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در ورزش بین المللی در ورزش بین المللی 
 »کیفی سازی« »کیفی سازی«

 را دنبال کنید را دنبال کنید

در مقابله با رژیم در مقابله با رژیم 
صهیونیستی منفعل صهیونیستی منفعل 

نشویدنشوید

قهرمانی در مسابقات ورزشی بخصوص در سطح بین المللی، حامل یک پیام مهّمی است؛ آن 
پیام عبارت است از پیام تواناییی، نشاط، هّمت، قدرت اراده؛ یعنی همه احساس میکنند که 
و ی قهرمانی ِبایســـتد، هّمت کرده، اراده کرده، 

ّ
این کسی که توانست قهرمان بشود و روی سک

تواناییی خودش را بالفعل کرده، نشاط به جامعه میبخشد؛ این پیام مهّم قهرمانی در صحنه های 
بین المللی ورزشی است؛ در واقع قهرمانها آموزگاران ایستادگی و امید و نشاطند.

حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به عملکرد 
خوب کاروان پاراالمپیک تأکید کردند:

رهبر انقالب با اشاره به تالش صهیونیستها برای 
کسب مشروعّیت با حضور در میادین ورزشی:

رهبر انقاب اســـامی در دیدار قهرمانان المپیک و پارالمپیک ایران در بازی های 
۲۰۲۰ توکیو مباحثی را درباره ی ورزش قهرمانی بیان کردند. به همین مناسبت در 
این یادداشت برخی از نکات مطرح شده از سوی ایشان در دیدارهای اخیرشان با 

ورزشکاران را مرور می کنیم.

     ۱- ورزش یک ارزش و مظهر عزم و اراده
حضرت آیت هللا خامنه ای در آبان ماه ۹۷ و طی دیدار با مدال آوران کاروان ورزشـــی 
ی، در 

ّ
ایران تأکید کردند: »ورزش یک ارزش است؛ هم در سطح افراد و هم در سطح مل

سطح کشور. کشوری که در آن ورزش هست، ورزش عمومی هست و ورزش قهرمانی 
که الگوی ورزش عمومی است وجود دارد، این کشـــور یک ارزش افزوده ای نسبت 
به دیگران دارد.«  ۱۳۹۷/۰۸/۲۳عاوه بر این، ایشـــان به صورت مشخص »ورزش 
قهرمانی« را مظهرِ »اعتماد به نْفس و عزم و اراده« دانستند: »ورزش قهرمانی مظهر 

اعتماد به نْفس است، مظهر عزم و اراده است.« ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

 ۲- عرصه ای برای ظهور ارزش های دینی و فرهنگی
یکی دیگر از نکات مـــورد تأکید رهبر انقـــاب در زمینـــه ی ورزش قهرمانی این 
بوده که می توان از این بســـتر برای ترویج و بســـط ارزش های دینی و فرهنگی و 
اخاقی بهره برد. ایشان با اشـــاره به برخی رفتارهای ورزشکاران ایرانی تصریح 
کردند: »دیدم شـــما بعد از پیروزی، خدا را شـــکر میکنید، بعضی هایتان سجده 
میکنید؛ معنایش این اســـت که شـــما این پیروزی را از خدا میدانید، این نعمت 
را از خدا میدانید؛ این خیلی باارزش اســـت... یک نکته ی دیگری که به چشم من 
خیلی برجسته آمد، اعتمادبه نفسی بود که شما نشان دادید در زمینه ی دفاع از 
اصالتهای خودتان؛ یک نمونه اش عبارت بود از اینکه پرچم داراِن شما را بانوانی 

با چادر انجام دادند؛ خیلی باارزش است.« ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

     ۳- عصبانیت استکبار از پیروزی های ما
عصبانیت دشمنان از پیروزی های ورزشکاران ایرانی و خوشحالی دوستان ما در 
دنیا یکی دیگر از موضوعات مورد توجه حضرت آیت هللا خامنه ای بوده اســـت: 
»جبهه ی اســـتکبار جهانی، از هر پیـــروزی ای که ما به دســـت بیاوریم، عصبانی 
و خشـــمگین میشـــود -چه پیروزی در میدان ورزش، چه در میدان جنگ، چه در 
میدان علم- در هر میدانی ما پیروز میشویم، آنها عصبانی میشوند؛ پس پیروزی 
شما، در واقع پیروزی بر جبهه ی استکبار هم هست... یک نکته ی دیگر این است 
که در بعضی از مسابقات ورزشی ما، پیروزی ما توانســـته میلیون ها انسان را در 

کشورهای دیگر خوشحال کند.« ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
و البته توصیه هـــای معنوی و اخاقی و انقابی هم یک موضـــوع مورد توجه رهبر 
انقاب خطاب به ورزشکاران و قهرمانان ایرانی بوده است: »میتوان قهرمان بود 
و متواضع بود، میتوان قهرمان بود و متدّین بـــود، میتوان قهرمان بود و یک مادر 
خوب بود و میتوان قهرمان بود و یک انقابِی پیشرو بود؛ اینها چیزهاییی است که 

شما باید ان شاءهللا آویزه ی گوش کنید و به آن توّجه داشته باشید.«۱۳۹۷/۰۷/۰۲ 

 هم ایـــن را گفته ام و ]روی 
ً
یک نکته  که قبال

آن[ تکیه کرده ام، مســـئله ی کیفی ســـازی 
ورزش بین المللـــی اســـت. تکیـــه کنید بر 
اعزام در رشـــته های مدال آور یی ما در برخی از 
رشته ها استعدادهای خیلی خوبی داریم و 
مدال آوری مان خیلی خوب اســـت یی و نیز بر 
ورزشکاری که احتمال مدال آوری اش وجود 
ـــی را، مجموعه ی 

ّ
 تیم مل

ً
دارد؛ یعنی واقعا

ورزشـــهای بین المللی را که از ایـــران عازم 
میشوند، با کیفّیت باال بفرستید. کمّیتها را 
هر چه بتوانید کمتر کنید بهتر است، امسال 
ظرفّیت کاروان پارالمپیک ما خیلی کمتر از 
دفعه ی قبل بود اّما مدال آوری شان خیلی 
خوب بود، توانستند کار کنند؛ این مسئله ِی 
]حضور[ باکیفّیت را اینها یک مقداری بیشتر 

رعایت کردند؛ این را دنبال کنید.

رژیـــم ســـّفاک و نســـل کش و نامشـــروع 
]صهیونیســـتی[ ســـعی میکند بـــا حضور 
خود در میدانهای ورزشی بین المللی برای 
خودش مشروعّیت دســـت  و پا کند... من 
به شما عرض میکنم، به  هیچ  وجه منفعل 
نشـــوید... ورزشـــکار آزاده ی ســـربلند ما 
نمیتواند به خاطر یک مدال با نماینده ی 
یک رژیم جنایتکار در میدان ورزشی دست 
  به رســـمّیت بشناسد... 

ً
بدهد و او را عمال

بنابراین مسئله ی خیلی مهّمی است که باید 
دستگاه ها از حقوق ورزشکار ایرانی و حّتی 
ورزشکارهای غیر ایرانی که به خاطر مواجه 
نشدن با نماینده ی رژیم صهیونیستی دچار 
محرومّیـــت و مانند اینها شـــده اند یی مثل 
همین ورزشکار الجزایرِی این دفعه یی دفاع 

کنند، باید از اینها حمایت بکنند. 

»قهرمانان« 
آموزگاران ایستادگی، 
امید و نشـاط هستند

تقدیر رهبر انقالب اسالمی از رفتار اخالقی و جوانمردانه قهرمانان ایرانی در توکیو

مروری بر نکات مورد توجه رهبر انقالب در دیدار ورزشکاران

#عدالت_ورزشی#حمایت_از_تولید_ملی#ورزش_اصیل_ایرانی  #حجاب_اسالمی#قهرمانی_ناسالم#ورزش_قهرمانی  #مقابله با رژیم_صهیونیستی
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نص�ی�ت �
�ش

ِی خودمان باید تعّصب داشته باشیم؛ مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهّم ما است؛ ما بایستی تعّصب داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و جنس 
ّ
ما نسبت به اقتصاد مل

ی مان. جوانهای ما تعّصب دارند نسبت به فالن تیم فوتبال؛ یکی طرف دار تیم قرمز است، یکی طرف دار تیم آبی است، ]آن هم[ با تعّصب؛ و حّتی ]تعّصب 
ّ
داخلی و اقتصاد مل

به[ تیم های خارجی؛ یکی طرف دار تیم رئال است، یکی طرف دار تیم ]دیگر[؛ اینها تعّصب نسبت به این تیم ها دارند؛ اگر همین مقدار و همین اندازه تعّصب را نسبت به اقتصاد 
ی و تولید داخلی داشته باشیم، بســـیاری از کارهای ما اصالح خواهد شـــد. ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ محصوالت داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه ها. حاال ُمد شده است 

ّ
مل

بگویند »ِبَرند« است، ِبَرند فالن؛ ِبَرند چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی... من این حرف را برای هرکسی میگویم که به ایران عالقه مند است، به آینده ی کشور عالقه مند 
است، به فکر بّچه های خودش است. ۱۳۹۳/۰۱/۰۱

یک [نکته] سفارش به ورزشهای اصیل ایرانی [است]؛ بنده بارها در گذشته هم 
 مال ما 

ً
 فرض کنید چوگان یک ورزش ایرانی است؛ اصال

ً
تأکید کرده ام. حاال مثال

است، ]اّما[ دیگران دارند از چوگان استفاده میکنند، و ما خیلی کم. در حالی که 
چوگان مال شما اســـت و اینها از لحاظ جذب جهانگرد و مانند آن هم میتواند 
اب باشد. این جور ورزشها خیلی خوب است. و همچنین استفاده از مرّبیان 

ّ
جذ

ایرانی... جزو توصیه های همیشـــگی ما اســـت که تا آنجاییی که ممکن است از 
مرّبیان ایرانی استفاده کنید.

    قهرمانها آموزگاران ایستادگی و امید و نشاطند.
وهای جهانی را 

ّ
    بسیاری از شماهاییی که توانســتید سک

فتح کنید، امکانات بسیار محدودی داشتید اّما هّمتتان باال 
بود، اراده تان قوی بود؛ این برای جوانان کشور پیام است.

    کارهــای بزرگی دارد انجــام میگیرد در کشــور؛ یکی از 

وظایف مسئولیِن ما نشــان دادن صادقانه و واقعی این 
کارها است.

    ورزش قهرمانــی آن وقتــی ارزش دارد که هوّیت یک 
ت را نشان بدهد.

ّ
مل

    عدالت ورزشــی در همه جا، هم از لحاظ جغرافیاییی، 

هم از لحاظ نوع ورزشــها یک عدالتی بیــش از آنچه امروز 
دارد ِاعمال میشود، بایستی مورد توّجه قرار بگیرد.

    آنجاییی که یک ورزشــکار به مدد وطن فروشــی یا به 
مدد خودفروشی به مدال دســت پیدا میکند؛ این مدال 

هیچ ارزشی ندارد.

امیدواریم ان شـاءاهّلل خداونـد متعال شـما ورزشـکاران را محفـوظ بدارد؛ سـربلند کردیـد کشـورتان را، ان شـاءاهّلل خداوند شـماها را سـربلند بدارد 
و بخصـوص جانبـازان و معلولیـن عزیزمـان مشـکالت جسمی شـان ان شـاءاهّلل کمتـر بشـود و بـر ایـن مشـکالت فائـق بیاینـد و بتوانند ان شـاءاهّلل 

بیـش از ایـن بدرخشـند همچنان کـه تـا امروز هـم درخشـیده اند. 

نسبت به »تولید داخلی« تعّصب داشته باشیدنسبت به »تولید داخلی« تعّصب داشته باشید

 از ورزشهای اصیل ایرانی از ورزشهای اصیل ایرانی
 و مربیان ایرانی حمایت کنید و مربیان ایرانی حمایت کنید

رهبر معظم انقالب خطاب به ورزشکاران و 
مسئولین یادآور شدند:

رهبر انقالب با اشاره به حضور زناِن ورزشکار با 
حجاب اسالمی در مسابقات جهانی:

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این نیز بارها درباره »حمایت از کاالی ایرانی« سخن گفته بودند:

 جلوه های رفتار جوانمردانه و معنوی ورزشکاران ایرانی: جلوه های رفتار جوانمردانه و معنوی ورزشکاران ایرانی:

زنهای ورزشکار ما در این نوبِت مسابقات جهانی یی و نوبتهای قبل هم همین  طور یی ثابت 
کردند که حجاب اسالمی مانع درخشش نیست کمااینکه ما در میدان سیاست هم این را 
ثابت کردیم،  در میدان علم هم این را ثابت کردیم، در میدانهای مدیرّیتی هم این را ثابت 
کردیم؛ در میدان ورزشی هم شما ثابت کردید که حجاب مانع درخشش زنان نیست. این 
حجاب شما به زنهای کشورهای مســـلمان دیگر هم روحیه داد. من شنیدم در این سالها، 
زنهای ورزشکاِر بیش از ده کشور مسلمان دیگر با حجاب در میادین بین المللی ورزش ظاهر 

شـــده اند؛ این کارها معمول نبود، این کار را شما کردید؛ بانوان 
قهرمان و ورزشکار ایرانی این کار را کردند و این راه را باز کردند. 

راهی که بانوان ورزشکار ایرانی باز کردند...راهی که بانوان ورزشکار ایرانی باز کردند...

نامگذاری کاروان ورزشی به نام شهیدان و شهید سلیمانی

صحنه ی ابراز عشق به پرچم عزیز ایران

صحنه ی احترام تیم والیبال به مادر شهید باباییی

اهدای مدال به شهیدان 

صحنه ی نماز خواندن

استفاده از چفیه بعنوان نماد مقاومت 

صحنه ی در آغوش گرفتن حریف مغلوب

پوشش چادر قهرماِن طائی در جایگاه پرچمداریحجاب بانوان ورزشکار


