفاه بايد از طرف مرکز وتلود نختفلان و رهتلران
منطقه مردود شود تاجايی که هرکس ادعای قوم ررايی کند افکلارعمومی اورا پلس
بزند و آن را جاه و نادان بدانند
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 -1تولید رفتمان شايسته در برابر رفتمان قوم ررايی ازطريق هنر ،ورزش ،کتلا
و روشنفری ؛اين رفتمان بايد ابعاد منطقلی وابعلاد مصلداقی داشلته باشلد .عناصلر
متنايی ايران ملت است نه اقوام .اقلوام ،بخلش هلايی از مللت بلزر

ايلران بشلمار

میروند که جامعه ما در اين تصوص شديدا نیازمند توضیح وتتیین رسترده است.
 -7برنامهريزی فرهنفی براسا

تحقیقات ومطالعات علمی در رابطه بلا نیازهلای

فرهنفی منطقه و توجه به تواسته ها و تأمین نیازهای فرهنفی جامعله واحتلرام بله
ترده فرهن های موجود در کشور.
 -9استفاده از افراد متعهد در امر مديريت باشفاه تراکتورسازی که در مقاب نفلوذ
جريان های تجزيه طلب وقلوم رلرا مقاوملت نملوده وسلاير ارکلان تلیم را اعلم از
بازيکنان ،مربیان و ...ازتطر نفوذ حفظ کنند.
 -1عدم ايجاد حساسیت توسط برنامههای ورزشی صداوسلیما و تقويلت فضلای
 -1باتوجه به بالقوه بودن بروزبحران ادامه واستمرار سیاست ها واقدامات کنترللی
الزم وضروری میباشد لذا ؛ مديريت بحران سااه عاشورا باتوجه به اينکه ماموريلت
اصلی اين موضوع را برعهده دارد بايستی اقدامات الزم را درتصوص پیشلفیری از
اوجریری مجدد بحران پیش بینی نمايد واز هررونه فعالیلت وتحرکلی کله موجلب
تحريک وتهییج جريان میفردد جلوریری نمايد.
 -2سااه عاشورا درجهت ثتات فضای موجلود کله در حلال حاضلر يلک فضلای
ورزشی وتعاملی وجود دارد ابعاد فرهنفی واجتماعی اقدامات تود را ادامله وآن را
تقويت نمايد وهمواره افکار عمومی را باتود همراه نمايد.
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ورزشی در تیم تراکتورسازی و به حاشیه راندن مسائ قومی.
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