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 ظرفیت باالی بسیج 
در ارتقای ورزش قهرمانی و همگانی

  سردار کاظم یزدانی*
بس��یج و س��پاه از آغازی��ن روزهای 
انقالب در هم��ه عرصه ه��ا از جمله 
ورزش حضوری فعال داشتند. البته 
با توجه به نگاه مس��ئوالن و نیازهای 
جامع��ه، فعالیت در ح��وزه ورزش با 
فراز و نشیب هایی همراه بوده است. 
ب��ه عن��وان مث��ال در دوران جنگ 
تحمیلی در رش��ته های رزمی، آبی و 

موتورسواری نیاز بیشتری به فعالیت بود و بسیج در این رشته ها 
فعالیت گسترده تری داشت. یا در مقطعی، بسیج به بحث ورزش 
قهرمانی توجه ویژه ای کرد. در همان زمان چهار باش��گاه مطرح 
فجر ش��هید سپاس��ی، مقاومت، نصر و فتح آغاز ب��ه کار کردند، 
تیم های ش��ان در دس��ته های مختلف ورزش حضور داش��تند و 
سکو ها و عناوین مختلفی به دست آوردند. در زمان سردار نقدی، 
س��ازمان بس��یج نگاه ویژه ای به زیرساخت ها داش��ت. کارهای 
بی نظیر و بی بدیلی انجام شد و نزدیک به 3 هزار سالن ورزشی در 
سراسر کشور ساخته شد. یکی از فاکتورهای پیشرفت در ورزش 
قهرمانی، داشتن نیروی انسانی متخصص است، داور بین المللی، 
مربی بین المللی و مدیر توانمند از جمله این شاخصه هستند. به 
این مسئله نیز توجه ویژه ش��د و نزدیک به 17 هزار مربی و مدیر 
بسیجی برای کشور تربیت شدند. این کار عظیم و هدفمند با همت 
بسیجیان به ثمر نشست. ضمن اینکه استعدادیابی در بعد ورزش 
موضوعی بسیار مهم است و امروز همه مسئوالن متولیان امر بر آن 
تأکید دارند. بسیج به این مسئله توجه کرد در حالی که تا قبل از 
آن کار وسیع و برنامه ریزی شده ای در این خصوص نداشتیم. بعضاً 
به صورت پراکنده و گلخانه ای برخی از فدراسیون ها استعدادیابی 
می کردند. بسیج در قالب یک طرح عظیم و پروژه وسیع این کار 
را انجام داد و نزدیک ب��ه 13 هزار نوجوان را درب��ر گرفت. نقاط 
ضعفی هم وجود دارد و اگر این بحث با جدیت گذشته تداوم پیدا 
می کرد امروز بسیج سکاندار ورزش قهرمانی کشور بود. اما باز هم 
باید تأکید کرد که در بحث ورزش پایه کارهای ماندگار بسیاری 
توسط بسیج انجام شد. در بحث ورزش همگانی نیز در زمان سردار 
صفارزاده فعالیت های وسیعی انجام شد. در بخش پیاده روی های 
خانوادگی و دوچرخه س��واری نی��ز برنامه های وی��ژه ای در همه 
استان ها داشتند. هم کار معنوی انجام می دادند و هم ورزشی. از 
این مدل کارهای ورزشی توسط بسیجیان بسیار انجام شده و قابل 
تقدیر است. بسیج پتانسیل بالقوه زیادی در همه اقشار و صنوف 
از جمله ورزش دارد. در دولت آقای رئیسی که به دنبال استفاده 
از نیروهای انقالبی هستند فرصت خوبی مهیاست تا وزیر ورزش، 
کمیته ملی المپیک، رؤسای فدراسیون ها و متولیان ورزش قدر 
این موقعیت را بدانند و این ظرفیت را با نگاه باز ببینند و از آن بهره 
بگیرند. برخی امکانات را آنها و برخی امکانات را بس��یج ندارند. با 
حضور نیروهای مخلص و انقالبی می توان با یک هم افزایی و وحدت 
رویه و انسجام از پتانسیل موجود کمال استفاده را بکنیم و خدمات 

گسترده بسیج در عرصه ورزش دوباره تکرار شود. 
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سهم بزرگ بسیج
 در کشف و پرورش نخبگان

 شیوا نوروزی 
استعدادیابی، فاکتوری بسیار مهم و تأثیرگذار در ورزش قهرمانی 
محسوب می شود و کشورهای صاحب نام در عرصه ورزش توجه 
خاص و ویژه ای به این مقوله دارند. در کش��ورمان فدراس��یون ها 
این مس��ئولیت را طبق برنامه ریزی خود پیش می برند اما عالوه 
بر آنها سازمان ورزش بس��یج نیز خود را در قبال کشف و پرورش 
اس��تعداد ها در رده های پایه مس��ئول می داند. دقیق��اً با تکیه بر 
همین تفکر است که مسئوالن این سازمان طی سال های گذشته 
و باالخص طی یک دهه اخیر با تمرکز و نگاه ویژه از این مس��ئله 

خطیر غافل نشده اند. 
برپایی دائمی پایگاه های اس��تعدادیابی از جمله اقدامات سازمان 
بسیج بوده است. آنها در سال های گذش��ته از طرق مختلف برای 
کش��ف نونهاالن و نوجوانان مس��تعد تالش کرده اند. دایر کردن 
600 پایگاه جهت غربالگری و پرورش نخبگان در دو بخش بانوان 
و آقایان از جمله این تالش ها بوده. تا س��ال 99 این استعدادیابی 
در 14 رشته شاخص انجام  می ش��د و پس از آن تعداد رشته های 
اولویت دار به 18 رشته افزایش یافت. در این خصوص مرکز مطالعات 
بسیج برنامه های مختلفی را در فرآیند استعدادیابی در دستور کار 
قرار داده اس��ت. همچنین 25 کارگروه فنی مختلف برای توسعه 
استعدادیابی در سطح کشور، مش��اوره و ارائه راهکار ها به منظور 
تحقق بهینه توجه به رده های پایه، با آموزش و پرورش همکاری 
می کنند. در تعیین اولویت ها بحث خألهای ورزشی مطرح است. 
تالش بسیج بر پشتوانه سازی در رشته های مدال آور بوده، از جمله 
شنا که در کل کشور 20 پایگاه استعدادیابی در بخش بانوان و آقایان 
به این رشته اختصاص داده شده است. امروزه 13 هزار نونهال 8 تا 
13 سال در پایگاه های استعدادیابی بسیج فعالیت می کنند و این 

تعداد چکیده غربالگری 50 هزار نفر هستند.
پایگاه های اس��تعدادیابی بس��یج هم از طریق فراخ��وان و هم از 
طریق معلمان و مربیان ورزش نفرات مستعد را کشف و شناسایی 
می کنند. پ��س از آن با انجام آزمون های پیکرس��نجی، مهارتی، 
روانشناس��ی، آمادگی جس��مانی و روان حرکتی، نفرات برتر در 
المپیاد اس��تعدادیابی بس��یج حضور پیدا می کنند. از بین بیش 
از 4 هزار ورزش��کاری که در المپیاد ها حضور دارند بهترین ها که 

قهرمانان آینده هستند به عضویت باشگاه مقاومت درمی آیند. 

فعالیت های جهادی بسیج 

سعید احمدیان
  گفت وگو  2

در عرصه ورزش هر سال 
ک�ه می گذرد، گس�ترش 
بیشتری پیدا می کند و مانند تمام عرصه های دیگر 
در حوزه ورزش هم بسیج با توجه به ظرفیت باالیی 
که دارد، ورود اثرگذاری داش�ته اس�ت. توجه به 
ورزش همگان�ی و ورزش ه�ای عموم�ی یکی از 
اولویت هایی است که در برنامه های این سازمان 
ق�رار گرفت�ه و از پایتخ�ت گرفته ت�ا دور ترین و 
محروم  تری�ن مناط�ق کش�ور، برنامه ریزی های 
گسترده ای برای توسعه ورزش همگانی که همواره 
یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری بوده، صورت 
گرفته است. فعالیت هایی که حتی دو سال اخیر که 
کرونا اجرای خیلی برنامه ها را متوقف کرده است، 
هم به صورت های مختلف اجرایی ش�ده تا بسیج 
یکی از فعال  ترین سازمان ها و نهاد ها در این عرصه 
باشد. در گفت وگو با ابوالفضل خداقلی پور، رئیس 
س�ازمان ورزش بس�یج، فعالیت های بسیج را در 
کرده ای�م. م�رور  همگان�ی  ورزش  بخ�ش 

 تکالیف بسیج در ورزش همگانی
ابوالفضل خداقلی پور در ابتدای گفت وگو با »جوان « 
رهنمودهای رهب��ر انقالب درب��اره ورزش همگانی 
را سرلوحه فعالیت های بس��یج در این زمینه عنوان 
می کند: »با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که 
بار ها ورزش همگانی را توصیه کرده اند و فرموده اند 
یک بخش از مسئله تأمین س��المت، مسئله ورزش 
همگانی اس��ت که بنده بار ها توصیه کرده ام، ورزش 
همگانی برای همه الزم اس��ت، نش��اط، س��المت، 
آمادگی و حوصله کار در سایه ورزش همگانی برای 
جامعه تأمین می شود. در راستای این بیانات موضوع 
ورزش همگانی و توسعه ورزش های عمومی یکی از 
برنامه های اولویت دار بسیج است و از اهمیت ویژه ای 
در برنامه های سازمان ورزش بسیج برخوردار است و 

در این راستا تکالیفی تعیین شده است.«
خداقلی پور در ادام��ه به این راهبردهای بس��یج در 
عرصه ورزش همگانی اشاره می کند: »مردمی کردن 
ورزش، ترویج و توس��عه با ورزش ب��ا موضوع تأکید 
بر مس��جد و پایگاه محوری، اجرای آس��ان و راحت 
ورزش در مح��الت، تعامل و بهره من��دی از ظرفیت 

تمام نهاد ها و سازمان های دولتی، مربی محور بودن 
با تکیه بر پایگاه محوری با توجه به تشکیل تیم های 
ورزشی در تمام پایگاه ها، فرهنگ سازی برای ورزش 
عمومی و تروی��ج فرهنگ و تفکر بس��یجی از طریق 
ورزش از جمله تکالیفی است که بسیج در ورزش بر 
عهده دارد. همچنین یکی از موضوعاتی که حضرت 
آقا بر آن تأکید دارند، ایجاد فضای معنوی در ورزش 
اس��ت که این موضوع یکی از وظایفی است که برای 
تحقق فرمان ایشان در ورزش همگانی در برنامه قرار 

گرفته است.«
 از ایستگاه های ورزشی تا گروه های جهادی

رئیس س��ازمان ورزش بس��یج با اش��اره ب��ه فعالیت 
ایستگاه های ورزشی عمومی صبحگاهی و عصرگاهی 
بس��یج می گوید: »2 هزار ایس��تگاه ورزش��ی عمومی 

صبحگاهی و عصرگاهی در سراس��ر کشور ایجاد شده 
اس��ت، این ایس��تگاه ها در تهران با توجه به شرایطی 
که دارد محدودتر است اما در سایر استان ها با جدیت 
انجام می ش��ود، این ایستگاه ها در س��الن های ساخته 
شده توس��ط بس��یج که تعداد آن به 2400 سالن در 
تمامی استان ها می رسد، ش��کل گرفته و امکانات آن 
به صورت رای��گان در اختیار مردم قرار گرفته اس��ت و 
با توجه به مربیان��ی که حضور دارند، ه��م بانوان و هم 
آقایان به راحتی می توانند از امکانات این ایس��تگاه ها 

استفاده کنند.«
خداقلی پور به برنامه های بسیج برای احیای بازی های 
بومی محلی در راستای توس��عه ورزش همگانی هم 
می پردازد: »یکی دیگ��ر از رویکردهای ما در ورزش 
همگانی، احیای بازی های بومی و محلی است، با توجه 
به آمایش سرزمینی، نسبت به ترویج بازی های بومی 
که تنوع زیادی در کشورمان دارد، اقدام شایسته ای از 
سوی مجموعه بسیج اتفاق افتاده است. این برنامه ها 
با انجام رقابت های س��الم بین اقوام مختلف با انجام 

بازی های محلی همراه بوده است.«
وی تش��کیل گروه های جهادی را هم در این راس��تا 
عنوان می کند: »یکی از محورهای ورزش همگانی، 
تشکیل گروه های جهادی است، در حال حاضر تقریباً 
500 گروه جهادی ورزش و تندرستی و پایش سالمت 
داریم که به مناطق محروم اعزام می شوند. محور کار 
این گروه ها، ترویج ورزش همگانی است که با کمترین 

امکانات ورزش هایی مانند فوتبال، طناب زنی و... انجام 
می شود. همچنین یک س��ری پزشک و متخصصان 
فیزیولوژی ورزش��ی هم در ای��ن گروه های جهادی 
حضور دارند که پایش سالمت بچه ها را در این مناطق 

تا مرحله مشاوره و تجویز انجام می دهند.«
خداقلی پور تقوی��ت توان رزمی بس��یجیان را از دیگر 
اقدامات سازمان ورزش بس��یج برمی شمرد:  »عرصه 
دیگر بسیج در بخش ورزش همگانی با توجه به نظامی 
بودن این نیرو، توجه به ورزش های رزمی اس��ت. برابر 
تدابیر حضرت آقا که ورزش های رزمی را خوب می دانند 
و مردم را توصیه به یاد گرفتن این ورزش ها می کنند، 
آموزش های رزمی ب��رای جوان ها و کس��انی که وارد 
پایگاه ها می شوند، در نظر گرفته ش��ده است. در این 
حوزه حدود 2 هزار کالس آموزش رزمی برگزار شده و 

برگزاری مسابقات مختلف در برنامه قرار دارد.«
 جامعه هدف بسیج همه مردم هستند

به گفته رئیس س��ازمان ورزش بسیج، جامعه هدف 
فعالیت های ای��ن مجموع��ه در ورزش، آحاد مردم 
اس��ت: »همان طور که مقام معظم رهبری، بس��یج 
را برای مردم و در خدمت مردم دانس��ته اند، جامعه 
هدف ما در بس��یج آحاد مردم است و خدمت رسانی 
ما در بخش های مختلف ورزش��ی برای عموم مردم 
اس��ت و امکانات بس��یج در این رابطه مورد استفاده 
قرار می گی��رد. تالش می کنیم یک محیط س��الم و 
در تراز س��بک زندگی انقالبی و اس��المی در اماکن 

ورزشی بسیج که در اختیار مردم قرار می گیرد فراهم 
کنیم تا با این بستر بتوانیم نسبت به جذب و انسجام 
بسیجیان و ترویج س��بک زندگی انقالبی و اسالمی 
در تراز انقالب و امیدآفرینی و ایجاد شور و نشاط در 

جامعه اقدام کنیم.«
خداقلی پ��ور درباره نتایج و دس��تاوردهای بس��یج 
در ورزش همگانی ه��م  این طور توضی��ح می دهد: 
»مشارکت آحاد بسیجیان در فعالیت های ورزشی و 
ارتقای سطح سالمت و کاهش هزینه درمان، ایجاد 
شور و نش��اط در محالت و اقش��ار جامعه و افزایش 
روحیه امید به زندگی و کاهش آسیب های اجتماعی را 
شاهد بوده ایم و همچنین از دیگر نتایج این فعالیت ها، 
آمادگی جسمانی و توان رزمی بسیجیان بهبود پیدا 

کرده است.«
 اجرای طرح شهید سلیمانی پس از کرونا

رئیس س��ازمان ورزش بس��یج درباره برنامه های 
آینده این س��ازمان برای توس��عه ورزش همگانی 
هم می گوید: »چندین طرح از جمله طرح ش��هید 
سلیمانی، طرح نشاط، ورزش و معنویت برنامه ریزی 
شده که پس از ریشه کن ش��دن ویروس منحوس 
کرونا قرار است در سطح پایگاه های بسیج اجرایی 
ش��ود. برگ��زاری مس��ابقات خانوادگ��ی، تورهای 
دوچرخه س��واری از پایگاه های مس��اجد به گلزار 
شهدا و پیاده روی هم دوباره در برنامه های مان قرار 

می گیرد.«
خداقلی پ��ور در ادامه ب��ه حمایت ه��ای فرماندهی 
سازمان بسیج مستضعفین از توسعه ورزش همگانی 
اشاره می کند: »این طرح ها متنوع است که با حمایت 
سردار س��لیمانی فرماندهی محترم سازمان بسیج 
مس��تضعفین که نگاه وی��ژه ای در راس��تای تدابیر 
حضرت آقا درباره ورزش همگانی دارند، در راستای 
عملی ش��دن آن حرک��ت می کنیم ت��ا پایگاه های 
مساجد و محالت را احیا کنیم و به فعالیت های آن 
رونق بدهیم. از فرمانده و جانش��ین محترم سازمان 
بسیج، مجموعه سپاه و س��تاد کل نیروهای مسلح، 
مس��ئوالن بسیج ورزش��کاران، فدراس��یون ورزش 
همگانی و فدراسیون ورزش های روستایی در زمینه 
همکاری های��ی که با س��ازمان ورزش بس��یج برای 
اجرایی ک��ردن برنامه های توس��عه ورزش همگانی 

دارند، تشکر و قدردانی می کنم.« 

 »نقش ورزش در توس�عه 

دنیا حیدری
     گفت وگو 1

ورزش انکارنشدنی است و 
با توجه به اینک�ه ورزش 
موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود بسیج 
می توان�د با حضور ه�ر چه بیش�تر و پررنگ تر در 
ورزش نقش بس�زایی در ایجاد نشاط و سالمت در 
جامع�ه ایفا کن�د. ضمن اینک�ه در کن�ار این مهم 
می تواند سهم بسزایی نیز در معرفی قهرمانان آتی 
این مرز و بوم داشته باشد.« این باور عادل مجللی 
اس�ت. پاروزن باش�گاه مقاومت که بع�د از پوریا 
نوروزیان و نجمه خدمتی سومین المپیکی باشگاه 
مقاومت نام گرفت که موفق به کسب سهمیه حضور 
در سی و یکمین دوره بازی های المپیک )ریو( شد . 
دارنده برنز بازی های آس�یایی 2014 اینچئون که 
برنز کان�وی انف�رادی 200 متر، دو ط�ال و یک برنز 
مسابقات قهرمانی آسیا و برنز مسابقات قهرمانی 
جهان را نیز در کارنامه کاری خود دارد با اشاره به 
تجربه حضورش در باشگاه مقاومت تأکید دارد که 
حضور فعال و مس�تمر بس�یج در ورزش به منزله 
حرکت ملی است و می تواند سود زیادی برای ورزش 
کشور و جوانان آن داشته باشد. البته به شرط آنکه 
فعالیت ه�ای ای�ن ارگان ب�ه چند رش�ته خاص یا 
برگزاری مس�ابقات در هفته بسیج محدود نشود.

شروع کار حرفه ای عادل مجللی از باشگاه 
مقاومت بود؟

نه . من 14 س��الم بود که به قایقران��ی رو آوردم و به 
عنوان یک بازیکن حرفه ای وارد باشگاه مقاومت شدم . 
ملی پوش جوانان ، قهرمان آسیا و نفر دوم بزرگساالن 
بودم که به عضویت این باشگاه درآمدم و طی سال های 
87 تا 90 به همراه مقاومت در مسابقات لیگ شرکت 
کردم و سال 92 نیز به واس��طه همین باشگاه بود که 

کارهای خدمت سربازی ام را انجام دادم.
امکانات باش�گاه مقاومت چطور بود و این 
باشگاه تا چه اندازه در پیشرفت کانوسوار 
ایران که موفق به کسب س�همیه المپیک 

2016 ریو شد نقش داشت؟
واقع بینانه اگر بخواهم بگویم امکانات باشگاه مقاومت 
خیلی خوب بود. عالوه بر آن جمع هم بسیار دوستانه 
بود و آقای ویال که مسئول قایقرانی بسیج کشور بودند 
کمک های ش��ایانی برای قایقرانان انجام می دادند و 
مطمئناً باش��گاه مقاومت نقش بسزایی در پیشرفت 
و کس��ب موفقیت های من در آن زمان داشت. عالوه 
بر آن تجلیل ها و دیدار ها نیز بعد از کسب موفقیت ها 
تأثیرات مثبت��ی در روحیه و انگیزه های ما داش��ت . 
ضمن اینکه در مقوله س��ربازی نیز باشگاه مقاومت 

کمک شایانی به من داشتند.

با ای�ن ش�رایط چط�ور راه تان از باش�گاه 
مقاومت جدا شد؟

راستش من از باشگاه مقاومت جدا نشدم . متأسفانه 
با توجه به وقفه دو، س��ه س��اله ای ک��ه در برگزاری 
رقابت های لیگ قایقرانی ایجاد شد باشگاه مقاومت 
دیگر تیمداری نکرد . البته باشگاه مقاومت گلستان 
و سایر شهر ها تا آنجا که من اطالع داشتم تیمداری 
می کردند اما باشگاه مقاومت تهران که من عضو آن 

بودم از تیمداری انصراف داد.
با توجه به حضورتان در باشگاه مقاومت فکر 
می کنید حضور پررنگ باشگاه مقاومت در 
ورزش می توان�د تأثیر بس�زایی در ورزش 

کشور داشته باشد؟
بدون شک باشگاه مقاومت به عنوان زیرمجموعه ای 
از بسیج می تواند با استفاده از زیرساخت ها و امکانات 
خوب این ارگان به کشف اس��تعداد ها در رشته های 
مختل��ف پرداخت��ه و ب��ا برنامه ری��زی و تیمداری 
مس��تمر در زمینه پرورش ورزش��کاران، قهرمانان و 
افتخارآفرینان آتی ورزش ایران نقش��ی مؤثر و بسزا 
داشته باشد. تیمداری باش��گاه مقاومت در شهر ها و 
اس��تان های مختلف این فرصت را به وجود می آورد 

تا با شناسایی استعدادهای بومی هم شرایط ورزش 
کردن را برای هم��ه جوانان در اقصی نقاط کش��ور 
فراهم کند و هم گامی بلند و تأثیرگذار در راس��تای 
قهرمان پروری بردارد؛ اتفاقی ک��ه پیش از این نیز با 
توجه به فعالیت های باش��گاه مقاومت در رشته های 
مختلف شاهد بودیم اما این فعالیت می تواند به مراتب 

پررنگ تر و مستمرتر باشد. 

پس با این حس�اب می توان گفت انصراف 
دادن تیم هایی مثل مقاوم�ت از حضور در 
لیگ قایقران�ی و دیگر رش�ته ها می تواند 
به ضرر ورزش کشور به خصوص در زمینه 

استعدادیابی و پایه ها باشد؟
بدون ش��ک . از آنجایی که همه ما می دانیم بس��یج و 
سپاه زیرساخت های بس��یار خوبی دارند و با توجه به 
توانمندی های بچه های بسیج و س��پاه اگر بخواهیم از 
آنها در ورزش اس��تفاده کنیم به نظ��ر من یک حرکت 
ملی می شود . با توجه به توانمندی ها و پتانسیل هایی که 
بچه های ما دارند و با توجه به آن سخت افزارها، امکانات 
و زیرساخت هایی که بس��یج می تواند در همه رشته ها 
فراهم کند حضور پررن��گ آن در ورزش گامی بلند در 
مسیر پیشرفت است. بسیج سالن های مجهز بسیاری 
دارد ک��ه در اختیار عموم قرار دارد ام��ا در کنار ورزش 
همگانی می تواند در مسیر ورزش قهرمانی نیز گام های 
مؤثری بردارد خصوصاً که دستش در مهیا کردن برخی 
امکانات چون اسکله برای قایقرانان و... بازتر است و کنار 
کش��یدن آن و انصرافش در تیمداری می تواند به ضرر 
استعدادهای فراوانی تمام شود که نیاز به حمایت دارند. 
برای شکوفایی و حضور تیم هایی چون مقاومت می تواند 

جوانان و نوجوانان را زیر پوشش خود قرار دهد. جوانانی 
که مطمئناً بعد ها قهرمانان و افتخارآفرینان ملی و البته 

نماد موفقی از یک فرد بسیجی می شوند. 
فک�ر می کنی�د برگ�زاری مس�ابقات و 
تورنمنت ها در هفته بس�یج تا چ�ه اندازه 
می توان�د به تش�ویق جوانان بس�یجی به 
حض�ور در ورزش و تیم�داری بس�یج در 

رشته های مختلف بینجامد؟
باید در مورد بسیج یک حرکت جمعی انجام شود و 
همه همراه باشند. نباید به باشگاه هایی چون مقاومت 
به دید نظامی نگاه کرد. من ش��خصاً در این باش��گاه 
حضور داشتم و نگاه همه کاماًل ورزشی بود با تأکید 
به اصول اخالق��ی که حرف اول ورزش اس��ت. برای 
حضور مستمر و قوی بس��یج در ورزش باید جلسات 
کارشناسی برگزار شود. بدون شک بسیاری از ارگان ها 
در هفته بسیج مس��ابقاتی را برگزار خواهند کرد اما 
برگزاری مسابقات مقطعی نمی تواند تأثیرگذار باشد . 
این حضور باید دائمی و مستمر باشد تا بتواند تأثیر و 
نتیجه ای را که باید داشته باشد. تأثیری که با توجه 
به امکانات و پتانسیل بسیج می تواند بسیار مثبت و 

شگرف باشد.

کشف استعدادهای ورزش، هنر باشگاه مقاومت است
نقش بسیج در توسعه ورزش کشور در گفت وگوی »جوان« با عادل مجللی قهرمان قایقرانی

برنامه های بسیج در راستای توسعه ورزش همگانی در گفت وگوی»جوان « با ابوالفضل خداقلی پور، رئیس سازمان ورزش بسیج

ترویج سبک زندگی اسالمی با ورزش 

در  بس�یجیان  آح�اد  مش�ارکت 
فعالیت های ورزش�ی و ارتقای س�طح 
سالمت و کاهش هزینه درمان، ایجاد 
شور و نشاط در محالت و اقشار جامعه 
و افزای�ش روحی�ه امید ب�ه زندگی و 
کاهش آسیب های اجتماعی را شاهد 
بوده ایم و همچنی�ن از دیگر نتایج این 
فعالیت ه�ا، آمادگی جس�مانی و توان 
رزمی بسیجیان بهبود پیدا کرده است

و  توانمندی ه�ا  ب�ه  توج�ه  ب�ا 
م�ا  بچه ه�ای  ک�ه  پتانس�یل هایی 
دارن�د و ب�ا توجه ب�ه س�خت افزارها، 
امکانات و زیرس�اخت هایی که بسیج 
می توان�د در هم�ه رش�ته ها فراه�م 
کن�د حض�ور پررن�گ آن در ورزش 
گامی بلند در مس�یر پیش�رفت است


