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مقدمه
												وقوع	انقالب	اسالمی	در	مقطعی	از	تاريخ	به	وقوع	پيوسته	است	که	جبهه	نظام	کفر	تاريخی	با	شرح	صدرى	بلوغ	يافته،	تمدنی	

مادى	را	در	جهان	مستولی	کرده	است	و	داعيه	جهانی	کردن	اين	تمدن	را	دارد.	
اما	در	مقابل،	تحقق	انقالب	اسالمی	مبتنی	بر	اسالم	ناب،	جبهه	تاريخی	ايمان	را	در	افق	جديدى	از	مبارزه	وارد	نمود.	

آرمان	انقالب	اسالمی	تحقق	تمدن	اسالمی	در	عرصه	جهانی	است	که	در	اين	ميان	نقش	رهبران	بی	بديل	انقالب	اسالمی	به	عنوان	
معماران	تمدن	اسالمی	از	جايگاه	ويژه	اى	برخوردار	می	باشد.	

با	مطالعه	تاريخ	تكامل	جامعه	شيعی،	به	خوبی	روشن	می	گردد	که	شاخص	اساسی	بلوغ	جامعه	شيعی،	واليت	پذيرى	از	امامان	معصوم)عليهم	
السالم(	و	نواب	امام	در	زمان	غيبت	می	باشد.	از	اين	رو،	سنگين	ترين	تكليف	و	امتحان	جامعه	شيعی،	قبول	واليت	و	حرکت	بر	مدار	اراده	

و	خواست	ولی	خداست.	
امام	راحل	اخترى	تابناک	از	سلسله	فقيهان	و	مجتهدانی	بود	که	با	رهبرى	داهيانه	خود،	جامعه	شيعی	را	در	افق	جديدى	از	تكليف	سنگين	

واليت	پذيرى	وارد	کرد	و	آن	چيزى	نيست	جز	تولی	به	اين	ولی	خدا	در	افق	اجتماعی	و	تمدنی.	
البته	انقالب	اسالمی	گام	هاى	آغازين	خود	را	تا	رسيدن	به	تمدن	اسالمی	برداشته	است،	و	خلف	صالح	امام	راحل،	حضرت	آيت	الل	خامنه	اى	
رهبر	معظم	انقالب	اسالمی)مدظله	العالی(،	به	خوبی	مسير	تحقق	تمدن	اسالمی	را	ترسيم	نموده،	با	واليت	و	مديريت	الهی	خود	و	تبيين	

وظايف	تمام	آحاد	جامعه	در	هر	منصب	و	مقامی	در	فرمايشاتشان	جامعه	اسالمی	را	گام	به	گام	به	آرمان	شهر	خود	نزديک	می	کند.	
بر	اين	اساس،	آنچه	بر	تمامی	مسولين	و	آحاد	مختلف	جامعه	فرض	است،	توجه	تام	و	تمام	به	فرمايشات	و	مطالبات	رهبرى	انقالب	اسالمی	

است؛	فرمايشاتی	که	عين	تكليف	شرعی	است	و	مسير	بندگی	الهی	را	در	حوزه	حيات	اجتماعی	به	خوبی	ترسيم	می	کند.	
از	اين	رو،	معاونت	پژوهش	مؤسسه	فرهنگی	والء	منتظر)عجل	الل	فرجه(	بر	آن	شد	که	از	ابتداى	سال	1391	فرمايشات	آن	رهبر	معظم	را	
گرد	آورى	و	تنظيم	جديد	کرده	و	همراه	با	تحليل	و	جمع	بندى	مختصر	و	استخراج	مطالبات	ضمنی	و	صريح	ايشان،	با	عنوان	»ره	نامه«	و	
به	صورت	دوره	اى	در	اختيار	جامعه	واليت	مدار،	به	ويژه	مخاطبان	آن	فرمايشات	و	باالخص	تصميم	گيران	و	تصميم	سازان	نظام	اسالمی	

قرار	دهند.	
باشد	که	بتوانيم	از	منويات	آن	رهبر	فرزانه	در	جهت	رشد	و	تعالی	اسالمی	بهره	برده،	سهمی	هر	چند	اندک	در	ترويج	آن	داشته	باشيم.	

در	پايان	از	تمامی	عزيزانی	که	ما	را	در	تهيه،	تدوين	و	انتشار	اين	جزوه	يارى	کرده	اند	به	ويژه	جناب	آقاى	جعفرزاده	تهيه	کننده،	هم	چنين	از	
مدير	عامل	محترم	مؤسسه	جناب	حجت	االسالم	و	المسلمين	آقاى	عزّت	زمانی	و	همكاران	محترم	معاونت	فرهنگی	و	انتشارات	مؤسسه،	

تشكر	و	قدردانی	می	شود.	
از	خوانندگان	محترم	استدعا	و	انتظار	داريم	که	ديدگاه	هاى	تكميلی	و	اصالحی	خويش	را	به	منظور	هر	چه	بهتر	شدن	جزوات	بعدى،	در	اختيار	

	 									 	 	 	 ما	قرار	دهند؛	که	با	آغوش	باز	پذيرائيم.	
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		 	 	 	 	 	 معاونت	پژوهشی			 	
		 	 	 	 	 	 مؤسسه	والء	منتظر)عجل	الل	فرجه(	 	
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1.	خوشبختانه	ايران	اسالمی	از	بعد	از	انقالب،	در	ميدانهاى	قهرمانی	پيشرفتهاى	عجيبی	کرده	است؛	امروز	شما	در	خيلی	از	ميدانهاى	ورزشی	جلو	هستيد									18
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19												 				 	 	 	 	 	 	 ج(تذکرات	و	توصيه	هايی	به	قهرمانان،	مسئوالن	و	جامعه	ورزشی	
19												 	 	 1.	شما	قهرمانها،	سفيران	ايران	و	هويت	و	تشّخص	ايرانی	هستيد؛	اين	خصوصيات	را	حفظ	کنيد	و	نگذاريد	اين	خدشه	دار	شود	
2.	در	زبان	ورزش	را	تبليغ	کنيد؛	يعنی	در	گفتگوها	و	مصاحبه	ها	جوانهاى	کشور	را	تشويق	کنيد	و	تجربيات	خود	را	مطرح	کنيد	تا	جوانها	به	شوق	بيايند												19
3.اين	که	بعضی	از	جوانهاى	ما	با	طرف	صهيونيسم	مسابقه	ندادند،	واقعاً	يک	تالش	ديپلماتيِک	بسيار	حساس	و	مهم	در	مقابله		با	رژيم	صهيونيستی	است							20
20												 	 4.	يک	مسئله	اى	که	بر	روى	آن	تأکيد	مي	کنم،	اخالق	در	ورزش	است؛	در	اين	مسئله	بايد	خيلی	پافشارى	کرد،	لغزشگاه	وجود	دارد	
21												 5.	هشدار	بدهم	که	بعضی	ها،	بخصوص	رسانه	هاى	ورزشی،	فضاى	ورزش	را	با	تخريب،	تهمت،دروغ	و	دعوا	بين	مجموعه	هاى	ورزشی	خراب	مي	کنند	
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21												 	 	 6.2.وقتی	شما	از	يک	مربی	داخلی	براى	ورزش	استفاده	مي	کنيد،	من	خوشحال	مي	شوم	و	احساس	سرافرازى	مي	کنم	
22												 7.	علمی	کردن	ورزش،	جزو	حرفهاى	من	است	و	بارها	گفته	ام	که	در	زمينه	هاى	ورزشی	تعمق	علمی	کنيد	و	ورزش	را	از	لحاظ	علمی	جلو	ببريد	
23												 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 موخره	
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1.شان مرحوم سيّد نعمت الّل جزائرى خيلی باالتر 
از دو كتاب معروفشان است؛ ايشان هم فقيه، هم 

محّدث خبير  و هم اديب بودند
به	 آقايان	که	 بقّيه	ى	 آقاى	جزائرى	و	 از	جناب	 	خيلی	متشّكريم	
فكر	افتادند	اين	شخصّيت	بزرگ	و	گمنام	را	معرفی	کنند.	گمنام	
از	اين	جهت	که	اگر	چه	مرحوم	سّيد	نعمت	الّل	جزائرى	با	دو	کتاب	
مرحوم	 لكن	شأن	 	)2( نعمانّيه،	 انوار	 و	 الّربيع	 زهر	 است:	 معروف	
سّيد	نعمت	الّل	خيلی	باالتر	از	اينها	است.	ايشان،	هم	فقيه	بودند	
ــ	فقيه	ماهرى	است	مرحوم	سّيد	نعمت	الّل	ــ	و	هم	محّدث	خبير	
اينجا	 جالب	 بودند.	 اديب	 هم	 بودند،	 اخبار	 کتابهاى	 در	 متوّسِع	 و	
است	که	خانواده	ى	اينها	يک	خانواده	اى	اند	که	عالوه	ى	بر	فقاهت	
و	حديث،	اهل	ادب	و	لغت	و	اينها	هستند؛	مرحوم	سّيد	نورالّدين	
ــ	پسر	ايشان	ــ	کتاب	معروف	فروق	اللّغات)3(	را	نوشته	که	فقط	
يک	کتاب	لغت	نيست،	معنايش	تسلّط	کامل	بر	لغت	عربی	است؛	
نوه	ى	ايشان	هم	مرحوم	سّيد	عبدالّل	جزائرى	است؛	يعنی	سه	نسْل	

پشت	سِر	هم	جزو	علماى	برجسته	و	معروفند،	در	حوزه	هاى	علمّيه	شناخته	شده	هستند.	

2.مرحوم سيّد نعمت الّل با اينكه اخبارى است، اما به نظرات اصوليّين توّجه دارد؛ كتابی هم در لزوم رجوع 
به كتب فقهاى اصولی دارد

البّته	هر	سه	بزرگوار	اخبارى	اند؛	مرحوم	سّيد	عبدالّل	بيشتر،	سّيد	نعمت	الّل	و	سّيد	نورالّدين	کمتر؛	لكن	مرحوم	سّيد	نعمت	الّل	با	اينكه	اخبارى	
است،	به	آراء	و	نظرات	اصولّيين	توّجه	دارد	و	کتابی	هم	ايشان	دارد	ــ	من	حاال	اسم	کتاب	يادم	نيست	ــ	در	لزوم	رجوع	به	کتب	فقها؛	که	

مراد	ايشان	از	فقها،طبعًا	فقهاى	اصولی	هستند.	مرد	بزرگی	است	ايشان.

3.تأليفات ايشان زياد است و شخصيّت بسيار برجسته اى در تبّحر و احاطه ى بر حديث شيعه ،همراه با 
نگاه دقيق فقهی هستند

آثار	و	تأليفات	ايشان	زياد	است.	حاال	جنابعالی	فرموديد	حدود	شصت	تأليف؛	من	حاال	آن	طور	که	در	ذهنم	بود،	ميدانستم	ايشان	حدود	سی	

ديدار اعضاى ستاد برگزارى همايش محّدث كبير 
عّلمه سّيد نعمت الّل جزايرى

1391/12/07

چهل	تأليف	دارند؛	که	در	بين	اينها	شروح	مهّم	کتب	اربعه	ى	ما	هست	-	يعنی	ايشان	شرح	تهذيب	دارد،	شرح	استبصار	دارد،	به	نظرم	شرح	
کافی	دارد	-	شرح	بسيارى	از	کتابهاى	صدوق	را	دارد	-	مثل	توحيد	صدوق	و	مانند	اينها.	يعنی	يک	شخصّيت	بسيار	برجسته	اى	است	ايشان	
در	تبّحر	و	احاطه	ى	بر	حديث	شيعه؛	و	همراه	با	نگاه	دقيق	فقهی،	نه	فقط	حديث.	ايشان	شاگرد	عاّلمه	ى	مجلسی	است.	خب،	عاّلمه	ى	
مجلسی	مرد	خيلی	بزرگی	است،	يعنی	کسی	نگاه	کند	به	بيانهايی	که	ايشان	در	بحار	-	در	ذيل	روايات	-	دارد،	ميفهمد	که	اين	مرد	هم	
فقيه	است،	هم	متكلّم	است،	هم	اهل	عقلّيات	است.	مجلسی	خيلی	بزرگ	است،	منتها	فقط	به	حديث	معروف	شده؛	در	حالی	که	اين	جور	
نيست.	ايشان	محّدث	هم	هست	-	خب	کتاب	حديث	ايشان،	بحاراالنوار،	کتاب	بزرگی	است	-	لكن	فقيه	متكلّم	صاحب	نظر	[است]،	گاهی	
اوقات	ايشان	يک	آراء	بسيار	برجسته	اى	در	مسائل	کالمی	و	عقلی	-	در	ذيل	روايات	-	دارد	که	اينها	خيلی	برجسته	است.	مرحوم	سّيد	
نعمت	الّل	شاگرد	يک	چنين	کسی	است،	شاگرد	مرحوم	عاّلمه	مجلسی.	شاگرد	فيض	ظاهراً،	به	نظرم	ايشان	شاگرد	فيض	هم	بوده	است.	

به	هر	حال	شخصّيت	برجسته	اى	است.

 4.كتاب فكاهی َزهُر الّربيع ايشان نشان می دهد علماى ما به اين جور مسائل هم توّجه داشتند؛ تفنّن 
علماى گذشته ى ما خيلی مهم است

اينها	معروف	شده،	لكن	 و	 به	عنوان	يک	کتاب	فكاهی	 اينكه	يک	کتابی	است	که	در	حوزه	هاى	علمّيه	 با	 الّربيع	هم	 زَهُر	 حاال	کتاب	
نشان	دهنده	ى	اين	است	که	فقهاى	ما،	بزرگان	ما،	علماى	ما،	در	عين	کارهاى	عميق	علمی	و	فقهی	به	اين	جور	مسائل	هم	توّجه	داشتند.	
يعنی	ايشان	در	اّول	زهر	الّربيع	-	ما	شايد	پنجاه	شصت	سال	قبل	از	اين	زهر	الّربيع	را	نگاه	ميكرديم	-	ميگويد	که	ديدم	طلبه	ها	احتياج	دارند	
به	يک	تفّننی	و	تفّكهی،	اين	کتاب	را	براى	آنها	نوشتم؛	يعنی	کتابی	است	که	ايشان	نوشته	براى	اينكه	طلبه	اى	که	حاال	غرق	در	کارهاى	
علمی	در	مدرسه	و	در	حجره	و	اينها	است،	يک	وسيله	اى	براى	تفّكه	داشته	باشد؛	يعنی	غافل	از	اين	چيزها	نبودند.	حاال	ما	اينجا	خشک	
بنشينيم،	تا	يک	کسی	آن	طرف	يک	شوخی	اى	کرد	فوراً	به	ما	بربخورد!	اين	جورى	نبودند	علماى	ما؛	آن	هم	عالمی	مثل	سّيد	نعمت	الّل	
که	اخبارى	و	متصلّب	و	اينها	است	ديگر؛	اّما	اين	چيزها	را	هم	داشتند.	به	نظر	من	اين	تفّنن	علماى	گذشته	ى	ما	خيلی	مهم	است؛	که	
يک	نمونه	اش	هم	همين	فروق	اللّغات	است	که	عرض	کرديم	سّيد	نورالّدين	-	پسر	ايشان	-	با	اينكه	فقيه	است،	با	اينكه	محّدث	است،	
شاگرد	پدرش	است،	اّما	در	عين	حال	اين	جور	چيزى	را	در	باب	لغت	مينويسد.	به	هر	حال	به	نظر	ما	شخصّيت	برجسته	اى	است	مرحوم	

سّيد	نعمت	الّل.

اين  معرفی  است؛  الهيّه  معارف  و  علم  از  تجليل  ايشان  از  تجليل  و  علم اند  خاندان  جزائرى  5.خاندان 
است خوب  خيلی  بزرگواران 

و	خب	خاندان	هم	خاندان	علم	اند،	بحمدالّل	تا	امروز	هم	اين	خاندان	خاندان	علم	بوده	اند،	و	اميدواريم	هميشه	همين	جور	باشد.	و	تجليل	از	
ايشان	تجليل	از	علم	است	و	تجليل	از	معارف	الهّيه	است؛	اين	بزرگواران	معرفی	بشوند	خيلی	خوب	است.	بخصوص	اگر	بتوانيد،	
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به	 که	 ايام	 اين	 و	 روز	 اين	 در	 چه	 درخت،	 کاشت	 که	 ان	شاءالّل	
ميشود	 که	 ايامی	 بقيه	ى	 در	 چه	 و	 شده،	 شناخته	 درختكارى	 نام	

باشد. آبادانی	 و	 برکت	 مايه	ى	 کشور	 براى	 کرد،	 درختكارى	

بركت  مايه ى  هر كشورى  براى  درخت  و  گياه   .1
است؛ براى همين در اسلم به نگهدارى از درخت 

و جلوگيرى از قطع آن توصيه شده است
واقع	قضيه	هم	همين	است	که	گياه	و	درخت	براى	هر	کشورى،	
براى	هر	مجموعه	ى	انسانی	اى،	مايه	ى	برکت	است؛	براى	همين	
هم	در	شرع	مقدس	اسالم	و	در	احاديث	ما،	به	مسئله	ى	درخت	و	
نگهدارى	درخت	و	جلوگيرى	از	قطع	کردن	درختان	توصيه	شده.	
خب،	حاال	اين	يک	توصيه	ى	اسالمی	است.	امروز	همه	ى	مردم	
دنيا	هم	به	اين	مسئله	توجه	دارند	و	شايد	بشود	گفت	که	هميشه	

مردم	و	جوامع	بشرى	به	مسئله	ى	درخت	اهميت	ميداده	اند.

2.گليه اى بايد بكنم از مجموع مسئولين مربوطه 
كه صدها صدها و هزارها هزارها درخت در جاهائی كه نبايد قطع شود، بی جهت قطع مي شود

منتها	من	گاليه	اى	که	بايد	بكنم	از	مجموع	مسئوليِن	مسئله	ى	درخت	و	درختكارى	و	جنگل	و	اين	چيزها،	اين	است	که	ما	اينجا	دانه	دانه	
درخت	ميكاريم،	اما	صدها	صدها	و	هزارها	هزارها	درخت	در	جاهائی	که	نبايد	قطع	شود،	بی	جهت	قطع	ميشود؛	اين	خيلی	اشكال	بزرگی	

است	که	وجود	دارد.

3.خيلی اشكال بزرگی است كه سبزى هاى اطراف شهرها ، به غلط و به غصب در اختيار افراد سوء استفاده 
كننده قرار گرفت كه بايد جداً جلوگيرى شود

	عالوه	بر	اينكه	آبادى	ها	و	سبزى	هاى	اطراف	شهرهاى	بزرگ	به	غلط	و	به	غصب	در	اختيار	افرادى	قرار	گرفت	که	ميخواستند	از	زمين	سوء	
استفاده	کنند	و	هنوز	هم	دارند	ميكنند،	و	سبزى	تبديل	شد	به	سيمان	و	آهن	و	اينها	-	که	اين	يک	مصيبتی	براى	شهرهاست	-	مجموعه	ى	
جنگلی	کشور	هم	مورد	تهديد	جدى	قرار	داشت	و	قرار	دارد؛	که	بايد	جداً	از	آن	جلوگيرى	شود.	اين،	هم	وظيفه	ى	دولت	است،	هم	وظيفه	ى	

مجلس	است،	هم	وظيفه	ى	شهردارى	هاست،	هم	وظيفه	ى	قوه	ى	قضائيه	است؛	هر	کدام	به	نحوى	بايد	جلوى	پيشرفت	اين	

کتابهاى	ايشان	را	تحقيق	بكنيد،	چاپ	کنيد.	انوار	نعمانّيه	مكّرر	چاپ	شده	البّته،	آن	کتاب	کتاب	معروفی	است،	لكن	کتابهاى	ديگر	ايشان	
در	دسترس	نيست،	يعنی	کمتر	توّجه	شده	به	کتابهاى	حديثی	ايشان	و	شروحی	که	ايشان	بر	احاديث	نوشتند.

ان	شاءالّل	موّفق	و	مؤّيد	باشيد.	از	آقاى	حسينی)4(	هم	که	کمک	ميكنند	به	اين	کارها	تشّكر	ميكنيم.
	والّسالم	عليكم	و	رحمةالّل	

منابع و پاورقی 
	1(	اين	همايش	با	همكارى	وزارت	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی،	انجمن	آثار	و	مفاخر	فرهنگی،	دفتر	نماينده	ى	ولّی	فقيه	در	خوزستان،	استاندارى	

خوزستان	و	صداوسيماى	مرکز	خوزستان	در	تاريخ	10	و	11	اسفند	سال	جارى	در	شهرهاى	شوشتر	و	اهواز	گشايش	می	يابد.
	2(	االنوار	النعمانيه	فی	بيان	معرفه	النشأه	االنسانيه

	3(	فروق	اللّغات	فی	الّتمييز	بين	مفاد	الكلمات	
	4(	وزير	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی	که	در	جلسه	حضور	داشتند.

مطالبات

متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهرديف

کتاب	ها	سيد	نعمت	الل	و	خاندان	
جزايرى	را	تحقيق	و	چاپ	کنيد

برگزارى	 ستاد	
محّدث	 همايش	
سّيد	 عاّلمه	 کبير	
جزايرى نعمت	الّل	

به	نظر	ما	شخصّيت	برجسته	اى	است	مرحوم	سّيد	نعمت	الّل	]جزايرى[.	
و	خب	خاندان	هم	خاندان	علم	اند،	بحمدالّل	تا	امروز	هم	اين	خاندان	
خاندان	علم	بوده	اند،	و	اميدواريم	هميشه	همين	جور	باشد.	و	تجليل	
الهّيه	است؛	اين	 از	ايشان	تجليل	از	علم	است	و	تجليل	از	معارف	
بتوانيد،	 اگر	 بخصوص	 است.	 خيلی	خوب	 بشوند	 معرفی	 بزرگواران	
کتابهاى	ايشان	را	تحقيق	بكنيد،	چاپ	کنيد.	انوار	نعمانّيه	مكّرر	چاپ	
شده	البّته،	آن	کتاب	کتاب	معروفی	است،	لكن	کتابهاى	ديگر	ايشان	
در	دسترس	نيست،	يعنی	کمتر	توّجه	شده	به	کتابهاى	حديثی	ايشان	

و	شروحی	که	ايشان	بر	احاديث	نوشتند.

پس از مراسم درختكارى 
1391/12/15
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حرکت	غلطی	را	که	امروز	متأسفانه	در	کشور	ما	وجود	دارد،	بگيرند.

4.علوه بر قوانين مورد نياز، عزم راسخی الزم داريم براى جلوگيرى از تصرف زمينهاى اطراف شهرهاى 
بزرگ، و تبديل آنها به آپارتمانهاى بلندمرتبه

ما	براى	حفظ	جنگلها	قوانينی	الزم	داريم	-	اين	قوانين	جايش	خالی	است	-	و	يک	اراده	ى	قوى	و	عزم	راسخی	الزم	داريم	براى	جلوگيرى	
از	تصرف	زمينهاى	اطراف	شهرهاى	بزرگ،	که	افرادى	آنها	را	ميگيرند	و	تبديل	ميكنند	به	ساختمان،	به	آپارتمانهاى	بلندمرتبه.	اين	کار	
عالوه	بر	اينكه	مشكالت	گوناگون	بشرى	و	انسانی	ايجاد	ميكند،	اولين	کار	غلطی	که	انجام	ميگيرد،	اين	است	که	محيط	سبز	اطراف	

شهرها	-	هواى	تنفس	شهر	-	از	بين	ميرود.	

باغات داخل شهرها و بخصوص  5.آن چيزى كه ثروت اصلی كشور است، مناطق سبز اطراف شهرها، 
بماند محفوظ  بايد  كه  جنگلهاست 

حاال	شما	در	شهر	برويد	زحمت	بكشيد	و	در	خانه	ها	دانه	دانه	نهال	بكاريد؛	اين	کجا،	و	اين	که	شهر	محاط	باشد	به	مجموعه	ى	سبز،	کجا؟	
اگرچه	کارهاى	خوبی	هم	انجام	گرفته،	در	اطراف	شهرها	گاهی	جنگلكارى	هائی	شده	-	اين	را	هم	نبايد	منكر	شد	-	ليكن	آن	چيزى	که	

ثروت	اصلی	کشور	است،	که	مناطق	سبز	اطراف	شهرهاست،	باغات	داخل	شهرهاست،	و	بخصوص	جنگلهاست،	بايد	محفوظ	بماند.

6.ما هميشه اين مسئله را تكرار مي كنيم، اما باز می بينيم كه كار درستی انجام نگرفت! ان شاءالل بايد 
همه همت كنند تا اين كار تحقق پيدا كند

	هم	سازمان	محيط	زيست،	هم	دستگاه	هاى	ذى	ربط	ديگر	دولتی،	هم	مسئولين	و	نمايندگان	در	مجلس،	هم	مسئولين	در	قوه	ى	قضائيه،	
و	در	مورد	شهرها	و	حريم	شهرها	هم	شهردارى	ها،	در	سرتاسر	کشور	موظفند	که	اين	کار	را	دنبال	کنند.	ما	هميشه	اين	مسئله	را	تكرار	
ميكنيم،	اما	باز	می	بينيم	که	کار	درستی	انجام	نگرفت!	خب،	بايد	ان	شاءالّل	همه	همت	کنند	تا	اين	کارى	که	همه	هم	قبول	دارند	که	الزم	

است	و	درست	است،	تحقق	پيدا	کند.
ان	شاءالّل	همه	موفق	باشيد.	آقايان،	خداحافظ.

مطالبات

متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهرديف

بی	1 درخت	 کشورهزاران	 در	 نبايد	
شود قطع	 جهت	

مجموع	
مسئوليِن	درخت	
و	درختكارى	و	

جنگل

من	گاليه	اى	که	بايد	بكنم	از	مجموع	مسئوليِن	مسئله	ى	درخت	و	
دانه	 دانه	 اينجا	 ما	 اين	است	که	 اين	چيزها،	 و	 درختكارى	و	جنگل	
درخت	ميكاريم،	اما	صدها	صدها	و	هزارها	هزارها	درخت	در	جاهائی	
که	نبايد	قطع	شود،	بی	جهت	قطع	ميشود؛	اين	خيلی	اشكال	بزرگی	

است	که	وجود	دارد.
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1. زنان شهيد كشور،لشكرى از فرشتگانند كه در 
ايران جديد ظاهر شدند و تعريف  نقش معماران 

جديدى از »زن« ارائه كردند
امروز	در	اينجا	براى	تعظيم	به	ارتش	هزاران	نفره	ى	زنان	شهيدى	
گرد	آمده	ايد	که	در	تغيير	مسير	تاريخ	اسالم	و	کشور،	نقشی	شايسته	
از	 ايفاء	کردند	و	سربلند	به	محضر	خداى	متعالی	رفتند.	لشكرى	
گذاردند؛	 مايه	 اسالم	 راه	 در	 از	جان	مقدس	خويش	 که	 فرشتگان	
تماشاچی	نبودند	و	قدم	در	ميدان	عمل	نهادند	و	در	نقش	معماران	
ايران	جديد	ظاهر	شدند.	اينان	زنان	بزرگی	بودند	که	تعريف	جديدى	

از	»زن«	به	شرق	و	غرب،	ارائه	کردند.

2. شيرزنان ما  نشان دادند كه الگوى سوم، »زن 
عفيف  می توان  يعنی  است؛  غربی«  نه  شرقی،  نه 

بود و درعين حال، در متن و مركز بود
زن،	در	تعريف	غالبًا	شرقی،	همچون	عنصرى	در	حاشيه	و	بی	نقش	
در	تاريخ	سازى؛	و	در	تعريف	غالبًا	غربی،	بمثابه	ى	موجودى	که	جنسيت	او	بر	انسانيتش	می	چربد	و	ابزارى	جنسی	براى	مردان	و	در	خدمت	
سرمايه	دارى	جديد	است،	معرفی	می	شد.	شيرزنان	انقالب	و	دفاع	مقدس	نشان	دادند	که	الگوى	سوم،	»زن	نه	شرقی،	نه	غربی«	است.	زن	
مسلمان	ايرانی،	تاريخ	جديدى	را	پيش	چشم	زنان	جهان،	گشود	و	ثابت	کرد	که	می	توان	زن	بود،	عفيف	بود،	محجبه	و	شريف	بود،	و	درعين	
حال،	در	متن	و	مرکز	بود.	می	توان	سنگر	خانواده	را	پاکيزه	نگاه	داشت	و	در	عرصه	ى	سياسی	و	اجتماعی	نيز،	سنگرسازى	هاى	جديد	کرد	و	
فتوحات	بزرگ	به	ارمغان	آورد.	زنانی	که	اوج	احساس	و	لطف	و	رحمت	زنانه	را	با	روح	جهاد	و	شهادت	و	مقاومت	در	آميختند	و	مردانه	ترين	

ميدانها	را	با	شجاعت	و	اخالص	و	فداکارى	خود	فتح	کردند.

3. در انقلب اسلمی زنانی ظهور كردند كه می توانند تعريف و حضور زن در ساحتهاى مختلف زندگی را 
جهانی كرده و بن بستهاى بزرگ را درهم بشكنند

در	انقالب	اسالمی	و	در	دفاع	مقدس،	زنانی	ظهور	کردند	که	می	توانند	تعريف	زن	و	حضور	او	در	ساحت	رشد	و	تهذيب	خويش،	و	در	ساحت	
حفظ	خانه	ى	سالم	و	خانواده	ى	متعادل،	و	در	ساحت	واليت	اجتماعی	و	جهاد	امر	بمعروف	و	نهی	از	منكر	و	جهاد	اجتماعی	را	

پيام به كنگره  ى »هفت هزار زن شهيد كشور«
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جهانی	کنند	و	بن	بستهاى	بزرگ	را	درهم	بشكنند.

4. جذبه  تازه اى به بركت خون اين زنان ظهور كرده كه ابتداء بر زنان جهان اسلم تأثير گذاشت و دير يا 
زود در سرنوشت زنان جهان، دست خواهد برد

اقتدار	و	جذبه	ى	تازه	اى	به	برکت	خون	اين	زنان	مجاهد	در	عصر	جديد،	ظهور	کرده	است	که	زنان	را	ابتداء	در	جهان	اسالم،	تحت	تأثير	قرار	
داد	و	دير	يا	زود	در	سرنوشت	و	جايگاه	زنان	جهان،	دست	خواهد	برد.

5. هزاران زن كربليی ما نه تنها خطوط سياه ستم هاى ظاهرى را در هم شكسته اند؛ بلكه نشان داده اند 
كه حق كرامت الهی زن، باالترين حقوق زن است

تا	آفتاب	درخشان	خديجه	ى	کبرى	عليها	السالم	و	فاطمه	زهرا	عليهاالسالم	و	زينب	کبرى	عليهاالسالم	می	درخشد،	طرحهاى	کهنه	و	نو	»ضّد	
زن«	به	نتيجه	نخواهد	رسيد	و	هزاران	زن	کرباليی	ما	نه	تنها	خطوط	سياه	ستم	هاى	ظاهرى	را	در	هم	شكسته	اند	بلكه	ستم	هاى	مدرن	به	
زن	را	نيز	رسوا	و	بی	آبرو	کرده	و	نشان	داده	اند	که	حق	کرامت	االهی	زن،	باالترين	حقوق	زن	است	که	در	جهان	باصطالح	مدرن،	هرگز	شناخته	

نشده	و	امروز	وقت	شناخته	شدن	آن	است.

6. رسانه ها و هنرمندان، جهاد بزرگ زن ايرانی مسلمان را به دنيا ، كه سخت محتاج شناختن آن است، 
بنمايانند

	به	خانواده	اين	شهيدان	واالمقام	تبريک	ميگويم	و	اميدوارم	که	به	برکت	خون	اين	زنان	شريف	و	مجاهد،	رسانه	ها	و	هنرمندان	و	فرزانگان	
و	سينماگرانی	بتوانند	جهاد	بزرگ	زن	ايرانی	مسلمان	را	به	دنيا	که	سخت	محتاج	شناختن	آن	است،	بنمايانند.

7. زن مجاهد مسلمان ايرانی، معلّم ثانی براى زنان جهان خواهد بود
زن	مجاهد	مسلمان	ايرانی،	معلّم	ثانی	براى	زنان	جهان	خواهد	بود	پس	از	معلم	اول	که	زنان	مجاهد	صدر	اسالم	بودند.

سالم	خدا	بر	بانوى	بزرگ	اسالم	حضرت	فاطمه	ى	زهرا	و	بر	همه	ى	زنان	بزرگ	صدر	اسالم	و	بر	بانوان	فداکار	و	از	جان	گذشته	ى	ايران	
اسالمی.

سّيدعلی	خامنه	اى
15	اسفند	1391
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مقدمه
پهلوانان،	 قهرمانان،	 	- عزيزان	 شما	 ديدار	 از	 خوشحالم	 خيلی	
افتخارآفرينان	-	که	بحمدالّل	توانسته	ايد	با	همت،	با	اراده	و	عزم	
راسخ،	قله	ها	را	فتح	کنيد.	مثل	همين	قله	هاى	کوه	ها	که	کوهنوردان	
با	زحمت	و	تالش	فراوان	و	صخره	پيمائی	و	سنگ	پيمائی،	اينها	را	
فتح	ميكنند	و	مايه	ى	افتخار	ميشوند،	قله	هاى	افتخارات	معنوى	
و	ملی	هم	وقتی	به	وسيله	ى	جوانها	فتح	ميشود،	حقيقتًا	خيلی	

باارزش	است؛	و	شما	اين	کار	را	کرده	ايد.

الف( بيان دو دسته از تاثيرات شخصی و اجتماعِی 
قهرمانان ورزشی 

دو	تأثير	و	دو	عامل	مهم	در	قهرمانها	وجود	دارد	که	بايد	به	اين	دو	
توجه	کرد:	يكی	مسئله	ى	شخصی	است،	يكی	مسئله	ى	عمومی	

و	اجتماعی	است.	

1.در مسئله ى شخصی، جوان هايی كه به قهرمانی دست پيدا مي كنند، ثابت مي كنند كه داراى خصوصيات برجسته اى 
هستند:

در	مسئله	ى	شخصی،	جوانهائی	که	به	قهرمانی	دست	پيدا	ميكنند،	نشان	ميدهند	و	ثابت	ميكنند	که	داراى	خصوصيات	برجسته	اى	هستند؛	
مثاًل	اراده	ى	قوى	اى	دارند.

1.1. اراده قوى و عزم راسخ: اگر ورزشكار داراى اراده  قوى و عزم راسخ نباشد، قطعاً به مرحله ى قهرمانی نميرسد و حتّی ورزش 

هم نمي كند
	ورزشكار	اگر	داراى	اراده	ى	قوى	و	عزم	راسخ	نباشد،	قطعًا	به	مرحله	ى	قهرمانی	نميرسد؛	اگر	اراده	نباشد،	حّتی	ورزش	هم	نميكند.	با	اينكه	
اين	همه	راجع	به	ورزش	گفته	ميشود	-	ورزش	معمولی،	نرمش	صبحگاهی	-	اما	بعضی	ها	حاضر	نيستند	ده	دقيقه،	يک	ربع	وقتشان	را	به	
اين	کار	مصروف	کنند؛	اين	کم	ارادگی	است.	حاال	وقتی	يک	جوانی	ورزش	ميكند	و	سختی	هاى	جسمانی	ورزش	را	تحمل	ميكند	و	با	شوق	
و	ذوق	به	سمت	پرورش	استعدادهاى	جسمانی	و	بدنِی	خودش	حرکت	ميكند،	اين	عزم	راسخ	را	نشان	ميدهد؛	اين	يک	نقطه	ى	خصوصيت	

شخصی	است.

مطالبات

متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهرديف

جهاد	بزرگ	زن	ايرانی	مسلمان	را	به	1
دنيا	بنمايانيد

رسانه	ها	و	
هنرمندان	و	
فرزانگان	و	
سينماگران

و	 رسانه	ها	 مجاهد،	 و	 زنان	شريف	 اين	 برکت	خون	 به	 که	 اميدوارم	
ايرانی	 بزرگ	زن	 بتوانند	جهاد	 و	سينماگرانی	 فرزانگان	 و	 هنرمندان	
بنمايانند. دنيا	که	سخت	محتاج	شناختن	آن	است،	 به	 را	 مسلمان	

ديدار مدال آوران المپيك و پارالمپيك
1391/12/21
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1.2.ذهن فعال و هوش برتر: هيچ قهرمانی بدون داشتن يك هوش برتر، ذهن فعال و جستجوگر و تيز، امكان ندارد به مراحل باال 

برسد
يک	نقطه	ى	ديگر،	مسئله	ى	هوش	است.	هيچ	قهرمانی	بدون	داشتن	يک	هوش	برتر،	ممكن	نيست	به	قهرمانی	برسد.	همه	ى	ورزشها	
همين	جورند.	يعنی	صرفًا	اين	نيست	که	کسی	زور	دارد	و	با	زور	اين	کار	را	انجام	ميدهد؛	نه،	زور	کافی	نيست؛	هوشيارى	الزم	است.	چه	در	
ورزشهاى	دسته	جمعی،	چه	در	ورزشهاى	فردى،	چه	در	کشتی،	چه	در	وزنه	بردارى،	چه	در	کوهنوردى،	چه	در	ورزشهاى	رزمی	و	امثال	اينها،	تا	
انسان	و	آن	رزمنده	و	ورزشكار	هوشيار	نباشد،	ذهن	فعال	و	جستجوگر	و	تيزى	نداشته	باشد،	امكان	ندارد	به	مراحل	باال	برسد.	بنابراين	يک	
قهرمانی	را	که	ما	نگاه	ميكنيم،	او	را	مظهرى	از	هوش،	از	همت	و	اراده،	از	توانائی	هاى	جسمانی	و	بسيارى	از	خصوصيات	ديگر	مشاهده	

ميكنيم.	
1.3.اعتماد به نفس زياد: طبيعت پهلوانی اين است كه مي تواند از رذائل اخلقی افراد ضعيف مثل چاپلوسی، دروغگوئی، تقلب و 

دوروئی بيگانه باشد
طبعًا	در	پهلواِن	ورزشی	اعتمادبه	نفس	زياد	است؛	قاعدتًا	اينجور	است	که	احتياجی	به	کارهائی	که	افراد	ضعيف	ميكنند،	ندارد؛	احتياج	به	
چاپلوسی	ندارد،	احتياج	به	دروغگوئی	ندارد،	احتياج	به	تقلب	و	دوروئی	ندارد.	البته	نميگوئيم	همه	ى	کسانی	که	ورزشكارند،	اين	صفات	را	
ندارند	و	از	اين	صفات	برى	اند؛	نه،	انسانها	لغزش	ميكنند؛	اما	طبيعت	پهلوانی	اين	است	که	با	اينجور	خصوصيات	اخالقی	و	رذائل	اخالقی	

ميتواند	بيگانه	باشد.	بنابراين،	اين	بخِش	شخصِی	قهرمانها	است.

2. يك قهرمان در بخش عمومی و اجتماعی هم تاثيراتی دارد:

2.1.اعتماد به نفس به آحاد ملت: چون او مظهر توانائی هاى يك ملت در يك رشته ى خاص محسوب مي شود، اعتماد ملی مي دهد
بخش	عمومی	و	اجتماعی	يک	قهرمان	اين	است	که	چون	او	مظهر	توانائی	هاى	يک	ملت	در	يک	رشته	ى	خاص	محسوب	ميشود،	اعتماد	

ملی	ميدهد؛	يعنی	به	مجموعه	ى	آحاد	ملت،	اعتمادبه	نفس	ميدهد؛	اين	خيلی	چيز	مهمی	است.	
اين راه حركت كنند؛ يعنی ورزش قهرمانی، موتور حركت  2.2.مشوق ورزش همگانی:قهرمان،آحاد جامعه را تشويق مي كند در 

است  همگانی  ورزش 
از	طرف	ديگر،	يک	قهرمان،	آحاد	جامعه	را	تشويق	ميكند	به	اين	که	در	اين	راه	حرکت	کنند.	يعنی	ورزش	قهرمانی	در	واقع	موتور	حرکت	
ورزش	همگانی	است	و	ميتوان	با	ورزش	قهرمانی	کارى	کرد	که	ورزش	همگانی	رائج	شود.	ورزش	همگانی	هم	يكی	از	ضروريات	زندگی	
است؛	مثل	غذا	خوردن	است،	مثل	تنفس	کردن	است؛	بايد	به	آن	توجه	کرد.	اين	هم	يک	جنبه	ى	ديگر	از	فهرست	تأثيرات	اجتماعی	ورزش	

است.

2.3.مظهر تمايلت و استعدادها و تشّخص و هويت ملت: قهرمان پيام آور چنين حقايقی از داخل ايران است كه با هيچ زبان ديگرى 

نمي شود تبليغ كرد
يک	مسئله	ى	ديگر	اين	است	که	ورزش	قهرمانی،	امروز	که	مسابقات	بين	المللی	باب	است	و	رائج	است،	مظهر	تمايالت	و	استعدادها	و	
تشّخص	و	هويت	يک	ملت	است؛	و	اين	خيلی	چيز	مهمی	است.	اينكه	شماها	در	ميدانهاى	ورزشی،	با	اخالق	انسانی	و	با	جوانمردى	ظاهر	
شويد	-	و	خوشبختانه	ظاهر	ميشويد	-	از	نظر	بينندگان	بين	المللی،	که	امروز	ديگر	ميليونها	و	در	مواردى	ميلياردها	تماشاچی	وجود	دارد	
و	مطلع	ميشوند،	پيام	آور	يک	حقيقتی	است	از	داخل	کشورتان،	که	اين	حقيقت	را	با	هيچ	زبان	ديگرى	نميشد	تبليغ	کرد.	يک	قهرمان	با	

جوانمردِى	خودش	تبليغ	ميكند،	با	تديِن	خودش	تبليغ	ميكند.	
2.3.1.كار بانوان ورزشكار ما كه با حجاب و عفاف در ميدان مي روند، فوق العاده و خيلی با عظمت است؛ همه بايد قلباً از آن ها تشكر 

كنند
اين	مسئله	ى	بانوان	و	دختران	ورزشكار	ما	که	با	حجاب	در	ميدان	ميروند،	خيلی	چيز	مهمی	است.	من	نميدانم	کسانی	که	درصدد	ارزيابی	
حوادث	کشورند،	يک	ارزيابی	درستی	از	اين	قضيه	دارند	يا	نه.	اين،	فوق	العاده	است.	در	کشورى	از	کشورهاى	اروپا،	يک	زنی	را	به	جرم	باحجاب	
بودن،	جرأت	ميكنند	چاقو	ميزنند	و	او	را	ميُكشند؛	آن	هم	در	دادگاه	و	جلوى	چشم	قاضی!	اينجورى	است.	خجالت	نميكشند؛	در	دانشگاه،	
در	ورزشگاه،	در	پارک،	در	خيابان،	به	حكم	قانون	-	قانونی	که	جعل	کرده	اند	-	متعرّض	زن	محجبه	ميشوند.	آن	وقت	در	اين	فضا،	توى	
اين	کشورها،	يک	زن	محجبه	در	موضع	قهرمان	بر	روى	سكوى	قهرمانی	می	ايستد	و	همه	را	وادار	ميكند	به	اين	که	او	را	تكريم	و	تجليل	
کنند.	اين	چيز	کمی	است؟	اين	چيز	کوچكی	است؟	اين	کار	خيلی	باعظمت	است.	واقعًا	همه	بايد	قلبًا	از	زنان	ورزشكار	ما	که	در	ميدانها	با	

حجاب،	با	عفاف،	با	متانت	و	با	وقار	حاضر	ميشوند،	تشكر	کنند.	
2.3.2.همين طور كار ورزش جانبازان و معلوالن واقعاً حيرت آور است؛ اين نشان دهنده ى عزم و اراده  و تشّخص و هويت يك ملت 

است
يا	همين	طور	ورزش	جانبازان	و	معلوالن؛	واقعًا	حيرت	آور	است.	وقتی	که	انسانها	نگاه	ميكنند،	می	بينند	اين	جواِن	دچار	آسيب	جسمانی،	
نه	فقط	اين	آسيب	جسمانی	نتوانسته	او	را	از	زندگی	عادى	باز	بدارد،	بلكه	حّتی	او	اينقدر	همت	و	عزم	و	اراده	ى	قوى	داشته	که	توانسته	
ورزشكار	شود	و	در	ورزش	به	اين	نقطه	برسد	که	بيايد	بر	سكوى	قهرمانی	قرار	بگيرد.	اين	نشان	دهنده	ى	عزم	و	اراده	ى	يک	ملت	است،	اين	

نشان	دهنده	ى	تشّخص	و	هويت	يک	ملت	است.
2.3.3.وقتی ورزشكار ما در جايگاه اول جهان، شعار »ياحسين« سر مي دهد، سجده مي كند يا شكرگزارى مي كند، ملتهاى مسلمان 

هيجان پيدا مي كنند
	اينكه	من	از	شماها	تشكر	ميكنم	وقتی	که	يک	پيروزى	به	دست	می	آوريد،	عقبه	ى	اين	تشكر،	احساس	صادقانه	و	حقيقی	اى	



19 18

است	که	در	من	وجود	دارد؛	احساس	ميكنم	که	واقعًا	شماها	با	اين	کار	داريد	به	کشورتان،	به	ملتتان،	به	مردمتان	خدمت	ميكنيد.	شما	
پيامهائی	را	ميرسانيد	که	اين	پيامها	با	هيچ	وسيله	اى	قابل	رساندن	نيست:	پيام	عزم	و	اراده،	پيام	ايستادگی،	پيام	ايمان.	ورزشكار	ما	بعد	از	
پيروزى	در	آنچنان	ميدانی	و	در	جايگاه	اول	جهان	قرار	گرفتن،	شعار	»ياحسين«	سر	ميدهد؛	يا	می	افتد	روى	خاک	سجده	ميكند،	يا	دستش	
را	بلند	ميكند	و	خدا	را	شكرگزارى	ميكند.	ميدانيد	امت	اسالمی	و	ملتهاى	مسلمان	با	اين	کار	چه	هيجانی	پيدا	ميكنند؟	دنيائی	که	سعی	
ميكند	همه	را،	بخصوص	جوانها	را،	به	سوى	بی	ايمانی	و	الاباليگرى	و	پشت	کردن	به	معنويات	سوق	دهد،	يک	جوان	برجسته	ى	ما	-	نه	

يک	جوان	معمولی	-	در	ميدان	ورزش	اينجور	اقبال	خودش	را	به	معنويات	نشان	ميدهد.	اينها	خيلی	کارهاى	اثرگذار	و	مهمی	است.

ب( بروز استعدادهاى متراكم ملت ايران و پيشرفت هاى عجيب در ميدان هاى ورزشی در بعد از انقلب 
اسلمی

1. خوشبختانه ايران اسلمی از بعد از انقلب، در ميدانهاى قهرمانی پيشرفتهاى عجيبی كرده است؛ امروز شما در خيلی از 
ميدانهاى ورزشی جلو هستيد

من	ميخواهم	بگويم	قدر	خودتان	را	بدانيد.	خيلی	کارهاى	بزرگی	در	ميدانهاى	قهرمانی	انجام	ميگيرد.	خوشبختانه	ايران	اسالمی	از	بعد	از	
انقالب	به	اين	سمت،	در	اين	جهت	پيشرفتهاى	عجيبی	کرده.	امروز	شما	در	خيلی	از	ميدانها	جلو	هستيد.	يک	وقت	هست	که	شما	کشتی	
ميگيريد	و	حريفهاى	خودتان	را	از	کشورهاى	قَدر	دنيا	در	کشتی	به	زمين	ميزنيد	و	بر	سكوى	قهرمانی	می	ايستيد؛	خب،	اين	چيز	خيلی	
برجسته	اى	است،	خيلی	مهم	است؛	اما	مجموع	کارها	را	هم	که	حساب	کنيد،	همين	جور	است.	فرض	کنيد	در	يک	مسابقات	جهانی	-	
همين	چيزى	که	اتفاق	افتاده	-	شما	مثاًل	با	54	ورزشكار	شرکت	ميكنيد،	12	تا	مدال	می	آوريد؛	کشور	آمريكا	با	530	ورزشكار	شرکت	ميكند،	
110	تا	مدال	می	آورد.	آمريكا	اگر	بخواهد	به	اندازه	ى	شما	مدال	بياورد،	بايد	120	تا	مدال	بياورد.	آمريكا	با	ده	برابر	شما	شرکت	ميكند،	بايد	ده	
برابر	شما	مدال	بگيرد؛	بايد	120	تا	مدال	بگيرد،	اما	120	تا	مدال	نميگيرد؛	يعنی	از	شما	پائين	تر	است.	اين	معنايش	اين	است	که	شما	اگر	
در	رشته	هاى	گوناگون،	با	همين	ظرفيت	و	با	همين	استعداد	شرکت	کنيد،	از	همه	ى	اينها	جلوتر	هستيد.	اينها	کارهاى	باارزشی	است.	اينها	

حقايقی	است	که	نشان	دهنده	ى	زمينه	هاى	ماست.

2. نه فقط در ميدان ورزش بلكه، هر جا كار به استعدادهاى ايرانی واگذار شد، نشانه هاى پيشرفت را در آنجا مشاهده مي كنيم
حاال	امروز	بحث	ورزش	در	ميان	است،	اما	فقط	مسئله	ى	ورزش	نيست؛	خوشبختانه	در	زمينه	ى	علم	هم	همين	جور	است.	در	زمينه	هاى	
تحقيقات	و	گسترش	ژرفنگرى	نسبت	به	مسائل،	چه	در	زمينه	ى	اقتصاد،	چه	در	زمينه	ى	سياست،	چه	در	زمينه	ى	مديريت،	چه	در	زمينه	ى	

مسائل	بين	المللی،	هر	جا	که	کار	به	استعدادهاى	ايرانی	واگذار	شد،	ما	نشانه	هاى	پيشرفت	را	در	آنجا	مشاهده	ميكنيم.

3. تاريخ ما نشان دهنده  وجود استعدادهاى متراكم در ايران است؛انقلب كارى كرده كه اين استعدادها در همه  جا و بخصوص 
در ورزش  بروز پيدا كند

	اين	استعداد	ما	است،	اين	کشور	ما	است.	تاريخ	ما	هم	به	خاطر	همين	است	که	اينقدر	اعتالء	و	اوج	دارد.	ابن	سينا	و	فارابی	و	محمدبن	زکرياى	
رازى	و	سعدى	و	حافظ	و	امثال	اينها	در	يک	جامعه	ى	سطح	پائين	که	متولد	نميشوند؛	اين	نشان	دهنده	ى	وجود	استعدادهاى	متراکم	در	
اين	منطقه	ى	از	دنيا	است.	خب،	اين	استعدادها	بر	اثر	تسلط	قدرتهاى	سرکوبگر	و	مستبد	و	جداى	از	مردم	و	نابرخوردار	از	فضائل	معنوى	
و	انسانی	و	علمی،	دچار	رکود	شده	بود.	امروز	خوشبختانه	انقالب	کارى	کرده	که	اين	استعدادها	در	همه	ى	جاها	و	بالخصوص	در	زمينه	ى	

ورزش	دارد	بروز	ميكند.

ج(تذكرات و توصيه هايی به قهرمانان، مسئوالن و جامعه ورزشی

1. شما قهرمانها، سفيران ايران و هويت و تشّخص ايرانی هستيد؛ اين خصوصيات را حفظ كنيد و نگذاريد اين خدشه دار 
شود

خب،	اين	مناقب	شما	عزيزان	است	که	من	گفتم	شماها	قله	ايد.	هم	خود	شماها	قله	محسوب	ميشويد،	هم	کارى	که	ميكنيد،	در	واقع	
حرکت	به	سمت	قله	و	حرکت	دادن	جمعی	به	سمت	قله	ها	است؛	که	اينها	بسيار	باارزش	است.	عرض	کرديم	که	شما	سفيران	ايران	و	هويت	
و	تشّخص	ايرانی	هستيد؛	اين	خصوصيات	را	حفظ	کنيد.	اين	که	شما	ميرويد	ملت	خودتان	را	به	عنوان	يک	ملت	بااراده،	داراى	عزم	راسخ،	
با	ايمان،	پايبند	به	شريعت،	داراى	استعداد،	داراى	تشّخص	معرفی	ميكنيد،	خيلی	باارزش	است؛	اين	را	بايد	نگه	داريد؛	نگذاريد	اين	خدشه	دار	

شود.

2. در زبان ورزش را تبليغ كنيد؛ يعنی در گفتگوها و مصاحبه ها جوانهاى كشور را تشويق كنيد و تجربيات خود را مطرح كنيد 
تا جوانها به شوق بيايند

جوانهاى	کشور	به	شما	نگاه	ميكنند.	شما	در	عمل،	ورزش	را	تبليغ	ميكنيد؛	من	ميگويم	در	زبان	هم	ورزش	را	تبليغ	کنيد.	يعنی	در	گفتگوها	
و	گفتارهاى	عمومی	و	اجتماعی	و	رسانه	اى	و	مصاحبه	و	تلويزيون	و	امثال	ذلک،	جوانهاى	کشور	را	تشويق	کنيد؛	تجربيات	خودتان	را	در	

ورزش	مطرح	کنيد	تا	جوانها	به	شوق	بيايند.
2.1.ما احتياج داريم تمام آحاد كشور ورزش كنند؛ نيروى انسانِی سالم، براى ما اهميت درجه  يك دارد؛ چون پيشرفت يك كشور، 

با نيروى انسانی است
ما	احتياج	داريم	که	تمام	آحاد	کشور	ورزش	کنند؛	اين	واقعًا	نياز	کشور	است.	نيروى	انسانِی	سالم،	براى	کشور	اهميت	درجه	ى	يک	دارد؛	
چون	پيشرفت	يک	کشور،	با	نيروى	انسانی	است.	منابع	و	معادن	و	استعدادهاى	زيرزمينی	و	ثروتهاى	طبيعی،	چيزهاى	بسيار	خوبی	است؛	

اما	اگر	نيروى	انسانی	نباشد،	استعداد	در	آن	کشور	نباشد،	همان	چيزى	خواهد	شد	که	امروز	در	بعضی	از	کشورهاى	داراى	اين	
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منابع	طبيعی	مشاهده	ميكنيد؛	ديگران	می	آيند	استفاده	ميكنند	و	اينها	را	بيشتر	به	تن	پرورى	سوق	ميدهند.	استعداد	انسانی	بايد	پرورش	
پيدا	کند	تا	استعدادهاى	طبيعی	حقيقتًا	در	خدمت	جامعه	قرار	گيرد.	پس	نيروى	انسانی	شد	مهمترين	عامل.

2.2.اگر ورزش به صورت همگانی باب شود،خيلی از معضلت اجتماعی مثل اعتياد، تنازعات خانوادگی، داخلی، مشكلت كسبی و 

اعصاب حل خواهد شد
نيروى	انسانی	بايد	عالم	باشد،	باهمت	باشد،	ديندار	باشد	و	سالم	باشد.	سالمت	جسمانی،	شرط	اصلی	است.	روى	آوردن	مردم	به	ورزش،	
بسيارى	از	مشكالت	و	معضالت	اجتماعی	و	اخالقی	را	حل	ميكند؛	مثل	مسئله	ى	اعتياد،	مسئله	ى	تنازعات	خانوادگی،	داخلی،	مشكالت	
کسبی،	اعصاب،	چه	و	چه.	اگر	ورزش	به	صورت	همگانی	در	کشور	حقيقتًا	باب	شود	-	که	البته	امروز	از	گذشته	بهتر	است،	ليكن	هنوز	به	
اين	معنا	احتياج	داريم	-	خيلی	از	مشكالت	حل	خواهد	شد.	شما	در	اين	زمينه	ميتوانيد	مؤثر	باشيد؛	يعنی	مروج	اخالق	و	سنن	ايرانی	باشيد.

3.اين كه بعضی از جوانهاى ما با طرف صهيونيسم مسابقه ندادند، واقعاً يك تلش ديپلماتيِك بسيار حساس و مهم در 
مقابله  با رژيم صهيونيستی است

اين	هم	که	بعضی	از	جوانهاى	ما	در	ميدان	مسابقه،	با	طرف	صهيونيسم	مسابقه	ندادند،	خيلی	باارزش	است؛	براى	همين	هم	هست	که	
مستكبران	عالم	را	بشدت	عصبانی	کرد.	چند	بار	که	اين	قضيه	اتفاق	افتاده،	آنها	عكس	العمل	هاى	تند	نشان	دادند.	کار	اين	جوانهاى	ما	
خيلی	کار	مهمی	است.	يعنی	واقعًا	يک	تالش	ديپلماتيِک	بسيار	حساس	و	مهم	در	مقابله	ى	با	رژيم	صهيونيستی،	همين	کار	است.	اين	

کاِر	بسيار	باارزشی	بود	که	اينها	انجام	دادند.

4. يك مسئله اى كه بر روى آن تأكيد مي كنم، اخلق در ورزش است؛ در اين مسئله بايد خيلی پافشارى كرد، لغزشگاه وجود 
دارد

يک	مسئله	اى	که	بر	روى	آن	تأکيد	ميكنم،	مسئله	ى	اخالق	در	ورزش	است.	دوستان	گفتند،	من	هم	اطالع	دارم	و	قبول	دارم.	خوشبختانه	
جامعه	ى	ورزشی	ما	از	لحاظ	اخالق،	جامعه	ى	سالمی	است؛	ليكن	در	اين	مسئله	خيلی	بايد	پافشارى	کرد.	لغزشگاه	وجود	دارد.	

4.1.جوان ورزشكار ما وقتی بر روى امواج تبليغ و توجه جهانی و افكار عمومی قرار مي گيرد، در خطر اخلقی قرار دارد؛ بايد خود 

را نگه دارد
جوان	ورزشكار	ما	وقتی	که	بر	روى	امواج	تبليغ	و	توجه	جهانی	و	توجه	افكار	عمومی	قرار	ميگيرد،	در	خطر	اخالقی	قرار	ميگيرد.	ما	بايد	
خودمان	را	از	اين	خطر	اخالقی	نگه	داريم.	شما	که	ورزشكاريد،	در	درجه	ى	اول،	و	بعد	مسئولين	ورزشی	و	کسانی	از	مديريتهاى	گوناگون	
که	به	اين	مسائل	اهتمام	دارند	و	اين	مسائل	با	آنها	ارتباط	پيدا	ميكند،	بايد	به	مسئله	ى	اخالق	در	ورزش	توجه	کنند.	مسئله	ى	اخالق	در	

ورزش	خيلی	مهم	است.
4.2.پيدا شدن خصوصياتی چون مغرور نشدن، مردمی ماندن و جوانمرد ماندن يك مسئله است و باقی ماندن آن ها در 

ورزشكار مسئله  مشكلترى است
	مغرور	نشدن،	مردمی	ماندن،	جوانمرد	ماندن،	با	مردم	بودن،	براى	مردم	دل	سوزاندن،	خيلی	مهم	است.	پيدا	شدن	اين	خصوصيات	در	انسان	

يک	مسئله	است،	ماندن	اين	خصوصيات	در	انسان	مسئله	ى	مشكلترى	است؛	اينها	را	انسان	بايد	حفظ	کند.

5. هشدار بدهم كه بعضی ها، بخصوص رسانه هاى ورزشی، فضاى ورزش را با تخريب، تهمت،دروغ و دعوا بين مجموعه هاى 
ورزشی خراب مي كنند

به	نظر	من	بعضی	ها	فضاى	ورزش	را	خراب	ميكنند؛	با	تخريب،	با	تهمت،	با	دروغ،	با	دعوا	راه	انداختن	بين	مجموعه	هاى	ورزشی.	متأسفانه	
سهم	رسانه	هاى	ورزشی	هم	در	اين	کار	خالف،	سهم	کمی	نيست.	اينجا	الزم	است	من	اين	را	تذکر	بدهم،	هشدار	بدهم.	رسانه	هاى	ورزشی	
يک	چيز	کوچكی	را	عليه	کسی،	يک	جريان	ورزشی	اى،	يک	تيمی،	يک	فدراسيونی،	يک	ورزشكارى	پيدا	ميكنند،	همين	را	وسيله	قرار	
ميدهند؛	اين	را	به	جان	آن	بيندازند،	آن	را	به	جان	اين	بيندازند؛	دعوا	کنند،	از	افراد	مصاحبه	بكشند.	آن	مصاحبه	شونده	هرچه	حرِف	تندتر	
بزند،	هرچه	بيشتر	بدگوئی	کند،	هرچه	در	صحبتهايش	بيشتر	فحش	و	فضيحت	باشد،	آن	رسانه	خوشحال	تر	است!	اين	کار	بدى	است.	اين	

رسانه	ها	درست	نقطه	ى	مقابل	بايد	حرکت	کنند،	به	عكس	بايد	عمل	شود.

6. مسئولين ورزشی اولويتها را مورد نظر قرار دهند 

6.1. بيشتر به رشته هائی بپردازيد كه ريشه دارند، بخصوص داراى ظرفيت و استعدادند و مربی هاى داخلی دارند
يک	نكته	ى	ديگر	هم	که	من	بارها	گفته	ام	-	اين	مربوط	به	مسئولين	ورزش	است	-	اين	است	که	اولويتها	را	در	رشته	هاى	ورزشی	مورد	
نظر	قرار	دهيد.	بعضی	از	رشته	هاى	ورزشی	هست	که	ما	در	داخل	کشور،	هم	سابقه	اش	را	داريم،	هم	ظرفيتش	را	داريم،	هم	تجربه	اش	را	
داريم	-	يعنی	توانائی	هاى	گوناگون	داريم	-	اين	رشته	ها	قهرمانی	آور	است.	من	آن	سالها	بعضی	از	رشته	ها	را	اسم	می	آوردم.	خب،	در	فالن	
رشته	ما	در	دنيا	هيچ	رتبه	اى	نداريم،	شانسی	هم	نداريم؛	يعنی	اقبال	اين	که	رتبه	هم	بياوريم،	نداريم	-	که	البته	دالئلی	هم	دارد	-	اما	در	
بعضی	از	رشته	ها	ما	در	دنيا	رتبه	داريم.	امروز	شما	در	دنيا	روى	سكوى	قهرمانی	قرار	ميگيريد	-	مثاًل	در	کشتی،	يا	در	وزنه	بردارى،	يا	در	
بعضی	از	رشته	هاى	ديگر	-	اين	خيلی	مهم	است.	من	چند	سال	قبل	از	اين	-	يادم	نيست	چه	سالی	بود	-	که	همين	دوستان	ورزشی	اينجا	
آمدند	و	مالقات	کردند،	مثاًل	از	»چوگان«	اسم	آوردم.	خب،	چوگان	ورزش	ما	ايرانی	ها	است،	مال	ما	است؛	ورزش	خوبی	هم	هست،	ورزش	
سرگرم	کننده	و	شادى	هم	هست.	استعداد	اين	ورزش	در	ايران	وجود	دارد؛	اگر	وجود	نداشت،	پيش	نمی	آمد.	در	طول	تاريخ،	ورزش	چوگان	
در	ايران	چيز	معروفی	بوده	است.	يا	مثاًل	بعضی	از	ورزشهاى	باستانی،	که	بعدها	يک	کارهائی	شد	و	تالشهائی	انجام	گرفت.	اينها	کارهاى	
شيرينی	است،	کارهاى	زيبائی	است	که	انجام	ميگيرد.	به	هر	حال	اولويتها	را	نگاه	کنيد	و	بيشتر	به	رشته	هائی	بپردازيد	که	ريشه	دارند؛	

بخصوص	داراى	ظرفيت	و	استعدادند؛	بخصوص	مربی	هاى	داخلی	دارند.

6.2.وقتی شما از يك مربی داخلی براى ورزش استفاده مي كنيد، من خوشحال مي شوم و احساس سرافرازى مي كنم
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يكی	از	برادران	گفتند	که	از	مربی	هاى	خارجی	استفاده	شود؛	من	مخالفتی	ندارم.	اين	تصور	نشود	که	من	از	اين	که	از	يک	مربی	خارجِی	
خوِب	به	دردبخورى	استفاده	شود،	مخالفم؛	اما	وقتی	که	شما	از	يک	مربی	داخلی	براى	فوتبال	يا	بسكتبال	يا	واليبال	يا	کشتی	يا	هر	ورزش	
ديگر	استفاده	ميكنيد،	من	خوشحال	ميشوم	و	احساس	سرافرازى	ميكنم.	اين	خيلی	خوب	است	که	مربی	بچه	ها	و	جوانهاى	ما	يكی	از	
خودمان	باشد؛	همين	جا	تربيت	شده	باشد،	پرورش	پيدا	کرده	باشد.	البته	بعضی	از	مربی	هاى	خارجی	خوبند،	بعضی	شان	خوب	نيستند؛	پول	
هم	زياد	ميگيرند،	توقع	هم	زياد	دارند،	گاهی	کار	هم	انجام	نميدهند؛	از	اين	قبيل	هم	هست.	بنابراين	اگر	يک	وقتی	راجع	به	مربی	خارجی	

صحبت	شده،	حرف	من	ناظر	به	اين	است.

7. علمی كردن ورزش، جزو حرفهاى من است و بارها گفته ام كه در زمينه هاى ورزشی تعمق علمی كنيد و ورزش را از لحاظ 
علمی جلو ببريد

دوستان	راجع	به	علمی	کردن	ورزش	صحبت	کردند؛	کاماًل	درست	است؛	اين	جزو	حرفهاى	من	است،	بارها	هم	گفته	ام.	در	زمينه	هاى	ورزشی	
-	آنهائی	که	قواعد	علمی	دارد	-	تعمق	علمی	کنند؛	کارهاى	افزاينده	ى	بر	تحقيقات	علمی	انجام	دهند.	يک	چيزى	که	فرض	کنيد	امروز	
دنيا	در	زمينه	ى	فالن	ورزش	کشف	کرده	و	روى	آن	کار	ميشود،	اين	که	حرف	آخر	نيست	-	مثل	خيلی	از	کارهاى	علمی	ديگر	-	حرفهائی	
بر	اساس	آنها	و	بر	روى	آنها	ميشود	زد،	که	آنها	را	اعتالء	بدهد،	يا	حّتی	آنها	را	نسخ	کند.	خب،	اين	کارها	در	ايران	انجام	بگيرد.	ما	که	در	
زمينه	هاى	دشوار	علمی،	اين	همه	داريم	پيشرفت	ميكنيم،	به	وسيله	ى	همين	جوانها	بوده	است.	کارهائی	را	انجام	داديم	که	هرگز	به	خاطر	

دشمنان	ما	هم	خطور	نميكرد	که	ايرانی	بتواند	انجام	دهد.	خب،	اين	را	هم	انجام	دهيد.
سوخت	رآکتور	تحقيقاتی	تهران	داشت	تمام	ميشد،	به	ما	گفتند	بايد	بيائيد	اورانيوم	5/3	درصدتان	را	به	فالن	کشور	بدهيد	تا	او	تبديل	کند	
به	20	درصد؛	بعد	او	بدهد	به	فالن	کشور،	که	او	تبديل	کند	به	سوخت؛	بعد	با	اجازه	ى	آقايان	دنيا،	اين	سوخت	بيايد	داخل!	يعنی	از	چندين	
خان	بگذرد،	که	قطعًا	هم	نميگذشت.	اگر	چنانچه	ما	ميخواستيم	سوخت	هسته	اى	را	براى	همين	رآکتورهاى	تحقيقاتی	که	در	اينجا	داريم،	
از	اينها	بخريم،	تا	ملت	ايران	را	ذليل	و	تحقير	نميكردند،	ذره	اى	از	آن	را	به	ما	نميدادند.	يک	وقتی	من	گفتم	اگر	همين	نفتی	که	ما	امروز	
داريم،	مال	اروپائی	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	که	ما	براى	خريد	سوخت	20	درصد	مجبور	خواهيم	شد	و	زير	بار	خواهيم	رفت؛	لذا	اين	موانع	را	درست	کردند.	اما	
جوانهاى	ما	آمدند	کار	تحقيقاتی	کردند	و	سوخت	20	درصد	را	خودشان	درست	کردند.	بعد	آنها	خيال	ميكردند	که	ما	نميتوانيم	صفحه	ى	
سوخت	و	ميله	ى	سوخت	درست	کنيم؛	اما	جوانهاى	ما	درست	کردند	و	کار	گذاشتند.	حاال	آنها	مانده	اند	در	مقابل	عمل	انجام	شده	ى	ملت	

ايران!
7.1.وقتی تحقيقات پيچيده و بزرگی در انرژى هسته اى انجام می گيرد، خوب است در زمينه قواعد ورزشی هم كارهاى بزرگی 

انجام شود
کارهاى	به	اين	پيچيدگی	و	به	اين	بزرگی	دارد	انجام	ميگيرد؛	در	زمينه	ى	ورزشی	هم	چه	اشكالی	دارد	که	کارهاى	بزرگی	انجام	

شود؟	قواعدى	که	امروز	در	مورد	ورزش	در	دنيا	وجود	دارد؛	چه	ورزشهاى	انفرادى	مثل	کشتی	و	وزنه	بردارى،	و	چه	ورزشهاى	دسته	جمعی،	مورد	
مداقه	ى	علمی	قرار	بگيرد،	بر	اينها	افزوده	شود،	يک	بخشهائی	از	آن	اصالح	شود.

7.2.بايد براى ورزش هاى ايرانی مثل ورزش هاى باستانی كه قواعد علمی ندارند؛ قواعد علمی وضع كنيم
ورزش	را	از	لحاظ	علمی	جلو	ببريد.	اين	مال	آن	ورزشهائی	است	که	در	دنيا	قواعد	ورزشی	و	قواعد	علمی	دارد	و	معمول	است.	بعضی	از	
ورزشهاى	ما	هم	هست	که	قواعد	علمی	ندارد؛	بايد	براى	اينها	قواعد	علمی	وضع	کنيم	-	که	ميشود	وضع	کرد	-	مثل	همين	ورزشهاى	
باستانی	که	گفتند.	بعضی	از	اين	ورزشهاى	باستانی،	ورزشهاى	خيلی	قشنگی	اند؛	مثل	همين	ميل	گرفتن،	که	مشهدى	ها	به	آن	ميگويند	
گوارگه؛	اين	يک	ورزش	خيلی	شيريِن	قشنگی	است.	خب،	چه	اشكالی	دارد	که	براى	اين	يک	قواعدى	درست	شود	و	بيايد	در	عداد	ورزشهاى	

عمومی؟	يا	مثاًل	چرخ.	يا	از	اين	قبيل	ورزشهائی	که	در	ورزش	باستانی	ما	وجود	دارد.

موخره
به	هر	حال	اميدوارم	خداى	متعال	ان	شاءالّل	همه	ى	شماها	را	موفق	بدارد.	از	کارهائی	هم	که	جوانهاى	ما	در	ميدانهاى	مسابقه	کردند	-	مثل	
اذان	گفتن	بر	روى	قله	هاى	سر	به	فلک	کشيده،	يا	سجده	کردن	در	ميدان	مسابقه،	يا	دست	به	دعا	برداشتن،	يا	نام	ائمه	را	بر	زبان	آوردن،	
يا	حفظ	عفاف	دينی	-	من	صميمانه	از	همه	ى	شماها	و	آن	عزيزان	متشكرم.	خدا	ان	شاءالّل	شماها	را	موفق	بدارد.	شما	نور	چشم	ملت	ايران	

هستيد	و	ان	شاءاللّ	باشيد.
والّسالم	عليكم	و	رحمةالّل	و	برکاته	
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مطالبات
متن اصلیمخاطبعنوان مطالبهرديف

قلبا	1 ورزشكار	 زن	 قهرمانان	 از	 بايد	
کنيد	 تشكر	

همه	بايد	قلبًا	از	زنان	ورزشكار	ما	که	در	ميدانها	با	حجاب،	با	عفاف،	همه	مردم
با	متانت	و	با	وقار	حاضر	ميشوند،	تشكر	کنند.

خصوصيِت	سفير	هويت	و	تشخص	2
ايرانی	بودن	را	حفظ	کنيد	و	نگذاريد	

خدشه	دار	شود

ايرانی	قهرمانان	ورزشی تشّخص	 و	 هويت	 و	 ايران	 ورزشی[سفيران	 ]قهرمانان	 شما	
ملت	 ميرويد	 اين	که	شما	 کنيد.	 را	حفظ	 اين	خصوصيات	 هستيد؛	
ايمان،	 با	 راسخ،	 عزم	 داراى	 بااراده،	 ملت	 يک	 عنوان	 به	 را	 خودتان	
ميكنيد،	 معرفی	 تشّخص	 داراى	 استعداد،	 داراى	 شريعت،	 به	 پايبند	
خيلی	باارزش	است؛	اين	را	بايد	نگه	داريد؛	نگذاريد	اين	خدشه	دار	شود.

براى	تشويق	جوانان،	در	مصاحبه	ها	3
و	گفتگوها،	ورزش	را	تبليغ	کنيد

جوانهاى	کشور	به	شما	نگاه	ميكنند.	شما	در	عمل،	ورزش	را	تبليغ	قهرمانان	ورزشی
در	 يعنی	 کنيد.	 تبليغ	 را	 ورزش	 هم	 زبان	 در	 ميگويم	 من	 ميكنيد؛	
گفتگوها	و	گفتارهاى	عمومی	و	اجتماعی	و	رسانه	اى	و	مصاحبه	و	
را	تشويق	کنيد؛	تجربيات	 امثال	ذلک،	جوانهاى	کشور	 تلويزيون	و	
خودتان	را	در	ورزش	مطرح	کنيد	تا	جوانها	به	شوق	بيايند...	شما	در	
ايرانی	 و	سنن	 اخالق	 مروج	 يعنی	 باشيد؛	 مؤثر	 ميتوانيد	 زمينه	 اين	

باشيد.

به	مساله	اخالق	در	ورزش	توجه	و	4
کنيد پافشارى	

ورزشكاران	و	
مسئولين	و	
مديران	ورزش

در	 اخالق	 مسئله	ى	 ميكنم،	 تأکيد	 آن	 روى	 بر	 که	 مسئله	اى	 يک	
ورزش	است...	در	اين	مسئله	خيلی	بايد	پافشارى	کرد.	لغزشگاه	وجود	
دارد.	جوان	ورزشكار	ما	وقتی	که	بر	روى	امواج	تبليغ	و	توجه	جهانی	
و	توجه	افكار	عمومی	قرار	ميگيرد،	در	خطر	اخالقی	قرار	ميگيرد.	ما	
بايد	خودمان	را	از	اين	خطر	اخالقی	نگه	داريم.	شما	که	ورزشكاريد،	
مديريتهاى	 از	 کسانی	 و	 ورزشی	 مسئولين	 بعد	 و	 اول،	 درجه	ى	 در	
گوناگون	که	به	اين	مسائل	اهتمام	دارند	و	اين	مسائل	با	آنها	ارتباط	
پيدا	ميكند،	بايد	به	مسئله	ى	اخالق	در	ورزش	توجه	کنند.	مسئله	ى	

اخالق	در	ورزش	خيلی	مهم	است.
تذکر	و	هشدار	می	دهم	که	بعضی	5

ها،	فضاى	ورزش	را	خراب	مي	کنند
رسانه	هاى	

ورزشی
تخريب،	 با	 ميكنند؛	 خراب	 را	 ورزش	 فضاى	 بعضی	ها	 من	 نظر	 به	
ورزشی.	 مجموعه	هاى	 بين	 انداختن	 راه	 دعوا	 با	 دروغ،	 با	 تهمت،	 با	
متأسفانه	سهم	رسانه	هاى	ورزشی	هم	در	اين	کار	خالف،	سهم	کمی	
نيست.	اينجا	الزم	است	من	اين	را	تذکر	بدهم،	هشدار	بدهم.	رسانه	هاى	
ورزشی	يک	چيز	کوچكی	را	عليه	کسی،	يک	جريان	ورزشی	اى،	يک	
تيمی،	يک	فدراسيونی،	يک	ورزشكارى	پيدا	ميكنند،	همين	را	وسيله	
قرار	ميدهند؛	اين	را	به	جان	آن	بيندازند،	آن	را	به	جان	اين	بيندازند؛	
دعوا	کنند،	از	افراد	مصاحبه	بكشند.	آن	مصاحبه	شونده	هرچه	حرِف	
تندتر	بزند،	هرچه	بيشتر	بدگوئی	کند،	هرچه	در	صحبتهايش	بيشتر	
فحش	و	فضيحت	باشد،	آن	رسانه	خوشحال	تر	است!	اين	کار	بدى	
است.	اين	رسانه	ها	درست	نقطه	ى	مقابل	بايد	حرکت	کنند،	به	عكس	

بايد	عمل	شود.
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اولويتها	را	مورد	نظر	قرار	دهيد	6
بپردازيد	 رشته	هائی	 به	 بيشتر	 و	
و	 ظرفيت	 داراى	 ريشه	دارند،	 که	
مربی	هاى	 بخصوص	 و	 استعدادند	

دارند داخلی	

يک	نكته	ى	ديگر	هم	که	من	بارها	گفته	ام	-	اين	مربوط	به	مسئولين	مسئولين	ورزش
ورزش	است	-	اين	است	که	اولويتها	را	در	رشته	هاى	ورزشی	مورد	نظر	
قرار	دهيد.	بعضی	از	رشته	هاى	ورزشی	هست	که	ما	در	داخل	کشور،	
هم	سابقه	اش	را	داريم،	هم	ظرفيتش	را	داريم،	هم	تجربه	اش	را	داريم	
-	يعنی	توانائی	هاى	گوناگون	داريم	-	اين	رشته	ها	قهرمانی	آور	است...
اولويتها	را	نگاه	کنيد	و	بيشتر	به	رشته	هائی	بپردازيد	که	ريشه	دارند؛	
داخلی	 مربی	هاى	 استعدادند؛	بخصوص	 و	 داراى	ظرفيت	 بخصوص	

دارند.

ورزش	را	از	لحاظ	علمی	جلو	ببريد	7
و	به	قواعد	رشته	هاى	ورزشی	اضافه	

کنيد	يا	آنها	را	اصالح	نماييد

مسئوالن	و	
کارشناسان	

ورزشی

دوستان	راجع	به	علمی	کردن	ورزش	صحبت	کردند؛	کاماًل	درست	
است؛	اين	جزو	حرفهاى	من	است،	بارها	هم	گفته	ام.	در	زمينه	هاى	
ورزشی	-	آنهائی	که	قواعد	علمی	دارد	-	تعمق	علمی	کنند؛	کارهاى	
فرض	 که	 چيزى	 يک	 دهند.	 انجام	 علمی	 تحقيقات	 بر	 افزاينده	ى	
کنيد	امروز	دنيا	در	زمينه	ى	فالن	ورزش	کشف	کرده	و	روى	آن	کار	
از	کارهاى	علمی	 نيست	-	مثل	خيلی	 اين	که	حرف	آخر	 ميشود،	
ديگر	-	حرفهائی	بر	اساس	آنها	و	بر	روى	آنها	ميشود	زد،	که	آنها	
را	اعتالء	بدهد،	يا	حّتی	آنها	را	نسخ	کند.	خب،	اين	کارها	در	ايران	
انجام	بگيرد...	؟	قواعدى	که	امروز	در	مورد	ورزش	در	دنيا	وجود	دارد؛	
ورزشهاى	 چه	 و	 وزنه	بردارى،	 و	 کشتی	 مثل	 انفرادى	 ورزشهاى	 چه	
دسته	جمعی،	مورد	مداقه	ى	علمی	قرار	بگيرد،	بر	اينها	افزوده	شود،	
يک	بخشهائی	از	آن	اصالح	شود.	ورزش	را	از	لحاظ	علمی	جلو	ببريد.

مسئوالن	و	8
کارشناسان	

ورزشی

بعضی	از	ورزشهاى	ما	هم	هست	که	قواعد	علمی	ندارد؛	بايد	براى	
اينها	قواعد	علمی	وضع	کنيم	-	که	ميشود	وضع	کرد	-	مثل	همين	
ورزشهاى	باستانی	...	خب،	چه	اشكالی	دارد	که	براى	اين	يک	قواعدى	

درست	شود	و	بيايد	در	عداد	ورزشهاى	عمومی؟
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	7. زن مجاهد مسلمان ایرانی، معلّم ثانی برای زنان جهان خواهد بود
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	3. تاريخ ما نشاندهنده وجود استعدادهاى متراكم در ایران است؛انقلاب كارى كرده كه اين استعدادها در همه جا و بخصوص در ورزش  بروز پیدا كند

	ج)تذکرات و توصیه هایی به قهرمانان، مسئولان و جامعه ورزشی
	1. شما قهرمانها، سفيران ايران و هويت و تشخّص ايرانى هستيد؛ اين خصوصيات را حفظ كنيد و نگذاريد اين خدشهدار شود
	2. در زبان ورزش را تبليغ كنيد؛ يعنى در گفتگوها و مصاحبه ها جوانهاى كشور را تشويق كنيد و تجربيات خود را مطرح كنيد تا جوانها به شوق بيايند
	3.اين كه بعضى از جوانهاى ما با طرف صهيونيسم مسابقه ندادند، واقعاً يك تلاش ديپلماتيكِ بسيار حساس و مهم در مقابله با رژيم صهيونيستى است
	4. يك مسئلهاى كه بر روى آن تأكيد مي كنم، اخلاق در ورزش است؛ در اين مسئله بايد خيلى پافشارى كرد، لغزشگاه وجود دارد
	5. هشدار بدهم که بعضىها، بخصوص رسانه های ورزشی، فضاى ورزش را با تخريب، تهمت،دروغ و دعوا بين مجموعههاى ورزشى خراب مي كنند
	6. مسئولین ورزشی اولويتها را مورد نظر قرار دهند 
	6.2.وقتى شما از يك مربى داخلى براى ورزش استفاده مي كنيد، من خوشحال مي شوم و احساس سرافرازى مي كنم
	7. علمی کردن ورزش، جزو حرفهاى من است و بارها گفتهام که در زمينههاى ورزشى تعمق علمى كنید و ورزش را از لحاظ علمى جلو ببريد
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