پرداختی وزارت ورزش به صندوق حمایت از قهرمانان چقدر است؟

شنبه  11مرداد 1399
وطنامروز شماره 2988

صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکس��وتان ورزش��ی مس��ؤولیت حمایت از ورزشکاران رش��تههای مختلف را بر عهده دارد و حتی به آنها بابت
مدالآوریش��ان در میادین مختلف حقوق ثابت ماهانه پرداخت میکند .بخش��ی از بودجه این صندوق از طریق وزارت ورزش تامین میش��ود.
این وزارتخانه امس��ال ماهانه یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان در اختیار صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکس��وتان ورزش��ی قرار داده اس��ت.

ورزشی

اخبار

اقدام ستاد مقابله با کرونا در ورزش
برای کمک به المپیکیها

رایزنی با برخی کش��ورهای آسیایی و اروپایی برای
اطالع از میزان پیش��روی متخصصان و پزشکان حوزه
سالمت جهانی در زمینه مبارزه با کرونا ،اقدامی است که
در راستای کمک به ورزشکاران المپیکی ایران انجام شده
است .مهرزاد خلیلیان ،سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در
ورزش درباره راههای جلوگیری از ابتالی ورزشکاران و
بویژه المپیکیها به کرونا و اقدامات انجامش��ده در این
زمینه گفت :ویژگیهای ویروس کرونا عجیب است .هیچ
دارویی هم برای این بیماری هنوز  100درصد تأیید نشده
است .با این اوصاف وزیر ورزش در تماس و جلسات مکرر
با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پیگیر اقدامات
بهداشتی و درمانی برای عدم ابتالی ورزشکاران به این
ویروس و مبارزه با آن در حوزه ورزش است .وی در ادامه
تاکید کرد :با برخی کشورها مانند فرانسه ،کانادا ،ژاپن و
چین مذاکره و رایزنیهایی داشتهایم .این مذاکرات در
راستای اطالع دقیقتر از میزان پیشروی متخصصان و
پزشکان حوزه سالمت جهانی در رابطه با کرونا و راههای
درمانی آن انجام ش��ده است .درباره واکسن تولیدشده
برای کرونا هم خبرهای زیادی منتشر شده اما قطعیتی
درباره آن نیست .سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش
تاکید کرد :برای ورزشکاران و بویژه اسطورههایمان که
المپیک را در پیش دارند پیگیریهای ویژهای داریم تا
سالمت آنها را از حیث عدم ابتال به کرونا و مبارزه با آن
تضمین کنیم اما نمیخواهیم راههای جدید را روی آنها
آزمایش کنیم .درباره هر راهکاری مثل واکس��ن وقتی
قطعیت آن ثابت شد ،اعمال آن برای ورزشکارانمان را
در برنامه خواهیم داشت.

وعده معاون وزیر ورزش برای حضور
سجادی در دادگاه جودو

مع��اون فرهنگی و توس��عه ورزش همگانی گفت :با
تالشهای همکارانمان در فدراس��یون جودو مش��کل
تعلیق فدراسیون جودو رفع خواهد شد .سیدعبدالحمید
احمدی درباره حضور نصراهلل سجادی در دادگاه CAS
هم گفت :حسب هماهنگیهای انجامشده قرار شده اگر
نیاز به حضور آقای س��جادی در دادگاه داش��ته باشیم،
حتما ایشان حضور خواهند داشت اما پیش از برگزاری
جلسه دادگاه ،جلساتی انجام خواهد شد که میتواند در
این مورد تأثیرگذار باشد .لذا باید منتظر باشیم و ببینیم
رایزنی فدراس��یون جودو با فدراس��یون جهانی به کجا
خواهد رسید و شرایط تشکیل دادگاه چگونه خواهد بود.
وی در پایان گفت :جلس��ه دادگاه در صورت برگزاری،
حضوری خواهد بود .در این صورت هیأت اعزامی ایران
راهی سوییس خواهد شد و وزارت ورزش نیز حمایتهای
خود را از جودو ادامه میدهد.

فدراسیون جهانی کاراته داوران
اعزامی به توکیو را کنار گذاشت

کمیته داوران فدراسیون جهانی کاراته در تصمیمی
ناگهانی  ۱۴داوری را که برای قضاوت در بازیهای المپیک
انتخاب کرده بود کنار گذاشت .سایت رسمی فدراسیون
جهانی کاراته طی روزهای گذشته از تغییرات اساسی و
بنیادی در ترکیب ش��ورای داوران جهان خبر داده بود.
بر همین اس��اس  ۱۳داور عضو این ش��ورا از کشورهای
مختلف کنار گذاش��ته شدند تا این شورا فقط با حضور
 ۵نفر اداره شود.
«خاویر اسکاالنته» سوئدی همچنان ریاست این کمیته
را برعهده خواهد داش��ت« .منصورالس��لطان» از کویت،
«هامارا» از نروژ« ،فریبا مدنی» از آمریکا و «پانوسیان» از
استرالیا اعضای فعلی این کمیته را تشکیل میدهند .در
واقع داورانی که کشورشان در رقابتهای انتخابی المپیک
نماینده دارند ،از این شورا کنار گذاشته شدند.
نکته مهم اینکه همه داورانی که قرار بود در بازیهای
المپیک قضاوت کنند ،کنار گذاش��ته شده و در صورت
برگزاری رقابتهای انتخابی المپیک در سال آینده ،شورای
جدید کمیته داوران تشکیل و داوران جدیدی برای قضاوت
در توکیو انتخاب خواهند شد.

تصمیم ایبراهیموویچ درباره آینده

مهاجم سوئدی میخواهد یک سال دیگر برای میالن
ب��ازی و قراردادش را تمدید کند .به گزارش بیس��اکر،
درخشش زالتان پس از بازگشت به میالن تا جایی بود
ک��ه کیلیان امباپه از عملکرد این بازیکن در دیدار برابر
س��امپدوریا شگفتزده ش��د .پیش از آغاز این بازی که
چهارشنبهشب برگزار شد ،ماس��ارا اعالم کرد در حال
مذاکره با ایبرا و رایوال (مدیر برنامهاش) اس��ت .در این
راستا نشریه گاتزتا دلو اسپورت اعالم کرد مهاجم سوئدی
پذیرفته در میالن بماند .البته دستمزد این بازیکن افزایش
خواهد یافت .او  4میلیون یورو برای یک س��ال دریافت
خواهد کرد و اس��تفانو پیولی (سرمربی میالن) یکی از
کسانی بود که زالتان را راضی به ماندن کرد .قطعا ایبرا
قراردادش را برای یک سال دیگر تمدید خواهد کرد.

تقابلسرنوشتسازامشباستقالل-سپاهاندرآزادیخالیازتماشاگر

جنگ برای کسب سهمیه
زهره فالح زاده :دیدارهای استقالل  -سپاهان همیشه جذاب
و دیدن��ی بوده و ش��اید یکی از دالی��ل آن این بوده که  ۲تیم
همواره در کورس قهرمانی بودهاند .البته این بار داستان کمی
متفاوت است .اس��تقالل و سپاهان قهرمانی را به پرسپولیس
واگذار کردهاند و حاال برای کسب سهمیه آسیایی باید بجنگند.
اس��تقالل و سپاهان در حالی امشب به دیدار یکدیگر میروند
که آبیهای پایتخت تنها به دلیل تفاضل گل بهتر نس��بت به
سپاهان و تراکتور در رده دوم قرار گرفتهاند .به همین دلیل است
که این دیدار حکم  ۶امتیاز برای هر  ۲تیم دارد .هر تیمی که
بتواند پیروز میدان شود ،شانس بیشتری را برای گرفتن سهمیه
آسیایی دارا میشود.
روی هر  2نیمکت مربیانی با پیشینه پرافتخار به رنگ آبی
نشستهاند .یک طرف امیر قلعهنویی با دنیایی از تجربه و طرف
مقابل فرهاد مجیدی با تجربه کم اما پر از انگیزه.
در بازیهای استقالل  -سپاهان تا امروز برخالف دیدارهای
سپاهان و پرسپولیس ،خوشبختانه خبری از جنجالهای خونین
روی س��کوها نبوده و البته آبی هم تاکنون آلوده نشده است.
جنجالهای این بازی بیشتر درون زمین بوده؛ جایی که حتی
در دیدار رفت ،استقاللیها با سرمربیگری آندرآ استراماچونی
میتوانستند برنده از زمین اصفهانیها خارج شوند اما داور خطای
هند آشکار کیروش استنلی ،مهاجم خارجی سپاهان را ندید تا
همین باعث شود این دیدار به درگیری ختم شود .البته اکبریان،
داور این دیدار چند ماه بعد به اشتباه بزرگ خود اعتراف کرد.
دیدار امش��ب عالوه بر جنگ بر س��ر کسب سهمیه ،از آن
جهت که زمزمه بازگش��ت قلعهنویی به استقالل هم در فصل
آتی شنیده میشود ،مهم است؛ دیداری که مجیدی میخواهد
به مدیران اس��تقالل و هوادارانش ثابت کند میتواند سپاهان

قلعهنویی؛ غایب بزرگ

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در دیدار حساس برابر استقالل روی نیمکت تیمش حضور نخواهد داشت .امیر قلعهنویی،
سرمربی تیم فوتبال سپاهان هفته قبل به دلیل حمله عصبی چند روزی در بیمارستان بستری شد .او 2روز قبل از بیمارستان
مرخص ش�د اما توصیه پزش�کان به او این است که بهتر است از استرس و فشار فوتبال دور باشد .شنیده میشود پزشک
قلعهنویی مجوز حضور او را در این بازی صادر نکرده و سرمربی سپاهان تیمش را در سفر به تهران همراهی نکرده است.
حضور قلعهنویی با توجه به سابقهاش در تیم استقالل میتوانست به جذابیتهای این بازی اضافه کند.

پرمهره را شکست دهد و ضمانتنامه حضورش برای فصل بعد
را هم از آنها امضا بگیرد.
تی��م مجیدی آخری��ن پیروزی داخل خان��هاش به چهارم
اسفندماه مقابل ذوبآهن برمیگردد؛ دیداری که با نتیجه 2-1
به سود آبیها به پایان رسید .پس از شروع بازیها استقاللیها
هیچ کدام از دیدارهای خانگیش��ان را پیروز نش��دند و مقابل
تراکتور ،سایپا و نساجی به تساوی رسیدند .باید دید شاگردان
مجیدی باز هم در دوران کرونایی گرفتار طلسم تساوی در خانه
میشوند یا این دیدار به باطل شدن این طلسم مقابل سپاهان
منجر میشود .در طرف مقابل ،با شروع مجدد لیگ برتر ،سپاهان
هم در هیچ یک از دیدارهای خارج از خانهاش پیروز نش��ده و
مقابل س��ایپا مساوی کرده و برابر تراکتور هم شکست خورده
است .تیم قلعهنویی این بار به فکر جبران نتایج بد خارج از خانه
خود اس��ت؟ البته آبیهای پایتخت و زردپوشان دیار اصفهان
کمت��ر از  ۱۰روز دیگر ،این بار در رقابتهای جام حذفی باید
ب��ه مصاف هم بروند تا تکلیف  ۴تیم نهایی این تورنمنت هم
مشخص شود؛ دیداری که با پیروز شدن در آن ،تیم برنده یک
گام به قهرمانی و گرفتن سهمیه آسیایی فصل بعد نزدیکتر

میشود .دیدار امشب حداقل برای سرمربی آبیها دیدار مرگ
و زندگی خواهد بود .شاید در صورت باخت استقالل ،مدیران
این تیم عزمشان را برای تغییر کادر فنی در فصل بعد بیشتر
جزم کنند ،بنابراین مجیدی کار دش��واری هم داخل زمین و
هم خارج از زمین دارد .باید دید چه تیمی برای گرفتن سهمیه
تالش بیش��تری میکند ،البته اگر مثل دیدار رفت به تساوی
کشیده نشود؛ تساویای که برای دیگر مدعیان یعنی تراکتور
و ش��هرخودرو بهترین نتیجه و فرصت برای گرفتن یا نزدیک
شدن به جایگاه این  2تیم است.
■■امیدهای مجیدی به «دیاباته»

س��رمربی استقالل امیدوار است ش��یخ دیاباته بتواند برابر
سپاهان هم گلزنی کند 2 .تیم با امتیاز مشابه و فقط به خاطر
تفاض��ل گل در ردههای دوم و س��وم جا خوش کردهاند و هر
کدام که بتوانند شنبه پیروز میدان باشند تا حدودی خیالشان
بابت حضور در لیگ قهرمانان راحت خواهد شد .فرهاد مجیدی،
سرمربی استقالل که در بازیهای گذشته امتیازاتی را از دست
داده فقط به پیروزی برابر سپاهان فکر میکند و امیر قلعهنویی
هم که میداند اگر تیمش دچار لغزش ش��ود ش��هرخودرو و

تراکتور میتوانند جای او را بگیرند نمیخواهد مقابل شاگرد
س��الهای نه چندان دور خود امتیاز از دست بدهد .سرمربی
اس��تقالل برای دیدار برابر سپاهان یک برگ برنده دارد و آن
کسی نیست جز ش��یخ دیاباته که در بین هواداران استقالل
از محبوبیت خاصی برخوردار اس��ت .دیاباته توانست در دیدار
برابر پارسجنوبی پایهگذار پیروزی آبیپوشان شود .دیاباته به
روزهای اوج خود بازگش��ته تا خیال مجیدی بابت حضور در
زمین و گلزنیاش آس��وده باش��د .به نظر میرسد دروازهبان و
خط دفاعی سپاهان با حضور این مهاجم آماده روز سختی را
تجربه کنند؛ آن هم در ش��رایطی که دیاباته  ۱۱گله اس��ت و
میتواند با گلزنی مقابل سپاهان به سمت آقای گلی در لیگ
ایران خیز بردارد.

■■سپاهان به دنبال رفع محرومیت شایان مصلح

باشگاه سپاهان به دنبال رفع محرومیت شایان مصلح ،مدافع
این تیم در آس��تانه دیدار با استقالل است .روز پنجشنبه بود
که کمیته اخالق فدراس��یون فوتبال اعالم کرد شایان مصلح،
بازیکن تیم سپاهان تا اطالع ثانوی محروم است .این در حالی
است که سپاهان ساعت  ۲۱:۳۰امشب در دیداری حساس در
ورزشگاه آزادی به مصاف استقالل میرود .سیامک قلیچخانی،
مدیر رسانهای باشگاه سپاهان درباره موضوع محرومیت مصلح
گفت :به نظرم س��وءتفاهمی به وجود آمده اس��ت .در فضای
مجازی از ش��خصیتهای ورزشی چندین صفحه وجود دارد.
قلیچخانی افزود :مصلح اصال صفحهای در توئیتر ندارد و آقایی
که جای مصلح در توئیتر فعالیت میکرد ،دیروز تصمیم گرفت
آن صفحه را ببندد .مستندات خود را به کمیته اخالق دادهایم
و امیدواریم تجدیدنظر کنند .تالشمان را برای حضور مصلح
در بازی فردا خواهیم کرد.

اظهارات ضد و نقیض ملیپوش ووشو درباره دوپینگش

تالفی خانوادگی یا دسیسه در اردو؟
اصغ�ر عبداللهی :کاپیتان س��ابق تیم
رزمی
ملی ووش��وی ای��ران در اظهاراتش به
فدراسیون جهانی ،مثبت ش��دن دوپینگش را نتیجه یک
اقدام تالفیجویانه خانوادگی از سوی شوهرخواهرش اعالم
کرده اما در اظهارات اخیرش از دسیسه در اردوی تی م ملی
حرف میزند .پس از افشای خبر مثبت بودن تست دوپینگ
حمیدرضا قلیپور و محرومیت  ۴ساله کاپیتان سابق تی م ملی
ووشو از فعالیتهای بینالمللی در این رشته ،او در آخرین
صحبتهای خود اعال م کرد به هیچ عنوان عمدا مادهای را
گ کردن اس��تفاده نکرده اس��ت و این اتفاق به
برای دوپین 
صورت سازمان یافته توسط افرادی خاص ،در اردوهای تیم
ملی برای او و معین تقوی رخ داده است ،چرا که از برخی
افراد شنیده است نگذاشتهاند آب معدنی ای را که به اتاق او
فرستاده میشود ،مورد آزمایش قرار دهند! قلیپور در واکنش
به این پرسش رادیو ایران که گفته میشود در معدنی ای که
قرار بوده به شما داده شود این ماده اضافه شده است؛ آیا این
شایعه حقیقت دارد؟ اظهار کرد« :یک روز قبل و روز اعزا م ما

به مسابقات در اتاق من و اتاق روبهرویی که سیدمعین تقوی
در آن حضور داشت ،اتفاقاتی رخ داد که نمیتوان االن آنها
را توضیح داد اما من بموقع همه افشاگریها را در این باره
انجامخواهم داد ،چون مسأله آبرویم در میان است .حتی 2
گ زده و گفتند
رئیس فدراسیون کشورهای دیگر به من زن 
ن کار را کرده باش��ی و قطعا کار فرد
ما باور نمیکنیم تو ای 
دیگری اس��ت» .او در پاسخ به این سوال که با این اوصاف
ن موضوع
شائبههای موجود درباره برنامهریزیشده بودن ای 
را تأیید میکند؟ افزود« :مطمئن باش��ید برنامهریزی شده
است .حتی درباره معین تقوی هم به این شکل است ،چون
ک ماده دوپینگ وجود دارد.
ی ما ی 
در جواب تس��ت هر دو 
ن مورد دس��ت نداشتهاند و از
ش��ک نکنید خارجیها در ای 
ک کار دلیل داشته
داخل بوده است .شما باید برای انجام ی 
باش��ید .تمام این شائبهها را در موردشان فکر کردهام ولی
نمیشود برای یکسری مسائل سند جور کرد .به عنوان مثال
میگویم یک نفر به من گفته است یک فردی به من زنگ زد
ص بگویم
و گفت از این آب آزمایش نگیرید .اگر بهآن شخ 

بیا و همین صحبتها را رسانهای کن ،قطعاقبول نمیکند
و به همین دلیل سندی ندارد .من هم دوست ندارم هنگام
صحبت با کسی صدایش را ضبط کنم .برای یکسری مسائل
سند نیست اما بموقع یکسری صحبتها را مطرح میکنم.
ن موضو ع مدیریت شده بوده و آن آدمی هم که این
قطعا ای 
کار را کرده است ،من مطئنم درباره اقدامش از فرد خاصی
دس��تورگرفته بود» .اما اظهارات قلیپور از آنجا زیر سوال
میرود که او در ایمیل ارس��الی خود به فدراسیون جهانی
ووشو (در تاریخ  ۳۱مه ،)۲۰۱۹با ابراز ناراحتی از مسأله رخ
داده ،دلیل این اتفاق را اقدام تالفیجویانه شوهرخواهرش
علیه خود اعالم کرده است! کاپیتان سابق تیمملی ساندا
در توضیحاتش به فدراس��یون جهانی اظهار کرد ه است به
دلیل اختالف در تقسیم ارثیه پدری ،شوهرخواهرش با او
مش��کل داشته و او را تهدید میکرده به حرفه او در ووشو
پای��ان خواهد داد و وجههاش در جامعه را نیز از او خواهد
گرفت .قلیپور در ادامه اظهاراتش به فدراسیون جهانی گفته
در یک دورهمی خانوادگی شوهرخواهرش ماده دوپینگ را

در نوشیدنی او ریخته است .قلیپور همچنین در اظهاراتش
به فدراسیون جهانی مدعی شده پس از مثبت شدن تست
دوپینگش ،شوهرخواهر او نزد خواهرش
ب��ه عملش اعتراف کرده و با حضور در
فدراس��یون ووشو و در حضور دبیرکل
فدراس��یون اعتراف و ابراز شرمساری
ک��رده اس��ت .در ادامه دادخواس��ت
قلیپور آورده ش��ده است حتی طی
یک تماس اسکایپی (تصویری)
با حضور شوهرخواهر قلیپور،
حمیدرض��ا قلیپور و
ی��ک متر جــ��م ،
ش��وهرخواهر قلیپور
به مسؤوالن فدراسیون
جهان��ی اعت��راف کرده
ن اقدام را او انجام
است ای 
داده است.

تاکسیدرمی برجام!
نگاه

ادامه از صفحه اول

گویا کس��انی که امروز با مشاهده سند
چش��مانداز حزب دموکرات ذوقزده شده و ادعای این حزب
مبنی بر احترام نس��بت به حاکمیت کشورها را باور کردهاند،
کامال فراموش کردهاند در س��الهای  78و  ،88یعنی درست
زمانی ک��ه  2رئیسجمهور دموکرات (بیل کلینتون و باراک
اوباما) بر س��ر کار بودند ،واش��نگتن همه ظرفیت و ابزارهای
خود را برای سرنگونی نظام جمهوری اسالمی به کار گرفت و
البته به سبب وجود رهبر حکیم و ملت آگاه و انقالبی ما در
این مسیر شکست خورد!
ام��روز دموکراتها تاکتیک «تزئین چه��ره» را در پیش
گرفتهان��د؛ این دقیق��ا همان تاکتیکی بود که ب��اراک اوباما،
رئیسجمهور س��ابق آمریکا در جری��ان رقابتهای انتخابات
ریاس��تجمهوری س��ال  2008به آن استناد کرد! او با شعار
«تغییر» وارد رقابتهای انتخاباتی شد و پوست رنگین او ،منجر
به رنگ شدن کسانی شد که آرزوی «تغییر واقعی در آمریکا» را

در سر میپروراندند! همگان به یاد دارند سال  2008میالدی،
چگونه میلیونها سیاهپوست ،آسیاییتبار و التینتبار در کنار
طرفداران حزب دموکرات با حضوری گسترده و بیسابقه در
انتخابات آمریکا« ،اوباما» را تا کاخ سفید بدرقه کردند!
م��اه نوامبر س��ال  ،2008تنها چند روز پ��س از پیروزی
اوباما بر ج��ان مککین نامزد مقبور ح��زب جمهوریخواه،
استراتژیس��تهای مطرح آمریکایی آب پاکی را روی دستان
کسانی ریختند که سودای «حاکمیت منطق و انسانیت» در
آمری��کا و «تعریف اهداف صلحطلبانه» در سیاس��ت خارجی
این کشور را در سر میپروراندند .یکی از این استراتژیستها،
«زبیگنیو برژینسکی» مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا و یکی
از نظریهپردازان برجسته حوزه سیاست خارجی این کشور بود.
برژینسکی مقبور در آن زمان تصریح کرد« :دگرگونی در زمینه
فلسفه سیاسی و اولویتهایی که مدنظر اوباماست ،میتواند
وجود داشته باشد اما هیچ تغییر چشمگیری در مواضع آمریکا
وجود نخواهد داشت .سیاست خارجی آمریکا مانند یک کشتی

بزرگباری روی آبهای دنیاس��ت که سالهاس��ت در یک
راس��تا حرکت میکند و بسيار س��ریع -آنگونه که یک قایق
موتوری در حال حرکت اس��ت -نمیتوان مسیر آن را تغییر
داد» .عالوه بر برژینسکی ،بسیاری از نظریهپردازان آمریکایی
تأکی��د دارند ایجاد تغییر اساس��ی و تعریف اس��تراتژیهای
جدید (که مغایر استراتژیهای تثبیتشده در حوزه سیاست
خارجی آمریکاست) اساسا در حوزه سیاست خارجی شیطان
بزرگ امکانپذیر نیس��ت .در این معادله ،امکان دارد «لحن»
ی��ا «تاکتی��ک» سیاس��تمداران تغییر یابد ام��ا «ماهیت» و
«استراتژیها»ی سیاست خارجی آمریکا تغییر نخواهد کرد!
ش��اید این اصطالح به مذاق کسانی که در رؤیای سر کار
آمدن دموکراتها در آمریکا و احیای گفتمان شکستخورده
«سازش در برابر دشمن همیشگی ملت و نظام ایران» هستند،
خ��وش نیاید اما اگر بای��دن در انتخابات ریاس��تجمهوری
آمریکا پیروز ش��ود درصدد «تاکس��یدرمی برجام» برخواهد
آمد! ب��ه عبارت بهتر ،بای��دن و دموکراتها به جای دمیدن

روح واقعی به سند برجام ،به مومیایی کردن جنازه برجام یا
پر کردن این جس��د با کاه و کاغذ خواهند پرداخت! «برجام
تاکسیدرمیشده» هیچ خاصیتی ندارد و در جریان آن عمال
هیچگونه تحریمی برداشته یا حتی تعلیق نخواهد شد! چنانکه
چهرههای سرشناس حزب دموکرات قبال نیز اذعان کردهاند،
«سر پا نگاه داشتن جسم برجام» را جهت انعقاد «یک سند
جام��ع محدودکننده» علیه ایران ض��روری میدانند ،بایدن
و همراهان��ش صرفا به «کالب��د برجام» نی��از دارند والغیر!
دموکراتها «ظاهر برجام» را س��نگ بنایی میدانند که باید
در تکمیل بنای «مهار همهجانبه ایران» از آن استفاده شود! در
هر حال ،اعمال محدودیتهای همهجانبه هستهای ،موشکی،
منطقهای و نظامی علیه کشورمان رؤیای وقیحانهای است که
دموکراته��ا و جمهوریخواه��ان ،هر  2با خود آن را به گور
خواهند برد؛ حتی اگر مانند همیش��ه «گرد خوش��بینی» بر
چهره «طرفداران دارای شناسنامه ایرانی چینش دوباره میز
مذاکره با آمریکا» نشسته باشد.

