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ماههامقاومتمردمینتیجهداد

گروهجهان| روز گذشته خبر شکست در یک جبهه دیگر 
که از اهمیت بسزایی نیز برخوردار است منتشر شد. مدافعان 
ُکرد توانس��تند این بار داعش را از شهر کوبانی در سوریه عقب 
برانند و کنترل کامل این ش��هر را در دس��ت بگیرند.  براساس 
تازه ترین گزارش ها، واحدهای حمایت مردمی کردستان سوریه 
به همراه نیروهای پیشمرگه کردستان عراق با شکست دادن 
شبه نظامیان داعش، توانسته اند کنترل کامل شهر کوبانی )عین 
العرب( سوریه را به دست آورند. منابع رسانه ای ُکرد روز گذشته 
اعالم کردند که کردهای کوبانی توانستند این شهر را پس از سه 
ماه درگیری خونین به طور کامل تحت کنت��رل خود درآورند 
و نیروهای داعش را به نوار ش��رقی خارج از محدوده ش��هری 
کوبانی به عقب برانند. دیده بان حقوق بشر سوریه نیز با تأیید 
این خبر اعالم کرد که کردها نیروه��ای داعش را به طور کامل 
از شهر کوبانی بیرون رانده اند. این درحالی است که خبرگزاری 
اسپوتنیک، پیشتر به نقل از سرهنگ رهام ابراهیم گرگوری، از 
نیروهای پیش��مرگه دراین باره گزارش کرده بود:  روز گذشته 
واحدهای حمایت مردمی کنترل دو روستای شمالی کوبانی را 
که در نزدیکی جاده منتهی به حلب قرار دارد مجددا به دست 
گرفتند. این نیروها در همه جبهه ها پیش��رفت هایی داشتند 
و اکنون کنترل 90 درصد این ش��هر )کوبانی( و برخی مناطق 
خارج این شهر را در دست دارند. دشمن درحال عقب نشینی 

اس��ت. گرگوری همچنین متذکر ش��ده بود که در 24ژانویه 
مبارزان کرد سوری و پیشمرگه ها با حمایت ائتالف ضدداعش 

کنترل مهم ترین ورودی کوبانی و جاده حلب را بازیافتند.
کوبانی، یکی از بزرگترین شهرها در منطقه کردنشین سوریه 
در مرز ترکیه است که به دست افراطیون داعش در ماه سپتامبر 
اشغال شد. از آن زمان نیروهای کرد با حمایت حمالت هوایی 
ائتالف ضدداع��ش در تالش بودند تا آنها را از این ش��هر خارج 
کنند. س��ه ماه جنگ و درگیری خیابانی ش��دید کوبانی را به 
مجموعه ای از خرابه ها تبدیل کرده است. بسیاری از خرابی های 
به بار آمده درنتیجه حمالت س��همگین جنگنده های ائتالف 
اس��ت و برخی دیگر نیز به دلیل حمالت انتح��اری نیروهای 

داعش که با خودروهای مملو از مواد منفجره انجام داده اند.
با به درازا کشیدن اش��غال کوبانی از سوی داعش، این شهر 
به نماد مقاوم��ت کردها و یک موضوع حیثیت��ی برای داعش 
تبدیل ش��د به گونه ای که این گروه تروریس��تی برای گرفتن 
شهر کوچک کوبانی صدها تن از اعضای خود ازجمله چندین 
فرمانده ارش��د را قربانی ک��رد. در مقابل کردها نی��ز از عراق، 
سوریه و ترکیه به سوی این شهر سرازیر شدند و پس از سه ماه 
توانستند تروریست ها را عقب برانند. در دسامبر 2014 صالح 
مسلم محمد، رهبر کردهای سوریه اعالم کرده بود، هدف اصلی 

نیروهای کرد در مبارزه علیه داعش آزادی کوبانی است.

کوبانی آزاد شد
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امر محال در برابر تغییرات اجتماعی  

با يك دهه قبل تفاوت هاي بس��ياري پيدا نرم افزاره��اي ارتباطي تلفن ه��اي همراه، ابزار ارتباطي ازجمل��ه اينترنت، ماهواره و  جوامع امروزي به دليل رش��د و توسعه 
مي ش��ود كه آيا تغييرات فوق مثبت بوده مش��اهده كرد. حال اين پرس��ش مطرح مختل��ف اجتماعي، سياس��ي و فرهنگي نش��انه هاي آن را مي ت��وان در حوزه هاي گذار و به نوعي پوس��ت انداختن است كه ايران ني��ز مانن��د ديگر جوام��ع درحال بنابراين مي توان گفت ك��ه جامعه امروز  بس��يار س��ريع و حتي غيررديابي است.ب��ود، ام��روزه س��رعت اي��ن تح��والت زندگي بس��يار آرام و غيرقابل احس��اس اجتماع��ي به وي��ژه در حوزه ش��يوه هاي 100 س��ال قبل مي ديديم ك��ه تغييرات قرون اخير قابل مقايس��ه نيس��ت. اگر در گس��تردگي تحوالت اجتماعي هرگز با افراد، ديگران و جامعه قابل مشاهده است.شهروندان، ش��يوه هاي زندگي، انتظارات افزايش آگاهي جامع��ه، افزايش اطالعات اس��ت. مهم ترين تغييرات ني��ز در حوزه ب��وده اس��ت. پاس��خ اين پرس��ش مثبت جامعه ما نيز دس��تخوش تغيير و تحوالت اين حوزه مطرح مي شود، اين است كه آيا آن ديواركشي كنيم. پرسش اصلي كه در اجتناب ناپذي��ر ب��وده و نمي توانيم مقابل توس��عه ابزارهاي ارتباط��ي، اين تغييرات تغيي��رات س��ريعي نبوديم، اما با رش��د و زندگي مي كردي��م، هرگز ش��اهد چنين ما در دنيايي محدود و با ارتباطات بس��ته  س��ريع و عميق اجتماعي بوده اس��ت. اگر و تاثي��رات فوق عامل��ي ب��راي تغيي��رات و ش��يوه هاي زندگ��ي بر جاي گذاش��ته تح��والت جامع��ه، ارتباط��ات اجتماعي اي��ن تفاوت ه��ا تاثي��رات عميق��ي در كرده است.

ديگ��ر يا منفي است.  مانن��د  فرهن��گ  مفاهيم اجتماع��ي داراي ابع��اد و عناصر عموم��ا 

حكومت ها تغييرات عميقي ايجاد ش��ده به عنوان نمونه در رواب��ط بين ملت ها و خود تجربه كرده و مدام تجربه مي كنند.نيز چنين تحوالتي را در حوزه ارزش هاي محدود به جامعه ما نيس��ت. ديگر جوامع ضدارزش تبديل شده اند. اين تغييرات نيز امروزه ناكارآمدي ش��ان اثبات ش��ده و به گذشته آنها را ارزشمند قلمداد مي كرديم، ارزش هاست. بسياري از مسائلي كه ما در فرهنگي و اجتماعي به نظ��ر من در حوزه مهم ترين تغييرات سال هاي اخير در حوزه  از ديگ��ر فرهنگ ه��ا تاثي��ر مي پذيرن��د.اي��ن مفاهي��م را به كن��اري گذاش��ته و نيازهاي ام��روز آنها نباش��د، به طور قطع كرده و اگ��ر مفاهيم قديمي پاس��خگوي اطالعات، نقاط ضعف گذشته را شناسايي مردم در طول زمان و ب��ا افزايش آگاهي و اجتماعي و فرهنگي مثبت اس��ت، چراكه به همي��ن دليل اكث��ر تغيي��ر و تحوالت ازبين رفت��ن ويژگي ه��اي مثبت اس��ت. ب��وده و ه��ر ن��وع تغيي��ري درحقيق��ت گذش��ته ما بس��يار خوب، كامل و مثبت نيس��ت. ما نمي توانيم بگوييم كه فرهنگ مختلفي اس��ت كه لزوما هم��ه آنها مثبت 
 به مفهوم قبلي ديگ��ر قابل پذيرش و قبول خود باشند و اساسا در دنياي امروز مرز ها نمي توانند مان��ع از تاثيرپذيري فرهنگي بيرون��ي را بگيري��م. ديگ��ر جوام��ع نيز داخل��ي و درون��ي اي��ران از فرهنگ هاي نمي تواني��م جلوي تاثيرپذي��ري فرهنگ بوده و به وي��ژه در حوزه فرهنگ��ي، ديگر پذيريم ك��ه اين تغيي��رات اجتناب ناپذير ملت ها قابل احت��رام اس��ت. بنابراين بايد بين الملل��ي تبدي��ل ش��ده و ب��راي همه ام��ا ام��روز دموكراس��ي ب��ه ي��ك ارزش چنين ارزش��ي براي خود قاي��ل نبوديم. و حق حاكميت ملت ها نداش��تيم و اساسا در گذشته ما نگاه درستي به دموكراسي است. 

نيست.

تحلیل هایی که تا به امروز ش�نیده ایم، نظرات او خویش می گ�ردد. بد نیس�ت که در کن�ار همه که در موسیقی پاش�ایی به دنبال گمگشته های جوان، از طبقه اجتماعی جدی�دی برای ما گفت به وقایع بع�د از مرگ مرتضی پاش�ایی خواننده موسیقی، در گفت وگویی که می خوانید با اشاره است. محسن شهرنازدار انسان شناس و محقق بحث ه�ا از زوایای گوناگون همچن�ان در جریان از مرگ مرتض�ی پاش�ایی روزها می گ�ذرد. اما 
را نیز بخوانیم.

جنس�یت و پایگاه اجتماعی ک�دام گروه ها را حاصل از این تحقیق، پاشایی از نظر رده سنی، انجام دادید، توضیح دهید. براساس یافته های عمومی نس�بت به مرگ ای�ن خواننده فقید آهنگ های مرتض�ی پاش�ایی و واکنش های   در مورد پژوهش�ی که درباره عالقه مندان واقعيت های اجتماعی جامعه دست پيدا كرد. موسيقی در پيرامون ما وجود دارد، چطور می توان به از طريق اصوات، نغمات و آنچه كه تحت عنوان صدا و از طريق موسيقی است، يعنی پاسخ به اين سوال كه مطرح است، شناخت جامعه با تأكيد بر جوامع شهری پيشرو و نبض تپنده دانش انسان شناسی موسيقی كرده است. درحالی كه آنچه امروزه به عنوان گرايش مطالعات شهری موسيقی را از محققان تجربی سلب مسائل انتزاعی و غيركاربردی برده و جسارت ورود به در ايران را بيشتر به س��مت تك نگاری های قومی و علوم اجتماعی، پژوهش های تجربی موسيقی شناسی موسيقی شناسی و درعين حال ناآگاهی از مطالعات بيش��تری برخوردار است. ش��ناخت ناكافی از حوزه در صورتی كه مسائل جامعه شهری ايران از اهميت نسبت به مطالعات فرهنگ قومی تمايل وجود دارد، اجتماعی فرهنگ شناس��ی موس��يقی توجه شود، موضوع دارد. در كشور ما بيش از آن كه به كاركردهای مورد تأكيد قرار می دهد و برخوردی ميان رشته ای با يك گرايش مهم مطالعات موس��يقی اين ويژگی را جامعه را بازتاب دهد. انسان شناسی موسيقی به عنوان نوعی رابطه اجتماع��ی برقرار ك��رده و ويژگی های اجتماعی می تواند با مجموعه ای از عناصر فرهنگی و مفاهيم نظری حوزه فلسفه هنر. همچنين در زمينه مرتبط است و از طرف ديگر با اصول زيبايی شناسی موسيقی از يك س��و با رياضی و قواعد فيزيك صوت پژوهش قابل بررسی اند، نياز به دانش تخصصی دارد. در حوزه علوم اجتماعی با اتكا بر بينش ها و روش های موسيقی برخالف بسياری از زمينه هايی كه احتماال موسیقی در دنیای امروز ما چیست؟   به نظ�ر ش�ما نق�ش و اهمی�ت مطالعات 
نمایندگی می کند؟  

اي��ن روش بر اس��تفاده آنه��ا تعريف كردي��م. تأكيد ش��ده و روش جديدی را برای مطالعه اين رو بر اين شبكه های مجازی متمركز خواننده نقش اصلی را ايفا كرده اند، از و برانگيختگی گ��روه ه��واداران اين اجتماع��ی در جريان اطالع رس��انی ش��ود. می دانس��تيم كه ش��بكه های كردن موضوع و مطالعات ميدانی انجام كه تحليلی انسان شناختی با رويكرد محدود جامعه شناسی صورت گرفته است و ضرورت داشت تاكنون درباره اين اتفاق انجام شده، در بستر مطالعات می آمد. توجه داشته باشيد كه اغلب تحليل هايی كه كه از دل بحث های انسان شناس��ی موسيقی بيرون كوتاه مدت به روشی عينی، ملموس و قابل اتكا برسيم تفسير موضوع سردرگم هستند. نياز داشتيم كه در را پيش بينی كنن��د، چرا تا اين مي��زان در تحليل و ندارن��د و اگر نمی توانند واكنش هايی از اين دس��ت مطالعات اجتماعی، شناخت عميقی از جامعه خود كرد. البته اين پرسش باقی است كه چطور نخبگان عرصه علوم اجتماعی را متعجب و وادار به عكس العمل بود، به طوری كه اغلب محققان، مطلعان و نخبگان خيلی جلوتر از جريان تحليل اجتماعی پيش رفته استفاده كنيم. واقعيت اين اس��ت كه واكنش مردم حوزه بومی نش��ده اند، نياز داشتيم از روش متفاوتی پاپ بود. با توجه به اين كه روش های تحقيق در اين فرموديد واكنش عمومی نسبت به مرگ اين خواننده اس��تفاده می كند. موضوع تحقي��ق همان طور كه عناصر دقيق تر موس��يقايی موض��وع مورد تحقيق سوی ديگر از دانش موسيقی شناسی برای شناخت برای تفسير و تبيين موضوع به خدمت می گيرد و از انسان شناسی موسيقی قرار دارد كه علوم اجتماعی را اي��ن تحقي��ق گروه��ی، از ي��ك س��و در حوزه 
از امكانات��ی اس��ت 
ك��ه فناوری ه��ای 
نوي��ن در اختيار 
ی  هش ه��ا و پژ

صريح تری حاصل ش��د كه تحليل آنها درحال آمده در فضای مجازی،  ارتباط راحت تر و آراء صريح و شفافند. اما به واسطه امنيت به دست خود هس��تند، گفت وگوه��ای رودررو كمتر افراد دايما درحال گذاش��تن ماسك بر چهره داشته باشيد كه در جامعه آسيب خورده ای كه نوعی امنيت برای پاسخگويان ايجاد می كرد. در نظر افراد، يك فرصت ويژه مطالعه محسوب می شد، چون تكميل شد. اين گفت وگوها به دليل رو در رو نبودن پرسشنامه هايی توسط گفت وگوهايی مجازی با آنان اين موضوع داشتند، ارتباط برقرار شد. در قدم بعدی و تع��دادی از كاربرهايی كه بيش��ترين واكنش را به صفحه های عالقه مندان اين خواننده در اينستاگرام خوانن��ده فقيد در فضای مجازی، ب��ا برخی مديران مهيا شده است. پس از شناسايی اوليه هواداران اين برای دسترس��ی ب��ه گروه های اجتماع��ی پراكنده بلكه در بس��ياری از زمينه های مطالعات اجتماعی يك فرصت استثنايی نه فقط در ارتباط با اين موضوع پژوهشگر قرار گرفته اس��ت، يعنی از طريق فناوری يك پرسشنامه بس��ته از قبل تهيه شده و در اختيار اي��ن نرم افزارها طبقه بندی ش��ده اند. به اين ترتيب عاليق و ساليق خود نوشته اند، در بانك های تصويری از كاربرها براس��اس كليدواژه هايی كه در كنار حوزه قابل رؤيت اس��ت. در عين حال مشخصات بسياری افراد پيش از هرگونه تماس مس��تقيم، برای محقق گرايش های اجتماعی، فرهنگی و سطح تحصيالت جنسيت و گروه س��نی كاربر در آن مشخص است و كه مح��دوده جغرافيايی كاربرها را نش��ان می دهد، به نام اينستامسيج وابسته به اينستاگرام وجود دارد علوم اجتماعی قرار می دهد. به طور مثال، اپليكيشنی 
اوليه نش��ان دست آمده چیست؟            نتیجه ای که تا اینجا به انجام است. نتايج 

می دهد ك��ه بيش از 
كاربران  55 درصد 
عضو ش��بكه های 

احساس��ات گروه اجتماعی مورد نظر، همس��ويی و موسيقی پاش��ايی را حايز ش��رايطی می كند كه با صوتی اث��ر. اما به گم��ان من، امتزاج ص��وت و معنا در ترانه های موسيقی پاشايی بود تا زيبايی شناسی نيز تأكيد اغلب گفت وگو شونده ها بر مفاهيم مندرج رابطه ای با مفهوم تنال موسيقايی ندارد. در تحقيق ما رابطه با گروه های اجتماعی از كالم می گيرد كه لزوما چراكه موسيقی پاشايی پويايی و اثرگذاری خود را در مسائلی كه عمال در اين بحث، محلی از اعراب ندارد. فرهنگ فاخر يا ابت��ذال در برابر تفاخر فرهنگی بود. اخير مطرح ش��د، موض��وع فرهنگ عام��ه در برابر در اثر موسيقايی. يكی از مس��ائلی كه در بحث های موسيقی پاشايی را بايد در زمينه اجتماعی ديد نه گفتید، وجه ممیزه موسیقی پاشایی چیست؟   از نظر طبقه اجتماعی جدیدی که درباره آن اين مطالعه مواجه شده است. گروه های اجتماعی جديد به عنوان اولين دس��تاورد پاشايی پيدا كند و در نخستين برداشت با ناشناختگی ش��ناختی از پيونده��ای اجتماعی گروه ه��واداران ضرورت س��عی كرده به بهانه ي��ك واكنش جمعی، حتما ميان رشته ای است. پژوهش اخير با درک اين مس��تلزم مطالعاتی متعدد، چند اليه و چند سويه و در چنين ش��رايطی تحليل واقع��ی از جامعه ايرانی در نتيجه ابهام اليه های اجتماعی افزايش يافته است. ما سال هاست كه اين قبيل تحقيقات انجام نشده و به طور ادواری مورد ارزيابی قرار می دهد. در كش��ور طبقه، دموكراس��ی، دين و مس��ائلی از اين دست را و باور داش��ت های جوام��ع درباره جنس��يت، نژاد، را درگير پروژه های ميدانی وسيع در تمام دنيا كرده كه جامعه نسبتا بزرگی از دانشمندان علوم اجتماعی مثال در استكهلم يك موسسه مطالعاتی وجود دارد عمومی جوامع، سنجش های دوره ای انجام می دهند. بين المللی در مورد نظ��ام ارزش- داوری و باورهای نمی شناس��يم. اي��ن درحالی اس��ت ك��ه مراكزی مواجه هس��تيم. ما جامعه معاصر خود را به درستی مطرح در مص��رف فرهنگی و هنر، ب��ا موانع زيادی و باوره��ای مذهبی يا معيارهای زيبايی ش��ناختی ارزش های اجتماعی، س��رمايه فرهنگی، اعتقادات برای دس��ته بندی گروه های اجتماعی جديد از نظر چند اليه و پيچيده را به وجود آورده است. در نتيجه چشمگيری داشته و گروه های جديدی با  ويژگی های ميانی تا باالی ميانی را در بر گرفته، نتايج اجتماعی افتاد. اين جابه جايی كه بازه وسيعی از طبقات پايين و نزولی زيادی در طبق��ات مختلف اجتماعی اتفاق بوده است. در 10 س��ال گذشته جابه جايی صعودی اخير، زمينه ساز جابه جايی طبقات در جامعه ايرانی شديد در چند دهه گذش��ته و به خصوص سال های هستند. در نظر داش��ته باشيد كه تحرک اجتماعی ميانی جامعه ايرانی و در رده س��نی 17 تا 27 س��ال حامی اين خواننده، زنان و دختران، عمدتا از طبقات 
ادامه در صفحه 10همذات پنداری دارد.
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 در ماجرای یک مرگ نمایش پوست اندازی اجتماعی

گفت وگو با محسن شهرنازدار، انسان شناس و محقق موسیقی 

درصفحه11بخوانید...
دیگران

نگاهمنتقد

توسعه یافتهدر قوانین مهاجرتی  یک کشور گزارش اکونومیست از تبعیض 
جایی برای 

پیرمردها نیست!

از نابرابری های 
آموزشی 
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| امیرهوشنگمهریار|   روانشناس|

جای اروپایی ها را به عن�وان گروه غالب باالیی داش�ت. با این تغییر، آس�یایی ها و فرانس�ه و تجربی�ات کاری امتی�ازات تحصیالت، مه�ارت در زبان انگلیس�ی باش�د- نادی�ده می گرف�ت، در عوض، تا آن زمان به طورحتم  باید سفیدپوست و کشور اصلی درخواست دهنده را - که راهی ابداع کرد. سیستم امتیازدهی، نژاد تعصب نژادی از پروسه پذیرش مهاجران در  سال 1967 کانادا برای حذف تبعیض و 
مهاجران گرفتند...

صفحه12رابخوانیددر گذشته پولدارها عالوه بر پول تواضع هم داشتندلیلی گلستان از مواجهه سی ساله اش با قشر متوسط جامعه ایرانی می گوید؛

پوست اندازی ؟!  
جامعه ایران؛  گذار به عصر جدید یا در سیر طبیعی

همراه با مطالبی ازحمیدرضا جالئی پور، اصغر مهاجری، امیر هوشنگ مهریار
و گفت وگویی با محسن شهرنازدار در باب یک پژوهش جامعه شناسی/ موسیقایی  درباره پدیده پاشایی

جامعهایران؛گذاربهعصرجدیدیادرسیرطبیعی

پوستاندازی؟!
همراهبامطالبیاز:اصغرمهاجری،امیرهوشنگمهریار
حمیدرضاجالئیپورومحسنشهرنازدار

یادداشت

وقتیهمهچیزدستمانیست

علیدادپی
استاد دانشگاه

تیم ملی فوتبال ایران بعد از  80 دقیقه بازی 10 نفره در 
برابر تیم ملی فوتبال عراق در ضربات پنالتی باخت. ایران 
باز در یک چهارم نهایی جام آس��یا حذف شد تا این جام 
طلسم شده باقی بماند. برای همه ورزش دوستان جامعه 
این اتفاق تلخی بود ولی بسیاری بر این باورند که تیم با 
جنگندگی و مهارت بازی کرد. شکست تیم ما را خیلی ها 
به داوری آدمی نامنصف که در لیگ کشورش به بدی و 
شخصی داوری کردن معروف اس��ت نسبت می دهند. 
اظهارنظر درباره کیفیت و تحلی��ل کیفی بازی را باید به 
اهل فن واگذار کرد با این حال در دنیای بحث های اقتصاد 
و توسعه استفاده از رویدادها به عنوان مثال برای توصیف 
و تشریح یک نقطه نظر مجاز است. درنتیجه همین جا 
از کلیه کارشناسان ورزشی پوزش می خواهم، حرف این 

نوشته درباره تحلیل عملکرد است و نه تحلیل ورزشی.
در دنیای کس��ب و کار نتیجه را چگون��ه اندازه گیری 
می کنیم؟ برد ی��ا باخت، صفر ی��ا صد؟ یا ی��ک نمره از 
بیست می دهیم و ابعاد مختلف کارکرد تیم ها را تحلیل 
می کنیم؟ طبیعی است که پاسخ دادن به این پرسش ها 
بدون دانستن پیش فرض های حاکم بر ذهنیت ما ممکن 
نیست. آیا فقط بردن و گرفتن نتیجه صددرصدی مهم 
اس��ت؟ آیا هدف ما نش��ان دادن برتری و پیروزی در هر 
بازی و در هر جامی است؟ یا هدف ما کار کردن به طرف 
داشتن بهترین تیم اجرایی ممکن و ارتقای کیفیت آن 

تیم است؟
مسابقات فوتبال معموال سه نتیجه دارند: برد، باخت یا 
تس��اوی. در بازی های حذفی امکان تساوی وجود ندارد و 
نتیجه ممکن یا برد است یا باخت. ولی نکته جالب درباره 
مسابقات فوتبال این اس��ت که فقط یک مسابقه برگزار 
نمی شود. در هر فصل در هر سالی مجموعه ای از مسابقات 
لیگ، ملی، منطقه ای و جهانی درحال روی دادن هستند. 
پس یک تیم ملی فوتبال فقط یک مس��ابقه در پیش رو 
ندارد. از این جهت تیم های ملی فوتبال به ش��رکت هایی 
شبیه می ش��وند که پروژه های چندگانه و س��ریالی را در 
دس��ت اجرا دارند و باید در همه آنه��ا نتیجه قابل قبولی 
بگیرند. حاال سوال این جاس��ت برای چنین شرکتی برد 
مهم است یا باخت؟ یا عملکرد و داشتن کارکرد مناسب؟ 
نگاهی به ش��رکت های موفق دنی��ا و حتی تیم های ملی 

موفق نش��ان می دهد ک��ه همانند ش��رکت های موفق، 
تیم های موفق از فرهنگ های سازمانی و اجتماعی شکل 
گرفته بر پایه سنجش کیفی عملکرد و بهبود پیوسته آن 
برمی خیزند نه از فرهنگ هایی که همه چیز را در گرو یک 
نتیجه می بینند. وقتی یک مدیر از تش��کیل بهترین تیم 
ممکن صحب��ت می کند، منظ��ورش کارآیی حداکثری 
است که پیش ش��رط موفقیت اس��ت. از این دید داشتن 
تیمی که عملکرد آن در هر دوره نسبت به دوره قبل بهتر 
ش��ود به داش��تن تیمی که در یک جام بدرخشد و بعد از 
هم بپاش��د ارجحیت دارد. فوتبال کشور ما تجربه چنین 
درخشش های مقطعی را دارد. به نظر می رسد کارشناسان 
زیادی با ورزش دوس��تان هم عقیده هستند که کیفیت 
تیم ملی ایران و بازی هایش رو به بهبود گذاش��ته است و 
تمرکز این تیم بر ب��ازی گروهی و اجتناب از جنجال های 
فردگرایان��ه دارد نتیج��ه می ده��د. ب��رای کس��انی که 
سال هاست بازی های تیم ملی را دنبال می کنند این نکته 
بسیار جالب است که مفسران بین المللی بیشتر و بیشتری 
دارن��د و نتیجه نگرفتن تیم ای��ران را در بعضی بازی ها به 
داوری نسبت می دهند. در بازی ایران در مقابل آرژانتین 
در جام جهانی برزیل بیش از یک مفسر به این نکته اشاره 
کرد که داور بیشتر بازیکنان آرژانتین را باور داشت تا ایران 
را. در بازی با ع��راق هیچ کس داوری را منصفانه نمی داند. 
این نشانه خوبی اس��ت. مهارت های بهبود و کاستی های 

عملکرد تیم ایران کمتر شده اند. ولی چرا ایران نبرد؟
شباهت دیگر فوتبال به اقتصاد در همین نکته است: 
عملکرد نتیجه را تضمین نمی کند. مانند اقتصاد نتیجه 
هر مس��ابقه ای به فض��ای حاکم بر تعام��الت در این جا 
مسابقه وابسته اس��ت. در بازی ایران و آرژانتین شهرت 
جهان��ی تیم آرژانتی��ن ب��رای داور به این معن��ا بود که 
بازیکنانش احتماال راس��ت می گویند و بازیکنان ایرانی 
تظاهر می کنن��د، در نتیجه خطای مداف��ع آرژانتینی 
بر مهاجم ایرانی نادیده گرفته ش��د. در بازی با عراق داور 
اس��ترالیایی با نیت انتقام جویی س��وت می زد و برایش 
عملکرد مهم نبود. این واقعیتی است که به اقتصاد قابل 
تعمیم است. هر روز تیم های زیادی در کشور ما در زمین 
اقتصاد توپ می زنند تا فاتح جام های س��ازندگی و مدال 
موفقیت در کارآفرینی باشند. بسیاری از این تیم ها ماهر و 
متخصص هستند و بیشترین سعی ممکن را برای گرفتن 
نتیجه می کنند. ولی زمانی نتیجه می گیرند که فضای 

حاکم بر تالش هایشان مناسب باشد.
ادامهدرصفحه2

گروهورزش| اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان پس از 
حذف از جام ملت های آس��یا روز گذشته ساعت 30: 17 
وارد تهران شدند و مورد استقبال مسئوالن فدراسیون و 

همچنین مردم قرار گرفتند.
غیبت3بازیکن

در بازگشت به ایران تمام بازیکنان و اعضای کادرفنی 
به غیراز اش��کان دژاگه، رضا قوچان نژاد و مهرداد پوالدی 
حضور داش��تند. البته غیبت پوالدی پیش بینی ش��ده 
ب��ود و 2 بازیکن دیگر نی��ز راهی آلمان و هلند ش��دند تا 

خانواده هایشان را ببینند.
وزیر،نمایندهنفرستاد

از سوی فدراس��یون، علی کفاشیان،  مهدی تاج و چند 
مس��ئول دیگر به اس��تقبال کاروان تیم ملی رفتند اما از 
وزارت  ورزش هیچ مس��ئولی در فرودگاه حضور نداشت. 
کفاش��یان به هر یک از بازیکنان تیم ملی یک شاخه گل 
هدیه ک��رد. او همچنین با ملی پوش��ان روبوس��ی کرد و 
برخورد گرمی با آنها داش��ت. ضمن این ک��ه 2 بنر بزرگ 
خوشامدگویی از س��وی روابط عمومی فدراسیون برای 
نصب در فرودگاه، آورده شده بود اما مسئوالن فرودگاه امام 
خمینی )س( برای نصب این بنرها از مسئوالن فدراسیون 
فوتبال طلب 14 میلیون پول داشتند. به همین دلیل پس 

از نصب این بنرها و به دلیل پرداخت نشدن پول، مسئوالن 
فرودگاه آنها را َکندند.

بادیگاردکیروشکبیر!
در کنار مسئوالن، حدود هزار هوادار تیم ملی و همچنین 
علی ضیا، مجری تلویزیون برای خوشامدگویی به بازیکنان 
تیم ملی در فرودگاه حضور داشتند که در این میان نصب 
بنرهایی با مضمون حمایت از کی روش بسیار جلب توجه 
می کرد. روی یکی از این بنرها نوشته شده بود: »کی روش 
کبیر! تو از خیلی از ایرانی ها ایرانی تری.« به محض این که 
کارلوس کی روش وارد سالن شد، مورد تشویق حاضران 
قرار گرفت. مردم برای سرمربی تیم ملی دست زدند و او نیز 
به ابراز احساسات آنها پاسخ داد. ایراندوست بازیگر نقش 
»غول برره« برای استقبال از ملی پوشان فوتبال به فرودگاه 
آمده بود؛ جالب ب��ود، زمانی که کی روش می خواس��ت 
از میان مردم عبور کند تا به ماشینش برسد ایراندوست 

به عنوان بادیگارد کی روش، مردم را کنار می زد!
آزمون،ازفرودگاهبهمحک

سردار آزمون پس از ورود کاروان تیم ملی از استرالیا به 
فرودگاه امام خمینی)س(، بالفاصله به موسس��ه محک 
رفت تا لحظاتی را با کودکان مبتال به س��رطان س��پری 
کند. سردار آزمون و علیرضا حقیقی از نفراتی بودند که در 

فرودگاه مورد استقبال شدید مردم قرار گرفتند و هواداران 
آنها را روی دوش خود گرفته و تشویق کردند.
کاپیتانصحبتنکرد

جواد نکون��ام، آندرانیک تیموریان، س��روش رفیعی و 
امیرحسین صادقی وقتی با سوال خبرنگاران در مورد نتایج 
تیمی مواجه شدند، اعالم کردند که قصد مصاحبه ندارند.

کیروش:ماندنمنمهمنیست
کارلوس ک��ی روش، س��رمربی تیم بعد از بازگش��ت 
تیم ملی از استرالیا لحن خیلی آرام تری نسبت به قبل که 
منتقدانش را با جمالت تندی مواجه کرده بود، داش��ت. 
او عنوان کرد: »به تمامی نظرات احترام می گذارم و تنها 
مطلبی که باید یادآوری کنم این اس��ت که از چند سال 
پیش که به ایران آمدم بیش از 50 بازی ملی انجام دادیم 
و تنها در 7 بازی شکست خوردیم. به هواداران و بازیکنانم 
که به خاطر تمرکز و تعهدی که در زمین داشتند افتخار 
می کنم و البته باید بگویم که نمی توان دل همه را به دست 
آورد.« وی درباره ماندن یا نماندنش در تیم ملی اظهار کرد: 
»در حال حاضر باید آنالیز بزرگ و وسیعی از عملکردمان 
و این که در کجا ق��رار داریم انجام دهیم. مطلب مهم این 
نیس��ت که مربی بماند یا نماند بلکه مسأله این است که 

ایران می خواهد چه کاری انجام دهد.«

ملیپوشانبهمیهنبازگشتند

استقبالباشکوهمردمازتیمبازنده

لیلیگلستانازمواجههباقشر
متوسطجامعهایرانیمیگوید:


