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 (2)الرّحیمالرّحمناهللبسم

 

 عظیم خیل از را ورزشکار شهدای که افتادید فکر این به ورزشی، عزیز خواهران و برادران اینکه از میکنیم تشکّر خیلی اواّل 

 یا و جان دادن با انقالب راه در و دین راه در و خدا راه در فداکاری که بفهمد جامعه تا کنید معرّفی و بکشید بیرون کشور شهدای

 نمِ مَغفِرَةٍ الی سابِقوا» که معنوی و عظیم یمسابقه این در کشور قشرهای یهمه نیست؛ خاصّی قشر یک مخصوص شدن، معلول

 و. کنید معرّفی را ورزشکار شهدای که است جالبی ابتکار و جالب کار خیلی این من نظر به داشته؛ شرکت ،[است( ]1)«رَبِّکُم

 بیتاهل والیت از دفاع اخیرِ شهدای همین بین در یا داریم، ورزشکار شهید هزارپنج ما که نمیدانستم دیگران مثل هم بنده شاید

 این اب شما. است باارزش خیلی اینها هستند؛ قهرمانانی هستند، ورزشکارانی( الساّلمعلیهم) بیتاهل حرم از دفاع و( الساّلمعلیهم)

 ورزشکار، جوان که گفتید درست( 9)شما بله، میبخشید؛ اعتالء را انقالبی فکر میکنید، تقویت کشور در را انقالبی یروحیّه کارتان

 واندمیت او زندگی سبک او، زندگی کیفیّات او، رفتار او، اخالق و جوانها از مهمّی بخش برای است الگو یک طبیعی طوربه درواقع

 الق،اخ دین، سویبه را انسانها بتواند دارد، او شخصیّت که نفوذی و تأثیر یحوزه با ورزشکار جوان که است مهم چقدر. بگذارد اثر

 .بدهد سوق معنویّت

 

 ورزشکار از انقالب اوایل همان که را( علیهتعالیاهللرضوان) امام فرمایش این امکرده تمجید و امکرده تحسین دل در همیشه من 

 دارای لقب یک اصطالحبه پهلوانی( 1.)«پهلوان» فرمودند و کردند تکریم و کردند تمجید بومی کامالً و فهم قابل کامالً بیان یک با

 .است خوبی حرف خیلی بردند؛ کاربه را پهلوان تعبیر[ ایشان] ما؛ ملّی و ما بومی ادبیّات در و ما ملّت نظر در است امتیاز

 

 نمیخواهم اند؛داده انجام هم ایبرجسته و خوب کارهای ورزشی محیط در ما ورزشکارهای سالها این طول در خوشبختانه، خب، 

 ینا فقط افتخار خب،. اندشده افتخار یمایه که کسانی ورزشکارها بین در اندبوده امّا اندبوده جوریاین ورزشکارها یهمه بگویم

 که ستا این افتخار، این از باالتر امّا است ایبرجسته چیز و است خوب است، افتخار این البتّه بخوانند؛ را مانملّی سرود که نیست

 روی یایدب خانم قهرمان آن یا است؛ بزرگی کار خیلی این نگیرد؛ کشتی صهیونیست حریف آن با ما گیرکشتی کنید فرض مثالً

 پرسشگر و مالمتگر چشمهای مقابل در آوردمی طاقت کسیچه ببینید. است مهم خیلی این( ۵)بِایستد، چادر با قهرمانی سکّوی

 ایستیب حتماً زن است، پوشیده سرتاپایشان مردها ؟[بکند را کار این] بیاید لخت حتماً که است این به زن افتخار که مادّی دنیای

 و وذیانهم کامالً کارِ عوضی، کار غلط، کار یعنی بشود؛ دیده و باشد برهنه بدنش از قسمتی یک بایستی حتماً یعنی بیاید؛ لخت

 و ایستدمی سکّو آن روی میرود اسالمی کامل حجاب یک با یا چادر با خانمی یک دنیایی چنین یک در شده؛بازیسیاست

 قوی یروحیّه یدهندهنشان این است؛ ترمهم باال میرود که پرچم آن از این است؛ مهم خیلی این میگیرد؛ را اشقهرمانی یجایزه

 مغلوب و نمیخورد شکست[ فرد] این آمیز،توهّم احساسات و توهّمات موج مقابل در که میدهد نشان این است؛ مسلمان ایرانی

 یخیل اینها فهمید؛ میشود جوریاین دارد، مقاومی و محکم فلز که را ملّت یک فلز و عنصر استحکام و ملّت یک هویّت. نمیشود

 نشدند حاضر که داشتیم[ هم] دیگر جاهای در و والیبال در زدم؛ مثال را کشتی من حاال ایم؛داشته ما الحمدهلل خب. است باارزش

 ینا. کرد تحسین را اینها دنیا امّا کردند؛ قبول مسابقه؛ در بمانند عقب اینها که شده این موجب و کنند بازی دشمن مقابل در



 میکند، مشاهده انسان آنجا که را هویّت و شخصیّت استحکام همان روحیّه، همان یعنی است؛ جنگ میدان به رفتن همان مثل

 .بشود محیطی جوراین ورزش محیط که بکنید کاری شما باید شاءاهللان. است ارزش با خیلی اینها میکند؛ مشاهده هم اینجا

 کاری. ایمکرده پیدا اطاّلع ایم،شنیده ایم،دیده ایم،داشته هم را دیگرش جور ورزشی، محیطهای در ما ایم؛داشته هم را این عکس

 دمق یک «ورزشکار شهدای بزرگداشت» ابتکار شما، کار این البتّه. کند حرکت سمت این به ورزش محیط شاءاهللان که کنید

 .است مهم کردید ذکر که موردی چند همین و است خوبی قدم بسیار این است؛ خوبی خیلی

 

 دوربین مقابل در علنی، طوربه و قهرمانی میدان در که ورزشکاری آن از تجلیل یعنی کردم، عرض بنده که هم چیزی این 

 تجلیل هم اینها از. است ارزش با خیلی اینها است؛ میلیاردی آن تماشاچی چون میکند؛ پاسداری ارزشها از انسان، میلیاردها

 اریورزشک آن یا آورد،می را خدا اسم که ورزشکاری آن یا میکنند، را کار این که باشد اشخاصی این از تجلیل کارها از یکی کنید؛

 دنما یک یدهندهنشان اینها است، مهم خیلی اینها میکند؛ سجده میرساند خاک به را حریف پشت کشتی در آنکه از بعد که

 ورزشکار آن و کجا این. کنید تقویت را اینها کنید، تجلیل آدمها این از است؛ اسالمی ایران شخصیّت و هویّت نمادهای از است؛

 کی در مثالً میروند وقتی که -هستند هم دیگر کشورهای در قبیل این از ما، کشور از نمیگویم حاال- کنید فرض حاال که کجا

 یعنی نباشد، جوریاین دارد؛ نامطلوبی شکل و است دیگر جور یک شبشان است، تمرین یا است مسابقه روزشان جهانی؛ مسابقات

 .میروند پیش و میکنند رعایت را اسالمی ارزشهای آن که را کسانی این کنید تقویت

 

 و رتپاکیزه را ورزش محیط روزروزبه شاءاهللان و میدهید انجام دارید را کار این بحمداهلل اینکه از شدم خوشحال من خوب، بسیار 

 .بکنید ترروشن

 

 

 .یابدمی گشایش تهران در 2931/22/29 تاریخ در کنگره این( 2

 ...« جویید سبقت یکدیگر بر پروردگارتان از آمرزشی به[ رسیدن برای»] ؛12 یآیه از بخشی حدید، یسوره( 1

 کنگره دبیر( 9
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