
قهرمانی با بند و بست سیاسی

قهرمانی با ناداوری

قهرمانی با رشوه دادن

قهرمانی با استفاده از مواد نیروزا

قهرمانی با وطن فروشی و 
خودفروشی
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برنامه  ریزی برای 
ناامید کردن 
جوان ایرانی

1
ایستادگی و امید

 و نشاط

پیام ها

نقشه ی دشمن

 اثبات شدنی بودن 
کارهای به ظاهر 

نشدنی

تواناییی فتح 
سکوهای جهانی 

با همت باال و 
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وظیفه ی 

مسئولین  
 نشان دادن 

صادقانه 
موفقیت ها

1

نمونه ها ضد ارزشیانواع قهرمانی

  نام گذاری کاروان ورزشی به نام شهیدان، بخصوص 
شهید سلیمانی

   اهدای مدال به شهیدان خاص

  استفاده از چفیه به عنوان نماد ایثار و مقاومت 
و سجده  بر آن

   حجاب بانوان ورزشکار

معنا

ارزش های  ارائه ی 
انسانی در میادین 

ورزشــــی
1

نقشه ی 
دشمن

تبلیِغ مانع 
بودن حجاب 
برای پیشرفت

دستاورد
روحیه دادن بــه 

زنان مسلمان 
دیگر کشورها

  ابراز عشق به پرچم ایران

  نماز خواندن

  در آغوش گرفتن حریف مغلوب

   احترام تیم والیبال به مادر شهید باباییی

   نشان دادن هویت ملت ایران

   نشان دادن هویت ملت ایراناثر

نمونه ها

ارزشی
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برای دریافت متن بیانات
اسکــن کنیــد

چوگان

استفاده ی چند کشور از لباس ورزشی تولید ایرانی در    
نمونه موفق     این دوره از مسابقات

   مخاطب

   مسئولین ورزشی

 حمایت از حقوق ورزشکاران 
و جلوگیری از ظلم به آنها 

شی
ورز

ن 
ولی

سئ
ه م

ی ب
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یه 
ص

تو

موارد

منفعل نشدن در مواجهه با رژیم 
صهیونیستی در میادین ورزشی

کیفی سازی ورزش 
بین المللی 

باال بردن رتبه  ی کشور 
در المپیک 

حمایت از تولید کنندگان 
تجهیزات ورزشی داخلی

تقویت ورزش های 
اصیل ایرانی 

استفاده از مربی 
ایرانی

رسیدگی به اشتغال و مشکالت معیشتی 
قهرمانان به معنای واقعی کلمه

ورت ضر

مخاطب

وظیفه ی مسئوالن  

مشروعیت سازی رژیم صهیونیستی برای 
خود در میادین بین المللی ورزشی

   سیاست مستکبرین

   مصداق مشابه

پشتیبانی

رژیم سابق آپارتاید 
آفریقــای جنوبـــی

ورزشکاران

وزارت خارجه

وزارت ورزش

دستگاه های حقوقی

راهکار

اعزام در رشته های مدال آور

تمرکز بر کیفیت به جای کمیت 

اعزام مدال آوران احتمالی

برنامه ریزی الزمه 

دستاورد

مصداق

جذب جهانگرد

تحقق عدالت ورزشی از لحاظ
    جغرافیا و نوع ورزش

الزمه
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