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 م خداوند صلح و دوستیبه نا

 صتلح ماتا  نشتر     . زمتا  متا   بترا    جهتا  و  ضرورتیستت بترا     و ؛عشق وعدالت است ،میوه کرامت انسانی، صلح 

 .تفامم ست با واژگانی از روادار  وازبانی  .عشق است برخاسته از آگامی و

ا  کته   ما را به گونته  انسا  خلق کند و ،الهام قدرتِ ،تواند دنیا را عوض کند ورز  می بود که نلسو  ماندال، براین باور

 .تواند خالق امید و ابزار  برا  صلح باشد ورز  می. متحد کند رفته، نای تا به حال تصور آ 

یکتی از   توسعه جوامت  در ستحوم ملتلتا دارد و    ارتباط نزدیکی با فرمنگ و الیت اجتااعی،عفعنوا  یک ه ورز  ب

 رود، بنیته جستاانی    کار میه پیششیر  از بیاار  ب و بهداشت ر توسعه است که برا  ارتقاءبُ ترین ابزارما  میا  عاده

تعارض  تضاد و از ،دمد پرور  می اجتااعی را کند، مشارکتِ ما کاک می تحصیل آ  ه رشد وب وجوا  را تقویت  نسل 

مفتامیای   دمد و می معلول را افزایش افرادِ مشارکتِ. کند برابر  جنسیتی ایجاد می .سازد صلح می. کند جلوگیر  می

 .گستراند پذیر  و بردبار  را  می اجتااعی، جامعه چو  عدالتِ مم

 از اجتاتاعی  مهارتِ فراگیر   با جوانا  .دمد را آموز  می جامعه ما  ضرور  زندگی در ارز  مهارت و ،آر ، ورز 

 حصتول  و ،شکستت  بتر  غلبته  خوبی به آمیز مسالات مازیستی و بردبار  تعامل، رمبر ، مهارتِ :مانند ورز  طریق 

دستت   هگتروه را بت   اعضتا    ستایر   اطاینتا    اعضا  یک تیم باشند و چشونه بایدگیرند  یاد میآموزند،  می را ما موفقیت

 .چنین قوانین احترام بشذارند مم حریفا  وه ب و آورند

  ،ورز   کتارزار   در کته  نایت  و شتد   پیروز صفا در زیستن، صفا در: بود معتقد نوین الاپیکِ گذار  بنیا  ،نرتَکوب  ودُ رپی 

 ردهب ت  کسی»که  گفته ایشا . است الاپیک اساسی امداف جاله از گذاشتن  مانوع به احترام و ماند  دیشرا  دوستِ

 خوامتد  بهتره  آ  از متم   زنتدگی  پیکتار   در کته  ،ورز  درعرصه تنها نه که است ژرفی اندیشه نشانشر «نشود پیروز 

 .وفداکار دوست نوع نیت، خو  نیرومند، است انسانی حقیقی ورزشکار. گرفت

، ضتان اینکته   7102( آوریل 6)و صلح  جهانی ورز  در خدمت توسعه امروز در گرامیداشت روز ،آر ، ما ورزشکارا 

شتویم   و متعهد می داریمفواید آ  یاد شد ایاا  راسخ  در آنچه که در وصا ورز  و نهیم، میاین روز ارزشاند را ارج 

ما  استتوار   با گام بسته و کاره در جامعه خویش را ب صلح توسعه و جد  در ترویج  امتاام  ،از طریق ورز  که تواما 

نیتز  برا  فرزنتداناا   بلکه  ،فعلی پیرامو   در محیطِ را نه تنها توسعه پایدار صلح و انداز  چشم آرما   تحقق  ،و راستین

   .خوامیم گذاشتبه میراث 

 


