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 یشمم ن  ،داشممد    یبا ورزشممکاراب  ر  ب کا   ار یکه رهبر انقالب در د  یاز نکات ارزشممد   یکی.  1
 ر مقابله با  یمب   شمابیاسم.. با کوهه به دد ده ا یبه ظاهر انجام نشم ن  ی ودب انجام کارها

را ازاق امات صمورت ررتگه در   ییکواب محگواها  یبه مردم، م  ی یالقا ک      ناام  یدسمگاا  ها
کما ضوممممور در خرمشمممم ر     ی زاد  انقالب چمه در زمماب دتماق مقم    خیمخگلف کمار  یدور  هما

 ی. سع یکش  ر یرا به کصو  ،یو ورزش  یتره ا  ،یعلد  یالدلل  نیمخگلف    یعرصه هامسابقات و  
کشممور نامدکن  ود  و انجام    طیکه واقعا به ظاهر انجام دادنش در شممرا  ییها  نیشممود به اول

قرار   یمورد کا  شممگر ی  یضوز  پزشممک  ییک ونا  طیبه شممرا وههشممود. با ک  یشممگ یشمم   کوهه  
 . ردیر

که  یبه ظاهر نشم ن  یضاصمله در ضوز  ها  یها شمرت.یدر پهواناب خالق و مسمگع   .یظرت.  2
به   یرانیهواب ا  دابیاراد  و اشمممود  ی رهسمممگه رردد. سمممع  انجام شممم   اسممم.،  یال   .یع ابا 

رردد. در  یمعرت  رابیا  شمرت.یمقابله مسمگکبراب باپ  ی را ز یاصم  چالش  رانا  نیع واب م م ک 
به   یکشمممان ب نخبااب دانشمممااه  یمسمممگکبراب در ک ور و به کباه  ورانهاق امات شممم   هیزم  نیا

 .ردیمورد کوهه قرار ر یرانیدر  را ر ق رت هواب ا رابیعجز ب خواهاب ا یاصل  یع واب دل

  ی  ی یشم   ار یبسم  قاتی. کوتمیبکار ررتگ  یهرکاررا در   یرانیهد.، ق رت، اراد  و نشما  هواب ا  .3
 یشممممود  را  یاتگخار، سممممع  یدر قله ها  یرانی. هواب امیکج به کرد  رابیا شممممرت.یپ  ر یرا در مسمممم 

قشممر را در ضوز    نیا ر یناپذ  یخسممگا  یو کالش ها  .یبه هواناب، خالق شممگر یدادب عزت نفس  
 .(اتگخار  یهواناب در قله ها. ) یکش ر یبه کصو ص عگی، پزشکی، ورزشی و... مخگلف یها

که رهبر    یاسمم.، مسمماله ا  یع ال. ورزشمم   .یرعااز مطالبات به ضق هامعه ورزشممکاراب   یکی.  4
 نرا را از مسمممم ورب م  ورمه در ضوز  ورزش مطمالبمه کردنم . بمه م مور دا  ندودب    ز یانقالب ن

مخگلف از    یدر ضوز  ها  یورزشم   یع الگ ی  یبا کوهه به رسمگردر  یمطالبه ع ال. ورزشم  یتوما
در   یورزشممم   یع الگ یاسممم. کا موارد مخگلف    از ین  ک ابیو دسمممگدزد با    یشممم هدله امکانات ورز

پیرامون سیاست  پیشنهادی   های 
رزشکاران ر با و ر دیدا ر انقالب د  بیانات رهب
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رردد، ه ف از   هیک   یشمم یمخگلف ندا  یدر قالب ها  یا  سممهیمخگلف به صممورت مقا  یرشممگه ها
  اس.. یدر اتکار عدوم یع ال. ورزش یایاق ام درک ملدو  کر ض ورت مطالبه اض نیا

در   یرانیا  یورزشممم   یبا ورزشمممکاراب از اسمممگفاد  چ   کشمممور از لبا  ها  ار یرهبر انقالب در د.  5
در ه اب دانسمممد  . با کوهه به اتگخار    یرانینام ا   بیدرخشممم سمممخن رفگ   و  نرا    ویکوک  کیالدپ
و لزوم ک اوم  ب   یالدلل نیم م    یدر عرصمممه ها  یرانیا  ی ودب درخشمممش نام شمممرک. ها  ز ی م
از مسم ورب وزارت   یرانیا .یفیبا ک یاز کار  .یبا مومدوب ضدا  ییمحگواها  هیکا با ک  اسم.  از ین

 هیدر خواسممم. رردد کا رو  یرانیا یصمممادرات کاردر عرصمممه   یمگول ار ید  یورزش و وزارکخانه ها
 ک   . تعال  ین الدللی راعرصه های   ن ا در  معرتی کاری بادوام ایرانی  رای اسگفاد  

و   کیصمممورت ررتگه در کارواب الدپ  یرهبر انقالب نسمممب. به اق امات ارزشممم  ر یبا کوهه به کعب  .6
 یاخالق  یضداسه ها  ز ین یو از ررت  و ش ادت  ثار یتره گ ادر زن   ناه داشگن   ویکوک  کیپارالدپ

از    کیهر    یکواب اق امات صمورت ررتگه از سمو  یم  ،یالدلل نیعرصمه    نیدر ا  یرانیورزشمکاراب ا
صورت بازرویی خاررات  ن ا در ( به  کارواب هواندردابعرصه را کح. ع واب )  نیا   ابی ت اتگخار

 . یکش ر یکصوقالب های مخگلف ندایشی به 

و   کیم در الدپ  بمه مم ال  یرانیا  نیورزشممممکماراب اتگخمار  ت   یا یم دسممممد  ی یرهبر انقالب در کعما .  7
دانسمد  . و  ب   ورزشمکارابعزم و باور راسمخ  نشمانه    را  ب هم با امکانات کم و مح ود  کیپارالدپ

و مصماضبه    یخب   یمحگواهاکواب  یم   هیزم  نیهواناب کشمور دانسمد  . در ا  یم م  را  یامیرا پ
کوکا   یپیندود و در قالب کل  یرا ررد  ور  کیو پارالدپ  کیالدپ   ابیصممممورت ررتگه با اتگخار ت   یا

 ر ی ناب را به کصمو  یاراد  و عزم ه   ر،یمسم  نی ناب در ا  یار، ضمدن نشماب دادب کدبودهاذو اثر ر
 یشممود. سممع  هی( ک ق رماب به هواناب کیاز    یامیپکوان  کح. ع واب ) یمحگوا م نی. ا یکشمم 

را به صمورت رسمگرد   رهسمگه    ی یو راسمخ و ع م   وز ناام ینقش اراد  قو گوامح  نیشمود در ا
 ( وار یق رماناب امندود. )

هررونه   ،یدر مسممابقات ورزشمم به م ال رال    یا یدسممد ر یمسمم   .ی ر اهد   یرهبر انقالب با کا .  ۸
  شممممابیرا ب وب ارزش ع واب کردن . ا  یقیم ال  ب هم به هرر   نیبه ا  یا یدسممممد  ی را  یاق ام

  هیزم  نیارزش دانسمد  . در ا ی   یاز اقسمام م ال  ور یکیرا    یبه م د ورن ت وشم   یم ال  ور
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ورزشمممکاراب   یم ال  ور .یدر ضدا  یداخل  یها  یگیسممملب  ی رخ  یکه از سمممو  یبا کوهه به مانور
 یاخالق  ر یضرک. د  نیدر مذم. ا  ییاسمم. کا عکس نوشمم. ها  از یورن ت وش صممورت ررت.، ن

م ال عکس نوشم. ها ) نیا  یشم  ادیندود. ع واب پ هیپشم. کردب به ورن ک   یع یدر ورزش  
  یبا ز ین  گیو دوپ یاسمم یب   سمم  زد و  دلهرد از هامو  ر یکوان  باشمم . البگه سمما  ی( مارزش  ی   یها

در ورزش باش  نه   یاخالق یدر ذهن مخارب مذم.     کار یف از ا کا ه ردیمورد مذم. قرار با
اترادی که ورن ت وشممممی نکردن  از ررتی نیز می کواب با ک ار هم رذاشممممگن   .یاسمممم یکقا   سمممم 

 ب هم در ضالیکه  وپیشم  اد های مالی بسمیار خو ی داشمد   با کسمانی که ورن ت وشمی کردن   
پیشمم  اد مالی  نا انی هم   شمماب نشمم    ود ای اونه ورن ت وشممی در چشممم مردم  یش از  

 پیش کقبیح کرد.

داد.   هیهم روض  ار یمسمملداب د  یکشممورها  یضجاب شممدا به زن ا  نیا)رهبر انقالب ترمودن :  . ۹
 نیادیسال ا با ضجاب در م  نیدر ا  ار یاز د  کشور مسلداب د  شیورزشکار    یها   ب   میمن شن

  ی  کواب بما مراهعمه بمه ضسممممماب کمار     یراسممممگما م  نیهد  در   ).ورزش ظماهر شممممم نم   یالدللنی 
را که در   یرانی ناب از ضجاب  ب ورزشمکار ا  یمسملداب، الاو ردار  یکشمورها  ر یورزشمکاراب  ب  سما

نشمممماب داد  و در قالب م  رج اسمممم.،    یاهگداع  یدر شممممبکه ها  شممممابیها پسمممم.  ایها    .یکوئ
شماب در شمبکه  ی یموضمعا نیرقاب. را در ک ار ا   ابیکوکا ، ضومور  ناب با ضجاب در م  یرزارشم 

زنماب بمه   نیکمه ا  یدر صممممورک  نیهدا .در  ورد  شی( بمه ندمادر دتماق از ضجماب)  یاهگدماع  یهما
 .یموتق  نیکواب محجبه  ودنشاب در ک ار ا  ینائ  ش   ان ، م  ز ین  ی زرر  یورزش  یها  .یموتق

 را  رهسگه ندود. ی انیم یها

مخگلف    یمم چ مم  کشممممور، بممه در  ایمم کممه در  ب، دو    یمگعمم د  ی  خیکممار   ی ر ندونممه همما  یم ور.  10
عرصمه ها م   ر یدر سما  ار یک یبا   ییارویو... ضاضمر به رو .یه گ و کخاصمم، ع م مشم وع  ،یاسم یسم 

دسم.  نیندونه از ا کیک  ا   ،یه و   یقای ت شم ن   ندونه  یممممم ند  یخصموصما مسمابقات ورزشم 
رذشگه نام  رد و از  ب ه .   یدر رول دهه ها  یاریبس  یندونه ها ابکو  یموارد اس.  بلکه م

در این زمی ممه می کواب   کودکش،   ر   رد.  میرژ   نیا   مم رممابیعمم م رقممابمم. بمما ندمما  ی یبمماورپممذ
 .یکه ضاضممر به مسممابقه و به رسممد  یو خاره  یرانیورزشممکاراب ا  محگواهای مقایسممه ای میاب

با رتگار ورزشممکاراب ای اونه   را   نینشمم ن  و عزکد  انه ک ار کشمم  یسممگیونیصمم  میشمم اخگن رژ 
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شممایسممگه اسمم. محگوای کولی ی در این ک یه ندود.  در صممورت های مخگلف ندایشممی  کشممورها
که   یاز ورزشممممکاران .یضدادر کدپین های ضقوقی مردمی زمی ه در ن ای. م گ ی به را  ان ا ی  

در ک ار این کدپین ها ضم وری  ، بشمود.ده  یمسمابقه ند  صم یونیسمگی  میرژ   بمقا   ورزشمکارا
دولم. و قو   یضقوق یوزارت ورزش، وزارت امور خمارهمه، سممممگماد ضقوق بشممممر، بخشمممم مااسمممم.  
. رزمه خ وج از انفعال ک     یرراض  یو ضقوق بشمممم   یپلداسمممم ید  ،یضقوق  یکارزارها  ،هیقوممممائ

به سممد. در ای صممورت می کواب ، ی ضقوقی اسمم.کارزارها نیا  رراضی م طقی وب وب اشممکال
رت. و ضگی  که در درب هم تعال هسمد  ،    نیتلسمط  یو ضام یضم  ناادپرسمگ  های  NGOهلب 

کمار   نیا  یو  را  دبخور   یم کل  هما.یم مح وم  هیم عل  یالدللنی   یدادرماه ما  در   یقو  یاقماممه دعو
 شون . ی یکه در درب هم تعال هسد  ، بکارر  یو ض   پارکا یقو  یوکال

را بمه ع واب یکی ملزوممات کیفی سممممما ی ورزش  ین الدللی  از  نجمائیکمه رهبر انقالب بحم   .  1۱
ورزش ق رمانی کشممور قلد اد کردن  نیاز اسمم. کا رسممانه ها در زمی ه کیفی سمما ی ورزش های  

وموهی را در این زمی ه در اتکار عدومی ق رمانی مطالبات دقیق وکارشمم اسممانه را ایجاد کرد  
 (. ت ا نکردب کیفی.  رای کدی. اس.به را   ی  ازن . شعار اصلی این مطالبه نیز)


