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 ولین محترمؤمس

 ورزشکاران عزیز

 خانم ها و آقایان

 سالم علیکم

موقم  ابمراز دارم و از برگزارنننمدگان    ام را بابت برگزاری این گردهمایی ارزشممند و بم     مایلم مراتب خرسندی

 .بابت ترتیبات و از حضار گرامی بابت مشارنت و همراهی تشکر و قدردانی ننم

مفهوم صلح مفهومی مفهومی چندسطحی، چندوجهی و چندعلتی است و ب  هیچ عنوان با نبود جنگ متمراد   

صلح ب  طور تنگماتنگی  . نافی نیست ما قطعاًا ،اگر چ  نبود جنگ نشان  و بستر مناسبی برای تحقق صلح است. نیست

دوستی، حقوق بشمر   احترام، نوع ،با مفاهیمی چون دوستی، محبت، تفاهم، درک، عدالت، توسع ، برخورداری، همکاری

 .در ارتباط است... و 

داشمت  و  ای با صلح  ها، ارتباط ویژه ها و بسترها ب  موجب ماهیت، خاستگاه و ظرفیت در این ارتباط برخی حوزه

 .در این ارتباط نقش ویژه ایفا می ننند

از منظر ماهیت، رسمالت   ای است ن  اساساً ورزش و صلح دو حوزه. بی تردید یکی از این حوزه ها، ورزش است

در طول تاریخ همواره ورزش نقشی برجسمت  در توسمع    . گیرند و ارتباط معناداری دارند  و اهدا  در یک راستا قرار می

 .حتی در سطحی گسترده تر است ،و این نقش برای آینده نیز قابل تصور صلح داشت 

گیریم ن  همگان خماطرات خموبی از ایمن پیونمد ارزشممند در       امروز در حالی پیوند ورزش و صلح را جشن می

امروز فرصت مغتنمی است ن  بار دیگر این خاطرات خوب مشترک را مرور ننیم و در ارتبماط بما خلمق    . اذهان داریم

 .خاطرات خوش جدید تصمیم مشترک بگیریم

در پایان مایلم بار دیگر ضمن اظهار خرسندی از برگزاری این گردهمایی ارزشمند، آممادگی سمازمان فرهنگمی    

تر در ارتباط با توسمع  و تمرویف فرهنمگ صملح و ورزش در تهمران،       هنری شهرداری تهران برای ایفای نقشی گسترده

ب  ویژه ایران و ایرانی آرزوی صملح و امنیمت    ،جهان و مردمرا اعالم ننم و برای هم   ایرانپایتخت جمهوری اسالمی 

 .دارم


