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مربی ایرانی می تواند

فوتب��ال  تی��م  موفقی��ت 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
آسیا و صعود به مسابقه نهایی 
عالوه بر هم��ه آثار مثبت از 
جمله تقویت همبستگی ملی، 
احساس س��رافرازی و نشاط در جامعه، نمایش 
توانایی جوانان ایران��ی و حتی آورده مالی برای 
فوتبال کشور، یک پیام بسیار مهم دیگر هم داشت: 

مربی ایرانی می تواند. 
در ۳ سال گذشته تیم فوتبال پرسپولیس با 
هدایت یک مربی خارجی توانس��ته بود قهرمان 
لی��گ برت��ر فوتبال ایران ش��ود و در آس��یا هم 
موفقیت هایی از جمله صعود به مس��ابقه فینال 
داشته باشد. موفقیت های نسبی ۸ ساله تیم  ملی 
فوتبال ایران با کی روش هم مزید بر علت ش��ده 
ب��ود تا این تصور که مربیان ایرانی توانایی کافی 
برای موفقیت در عرصه بین المللی را ندارند، بیش 
از پیش تقویت ش��ود. اگر چه استفاده از مربیان 
خوب خارجی حتما برای پیشرفت و موفقیت موثر 
است اما اینکه تنها راه موفقیت را استفاده از مربیان 
خارجی بدانیم، بسیار نگران کننده و اشتباه است. 
مربیان خارجی در بسیاری مواقع عالوه بر اینکه 
پول های زیادی از خزانه بیت المال صرف شان شده، 
موفقیت های چندانی هم نداشته اند و بعضا پس از 
خروج از کشور مشکالتی هم برای فوتبال ایران به 
وجود آورده اند. در اینکه برخی از این مش��کالت 
حاصل مدیریت ضعیف و غیرتخصصی در فوتبال 
ما است بحثی وجود ندارد اما نمونه های سال های 
اخیر نشان می دهد اعتماد بیش از حد به مربیان 
خارجی در اکثر مواقع بی نتیجه بوده اس��ت. در 
پرسپولیس بویژه پس از موفقیت چند ساله یک 
مربی خارجی، سپردن کار به یک مربی داخلی 
آن هم مربی جوان، کار بس��یار س��ختی بود که 
نتیجه آن اصال مشخص نبود. یحیی گل محمدی 
انتخاب مدیران پرسپولیس بود برای باشگاهی با 
۳ قهرمانی متوالی در لیگ ایران، ۲ بار حضور در 
جمع ۴ تیم برتر آسیا و همچنین حضور در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا. در ابتدا بسیاری از کارشناسان 
و هواداران به این انتخاب اعتماد چندانی نداشتند 
اما رفته رفته گل محمدی نشان داد یک کادر ایرانی 
هم می تواند موفق باشد. البته عده ای تالش کردند 
این موفقیت را به برانکو نسبت دهند اما مسابقات 
اخی��ر و تیمی که یحیی با تغییرات اساس��ی به 
میدان فرستاد، نشان داد این موفقیت ها حاصل 
کار، تالش و تخصص مربیان جوان ایرانی است. 
بازی های بسیار سخت و فشرده در مقابل تیم های 
متمول��ی که قیمت یک بازیکن آنه��ا از قرارداد 
همه تیم پرسپولیس بیشتر است، نشان از کار و 
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ثمانه اکوان: بعد از مناظره داغ 
و سرشار از توهین های بی سابقه 
بین ترامپ و بایدن، این سوال برای افراد تأثیرگذار در 
فضای سیاسی آمریکا به وجود آمده است که آیا ادامه 
این مناظره ها به نفع منافع ملی آمریکاست؟ کرونا گرفتن 
ترامپ باعث شده است افکار عمومی در ایاالت متحده 
نفس راحتی بکشند که شاید دیگر خبری از مناظره های 
بعدی تا روز سوم نوامبر، روز برگزاری انتخابات نباشد و 
اعصاب رأی دهندگان بیشتر از این به هم نریزد. با این 
 حال رسانه های آمریکایی سعی دارند از این فضا استفاده 
کرده و به نمونه هایی از برگزاری مناظره در طول تاریخ 
آمریکا بپردازند که می توانست الگوی مناسبی برای ۲ 
نامزد ریاست جمهوری فعلی باشد و شاید کمک می کرد 
آبرویی برای سیستم سیاسی آمریکا در خارج از مرزهای 

این کشور باقی بماند. 
رس��انه های آمریکایی با اشاره به اینکه این مناظره 
سرشار از توهین، به هم پریدن و قطع کردن  صحبت 
و تهمت زنی های بی پایه و اساس بود، بیان کرده اند این 
مناظره نش��ان داد فضای سیاس��ی آمریکا از سپتامبر 
سال 1960 که نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای 
انتخاباتی آمریکا بین ریچارد نیکسون و جان اف کندی 
برگزار شد، تا چه حد به سمت ابتذال رفته است. اشاره 
به این مناظره در بسیاری از رسانه های آمریکایی دیده 
می شود اما فارین پالیسی1 در تحلیل خود این مناظره 
را معیاری برای حفظ ترتیبات سیاس��ی، احترام بین 
نامزده��ای انتخاباتی و احترام آنها به فضای سیاس��ی 
و منافع ملی آمری��کا می داند. در این مناظره ۲ نامزد 
انتخاباتی هرگز صحبت های یکدیگر را قطع نکردند، 
به یکدیگر توهین نکردند یا س��المت عقلی یکدیگر و 
حت��ی پایبندی طرف مقابل ب��ه منافع ملی آمریکا را 
زیر سؤال نبردند. کندی به نیکسون دروغگو یا دلقک 
نگفت؛ همان طور که بایدن به ترامپ گفت و نیکسون 
نیز کندی را به تمایل به سوسیالیست ها متهم نکرد؛ 

آنطور که ترامپ، بایدن را متهم کرد. 
این مناظره به این دلیل مورد توجه رسانه ها قرارگرفته 
است که کامال در راستای منافع ملی آمریکا بود. ۲ نامزد 
انتخاباتی در طول این مناظره به تفاوت دیدگاه های ۲ 
حزب جمهوری خواه و دموکرات درباره مسائل اقتصادی، 
بهداشت، امنیت اجتماعی و مسأله نوع مواجهه آمریکا با 
دشمنانش پرداختند و هر کدام از زاویه خود بیان کردند 
راه و روش آنها برای رس��یدن به این اهداف تا چه حد 
با رقیب شان متفاوت است و تا چه حد می تواند باعث 
پیشرفت آمریکا شود. در این مناظره نکته کلیدی، مساله 
ابرقدرتی آمریکا در جهان بود و به همین دلیل سیاست 
خارجی به مرکز اصلی بحث ها تبدیل شده بود. بحث های 
کندی- نیکسون در نخستین مناظره شان قرار بود به 

مسائل داخلی محدود شود اما آنها به مسائل مرتبط با 
گسترش نفوذ شوروی سابق در جهان پرداختند و هر 
کدام از زاویه نگاه خود منافع ملی آمریکا در برخورد با 
این مس��اله را بیان کردند. نیکسون معتقد به برخورد 
همه جانبه با اتحاد جماهیر شوروی بود و کندی اعتقاد 
داشت با به کار گرفتن تمام امکانات جهت تقویت اقتصاد 
آمریکا، این کشور می تواند جلوی شوروی قدرت بیشتری 
از خود نشان دهد. او معتقد بود مردم دنیا باید به آمریکا 
و اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم آمریکا نگاه کنند و آن 
را با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم شوروی مقایسه 
کنند و به این مساله پی ببرند که کمونیسم نمی تواند 
پاس��خی برای اقتصاد و قدرت سیاسی در کشورهای 
مختلف باش��د. نیکسون اما اعتقاد داشت رسیدگی به 
سیاست خارجی در اولویت قرار دارد و بعد می توان به 
مسائل داخلی و اقتصادی نیز رسیدگی کرد. او معتقد 
بود ارتباط بیشتر با کشورهای آمریکای جنوبی و طرح 
و اجرای برنامه های آموزش��ی برای رهبران بعدی این 
قاره می تواند جلوی نفوذ کمونیسم در آمریکا را بگیرد و 

مرزهای آمریکا را از شوروی در امان بدارد. 
بعد از این مناظره، با این  حال مردم کندی را پیروز 
میدان دیدند و استدالل او برای برتری اقتصادی آمریکا 
را بر استدالل نیکسون در به راه انداختن جنگ تجاری 

و عقیدتی علیه شوروی قانع کننده تر یافتند. 
نگاهی به این مناظره و تالش رسانه های آمریکایی برای 
الگوسازی از آن نشان می دهد اشکال کار جو بایدن و ترامپ 
در شرایط فعلی آمریکا چیست و چرا مناظره اول آنها به 
بدترین و توهین آمیزترین مناظره تاریخ سیاسی آمریکا 
تبدیل شد؛ کندی و نیکسون اهداف مشترکی داشتند اما 
راه رسیدن به این اهداف، از نظر آنها بسیار متفاوت بود. 
ترامپ و بایدن با این  حال هم هدف مشترک دارند و هم 
راه حل یکسان و این اشتراک بیش  از حد در موضوعاتی 
است که آنها را به تقابل شخصی )و نه رویکردی( به یکدیگر 
می کشاند تا یکی بر سر دیگری داد بزند خفه شو! و دیگری 

طرف مقابل را فاسد و ناکارآمد و خوابالو بخواند!
ش��اید این تئ��وری از دید بس��یاری از افرادی که 
معتقدند احزاب دموک��رات و جمهوری خواه مطمئناً 
اهداف یکسان اما استراتژی های متفاوت دارند، چندان 
هم جالب نباش��د اما مروری بر گفته های این ۲ نامزد 
انتخاباتی و موضع گیری ش��ان در مسائل مختلف چه 
در درون آمری��کا و چه بیرون از آن نش��ان می دهد نه 
تفاوت ها، بلکه شباهت هاست که مناظره ها را به ابتذال 

و فحاشی رسانده است. 
  اقتصاد آمریکا

در بعد داخلی، مهم ترین مس��اله در شرایط فعلی 
آمریکا، مساله اقتصادی، همکاری های اقتصادی آمریکا 
با جهان، ایجاد شغل، باال بردن سطح معیشت مردم و 

مس��ائل مرتبط با کرونا و بهداش��ت و درمان است. در 
همه این مس��ائل، نامزد دموکرات نتوانسته برنامه ای 
فرات��ر از اقدامات ترامپ داش��ته باش��د و اخبار جالب 
 توجه��ی نیز از رویک��رد او در قبال جنگ های تجاری 
با چین و اروپا منتش��ر شده که نشان می دهد چندان 
هم با اقدامات فعلی ترامپ فاصله ای ندارد.۲ بایدن بیان 
کرده است مسائل مرتبط با جنگ تجاری با چین در 
اولویت برنامه های کاری او قرار ندارد اما این جنگ در 
صورتی  که س��رمایه گذاری بیشتری در اقتصاد آمریکا 
نشود، نمی تواند پایان یابد.۳ تحلیلگران آمریکایی از این 
صحبت ها چنین نتیجه گرفته اند که به  احتمال  زیاد نباید 
در انتظار این بود که ایاالت متحده به عضویت در پیمان 
تجاری اقیانوس آرام یا شراکت ترنس- پسیفیک بپیوندد، 
برای تبادالت جدید اقتصادی با اتحادیه اروپایی مذاکره یا 
هرگونه قرارداد تجاری جدیدی را امضا کند. آنها بر این 
عقیده اند روابط تجاری خوب اوباما با چین و کشورهای 
اروپایی باعث ش��د طبقه کارگر و متوسط در آمریکا با 
بحران بیکاری مواجه ش��ود و بدین ترتیب شعارهای 
ترامپ در سال ۲016 برای در اولویت قراردادن طبقه 
کارگر و متوسط باعث رأی آوری او بویژه در ایالت های 
میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا شد که توانستند از 
فرمان های اجرایی او در جنگ تجاری با چین و افزایش 
تعرفه ها بیشترین سود را ببرند. بایدن حاال می خواهد در 
هر ۳ ایالتی که جزو ایالت های »نوسانی« در رأی های 
انتخاباتی هس��تند، دس��ت باال را داشته باشد و بدین  
جه��ت هنوز حرفی از پای��ان دادن به جنگ تجاری با 
چین نزده اس��ت. او صراحتا بیان کرده اس��ت: »هدف 
اصلی در هر تصمیم گیری درباره سیاست های تجاری، 
در نظر گرفتن طبقه متوسط در آمریکا، ایجاد شغل و 

باال بردن دستمزدهاست«.۴
در مس��اله کرونا نیز او اعالم نکرده اس��ت دقیقا به 
دنبال اجرای چه سیاست هایی است. با این  حال نگاهی 
به باال رفتن میزان بیکاری در آمریکا زمانی که ایالت های 
مختلف این کش��ور در قرنطینه قرار داش��تند، نشان 
می دهد بایدن برای گریز از رکود اقتصادی و دست وپنجه 
نرم کردن با ابعاد آن، نمی تواند سیاست دموکرات ها را که 
تعطیلی برخی شهرها و ایالت های پرخطر است اجرایی 
کند و این کار به ایجاد فضای دوقطبی و خش��ونت ها 
اضافه می کند، بنابراین دولت او نیز در صورت پیروزی 

نمی تواند راهی را غیر از راه ترامپ برود. 
  سیاست خارجی

درباره مسائل مرتبط با سیاست خارجی اما شباهت ها 
بیشتر آشکار می شود. بایدن شاید دوباره به توافق آب و 
هوایی پاریس بازگردد اما مطمئنا بازگش��ت به تعدادی 
دیگر از توافق ها مانند توافق هسته ای ایران، پیمان منع 
موشک های میان برد هس��ته ای با روسیه یا بازگشت به 

پیم��ان »آغاز ۲«5 به این آس��انی ها ه��م نخواهد بود. او 
نمی خواهد در همین ابتدای کار خود را رودرروی کنگره 
قرار دهد و در عین  حال می خواهد از منافع اقداماتی که 
ترام��پ تاکنون انجام داده )مانند افزایش تحریم ها علیه 
ایران( اس��تفاده کند. او در یادداشتی که ۲۳ شهریورماه 
در پایگاه خبری شبکه »سی ان ان« منتشر کرد، نوشت: 
»ب��ه تهران مس��یر قابل  اطمینانی را برای بازگش��ت به 
دیپلماس��ی پیش��نهاد خواهم داد. اگر ایران به تعهدات 
دقیق توافق هس��ته ای بازگشت، آمریکا نیز به توافق به 
 عنوان نقطه ش��روعی برای دنبال کردن مذاکرات بعدی 
باز خواهد گشت... . ما به تالش ها برای عقب راندن ایران 
از فعالیت های بی ثبات کننده که دوستان و شرکای ما را 
در منطقه تهدید می کند، ادامه خواهیم داد. همچنین با 
استفاده از توافق کمک های امنیتی آمریکا و اسرائیل که 
در زمان معاونت ریاست جمهوری من امضا شد، آمریکا از 
نزدیک با اسرائیل همکاری خواهد داشت تا اطمینان حاصل 
کند تل آویو می تواند از خودش در برابر ایران و بازیگران 
نیابتی آن دفاع کند. ما همچنین به استفاده از تحریم های 
هدفمن��د علیه نقض حقوق بش��ر در ایران، حمایت این 
کش��ور از تروریسم و برنامه موشک های بالستیک ادامه 
خواهی��م داد«.6 این صحبت ش��اید به خودی خود فاقد 
مدارک الزم جهت این موضوع باشد که بایدن همچنان 
فشارها بر ایران را حفظ می کند اما اگر صحبت های او را 
با مشاور سیاست خارجی اش »آنتونی بلینکن« در کنار 
هم قرار دهیم، متوجه می شویم نیت اصلی دموکرات ها 
از بیان اینکه به برجام بازمی گردیم، چیست. مشاور ارشد 
جو بایدن در نشس��ت مجازی کمیت��ه یهودیان آمریکا 
گفته بود چنانچه وارد کاخ س��فید شوند، تمام تحریم ها 
علیه ایران از جمله تحریم های اعمال شده توسط دونالد 
ترامپ را حفظ خواهند کرد.7 بلینکن همچنین گفته بود 
بایدن به دنبال »توافقی قوی تر« با ایران خواهد بود: »اگر 
ما به پایبندی به تعهدات مان در توافق هسته ای با ایران 
بازگردیم، از این مساله به همراه شریکان و متحدا ن مان که 
بار دیگر در موضع یکسانی با ما قرار می گیرند، به  عنوان 
سکویی استفاده خواهیم کرد تا به مذاکره بر سر توافقی 

»طوالنی مدت تر« و »قوی تر« بپردازیم«.
بای��دن همچنین قرار نیس��ت س��فارت آمریکا را از 
اورش��لیم ]بیت المقدس[ به تل آوی��و بازگرداند یا مانع 
شهرک سازی های بیشتر توسط رژیم صهیونیستی شود. 
او همچنان با بسیاری از دیکتاتورهای جهان در منطقه 
دوست خواهد بود و قرار نیست مانع دستیابی عربستان 
به توان هس��ته ای شده یا معامالت سالح با این کشور 
را بر ه��م بزند. او همچنین با وجود اینکه گفته تالش 
می کند به جنگ یمن پایان دهد، هنوز موضع روشنی 
درباره اقدامات حمایتی آمریکا از نیروهای س��عودی در 

جنگ یمن نداشته است. 

  قلدری و بددهنی
نکته جالب  توجه درباره شخصیت بایدن که در مناظره 
اول با ترامپ مشخص شد، این است که او نیز قرار است 
مانند ترامپ لحن تند و گزنده خود را در سیاست خارجی 
و نوع برخورد با اطرافیانش حفظ کند. ترامپ یک بار در 
دیدار با مرکل، با تمسخر به او گفته بود آلمان یک تریلیون 
دالر به آمریکا بدهکار است؛ اشاره او به هزینه های کمتر 
آلمان در ناتو نسبت به ایاالت متحده بود. رسانه ها معتقدند 
بایدن نیز زمانی که معاون رئیس جمهور بوده است در برابر 
بسیاری از متحدان آمریکا از جمله آلمان با چنین ادبیاتی 
رهبران را مورد خطاب قرار می داده و از این منظر تفاوت 
چندانی با ترامپ ندارد. این لحن تند آنطور که تحلیلگر 
مجله پولیتیکو۸ نیز بیان کرده است، به  احتمال  زیاد در 
برابر چین نیز حفظ خواهد شد. بایدن شاید مانند ترامپ 
از وی��روس کرونا با عنوان »ویروس چینی« یاد نکند اما 
او چین را متهم کرده بود در اقتصاد بین المللی »تقلب« 
می کند و در عین  حال »شی جین پینگ« رئیس جمهور 
چین را نیز به دلیل نوع برخورد این کش��ور با اویغورها، 

»قاتل« خوانده بود. 
به نظر می رسد تنها وجه تفاوت ترامپ و بایدن، نه 
در نوع رفتار، بلکه در میزان خش��ونت موجود در این 
رفتار باشد. شاید ترامپ هنگام خروج از شورای حقوق 
بشر سازمان ملل، چند حرف درشت نیز نثار سازمان 
ملل کند اما بایدن با اجرای همین سیاست، حرف های 
کمتر خشونت آمیزی می زند و در عین  حال سعی می کند 
خود را از ترامپ و اقداماتش دور کند. با این  حال یکی از 
فواید مناظره اول این بود که نشان داد در همین میزان 
خش��ونت در رفتار نیز نمی توان مطمئن بود بایدن با 

ترامپ تفاوتی داشته باشد!
---------------------------------
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علت فحاشی های شدید در مناظره انتخاباتی آمریکا چه بود؟
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وپا تبلیغ اربعین در 10 کشور ار
 گزارش اختصاصی »وطن امروز« 

از حرکت اربعینی محبان اهل بیت )ع( در اروپا
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یارت عکس های حاج قاسم ز
 گزارش »وطن امروز« از حال و هوای پیاده روی امسال عراقی ها

در ایام زیارت اربعین 

صفحه  5

با وجود عدم تمایل دولت به ساخت پاالیشگاه، بنزین با درآمد بیش از یک میلیارد دالر در رتبه اول صادرات غیرنفتی 6 ماه نخست امسال قرار گرفت

»وطن امروز« از نقش حیاتی ارزآوری بنزین در کاهش اثر تحریم ها گزارش می دهد

سکوت معنادار
رکن آبادی تا سلیمانی از 
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 با افزایش انتقادها نسبت به انفعال وزارت امورخارجه در پیگیری حقوقی و دیپلماتیک
 ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی، »وطن امروز« عملکرد دستگاه دیپلماسی 

 را در قبال حمله به سفارت ایران در بیروت، فاجعه منا، اخراج دیپلمات های ایرانی 
و حمله به سفارتخانه های ایران در اروپا بازخوانی کرد
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