واردات آمریکایی بسکتبال ایران!
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مناسبات خصمانه آمریکا با ایران و تحریمهای ظالمانه واشنگتن علیه کشورمان هیچ نظیری در ورزش بسکتبال ،نیافته است .با اینکه حضور بازیکن خارجی در لیگ
برتر فوتبال ایران ممنوع اعالم شده اما در لیگهای بسکتبال و والیبال ،تیمها در حال جذب بازیکنان خارجی مدنظر خود هستند .در همین راستا باشگاه شیمیدر از
لیگ برتر بسکتبال ،با  ۲آسمانخراش با سابقه بازی در لیگهای  NCAAآمریکا قرارداد بسته است؛ «کلوین آمایو»ی کانادایی و «ایلوی وارگاس» اهل دومینیکن.

ورزشی

اخبار

یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس امروز مقابل ساقدوش همیشگیاش السد قطر میایستد

برتری روانی سر خها بر ژاوی

رئیس فراکسیون ورزش از پیگیری قرارداد تحمیلی
سرمربی بلژیکی توسط قوهقضائیه خبر داد

ممنوعالمعامله شدن مسببان
پرونده ویلموتس!

قطر میزبان گروههای شرق آسیا؟

پرونده مسببان قرارداد تحمیلی سرمربی بلژیکی سابق
تیمملی فوتبال ایران توسط قوهقضائیه در حال پیگیری بوده
و به مراحل جالبی رسیده است .به گفته رئیس کمیسیون
ورزش مجلس شورای اسالمی ،حداقل مجازات مسؤوالنی
از فدراس��یون فوتبال که در قرارداد غیرمس��ؤوالنه با مارک
ویلموتس دخالت داشتهاند ،ممنوعالمعامله شدن خواهد بود».
مهدی فروردین ،نماینده مردم فیروزآباد ،قیروکارزین و
فراشبند و سرمربی پیشین تیم قشقایی شیراز در مصاحبه با
فارس گفت«:دستگاه قضا به تمام جزئیات پرونده رسیدگی
میکند تا آنچه مس��تحق مسببان قرارداد ویلموتس است،
اعمال شود .درست است فدراسیون باید مستقل باشد اما نقش
نظارتی دولت زمانی که از فوتبال حمایت میکند ،نباید نادیده
گرفته شود .چگونه زمانی که قرار است از فوتبال حمایت شود،
دول��ت میتواند ورود کند اما زمانی که تخلفی رخ میدهد،
حق نظارت ندارد؟ مطمئن باشید نقش نظارتی بموقع اعمال
و اجرا میشود ،زیرا در این موارد بیتالمال آسیب میبیند».
هفته گذشته نیز سیدنظامالدین موسوی اعالم کرده بود
در کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس،
جلسه مفصلی با حضور مسؤوالن وزارت ورزش و هیأترئیسه
س��ابق و فعلی فدراس��یون فوتبال درباره قرارداد ویلموتس
برگزار شده است.
به گفته نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس ،اعضای کمیسیون اصل  90همچنین در جلساتی
با مسؤوالن مرتبط نهادهای نظارتی این موضوع را بررسی
کردند و مقرر ش��د عالوه بر مطالب بیان ش��ده در جلسه،
مطابق سواالتی که کمیسیون اصل  ۹۰به صورت مکتوب
برای نهادهای مربوط ارسال میکند ،این نهادهای نظارتی
گزارشهای مکتوبی ارائه دهند».
از طرف دیگر قائممقام پیش��ین سازمان تربیت بدنی از
قانونی بودن مراحل رسیدگی به پرونده قرارداد ویلموتس خبر
داد و اعالم کرد ورود قوهقضائیه به این پرونده ،متعاقب گزارش
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال بوده که روندی مورد تایید
اساسنامه مرجع فیفا محسوب میشود .در این باره امیررضا
واعظیآشتیانی به تسنیم گفت« :وقتی بحث بررسی پرونده
س��رمربی پیشین تیمملی از طریق قوهقضائیه مطرح شد،
عدهای نفوذی در ورزش و کسانی که از جاسوسی در ورزش
نان میخورند ،به فیفا اعالم کردند قوهقضائیه در کار فوتبال
دخالت کرده و بسیار ذوقزده شدند که فیفا موضعگیری کرده
است .آنها خبر نداشتند کمیته اخالق قبل از اینکه این پرونده
رو شود این موضوع را بررسی کرده و بر اساس اطالعاتی که به
دست آمده گزارشی را به مقامات قضایی داده و مقامات قضایی
کشور هم بدون محاسبه به این موضوع ورود نکردند .درباره
بالتر هم کمیته اخالق فیفا به مقامات قضایی سوییس مراتب
را اعالم کرد و آنها طی فرآیند قانونی ،بالتر و دیگر افرادی را
که در اتفاقاتی که در فیفا نقش داشتند ،بازداشت کردند و
مورد بازجویی قرار دادند» .او فدراسیون جهانی فوتبال را به
خاطر عدم نظارتش بر فدراسیون فوتبال ایران مقصر خواند
و اینکه فیفا باید در این زمینه به افکار عمومی بینالمللی
پاس��خگوی نظارت انجام نداده خودش باش��د .مدیرعامل
پیشین استقالل روند کار کمیته اخالق فدراسیون فوتبال
در رابطه با تخلفات قرارداد ویلموتس را کامال قانونی خواند
و گفت« :سوال افکار عمومی و حتی کارشناسان از فیفا این
است که اگر فدراسیون فوتبال یک کشور تخلفی کرد و کمیته
اخالق کوتاهی و س��کوت کرد ،آیا در آییننامه فیفا چنین
چیزی پیشبینی شده که مقامات آن کشور چه تصمیمی
بگیرند؟ فیفا پاسخی در این ارتباط دارد که با فدراسیونها
چه برخوردی خواهد داشت؟ امیدوارم فیفا این پیشبینی را
کرده باشد و برای تنویر افکار عمومی برای کشوری مثل ایران
و مشابه آن روشن کند که برخوردش با کمیتههای اخالقی
که موضوعات را انعکاس نمیدهند ،چیست؟» طبق گفته
واعظیآشتیانی ،کمیته اخالق نسبت به قرارداد ویلموتس و
اینکه آخرین مبلغ قرارداد او  600هزار دالر بوده و اینکه چرا
با تی م ملی ایران قرارداد  2میلیون دالری بسته ،به مقامات
ذیربط کش��ور گزارش داده است .پس چارچوبی که فیفا
تعریف کرده رعایت شده و کمیته اخالق ابتدا ورود کرده و
این مراحل طی شده است.
او در پایان درباره شکایت ایران از فیفا گفت« :اینکه پرونده
شکایت ایران در ماجرای حکم فیفا در دادگاه  CASبه نتیجه
برسد یا نه موضوعی جداست و نحوه بستن قرارداد و مبلغ آن
یک موضوع دیگر است .هنوز دادگاه  CASنتیجه پرونده را
مشخص نکرده که خسارت ویلموتس  6میلیون دالر است یا
نه اما نوع و نحوه قرارداد و میزان آن جای ابهام بسیار دارد و
کمیته اخالق نسبت به این موضوع گزارش داده است .اینکه
در دادگاه  CASپیروز باشیم یا نه موضوع اول ما است و نحوه
قرارداد و میزان آن مساله دیگری است که باید رسیدگی شود».

همسر فوتبالیست ترکیهای برای قتل
شوهرش قاتل اجیر کرد

ی��ک زن ترکیهای که برای قتل ش��وهرش که یک
فوتبالیست ملیپوش بازنشسته مشهور بود ،قاتل حرفهای
اجیر کرده بود ،تبدیل به جنجالیترین چهره این روزهای
رسانههای ترک شده است.
طب��ق تحقیقات انجام ش��ده توس��ط پلیس ترکیه،
«یاگمور آش��یک»  27س��اله به طمع رسیدن به اموال
همس��ر خود «امره آشیک»  46ساله ،بازیکن سابق تیم
ملی ترکیه ،رقمی معادل یک میلیون پوند به یک قاتل
حرفهای پرداخت تا ستاره پیشین گاالتاسرای ،بشیکتاش
و فنرباغچ��ه را که  8س��ال پیش ب��ا او ازدواج کرده بود
از پ��ای در آورد .ش��خصی به نام «اردوی س��ونگور» که
سابقه تیراندازی به آش��یک را دارد در اعترافات خود به
پلیس گفته که این زن از او خواسته همسرش را به قتل
برساند اما پس از ناکام ماندن عملیات ترور سراغ یک قاتل
حرفهای رفته است.

زمزمههای�ی به گوش میرس�د که کنفدراس�یون
فوتبال آسیا میزبانی گروههای لیگ قهرمانان در شرق
قاره را هم به قطر خواهد سپرد .در حالی که رقابتهای
گروهی و حذفی لیگ قهرمانان آس�یا در منطقه غرب
آس�یا به مرحله یکهش�تم نهایی رسیده اما متعاقب
شیوع جهانی کرونا ،مسابقات در شرق قاره از بهمنماه
در مرحله گروهی متوقف شده است و برخی تیمها تنها
 ۲بازی انجام دادهاند .از طرف دیگر وحشت از میزبانی
تیمهای خارجی در میان همهگیری گس�ترده ویروس
«کووید »19-کشورهای کرهجنوبی ،ژاپن ،چین ،استرالیا،
مالزی و تایلند را که نمایندگانشان در  4گروه F، E، H
و  Gحضور دارند در برگرفته و هیچ کدام حاضر نیستند
میزبانی متمرکز بازیها را به عهده بگیرند .مالزی کشور
مقرایافسی هم به خاطر تغییر پروتکلهای بهداشتی
و قوانین این کشور ،میزبانی متمرکز مسابقات را لغو کرد.
حال با توجه به میزبانی موفق قطر از دیدارهای  4گروه
غرب آسیا احتماال شرقیها هم برای ادامه مسابقاتشان
به قطر خواهند آمد.

پرسپولیس عصر امروز به دنبال تداوم یک عصر است؛ عصری
پرافتخ��ار که در آن الس��د و ژاوی ارناندس همواره س��اقدوش
موفقیتهای آسیایی سرخهای ایران بودهاند .در هر  ۳فصل اخیر
لیگ قهرمانان آسیا ،این  ۲تیم به مصاف یکدیگر رفتهاند که نبرد
 ۲سال پیش در مرحله نیمهنهایی ،حساسترین این مصافها
بود؛ جایی که پرسپولیس برانکو ایوانکوویچ با عبور از السد قطر
راهی فینال  2018شد و تا یکقدمی بام فوتبال باشگاهی آسیا
پیش رفت .رویارویی امروز قهرمان  ۴فصل اخیر لیگ برتر ایران
با قهرمان پیشین آسیا که اخیرا لیگ قطر را با سرمربیگری ستاره
کاتاالن خود از دست داده ،برای هواداران  ۲تیم بسیار معنادار
است .این دیدار که از مرحله یکهشتم نهایی امروز ساعت17:10
در ورزشگاه اجوکیشن سیتی به صورت تک بازی برگزار میشود،
هفتمین تقابل  ۲تیم طی  ۳سال اخیر محسوب میشود .در ۶
رویارویی پیشین پرسپولیس با  ۳پیروزی و یک تساوی دست
باالتر را نسبت به حریف قطری داشته است .تجربه حضور پی در
پی بازیکنان پرسپولیس در قطر طی سالهای اخیر و این واقعیت

که بازی به خاطر شرایط پساکرونا با حضور اندک تماشاگرانی
که قطعا ایرانیان ساکن این شیخنشین هم جزوشان هستند ،آن
ی السد یعنی باشگاه الریان
هم در ورزشگاه خانگی رقیب حیثیت 
برگزار میشود ،باعث میشود شاگردان ژاوی آنچنان برتری روانی
ناشی از میزبانی نسبت به شاگردان گلمحمدی نداشته باشند.
از سوی دیگر با آنکه رسانهها بشدت بر حضور ستاره پیشین
بارسا روی نیمکت السد و بازی سانتی کاسورال ،همبازی پیشین او
در تی م ملی اسپانیا در مرکز زمین در کنار گیرمه تورس ،هافبک
دفاعی برزیلی سالهای نه چندان دور الکرونیا مانور میدهند
و حریف قطری پرسپولیس را یک تیم اللیگایی جا میزنند اما
واقعیات چندان هم علیه نماینده ایران نیست.
پرسپولیس طی  ۲هفته گذشته با  ۳پیروزی کامال تاکتیکی
مقابل رقبای سرسخت سعودی و اماراتی که نقطه اوج آن پیروزی
باشکوهوسرنوشتساز 4برصفرپنجشنبهگذشتهمقابلالشارجه
با یکی از زهردارترین خطوط حمله آسیا بود ،نشان داد نه تنها
به لحاظ تاکتیکی چیزی از السد با داعیه فوتبال بارساییاش کم

ندارد ،بلکه از نظر نیروی انسانی هم کمتر از حریف قطری نیست.
حض��ور پرثمر وحید امیری در مرکز برنامههای تاکتیکی
یحیی پاسخی است به مرکزیت کاسورال در برنامههای ژاوی
بویژه که وحید همان ش��یر ایرانی اس��ت که لحظه تونل باز
کردن��ش از میان پاهای پیکه ،در ک��وران جامجهانی 2018
هنوز نقل آنونسهای برنامههای ورزش��ی شبکههای جهانی
اس��ت .پرسپولیس با وجود جدایی ستارههای هجمومیاش،
از دل بازیهای گروهی لیگ قهرمانان به یک بلوغ تاکتیکی
رس��یده و بویژه در  4بازی اخیر در قطر پیشرفت محسوسی
در فوتبال اقتصادی ،دفاع تیمی ،پرس حریف و حفظ مالکیت
توپ در میانه میدان داشته است ،یعنی همان سبک فوتبالی
که ژاوی سعی دارد در السد پیاده کند.
بازگشت کوه تجربه ،سیدجالل حسینی به قلب دفاع سرخها
نیز میتواند هماهنگی فکری گلمحمدی را که خود یک دفاع
کمنظیر بوده با بخش عقبی تیم بیشتر کند.
با اینکه مثلث هجومی تمام عربی السد شامل بغداد بونجاح،

یحیی گلمحمدی ،سرمربی پرسپولیس:

گلزن قهار الجزایری در نوک حمله و حسین الهیدوس و اکرم
عفیف در بالهای راست و چپ سیستم  4-1-4-1در بازیهای
اخیر بسیار خطرناک جلوه کرده اما مطالعه پیروزی  2-1هفته
پیش سپاهان مقابل این تیم میتواند رهنمون یحیی برای غلبه
بر تاکتیکهای ژاوی باشد ،بویژه که گلمحمدی و دستیارش
حمید مطهری نبوغ بازیخوانی خود را مقابل التعاون و الشارجه
ثابت کردهاند.
آخرین تجربه ژاوی مقابل پرس��پولیس ،شکست تراژیک
به��ار  1398به عنوان کاپیتان و طراح اصلی الس��د در تهران
ب��ود ،آن هم در ب��ازی خداحافظیاش که به خداحافظی تیم
قطری با لیگ قهرمانان  2019نیز انجامید .با این برتری روانی
گلمحمدی و نس��ل جدید س��رخها میتوانند عصر باشکوه
پرسپولیس را ادامه دهند.
ژاوی ارناندس ،سرمربی السد:

پرشورترین مسابقاتم مقابل پرسپولیس بوده است

برای پیروزی حاضریم از جانمان هم بگذریم

بسیار هیجانزده هستیم .با پرسپولیس بازی داریم که بهترین تیم ایران است و میدانیم یک
بازی س�خت و دش�وار برای ما خواهد بود که برایمان شبیه یک فینال است .پرسپولیس برای ما
حریفی قدرتمند و دشوار خواهد بود و در این بازی باید سعی کنیم مالکیت توپ و کنترل بازی را در
دست داشته باشیم ...پرشورترین مسابقاتی که در طول زندگی حرفهای خود دیدهام ،همیشه مقابل
تیمهای ایرانی از جمله پرسپولیس بوده است .این را به بازیکنانم گفتهام که آنها همیشه با شور و
شوق زیاد بازی میکنند ،به همین دلیل ما هم باید بسیار پرشور باشیم ،چون این یک فینال است.

با بهترین و یکی از قویترین تیمهای این دوره از مسابقات باید بازی کنیم .با مربیای که این تیم
دارد ،یکی از مدعیان اصلی کسب جام خواهد بود .ما هم در چند بازی اخیر نشان دادیم به معنای واقعی
یک تیم هستیم و فقط یک ستاره داریم که آن هم تیم پرسپولیس است .تیم السد ستاره و بازیکنان
خوب زیادی دارد .این کارمان را سخت میکند و باید تمرکز زیادی داشته باشیم که بتوانیم آنها را مهار
کنیم .ما هم پرسپولیس هستیم و برای خودمان هدفهای بزرگی تعیین کردهایم و برای رسیدن به این
اهداف حاضریم فداکاری کنیم و حتی از جانمان بگذریم.

میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو:

مالیی ممنوعیتی برای بازگشت ندارد
رئیس فدراسیون جودو و قهرمان نامی
رزمی
عرص��ه ورزش و اخ�لاق ،از آغوش باز
کشورمان به روی جودوکار ملیپوش به اسارت در آمده در
چنگال مغولها و همه قهرمانان جالی وطن کرده خبر داد.
آرش میراس��ماعیلی دیروز در اظهاراتی غافلگیرکننده
اما امیدبخش گفت« :از طرف وزیر ورزش و رئیس کمیته
ملی المپیک میگویم اگر س��عید مالیی بازگردد با آغوش
باز از او اس��تقبال میکنیم .هیچ ممنوعیت و محدودیتی
برای وی وجود ندارد».
این در حالی است که او چند روز پیش در دادگاه عالی
بینالمللی ورزش ( )CASبرای رسیدگی به تعلیق جودوی
ایران حاضر شده بود؛ دادگاهی که با حضور سعید مالیی،
وحید س��رلک و محمد منصوری ،از ملیپوشان و مربیان
سابق جودوی ایران و شهادت آنها علیه کشورشان تشکیل
شده بود .میراس��ماعیلی در این باره گفت« :ادعای طرف
مقاب��ل ما در دادگاه این بود ک��ه داورزنی به مالیی گفته
مس��ابقه ندهد .این ادعا به هیچوجه درس��ت نبود ،چون
داورزن��ی آن روز اصال در دفت��رش در تهران حاضر نبود.
سجادی هم به نمایندگی از آقای صالحیامیری در جلسه
بود که ادعای کذب علیه رئیس کمیته ملی المپیک را رد
کرد .زارعیان هم به عنوان س��رمربی تیم در صحنه حاضر

بوده اس��ت .این ش��هودی که ما انتخاب کردیم ،بر اساس
ادعاهای طرف مقابل بود».
طبق اظهارات رئیس فدراس��یون جودوی کش��ورمان،
«سعید مالیی که خودش آن روز در مسابقه حضور داشته
و به وجود آورنده این قضیه بوده اس��ت ،در کنار منصوری
و سرلک که اصال آنجا نبودند برای شهادت آمده بود».
ب��ه عبارت دیگ��ر ماهیت پروندهای که ب��ا اعمال نفوذ
البی صهیونیستی علیه ورزش ایران گشوده شده ،بشدت
مخدوش است.
این پرونده زمانی گشوده شد که سعید مالیی ،جودوکار
 30س��اله تی��م ملی ،شکس��ت از رقبایش در مس��ابقات
قهرمانی جه��ان  ۲۰۱۹را بهانهای برای روبهرو نش��دن و
روی سکو نرفتن با نماینده رژیم صهیونیستی عنوان کرد
و تصمیمگیری در این مورد را به گردن فدراسیون جودوی
ای��ران و مقامات ورزش کش��ورمان انداخت .پس از آن او
بنای قهر با اهالی جودوی ایران را گذاش��ت و با رویکردی
غیراخالقی تالش کرد از میهن خودش انتقام بگیرد .مالیی
به پیشنهاد همسر آلمانیاش با روادید  ۲ساله به این کشور
کوچ کرد اما با روی دیگر س��که جالی وطن به س��رزمین
غربت مواجه شد .آلمانها آبانماه  98درخواست حقیرانه
پناهندگی مالیی را پذیرفتند اما به شکلی تحقیرآمیز با آنکه

وظیفه نمایندگان مردم در قبال بازار سرمایه
نکته
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روند بیمنطق مدیریت بورس ،حبابی
کردن س��همها و سپس سقوط شاخص ،عواقب بدی برای
سهامداران ،بازار و همینطور سایر بخشهای اقتصادی به
دنبال داش��ت؛ این اتفاق بخوب��ی ناکارآمدی و بیبرنامگی
گردانندگان بازار بورس ایران را نشان داد .حتی شائبه اینکه
دستهایی در رویدادهای بازار سرمایه دخیل است ،موضوع

تعارض منافع را برجسته میکند ،بنابراین از این حيث انتظار
میرود مجلس شورای اسالمی برنامه بلندمدت ،راهبردی و
کارآمدی برای بازار سرمایه و آينده این ظرفیت بالقوه که
به قول خود مسؤوالن به آینده اقتصاد کشور گره خورده،
داشته باشد .حال آنکه متاسفانه بررسیها نشان میدهد در
بهارستان از طرح و برنامه برای بازار سرمایه خبری نیست.

www.vatanemrooz.ir

* کارشناس بازار سرمایه

او یکی از برترین جودوکاران جهان بود و سابقه حضور در
المپیک  ۲۰۱۶ریو و مدالهای طال و برنز قهرمانی جهان
را با پرچم جمهوری اس�لامی ایران داشت ،حاضر نشدند
ب��ه او تابعیت بدهند .بدین ترتیب مالیی امکان حضور در
مقدماتی المپیک با تی م ملی جودوی آلمان یا هر کش��ور
دیگر اتحادیه اروپایی را از دست میداد .اقدام آلمانها در
عی��ن حال درس بزرگی برای این ج��ودوکار بود ،چرا که
فهمید ژرمنها حاضر نیس��تند به خاطر افتخارات ورزشی
جهانی اصول خود را حتی در سطح مقررات عادی اعطای
تابعیت اتحادیه اروپای��ی زیر پا بگذارند ،حال آنکه مالیی
انتظار داشت کش��ور خودش ارزشهایی اساسی چون به
رسمیت نشناختن رژیم غاصب صهیونیستی را نادیده بگیرد.
در نهایت ملیپوش س��ابق ایران به جای بازگش��ت به
کشور و شرکت در انتخابی المپیک  2020توکیو ،تصمیم
ش��اذ دیگری گرفت که حتی رس��انهایهای خارجنشین
که در ابتدا مش��وق او در راه جالی وطن بودند نیز آن را
حرکتی ضدایرانی تلقی کردند .مالیی شهروندی مغولستان
را پذیرفت و حاضر ش��د با پرچم مغولس��تان در مسابقات
بینالمللی شرکت کند؛ حرکتی حقارتبار و نشانه نهایت
استیصال یک قهرمان س��ابق که از سوی ایرانیان سراسر
دنیا به رفتن زیر ذلت یاسای چنگیزی تشبیه شد .به نظر

میرس��د او هنوز از این همه اش��تباه درس نگرفته و حال
بازیچه البیهای صهیونیستی شده است تا علیه کشورش
در دادگاه  CASشهادت دهد؛ رفتاری که قطعا هیچ کمکی
به او در عرصه ورزش قهرمانی نخواهد کرد و تنها او را نزد
هموطنانش منفورتر خواهد کرد.
آرش میراسماعیلی ،پهلوانی که خود به خاطر همبستگی
با آرمان قدس ،موقعیت استثنایی قهرمانی المپیک 2004
آتن را فدا کرده و حاضر نش��ده بود جلوی رقیبی از رژیم
صهیونیستی بایستد ،قطعا بهتر از هر کسی شرایط مالیی
و ملیپوشانی همانند او را درک کرده و میکند .او درباره
کشیده شدن پای خود و فدراسیونش به دادگاه بینالمللی
توسط شاگرد پیشینش میگوید« :بحث آرش میراسماعیلی
نیس��ت و بحث جودوی ایران اس��ت .من میگویم ایرانی
هس��تم و به ایرانی بودنم افتخار میکنم .هر چقدر هم به
من بیمهری شود ،اجازه ندارم علیه کشورم در یک دادگاه
شهادت دهم».
او برای اینکه حسننیت خود و دستگاه ورزش کشورمان
را ثابت کند ،میگوید« :نهتنها از طرف خودم ،بلکه از طرف
آقای صالحیامیری و س��لطانیفر میگویم که هر کدام از
این عزیزان بخواهند به آغوش کش��ور بازگردند ،هیچگونه
محدودیت یا ممنوعیتی متوجه آنها نیست».

تلویزیون مناظرههای ترامپ ـ بایدن را پخش کند
نگاه
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 ...خیلی از مواردی که در مناظرات طرح
خواهد شد ،چه هستند و حتی چگونه طرح خواهند شد .برای ما
به عنوان ناظران عادی اما همه اینها جالب و قابل تامل است .چه
زمانی دوباره فرصتی دست خواهد داد که آمریکا بدون روتوش
در معرض رسانهها قرار بگیرد؟ بویژه اینکه تزاحم منافع قدرت
میان  ۲حزب اصلی و گزاره متغیر ترامپ ،این ذهنیت را نزد
تحلیلگران ایجاد کرده که مناظرههای آتی ،الیههای بیشتری از
واقعیت پنهان آمریکا را پیش روی چشم جهانیان قرار میدهد.
و در واقع به دست کاندیداهای آمریکایی ،واقعیات بیشتری از
آمریکای بدون روتوش رونمایی میشود.
اتفاقا این فرصتی برای دیده شدن بهتر تلویزیون در جدال

با تلویزیونهای دیگر نیز هست .باالتر و مهمتر از همه اینها،
برخی ایرانیان در نسلهای جدید ریشه دشمنی آمریکاییها
با «ایران» را نمیشناسند .احتماال مقصر هم نیستند و شاید
کوتاهی در همه این سالها از رسانه و تولیدات رسانهای بوده
که نتوانسته این اقناع را ایجاد کند .حاال مناظرات لقمه آمادهای
برای تلویزیون است تا همه این کاستیها به نحوی جبران شود.
به نظر میرسد باید برخی مالحظات را از روش تلویزیون
برداشت و اجازه داد تلویزیون اقدام به پخش مناظرههای ترامپ
و بایدن کند.
پخش این مناظرهها را باید در راستای تکالیف رسانه ملی
برای آگاهیبخش��ی جامعه نس��بت به ماهیت واقعی آمریکا
فهم کرد.

