جوایز سال  97قهرمانان وزنهبرداری به حسابشان واریز شد

چهارشنبه  ۲۳مهر 1399
وطنامروز شماره 30۴۸

جوای��ز م��دالآوران وزنهب��رداری در مس��ابقات برونم��رزی دی��روز ب��ه حسابش��ان واری��ز ش��د.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی فدراس��یون وزنهب��رداری ،دی��روز (سهش��نبه  22مهر) جوای��ز نقدی
مدالآوران رش��ته وزنهبرداری در مس��ابقات آس��یایی و جهانی س��ال  ۹۷به حسابش��ان واریز ش��د.

ورزشی

اخبار

ورزشگاهغیراستانداردزیرذرهبین
سازمانلیگ

ورزشگاه خانگی تیم فوتبال آلومینیوم اراک استانداردهای
الزم را برای میزبانی مسابقات لیگ برتر ندارد.
با توجه به بازدیدهای میدانی انجامش��ده از ورزش��گاه
 ۱۵هزار نفری امام خمینی اراک و مدت محدود تا ش��روع
مسابقات لیگ بیستم ،باشگاه آلومینیوم اراک باید ورزشگاه
استاندارد و مناسب دیگری را برای برگزاری مسابقات انتخاب
و به سازمان لیگ معرفی کند .در حاشیه مراسم قرعهکشی
لیگبیستم،سهیلمهدی،سرپرستکمیتهمسابقاتسازمان
لیگ فوتبال ایران در دیدار خلیل دارابی ،سرپرست باشگاه
آلومینیوم اراک ،ضمن تبریک به مناسبت صعود این تیم به
لیگ برتر اعالم کرد :با توجه به بازدیدهای میدانی نمایندگان
سازمان لیگ از ورزشگاه  ۱۵هزار نفری امام خمینی اراک،
متاسفانه تا به امروز هیچ اقدامی از سوی اداره کل ورزش و
جوانان و متولیان ورزش اس��تان مرکزی جهت رفع نواقص
این ورزش��گاه انجام نشده است .وی افزود :با این وجود و با
توجه به زمان محدود تا شروع مسابقات لیگ برتر و مشکالت
ورزشگاه امامخمینی اراک ،در صورت عدم رفع نواقص ،باشگاه
آلومینیوم باید ورزشگاه استاندارد و مناسب دیگری را انتخاب
و به سازمان لیگ معرفی کند .خلیل دارابی ،سرپرست باشگاه
اراکی نیز در این دیدار خاطرنشا ن کرد :امیدواریم با مساعدت
اداره ورزش و جوانان و مسؤوالن ورزش استان هر چه سریعتر
ش��اهد برطرف شدن مشکالت و کاستیهای ورزشگاه امام
خمینی باش��یم تا به عنوان تنها نماینده استان مرکزی در
لیگ برتر ،میزبانی خوب و شایستهای از تیمها داشته باشیم.
تاریخ سوپرجام فوتبال تغییر کرد

پرسپولیس-تراکتوربعدازنیمفصل
لیگبیستم

مسابقهسوپرجامفوتبالبینتیمهایپرسپولیسوتراکتور
تبریز نیمفصل لیگ برتر بیستم برگزار میشود.
به گزارش «وطن امروز» به نقل از روابط عمومی سازمان
لیگ فوتبال ایران ،مسابقه سوپرجام بین  ۲تیم پرسپولیس،
قهرمان لیگ برتر و تراکتور تبریز ،قهرمان جام حذفی فصل
 ،۹۸-۹۹نیمفصل لیگ برتر بیستم برگزار میشود.
پیش از این سازمان لیگ اعالم کرده بود این مسابقه 5
آبان؛  5روز قبل از ش��روع فصل جدید مسابقات لیگ برتر
برگزار میشود.
کارشناسعربستانی:

النصردرپروندهشکایتازپرسپولیس
درکمیتهاستینافشانسیندارد

کارشناس عربستانی اذعان کرد باشگاه فوتبال النصر در
شکایتازپرسپولیسدرکمیتهاستیناف AFCشانسیندارد.
این روزها پرونده شکایت النصر از پرسپولیس در کمیته
استیناف دوباره به جریان افتاده و باشگاه سعودی بعد از رد
ادعایش از سوی کمیته انضباطی این بار میخواهد به کمیته
استیناف ش��کایت کند .در همین راستا محمد الدرویش،
کارشناس عربستانی در مصاحبه با شبکه «ورزش» عربستان
قبل از صدور رای کمیته استیناف از شکست دوباره النصر
خبر داد .این کارشناس عنوان کرد :باشگاه النصر در شکایت
به کمیته اس��تیناف  AFCشانس��ی ندارد .چون از لحاظ
موضوعی این ش��کایت در کمیته انضباطی رد شده و غالبا
کمیته اس��تیناف رای مخالف با کمیته انضباطی نمیدهد.
وی افزود :تنها جایی که میتواند النصر امید داش��ته باشد
این است که کمیته انضباطی بنا به قانون  59بند یک این
شکایت را رد کرده باشد .در این صورت شانسی برای النصر
میتوان متصور شد .به نظرم در حالت کلی شکایت النصر
در کمیته استیناف رد میشود و این باشگاه باید به دادگاه
عالی ورزش( )CASامیدوار باشد .النصر از  ۲وکیل مشهور
و سرش��ناس یعنی مارکوس موتا و لوکاس فریر در پرونده
اعتراض به رای  AFCبه کمیته اس��تیناف و همچنین در
صورت نیاز در دادگاه عال��ی ورزش()CASکمک خواهد
گرفت .این  ۲وکیل سرش��ناس حقوقی در پرونده شکایت
باشگاه منچسترسیتی برای رفع محرومیت  2ساله از سوی
یوفا به دادگاه عالی ورزش( )CASحضور داشتند و جزو تیم
حقوقی سیتی بودند که در نهایت در دادگاه برنده شدند و
محرومیت سیتی بخشیده شد.

محرومیت ۲سالهدرانتظارالهالل

کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد دارد الهالل عربستان را
 2سال از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم کند.
اطالعاتی از کنفدراسیون فوتبال آسیا شنیده میشود که
احتمال دارد الهالل به دلیل انصراف از لیگ قهرمانان 2020
به میزبانی قطر  2سال از حضور در این رقابتها محروم شود.
اله�لال در آخرین ب��ازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان
 2020مقابل شباب االهلی دوبی با  11بازیکن حضور پیدا
کرد .حدنصاب دیدارها داشتن  13بازیکن بود که به همین
خاطر ناظر بازی اجازه برگزاری دیدار را نداد .کنفدراسیون آسیا
این اقدام الهالل را به منزله کنارهگیری از مسابقات حساب
کرد .به همین خاطر برخی رس��انهها خبر میدهند AFC
به خاطر کنارهگیری این تیم میخواهد  2سال الهالل را از
حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم کند.

استفادهدورتموندازمهاجم 15ساله
درلیگقهرمانان

تیم فوتبال بروسیادورتموند در رقابتهای فصل جدید
لیگ قهرمانان اروپا از بازیکن  15سالهاش استفاده میکند.
دورتموندیها از تمام نیروهای موثر و مفید خود برای
حضوری مطلوب در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا استفاده
میبرند .به همین منظور «یوسف موکوکو» مهاجم  15ساله
و تکنیکی که پیشبینی میشود آیندهای درخشان خواهد
داشت ،یکی از بازیکنان تیم زردپوش در مسابقات خواهد
بود .در این باره «میش��اییل زورک» مدیر ورزشی بروسیا
دورتموند تایید کرد نام این فوروارد کم سن و سال توسط
باش��گاهش برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا فرس��تاده
شده است .او گفت :این موضوع که میتوانیم از موکوکو در
لیگ قهرمانان استفاده کنیم ،حقیقت دارد ،چون نامش را
به یوفا اعالم کردهایم.
موکوکو در  86بازی برای تیمهای رده سنی پایه دورتموند
موفق به زدن  128گل شده است.

آخرینوضعیتآبیپوشانپایتخت

رستگاری
در دقیقه ۹۰
کس��ی نمیتواند منکر این موضوع شود که استقالل این
فصل بهمراتب شرایط حادتری نسبت به فصول اخیر داشته
است؛ شرایطی که  ۳هفته مانده به شروع لیگ ،سرمربی خود
را ش��ناخت ،پنجره نقل و انتقاالتیاش بسته شد ،همچنان
مدیرعامل ندارد و تمرینات خیلی دیر شروع شد .البته حضور
 ۲بازیکن خارجی این تیم هم هنوز مشخص نیست و باید دید
آبیها این فصل را با بازیکنان خارجی ادامه میدهند یا خیر.
اوضاع استقالل به قدری حاد است که در صورت پرداخت
نشدن مطالبات وینفرد شفر ،مربی آلمانی  ۲فصل پیش این
تیم ،بازیکنان جدید حق ثبت قرارداد در س��ازمان لیگ را
ندارند و آبیها باید با همان بازیکنان فصل گذشته به میدان
برون��د .در واقع چنانچه این بدهی پرداخت نش��ود ،پنجره
حداقل تا نیمفصل بسته میماند.

روز دوش��نبه به حس��اب او در بانک اسالمی امارات نشست
و آبیها از خطر فسخ یکطرفه مهاجم خود در امان ماندند.
حاال باید دید این بازیکن با پرداخت حقوقش به اس��تقالل
بازمیگردد یا خیر .البته طبق گفته احمد مددی ،سرپرست
باشگاه استقالل به معاون امور بینالملل باشگاه سپرده شده
تا بلیت بازگشت دیاباته را تهیه کند و او هر چه سریعتر به
ایران بازگردد .این در حالی اس��ت که هنوز پولی به حساب
هروویه میلیچ ،مدافع کروات استقالل ریخته نشده و ممکن
اس��ت این بازیکن که هفته پیش به دلیل پرداخت نش��دن
چندماهه حقوق خود قراردادش را فسخ کرد ،هیچگاه به ایران
و اس��تقالل بازنگردد .آن هم زمانی که مدیران استقالل در
حال مذاکره با یک مدافع چپ دیگر برای حضور در ترکیب
فصل آتی استقالل هستند .هر چند خبرنگار «وطن امروز»
در گفتوگو با مدیر برنامه میلیچ از تمایل این بازیکن برای
بازگشت شنیده ،با این حال باید دید مدیران استقالل آیا به
فکر بازگشت میلیچ به این تیم هستند یا خیر.

اما سرانجام روزهای خوش استقالل از راه رسید به طوری
که حقوق عقبافتاده ش��یخ دیاباته ،آقای گل لیگ نوزدهم
توس��ط اس��ماعیل خلیلزاده ،رئیس هیأتمدیره استقالل

از باش��گاه اس��تقالل همچنین خبر رسیده بزودیطلب
وینفرد ش��فر هم پرداخت میش��ود و ممکن است تا پایان
این هفته با پرداخت بدهی این مربی پنجره نقل و انتقاالت

زهره فالح زاده
خبرنگار ورزشی

■■دیاباته در آستانه بازگشت؟

■■طلب شفر بزودی پرداخت میشود

استقالل باز شود .البته درباره اینکه چرا پرداختطلب شفر
ت��ا االن طول کش��یده و چرا مدیر باش��گاه همان زمان که
متوجه بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی استقالل شد ،هیچ
اقدامی برای حل این مش��کل نکرد ،باید گفت همان روزها
هم استقالل میتوانست از اسپانسر پول بگیرد اما مدیر عامل
وقت باشگاه تالشی برای گرفتن این پول نکرد و بیتوجهی
او به این مس��أله مهم باعث ش��د تا پنجره همچنان بس��ته
بماند .به هر حال با پرداختطلب شفر تا پایان هفته ،آبیها
یک سد بزرگ را از پیشرو برمیدارند و مدیران و هواداران
این تیم پس از یک ماه نفس��گیر و استرسزا ،نفس راحتی
میکشند.
■■تکلیف رشید مظاهری چه میشود؟

پرونده رشید مظاهری ،دروازهبان جدید استقالل از کمیته
تعیین وضعیت به کمیته انضباطی ارجاع شده است .مظاهری
و وکیل او قاطعانه خود را پیروز این پرونده میدانند اما وکیل
باشگاه تراکتور مرغش یک پا دارد و میگوید این دروازهبان
غیرقانونی قراردادش را با تیم ما فس��خ کرده است .نورشرق
در گفتوگوی کوتاه با خبرنگار «وطن امروز» درباره طوالنی
شدن بررسی این پرونده گفت :کار این پرونده پیچیده شده
و کمیته انضباطی هنوز رأیی صادر نکرده است.

وکیل مظاهری میگوید در قرارداد رش��ید برای  ۲فصل
بعد مبلغی درج نکردیم و نوش��تیم برای فصول بعد باید به
توافق مالی برس��یم .اگر این صحبت وکیل مظاهری صحت
داشته باشد ،پس چرا مسؤوالن رسیدگی به این پرونده بیش
از یک ماه درگیر آن هستند؟
البته شنیده شده برخی عوامل بیرونی در طوالنی شدن
رسیدگی به این پرونده نقش دارند و باید دید این پرونده که با
نگاه کردن به قرارداد بازیکن و باشگاه میتوان بهسرعت درباره
آن به نتیجه رسید ،سرانجام به نفع کدام طرف خاتمه مییابد.
به هر حال استقالل سال گذشته از نبود یک رقیب کنار
سیدحس��ین حسینی به مشکل بزرگی خورد و حاال نیاز به
دروازهبانی مثل رشید مظاهری دارد .در هر صورت یا مظاهری
با استقالل ثبت میکند یا حداقل  ۴ماه بدون تیم سر میکند
تا جریمهاش به پایان برسد.
در مجموع باشگاه استقالل با بازگشت دیاباته و باز شدن
پنجره نقل و انتقاالت ،ش��رایطش بهمراتب بهتر از حاالیی
میش��ود که ت��رس و نگرانی بر اردوی تیم��ش خیمهزده
است .اس��تقالل میتواند با تیمی که بسته یکی از مدعیان
اصلی قهرمانی باش��د ،البته اگر کادر فنی به نحو احس��ن از
این توانایی بهره ببرد.

از پسفرداآغاز میشود

اولین مرحله اردوی تی م ملی کشتی آزاد برای مسابقات جهانی 2020
اولین مرحله اردوی تی م ملی کش��تی آزاد
کشتی
بزرگس��االن برای حض��ور در رقابتهای
جهانی صربس��تان روزهای  25مهر تا  8آبانماه در محل خانه
کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار میشود.
به گزارش «وطن امروز» به نقل از روابط عمومی فدراسیون
کشتی ،اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
 57کیلوگرم :رضا اطری (مازندران) ،علیرضا سرلک (لرستان)
و رحمان عموزاد (مازندران)
 61کیلوگرم :بهنام احس��انپور (مازندران) و مجید داستان
(تهران)
 65کیلوگ�رم :امیرمحمد یزدانی (مازندران) ،امیرحس��ین
مقصودی (ته��ران) ،میثم نصیری (زنجان) و پیمان بیابانی
(تهران)

 70کیلوگرم :یونس امامی (تهران) ،امیرحس��ین حس��ینی
(تهران) و عرفان الهی (مازندران)
 74کیلوگرم :مصطفی حسینخانی (تهران) و محمدصادق
فیروزپور (مازندران)
 79کیلوگرم :بهمن تیموری (کرمانشاه) ،پیمان یاراحمدی
(لرستان) و علی سوادکوهی (مازندران)
 86کیلوگرم :حس��ن یزدانی (مازندران) ،کامران قاس��مپور
(مازندران) و احمد بذری (مازندران)
 92کیلوگرم :علیرضا کریمی (البرز) و محمدجواد ابراهیمی
(مازندران)
 97کیلوگ�رم :محمدحسین محمدیان (مازندران) ،مجتبی
گلیج (مازندران) و علی شعبانی (مازندران)
 125کیلوگرم :پرویز هادی (آذربایجان شرقی) ،امیرحسین زارع

(مازندران) ،یداهلل محبی (کرمانشاه) و عباس فروتن (مازندران)
سرمربی :غالمرضا محمدی
مربیان :ابراهیم مهربان ،عباس حاجکناری ،مسعو د مصطفی
جوکار و مهدی تقوی
بدنساز :دکتر مرتضی بهرامینژاد
ماساژور :سجاد امیری
متخصص تغذیه :دکتر رامین امیرساسان
مدیر فنی تیمهای ملی کشتی آزاد :محسن کاوه
بنا به این گزارش ،با توجه به سوابق قهرمانی رضا یزدانی ،وی
به محل فدراسیون کشتی دعوت میشود تا پس از جلسه با کادر
فنی درباره حضورش تصمیمگیری شود.
رقابتهای کشتی قهرمانی بزرگساالن جهان روزهای 22تا30
آذرماه در شهر بلگراد کشور صربستان برگزار میشود.

لندن لعنتی
تیتر دو
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اما قضیه ،دیگر از این شوخیهای تلخ
فراتر رفته است .در هفتههای اول پاندمی ،حتی برای آنهایی که
کارتشان پر از پول بود ،قفسههای اقالم خوراکی روزمره و عادی
مث��ل آرد ،غ�لات ،نخود و لوبیا در فروش��گاهها خالی بود و برای
گیرآوردنشان باید در صفهای طوالنی میایستادیم.
صبحها شاهد صفهای طوالنی شهروندان عادی و بچههایشان
بودیم که جلوی محلهای مش��هور به باشگاههای صبحانه صف
میکش��یدند تا شکمشان را سیر کنند .یک خانم فروشنده ساده
مطلقه را میشناختم که قبل از قرنطینه کرونا میگفت ،او و دختر
کوچکش هر روز چشم به راه غذایی هستند که پسر بزرگترش
به عنوان ناهار مدرسه دریافت میکند .نمیدانم بعد از قرنطینه که
مدرسهها تعطیل شدهاند ،این خانواده از کجا غذا گیر میآورند .تقریبا
طرفهای عید نوروز ما بود که سازمان مردمی بنیاد غذا در لندن
آماری وحشتناک از خانوادههای انگلیسی منتشر کرد که بر اساس
آن یکپنجم خانوادههایی که بچه داشتند از تهیه غذای کافی برای
دلبندانشان عاجز بودهاند 30 .درصد والدین بویژه مادران تنها -که
در شهری طالقزده مثل لندن بسیارند -و  46درصد والدینی که
کودک معلول دارند نیز دچار س��وءتغذیه بودهاند .تازه این آمارها
مربوط به زمانی است که هنوز پسانداز لندننشینها تمام نشده
یا از کار بیکار نشده بودند.
بله! فقر در لندن به نکبتی کامال محس��وس تبدیل ش��ده و
ش��ما در طول روز حتی در محلههای نس��بتا خوب ش��هر هم با
ش��هروندانی که روزگاری سروسامان داشتند و حاال فقیر شدهاند
روبهرو میش��وید و مجبور میشوید خجالتزده سرتان را پایین

بیندازید و رد شوید .البته بعید میدانم آن هموطنان بیوطنی که
در بیبیسی و ایراناینترنشنال و من و تو مشغول شده و سر در
آخور شیخهای عربی و کانونهای بهایی و سلطنتطلب دارند ،با
دیدن چنین صحنههای رقتباری مثل انگلیسیهای طبقه متوسط
شرمزده شوند.
با همه اینها ،بیبیسی مرکز هنرنمایی همان هنروران تجارت
کثافت ،طبیعتا کارش این نیست که به سیاهروزی لندن اعتراف
کند بویژه که خودش بخشی از هویت شهری اهریمنی است :اینجا
لندن ...صدای ما را از رادیو دولتی انگلیس میشنوید!
بله! اینجا لندن است ،پایتخت شیطانپرستی .کلیسای سنت
پل ،قبله ماسونها تنها  5دقیقه رانندگی با ساختمانهای بوش
هاس ،مقر قدیمی بیبیسی فاصله دارد.
حلقه کودک و زنآزاری فیلیپ ،شوهر منحرف ملکه با مدیریت
جیم��ی س��اویل و همراهی تعدادی از سرش��ناسترین مجریان
بیبیس��ی ،چند ده س��ال در راهروها و استودیوهای این شبکه
فعال بود و چه کس��ی باور میکند که تا خوکهای باکینگهام به
سلطنتشان ادامه میدهند ،حلقهها و باندهای مشابه در بیبیسی
و دیگر شعبههای متعدد فراماسونری به کارشان ادامه نمیدهند.
خالهبوقی سیاهکار ،تاریخچهای به سیاهی لندن در پیشقدم
شدن برای به خطر انداختن مردم دیگر نقاط جهان با کودتا و جنگ
دارد .مشروع جلوه دادن قتلعام هندیها توسط سربازان ملکه در
جریان قیام استقالل گاندی ،اعالم رمز کودتای  28مرداد در ایران،
رپرتاژ آگهیهای حماسی برای صدام ،دیکتاتور جانی عراق طی ۸
سال تجاوز به ایران و بعد حماسیسازی قتلعام عراقیها در حمله
ارتشهای آمریکا و انگلیس برای اش��غال این سرزمین ،سانسور

جنایات اسرائیلیها در غزه و قانا بر اساس قراردادهای  2001و 2006
مدیریت بنگاه سلطنتی با رژیم صهیونیستی ،حمایت بیچون و چرا
از تروریستهای داعش و النصره در شام و عراق و سرپوش گذاشتن
بر عوامل غربی -عربی حمالت شیمیایی غوطه در سوریه ،سانسور
رسوایی شبکه فساد و فحشای اپستین که عالوه بر ترامپ پای پرنس
اندرو ،پسر ملکه در آن گیر است و صدها و هزاران دروغ و خیانت
دیگر علیه بشریت که انصافا بیبیسی را به فاضالب سرمایهداری
تبدیل میکند و آن را برازنده عنوان «تجارت کثافت» میسازد.
ام��ا از آنجا که لجنپراکنی بخش��ی از ذات این بنگاه اس��ت،
بردههای بخش فارسی بیبیس��ی ،در سیاهترین روزهای رکود و
بیکاری و کرونای لندن ،دستور میگیرند که حواسها را به سمتی
دیگر منحرف کنند و ساز خود را رذیالنه برای زدن پایتخت ایران
با هر وسیله ممکن کوک میکنند :پخش گزارش «تهران مخوف»،
غرضورزی بینهایت نسبت به مردم پایتخت ایران .سر هم کردن
عنوان یک رمان عهد قجری درباره تهران 100سال پیش بر تصویری
از تهران  40سال پیش به جا مانده از دوران پهلوی اما درباره تهران
امروز که با همه مشکالت شهرسازی و شهرنشینیاش ،به قول جک
استراو وزیر اسبق خارجه انگلیس در آخرین سفرش به ایران ،شهری
است که بیشتر با مادرید اسپانیا قابل قیاس است تا پایتختهای عربی.
خب! در اینکه تهران شهری است با هزارویک مشکل تردیدی
وجود ندارد اما دستکم در همان نگاه اول ،متروی نوپای تهران در
قیاس با قدیمیترین متروی جهان که حاال تبدیل به مرگبارترین
معبر ش��هری جهان شده ،سربلند بیرون میآید .متروی لندن با
آن بوی زننده ادرار و نای همیش��گیاش ،ب ه مثابه اگو یا فاضالب
همه کثافتهای این شهر است و جز دستگاه تنفسی  5میلیون

لندننشین و مس��افری که گذارشان به داالنهای آن میافتد به
شکل فیزیکی هم آنها را تهدید میکند .بر اساس گزارش پارسال
لونقل بریتانیا) ،در  ۳سال منتهی به ،2018
بیتیپی (پلیس حم 
میزان ارتکاب جرم در داالنهای متروی لندن و حومه  43درصد
افزایش پیدا کرده بود .بیشتر از همه جرائم مرتبط با سالح ،دزدی
و اقدام به ضرب و قتل .آمار جدیدتری از بزه در متروی لندن منتشر
نشده اما با توجه به افزایش فقر و بیکاری در لندن در سال اخیر که
رشد بزهکاری را در پی دارد ،میتوان تصور کرد در آن سردابهای
مخوف که حاال به خاطر کرونا خلوتتر و خطرناکتر هم شدهاند،
جرائم به چه حدی رسیدهاند.
لونقل زیرزمینی
با این وصف نس��بت سالمتی س��امانه حم 
پایتخت ایران با پایتخت کثیف بریتانیا میتواند مش��ابه نس��بت
امنیت خیابانهای تهران باشد با معابر بغداد که هر لحظه ممکن
است انفجار یا حمله مسلحانهای در هر نقطه از آنها حتی در منطقه
سبز ویژه ارگ حکومتی و سفارتخانهها رخ دهد .فرو ریختن 3-4
سال پیش برج گرنفل با بیش از  60کشته و  200مجروح را که
یادتان هس��ت؟ میگویند حتی ملکه آن آتش مهیب را از پنجره
قصر ویندس��ور تماشا کرد؛  600س��اکن برج هنوز بیخانمان
هستند و شکایتشان به جایی نرسیده است .این لندن نفرینشده،
من را به یاد آن ترانه بریتیش راک معروف دهه هشتادی گروه کلش
میاندازد؛ ترانه «لندن صدا میزند» یا «اینجا لندن است» .ترانهای
براساس پیشبینی قرون وسطایی نابودی لندن :لندن (در رودخانه
تیمز) غرق میشود ...عصر یخبندان فرا میرسد ...لندن زامبیهای
مرگ را صدا میزند...
* محقق و نویسنده ساکن لندن

آمریکا همچنان در انتظار «سورپرایز اکتبر» ترامپ
نگاه

ادامه از صفحه اول

رس��انهها نی��ز زی��اد به ای��ن موضوع
نپرداختهاند و به نظر میرس��د همانطور که رسانههای حامی
ترامپ ،از کنار خبر نیویورکتایمز مبنی بر فرار مالیاتی ترامپ
گذشتند ،رسانههای دموکرات نیز از کنار این خبر مهم گذشتند.
البته ترامپ سعی دارد بهصورت مرحلهبهمرحله این ایمیلها
را منتش��ر کند و مایک پمپئو مسؤول مستقیم این کار شده
اس��ت .این مساله اما چندان هم در دل دموکراتها ترسولرز
ایجاد نکرده است .تحلیلگران وابسته به حزب دموکرات بیان
کردهاند این اقدام ترامپ در آستانه انتخابات ارزشی ندارد .آنها

اعالم کردهاند ظاهرا ترامپ نمیداند با چه کسی رقابت میکند
و در چه س��الی قرار دارد .ترامپ دیگر در س��ال  2016نیست
و رقیب او نیز کلینتون نیس��ت بلکه بایدن اس��ت .با اینحال
به نظر میرسد ترامپ با این کار کل حزب دموکرات را نشانه
رفته است و درعینحال تالشش برای اقناع ویلیا م بار ،دادستان
کل ایاالتمتح��ده ب��رای انجام بازرس��ی در زمینه تحقیقات
دموکراته��ا درباره رابطه کمپین انتخاباتیاش با روسها نیز
با جواب مثبت بار همراه نشده است .البته هنوز هم برای وی
جای امید هست که با این لجبازیها و حمله کردن مستقیم به
کل حزب دموکرات ،او بتواند تا حدودی به نتیجه مدنظر خود

برسد .اسنادی که بتازگی فاش شده و میتواند تئوری ترامپ
برای تالش دموکراتها جهت اتهامزنی به او را ثابت کند ،بیانگر
آن اس��ت که نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
و همسرش بین  500هزار تا یک میلیون دالر در شرکتی که
پیشگام طرح اتهامات علیه روسیه در انتخابات سال  2016بوده،
سرمایهگذاری کردهاند .بر اساس گزارش اسپوتنیک ،برخی اسناد
مالی افش��ا شده بیانگر آن است که این شرکت بین سالهای
 2016ت��ا  ،2017یکصد هزار دالر به انجمن حزب دموکرات
کمک کرده است .درو هامیل ،سخنگوی پلوسی در واکنش به
این افشاگری گفت :نانسی پلوسی در سرمایهگذاری همسرش

پل پلوسی مداخله نداشته و تا زمانی که اسناد آن ارائه نشده بود
نیز از این سرمایهگذاری اطالع نداشته است .ارزش این شرکت
از سال  2017تاکنون از یک میلیارد دالر به  11میلیارد و 400
میلی��ون دالر ارتقا پیدا کرده اس��ت .درصورتیکه این خبرها
بتواند به تیتر یک رسانههای آمریکا تبدیل شود ،میتواند باعث
آبروریزی گستردهای در حزب دموکرات شده و بیانگر اوج فساد
سیاس��ی و اقتصادی موجود در احزاب سیاس��ی آمریکا باشد.
ترامپ با این اقدامات و افشای اسناد بخوبی توانست ماجرای
فرار مالیاتیاش را بپوشاند و باید دید آیا برای روزهای باقیمانده
از ماه اکتبر نیز برنامهای برای حمله مستقیم به بایدن دارد؟

