یک سال حبس تعلیقی برای کریم بنزما

پنجشنبه  4آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3359

کری��م بنزم��ا ب��ه یک س��ال حبس تعلیقی محکوم ش��د .در دادگاه کریم بنزم��ا که مربوط به تالش ب��رای اخاذی با یک ن��وار ویدئویی
از همتیم��یاش متی��و والبوئن��ا بود ،بازیکن فرانس��وی به یک س��ال حبس تعلیقی محکوم ش��د .خبرگزاری فرانس��ه روز چهارش��نبه
گ��زارش داد مهاج��م رئالمادری��د باید  ۷۵هزار یورو هم جریمه بپ��ردازد .وکالی بنزما اعالم کردند به این حک��م اعتراض خواهند کرد.

ورزشی

اخبار

در روز تساوی استقالل مقابل قلعهنویی ،پرسپولیس و سپاهان پیروزهای بزرگ هفته ششم بودند

دولت مالزی مانع ورود
کاروان ورزشی صهیونیستها شد

دولت مالزی مانع حضور صهیونیس��تها در مس��ابقات
جهانی اسکواش شد.
دولت مالزی در اقدامی حمایتی از فلس��طین مانع ورود
کاروان تیمملی اسکواش به خاک این کشور شد .مسابقات
جهانی اسکواش ماه آینده به میزبانی مالزی برگزار میشود.
ش��بکه  N۱۲رژیم صهیونیستی در این زمینه خبر داد
دولت مالزی از ورود کاروان ورزش��ی صهیونیس��تها برای
حضور در مسابقات ماه آینده اسکواش ممانعت کرده است.
فدراس��یون اسکواش صهیونیس��تها در حال رایزنی با
فدراسیون جهانی است تا مالزی را مجبور به صدور ویزا برای
کاروان ورزشی رژیم اشغالگر کند.
صهیونیس��تها همچنین تهدید کردند اگر فدراسیون
جهانی اسکواش نتواند این مانع را کنار بزند ،به دادگاه حکمیت
ورزش شکایت میکنند.

ترابی خالقترین بازیکن
لیگ قهرمانان آسیا شد

فصل  ۲۰۲۱لیگ قهرمانان آس��یا در حالی به پایان
رس��ید که جز ترابی که به عن��وان خالقترین بازیکن
این رقابتها معرفی ش��د ،ایرانیها حضور کمرنگی در
برترینهای لیگ قهرمانان داش��تند .به گزارش ایسنا،
فصل  ۲۰۲۱لیگ قهرمانان آس��یا با قهرمانی مقتدرانه
اله�لال عربس��تان ب��ه پایان رس��ید تا این باش��گاه با
 ۴قهرمانی در آسیا به تنهایی پرافتخارترین باشگاه آسیا
لقب بگیرد .در پایان این رقابتها بر اساس اعالم سایت
کنفدراسیون فوتبال آسیا سالم الدوسری ،ستاره الهالل
به عنوان بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شد.
همچنین مهدی ترابی از نظر آماری خالقترین بازیکن
لیگ قهرمانان ش��د .در ادامه آمار و ارقام فصل ۲۰۲۱
لیگ قهرمانان آسیا را مشاهده میکنیم:

■■آمار فردی
بهترینگلزنان
 -۱الونگا (الدحیل) ۹ :گل
 -۲گوستاوو هنریکه (چونبوک موتورز) ۸ :گل
 -۳لئاندرو دامیائو (کاوازاکی) ،اندرس��ون الیویرا (گامبا

اوساکا) ،مدو بارو (چونبوک موتورز) ،ادگار سیلوا (دائجو)
و گومیس (الهالل) ۶ :گل

لیگ جان گرفت

هفته ششم لیگ برتر فوتبال دیروز با انجام  8مسابقه برگزار شد
که در یکی از آنها پرسپولیس بعد از  ۳هفته ناکامی سرانجام طعم
برد را در لیگ برتر چشید و با پیروزی برابر صنعت نفت آبادان به
رده چهارم جدول صعود کرد تا در فاصله یک امتیازی اس��تقالل
قرار بگیرد .در آخرین دیدار از هفته ششم لیگ برتر فوتبال  ۲تیم
پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان به مصاف هم رفتند که این
مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیسبه پایان رسید .در
این بازی میالد سرلک ( )۷۲برای پرسپولیس گلزنی کرد تا این تیم
بعد از  ۳هفته دوباره طعم پیروزی را بچشد .با این برد ،پرسپولیس
 ۱۱امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد تا در فاصله یک
امتیازی با استقالل قرار بگیرد .از اتفاقات مهم این دیدار میشود به
چند اشتباه بزرگ علیاصغر مؤمنی ،داور بازی اشاره کرد؛ پنالتی
محرز در نیمه نخست روی مهدی ترابی که داور به اشتباه به ترابی
کارت زرد داد و ضرب��ه مه��دی عبدی در نیمه دوم که به صورت
کامل از خط دروازه نفت عبور کرد اما داور و کمکش عقیده دیگری
داشتند .بدون شک اگر قرمزها برنده بازی دیروز نمیشدند ،علیاصغر
مؤمنی هم اینک با توجه به آن  ۲اشتباه بزرگ ،مقصر اصلی این
ناکامی از سوی هواداران پرسپولیس شناخته میشد .نبود وار در
فوتبال ایران روز به روز بیشتر مسالهساز میشود و مشخص نیست
عزیزیخادم که با شعارهای بسیار زیاد موفق شد رئیس فدراسیون
شود ،چه برنامهای برای حل این مشکل دارد .او که قبل از انتخابات،
مرتب ادعا میکرد توانایی حل مشکالت را دارد ،حاال ترجیعبند
حرفهایش تحریمهاست و بر خالف شعارهای قبلش ،رسما اعتراف
میکند توانایی کار در این شرایط خاص را ندارد .بدون شک مقصر
اصلی این وضعیت اعضای مجمع هستند که با این انتخاب ،چنین
مشکل بزرگی را برای فوتبال ایران پدید آوردند.
■■سومین تساوی متوالی استقالل

یکی از حساسترین بازیهای دیروز در سیرجان برگزار شد که
استقالل در دیدار برابر گلگهر به نتیجه تساوی رسید تا سومین بازی
را بدون کسب پیروزی پشت سر بگذارد و فرصت رسیدن به صدر
جدول را از دست بدهد .از هفته ششم رقابتهای لیگ برتر  ۲تیم
استقالل و گلگهر در سیرجان به مصاف هم رفتند که این دیدار در
نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا هر یک از  ۲تیم یک امتیاز
از این بازی کسب کنند .تیم فوتبال استقالل با ترکیب علیرضا رضایی،
سیاوش یزدانی ،محمد دانشگر ،عارف آقاسی ،مهدی مهدیپور ،آرش
رضاوند ،وریا غفوری ،متین کریمزاده (از دقیقه  ۴۶جعفر سلمانی)،
سعید مهری (از دقیقه  ۴۶رضا آذری) ،امین قاسمینژاد (از دقیقه
 ۴۶ارسالن مطهری) و محمدرضا آزادی (از دقیقه  ۸۵امیرحسین
حس��ینزاده) در این مسابقه بازی کرد .محمدحسین اکبرمنادی،
یزاده ،مهدی تیکدری (از دقیقه  ۶۹رضا
آرمین سهرابیان ،علیرضا عل 

بهترینبازیسازها

 -۱مهدی ترابی (پرسپولیس) و جی هو سین (پوهانگ
استیلرز) ۲۲ :موقعیتسازی
 -۲واکی��زاکا (کاوازاک��ی) و ماش��اریپوف (النص��ر):
 ۲۱موقعیتسازی
 -۳امید عالیشاه (پرسپولیس) ۲۰ :موقعیتسازی
بیشترین سیو توپ

 -۱کمپول (راچابوری) ۳۵ :سیو
 -۲عبداهلل المعیوف (الهالل) ۳۲ :سیو
 -۳گوانبو گو (بیجینگ) ۳۰ :سیو
بیشترینکلینشیت

 -۱وو جو (اولسان هیوندای) ۶ :کلینشیت
 -۲محمدرض��ا اخب��اری (تراکتور) و عب��داهلل المعیوف
(الهالل) ۵ :کلینشیت
بیشترین دفع توپ مدافعان

 -۱الکسی الرین (استقالل تاجیکستان) ۵۱ :دفع توپ
 -۲شائ و ون لیانگ (بیجینگ) ۴۴ :دفع توپ
 -۳آندری میشنکو (استقالل تاجیکستان) ۴۳ :دفع توپ

■■آمار تیمی
بیشترین گل زده
 -۱کاوازاکی ژاپن ۲۷ :گل
 -۲چونبوک موتورز کرهجنوبی ۲۵ :گل
 -۳دائجو کرهجنوبی ۲۴ :گل
نرخ تبدیل شوت به گل
 -۱دائجو کرهجنوبی ۲۵ :درصد
 -۲کاوازاکی ژاپن ۲۳ :درصد
 -۳استقالل ایران ،چونبوک موتورز کرهجنوبی و الشارجه

امارات ۲۱ :درصد

پاسخ عجیب قطر به منتقدان میزبانی
جامجهانی  :2022بفرمایید زندان!

دولت قطر در اقدامی عجیب  ۲خبرنگار منتقد نروژی به
میزبانی جامجهانی  2022را بازداشت کرد .نشریه «»NRK
نروژ خبر داد  ۲خبرنگار این روزنامه در قطر  32ساعت به
دالیل نامشخص بازداشت شدند .این ۲خبرنگار ورزشی برای
پوشش اخبار میزبانی جامجهانی  2022یکشنبه گذشته
به قطر س��فر کرده بودند ولی به دالیل نامشخص از سوی
نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شدند .طبق گزارشهای
رسیده این  ۲خبرنگار ورزشی بعد از  32ساعت آزاد شدند.
«تیری اسفندسن» رئیس فدراسیون فوتبال نروژ از این اتفاق
شاکی شد و گفت :ما بشدت با این رفتار قطریها برخورد
میکنیم .ما نگران اوضاع خبرنگاران در قطر هستیم .پیش
از این بسیاری از رسانههای اروپایی علیه قطر به دلیل زیر پا
گذاشتن حقوق بشر گزارشهای تندی منتشر کرده بودند.
بحث عدم رعایت حقوق کارگران  5کشور آسیایی در قطر
برای آمادگی زیرساختهای جامجهانی  2022سوژه اصلی
این گزارشها بود .نروژ یکی از این کش��ورهای منتقد قطر
است و به نظر میرسد این کشور عربی با بازداشت خبرنگاران
نروژی پاسخ این انتقادات تند را داد.

■■دلیل محرومیت  ۲بازیکن خارجی استقالل

مدی��ر نق��ل و انتقاالت س��ازمان لی��گ فوتبال ای��ران گفت:
در  ۲تاریخ به باشگاه استقالل اعالم کردیم حق استفاده از بازیکنان
خارجی را ندارد اما این باشگاه به تذکر ما بیتوجهی کرد .فریبرز
محمودزاده درباره ابطال مجوز موقت بازی  ۲بازیکن استقالل اظهار
داشت :سازمان لیگ همواره با همه باشگاهها در چارچوب قوانین
و مقررات همکاری میکند و به جهت احترام به هواداران و کمک
قانونی به فوتبال نیز با وجود اینکه باشگاه استقالل ضمانتهای بانکی
الزم را برای استفاده از یامگا و ژستند ارائه نکرده بود ،با این حال با
مساعدت مسؤوالن فدراسیون و سازمان لیگ ،مجوز موقت برای این
 ۲بازیکن صادر شد تا باشگاه استقالل زمان برای ارائه ضمانت بانکی
را در اختیار داشته باشد .وی افزود :در نهایت  ۲۲آبان  ۱۴۰۰سازمان
لیگ در نامهای رسمی و محرمانه به باشگاه استقالل اعالم کرد مجوز
موقت و مشروط این  ۲بازیکن به دلیل عدم ارائه تضامین بانکی لغو
شده است .حتی به صورت شفاهی نیز به عوامل باشگاه استقالل این
موضوع یادآوری شد .مدیر نقل و انتقاالت سازمان لیگ تصریح کرد:
باشگاه استقالل نسبت به تذکرهای قانونی سازمان لیگ بیتوجهی
کرد و در نهایت امروز (دیروز چهارش��نبه) برای آخرین مرتبه در

■■نتایج کامل هفته ششم لیگ برتر فوتبال به این شرح است:

* تراکتور  - ۱پدیده مشهد صفر
گل :محمد عباسزاده ()۸۳
* نساجی مازندران  - ۲پیکان تهران ۲
گلها :کریم اسالمی ( )۳۶و حسین نجفی ( )۸۲برای نساجی
و ابراهیم صالحی ( ۶۶و  )۷۷برای پیکان
* فجر شهید سپاسی شیراز صفر  -سپاهان اصفهان ۲
گلها :عزتاهلل پورقاز ( )۳۵و محمدرضا حسینی ()۵۸
* فوالد خوزستان  - ۱ذوبآهن اصفهان صفر
گل :لوسیانو پریرا ()۴۱
* نفت مسجد سلیمان صفر  -مس رفسنجان ۱
گل :گادوین منشا ( - ۶۳پنالتی)
* پرسپولیس  - ۱صنعت نفت صفر
گل :میالد سرلک ()۷۲
* هوادار تهران صفر  -آلومینیوم اراک صفر
* استقالل صفر – گلگهر سیرجان صفر

مراسم تجلیل از هادی عامل با حضور مدیر شبکه  3و رئیس فدراسیون برگزار شد

بهترینپاسورها

 -۱مهدی ترابی (پرسپولیس) ۵ :پاس گل
 -۲دیگو گاما (پاتوم یونایتد) ،یاسوتو واکیزاکا (کاوازاکی)،
ه��و ل��ی (دائج��و) ،وو آن (دائجو) و البوری��ک (الهالل):
 ۴پاس گل
 -۳امیرارسالن مطهری (استقالل) ،معزعلی (الدحیل)،
هاراکاوا (سرزو اوساکا) و تونو (کاوازاکی) ۳ :پاس گل

شکاری) ،فرشید باقری (از دقیقه  ۴۶نوید عاشوری) ،میالد زکیپور،
س��عید صادقی ،مسیح زاهدی ،محمدرضا خانزاده ،امین پورعلی و
اریک بایناما (از دقیقه  ۶۹محمد آقاجانپور) هم بازیکنان گلگهر در
این بازی بودند .نیمه نخست این بازی در حالی به پایان رسید که
اغلب دقایق ،بازی در میانه زمین در جریان بود و کمتر میل تهاجمی
نزد  ۲تیم به چشم میخورد .آبیپوشان تنها در  ۲نوبت تا حدودی
روی دروازه گلگهر خطرساز شدند که هیچ یک از این توپها به ثمر
ننشست .تنها صحنه بحثبرانگیز در نیمه اول ،صحنهای مشکوک به
برخورد توپ به دست مدافعان گلگهر داخل محوطه جریمه بود که
استقاللیها معتقد به پنالتی بودند ولی داور چنین اعتقادی نداشت.
در دقیقه  ۶۰نخستین صحنه جدی و خطر بزرگ این بازی خلق
شد که آن هم سهم استقالل بود .جعفر سلمانی با فرار پشت مدافعان
گلگهر پاس بلند سیاوش یزدانی را دریافت کرد و در موقعیت تک به
تک با دروازهبان حریف قرار گرفت که ضربه بازیکن استقالل توسط
اکبرمنادی راهی کرنر شد .در نهایت این بازی بدون رد و بدل شدن
گل و با نتیجه مساوی به پایان رسید تا استقالل  ۱۲امتیازی شده و
در رده سوم جدول قرار گیرد و گلگهر نیز  ۱۰امتیازی شده و موقتا
در جایگاه پنجم قرار گیرد .اتفاق ویژه این مسابقه ،محرومیت «رودی
ژستند» و «کوین یامگا»  ۲مهاجم خارجی استقالل بود که با اعالم
سازمان لیگ ،اجازه حضور در زمین را به دلیل عدم ارائه ضمانتهای
الزم پیدا نکردند و فرهاد مجیدی دقایقی قبل از ش��روع این دیدار

مجبور شد ترکیبش را تغییر دهد .استقالل پس از  ۳پیروزی پیاپی
در ابتدای لیگ ،در  ۳هفته متوالی مساوی کرد و در  ۲بازی آخر نیز
موفق به گلزنی نشده است.

پاس��خ به مکاتبه باشگاه استقالل به تاریخ  ۲آذر  ۱۴۰۰که رأس
ساعت  ۱۵:۴۵به این سازمان ارسال شده ،در نامهای اعالم کردیم
حق استفاده از این  ۲بازیکن خارجی خود را نخواهند داشت .این
موضوع حتی از سوی مسؤول و ناظر برگزاری مسابقه در سیرجان
به اطالع بیژن طاهری ،مدیر تیم استقالل رسید.

نقال حماسههای کشتی

رضا نصیری :پس از کسب موفقیتهای چشمگیر کشتی آزاد
و فرنگی در مسابقات قهرمانی جهان ،موجی از شور و نشاط و
هیجان در جامعه ایجاد شد؛ هیجانی از جنس امید به آینده.
برنامه «دایره طالیی» توانست در ایام این رقابتها تمام مسابقات
کشتی فرنگی و آزاد را به صورت زنده پخش کند .یکی از عوامل
ایجاد شور و نشاط در جامعه گزارشهای پرحرارت هادی عامل،
گزارشگر پیشکسوت این رشته پرهیجان بود؛ گزارشهایی که
بیش از  ۳دهه اس��ت از قاب رس��انه ملی شنیده میشود .روز
سهشنبه در نخلستان س��ازمان هنری -رسانهای اوج ،مراسم
بزرگداشت بیش از  ۳دهه فعالیت رسانهای موثر این گزارشگر
کشتی کش��ور با حضور گس��ترده اهالی رسانه ،پیشکسوتان
کشتی ،مدیران شبکه  3و عوامل برنامه دایره طالیی برگزار شد.
در ابتدای این مراسم علی فروغی ،مدیر شبکه  ۳سیما ضمن
تشکر و قدردانی از تمام شرکتکنندگان در مراسم گفت« :در
جلسات این شکلی گاهی صحبتها رنگ و بوی تعارف میگیرد
اما راجع به آقای عامل میشود حرف دل زد .کسی که با صفا ،اهل
خلوص ،مشتی و به تعبیر پیشکسوتان این رشته ،لوطی است».
فروغی در ادامه با برشمردن برجستگیهای اخالقی هادی
عامل ادامه داد« :اولین خصوصیت اخالقی ایش��ان اخالص
اس��ت .هادی عامل برکت زندگیاش را از امام رضا(ع) دارد.

البت��ه نمیدانم چقدر به بیان این موضوع راضی باش��د اما
اط�لاع دارم قبل از ه��ر اعزام جهانی ی��ا داخلی به پابوس
حضرت علیبنموس��یالرضا(ع) میرود و از حضرت کسب
اجازه میکند .ثانیا ایش��ان خیلی متواضع اس��ت .کسی که
کش��تیگیر بوده و نزدیک به  ۳دهه در رسانه حضور فعال
داش��ته ولی نسبت به همه اقشار متواضع است .فعالیت در
رس��انه به دلیل نوع توجهی که به آن میشود ممکن است
باعث آس��یب دیدن این تواضع ش��ود که آقای عامل از این
آس��یب مصون مانده است .خصوصیت مثبت اخالقی دیگر

هادی عامل احترام به ایران و ایرانی است .در کلمه به کلمه
گزارش ایشان احترام به ایران و ایرانی وجود دارد .استفاده از
عبارت «شیر مادر و نان پدر حاللت» کالم دقیقی است که با
استفاده از  ۴کلمه یک عمق فرهنگی عالی را ایجاد میکند».
مدیر شبکه سوم سیما پس از برشمردن فضایل اخالقی
هادی عامل در ادامه با اشاره به تخصص و مهارت او در حرفه
گزارشگری و ورزش کشتی گفت« :شناخت دقیق ایشان از
کش��تی نکتهای قابل توجه است .آقای دبیر یک بار به بنده
گفتند آقای عامل در خالل گزارششان اسم فنی را به کار

بردند که هیچ یک از ما این اس��م را نش��نیده بودیم! اینکه
گزارشگر یک رشته ورزشی تا این حد در آن ورزش عمیق
باشد بسیار قابل توجه است».
در ادام ه علیرضا دبیر ،کش��تیگیر پیشکس��وت ،قهرمان
المپیک و جهان و رئیس فدراسیون کشتی ضمن قدردانی
از عوامل ش��بکه  3برای پخش برنام��ه دایره طالیی گفت:
«خیلیها در رس��انه خبرنگار هس��تند اما مشتاقند به آنها
کارشناس گفته ش��ود .کارشناس کسی است که حتما آن
ورزش را انجام داده باشد .مگر میشود کسی فن «سگک» را
نخورده باشد ولی بعد بگوید این فن چه دردی دارد؟ هادی
عامل از کش��تی درک دارد .او هم کش��تیگیر بوده ،هم در
کشتی مصدوم شده ،هم مربی این ورزش بوده ،هم در مقام
قضاوت کشتی بوده و هم این ورزش را تدریس کرده است».
در بخش بعدی برنامه هادی عامل ضمن تشکر و قدردانی
از مدیریت ش��بکه  3و برگزارکنندگان ای��ن برنامه ،افزود:
«بسیار خوشحالم که در کنار بزرگان کشتی ایران هستم38 .
سال تالش کردم تا بتوانم دل مردم را شاد کنم» .در پایان
این مراس��م نیز هدایایی از طرف مدیر شبکه  ،3فدراسیون
کشتی ،فدراسیون بدنس��ازی و جمعی از پیشکسوتان این
رشته به رسم یادگار به هادی عامل تقدیم شد.

مشکل تیم بارسلونا از زبان ژاوی:

باید با ایده بازی کنیم
سرمربی بارسلونا پس از تساوی مقابل
گزارش
بنفی��کا از علت تس��اوی در این بازی
صحب��ت کرد و به تمجی��د از دمبله پرداخت .تیم فوتبال
بارس��لونا مقابل بنفی��کا هر چه تالش کرد به در بس��ته
خ��ورد و نتوانس��ت  3امتیاز بازی را به دس��ت آورد .آنها
به تس��اوی ب��دون گل رضایت دادند و ح��اال برای صعود
باید کاری س��خت را انجام دهند .بارسلونا برای صعود به
مرحله بعد لیگ قهرمانان اروپا باید امیدوار باشد یا بنفیکا
مقابل دیناموکییف امتیاز از دست بدهد یا اینکه خود در
آلیانسآرهنا بایرنمونیخ را شکس��ت دهد .پس از بازی با

بنفیکا ژاوی درباره تساوی در این بازی گفت :ما هنوز یک
بازی داریم و به مونیخ س��فر خواهیم کرد تا در آن بازی
پیروز ش��ویم .ما بارس��اییم و برای پیروزی به مونیخ سفر
خواهیم کرد .همه چیز به ما وابسته است که چقدر ثبات
داریم و چقدر احساس مسؤولیت میکنیم .من از عملکرد
بازیکنان راضی هس��تم و نش��ان دادیم میتوانیم نمایش
خوبی داش��ته باشیم .وی ادامه داد :به نظرم این بارسایی
است که ما میخواهیم .آنها با ایده بازی کردند و مشخصا
باید موثرتر در حمالت ظاهر شوند .در این  2بازی ما یک
گل زدیم که آن هم با پنالتی به ثمر رسید .بنابراین باید

اثرگذارتر ظاهر شویم و ناراحتکننده است که نمیتوانیم
گل به ثمر برسانیم .ژاوی درباره عملکرد دمبله که پس از
مدتها به ترکیب بارسا بازگشت نیز صحبت کرد و گفت:
ریتم بازی با حضور او تغییر کرد و مایه ناراحتی است که
موقعیتهایی که او ایجاد کرد به گل بدل نشد .او بازیکنی
اس��ت که تفاوتها را رقم خواهد زد .در جدول این گروه،
بایرنمونیخ با  5برد و  15امتیاز صدرنشین است و بارسلونا
ب��ا  7امتیاز در رده دوم ق��رار دارد .بنفیکا نیز با  5امتیاز
سوم است و تیم دیناموکییف هم با یک امتیاز در جایگاه
چهارم قرار دارد.

اندیشه والیی بسیجی ،ضامن عزتمندی کشور
نگاه

ادامه از صفحه اول

ما نیاز داریم در گام دوم انقالب اسالمی با
همین تفکر در صحنه دفاع از کشور و حریم دین باشیم.
ش��اخصه بعدی تفکر بسیجی ،اس��تقامت و پایداری است ،نه
ذلت و س��ازشپذیری .هزینه سازش قطعا برای همه ما بیشتر از
مقاومت اس��ت ،وقتی به کشورهای اطراف خود نگاه میکنیم که
در برابر مستکبران ذلیالنه زندگی کردند ،میبینیم چه فرجامی
دارند .کشورهایی که در برابر تفکر استکبار سر تعظیم فرود آوردند،
وابسته شدند نه وارسته.
به عنوان مثال کشوری مانند یمن مورد هجمههای فراوانی قرار
گرفت ،تمام مخالفان از عربستان حمایت کردند اما یمن به خاطر

الهام گرفتن از اندیشه انقالب اسالمی و فرهنگ بسیجی ،استقامت
و مقاومت کرد و در نهایت امروز کار به جایی رسیده که سعودی
در باتالق گرفتار شده است.
شاخصه بعدی تفکر بسیجی ،والیتمداری و والیتپذیری نه
در مقام سخن ،بلکه در مقام عمل است .لذا باید تالش کنیم برای
فتح خاکریزها و قلههای پیشروی سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی با
پیروی از منویات رهبر حکیم انقالب بسیاری از موانع را برداریم.
بس��یج نعمت بسیار بزرگی است که خداوند به این ملت و کشور
عطا کرده است.
هر جا ما در عرصههای مختلف پیرو رهنمودهای مقام معظم
رهبری بودیم و نگاهمان به پرچم قافلهساالر انقالب اسالمی معطوف

ش��د ،کشور سربلند بود .ش��اهدیم ایران در حوزههای مختلف از
جمله علمی ،نانو و هوافضا از درخشش چشمگیر و فوقالعادهای
برخوردار بوده است.
تجرب��ه گام اول انقالب نش��ان داد یک��ی از مؤلفههای مهم
عزتمداری و سربلندی ما والیتمداری است و قطعا در گام دوم باید
با الهام از شهیدان و بسیجیان و با همان تفکر بسیجی در مسیر
والیت فقیه حرکت کنیم.
بسیجیان در زمان جنگ میگفتند «اماما! از تو به یک اشاره،
از ما به س��ر دویدن»؛ امروز هم باید با همین تفکر ،این مس��یر
عزتبخش را ادامه دهیم.
اگر ما در جبهه مقاومت پیروزیهای فراوانی را شاهد بودیم ،به

خاطر اندیشه والیی عالمه سیدحسن نصراهلل است که خود را سرباز
رهبر معظم انقالب میداند .اگر امروز یاد و نام چهرهای نظیر سردار
دلها بر بام اندیشه ما میدرخشد و برای همیشه ماناست ،به خاطر
تفکر والیی این شهید عزیز است؛ طبق وصیتنامه سپهبد شهید
حاجقاسم سلیمانی ،تمام هم و غم این شهید بزرگوار ،حفظ حریم و
خیمه والیت بوده است .اعتقاد شهید سلیمانی این بود که اگر مسیر
والیت آسیب ببیند ،اثری از اماکن مقدس باقی نمیماند .امیدواریم
با الهام از تفکر و فرهنگ بسیجی ،خالصانه زندگی کنیم و استقامت
و پایداری خود را تقویت کنیم و با پیروی از رهبر بزرگوار انقالب،
بتوانیم زمینه شکلگیری و تحقق تمدن نوین اسالمی را فراهم کنیم.
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