استراماچونی گزینه هدایت النصر عربستان شد

شنبه  3خرداد 1399
وطنامروز شماره 2934

سرمربی پیشین تیم فوتبال استقالل یکی از گزینههای هدایت تیم فوتبال النصر عربستان شد .آندرهآ استراماچونی که بعد از پایان نیم فصل اول
لیگ برتر ایران از استقالل جدا شد ،با پیشنهاد باشگاه النصر عربستان مواجه شده است .مسؤوالن این باشگاه عربستانی با مربی پرتغالی خود در
حال قطع همکاری هستند و یک پیشنهاد  2ساله به استراماچونی ایتالیایی ارائه کردهاند که البته این مربی در حال بررسی این پیشنهاد است.

ورزشی

اخبار

سیدکاظم اولیایی در گفتوگو با «وطن امروز» درباره خصوصیسازی باشگاههای سرخابی در فرابورس:

 3سناریوی  AFCبرای لیگ قهرمانان
و جلوگیری از ضرر  ۳۰۰میلیون دالری

آقایان بریدهاند و دنبال فرار هستند
اس��ت؟ مدیران ما را دولت تعیین میکند .مش��کلی که ما در
استقالل و پرسپولیس داریم تعیین مدیران غیرمرتبط است.

زهره فالح زاده
خبرنگار ورزشی

یک روزنامه اماراتی اعالم کرد کنفدراسیون فوتبال آسیا
برای جلوگیری از ضرر  ۳۰۰میلیون دالری ناشی از لغو
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ،در حال بررسی  3سناریو
برای برگزاری این رقابتهاست.
به گزارش مه��ر ،روزنامه «االتحاد» امارات اعالم کرد
لغو مس��ابقات لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰آسیا  ۳۰۰میلیون
دالر خسارت به کنفدراسیون فوتبال آسیا میزند ،بنابراین
 AFCبه دنبال این اس��ت این رقابتها را به هر ش��کل
ممکن برگزار کند.
این روزنامه از  3راهکار پیش روی کنفدراسیون فوتبال
آسیا که در حال بررس��ی است ،پرده برداشت و نوشت:
«االتحاد در حال مطالعه  3پیشنهاد جدید بعد از مذاکره
با فیفا درباره تاریخ برگزاری مسابقات انتخابی جامجهانی
است که  AFCخواهان برگزاری این مسابقات در ماههای
اکتبر و نوامبر اس��ت و میخواهد مرحله س��وم انتخابی
جامجهانی را هم سال  ۲۰۲۱از سر بگیرد».
در ادامه راهکارهای جدید  AFCبرای لیگ قهرمانان
آسیا اینطور ذکر شده است:
 -۱برگزاری مرحله گروهی و یکهشتم نهایی به صورت
مجتمع در نیمه نخس��ت ماه آگوست و برگزاری مرحله
یکچه��ارم و نیمهنهایی باز هم به ش��کل مجتمع بین
سپتامبر و اکتبر.
 -۲پیش��نهاد دوم تغییر تاریخ مسابقات است که تا حد
زیادی فشار را از روی تیمها برمیدارد و به کشورها کمک
میکند لیگ خود را به پایان برس��انند؛ برگزاری مرحله
یکچهارم و نیمهنهایی به شکل رفت و برگشت اما در ماه
نوامبر و دسامبر که به معنای تعویق مراحل یکچهارم،
نیمهنهایی و نهایی است.
 -۳موافقت فیفا با درخواست کنفدراسیون فوتبال آسیا
با برگزاری مرحله انتخابی جامجهانی در اکتبر و نوامبر،
به معنای کاهش تعداد مسابقات لیگ قهرمانان خواهد
بود .برای جلوگیری از فش��ردگی تقویم ،مرحله گروهی
و یکهشتم اوایل آگوست به صورت تکمسابقه و بدون
بازی رفت و برگشت انجام میشود .در مرحله یکچهارم و
نیمهنهایی هم همین اتفاق رخ میدهد تا از کمترین زمان
برای برگزاری مسابقات و جلوگیری از فشردگی مسابقات
بویژه در غرب قاره آسیا استفاده شود.
روزنامه االتحاد در پایان گزارش خود آمار دنبالکنندگان
و مخاطبان فضای مجازی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
در س��ال  ۲۰۱۹را حیرتانگیز خواند .در دیدار فینال این
مسابقات بین الهالل عربستان و اوراواردز ژاپن  ۳۰۵میلیون
و  ۸۰۰هزار نفر در توئیتر ۲۶۰ ،میلیون و  ۹۰۰هزار نفر در
اینستاگرام و  ۷۸میلیون و  ۹۰۰هزار نفر در فیسبوک در
ارتباط با این بازی مشارکت داشتند .کانال AFCدر یوتیوب
هم بیش از  ۵۵۶درصد افزایش مخاطب داشته است.

دولت دوازدهم که نتوانست بدرستی هدایت سرخابیهای
پایتخت را به انجام برساند حاال قصد دارد برای فرار از مسؤولیت،
 2تیم مردمی کشور را به بخش خصوصی واگذار کند؛ طرحی که
از همین حاال خیلی از کارشناسان روی شکستش متفقالقول
هستند و عقیده دارند دولتی ماندن سرخابیها در چنین وضعیتی
به مراتب بهتر از واگذاریشان است .دولت چند سال قبل چنین
وعدهای داد اما فراموشش کرد تا اینکه به سال آخر دولت دوازدهم
رسیدیم و دولتیها مجددا بحث انحرافی واگذاری را مطرح کردند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به مصوبه شورای عالی نظارت
بر اصل  ۴۴قانون اساسی درباره نحوه خصوصیسازی  ۲باشگاه
پرطرفدار اس��تقالل و پرسپولیس گفته است :بر اساس مصوبه
ش��ورای عالی نظارت بر اصل  ،۴۴میزان  ۱۰درصد از س��هام
باشگاههای استقالل و پرسپولیس برای کشف قیمت در بورس و
 ۵۰درصد به شرکتهای سهامی عام با حداقل  ۱۰هزار سهامدار
و  ۴۰درصد دیگر به تعاونیهای سهامی و فراگیر کل کشور واگذار
میشود .البته باید این را در نظر گرفت که باشگاههای سرخابی
پایتخت به قدری بدهی انباشته دارند که واگذاری یا خرید سهام
آنها از طرف مردم کار چندان راحتی نخواهد بود .وقتی این ۲
باشگاه برای بستن قرارداد با یک اسپانسر با مشکالت متعددی
مواجه میشوند و هر ش��رکت و کارگزاری براحتی با تیمهای
زیانده قرارداد نمیبندد ،بنابراین نمیتوان دلخوش به فروش
سهام آنها در فرابورس بود.
«وطن امروز» برای بررسی این نوع فروش سهام و واگذاری
باشگاههای پرطرفدار سرخابی به بخش خصوصی با سیدکاظم
اولیایی ،مدیر عامل اس��بق باش��گاه اس��تقالل گفتوگو کرده
اس��ت .وی خصوصی شدن باش��گاهها را بسیار نگرانکننده و
سخت دانست .اولیایی اعتقاد دارد با وجود بدهیهای زیاد این
 ۲باشگاه و بدون فراهم کردن زمینههای خصوصیسازی ،این
امر امکانپذیر نیست.
***
گفته میش�ود تا پایان ش�هریورماه باشگاههای استقالل و
پرسپولیس واگذار میشوند .به نظر شما این کار شدنی است؟

باید دید آیا سازمان خصوصیسازی میتواند زیرساختها را
فراهم کند؟ میداند ممکن است آینده باشگاهها با خطری بزرگ
مواجه شود؟ میداند کل نظام باشگاهداری در ایران چگونه اداره
خواهد شد؟ اگر به این  3اصل توجه کند ،بله! خصوصیسازی
این  ۲باشگاه شدنی است.

یعنی شما فکر میکنید مشکالت این  ۲باشگاه با واگذاری به
بخش خصوصی رفع میشود؟

این واگذاری نیست .اشتباهی که همه میکنند این است که
فکر میکنند قرار اس��ت  2تیم واگذار شوند ،در حالی که قرار
است  ۱۰درصد از سهام باشگاهها از طریق بورس به مردم داده
شود .واگذاری باید در حوزه مدیریت تعریف شود .مگر شرکتهای
مهمی مثل ایرانخودرو و سایپا که بخش اعظم سهامشان توسط
مردم خریداری شده ،مدیریتش به بخش خصوصی واگذار شده

اگر س�هام باشگاهها از طریق بورس به فروش برسد ،به نفع
این  2باشگاه است؟

واگذاری به بخش خصوصی از طریق فرابورس ش��اید روش
صحیحی باشد که در دنیا هم انجام میشود اما مقدماتی دارد که
در باشگاههای ما دیده نمیشود .باید اول این مقدمات فراهم شود.
یعنی وقتی میگویند یک باشگاه  ۱۹۰میلیارد تومان بدهی دارد،
مردم میآیند بدهی باشگاه را میخرند؟ وقتی  60-70میلیارد
تومان هزینه یک سال یک باشگاه است و درآمد آن بسیار کمتر
از این مبلغ هزینه است ،آیا مردم میآیند و سهام چنین باشگاهی
را میخرند؟ بورس وظیفهاش ایجاد ارزش افزوده بر سرمایه خرد
مردم است .ما باید زمینه فروش سهام باشگاهها از طریق بورس را
فراهم کنیم .باید فوتبال دولتی را از فوتبال سیاسی نجات دهیم.
آیا این زمینه فراهم شده است که مسؤوالن عجله دارند سهام
این  2باشگاه تا پایان شهریور واگذار شود؟

یکی از شرایط بورس این است که  ۳سال بیالن باشگاه مثبت
باشد ،باید از سازمان خصوصیسازی بپرسیم آیا باشگاههای ما چنین
ش��رایطی دارند که قرار است سهامشان از طریق بورس به فروش
برسد؟ البته شاید با کاغذبازی بخواهند این کار را انجام دهند اما آیا
من و شما که در فوتبال فعالیت داریم ،این باور را داریم که باشگاهی
مثل استقالل  ۳سال سودده بوده است؟ افرادی که عجله دارند این
 ۲باشگاه خصوصی شوند ،خسته شده و دیگر بریدهاند .در واقع این
عمل ،فرار به جلو است .خصوصیسازی پروژه نیست ،پروسه است.
نمیتوان شب خوابید ،صبح گفت باشگاه خصوصی شد .ما باید از
االن تا  ۵سال آینده برنامهریزی کنیم که آزادسازی ،تجاریسازی
و بعد خصوصیسازی اتفاق بیفتد.
عرضه س�هام در بورس به این معنی نیس�ت که مدیران ما
همچنان دولتی خواهند بود؟

قطعا همینطور اس��ت .دولت رس��ما اعالم کرد برای تامین
هزینهها کسری بودجه دارد و مسؤوالن این اجازه را دادند که
این کسری بودجه از طریق فروش اموال دولتی تأمین شود .اصل
این موضوع درست است.
اما آیا میخواهیم اموال اس��تقالل و پرس��پولیس را مثل
شرکتهای ورشکسته آهن و ...بفروشیم یا میخواهیم افکار
عمومی را بفروشیم؟  ۵۰میلیون نفر از مردم به این باشگاهها
عش��ق و عالقه دارند .ما باید باش��گاهها را به صورت مدیریت
پیمان��ی اداره کنیم ،یعنی باش��گاهها را از مدیریت دولتی به
مدیری��ت پیمانی تغییر دهیم و مدیران متعهد ش��وند عالوه
بر پرداخت مبالغی ،باش��گاهها را از زیانده به سودده تبدیل
کنند .این میش��ود یک بنگاه تجاری که آن وقت میتوانند
باشگاه را واگذار کنند.
در واقع ابتدا بدهیهای انباشته باشگاهها پرداخت شود و پس
از آن به فکر فروش سهام بیفتند.

باید اول بیالن باشگاهها تعیین تکلیف شود .آقای صالح خیال
نکند باشگاهها مثل شرکتهای کشت و صنعت و آلومینیوم و...
اس��ت که باز هم مدیران سیاسی را تغییر میدهند و وزیر آنها
را جا به جا میکند .لطفا افکار عمومی را دچار خدشه نکنید.

یادداشت

ادامه از صفحه اول

چند سالی است به فیفا اعالم کردهایم باشگاههای ما دولتی
نیستند که عمال میدانیم خالف این است.

ما به فیفا اعالم کردیم باشگاههای ما به عنوان یک شرکت
سهامی خاص خصوصی هستند و ثبت شرکت هم کردهاند اما از
این جریان که عبور کردیم ،آقایان یادشان رفت .سهامداران ما مثل
امیدوار رضایی ،علی فتحاهللزاده و مرحوم منصور پورحیدری که
سهام باشگاه استقالل به نامشان است ،چه اتفاقی برایشان افتاد؟
مهمترین دلیلی که باعث میشود خصوصیسازی باشگاههای
سرخابی عمال توجیه اقتصادی نداشته باشد ،این است که دخل
و خرج این باشگاهها به هم نمیخورد و ممکن است خصوصی
شدنشان از دولتی بودنشان بیشتر ضرر و زیان داشته باشد.

این خطر و نگرانی وجود دارد .اگر ما هم صحبت میکنیم
نگران باشگاه و مردمی هستیم که عاشق و نگران  2تیم استقالل
و پرسپولیس هستند.

بازگشت هیجان به کاراته

حضورنمایندهایراندرجلسهکمیسیون
جهانیکشتی

جلسه مشترک اعضای کمیسیونهای علمی و پزشکی
اتحادیه جهانی کش��تی با حضور دکتر بهمن میرزایی،
نماینده ایران به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
به گزارش مهر به نقل از فدراسیون کشتی ،دکتر بهمن
میرزایی ،عضو ایرانی کمیس��یون علمی اتحادیه جهانی
کشتی درباره موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک
اعضای کمیسیونهای علمی و پزشکی این اتحادیه گفت:
اولین نشست ویدئویی اتحادیه جهانی کشتی با اعضای
کمیس��یونهای علمی و پزشکی با محوریت  ۳موضوع
وضعیت موج��ود ورزش کش��تی در مواجهه با پاندمی
«کووی��د ،»۱۹-بحث درباره اس��تراتژیهای الزم درباره
حفاظت از ورزش��کاران و سایر شرکتکنندگان هنگام
از س��رگیری ورزش و ارائه پیشنهادات به فدراسیونها و
 UWWو ارزیابی مواردی برای کمک به یافتن استراتژی
غلبه بر بحران «کووید »۱۹-و به حداقل رساندن پیامدهای
ناشی از آن برگزار شد.
عض��و هیأت علمی دانش��گاه گی�لان تصریح کرد:
در این نشس��ت که حدود  2س��اعت به طول انجامید،
نظرات فدراسیون کشتی ایران نیز توسط بنده ارائه شد.
میرزایی در پایان خاطرنشان کرد :این ویدئوکنفرانس
با حضور نمایندگان کشورهای آمریکا (کربی و فلدمن)،
کانادا (بابک ش��ادگان ،رئیس کمیس��یون پزش��کی)،
مجارس��تان (بارنا) ،فرانسه (دیدییه) ،اس��پانیا (لوپز)،
یونان (بارباس) ،نماینده اتحادیه جهانی(کارلوس روی)،
ازبکس��تان (النا) ،فنالند( لهو) و کرواسی (باییچ) هفته
گذشته برگزار شد.

وزارت هم اصرار بر خصوصی شدن این  ۲باشگاه دارد.

وزیر ورزش خودش را زیادی در این زمینه دخالت میدهد
اما این موضوع دست وزارت اقتصاد و وزارت دادگستری است.
آنها باید پاسخگو باشند .وزیر اقتصاد باید به مردم پاسخ دهد
که در صورت خصوصی شدن باشگاهی مثل استقالل ،آتیه
آن چه خواهد شد .باشگاه استقالل با قوانینی که در مجلس
تصویب شد ،مورد حمایت قرار میگیرد؟ قانون حرفهای یک
باش��گاه فوتبال چیست؟ وقتی فوتبال ما هنوز با اساسنامه
آمات��ور اداره میش��ود ،میخواهیم فوتبالم��ان را حرفهای
پیش ببریم؟ مش��خص اس��ت که زیرس��اختهای ما برای
خصوصیسازی فراهم نیست .نمایندگان مجلس میگویند
چند سالی است خواهان شفافسازی باشگاهها هستند که این
اتفاق نیفتاد .حاال خواستیم کارشناسان بورس شفافسازی
کنند که اقدام درستی است اما به شرطی که آنجا هم اسناد
و مدارک صوری نباشد و بیالن و ترازنامه مردود را مشروط
اعالم و مشروط را هم صوری رفع ایراد نکنند .طوری نشود

که آنجا هم جگر زلیخا را به عنوان ارزش افزوده به باشگاه
بدهند .در واقع باید یک چیز واقعی ارائه کنند.

آغاز دوباره دوئل پورشیب – گنجزاده
انتش��ار اصالحیه برنامههای فدراسیون
رزمی
جهانی در مسیر کسب سهمیه المپیک،
بعد از چند ماه رکود و سکوت ،هیجان را به این رشته جذاب
رزمی بازگرداند.
در ماههای ابتدایی سال  ۲۰۲۰در حالی که برترینهای
کارات��ه جهان در کوران حضور در مس��ابقات مختلف برای
قطع��ی کردن س��همیههای المپیکی خود بودند ،ش��یوع
بیم��اری کرونا زندگی همه مردم جهان را تحت تأثیر قرار
داد و به دنبال آن ورزش در دنیا تعطیل ش��د تا کاراته هم
مانند همه رش��تههای ورزش��ی در مسیر حرکت به سمت
المپیک متوقف شود.
هم��ان زمان به گمان آنکه ای��ن ویروس میهمان چند
روزه است ،فدراسیون جهانی کاراته اقدام به انتشار لیست
س��همیههای المپیک از سیستم رنکینگ کرد .اما «کرونا»
ماند و المپیک را نیز یک سال به عقب راند؛ تصمیمی که
مسؤوالن  IOCبعد از مشورت با کمیته برگزاری ،سازمان
جهانی بهداشت و فدراسیونهای المپیکی اتخاذ کردند.
اما فدراس��یون جهانی کاراته پس از آنکه هفته گذشته
جلسه ش��ورای اجرایی را به صورت ویدئوکنفرانس برگزار
کرد 3 ،روز قبل برنامه جدید مس��ابقات لغو شده به دلیل
شیوع بیماری ویروس کرونا را اعالم کرد.
مس��ابقات کاراته وان مراکش در س��ال  ۲۰۲۱به جای
مس��ابقات لغ��و ش��ده  ۲۰۲۰و قهرمان��ی  ۲۰۲۱اروپا در
گوتنب��رگ ب��ه جای مس��ابقات لغو ش��ده  ۲۰۲۰باکو2 ،
رویدادی اس��ت که میتواند تأثیر زیادی روی سهمیههای

انتقال تجهیزات ،آموزش ،تعمیر و نگهداری موشکی
به لبنان از جمله کارهای خارقالعادهای بوده اس��ت که با هدایت و فرماندهی
این س��ردار شهید انجام پذیرفت .اولین و بزرگترین اثر این کار خارقالعاده در
جنگ  33روزه حزباهلل به فرماندهی ش��هیدان س��لیمانی و مغنیه نمایان شد.
هدف قرار دادن ناو جنگی اس��رائیل در دریای مدیترانه و همزمان بهرهبرداری
رس��انهای از آن در سخنرانی زنده عالمه سیدحسن نصراهلل ،هیمنه اسرائیل را
فرو ریخت و همچنین موش��کباران ش��هرکهای صهیونیستی موجب اولین و
بزرگترین شکس��ت اس��رائیل از حزباهلل به عنوان پیشرو محور مقاومت شد.
اثرات قدرت موش��کی حزباهلل و پس از آن شکست تلخ اسرائیل از حماس در
جنگ  22روزه به دلیل اس��تفاده گردانهای عزالدین قس��ام از موشک موجب
تغییر معادله قدرت و تغییر سیاست دفاعی -هجومی اسرائیل شد و هماکنون
اس��رائیل قدرت و جرأت تجاوزگری ندارد و سیاس��ت تدافعی و حفظ مرزهای
فرضی اش در اولویت قرار دارد .تجهیزات موشکی یمن نیز راهبرد بازدارندهای
اس��ت که عربستان را به عنوان یکی از دش��منان محور مقاومت بعد از  5سال
تجاوز به زانو درآورده است .تولید قدرت موشکی از مولفههای قدرتزای محور
مقاومت است که حاصل تالش و جانفشانی سردار شهید قاسم سلیمانی است.

برخی کشورها بویژه ایران
داشته باشد.
در ادام��ه نگاه��ی ب��ه
س��همیههای کسب شده
ای��ران و تأثی��ر برگزاری
ای��ن دو رویداد ب��ر تعداد
نمایندگان کش��ورمان در
بازیه��ای توکی��و ۲۰۲۱
خواهیم داشت.
کارات��ه ای��ران بع��د از
حضور در رقابتهای سنگین و فشرده طی  2سال گذشته
موفق به کس��ب  2سهمیه در بخش مردان و  2سهمیه در
بخش زنان شد .بر اساس آخرین لیستی که  WKFمنتشر
کرد ،بهمن عسگری در وزن -۷۵کیلوگرم ،سجاد گنجزاده
در  +۷۵کیلوگرم ،سارا بهمنیار در  -۵۵کیلوگرم و حمیده
عباس��علی در وزن  +۶۱کیلوگرم جواز حضور در بازیهای
المپیک را کسب کردهاند.
بهمن عس��گری که با  9265/5امتیاز و اختالف فاحش
نس��بت به رقبا رتبه نخست وزن خود است ،سهمی ه قطعی
گرفته و حتی نیازی نیست به مسابقات پیش رو اعزام شود.
همین شرایط را حمیده عباسعلی در وزن  +۶۱کیلوگرم دارد.
وی با  6997/5امتیاز رتبه نخس��ت وزن خود را در اختیار
دارد و با خیالی آسوده میتواند روند درمانیاش را طی کند.
س��ارا بهمنیار در وزن  -۵۵کیلوگرم المپیکی با ۵۶۴۷
امتیاز کسب سهمیه کرده است .این وزن تلفیقی از  2وزن

اس��تاندارد جهانی  -۵۰و
 -۵۵کیلوگرم است ،طبق
قوانی��ن از ه��ر وزن  2نفر
موفق به کس��ب س��همیه
میش��وند و بهمنی��ار به
عن��وان نفر دوم وزن -۵۰
کیلوگرم س��همیه خود را
تا اینجای کار قطعی کرده
است .نزدیکترین کاراتهکا
به نماینده ای��ران« ،بتینا
پالنک» کاراتهکای اتریشی است که با  ۵۰۰امتیاز اختالف
بهمنیار را تعقیب میکند .بهمنیار باید بتواند در رقابتهای
مراکش جایگاه فعلی خود را حفظ کند.
ام��ا در بخش م��ردان در وزن  +۷۵کیلوگرم المپیکی
شرایط متفاوت است .این وزن هم تلفیقی از  2وزن  -۸۴و
 +۸۴کیلوگرم است که طبق اعالم قبلی فدراسیون جهانی،
سجاد گنجزاده با امتیاز  8062/5با رتبه یک رنکینگ وزن
خود ( +۸۴کیلوگرم) س��همیه گرفت و پورشیب با امتیاز
 ۹۲۲۵از رس��یدن به المپی��ک بازماند .حال اما دوئل این
دو کاراتهکای شایس��ته و خوب کش��ورمان از سر گرفته
خواهد شد و نتایج رقابتهای مراکش برای هر دو اهمیت
باالیی دارد .در کنار آن نتایج «جاناتان هورنه» آلمانی که
تعقیبکننده گنجزاده در جدول است و «ایگور آکتاش»
ترکیهای که باالی سر پورشیب در رنکینگ قرار دارد هم
در مسابقات «رباط» و هم در قهرمانی اروپا در معادالت این

سیاست دفاعی سردار شهید قاسم سلیمانی
برای نابودی رژیم صهیونیستی
شبکهسازی و مردمپایه کردن محور مقاومت :سردار بزرگ محور مقاومت از جمله
فرماندهان بزرگی است که در دوران دفاعمقدس تجربیات بینظیری را آموخته و
از نعمت نیروی بسیج در دوران دفاعمقدس بخوبی آگاهی داشته است .تشکیل
بس��یج ریشه در اندیشه دفاعی و نظامی حضرت امام خمینی(ره) داشت و امام
معتقد بودند جنگ و جهاد دفاعی در مقابل تجاوزگری صدام یک واجب کفایی
است و لذا باید جنگ با تکیه بر نیروی گسترده مردمی و با بهرهگیری از ایمان
و معنویت ،بعد انقالبی و روحیه باالی مردمی اداره شود .رکن عمده این دکترین
دفاع از عقیده و ایدئولوژی اس�لامی است که نظام جمهوری اسالمی مرکز این
عقیده را تشکیل میدهد .این نظریه در دوران دفاعمقدس تاثیر زیادی بر موفقیت
رزمندگان اس�لام داشته است .لذا سردار شهید قاسم سلیمانی با بهرهگیری از
تجربیات دفاعمقدس و همچنین شناخت میدانی از حکومتهای منطقه غرب
آس��یا تالش کرد محور مقاومت به صورت مردمپایه ش��کل بگیرد .اس��تفاده از

ظرفیتهای اعتقادی ،ایدئولوژیک و سیاسی مردم جغرافیای محور مقاومت با هر
مذهب و قومیتی مورد تاکید سردار شهید سلیمانی است .در جنگ با داعش که
به ظاهر یک نیروی سنی وهابی است و نمایندگی جریان عبری -عربی -غربی را
بر عهده دارد ،سردار سلیمانی تالش دارد مجموعهای از نیروهای شیعی ،سنی،
علوی ،مس��یحی ،عرب ،افغان ،ایرانی ،پاکستانی ،سوری و عراقی را در کنار هم
فرماندهی کند .در عراق با ظهور داعش به مدد کردها میشتابد و با فتوای جهاد
آیتاهلل سیستانی نیروی حشدالشعبی را با فرماندهی شهید ابومهدی المهندس
تش��کیل میدهد .در س��وریه نیروی دفاع ملی که به بسیج مردمی معروف شد
با پیش��نهاد سردار شهید همدانی و هدایت شهید سلیمانی تشکیل شد .بسیج
مردمی س��وریه متش��کل از گروههای شیعه ،سنی ،علوی و مسیحی در مناطق
مختلف این کشور بود .این نیروها در گردانهای داوطلب زنان و مردان جداگانه
سازماندهی شدند و آموزش سالحهای ساده مانند کالشنیکف و نارنجک را دریافت

وزن بسیار تأثیرگذار است .اما نکته مهم این وزن آنجاست
که کاراته ایران سهمیه قطعی را در اختیار دارد و فقط نام
مسافر توکیو شاید تغییر کند.
نکته با اهمیت دیگر برنامه جدید فدراس��یون جهانی،
بازگشت شانس برای کسب سهمیه در وزن  -۶۱کیلوگرم
توسط رزیتا علیپور است .علیپور در وزن  -۶۱کیلوگرم با
 5107/5امتیاز در رتبه شش��م است و این شانس را دارد
که با کسب مدال در مسابقات مراکش سهمیه حضور در
بازیهای المپیک را دریافت کند .در این وزن «پرکوویچ»
از صربستان با  5482/5امتیاز به عنوان نفر چهارم سهمیه
گرفت��ه و «هاوا جوما»ی کانادایی ب��ا  5137/5امتیاز در
رتبه پنجم است .فاصله زیادی بین این سه نیست و نتایج
مسابقات پیش رو معادالت را بدون شک تغییر خواهد داد.
البته از  2کاراتهکای فرانس��وی که نفرات هفتم و هشتم
رنکینگ هستند نیز نباید غافل بود.
در بخش مردان تیمملی کشورمان میتواند یک نماینده
خود را در وزن  -۶۷کیلوگرم به مرحله نهایی مسابقات کسب
سهمیه که قرار است فدراسیون جهانی برنامه برگزاری آن را
اعالم کند ،اعزام و سهمیههای خود را تکمیل کند.
به هر حال فدراس��یون جهانی کاراته به دنبال برقراری
عدالت در مسیر کسب سهمیه است و کاراتهکاهایی که به
دلیل لغو  2مسابقه فوق شانس حضور در بازیهای المپیک
را از دست دادند ،حاال میتوانند همچنان برای رسیدن به
این هدف تالش کنند .ضمن اینکه س��ایر مدعیان باید به
فکر تثبیت جایگاه خود باشند.

و با ایجاد پستهای ایستبازرسی اقدام به پشتیبانی از ارتش کردند .در جنگ
با داعش و تروریس��م تکفیری بسیج مردمی سوریه نقش اساسی داشت .سردار
«نوعی اقدم» از فرماندهان محور مقاومت راز فرماندهی این نیروی چندملیتی
و چندمذهبی را فرماندهی اخالقپایه س��ردار س��لیمانی میداند و معتقد است
سردار شهید با اخالقی پیامبرگونه با گروهها و جریانهای حاضر در محور مقاومت
چنان رابطهای عاطفی داشت که همه فکر میکردند سردار سلیمانی با آنها الفت
بیشتری دارد .خود شهید در میان نیروهای محور مقاومت فارغ از هویت ایرانی
حاضر میشود .همیشه لباس شخصی میپوشد و تالش دارد محور مقاومت را
هویتی فراقومی و مذهبی بدهد .اگر چه او معتقد به ایدئولوژی شیعی است اما
بخوبی بلد است همه مخالفان سیاسی رژیم اسرائیل را در ذیل یک پرچم برای
مقابله جمع و با جریان بزرگ مقاومت با هویت شیعی همراه کند.
امروز به نظر میرس��د سردار س��لیمانی وحدت را به مسلمانان در مقابله با
اس��رائیل بازگردانده است .نابودی اس��رائیل با تعامل و همکاری همه ملتهای
مس��لمان و همه مذاهب تحقق خواهد پذیرفت و ش��الوده آن را س��ردار شهید
سلیمانی ریخته است .بیجهت نبود که «اسماعیل هنیه» رهبر حماس با حضور
در مراس��م تش��ییع سردار شهید سلیمانی در نماز جمعه تهران ،عنوان «شهید
قدس» را به این مبارز جهان اسالم داد.

