
تاثیرات اجتماعی ورزش  سالمت نیروی انسانی   اخالق در ورزش   علمی کردن ورزش   ورزش قهرمانی

 ورزش قهرمانى، امروز كه مسابقات بين المللى باب است و رائج است، مظهر تمايالت و استعدادها و تشّخص و هويت يك ملت است؛ و اين خيلى چيز مهمى 
است. اينكه شماها در ميدانهاى ورزشى، با اخالق انسانى و با جوانمردى ظاهر شويد - و خوشبختانه ظاهر ميشويد - از نظر بينندگان بين المللى، كه امروز 
ديگر ميليونها و در مواردى ميلياردها تماشاچى وجود دارد و مطلع ميشوند، پيام آور يك حقيقتى است از داخل كشورتان، كه اين حقيقت را با هيچ زبان ديگرى نميشد 

تبليغ كرد. يك قهرمان با جوانمردِى خودش تبليغ ميكند، با تديِن خودش تبليغ ميكند.| متن کامل در

مفاهیمی که امروز در بیانات 
رهرب انقالب مطرح شده اند:

دیـدار مدال آوران املپیک و پاراملپيك  با رهرب معظم انقالب اسالمی

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در اين سامانه عضو شوند.

روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر مـعـظـم انقـالب
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کلید واژه ها

پیشنهاد

برگزیده

ناظر بر بیانات رهبر ی 
در دیدار  مدال آوران

 المپیك و پارالمپیك 
با رهبر انقالب اسالمی

  اعتماد به نفس ملی: 
از نظر رهبر معظم انقالب 

اسالمی اعتماد به نفس 
ملی یکی از شاخص های 

پیشرفت با مفهوم اسالمی 
است که ملت ایران این 

درس را از مکتب امام 
خمینی)ره( آموخته است.
تاثیر موفقیت های ورزش  

قهرمانی در تقویت 
روحیه ی اعتماد به نفس 

ملی نیز از جمله نکات 
مطرح شده توسط آیت اهلل 

خامنه ای است. 
مطالعه مدخل »اعتماد به 

نفس ملی « در بخش جستار

توصیه میشود.

  ورزشکار اگر دارای اراده ی 
قوی و عزم راسخ نباشد، قطعًا 
به مرحله ی قهرمانی نمیرسد.

  همه باید قلباً از زنان 
ورزشکار ما که در میدانها با 

حجاب، با عفاف، با متانت و با 
وقار حاضر میشوند، تشکر 

کنند.

 بعضی ها فضای ورزش را 
خراب میکنند؛ با تخریب، با 

تهمت، با دروغ، با دعوا راه 
انداختن بین مجموعه های 

ورزشی. متأسفانه سهم 
رسانه های ورزشی هم در این 
کار خالف، سهم کمی نیست.

رهرب انقالب اسالمی با اشاره به اهمیت و جایگاه ورزش قهرمانی:

ورزش قهرمانی مظهر  هویت ملت است

 ما احتياج داريم كه تمام آحاد كشور ورزش كنند؛ اين واقعاً نياز كشور است. 
نيروى انسانِى سالم، براى كشور اهميت درجه ى يك دارد؛ چون پيشرفت 
يك كشور، با نيروى انسانى است. منابع و معادن و اســتعدادهاى زيرزمينى و ثروتهاى 
طبيعى، چيزهاى بسيار خوبى است؛ اما اگر نيروى انسانى نباشد، استعداد در آن كشور 
نباشد، همان چيزى خواهد شد كه امروز در بعضى از كشورهاى داراى اين منابع طبيعى 
مشاهده ميكنيد؛ ديگران مى آيند اســتفاده ميكنند و اينها را بيشتر به تن پرورى سوق 
ميدهند. استعداد انسانى بايد پرورش پيدا كند تا استعدادهاى طبيعى حقيقتاً در خدمت 

جامعه قرار گيرد.

توصیه های رهبری برای رشد و ارتقای ورزش کشور
   تبليغ زبانى و عملى ورزش توسط قهرمانان ورزشى

   توجه به اخــالق، ايجاد و حفــظ خصوصيــات اخالقى مطلــوب و پرهيز از 

بداخالقى هاى گوناگون در رسانه هاى ورزشى

   در اولويت قرار دادن رشته هاى ورزشى داراى ســابقه، ظرفيت و تجربه مانند 

چوگان و ورزشهاى باستانى، توسط مسئولين ورزش

   استفاده از مربيان داخلى در رشته هاى ورزشى

   تعمق علمى در قواعد مطرح در زمينه هاى ورزشــى و وضع قواعد علمى براى 

ورزشهاى ايرانى مانند ورزشهاى باستانى

ویژگی های نیروی انسانی مطلوب برای کشور

 عالم بودن
 با همت بودن

 ديندار بودن
  سالمت جسمانى

خصوصیات قهرمانان ورزشی

  دارا بودن اراده ى قوى و عزم راسخ
  برخوردارى از هوش برتر

 برخوردارى از توانائى هاى جسمانى
   برخوردارى از اعتماد به نفس زياد

ک
تیرت ی

واماندگی دشمنان 
در مقابل عمل انجام شده ملت ایران

سوخت رآكتور تحقيقاتى تهران داشت تمام ميشد، به ما گفتند بايد بيائيد 
اورانيوم 3/5 درصدتان را به فالن كشور بدهيد تا او تبديل كند به 20 درصد؛ 
بعد او بدهد به فالن كشور، كه او تبديل كند به ســوخت؛ بعد با اجازه ى آقايان دنيا، اين 
سوخت بيايد داخل! يعنى از چندين خان بگذرد، كه قطعاً هم نميگذشت. اگر چنانچه ما 
ميخواستيم سوخت هسته اى را براى همين رآكتورهاى تحقيقاتى كه در اينجا داريم، از 
اينها بخريم، تا ملت ايران را ذليل و تحقير نميكردند، ذره اى از آن را به ما نميدادند. يك 
وقتى من گفتم اگر همين نفتى كه ما امروز داريم، مال اروپائى ها بود و بنا بود ما از آنها نفت 
يا بنزين بخريم، بطرى بطرى اش را با قيمتهاى گزاف به ما ميفروختند. آنها اينجورى اند. 
خب، اينها فكر ميكردند كه ما براى خريد سوخت 20 درصد مجبور خواهيم شد و زير بار 
خواهيم رفت؛ لذا اين موانع را درست كردند. اما جوانهاى ما آمدند كار تحقيقاتى كردند و 
سوخت 20 درصد را خودشان درســت كردند. بعد آنها خيال ميكردند كه ما نميتوانيم 
صفحه ى سوخت و ميله ى ســوخت درســت كنيم؛ اما جوانهاى ما درست كردند و كار 

گذاشتند. حاال آنها مانده اند در مقابل عمل انجام شده ى ملت ايران!  
كارهاى به اين پيچيدگى و به اين بزرگى دارد انجام ميگيرد .

ت
روای

تیرت دو
تکمیلی
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نيروى انسانِی سالم
 براى كشور اهميت درجه  یك دارد 

روى آوردن مردم به ورزش، بسيارى از مشكالت 
و معضالت اجتماعى و اخالقى را حل ميكند.


