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 (١۴٠١آذر  ٨روز��	� د���ی ا����د، )

���� 	�	د 

و�#�ل در #�زی ا�ران و ا��را,��، ا�ران و آ	ر�+� �� ��� ھ	�ن �(�ر��ل '�ش، در  ھر �س ��#"� �	��ت 	ردم از ��م ��	
ل ا�ران را د�ده و .�ھد ا�ن روزھ��� #�.د �� ھ�ی ��م 	�� و�#�   -(��� رو��� را #� �0طر دا.�� و .�دی آ�(� در �#�ل '�روزی -�م

#ر�د، -� دارد از 0ود #'ر�د، �� .ده    ���د و 'ر�	ش را #�4 	� ھ�ی ��م ر��ب .�دی 	�   ���د ��م ##�زد، #رای 2ل #ر�0 آرزو 	�
.دن #� دو #0ش #ر  از �"��مھ��ش، .+�ف و ز0م ��.�    ھ� و ز0م   ا�ت و ا�ن 'د�ده ���-� ���ت. -�	�6 ا�ران در ���ر ھ	� .+�ف

ھ�ی ا-�	�:� ��د:��� ا�ت؛ ا	� 	ن #�ش از ھر    	�� و�#�ل را ��ز ا�ن روزھ� .�ھد ا�ت. ا�ن 'د�ده ��ز 	���د د�8ر 'د�ده 	�ور ��م
 .دھم   ای ��#ت 	�   ��ز و ھر :ر�� را #� #�ط اراط� و �0رج از ��:ده ����ت #� ھ	�   ��ز، آن 

ای، از ز�د�2 .��0 2ر��    ھ�ی ز�د�2 وارد .ده و 	6��رھ��ش را #ر ھر :ر��   ھ��ت �� #� ھ	� :ر�� ل����ت در ا�ران ��
ھ�ی    ��د، آدم 2ذاری 	�   ھ� ��:ده   �� د�ن، ا����د، 	در��، دا�.�8ه، ر���� و ورزش، #�ط داده ا�ت. ����ت در ھ	� ا�ن :ر��

ھ�ی ��.8ران را �6��ن �رده و 	����ب #� 0وا�ت و 	ط�وب 0ودش    ر�#�ط�ت و ��ش2	�رد، 	��وای ا   ��ر 	�   	د�ظر 0ود را #�
ھ�ی �(�دی '�ش ر�� ا�ت. ھ	�    	��#� در 	��ر 	�دود �ردن ھ	� :ر��   �و.د #� رو�د ا	ور .+ل دھد. ����ت #�   	�

ھ�، ا���0ب ��.8ران و ���ت 	��"ل از ����ت    2ری و �وا���� �6��ن اھداف، #ر2ز�دن رو��   ھ�ی ز�د�2 -	�6، 0ود��ظ�م   :ر��
ھ�ی #���#���،    ھ�ی ز�د�2 ا-�	�:� #� ا�ن 	���6ت �� :ر��   ا�د. #�ط :	�ق و را2�ر ����ت #� ھ	� :ر��   را از د�ت داده

از ر�@ و #وی -��� 	��ن ز�د�2 ردی و ��0واد�2 و :ر�� ر�	� ����ت �� ا��"?ل ��#� دا.�� #�.�د و #�وان در آ�(� �رغ 
 .�����، ز�د�2 را �-ر#� �رد، #��� �	��ده ا�ت

ھ��� 	�دود و ,�ظ��� ا�دک از ز�د�2 .��0 و در    ���د و ��(� در #0ش 	ردم ��ور را2�ر و :	�ق ����ت را ا���س 	�
ت را ھم 	�دود�ر �رده و ھ�ی ا0�ر، ا�ن ,�ظ�   دارد. ا:�را��ت و ا����Bت 	�ه   ��ی ���0، ����ت د�ت از �ر .(رو�دان #ر	�

2ر�ن ز�د�2    ای از ز�د�2 #��� �	��ده ا�ت �� از ��ررس ����ت در ا	�ن #�.د. -�	�6 ا�را�� �+�'و�� #رای #�ز'س   �"ر�#� :ر��
زن، «ھ� '�ش آ�Cز �رده #ود؛ ا	� ا�ن �?ش در دو	�ه ا0�ر ر�@ ا:�را�� #� 0ود 2ر�� ا�ت. .�6ر  از ��طره ����ت را ��ل

ھ� و ھر �ورت    ، ا�+�ر 'و.ش و �-�ب ا-#�ری، 	وا-(� 	��ن دا�.-و��ن و �	���د�2ن �درت ����� در دا�.�8ه»د�2، آزادیز�
-�2�ر و :	�"� �Bوذ �رده    �وان �?ش #رای 2ر�ز از ز�ر #�ر ����ت ھ	�   ا�م، 	�   د�8ری از ا:�راض را �� در ا�ن دو	�ه .�ھد #وده

 .�دی ��"� �رددر ��0��ر ا-�	�:� و �(

��د �� اھداف  ا#زار ا���Bده 	� ای از ز�د�2 #� .+ل    -�	�6 ھ	���ن #ر ا�ن #�ور ا�ت �� ����ت، 0��� آ.+�ر، از ھر :ر��
ای از ز�د�2 و ھر �(�دی، "ط در 0د	ت    ھ�ی ذا�� ھر :ر�� د�8ر ارزش �����د و ھر ��ط�   0ود را '�ش ##رد؛ 2و�� ارزش

0واھد.    	�� و�#�ل ��زل .ده ھ	�ن ا�ت. -�	�6، و�#�ل را ����� �	� ارد. #?�� ھم �� #ر �ر ورزش و ��م����ت ���م 	��6 د
دادن 	"�	�ت  0واھد. ��� ا���Bده ����� از ورزش و '��م �#ر�G   طور ��� ����� �	�   �دا�ل #0ش 	(	� از -�	�6، ورزش را #�

�رده ا�ت. ��4 ا�ن -�	�6    �ر #� آن �	+�ن 	�   ھم دو�ت �دارد؛ ا	� در .را�ط :�دی ھ�ی 	�� را   ھ�ی ��م   ����� #رای '�روزی
ا�ت. �6#�ر در�ت » از آِن 0ود �ردن«زدا�� �#�.د، #�+�    زدا�� ��د. �6#�ر #(�ر .��د ����ت   ��د از ورزش ����ت �?ش 	�

ا:�راض ھ	راه .ود، '�ت و ا��وری #8ذارد و #� -ر��ن زدا�� ���ت؛ �ون ا�ن -�	�6 از ورز.+�ر ا��ظ�ر دارد #�    ����ت
 .ا:�را�� ھ	راه .ود

-� و  0واھد. ا�ن وا��.� ا�ت �� #� را2�ر .دن ����ت در ھ	�   0واھد، ا	� از آِن 0ود 	�   #��#را�ن ورز.+�ر را C�ر����� �	�
ھر��  -�دارد �� ورزش را #رای اھداف �����  از -	�� ورزش رخ داده ا�ت. .(رو�د، 2?�� دارد از ا��+� �����	دار ا#���

	��#� ھز��� ��د؛ #��#را�ن از د�دار ��م 	�� و�#�ل #� 	"�	�ت ����� ��0ر��د ا�ت. .(رو�د �8ران ا�ت �� �����	دار    #� -ھ�ت
��ت از .�دی ورز.� 0واھد ��   دا�د، ا���Bده ��د. .(رو�د �	�   ��زی و�6��� �� او :�دی �	�   از .�دی ورز.� #رای :�دی

زدن ��م 	�� و�#�ل، ��را��� ھ	�  0واھد .�دی 2ل   #رای #� را	و.� �'ردن آ��� #ر او 2ذ.�� ا�ت ا���Bده ��د. .(رو�د �	�
 .ھ�ی ا����دی، ا-�	�:� و رھ��8 را �� ����ت #� .(رو�دان زده ا�ت #� را	و.� #�'�رد   2ل

طر�    ھ��� �� �"ض �رده، #�   طر�   طرف ���ت و �#? در ���ر ھ	� #�   ش و و�#�ل #�دا�د �� ����ت در �#�ل ورز   .(رو�د 	�
در ورزش را ھم �"ض �رده ا�ت؛ #��#را�ن #��د �?ش ��د 	��K ورود �����	دار #� ورزش و ا���Bده ا#زاری از آن .ود. .(رو�د 

#رداری ����ت از آن .ود.    0واھد 	��K #(ره   �ن .ده ا�ت؛ ا	� 	�ھ�ی 	�� .�د	   ھ� #� '�روزی ��م ا�را�� ھ	�ن ��� ا�ت �� ��ل
ای �� د�ت #��دازد، #� 	"�و	ت .(رو�د در #را#ر آن    ا�ن ز�@ 0طری #رای ����ت ا�ت. ����ت از ا�ن 'س #� ھر :ر��

  .	وا-� 0واھد .د

��ز #را��س 0وا�ت  دادن #� ھ	� �ر #رای .+ل�.��� ��د و از �ودای �Bوذ :	�ق و را2   ا�ن ھ.داری ا�ت #� ����ت �� :"ب
�وا�د 	و�6�ت 	����ض ��0ر��دی از 	دا��0 ����ت در    0ود د�ت #ردارد. 	���.�، ا	روز 	��ن .(رو�دی ا�ت �� �	���ن 	�

د و 0وا���ر .دن #� '�روزی ��م را ��	ل ��د #� .(رو�دی �� د�8ر ��ب و �وان ��	ل ا�ن ����ض را �دار ز	�ن ھ	راه   ورزش و ھم
��زی ورزش از ��طره ����ت ا�ت. 	��ر #� �	ت ����ل ر�ن 2روه اول و �"و�ت 2روه دوم ا�ت؛ 	8ر آ�+� ����ت #�    '�ک

��0ر�زھ�ی #����� 0ود :"ب #�.��د. 	���.� #ر �ر ا�ن ا�ت �� ا�ن ��م 	�ِ� �� ��� #�.د، ��م 	�� ����ت �� ��م 	�� 	ردم، 
�رغ از ����ت؟ 

 


