
دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزه علمیـه قم، در میـان نهادهای مختلـف فرهنگی و 
تبلیغـی دیگـر در کشـور وظیفـه ای سـتادی برای خـود تعریف کرده اسـت، هرچند 
خـود ایـن نهـاد از ابتدای انقالب تاکنون در صف اعزام مبلغ نیز حضور داشـته اسـت. 
بـا ایـن حال شـاید برخی حضور نهادهای مختلف را در عرصـه تبلیغ موازی کاری بینگارند. 
هم چنیـن بـا توجـه به پیشـرفت در ابـزار فرهنگی و تبلیغ نهادهـای مختلف در اسـتفاده از ابزارهای 

نـو یـا پافشـاری بر تداوم ابزارهای سـنتی بـا یک دیگر اختالف نظـر دارند. 
حجة  االسـالم والمسـلمین سـعید روسـتاآزاد، معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسـالمی، 
در گفت وگـو بـا مجلـه حـوزه جایـگاه و عمل کـرد دفتـر تبلیغـات را در حـوزه کاری خـود توضیح 
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   حـوزه: در چهلمیـن سـال تأسـیس دفتـر 

تبلیغـات، عملکـرد ایـن نهـاد انقالبـی را در 

حـوزه نیروسـازی و جریان سـازی تبلیغ چگونه 

ارزیابـی می کنیـد؟ 

روسـتاآزاد: دفتـر به عنـوان یکـی از ثمـرات 
انقـالب اسـالمی در حوزه هـای متعـدد مربـوط 

بـه حـوزه تبلیـغ دسـت آوردهای بسـیار قابـل 

توجهـی داشـته اسـت. بـرای مثـال تشـکیل 

پرونـده تبلیغـی، آزمـون تبلیغـی گرفتن و ارائه 

توانمندی هـای بـه بیش از چهـل هزار نفر مبلغ 

کـه دسـت آورد بسـیار بزرگـی اسـت. اآلن تقریبًا 

می شـود ادعـا کـرد کـه اگـر نگوییـم صددرصـد 

قطعـًا بـاالی هشـتاد نـود درصـد افـرادی کـه 

در مناصـب تبلیغـی در کشـور فعـال هسـتند 

مثـل ائمـه محتـرم جمعـه، مثـل کسـانی کـه 

به عنـوان نماینـدگان ولـی فقیـه در مناصـب 

مختلـف مشـغول فعالیـت هسـتند و افـرادی 

در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  نهادهـای  در  کـه 

دانشـگاه ها حضـور دارنـد، یـا دوره ای را مبلـغ 

دفتـر بوده انـد و از سـوی دفتـر اعـزام شـده اند 

یـا آن کـه در دوره هـای دفتـر آمـوزش دیده انـد 

و باالخـره ارتباطاتـی بـا فضـای تبلیغـی دفتـر 

داشـته اند. لـذا در خصـوص بحـث نیروسـازی 

و جریان سـازی تبلیغـی و احیانـًا جریان سـازی 

تبلیغـی، نسـبتًا توفیقات بسـیار قابـل توجهی 

دسـت یافته ایـم.

موضـوع آموزش هـای تبلیغـی در سـالیان 

نخسـتین تأسیس دفتر بسـیار قابل توجه بوده 

اسـت؛ تأسـیس مرکـزی به عنوان مرکـز تربیت 

مربـی کـودک و نوجـوان کـه هنـوز هـم ادامـه 

دارد و تقریبـًا می شـود ادعـا کـرد تمامی طالبی 

کـه در حـوزه کـودک و نوجوان فعال هسـتند به 

نوعـی فارغ التحصیـل یـا مرتبـط بـا ایـن مرکـز 

بوده انـد. هم چنیـن آموزش هایـی مثـل بحـث 

توان منـدی، ارائـه منبر، سـخنرانی، مهارت های 

سـخنرانی از قدیم االیـام در دفتـر بـوده اسـت و 

اآلن هـم ادامـه دارد. لـذا وقتی با یک نگاه کالن 

بـه گذشـته دفتـر و حـال دفتـر نـگاه می کنیـم 

می بینیـم هـم در حـوزه سـاماندهی مبلغـان 

مثـل تشـکیل پرونـده و اسـتعالمات الزم و 

آزمون هـای الزم بـرای تشـکیل پرونـده و هم در 

خصـوص آموزش هـای مـورد نیاز عرصـه تبلیغ 

موفقیت هـای بسـیار خوبـی بـه دسـت آمـده 

اسـت. البتـه این کـه آیـا همـه طـالب موجـود 

تحـت پوشـش قـرار گرفته اند طبیعی اسـت که 

نـه. علتـش هـم ایـن اسـت کـه در واقـع مراکز 

دیگـری هـم متولـی هسـتند یا اساسـًا خیلی از 

طـالب حـوزه تبلیـغ را بـرای خودشـان انتخاب 

نمی کننـد. یـا بسـیاری از طالب در اسـتان ها و 

شهرسـتان هایی شـروع بـه تحصیـل می کنند و 

در همان جـا هـم تحصیل شـان تمـام می شـود 

و وارد حـوزه تبلیـغ می شـوند کـه دفتر در آن جا 

اساسًا نه دفتر و نه شعبه ای و نه ارتباطی دارد. 

طبیعـی اسـت کـه در سـال های اخیـر بـا توجه 

بـه گسـترش حوزه هـای اسـتانی و شهرسـتانی 

تعـداد طالبـی کـه اخیـرًا وارد عرصـه تبلیـغ 

شـده اند تقریبـًا هیچ گونـه ارتباطـی بـا دفتـر 

تبلیغـات نداشـته اند.

  حـوزه: دفتـر تبلیغـات اسـالمی ابتـدا در 
راسـتای تبلیـغ سـنتی و منبـر و مسـجد و ... 
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تأسـیس شـد امـا بعـد در حوزه هـای جدیـد ف

تبلیغـی نیـز گام گـذارد. چـه انگیزه هایـی برای 

ورود بـه ایـن عرصه هـا وجـود داشـته اسـت؟

روسـتاآزاد: دفتـر در واقـع بـر اسـاس یـک 
نیازهایی تأسـیس شـده بود و نیاز اولیه ای که 

آن زمـان حضـرت امـام دفتـر را تأسـیس کـرده 

بودنـد مسـئله تبلیـغ و توانمندسـازی طـالب 

بـود. رفته رفتـه نیازهـای جدیـدی کـه در حـوزه 

پدیـد آمـد مثـل حـوزه نویسـندگی و تأسـیس 

مجلـه و حـوزه کـودک و نوجـوان مثـل نیـاز بـه 

انجـام پژوهش هـای مـورد نیـاز در عرصـه علوم 

انسـانی و اسـالمی و ماننـد تربیـت تخصصـی 

طـالب در حوزه هـای مختلف نیازهای نوپدیدی 

بـود کـه در واقـع به سـمت حوزه 

آمـد و بـه نوعـی از نـگاه حضرت 

امـام و مقـام معظـم رهبـری 

یکـی از مسـئولیت های دفتـر یا 

یکـی از مراکـزی کـه می بایسـت 

بـه ایـن نیازهـا پاسـخ مـی داد 

دفتـر تبلیغـات بـود. در این کـه 

دفتـر تبلیغـات در گذشـته برای 

تبلیغ تأسـیس شـد اما در ادامه 

مجموعه هـای مختلفـی به دفتر 

اضافـه شـدند این یـک واقعیتی 

اسـت و طبیعی اسـت که وقتی 

مختلـف  مجموعه هـای  کـه 

اضافـه می شـوند سـهم تبلیـغ 

چهـره بـه چهـره قـدری کاهـش پیـدا می کنـد 

و ایـن طبیعـی اسـت امـا این کـه ایـن اضافـه 

شـدن ها خـارج از مسـئولیت و مأموریـت دفتر 

بـوده اسـت، این طـور نیسـت. علتـش هـم این 

اسـت کـه در واقـع دفتر تابـع نیازهای موجود و 

مطالباتـی بـوده که امام یـا مقام معظم رهبری 

یـا دولـت و مجلـس یا سـایر نهادها داشـته اند، 

تابـع ایـن نـوع مطالبـات بـوده و بخش هایـی 

کـه اضافـه شـده بـر اسـاس چنین نیـازی بوده 

اسـت. بـه عنـوان مثـال بخـش قابـل توجهی از 

بودجـه دفتـر تبلیغـات صـرف پاسـخ گویی بـه 

مسـائل دینـی می شـود. خـوب شـاید بـه نـگاه 

اولیه پاسـخ به سـؤال ها از طریق تلفن و سـایت 

و پیامـک، تبلیـغ سـنتی محسـوب نشـود امـا 

یکی از نیازهای امروز جامعه اسـت. و در واقع 

شـورای عالـی انقـالب فرهنگی بـا تصویب یک 

مـاده قانونی بـه دفتر این امکان 

و اختیار را داده که چنین مرکزی 

را تأسیس کند ولی به نگاه فعلی 

و نیازمحـور کـه نـگاه می کنیـم 

می بینیـم بسـیار ضروری اسـت 

وجـود چنیـن مرکـزی کـه بـه 

نظرم روزی ده دوازده هزار سؤال 

دارد پاسـخ می دهـد.  را  مـردم 

یـا بـه فـرض مجـالت کـودک و 

نوجـوان شـاید در وهلـه اول و 

وادی نظـر کار تبلیغی محسـوب 

نشـود امـا باالخـره یـک نیـازی 

اسـت و در هیـچ جـای دیگـری 

در حـوزه هـم متولـی و متکفـل 

ایـن بحـث نیسـت و موضوعاتـی از ایـن دسـت 

کـه بـه دفتـر اضافه شـده بر اسـاس مطالبات و 

نیازهـای موجـود بـوده اسـت. ایـن مطلـب کـه 

افرادی که در نهادهای نمایندگی 
ولــی فقیــه در دانشــگاه ها حضــور 
دارنــد، یــا دوره ای را مبلــغ دفتــر 
اعــزام  از ســوی دفتــر  بوده انــد و 
شــده اند یــا آن کــه در دوره هــای 
ــره  ــد و باالخ ــوزش دیده ان ــر آم دفت
ارتباطاتــی بــا فضــای تبلیغــی دفتــر 
خصــوص  در  لــذا  داشــته اند. 
بحــث نیروســازی و جریان ســازی 
جریان ســازی   

ً
احیانــا و  تبلیغــی 

 توفیقــات بســیار 
ً
تبلیغــی، نســبتا

قابــل توجهــی دســت یافته ایــم.
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دفتـر در ابتـدای بـرای یـک موضوعی تأسـیس 

شـده اسـت و بعدًا شـاید مثاًل از آن مسیر خارج 

شـده اسـت و بخشـی از بدنه دفتر در آن مسـیر 

نیسـت شـاید بتـوان ایـن جـواب را بـه آن داد 

کـه شـما نـگاه کنید بـه ترکیب اعضـای هیئت 

امنـای دفتـر. عمده اعضای هیئـت امنای دفتر 

چهره هـای غیرتبلیغی هسـتند. بیشـتر اعضای 

هیئـت امنـای دفتر، اعضای فعال در حوزه های 

دانشـگاهی و علـوم انسـانی و ایـن حوزه هـا 

هسـتند. خـود ایـن مطلـب دال بـر ایـن اسـت 

کـه مطالبـه و توقـع رهبـری از دفتـر فقط تبلیغ 

سـنتی نیسـت. امـروزه در عرصه هـای دیگـری 

هم هسـت. عالوه بر این که ایشـان در جلسـات 

مختلـف بـه صـورت حضوری با مسـئوالن دفتر 

بـا خود ریاسـت محتـرم دفتر بر این نکته تأکید 

دارنـد کـه غیـر از موضـوع تبلیـغ ورود دفتـر در 

عرصه های جدید مورد نیاز اسـت و مورد تأیید، 

عـالوه بـر آن، انتخـاب و چینـش هیئـت امنای 

دفتـر هـم دال بـر ایـن مسـئله اسـت کـه تنهـا 

مأموریت دفتر تبلیغات، تبلیغ سـنتی نیسـت. 

مخصوصـًا این کـه بارهـا ایشـان فرموده انـد در 

حـوزه تبلیـغ مجازی، گسـترش تبلیـغ مجازی، 

تبلیـغ نویـن و حتـی در جلسـه اخیـری کـه 

خدمتشـان بودیـم مسـئله جریان سـازی تبلیغ 

را در فضـای مجـازی، مسـئله جریان سـازی 

در فضـای مجـازی، هیچ کـدام تبلیـغ سـنتی 

نیسـتند و هرکـدام الزامـات و اقتضائات خاص 

خودشـان را دارنـد. ایـن مطالبـه بسـیار جـدی 

رهبـر معظـم انقالب اسـت.

  حـوزه: آیـا تجربـه دفتـر تبلیغـات در چهل 
سـال اعـزام مبلـغ بـه دولتـی شـدن تبلیـغ یـا 

حکومتـی شـدن آن از منظـر مالـی نینجامیـده 

اسـت؟ به نظر شـما این مسـئله چه آسـیب ها 

یـا امتیازاتی داشـته اسـت؟

در  تبلیغــات  دفتــر  این کــه  در 
تأســیس  تبلیــغ  بــرای  گذشــته 
شــد امــا در ادامــه مجموعه هــای 
ــر اضافــه شــدند  ــه دفت مختلفــی ب
ایــن یــک واقعیتــی اســت و طبیعــی 
اســت کــه وقتی کــه مجموعه های 
می شــوند  اضافــه  مختلــف 
چهــره  بــه  چهــره  تبلیــغ  ســهم 
و  می کنــد  پیــدا  کاهــش  قــدری 
این کــه  امــا  اســت  طبیعــی  ایــن 
از  خــارج  شــدن ها  اضافــه  ایــن 
مســئولیت و مأموریــت دفتــر بــوده 

نیســت.  این طــور  اســت، 

لــذا ایــن تعبیــر کــه بگوییــم تبلیــغ 
تعبیــر  اســت،  شــده  دولتــی 
چنــدان دقیقــی نیســت. همیــن 
اآلن هــم ســهم مــردم در تأمیــن 
مبلغــان  از  حمایــت  و  مبلغــان 
تبلیغــی  دســتگاه های  از  بیــش 
کمیــت  حا این کــه  امــا  اســت. 
ایــن  از  اســت  موظــف  و  مکلــف 
جریــان دینــی و جریــان تبلیغــی و 
جریــان خدمــت تبلیغــی بــه مــردم 
وظایــف  از   

ً
قطعــا کنــد  حمایــت 

اســت. حکومــت  و  کمیــت  حا
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مبلغان ف از  بسیاری  اآلن  همین  روستاآزاد: 

خارج از سیستم دفتر یا سازمان تبلیغات اعزام 

انجام  را  تبلیغی خود  و مسئولیت  می شوند 

می دهند و برمی گردند. یا بسیاری از افراد در 

روستاهای مختلف یا شهرها هستند که توسط 

مردم تأمین مالی می شوند. این ها هیچ ارتباط 

سازمانی با دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات 

و دیگر نهادهای متولی ندارد. همان هایی هم 

که از طریق دستگاه هایی مثل دفتر تبلیغات 

مردمی  حمایت  هم  می شوند  اعزام  اسالمی 

بیش از حمایت دستگاه هاست. لذا این تعبیر 

تعبیر  است،  شده  دولتی  تبلیغ  بگوییم  که 

چندان دقیقی نیست. همین اآلن هم سهم 

مردم در تأمین مبلغان و حمایت از مبلغان 

بیش از دستگاه های تبلیغی است. اما این که 

حاکمیت مکلف و موظف است از این جریان 

دینی و جریان تبلیغی و جریان خدمت تبلیغی 

به مردم حمایت کند قطعًا از وظایف حاکمیت 

و حکومت است. باالخره در کنار تأمین نیازهای 

معیشتی، نیازهای اجتماعی، اقتصادی، تأمین 

نیازهای تبلیغی و دینی مردم سراسر کشور به 

عهده حکومت و حاکمیت است. با توجه به 

افزایش تعداد اعزامی ها در سال های اخیر از 

سوی دفتر تبلیغات و همین طور دستگاه های 

از  دیگر، مبلغ پرداختی، مبلغ حمایتی دفتر 

طالب در حد هدیه تبلیغی و احیانًا کمی بیش 

برای  برگشت است خصوصًا  و  رفت  کرایه  از 

مناطق برخوردار. و بخش قابل توجهی از بودجه 

در اختیار ما، در اختیار مناطق دوردست و کمتر 

برخوردار قرار می گیرد، چه برای طالبی که از قم 

اعزام می شوند و چه طالبی که به عنوان استاد 

و روحانی مستقر و روحانی فعال در مناطق 

دوردست و مرزی مشغول به خدمت هستند. 

استان هایی  در  ما  بودجه های  بعضی  یعنی 

هزینه می شود که اساسًا ما در آن جا شعبه و 

دفتری نداریم اما به خاطر وظایف محوله نسبت 

به فعالیت دفتر در مناطق مرزی و دوردست 

برنامه هایی  و  فعالیت ها  نوع  یک  محروم  و 

تعریف شده است که در آن جا انجام می شود. 

لذا بخش قابل توجهی از تأمین مالی مبلغان 

دینی توسط خود مردم تأمین می شود و بخشی 

حاکمیت  وظیفه  که  دستگاه هاست  توسط 

است که اتفاق بیفتد به عنوان ضمانت اجرای 

موضوع سامان دهی تبلیغ، آموزش های تبلیغ 

و مسئله نظارت بر امر تبلیغ که الزمه ورود و 

حضور دستگاه های حاکمیتی در عرصه تبلیغ 

است.

آمـاری کـه مـا می گیریـم و در سیسـتم مـا 

ثبـت شـده، نشـان می دهـد حمایـت مـردم در 

مناسـبت های تبلیغـی از مبلغـان تقریبـًا بیش 

از مبلـغ پرداختـی ماسـت. به صـورت میانگین 

کـه بـه سراسـر کشـور نـگاه می کنیم بر اسـاس 

اطالعاتی که در سـامانه درج می شـود، حمایت 

مردم بیشـتر اسـت.

  حـوزه:  چنـدی اسـت برخـی مجموعه های 
جدیـد در زمینـه اعـزام سـخنران مذهبـی بـه 

دانشـگاه ها و مراکـز مختلـف ورود کرده انـد. 

آیـا ورود ایـن مجموعه هـا اقدامـات مـوازی به 

شـمار نمی آیـد؟

روسـتاآزاد: سـازمان تبلیغات اسالمی متولی 
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اصلی اعزام مبلغ به سراسـر کشـور اسـت. طبق 

روال فعلـی بـا اعـالم نیـاز از سـازمان تبلیغـات 

سراسـر کشـور، از دفتـر درخواسـت می شـود و 

دفتـر هـم بـه فراخـور نیـاز اعالمـی بـه سراسـر 

کشـور تـدارک می بیند. بااین حـال، امکان دارد 

جمعـی از حوزویـان یـا غیرحوزویـان معتقـد 

باشـند بایـد در حـوزه تبلیـغ آتـش بـه اختیـار 

عمـل کـرد و بخواهنـد ایـن بحـث را پی گیـری 

کننـد، اصـل این کـه مجموعه هایـی خودجوش 

بخواهنـد در عرصه هـای فرهنگـی حضـور پیـدا 

کننـد، امـر پسـندیده ای اسـت و این کـه آقـا 

فرمودنـد آتـش بـه اختیـار عمـل کننـد عمدتـًا 

هـم مدنظرشـان در موضوعـات فرهنگـی بـود. 

نیروهایـی بـر اسـاس دغدغـه دینـی خودشـان 

حضـور پیدا می کننـد. این نیروها قیدوبندهای 

و  شـبه دولتی  دسـتگاه های  در  موجـود 

دسـتگاه های سـاختارمند را ندارنـد و به راحتـی 

امتیازاتـی  ایـن  کننـد،  فعالیـت  می تواننـد 

اسـت کـه این گونـه فعالیت هـا 

دارنـد و موفـق هـم هسـتند امـا 

باالخـره نظـارت بـر ایـن امـور، 

نظارت بر مسـئله اعزام، داشـتن 

حـوزه،  در  تحصیلـی  پرونـده 

اولیـه  توانمندی هـای  داشـتن 

بـرای حضـور تبلیغـی، این هـا 

موضوعاتی است که علی القاعده 

مثـل  مجموعه هایـی  در  بایـد 

سـازمان  و  تبلیغـات  دفتـر 

تبلیغـات شـکل بگیـرد. ای بسـا 

در کنـار مزایایـی کـه این گونـه 

فعالیت هـا دارنـد، بعضـی از ایـن اسـتانداردها 

مغفـول واقـع می شـود و دقـت نمی شـود و 

طبیعـی اسـت کـه آسـیب هایی را هـم در پـی 

داشـته باشـد. امـا اصـل این کـه مجموعه هـای 

متعـددی بـر اسـاس احسـاس نیازشـان و بـر 

انگیزه هـای  و  انقالبـی  انگیزه هـای  اسـاس 

دینـی دسـت بـه فعالیت هـای نـو بزننـد، امری 

پسـندیده اسـت و دفتـر هـم متولـی بخشـی از 

امـور تبلیغـی کشـور اسـت. دفتـر متولـی همه 

امور تبلیغی کشـور نیسـت. همه مسئولیت امر 

تبلیـغ بـه عهـده دفتر تبلیغات و حتی سـازمان 

تبلیغـات و حتـی حـوزه نیسـت. دسـتگاه های 

متعـدد رسـمی مثـل معاونـت تبلیـغ حـوزه، 

سـازمان تبلیغـات، حتـی حضـور نهـادی مثـل 

حج و زیارت در امر تبلیغ، نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در دانشـگاه ها، انجمن اسـالمی 

دانشـجویان و دسـتگاه های متعدد رسمی دیگر 

هرکـدام بخشـی از امـر تبلیـغ را بر عهـده دارند. 

نمایندگـی  حوزه هـای  حضـور 

ولـی فقیـه در سـپاه و نیروهـای 

این هـا  انتظامـی،  و  نظامـی 

پی گیـری  کارشـان  از  بخشـی 

مسـئله تبلیغـات دینـی اسـت. 

بنابرایـن، دفتـر تبلیغـات صرفـًا 

مسـئولیت کل تبلیغـات دینـی 

در کشـور را برعهـده نـدارد.

  حوزه:  آمار و اطالعات در 
تبلیغ  وضعیت  اخیر  سال های 

سنتی را چگونه نشان می دهد؟

روسـتاآزاد: شـاید باتوجـه بـه 

بایـــد در حـــوزه تبلیـــغ آتـــش بـــه 
بخواهنـــد  و  کـــرد  عمـــل  اختیـــار 
کننـــد،  پی گیـــری  را  بحـــث  ایـــن 
مجموعه هایـــی  این کـــه  اصـــل 
در  بخواهنـــد  خودجـــوش 
حضـــور  فرهنگـــی  عرصه هـــای 
پســـندیده ای  امـــر  کننـــد،  پیـــدا 
فرمودنـــد  آقـــا  این کـــه  و  اســـت 
کننـــد  عمـــل  اختیـــار  بـــه  آتـــش 
در  مدنظرشـــان  هـــم   

ً
عمدتـــا

بـــود. فرهنگـــی  موضوعـــات 
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کـم شـدن جمعیـت بعـد از انقـالب می تـوان ف

گفـت حضـور مـردم در مراسـم های مذهبـی بـا 

حضـور روحانیـان کمتـر شـده اما ایـن موضوع 

نیـاز بـه تحلیـل دارد. یکـی این کـه عرصه هـای 

جدیـدی بـرای تبلیغ و ارتباط گیری با روحانیت 

بـه وجـود آمـده اسـت، مثـل حضـور گسـترده 

منبری هـای معروف کشـوری در صداوسـیما و 

نیـز برگـزاری مجالس بسـیار بزرگ در شـهرهای 

مختلـف بـا حضـور سـخنرانان نامـدار کـه قبـل 

از انقـالب بسـیار محـدود بـوده و اآلن بسـیار 

گسـترده شـده است. هم چنین مجامع مختلف 

در دانشـگاه ها و حسـینیه ها و جاهای مختلف 

برگـزار می شـود کـه دیگـر نیاز بـه تجمعات خرد 

را برطـرف کـرده اسـت. بـه لحـاظ تغییـر فضـا و 

ایجـاد فضاهـای جدید و نیازهای جدید طبیعی 

اسـت کـه محتواهـای جدیـد مـورد نیـاز مـردم 

اسـت. خیلـی وقت هـا ایـن محتواهـا از سـوی 

سـخنرانان تأمین نمی شـود. طبیعی اسـت که 

اسـتقبال کم باشـد و طبیعی اسـت وقتی مبلغ 

موفق در ارائه محتواهای جدید است که بتواند 

جلـب مخاطب بیشـتری داشـته 

باشـد. این کـه بـه صـورت کلـی 

بگوییم روحانیان مخاطبانشـان 

را از دسـت داده انـد، بـه عنـوان 

یـک قضیه کلـی قطعًا مخدوش 

اسـت. دلیلش هم این اسـت که 

در جاهـای متعـددی می بینیـم 

اساسـًا  کـه  نقطـه ای  در  کـه 

اجتمـاع  و  مسـجد  درگذشـته 

دینـی نبـوده اسـت اآلن مـردم 

دور یـک روحانـی جمع شـده اند، علی رغم همه 

فشـارهای دشـمن و علی رغـم همـه تبلیغـات 

سـوء و تبلیغـات منسـجمی کـه در فضـای 

مجـازی علیـه روحانیـت و علیـه مجامـع دیـن 

اسـت. اما این که بسـیاری از مسـاجد و مجامع 

دینـی مـا نتوانسـته اند بـا نیازهـای جدیـد خود 

را گـره بزننـد و نتوانسـته اند در تأمیـن نیازهای 

جدید توفیقی داشـته باشـند این قطعًا مسـئله 

درسـتی اسـت ولـی در مقابـل، در جاهایـی کـه 

توانسـته اند ایـن کار را انجـام دهنـد، توجـه 

جمعیـت زیـادی را بـه خـود جلـب کرده انـد و 

اثرگـذاری خوبـی دارنـد و نتایجـش را هم داریم 

می بینیـم. گرایـش مـردم بـه شـب های قـدر، 

گرایـش مـردم بـه اعیـاد و وفیـات در گذشـته 

اساسـًا نبود.

موضوعاتـی مثـل اعتکاف و مسـائلی از این 

دسـت کـه عمدتـًا مسـئولیت و مدیریتـش بـا 

روحانیـت اسـت نشـان دهنـده تـداوم توجـه 

مردم به این دسـت مراسم هاسـت که با حضور 

و مدیریـت روحانیـان و مبلغان برگزار می شـود. 

در سـال هایی بیـش از هفت صد 

هشـت صد هـزار نفـر معتکـف 

داشـته ایم. همیـن دیدار اخیری 

که حوزویان خدمت مقام معظم 

رهبـری بودیـم ایشـان شـواهد 

متعـددی را از ارتباط وثیق مردم 

می کردنـد.  ذکـر  روحانیـت  و 

یکـی از آن شواهدشـان حضـور 

گسـترده مـردم پـای منابـر مؤثر 

است. ایشـان فرمودند درگذشته 

 درگذشــته 
ً
در نقطــه ای کــه اساســا

مســجد و اجتمــاع دینــی نبــوده 
اســت اآلن مردم دور یک روحانی 
جمــع شــده اند، علی رغــم همــه 
علی رغــم  و  دشــمن  فشــارهای 
همــه تبلیغــات ســوء و تبلیغــات 
منســجمی کــه در فضــای مجــازی 
علیــه روحانیــت و علیــه مجامــع 

دیــن اســت.
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نبـود،  ایـن مجالـس  مثـل 

حتـی یک دهـم این هـا هـم 

نبـود و می فرمودنـد کـه مـن 

هـم خـودم منبـر می رفتـم و 

هـم مجالـس منبری هـا را 

رصـد می کـردم. نـه تنها نبود 

نظیـر اینهـا حتـی یک دهـم 

این هـا هم نبـود و باز به این 

موضـوع تأکیـد می کردند که 

در زمانـی کـه معروفی بزرگی 

عالمـی مثـل شـیخ فضل اهلل 

نـوری بـه شـهادت رسـید کسـی اعتـراض علنی 

نکـرد. گوشـه کناری شـاید یکـی اعتراضی کرده 

باشـد اما بدون سـروصدا بوده اسـت، ولی اآلن 

یـک طلبـه گمنامـی در همـدان بـه شـهادت 

رسـید و مردم این طور پرشـور شـرکت کردند که 

اگـر ایـن تشـییع در تهـران و اصفهـان و تبریـز 

هـم بـود، همیـن اتفـاق می افتـاد. منتهـا ایـن 

نکتـه را بایـد حتمـًا دقـت کنیـم و آن مسـئله 

تبلیغـات بسـیار سـنگینی اسـت کـه بـه ویـژه 

در سـال های اخیـر اسـتفاده از فضـای مجـازی 

علیـه روحانیـت و مجامع روحانیت اسـت. من 

گاهـی خـودم تلقـی ام ایـن اسـت کـه علی رغم 

همـه ایـن فشـارها، همیـن ارتبـاط فعلی مردم 

بـا روحانیـت چیـزی شـبیه معجزه اسـت.

  حوزه:  با توجه به گسترش فضای مجازی 
دفتـر تبلیغـات در ایـن عرصـه چـه اقداماتـی 

داشـته است؟

روسـتاآزاد: باألخـره در این کـه فضای مجازی 
اآلن بخشـی از زندگی مردم شـده و روحانیت و 

تبلیـغ نمی تواند فارغ از این 

فضا باشـد، شکی نیست. اما 

این کـه آیـا فضـای مجـازی 

می توانـد جای تبلیغ سـنتی 

را بگیـرد، ابـدًا چنیـن اتفاقی 

نخواهـد افتـاد امـا می تواند 

مکمـل آن باشـد و بتوانـد در 

کنـار آن اثـر بگـذارد. باالخره 

نفـس حضـور تبلیغـی یـک 

دانش آموختـه حـوزه، حضور 

اجتماعـی در کنـار مردم یک 

امـر هـم الزم و هـم مطلوب اسـت و هم وظیفه 

حـوزه اسـت کـه ایـن اتفاق رقـم بخـورد و هرگز 

نبایـد کم رنـگ شـود و بایـد حتمًا پررنگ شـود. 

اتفاقـی کـه گاهـی رقـم می خـورد در شـهرهای 

بـزرگ و بعضـی طـالب غیرمعمم در میان مردم 

می رونـد یـا یک جـا معمـم هسـتند و یک جـا 

غیرمعمم، اساسًا پدیده نامطلوبی است و پدیده 

خوبـی نیسـت و خـود همیـن اتفاقـات موجب 

حـذف روحانیـت از جامعه می شـود. در جاهای 

متعـددی مـن دیـده ام کـه مـردم می گوینـد ما 

دوسـت داریـم روحانیـت با لبـاس روحانیت در 

بین شـان باشـند و در پـارک و خیابـان ببیننـد. 

لـذا نفـس حضـور فیزیکی روحانیـت در همین 

لبـاس در بیـن مردم و متدینان و گره گشـایی از 

کار آن هـا و کمـک بـه آن ها شـبیه همین قصه 

حضور روحانیت در سـیل اخیر، مطلوب اسـت. 

الزم اسـت.

دربـاره اسـتفاده از فضـای مجـازی بایـد بـه 

فکر شبکه سـازی نیز باشـیم. چطور اآلن جریان 

فضــای  این کــه  در  باألخــره 
زندگــی  از  بخشــی  اآلن  مجــازی 
ــغ  ــت و تبلی ــده و روحانی ــردم ش م
فضــا  ایــن  از  غ  فــار نمی توانــد 
باشــد، شــکی نیســت. امــا این کــه 
می توانــد  مجــازی  فضــای  آیــا 
بگیــرد،  را  ســنتی  تبلیــغ  جــای 
 چنیــن اتفاقــی نخواهــد افتــاد 

ً
ابــدا

امــا می توانــد مکمــل آن باشــد و 
بگــذارد.  اثــر  کنــار آن  بتوانــد در 
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معانـد انقـالب، جریـان ضـد اسـالم بـه محـض ف

تولیـد یـک کلیـپ ولـو دروغ و پـر از تزویـر 

بـه صـورت گسـترده و جهانـی و سـریع اقـدام 

بـه پخـش آن و تحلیـل دربـاره آن می کننـد، 

مـا اآلن چنیـن توانـی را نداریـم و در واقـع 

شبکه سـازی در حـوزه مجـازی نداشـته ایم. اگر 

شبکه سـازی اتفـاق افتـاده ما می توانیم دسـت 

بـه جریان سـازی بزنیـم و شـبیه همیـن سـیل 

اخیـر در همیـن شـبکه محـدودی کـه داریـم، 

شـبکه سـپاه و بسـیج و طـالب و اسـتفاده از 

ظرفیـت ارزشـمند صداوسـیما و رسـانه ملـی، 

جریان سـازی بسـیار بزرگـی رقم خواهـد خورد.

از ایـن رو، اداره کل تبلیـغ نویـن در دفتـر 

تبلیغـات هـم در حـوزه شناسـایی نیروهـا و 

هـم در تشـکیل پرونـده و تشـکیل گروه هـای 

تبلیغـی در فضـای مجـازی و ارائه آموزش های 

الزم هـم در حـوزه سـواد مجـازی و هـم در حوزه 

تجهیـز طـالب در تبلیـغ در فضـای مجـازی، 

آموزش هـای مختلفـی بـرای حضـور مبلغان در 

فضـای مجـازی داشـته اسـت.


