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دیدار اعضای هیئت امنا، رییس و مدیران دفتر تبلیغات اسالمی
 با رهبر معظم انقالب، سوم دی 1397

پـس از تشـکر رئیـس هیئـت امنـای دفتر،  حجةاالسـالم والمسـلمین آقـای جعفـری گیالنـی، از برگزاری و 
انجـام ایـن دیـدار و گزارش کاری رئیس دفتر تبلیغات اسـالمی، حجةاالسـالم والمسـلمین دکتر  احمد واعظی، 
رهبرمعظـم انقـالب خورشـید فـام، همه اصحاب و مدیران دفتر تبلیغات اسـالمی را به گرمـی نواخت، افق های 
نوینی را فراراه دفتر گشـود و از کارنامه دفتر به عنوان »یک پدیده« که بایسـت در سـپهر کشـور دیده شـود، 
یـاد کردنـد و بایسـته هایی را در گام دوم انقالب اسـالمی از دفترتبلیغات اسـالمی مطالبـه نمودند، اینک نمایی 

از آن رهنمودها:
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بنده از اول دورادور در جریان بعضی از مسائل 

دفتـر تبلیغـات اسـالمی بـودم، لکـن از اوایل که 

این دفتر به حرکت افتاد و یک کارهایی را شروع 

کـرد، احسـاس شـد کـه یـک رگـه  روشـن فکری 

دینـی در ایـن مجموعـه حضور و وجـود دارد. 

امـروز، روزهای انقـالب، دوره انقالب و دوره  

حرکـت به ویـژه حرکـت هـای جهشـی اسـت و 

گـزارش جنـاب آقـای واعظـی گزارشـی خوب و 

خوشـحال کننـده  بود.

این کـه شـما ایـن همـه کار انجـام دادید و این 

مقـدار کار در چنتـه داریـد کـه می خواهیـد انجام 

بدهید، خیلی خوب است، این ها خیلی با ارزش 

است و باید دنبال بشود و تقریبًا همۀ آنچه ایشان 

گفتند و بناسـت انجام بگیرد مورد تأیید ماسـت.

یـک نکتـۀ خیلـی اساسـی این اسـت که چرا 

در مجموعه هـای اثرگـذار کشـور خبـری از دفتـر 

تبلیغـات اسـالمی نیسـت! بایـد رویـش فکـر 

کنیـد، تأمـل کنیـد ... مجموعه هـای اثـر گـذار 

در محیـط فرهنگـی کشـور را شناسـایی کنید ... 

ایـن ها اثرگذاری شـان در جامعـه با بقیۀ عناصر 

فرهنگـی جامعـه تفـاوت دارد، ببینیـد چـه نیاز 

دارند و ]کدام[ مسائل شرعی را سؤال می کنند و 

واقعـًا تغذیـه کنیـد. پس شـما باید غنای فکری 

در مجموعه هـای فعـال کشـور ایجـاد کنید، این 

بـه عهـده شماسـت و باید دنبـال کنید.

اشـاره کردید که چند میلیون سـؤال ]در مرکز 

پاسـخ گویی به سـؤاالت[ از شما شده است، غالبًا 

خیلـی از سـؤال کننده هـا جوان ها و دانشـجوها 

هسـتند. این کار خوبی اسـت، البته این سـنتی 

بـوده کـه از قبـل در حوزه وجود داشـته اسـت.... 

ممکن اسـت یک نفر سـؤال کند اما این سـؤال 

در ذهـن هـزار نفر باشـد توصیه مـن در مورد این 

سـؤال هـا این اسـت کـه این هـا را تدوین کنید، 

چـاپ کنیـد و بـه شـکل هـای خـوب در اختیـار 

جـوان هـا و دانشـجوها بگذاریـد و به نظرم یکی 

از کارهـای واجب این اسـت.

امروز همه در فضای مجازی حضور دارند، شما 

هـم حضـور دارید، دسـتگاه های دیگـر هم حضور 

دارند، منتها یک حضور جریان ساز نیاز است. باید 

کاری کنیـد کـه بخش مهّمی از فضـای مجازی را 

متعلـق بـه خودتـان کنید و بتوانید جریان سـازی 

کنیـد. بهتریـن راه ارتبـاط بـا گروه هـای اثرگـذار 

فرهنگـی همین فضای مجازی اسـت.

در  است  مهم  خیلی  سازی[  ]شبکه  این 

داریم  را  مجموعه های خودمان دستگاه هایی 

که چند بخش دارند و اصاًل از هم خبر ندارند 

تشکیالت  درون  در  اواًل،  است.  عیب  این  و 

خودتان ثانیًا، در بیرون تشکیالت خودتان با 

مخاطبین تان شبکه سازی کنید؛ به هم دیگر خبر 

بدهند، هم افزایی کنند، تبادل کنند، یک فکر را 

شما بدهید، یک فکر را آن ها با شما مطرح کنند 

و به این شکل شبکه سازی انجام گیرد.

اشاره کردید که چند هزار نفر برای ]تبلیغ[ می 

رونـد. ... حـاال رفتند، چه اثـری کرد؟ بازخوردش 

چگونـه اسـت؟ خروجـی ایـن کار چیسـت؟ این 

مسـئله  مهّمـی اسـت. بنابرایـن آن شـکل تبلیغ 

صرفـًا اعـزام مبّلـغ، چـه آن هایـی کـه در ایـام 

محـرم و صفـر و مـاه رمضـان ]اعـزام[ می کننـد، 

چه آن گروه های تبلیغی که اشـاره کردید- البته 

گروه های تبلیغی مهم ترند، یعنی اگر آن شـکل 
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ذهنـی مـا تحقق پیـدا کند، آن ها 

محسـوب  برجسـته تری  شـکل 

می شـوند - باید بازخورد کارشـان 

و حرکتشـان دیده بشـود که رفت 

و آمدشـان چـه اثـری کرد و در آن 

منطقه توانسـتند چـه کار بکنند، 

چـه تعـداد جوان را جـذب کردند 

کـه ایـن جـوان مصونیـت پیـدا 

کنـد. البتـه این احتیـاج دارد که 

بـه ایـن مبّلغ آموزش بدهیـد، ِصرف خوش بیان 

بـودن و اهـل بیـان بودن مبّلغین کافی نیسـت؛ 

بایـد بدانـد چـه بگوید و هر جایـی یک اقتضایی 

دارد و هـر گروهـی یـک اقتضایـی دارد. باألخـره 

بایـد وضـع تبلیـغ، نوع اعزام مبّلـغ و خود تبلیغ 

آسـیب شناسـی بشود.

دانـش فعالیت هـای فرهنگی 

مهـم اسـت.  تولیـد کار فرهنگـی 

یـک امـر اسـت، دانـش تولید یک 

حرف دیگر اسـت.... هر کاری یک 

دانشـی دارد، ایـن دانـش لزومـًا 

دانـش تدویـن شـده  در کتـاب 

آگاهی هـا،  تجربه هـا،  نیسـت؛ 

در  می تواننـد  فکری هـا  خـوش 

ایجـاد ایـن دانـش و هدایـت این 

دانـش اثـر بگـذارد. باألخـره بایـد یـک جایـی این 

دانـش هـا، دانـش کارهـای گوناگـون و تحّرکات 

مختلـف کـه حاال یکـی اش مـددکاری اجتماعی 

اسـت، تدویـن بشـود کـه جناب عالـی گفتید و به 

نظـر مـن دفتر تبلیغات اسـالمی یکـی از بهترین 

جاهایی است که می تواند این کار را انجام بدهد.

بایــد کاری کنیــد کــه بخــش مهّمــی 
متعلــق  را  مجــازی  فضــای  از 
بتوانیــد  و  کنیــد  خودتــان  بــه 
بهتریــن  کنیــد.  جریان ســازی 
اثرگــذار  گروه هــای  بــا  ارتبــاط  راه 
فرهنگــی همیــن فضــای مجــازی 

. ســت ا


