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بیانات رهبر انقالب در دیدار با ورزشکاران
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اتاق وضعیت معاونت فضای مجازی

 .1یکی از نکات ارزشممد ی که رهبر انقالب در دی ار با ورزشممکاراب ر ب کا ی داشممد  ،شمم نی
ودب انجام کارهای به ظاهر انجام نشم نی اسم ..با کوهه به دد ده ایشماب مب ی ر مقابله با
دسمگاا های القا ک

ناامی ی به مردم ،می کواب محگواهایی را ازاق امات صمورت ررتگه در

دور همای مخگلف کماریخ انقالب چمه در زمماب دتماق مقم

زادی خرمشمم م ر کما ضوممممور در

مسابقات و عرصه های مخگلف ین الدللی علدی ،تره ای و ورزشی ،را به کصویر کشی  .سعی
شممود به اولین هایی که واقعا به ظاهر انجام دادنش در شممرایط کشممور نامدکن ود و انجام
شمم

کوهه یشممگ ی شممود .با کوهه به شممرایط ک ونایی ضوز پزشممکی یشممگر مورد کا ی قرار

ریرد.
 .2ظرتی .هواناب خالق و مسمگع در پیشمرت .های ضاصمله در ضوز های به ظاهر نشم نی که
با ع ای .ال ی انجام شم م

اسممم ،.رهسمممگه رردد .سمممعی شمممود اراد و ایداب هواب ایرانی به

ع واب م م ک ین اصم چالش رانایز رای مقابله مسمگکبراب باپیشمرت .ایراب معرتی رردد .در
این زمی ه اق امات شم م ورانه مسمممگکبراب در ک ور و به کباهی کشمممان ب نخبااب دانشمممااهی به
ع واب دلی اصلی عجز ب خواهاب ایراب در را ر ق رت هواب ایرانی مورد کوهه قرار ریرد.
 .3هد ،.ق رت ،اراد و نشما هواب ایرانی را در هرکاری بکار ررتگیم .کوتیقات بسمیار شمی ی ی
را در مسمممیر پیشممممرت .ایراب کج به کردیم .هواب ایرانی در قله های اتگخار ،سممممعی شممممود رای
دادب عزت نفس یشممگر به هواناب ،خالقی .و کالش های خسممگای ناپذیر این قشممر را در ضوز
های مخگلف ص عگی ،پزشکی ،ورزشی و ...به کصویر کشی ( .هواناب در قله های اتگخار ).
 .4یکی از مطالبات به ضق هامعه ورزشممکاراب رعای .ع ال .ورزش می اسمم ،.مسمماله ای که رهبر
انقالب نیز نرا را از مسمم م ورب م ورمه در ضوز ورزش مطمالبمه کردنم  .بمه م مور دا ندودب
تومای مطالبه ع ال .ورزشمی با کوهه به رسمگردری ی ع الگی ورزشمی در ضوز های مخگلف از
هدله امکانات ورزشم می و دسمممگدزد با یک اب نیاز اسممم .کا موارد مخگلف ی ع الگی ورزشم می در
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رشممگه های مخگلف به صممورت مقایسممه ای در قالب های مخگلف ندایشممی ک یه رردد ،ه ف از
این اق ام درک ملدو

کر ض ورت مطالبه اضیای ع ال .ورزشی در اتکار عدومی اس..

 .5رهبر انقالب در دی ار با ورزشمممکاراب از اسمممگفاد چ کشمممور از لبا

های ورزشم می ایرانی در

الدپیک کوکیو سمممخن رفگ و نرا درخشم می ب نام ایرانی در ه اب دانسمممد  .با کوهه به اتگخار
میز ودب درخشمممش نام شمممرک .های ایرانی در عرصمممه های م م ین الدللی و لزوم ک اوم ب
نیاز اسم .کا با ک یه محگواهایی با مومدوب ضدای .از کاری با کیفی .ایرانی از مسم ورب وزارت
ورزش و وزارکخانه های دیار مگولی در عرصمممه صمممادرات کاری ایرانی در خواسممم .رردد کا رویه
معرتی کاری بادوام ایرانی رای اسگفاد ن ا در عرصه های ین الدللی را تعال ک

.

 .6با کوهه به کعبیر رهبر انقالب نسمممب .به اق امات ارزشم می صمممورت ررتگه در کارواب الدپیک و
پارالدپیک کوکیو در زن

ناه داشگن تره گ ایثار و ش ادت و از ررتی نیز ضداسه های اخالقی

ورزشمکاراب ایرانی در این عرصمه ین الدللی ،می کواب اق امات صمورت ررتگه از سموی هر یک از
اتگخار ت ی اب این عرصه را کح .ع واب (کارواب هواندرداب) به صورت بازرویی خاررات ن ا در
قالب های مخگلف ندایشی به کصویر کشی .
 .7رهبر انقالب در کعما ی ی دسممممدیما ی ورزشمم مکماراب اتگخمار ت ین ایرانی بمه مم ال در الدپیمک و
پارالدپیک ب هم با امکانات کم و مح ود را نشمانه عزم و باور راسمخ ورزشمکاراب دانسمد  .و ب
را پیامی م م رای هواناب کشمور دانسمد  .در این زمی ه می کواب محگواهای خب ی و مصماضبه
ای صممممورت ررتگه با اتگخار ت ی اب الدپیک و پارالدپیک را ررد وری ندود و در قالب کلیپی کوکا
و اثر رذار ،ضمدن نشماب دادب کدبودهای ناب در این مسمیر ،اراد و عزم ه ی ناب را به کصمویر
کش می  .این محگوا می کوان کح .ع واب (پیامی از یک ق رماب به هواناب) ک یه شممود .سممعی
شمود در این محگوا نقش اراد قوی و راسمخ و ع م وز ناامی ی را به صمورت رسمگرد رهسمگه
ندود( .ق رماناب امی وار )
 .۸رهبر انقالب با کا ی ر اهدی .مس میر دسممدیا ی به م ال رال در مسممابقات ورزش می ،هررونه
اق امی رای دسممممدیا ی به این م ال ب هم به هرر یقی را ب وب ارزش ع واب کردن  .ایشمممماب
م ال وری به م د ورن ت وشمی را یکی از اقسمام م ال وری ی ارزش دانسمد  .در این زمی ه
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با کوهه به مانوری که از سممموی رخی سممملب یگی های داخلی در ضدای .م ال وری ورزشمممکاراب
ورن ت وش صممورت ررت ،.نیاز اسمم .کا عکس نوشمم .هایی در مذم .این ضرک .دیر اخالقی
در ورزش یع ی پشم .کردب به ورن ک یه ندود .ع واب پیشم ادی این عکس نوشم .ها (م ال
های ی ارزش) می کوان باش م  .البگه سممایر موارد از هدله زد و ب س میاس می و دوپی گ نیز بای
مورد مذم .قرار بایرد کا ه ف از ای کار در ذهن مخارب مذم .ی اخالقی در ورزش باش نه
کقا

سمممیاسمممی .از ررتی نیز می کواب با ک ار هم رذاشممممگن اترادی که ورن ت وشممممی نکردن

وپیشم اد های مالی بسمیار خو ی داشمد با کسمانی که ورن ت وشمی کردن ب هم در ضالیکه
پیشمم اد مالی نا انی هم شمماب نشمم

ود ای اونه ورن ت وشممی در چشممم مردم یش از

پیش کقبیح کرد.
 .۹رهبر انقالب ترمودن ( :این ضجاب شممدا به زن ای کشممورهای مسمملداب دیار هم روضیه داد.
من شنی م ب های ورزشکار یش از د کشور مسلداب دیار در این سال ا با ضجاب در میادین
ینالدللی ورزش ظماهر شمممم نم ( .در هدین راسممممگما می کواب بما مراهعمه بمه ضسممممماب کمار ی
ورزشمکاراب ب سمایر کشمورهای مسملداب ،الاو رداری ناب از ضجاب ب ورزشمکار ایرانی را که در
کوئی .ها یا پسمممم .هایشمممماب در شممممبکه های اهگداعی م رج اسمممم ،.نشمممماب داد و در قالب
رزارشمی کوکا  ،ضومور ناب با ضجاب در می اب رقاب .را در ک ار این موضمعای ی شماب در شمبکه
همای اهگدماعی (در دتماق از ضجماب) بمه ندمایش در ورد.هدا ین در صممممورکی کمه این زنماب بمه
موتقی .های ورزشی زرری نیز نائ ش

ان  ،می کواب محجبه ودنشاب در ک ار این موتقی.

های می انی را رهسگه ندود.
 .10م وری ر ندونممه هممای کمماریخی مگعم دی کممه در ب ،دو یما چ م کشممممور ،بممه دریم مخگلف
سمیاسمی ،ه گ و کخاصمم ،ع م مشم وعی .و ...ضاضمر به رویارویی با یک یار در سمایر عرصمه ها م
خصموصما مسمابقات ورزشمی ممممم ندی شم ن ندونه ت یقای ه و ی ،ک ا یک ندونه از این دسم.
موارد اس .بلکه می کواب ندونه های بسیاری در رول دهه های رذشگه نام رد و از ب ه .
بمماورپممذی ی ع م م رقممابمم .بمما ندممای م رمماب این رژیم کودکش ،ر رد .در این زمی ممه می کواب
محگواهای مقایسممه ای میاب ورزشممکاراب ایرانی و خارهی که ضاضممر به مسممابقه و به رسممدی.
شمم اخگن رژیم صمم یونیسممگی نشمم ن و عزکد انه ک ار کشممی ن را با رتگار ورزشممکاراب ای اونه
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کشممورها در صممورت های مخگلف ندایشممی ک یه ندود.شممایسممگه اسمم .محگوای کولی ی در این
زمی ه در ن ای .م گ ی به را ان ا ی کدپین های ضقوقی مردمی در ضدای .از ورزشممممکارانی که
مقا

ورزشمکاراب رژیم صم یونیسمگی مسمابقه ندیده  ،بشمود .در ک ار این کدپین ها ضم وری

اسمممم .وزارت ورزش ،وزارت امور خمارهمه ،سمم مگماد ضقوق بشممممر ،بخشمم م مای ضقوقی دولم .و قو
قوممممائیه ،کارزارهای ضقوقی ،دیپلداسمم می و ضقوق بشمم م ی رراضی ک

 .رزمه خ وج از انفعال

رراضی م طقی وب وب اشممکال این کارزارهای ضقوقی اسمم ،.در ای صممورت می کواب به سممد.
هلب  NGOهای ضم ناادپرسمگی و ضامی تلسمطین که در درب هم تعال هسمد  ،رت .و ضگی
اقماممه دعوی قوی در دادرماه مای ینالدللی علیمه مح ومیم.هما کلیم بخورد و رای این کمار
وکالی قوی و ض پارکای که در درب هم تعال هسد  ،بکارری ی شون .
 .1۱از نجمائیکمه رهبر انقالب بحم کیفی سممممما ی ورزش ین الدللی را بمه ع واب یکی ملزوممات
ورزش ق رمانی کشممور قلد اد کردن نیاز اسمم .کا رسممانه ها در زمی ه کیفی سمما ی ورزش های
ق رمانی مطالبات دقیق وکارشمم اسممانه را ایجاد کرد وموهی را در این زمی ه در اتکار عدومی
به را ی ازن  .شعار اصلی این مطالبه نیز(ت ا نکردب کیفی .رای کدی .اس.).
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