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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

يادداشت

   علي اکبرسبزيان* 
1_ پنجم آذرماه 1358 معيار و معمار كبير 
انقالب اسالمي ش��جره طيبه بسيج را بنا 
نهادند. تا كنون كمتر عرصه اي را مي توان 
يافت كه بسيج قابليت و توانمندي خود را 
اثبات نكرده و با حضور خ��ود مؤثرترين و 
ماندگارترين رويدادها را به يادگار نگذاشته 

باشد. 
نزديك ترين حضور مؤثر بس��يج در مقابله 
با همه گيري ويروس منح��وس كرونا بود 
كه از روزهاي اول شروع كرونا، اين نيروي 
مردمي ب��ا قرار گرفتن در مت��ن جامعه در 
جهت كمك به سالمتي و تأمين نيازهاي 
معيش��تي مخصوصاً در مناط��ق محروم و 
كم برخوردار، ضمن خدمت رساني عمومي 
كمك بزرگي به قطع زنجيره انتقال ويروس 
كرونا و مرگ و ميرهاي ناشي از آن و تأمين 

نيازهاي معيشتي خانوار هاي ايراني كرد. 
2_ بسيج نه صرفاً يك سازمان رزمي بلكه 
داراي فرهنگي عام و گس��ترده اس��ت كه 
ريشه در باورهاي اسالمي، انقالبي، ملي و 
ميهني دارد و به اندازه زيادي در توده هاي 
مختلف جامعه با مفاهيم مشترك يكساني 
مورد بهره برداري قرار گرفته است. بخش 
مهمي از »فرهن��گ عمومي« روزگار ما در 
»فرهنگ بسيجي« متبلور است و مي تواند 
يكي از پايه هاي »فرهنگ عمومي« باش��د 
بنابراين »فرهنگ بس��يجي« بايد فرهنگ 

غالب در كشور ما باشد. 
3_ دقيق ترين تعريف از فرهنگ بسيجي 
را رهبر بس��يجي انقالب اسالمي در پنجم 
خرداد 1384 بيان داشتند:» بسيجي يك 
فرهنگ اس��ت و اگر بخواهيم اين فرهنگ 
را در يك جمله تعري��ف كنيم بايد بگوييم 
پيش��رو بودن در همه عرصه هاي زندگي.  
فرهنگ بسيجي است كه مي تواند بر همه 
مشكالت اين كشور فائق بيايد و حركت اين 

كشور را تضمين كند.« 

با اي��ن تعريف نتيجه بس��ط و گس��ترش 
فرهن��گ بس��يجي پيداي��ش رفتاره��اي 
جمعي و اجتماع��ي بر پايه پيش��رو بودن 
در عرصه هاي اساسي و چالش هاي حياتي 
كشور و پايبندي به آرمان ها و ارزش ها در 
رس��يدن به اهداف عاليه انقالب اس��المي 

است. 
4_ يك��ي از عرصه هايي كه كش��ور نياز به 
پيش��رو بودن در آن دارد عرص��ه كتاب و 
كتابخوان��ي اس��ت.كتاب و كتابخواني به 
عنوان يكي از شاخص هاي رشد و پيشرفت 
فرهنگي از دغدغه هاي مه��م مقام معظم 
رهبري است تا جايي كه ايشان كتابخواني 
را نه تنها يك وظيفه مل��ي كه يك واجب 
دين��ي برش��مرده اند. در منظوم��ه فكري 
رهبر كتابخوان انقالب اس��المي، كتاب به 
لحاظ اهميت، جايگاه و تأثيرگذاري اش بر 
سبك زندگي بايد وارد زندگي مردم شود 
و خانواده هاي ايراني بايد با كتاب و مطالعه 
مأنوس باش��ند و در ي��ك كالم »خانواده 
كتابخوان« مطالبه جدي رهبر عزيز انقالب 

از دست اندركاران اين حوزه است. 
 در خصوص سرانه مطالعه در كشور آمارهاي 
متفاوتي ارائه مي شود كه بر اساس آن تالش 
و بسترسازي براي انس بيشتر مردم با كتاب 
ضرورت مي يابد. در اينكه دست اندركاران 
حوزه فرهنگ و متولي��ان كتابخواني بايد 
اهتمام ويژه اي به اين موضوع داشته باشند 
شكي نيست اما مسئله كتاب و كتابخواني 
و تروي��ج آن در بين م��ردم نياز ب��ه تفكر 
بسيجي، اقدامات آتش به اختيار و كارهاي 
تميز فرهنگ��ي آن هم از س��وي نيروهاي 
مخلص اين ش��جره طيب��ه دارد. فرهنگ 
بس��يجي فرهنگ »ما مي توانيم« اس��ت و 
هيچ بن بستي در آن وجود ندارد، بنابراين 
توانمندي تحس��ين برانگيز و عظيم لشكر 
مخلص خدا و روحيه انقالب��ي، جهادي و 
فرهنگي بسيجيان كه منتج به پيشرو بودن 
در همه عرصه هاي زندگي مي شود، بيش از 
گذشته در مسير ترويج فرهنگ مطالعه و 
كتابخواني و انس روزافزون مردم با كتاب 

ضروري مي نمايد. 
 حرف آخ��ر اينكه ب��راي تروي��ج فرهنگ 
كتابخواني و صدرنشيني كتاب در زندگي 
مردم ي��ك راه اساس��ي وج��ود دارد و آن 
به كارگيري فرهنگ بس��يجي و به ميدان 

آمدن لشكر مخلص خداست. 
*مديرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي 
استان خراسان رضوي

گفت وگوي»جوان« با رئيس سازمان بسيج جامعه زنان کشور به مناسبت »هفته بسيج«

»فرهنگ بسيجي« 
براي ترويج کتابخواني

بسيجدر3سال250هزارشغلخانگيبرايزنانايجادميكند

بخش مهمي از »فرهنگ عمومي« 
روزگار ما در »فرهنگ بس�يجي« 
متبلور اس�ت و مي توان�د يكي از 
پايه هاي »فرهنگ عمومي« باشد 
بنابراين »فرهنگ بس�يجي« بايد 
فرهنگ غالب در کش�ور ما باش�د
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قدرت بس�يج جامعه زنان به چه زماني 
برمي گردد؟

س��ازمان بس��يج جامعه زنان كه در ابتدا بسيج 
خواهران نام داشت، تقريباً همزمان با شكل گيري 
بسيج مس��تضعفين در ابتداي س��ال 59 آغاز به 
كار كرد. از آن زمان تا كنون كه بيش از 40 سال 
از عم��ر آن مي گذرد، 10 ميليون عضو داش��ته و 
متناسب با نيازهاي كشور تحوالتي در ساختار و در 

مأموريت هاي خود ايجاد كرده است. 
از نظر شما مهم ترين رسالت بسيج جامعه 

زنان چيست؟
 با گستردگي كه اين قشر از بسيج دارد، به نظر من 
از مهم ترين رسالت هاي آن كمك به تحقق جامعه 
خانواده محور بر مبناي منظوم��ه فكري امامين 
انقالب است. در اين راستا تربيت زن مؤمن انقالبي 
و در تراز انقالب اس��المي يك��ي از اهداف مهمي 
اس��ت كه بس��يج جامعه زنان براي ايجاد جامعه 
خانواده محور در نظر دارد. براي رس��يدن به اين 
هدف سياست هاي كالمي تدوين شده و به دنبال 
آن اهداف و برنامه هاي ويژه اي را طي چند س��اله 
اخير طراحي كرده ايم. يكي از موضوعات مهم در 
تحقق اين اهداف اين است كه بتوانيم زنان ايران 
اسالمي را با الگوهاي برتر زنان جهان اسالم به ويژه 
حضرت فاطمه)س( و حضرت زينب)س( به عنوان 
الگوهاي مسلم زنان در جهان اسالم معرفي كنيم. 
بايد ش��خصيت بزرگ اين بان��وان در عرصه هاي 
مختلف تدوين و معرفي شوند. به همين منظور 
در »هفته مبارك بس��يج«، بس��يج جامعه زنان 
كشور نشستي بين المللي را با عنوان »زن و تفكر 
بسيجي در انديشه امام خميني رحمت اهلل عليه« 
اجرا مي كند. با اين هدف كه بتوانيم مباني فكري 
امام راحل را در رابطه با زنان و حضور اجتماعي آنها 
و همينطور نقشي كه در خانواده به عنوان همسر و 
مادر مي توانند داشته باشند، تبيين كنيم. بديهي 
است كه امام راحل يكي از انديشمنداني هستند 
كه در واقع براي زنان و حضور اجتماعي زنان، شأن 
و مرتبه خاصي را قائل بودن��د تا آنجا كه حضرت 
امام زنان را رهبران نهض��ت معرفي مي كردند و 
همينطور در جايي ديگر نهضت و انقالب را مرهون 
حضور زنان مي دانستند. زن در انديشه امام راحل 
از جايگاه بلندي برخوردار است و در مقدرات كشور 
و جامعه بسيار تأثير گذار است.بنابراين با توجه بر 
اين اينكه جوانان و نوجوانان ما در داخل كش��ور 
ممكن است با اين انديش��ه هاي متعالي حضرت 
امام آشنا نباش��ند و همچنين نيز در كشورهاي 
اروپايي، آسيايي و ديگر كشورهاي دنيا نسبت به 
نگاه حضرت امام به زن اطالعات زيادي نداش��ته 
باشند؛ پس اين نشست مي تواند آشنايي آنها را در 
تبيين شناخت و ديدگاه حضرت امام نسبت به زن 

و جايگاه شأن و كرامت زن را بيشتر كند. 
در صحبت هايتان ب�ه يكي از برنامه هاي 
هفته بسيج اش�اره کرديد، در اين هفته 

چه برنامه هاي ديگري داريد؟
اختتاميه »جشنواره پرنگار« از برنامه هاي ديگري 
است كه به مناسبت بزرگداشت هفته بسيج امسال 
برگزار خواهد شد. بايد بگويم اين جشنواره اي در 
راستاي توليدات محتواي ديجيتال توسط زنان 
كشوري است و فراخوان اين جشنواره در فضاي 
مجازي به همه بانوان ايراني از عيد قربان صورت 
گرفته تا آثار توليدي خود را در حوزه هاي متفاوت 
از جمله داستان نويس��ي، كليپ، عكس نوش��ته 
و در قالب هاي ديگر ارس��ال كنند. ان ش��اءاهلل در 
هفته بسيج به آثار برتر كه مورد ارزيابي و داوري 
قرار مي گيرد، جوايزي اهدا خواهد ش��د. هدف از 
برگزاري چنين جشنواره ای ارزيابي زنان كشورمان 
در عرصه توليدات ديجتيالي است تا اينكه با يك 
برنامه ريزي جامع و منسجم در دراز مدت بتوانيم 
مهارت هاي الزم را به اين عزيزان بدهيم تا بتوانند 

كيفيت توليدات و حج��م كميت كارهاي خود را 
به يك ميزان قابل قبولي برسانند. همچنين اين 
جشنواره مي تواند كمك بسيار مؤثري در زمينه 

اشتغالزايي زنان محسوب شود. 
زنان در تمامي جوامع به عن�وان مادر با 
کودکان و نونهاالن سر و کار دارند، براي 

قشر کودك هم برنامه هايي داريد؟
يكي ديگر از عرصه هاي فعاليتي بس��يج جامعه 
زنان در تربيت كودك مهدوي و انقالبي با هدف 
تربيت كادر انقالب اس��المي اس��ت. به همين 
منظور ب��راي اين كودكان و خردس��االن كه در 
مهدهاي قرآني بس��يج و در پايگاه هاي بس��يج 
حضور دارند ه��م برنامه هاي وي��ژه اي تدارك 
ديده شده اس��ت كه يكي از آن برنامه ها معرفي 
دو شهيد خردس��ال به نام »س��هام خيام« كه 
دختر 10ساله اي هستند و در آغاز دفاع مقدس 
توسط سربازان بعثي صدام به شهادت مي رسند 
و همينطور شهيد »ُسهيل« كه يك پسر تقربيا 
هشت و نه ساله است به عنوان الگوهاي كودكان 
خردسال اين سرزمين معرفي مي شوند. در آن 
برنامه هاي ويژه  ديگري هم ب��راي نونهاالن در 
پايگاه مقاومت تدارك ديده شده است كه اجرا 

خواهد شد. 
 بح�ث فعالي�ت جه�ادي چن�د س�الي 
اس�ت ک�ه گفتم�ان راي�ج در بس�يج 

ب�ه ش�مار م�ي رود، در موضوع�ات 
جه�ادي چ�ه فعاليت هاي�ي داري�د؟

فعاليت هاي جهادي كه از قبل در بسيج زنان دنبال 
مي شد، اما بعد از ش��يوع بيماري كرونا، خواهران 
بسيجي اهتمام بيشتري به تش��كيل گروه هاي 
جهادي داشتند. هم اكنون 16هزار گروه جهادي 
خواهران در سراس��ر كشور فعال هس��تند و اين 
خواهران جهادي در عرصه هاي مختلف به فعاليت 
مي پردازند. از مهم ترين فعاليت گروه هاي جهادي 
در عرصه بهداشت و درمان است. كه هم اينك در 
محالت سراسر كشور مشغول به خدمت رساني به 
مردم عزيز كشورمان هستند. از غربالگري طرح 
ش��هيد س��ليماني گرفته تا بيماريابي و مراقبت 
از بيماران و همينطور در زمينه واكسيناس��يون 
مردم، توليد ماسك و دستكش و همينطور اقالم 
ضدعفوني كه توسط گروه هاي جهادي بهداشت و 
درمان زنان در سراسر محالت به مردم در حال ارائه 

خدمات هستند، از جمله اين اقدامات است. 
همچنين برخي ديگ��ر از گروه هاي جهادي زنان 
در عرصه كارآفرين��ي فعاليت دارن��د و در ايجاد 
مهارت افزايي بين خواهران عزيزي كه جوياي كار 

هستند و براي تأمين معيشت زندگي خود نيازمند 
فعاليت اقتصادي هس��تند مهارت هاي الزم را به 
اين عزيزان منتقل مي كنند و با دادن مشاورهاي 
الزم در زمينه كار آفرين و اش��تغال به آنها كمك 
مي كنند. در بخش ديگر گروه هاي جهادي زنان 
در زمينه كمك هاي مؤمنانه و خدمات رساني به 
زنان سرپرست خانوار مشاركت دارند. همچنين با 
فعاليت هاي متنوع جهادي در سطح محالت سعي 
مي كنند با حداقل امكان��ات در هر كجا كه خللي 
وجود دارد با حضورش��ان به نيازهاي مردم پاسخ 
بدهند. گروه هاي جهادي ب��ا خدمات فرهنگي و 

آموزشي از ديگر گروه هاي جهادي ما هستند. 
مي توانيم مقايسه اي بين حضور زنان در 
دفاع مقدس با حضور بانوان بسيجي در 

شرايط کنوني کشور داشته باشيم؟
 در دوران دف��اع مقدس ض��رورت ايجاد مي كرد 
كه دختران و زنان كش��ورمان در حمايت از دفاع 
مقدس فعاليت بكنند. از ستادهاي پشتيباني از 
جنگ گرفته تا حضور در بيمارس��تان ها و مراكز 
درماني و مداواي مجروحان و... اقدامات متعددي 
انجام مي دادند. در حال حاضر هم زنان بسيجي با 

توجه به شرايط فعلي جامعه در عرصه هاي مختلف 
فعاليت مي كنند. آنجا كه ني��از به حضور زنان در 
عرصه و فعاليت هاي درماني مانند طرح ش��هيد 
سليماني باشد زنان حضور خود را اعالم كردند و 
به كمك مردم شتافتند. براي حفظ سالمت مردم 
جانانه فعاليت كردند. حتي در تغس��يل و تكفين 
درگذش��تگان كرونايي حضور داش��تند و انجام 
وظيفه كردند. آنجا كه نياز به فعاليت فرهنگي و 
مقابله با عمليات تهاجمات فرهنگي دشمن باشد 
باز هم زنان حضور فعالي در حوزهاي فرهنگي و 
مقابله با جنگ نرم را دارند و س��عي مي كنند كه 
تهاجمات دش��من را خنثي كنند هر جا هم نياز 
به حضور اجتماعي باشند خواهران بسيجي انجام 
وظيفه مي كنند. در واقع تفاوتي بين اين دو حضور 
وجود ندارد فقط عرصه ها و شرايط متفاوت است. 
اشتغال بانوان از دغدغه هاي اصلي بخش 
قابل توجهي از جامعه ما اس�ت، بس�يج 
جامعه زن�ان کش�ور در اي�ن زمينه چه 

خدمتي داشته است؟ 
بسيج جامعه زنان كشور چند س��الي است كه 
در حوزه مهارت افزايي و اش��تغالزايي براي زنان 
و دختران ج��وان فعاليت هايي را ش��روع كرده 
است و امس��ال هم طرح جامعي را به نام »طرح 
فدك« در راستاي توسعه مشاغل خانوادگي به 
تمامی پايگاه هاي مقاومت در سراس��ر محالت 
كش��ور ابالغ كرده ايم. ان ش��اءاهلل با اجراي اين 
طرح بر آن هس��تيم كه بتوانيم طي س��ه سال 
برای 250 ه��زار نفر از بانوان عزي��ز كه نيازمند 
به ش��غل هستند،اش��تغال خانگي ايجاد كنيم. 
در راس��تاي اين امر نيز برآنيم ت��ا 2500 مركز 
مشاوره كار آفريني و اشتغالزايي در سراسر كشور 
ايجاد كني��م تا عزيزان با مراجع��ه به اين مراكز 
كمك و مش��اوره در اش��تغال بگيرند تا بتوانند 
سريع تر منطبق با مهارت هايي كه دارند، اشتغال 
مناسبي را براي خود ايجاد بكنند و از خدمات و 

حمايت هاي اين مراكز بهره بيشتري ببرند. 
ب�راي پاسداش�ت ش�هداي زن چ�ه 

برنامه هايي داريد؟
بسيج جامعه زنان كشور تا كنون بيش از 7 هزار 
زن شهيد را شناسايي  و بخش��ي از زندگينامه 
اين ش��هداي بزرگوار را تهيه كرده اس��ت. اين 
اطالعات در س��ايتي ب��ا عنوان »زنان ش��هيد« 
براي بهره برداري و اس��تفاده هم��ه دختران و 
زنان ايراني- اسالمي بارگذاري شده است تا آنها 
بتوانند از زندگينامه اين عزي��زان بهره برداري 
كنند و آنها را به عنوان الگوهاي خودش��ان در 
زندگي قرار بدهند. البته با توجه به اينكه بيش 
از 40س��ال از دفاع مقدس مي گذرد، متأسفانه 
هنوز در ح��وزه هنر و تأليفات و توليد مس��تند 
و فيلم نتوانس��تيم كارهاي زياد و قابل توجهي 
براي ش��هداي زن انجام بدهيم و شايد كتب و 
مستندات توليد شده در مورد شهداي زن بسيار 
اندك اس��ت. بنابراين يكي از برنامه هايی كه در 
دست اقدام اس��ت، معرفي زنان شهيد به نسل 
جوان از طريق توليدات هنري و فرهنگي است 
كه ان شاء اهلل بتوانيم زندگينامه اين شهدا را در 
قالب هاي مختلف هنري دربياوريم و در معرض 
استفاده و بهره برداري دختران و زنان مسلمان 

جهان قرار بدهيم. 

زنان حض�ور خود را اع�ام کردند و به 
کمک مردم شتافتند. براي حفظ سامت 
مردم جانانه فعالي�ت کردند. حتي در 
تغسيل و تكفين درگذشتگان کرونايي 
حضور داش�تند و انجام وظيفه کردند

بسيج جامعه زنان کش�ور چند سالي 
اس�ت ک�ه در ح�وزه مهارت افزايي و 
اشتغالزايي براي زنان و دختران جوان 
فعاليت هايي را ش�روع کرده اس�ت و 
امسال هم طرح جامعي را به نام »طرح 
فدك« در راس�تاي توس�عه مشاغل 
خانوادگي به تمامی پايگاه هاي مقاومت 
در سراسر محات کشور اباغ کرده ايم

   شكوفه زماني 
از مشارکت سياسي اجتماعي زنان معاصر ايران و از حضور آنان در دفاع از کشور تا کنون بسيار سخن گفته شده اما کمتر مصداقي از آن ارائه شده 
است. حوادث پس از پيروزي انقاب اسامي و به ويژه دفاع مقدس و دفاع از حرم نيز از اين قاعده مستثني نيست. زنان در دوران دفاع مقدس 
و همچنين دفاع از حرم دوشادوش مردان حرکت کردند و هرگز از پاي ننشستند و در کسوت امدادگر، پرستار، همسر، خواهر، مادر و فرزند، 
مردان خود را براي حضور در جبهه ها تشويق، پشتيباني و حمايت کردند. از اين رو مي توان ادعا کرد زن مسلمان در سال هاي پس از انقاب با 
حضور فعال خود در اجتماع به عنوان چشم بصير و گوش ش�نواي انقاب در برابر توطئه هاي دشمن عمل کرده است. به مناسبت هفت بسيج 
با مينا بياباني، رئيس سازمان بسيج جامعه زنان گفت و گويي انجام داديم تا از فعاليت هاي بانوان بسيجي در عرصه هاي مختلف بيشتر بدانيم. 
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