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حضرت آیت ا...رئیسی
تولیت آستان قدس رضوی: 

امروز شاهد هجمه فرهنگی دشمنان در مغرب 
زمین به سوی جوانان و نخبگان جامعه هستیم 
و راهکار برون رفت از همه این تهدیدات و مصون 

سازی جامعه از هجمه ها، کرامت است.
بهترین زمان برای حرکت به سوی مصون سازی 
جامعه از هجمه فرهنگی دش��من، دهه کرامت 
است که در این زمان حرم حضرت رضا )ع( محور 
همه تغیی��رات و فعالیتها قرار می گیرد و ترویج 

فرهنگ رضوی در کشور اتفاق می افتد.

 حضرت آیت ا...سعیدی
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س(: 
بدون ش��ک برگزاری جش��نواره امام رضا)ع( تاثیر 
فراوان��ی در فضاس��ازی معنوی در س��طح جامعه 
بخصوص در جذب و همراهی گروه های مختلف به 
معارف اهل بیت)ع( دارد. به دلیل سازگاری معارف 
اهل بیت)ع( با فطرت انس��ان، اگر جش��نواره ها به 
شیوه ای صحیح و جذاب این معارف را عرضه کنند 
طرفداران بسیاری در س��طح جهان می یابند. امید 
است با تجربه ای که اندوخته شده هر سال در شکل 
و محتوای بهتری این خدمت عظیم علمی و فرهنگی 
به بازار فرهنگ جهان عرضه ش��ود و بی گمان مورد 
عنایت اهل بیت)ع( به ویژه حضرت رضا)ع( به ویژه 
ام��ام عصر)عج( قرار می گیری��د و روح مطهر امام و 
شهدا به ویژه شهیدان مدافع حرم و نیز رهبر معظم 

انقالب از شما خرسند خواهند بود.

 حضرت آیت ا...دستغیب
ن مق�دس احم�دی و  تولی�ت آس�تا

محمدی)علیهم السالم(:
 فعالیت ش��ورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه 
کرامت کش��ور اقدام شایس��ته اس��ت و در این 
ش��ورا چهره هایی حضور دارند که هم از علم و 
آگاهی و هم اخالص و م��ودت ویژه به خاندان 

رسالت )علیهم السالم( برخوردار هستند.
 در ط��ول ای��ام ده��ه کرامت م��ا ب��ا الگوهای 
شایسته ای که در اوج و قله کرامت انسانی قرار 
دارند مواجه هستیم که باید از آنها در راه رسیدن 

به کرامت انسانی بهره ببریم.
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همزمان با شب میالد حضرت ثامن الحجج)ع( چهاردهمین جشنواره بین 
المللی امام رضا)ع( در آیینی باشکوه با سخنرانی علی جنتی وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی در مشهد پایان یافت.
همزمان با ش��ب میالد شمس الش��موس حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
آیین اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( با حضور 
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی و طی مراسمی باشکوه در مشهد 

الرضا)ع( پایان پذیرفت.
اختتامیه این جش��نواره با حضور تعدادی از مقامات کش��وری و لش��کری، 
قائم مقام تولیت آس��تان قدس رضوی، اس��تاندار خراسان رضوی، چند تن 
از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی، برگزیدگان جش��نواره، مسئوالن 
استانی، فرهیختگان حوزه و دانشگاه، دست اندرکاران برنامه های جشنواره 
در داخل و خارج از کشور، هنرمندان سرشناس کشور، میهمانان بین المللی، 
خادمان نمونه فرهنگ رضوی داخل و خارج از کشور، تعدادی از استانداران 
استان های کش��ور، اهالی فرهنگ، رسانه و اصحاب اندیشه و اقشار مختلف 

مردم برگزار شد.
چهاردهمین جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( امام رضا)ع( بالفاصله بعد 
از اختتامیه جشنواره سیزدهم آغاز ش��د.فراخوان این جشنواره همزمان با 
سالروز میالد باسعادت امام موس��ی کاظم در سراسر ایران و خارج از کشور 
منتشر شد و»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« سرلوحه برنامه های جشنواره 

امام رضا)ع( بود.

به گفته دبیر جش��نواره بین المللی امام رض��ا)ع( 38درصد برنامه های این 
جشنواره نسبت به سال گذشته و در راستای رشد و ارتقاء برنامه ها  به تغییر 

انجامیدند.سطح برخی از برنامه ها از ملی به بین المللی ارتقا یافت.
  اولین جلد از دانش��نامه امام رضا)ع( با همکاری جامعه المصطفی العالمیه 

در این دوره از جشنواره رونمایی شد.
نگارش مجموعه 8 جلدی س��بک زندگی رضوی که به س��فارش بنیاد بین 
المللی امام رضا)ع( وتوس��ط کارشناسان درش��هر مقدس قم آغاز شده بود 
به پایان رس��ید و این مجموعه در مراس��می در نمایش��گاه کتاب تهران در 

اردیبهشت ماه95 رونمایی شد.
هم چنین خبرگزاری فرهنگ رضوی که به عنوان آخرین خبرگزاری از وزارت 

ارشاد مجوز گرفته بود همزمان با میالد امام رضا)ع( کار خود را   آغاز کرد.
در بخش بین الملل جش��نواره امام رضا)ع( نیز دومین دوره مجمع خادمان 
فرهن��گ رضوی با حضور میهمانان و خادمان��ی از آفریقا و اروپا و آمریکا در 

مشهد تشکیل شد.
نمایش��گاه کاروان آفتاب ک��ه در بردارنده فعالیت های اس��تان ها در قالب 
جش��نواره بین المللی بود در ایام دهه کرامت س��ال جاری توسط اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراس��ان رضوی، در مشهد مقدس برگزار 
و دستاوردهای اس��تان های مختلف در عرصه فرهنگ رضوی برای زائران و 

مجاوران عرضه شد. 
در آیین اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا)ع( که با حضور صدها نفر از 

چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در آیینی باشکوه در 
مشهدالرضا پایان یافت
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عالقمندان به ساحت فرهنگ رضوی برگزار شد، پس از تالوت آیاتی از قرآن 
کریم، صلوات خاصه امام رضا)ع( پخش شد و حاضران در سالن رو به سوی 
بارگاه نورباران رضوی در شب میالد باسعادت شمس الشموس، ارادت خود 
به امام خوبی ها را نشان دادند. در ادامه، به مناسبت میالد باسعادت حضرت 
رضا)ع( یکی از مداحان اهل بیت به مدیحه سرایی پرداخت و جمعیت حاضر 
در سالن رضا رضا گویان شب میالد آن حضرت را جشن گرفتند و اشک شادی 
ریختند. آنگاه گروه سرود به سرپرستی حجت اشرف زاده که هر ساله در این 
مراسم به اجرای برنامه می پردازد  سرود زیبایی را با خوانندگی حجت اشرف 
زاده و امیر حسین مدرس اجرا کردند که مورد توجه حضار قرار گرفت در حین 
اجرای سرود در مانیتورهای سالن عکس ها و تصاویر زیبایی از اختتامیه های 
برنامه های جشنواره چهاردهم در اس��تانها پخش می شد که مورد توجه و 

استقبال حضار به ویژه میهمانان از استان های مختلف قرار گرفت. 

     در آیین اختتامیه جشنواره چهاردهم چه گذشت؟
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مراسم با اشاره به اینکه جاذبه 
این جشنواره به گونه ای است که ارادتمنداِن آن حضرت در هر نقطه از جهان 
برای همسو شدن با جریان دهه کرامت در داخل کشور، بنیان های جشنواره 
را در خارج از کشور تقویت می کنند، گفت: ستاد برگزاری جشنواره فرهنگی 

هنری امام رضا)ع( در قلب های مردم شیفته والیت مستقر شده است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه جش��نواره امام رضا)ع( هر چند با عن��وان اماِم ثامن و 
فرهنگ و معارف رضوی مزین و متبرک است اما در حقیقت جشنواره فرهنگ 
و معارِف چهارده س��تاره س��پهر امامت و والیت و چهارده چشمه معرفت و 
خداجویی اس��ت که ما از زالِل زمزِم آنها سیراب می شویم، گفت: جشنواره 
رضوی رایحه عطرآگین چهارده معصوم را با نام اماِم رضا)ع( در گستره داخلی 
و بین المللی آن می پراکند و عصاره و چکیده معارف و فرهنگ امامت و والیت 
را در دل خود جای داده است. این بزرگترین رویداِد فرهنگی کشور است که 
تأثیر و نفوذ آن در چندین هزار نقطه دور و نزدیک مشهود است. امسال بیش 

از ٢٠٠٠ نقطه در 3١ استان و ٧٧ کشور میزبان این جشنواره اند.
جنتی افزود: وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی به عنوان خادِم اصلی و رکن 
برپایی و برگزاری این جشنواره به خود می بالد که در زمره مروجان فرهنگ 
و مع��ارف اهل بیت)ع( قرار گرفته اس��ت. ای��ن وزارتخانه در کن��ار برپایی 
جشنواره های تخصصی چون جش��نواره بین المللی فیلم، موسیقی و تئاتر 
اهتمام جدی هم به برگزاری جشنواره های آیینی و معنوی چون جشنواره 
فرهنگی هنری ام��ام رضا)ع( دارد و از پش��تیبانی چنین روی��داد بزرگ و 

تأثیر گذاری هرگز دریغ و غفلت نمی کند.
وی آغ��از راه پانزدهمین جش��نواره بی��ن المللی امام رض��ا)ع( را همچون 
رودخروشانی دانس��ت که هر مانعی را از س��ر راه خود برمی دارد چرا که از 
یک س��و هر روز بر دامنه برنامه های مردمی آن افزوده می شود و از دیگر سو 
دستگاه ها و نهادهای دولتی، غیر دولتی و آموزشی با مخاطبانی از کودکان 
و نوجوان��ان گرفته تا بزرگس��االن در تش��کل های مردمی ب��ه این جریان 

می پیوندند.
وی به برگزاری جشنواره های مختلف که گروه های سنی و اجتماعی مختلفی 
را دربرگرفته است، اشاره کرد و گفت:  طراحی و شیوه برگزاری جشنواره های 
متعدد موضوعی به گونه ای اس��ت که کانون های تجمع و تحصیل کودکان، 
نوجوانان، جوانان و دانشجویان را عمیقا تحت تأثیر قرار داده است. هر سال 
بر تعداد دانشگاه هایی که در برگزاری این رویداِد فرهنگی معنوی مشارکت 
دارند افزوده می شود. ورود 35 دانشگاِه دولتی و غیردولتی در برگزاری دوره 
چهاردهم نمونه بارز این مش��ارکت و مایه افتخار و مباهات است. همکاری 
9٢٠ مرکز وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز نمونه ای از 
این مشارکت جدی و مهم است، به ویژه آنکه کودکان و نوجوانان مستعدترین 
عناصر تاثیرپذیر در مسائل فرهنگی هستند و فرهنگ و معارف دینی در آغاز 

زندگی چون نقشی که بر سنگ حک شود ملکه ذهن و زبان آنها می شود.
جنتی خاطرنشان کرد: جشنواره امام رضا)ع( در بستِر پویای خود پشتوانه 
فرهنگ عمومی کشور هم بوده اس��ت. در این دوره و در بخش کتابخوانی با 
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موضوع فرهنگ رضوی در 3١ استان، 3١ ستاد برای ترویج فرهنگ رضوی 
راه اندازی شد و نهضت کتابخوانی در همه استان ها برای همه اقشار و مقاطع 

سنی و تحصیلی به راه افتاد.
وی با اشاره به رشد جهشی تولید شعر و فیلم در چهاردهمین دوره جشنواره 
امام رضا)ع( گفت: در جش��نواره فیلم کوتاه رض��وی بیش از ٦٠٠ فیلم و در 
جشنواره شعر رضوی بیش از ١٠ هزار قطعه شعر به جشنواره رسید.  برخی 
از برنامه های شعرخوانی در شهرستان ها بین 3 تا ٤ هزار نفر مخاطب داشت 
که در نوع خود یکی از شگفتی های جش��نواره به شمار می آمد و اینها فقط 

نمونه هایی از توفیق این رویداد فرهنگی هنری است.

     مجمع جهانی خادمان رضوی برگزار می شود
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی تصریح کرد: جش��نواره امام رضا)ع( اکنون 
محرک برخ��ی از حرکت های خودجوش مردمی در نق��اط مختلف ایران و 
جهان شده است. »جشنواره آه و آهو« در کاشان نمونه ای از این حرکت های 
خودجوش مردمی است که هر سال به تأسی از جشنواره امام رضا)ع( برگزار 

می شود و مخاطبان بسیار دارد.
وی همچنین به بخش بین الملل جش��نواره امام رضا)ع( نیز اشاره ای کرد و 
افزود: بخش بین الملل جشنواره در سال های اخیر توسعه یافته و نهادسازی 
و بومی سازی فعالیت ها در خارج از کشور تا اندازه زیادی تحقق یافته است. 
جامعه المصطف��ی، مجمع جهانی اهل بیت و س��ازمان فرهنگ و ارتباطات 
اس��المی در این زمینه گام های بلندی برداش��ته اند که جا دارد از همه آنان 

تشکر و قدردانی شود.
جنتی ادامه داد: از سال گذش��ته مقدمات برگزاری مجمع جهانی خادمان 
فرهنگ رضوی فراهم شده است. مجمع خادمان فرهنگ رضوی قاره آسیا 
سال گذشته جلس��ات خود را برگزار کرد و امسال مجمع خادمان فرهنگ 

رضوی قاره اروپا و امریکا تش��کیل شد و س��ال ٢٠١٧  همزمان با نامگذاری 
مشهد مقدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم، به خواست خداوند 

مجمع جهانی خادمان رضوی برگزار خواهد شد.

      قائم مقام آس�تان قدس رضوی: فرهنگ رضوی امنیت و اخالق 
را به ارمغان می آورد

در ادامه این مراسم سید مرتضی بختیاری قائم مقام آستان قدس رضوی با 
اش��اره به اینکه فرهنگ رضوی امنیت و اخالق را با خود به ارمغان می آورد، 
تصریح کرد: تمام مس��لمانان دلداده حضرت رضا)ع( هستند و این ظرفیت 

عظیم تمام ناشدنی بر خادمان حضرت تکالیفی را ایجاد می کند.
بختی��اری تاکید کرد: ما در مدیریت تولیت جدید آس��تان قدس رضوی در 
تداوم راه تولیت فقید این آستان مقدس مرحوم آیت اهلل طبسی بر این تصمیم 
اس��تواریم که خادمی حضرت را نه به ٤ میلیون بلکه به ٤٠ میلیون توسعه 
دهیم و از برکت خادمی حضرت رضا)ع( فرهنگ رضوی را گسترش دهیم.

وی خاطرنش��ان کرد: خدمت تنها در حریم آستان قدسی حضرت رضا)ع( 
نیس��ت. خدمت می تواند به نیازمندان و مستمندان در اقصی نقاط کشور و 
بلکه جهان باشد. این ها تنها بخشی از ظرفیت گسترش فرهنگ رضوی است.

قائم مقام آستان قدس رضوی تصریح کرد: این دولت دولتی اسالمی و ارزشی 
است و استانداران تمامی استان های کشور مسئوالن بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع( در استان خود هستند و امید است با کمک نمایندگان مجلس، علما 
و بزرگان دینی در سراسر کشور، بتوانیم با خادمی امام رضا)ع(، در گسترش 

این فرهنگ منور گام برداریم.
وی ادامه داد: آیین نامه این خادمی به دستور تولیت آستان قدس رضوی با بیش 
از ١٠5 ماده تنظیم ش��ده تا بتوانیم از این دریای مواج و عرفان حداکثر استفاده 

را ببریم.
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     اس�تاندار خراسان رضوی: مش�هدالرضا ملجا و ماوای روحی و 
معنوی میلیون ها دلداده خاندان پیامبر )ص( است

علی رضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی در ادامه این مراسم گفت:مشهد 
الرضا ملجأ و مأوای روحی و معنوی میلیون ها دلدادۀ صادق خاندان عصمت 
و طهارت پیامبر عظیم الش��ان است که از اقصی نقاط عالم با این کانون نور و 

هدایت و معنویت پیوند قلبی و معنوی دارند.
وی تصریح کرد: این موقعیت شگرف و بی نظیر بویژه در عصر حاضر و شرایط 
موجود جهان اسالم ، مش��هد را گرانیگاه و مرکز ثقل فرهنگ پربار والیی و 

رضوی قرار داده است.
استاندار خراس��ان رضوی اضافه کرد: فرهنگ رضوی مبتنی بر عقالنیت و 
منطق و خردورزی و انس��ان دوستی است که همانا اساسی ترین نیاز جهان 
اسالم و حتی کل جهان انسانی در شرایط کنونی و در برخورد با مقتضیات و 

حوادث و مسائل جاری این جغرافیای پرتب و تاب را تامین می کند.
رشیدیان خاطر نش��ان کرد: این نیاز مبرم، بیش و پیش از همه چیز، همت 
جانانه و تالش و کوش��ش خستگی ناپذیر صاحبان نیک اندیش و والیتمدار 

فکر و فرهنگ و اندیشه و هنر را در سراسر گسترۀ جهان اسالم می طلبد.
وی گفت: صاحبان اندیشه و فرهنگ می توانند با نشر و گسترش و ترویج این 
فرهنگ نجات بخش و انسان ساز از مبدأ و مبنایی همچون شخصیت و سیره 
و سنت و منش و مرام عالم آل محمد)ص( و مرکزیتی چون مشهد مقدس، 
کام تشنگان معرفت و معنویت الهی و انسانی را سیراب ساخته و آتش فتنه 

را در هرجای این عالم پهناور فرو نشانند.

     سید جواد جعفری: چهاردهمین جشنواره امام رضا)ع( به نیت 
14 معصوم به بار نشست

همچنین سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در این 
مراسم جشنواره امام رضا)ع( را نمایشگاهی از احساسات پاک مردم دانست و 

تصریح کرد: جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( حقیقتاً نمایشگاهی 
است از حضور اقشار مختلف مردم و احساسات پاکی را در برمی گیرد که هر 
کدام روایتی حیرت آور اس��ت، احساساتی که اگر روزی مستند شود کتابی 

قطور از روایت های واقعی و حادث شده را دربر می گیرد. 
جعفری تاکید کرد: رمزگش��ایی از اینکه چرا هر قش��ری خودش را در آیینه 
فرهنگ رضوی جستجو می کند ناشی از آن است که امام رضا)علیه السالم( 
عال��م آل محمد)ص( اس��ت و فرهنگ رضوی می تواند گره ه��ای کور را باز و 
مشکالت الینحل جامعه را حل نماید. وی با اشاره به اینکه این دوره از جشنواره 
با عنایت های بی دریغ حضرت آیت ا... رئیسی تولیت آستان قدس رضوی همراه 
بوده است، از تولیدت های حرم های مقدس حضرت معصومه)س( و حضرت 

شاهچراغ)ع( تشکر کرد.
وی گف��ت: همفکری مدیران کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان ها در 
کارگروه های مناط��ق 8 گانه همراه با تغیی��رات 38/٢ درصدی برنامه ها و 
همچنی��ن راه اندازی اتاق ه��ای فکر در کنار هری��ک از برنامه های 8٤ گانه 
این دوره از جش��نواره و برگ��زاری تحقق بخش تأکی��دات وزیر  فرهنگ و 

ارشاد اسالمی در اثربخشی برنامه ها شد.
تجلیل از خادمان نمونه فرهنگ رضوی نیز پایان بخش این مراسم باشکوه 

بود.
جشنواره ای که اول ماه ذی القعده از جوار بارگاه کریمه اهل بیت درقم افتتاح 
شده بود و حرم حضرت معصومه)س( گلباران شد، در روز ششم این ماه مبارک 
به بارگاه احمد بن موسی شاهچراغ)ع( در شیراز رسید، هزاران جشن در این 
دهه در سراسر ایران و جهان به یمن دهه مبارک کرامت برگزار شد و قطار دوره 
چهاردهم این جشنواره در شبی باشکوه در ایستگاه مشهد الرضا متوقف شد و 
چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در شب میالد باسعادت 
آن حضرت در مش��هد به پایان رسید و خاطره ای به یاد ماندنی را در ذهن ها و 

قلب ها ثبت کرد.
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بسم ا... الرحمن الرحیم
والدت با سعادت و فرخنده هشتمین اختر تابناک امامت و والیت حضرت علی بن 
موسی الرضاعلیه آالف التحیه و الثنا را به همه حضار محترم، اساتید، فرهیختگان، 
ش��خصیت های گرانقدر، روحانیت معظم و به ویژه میهمانان خارجی جش��نواره 

تبریک و تهنیت عرض می کنم.
امشب شبی است که شمع شعف در شبستاِن آرزوهایمان فروزان شده و آهوی رمیده 
اشتیاقِ مان ضمانِت دلدار می جوید. امشب صبای دل را با عبیِر ارادت به جانِب انیِس 
نفوس و آفتاِب توس، روانه می کنیم. او پاره تن پیامبر در سرزمین والیتمدار ایران 
است و ضریح مقدسش مأمن و ملجأ عاشقان و شیفتگان این حرم قدسی است. حرِم 
 مطهرش عطِر جانبخش وال دارد و یادش قرار از دل ها می رباید و لطف آن حضرت مرهم 
زخم های کهنه عاشقان است. از پگاِه ازل تا عشاء ابد، پیماِن یاران با والیت او پایدار 
است. عزِت ما از روشنایِی آستاِن پر فروِغ اوست و ایرانیان به یمن حضور پرفیض او 

است که به علم دوستی و هنرپروری شهره عالم شده اند.
پلک خورشید به فرمان تو بر می خیزد
صبح از سمت خراساِن تو بر می خیزد

نور هر صبح می افتد به در خانه تو 
بعد، از گوشه چشماِن تو بر می خیزد

مش��هد الرضا نقطه کانونی دلشدگاِن معرفت و حقیقت اس��ت. نقشه مشهد را که 
روی زمین پهن می کنیم،  بهش��ت مقابل چش��مانِ مان سبز و شعاِع دایره معرفت 
ش��یعه هویدا می ش��ود، مگر نه اینکه شهرها در گرِد  چش��مه ها و کنار رودخانه ها 
شکل گرفتند و تمدن ها به وجود آمدند؟ مگر مکه گرِد کعبه و زمزم به وجود نیامد؟ 
اول ح��رم، صاحب حرم را یافت و بعد آفتاب، حریِم محیِط عش��ق را ترس��یم کرد. 
مشهدالرضا هم یکی از  پرشکوه ترین شهرهاست که در حاشیه چشمه نوِر رضوی 

شکل گرفته و مبدا وسعت فکر شیعی شده است.
از مدینه تا خراسان کعبه دنبال تو بود

مرو را کردی مدینه، طوس را بیت الحرام
این شهر وقتی شناسنامه دار ش��د که نامش را از امامی گرفت که شهیِد تباِر عشق 

بود. همه عالم این شهر را به نام شهید این دیار می شناسند. به نام امامی که در این 
خاِک پاک آرمیده اس��ت، همو که اماِم همه عالمیان اس��ت و همه مردم جهان می 
توانند او را » آقای خود« و »امام خود« بخوانند. دامنه لطف او آن قدر وس��یع است 

که هیچ کس جای دیگری را تنگ نمی کند.
جش��نواره رضوی هرچند با عن��وان اماِم ثامن و فرهنگ و مع��ارف رضوی مزین و 
متبرک اس��ت اما در حقیقت جش��نواره فرهنگ و معارِف چهارده س��تاره سپهر 
امامت و والیت و چهارده چش��مه معرفت و خداجویی اس��ت که م��ا از زالِل زمزِم 
آن ها سیراب می ش��ویم. جش��نواره رضوی رایحه عطرآگین چهارده معصوم را با 
نام امام رضاعلیه الس��الم در گس��تره داخلی و بین المللی آن می پراکند و عصاره 
و چکی��ده مع��ارف و فرهنگ امامت و والی��ت را در دل خود جای داده اس��ت. این 
 بزرگترین رویداد فرهنگی کشور است که تأثیر و نفوذ آن در چندین هزار نقطه دور 
و نزدیک مشهود است. امسال بیش از ٢٠٠٠ نقطه در 3١ استان و ٧٧ کشور میزبان 

این جشنواره اند.
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی به عنوان خادِم اصلی و رکن برپایی و برگزاری این 
جش��نواره به خود می بالد که در زمره مروجان فرهن��گ و معارف اهل بیت علیهم 
الس��الم قرار گرفته اس��ت. این وزارتخانه در کنار برپایی جشنواره های تخصصی 
همچون جشنواره بین المللی فیلم، موسیقی و تئاتر، اهتمام جدی هم به برگزاری 
جشنواره های آیینی و معنوی چون جشنواره فرهنگی هنری امام رضاعلیه السالم 
دارد و از پش��تیبانی چنین رویداد بزرگ و تأثیرگذاری آن هرگز دریغ و غفلت نمی 

کند.
نزدهمی��ن  ز پا غ��ا ر آ ین��ک د لس��الم ا علی��ه ا ضا م ر م��ا ه ا ر ا جش��نو
ا  نع��ی ر س��ت ک��ه ه��ر ما نی ا ش��ا و د خر و ن ر د چ��و ه خ��و ر و  د
از سر راه خود بر می دارد. از یک سو هر روز بر دامنه برنامه های مردمی آن افزوده می 
شود و از دیگر سو دستگاه ها و نهادهای دولتی، غیردولتی  و آموزشی با مخاطبانی 
از کودکان و نوجوانان گرفته تا بزرگس��االن در تش��کل های مردمی به این جریان 

می پیوندند.
جاذبه جشنواره به گونه ای اس��ت که ارادتمنداِن آن حضرت در هر نقطه از جهان 

سخنان وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی جناب آقای دکتر جنتی 
در آیین پایانی چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم
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برای همسو شدن با جریان دهه کرامت در داخل کشور، بنیان های جشنواره را در 
خارج از کش��ور تقویت می کنند. این جش��نواره چون بر پایه اعتقادات، باور دینی 
 مردم و عش��ق و ارادت به ساحت آن حضرت اس��توار شده، ریشه دار و عمیق است 
و به صورت مویرگی در همه استان ها و شهرستان ها، از روستاهای دوردست گرفته 
تا ش��هرهای بزرگ و پنج قاره جهان گس��ترش پیدا کرده و متکی به عشق و والی 

مردم شده است.
به تعبیری می توان گفت: س��تاد برگزاری جشنواره فرهنگی هنری امام رضاعلیه 

السالم در قلب های مردم شیفته والیت مستقر شده است.
طراحی و ش��یوه برگزاری جش��واره های متع��دد موضوعی به گونه ای اس��ت که 
کانون های تجمع و تحصیل کودکان، نوجوانان، جوانان و دانشجویان را عمیقاً تحت 
تأثیر قرار داده اس��ت. هر سال بر تعداد دانش��گاه هایی که در برگزاری این رویداد 

فرهنگی معنوی مشارکت دارند افزوده می شود. ورود 35 دانشگاه 
دولتی و غیر دولتی در برگ��زاری دوره چهاردهم نمونه بارز 

این مش��ارکت و مایه افتخار و مباهات است. همکاری 
9٢٠ مرکز وابسته به کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان نیز نمونه ای از این مش��ارکت جدی و 
مهم اس��ت، به ویژه آنکه ک��ودکان و نوجوانان 
مس��تعد ترین عناص��ر تأثیر پذیر در مس��ائل 
فرهنگی هستند و فرهنگ و معارف دینی در 
آغاز زندگی، چون نقش��ی که بر سنگ حک 

شود ملکه ذهن و زبان آنها می شود.
جش��نواره رض��وی در بس��تر پوی��ای خود 

پش��توانه فرهن��گ عم��وم کش��ور ه��م بوده 
اس��ت. در ای��ن دوره و در بخ��ش کتابخوان��ی 

با موض��وع فرهنگ رض��وی در 3١ اس��تان، 3١ 
 س��تاد برای تروی��ج فرهنگ رضوی راه اندازی ش��د 

و نهضت کتابخوانی در همه اس��تان ها برای همه اقشار و 
مقاطع سنی و تحصیلی به راه افتاد.

در دوره چهاردهم حوزه تولید شعر و فیلم رشدی جهشی را شاهد بود. در 
جشنواره فیلم کوتاه رضوی بیش از ٦٠٠ فیلم و در جشنواره شعر رضوی بیش از ١٠ 
هزار قطعه شعر به جشنواره رسید. برخی از برنامه های شعرخوانی در شهرستان ها 
 بین 3 تا ٤ هزار نفر مخاطب داش��ت که در نوع خود یکی از شگفتی های جشنواره 
به شمار می آمد و اینها تنها نمونه هایی از توفیق این رویداد فرهنگی هنری است.

جش��نواره امام رضاعلیه الس��الم اکنون محرک برخی از حرکت های خودجوش 
مردمی در نقاط مختلف ایران  و جهان ش��ده است. »جشنواره آه و آهو« در کاشان 
نمون��ه ای از این حرکت های خودجوش مردمی اس��ت که  هر س��ال به تأس��ی از 

جشنواره امام رضاعلیه السالم برگزار می شود و مخاطبان بسیار دارد.
بخش بین الملل جشنواره در سال های اخیر توسعه یافته و نهادسازی و بومی سازی 
فعالیت ها در خارج از کش��ور تا اندازه زیادی تحقق یافته است. جامعه المصطفی، 
مجمع جهانی اهل البیت و س��ازمان فرهنگ و ارتباط��ات در این زمینه گام های 

بلندی برداشته اند که جا دارد از همه آنان تشکر و قدردانی شود.
از سال گذشته مقدمات برگزاری مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی فراهم شده 
است. مجمع خادمان فرهنگ رضوی قاره آسیا سال گذشته جلسات خود را برگزار 
کرد و امس��ال مجمع خادمان فرهنگ رضوی قاره اروپا و امریکا تشکیل شد و سال 
٢٠١٧، همزمان با نامگذاری مشهد مقدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم، 

به خواست خداوند مجمع جهانی خادمان رضوی برگزار خواهد شد.
اینجان��ب ب��ر خ��ود ف��رض م��ی دان��م از تولی��ت فقی��د آس��تاِن مق��دس 
ع��ظ طبس��ی  ا هلل و ی��ت ا م آ ح��و ، مر ی ض��و س ر  ق��د
رضوان اهلل علیه که همواره پش��تیبان دلس��وز و مهربان این 
جش��نواره بودند یاد کنم و به روح بلن��د آن عالِم ربانی 
خدمتگ��زار درود می فرس��تم. همچنی��ن مراتب 
سپاس و قدردانی عمیق خود را از تولیت محترم 
آستاِن قدس رضوی، حضرت حجت االسالم و 
المسلمین جناب آقای رئیسی و همکارانِ شان 
که در برگزاری این رویداد فرهنگی آیینی از 

هیچ حمایتی دریغ نکردند، ابراز میدارم.
برنامه ه��ای این جش��نواره هم��واره مکمل 
برنامه های فرهنگی آستان قدس رضوی بوده 
و آرمان و هدف همه ما ترویج فرهنگ و معارف 

رضوی است.
برگزاری ای��ن رویداِد ب��زرگ فرهنگی ب��ا ابعاد و 
جوانب و گس��تره وس��یع آن حاصل عش��ق و ارادت 
همه خادمان آن حض��رت در جای جای کش��ور و نقاط 
مختلف جهان اس��ت. به رس��م ادب از هم��ه خادمان فرهنگ 
رضوی و دس��ت ان��درکاران برگزاری جش��نواره و هم��کاران خدوم و 
پرتالش��م در بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضاعلیه السالم و ادارات کل 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی در سراسر کشور صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می کنم. 

و از خداوند متعال سالمت و سربلندی همگان را خواستارم.
در پایان سخن به آستان حضرتش سر میسائیم و برای حل همه مشکالت فردی و 

اجتماعی از او  استعانت می جوییم.
ْق َعلَْیَنآ رُّ َو ِجْئَنا بِِبَض�اَعٍة مُّْزَجاۀٍ َفأَْوِف لََنا الَْکْیَل َو تََص��دَّ َنا َو أَْهلََنا الضُّ  یَآ أَیَُّها الَْعِزیُز َمسَّ

ِّقِینَ ) یوسف / 88( َ یَجْزِی الْمُتَصَد َّ اهللَّ  إِن

وزیر  ارشاد: جشنواره امام رضاعلیه 
السالم اینک در آغاز پانزدهمین دوره خود 

 چون رود خروشانی است که هر مانعی را 
از سر راه خود بر می دارد. از یک سو هر روز بر دامنه 
برنامه های مردمی آن افزوده می شود و از دیگر سو 
دستگاه ها و نهادهای دولتی، غیردولتی  و آموزشی 

با مخاطبانی از کودکان و نوجوانان گرفته تا 
بزرگساالن در تشکل های مردمی به این جریان 

می پیوندند.
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سخنان علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی در مراسم اختتامیه 
چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم

بسم ا... الرحمن الرحیم
السالم علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی)ع(

باسالم و درود به ارواح طیبه شهدا و روح پرفتوح حضرت امام )ره( و آرزوی 
طول عمر با عزت و برکت برای مقام معظم رهبری ) مدظله العالی( و همه 
خادمان به نظام اسالمی، ملت ش��ریف و کشور عزیز جمهوری اسالمی 
ایران و عرض خیرمقدم ش��ما میهمانان عزیز، بس��یار مفتخر و مسرور و 
شادمانم که در شبی چنین خجسته و فرخنده و در محفلی چنین وزین 
و معنوی که به نام نامی و نورانی سلطان سریر ارتضاء عالم آل محمد)ص( 
حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم زیب و زینت و اعتبار یافته است 
به عنوان خدمتگزاری کوچک در خدمت شما شیفتگان و ارادتمندان و 
خادمان خالص فرهنگ پربار والیی و رضوی هستم. ضمن عرض تبریک 
و شادباش حضور و مقدم یکایک شما عزیزان فرهیخته و صاحبدل اعم 
از اهال��ی و اصحاب فکر و فرهنگ و ادب و هنر و نیز مس��ئوالن محترم و 
متولّیان امور فرهنگی کشور را در استان خراسان رضوی و مشهد مقدس 
گرامی می داریم و امیدوارم که این حضور پرش��کوه منشأ برکات و آثار 
فرهنگی و معنوی بیش��تر برای جهان اسالم و این خّطه و سامان شریف 
شود بویژه جا دارد که حضور پرنور خادمان صادق فرهنگ رضوی را  که 
از خارج از کش��ور قدم رنجه نموده و به این سرزمین تاریخی، فرهنگی، 
معنوی و این شهر مقدس مش��رف شده اند ارج نهاده و به این سفیران و 

پیغام گزاران فرهنگ رضوی به پایتخت معنوی و فرهنگی مشهد مقدس 
درود و دست مریزاد بگویم. 

خراسان از دیرباز به سبب وجود ذخایر سرشار علمی و فرهنگی سرزمین 
و زادگاه و برآمدگاه خورش��ید لقب گرفته است. این نام با حضور شمس 
الشموس وجود موالعلی بن موس��ی الرضا علیه السالم در افق تاریخی 
سیاسی و فرهنگی آن معنا و مفهوم و مسّمایی ویژه یافت و به یمن و برکت 
این حضور پرنور مطلع و  مشرق انوار قدسی رحمانی و کانون فیض و کرامت 

و معنویت در گستره ای به وسعت سراسر جهان اسالم گردید. 
امروز نیز مشهد الرضا به عنوان پایتخت معنوی ایران اسالمی که در سال 
٢٠١٧ به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم ضمن حفظ شأن و جایگاه 
و مرجعیت علمی، فرهنگی و دینی و مذهبی خود، ملجأ و مأوای روحی و 
معنوی میلیون ها دلدادۀ صادق خاندان عصمت و طهارت پیامبر عظیم 
الشان اس��ت که از اقصی نقاط عالم با این کانون نور و هدایت و معنویت 

پیوند قلبی و معنوی دارند. 
این موقعیت ش��گرف و بی نظیر بویژه در عصر حاضر و ش��رایط موجود 
جهان اسالم مشهد را گرانیگاه و مرکز ثقل فرهنگ پربار والیی و رضوی 
قرارداده است. فرهنگی مبتنی بر عقالنیت و منطق و خردورزی و انسان 
دوستی که همانا اساسی ترین نیاز جهان اسالم و حتی کل جهان انسانی 
در ش��رایط کنونی و در برخورد با مقتضیات و حوادث و مسائل جاری و 
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ساری این جغرافیای پرتب و تاب است. 
این نیاز مبرم، بیش و پیش از همه چیز، همت جانانه و تالش و کوش��ش 
خستگی ناپذیر صاحبان نیک اندیش و والیتمدار فکر و فرهنگ و اندیشه 
و هنر را در سراسر گسترۀ جهان اس��الم می طلبد تا با نشر و گسترش و 
ترویج این فرهنگ نجات بخش و انس��ان ساز از مبدأ و مبنایی همچون 

ش��خصیت و سیره و سنت و منش و مرام عالم آل محمد)ص( و 
مرکزیتی چون مش��هد مقدس، کام تشنگان معرفت 

و معنویت الهی و انس��انی را س��یراب نمایند و 
آتش فتنه را در هرجای ای��ن عالم پهناور 

فرو نشانند. 
ب��ا عنایت ب��ه همین نیاز و رس��الت 

خطیر و اساسی است که تالش ها و 
مجاهدت هایی همچون برگزاری 
جشنواره بزرگ فرهنگی هنری 
امام رضاعلیه الس��الم در سطح 
بین الملل��ی ضرورتی غیرقابل 
ان��کار م��ی یاب��د و در همی��ن 
چارچوب و با همی��ن هدف نیز 

قاب��ل ارزیاب��ی و ارزش گ��ذاری 
اس��ت. جش��نواره ای که به همت 

اهالی فرهنگ و هنر میهن اس��المی  
و با مرکزیت خراس��ان رضوی و مشهد 

مقدس و آستان قدس رضوی پایه گذاری 
گردیده و تا کنون که چهاردهمین دوره خود را 

با موفقیت پشت سرمی گذارد، با درنوردیدن مرزها، 
جلوه ها و نمودهای فرهنگی و معنوی آن به اقصی نقاط جهان 

اسالم راه برده است. 
آنچه در حال حاضر می توان گفت این است که اگرچه این رویداد بزرگ 
فرهنگی تا کنون در نیل به اهداف و چش��م اندازهای خود موفق بوده و 
بویژه در گسترش دامنه نفوذ و فعالیت خویش گام هایی بلند و اساسی 
برداشته اس��ت ولی هنوز راه هایی ناگشوده، گس��تره  هایی نامکشوف 

و قله های فتح نش��دۀ بس��یاری پیش رو دارد که باید با طلب همت از 
صاحبان نفوس قدسی و بویژه عنایت امام رئوف حضرت علی بن موسی 
الرضا علیه السالم و استمداد از تمام پاک اندیشان و نیکوسیرتان حوزه 
فرهنگ و ادب و اندیش��ه و هنر بر گشایش و کشف و فتح آن پای همت 

و تالش بیفشارد. 
راز موفقیت و کامیابی کامل در این امر خطیر این اس��ت که هر 
مرحله و دوره ای را آغاز راهی نو به حساب اوریم و هیچ 
وقت به داشته ها و دستاوردهای کوتاه مدت قانع 

و متوقف نشویم. 
امیدوارم که با توجه به ظرفیت موضوع 
مش��هد ٢٠١٧ و پایتخ��ت فرهنگی 
مش��هد مقدس در جهان اس��الم، 
پانزدهمین دوره این جش��نواره 
فرهنگ��ی هنری ام��ام رضاعلیه 
السالم با جهشی روزافزون برگزار 
شود و برنامه های متنوع آن چه 
در داخل و چه در خارج از کشور 
با تأکید بر نقش و جایگاه کنونی 
و جایگاه آرمانی مشهد مقدس در 
جهان اس��الم به عنوان یک منطقه 

آزاد گفتگو تعریف و به اجرا در آید . 
باردیگر بر خود الزم می دانم که از تمامی 
کوشندگان و تالشگران در این راه خطیر و 
پ��رارزش قدردانی نمایم و ب��ر همت عالی همه 
احیاکنندگان و برپادارن��دگان فرهنگ والیی رضوی 
در تمامی حوزه ها و س��احت ها بویژه عرصه فرهنگ و اندیشه و 
هنر درود و آفرین فرستم. حضور همه شرکت کنندگان و مهمانان عزیز 
و گران مایه در ای��ن محفل را نیز ارج نهاده و صمیمانه گرامی می دارم و 
بهترین  ها را از خداوند باریتعالی برای ش��ما و همه مومنان و مسلمانان 

جهان آرزو می کنم. 
والسالم علیکم

استاندار 
خراسان رضوی : آنچه 

در حال حاضر می توان گفت این 
است که اگرچه این رویداد بزرگ فرهنگی 
تا کنون در نیل به اهداف و چشم اندازهای 

خود موفق بوده و بویژه در گسترش دامنه نفوذ و 
فعالیت خویش گام هایی بلند و اساسی برداشته است 
ولی هنوز راه هایی ناگشوده، گستره  هایی نامکشوف 
و قله های فتح نشدۀ بسیاری پیش رو دارد که باید با 
طلب همت از صاحبان نفوس قدسی و بویژه عنایت 
امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم 

و استمداد از تمام پاک اندیشان و نیکوسیرتان 
حوزه فرهنگ و ادب و اندیشه و هنر بر 
گشایش و کشف و فتح آن پای همت و 

تالش بیفشارد. 



10
م(

سال
ه ال

علی
ضا)

م ر
ما

ی  ا
نر

ی ه
نگ

ره
ی ف

ملل
ن ال

ه بی
وار

شن
  ج

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهم اخلصنا به خالصه توحیدک واجعلنا من صفوه عدیدک.

من قال الاله اال اهلل مخلصا، دخل الجنه. و اخالصه بها ان تحجزه الاله اال اهلل عما 
حرم اهلل

تبریک عرض می کنم به همه  سروران عزیز حاضر در این محفل نورانی. اختتامیه 
چهاردهمین جش��نواره آقا امام رضا علیه السالم. دهه مبارک کرامت، آغازش با 
میالد کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها و پایانش که امشب 
مصادف با میالد پر نور س��رور و موالیمان آقا امام رضا علیه السالم است؛ تبریک 
عرض می کنم به امت بزرگ اسالمی و همه ملت عزیز و شهید پرور ایران اسالمی و 
جمعا به ساحت قدسی آقایمان امام زمان و نائب بر حق ایشان مقام معظم رهبری. 
قرار بود در این لحظه تولیت معظم آستان قدس رضوی، حضرت آیت اهلل رئیسی 
حضور داشته باشند و همه ما بهره مند شویم که به دلیل مهمان هایی که از عتبات 
کش��ورهای اسالمی و جهان اسالم تش��ریف آورده اند، تولیت های آستان های 
مقدس کربال، نجف، قمر بنی هاشم، سامرا، کاظمین و همچنین حضرت زینب 
کبری س��الم اهلل علیها، حضرت رقیه و تولیت های آس��تانه مقدس قم و شیراز 
در مشهد مقدس در صحن جامع رضوی، ایشان برنامه داشتند، خصوصا اینکه 
میالد پر نور امام رضا)ع( امسال با سالروز سی و سه روز تحمل بمباران های بی 
رحمانه اس��رائیل جنایتکار تقارن یافته  و موفقیت نصیب حزب اهلل لبنان شد و 
به نام روز مقاومت نامگذاری شد و مراسم این روز در صحن جامع رضوی با پیام 
مقلد واقعی امام و رهبر عزیزمان، حضرت حجت االسالم و المسلین ،سید حسن 

نصراهلل، آغاز می گردد.

من وظیفه دارم س��الم گرم تولیت معظم آستان قدس رضوی را به یکایک شما 
عزیزان برس��انم و باز وظیفه دارم به عنوان خادم کوچک این دس��تگاه و بارگاه 
باعظمت و خادم زائرین، مقدم یکایک مهمان��ان را و همچنین مهمانانی که از 
خارج از کش��ور تشریف آورده اند، روی چشم بگذارم و خیر مقدم عرض کنم. از 
زحمات برادر عزیز و گرامی خودم، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونین 
محترمشان، دبیر محترم این جشنواره که اطالع دارم زحمات زیادی کشیده اند 
و این زحمات مربوط به ده روز قبل و یک ماه قبل نبوده است، بلکه در طول سال 
کارگروه ها فعال بوده اند. وظیفه دارم به نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی، 
اعضای محترم کمیس��یون فرهنگی، معاون محترم قوه قضاییه و استانداران و 

مهمانان عزیز، خیر مقدم بگویم.
 س��یزده سال بعد از بعثت پیامبر عظیم الش��أن اسالم، شرایط آنچنان سخت و 
عرصه بر پیامبر تنگ ش��د که به فرمان خدا، پیامبر ب��ه مدینه هجرت کردند و 
هجرت پیامبر به مدینه، آغازگر تحول بزرگی شد و امروز جهان بشریت اگر می 
خواهد از این همه محنت ه��ا و خونریزی ها و جنایت فاصله بگیرد، راهی ندارد 
جز اینکه به سراغ دین پیامبر اسالم و فرهنگ اسالم ناب برود. و ما آثار با برکت 

این هجرت را مشاهده می کنیم. 
سال ٦٠ هجری شد. عرصه بر امام حسین علیه السالم تنگ شد. به مکه هجرت 
کردند و از آن جا به کربال. و این هجرت گرچه به ش��هادت این عزیز فاطمه زهرا 
س��الم اهلل علیه و آل و به شهادت رسیدن ٧٢ یار آن عزیز و اسارت اهل بیت آنها 
منتهی شد و دشمنان خیلی تالش کردند که این نور را خاموش کنند، اما امروز 
ما می بینیم که از اعماق وجود، مس��لمانان، به اباعبداهلل حسین)ع( عشق می 

سخنان سید مرتضی بختیاری قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی درمراسم 
اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم
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ورزند و ثمره آن مهاجرت را می بینیم. هرچه کردند نتوانستند این نور را خاموش 
کنند تا جایی که در اربعین امام حسین)ع(، جمعیت میلیونی چشمان بیننده 

جهانیان را خیره می کند.
هجرت سوم اتفاق افتاد. سال ٢٠3 هجری. مأمون وقتی در جنگ با برادرش در 
رابطه با پس��ت خالفت موفق شد و او را کشت، و عرصه را بی رقیب دید، دغدغه 
درونی خود را آش��کار کرد. او می گفت من از امین خیلی دغدغه نداشتم، اما از 
علی ابن موسی الرضا)ع( دغدغه دارم. گام بعدی به سراغ آقا علی ابن موسی الرضا 
می رود. مامون دید باید چاره اندیشی کرد. چاره را در این دید که آن حضرت را 
اجبارا به مرو بخواند و این مهاجرت س��وم مایه برکات عجیبی شد. مثل همین 
صحنه هایی که امشب من و شما دیدیم. گرچه دست های پلیدی در طول زمان 
خواستند این نور را خاموش کنند، اما مگر می توانند با قدرت الهی مقابله کنند. 
این ها به خدا دل داده بودند.از آثار با برکت این هجرت س��وم، )هجرت آقا علی 
ابن موسی الرضا(، حضور بیس��ت و هفت میلیون زائر در طول سال گذشته در 
مشهد مقدس است. در حرم. دختر خانم ١٦-١٧ ساله ای را روی ویلچر دیدم. 
مادر مس��نش او را به س��مت حرم می آورد. گفتم مادرجان دخترتان چه شده 
است؟ گفت : در بیمارستان تهران همه جوابش داده اند، گفته اند سرطان خون 
او قابل درمان نیست. بابا هم ندارد و دو سال پیش فوت کرده است. مأیوسانه از 
بیمارستان به سمت خانه می آوردمش، خانم دکتری به من گفت که ما از نظر 

علمی نتوانستیم دختر تو را درمان کنیم اما یک دکتری در مشهد 
هست، برو پهلوی علی ابن موسی الرضا)ع( شاید او بتواند و 

یقینا او می تواند درمان کند. آمده ام تا از امام رضا)ع( 
درمان دخترم را بگیرم.

 جوان ١٧ س��اله ای را می بینیم که دست برادر 
کوچک هشت ساله اش را گرفته است، در پایین 
سر، نگاه به ملجأ نورانی حضرت می کند، اشک 
می ریزد. آنچنان اش��ک که برای بنده جلب 
توجه کرد. چند بار تصمیم گرفتم جلو بروم و 
سوال کنم که جوان تو را چه می شود؟ گفتم 
او را از حال نیندازم. اما آنقدر اشک می ریخت، 

که من ناگزیر ش��دم و به کنارش رفتم و گفتم 
اجازه دارم جوان عزیز که از شما سوال کنم که 

چرا اینقدر گریه می کنی؟ از امام رضا)ع( چه می 
خواهی؟ نگاهی به من با محاسن سفیدم کرد. رویش 

نشد که جواب مرا ندهد. گفت من که شما را نمی شناسم، 
اما پدرم مدافع حریم حضرت زینب)س( بود. به شهادت رسید. 

این جا نیامده ام که ش��کوه کنم. این جا آمده ام که بگویم آقا علی ابن موس��ی 
الرضا به شهادت پدرم افتخار می کنم. او مدافع حریم حرم بود. اما از تو می خواهم 
کمک بگیرم. در مس��ائل و حوادث و فراز و نشیب های اجتماعی مسیر پدرم را 
فراموش نکنم. دس��ت تنها برادرم را گرفته ام و آمده ام تا از امام رضا)ع( کمک 
بگیرم. یکی از خدام می فرمود برای یک کار مهندسی زیرساختی حرم مطهر و 
مجموعه به محاسبات دقیقی نیاز بود. از یک مهندس آلمانی و تیم آن ها دعوت 
شده بود. آن ها  مهندس بودند. یکبار یکی از مهندس ها به صحن حرم می آید. می 
بیند که پشت پنجره فوالد تعدادی دست به پنجره دارند او آن وضعیت معنوی 
را می بیند. سوال می کند این جا چه خبر است؟ می گویند هرکجا که در بسته 
باش��د، آدم ها این جا می آیند در باز است. اینجا می آیند و حاجت می گیرند. او 
همان جا اش��کش جاری می شود. اما این راز دلش را به کسی نمی گوید. از این 
قضیه سه روز می گذرد. بعد از سه روز آمد به بقیه مهندسان گفت که من را هر 
شب یک ساعت به حرم ببرید. پرسیدند چه اتفاقی افتاده است؟ گفت دختر من 
را در آلمان همه جواب کرده بودند. در خانه افتاده بود. من وقتی دیدم پشت این 
پنجره فوالد مردم حاجت می گیرند، منم دس��تم را در دل خودم بلند کردم و 
گفتم آقا من که شما را نمی شناسم، اما می گویند شما حاجت بده هستید، من 
شفای دخترم را از شما می خواهم . دیشب به آلمان زنگ زدم تا احوال خانمم و 
دخترم را بپرسم. وقتی زنگ زدم گفت فالنی این دکتری که فرستادی، کارساز 

بود. اما من که دکتر نفرستاده بودم، نگفتم من نفرستادم. گفتم چطور؟ خانوم 
گفت دکتر به اینجا آمد و گفت به دخترتان بگویید بلند شود. من می خواهم او 
را درمان کنم. اول که در زد، گفت من از طرف شوهر شما آمده ام. پرسیدم اسم 
شما چیست؟ گفت من رضا هس��تم. آمد و دارویی داد و درمان کرد و رفت بعد 

آن دختر ایستاد و راه رفت. 
ده ها خاطره اینگونه هس��ت. جلسه، جلس��ه اصحاب هنر و اصحاب قلم است. 
اندیش��مندان، بزرگان به خدا قس��م در کنار این قبر مطه��ر آن چنان حوادث 
جانگدازی وجود دارد که پر از معرفت و عرفان و درس و آموزه های زندگی است. 
این آقا چه کرده است با دل ها؟ هر کس از روی اخالص بگوید الاله اال اهلل، داخل 
بهش��ت می شود. آقاجان، چطور می شود من از روی اخالص بگویم ال اله اال اهلل 
داخل بهشت می شوم؟ آقاجان اخالص در الاله اال اهلل در چیست؟ اخالص در ال 
اله اال اهلل در این است که این الاله اال اهلل تو را از گناه باز دارد. فرهنگ رضوی در 
هر کجا که رفت، امنیت آورد، اخالق آورد. در جایی که فرهنگ رضوی باشد ما 
نس��بت به هم بیگانه نیستیم. در این حرم مطهر و ملجأ منور آقا علی ابن موسی 
الرضا غوغایی اس��ت. االن بروید ببینید چه خبر است. هر کس را که می بینید 
قطرات اشک از چشمش جاری است. آن هایی که دنبال خاموش کردن این نور 
بودند، این روزها را نمی دیدند. تمام مسلمانان، اعم از شیعه و سنی نسبت به آقا 
علی ابن موس��ی الرضا دلداده هستند. عالم آل محمد صل اهلل علیه و آله و سلم 
اس��ت. این ظرفیت عظیم تمام نشدنی بر ما تکلیف ایجاد می کند. 
زائرین کسانی هس��تند که محبوب دل آقا علی ابن موسی 
الرضا هستند. در مدیریت جدید تولیت آستان قدس 
رضوی در ت��داوم راه تولیت فقید، حضرت آیت اهلل 
واعظ طبسی رضوان اهلل تعالی علیه بر این تصمیم 
استوار  اس��ت، که خادمی حرم را توسعه دهد. 
نه چهل هزار نفری که االن هستند، چهار صد 

هزار. نه چهارصد هزار، بلکه چهل میلیون. 
از برکت خادمی حضرت رضا)ع(، ما فرهنگ 
رضوی را گسترش دهیم. آنهایی که می آیند 
در کس��وت مقدس خادمی حضرت رضا)ع( 
قرار می گیرند، آقای عزیز شما پزشک هستید؟ 
بله. در همان نقطه دور اس��تان ف��ارس، در آن 
شهرستان الر یا در شهرستان دور افتاده در جایی 
دیگر، به جای اینکه هفته ای ٢٤ س��اعت به اینجا در 
حرم مطهر بیایی و پُست بدهی، ماهی یکبار بیا. بقیه را به 
بیمارستان برو و به نام امام رضا)ع( مستمندان را درمان کن. آقای 
مهندس، شما دوست دارید خادم امام رضا)ع( شوید؟ قدمتان روی چشم. شما 
را به عنوان خادم امام رضا)ع( ثبت نام می کنیم. اما بیا در هر ماه لحظاتی در کنار 
امامت باش و از او نور بگیر. ولی به منطقه که رفتی، به روس��تاها برو و خانه های 

محرومین را مقاوم سازی کن. با کمک خیرین. 
ده ها زمینه و ظرفیت وجود دارد به نام نامی آقا علی ابن موسی الرضا، ما بیاییم 
فرهنگ رضوی را گسترش دهیم. امروز دولت، دولت اسالمی است. استانداران 
عزیز ما، مس��ئوالن بنیاد بین المللی امام رضا علیه الس��الم در استان هایشان 
هستند. همه دست در دس��ت یکدیگر بگذاریم و با کمک نمایندگان مجلس، 
مراک��ز علمی، خصوصا علما و بزرگان دینی ما درصدد بربیاییم و این کار بزرگ 

را سامان بدهیم. 
به لطف خدا آیی��ن نامه این خادمی جدید با بیش از ١٠5 ماده تنظیم ش��ده و 
درحال نهایی کردن آن هس��تیم. با کمک همه متخصصین و به دستور تولیت 
معظم آستان قدس رضوی؛ تا بتوانیم از این دریای مواج عرفان و معرفت که هرجا 

رفت سازندگی داشت و نجات دهنده بود، حداکثر استفاده را ببریم.
 وقتم تمام ش��د. مجددا وظیفه مندم که سپاسگزار باشم از همه شما حاضرین، 
از مهمانان، از بزرگان، از همه اس��اتید، خواهران و برادران و خانواده های عزیز 
ایثار گران و شهدا و مخصوصا مهمانان خارجی و سپاسگزارم از دبیر محترم این 

جشنواره. والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته. 

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
:این مهاجرت سوم مایه برکات عجیبی 

شد. مثل همین صحنه هایی که امشب من و 
شما دیدیم. گرچه دست های پلیدی در طول زمان 

خواستند این نور را خاموش کنند، اما مگر می توانند 
با قدرت الهی مقابله کنند. این ها به خدا دل داده 

بودند.از آثار با برکت این هجرت سوم، )هجرت آقا 
علی ابن موسی الرضا(، حضور بیست و هفت 
میلیون زائر در طول سال گذشته در مشهد 

مقدس است. 
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بسم ا... الرحمن الرحیم
باعرض سالم و ادب و احترام؛

در ایامی قرار داریم که فضای ایران اسالمی معطر به رایحه ایام والدت حضرت 
امام رضاعلیه السالم  و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سالم ا... علیها 
و بزرگداشت سیدالسادات االعاظم امین والیت حضرت شاهچراغ علیه السالم 
می باش��د. به همین مناس��بت عرض تبریک و تهنیت دارم  و به نمایندگی از 
س��تاد اجرایی چهاردهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضاعلیه السالم  
مق��دم میهمانان گرامی،  زائ��ران و مجاوران حضرت امام رضاعلیه الس��الم را 

گرامی می داریم.
در آیه 3٢ سوره حج برای اهل تقوا نشانه هایی ذکر شده است که از جمله آن ها 

تعظیم  و بزرگداشت شعائر الهی است.
برپایی جش��نواره بین المللی امام رضاعلیه السالم یکی از مصادیق تام و تمام 
عمل به این آیه شریفه و شور و نشاط تسکین ناپذیر مردم در بزرگداشت دهه 

کرامت است.
 جش��نواره بین المللی امام رضاعلیه الس��الم حقیقتاً نمایش��گاهی اس��ت از 
حضور اقش��ار مختلف مردم  و احساس��ات پاکی را در برمی گیرد که هرکدام 
روایتی حیرت آور است، احساساتی که اگر  روزی مستند شود کتابی قطور از 

روایت های واقعی و حادث شده را دربر می گیرد. 
روایت پیرمرد مومنی که اندک اندوخته اش را نذر جشنواره می کند و به گفته 

خودش این تنها  کاری است که از عهده اش برآمده است.
روایت بانوی س��الخورده 8٦ ساله ایست که نوه هایش او را تشویق می کنند تا 

در رقابت های علمی و فرهنگی جشنواره شرکت نماید. 
روای��ت کودکان و نوجوانانی اس��ت که با عش��ق به امام س��خاوت و مهربانی 
خالقیت هایی را  به وجود می آورند که صاحب نظران ، سپردن این کارها را به 

موزه ها توصیه می نمایند.
روایت ورزشکارانی اس��ت که در گرمای طاقت فرسای تابستان، مسیر جاده 
والیت را از  ش��لمچه تا خراس��ان به یاد ردپای امام طی ١٧ روز با دو استقامت 

طی طریق می نمایند.
روایت فرزانگانی است که برای پاسداشت قدمگاه ها و تکریم امامزادگان قیام 

می کنند.
روایت دانشجویان و دانشگاهیانی است که نهضت رضوی را به پا می کنند.

روایت کتابدارانی اس��ت که ٢38٠٠٠ نفر  را ب��رای رقابت کتابخوانی رضوی 
فرا می خوانند.

روایت ارادتمندان مخلصی اس��ت که گفتمان رضوی را در شهر و روستا رونق 
می بخشند  و خستگی ناپذیری شان را در کاروان آفتاب به تبلور می رسانند.

روایت مومنان خداجویی اس��ت که برای احیاء امر امام در گس��تره وسیعی از 
جهان همت به خرج می دهند. 

 روایت 5٦5٠٠٠ نفر از ارباب هنر، اصحاب فرهنگ و اهالی قلم است که آفرینش های بدیع 
از خامه و قلم و زبانشان در عرصه فرهنگ رضوی روییده است.

من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم
که عشق از پرده عفت برون آرد زلیخا را

رمزگش��ایی از اینک��ه چ��را ه��ر قش��ری خ��ودش را در آیین��ه فرهن��گ 
رضوی جس��تجو م��ی کند ناش��ی از آن اس��ت  که ام��ام رضاعلیه الس��الم 
 عال��م آل محمد)ص( اس��ت و فرهن��گ رضوی م��ی تواند گره ه��ای کور را 

باز و مشکالت الینحل جامعه را حل نماید.
رهبر فرزانه انقالب اسالمی در جایی می فرمایند:

»آرمان اصلی ملت ایران رسیدن به جامعه ای رشید، موحد، پرنشاط، پرامید، 
عدالت طلب،  دارای اعتماد به نفس، پرکار، پیش��رو، پیشرفته، دارای توکل و 

سخنان سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( درمراسم 
اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم
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برخوردار از روح ایثار و گذشت است و »فرهنگ« مهم ترین عامل دست یابی 
به این هدف واالست.«

تمرکز رهنمودهای جناب آقای جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
برای رس��یدن به  چنین هدف مقدسی صدور دستور تشکیل اتاق فکر درکنار 
هریک از برنامه های موضوعی جشنواره بوده است تا اثربخشی این رویداد بیش 

از پیش تضمین گردد.
این دوره از جش��نواره با عنایت های بی دریغ حضرت آیت ا... رئیس��ی تولیت 
عظمای آس��تان قدس رضوی  همراه بوده است. معظم له از بدو حضور در این 
آستان مقدس با طرح ایده توسعه مفهوم خدمت زمینه همراهی های بیشماری 
را فراهم فرموده اند که انگیزه های خدمتگزاران این عرصه را دوچندان نموده 
است. محبت های مستمر حضرت آیت اهلل سعیدی و حضرت آیت اهلل دستغیب 
تولیت های محترم آس��تان مقدس حضرت معصومه سالم ا... علیها و حضرت 

شاهچراغ موجب تقویت روزافزون این عرصه بوده است.
رهنموده��ای آی��ات عظ��ام و علمای اع��الم، ائمه محت��رم جمعه ب��ه ویژه 
حضرت آی��ت ا... عل��م اله��دی  نماین��ده محترم ول��ی فقیه و ام��ام جمعه 
معزز مش��هد مق��دس و مس��اعدت های دولت محت��رم،  مجل��س محترم و 
 بویژه کمیس��یون محت��رم فرهنگ��ی مجلس عل��ی الخصوص ب��رادر عزیز 
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای پژمان فر و استانداران محترم 
در جای جای ایران اسالمی و محبت های جناب آقای رشیدیان استاندار محترم 

خراسان رضوی تأثیرگذاری زیادی در برنامه ها داشته است.
اهتمام دلس��وزانه جن��اب آقای کاراندیش مروس��تی مع��اون محترم وزیر و 
ریاس��ت هیات مدیره  بنیاد بین المللی امام رضاعلیه الس��الم برای آس��یب 
شناس��ی برنامه ه��ای موضوعی جش��نواره ب��ا واکاوی اساس��ی و همراهی 
عاش��قانه ه��م پیمان��ان جش��نواره متش��کل از 3٦٠ س��اختار حقوقی اعم 
از دولت��ی، غیردولت��ی و مردم��ی و هزاران نفر از اش��خاص حقیقی دس��ت 
اندرکار اجرائیات این جش��نواره در عرصه ملی و بی��ن المللی و حمایت های 
 هم��ه جانب��ه رؤس��ای ش��وراها و کارگروه ه��ای جش��نواره خصوص��اً 
جن��اب آقای دکتر اب��وذر ابراهیمی ترکم��ان، جناب آقای عل��ی مرادخانی، 
جناب آقای دکتر س��یدعباس صالحی، جناب آقای دکتر حج��ت ا... ایوبی ، 
جناب آقای دکتر حس��ین انتظامی، جناب آقای دکتر  حس��ین نوش آبادی، 
جناب آقای دکت��ر علیرضا مختارپور، جناب آقای دکتر سیدضیاء هاش��می،  
جناب آقای دکت��ر علیرضا حاجی��ان زاده، جناب آقای دکتر س��ید مرتضی 

موسویان، حجت االسالم  و المسلمین جناب آقای حمیدرضا ارباب سلیمانی، 
حجت االس��الم و المس��لمین جناب آقای حس��ین ملکی، جناب آقای ناصر 
 امینی، جن��اب آقای دکتر محمدمهدی احمدی زمین��ه ارتقاء کمی و کیفی 

برنامه های جشنواره را در پی داشته است.
خادمان فرهنگ رضوی این دوره از جشنواره اعم از گستره ملی و بین المللی 
خادمان فرهنگ رض��وی ادوار از قاره اروپا، آفریق��ا و آمریکا که در این مجلس 

حضور دارند به سهم خود به پویایی جشنواره رونق مضاعف بخشیدند.
توجه خاص همراه با عطوفت حضرت آیت ا... اختری وحضرت آیت ا... اعرافی 

در بخش بین الملل جشنواره کمک زیادی به همواری این مسیر شد.
ایجاد فضای بانش��اط معنوی ملهم از آموزه های رضوی از س��وی رسانه های 
گروه��ی اعم از مطبوعات و خبرگزاری ها و به ویژه رس��انه ملی در این دوره از 

جشنواره بسیار زبانزد بود.
همفک��ری مدی��ران کل محت��رم فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان ها در 
کارگروه ه��ای مناطق 8 گان��ه همراه با تغیی��رات 38/٢ درص��دی برنامه ها 
و همچنی��ن راه ان��دازی اتاق های فک��ر در کن��ار هری��ک از  برنامه های 8٤ 
 گانه این دوره از جش��نواره و برگ��زاری تحقق بخش تأکی��دات وزیر محترم 

فرهنگ و ارشاد اسالمی در اثربخشی برنامه ها گردید.
اینک عرضه می داریم ای امام رئوف، عاشقان و دلدادگان شما با تالش جانانه 
و عاشقانه یک س��ال تمام تالش کردند تا چهاردهمین دوره جشنواره به نیت 

١٤ معصوم علیهم السالم به بار بنشیند  و عطر فرهنگ رضوی جاری باشد.
زبان حال ما در پایان این دوره از جش��نواره زبان حال برادران حضرت یوسف 
است آنگاه که بر طبق آیه 88 سوره یوسف به حضرت یوسف عرضه داشتند یا 

ایها العزیز سرمایه ای ناچیز آوردیم  پس پیمانه ما را کامل کن.
ما نیز عرضه می داریم یا امام رئوف سرمایه ارادتمندان شما تالش برای احیاء 
امر شما بوده است  پس پیمانه هایمان را از لطف خود سرشار کن، توفیق انجام 
وظیفه بیش از پیش را از خداون��د متعال  برای خادمان فرهنگ رضوی طلب 
نما و همانگونه که وعده فرموده ای در روز واپس��ین از همه آنانی که برای این 
رویداد معنوی در عرصه ملی و بین المللی کوش��یده ان��د و حمایت کرده اند 

دستگیری فرما.
یقین دارم از اینجا دست خالی بر نمی گردد 

به درگاهت بیندازد اگر بیگانه هم روئی
و السالم علیکم و رحمه ا... و برکاته

سید جواد جعفری: 
جشنواره بین المللی 
امام رضاعلیه السالم 
حقیقتًا نمایشگاهی 
است از حضور اقشار 

مختلف مردم  و 
احساسات پاکی را در 

برمی گیرد که هرکدام 
روایتی حیرت آور 
است، احساساتی 

که اگر  روزی مستند 
شود کتابی قطور از 
روایت های واقعی و 
حادث شده را دربر 

می گیرد 
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خادمان نمونه  فرهنگ رضوی چهاردهمین
جشنواره بین المللی امام رضا)ع( تجلیل شدند

در آیین اختتامیه چهاردهمین جش�نواره بین المللی امام رضا)ع( که با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و دیگر مسئوالن کش�وری و استانی طبق سنوات گذشته از خادمان نمونه فرهنگ رضوی 

این دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در داخل و خارج از کشور تقدیر شد.
خادمان نمونه  فرهنگ رضوی خارج از کش�ور هر ساله با تشکیل کمیته ای تحت عنوان» انتخاب خادمان 
فرهنگ رضوی در حوزه بین الملل«،پس از رایزنی های مختلف انتخاب می شوند.این کمیته با دستورالعمل 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل شده است که پس از اخذ نظر رایزنی های فرهنگی جمهوری اسالمی  
و نمایندگی های مجم�ع جهانی اهل بیت و جامعه المصطفی العالمیه  در خارج از کش�ور، تعدادی از افراد 
واجد ش�رایط را در دس�تور کار خود قرار می دهد و پس از تشکیل جلس�ات مختلف لیست نهایی با نظر 
اعضا انتخاب ش�ده  و جهت تایید و تصویب به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهاد می شود که 
پس از طی مراحل قانونی حضور خادمان فرهنگ رضوی  خارج از کش�ور در جشنواره فراهم می شود.در 
 دوره سیزدهم جش�نواره بین المللی امام رضا)ع( 8 میهمان از کشورهای؛لبنان،نیجریه،پاکستان،هند،

اسپانیا،تونس،مصر و عراق بعنوان خادمان نمونه فرهنگ رضوی خارج از کشور انتخاب شدند.
در حوزه ملی نیز بر اساس دس�تورالعمل وزیر فرهنگ و ارشاد اس�المی کمیته ای تحت عنوان» انتخاب 
خادمان فرهنگ رضوی در حوزه ملی«، تشکیل شده اس�ت که نمایندگان معاونت های تخصصی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاههای عضو جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در آن  عضویت دارند و پس از 
رایزنی های مختلف و بر اساس شاخص های تعین شده، افراد واجد شرایط که در عرصه های علمی،فرهنگی 
وهنری خدمت برجسته ای را در ساحت فرهنگ رضوی انجام داده اند انتخاب و لیست نهایی با نظر اعضا 
انتخاب شده و جهت تایید و تصویب به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهاد می شود که پس از طی 
مراحل قانونی،در آیین اختتامیه جشنواره در مشهد از 8 خادم فرهنگ رضوی داخل کشور تقدیر می شود.
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تجلیل از خادمان نمونه  فرهنگ رضوی داخل کشور 
در چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 

آیت اهلل اعرافی

ریاس��ت جامعه المصطفی العالمیه به دلیل کمک 
به گسترش جش��نواره بین المللی امام رضا)علیه 
السالم( در بسیاری از نقاط جهان، ظرفیت سازی 
در جامعه المصطفی العالمیه برای تکمیل، تدوین 
و نظارت بر تألیف دانشنامه امام رضا)علیه السالم(.

مجید مجیدی 

 نویسنده و کارگردان سرش��ناس عرصه سینما به 
دلیل کارگردانی و تولید اثر فاخر و ماندگار رضای 

رضوان.

حجت االسالم و المسلمین جواد محدثی

 ش��اعر، مؤلف، مترجم، روزنامه نگار و ش��خصیت 
تأثیرگذار عرصه فرهنگ و رس��انه، به دلیل تألیف، 
ترجمه و انتشار ده ها کتاب و مقاله در عرصه فرهنگ 

رضوی.
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دکتر سیدضیاء هاشمی

پژوهشگر، جامعه ش��ناس و معاون فرهنگی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل نهادس��ازی در 

دانشگاه ها با اجرای طرح نهضت رضوی.

حجت االسالم و المسلمین دکتر 
حمیدرضا شهریاری

جواد نعیمی

مدیرموسسه تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 
نور به خاطر تولید آثار دیجیتال��ی و نرم افزارهای 

مرتبط در عرصه فرهنگ رضوی.

نویسنده کودک و نوجوان برای تولید ده ها اثر برای 
کودکان و نوجوانان در عرصه فرهنگ رضوی.
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غالمرضا صنعتگر

هنرمند و صاحب صدای ماندگار به دلیل تولید آثار 
هنری و آوایی رضوی.

دکتر سیدجالل درخشه

محقق و مدرس، نویس��نده برگزیده جشنواره بین 
المللی انتخاب کتاب سال رضوی و سردبیر فصلنامه 

فرهنگ رضوی.

مصطفی بهارلویی

دبیر انجمن اسالمی اصناف و بازاریان کشور به دلیل 
اثرگذاری در نهادینه سازی جشن های دهه کرامت 

با مشارکت گسترده مردمی اصناف و بازاریان.

مرحوم »بزرگ عالم زاده« 

نویسنده، محقق و پژوهش��گر به خاطر تالیف آثار 
متعدد در حوزه فرهنگ رضوی.
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تجلیل از  خادمان نمونه  فرهنگ رضوی بخش بین الملل 
چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 

دکتر اصغر علی موالدینا

 از انگلستان، رئیس کنفدراسیون خوجه های شیعه 
اثنی عشری جهان و موسس مراکز دینی و فرهنگی 

متعدد به نام امام رضا)ع(.

مفتاح فوزی رحمت

 از کش��ور اندونزی، عضو برجسته اتحادیه ناشران 
جهان اس��الم و مولف کتاب ه��ای هجرت حضرت 

معصومه )س( و زیارت امام رضا)ع(.
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نورالدین دارآفرین

 از کش��ور آذربایجان، شاعر و ش��خصیت برجسته 
فرهنگی و مول��ف آثار منظوم ب��ا موضوع فرهنگ 

رضوی.

لیال سورانی

 از کشور لبنان، نویس��نده و مترجم و مولف کتاب 
جامع ابعاد زندگانی امام رضا)ع(.

شیخ محمد امین

 از کشور پاکستان، ناشر و چاپ کتاب با موضوع ابعاد 
زندگانی امام رضا)ع( درعناوین متعدد.
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حجت االسالم و المسلمین 
مصطفی بو عزیز

 از کشور بلژیک، عالم برجسته اسالمی و مدیر و امام 
جماعت مسجد امام رضا)ع( در بروکسل.

حجت االسالم و المسلمین 
سیدحمید حسینی

 از کشور عراق، رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون های 
اسالمی عراق و موسس مرکز فرهنگی مذهبی امام 

رضا)ع(.

حجت االسالم و المسلمین 
محمد مانی

 از کشور س��نگال، مبلغ فرهنگ رضوی و موسس 
مرکز اسالمی امام رضا)ع( در سنگال.
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به مناسبت دهه ی کرامت، سالروز میالد مسعود حضرت امام رضا (علیه السالم) و حضرت فاطمه معصومه (سالم اهللا علیها) و بزرگداشت حضرت احمد بن موسی (شاه چراغ) (علیه السالم)
۸ ذی القعـده ۱۴۳۷ ۲۱August 11 2016مـرداد ماه ۱۳۹۵

International Section Ceremony of Imam Reza (A.S.) Culture and Arts Festival
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مقدمه
ر  می د س��ال ی ا ر س جمه��و م مق��د ن و نظ��ا ا ی��ر قعی��ت ا مو
 منطق��ه و در عص��ر حاض��ر موقعیت��ی وی��ژه ب��ه ش��مار م��ی آی��د. 
این جایگاه آن زمان منحصر به فرد می ش��ود که نظام جمهوری اس��المی از 
آغاز تا به امروز اس��اس کار خود را در تثبی��ت ارزش ها در میان ملت ها با نگاه 
به فرهنگ و عقالنیت بر پایه گفتگ��و و معرفی ارزش های دین خدا  قرار داده 
است. آن چه که ایران را به عنوان کش��وری تاثیرگذار بر حرکت های مردمی 
معرفی می نماید  اس��تفاده از اب��زار علم و هنر و ادب ب��رای بیان آراء خویش 
است.  دوری گزینی از فضای جنگ و تشنج و دفاع از مظلوم جایگاه ایران را نه 
 درمیان سیاستمداران بلکه در میان عموم مردم منطقه مستحکم نموده است. 
اما این مس��ئله نه به منزله اتمام موفقیت که به منزله چالش جدید با رقبایی 
است که هیچگاه بسط و توسعه فرهنگی مبتنی بر گفتگو و عقالنیت و منبعث 

از آموزه های بندگان صالح خدا بر روی زمین را برنمی تابند. 
به طور قطع آنچه که امروز از گرایش تعداد زیادی از جوانان منطقه به گروه های 
تکفیری شاهدیم استفاده از ابزار شبکه های ماهواره ای، فضای مجازی، تولید 
بازی های جذاب رایانه ای، تأسیس خبرگزاری های فعال چندزبانه منطقه ای 
و جهانی، برگزاری کنفرانس ها، همایش ها و گفتگوها در سطوح تخصصی و 
در س��طح عام، ساخت و تولید فیلم و سریال های جذاب، اسطوره سازی افراد 
سرشناس ایدئولوژی تکفیر برای ایفای نقش کاریزماتیک در میان ملت ها و ... 
 همگی گوش��ه ای از فعالیت هاییست که دشمنان اسالم برای تغییر چهره آن 
و برای اثبات ارزش های خود س��ال ها و در پرتو برنامه ریزی دقیق و با مطالعه 

جوامع مقصد به آن مبادرت می ورزند.
و دقیقا در همین نقطه است که نقش نهاد های متولی در امر فرهنگ، محوری 
و تعیین کننده قلمداد می ش��ود. حلقه مفقوده جوامع امروزی اس��المی در 
تعامل با دیگران در تحقق گفتگو و عقالنیتی مستتر است که به راستی طالیه 
دار این حرکت در تاریخ حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السالم است. بر این 
اساس و با توجه به هجمه سنگینی که علیه مردم و نظام جمهوری اسالمی از 
سوی دشمنان چه از سوی همسایگان منطقه ای  و چه از سوی حکومت های 
 اس��تکباری وارد می گردد تثبیت ارزش های واال در میان جوامع است که در 

وهله اول بیانگر چهره راستین از اسالمیت و ایرانیت توامان است.
به نظر می رس��د تمرکز بر سیره، سبک زندگی و ابعاد شخصیتی حضرت امام 
رضاعلیه السالم و تبلیغ در سایه معارف آن حضرت وظیفه ای عظیم در تثبیت 
جایگاه بین المللی ایران در میان کشورهای دیگر  به شمار می رود که جشنواره 

بین المللی امام رضاعلیه السالم با چنین رسالتی پا به عرصه گذارده است.  
جشنواره بین المللی امام رضا)ع( گام های فرهنگی خود را در راستای تحقق 
الهام بخشی، فعالیت و مؤثر بودن در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردم ساالری 
دین��ی، توس��عه ی کارآمد، جامعه ی اخالق��ی، نواندیش��ی و پویایی فکری و 
اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسالمی 
و اندیش��ه های امام خمینی)ره( مبتنی بر سند چشم انداز جمهوری اسالمی 

ایران در افق ١٤٠٤ تبیین و برنامه ریزی نموده است.
 از ای��ن رو و در جهت تحقق اه��داف مذکور، جش��نواره فرهنگی هنری امام 
رضاعلیه السالم فعالیت خود را در س��طح بین الملل با دو رویکرد کلی دنبال 

می کند:
بومی سازی
نهادسازی

در جهت بومی س��ازی فعالیت های ترویجی فرهن��گ رضوی، اقدام به انجام 

فعالیت هایی شده است که برخی از این فعالیت ها به شرح ذیل می باشد:
الف- برگزاری فس��تیوال ها، هفته های فرهنگی، نمایشگاه های آثار فرهنگی 

هنری، میزگردهای گفتگو  و همایش های علمی
ب- ترجمه کتب فاخر درباره امام رضاعلیه الس��الم به زبان های زنده توسط 

خادمان و مبلغان فرهنگ رضوی در کشورهای مقصد
ج- راه اندازی س��ایت جش��نواره به زبان های مختلف به عنوان پل ارتباطی 

مخاطبان
د- راه اندازی خبرگزاری تخصصی فرهنگ رضوی

ه�- تولید و ارسال اقالم فرهنگی متناسب با نیازهای روز جامعه و به کشورها 
و نقاط مقصد

براین اساس جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( در دوره چهاردهم شاهد 
رش��د چش��مگیر برگزاری آن در نق��اط مختلف جهان بوده اس��ت و اقالم 
فرهنگ��ی و متبرک که متناس��ب با نیازه��ای روز نمایندگی ها جمهوری 
اس��المی و مبلغان بومی در جهت تبلی��غ و ترویج فرهنگ منور رضوی می 
باش��د تهیه و به نقاط و کشورهای مجری ارسال گردید. که جزئیات آن به 

شرح ذیل می باشد:

آمریکااروپاآفریقاآسیا
٧٧ کشور ٧ کشور١٤ کشور٢8 کشور٢8 کشور

جهان

نهادسازی
بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضاعلیه الس��الم در کنار بومی سازی 
ترویج فرهنگ رضوی در خارج از کش��ور اقدام به فراهم آوردن زمینه تشکیل 
نهادهایی در جهت گسترش هرچه بیشتر فعالیت های فرهنگی مبتنی بر آموزه 
های دینی بر پای��ه قرآن و مکتب اهل بیت علیهم الس��الم با تکیه بر فرهنگ 
رضوی و جلوگیری از موازی کاری نموده است که شامل نهادهای زیر می باشد:

الف –مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی که ش��امل مجامع تخصصی قاره 
های آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا می باشد.

ب- مجمع بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی 

گزارش بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع(
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ج- فراهم آوردن زمینه گسترش برنامه های موضوعی جشنواره در سطح بین 
الملل با استفاده از ظرفیت تشکل های بوجود آمده به مناسبت دهه کرامت

در همین راس��تا و در ادام��ه برگزاری مجامع تخصصی ق��اره های چهارگانه، 
جشنواره چهاردهم میزبان خادمان فرهنگ رضوی ادوار گذشته از قاره های 
آفریقا،اروپا و آمریکا بوده که با تش��کیل مجمع تخصص��ی هرکدام از آن ها و 
برگزاری انتخابات تعیین هیئت های مدیره به طور عملی  این نهاد های متشکل 
از اعضای بومی خود قاره ها وارد فرایند اجرایی آن ش��ده است. و ان شاء اهلل با 

برگزاری اجالس جهانی مجمع خادمان فرهنگ رضوی در س��ال ٢٠٠١٧ و 
همزمان با برگزاری جش��نواره پانزدهم این نهاد مقدس رسما فعالیت خود را 

آغاز خواهد کرد.
از سویی دیگر و در سطح مخاطبان خاص جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
پس از برگ��زاری موفق همایش بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی در 
سال گذشته، این همایش بر اساس مصوبه شورای بین الملل جشنواره امام 
رضا)ع( در جش��نواره پانزدهم و در گستره ای جهانی برگزار خواهد ش��د.   
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میهمانان خارجی و جمعی از دس��ت اندرکاران بخ��ش بین الملل 
چهاردهمین جش��نواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( با 

تولیت آس��تان قدس رضوی دیدار کردند. 
در ابتدای این دیدار که ش��امگاه جمعه ٢٢م��رداد١395 در حرم 
مطهر امام رضا)ع( برگزار شد، دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان )رئیس 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی( ضمن ارائه گزارشی از پیشینه 
فعالیت های جشنواره در عرصه های جهانی گفت: حدود هفت سال 
پیش یعنی از دوره هفتم جش��نواره فرهنگی هن��ری امام رضا)ع( 
تصمیم گرفتیم بخش بین المل��ل را نیز به فعالیت هایمان بیفزاییم 
و در ابتدا تردید داش��تیم که این کار با موفقیت همراه خواهد بود یا 
نه، اما امروز بس��یار خوشحالیم که در هفت دوره اخیر که جشنواره 

به صورت بین المللی برگزار ش��ده، با توفیقات بسیاری همراه بوده 
است، به ش��کلی که این دوره از جش��ن های رضوی در ٧٧ کشور و 
بیش از ٢٤٠٠ نقط��ه جهان برگزار می ش��ود؛ همچنین با توجه به 
این که امام رضا)ع( احادیث بسیاری درباره ارزش عقالنیت دارند، 
ش��عار این دوره از جشنواره را »گفتگو و عقالنیت در سیره رضوی« 
انتخاب کردیم، زیرا بر این باوریم ک��ه جهان امروز بیش از هر چیز 

به عقالنیت نیاز دارد. 
حضرت آیت ا...  سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی نیز 
در این دیدار با بیان این که آموزه های اس��الم ناب محمدی تنها راه 
حل بش��ریت برای خروج از مشکالت و معضالت امروز جهان است، 
اظهار داشت: امروز گرایش جهانیان به اسالم ناب بیش از هر زمانی 

تولیت آستان قدس رضوی در جمع میهمانان خارجی بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا)ع(:

امام رضا)ع( نخستین کرسی گفتگو
 میان ادیان را در تاریخ بنیان نهادند
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اس��ت و جهان دریافته است اس��المی که می توان به آن تکیه کرد، 
اس��الم ناب محمدی است که پرچمدار آن جمهوری اسالمی ایران 
است و خوشبختانه با وجود تمام توطئه ها و دسیسه های استکبار، 

تفکر انقالب اس��المی بیش از پیش در جهان رونق گرفته اس��ت. 
تولیت آس��تان قدس رضوی پس از نقل روایات��ی از امام رضا)ع(، 

گفت: وظیفه خطیر شناس��اندن سیره و سخنان اهل بیت 
به جهانیان بر عهده ما ش��یعیان است و اگر این کار 

را به درس��تی انجام دهیم، بسیاری از مشکالت 
بشر رفع می شود. 

وی افزود: با توجه ب��ه اینکه امام رضا)ع( 
نخس��تین کسی بودند که کرسی گفتگو 
میان ادیان را در تاریخ بنیان نهادند، در 
نتیجه شناخت و اطاعت از سیره و روش 
عملی زندگی آن حضرت می تواند رمز 
ائتالف و اتحاد در میان مسلمانان باشد. 

تولیت آس��تان قدس رض��وی ادامه داد: 
»کرامت« گمش��ده امروز انس��ان معاصر 

اس��ت؛  حدود هفتاد سال اس��ت که کرامت 
انس��انی در فلس��طین پایمال می شود و امروزه 

این کرامت در کشورهایی مثل سوریه، یمن و عراق 
مورد تعرض قرار گرفته اس��ت و حمایت انقالب اس��المی 

از فلس��طین، س��وریه، یمن و ع��راق، به معنی حمای��ت از کرامت 

انسان هاس��ت و آنچه به دس��ت اس��تکبار جهانی علیه بشریت رخ 
می دهد، تجلی نقض کرامت انس��انی اس��ت.  

حض��رت آیت ا...  رئیس��ی در پایان س��خنان خود خاطرنش��ان 
کرد: آین��ده جهان برای مومنان روش��ن اس��ت و قطعا پیروزی 
صالحین نزدیک خواهد بود؛ اس��تکبار با این حجم از فریبکاری، 
دروغ پ��ردازی و جنایت علیه بش��ریت نمی تواند آینده 
روشنی داشته باش��د و بی تردید دست خداوند با 
مومنان اس��ت و اوست که بر همه امور احاطه 

دارد. 
در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن نشس��ت، 
دو نف��ر از میهمان��ان خارج��ی بخش 
بین المل��ل چهاردهمی��ن جش��نواره 
م  م��ا لملل��ی فرهنگی هن��ری ا بین ا
رض��ا)ع( به نمایندگ��ی از خادم��ان 
جهان��ی فرهن��گ رضوی س��خنرانی 
کردند. س��هیل اس��عد )خادم فرهنگ 
رضوی و مبلغ تشیع از کشور آرژانتین( و 
حجت االسالم العوالی )خادم رضوی و مبلغ 
تشیع از کشور اوگاندا( در سخنان کوتاهی به 
ارائه گزارشی از وضعیت گسترش فرهنگ رضوی 
در کش��ورهای جهان و نیز چالش ها و مسائل مختلف در 

ای��ن راه پرداختن��د. 

حضرت آیت ا...  سید 
ابراهیم رئیسی تولیت آستان 

قدس رضوی:
 وظیفه خطیر شناساندن سیره و 

سخنان اهل بیت به جهانیان بر عهده ما 
شیعیان است و اگر این کار را به درستی 
انجام دهیم، بسیاری از مشکالت بشر 

رفع می شود
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مراسم اختتامیه بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره 
بین الملل��ی فرهنگی هن��ری ام��ام رضا)ع(، س��اعت 9 
صبح روز پنج ش��نبه ٢١ مردادماه سال ١395 با حضور 

میهمانان ویژه ای از ایران و دیگر نقاط جهان در مش��هد 
برگزار ش��د. 

دکتر علی اکبر والیتی )مشاور مقام معظم رهبری در امور 

برگزاری مراسم بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(

مشهد؛ محور گفتگو و عقالنیت در جهان اسالم
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بین المل��ل و رئیس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام(، دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان 
)رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی(، آیت ا... 
محمدحسن اختری )دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(، 
دکتر علیرضا رش��یدیان )اس��تاندار خراس��ان رضوی(، 

حجت االس��الم نصرا... پژمانفر )نماینده مردم مشهد 
و رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای 

اسالمی(، سیدجواد جعفری )مدیرعامل 
بنیاد بین الملل��ی فرهنگی هنری امام 

رضا(، اعضای کمیس��یون فرهنگی 
مجلس ش��ورای اس��المی، س��ی 
نف��ر از خادم��ان فرهن��گ رضوی 
از کش��ورهای مختل��ف جه��ان، 
ش��ماری از دانش��جویان خارجی 
جامعه المصطفی العالمیه و دانشگاه 

فردوس��ی مش��هد و دیگر مسئوالن 
فرهنگی کشوری و اس��تانی به همراه 

جمع��ی از عالقه من��دان در این مراس��م 
حضور داشتند. 

دکتر علیرضا رشیدیان )استاندار خراسان رضوی( 
نخس��تین سخنران این نشس��ت بود که در سخنانی با 
بیان این که امروزه بس��یاری از معضالت جهانی ریشه 
در فقدان آیی��ن گفتگ��و دارد و بهتری��ن نمونه برای 

زنده نگه داش��تن آیی��ن گفتگ��وی عقالنی بر اس��اس 
اعتقادات مذهب��ی و دینی را در وج��ود امام رضا)ع( 
می توان یافت، اظهار داش��ت: ش��هر مقدس مشهد با 
پیش��ینه سرش��ار دینی و تاریخ��ی و فرهنگی دارای 
محوریتی بی بدیل در جهان اس��الم اس��ت و می تواند 
به عنوان منطقه ای آزاد برای گفتگو بین مسلمانان 

باش��د. 
س��خنران بعدی این نشس��ت دکتر ابوذر 
ابراهیمی ترکم��ان )رئیس س��ازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی( بود که 
ضمن ارائه سخنانی درباره مضرات 
حب نفس و لزوم داش��تن محبت 
الهی، ابراز داشت: شعار این دوره 
از جشنواره را »عقالنیت و گفتگو 
در سیره رضوی« انتخاب کردیم، 
زیرا جهان ام��روز ما بیش از هر چیز 
به عقالنیت نیاز دارد و امام رضا)ع( نیز 
بیش��ترین روایات را درباره ارزش عقل و 
عقالنیت دارند؛ باید بدانیم که جهالت مدرن 
رفتنی است، اما فرهنگ اهل بیت خواهد ماند و این 
همان فرهنگی است که در سایه آن می توان از شر مصائب 

کنونی نجات یافت. 
دکتر علی اکبر والیتی )مش��اور رهب��ر معظم انقالب در 

ابراهیمی ترکمان: شعار این 
دوره از جشنواره را »عقالنیت 

و گفتگو در سیره رضوی« انتخاب 
کردیم، زیرا جهان امروز ما بیش از هر 

چیز به عقالنیت نیاز دارد و امام رضا)ع( 
نیز بیشترین روایات را درباره ارزش 

عقل و عقالنیت دارند
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امور بین الملل( س��خنران دیگر این نشس��ت بود که در 
س��خنانی با بیان این که ورود امام رضا)ع( به ایران باعث 
اعتقادیافتن ایرانیان به تش��یع اثناعشر شد، گفت: ایران 
پرچم دار بیداری اس��المی در دو قرن اخیر بوده اس��ت و 
اکنون نیز در سایه امام رضا)ع( پرچمدار مقابله با وهابیت 

و متحدان اس��رائیل اس��ت. 
حجت االس��الم نص��را... پژمانف��ر )رئی��س 

کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس ش��ورای 
اسالمی( نیز در سخنانی با بیان این که 
م��ا امام رض��ا)ع( را یک ش��خصیت 
کاماًل سیاس��ی و حس��اس به امور 
فرهنگی و اجتماعی می شناس��یم، 
تأکید کرد: منحرف��ان می خواهند 
نسخه ناکارآمدی از اسالم را ترویج 

کنند و در این راه هم س��خت تالش 
می کنن��د؛ در حال��ی که بای��د بدانیم 

تحری��ف بزرگ تری��ن خطری اس��ت که 
امروزه جهان اس��الم با آن مواجه اس��ت. 

پنجمی��ن س��خنران ای��ن مراس��م نی��ز آی��ت ا... 
محمدحسن اختری بود که با اشاره به این که دشمنان 
قسم خورده اسالم س��عی می کنند از راه های متفاوت 
صداه��ای مختل��ف را خف��ه کنند، گفت: زب��ان هنر و 
به ویژه س��ینما مؤثرترین روش انتقال مفاهیم رضوی 

به همه دنیاس��ت و یکی از اموری که باید به آن در این 
جشنواره اهتمام کرد، س��اخت فیلم از روی مناظره ها 
و گفتگوهای امام رضا)ع( ب��ا نمایندگان دیگر مذاهب 
اس��المی در زمان خودش��ان اس��ت، زیرا زب��ان فیلم 
ام��روزه یک��ی از بانفوذترین و مؤثرتری��ن راه ها برای 

جریان س��ازی در جهان اس��ت. 
گرامی داش��ت یاد آی��ت ا... ش��یخ زکزاکی 
)رهبر ش��یعیان نیجریه( ک��ه میهمان 
ویژه سال گذشته جشنواره بین المللی 
فرهنگی هن��ری امام رض��ا)ع( بود 
و اکن��ون در حبس اس��ت، بخش 
دیگری از این مراس��م بود. در این 
بخش پ��س از پخ��ش نماهنگی از 
حضور این عالم مجاهد در مش��هد، 
حسن سلطانی )مجری مراسم( یاد و 
نام وی را گرامی داشت و برای او آرزوی 

آزادی و دعای اس��تخالص کرد. 
همچنین سخنرانی خانم لیال سورانی )مبلغ و 
خادم فرهنگ رضوی از کشور فرانسه(، ابتهال خوانی 
)با ش��عر دعبل خزاعی(، پخ��ش نماهنگ های مرتبط با 
فعالیت های خادمان فرهنگ رضوی در سراس��ر جهان 

و... از بخش های دیگر قسمت نخست این نشس��ت بود. 
قس��مت دوم مراس��م اختتامی��ه بخ��ش بین المل��ل 

آیت ا... محمدحس�ن اختری: 
زبان هنر و به ویژه س�ینما 

مؤثرتری�ن روش انتق�ال مفاهی�م 
رضوی به همه دنیاس�ت و یکی 
از اموری که بای�د ب�ه آن در ای�ن 

جش�نواره اهتمام کرد
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چهاردهمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا)ع( عصر 
پنج شنبه ٢١ مردادماه س��ال ١395 با حضور میهمانان 

خارجی جش��نواره چهاردهم در مش��هد برگزار ش��د. 
اجرای این قسمت از برنامه را آقای سهیل اسعد )مبلغ و 
خادم فرهنگ رضوی از کشور آرژانتین( بر عهده داشت 

و دکتر محمدحسین هاش��می )معاون فرهنگی 
س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات اس��المی( و 

دکتر محمود واعظی )مشاور ویژه رئیس 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و 
عضو هیأت علمی دانش��گاه تهران( 
س��خنرانان این نشس��ت بودند که 
درباره اهمیت و توفیقات برگزاری 
جشنواره امام رضا)ع( در ٧٧ کشور 
و ٢٤٠٠ منطق��ه از جهان و نیز لزوم 

گس��ترش فرهنگ رضوی در جهان 
امروز س��خن گفتند. 

همچنی��ن آقای��ان کمال الدی��ن رکا )از 
کش��ور آلبانی(، ش��بار زاال ب��ه نمایندگی از 

دکت��ر اصغر علی موالدینا دبیر کل کنفدراس��یون 
خوجه های اثنی عشری جهان)از کش��ور انگلستان(، 
گاس��کار(،  ز کش��ور مادا ا س��یدمرتضی رض��وی )
صباح الدی��ن ترک ایلماز )از کش��ور آلمان(، نورالدین 
دارآفرین )از کش��ور جمهوری آذربایجان( و میکائیل 

آلوارز )از کشور اسپانیا( س��خنرانان نشست تخصصی 
جشنواره چهاردهم بودند که مقاالت خود را با موضوع 
»عقالنی��ت و گفتگو در س��یره رض��وی« ارائه دادند. 
س��خنرانی های این بخش محصول تجربیات شخصی 
خادمان فرهنگ رضوی و پژوهش های ایشان بود که به 
زبان های مختلف آلبانیایی، انگلیس��ی، ترکی، 

اس��پانیایی و فارس��ی ارائه ش��د. 
همچنی��ن تقدیر از خادمان بین المللی 
فرهنگ رض��وی از دیگر بخش های 
این مراس��م ب��ود. عالوه بر ش��ش 
سخنران بخش نشست تخصصی، 
آقایان و خانم ها اسماعیل حسین، 
موسی ایاز تکین، خدیجه سمعلی، 
عبدالحفی��ظ اللبنانی،  عبدالکامل 
عباس، مصطف��ی بوعزی��ز، مفتاح 
ف��وزی رحم��ت، ابراهیم الطوس��ی، 
احمد آدامو الصف��ا، عبدالرحیم بنداگو، 
ش��یخ محمد امی��ن، محمد مانی، حس��ین 
العوالی، س��یدحمید حس��ینی، ضیاء ترک ایلماز، 
مصطفی ابوالخیر، لیال س��ورانی، عزیز نبی اف و محمد 
بلو دبری به عنوان خادمان بین المللی فرهنگ رضوی 
از کش��ورهای مختلف آس��یایی، اروپایی، آمریکایی و 

آفریقای��ی م��ورد تقدی��ر ق��رار گرفتن��د.

سخنرانان این نشست 
درباره اهمیت و توفیقات 

برگزاری جشنواره امام رضا)ع( 
در 77 کشور و 2400 منطقه 
از جهان و نیز لزوم گسترش 
فرهنگ رضوی در جهان 

امروز سخن گفتند  
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صل اهلل علی محمد و آله الطاهرین

السالم علیکم و رحمه اهلل
تبریک عرض م��ی کنم میالد مس��عود حضرت علی ابن موس��ی الرضا علیه 
الس��الم رو و همچنین میالد مسعود حضرت معصومه سالم اهلل علیها را. برای 
بنده توفیقی است که در خدمت شما عزیزان هستم و تشکر می کنم از برگزار 
کنندگان این مجمع گرانق��در بین المللی، به خصوص جناب آقای ابراهیمی 
و همه کس��انی که در این زمینه زحمت کشیدند و تالش کردند. ما هرچه در 
این راه تالش کنیم، ران ملخی اس��ت به دربار سلیمان. در مورد حضرت رضا 
علیه الس��الم، بنده فکر کردم که دو نکته را در این جا خدمت شما عرض کنم. 
یک نکته نقش امام رضا علیه الس��الم در اسالم، تاریخ اسالم و این امام همام، 
به تبیین اس��الم فرمودند و ائمه معصومین علیهم السالم از امام صادق سالم 
اهلل علیه و امام کاظم سالم اهلل علیه، وعده این را داده بودند که عالم آل محمد، 
خواهد آمد. شخصیت امام صادق علیه السالم که خود به عنوان رئیس مذهب 
یک چنین وعده ای می دهد و بعد امام کاظم علیه السالم که می فرماید برادر 
شما، علی ابن موسی الرضا، چنین نقشی خواهد داشت. برتری اسالم را بر سایر 
ادیان و مکاتب در مجالس��ی که مامون برای حضرت فراهم کرده بود، ایشان 
اثبات کرد. چنین وضعیتی در هیچ یک از ادوار تاریخی از زمان ظهور اسالم تا 
آن زمان و بعد از آن برای هیچ یک از شخصیت های اسالمی و ائمه معصومین 
فراهم نشده است. این نکته بسیار مهمی است. چون باید فرصتی پیش بیاید. 
در زمان امام سجاد علیه السالم آنقدر وضعیت سخت بود و در مضیقه بودند 

که معارف اسالمی را در لباس دعا برای مردم بیان می کردند، تا زمان عبدالملک 
مروان یا حشام، و در زمان مامون بنابر سیاست هایی که اگر فرصت شد عرض 
می کنم، خود مامون وسیله را فراهم می کند و می گوید که حکومت و والیت 

حق ما نیست، حق علویان اس��ت و به شرحی که می دانیم والیت عهدی را به 
امام تحمیل می کند و مجلس��ی را با صاحبان عقاید مختلف اعم از دهریون و 
مسیحیان، جاثلیق یعنی همین کاتولیک ها ، صابئین و یهودیان و زرتشتیان 
تشکیل می دهد. همه کسانی که ادعایی داشتند، عصر ترجمه بود. تمام مکاتب 
فلسفی باز ش��ده بودند. مکتب مشاعین، رواقیون. بر روی مسلمانان و مطالب 
بسیار نویی در افکار عمومی مسلمانان راه پیدا کرده بود و خب مکتب ساده و 
منطقی ولی بدون ورود در پیچ و خم های فلسفی وارد شده بود و بازار شکاکین 
و دهریون بسیار گرم بود. شما ماجرای عبدالکریم ابن ابی العوجا را شنیده اید 
که در کنار خانه کعبه نشس��ته بود و طواف اطراف خانه کعبه را به سخره می 
گرفت و به امام صادق اهانت می کرد و می گفت تا کی دور این سنگ و گلی که 
روی هم چیده اید می گردید؟ تا این حد دهریون گس��تاخ شده بودند. وسیله 
برای امام رضا علیه السالم فراهم شده بود، به نیت دیگری ولی امام این تهدید 

را به فرصت تبدیل کردند.
 برای هیچ یک از پیامبران و اولیای الهی، برای هیچ یک از ائمه معصومین چنین 
فرصتی فراهم نشده بود تا اسالم را آن طور که باید تبیین کنند و به اقرار همه 
کس��انی که در آن جلسات حاضر بودند و بعدا گواهی دادند، حتی کسی مانند 
ابن حجر عسقالنی که از اعدا عدّو شیعه است، در سوائغ مختلف، به فضائل امام 
رضا علیه السالم اقرار می کند و اینکه در این مناظرات ایشان بر همه پیروز می 
شود. بنابراین خدمتی که امام رضا علیه السالم در مناظرات، در برتری اسالم 
بر سایر ادیان و مکاتب غیر اسالمی و دعوی و مادی کردن، در نوع خودش بی 

نظیر است. این خدمت امام رضا علیه السالم به اسالم است.
 اما به تش��یع، و ایران. در ایران امواج اسالم خواهی و اس��الم و تشیع در ادوار 
مختلف به این شکلی که عرض می کنم وارد شد. یک اولین مواجه مسلمانان 
با ایرانی ها توس��ط ابو عبیده ثقفی انجام شد که موفق نبود. دومین آن توسط 

خدمت امام رضا علیه السالم در مناظرات، در برتری دادن اسالم بر سایر ادیان 
و مکاتب غیر اسالمی در نوع خودش بی نظیر است

دکتر علی اکبر والیتی  مشاور محترم مقام معظم رهبری در امور بین الملل:
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سعد ابن ابی وقاص بود که در نهاوند در مقابل رستم فرخزاد قرار گرفت. تعداد 
نیروهای ایرانی زیادتر بود، نیروهای مس��لمان کمتر. رس��تم گفت یک نفر را 
بفرستید که ببینم ش��ما چه می گویید. این را به تفصیل ابوالحسن ندوی در 
کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین نقل کرده است که شخصی به نام 
ربیع ابن عامر را به اردوگاه رس��تم فرخزاد می فرستد. وارد می شود. در تاریخ 
است که تاج رستم فرخزاد، خراج چند س��ال ایران بود. او وارد می شود و می 
بیند که دورتادور نشس��ته اند و جایی برای او نیست. جایی در باال کنار رستم 
خالی است و می رود باال و کنار رستم می نشیند. بعد می گویند ببینید قربان، 
معلوم است که این ها آدم های بی ادبی هستند، اوال وارد شد زمین ادب نبوسید 
و بعد هم رفت باال نشست. رستم سبب پرسید. او گفت، جز در مقابل خداوند، 

در مقابل کسی سجده نمی کنیم. 
چون رسم بود در مقابل بزرگان و پادشاهان زمین ادب می بوسیدند. در ثانی در 
بین ما، مجلس باال و پایین ندارد، دایره ای است. ثالثا هرجایی باشد می نشینیم. 
من وارد شدم جایی نبود جز همین جایی که خالی بود ما نشستیم. گفت حاال 
شما چه می گویید. گفت ما آمده ایم، حرف ما سه پیام دارد. یکی اینکه شما را 
از جور ادیان دیگر به عدل اسالم هدایت کنیم. دوم اینکه از عبادت بندگان خدا 
به عبادت خدا راهنمایی کنیم. سوم اینکه از تنگی دنیا به وسعت آن راهنمایی 
کنیم. »من جور االدیان الی عدل االس��الم و من عب��ادۀ العباد الی عبادۀ اهلل و 
من ضیق الدنیا الی سعتها«. این پیام اسالم بود و مورد پذیرش قرار گرفت و به 
قول آل احمد، در غرب زدگی، می گوید ایرانیان نان و خرما به دست به پیشواز 

مسلمانانی رفتند که آنان به 
غارت تیسفون می رفتند. 
بعد این مسلمانان بنی امیه 
شدند. بنی امیه ای که اگر 
یک ایرانی سوار اسب بود، 
یک عربی پی��اده بود. باید 
ایرانی پیاده می شد، عرب 
سوار اس��ب می شد. ایرانی 
س��وار اس��ب می دوید و تا 
دم در خانه عرب می رفت و 
اسب را به او می داد یا نمی 
داد! این شد موج اول اسالم. 
آن طوری با ربیع ابن عامر 
شروع شد، به بنی امیه ختم 

شد. 
برای اص��الح این زید قیام کرد و بعد را زید را ب��ه دار زدند. و یحیی ابن زید به 
ایران آمد، در همین خراسان قیام کرد و شهید شد. خراسانیان علیه بنی امیه 
قیام کردند. حاکم اموی را ساقط کردند و یک هفته برای زید عزاداری کردند. 
پرچم س��یاه را بلند کردند و این شد پرچم خراسانیانی که علیه بنی امیه قیام 
کرده بود. به سمت پایتخت بنی امیه رفتند و بنی امیه را ساقط کردند. شعارشان 
الرضا من آل محمد)ص( بود و بیعت با اهل بیت)ع(. بنی عباس خودشان را جا 
زدند. بنی عباس گفتند ما اهل بیت هستیم. این موج دوم شد ولی باز به جای 
ناجوری خورد. ایرانیان اهل بیتی شدند ولی زیدی شدند. موج سوم به دنبال 
حرکت امام رضا علیه السالم شد به ایران. باز این بخش دیگری از آن تهدیدی 
که تبدیل به فرصت ش��د. لذا قبل از س��فر حضرت رضا علیه السالم به ایران، 
اغلب شیعیان ایران زیدی بودند. به برکت حضور حضرت رضا علیه السالم در 
ایران، شیعیان ایران اثنی عشری شدند. به گفته شیخ طوسی رحمه اهلل تعداد 
شاگردان امام رضا علیه الس��الم در مرو و ایران و خراسان سیصد و پانزده نفر 
ب��ود و بنا به نقل دیگری 3٦٧ نفر بود. در مرو حضرت رضا علیه الس��الم اولین 
حوزه علمیه را بنا کردند و تعلیم دادند و افراد تعلیم یافته در مکتب حضرتش 
به اقصی نقاط ایران فرس��تاده شدند و ترویج تشیع و اثنی عشری را در سراسر 
ایران انجام دادند. این نقش تکمیلی و تتمیمی حضرت علی ابن موسی الرضا 

علیه السالم بود، در موج سوم تبلیغ اسالم و اسالم اهل بیتی و اسالم واقعی که 
عرض می کنم از تبلیغ اس��الم و تبیین اسالم در مواجه با جاثلیق و یهودیان و 
زرتشتیان و صابئین و دهریون و فالسفه و همه این ها. بعد از حقانیت اسالم را 
اثبات می کنند، والیت عهدی را به اجبار می پذیرند اما می گویند من به هیچ 

وجه در امر حکومت دخالت نمی کنم. 
بعد هم در شعر، اگر ش��عر دعبل خزائی را داریم که دعبل خزائی مرثیه را می 
خوانند تا به آن جایی می رس��ند که حضرت م��ی فرمایند این را اضافه کنید، 
شهادت خودش��ان را در توس پیش بینی می کنند و قبری که در توس است 
که محل دفن ایشان است. شعر دعبل خزائی است. و قبری که در طوس است.  
"وای از آن مصیبت که تا قیامت آتش حس��رت و ناله های جانس��وز در وجود 
م��ن می افزاید. تا آن روزی که خداوند قائمی را ظاهر کند که فرجی بر غم ها و 

مصیبت های ماست". 
دعبل خزائی خدمت حضرت می آید و مصیبت های اهل بیت را بیان می کند 
و بعد حضرت این را اضافه می کنند و به دعبل می فرمایند که این را هم اضافه 
کن که پیش بینی ش��هادت خودشان در توس است. به هرحال امروز هم شما 
می بینید که همچنان ایران به برکت حضور اهل بیت، بیش از دوازده هزار نفر 
از س��ادات و علویان به دنبال حضرت رضا علیه الس��الم آمدند و در جای جای 
ایران جایگزین ش��دند، یا شهید ش��دند و یا ماندند.  و به تبلیغ اسالم راستین 
پرداختند و چون ایران سدی محکم در مقابل انحرافات ایستاد و سرمنشأ امواج 
بیداری اسالمی در طی دویست سال اخیر شد و مالحظه می کنید تمام امواج 
بی��داری اس��المی از زمان 
رساله جهادیه که تقریبا در 
صد و نود سال پیش، توسط 
١٤3 نفر از مراجع و بزرگان 
نج��ف و س��ایر حوزه های 
علمیه، مانند مرحوم سید 
محمد مجاه��د اصفهانی، 
مرحوم مال احم��د نراقی، 
مال مه��دی نراقی، مرحوم 
اس��تر آبادی امضا شد، در 
مقابله با مهاجمین روس و 
بعد فتوای مرحوم میرزای 
شیرازی در رابطه با تنباکو، 
مرحوم ح��اج مالعلی کنی 
در رابطه با ق��رارداد رویتر، 
فتوای مشروطیت مرحوم آخوند خراسانی، تنبیه االمه مرحوم نائینی، الیحه 
مرحوم ش��یخ ش��هید ش��یخ فضل اهلل نوری، تالش مرحوم آیت اهلل کاشانی، 
تالش های مرحوم شهید مدرس و تا نهضت حضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه 
و کارها و مجاهدت هایی که امروز علما و مراجع ما، مقام معظم رهبری حضرت 
آیت اهلل عظم��ی خامنه ای می کنند و مدافعین ح��رم، و دفاعی که در مقابل 
وهابیونی که مخرب اسالم هستند و متحد اسرائیل هستند و برای ختم اسالم 
با دشمنان اسالم دست به یکی کرده اند و به حمدهلل با کمک ایران، کشورهای 
اسالمی یکی بعد از دیگری از تهاجم صهیونیست ها و آمریکایی ها نجات پیدا 
می کنند. همچنان در پرتوی انوار درخشان اسالم و پیروی از اهل بیت علیهم 
السالم همچنان ایران سرفراز و پیشتاز و پرچم دار اسالم راستین است و باز به 
تاریخ برمی گردیم و می بینیم همه این ها معلول نقش بی بدیل حضرت ثامن 
الحجج علی ابن موسی الرضا علیه السالم است که به تعبیر حضرت امام رضوان 
اهلل تعالی علیه مشهد پایتخت معنوی ایران، و به تعبیری که فرمودند پایتخت 

همیشگی فرهنگ اسالمی است. و السالم علیکم و رحمه اهلل.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
میالد با س��عادت امام رئوف را خدمت همه حضار محترم تبریک عرض 
می کنم. و به دست اندرکاران این جش��نواره،تبریک عرض می نمایم. 
صحبت هایم را در چن��د نکته عرض می کنم. یکی از بزرگان مش��هد، 
مرحوم آقای میالنی است. که در سال ١35٤ ایشان فوت کردند. ایشان به 
هر نکته ای که در زندگی می رسیدند، این ها را در یک جزوه ای یادداشت 
می کردند و اول آن پاراگراف می نوشتند: کلمٌه. و بعد یک سطر، دو سطر، 
گاهی ده سطر مطلب می نوشتند. این جزوه تا مدت ها پنهان بود، اخیرا 
پیدا شده است. دو نکته از این جزوه برای من خیلی جالب بود. نکته اول، 
ایش��ان می گویند که اینکه انسان نسبت به نجاسات دیگران متنفر می 
شود، اما نسبت به نجاسات خودش هیچ تعفنی ندارد، هیچ اذیتی نمی 
شود، از عفونت بدن دیگری معذب می شود ولی از عفونت بدن خودش 
هیچ عذابی به او دست نمی دهد، این ریشه در حب نفس دارد. نجاست 
خودش را هم نمی بیند و عفونت خودش را هم درک نمی کند. بعد می 
فرمایند اگر این ُحب روی هرچیزی بنش��یند، همین اثر را دارد. اگر این 
حب  از روی خدا بر انس��ان نشس��ت، دیگر زلزله و سیل و بیماری و درد 
و بال را انس��ان درک نمی کند. وقتی حضرت زینب سالم اهلل علیها بعد 
از داس��تان عاشورا می فرمایند: ما رأیت اال جمیال... خب مرگ برادران، 
فرزندان بوده است، شهادت فرزند برادر بوده است، شهادت فرزندان برادر 

بوده است. اما چرا جمیال؟ چون حب روی خدا نشسته است. وقتی حب 
روی خدا نشست، دیگر هیچ چیزی زشت نیست. زشت را کسی می بیند 
که حب را بر روی دنیا نشانده باشد. اگر حب بر روی خداوند باشد، هیچ 

چیزی زشت جلوه نمی کند. 
با صد هزار جلوه برون آمدی که من 

 با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. 
خداوند در آن صورت همه جا هست و ما همه جا او را می بینیم. و محروم 
آقای میالنی در آن جزوه می گویند، زمانی می شود حب را روی خداوند 
متعال نشاند، که ذکر خداوند در وجود ما باشد. مرتب به یاد خدا باشیم. 
و لذکر اهلل اکبر. انا جلیس من ذکرنی. من همنشین کسی هستم که مرا 
یاد کند. اذکرونی اذکرکم. مرا ی��اد کنید تا یادتان کنم. من یک نکته را 
توضیح بدهم. مرحوم عالمه رساله ای به نام رسالٌه الوالیه. شما می دانید 
ایشان سال ١3١٤ از نجف به ایران می آیند. و دقیقا همان سال به تبریز 
می روند، به روستای شادآباد. س��ال ١3١٤. سال ١3٢5، ١١ سال بعد 
دوباره به قم برمی گردند. س��ال ١3٢5 همان سالی است که سیدعلی 
آقای قاضی مرحوم می شوند. ایش��ان به قم بر می گردند و در آن رحل 
اقامت می افکنند. در آن یازده س��الی که در تبریز بودند، چندین کتاب 
نوشته اند. شاید بعضی ها نشنیده باش��ند. تفسیر البیان در پنج جلد از 
آثاری است که در آن ایام نوشته شده است. و بعد ایشان هفت رساله می 

سخنرانی رئیس  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
در مراسم بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا)ع(
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نویسند، یکی از این رسائل هفت گانه، رساله الوالیه است. شصت  یا هفتاد 
صفحه اس��ت. در آن جا عالمه یک نکته می گویند. می گویند که انسان 
نس��بت به همه چیز در عالم غافل اس��ت، اال خودش. نسبت به خودش 
دائم الذکر اس��ت. یعنی انسان یک لحظه از یاد خودش غافل نمی شود. 
در خواب هم خودش محور است. و عالمه می گویند هر مقدار که انسان 
از ی��اد خودش بکاهد و به یاد خدا بیافزاید، همان مقدار والیتش تقویت 
می ش��ود. هر مقدار که از یاد خودش بکاهد، به یاد خدا باشد، و به نقطه 
ای برس��د که هب لی کمال انقطاع الیک، چرا گفته است کمال انقطاع؟ 
انقطاع کافی بود. کمال انقطاع آن است که خود انقطاع را هم نفهمد. خود 
انقطاع را هم درک نکند. هرچقدر انس��ان از یاد خود بکاهد و به یاد خدا 
باشد، همانقدر به والیتش تقویت می شود. یکی از بزرگان می گوید من 
به عالمه طباطبایی گفتم آقا نمی شود، ما باالخره یک وقت هایی در طول 
روز غافل می شویم، غذا می خوریم، می خوابیم، معاشرت می کنیم. آن 
موقع ها که ذکر خدا نیست. عالمه می فرمایند که اگر شما خدایی نکرده 
فرزندتان فوت کرده بود، یک داغی روی دل ش��ما می نشس��ت، که آن 

داغ چه در خوردن، چه در 
آشامیدن، چه در خوابیدن 
روی دل شما بود. ذکر خدا 
باید چنین باشد. یعنی هر 
لحظ��ه ما به ی��اد خداوند 
باش��یم. این نکته اول. اما 
نکت��ه دوم، مرحوم آقای 
میالن��ی در آن جزوه می 
گویند که اه��ل بیت)ع( 
چه می کنند؟ ایش��ان در 
آنجا می گویند که ش��ما 
یک وقتی که آفتاب پشت 
ابرها پنهان ش��ده است، 
چه راهی دارید برای اینکه 
به آفتاب برسید؟ یک راه 
این است که سوار هواپیما 

شوید و به باالی ابرها بروید و به آفتاب برسید. ایشان می گویند که اهل 
بیت همی��ن کار را می کنند. غباری که بین ما و خ��دا را فاصله انداخته 
اس��ت، اهل بیت چون قدرت رفع این غبار را دارند، مثل آن هواپیمایی 
که ما را به باالی ابرها می برند، تا ما از آفتاب استنش��اق کنیم، کار اهل 
بیت چنین است. ما را به آنجا می رس��اند. شما ببینید از همه جای این 
دنیا مردم می آیند. هرکسی با غم و غصه و درد و بالیی برای زیارت امام 
رضا علیه السالم می آید. اما وقتی به صحن امام رضا می روید، می بینید 
که همه شاد و بانشاط هستند. یک نفر غم در دلش نیست. آن چیست؟ 
چه تصرفی امام رضا در قلب این مردم می کند که با این همه غم و غصه، 

مردم وارد حرم می شوند، اما غم و غصه از یادشان می رود. 
ز چشمت چشم آن دارم که از چشمم نیاندازد

به چشمانت که چشمانم به چشمان تو می نازد
زچشمانت زکاتی ده نگاهی کن به چشمانم 

که چشمانم به جز چشمت به هرچشمی نمی نازد
این زبان حال ماس��ت و امام رضا علیه الس��الم. عادت امام رضا احسان 
است. معتاد به احسان است. در دعای زیارت جامعه کبیره که منقول از 
امام هادی علیه الس��الم است، می خوانیم عادتکم االحسان و سجیتکم 

الکرم.

عادت شما احسان است و سجیه شما کرم است. ان شاءاهلل خداوند متعال 
ما را مشمول عنایت خاصه امام رضا علیه السالم قرار بدهد. اما نکته سوم. 
بخش بین الملل جش��نواره از دوره هفتم آغاز شد. آن روزهایی که آغاز 
ش��د، خیلی نگران بودیم. به همین دلیل با پنج کش��ور آغاز کردیم. اما 
امروز این جشن به برکت خود امام همام به ٧٧ کشور تسری پیدا کرده 
اس��ت و در ٢٤٠٠ نقطه جهان این جشن برگزار می شود. من تصور می 
کنم که بخش بین الملل در این مدتی که آغاز ش��ده است، یعنی ما االن  
در دوره چهاردهم هستیم، یعنی هفت دوره که آغاز شده است، توفیقات 
چشمگیری داشته است. مهمانان عزیزی که از کشورهای مختلف آمده 
اند، و االن در جمع ما هستند، دس��ت همه آن ها را می بوسیم و به همه 
آن ها هم خوش��امد عرض می کنیم. توسعه و ترویج فرهنگ رضوی در 
این دوره با شعار عقالنیت و گفتگو در سیره رضوی برگزار شد. خود امام 
رضا علیه السالم یکی از ائمه ای هس��تند که بیشترین روایات را درباره 
ُه َجهُلُه؛ توجه به عقل و عقالنیت  عقل دارند.  صدیُق کُلّ امرٍئ َعقُلُه و َعُدُوّ
موضوعی است که امروز ما واقعا بیش از همیشه احتیاج داریم. امروز در 
اطراف ما ،متاس��فانه در 
دنیای اسالم، آن کس که 
می کش��د با نام خدا می 
کش��د، و آنکه کشته می 
شود با نام خدا کشته می 
شود. خدا که یکی بیش 
نیست. در هر دعوایی در 
جهان، ممکن است یک 
نفر حق باش��د، یک نفر 
باطل. من می گویم این 
دس��تمال کاغذی است، 
ش��ما می گویید نیست. 
خب من حق هستم، شما 
باطل. ممکن است هر دو 
طرف باطل باش��ند. من 
می گویم ک��ه این چوب 
اس��ت، شما می گویید آهن است. هر دو باطل هستیم. اما ممکن نیست 
در یک دعوایی، هر دو حق باشند. امکان ندارد در یک دعوایی هر دو حق 
باشند. حق یکی است. حق دوتا نیست. و اگر عقل به کار بیاید، قطعا حق 
با داعش نیست در جهان. حق با گروه های تکفیری در جهان نیست. آن ها 
هیچ بهره ای از حق ندارند. حق در مکتب اهل بیت است که می فرماید، 
هل الدین اال الحب، آیا دین جز محبت اس��ت؟ متاس��فانه امروز گرفتار 
این موضوع شده ایم در جهان، و هر روز هم به سیطره این ها افزوده می 
ش��ود، اما قطعا این ها نابود شدنی و از بین رفتنی هستند. قطعا فرهنگ 
غنی اسالمی و آنچه که تعبیر مقام معظم رهبری است: جهالت مدرنی 
که امروز در جهان به وجود آمده است از بین رفتنی است. فرهنگ اهل 
بیت ماندنی اس��ت. کماینکه بیش از ١٤٠٠ سال است که مانده است. 
من از همه شما تش��کر می کنم، مجددا از سامان دهندگان این مراسم 
تشکر می کنم. یاد می کنم و زنده می دارم یاد حضرت حجت االسالم و 
المسلین شیخ ابراهیم زاکزاکی که سال گذشته در بین ما و در این جمع 
بودند و ما از وجود ایش��ان بهره مند ش��دیم و از فرهیختگان این جمع 
بودند. امیدوارم ان شاءاهلل خداوند متعال سبب استخالص ایشان را هم 

فراهم کند. والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
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قال االدی��ب فی الخطاب الکری��م: »افال یتدبرون الق��رآن ام علی 
قلوبهم اقفالها«

صلوات و درود خداوند متعال بر ارواح طیبه شهدای اسالم، شهدای 
انقالب اس��المی، ش��هدای اهل بیت عصمت و طهارت، و شهدای 
مدافعان حرم و والی��ت و امامت. از نقاط دور و نزدیک، از نیجریه تا 
اندونزی، پاکستان و افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و جای جای 
سرزمین خداوند متعال و به ویژه درود خداوند متعال بر روح پاک 
امام راحل و بزرگوارمان، امامی که به برکت وجودشان این انقالب 
و عظم��ت و این عزت برای جامعه ما به ارمغان آوردند و این معجزه 

را در زمان خودشان به وجود آوردند. 
ضمن تبریک دهه مبارکه کرامت والدت با سعادت فاطمه معصومه 
س��الم اهلل علیها و والدت با سعادت حضرت ثامن الحجج امام علی 
ابن موسی الرضا علیه صالۀ و السالم به حضور همه شما بزرگواران، 
علما و اندیشمندان، خواهران و برادران که از راه های دور و نزدیک 
تش��ریف آورده اید تبری��ک و تهنیت عرض می کن��م. و برای این 
چهاردهمین جش��نواره حضرت امام علی ابن موس��ی الرضا)ع( و 
برای این همایش باش��کوه که تشکیل شده است، آرزوی موفقیت 

دارم. و از همه خدمتگزاران و از همه دس��ت ان��درکاران و بانیان و 
برگزار کنندگان ای��ن همایش و به خصوص برادر عزیزمان، جناب 
آقای دکتر ابراهیمی ترکمان، تقدیر و تش��کر می کنم و امیدواریم 
که خداوند متعال به همه ما این توفیق را عنایت کند که بتوانیم در 
این زمان و در این دوران که این فرصت به وجود آمده است، مطلب 
اهل بیت علیهم السالم، دین مبین اسالم و قرآن را آنگونه که هست، 

در حد توان خودمان به جهان و جهانیان 
معرفی کنیم. که امروز اشتیاق فراوانی و اقبال بسیار بزرگی نسبت 
به اسالم و مکتب اهل بیت علیهم السالم در دنیا وجود دارد. اینقدر 
این اقبال و این عش��ق و عالقه فراوان است، دشمنان قسم خورده 
اسالم همه دست به دست هم داده اند، تا از راه های مختلف بتوانند 

صدای اسالم را خاموش کنند. 
و بتوانند جلوی پیشرفت اسالم و اهل بیت علیهم السالم را بگیرند. 
با بهره گیری از همه امکانات هنری و قلمی و همه امکانات نظامی 
و سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دشمنان ما تالش کرده اند و تالش 
می کنند که جلوی پیش��رفت و روند رو به رش��د این موج اس��الم 
خواهی و موج آش��نایی با مکتب اهل بیت علیهم السالم را بگیرند 

آیت ا...  اختری دبیر کل محترم مجمع جهانی اهل بیت)علیهم السالم(:

خردورزی و عقالنیت مهمترین روش امام رضا)ع( در سیره ایشان است
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که فرصت نیس��ت و شما همه مطلع هستید، از مجموعه حرکات و 
توطئه ها و برنامه های جنایت کارانه دشمنان اسالم برای رویارویی 
با این حرکت رو به رشد اسالم، و یکی از بزرگترین و محوری ترین 
آموزه های دینی ما، آموزه هایی است که از مکتب اهل بیت عصمت 
و طهارت و مخصوصا ش��خصیت بزرگ و برجس��ته علمی رس��ول 
گرامی اسالم و فرزندانش��ان، عالم آل محمد علی ابن موسی الرضا 
علیه الصاله و السالم برای ما به ارث و به جا مانده است که می توانیم 

از این استفاده کنیم.
 زندگانی حضرت علی ابن موسی الرضا و سیره مبارکه آن حضرت 
در میان امامان از یک شیوه بسیار استثنایی برخوردار است. یعنی 
با شیوه هیچ یک از امامان معصوم در دوران خودشان شباهت ندارد. 
و کامال استثنایی است. نقش امامان و نقش امامت در دین مقدس 
اسالم روشن است. استمرار اسالم، استمرار قرآن و استمرار دین تا 
روز قیامت است و نقش امامان، استمرار رسالت رسول گرامی اسالم 

و حفاظت و حراست از دین است. 
که هر یک از بزرگواران در دوران خودش��ان به نحوی که ش��رایط 

زمانی اقتضا می کرده اس��ت، اقدام می ک��رده اند و در این راه 
جان خودشان را هم فدا می کردند. اما حضرت علی ابن 

موسی الرضا به یک اقدامی دست زدند و آن مسئله 
پذیرش بیعت بود. والیت عهدی و پذیرش این 

یک نمونه خاصی اس��ت. قطعا باید بدانیم، 
حتما هم بسیاری از شما آگاه هستید که 
اگر شرایط اسالم و شرایط دین در زمان 
امام علی ابن موس��ی الرضا علیه السالم 
همانند شرایط دوران معاویه و یزید بود، 
قطعا علی ابن موسی الرضا هم جز آن راه، 

راه دیگری را انتخاب نمی کرد و ش��رایط 
امیرالمومنین علیه الس��الم، هم شرایط با 

زمان مأمون عباسی بود، قطعا امیر المومنین 
علیه السالم فرمان عزل معاویه در آن شرایط امام 

رضا)ع( را عمل نمی کرد و ایشان هم همین را عمل می 
کرد. این ایمان ماست، اعتقاد ماست، باور ماست.

 اما نکته ای را که من در این وقت خالصه می خواهم به آن اشاره کنم 
و از آن درس بگیرم که برای من و ش��ما به عنوان خدمتگزاران اهل 
بیت علیهم السالم، به عنوان خدمتگذاران این مکتب، امروز مطرح 
است و این مسئولیت و این وظیفه و این خدمت به عهده ما گذاشته 
شده اس��ت. به خصوص این سروران و بزرگوارانی که از کشورهای 
مختلف تشریف آورده اند و هر یک از آن ها در کشورهای خودشان 
همانند یک خورش��یدی به تبلیغ دین و به رساندن فریاد اسالم و 
منطق قرآن تالش می کنند، امروز وظیفه ما معرفی اسالم و قرآن 
به زبانی است که جامعه امروزی بتواند، آن را هضم کند، بتواند آن را 
بپذیرد. حرکتی را که مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل العظمی، 
امام خامنه ای دام ظله، در طول دوران رهبری خودشان به ویژه با 
ارس��ال این نامه بسیار ارزشمند و روشنگر و بسیار مستدل و بسیار 
منطقی و رسا، در دو جمله به جوانان اروپایی و آمریکایی نوشتند و 

آن ها را به اسالم دعوت کردند.
 امروز این وظیفه سنگین به عهده ماست که اسالم را بتوانیم معرفی 

کنیم. ش��نیدید از عزیزان و بزرگواران هر کدام به نحوی س��خن از 
حرکتی که امروز در جامعه ما وجود دارد که انحراف از مسیر امامت 
و رهبری و چه انحراف از مسیر اصل دین و رسالت اسالم و چه انحراف 
در راه عرضه و نمایش اس��الم که به دست مجموعه های جنایتکار 
تکفیری صورت می گیرد ،امروز ما ش��اهدیم که یک شرایط ویژه 
ای وجود دارد و ما باید به این فکر باش��یم، از سیره حضرت علی ابن 
موسی الرضا علیه السالم که سیره های آن حضرت و روش هایی را که 
ایشان انتخاب کرده است و عمل کرده است در زمینه های گوناگون 
اس��ت. اما مهمتر از همه ، همین خردورزی و عقالنیت در س��یره 
حضرت علی ابن موس��ی الرضا علیه الصاله و السالم است. در اینجا 
من باید این نکته را به عنوان مقدمه عرض کنم که عقالنیت در دین 
مبین اسالم و در قرآن به عنوان یک اصل بسیار روشن و اصل بسیار 
ارزشمند و اساسی، قرآن را مطرح کرده است. اصال دین و قرآن جز 
با عقالنیت خداوند متعال سخنی با بشریت نداشته و نگفته است. لذا 
در اولین آیه سوره بقره خداوند متعال می فرماید: بسم اهلل الرحمن 
الرحیم، الم، ذلک الکتاب ال ریب فیه، هدی للمتقین. از همین آغاز 
خداوند متعال به نفی تردید و شک و اعتماد بر عقل و عقالنیت 
و منطق تکیه می کند و خداوند حتی برای معرفی خود 
قرآن و برای اینکه بگوید انسان قرآن را به عنوان 
سرمش��ق انتخاب کند، بای��د در خود قرآن، 
با عقل و منطق با ق��رآن برخورد کند. افال 
یتدبرون القران ام علی قلوبهم اقفالها. می 
گوید در خود قرآن بیاندیشید، فکر کنید، 
مطالعه کنید، دقت کنید. خود قرآن را، 
پذیرش قرآن را بر اساس عقل قرار داده 
است که ولو کان من عند غیر اهلل، لوجدوا 
فیه اختالف کثیرا... که این نظم و نسقی 
که خدا در قرآن ایجاد کرده است، می گوید 
ببینید، قلب هایتان گرفته است، عاصی شده 

اید، قفل شده اید، درک نمی کنید. 
بیایید بیاندیش��ید. و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من 
مدکر، ق��رآن را برای خردورزی و اندیش��ه و برای فکر و برای 
یادآوری و برای ب��ه یادآوردن و یادآمدن ق��رار دادیم. بیایید روی 
قرآن فکر کنیم. و نس��بت به مردم هم باز می فرماید: و اذا قیل لهم 
اتبع��وا ما انزل اهلل، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا.... وقتی به آن ها 
می گوییم بیایید فکر کنید، قرآن را بپذیرید، می گویند ما همان که 
سنت ها و روش ها و سیره گذشتگان و پدران خودمان را دنبال می 
کنیم. خداوند م��ی فرماید: او لو کانوا ال یعقلون و الیهتدون. گرچه 
آن ها عقل به خرج نمی دادند، عقالنیت به خرج ندادند و آن ها گمراه 
شدند و راه را پیدا نکردند. این اساس قرآن است. هرجای قرآن را که 
ما دست بگذاریم، می بینیم آن جا مسئله اندیشه، خرد، فکر ، عقل 
و تدبر است که خداوند متعال از انسان خواسته است، از هیچکس 
خواسته نشده است که بدون عقالنیت چیزی را بپذیرد و این سنت 
از سنت پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد خاتم انبیا صل اهلل علیه 

و آله وسلم و در زندگانی امامان ما به خوبی به چشم می خورد. 
در تمام سیره پیامبر و خاندانش این روش به کار گرفته شده است. 
عقالنیت و خردورزی، گفتگو،ارائه حق و خواستن پذیرش با تدبیر 

نقش امامان و نقش امامت در دین 
مقدس اسالم روشن است. استمرار 

اسالم، استمرار قرآن و استمرار دین تا 
روز قیامت است و نقش امامان، استمرار 
رسالت رسول گرامی اسالم و حفاظت و 

حراست از دین است
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و عقل ، از همه خواسته شده است. چرا امام صادق علیه السالم شاگردش 
حشام را در سنین جوانی برهمه اصحاب و شاگردان دیگرش و بر بسیاری 
از شاگردان دیگرش در مجلس خصوصی خودش، به او برتری می دهد 
و آن ها را به این هدایت می کند؟ می گوید برای اینکه حشام یک مناظر 
خوبی است، یک محاور خوبی است. با عقالنیت و منطق حشام توانسته 
است دشمنان خود را به زانو در بیاورد. تبلور این در احتجاجات علی ابن 
موسی الرضا ما این را درک می کنیم و می بینیم که هرنقطه ای از نقاط 
گفتگوی امام این را به ما نش��ان می دهد که امام خودش این را ش��روع 
کرد و اینگونه برخورد کرد. چه با مأمون، چه با علما و چه با اندیشمندان. 
علمایی که وقتی از راه های دور آمدند و امام وقتی خواست با آن ها صحبت 
کند می گفتند ما چطور با ش��ما صحبت کنی��م، تو می خواهی از قرآنی 

صحبت کنی که ما از آن 
خبر نداریم و آن را قبول نداریم. امام فرمود اگر من با انجیل ش��ما با شما 
صحبت کنم که می پذیرد؟ گفتن��د آری. جاثلیق می گوید من تعجب 
کردم. هرکجایی را من دیدم، انجیل را بهتر از من امام از بر دارد و از حفظ 

می خواند. 
ت��ورات را بهتر از ما م��ی خواند و بهت��ر بیان می کن��د. امروز دنیای 
اس��الم گرفتار موجی اس��ت از امواج تهاج��م علیه الس��الم. چه در 

زمینه های فرهنگی و چه در 
زمینه های رسانه ای، چه در 
زمینه های سیاسی و چه در 
زمینه های نظام تسلیحاتی 
و مس��ئله جنگ و درگیری 
ع��ه  . مجمو ی ی��ز نر و خو
ن  لب��ا ز طا ، ا تکفیری ه��ا
و القاع��ده و داع��ش و همه 
گروه های دیگری که این ها 
را س��اختند و پرداختند، در 
جاهای مختلف از بوکوحرام 
و از فرقه ه��ای مختلفی که 
ایجاد شده اس��ت، تا همین 
مجموعه های��ی که امروز در 
قالب ه��ای مختلف درحال 
تالش هس��تند. این ها دارند 
بدترین روش را به دنیا عرضه 

می کنند، و آن عرضه خش��ونت، درگیری و کش��تار و شمشیر است. 
اینکه یا بپذیر یا باید کشته شوی. که این اصال در اسالم وجود ندارد. 
پیامبر هیچکس را به عنوان اینک��ه بپذیر و یا گردنت را می زنیم، در 
زندگی خودش ندارد. نه پیامبر، حتی خلفای بعد از پیامبر هم همین 
گون��ه بودند. اصال در اس��الم چنین چیزی وجود ن��دارد. ما باید این 
عقالنیت و گفتگو را بر محور س��یره ائم��ه اطهار و علمای خودمان در 
دنیا مطرح کنیم. مجمع جهانی اهل البیت علیهم اسالم این آمادگی 
را دارد با حضور در این جش��نواره ها، با حضور در این اتاق فکر ها و با 
حضور در این بخش های فرهنگی و تولیدات فرهنگی خدمات زیادی 
را انجام داده اس��ت، خدمات زیادی در اینجا ذکر شده است. فرصت 
نیست این ها را بیان کنم. ان ش��اءاهلل این ها در اختیار قرار می گیرد. 
برگزاری جش��نواره ها و همایش ها در کش��ورهای مختلف، که االن به 
همین مناسبت والدت علی ابن موسی الرضا علیه السالم، در بسیاری 
از مناطق در کش��ورهای مختلف، پیروان اهل بیت جش��ن و س��رور و 

برنامه ها و میزگرد ها و همایش ها و جلسات وعظ و سخنرانی برگزاری 
می کنند و چه در زمینه های نوشتاری. کارهای خوبی شده است. گرچه 
این کارها بس��یار بسیار کم است. همه ما. ش��ما ببینید اگر ما کتابی را 
به زبانی ترجمه می کنیم، این کتاب ٤٠٠٠ یا 5٠٠٠ نس��خه چاپ می 
ش��ود، پخش می ش��ود،  اما در دنیا ٧ میلیارد آدم دارد. بیش از 35٠ 
میلیون شیعه داریم. بیش از ١ میلیارد و هفتصد میلیون مسلمان داریم. 
3٠٠٠ کتاب، ٤٠٠٠ کتاب به کجا می رس��د. توجه داشته باشیم. فکر 
نکنیم خیلی داریم کار می کنیم. هنوز قرآن ما به بسیاری از زبان های 
حس��اس دنیا ترجمه نشده است. انجیل به بیش از ٢5٠٠ زبان ترجمه 
ش��ده اس��ت. اما برای قرآن این ترجمه ها را نداریم. بسیاری از زبان ها 
هنوز ترجمه نداریم تا چه برسد به حکمت رضوی و احادیث و کتاب ها 
و نوش��ته های ما. یکی از کمبودهای بزرگی که ما داریم در زمینه هنر 
است. من شاید در چندین جلسه قبل هم عرض کردم، االن هم عرض 
می کنم. امی��دوارم این جش��نواره بیاید این برنامه خ��ودش را برای 
جشنواره پانزدهم به هنر اختصاص دهد و از امروز اعالم کنیم هرکس 
درباره ی یکی از گفتگوهای امام علی ابن موس��ی الرضا علیه الس��الم، 
یکی از محاوره ها ،مناظره های حضرت با یکی از علما و دانش��مندان و 
دیگران، فیلمی را بسازد، انیمیشنی را تهیه کند، فیلم مستندی را بسازد. 
بیایی��د بروی��م روی فیلم کار 
کنی��م. ام��روز زب��ان فیل��م 

بیش��ترین طرفدار را دارد.
 امروز ب��ه زبان ه��ای مختلف 
بای��د فیل��م بس��یازیم و آماده 
کنیم. باید از تم��ام زمینه ها و 
ظرفیت های فض��ای مجازی 
باید اس��تفاده کنیم. اما بیاییم 
زبان فیل��م را ب��ه کار بگیریم. 
امس��ال روی ای��ن کار کنیم. 
خود احتجاجات حضرت امام 
علی ابن موس��ی الرض��ا علیه 
السالم محور باشد، بخش های 
آن در زمینه توحید، رس��الت، 
امامت و در زمینه های اخالقی 
و زمینه ه��ای مختلف��ی ک��ه 
حضرت آن را بی��ان کرده اند، 
بیایی��م بتوانیم یک فیلم، دو فیلم، س��ه فیلم درس��ت کنیم و بتوانیم 
این ه��ا را در دنیا عرضه کنی��م. این می تواند یک قدم بهتری باش��د، 
راحت تر باش��د برای اینکه ما بتوانیم فضای گفتگو را در دنیا در برابر 
فضای نفرت انگیز خشونت و کشتار و جنایت و خونریزی ایجاد کنیم 
و ش��اید ما بتوانیم با این حرکت ارزش های انسانی و معیارهای دینی 
را بهتر برای همه جوانان بی��ان کنیم و آن ها بتوانند بهتر درک کنند، 
از کوچکان تا بزرگان، بتوانند فرابگیرند و با این عمل بتوانیم اس��الم و 
مکتب اهل بیت و به خصوص س��یره امام علی ابن موسی الرضا را بهتر 
ب��ه دنیا معرفی کنیم. امیدوارم ان ش��اءاهلل خداوند این توفیق را به ما 
عنایت کند. دس��ت به دس��ت هم بدهیم. باید تالش کنیم. امکانات را 
به کار بگیریم. امکانات ما بس��یار ناچیز اس��ت اما ان شاءاهلل به برکت 
حضرت امام علی ابن موسی الرضا بتوانیم چند قدم شایسته و بزرگ را 
در این راه برداریم. عذرخواهی می کنم. از همه تقدیر و تشکر می کنم. 

والس��الم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سالم و درود به پیشگاه امام عصر )عج( و با گرامیداشت نام و یاد خاطره امام راحل )ره( 
و همه ش��هدای گرانقدر راه حق و فضیلت و آزادگی، با آرزوی طول عمر با عزت و برکت 
برای مقام معظم رهبری)مدظلله(، س��کان دار س��ربلند کشتی انقالب اسالمی، و همه 
خادمان به نظام اسالمی، ملت شریف و کشور عزیزمان جمهوری اسالمی ایران. عرض 
تبریک و خیر مقدم دارم به شما مهمانان عزیز، و همه عزیزان بزرگواری که از کشورهای 
دور و نزدیک در این ایام پر برکت، میالد ولی نعمت ما، حضرت ابالحسن علی بن موسی 
الرضا علیه آالف تحیه و ثنا، و دهه کرامت به مشهد الرضا تشریف آورده اید. عرض تبریک 
داریم میالد هشتمین امام همام، شمس الشموس و انیس النفوس، را به همه شما گرامیان 

حاضر در این جلسه باشکوه و عظمت. 
بدون تردید امروزه ریشه بسیاری از چالش ها و اختالفات موجود در جهان اسالم، بلکه 
در عالم بش��ریت در عصر حاضر، تا جایی که به ما به عن��وان وارثان فرهنگ واالی الهی 
و میراث داران فرهنگ پیامبر)ص( و اهل بیت طاهرینش مربوط می ش��ود، ریش��ه در 
فقدان آیین گفتمان بر مبنای اصول مشترک دینی، مذهبی و انسانی است. دقیقا همان 
اص��ل اصیلی که نماد و نمود بارز و نورانی آن در تاریخ اس��الم و تاریخ پیامبر و اهل بیت 

طاهرینش را می توان در وجود 
ذی جود ش��خصیت بی بدیل 
موالنا علی ابن موس��ی الرضا 
علیه السالم جس��تجو کرد و 
یافت. امام همامی که با درک 
عمیق از ش��رایط و مقتضیات 
پیچیده زم��ان و روزگار خود، 
و مطلوب��ات و نیازهای جامعه 
اس��المی و با تکیه بر ش��یوه و 
س��نت پیامبر عظیم الش��ان 
الس��الم و اجداد طاهرینش و 
نیز با اعتماد و اطمینان منبعث 
از اعتقاد ژرف و عمیق به وحی 
و اعتقادات اله��ی و با تکیه بر 
عقالنیت و منطق و خرد آیین 
گفتمانی را ب��ا ادیان، مذاهب 
و مکاتب و مس��الک گوناگون 
گش��ود. و با این اقدام تاریخی 
و ب��ی نظیر نقش��ی بنیادین و 

اساس��ی در تثبی��ت آموزه های 
اس��المی و والیی که پیش از وی پیامبر اسالم و س��ایر ائمه معصومین علیهم السالم به 
ویژه حضرت امام جعفر صادق علیه الس��الم در تبیین و تدوین آن کوش��یده بودند، ایفا 
نمودند. بر همین اساس می توان برای مشهد مقدس در جهان کنونی جایگاه کانونی و 

محوریتی بی بدیل قائل شد.
 این ش��هر را با پیشینه سرش��ار دینی و مذهبی، تاریخی و فرهنگی در مرکز تبادالت و 
تعامالت علمی و فرهنگی و دینی مبتنی بر آموزه های پیامبر اکرم و اهل بیت طاهرینش 
علیهم السالم، منطقه ای آزاد برای گفتگو بین مسلمانان قرار داد. آن چیزی که امروزه 
در بین مسلمانان جایش بسیار خالی است. البته وصول به این هدف کوشش و مجاهدتی 
مس��تمر را می طلبد و به لطف خداوند متعال، مشهد مقدس در سال ٢٠١٧ یعنی سال 
آینده که از چند ماه آینده ش��روع خواهد ش��د، به عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسالم 
از طرف ISESCO تعیین گردید و تا کنون اقدامات موثری برای معرفی این ش��هر که 
افتخار میزبانی از هشتمین حجت خدا را دارد، انجام شده است. از مدت های قبل ستاد 
برنامه ریزی آن ش��کل گرفته است و همه مردم، فرهیختگان، مسئوالن شهر و استان و 
کش��ور تالش کردند تا ظرفیت های این کالن شهر مذهبی را بازخوانی و آماده نمایند و 
زمینه ها را برای تعامل بین مس��لمانان در جهان اسالم و مراودات و مبادالت فرهنگی و 
اجتماعی را فراهم نمایند. از این رو فرصت برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا علیه 

الس��الم و دیپلماسی فرهنگی به وجود آمده با حضور چهره های سرشناس فرهنگی در 
حوزه فرهنگ رضوی از سراس��ر دنیای اسالم و شخصیت های تاثیرگذاری که به عنوان 
خادمان فرهنگ رضوی با این جشنواره مرتبط می شوند، می توان این تعامل و همدلی 
را در س��ایه پر برکت حضرت امام رئوف در این جهت ارتقا بخش��ید. تردیدی ندارم که 
جشنواره فرهنگی هنری امام رضا علیه السالم تاکنون در این عرصه بسیار موفق عمل 
کرده اس��ت و ارتباط ایجاد شده در بستر این جشنواره در سال جاری، با مردم جهان در 
بیش از ٧٧ کشور و ٢٤٠٠ نقطه از این کره خاکی نقش و جایگاه کانونی مشهد مقدس 
را بیش از پیش برجس��ته و درخشان نموده اس��ت و می تواند کانونی برای ارتباطات و 
گفتگوی همه جانبه بین امت اسالمی، خصوصا فرهیختگان این امت فراهم آورد. اینک 
که اعضای این جش��نواره از کش��ورهای آفریقایی، اروپایی، آمریکایی و آسیایی در این 
جمع نورانی شرکت نموده و به آستان بوسی آستان مقدس موالنا و مقتدای ما حضرت 
علی ابن موسی الرضا علیه السالم، امام رئوف نائل شده اند، به شما عرض تبریک مجدد 

و خیر مقدم مجدد دارم. 
بدون تردید با اس��تمداد از انفاس قدس��ی اولیای پاک الهی و حضرت شمس الشموس 
حضرت امام علی ابن موس��ی الرضا علیه الس��الم، ارادتمندان آن ام��ام رئوف خواهند 
توانست این مرکزیت معنوی 
و فرهنگ��ی را به عنوان نقطه 
ای نورانی برای رساندن پیام 
صلح و دوس��تی و ب��رادری، 
وفاق و همدلی و همبستگی 
به سراس��ر جهان، خصوصا 
جهان اس��الم، بیش از پیش 
بهره ببرند و اطالع رس��انی 
کنند. در این راه قطعا زبانی 
موثرت��ر از زب��ان گفتگ��و، 
فرهنگ و هن��ر نخواهد بود. 
با این ه��دف متعالی فرصت 
برگزاری باشکوه بخش بین 
المل��ل چهاردهمی��ن دوره 
جش��نواره بی��ن المللی امام 
رضا علیه الس��الم در مشهد 
مقدس را به فال نیک گرفته و 
ان شاءاهلل این نشست مقدمه 
ای خواه��د بود تا در س��ال 
٢٠١٧ مجمع جهانی خادمان 
فرهنگ رضوی در پایتخت فرهنگ جهان اسالم تشکیل و بتوانیم بیش از پیش نسبت 

به راهکارهای این تبادل و گسترش آن گفتگو و هم نظری کنیم. 
به س��هم خودم از تمام کوشندگان و تالشگران در راه بس��ط و گسترش و ترویج و نشر 
فرهنگ نورانی و نجات بخش اهل بیت علیه الس��الم که همانا اسالم حقیقی و راستین 
است، قدردانی و سپاس��گزاری می نمایم و برای تمام شیفتگان ساحت نورانی عالم آل 
پیامبر در عرصه فرهنگ و ادب و هنر و اندیش��ه درود و آفرین می فرستم و یاد بزرگانی 
را که در س��ال های قبل بودند و خدمت می کردند، مانند حضرت آیت اهلل واعظ طبسی 
گرامی می دارم و طلب مغفرت و رحمت الهی برای آنها دارم. و برای عزیزانی که س��ال 
گذشته در بین ما بودند، و امروز نیستند، مانند عزیزمان شیخ زاکزاکی هم آرزوی رهایی 
و آزادی و سالمتی داریم و امیدواریم که جمع عاشقان و مشتاقان حضرت ثامن الحجج 
را بار دیگر در کنار هم در س��ال های آتی با وجود و حضور این عزیزان دربند و کسانی که 
به هرنوعی از حضور در این جلس��ه محروم شده اند، بار دیگر توفیق زیارتشان را داشته 
باشیم. مجددا مقدم همه شما عزیزان را که از کشورهای مختلف تشریف آورده اید به این 
پایتخت معنوی جمهوری اسالمی گرامی می دارم، و آرزو دارم زیارتی مقبول، خاطره 
ای شیرین، نشستی تاثیرگذار و به یادماندنی از این حضور را برای شما به ارمغان داشته 

باشد. والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

استاندار محترم خراسان رضوی

ریشه بسیاری از چالش ها و اختالفات موجود در جهان اسالم در فقدان آیین گفتگو بر مبنای اصول 
مشترک دینی و مذهبی و انسانی است
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی

بنده هم وظیفه می دانم خدمت یکایک حضار محترم، مهمانان گرامی، عرض خیر 
مقدم داشته باشم و پیشاپیش واالدت با سرس��عادت حضرت را تبریک و تهنیت 
داشته باشم و تقدیر و تشکر داشته باشم از دوستانی که در مشهد الرضا، این برنامه 
را در طول یک سال پیگیری کرده اند و این بخش از برنامه در این مقطع دارد اجرا 
می شود. مطلبی را که من آماده کرده ام تا خدمتتان عرض کنم در ارتباط با خطری 
است در حوزه امام شناس��ی که به ذهنم می رسد شاید باید به آن توجه شود و آن 
موضوع تحریف امام و مسیری را که علی ابن موسی الرضا علیه آالف تحیه و الثنا در 
آن مسیر گام برداشتند و برای ما به عنوان اسوه قرار گرفتند. من از باب مقدمه عرض 
می کنم همانطوری که خود حضرت فرمودند که " لو علم الناس محاسن کالمنا"، 
یا " لو عرف الناس محاس��ن کالمنا لتبعونا..". امروز اگر حرف های ما و معارف ما به 
صورت واقعی به مردم انتقال پیدا کند از ما تبعیت خواهند کرد. امروز در دوجا این 

اشکال هست که این مسیر با چالش مواجه می شود.
 یک در رساندن این پیام به مردم تشنه دنیا که امروز به دنبال این موضوع هستند 
که با معارف اهل بیت آش��نا شوند، امروز ابزار و امکانات برای رساندن این موضوع 
با محدودیت هایی مواجه هس��ت. مسئله دوم تحریف در مسیر و فرمایشاتی است 
که ائمه دارند. یعنی واقعیت وجودی اهل بیت معصومین علیهم الس��الم به مردم 
رس��انده نمی شود و لذا می بینیم که آن تاثیر عمیق در دل مردم گذاشته نخواهد 

شد چون واقعیت منتقل نشده است.

 ما امروز در حوزه معارف رضوی و انتقال این پیام، به نظر من با توجه به رسانه هایی 
که وجود دارد و شرایطی که امروز مهیا شده است، در قسمت اول مشکلی نداریم 
و تقریبا ش��رایط دارد مهیا می ش��ود و دنیا تقریبا دارد آمادگی بیشتری پیدا می 
کند تا با معارف اهل بیت آشنا شود. به نظر من مهمترین مشکلی که در این مسیر 
وجود دارد، همانطور که عرض کردم، تحریف اهل بیت معصومین است، از جمله 
علی ابن موسی الرضا که ما نتوانس��تیم واقعیت شخصیت حضرت را به نحوی که 
باید دریافت کنیم، بشناسیم. آن چیزی که خیلی از افراد تالش کردند که معرفی 
کنند و در واقع یک نگاه غیر واقع بینانه نسبت به حضرت ارائه بدهند، تلقی اول در 
مسائل سیاسی در نگاه حضرت این است که ، جدایی دین از سیاست را با شدت در 

بیان شخصیت علی ابن موسی الرضا مطرح می کنند. 
حضرت شخصیتی هستند که اگر افراد خدمت ایشان می روند تا شناخت پیدا کنند، 
شخصیت رئوف و مهربانی است که دستش را برای همه افراد باز کرده است و بدون 
اینکه توجهی در دفاع از مکتب اهل بیت داش��ته باشد، این مسیر را جلو می رود. 
اساسا تالش خواسته یا ناخواسته ای است که نگاه حضرت را در مسائل اجتماعی 
و سیاس��ی از حضرت جدا کنند. من می خواهم عرض کنم که شخصیت علی ابن 
موس��ی الرضا یک شخصیت کامال حساس نس��بت به مسائل اجتماعی و سیاسی 
زمان خودشان بودند و این موضوع را ما باید به عنوان اسوه در مسیر حضرت به آن 
توجه کنیم. فرصت نیس��ت اما یک فرمایشی را که علی ابن موسی الرضا به مأمون 
نوشته اند، بخشی از این فرمایش علی ابن موسی الرضا را اشاره می کنم که در آنجا 

فضل ابن شاذان می گوید: 

حجت االسالم والمسلمین پژمانفر  رییس کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

شخصیت علی ابن موسی الرضا)ع( یک شخصیت کامال حساس نسبت به 
مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خودشان بودند
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قال سأل المأمون عن علی بن موس��ی الرضا )ع( أن یکتب له محض اإلسالم علی 
سبیل اإلیجاز واالختصار فکتب علیه السالم، له أن محض اإلسالم شهادۀ أن الإله 
إال اهلل وحده الش��ریک له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا قیوما که حقیقت اس��الم را 
مأمون را می خواهد بداند. به صورت مختصر بیان کند. حضرت از توحید شروع می 

کنند و اسالم را بیان کردن، ١٧
والبراءۀ من الذین ظلموا آل محمد صل اهلل علیه و آله و سلم

حضرت یک بخشی از اسالم را وقتی تبیین می کنند، می فرمایند بخشی از اسالم 
برائت از کسانی است که حقوق اهل بیت را تضییع کردند، نگذاشتند معارف اهل 
بیت به مردم برس��د. مطلب بسیار مفصل اس��ت که من به دلیل ضیق وقت به آن 
اشاره نمی کنم. حضرت بخشی از حقیقت اسالم را برائت می دانند. امروز متاسفانه 
بعضی ها برائت داشتن از جریانات استکبار و جریان هایی که در مقابل اسالم ایستاده 
اند را نه تنها جزو اس��الم نمی دانند، بلکه رفتن به س��مت برائت را تقابل با معارف 
اسالمی می دانند. یک نکته اساسی است که من می خواهم عرض کنم و این همان 
تحریفی است که ما در شخصیت و سیره علی ابن موسی الرضا، امروز بنده به عنوان 
یک برادر کوچک دارم خدمت شما عرض می کنم، که احساس تحریف می کنیم و 
به شدت در نشان دادن شخصیت این بزرگواران نسبت به این موضوع دارد تالش 
می ش��ود. شخصیتی که اساس��ا کاری به اتفاقات پیرامون خودش نداشته است و 
نباید داشته باشد و کس��ی که خیلی در این موضوع هم مکتوب و هم غیر مکتوب 

این موضوع را تبیین می کنند.
 اگر کس��ی تابع علی ابن موسی الرضا و اهل بیت اس��ت نباید به مسائل پیرامونی 
خودش، نس��بت به اتفاقاتی که دور و اطراف خودش هست حساس باشد و اساسا 
دارند روی آن به عنوان سیره تاکید می کنند در حالیکه این سیره بر خالف سیره 
اهل بیت و علی الخصوص علی ابن موسی الرضاست. ما نگاه می کنیم نمادهایی که 
در این موضوع مطرح می شود، باز هم مصادیقی من دارم که به دلیل ضیق وقت از 
آن عبور می کنم، ما علی ابن موس��ی الرضا را یک شخصیت کامال سیاسی، به این 
معنا که نس��بت به مسائل پیرامون خود و اتفاقاتی که در دور و اطراف خودشان در 
جامعه اسالمی می افتاد کامال حساس بودند، می شناسیم و مظاهر و شواهدی هم 
در ارتباط با این موضوع داریم. نماز عید فطر علی ابن موس��ی الرضا مصداقی است 
از این مصادیق که وقتی وارد می ش��وند نش��ان دهنده این است که با این جریان 
طاغوت و استکبار چطور حضرت مقابله می کنند و به محض اینکه از همان نقطه 
آغازین که از در منزل خارج می ش��وند، از این نمونه و الگو و سبکی که بنی عباس 
در رابطه با برگزاری مراس��م دارند، شروع می کنند به شکستن و مبارزه کردن، تا 
اینکه دیگر اجازه نمی دهند حضرت تا انتهای مراس��م بروند که اقامه نماز اس��ت 
و ادام��ه پیدا کند. ارتباطی که علی ابن موس��ی الرضا با گروه های مختلف در عین 
محدودیت هایی ک��ه برای حضرت ایجاد کرده بودند و ارتباطاتی که برقرار کردند 
نشان دهنده حساسیت است عزیزان. جمعی که در اینجا حضور دارند ،هر کدام از 
ش��ما کسانی هستید که در اینجا با محوریت علی ابن موسی الرضا ما نشسته ایم و 
داریم با هم مذاکره و صحبت می کنیم که ان ش��اءاهلل بتوانیم سیره حضرت رضا را 
در گوش��ه گوشه دنیا امروز ما برسانیم. امروز اگر ما واقعیتی را که به آن دست پیدا 
می کنیم که باید مراقبت ش��ود و تحریف نش��ود، آن را به مردم برسانیم، حضرت 

فرمود از ما تبعیت می کنند. 
کما اینکه ما در جاهایی که اس��الم ناب و اسالمی که تحریف شده نباشد و به قول 
امام اسالم قالبی به مردم ارائه نشده باشد، وقتی به جان های تشنه مردم آن نسخه 
اصلی ارائه ش��ده اس��ت، مردم تبعیت کرده اند. امروز مس��ئله ای که رهبر معظم 
انقالب در فرمایش خود فرمودند، یک خبر اس��ت نه یک تحلیل. بشر در یک پیچ 
تاریخی قرار گرفته و دارد مس��یر خودش را به سمت اسالم ناب و اسالم اهل بیت 
تغییر می دهد. ما در این مسیر باید کمک کنیم تا چهره واقعی اهل بیت نشان داده 
ش��ود. یک بخشی از مبارزه همین است که جریان هایی مثل داعش و جریان های 
تکفیری می آیند در مقابل جریان های اس��المی می ایستند و بخشی از مبارزه در 
مقابل موج اسالم خواهی، نشان دادن یک چهره تحریف شده از اهل بیت به مردم 
تشنه دنیاست. علی ابن موسی الرضا یک چهره کامال سیاسی و حساس نسبت به 

مسائل پیرامون خود بود. 
یک مسائل اساسی هست، علی ابن موس��ی الرضا چرا به شهادت رسید؟ علیرغم 
اینکه عباسی ها و مأمون می دانس��ت که شهادت ایشان هزینه باالیی دارد. اما در 
عین حال، علیرغم همه تالش هایی که داش��تند که دستشان به این جنایت آلوده 
نشود، اما ناچار می شوند که حضرت را به شهادت برسانند. این نشان دهنده مبارزه 

ای بود که علی ابن موسی الرضا در این مسیر داشتند. 

شهادت یکی از مسائل اساسی است که نشان دهنده اوج مبارزه است. امروز شیعیان 
واقعی علی ابن موسی الرضا آن هایی هستند که در صف مقدم دفاع از حقیقت اسالم 
ناب در سوریه، در عراق و در گوشه گوشه دنیا ایستاده اند و امروز به دست دشمنان 
به شهادت می رسند. این حقیقت اسالم رضوی است نه آن اسالم رضوی که افراد 
را به س��مت حرکت های خانقاهی و صوفی مس��لکی و انزوا طلب و افراد ناکارآمد 
می کش��اند و در یک حوزه فردی حرکت علی ابن موسی الرضا را تحریف و خالصه 
می کند. علی ابن موسی الرضا یک شخصیت بسیار بسیار فعال در عرصه سیاسی 
بودند. این موضوع را من خواهش می کنم عزیزانی که امروز دارند به گوشه گوشه 
دنیا می روند، این بعد مهم شخصیت امام رضا را نگذاریم مورد غفلت واقع شود. این 
که ما اصرار داشته باشیم که باید هم تالش کنیم، دوستداران علی ابن موسی الرضا 
امروز در دنیا بیشتر و بیشتر شوند، اما دوستدارانی که با سیره علی ابن موسی الرضا 
فاصله دارند. شهادت را یک حرکت غیر منطقی و غیر عاقالنه می دانند. این مسیر 
غلط و اش��تباه جلو رفته اس��ت. ما باید تالش کنیم. آن چیزی را که امام به شدت 
روی این موضوع تاکید داشتند. امام روی موضوع تحریف به شدت نظر داشتند. لذا 

فرمودند ما یک اسالم آمریکایی داریم، یک اسالم ناب محمدی.
 امروز خطر اس��الم آمریکایی را امام به مراتب از اس��الم ناب اهل بیت بیش��تر می 
دانستند. این خطر اس��الم قالبی از جریان کفر به مراتب بیشتر است. چون این ها 
قطاع الطریق هستند. در آن فرمایش��ی که امام سجاد علیه السالم فرمود، فرمود 
که آسیب این جریان از سپاه یزید نسبت به سیدالشهدا بیشتر است. چون "عنهم 
یسلبونهم االموال و االرواح" آنها جان ها و اموالشان را گرفتند و "لکن هوالء یدخل 
الشک و الشبهه فی قلوب ضعفای شیعتنا" اما این گروه باعث تردید در دل و انحراف 
فکری در افکار ش��یعیان ما می ش��وند. امروز این خطر را باید جدی گرفت. امروز 
در گوشه گوش��ه جریان حرکت ناب اهل بیت این جریان وجود دارد. نشان دادن 
یک نسخه کارآمد. و لذا در همین موضوع، در موضوعات مختلف. ما در زیارت می 
بینیم که حضرت فرمود اگر کس��ی به این زیارت حضرت مش��رف شود، ثواب ده 
حج، صد حج، هزار حج، ی��ک میلیون حج را دارد. الف الف در تعابیر دارد. فرمود با 
معرفت. معرفت یعنی چی؟ معرفت یعنی فقط ما تاریخ اس��الم را بدانیم؟ معرفت 
یعنی فقط ما بدانیم حضرت در چه س��الی به دنیا آمده است. پدر بزرگوارشان چه 

شخصیتی بوده اند. 
مادرشان کی بودند. چند س��ال عمر کرده اند. معرفت یعنی این؟ یا معرفت یعنی 
اینکه اگر امروز هم شرایط باش��د همانطور که علی ابن موسی الرضا ایستادند و با 
شهادت خودشان از اس��الم دفاع کردند، ما هم بایستیم و دفاع از این کنیم. قطعا 
معرفت آن معنای لفظی و کالمی نیس��ت. معرفت یک جریان اسالم ساز است که 
باید انسان ها را در مسیر اهل بیت ثابت قدم و پایدار قرار دهد. از جانشان به راحتی 
در این مسیر، همانطور که آنان گذشتند، بگذرند، از مالشان در این مسیر بگذرند. 
و تمام وجودشان را در این مسیر داشته باشند. عذرخواهی می کنم از تصدیع. من 

خیلی مطالب را نوشته ام. 
خود رفتن حرم، خود تشرف به حرم، خود این ها و این بحث ها را باید توجه کرد. باید 
یک نگاه جدید و توجه جدیدی به موضوع زیارت، به این تشرف ها، به این گفتگو ها و 
بحث ها باید داشت، که نگذاریم شخصیت علی ابن موسی الرضا به دست کسانی که 
امروز در قالب اسالم می خواهند همان جریان نابودی اسالم را رقم بزنند، تحریف 
شود. تحریف یک خطر بسیار بزرگی است که امروز جامعه اسالمی ما را تهدید می 

کند و ما باید نسبت به این مسئله مراقب باشیم. 
عذرخواهی می کنم. ما در مجلس ش��ورای اسالمی تالش کرده ایم نسبت به همه 
حرکاتی که در ارتباط با آش��نایی هم مردم ما در کشور، هم در باقی ملل در گوشه 
گوشه دنیا که امیدشان به معارف اهل بیت است، بتوانیم کمک کنیم و این ثمرات 
خون ش��هدا، ثمرات این نظام تشکیل ش��دن مجموعه های فاخری، مثل مجمع 
جهانی اهل بیت، مثل جامعه المصطفی و مثل بسیاری از مراکز مختلفی که امروز 
این ماموریت را به عهده دارند، امروز در راستای این قضیه است. البته بضاعت ما به 
لحاظ امکانات مالی، شرایط خیلی مساعد نیست اما در عین حال تمام تالش و همت 
مان در این راستاست. این جشنواره رضوی که یکی از مفاخر و یکی از ارزش هایی 
اس��ت که امسال چهاردهمین سال برگزاری این جش��نواره است، این هم یکی از 
فرصت هایی است که انقالب دریچه ای را باز کرده است برای اینکه به کانونی ترین 
ش��خصیت محوری در مجموعه ما بتواند دنیا با او و معارف او آشنا شود. شرایط را 
مهیا کرده ایم. ما وظیفه می دانیم در این مسیر هر نوع تالشی را که بتوانیم در این 
راستا داشته باشیم، انجام دهیم. مجددا از تصدیع شد عذرخواهی می کنم. عرایضم 

را ختم می کنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد 
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نشس��ت تخصصی خادمان فرهنگ رضوی بخش بی��ن الملل روز جمعه 
١395/5/٢٢ با حضور  س��ید جواد جعفری مدی��ر عامل بنیاد بین المللی 
فرهنگ��ی هنری امام رضا)ع(، حجت االس��الم و المس��لمین حکیم الهی 
معاون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه ، حجت االس��الم و المسلمین 
س��االر معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بی��ت)ع( و دکتر واعظی دبیر 
کمیته علمی بخش بین الملل  و س��ایر دست اندر کاران بخش بین الملل 

برگزار گردید.
این نشست ابتدا با توضیحات مدیر عامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری 
امام رضا)ع( در خصوص تشکیل مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی و 
اهمیت آن و همچنین نحوه فعالیت مجامع تخصصی آغاز شد و در ادامه با 
سخنرانی معاونان محترم بین الملل مجمع جهانی اهل بیت)ع( و جامعه 
المصطفی العالمیه و همچنین دبیر محترم کمیته علمی بخش بین الملل 
همراه شد و با بحث های داغ خادمان فرهنگ رضوی از کشورهای مختلف 
در خصوص چگونگی فعالیت های مرتبط با حوزه فرهنگ رضوی ادامه پیدا 
کرد. در انتهای این نشس��ت انتخابات هیئت مدیره قاره های آفریقا و اروپا 

صورت گرفته و اعضای آن به شرح ذیل حائز اکثریت آراء شدند.
هیئت مدیره قاره آفریقا:

حجت االسالم و المسلمین العوالی از  اوگاندا )رئیس(
جناب آقای عبد الحفیظ البنانی از  تونس)نایب رئیس(

حجت االسالم مرتضی رضوی از  ماداگاسکار
جناب آقای عبدالکامل عباس از  کامرون

جناب آقای عبدالرحیم بنداگو از  غنا )دبیر(
هیئت مدیره قاره اروپا:

جناب آقای دکتر اصغر علی موالدینا از انگلستان)رئیس(
حجت االسالم و المسلمین صباح الدین ترک ایلماز از آلمان)نایب 

رئیس(
سر کار خانم لیال سورانی از فرانسه

جناب آقای کمال الدین رکا از آلبانی
حجت االسالم و المسلمین مصطفی بو عزیز  از بلژیک)دبیر(

نشست تخصصی خادمان فرهنگ رضوی با انتخاب هیئت مدیره 
قاره های آفریقا و اروپا برگزار شد
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میهمانان خارجی و جمعی از دست اندرکاران بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره 
بین المللی فرهنگی هن��ری امام رضا)ع( با قائم مقام رئی��س جامعه المصطفی العالمیه 

دیدار کردند. 
در ای��ن دیدار ک��ه صبح سه ش��نبه ٢٦مرداد١395 در ش��هر مقدس قم برگزار ش��د، 
حجت االس��الم دکتر مهدوی مهر با بیان این که امروزه رسالت پیروان مکتب اهل بیت 

رس��اندن پیام نورانی ائمة اطهار به 
مردم جهان اس��ت، اظهار داش��ت: 
مسئولیت امروز ما و شما این نیست 
ک��ه بخواهیم همة م��ردم جهان را 
به طور مس��تقیم به مذهب تش��یع 
دعوت کنیم، بلکه باید پیام اهل بیت 
را به عموم مردم جهان از هر عقیده 

و مذهبی برسانیم. 
وی با اش��اره به این حدیث رضوی 
که »اگر مردم جه��ان زیبایی های 
کالم م��ا را بش��نوند قطع��اً از م��ا 
پیروی خواهند کرد«، افزود: س��ه 
نکته درخ��ور توجه این اس��ت که 
ام��ام رض��ا)ع( اوالً گفته اند مردم و 
نگفته اند فقط مسلمانان، دوم این که 

گفته اند زیبایی های کالم اهل بیت و 
س��وم این که قطعاً پیروی خواهند کرد؛ بنابراین اگر امروز نتوانس��ته ایم مردم دنیا را به 
پیروی از اهل بیت فرابخوانیم، به این علت است که نتوانسته ایم زیبایی های کالم اهل بیت 

را به مردم دنیا برسانیم. 
حجت االسالم دکتر مهدوی مهر با تأکید بر این که وظیفة سنگین هدایت عموم مردم 
جهان با هر عقیده و دین مذهبی بر دوش خادمان فرهنگ رضوی است، تصریح کرد: 
بعضی از ما در ابتدای راه قرار داریم و بعضی از ما س��ال های بیش��تری را در این راه 
طی طریق کرده ایم، اما در هر ص��ورت باید بدانیم که راهی طوالنی در پیش داریم. 
وی در بخش دیگری از سخنانش ابراز داش��ت: از بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام 
رضا)ع( تشکر می کنم که این انگیزه را در میان شما ایجاد کرد که به این رسالت مهم یعنی 
ترویج فرهنگ رضوی در جهان توجه جدی کنید؛ هر کدام از شما خادمان فرهنگ رضوی 

می توانید مشعلی نورانی برای هدایت 
مردم به سوی مکتب اهل بیت باشید. 

ئی��س  ر م  ئم مق��ا قا
جامعه المصطفی العالمیه با بیان این که 
ما به دنبال این نیستیم که مذهب مردم 
دنیا را تغییر دهی��م، ادامه داد: وظیفة 
ما طبق نظر امام رضا)ع( این اس��ت که 
زیبایی های بیانات ائمة اطهار را به مردم 
دنیا برس��انیم و کاری به نتیجه نداشته 
باشیم، زیرا طبق وعدۀ امام رضا)ع( اگر 
هر کدام از ما برای این کار برنامه داشته 
باشیم و کارمان را درست انجام دهیم، 
نتیجة مطل��وب که پیروی مردم دنیا از 

اهل بیت است به دست خواهد آمد. 
وی زبان هنر و ابزارهای هنری را مهم  ترین وسیله برای ترویج مکتب اهل بیت دانست و 
گفت: عالوه بر این که تأثیرگذاری ابرازهای هنری مثل شعر، خوش نویسی و فیلم گاهی 
صدها برابر کتاب است، اهل بیت هم در دوران زندگی خویش برای شاعران اهمیت زیادی 
قائل بودند و همواره از شاعران دعوت می کردند که در بیان معارف الهی شعر بسرایند، 
از آن رو که شعر اثرگذارتر از سخنرانی است، چون خداوند انسان را دارای ذوقی آفریده 

است که در برابر مسائل هنری و زیبا واکنش مثبت نشان دهد. 
حجت االس��الم دکتر مهدوی مه��ر با تأکید بر ل��زوم توجه به جنبة زیبایی شناس��ی 

و اس��تفاده از اقس��ام مختلف هنر در تروی��ج مکتب اهل بیت، اظهار داش��ت: یکی از 
برنامه های ساالنة مقام معظم رهبری در ایران نشست با شاعران است و ایشان که هم 
خودش��ان اهل شعر هس��تند و هم از متخصصان ادبیات به شمار می آیند برای شعر و 
شاعران اهمیت زیادی قائل هستند؛ شما نیز می توانید در کشورهایتان کانون شاعران 
مذهبی را تش��کیل دهید و فرهن��گ رضوی را به زبان های مختلف در قالب ش��عر به 

جهانیان معرفی کنید. 
وی همچنی��ن تهی��ه کتیبه ه��ای 
خوش نویسی ش��ده و انتشار آن ها 
در فض��ای مجازی را یک��ی دیگر از 
فعالیت ه��ای مفی��د ب��رای ترویج 
فرهنگ رضوی دانست و ادامه داد: 
البته تأثیرگذارتری��ن قالب هنری 
در جه��ان ام��روز فیلم اس��ت و ما 
می توانیم فیلم ه��ای متعددی را با 
اس��تفاده از بیانات اهل بیت توسط 
فیلم س��ازان متعهد تولی��د کنیم و 
در اختیار مردم جه��ان قرار دهیم 
و حتی شما اگر نتوانستید خودتان 
فیلم بسازید، می توانید با ترجمه و 
انتشار فیلم هایی که پیش از این در 
ایران با موضوع اهل بیت ساخته شده 

است، گامی در این راستا بردارید. 
قائم مقام رئیس جامعه المصطفی العالمیه در بخش دیگری از س��خنانش ضمن ارائه 
گزارش��ی از فعالیت های علمی و آموزش��ی و تبلیغی این مرکز در سراس��ر جهان، 
ابراز داش��ت: وقتی می گوییم فرهنگ رضوی، باید بدانیم که فرهنگ امام رضا)ع( با 
فرهنگ اجداد طاهرینش تا پیامبر اک��رم)ص( و نیز با فرهنگ اخالف معصومینش 
با حضرت حجت بن الحسن)عج( تفاوتی ندارد و بر اساس عبارت »کلهم نور واحد« 
یک فرهنگ اس��ت، اما فرهنگ امام رضا)ع( به دلیل شرایط خاص زمانة آن حضرت 
فراتر از مرزهای امت اس��المی رف��ت و با پیروزی حض��رت در مناظره های علمی با 
دانشمندان و اندیشمندان زمانه، در دنیا منتشر شد؛ بنابراین ترویج فرهنگ رضوی 
از زمان خود حضرت آغاز ش��د و گس��ترش یافت و امروز نیز بارگاه منور آن حضرت 
در مشهد مقدس بزرگ ترین مرکزی 
است که می تواند در عالم نورافشانی 
کند و فرهن��گ اهل بیت را در جهان 

اش��اعه دهد. 
وی در پایان س��خنان خود با تأکید بر 
این که تروی��ج فرهنگ رض��وی فقط 
تدریس دروس اسالمی و طلبه پروردن 
نیس��ت، خاطرنش��ان کرد: همة افراد 
از همة اصناف می توانن��د در حد توان 
خود گامی بردارن��د و فرهنگ رضوی 
را تروی��ج کنند، اما مهم این اس��ت که 
به خودمان اکتفا نکنیم و س��عی کنیم 
تعداد خادمان فرهنگ رضوی در جهان 

را افزایش دهیم. 
گفتنی اس��ت؛ در انتهای این دیدار آقایان احمد اصطفا از نیجریه، عبدالحفیظ بنانی از 
تونس، نورالدین دارآفرین از جمهوری آذربایجان، شیخ العوالی از اوگاندا و خانم خدیجه 
سمعلی از تونس به نمایندگی از میهمانان خارجی حاضر در این نشست سخنان خود را با 
مدیران جامعه المصطفی العالمیه در میان گذاشتند. همچنین دیدار از مرکز تحقیقات 
کامپیوتری علوم اس��المی )نور( و آش��نایی با نرم افزارهای مرتبط با علوم دینی از دیگر 
برنامه ه��ای میهمانان خارجی بخ��ش بین الملل چهاردهمین جش��نواره بین المللی 

فرهنگی هنری امام رضا)ع( در شهر مقدس قم بود. 

مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی مشعل های نورانی برای هدایت مردم هستند
قائم مقام رئیس جامعه المصطفی العالمیه در دیدار با میهمانان خارجی بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا)ع(:
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اختصاص ش�ماره های جدید چهار مجله الوح�ده به موضوع امام 
رضا)ع( همزمان با ایام دهه کرامت

همزم��ان ب��ا ای��ام دهه 
کرامت س��الروز میالد با 
سعادت حضرت علی ابن 
موسی الرضا)ع( و خواهر 
گرامی ایش��ان حضرت 
فاطم��ه معصومه)س( و 
برگ��زاری چهاردهمین 
جش��نواره بی��ن المللی 
امام رضا)ع( چهار نشریه 
الوحده به زبان عربی، اکو 
آو اسالم به زبان انگلیسی 
، ایران نوین به زبان اردو و 
قزل امام به زبان ترکمنی 

تهیه و منتشر گردید.
این نش��ریات که شماره 
جدید خود را به موضوع 
امام رض��ا )ع( اختصاص 
داده بودند حاوی مطالب بدیع و مقاالت متنوعی درباره سیره آن حضرت 

و فرهنگ رضوی می باشد.
این نش��ریات به همت بنیاد اندیشه اسالمی و با همکاری بنیاد بین المللی 
فرهنگی هنری امام رضا)ع( تهیه می گردد که امس��ال شاهد اضافه شدن 

مجله قزل امام به زبان ترکمنی بودیم.

انتشار دویست  وپنجاه وششمین شماره نشریه  »اکو او اسالم«
به مناس��بت میالد امام رضا )ع(، دویست  وپنجاه وششمین شماره نشریه  
»اکو او اسالم« به همت بنیاد اندیشه اسالمی وابسته به سازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمي منتشر شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطالع رس��اني س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اس��المي، در این نش��ریه که با درگیري مطالبي در خصوص 
زندگینامه امام رضا )ع( و هجرت ایش��ان از مدینه به خراسان و جریان 
والیتعهدی تا ش��هادت این بزرگوار، منتشر شده اس��ت، نگاه تحلیلی 
ب��ه نقش و اث��رات مدیریت فرهنگ��ی حضرت امام رض��ا )ع( بر جامعه 
تش��عیع دارد. مقاله دیگر این نشریه به مقایسه خالفت امام علی )ع(، امام 
حسین)ع( و امام رضا )ع( و دالیل رد پیشنهاد خالفت از جانب حضرت امام 
رضا )ع( و پذیرش خالفت 
از جانب امام اول شیعیان 

می پردازد.
لفه ه��ای  بررس��ی مو
سیاس��ی س��یره ام��ام 
رضا )ع(، اص��ول علمی 
و اخالق��ی مناظره های 
رضوی، بررس��ی دقیق 
کرام��ت و جایگاه زن در 
خانواده از منظر حضرت 
ام��ام رض��ا )ع( از دیگر 
مطالب این نشریه است.

انتشار نخستین    نشریه »قزل امام « به زبان ترکمني
نخستین نش��ریه »قزل 
امام «به زب��ان ترکمني 
وی��ژه والدت ام��ام رضا 
)ع(، ب��ه هم��ت بنی��اد 
اندیشه اسالمی وابسته 
ب��ه س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمي منتشر 

شد.
به گزارش اداره کل روابط 
عمومي و اطالع رس��اني 
ن فرهن��گ و  ما ز س��ا
ارتباطات اسالمي،در این 
نشریه یادداشت سردبیر، 
از کاروان پیران در مکتب 
امام رض��ا )ع(، میهمان 
مرو )نگاهي اجمالي به مستندات حضور حضرت امام رضا )ع( در مرو قدیم( 

و زندگینامه حضرت امام رضا )ع( به چشم مي خورد.
در بخشي دیگر، حقوق خانواده از دیدگاه حضرت امام رضا )ع(، عقالنیت 
از دیدگاه امام رضا )ع(، ضرورت خردورزي، جایگاه امام رضا )ع( در جامعه 

ترکمن و مکتب عرفاني مرو آمده است.
بنابر اعالم این خبر، این نش��ریه با مدیرمس��ئولي حمیدرض��ا آزادی و با 
رویکردي سیاس��ي، اجتماعي و فرهنگي و همچنین، س��ردبیري رسول 

اسماعیل زاده  منتشر مي شود.

انتشار پانزدهمین شماره نشریه »ایران نوین«
ه  ر نزدهمی��ن ش��ما پا
ماهنامه اردو زبان »ایران 
نوی��ن« به هم��ت بنیاد 
اندیشه اسالمي وابسته 
ب��ه س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمي منتشر 

شد.
به گزارش اداره کل روابط 
عمومي و اطالع رس��اني 
ن فرهن��گ و  ما ز س��ا
ارتباط��ات اس��المي، به 
مناسبت میالد حضرت 
امام رضا )ع(، پانزدهمین 
شماره ماهنامه اردو زبان 
»ایران نوی��ن« به همت 
بنیاد اندیشه اسالمي وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي چاپ 

و منتشر شد.
نخستین مطلب این شماره به موضوع اهمیت نقش امام رضا )ع( در نحوه 
عمل کردن مسائل فرهنگی و اهتمام به آن مسائل، رفتار و سیره امام رضا 
)ع(، داستان هاي زیبا و جذاب در خصوص امام رضا )ع(، بررسي جنبه هاي 

تربیتي و آموزشي روش زندگي امام رضا )ع( اشاره دارد.
در بخش��ي دیگر، سیاست هاي ظالمانه اتخاذ شده از طرف مأمون عباسي 
در قبال مردم و خصوصاً حضرت ام��ام رضا )ع( و همچنین، بیانات گهربار 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در رابطه با تحلیل زندگي سیاس��ي و 

اجتماعي امام رضا )ع( از دیدگاه ایشان آمده است.
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میزبانی ارومیه از شاعران آذری زبان جهان

 آذربایجان غربی میزبانی جشنواره بین المللی شعر رضوی آذری را عهده 
دار بود.یازدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان  ترکی – 
آذری به دبیری حجت االسالم والمسلمین محمدباقر کریمی برگزارشد. 
دبیرخانه جش��نواره با دریافت ٢٢٢ اثر از ش��عرای داخل کشور و ٢٠  اثر 
از شاعران خارج از کش��ور کار خود را آغاز کرد.  آثار رسیده توسط هیأت 
داوران ارزیابی و ب��ا بیانیه ای که هیأت داوران اعالم داش��ته اند 5 نفر به 
عنوان شاعر برگزیده داخل کش��ور و 5 نفر به عنوان شاعر برگزیده خارج 
از کشور معرفی شدند.  مراسم اختتامیه جشنواره با تجلیل از برگزیدگان 
و رونمایی از کتاب مجموعه اش��عار برگزیده با عن��وان »گونش ضیافتی 
٢ « روز ١٦ مرداد ١395 با حضور ش��اعران آذری زبان سراس��ر کشور و 

کش��ورهای ، عراق وجمهوری آذربایجان ، در ارومیه برگزار ش��د. 

دیار قومس میزبان جشنواره داستان نویسان رضوی

جش��نواره داس��تان رضوی»کبوتر ح��رم« برای چند می��ن دوره در 
استان س��منان برگزار ش��د و محمد رضا س��وقندی مدیرکل فرهنگ 
وارشاد اس��المی این اس��تان دبیری این جش��نواره را برعهده داشت. 
جشنواره داس��تان رضوی » کبوتر حرم«  در سه بخش داستان کوتاه، 
داس��تان بلند  و داس��تان کوتاه کوتاه با دریاف��ت بیش از ١5٢8 اثر و 
رشد١٤ برابری نس��بت به جشنواره سال گذشته با اس��تقبال شایسته 
داستان نویس��ان سراسرکشور روبرو ش��د و با برگزاری مراسم تجلیل 
از برگزیدگان و رونمایی از س��ه عنوان کتاب به نامهای» کبوترانه می 
خواهمت «، »چند دانه گندم نذر کبوتران حرم« و »هش��ت«  در ٢٠ 
م��رداد ماه ١395 در تاالر تاتر ش��هر مجتمع فرهنگ��ی هنری کومش 

س��منان در این دوره از جش��نواره به کار خود پایان داد.  

جشنواره ای  به گستره جهان

برنامه های فرهنگی
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سفرنامه و خاطره نویسان رضوی در ایالم

جشنواره سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی در استان  ایالم و به همت 
اداره کل فرهنگ  و ارش��اد اسالمی این اس��تان و به دبیری اقای علی محمد 
نیاکان برگزار شد. جش��نواره ای که برای اولین بار به دو زبان فارسی و عربی 
برگزار ش��د و ٢8 آبان ماه ١39٤ با اعالن فراخوان در در رسانه ها و سایتهای 
مختلف و دعوت از اصحاب فرهنگ و عموم م��ردم کار خود را آغاز کرد.  این 
جشنواره در دو رشته و در دو زبان فارسی و عربی ، با دریافت ٤5٠ اثر با رشدی 
معادل 55/١٧ درصد نس��بت به آثار دریافتی در س��ال گذشته برگزار شد.  
داوری آثار توس��ط ٦ داور مجرب صورت گرفت که حاصل این داوری ١5 نفر 
در بخش زبان فارس��ی و 3 نفر در بخش زبان عربی به عنوان برگزیده معرفی 
ش��ده اند.  در حاشیه این جشنواره نمایش��گاه عکس ، نقاشی و خوشنویسی 
رضوی به مدت یک هفته برپا و مورد استقبال و بازدید عالقمندان به فرهنگ 
و هنر به ویژه فرهنگ منور رضوی قرار گرفت.  مراس��م تجلیل از برگزیدگان 
و اختتامیه جشنواره سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی با حضور جمع 
کثیری از مردم اس��تان و مسئولین و مقامات کشوری و استانی در تاریخ ٢٠ 

مرداد ماه ١395 برگزار و به کار خود در این دوره پایان داد. 

مشاعره کنندگان رضوی در بوشهر گرد هم آمدند

بوشهر در چهاردهمین دوره جش��نواره میزبانی جشنواره مشاعره رضوی را 
عهده دار بود. دبیری این جش��نواره را خانم حمیده ماحوزی برعهده داشت. 
جش��نواره مشاعره رضوی با ثبت نام بیش از 38٠ نفر از حافظان شعر رضوی 
سراسرکش��ور آغاز بکار کرد و پس از داوری تلفن��ی در مرحله اول تعداد ٦8 
نفر شایس��ته راه یابی به بخش اصلی جشنواره شدند و در 8 مرحله به رقابت 
پرداختند ماحصل این رقابت 8 نفر به عنوان برگزیده در این دوره از جشنواره 
معرفی شدند. مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان درتاریخ ٢٠ مردادماه 

١395 به کار خود پایان داد.

جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی در چهارمحال و بختیاری

 چهارمحال و بختیاری بعد چند دوره از برگزاری جش��نواره ادبیات کودک 
و نوجوان رضوی در این دوره جش��نواره تولید کتاب رضوی برای کودکان و 
نوجوانان را برگزار کرد. آقای جواد کارگران دهکردی دبیر این جشنواره بود. 
واداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  این استان جشنواره تولید کتاب رضوی ) 
برای کودک ونوجوان ( را با دریافت ٢١٠ اثر از سراسرکشور داوری این دوره 
از جشنواره را آغاز کرد از تعداد آثار رسیده ٦٤ عنوان کتاب چاپ شده و ١٤٦ 
عنوان کتاب آماده چاپ  بوده است.  با اعالم اسامی برگزیدگان از سوی هیأت 
داوران و با تجلیل از برترین های این دوره جشنواره در فرهنگسرای شهرکرد  

در تاریخ ٢٠ مرداد ماه ١395 به کار خود پایان داد. 

شاعران عرب زبان در جوار آرامگاه دعبل خزایی در شوش

شاعران عرب زبان در کنار آرامگاه دعبل خزایی در شوش خوزستان گرد هم 
آمدند و برای ضامن آهو ش��عر خواندند. جشنواره بین المللی شعر رضوی به 
زبان عربی)یادمان دعبل خزاعی( به دبیری آقای همایون قنواتی برگزارشد. 
هفتمین جش��نواره بین المللی شعر رضوی به زبان عربی ) دعبل خزاعی ( با 
دریافت بیش از ٢٠٧ اثر از ش��اعران داخل کشور و خارج از کشور در قالبهای 
شعری فصیح ، قصیده، شعر ش��عبی آغاز بکار کرد.  از میان آثار ارسالی 8 اثر 
در بخش فصیح از کش��ورهای عراق، لبنان، س��وریه ، کویت ،عمان و ١٠ اثر 
از ش��اعران داخل کشور به عنوان آثار برتر جش��نواره انتخاب شدند.  مراسم 
اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان و شعر خوانی به مدت دور روز در تاریخ های 
٢٠ و ٢١ مرداد ماه ١395 در شهرستان کارون برگزار و به کار خود پایان داد .  
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سومین حرم اهل بیت میزبان شاعران رضوی اقوام ایرانی

جشنواره ش��عر رضوی اقوام ایرانی در جوار حافظ و سعدی و در سومین حرم 
اهل بیت در استان فارس برگزار شد. آقای بهزاد مریدی مدیرکل اراشد استان 
فارس دبیری اولین جشنواره  شعر رضوی اقوام ایرانی را عهده دار بود جشنواره 
ای که با دریافت 5٠٦3 اثر با زبانهای لری ) گویش های مختلف مناطق لرنشین 
شامل لرستان ، بختیاری ، بویراحمد و ممسنی ( و لکی ، بلوچی و ابهری ، گیلکی 
، تالشی و تاتی ، مازندرانی ، استرآبادی و طبری ، کردی و گویش های وابسته به 
آن از قبیل اورامانی ، کرمانجی ، گورانی و زازا ، گویش های فارس:الرس��تانی و 
گویش های وابسته ) گراشی ، اوزی ، فیضوری ، اشکنانی ، اسیری ، فداغی ، اهلی 
، خنجی ، بس��تکی و بندری ( ، کوهمره ای و گویش های وابسته ) دوسیرانی ، 
کنده ای ، سمغانی ، نودانی ، پایونی ، شورابی ، بایگانی و. ..( ، گویش های منفرد 
فارس )س��یوندی، عبدویی ، کالنی ، دوانی ، کرشی ، کرونی و. .. ( ، گویش های 
مرکزی )نطنزی ، میمندی ، جوشقانی ، قهرودی، زفره ای ، سده ای ، خرزوقی 
، کهکی ، آمره ای ، انارکی و. .. ( ، گویش های س��منانی )سرخه ای ، السگردی 
، شهمیرزادی ، سنگس��ری ، خوری (  برگزار شد.  مراسم اختتامیه جشنواره و 
تجلیل از برگزیدگان در تاریخ ١9مردادماه ١395 در شهرستان شیراز برگزار 

در این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد.  

قدیمی ترین برنامه جشنواره امام رضا)ع( در دیار کریمان

دیارکریمان میزبان قدیمی ترین برنامه جشنواره امام رضا)ع( بود و جشنواره 
شعر رضوی در کرمان برگزار شد. محمد علیزاده دبیری این جشنواره را عهده دار 
بود. جشنواره شعر رضوی با دریافت 3٢٢٧ اثر در دو بخش شعر کالسیک و شعر 
نو کار خود را آغاز کرد.  موضوعات جشنواره ، شعر رضوی و شعر برای اهل بیت 
)علیهم السالم( بوده است.  مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان و شعر خوانی 

به مدت دو روز در تاریخ ١8 و ١9 مرداد ماه ١395 به کار خود پایان داد.

جشنواره ای بین المللی با 137 هزار اثر در مازندران

در اس��تان ساحلی مازندران جشنواره ای بین المللی با عنوان نامه ای به امام 
رضا)ع( برگزار شد.جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا)علیه السالم( به 
دبیری احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران برگزار شد. 
جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا)علیه السالم ( در دو بخش ملی و بین 
المللی برگزارشد و با دریافت ١3٧٧9١ هزار اثر از سراسرکشور در گروه های 
مختلف س��نی داوری را آغاز کرد و پس از داوری و اعالم بیاینه هیأت داوران 
مجموعا ١8 نف��ر برگزیده که از این تعداد 3 نفر برگزیده خارج از کش��ور ، ٦ 
نفر برگزیده داخل کشور ، 3 نفر در بخش ویژه بومی ، 3 نفر در بخش حدیث 
رضوی معرفی ش��دند ، و با برگزاری مراس��م اختتامیه تجلیل از برگزیدگان 
در تاریخ ٢٠ مرداد ماه ١395 در این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد. 

دویبتی و رباعی سرایان رضوی در دیار بابا طاهر عریان

دویبتی و رباعی س��رایان رضوی کش��ور در دیار بابا طاهر عریان در همدان 
گردهم جمع شدند. جشنواره ش��عردو بیتی و رباعی رضوی به دبیری آقای 
فاضل عبادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان در این استان 
برگزار ش��د. جشنواره دوبیتی و رباعی رضوی در تاریخ ٢8 آبان ماه ١39٤  با 
اعالن سراسری فراخوان در س��ایت ها و روزنامه ها و فضای مجازی و ارسال 
فراخوان برای ش��اعران سراسر کش��ور کار خود را آغاز کرد تعداد ١١٠٠ اثر 
توسط ش��اعران به دبیرخانه جشنواره ارسال ش��د که پس از داوری توسط 
داوران برجس��ته کش��وری 8 نفر به عنوان برگزیده ، 9 نفر شایس��ته تقدیر 
انتخاب شده اند.  مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان جشنواره در تاریخ 
٢٠ مرداد ماه ١395 با حضور جمع کثیری از هنرمندان ، شاعران و مسئوالن 
کشوری و استانی در شهر باستانی هگمتانه آرامگاه باباطاهر برگزار شد و در 
این مراس��م از کتاب مجموعه اشعار برگزیده جشنواره با نام زمزمه خورشید 

)٢( رونمایی شد. 
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جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی با هزاران شرکت کننده

نهادکتابخانه های عمومی کشور مجری برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی 
در سراسر کشور بود و هزاران نفر در این جشنواره ش رکت کردند دکتر علیرضا 

مختارپور مدیرکل نهاد کتابه خانه های عمومی کشور دبیر این جشنواره بود.
 جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی با شرکت بیش از ٢3538٢ نفر در بخش های 
مکتوب ، الکترونیک ، نقاشی ، کتاب اعترافات غالمان و کتاب امام علی بن موسی 
الرضا)ع( کار خود را آغاز کرد.  پس از بررس��ی پرس��ش نامه های رسیده تعداد 
8٢٠ نفر در بخش فردی و ١٠5 نفر در بخش خانواده برای تقدیر معرفی شدند.  
برگزیدگان ملی و استانی جشنواره کتابخوانی رضوی تعداد ١38٢ نفر بودند.  از 
مجموع 393٤ کتابدار شرکت کننده در جشنواره تعداد ٢٦٠ کتابدار از سراسر 
کشور نیز به عنوان برگزیده معرفی شدند .  مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان 

جشنواره در تاریخ  ٧ شهریورماه ١395در تهران برگزار شد. 

برگزاری جشنواره کتاب سال رضوی در جوار بارگاه رضوی

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی، جشنواره کتاب سال 
رضوی را برای نهمین س��ال برگزار کرد. آق��ای محمد هادی زاهدی دبیر این 
جشنواره بود. نهمین جشنواره بین المللي کتاب سال رضوی با دریافت بیش 
از 3٢٠ اثر داخلی و خارجی به زبان هایی همچون فارس��ی، عربی، انگلیسی ، 
اسپانیایی ، کردی ، ترکی آذربایجانی کرده ای ، نروژی ، ازبکی و. .. به دبیرخانه 
جشنواره رس��ید.  پس از داوری ٢٠ اثر در بخش کتاب برتر، ٢ ناشر در بخش 
کتاب دیجیتال  ، ١ اثر در بخش پایان نامه برتر، ١ اثر در بخش شایسته چاپ و 
3 ناشر در بخش ناشر فعال انتخاب ومعرفی شدند.  مراسم اختتامیه و تجلیل 
از برگزیدگان جشنواره در تاریخ  ٢٧ مرداد ماه ١395 در محل تاالر اجتماعات 

بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی برگزار شد. 

جشنواره ای مسجدی با بیش از 70 هزار شرکت کننده

جشنواره محراب به دبیری آقای سید سعید سرابی در مشهد الرضا برگزار شد.این 
جشنواره با محوریت نقش مساجد در توسعه و ترویج تعالیم و آموزه های رضوی 
در اس��تان خراسان رضوی و به همت دبیرخانه هماهنگی و نظارت برکانونهای 
فرهنگی هنری مساجد  برگزار شد.جشنواره سراسری محراب در چهاردهمین 
دوره جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( در ٦  بخش آغاز به کار کرد.  دبیرخانه 
جش��نواره در بخش نور ) حفظ چهل حدیث رضوی ( با حضور فعال بیش از ٧١ 
هزارو دویس��ت نفر ش��رکت کننده و در بخش س��الم تعداد ٧٦٤ اثر  در بخش 
نقاشی احادیث رضوی تعداد383 اثر در بخش دلنوشته به امام رضا)ع( ٢١٧ اثر 
و در بخش تولید آث��ار مرتبط با امام رضا)ع( تعداد ٦8 اثر و در بخش فعالیتهای 
شاخص رضوی کانونها در سطح کشور 9٦ اثر دریافت و به داوری پرداخت .  مراسم 
اختتامیه جشنواره محراب در تاریخ ١١ شهریورماه ١395 با تجلیل از برگزیدگان 

در این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد. 

جش�نواره حفظ چه�ل حدیث رضوی ب�ه میزبانی جزی�ره ای جنوبی 
ایران»قشم«

اداره ارشاد جزیره زیبای قشم برای نخستین بار میزبان جشنواره حفظ چهل 
حدیث رضوی بود که حجت االس��الم موس��وی اجاق دبیری این جشنواره را 
برعهده داشت.اولین جشنواره حفظ چهل حدیث رضوی با ثبت نام ٤٠٠ نفر 
در س��ه گروه سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگس��االن کار خود را در سه منطقه 
جزیره هرمز ، بندرسلخ و شهر قشم آغاز کرد. از مجموع ثبت نام کنندگان پس 
از مسابقه شفاهی 8٠ نفر به عنوان منتخب مرحله اول معرفی شدند. در مرحله 
دوم، مسابقه به صورت کتبی در منطقه آزاد قشم برگزار شد که تعداد ٢٠ نفر 
به عنوان برگزیده معرفی شدند. مراس��م اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان در 
تاریخ ١٧ مرداد ماه ١395 در مرکز بین المللی رشد منطقه آزاد قشم برگزار و 

در این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد. 
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عکاسان رضوی در تبریز

جشنواره ملی عکس رضوی به دبیری آقای محمد محمدپور مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

ششمین جشنواره عکس رضوی با دریافت ٤9٧٦  اثر توسط عکاسان سراسر 
کشور داوری خود را آغاز کرد از تعداد آثار رسیده ١٤59 اثر در بخش عکاسی 
با گوش��ی تلفن همراه ، ١9٤٤ اثر در بخش جلوه های معنوی زیارت ، ١٠3٤ 
اثر در بخش معماری و ابنیه و 539 اثر در بخش خالقه بوده که داوری ش��ده 
است.  مراس��م اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان با رونمایی از کتاب» آفتاب 
مشرقی « پنج دوره آثار برگزیده جشنواره عکس رضوی در تاریخ ٢٠ مرداد 

١395 برگزار و به کار خود پایان داد. 

جش�نواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی در نصف جهان 
برگزار شد

نصف جهان در دوره چهاردهم جشنواره رضوی میزبان جشنواره جلوه های 
فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی بود.

حجت االسالم حبیب ارزانی دبیر این جشنواره بود. یازدهمین جشنواره 
جلوه ه��ای فرهنگ رضوی در هنرهای س��نتی در پنج رش��ته نگارگری، 
طراحی نگارگری ، گل و مرغ، تذهیب ،تش��عیر و طراحی نقوش س��نتی 
برگزار شد.  دبیرخانه جشنواره با دریافت ١8٧ اثر از سراسرکشور داوری را 
آغاز کرد. آثار رسیده به جشنواره پس از ارزیابی مرحله اول  توسط داوران 
8٤ اثر ب��ه بخش نمایش��گاهی راه یافت.  آثار منتخ��ب در موزه هنرهای 
معاصر اصفه��ان از تاریخ 95/5/١٤ به مدت یک ماه به نمایش گذاش��ته 
ش��د که مورد اقبال عالقمندان قرار گرفت .  پ��س از داوری مرحله نهایی 
آث��ار منتخب ، تعداد ١5 اثر به عنوان آثار برگزیده این دوره از جش��نواره 
با بیانیه هیأت داوران اعالم گردید.  جش��نواره جلوه های فرهنگ رضوی 
در هنرهای س��نتی با برگزاری مراس��م اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان 

جش��نواره ١٤ مرداد ماه ١395 به کار خود پایان داد. 

خوشنویسان رضوی در البرز گرد هم آمدند

جش��نواره خوشنویس��ی رضوی ب��ه همت  اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی اس��تان البرز و به دبیری سید موسی حس��ینی کاشانی برگزار 
شد. جشنواره خوشنویسی رضوی با دریافت بیش از ٤9٢ اثر در چهار 
رش��ته نستعلیق ، شکسته نستعلیق ، ثلث و نسخ داوری خود را با داوان 
برجسته کش��وری  کار خود را آغاز کرد و ١5 نفر به عنوان برگزیدگان 
این دوره از جش��نواره معرفی ش��دند.  آثار رس��یده ب��ه دبیرخانه این 
جش��نواره در نگارخانه قام مقام��ی کرج  در معرض دی��د عالقمندان 
قرار گرفت که از استقبال بس��یار خوبی رو برو شد.  مراسم اختتامیه و 
تجلیل از برگزیدگان در تاریخ ١9 مرداد ماه ١395 با حضور مسئولین 

کش��وری و   اس��تانی برگزار ش��د. 

برنامه های هنری
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پایتخت میزبان جشنواره آواها و نواهای رضوی 

جشنواره آواها و نواهای رضوی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تهران 
و به دبیری آقای برزین ضرغامی مدیرکل ارش��اد این استان در تهران برگزار 
شد. جش��نواره آواها و نواهای رضوی با دریافت ٢5٠ اثر از سوی هنرمندان 
سراس��ر کشور کار خود را آغاز کرد. جش��نواره در سه بخش آواها ) تکنوازی 
، گروه ن��وازی ( ، نواهای رضوی و بخش نماهنگ  برگزار ش��د که از مجموع 
آثار رس��یده ٤ نفر رش��ته تکنوازی ، ١3 گروه در بخش گروه نوازی ، 3 گروه 
در بخ��ش نواها و ١ نفر در بخش نماهنگ به عن��وان برترین های این دوره از 
جشنواره معرفی شده اند.  مراسم اختتامیه جشنواره و تجلیل از برگزیدگان 
و پیشکسوتان در تاریخ ٢٢ مرداد ماه ١395 در سالن همایش های برج میالد 

تهران برگزار و در این دوره از جشنواره به خود پایان داد. 

بزرگان تئاتر کشور در جشنواره تئاتر رضوی در خراسان شمالی

خراسان شمالی در چهاردهیمن دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( میزبان 
برگزاری جش��نواره فاخر تئاتر رضوی بود و بزرگان تئاتر کشور در این استان 
آثارشان را در ایام برگزاری جشنواره بر روی صحنه بردند.حسین ثابت قدم وحید 
مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی دبیر این جشنواره بود. 
یازدهمین جشنواره تأتر و نمایش نامه نویسی رضوی با دریافت ٦٤ اثر نمایشی 
و  39 اثر متون نمایش��ی از سوی هنرمندان سراسر کشور کار خود را آغاز کرد.  
در مرحله اول داوری  از ٦٤ اثر نمایش��ی ١٤ نمای��ش انتخاب در مدت 5 روز و 
هرروز 3 اثر به صورت دو سانس در سالن های گلشن ، حافظ و تماشاخانه شمس 
شهرستان بجنورد بروی صحنه رفت.  بخش مسابقه و در مرحله نهایی ١٢ اثر 
برای حضور در جشنواره و اجرای برنامه انتخاب شدند.  مراسم اختتامیه و تجلیل 
از گروه های برگزیده در تاریخ ٢٠ مرداد ماه در مجتمع فرهنگی هنری گلشن 

شهرستان بجنورد برگزار و به کار خود پایان داد. 

 خراس�ان جنوبی  و میزبانی از  آخرین دوره جش�نواره نقاشی خط و 
حروف نگاری رضوی

در خراس��ان جنوبی برای آخرین دوره جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری 
رضوی به دبیری آقای احمد محبی و به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
این اس��تان  برگزار شد. جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی از سری 
برنامه های چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( با دریافت بیش از 
٢٧١ اثر که از این تعداد ١٤9 اثر مربوط به بخش نقاشی خط و ١٢٢ اثر مربوط 
به بخش حروف نگاری اس��ت کار خود را آغاز کرد و با برپایی نمایش��گاهی از 
آثار رسیده در نگارخانه شهر  و برگزار مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان 

در تاریخ ١8 مرداد ماه ١395 در شهرستان بیرجند به کار خود پایان داد. 

جش�نواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیکی در زاهدان 
برگزار شد

سیستان و بلوچس��تان مجری برگزاری جشنواره هنرهای گرافیکی رضوی 
بود. حسین مسگرانی مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان سیستان و 
بلوچستان دبیری این جشنواره را برعهده داشت. جشنواره جلوه های فرهنگ 
رض��وی در هنرهای گرافیکی ب��ا دریافت بیش از 35٠ اثر هنری از سراس��ر 
کشور در بخش های تصویر سازی ، آرم و نشانه و پوستر کار خود را آغاز کرد.  
موضوعات جشنواره شامل احادیث رضوی )حدیث سلسله الذهب( ، زندگی 
و سیره رضوی ، زیارت بارگاه رضوی و بقاع متبرکه و القاب امام رضا)ع( بوده 
است.  آثار رسیده توسط هیأت داوران بررسی و با اعالم بیانیه 9 نفر به عنوان 
برگزیده این دوره از جش��نواره معرفی شدند.  مراس��م اختتامیه و تجلیل از 
برگزیدگان ٢٠ مردادماه ١395 در محل س��الن اش��راق مجتمع فرهنگی و 

هنری زاهدان برگزار شد.  
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میزبانی کهگیلویه و بویر احمد از جش�نواره آیین های نمایشی و پرده 
خوانی رضوی

استان کهگیلویه و بویر احمد برگزار کننده جشنواره آیین های نمایشی و پرده 
خوانی رضوی بود. جشنواره ای که به دبیری آقای رضا دهبانی پور مدیرکل 

ارشاد استان کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد.
جش��نواره آئین های نمایش��ی و پرده خوانی رضوی با دریافت 35 نمایش و 
اجرای زن��ده نمایش از ١٤ تا ٢٠ مرداد ماه در تاالر نمایش یاس��وج و داوری 
نمایش های اجرا ش��ده ، 8 گروه نمایشی به جشنواره راه یافته اند که ٢ گروه 
مجلس شبیه خوانی و ٦ گروه در قالب آیین های نمایشی به عنوان برترین ها 
معرفی ش��ده اند و با تجلیل از 8  گروه راه یافته به جش��نواره ملی آئین های 
نمایشی، نقالی و پرده خوانی در فرهنگ رضوی در تاریخ  ٢١ مرداد ماه ١395 

در شهرستان یاسوج به کار خود پایان داد. 

جشنواره هه تاو در کردستان برگزار شد

جش��نواره مولودی خوانی رضوی »هه تاو« در اس��تان کردستان و به 
دبیری حجت االسالم رحیم جعفری  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
این اس��تان برگزار شد.جش��نواره مولودی خوانی رضوی )هه تاو( در 
چهاردهمین دوره جش��نواره بی��ن المللی امام رض��ا)ع( در دو بخش 
مول��ودی خوانی و منقبت خوانی با ش��رکت ٧٢  گ��روه مولودی خوان 
و ٢٠ منقب��ت خوان کار خود را ادامه داد که پس از بررس��ی و داوری 
مرحله اول توسط هیأت بازبین  ٢٢ اثر در بخش مولودی خوانی و ١٢ 
اثر در بخش منقبت خوانی شایس��ته حضور در بخش نهایی ش��ناخته 
ش��دند.  مراس��م اختتامیه در تاریخ ٢١ مرداد م��اه ١395 با تجلیل از 

برگزیدگان جش��نواره به کار خود پایان داد. 

جشن ده سالگی تئاتر کودک و نوجوان رضوی در هرمزگان

در جنوب کشور هرمزگان میزبان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی بود 
و علیرضا درویش نژاد مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی این استان دبیری 

جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی را بر عهده داشت.
جش��نواره تأتر کودک و نوجوان رضوی با حضور ١٢ گروه  راه یافته به مرحله 
نهایی در دو رشته نمایش صحنه ای و نمایش عروسکی کار خود را آغاز کرد.  
٦ نمایش صحنه ای و ٦ نمایش عروسکی از تاریخ ١3 لغایت ١٦ آذرماه ١395 
در دو مجموعه فرهنگسرای طوبی و تماشاخانه آفتاب شهرستان بندرعباس 
اجرا شد.  مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ ١٦ آذرماه ١395 
در شهرستان بندرعباس برگزار و در این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد. 

جشنواره نمادهای شهری رضوی در جوار کریمه اهل بیت

س��ازمان فرهنگی هنری ورزشی ش��هرداری قم میزبان جشنواره نمادهای 
شهری رضوی بود. جشنواره نمادهای ش��هری رضوی به دبیری آقای سید 

رسول موسوی نژادیان در استان قم برگزار شد.
جشنواره نمادهای شهری رضوی با دریافت بیش از ٧٠ اثر توسط هنرمندان 
تجسمی سراسر کشور کار خود را آغاز کرد.  از مجموع آثار رسیده تعداد 5 اثر 
پس از داوری داوران برجسته این حوزه به عنوان برترین ها معرفی شدند.  آثار 
راه یافته به جشنواره در نمایشگاه نگارخانه شهر قم در معرض دید عموم مردم 
و هنرمندان قرار گرفت.  مراس��م اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان 5 مهرماه 
١395 در مرکز همایش های ش��هرداری قم برگزار و در این دوره از جشنواره 

به کار خود پایان داد.  
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داراالرشاد اردبیل میزبان همایش گفت و گو و مناظرات رضوی 

همایش گفتگو و مناظرات رضوی  به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان اردبیل و به دبیری آقا ی ناصر اس��حاقی مدیرکل اراش��د این استان 
برگزار ش��د. همایش گفتگو و مناظرات رضوی با دریافت ٢5٢ مقاله توسط 
پژوهش��گران  و اساتید حوزه و دانش��گاه کار خود را آغاز کرد و پس از داوری 
و اعالم بیانیه هی��أت داوران ، 8 مقاله به عنوان مقاالت برتر معرفی ش��دند.  
مراسم اختتامیه همایش و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ ٢8 مهرماه ١395 

در شهرستان اردبیل برگزار و در این دوره به کار خود پایان داد. 

برگزاری همایش گفتمان خانواده در فرهنگ رضوی در جنوب اس�تان 
کرمان

همایش گفتمان خان��واده در فرهنگ رضوی درجنوب اس��تان کرمان و به 
دبیری آقای حسین اسحاقی مدیرکل ارشاد این استان برگزار  شد، دبیرخانه 
این همایش با دریافت بیش از ١٠5 مقاله از پژوهش��گران و محققان حوزه و 
دانشگاه کار خود را آغاز کرد از تعداد مقاالت رسیده به همایش پس از داوری 
انجام ش��ده تعداد ٦ مقاله در دو بخش اصلی و ویژه  به عنوان برگزیده معرفی 
شدند.  در بخش اصلی در پنج محور خانواده مطلوب ، تربیت خانواده ، رعایت 
بهداشت خانواده ، حفظ و تحکیم خانواده و حمایت از خانواده و در بخش ویژه 
با عنوان نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی.  مراسم اختتامیه همایش و تجلیل 

از برگزیدگان در تاریخ ٢8 مردادماه برگزار و به کار خود پایان داد. 

زنجان از همایش کرامت انسانی در آموزه های رضوی میزبانی کرد

همایش کرامت انس��انی در آموزه های رضوی در اس��تان زنجان  و به دبیری 
آقای ناصر مقدم مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی این استان برگزار شد. 
همایش کرامت انس��انی در آموزه های رضوی با دریافت بیش از ١٠٠ مقاله 
توس��ط پژوهشگران  و اساتید حوزه و دانش��گاه کار خود را آغاز کرد و پس از 
داوری و اعالم بیانیه هیأت داوران ، 8 مقاله در بخش اصلی و ٢ مقاله در بخش 
ویژه  به عنوان مقاالت برتر معرفی شدند.  مراسم اختتامیه همایش و تجلیل 
از برگزی��دگان  در تاریخ ١٤مردادماه ١395 در تاالر هنر فرهنگس��رای امام 

خمینی )ره( شهرستان زنجان برگزار شد.  

برنامه های پژوهشی
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حدیث پژوهان رضوی در جوار بارگاه کریمه اهل بیت

چهارمین و در حقیقت آخرین دوره همایش حدیث رضوی در قم و در جوار 
کریمه اهل بیت حضرت معصومه)س( برگزار شد.  همایش علمی پژوهشی 
حدیث رضوی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم و به دبیری 
حجت االسالم دانشی مدیرکل وقت ارشاد این استان برگزار شد. چهارمین 
همایش علمی پژوهش��ی حدیث رضوی با دریافت  ١5١ مقاله در دو بخش 
تخصصی و ارائه داستان و داستانک کارخود را آغاز کرد.  در بخش تخصصی 
١٠٢ مقاله و در بخش داستان و داستانک ٤9 اثر به دبیرخانه همایش رسید.  
مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان همایش در تاریخ 5 مهرماه ١395 در 

سالن شهید آوینی شهرستان قم به کار خود پایان داد. 
کرمانشاه میزبان همایش سیمای امام رضا)ع( در آیینه ادبیات پایداری 

بود

استان  کرمانشاه از همایش س��یمای امام رضا)ع( در آیینه ادبیات پایداری  
میزبانی کرد. آقای ابراهیم رحیمی زنگنه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کرمانشاه دبیر این همایش بود. همایش سیمای امام رضا)ع(در آیینه ادبیات 
پایداری از سری برنامه های چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
با دریافت بیش از ٧٠ مقاله از پژوهشگران سراسر کشورکار خود را آغاز کرد.  
مقاالت رسیده پس از داوری توسط هیأت داوران همایش 8 مقاله برگزیده و 9 
مقاله هم قابل چاپ اعالم گردید که جمعا ١٧ مقاله در کتاب مجموعه مقاالت 
همایش با نام عهد جانان 3 چاپ و در مراسم اختتامیه در تاریخ ٢5 مرداد ماه 

١395 رونمایی و با تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان داد. 
شناخت اخالق و آداب رضوی عنوان برنامه رضوی استان مرکزی 

همایش علمی پژوهش��ی ش��ناخت اخالق و آداب رض��وي در اراک برگزار 
شد.آقای حسین حقیقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان دبیری 
این همایش را عهده دار بود.همایش علمی پژوهشی شناخت اخالق و آداب 
رضوی با دریافت ١١٢ مقاله از اس��اتید حوزه و دانش��گاه داوری خود را آغاز 
کرد و 5 مقاله به عنوان مقاالت برتر در این دوره معرفی گردید. مراسم قرائت 
مقاالت برتر و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ  ١8 مرداد ١395 در شهرستان 
اراک با حضور مس��ئولین کشوری و استانی برگزار ش��د.  در مراسم پایانی از 
کتاب آرمان شهر رضوی 3 از مجموعه مقاالت برتر همایش علمی پژوهشی 

شناخت اخالق و آداب رضوی رونمایی شد.
مشهد الرضا میزبان همایش »نماز در فرهنگ رضوی«  

همای��ش نماز در فرهنگ رض��وی  نیز به همت پژوهش��کده مجازی تربیت 
اسالمی بنیان و به دبیری آقای جعفر شرف الدین شیرازی برگزار شد.همایش 
نماز در فرهنگ رضوی با دریافت ٢٢٠ مقاله توس��ط پژوهشگران  و اساتید 
حوزه و دانشگاه کار خود را آغاز کرد و پس از داوری و اعالم بیانیه هیأت داوران 
، 8 مقاله به عنوان مقاالت برتر معرفی ش��دند.  مراس��م اختتامیه همایش و 
تجلیل از برگزیدگان در تاریخ ٢ آذرماه ١395 در دانشگاه فرهنگیان پردیس 

شهید بهشتی شهرستان مشهد برگزار و در این دوره به کار خود پایان داد. 

میزبانی مشهد از همایش »روش تبلیغ در فرهنگ رضوی« 

سازمان تبلیغات اسالمی اس��تان خراسان رضوی همایش» روش تبلیغ در 
فرهنگ رضوی« را برگزار می کند که حجت االسالم مرویان حسینی دبیر 
آن است. همایش روش تبلیغ در فرهنگ رضوی  با دریافت بیش از ٢٠٠  مقاله 
از سراسرکشور داوری خود را آغاز کرد پس از بررسی مقاالت در سه مرحله 
توسط داوران ، ١٢ مقاله به عنوان مقاالت برتر در این دوره معرفی گردید که 
در کتاب مجموعه مقاالت همایش تبلیغ در فرهنگ رضوی به چاپ رسیده 
اس��ت . مراسم قرائت مقاالت برتر و تجلیل از برگزیدگان با حضور مسئولین 

کشوری و استانی در نیمه دوم دی ماه برگزار خواهد شد .
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انیمیشن سازان رضوی در گرکان

استان گلس��تان جش��نواره پویانمایی رضوی را برگزار کرد. حجت االسالم 
فضیلت مدیر کل ارشاد این استان دبیر این جشنواره بود. شتمین جشنواره 
پویانمایی رضوی از سری برنامه های چهاردهمین جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع(  در دو بخش فیلم کوتاه انیمیش��ن و فیلمنامه برگزار شد.  دبیرخانه 
جش��نواره با دریافت  ٤٤ فیلم انیمیشن، ٤9 فیلمنامه به داوری پرداخت که 
در بخش فیلم 5 اثر و در بخش فیلمنامه 8 اثر به عنوان برترینها معرفی شدند.  
مراس��م پایانی و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ ١٧ و ١8 مردادماه ١395 در 

شهرستان گرگان با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار شد. 

دارالعباده میزبان اهالی سینمای ایران در جشنواره فیلم رضوی 

 یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه و مستند رضوی جشنواره ی فیلم مستند و 
کوتاه رضوی در اس��تان یزد و به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این 
استان و به دبیری اقای علی غیاثی ندوشن برگزار شد این جشنواره  با دریافت 
٦١8 اثر و با رشد ٢٠ درصدی نسبت به سال گذشته در دو بخش فیلم کوتاه و 
فیلم مستند ، داوری آثار را آغاز کرد.   آثار رسیده در بخش داستانی 3٦5 اثر 
و در بخش مس��تند ٢53 اثر از 3٠ استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال 
شده است.  با اعالم بیانیه هیأت داوران ، مراسم اختتامیه جشنواره با حضور 
جمع کثیری از هنرمندان و مس��ئوالن کشوری و استانی از تاریخ ١8 لغایت 
٢١ مردادماه ١395 به مدت ٤ روز برگزار ش��د و با تجلیل از برگزیدگان این 

دوره جشنواره به کار خود پایان داد. 

میزبانی لرستان از برنامه سازان تلویزیونی رضوی

هشتمین جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی در لرستان برگزار شد.حجت 
االس��الم حمید رضا حنان دبیری این جش��نواره را عهده دار بود. جشنواره 
تولی��دات تلویزیوني رضوی با دریافت تعداد ١٠ تله فیلم توس��ط اس��اتید و 
هنرمندان برجسته حوزه صدا و س��یما ، پس از بررسی به مرحله انتخاب راه 
یافت��ه و در مرحله نهایی ، داوری خود را آغاز ک��رد.  تله فیلم های راه یافته به 
جش��نواره در تاریخ های ١3 و ١٤ مرداد ماه هر روز 5 س��انس در تاالر شهید 
آوینی شهرس��تان خرم آباد به نمایش گذاشته شد.  در نهایت سه تله فیلم به 
عنوان برترین ها جشنواره معرفی شد.  مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان 

در تاریخ ١5 مرداد ماه ١395 برگزار و در این دوره از به کار خود پایان داد. 

برنامه های سینمایی
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جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی در قزوین برگزار شد

اس��تان  قزوی��ن چهارمین جش��نواره رس��انه های دیجیتال رضوی را 
میزبانی کرد.آقای اس��کندری نژاد دبیر این جش��نواره بود. چهارمین 
جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی از سری برنامه های چهاردهمین 
دوره جش��نواره بی��ن الملل��ی ام��ام رضا)ع(  ب��ا دریاف��ت ١٤9 اثر از 
سراسرکش��ور و با رش��د 5٠ درصدی نسبت به دوره گذش��ته آغاز به 

کارک��رد.
   آث��ار رس��یده در بخش های ایده ه��ای دیجیتال رض��وی ، بازی های 
رایانه ای ، تارنماهای اینترنتی و رس��انه برخ��ط ، فعالیتهای فرهنگی 
دیجیت��ال ، ن��رم افزاره��ای چند رس��انه ای ، نرم افزاره��ای همراه و 
هوشمند و بخش ویژه بوده است.  با پایان یافتن مرحله داوری و اعالم 
بیانیه هیأت داوران جش��نواره و معرفی برگزیدگان مراس��م اختتامیه 
در تاری��خ ٢٠ مردادماه ١395 در محل صحن مقدس آس��تان امزاده 
حس��ین بن علی بن الموسی الرضا)ع( در شهرستان قزوین در این دوره 

به کارخود پایان داد.

  جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها  

گی��الن در قال��ب جش��نواره جلوه ه��ای فرهنگ رضوی در رس��انه ها 
میزبان��ی اهال��ی رس��انه را برعهده گرف��ت. آقای فاضل��ی دبیری این 

جش��نواره را بر عهده داش��ت. 
جش��نواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها از س��ری برنامه های 
چهاردهمین جش��نواره بی��ن المللی امام رض��ا)ع( در دو بخش اصلی 
ش��امل مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری تحلیلی در شش 
رشته » تیتر«، »سرمقاله و یادداشت«،»خبر«،»گزارش«،»مصاحب

ه«و»مقاله« و در بخ��ش ویژه حوزه رادیو و تلویزیون ش��امل »عکس 
و ش��عر«  با دریافت ١353 اثر داوری خود را آغاز کرد.  پس از داوری 
تعداد ٢٠ اثر  از١٠ نش��ریه ، ٤خبرگزاری  و ١ پایگاه خبری و دو مرکز 
صدا و س��یمای اس��تانی ب��ه عنوان برترین ه��ا انتخاب شدند.مراس��م 
اختتامی��ه این جش��نواره در تاریخ ٢5 مرداد ماه ١395 ب��ا تجلیل از 

برگزی��دگان ب��ه کار خ��ود پای��ان داد. 

برنامه های مطبوعاتی و دیجیتالی
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 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کش��ور اج��رای برنامه های بخش 
کودک و نوجوان چهاردهمین دوره جشنواره امام رضا)ع( را برعهده داشت، 
جش��نواره های هش��تگانه ویژه کودک و نوجوان با عناوین؛ جش��نواره قصه 
گویی رضوی، داس��تان نویسی رضوی نش��ریه نگاری رضوی، خوشنویسی 
رضوی،کاردس��تی رضوی، مسابقه معرفی ش��خصیت امام رضا)ع(، نقاشی 
رضوی )یک تصویر از یک حدیث رضوی ( وجش��نواره شعر خوانی و مشاعره 

رضوی. 
برنامه های بخش کودک و نوجوان از سری برنامه های چهاردهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( با 8 عنوان برنامه در 3١ اس��تان کشور با بیش از ٦٠ 
هزار اثر در دهه کرامت برگزار شد.  دکتر حاجیان زاده رییس کارگروه کودک 
و نوجوان جشنواره بود. برترین های جشنواره های رضوی در کانون پرورش 
فکری در گروه های سنی مختلف و در 8 عنوان موضوع »داستان کوتاه« ٢١ 
اثر، »قصه گویی« در بخش کانونی 8 نفر و در بخش آزاد )غیر کانونی( ٢ نفر، 
»نشریه نگاری« 9 اثر، »کاردس��تی« 9 اثر، »شعرسرایی« ٢١ اثر، »معرفی 
شخصیت« 8 اثر، »نقاشی« ١8 اثر و »خوش نویسی« ١٤ اثر، انتخاب شده اند.

در این میان، ١3٠ نفر برگزیده این دوره از جشنواره رضوی، در روزهای دهه 
کرامت در استان محل سکونت خود  تجلیل شدند.

مراس��م اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ  ٢٤ مرداد ١395 در سالن 
غدیر مجتمع آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور 

در تهران برگزار شد.  

برنامه های ویژه

برنامه های ویژه هم در چهاردهمین دوره جشنواره برگزار شد که  جشنواره 
آسمان هشتم در روس��تای   کردر رضوی در هرمزگان ،  همایش دوی جاده 
والیت در قالب جشنواره فرهنگی ورزشی جاده والیت، در مسیر قدمگاههای 
امام رضا)ع(  جشنواره  آه و آهو در کاشان و نمایشگاه، کاروان آفتاب از جمله 

آن ها بود.

در ط��ی زمان برگزاری جش��نواره چهاردهم تا کنون ک��ه در روند برگزاری 
پانزدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( هس��تیم دانشگاههای 

کشور میزبان برنامه های متعدد جشنواره امام رضا)ع( هستند.

برنامه های کودک و نوجوان
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برنامه های بخش دانشگاهیان جش��نواره که از دوره چهاردهم آغاز شد و اکنون در 
روند برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( هستیم، به میزبانی 
دانش��گاههای مختلف کشور برگزار ش��ده یا در حال برگزاری است و دانشگاههای 
کشور میزبان برنامه های متعدد جشنواره امام رضا)ع( با حضور دانشگاهیان کشور 
هستند. این برنامه ها با همکاری کمیته های هفت گانه بخش دانشگاهیان جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع(  در قالب کمیته هنری )س��ینما، تئاتر، هنرهای تجس��می، 
موس��یقی، صنایع دستی و…(، کمیته فرهنگی ادبی )ش��عر، داستان، کتابخوانی، 
نش��ریات و …(، کمیته علمی پژوهش��ی )کتاب، مقاله، پایان نامه(، فضای مجازی 
)س��ایت، وبالگ، پیام کوتاه و…( هم چنین کمیته های ط��ب، بانوان و بین الملل 
در حال برگزاری اس��ت و دریافت آثار هم به صورت الکترونیکی اس��ت. هر کدام از 
کمیته های هفت گانه با همکاری چند دانشگاه فعال شده و در مجموع ٤3 دانشگاه 

کشور در این جشنواره دخیل هستند.
بنیاد بی��ن المللی امام  رض��ا)ع(، معاونت فرهنگ��ی و اجتماع��ی وزارت علوم  این 

جشنواره ها را برگزار می کنند.
طرح نهضت رضوی که به وسیله معاونت فرهنگی وزارت علوم در حال اجراست یکی 
از ابتکارهای وزارت علوم بود که در در طرح اردوهای رضوی دانشجویان کشور برای 
زیارت بارگاه امام هشتم)ع( راهی مشهد می شوند. هم چنین کانون های رضوی در 

دانشگاههای کشور فعالیت خود را آغاز کرد.
دکتر س��ید ضیاء هاش��می معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم؛ احکام مسئوالن 
کمیته های هفتگانه بخش دانشگاهی جش��نواره بین المللی امام رضا علیه السالم 

را صادر کرد.
بر این اساس؛ دکتر غالمرضا اکرمی، رئیس دانشگاه هنر به عنوان رئیس کمیته هنری، 
دکتر حسن ملکی، معاون فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان دبیر جشنواره 
اخالق در س��یره رضوی، فاطمه مهاجرانی رئیس دانش��کده فنی دخترانه شریعتی 
به عنوان مس��ئول کمیته بانوان، دکتر کریم نجفی برزگر، معاون فرهنگی دانشگاه 
پیام نور به عنوان مسئول کمیته فضای مجازی، دکتر علی یوسفی، معاون فرهنگی 
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مسئول کمیته بین الملل و دکتر خدادوست، مدیر 
کل طب سنی وزارت بهداشت به عنوان مسئول کمیته طب رضوی بخش دانشگاهی 

چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم منصوب شدند.
    دانشگاههای کشور میزبان جشنواره های رضوی

دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت رویداد مشهد ٧١٠٢ میزبان  همایش بین المللی 
عدالت و اخالق با تاکید بر سیره رضوی است که فرودین ماه ٦9 با حضور چهره های 

بین المللی به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.
جش��نواره نهضت ترجمه رضوی هم به میزبانی دانش��گاه الزه��راء در تهران برگزار 

خواهد شد.
همایش ملی نماز در فرهنگ رضوی به همت دانش��گاه فرهنگیان خراسان رضوی 

برگزار می شود.
جشنواره تجلی فرهنگ رضوی در شعر و ادبیات فارسی توسط دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد مشهد برگزار خواهد شد.
همایش قرآن کریم و میراث رضوی ) با محوریت س��بک زندگی( در دانشکده علوم 

قرآنی سبزوار برگزار می شود.
همایش عقالنیت در س��یره رضوی به میزبانی دانش��گاه تهران برگزار می ش��ود و 
دانشگاه عالمه طباطبایی هم میزبان همایش اخالق در سیره رضوی است. همایش 
بین المللی » اهل بیت)ع( و عرفان ش��یعی با تاکید بر سیره رضوی«  با حضور چهره 
های شاخص این حوزه در دانشگاه ش��یراز برگزار شد و همایش معنویت سالمت و 
ش��ادی با تأکید بر آموزه های اهل البیت علیهم الس��الم هم در دانشگاه اصفهان به 

کار خود پایان داد.
همایش سبک زندگی رضوی در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می شود و دانشگاه 
کردستان میزبان همایش امام رضا)علیه السالم( از نگاه اهل سنت است. کرسی آزاد 
اندیشی و مناظره های رضوی عوان برنامه ای بود که در دانشگاه گیالن برگزار شد.

برنامه های دانشگاهیان

جش��نواره جوان، فضای مجازی، رویکرد رضوی به میزبانی دانشگاه 
پیام نور برگزار می شود و جشنواره کتابخوانی رضوی هم در دانشگاه 

شهید مدنی اذربایجان برگزار می شود.
جش��نواره شعر و مش��اعره رضوی در دانش��گاه بیرجند و جشنواره 
نش��ریات مکتوب رضوی به میزبانی دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار 

می شود.
جشنواره سفرنامه و ادبیات داستانی رضوی با حضور برگزیدگان این 

جشنواره در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد.
جش��نواره نوای رضوی) سرود، تواش��یح و هم خوانی(     در دانشگاه 

گناباد برگزار شد.
کمیته بانوان ) بخش هنری، علمی، فرهنگی( به میزبانی دانش��گاه 
دکتر ش��ریعتی برگزار می ش��ود و پردیس خواهران دانش��گاه امام 
صادق)علیه السالم( و دانشگاه الزهرا)س( در این کمیته حضور دارند.

کمیته هنری جش��نواره ه��م ) مطالعات هنر، هنرهای تجس��می، 
هنرهای کاربردی و س��نتی، هنرهای نمایش��ی و آوایی(  با عضویت 
دانش��گاه هنر تهران، دانش��گاه هنر شیراز، دانش��گاه هنر اصفهان و 

دانشگاه هنر تبریز این بخش را برگزار خواهند کرد.
نظام سالمت در فرهنگ رضوی هم عنوان کمیته ای است که دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی  

و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دان
 شگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی  مشهد، دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی اراک و دانش��گاه علوم پزش��کی  و خدمات بهداشتی درمانی 

قم در آن عضویت دارند و برنامه های این بخش را برگزار می کنند.
    مراسم اختتامیه در جوار بارگاه رضوی

مراسم اختتامیه بخش دانشگاهیان جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
که ش��امل تقدیر از تمام آثار برتر دانشگاهیان شرکت کننده در این 
جشنواره است در اردیبهش��ت ماه سال ٦9 در مشهد مقدس برگزار 

خواهد بود.
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رهمنودهای آیات عظام و علمای اعالم در دیدار با اعضای شورای 
هماهنگی جشن های مردمی دهه کرامت

آیت اهلل موسوی اردبیلی:
 این شورا فعالیت های بسیاری انجام داده که 

از زحمات شما قدردانی میکنم.
باید بکوشید تا مردم را با خاندان اهل بیت)ع( 
آش��نا کنید و در این ایام دهه کرامت باید از 

فرصت ها استفاده شود.
این کار هم نیاز به دقت بسیاری دارد و فضایل 

به گونه ای که هست مطرح شود.
شما کار بزرگی انجام می دهید توفیق بیشتر 

شما را از خداوند خواستارم.

آیت اهلل علوی گرگانی: 
ش��ورای دهه کرامت خدمات شایس��ته ای 

نسبت به جامعه بشری داشته است
ای��ن جمع توانس��تند خدمات شایس��ته ای 
نس��بت به جامعه بشری در چارچوب والیت 
ارائه دهند که جای تشکر دارد، اگر چه انتظار 

است بیش از این در این راه خدمت کنند.
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آیت اهلل فاضل لنکرانی :
ب��ه برکت نظام اس��المی، تح��ول بزرگی در 
آس��تان های مقدس به وجود آمده است که 

باید از این ظرفیت ها استفاده کرد.
امروز آستان های مقدس بنا به فرموده مقام 
معظم رهبری )مدظله( ب��ه قطب فرهنگی 
کشور تبدیل شده است و این مسأله وظیفه 

را برای مسئولین فرهنگی بیشتر می کند.
3٤ مرکز فرهنگی و رس��انه ای در ش��ورای 
هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت حضور 
دارند که می توانند آس��یب های فرهنگی را 

ریشه یابی کنند.

آیت اهلل علم الهدی: 
هر س��ال در اجرای برنامه های دهه کرامت 
شاهد توسعه کمی و کیفی برنامه ها هستیم 
که دستاورد ارزشمندی از تالش اعضای این 

ستاد را به منصه ظهور می رساند.
نقطه نظرات من درباره ارتقای کیفی برنامه 
های جش��نواره امام رضا)ع( بیش��تر جنبه 
پیشنهاد دارد وگرنه اعضای ستاد بزرگداشت 
دهه کرامت همگ��ی از نخبگان و خوش فکر 
هستند که می توانند با ابتکارات خود به غنای 

این برنامه ها بیفزایند.

آیت اهلل خرازی: 
تالش ش��ورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه 
کرامت در برگزاری مراس��م مختلف در ایام 
دهه کرامت قابل تقدیر اس��ت که امید است 
تالش ش��ما مورد توجه امام عص��ر )ع( قرار 

بگیرد.
یکی از وظایف بزرگ جامعه ش��یعه، اتحاد و 
ائتالف است.دشمن از ائتالف مسلمانان می 
ترسد. دشمن تنها از ناحیه عدم اتحاد و ائتالف 
مسلمانان توانسته است به اسالم و مسلمانان 
ضربه بزند، بنابراین مس��لمانان باید همواره 

اتحاد و ائتالف خود را حفظ کنند.
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صحنه هایی از گلباران حرم مطهر امام رضا)ع( به مناسبت سالروز 
میالد باسعادت حضرت فاطمه معصومه)س( و حضرت امام رضا)ع(

ه��زاران بانوی زائ��ر و مجاور ام��ام مهربانی ها 
حض��رت علی بن موس��ی الرضا)ع( ب��ا اهتزار 
پرچم های جش��ن های دهه کرامت از میدان 
ش��هدای مشهد مقدس به س��مت حرم مطهر 
رضوی حرکت کرده و ب��ا اجتماع در رواق امام 
خمینی)ره(؛ میالد کریمه اهل بیت)سالم اهلل 
علیها( را به ساحت مقدس آن امام همام تبریک 

و تهنیت گفتند.
در سالروز فرخنده میالد آیینه زهرا)سالم اهلل 
علیها(؛ حض��رت معصومه)س��الم اهلل علیها(؛ 
عرصه میدان ش��هدای مش��هد مملو از بانوان 
ش��یفته و دلداده حریم امامت و والیت شد که 
همنوای با مدیحه س��رایان اه��ل بیت - ضمن 
س��ر دادن زمزمه های عاش��قی - مسیر عشق 
همیشگی والیت یعنی از میدان شهدا تا بارگاه 

منور امام رضا)ع( را پیاده روی نمودند.
در ای��ن اجتماع پرش��ور که با مداحی پرش��ور 
مدیحه س��رایانی چون میث��م مطیعی همراه 
بود هزاران بان��و و دختران ج��وان و نوجوان و 
کودکان  با ش��اخه های گل و پرچم های دهه 
کرام��ت مبارک باد، طبل جش��ن ه��ای دهه 
کرامت را شادمانه به صدا درآوردند و با نجوای 
یا معصومه)سالم علیها( و جانم رضا)ع(، جانم 
رضا)ع( و پیشتازی پرچم متبرک آستان قدس 
رضوی و خادمان این امام همام از میدان شهدا 
به سمت حرم مطهر رضوی به حرکت درآمدند.

هم چنین زائ��ران و مجاوران ب��ارگاه نورباران 
رضوی، در س��الروز می��الد ام��ام مهربانی ها، 
با اه��دای گل، میالد آن امام هم��ام را گرامی 

داشتند.
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با حضور علی اصغر کاراندیش مروس��تی معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نشس��ت هیات مدیره بنیاد بین المللی 

امام رضا )ع( برگزار شد.
در این نشس��ت که به ریاست معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به عن��وان رئیس هی��ات مدیره بنیاد بی��ن المللی ام��ام رضا )ع( 
برگزار ش��د و علی م��راد خانی، دکتر هادی ای��ازی، دکتر محمود 

واعظی و سید جواد جعفری اعضای هیأت مدیره بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع( نیز حضور داش��تند،  فهرس��ت برنامه ه��ای اختتامیه 
چهاردهمین جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( و محتوای مراسم 
تش��ریح شد و هر یک از اعضا دیدگاهها و نقطه نظرات خود را ارائه 
کردند. آن گاه جدول برنامه های اختتامیه و فهرس��ت مدعوین مراس��م 

مورد تصویب قرار گرفت.  

نشست هیات مدیره بنیاد بین المللی امام رضا )ع( با موضوع مراسم اختتامیه 


