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بهنام باق�ري نويس�نده كتاب »م�ادر برام 
قص�ه بگ�و« از گ�روه نوس�تالژيك س�رود 
بچه هاي آباده ش�يراز اس�ت كه با همكاري 
دفتر مطالعات فرهنگي ماج�راي اين گروه 
س�رود را در قال�ب كتابي گ�ردآوري كرده 
است. »جوان« با اين نويسنده درباره كتاب 
»مادر برام قصه بگو« گفت وگو كرده اس�ت. 

 س�رود بچه هاي آباده در زمان جنگ 
خيلي توجه مردم را به خود جلب كرد 
و از آن زمان به بعد سرود در دهه هاي 
بعد مهجور ش�د. چه ش�د تصميم به 
نوش�تن كتاب »مادر برام قصه بگو« 

گرفتيد؟
 س��ال 95 بود ك��ه با وحي��د جليل��ي در دفتر 
جبه��ه مطالعات فرهنگي آش��نا ش��دم. پيرو 
همكاري هايي كه قباًل داشتم، به من پيشنهاد 
داد تا تدوين س��رود آباده را به عهده بگيرم. آن 
زمان من و سه چهار نفر از دوس��تان در حوزه 
تاريخ شفاهي مؤسسه خاكريز كار مي كرديم. 
قرار شد تا مصاحبه ها را بسنجيم و بررسي كنيم 
ببينيم مي شود كار را انجام داد يا نه چون خيلي 
كار بزرگي بود و مصاحبه هاي زيادي داش��ت. 
تقريبا160ً س��اعت مصاحبه داش��ت و 3هزار 
صفحه حجم مصاحبه ها بود كه بايد از همه آنها 
كتابي خواندني بيرون مي آمد و ُخب شكر خدا 

كار انجام شد. 
مگر مصاحبه ها چگون�ه بود كه كار را 

سخت مي كرد؟
محمدمهدي رحيمي از بچه هاي تاريخ شفاهي 
تمام مصاحبه ها را انجام داده بود. او نزديك به 
دوسه ماه از ش��هريور 93 در آباده مستقر شده 
بود و با تك تك بچه هاي گروه سرود مصاحبه 
كرده بود. حتي با احمد توكلي مربي گروه سرود 
كه به يزد رفته بود هم در يزد گفت وگو داشت 
و با تمام اف��رادي كه به نحوي با اين داس��تان 
ارتباط داش��تند 40 تا 50 مصاحبه كرده بود. 
در تهران هم با هاشم طالب كه در زمان رياست 
جمهوري مق��ام معظم رهبري مس��ئول دفتر 
ايشان بود، جمعا160ً س��اعت مصاحبه كامل 
با جزئيات داش��ت كه كار را سنگين و پرحجم 
كرده بود و ما از سال 96 كار تدوين مصاحبه ها 

را انجام داديم. 
 گروه سرود چطور شكل گرفته بود؟

اوايل ده��ه60 آقاي توكلي كه موس��يقيدان 
بود تصميم گرفت تا ب��راي كارهاي فرهنگي 
انقالبي يكسري از دانش آموزان را جمع كند و 
گروه سرود تشكيل بدهد تا مفاهيم انقالبي و 
مذهبي را در قالب سرود ارائه دهد. جرقه كار 
از س��ال 61 به ذهن خورد و در سال 65 آن را 
اجرايي مي كند. س��رود »مادر برام قصه بگو« 
هم يكي از اين برنامه هاست كه دهه شصتي ها 
با آن خاطره دارند و برايشان نوستالژيك است. 
به همين خاطر كتاب »مادر ب��رام قصه بگو« 
تاريخ شفاهي گروه سرود آباده شيراز محسوب 

مي شود. 

براي همين كار را قبول كرديد؟
 من موقعي كه مصاحبه ها را ديدم خيلي برايم 
سنگين بود. شايد اگر مشوق هاي انگيزه بخشي 
نداش��تم اين كار را انجام نمي دادم. يكي از آنها 
جذابيت اين گروه سرود است چون براي خودم 
نوس��تالژيك بود. ديگري تأكيدهاي بچه هاي 
تاريخ شفاهي بود كه اين كتاب خيلي ويژه است 
و در عرصه فرهنگي مؤثر خواهد بود. اين برايم 
جالب بود تا كاري مفيد در عرصه فرهنگ داشته 

باشم براي همين قبول كردم. 
تدوي�ن و ن�گارش كار چق�در ط�ول 

كشيد؟
اواخر سال 95 طرح را نوش��تم. يعني از اسفند 
شروع به تدوين كردم. براي تأييد دفتر مطالعات 
فرهنگي يك متن 10ه��زار كلمه اي به عنوان 
نمونه كار ارائه كردم و بعد از آن كار شروع شد 
كه حدوداً يكسال طول كشيد. كار بسيار زمان بر 

همراه با جزئيات بود براي همين طوالني شد. 
خود ش�ما مصاحبه ه�اي ديگري هم 

داشتيد؟
نه، تقريباً همه مصاحبه ها جزئي و كامل بود و 

ديگر نيازي به مصاحبه جديد نداشتم.
تغييراتي ه�م در روند ش�كل گيري 

داستان ايجاد كرديد؟
در نگاهي كه به پايان داس��تان داش��تم گروه 
سرود منحل مي شود، ولي من نمي خواستم اين 
تجربه موفق فرهنگي انقالب تلخ تمام شود براي 
همين كار را به صورت ديگري شروع كردم. به 
قولي طرح نو درانداختم. به اين صورت كه گروه 
سرود تمام مي شود و دوباره از جايي ديگر شروع 

مي ش��ود. دوست داش��تم مخاطب با شيريني 
اجراي سرود درمحضر امام خميني مواجه شود 

و بعد كتاب تمام شود. 
بازخوردها چگونه بود؟

بعد از پايان كتاب تح��ت ارزيابی قرار گرفت تا 
اگر اي��راد تاريخي، محتوايي و نوش��تاري دارد 
رفع بش��ود. بازخوردها جالب بود. بعضا دوست 
داش��تند و تعريف مي كردند كه سختي كار را 
شيرين مي كرد. البته كار هنوز رونمايي نشده 
و بازخورد مردمي و عمومي نداشتيم ولي براي 

فعاالن فرهنگي مورد قبول بود. 
 اعضاي گروه س�رود فرزندان شهدا 

بودند؟

نه، فرزند شهيد نيستند. ماجرا از اين قرار است 
كه بچه هاي گروه س��رود به تهران مي آيند تا 
در محضر امام خميني اجرا داشته باشند. در 
هتل شخصي مي پرسد از كجا آمديد؟ يكي از 
بچه ها كه شيطنت داش��ت، گفت ما فرزندان 
شهيد از آباده هستيم. گروه سرود داريم. آن 
بنده خدا خيلي خوش��حال مي شود و به بقيه 
مي گويد اينها بچه هاي ش��هدا هس��تند و در 
هتل خيلي بيشتر بچه ها را تحويل گرفتند و 
پذيرايي كردند و به هم مي گفتند اينها فرزندان 
شهدا هس��تند و از آنجا اينطور تصور شد كه 
دانش آموزان در اين گروه س��رود پدرانش��ان 

شهيد شده اند. 

برعكس ام�روز در ده�ه 60 گروه هاي 
فرهنگي در مدارس خيلي فعال بودند. 
بله، همينطور اس��ت. گروه سرود آباده محصول 
و نوع نگرش آموزش و پ��رورش دهه 60 بود كه 
در عرصه فرهنگي واقعاً تكانش جدي بود. امور 
تربيتي آن زمان نهادي تأثيرگ��ذار در مدارس 
بود كه برنامه ه��اي مختلف فرهنگي و اعتقادي 
در ح��وزه س��رود، تئات��ر، ق��رآن، نهج البالغه، 
روزنامه ديواري و مسابقات زيادي برگزار مي كرد، 
اما متأس��فانه امروز با وجود گسترش ابزارهاي 
آموزش��ي فضاي امور تربيت��ي خيلي ضعيف و 

كمرنگ شده است. 
نكته خاصي درباره كتاب هست؟

سرودهايي كه به صورت رسمي اجرا شده و در 
متن كتاب هم آمده است،بخش هايي از آنها كه 
اعضاي گروه در جلسات مصاحبه خوانده اند، در 
قالب QR code به صورت صوتي يا تصويري در 

كنار متن گنجانده شده است. 
چرا عنوان كتاب »مادر برام قصه بگو« 

شده است؟
اين برمي گردد به نحوه ش��كل گيري سرود كه 
جالب توجه است. گروه به فراخور مناسبت ها و 
موضوعات چند شاعر داشته كه شعر مي سرودند. 
براي س��رود »مادر برام قصه بگو« هم شعرش با 
همكاري ابراهيم پاس��يار و احمد توكلي سروده 
شده است اما نكته جالب كه آن را ماندگار كرده 
است، جرقه اي بود كه به ذهن شاعر مي خورد و 
آن برگرفته از خواب فرزند ش��هيدي بود كه به 
شاعر مي رسد و او تحت تأثير قرار مي گيرد و بر 
مبناي آن شعري مي سرايد. به صورتي كه چون 
برآمده از دل است بر دل هم مي نشيند و پس از 

سال ها همچنان شنيدني است. 
آثار ديگري هم در دست تهيه داريد؟ 

كتاب »تاريخ ش��فاهي س��لول هاي بنيادين« 
خاطرات پدر سلول هاي بنيادين دكتر حسين 
بهاروند، كتابي درباره شهيد قاسم سليماني با نام 
»معمار حرم« خاطرات اعضاي س��تاد بازسازي 
عتبات عاليات و نقش شهيد سليماني در بازسازي 
حرم هاي مطهر درعراق ، كتابي درباره ش��هيد 
سالمي با نام »نفوذي« و كتابي درباره سيدمحمد 
جعفري اولين فرمانده كرمانش��اه  با عنوان»آقا 

سعيد« در دست تأليف هستند. 

صداوس�يما طرح�ي را ب�راي نظ�ارت ب�ر 
ش�بكه نمايش خانگي آم�اده ك�رده و آن را 
ب�راي وزارت ارش�اد فرس�تاده اس�ت. 
پيمان جبلي معتقد است به زودي بحث نظارت بر 
شبكه نمايش خانگي پايان خواهد يافت؛ نظارتي 
كه امروز هم صداوسيما و هم وزارت ارشاد خود را 

متوليان نظارت بر آن مي دانند. 
جبلي در حاشيه مراسم تكريم همسران و مادران 
شهدا كه در سازمان صداوس��يما برگزار شد، به 
خبرنگاران گفت:» ما پيش نويسي را تهيه كرديم 
و خدمت وزير ارشاد ارائه داديم كه با موافقت كلي 

هر دو طرف مواجه شده است.«
وي اضافه كرد:» ما روي اين پيشنهاد مشترك كه بين 
ما و وزير محترم ارشاد است، كارهاي نهايي را انجام 
مي دهيم و اميدواريم ظرف روزها و هفته هاي آينده 

آماده شود و به راهكاري مشترك منتهي شود.«
جبلي درباره كليات اين پيش نويس تصريح كرد: 
»به صورت طبيعي نظارت ب��ر محتواي نمايش 
خانگي و نظارت بر انتشار محتواي خانگي بر عهده 
ساتراست اما حتماً وزارت ارشاد به عنوان دستگاه 
فرهنگي بسيار مهم در كشور در اين فرايند نقش 

مؤثر خود را خواهد داشت.«
وي درباره س��رفصل هاي طرح تحول��ي كه قرار 
اس��ت اجرا ش��ود عنوان كرد:» تحقق تحول در 
دستگاه فرهنگي گسترده و پيچيده صداوسيما 
مسئله يك شب و يك روز نيست كه بايد طي يك 
فرايند اتفاق بيفتد. رويكرد تحولي در صداوسيما 
در دوره جديد، مشمول تحول در محتوا و تحول 

در  سازوكارها خواهد بود.«
رئيس رس��انه مل��ي همچني��ن گف��ت:» ما با 
آسيب شناسي دقيق تالش مي كنيم با استفاده از 
نظر كارشناسان داخل و خارج سازمان آسيب هاي 
فرايندهايي را كه منجر به ش��رايطي شده كه از 

ظرفيت رسانه ملي نشود حداكثر استفاده را كرد، 
شناسايي مي كنيم.«

جبلي ادامه داد:» اين آسيب ها به تدريج ما را به 
تحول در رويكرد مي رساند و بعد تحول در محتوا. 
تحول در  س��ازوكارها و س��اختارها و مناصب را 
موكول كرديم به تحول در رويكرد و محتوا و هر 
س��اختار و هر جايگاهي كه به اين تحول كمك 
كند، باقي خواهد ماند و هر ساختاري كه نتواند با 

اين تحول همراهي كند، تغيير خواهد كرد.« 
 پاياني بر يك دعوا !

نظارت بر ش��بكه نمايش خانگي، مسئله اي است 
كه در دو س��ال گذش��ته، به يك معضل و چالش 
ميان صداوسيما و دولت تبديل شده است. ايجاد 
سازماني با عنوان »سازمان تنظيم مقررات صوت و 
تصوير فراگير« كه به صورت اختصار »ساترا« ناميده 

مي شود، جرقه شروع يك دعواي دو ساله بود. 
 ساترا سازماني كه كم كم مطرح شد

در تقاطع خيابان هاي مطهري و مفتح، ساختمان 
بلندي خودنمايي مي كند كه بر بلنداي آن عنوان 
س��ازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير، 
خودنمايي مي كند. س��اختماني ك��ه زماني در 
اختيار مؤسسه س��روش بود، ولي امروز با وجود 
اينكه هنوز س��روش در آن مستقر اس��ت، با نام 

»ساترا« شناخته مي شود. 
روند گسترش فعاليت هاي ساترا در طول دوسال 
گذشته، نش��ان مي دهد كه اين س��ازمان از يك 
هويت مجهول با حوزه اختيارات نامعلوم در حال 
نزديك شدن به يك سازمان با مقررات و اختيارات 
مشخص است. ساترا توانسته است بر مهم ترين 
رقيب قانوني خود يعني وزارت ارشاد و سازمان 
سينمايي فائق آيد و عامل اين موفقيت را مرهون 

حمايت هاي برون سازماني است. 
 گاليه هاي بي سرانجام آقاي معاون 

در ماه هاي پاياني دولت دوازدهم و در شرايطي كه 
ساترا هر روز بر وسعت اختيارات خود مي افزود، 
تنها صداي نارضايتي كه از س��وي ارش��اد بلند 
شد، مربوط به سيدمهدي طباطبايي نژاد معاون 
وقت سازمان س��ينمايي بود. طباطبايي نژاد كه 
مس��ئوليت ارزش��يابي و نظارت را در س��ازمان 
سينمايي بر عهده داش��ت، در چند مصاحبه بر 
حق وزارت ارش��اد بر نظارت بر ش��بكه نمايش 
خانگي تأكيد كرد، ولي در عمل از س��وي هيچ 
كدام از مديران ارشد وزارت ارشاد حمايتي از اين 
اعتراض ها انجام نشد. به صورت مشخص حسين 
انتظامي، معاون سينمايي وزير ارشاد خود را از اين 
دعواها كنار كشيد و يكي از بزرگ ترين بازوهاي 
نظارتي وزارت ارش��اد به راحتي به صداوس��يما 

واگذار شد. 
با تغيير دولت و حضور مدي��ران جديد در رأس 

وزارت ارشاد و سازمان س��ينمايي، بحث تقريباً 
فيصله يافته نظ��ارت بر ش��بكه نمايش خانگي 
دوباره مطرح ش��د. وزير ارش��اد در حكم رئيس 
سازمان سينمايي بر لزوم مديرت و برنامه ريزي 
براي ش��بكه نمايش خانگي تأكيد كرد و محمد 
خزاعي كه مس��ئوليت سازمان س��ينمايي را بر 
عهده گرفته بود نيز در چند موضع گيري به شبكه 
نمايش خانگي و مس��ئوليت ارشاد در مقابل آن 
اشاره كرد.  به نظر مي رس��د تهيه طرح از سوي 
صداوسيما نيز درست پس از اين اتفاق افتاد كه 
ارش��اد براي بازپس گيري شبكه نمايش خانگي 

خيز برداشته بود. 
 ساترا ريش سفيد شبكه نمايش خانگي

ساترا حتي با وجود تأكيد بر اينكه راه اندازي آن بر 
مبناي تفسير قانون اساسي بوده است، در مرحله 
اجرا فاقد قوانين مدون است. شيوه نظارت اين 

سازمان تازه متولد شده بر شبكه نمايش خانگي 
داراي ايراداتي است كه س��اترا هنوز نتوانسته 
اس��ت راه حلی براي آنها پيدا كند. تقريباً همه 
فعاالن بخش خصوصي با استناد به اينكه ساترا 
وابسته به صداوسيماس��ت و صداوسيما رقيب 
شبكه نمايش خانگي به شمار مي آيد، ساترا را 
يك داور بي طرف نمي دانند. س��اترا در عمل با 
مسئله تعارض منافع روبه روست. جبلي از چند و 
چون طرحي كه به وزارت ارشاد ارائه داده است، 
اطالعاتي را بيان نكرده و مش��خص نيست كه 
صداوسيما چطور مي تواند مسئله تعارض منافع 
را حل كند و آيا براي وزارت ارشاد مهم است كه 
صداوسيما با ش��بكه نمايش خانگي در تعارض 

است يا خير!
از سوي ديگر تجربه ماه هاي اخير فعاليت ساترا 
در ش��بكه نمايش خانگي نش��ان دهنده نوعي 
ريش س��فيدي در حل موانع اس��ت. نمونه اخير 
اين رويكرد ريش س��فيد مآبانه، ماجراي دعواي 
سازندگان دو سريال مهم شبكه نمايش خانگي 
يعني »آهوي من مارال« و »جيران« است. ساترا 
در بيانيه اي كه به منظور روشن سازي ابعاد ماجرا 
و اقدامات انجام شده صادر كرد، نه در قامت يك 
نهاد داراي ابزار قانوني كه مي تواند قاطعانه عمل 
كند، بلكه به شكل يك ريش سفيد كه در دعواي 
دو طرف حرفش بر زمين مانده، وارد شد و رسماً 
اعالم كرد كه منتظ��ر تصميمات نهادهاي ديگر 
است. در حالي كه در آينده نه چندان دور و پس 
از آنكه دعواي ارشاد و صداوسيما بر سر نمايش 
خانگي به پايان رسيد، بايد ش��اهد رخ نمايي از 
يك نهاد ناظر قوي باشيم كه در مقابل شبكه رو 
به گسترش نمايش خانگي كه بسيار بزرگ تر از 
سينما و در حال نزديك شدن به صداوسيماست، 

بتواند در نقش ناظر عمل كند. 

نمي خواستم اين تجربه موفق فرهنگي تلخ تمام شود!
گفت وگوي »جوان« با نويسنده كتاب »مادر برام قصه بگو«

تفاهم قريب الوقوع صداوسيما و ارشاد بر سر نمايش خانگي
صداوسيما نظارت را حق مسلم خود مي داند

معصومه طاهری
   گفت وگو

دش�من با تحري�ف انقالب اس�المي 
مي خواه�د س�اقط ش�دن طاغ�وت 
را در ذه�ن جوان�ان اقدامي اش�تباه 
ترس�يم كند، بر همين اس�اس است 
ك�ه رهب�ر انق�الب مي فرماين�د اگر 
جري�ان تحري�ف شكس�ت بخ�ورد، 
جريان تحريم هم شكست مي خورد.

نويسنده كتاب »جهاد تبيين« در مراسم 
رونمايي از اين كتاب ضمن تأكيد بر اينكه 
اگر تبيين رخ دهد جريان تحريم شكست 
خواهد خورد مي گوي��د كاركرد ضعيف 
برخي مسئوالن سبب شده فضا غبارآلود 
شود و راه حل مقابله با اين تحريف ها هم 
تبيين است.  محمدعلي قندهاري نيا، مدير 
انتشارات انقالب اسالمي در آيين رونمايي 
از كتاب »جهاد تبيين« در انديشه حضرت 
آيت اهلل خامنه اي گفت: يكي از وظايفي كه 
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب 
در كنار كارهاي رس��انه اي و مطالعاتي، 
جمع آوري اسناد و فعاليت هاي پژوهشي 
انج��ام مي دهد، آماده س��ازي و انتش��ار 
فرمايشات، بيانات و آثار رهبر انقالب است 
تا براي گروه هاي مختلف مخاطبان قابل 

استفاده باشد. 
مدير انتش��ارات انقالب اس��المي اضافه 

كرد: مجموعه انتشارات انقالب اسالمي 
از 11 س��ال پيش قريب ب��ه ۲00 عنوان 
كتاب را منتش��ر كرده و در اختيار عموم 
عالقه مندان قرار داده كه اكثر اين كتاب ها 
به ص��ورت متعدد به چاپ رس��يده و در 
اختيار عم��وم عالقه مندان ق��رار گرفته 
اس��ت. در دوره جديد نيز اين انتشارات 
در تكميل مسيري كه تا كنون پشت سر 
گذاشته است، بنا دارد توجه بيشتري به 
مخاطبان داشته باش��د. از اين رو يكي از 
اهداف مجموعه س��رعت در انتشار آثار 
است. كتاب جهاد تبيين مصداق تحقق 

اين اهداف محسوب مي شود. 
وي در ادامه با اش��اره به ديگ��ر اهداف و 
چشم انداز اين انتش��ارات در دوره جديد 
گفت: تكميل بخش��ي از زحمات كه در 
سنوات گذش��ته كشيده ش��ده از ديگر 
اهداف اين انتش��ارات در دوره جديد به 
شمار مي رود. الزم به ذكر است تا به امروز 
چهار اثر تفس��يري از حضرت آقا منتشر 
شده كه در ماه هاي آينده مابقي تفاسير 
نيز منتشر خواهد ش��د كه در نهايت اين 

تفاسير به 1۲ تفسير خواهد رسيد. 
قندهاري نيا با اشاره به قالب هاي محتوايي 
و فرمي آثار گفت: يكي ديگر از مسيرهايي 
كه مورد توجه اين انتشارات است، مربوط 
به قالب هاي آثار مي ش��ود. با همين نگاه 
بسته چند محصولي به نام »سرباز« تهيه 
شد و ش��هيد واالمقام س��ردار سليماني 
تكري��م و بيان��ات رهب��ري در خصوص 

شهداي مدافع حرم بيان شد. 
مدير انتش��ارات انقالب اسالمي گفت: با 
توجه به ارتقاي سليقه بصري و نيازي كه 
مخاطبان دارند ب��راي امكان بهره مندي 
از اين محتواها توجه به قالب هاي جديد 
هنري مانن��د طرح جلده��اي متفاوت، 
توليدهاي متفاوت، انتخ��اب كاغذهاي 

مناسب و...  محسوس است. 
وي درباره كتاب جهاد تبيين خاطرنشان 
كرد: محتواي كتاب جهاد تبيين توسط 

حجت االس��الم صلح ميرزايي و طراحي 
جلد و مديري��ت كار به همت مس��عود 
نجابتي صورت گرفته اس��ت كه در پنج 
جلد در اختي��ار مخاطبان ق��رار خواهد 

گرفت. 
 تبيين شاخصه  مهم سيره رهبري 
در ادامه اين برنامه حجت االسالم سعيد 
صلح ميرزايي نويس��نده كت��اب »جهاد 
تبيي��ن« اظهار داش��ت: هم��ه بيانات و 
فرمان هايي كه از س��وي رهب��ر انقالب 
بيان و صادر مي ش��ود بر اساس حكمت، 
عقالنيت و توجه به زمان است. همانطور 
كه بارها رهبر انقالب اسالمي فرمودند، 
اساس كار ما تبيين است. اصاًل اساس كار 
اسالم تبيين است؛ حتي در دوره طاغوت 
نيز گفته مي شد در مبارزات تبيين روش 
اسالمي است. حضرت آقا از سال هاي دور 
اين مسئله را مطرح مي كردند و ايشان در 
كتاب »خون دلي كه لعل ش��د« ويژگي 
خودشان را براي اينكه در تاريخ ثبت شود 
اينگونه بيان كردند. من همواره خط تبيين 
و خط مبارزاتي را در كنار هم داشتم و بنده 
به اين امر معروف بودم و هميشه تالش 
داش��تم اين دو خط را در كنار هم داشته 
باش��م.  وي با طرح اين پرسش مبني بر 

اينكه چرا حضرت آقا در اين بيانات از لفظ 
جهاد استفاده كردند، گفت: قرآن كريم 
درباره مبلغان ديني بيان مي كند كه آنان 
افرادي نترس هستند. اين نشان مي دهد 
كه در برخي مواقع تبيين براي مصالح و 
منافع بعضي افراد و جريان ها تعارض دارد 
و اين اقدام ش��جاعت مي خواهد تا آدمي 
به تبيين دست بزند. حتي امروز عده اي 
افراد هستند در سالروز شكست طاغوت 
در فضاي مج��ازي درباره اي��ن پيروزي 
س��خن نمي گويند اگر چنين كنند بايد 

پاسخگو باشند. 
حجت االس��الم صلح ميرزايي ادامه داد: 
حتي بيان دستاوردهاي انقالب اسالمي 
كه وظيفه همگاني اس��ت، گاهي اوقات 
هزينه دارد كه در اي��ن مواقع جهاد معنا 
پيدا مي كن��د. طبق آي��ات صريح قرآن 
كريم، هر جهادي جهاد نيست بلكه تالش 
در مواجهه با دشمن جهاد نام دارد. يك 
جهاد همگاني بايد اتفاق بيفتد و هر كدام 
از ما نسبت به اطرافيان خودمان نسبت به 
غبارآلود شدن ذهن ها و فهم ها حساسيت 

پيدا كنيم و اين جهاد است. 
 شكست تحريم  با شكست جريان 

تحريف
نويسنده كتاب »جهاد تبيين«  در ادامه 
گفت: اگر تبيين رخ دهد جريان تحريم 
شكست خواهد خورد؛ چراكه بحث تحريم 
با حل مش��كل ارتباط دارد. ب��ا توجه به 
پيش��رفت هايي كه انقالب اس��المي در 
عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي 
و ... مد نظرش بوده با توجه به حساسيت 
دشمن و هجمه هاي گوناگون و كاركرد 
ضعيف برخي مس��ئوالن س��بب ش��ده 
فضا غبارآلود شود و راه حل مقابله با اين 

تحريف ها، تبيين است. 
اين نويسنده درباره خط تحريف دشمن 
ابراز كرد: دشمن با تحريف انقالب اسالمي 
مي خواهد س��اقط ش��دن طاغوت را در 
ذهن جوانان اقدامي اشتباه ترسيم كند. 
او مي خواهد بگويد انقالب اسالمي هيچ 
دستاورد و كارآمدي نداشته است تا از اين 
طريق مردم را نااميد و در برابر پيشرفت 
جمهوري اس��المي س��نگ اندازي كند. 
بر همين اساس اس��ت كه رهبر انقالب 
مي فرمايند اگر جريان تحريف شكست 
بخورد جريان تحريم شكست مي خورد. 

صلح ميرزاي��ي در پايان گف��ت: يكي از 
راهبردهاي رهبري جامعه حق آن است 
كه به قدر فه��م و ادراك مردم تكليف بر 
دوش آنان ق��رار دهد. زمان��ي رهبر يك 
جامعه اقدام به تبيين مي كند كه جامعه 
تنزل كرده باش��د تا با همين حكم اوليه 

جامعه را نجات دهد. 

كتاب

در آيين رونمايي از »جهاد تبيين« در انديشه رهبر انقالب
مطرح شد

انتشار 12 اثر تفسيری
 از رهبر انقالب

دش�من ب�ا تحري�ف انقالب 
اس�المي مي خواهد س�اقط 
ش�دن طاغ�وت را در ذه�ن 
جوانان اقدامي اشتباه ترسيم 
كن�د. او مي خواه�د بگوي�د 
انقالب اسالمي هيچ دستاورد 
و كارآم�دي نداش�ته اس�ت

 محمدصادق عابديني
   نمايش خانگی


