پیدا شدن جسد پدر آلیسون بکر

شنبه  9اسفند 1399
وطنامروز شماره 3157

جسد پدر سنگربان لیورپول در حالی که در یک دریاچه غرق شده بود ،پیدا شد .به گزارش ایسنا به نقل از اسپورت ،پلیس برزیل اعالم
کرد جسد بیجان پدر آلیسون بکر را پیدا کرده است .پدر آلیسون بکر در حال سپری کردن تعطیالت خود در جنوب برزیل بود که جسد
غرق ش��ده او در یک دریاچه در کنار منزلش پیدا ش��د .هنوز جزئیات بیش��تری درباره عمدی بودن یا نبودن این حادثه اعالم نشده است.

ورزشی

اخبار

همه آنچه باید درباره افراد رأیدهنده در انتخابات فدراسیون فوتبال بدانید

انتقاد کارشناس فوتبال پرتغال
از بنفیکا؛ چرا طارمی را نخریدید؟

کارشناس و گزارشگر فوتبال پرتغال در مصاحبهای به
انتقاد شدید از بنفیکا پرداخت و اظهار داشت :چرا طارمی
را در تابستان به جای پورتو نخریدید؟
اوضاع در لیس��بون چندان مناس��ب نیست و بنفیکا
یکشنبهشب سومین تساوی متوالی خود را نیز به ثبت
رساند تا از پورتو و رسیدن به رتبههای باالی جدول فاصله
گیرد .خورخه خسوس در آستانه اخراج از مربیگری بنفیکا
قرار گرفته و انتقادها از این تیم به باالترین حد رسیده است.
به نقل از س��ایت بانکادا ،پس از درخشش طارمی در
پورتو این صحبت پیش آمده که چرا بنفیکا زودتر از رقیب
اصلی خود برای خرید ستاره ایرانی اقدام نکرده است .در
این باره ،پدرو هنریکوئس اظهار داش��ت :طارمی که در
ریوآوه گلزنی میکرد میتوانست به بنفیکا بیاید ولی این
تیم او را نخواست .باید بفهمیم که چرا .او این کیفیت باال
را با چنین قیمتی به نمایش میگذارد و برایم سوال است
که چرا بنفیکا او را نخواست.
این بازیکن سابق بنفیکا و پورتو و کارشناس و گزارشگر
کنونی پرتغال همچنین گفت :طارمی کام ً
ال در دس��ت
بنفیکا بود و به دلیل قیمت پایین او ،این تیم میتوانست
بهراحت��ی این بازیکن ایرانی را خریداری کند .همچنین
میتوانست پدرو گونسالوس یا نونو سانتوس را نیز جذب
کند ولی به «اورتون» و «پدرینیو» دل بس��ت و آنها نیز
اشتباهات زیادی در این فصل داشتند.
سویا حق ندارد با آزمون مذاکره کند

اسپانیا برای «سردار» بهتر است

یک مدیر برنامه روس گفت :باشگاه سویای اسپانیا حق
ندارد با سردار آزمون مذاکره کند اگر نه باشگاه زنیت به یوفا
شکایت خواهد کرد.
رسانههای اسپانیا در روزهای گذشته از آغاز مذاکره باشگاه
سویای اسپانیا با سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم فوتبال زنیت
سنت پترزبورگ خبر دادهاند.
«دیمیتری س��لیوک» مدیر برنامه روس که در اسپانیا
زندگی میکند ،در این باره مدعی شد بدون شک آزمون از
اروپا و اسپانیا پیشنهاد دارد ولی باشگاه سویا حق ندارد بدون
اجازه زنیت با این مهاجم ایرانی مذاکره کند.
دیمیتری گفت :آزمون یک مهاجم خوب است .شک ندارم
که تیمهایی از اروپا از جمله از اسپانیا به او عالقه دارند .درباره
سویا ،به طور خاص من مطمئن نیستم که اطالعات واقعی
باشد .یک باشگاه اروپایی در مدت زمان  ۶ماه مانده به نقل و
انتقاالت تابستانی اعالم نمیکند که قصد دارد فالن بازیکن را
جذب کند .اگرچه برای آزمون ،بازی در لیگ اسپانیا راحتتر
از ایتالیا و انگلیس است.
وی درباره مذاکره باشگاه سویا با سردار آزمون ،تاکید کرد:
سویا نمیتواند بدون اجازه زنیت با آزمون مذاکره کند .در این
صورت زنیت به یوفا شکایت میکند و سویا جریمه خواهد شد.
اما سویا یک باشگاه حرفهای است و قوانین را زیر پا نمیگذارد.
این مدیر برنامه در واکنش به اینکه گفته میشود سویا
آماده پرداخت  ۲۰میلیون یورو برای آزمون است ،گفت :این
مبلغ میتوانست باالتر هم باشد اما نه در شرایط همهگیری
ویروس کرونا؛ زمانی که مسابقات فوتبال در اروپا و اسپانیا
بدون تماشاگر برگزار میشود.
انتقاد تند رسانههای ایتالیایی

دزدی و رسوایی ،هدیه به رئالمادرید!

رسانههای ایتالیایی بشدت از قضاوت داور دیدار آتاالنتا
و رئالمادری��د انتقاد و آن را دزدی ،رس��وایی و هدیه به
سفیدپوشان عنوان کردند.
به گزارش بیساکر ،پیروزی یک بر صفر رئالمادرید
برابر آتاالنتا در دیدار رفت یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان
اروپا تحت تاثیر قضاوت داور قرار گرفت .توبیاس اشتیلر
تصمیم گرفت در دقیقه ۱۷رمو فرولر را به خاطر خطا روی
فرالن مندی اخراج کند .این اتفاق موجب شد آتاالنتا نتواند
بازی مورد نظرش را به نمایش بگذارد و تنها دفاع کند.
رسانههای ایتالیایی بشدت از قضاوت داور آلمانی انتقاد
کردند .توتو اس��پورت داوری را فاجعه ،دزدی و رسوایی
عن��وان و عملکرد تیم گاس��پرینی را قهرمانانه توصیف
کرد .این نش��ریه نوشت که فرولر تنها باید با کارت زرد
جریمه میشد.
گاتزتا دلو اسپورت نوشت :کارت قرمزی وجود نداشت
و داور آن را به مادرید هدیه کرد .اشتیلر با تبدیل کارت
زرد به قرمز در دقیقه  ۱۷شرایط بازی را عوض کرد .او در
رابطه با کاسمیرو که قصد فریب داور را داشت برای نشان
دادن کارت زرد دوم  2بار فکر کرد.
کوریره دلو اسپورت ،یوفا را مخاطب قرار داد و نوشت:
«ما به تنهایی میتوانیم آنها را حذف کنیم ».ایتالیاییها
معتقدند یوفا برای تیمهای کشورش��ان احترامی قائل
نیست.

رئیس را چه کسانی انتخاب میکنند

بر اس��اس اصالحات اساسنامه فدراسیون فوتبال قرار است
انتخابات این فدراس��یون با حضور  85عضو و با حق  87رأی
برگزار شود تا تکلیف ریاست و اعضای هیاترئیسه برای  ۴سال
آینده مشخص شود.
کمتر از  ۲۴ساعت دیگر تا شروع انتخابات فدراسیون فوتبال
ی مانده و  ۴کاندیدای ریاست در حال تالش و رایزنی
زمان باق 
هستند تا بتوانند در ساعات باقیمانده آرای بیشتری را به سبد
خود بریزند و برای  ۴سال آینده ،سکان مدیریت فوتبال ایران
را در دست گیرند؛ طبق آخرین اصالحات اساسنامه فدراسیون
فوتبال که به تایید فیفا رسیده ،برای اولینبار  10نماینده فوتبال،
فوتسال و فوتبال ساحلی زنان در انتخابات حق رأی دارند و مجمع
با حضور  89عضو باید برگزار شود.
اما با توجه به عدم تشکیل تیمملی فوتبال ساحلی زنان۲ ،
حق رأی زنان سلب شده و تعداد اعضای مجمع نیز به  87نفر
میرس��د؛ ضمن آنکه در انتخابات پیشروی  ۲باشگاه سایپا و
پارسجنوبی جم که در  ۲رشته یا بیش از آن فعالیت دارند ،در
 ۲حوزه مختلف یک نماینده را معرفی کردهاند تا تعداد اعضای
مجم��ع به  85نفر تقلی��ل پیدا کند .اکثریت مجمع پیشرو با
حضور رؤسای هیاتهای فوتبال استانها شکل میگیرد و سپس
تیمهای لیگ برتری و لیگ یکی سهم پررنگی در انتخاب رئیس
آینده فدراسیون فوتبال ایران دارند.
در نهایت طبق اساسنامه ،روند انتخابات برای تعیین رئیس
فدراسیون فوتبال  ۲مرحلهای خواهد بود به طوری که در مرحله
نخست کسانی که کمترین رای را کسب کردهاند ،حذف میشوند
تا فقط  ۲نامزد باقی بمانند و در مرحله دوم هر کس که بیش
از  50درصد آرا را اخذ کند ،برنده انتخابات خواهد بود و رئیس
فدراسیون فوتبال است.

در حال حاضر مصطفی آجرلو ،کیومرث هاشمی ،شهابالدین
عزیزی خادم و علی کریمی نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال
هس��تند که برای رسیدن به طبقه پنجم و اتاق ریاست رقابت
خواهند کرد؛ برای انتخاب سایر اعضای هیاترئیسه نیز نامزدهایی
که بیشترین آرا را به دست بیاورند ،راهی هیاترئیسه خواهند
ش��د .برای تعیین نایبرئیس نیز نامزدها باید  50درصد آرای
مجمع را اخذ کنند.
بیان این نکته الزامی است که اعضای مجمع این فدراسیون
و در بخش تیمها بر اساس فصل منتهی به مجمع است (فصلی
که به پایان رسیده است).

رؤسای هیأتهای فوتبال استانها 32 :نفر

جواد ششگالنی -آذربایجان شرقی ،اصغر ملکانی -آذربایجان
غربی ،صمد نوتاش -اردبی��ل ،علی طاهری -اصفهان ،منصور
بیکوردی -البرز ،آبختی سنجابی -ایالم ،امیرحسین محتشم-
بوش��هر ،حبیباهلل ش��یرازی -ته��ران ،طهم��ورث حیدری-
لوبختی��اری ،حس��ن قهوهچی -خراس��ان جنوبی،
چهارمحا 
احسان اصولی -خراس��ان رضوی ،حسن جعفرزاده -خراسان
شمالی ،عبدالکاظم طالقانی -خوزستان ،فریدون اصفهانیان-
زنج��ان ،حس��ین زرگر -س��منان ،س��عید سیدالحس��ینی-
نوبلوچس��تان ،غالمعلی هنرپیش��ه -فارس ،حس��ین
سیستا 
باجیوند -قزوین ،قدرتاهلل باقری -قم ،رضا رحمانی -کردستان،
محسن س�لاجقه -کرمان ،علیرضا محبی -کرمانشاه ،خداداد
افش��اریان -کهگیلویهوبویراحمد ،قاسم کوهستانی -گلستان،
فرامرز الماسخاله -گیالن ،ولیاهلل خسروی -لرستان ،غالمرضا
بهروان -مازندران ،محمدرضا غفاری -مرکزی ،قاسم رنجبریان-
هرمزگان ،عباس صوفی -همدان ،امیرفرشاد تفکری -یزد ،منصور
پازوکی -کیش

خطر جدی حذف از المپیک  ۲۰۲۴بیخ گوش وزنهبرداری

هشدار باخ

داریوش مجلل :رئیس کمیته بینالمللی المپیک بار دیگر
نس��بت به وضعیت وزنهبرداری هش��دار داد و گفت خطر
حذف از المپیک بیشتر از قبل این رشته را تهدید میکند.
توماس باخ ،رئیس کمیته بینالمللی المپیک بار دیگر نسبت
به وضعیت وزنهبرداری هشدار جدی داد
و عنوان کرد وزنهبرداری با محرومیت از
المپیک ۲۰۲۴پاریس روبهرو است ،مگر
اینکه نگرانیهایی که مربوط به مدیریت
آن وجود دارد را برطرف کند.
وزنهبرداری که بیش از  ۱۰۰سال
در المپیک حضور داشته ،اکنون در
حال از دست دادن جایگاه خود است .باخ از ماه اکتبر ۲۰۲۰
بارها نسبت به وضعیت وزنهبرداری و تصمیماتی که گرفته
شده ،هشدار داده است.
باخ رسما اعالم کرد اگر نگرانیهایی که وجود دارد برطرف
نش��ود ،هیات اجرایی  IOCحضور وزنهبرداری در المپیک
 ۲۰۲۴پاریس را مجددا مورد بررسی قرار خواهد داد.
هی��ات اجرایی نگران وضعیت وزنهبرداری اس��ت چون

تغییرات چش��مگیری در زمینه اصالح مدیریت و فرهنگ
حاکم بر آن دیده نشده است.
به گزارش ایس��نا ،وزنهبرداری در سالهای اخیر درگیر
مشکالت و حاشیههای فراوانی شده است .این رشته ابتدا با
رسوایی دوپینگ در المپیک لندن
و پکن روبهرو ش��د .سپس تاماش
آیان ،رئیس پیش��ین فدراسیون
جهان��ی ب��ه دلیل فس��اد مالی و
دوپینگ سیستماتیک مجبور به
استعفا شد .پس از آن تصمیمات
هیات اجرایی نس��بت ب��ه تغییر
قوانین ض��د دوپینگ ،تعیین سرپرس��ت موقت و قوانین
حضور کاندیداها در انتخابات مورد انتقاد  IOCو کشورها
قرار گرفت و اکنون هم بسیاری از کشورها نسبت به نحوه
برگزاری انتخابات اعتراض دارند.
تم��ام ای��ن اتفاقه��ا تاکن��ون منجر به کاه��ش اوزان
وزنهبرداری در المپیک  ۲۰۲۴ش��ده اما همچنان جایگاه
این رشته در المپیک در خطر است.

مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر آقایان 16 :نفر

جعفر سمیعی -پرسپولیس ،احمد مددی -استقالل ،سعید
آذری -فوالد خوزس��تان ،سجاد س��یاح -تراکتور ،محمدرضا
ساکت -سپاهان ،جواد وطنخواه -شهرخودرو ،علی عیسیزاده-
صنعتنفت آبادان ،مهران نصیریاندوست -نفت مسجدسلیمان،
علی امیری -نس��اجی ،محمد جواهری -گلگهر ،سیدمحمد
علوی -ماشینسازی ،مجتبی فریدونی -ذوبآهن ،اکبر محمدی-
پیکان ،مهرداد سراجی -سایپا ،سعید مسیگر -شاهین بوشهر

مدیران عامل باشگاههای لیگ دسته یک آقایان 8 :نفر

مجید زینالدینی -مس رفسنجان ،سعید عباسی -آلومینیوم
اراک ،علی رمضانی -مس کرمان ،حسین پرویزی -خوشهطالیی
س��اوه ،سیدشهره موسوی -بادران تهران ،رضا عنایتی -هوادار
تهران ،یحیی بهاری -نود ارومیه ،رضا رضایی -گل ریحان البرز

مدیران عامل تیمهای لیگ دسته  ۲آقایان 4 :نفر

سیدسلطان حس��ینی -اس��تقالل مالثانی ،آرش بابلیان-
شهرداری آستارا ،امیر عظیمی -پاس ،هادی صادقی -چوکا

مدیران عامل تیمهای لیگ برتر فوتسال آقایان 3 :نفر

محمدرضا کافی -مس سونگون ،علیرضا جنتی -گیتیپسند
اصفهان ،غالمرضا مرتضایی -فرشآرای مشهد

مدیران عامل لیگ برتر فوتبال ساحلی آقایان 2 :نفر

بهرام رضاییان -پارسجنوبی ،محمد عشقانملک -گلساپوش
یزد
مدیران عامل لیگ برتر فوتبال زنان 2 :نفر

مرضیه جعفری -ش��هرداری بم ،ش��رمین رحمتی -وچان
کردستان
مدیران عامل لیگ برتر فوتسال زنان 2 :نفر

مجید زینالدینی -مس رفسنجان ،مهرداد سراجی -سایپا

مدیر عامل لیگ برتر فوتبال ساحلی زنان :یک نفر

ملیحه عبرتی -ایمن سنگر گیالن

هیأتهای فوتبال تابع فدراسیون 4 :نفر

شهامت عباسی -انجمن فوتبال دانشآموزی ،محمدحسین
علیزاده -انجمن فوتبال دانشگاهی ،سردار محمدی -هیات فوتبال
نیروهای مسلح ،منصور احمدی -هیات فوتبال ورزشهای کارگری
مربیان تیمهای ملی 5 :نفر

وحید هاشمیان -مربی تیمملی فوتبال آقایان (به علت ایرانی
نبودن اسکوچیچ ،دستیار ایرانی تی م ملی جایگزین او شد) ،محمد
ناظمالشریعه -تی م ملی فوتسال آقایان ،عباس هاشمپور -تیمملی
فوتبال ساحلی آقایان ،مریم آزمون -تیمملی فوتبال زنان ،شهناز
یاری -تیمملی فوتسال زنان
کاپیتانهای تیمهای ملی 5 :نفر

احسان حاجصفی -تی م ملی فوتبال آقایان ،اصغر حسنزاده-
تیمملی فوتس��ال آقایان ،محم��د احمدزاده -تیمملی فوتبال
س��احلی آقایان ،زه��را قنبری -تیمملی فوتب��ال زنان ،فرزانه
توسلی -تیمملی فوتسال زنان
نماینده اتحادیه مدیران عامل باشگاهها :یک نفر

علیمحمد مرتضوی -رئیس اتحادیه باشگاهها

نماینده داوران 2 :نفر

موعود بنیادیفر -داور فوتبال آقایان ،سلطنت نوروزی -داور
فوتبال زنان
انتخابات هیاترئیسه فدراسیون فوتبال ایران قرار است 10
اسفندماه در سالن اجالس سران تهران از ساعت  10صبح برگزار
شود و باید دید سرانجام با رأی اعضای مجمع ،کدام یکی از ۴
کاندیدای ریاست میتوانند برای  ۴سال سکان مدیریت فوتبال
ایران را به دست گیرند.

زهرا نعمتینامزددریافتجایزه کمیتهبینالمللیپاراالمپیکشد

در انتظار یک افتخار دیگر

طبق فهرست اعالمشده از سوی کمیته بینالمللی پاراالمپیک،
 2نماینده ایران نامزد دریافت جایزه ویژه روز جهانی زن در سال
جاری میالدی شدند.
فهرس��ت نامزدهای تقدیر بخش بانوان برای روز جهانی زن
در س��ال  ۲۰۲۱میالدی که از سوی
کمیته بینالمللی پاراالمپیک اعالم
شده ،دربرگیرنده اسامی کاندیداها در
 3گروه مؤسسان ،بخش نسل جوان
و گروه کمیتههای ملی پاراالمپیک و
فدراسیونهای جهانی است.
در بخش مؤسسان این فهرست،
بتول مش��رف جوادی که س��الهای متمادی ب��ه عنوان معاون
ورزش دانش��جویی ،عضو هیات اجرایی کمیته ملی پاراالمپیک
و نایب رئیس بانوان فدراس��یون ورزشهای جانبازان و معلوالن
بوده ،تنها نماینده ایران اس��ت .اس��کاتلند ،آمریکا ،چین تایپه
و فیجی دیگر کش��ورهایی هس��تند که در این بخش نماینده
دارند.
همچنین در بخش نسل جوان نام زهرا نعمتی ،کماندار ایران

که نخس��تین مدال طالی بانوان در بازیهای پاراالمپیک را به
دس��ت آورد ،به چشم میخورد .نعمتی س��ال  ۲۰۱۸به عنوان
فردی که در اهداف توسعه ورزش بانوان فعالیت داشته به عنوان
سفیر انتخاب شد.
نعمتی برای دسترسی به جایزه ویژه
نالمللیپارالمپیک،نمایندگانی
کمیتهبی 
از سنگاپور ،مالدیو ،کلمبیا و نیز نماینده
مهاجران را ب��ه عنوان رقیب در مقابل
خود دارد.
در بخش فدراس��یونهای جهانی و
کمیتههای ملی پاراالمپیک فهرس��ت
مورد نظر بخش پاراوزنهبرداری کمیته بینالمللی پاراالمپیک و
کمیتههای ملی پاراالمپیک نیوزیلند و پرو کاندیدا هستند.
برنامه مورد نظر از سال  ۲۰۱۳و با هدف تقدیر از بانوانی که
نقش مؤثر در جنبش پاراالمپیک و نیز الهامبخشی داشتهاند و در
راستای آرمانهای این جنبش قدم برداشته و الگو بودهاند ،آغاز شد.
برگزیدگان این فهرست  ۱۸اسفندماه همزمان با روز جهانی
زن معرفی میشوند.

پروژه نظامیهراسی در ایران و سابقه ریاستجمهوری نظامیان در آمریکا
یادداشت

ادامه از صفحه اول

وی به دلیل برخورداری از جرأت و
جسارت زیاد و تدابیر عالی توانست در روابط بینالملل موفق
بوده و موجب افزایش نفوذ ژئوپلیتیک آمریکا در جهان شود.
به طور مثال وی با تهدید استفاده از سالح اتمی چین را وادار
به پذیرش صلح در جنگ کره کرد .از کودتاهای نظامی مثل
کودت��ا در ایران و گواتماال حمایت و در جریان بحران کانال
سوئز حمله اسرائیل ،انگلیس و فرانسه به مصر را محکوم کرد
و آنها مجبور به عقبنشینی شدند .در مقابل طرح اسپوتنیک
اتحاد جماهیر شوروی ،آیزنهاور سازمان فضایی آمریکا (ناسا)
را تاسیس کرد .وی در جبهه داخلی رفتاری متعادل داشت و
باعث شد امنیت اجتماعی در جامعه گسترش یابد .بزرگترین
برنامه اقتصادی وی سیستم بزرگراه بینایالتی بود .وی با ایجاد
قانون علمی قدرتمند ،آموزش مل��ی را ارتقا داد .در  ۲دوره
ریاستجمهوری وی آمریکا شاهد رونق اقتصادی بیسابقهای
بود .ارزیابیهای تاریخی از دوره ریاستجمهوری آمریکا وی
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را در ردیف  5رئیسجمهور برتر این کشور قرار میدهد.
در انگلیس و فرانسه نیز سابقه نظامیانی مثل ژنرال دوگل و
وینستون چرچیل در نقاط عطف تاریخی اظهر من الشمس است.
تجربه حضور نظامیان به طور مکرر در منصب ریاستجمهوری
آمریکا نش��ان میدهد مردم آمریکا برای کس��انی که به خاطر
کشور جانفشانی و ایثارگری کردهاند ،حرمت زیادی قائل هستند
و عملکرد آنها نیز در قالب ساختار سیاسی آن کشور مورد رضایت
مردم بوده است .حال اینکه چرا در ایران پروژه نظامیهراسی شکل
میگیرد ،از جمله مواردی اس��ت که باید درباره آن روشنگری
شود .به نظر عملگرایی مخلصانه ،جرات و جسارت عاقالنه ،تدبیر
و فرماندهی هوش��مندانه ،روحیه جهادی و خستگیناپذیری و
در نهایت والیتپذیری مؤمنانه سردار شهید قاسم سلیمانی به
عنوان یک الگوی عملی برای ریاستجمهوری آینده نظام اسالمی
میتواند موتور محرکه قدرتیابی درونی و تقویت نفوذ منطقهای
و جهانی نظام اسالمی باشد ،لذا دشمن از حضور چنین گفتمانی
که برخاس��ته از مکتب انقالب است ،در مقام ریاستجمهوری

اسالمی ایران هراس دارد .تقویت نفوذ ژئوپلیتیک ایران در منطقه،
تقویت حداکثری امنیت ملی ،توسعه بینظیر تجهیزات دفاعی
در زمینه موشکی ،دریایی ،زمینی ،هوایی و مشارکت فعال در
زمینه توسعه زیرساختهای اقتصادی مثل سدسازی ،پلسازی،
ساخت بزرگراهها ،ساخت پتروشیمیها و پاالیشگاهها و خودکفا
کردن کشور در مساله بنزین در اوج تحریمها با علم و تکنولوژی
بومی و ...از جمله عملکردهای انقالبی نظامیان است ،از این رو
دشمن از حضور آنها در عرصه اجرایی کشور واهمه داشته و در
صدد اس��ت با جنگ روانی مانع دستیابی یک نیروی انقالبی و
متدین و والیتمدار و پاکدست و پرتالش و عملگرا در قوه اجرایی
کشور شود .اگرچه وجود چنین روحیهای تنها مختص نظامیان
انقالبی نیست و جوانان با تدبیر ،با جرات و جسارت ،پرانرژی و
مخلص والیتمدار در جریان انقالبی زیاد هستند اما با این حال
دشمن با نوعی پیشدستی در عملیات روانی در صدد انحراف افکار
عمومی از ظرفیتهای بالقوه نیروهای انقالبی و عملگرای معتقد به
گفتمان مکتب سلیمانی است و از این هراسان است که با روی کار

آمدن یک دولت کارآمد انقالبی ،تحریمها بیاثر شده و با افزایش
سرمایه اجتماعی نظام اسالمی در داخل به عنوان قدرت پشتیبان
گفتمان انقالبی ،زحمات چندین ساله خود در دوگانهسازی نظام
و مردم را بر باد رفته ببیند .جلوگیری از توان روحیه انقالبی برای
همپوشانی فعالیتهای جهادی در حوزه اقتصاد در داخل و خارج،
دیپلماسی مقاومتی همراه با عقالنیت انقالبی و شجاعت والیی در
روابط بینالملل و بهرهبرداری از ظرفیتهای بینظیر قدرت نظامی
و ائتالف منطقهای محور مقاومت به عنوان نهاد قدرتبخش به
دیپلماسی مقاومتی ،از اهداف دشمن است که تالش خواهد کرد
این پروژه را در قالب طرحهای کوچک و بزرگ از االن تا پایان
انتخابات توسط مزدوران رسانهای خود دنبال کند.
------------------------------------منابع

1- https://www.biography.com/us-president
_2- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_presidents_of
the_United_States_by_military_service

