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جهان به روایت تصویر

تنهاترین رئیس جمهور

دزد بی تقصیر
برگرفته از رساله دلگشا اثر عبید
زاکانی

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

تنها  7ماه از راهیابی دونالد ترامپ به کاخ سفید
گذشته اما در طی همین مدت ،آن قدر حواشی
در کاخ سفید زیاد بوده ،که رئیس جمهور چهل
و پنجم آمریکا را به پرحاشیهترین پرزیدنت
تاریخ آمریکا بدل نموده است .مردی پرحاشیه
ولی تنها! چرا که هیچکدام از یاران غار رئیس
جمهور ،یارای همراهی با وی را ندارند و از خطر
کردن در حوزهی عملکرد او میهراسند.
از مشاوران اولیه و روسای کارزار انتخاباتی
ترامپ دیگر کسی دوروبرش نمانده و آخرین
نمونه هم« ،استیو بنن» استراتژیست ارشد
ترامپ و یکی از تاثیرگذارترین افراد در تیم وی
بود که استعفا نمود.
دولت ترامپ با گذشت تنها  7ماه از دورهی 4
سالهاش ،تغییرات بسیاری یافته و با یک پوست
اندازی اساسی از ترکیب اولیه خود فاصلهای
جدی گرفته است .افرادی که در روزها و
هفتههای نخست آغاز به کار دولت ترامپ ،
گمان میرفت چهرههای اصلی و تاثیرگذار
در دولت او باشند ،حاال یا کناره گرفته و یا
برکنار شدهاند و ترامپ با افراد جدیدی در کاخ
سفید کار میکند که در تیم اصلی و اولیه او
نبودهاند .این یعنی همه مردان ترامپ در حال
ریزش هستند و فقط آنهایی باقی میمانند که
ریشههایی قوی در داخل حزب جمهوریخواه
داشته و حمایتهای حزبی را با خود دارند.
به جز دختر و داماد ترامپ (ایوانکا ترامپ و
جارد کوشنر) که همچنان توانستهاند نقش
سابق و اولیه خود را داشته و در کاخ سفید
جایگاه خود را حفظ کنند بسیاری از مشاوران
ترامپ مجبور به استعفا شدهاند و از کاخ سفید
کناره گرفتهاند.
حتی در روز جمعه اعضای کمیته هنر کاخ
سفید با صدور بیانیهای در اعتراض به مواضع
بحث برانگیز ترامپ در قبال خشونتهای
نژادی هفته گذشته در ویرجینیا اعالم استعفا
کردهاند .بسیاری از مدیران ارشد و کارآفرینان
اقتصادی هم در اعتراض به مواضع ترامپ در
قبال خشونتهای نژادی شارلوتزویل از «شورای
صنعتی» آمریکا که به ابتکار ترامپ تشکیل
شده بود ،استعفا کرده اند.
به نظر میرسد ترامپ روزها و هفتههای سختی
در کاخ سفید در پیش رو داشته باشد و باید
دید او چطور میتواند از این بحرانها عبور کند.
برگی از تاریخ

سالروز ترور تروتسكي با تيشه
يخ شكني

بيستم آگوست « 1940لئون تروتسكي» از رهبران انقالب
اکتبر  1917روسیه و بنیانگذار ارتش سرخ و یک نظریهپرداز،
در محل سکونت خود در  Coyoacanواقع در حاشیه
شهر مكزيكوسیتی به دست یک کمونیست اسپانیایی تبار
که بعدا معلوم شد از عوامل استالین است در سن  ۶۰سالگی
با ضربه تیشه مجروح شد و روز بعد در بیمارستان درگذشت.
رامون مرکادر قاتل تروتسکی که در آن زمان  27ساله بود،
محافظان
با تروتسکی رفتوآمد داشت و به همین دلیل
ِ
ساختمان مانع ورود او به آنجا نشده بودند .رامون یک تیشه
کلنگی کوتاه ویژه کوهنوردان را که هنگام باال رفتن از کوه
با آن یخهای سر راه خود را میشکنند در آستین پنهان کرده
بود و ضمن صحبت با تروتسکی با استفاده از یک لحظه
فرصت ،آن را بیرون آورد و بر سر تروتسکی زد و وی را
مجروح ساخت .نگهبانان وارد اتاق شدند ولی تروتسکی که
هنوز قادر به تکلم بود آنان را از تیرزدن به رامون منع کرد و
گفت که او باید زنده بماند تا در دادگاه واقعیت قصد خود را
برای درج در تاریخ بگوید .مادر رامون نیز یک کمونیست بود
که در جنگ داخلی اسپانیا شرکت کرده بود .پنج ماه پیش
از آن نیز تروتسکی از یک توطئه قتل ،جان بدر برده بود.
تروتسکی که از جوانی عالقه و اعتقاد زیادی به
روزنامهنگاری داشت و برای آن احترام خاصی قائل بود ،پس
از فرار از روسیه ،در لندن برای ( Iskraجر ّقه) به مدیریت
لنین که یک نشریه کمونیستی منتشره در لندن و ...بود مقاله
مینوشت .پس از فرار تروتسکی ،زن او الکساندرا که او نیز
یک انقالبی بود در تبعید باقی مانده بود .تروتسکی چندماه
پس از فرار از سیبری ،با ناتالیا یک سوسیالیست دیگر آشنا
شد و ازدواج کرد ولی روابط دوستانه او با الکساندرا ادامه
یافت .الکساندرا که عقاید تروتسکی را دنبال میکرد در
دوران تصفیه استالینی ،در  1938سربهنیست شد« .رامون
مرکادِر» قاتل تروتسکی پس از محاکمه به  20سال زندان
محکوم شد و تا اوایل سال  1961در زندان بود و پس از
آزاد شدن به کوبا رفت و در سال  1978در اینجا درگذشت.
پس از قتل تروتسکی ،استالین به «مرکادر» مدال قهرمانی
داده بود.

گاردین  19آگوست :2017
گاردین در خبری اختصاصی مصاحبهای با استیفن
هاوکینگز نابغهی فیزیک دنیا ترتیب داده بود که در آن
این دانشمند انتقاداتی در بارهی قطع خدمات بیمهای
آمریکا ،و خصوصیسازی منفعت طلبانه در خدمات
درمان عمومی مطرح میکند .هاوکینگز که درصد
معلولیت بسیار باالیی دارد و با این وجود در سن هفتاد
سالگی در دنیای علم و دانش بسیار تاثیرگذار است
خود را مدیون سیستم بیمهای آمریکا میداند.

رویترز  19آگوست :2017
یک زن پالکاردی به دست گرفته که رویش نوشته
است« :من امروز برای آن صداهایی که شما جرأت
کردهاید خفهشان کنید آواز میخوانم .ما نمیترسیم!»
عکس مربوط است به مراسم یک دقیقه سکوت به احترام
قربانیان در پالکارا کاتالونیا ،یک روز پس از آنکه یک ون
به عابران پیاده در بارسلونا حمله کرد ،اسپانیا.

ناسا  19آگوست 2017
همانطور که خورشید در ایستگاه  41فضایی
طلوع میکند ،در ایستگاه نیروی هوایی کیپ
کاناورال در فلوریدا یک راکت یگان متحد آمریکا،
صعود میکند ،بخارات مایع اکسیژن سوخت را در
حین خروج از ماهواره نشان میدهد.

انتشار رمان تازهای از نویسندهی محبوب ایرانیها
جوجو مویز ،نویسندهی پرفروش بریتانیایی،
رمان تازهای را تا زمستان امسال منتشر خواهد
کرد.
به گزارش مستقل به نقل از خبرگزاری کتاب
ایران (ایبنا) ،انتشارات راندوم هاوس قرار است
 23ژانویهی ( 2018سوم بهمن  )1396رمان
تازهای از جوجو مویز را با عنوان «هنوز من»
منتشر کند.
با آنکه موضوع این رمان به رسانهها درز
نکرده است ناشران آلمانی ،فرانسوی و روسی
این نویسندهی بریتانیایی قرار است همزمان
با انتشار نسخهی انگلیسی این رمان آن را در
کشور خود به زبانهای خود چاپ کنند.

جوجو مویز که اکنون  48سال دارد تا سال
 2002میالدی در روزنامههای بریتانیا به
خبرنگاری مشغول بود و از آن پس وقت خود را
صرف نوشتن رمانهای عاشقانه کرد.
او اکنون چندین رمان عاشقانه نوشته که از
میان آنها رمان «من پیش از تو» با فروش
بیشتری همراه بوده و به زبانهای متعددی نیز
ترجمه شده است؛ رمانی که داستان پرستار
جوانی را روایت میکند که در پی یک ماجرای
عاطفی قرار است مهمترین تصمیم زندگیاش را
بگیرد و سر دو راهی قرار گرفته است.
رمان «من پیش از تو» در ایران نیز با استقبال
مخاطبان مواجه شده و در یک سال اخیر بازار

کرهایها میخواهند برای تیمملی جهنم درست کنند؟

سئول ،جهنمی برای یوزهای ایرانی
ورزشگاه سئول در زمان برگزاری بازی ایران و
کره احتماال پر از تماشاگر است.
بازی ایران و کره جنوبی روز نهم شهریور در
سئول برگزار میشود و این مسابقه برای تیم
میزبان بسیار حیاتی است چراکه اگر ببازد شانس
زیادی برای صعود مستقیم به جام جهانی نخواهد
داشت .کرهایها انواع و اقسام کارها را کردهاند تا
بتوانند در این بازی حساس برنده باشند .اولین اقدام
کرهایها این بود که ورزشگاه خودشان را تغییر دهند
و بزرگترین ورزشگاه آماده یعنی سئول را میزبانی
بازی با تیم ملی فوتبال ایران معرفی کند .در حالی
که این ورزشگاه  60هزار نفر گنجایش دارد ،سران
فدراسیون کره بااضافه کردن صندلی ظرفیت آن را به  66هزار نفر رساندند .وزارت کار کره هم اعالم
کرده افرادی که برای تماشای بازی تیمهای ملی کره و ایران به ورزشگاه بروند ،عالوه بر گرفتن
مزایا ،در هنگام حضور در ورزشگاه ساعت کاری برای آنها لحاظ خواهد شد.اخیرا در اقدامی عجیب
فدراسیون فوتبال کره از هواداران خواست تا تمام طول 90دقیقه به صورت ایستاده و با سر و صدای
فراوان تیمملی کشورشان را در بازی برابر تیمملی فوتبال ایران همراهی کنند.
همیشه میگویند آزادی و جو آن مثل جهنم میماند ولی ظاهرا این بار کرهایها میخواهند در
سئول چنین جوی را به وجود بیاورند .البته تیمملی ایران از نظر روانی برای این مسابقه آمادهتر است
چراکه  4بازی قبلی خود را مقابل آنها برنده شدهاست.
این مسابقه بسیار حساس است و کره ایها میدانند اگر بازنده آن باشند ،شانس زیادی برای صعود
مستقیم به جام جهانی نخواهند داشت .پارک جی سونگ ستاره سابق کره و منچستریونایتد درباره
این مسابقه میگوید« :ایران در آسیا است ولی فیزیک بازیکنان این تیم شبیه اروپاییها است .آنها
فوتبال درگیرانه و سختی بازی میکنند و همین باعث میشود تا تیمها به خاطر بازی با ایران مشکل
داشته باشند .کار سختی برابر آنها در سئول داریم».

معرفی نامزدهای بهترین مربی فصل جهان
فیفا اسامی  12نفر را به عنوان نامزدهای دریافت بهترین
مربی فصل اعالم کرد .پس از اینکه ارتباط بین فیفا و فرانس
فوتبال در اهدای جایزه توپ طال قطع شد ،مسئوالن فیفا
تصمیم گرفتند جایزهای متفاوت و ویژه را برای بهترینهای
سال اختصاص دهد .فیفا اما امسال تصمیم گرفته جایزه
 The Bestرا به بهترینهای فصل اختصاص دهد.
دوست داران فوتبال میتوانند از  30مرداد تا  17شهریور
در وبسایت فیفا به گزینههای موردنظر خود رای دهند .به
همین منظور ابتدا  12مربی به عنوان نامزدهای بهترین

مربی معرفی شدند که اسامی آنها عبارتند از :زیزو شانس
اول دریافت جایزه  The Bestاست .سیمئونه :سرمربی
اتلتیکو که تیمش را به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رساند و
در اللیگا سوم کرد .لوئس انریکه :او با بارسلونا توانست در
فصل گذشته کوپا دل ری را فتح کند .آلگری :سرمربی
یوونتوس توانست بانوی پیر را قهرمان سری آ و کوپا ایتالیا
کند .گواردیوال-من سیتی ،آنچلوتی-بایرن ،تیته-تیم ملی
برزیل ،کونته-چلسی ،ژاردیم-موناکو ،پوچتینو-تاتنهام،
مورینیو-من یونایتد ،یوآخیم لو-تیم ملی آلمان.

کتاب را در اختیار خود گرفته و همواره در صدر
پرفروشها قرار داشته است.
جوجو مویز در  15سال گذشته که کار
نویسندگی را شروع کرده تاکنون  14رمان
منتشر کرده است و برخی از آنها نیز مانند
«من پیش از تو» به فیلم تبدیل شدهاند.
«پس از تو»« ،یک بهعالوه یک»« ،ماه عسل
در پاریس»« ،دختری که رهایش کردی»،
«میوة خارجی»« ،آخرین نامهی عاشقانه»،
سرپناه بارانی» و «بندر نقرهای» از آثار دیگر
این نویسنده  48ساله هستند که همهی آنها
نیز به فارسی ترجمه شدهاند .در ایران بین
مترجمان و ناشران سر ترجمه آثار جوجو مویز

رقابت است و از برخی آثار او چندین ترجمه در
بازار وجود دارد.

همدردی اهالی فوتبال با قربانیان عملیات
تروریستی در بارسلونا
شب گذشته در یک حادثه تروریستی ،یک ون با
سرعت هر چه تمامتر در یکی از توریستیترین مناطق
شهر بارسلونا ،عدهای انسان بی گناه را زیر گرفت .در
این حادثه دست کم  13نفر کشته و بیش از  80نفر
زخمی شدند .داعش مسئولیت این حمله را بر عهده
گرفته است.
در پی این اتفاق تلخ ،دو تیم بارسلونا و رئال مادرید
تمرینات امروز خود را با یک دقیقه سکوت به نشانه

همدردی با قربانیان این حادثه آغاز کردند.
بازیکنان بارسلونا و رئال مادرید یک دقیقه پیش
از آغاز تمرین خود ،برای قربانیان حادثه تروریستی
بارسلون سکوت کردند.
همچنین بنابر اعالم مسئوالن اللیگا ،تمام بازیهای
هفته اول لیگ اسپانیا با یک دقیقه سکوت آغاز خواهد
شد.
حادثه روز گذشته شهر بارسلون ،واکنش چهرههای
فوتبالی را نیز به همراه داشته است.
در همین رابطه بعد از این که دیوید بکام و چند تن
از چهرههای ورزشی دیگر ابراز همدردی خود را اعالم
کردند ،روزنامه اسپورت اسپانیا از همدردی رونالدو،
مسی ،سوارز ،نیمار ،پیکه ،اینیستا و ...نوشته است.
ضمن اینکه این روزنامه روی جلد خود با نوشتن جمله
‹‹با هم قویتر هستیم›› با حادثه پیش آمده همدردی
کرده است.

تغییر در شیوهی ادارهی استقالل و پرسپولیس
گزینه دولت دوازدهم برای وزارت ورزش تأکید
کرد قصد دارند شیوه اداره دو تیم مطرح پایتخت
را تغییر دهند و طوری برنامه ریزی کنند که
درآمدزایی این دو باشگاه بیشتر شود.
به گزارش مستقل به نقل از مهر ،مسعود سلطانیفر
با تأکید بر اینکه طبق قوانین ورزش حرفهای امکان
کمک مالی به دو تیم پرسپولیس و استقالل از
طرف وزارت ورزش وجود ندارد ،در مورد برنامههای
پیشبینی شده برای اداره این دو تیم توضیح داد.
وی با بیان اینکه وضعیت مدیریتی سرخابیها نسبت
به گذشته نظم و ثبات بیشتری پیدا کرده است،
خاطرنشان کرد :به دنبال آن هستیم تا شیوه اداره
پرسپولیس و استقالل از حالت تیمی خارج شده و
به باشگاه تبدیل شود.
وزیر ورزش که با پایگاه خبری وزارت ورزش
صحبت میکرد یادآور شد :نمیتوانیم دو تیم بزرگ
آسیا که همیشه در لیگ قهرمانان جزو تیمهای
مطرح بودهاند را به صورت یک بخش اقتصادی

معمولی و تیمی اداره کنیم .به دنبال این هستیم
نحوه اداره این دو تیم را ساماندهی کنیم .این کار را
با انتخاب هیات مدیره اقتصادی و ورزشی برای آنها
آغاز کردهایم.
سلطانی فر همچنین با تأکید بر اینکه ظرفیت
درآمدزایی پرسپولیس و استقالل بیشتر از وضعیت
موجود است ،یادآور شد :طی یکسال و نیم گذشته
این دو تیم بدون اتکا به کمک مالی دولت و با
اسپانسرهای خود اداره شدند .البته حجم بدهیهای
به جا مانده از سنوات گذشته سرخابیها زیاد است،
اما خوشبختانه طی همین یک سال و نیم گذشته
بخشی از این بدهیها از طرف خود دو تیم پرداخت
شد.
گزینه دولت دوازدهم برای وزارت ورزش تأکید
کرد :باید به گونهای برنامهریزی شود که دو تیم
پرسپولیس و استقالل ضمن کاهش هر چه بیشتر
میزان بدهی خود ،ظرفیت درآمدزاییشان را بیشتر
کنند.

یاد خدا و پیامبر
شخصی از موالنا عضدالدین پرسید
چطور است كه در زمان خلفا مردم دعوی
خدایی و پیغمبری بسیار میكردند و اكنون
نمیكنند.
گفت :مردم این روزگار را چندان ظلم و
گرسنگی پیش آمده است كه نه از خدایشان
به یاد میآید و نه از پیغامبر.
فرزند بزرگان
زن طلحك فرزندی زایید .سلطان محمود
او را پرسید كه چه زاده است؟
گفت :از درویشان چه زاید؟ پسری یا
دختری.
گفت :مگر از بزرگان چه زاید؟
گفت :چیزی زاید بی هنجار گوی و خانه
برانداز.
تلقین مغرضانه
میان رئیس و خطیب ده دشمنی بود.
رئیس بمرد ،چون به خاكش سپردند،
خطیب را گفتند :تلقین او گوی.
گفت :از بهر این كار دیگری را بخواهید
كه او سخن من به غرض میشنود.
دزد بی تقصیر
استر طلحك بدزدیدند .یكی میگفت:
گناه توست كه از پاس آن اهمال ورزیدی،
دیگری گفت :گناه مهمتر آن است كه در
طویله باز گذاشته است ...گفت :پس در این
صورت ،دزد را گناه نباشد.
به همین میخندم
شخصی مهمانی را در زیر خانه خوابانیده
نیمه شب صدای خنده وی را در باالخانه
شنید.
پرسید كه در آنجا چه میكنی؟ گفت :در
خواب غلتیدهام ،گفت :مردم از باال به پایین
میغلتند تو از پایین به باال میغلتی؟
گفت :من هم به همین میخندم.
کوتاه ورزشی

مربیگری اسطورهی آبی
در اسپانیول
هفت محبوب آبیها اولین قدمها در
مربیگری را از اسپانیا آغاز میکند .فرهاد
مجیدی مربی تیم پایههای اسپانیول شد.
اسطوره محبوب باشگاه استقالل که
مدتی است در کالسهای مربیگری
شرکت میکند ،امروز به عنوان دستیار
تیم زیر  16سالههای اسپانیول انتخاب
شد .مجیدی از روز دوشنبه کار خود را
در اسپانیول آغاز میکند.
مدالهای ارزشمند برای زوج
جوجیتسوکار
تیم ملی جوجیتسوی ایران علی رغم تمام
کمبودها و بی توجهیها بعد از کسب 20مدال
رنگارنگ در دومین دوره مسابقات آسیایی به
ایران بازگشت .سوده کمندانی که در کنار
نسیم محمدی از اولین مدال آوران تیم ملی
به حساب میآید ،امسال توانست با کسب
مدال نقره در بخش نوازا و طال در بخش
استایل فایت ،قهرمانی خود را کنار همسرش
یعنی امیرحسین خادمیان(دارنده طالی وزن
69کیلوگرم این رقابت ها) جشن بگیرد .امااینها اولین مدالهای کسب شده توسط این
زوج طالیی کشورمان نیستند ،چرا که در طی
اولین دوره مسابقات آسیایی خانواده خادمیان
توانست  4مدال ارزشمند (3نقره و1برنز) برای
تیم ملی کسب کند.

شعور و انسانیت هواداران پارس
جنوبی جم
در پایان دیدار پارس جنوبی جم و نفت
آبادان که با برتری شاگردان مهدی تارتار
به پایان رسید ،هواداران جمی اقدام
جالب و ارزشمندی انجام دادند .تعدادی
از هواداران پارس جنوبی در پایان دیدار با
نفت آبادان در ورزشگاه تختی جم ماندند
و زبالههای موجود روی سکوها را جمع
آوری کردند .این اقدام که پیش از این
در برخی شهرها انجام شده بود ،همواره
مورد توجه بوده وحاال در جم بار دیگر
تکرار شد.

