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ابوالصلت هروی گوید؛
از امام رضا )علیه السالم( شنیدم که می فرمود: 

رحمت خدای بر آن کس که مکتب ما را زنده بدارد. عرض کردم؛ مکتب شام را چگونه زنده بدارد! 

فرمود: علوم و معارف ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد که اگر مردم زیبایی های سخنان ما را دریابند بی گامن از ما 

پیروی خواهند کرد.
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امام خمینی )ره(:
من امیدوارم که ان شاء اللهَّ تعالى، به برکت آن آستان مقدس)رضوی(، 
جمهوری اس��امى همان طوری که تاکن��ون پیروزمندانه پیش رفته 

اس��ت، از این به بعد هم پیش برود. 

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران:
یقیناً این اقدام چشمگیر )جشنواره بین المللى امام رضا )علیه السام(( که به 
اهتمام عاشقان گسترش و ترویج فرهنگ رضوی برگزار شده، گامى بزرگ در 

راه اعتای سرمایه های معنوی و فرهنگى ملت بزرگ ایران است.

مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(:
از خداون��د خواس��تارم که ما را همواره در س��ایه والی��ت و رهبری و محبت 

حضرت رضا )علیه السام( قرار بدهد.
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  از آن جا که براس��اس دس��تورالعمل نحوه برگزاری جش��نواره بین المللى امام رضاعلیه السام برنامه های 
س��االنه این جش��نواره پس از تصویب در شورای سیاستگذاری جش��نواره بین المللى امام رضاعلیه السام به 
ریاس��ت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسامى به مرحله اجرا گذاشته مى شود با عنایت خداوند متعال و تحت 
توجهات ثامن الحجج حضرت على بن موس��ى الرضاعلیه الس��ام این ش��ورا در تاریخ 1395/10/11 با حضور 

جناب آقای دکتر س��یدرضا صالحى امیری وزیر محترم فرهنگ و ارش��اد اس��امى تش��کیل گردید. 
در این نشست برنامه های موضوعى استان ها، بخش دانشگاهیان، بخش کودک و نوجوان، بخش جشن های 
ده��ه کرام��ت و بخش بین الملل گزارش و تبادل نظر الزم بعمل آمد، س��پس از رهنمودها و جمع بندی وزیر 
محترم فرهنگ و ارش��اد اس��امى که حضور در این نشس��ت همزمان با ایام آغازین وزارت پس از رأی اعتماد 
اکثریت قاطع نمایندگان محترم ملت در مجلس ش��ورای اسامى بود فضای بسیار بانشاط و معنوی را رقم زد 
که انش��اءالل با به اجرا درآمدن مجموعه مصوبات ش��ورا زمینه بالندگى و ش��کوفایى روزافزون این جشنواره با 

همکاری همه اعضاء محترم در داخل و خارج از کش��ور فراهم آید. 

بنیاد بین المللى فرهنگى و هنری امام رضاعلیه الس��ام

مقدمه
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  علت ش��کوفایى جش��نواره بین المللى امام رضا)علیه الس��ام ( و کار بنیاد علقه ایس��ت که مردم و همه 

دوس��تان اهل بیت علیهم الس��ام دارند به ائمه اطهار به خصوص حضرت امام رضاعلیه السام و چون ماهیت این 

موضوع دینى است و منشا اختاف نیست خود به خود هر روز شکوفاتر خواهد شد که این انتظار هست . اما باید 

حتما چند نکته را به عنوان مس��یر حرکت دقت کرد تا دچار انحرافى در اس��تراتژی نشویم یعنى هدف را مدام به 

خودمان تذکر دهیم تا هدف را گم نکنیم چون گاهى امر تبلیغات آنقدر قالب مى شود که محتوا فراموش مى شود 

هدف اصلى این جش��نواره ها معرفت افزایى اس��ت و نباید در امر تبلیغات انقدر منحصر ش��ویم که معرفت افزایى 

فراموش شود همان تعبیری که حضرت آیت ا... اختری و بعضى افراد درمورد اثربخشى داشتند مفهوم همین است 

جناب آقای دکتر سیدرضاصالحی امیری 
  وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  رئیس معزز شورای سیاستگذاری پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 
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یعنى هدف معرفت افزایى است نسبت به اهل بیت علیهم السام و در این جشنواره نسبت به امام رضا علیه السام .  

اگر هدف این بنیاد معرفت افزایى باشد آن وقت باید همه جهت گیری ها و برنامه ها در این مسیر باشد این یک 

نکته کلیدی اس��ت که راه را گم نکنیم یعنى ما هدف صرف تبلیغاتى نداریم دلیلش این اس��ت که جامعه ایران به 

علت علقه ای که به اهل بیت علیهم الس��ام دارد خیلى نیاز به تبلیغات ندارد مگر عاش��ورا در  قبل و بعد انقاب 

تبلیغات بشود یا نشود مگر در باور مردم تاثیر زیادی دارد؟ لذا آن عنصری که مولد عاشوراست معرفت عاشوراست 

اینجا هم همین اس��ت و باید به عنوان هدف بنیادی که معرفت افزایى اس��ت و همه برنامه ها باید ذیل این تعریف 

شود در کودک و نوجوان و دانش آموز و دانشجو و طلبه و بازاری و ... همه اقشار باید این عنصر هدف اصلى معرفت 

افزایى باش��د که بسیار تعیین کننده اس��ت . نکته دوم که دوستان گفتند دولتى بودن پر رنگ تر از مردمى بودن 

است نوع گزارشاتى که من دیدم در هر صورت گره زدن این مسائل به دولت تبدیل به ضد خودش خواهد شد باید 

دولت حمایت گر این جشنواره باشد و نه مجری آن ، یعنى باید یک تشکل دانشجویى معاونت فرهنگى وزارت علوم 

شکل دهد و معاونت میدان دار باشند باید مساجد را به میدان بیاورد، کودک و نوجوان، حوزه و کانون های صنفى 

و موسس��ات فرهنگى دینى  و... نقش دولت را فقط حمایتى تعریف کنیم و نقش اجرایى را کاما واس��پاری کنیم 

به نهادهای مردمى و عنوان آن بشود جشنواره مردمى امام رضاعلیه السام، ما وظیفه مان حمایت است و وظیفه 

دیگری نداریم درغیراینصورت ممکن است تاثیر معکوس داشته باشیم ، تبلیغات رسمى تکراری گاهى ممکن است 

برای یک جوان واکنش منفى داشته باشد، این مسیر معرفتى و عشق است، مسیر بخشنامه و جمع شدن و اباغ 

و امر و نهى نیست و این نکته بسیار مهمى است و من فکر مى کنم برای جشنواره پانزدهم باید مردمى شدن پر 

رن��گ ت��ر دیده ش��ود. در حوزه بین الملل هم بای��د هدف گذاری افزایش و ارتقاء وحدت جهان اس��ام  و 

معرفت به اهل بیت علیهم الس��ام مبنا قرار گیرد نه صرف تبلیغات و همه مس��لمانان به جز عده قلیلى از سلفى 

و وهابى به اهل بیت علیهم الس��ام عش��ق دارند . از این منظر امسال باید در مشهد 2017 در بخش بین الملل به 

جای اینکه برون گرایى داشته باشیم درون گرایى داشته باشیم یعنى دعوت کنیم بیایند به مشهد با امتیازاتى که 

امسال قائل مى شویم و حجم حضور مسلمانان در 2017 در مشهد چند برابر شود به نظر مى رسد هدفى که در 

حوزه بین الملل داریم تأمین مى ش��ود هرکدام از این ها که بیایند مى ش��ود سفیر، این فضای معرفتى که در آن 

قرار مى گیرند منعکس و منتقل مى کنند نگته بسیار مهمى است که بین الملل در فضای مشهد 2017 فراخوان 

به مشهد را محور قرار دهد. 
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  سعى بر این شده است که بعد از برگزاری هر دوره از جشنواره سریعاً شورای مشورتى تشکیل و آسیب شناسى 
از برنامه های آن س��الى که انجام ش��ده اس��ت و آن دوره و براس��اس نظراتى که از مدیران کل استان ها، ستادی، 
معاونت ها و س��ازمان هایى که همکاری دارند، انجام مى دهیم، بر اس��اس آن آسیب شناسى ، کمیته برنامه ریزی 
تشکیل مى شود . درکمیته برنامه ریزی تصمیماتى برای جشنواره بعدی گرفته مى شود. برای جشنواره پانزدهم 
در شورای مشورتى هفت تصمیم کان گرفته شد، آسیب شناسى شده است و براساس آن در کمیته برنامه ریزی 

دوازده تصمیم گرفته شد که  به آن اشاره مى کنم. 

  باید سعى شود بیشتر رویکردهای مردمى جشنواره تقویت شود و احساس نشود که این جشنواره یک جشنواره 
دولتى است و دستگاه های دولتى برگزار مى کنند. نقش مردم را باید در هر دوره پررنگ تر ببینم و این تقویت شود. 

  توس��عه برنامه زمانى جش��نواره، از دهه کرامت به طول س��ال اس��ت. چون هدف فرهنگ سازی رضوی است و 
فرهنگ س��ازی و گفتمان س��ازی هم به ده روز نمى تواند جواب بدهد. باید در طول سال جاری باشد که این هم 

یکى از بحث هایى است که پیش بینى شده است که برنامه ها در طول سال انجام شود. 

جناب آقای علی اصغر کاراندیش مروستی 
  معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و رییس هیات مدیره بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا )علیه السالم(
و رییس معزز کمیته برنامه ریزی جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
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  توجه به موضوع ترجمه آثار به عنوان نیاز اساس��ى جامعه بین المللى که از نیازهایى اس��ت که احساس شد که 
هس��ت و باید به آن توجه ویژه ای ش��ود بحث جامعه بین الملل و ترجمه آثار اس��ت که بسیار تاکید شده است و 
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات و بنیاد و دس��تگاه های دیگر حمایت های خود را در این بخش انجام داده اند که در 

سطح بین المللى موفقیت هایى داشته باشیم. 

  تنوع برنامه ها و تولیدات به تناسب مقتضیات مخاطب و موضوعات مورد نیاز جامعه. این هم یکى از بحث هایى 
بود که بسیار روی آن تاکید شد که برنامه های ساالنه متناسب باشد با مسائل مورد نیاز روز جامعه . و همچنین 
برنامه ها متناسب با مقتضیات مخاطب باشد، مخاطب دانش آموز داریم، دانشگاهى داریم. بازاری داریم، بى سواد 

داریم. علمى داریم. لذا باید برنامه ها با مقتضیات مخاطب تدوین شود. 

  اهتمام به تشکیل اتاق های فکر یا هیئت های اندیشه ورز، که این هم یکى از بحث هایى بود که روی آن تاکید 
زیادی شد که بتوان از صاحب نظران استفاده بیشتری شود. 

  استفاده از فضای مجازی است، که برای گسترش برنامه ها و فرهنگ سازی تاکید زیادی شده است. 
نکته هفتم - بحث مشهد 2017 است که به عنوان پایتخت فرهنگى جهان اسام است که برنامه های پانزدهمین 
دوره جشنواره بین المللى امام رضا)علیه السام ( بیشتر با این سال هماهنگ شود و سعى هم بر این شده است که 
ضمن اینکه برنامه ها در استان های دیگر انجام شود، اما یکسری از این برنامه ها متناسب با وضعیت فرهنگ در 

مشهد اجرا شود که تصمیماتى در این زمینه هم گرفته شده است. 

  بحث دیگری که به آن تاکید جدی شده است اینکه موازی کاری با آستان قدس نشود. چون آستان قدس یکى 
از کارهای عمده ای که انجام مى دهد بحث فرهنگ رضوی است و فرهنگ سازی است و برنامه ها هماهنگ باشد 
که بتواند بازدهى بهتری داش��ته باش��د. در همین راس��تا هم مراس��م اختتامیه جش��نواره که هرساله شب 
میاد حضرت امام رضا علیه الس��ام بود . پیش��نهاد شد که مراسم قبل از نماز مغرب برگزار شود و تا نماز مغرب 

تمام شود که دوستان هم بتوانند به مراسم آستان قدس برسند . 

  توجه به ارزیابى عملکرد و اثر بخشى و خروجى برنامه های جشنواره است که این هم یکى از نکاتى است که به آن 
توجه جدی شد که تمامى فعالیتى که صورت مى گیرد باید خروجى آن را هم متناسب با فعالیت ها بررسى کرد .

  راه اندازی دفاتر خبرگزاری فرهنگ رضوی در چهار استان کشور است که قرار است هشتاد درصد کار محتوایى 
و بیست درصد اطاع رسانى باشد و صرفا اطاع رسانى نباشد .

  مورد دیگر اینکه در استانها  الزم است بین دستگاه هایى که با جشنواره مرتبط هستند هماهنگى انجام شود. 
که این بحث مهمى است، برای هماهنگى این کار هم پیش بینى هایى الزم صورت گرفته است . 

این خاصه ای بود از تصمیماتى که در کمیته برنامه ریزی و شورای مشورتى گرفته شد که ارائه شد .
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  از جناب آقای دکتر سیدرضا صالحى امیری، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسامى صمیمانه سپاسگزاری مى کنم که 
علیرغم اشغاالت اجرایى و علمى و فرهنگى که داشتند و دارند، برای این جلسه وقت گذاشتند. همچنین از تمامى 
اعضای محترم شورا که در طول سال و به خصوص در ایام برنامه ریزی و بعد از آن ایام دهه کرامت، همواره مصدع 
اوقات شریفشان بودیم و هستیم صمیمانه سپاسگزاری مى کنم . حضرت امام رضا علیه السام مى فرمایند که هر 
کس در مجلس��ى بنش��یند که یاد ما اهل بیت زنده مى شود، دل او نمیرد آن روزی که همه دل ها خواهد مرد. 
ان شاءالل این جلسه ما مصداق این فرمایش امام خواهد بود. من روی دو نکته جشنواره امام رضا علیه السام تاکید 

کنم. دو نکته ای که بسیار بسیار در حوزه فرهنگ حائز اهمیت و مهم بلکه حیاتى است.

جناب آقای جعفری 
  مدیرعامل محترم بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا )علیه السالم(

و دبیر جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
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  نکته اول اینکه جشنواره امام رضا علیه السام نمونه بارزی از تجلى همکاری متقابل دولت و ملت است. واقعا این 
همراهى ها و همدلى هایى که بین مردم و نهادهای حکومتى و دستگاه های اجرایى و تشکل های مردمى و بخش 

هایى که در کشور به ساحت مقدس امام رضا علیه السام ارادتمند هستند، مثال زدنى است.

  نکته دوم اینکه جشنواره امام رضا علیه السام یک میثاق جمعى است بین 360 نهاد و سازمان اعم از دولتى و 
مردمى، با یک هدف مشترک که آن هم حول محور فرهنگ رضوی است. بنابراین جشنواره امام رضا علیه السام 
منظومه ای است که توسط اعضا بین آن ها تقسیم کار شده است و در نهایت آنچه که به عنوان برنامه عرضه مى 
شود ابتدا در شورای مشورتى طرح و آسیب شناسى مى شود و بعد به کمیته برنامه ریزی ارجاع مى شود و بعد زیر 
نظر جناب آقای دکتر کاراندیش مرودستى معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسامى 
که ریاست هیئت مدیره بنیاد بین المللى امام رضا علیه السام را عهده دار هستند، در حقیقت برنامه ها در آن جا 
جمع بندی مى ش��ود. که از همین جا از جناب آقای کاراندیش مروس��تى تشکر مى کنم، ایشان نسبت به موضوع 

آسیب شناسى و اینکه هر سال برنامه ها به نسبت دوره قبل پویا باشد، همواره تاکید داشته اند. 

  جشنواره در دو سطح برنامه ریزی می شود. عرصه ملی و عرصه بین المللی.
در عرصه ملی شامل :

  بخش اس��تان ها اس��ت که در حقیقت بخش استان ها شامل برنامه های فرهنگى، هنری، سینمایى، پژوهشى، 
مطبوعات��ى و دیجیتالى که متناس��ب با رش��ته های تخصصى تح��ت نظارت معاونت ه��ای محترم وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسامى قرار مى گیرند که در 31 استان همزمان اجرا مى شود. 

  بخش دانشگاهى جشنواره امام رضا علیه السام تحت تولیت و نظارت معاونت محترم فرهنگى و اجتماعى وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، برادر عزیز جناب آقای دکتر سیدضیا هاشمى است که در همین جا از ایشان تشکر مى کنیم 

که واقعا نهضتى را در دانشگاه ها شروع کردند که ان شاءالل توضیحاتى را خواهند داد. 

  بخش کودک و نوجوان ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در طى س��ال هایى که جناب آقای حاجیان 
زاده به عنوان مدیرعامل کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان حضور دارند، بسیار نسبت به موضوع اهتمام داشته 

اند که به سهم خودم از ایشان تشکر مى کنم. 



11

  بخش مردمى بخش دیگر برنامه های جشنواره بین المللى امام رضا علیه السام است که در حقیقت ساماندهى 

جشن های دهه کرامت را عهده دار است که زیر مجموعه ستاد عالى کانون های فرهنگى و هنری مساجد کشور، 

تحت تولیت و نظارت برادر عزیز و بزرگوارحضرت حجت االسام و المسلمین جناب آقای سلیمانى اداره مى شود 

که در طى سال های گذشته بسیار شکوفا شده است. 

  بخش بین المللى جش��نواره امام رضا علیه الس��ام ، این بخش یک ش��ورا دارد، تحت نظارت جناب آقای دکتر 

ابراهیمى ترکمان، ریاس��ت محترم س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسامى، 17 عضو دارد از جمله جامعه المصطفى 

العالمیه و مجمع جهانى اهل بیت علیهم الس��ام هم عضو هس��تند. در اینجا هم جا دارد که از سازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسامى تشکر کنم که با همه ظرفیت واقعا در عرصه بین الملل ورود پیدا کردند و هم حمایت های جدی 

که جامعه المصطفى العالمیه و مجمع جهانى اهل بیت علیهم السام داشتند که واقعا در طى این سال ها این هدف 

بومى سازی جشنواره در خارج از کشور تحقق یافته است. 

  نکته قابل توجه دیگری که باید عرض کنم چون محور و مدار جش��نواره امام رضا علیه الس��ام س��الروز والدت 

حضرت امام رضا علیه الس��ام اس��ت لذا هماهنگى که با آس��تان مقدس حضرت امام رضا علیه السام داریم، هم 

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سام الل علیها و هم آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السام ، سعى 

ش��د که همراس��تا و هم جهت و هم سو با برنامه های این سازمان باشیم. در حقیقت مکمل آن ها باشیم، تکمیل 

کننده ظرفیت آن ها باشیم و کمک حال آن ها باشیم. من همین جا بایستى از رسانه ملى هم تشکر کنم که نهایت 

همراهى را داشته و دارند که در تمام طول دوره برگزاری جشنواره امام رضا علیه السام یک بستر بسیار خوبى برای 

انعکاس فعالیت های جشنواره در رسانه ملى فراهم شد. همچنین صمیمانه تشکر کنم از استاندار محترم خراسان 

رضوی که همه جوره ما را حمایت و پشتیبانى مى کنند. با توجه به اینکه هر کدام از بخش های این جشنواره در 

حقیقیت حرف هایشان شنیدنى است، من اجازه مى خواهم ابتدا جناب آقای کاراندیش مرودستى معاون محترم 

توسعه مدیریت و منابع و ریاست کمیته برنامه ریزی، درخصوص آنچه که در کمیته برنامه ریزی و شورای مشورتى 

تصمیم گرفته شد ، خدمت جمع حاضر تقدیم نمایند.
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جناب آقای دکتر محمدحسن هاشمی 
  معاون محترم فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

  جشنواره بین المللى امام رضا علیه السام در هفتمین دوره برگزاری بخش بین الملل را اضافه کرد یعنى بخش بین 
الملل در واقع از دوره هفتم آغاز شد . بخش بین الملل جشنواره از نهادهای ذیربط ، مجمع جهانى اهل البیت)علیهم 
السام(، جامعه المصطفى العالمیه ، وزارت خارجه و بقیه نهادهایى که به نحوی در بخش بین الملل مشغول فعالیت 
هس��تند شورای بین الملل جشنواره را تش��کیل مى دهند. دبیرخانه بخش بین الملل در سال گذشته به حمدالل در 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامى شکل گرفت. این دبیرخانه هم به ریاست جناب آقای دیوساالر، مدیرکل محترم 
ایرانیان س��ازمان فرهنگ ش��کل گرفت و این دبیرخانه از اعضای ذیربط در حوزه های مختلف ادارات سازمان دور هم 
این کار را دنبال مى کنند. همه ساله هشت خادم فرهنگ رضوی از کشورهای مختلف انتخاب و در مراسم اختتامیه 
جشنواره تجلیل مى شوند . که در جلسه شورای بین الملل پانزدهمین دوره جشنواره از هشت نفر خادم فرهنگ رضوی 
به چهار نفر تغییر کرد و علت این است که فرصتى به حوزه بین الملل داده که براساس کار محتوایى که در رایزنى های 
فرهنگى صورت مى گیرد، ما در آینده شاهد آشنایى با جمع بیشتری از خادمان فرهنگ رضوی خواهیم بود . اجاس 
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و مجمع جهانى خادمان فرهنگ رضوی با حضور همه خادمان ادوار بخش بین الملل ، سال آینده سال 2017 که به 
عنوان مشهد پایتخت فرهنگ جهان اسام در مشهد برگزار خواهد شد . پیشنهاد داشتیم که برای سال آینده، یعنى دوره 
پانزدهم، که یک چهره بین المللى برجسته ای را هم ما به عنوان chief guest  این اجاس انتخاب کنیم که چهره 
های گوناگونى مطرح هستند که در حال بررسى از طریق رایزنى ها و سفارتخانه ها هستیم که ان شاءالل یک چهره 
برجسته در اجاس پانزدهم حضور پیدا کند. همایش بین المللى بانوان مروج فرهنگ رضوی هم در کنار اجاس برگزار 
مى شود که در دهه کرامت این کار صورت خواهد گرفت. برای احیای آثار به جا مانده در مرو ترکمنستان خواهان یک 
بودجه ای از بنیاد بودیم که یک کار ویژه ای بتوانیم در این زمینه انجام دهیم که در واقع تهیه یک مستند جامع از این 
شهر تاریخى داشته باشیم. نسخ خطى مربوط به حضرت را در حوزه بین الملل از طریق رایزنى ها در حال پیگیری است  
که جمع آوری این نس��خ خطى جزو برنامه های جدید جش��نواره است. ترجمه آثار مهم درباره حضرت امام رضا علیه 
السام به زبان های دیگر با همکاری بخش محتوایى جشنواره مورد اهتمام و توجه بخش بین الملل مى باشد . رونمایى 
از آثار انتشار یافته هم ان شاءالل در این دوره شکل خواهد گرفت. از جمله دستاوردهای دوره چهاردهم، برگزاری موفق 
مجامع تخصصى خادمان فرهنگ رضوی در قاره های اروپا، آفریقا، آسیا و آمریکاست. جشن های دهه کرامت در هفتاد و 
هفت کشور از طریق رایزنى های فرهنگى و ایرانیان مقیم و سفارتخانه ها، با پشتیبانى ستاد بین الملل برگزارشده است 
. مجمع خادمان فرهنگ رضوی در سال گذشته در جشنواره چهاردهم در مشهد مقدس با حضور مشاور محترم مقام 
معظم رهبری و نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگى مجلس برگزار شد . جشنواره بین المللى امام رضا علیه السام در 
کشورهای مقصد توسط اعضای مجمع تخصصى خادمان در قاره آسیا انجام گرفت. ویژه نامه هایى به چهار زبان انگلیسى، 
عربى، اردو و ترکمن در دوره چهاردهم، در خصوص دهه کرامت منتشر کردیم . ترجمه و چاپ دو عنوان کتاب در مورد 
امام رضا علیه السام به چهار زبان انگلیسى، فرانسه، سواحلى و اوسا با همکاری مجمع جهانى اهل بیت علیهم السام 
انجام گرفت. استفاده از ظرفیت خوجه های اثنى عشری که دبیرکل این جمعیت هم به عنوان خادم فرهنگ رضوی 
در دوره چهاردهم انتخاب شد. ترجمه 46 عنوان فیلم مستند،داستانى، انیمیشن به دو زبان انگلیسى و عربى هم جزو 
دستاوردهای بخش بین الملل جشنواره بوده است . در دوره پانزدهم، یعنى همزمان با دهه کرامت، مصمم هستیم که ان 
شاءالل همایش منطقه ای خود را توسط خادمان فرهنگ رضوی در چهار قاره اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا برگزار کنیم. 
افزایش تعداد زبان های نشریات ویژه امام رضاعلیه السام را هم به 6 زبان در دستور کار داریم. حمایت و راه اندازی شبکه 
های اجتماعى و سایت ها در فضای سایبری ان شاءالل به زبان های غیرفارسى را توسعه خواهیم داد. حمایت از تولید و 

چاپ آثار در حوزه فرهنگ رضوی هم به زبان های غیر فارسى را انشاءالل به زبان های قبل مى افزاییم. 
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حضرت آیت ا... اختری 
  دبیرکل محترم مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم

  در بخش بین الملل چند نکته به عنوان پیشنهاد اضافه می کنم . 

  پیشنهاد اول
 اینکه با توجه به اصل معرفى فرهنگ اهل بیت علیهم السام و فرهنگ رضوی به عنوان یک هدف اصلى و اساسى 
و کلى جشنواره باید باشد و هست، تاکید مى کنم که شکلیات خیلى توسعه پیدا نکند اما به محتوا و فرهنگ سازی 
و معرفى اهل بیت علیهم الس��ام و حضرت امام رضا علیه الس��ام بیشتر پرداخته شود و سرمایه گذاری بیشتری 
صورت بگیرد. در این زمینه ، ترجمه ای که بین مجمع و بنیاد صورت گرفته است روی دو عنوان کتاب در خصوص 
معرفى امام رضا علیه السام حداقل باید به 100-150 زبان معرفى شود تا در تمام دنیا منتشر و شناخته شود. غیر 
از مس��لمانان و پیروان اهل بیت علیهم السام که در کشورهای دیگر هستند ، باید برای غیر مسلمانان هم قدمى 

برداشت. لذا ما باید یک سرمایه گذاری کانى روی مسئله ترجمه داشته باشیم. 
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  پیشنهاد دوم

این است که امسال یک اجاس عمومى در کاظمین هم برگزار کنیم، در دهه کرامت یا قبل یا بعد از دهه  البته با 

هماهنگى عتبه کاظمیه . قبا صحبتى شده است و اعام آمادگى شده است . یک کار مشترکى بین عتبه مقدسه 

کاظمین علیهم السام و آستان مقدس رضوی صورت بگیرد. این هم مى تواند در خود عراق تاثیرات بسیار خوبى 

را داشته باشد و ایجاد کند. 

  پیشنهاد سوم

اینکه نام مقدس حضرت امام رضا علیه السام  را هر مقدار بتوانیم گسترش دهیم، بُعد فرهنگى زیادی را در دنیا 

دارد. در خیلى ازکشور ها مساجد ، حسینیه ها ، مراکز، درمانگاه ها با نام حضرت رضا علیه السام وجود دارد. اگر 

بتوانیم بخشى را برای مرمت و حمایت از این مساجد و حسینیه ها در کشورهای مختلف قرار بدهیم مى تواند تاثیر 

داشته باشد. و نیز اگر بتوان در یک یا چند کشور بتوان مسجد یا مرکزی به نام امام رضا علیه السام تاسیس کرد و 

ساخت و بنا گذاشت بسیار اثرات مثبتى خواهد داشت . پیشنهاد چهارم که به نحوی دیگر به حضرت آیت ا... رئیسى 

تولیت عظمای آستان قدس رضوی عرض کرده ام و این پیشنهاد را به بنیاد نیز عرض مى کنم اینکه بیاییم مسئله 

وقف برای امام رضا علیه السام را در کشورهای مختلف با امتیاز دادن به خیرین و واقفین در دنیا انجام دهیم . 

  پیشنهاد آخر

 اینکه رسائل و اشعار بسیار زیادی از اهل سنت در این کشورها نسبت به اهل بیت علیهم السام و امام رضا علیه السام 

وجود دارد که بسیار ارزشمند است جمع آوری و چاپ کنیم و در اختیار عموم قرار دهیم.
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جناب آقای دکتر سیدضیاء هاشمی 
  معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

و رییس ستاد مرکزی بخش دانشگاهیان جشنواره

  در بخش دانش��گاهیان از س��ه س��ال پیش طرحى تحت عنوان نهضت رضوی مطرح شد که اجماال در جلسات 
قبل مروری بر آن داشتیم و به حمدالل با موفقیت و به لطف الهى و در ظل عنایت حضرت توفیق داشتیم که در 

سه بخش شامل : 

  یکى جشنواره های رضوی که در سال اول 16 جشنواره ملى برگزار شد و در سال دوم که در جریان است 32 
جشنواره ملى در دانشگاه های کشور برگزار مى شود . 

  دوم اردوهای رضوی بود که در دو قالب طریق رضوی که پیاده روی دانش��جویان از نیش��ابور تا مشهد است که 
سه سال پیاپى برگزار شد. و دوم تشرف رضوی ، اردوهایى که تاکنون 40 هزار دانشجو از دانشگاه های کشور اعزام 
شدند و این روند تداوم دارد، که ان شاءا... به حدی برسیم که هر دانشجو بتواند در دوره تحصیل خود یک بار در 

این اردوها شرکت کند.

  س��وم تش��کیل کانون های رضوی در دانشگاه ها که تاکنون در سى دانشگاه کشور راه اندازی شده است که این 
روند تداوم پیدا مى کند. برای اینکه این اقدامات عملیاتى شود، ستاد سیاستگذارِی طرح نهضت رضوی در وزارت 
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علوم تشکیل شد. شورای هماهنگى در اداره کل فرهنگى و اجتماعى و نهایتا دبیرخانه دائمى بخش دانشگاهیان با 
همکاری بنیاد راه اندازی شد و همچنین دبیرخانه اردوهای رضوی که این مسیر را هدایت مى کرد . در دانشگاه ها 
با توجه به حضور میلیون ها دانشجو در دانشگاه های سراسر کشور، ظرفیت های ارزشمندی است که اگر بتوانیم 
در این زمینه برنامه های مشارکت جویانه ای را داشته باشیم، در زمینه ترویج فرهنگى دینى و هویت اسامى ایرانى 
بس��یار موفق خواهیم بود . ویژگى فرهنگ رضوی این اس��ت که در شکل دهى به هویت ایرانى بسیار بسیار تعیین 
کننده است و برای نسل جوان ما هم بسیار جذاب است. بنابراین با این نگاه، این حرکت به حمدلل انجام شده است. 

در حوزه های علمى، ادبى، پژوهشى و فرهنگى در مرحله اول در دانشگاه های مختلف کشور فراخوان داده شد که 
اعام آمادگى کردند . 15 دانشگاه کشور میزبان برگزاری جشنواره ها بودند که بیش از 4000 اثر علمى پژوهشى، 
ادبى، فرهنگى و هنری توسط دانشجویان کشور ارائه که در 16 جشنواره ملى برگزار شد که الحمدلل این حرکت 
خیلى گسترده بود و آثار درخشانى داشت . خانواده، فضای مجازی، شعر و مشاعره، سفرنامه و موارد مختلف تنوعى 
از فعالیت ها در دانش��گاه ها اس��ت . در دانشگاه های مختلف، جلسات مختلف این برنامه اجرا شد . در هر دانشگاه 
معاون فرهنگى عنوان دبیر جشنواره مشخص و حکم داده شد و این حرکت ها در سطح گسترده ای انجام شد . در 
ادامه بخش دانشگاهى به تدریج به یکى از بخش های محوری جشنواره تبدیل شد که در طول سال و در اختتامیه 
ها نقش خاص خودش را داش��ته که اختتامیه های سراس��ری عاوه بر اینکه در اختتامیه و افتتاحیه های مربوطه 
در خود جش��نواره دانش��گاه های ما حضور داشتند، اختتامیه های ویژه هم در مش��هد برگزار شد. که به حمدالل 
فعالیت های دانشگاهى مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک حرکت محوری موفق معرفى شد و دومین دوره ای 
که آغاز شد، در هفت کمیته تخصصى برای ساماندهى این حرکت شروع کردیم. هر کدام از این جشنواره ها نیاز 
به یک حرکت ملى دارد و آثار فراوانى را جذب مى کند. وقتى افق این جشنواره ها از 16 جشنواره در سال اول با 
رش��د 100 درصدی به 32 جش��نواره ملى رسید . در کمیته علمى-پژوهشى دانشگاه های تهران، شیراز، اصفهان، 
کرمانشاه، عامه طباطبایى و کردستان عضو بوده و برنامه دارندکه بعضى از برنامه ها برگزار شده است و بعضى در 
حال برگزاری است. قطعا همایش های علمى که برگزار مى شود، هرکدام یک کار بسیار بزرگى است که اساتید و 
دانشجویان شرکت مى کنند. در کمیته فرهنگى- ادبى با تنوع برنامه ها در حوزه شعر، در حوزه ادبیات، با کرسى 
های آزاد اندیشى  و نشریات، دانشگاه های مختلف داریم. در کمیته هنری که چهار دانشگاه هنر میزبان هستند . 
کمیته طب موردی بود که در این سری جدید اضافه شده است. دانشگاه های علوم پزشکى اصلى کشور وارد شدند 
و به حمدالل وزارت بهداشت هم مشارکت خوبى داشته است  . کمیته فضای مجازی، دنیای خیلى وسیعى است که 
دانشگاه پیام نور با ظرفیت هایى که دارد متولى این برنامه مى باشد . کمیته بین الملل و کمیته بانوان هم توسعه 
پیدا کرده است. در بخش بین الملل دانشگاه فردوسى مشهد متولى همایش بین المللى عدالت و اخاق است که 
از 8 کش��ور دنیا اس��اتید برجسته و صاحب نام حضور دارند. نهضت ترجمه رضوی هم توسط دانشگاه الزهرا شروع 
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شده است که ان شاءالل  بتواند یک حرکت گسترده ای را در آن نقش آفرین باشد. بخش سامت هم دانشگاه های 
علوم پزشکى با عاقه وارد شدند. تا کنون شش جشنواره برگزار شده است و به نتیجه رسیده است و موارد بعدی 
هم ادامه پیدا مى کند که همانطور که ماحظه مى فرمایید در اولین دوره تعداد 15 دانشگاه، که یک دانشگاه دو 
جش��نواره برگزار مى کرد، جمعا 16 جش��نواره و االن 32 جشنواره و 32 دانشگاه داریم. در بخش اردوها که غیر از 
جشنواره هاست، هدف ما این بوده است که زمینه سازی کنیم که اردوهای فرهنگى و دینى در دانشگاه های کشور 
با تاکید بر زائرانى که تا اکنون امکان زیارت نداشتند، و دانشگاه هایى که از مناطق محروم هستند، و دانشگاه های 
دانش��جویان اهل سنت که ما از س��راوان در سیستان و بلوچستان، از گنبد کاووس در استان گلستان نمونه هایى 
داشتیم که با حمایت خاص این برنامه ها برگزار شد و آثار بسیار ماندگاری در تعمیق بینش دینى و تقویت هویت 
دینى ملى ما داشته است . بخشى از این اردوها شامل پیاده روی است که در سال اول 1200 دانشجو در سالروز 
شهادت حضرت از مسیر نیشابور تا مشهد را طى کردند. در سال دوم با استقبال گسترده ای که شد، 27000 نفر 
داوطلب ش��ده و ش��رکت کنند که مقدورات ما اجازه نمى داد، تعداد را کم کردیم. البته نسبت به سال اول 3 برابر 
شد، 3500 دانشجو شرکت کردند ولى باز به خاطر معذوراتى که داشتیم و ستاد زیارت خراسان نظرشان بود که در 
دوره سوم تعداد را محدود تر کنیم که امسال 1500 نفر شرکت کردند. از دانشگاه های مختلف این تعداد حضور 
داشتند، در این سال ها مصادف است با فصل سرما و بارش که محدودیت هایى را ایجاد مى کند ولى با این وجود 
عاقه مندی دانشجویان ایجاب مى کند که این حرکت توسعه و تداوم پیدا کند. اردوهای رضوی از سال 93 شروع 
شد که علیرغم اینکه اردو حوزه پر هزینه ای است، اما تاکید داشتیم که بخشى از هزینه را خود دانشجویان تامین 
کنند وبخشى را دانشگاه و وزارت علوم تامین مى کند که بتوان این اردوها را ساماندهى کرد که به حمدالل خیلى 
مورد اس��تقبال قرار گرفته اس��ت. ویژگى این اردوها این است که فقط یک اردوی عادی نیست. از زمان حرکت از 
دانشگاه تا استقرار در مشهد، و تا برگشت به سمت دانشگاه برنامه ریزی شده است و ابعاد علمى، فرهنگى و دینى 
مورد توجه اس��ت و به حمدالل مورد اس��تقبال هم قرار مى گیرد. افق ما این اس��ت که به تدریج به حدی برس��یم 
که همه دانش��گاه های سراسر کش��ور را ان شاءالل بتوانیم پوشش دهیم. آخرین بخش درمورد کانون های رضوی 
است که فعالیت هایى که در جشنواره ها و اردوهای زیارتى برگزار مى شود بایستى در طول سال تداوم پیدا کند. 
بنابراین ما کانون هایى را در دانش��گاه های مختلف تش��کیل دادیم که البته با مشارکت خود دانشجویان که بتواند 
این هدف در طول س��ال تداوم پیدا کند و ان ش��اءالل به گسترش و بسط سبک زندگى رضوی و فرهنگ رضوی و 
ترویج فرهنگ شیعى و دینى در دانشگاه های ما منجر شود. این کانون ها به نوع خودشان محوریت و تصدی گری 
برنامه ها را دارند و به بخش دانشجویى، فعالیت ها، اردوها و جشنواره ها کمک مى کنند و به حمدالل یک سنت 
حس��نه ای را س��اماندهى مى کنند. من امیدوار هس��تم که با تداوم حمایت هایى که بوده بتوانیم این حرکت را با 

موفقیت ادامه دهیم.
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جناب آقای دکتر حاجیان زاده 
  مدیرعامل محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور

و رییس کارگروه کودک ونوجوان جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(

  کمیته کودک و نوجوان جشنواره که مجری آن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است با محوریت 954 

مرکز فرهنگى هنری در سراسر کشور کارش را انجام مى دهد. این 954 مرکز هم اعضای ثابتى دارند که اعضای 

ثابت کودک و نوجوان در این زمینه فعال مى شوند. هم ارتباط با مدارس سراسر کشور وجود دارد که ظرفیت های 

دانش آموزی که در کانون ممکن است عضو دائم نباشند اما با کانون ارتباط دارند، در این فراخوان شرکت مى کنند 

و آثار خود را ارسال مى کنند. ما تقریبا طبق تجربه ای که در این چند سال داشتیم در هر سال بیش از 50000 

اثر فرهنگى هنری و ادبى برای ما ارسال مى شود و مورد داوری قرار مى گیرد.

فراخوان پانزدهمین جشنواره در حوزه کودک و نوجوان در اول آذرماه امسال ارسال شده است . فرآیند جشنواره 
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به این صورت اس��ت که یک مرحله در اس��تان جشنواره ها برگزار مى ش��ود، در همه استان های کشور، و آثار در 

اس��تان ها مورد داوری قرار مى گیرد و آثار برگزیده اس��تانى مورد تشویق قرار مى گیرند که این از جهت زمانى تا 

خرداد ماه سال 96 به پایان مى رسد. و آثاری که در استان ها انتخاب مى شود به دبیرخانه مرکزی مى رسد و در 

سطح کان و ملى مورد داوری قرار مى گیرد . در مرداد ماه 96 همزمان با دهه کرامت، مراسم و جشنواره مرکزی 

هم برگزار مى شود. موضوعاتى که ما برای جشنواره درنظر گرفتیم هشت موضوع است. موضوع قصه گویى که از 

فعالیت های ویژه کانون اس��ت، موضوع نش��ریه نگاری، کتاب سازی، کاردستى، سرود و پویانمایى. این دو فعالیت 

را امس��ال جایگزین و اضافه کردیم. داستان نویسى و شعرسرایى. این هشت محور، محورهایى است که بچه ها به 

اقتضای عائق خودش��ان، به اقتضای ذوق های خودش��ان به یکى از این فعالیت های گرایش پیدا مى کنند، آثار 

خودشان را ارسال مى کنند و به طور جداگانه هرکدام از این موضوعات مورد داوری قرار مى گیرد. ما معموال هر 

سال نظر سنجى مى کنیم و موضوعات را بر اساس نظرسنجى هر سال یک تغییر مختصری مى دهیم. که امسال 

س��رود و پویانمایى براس��اس نظر مخاطبان به این مجموعه اضافه شده است. از جهت محتوا ما از سه منظر محتوا 

را پیشنهاد داده ایم.یکى از منظر سیره اخاقى امام رضا علیه السام در موضوع حکمت، متانت و سخاوت. دومین 

محور محتوایى وقایع زندگى امام رضا علیه السام است که بچه ها با تاریخ زندگى امام رضاعلیه السام آشنا شوند 

و س��ومین محور محتوایى آیین های بومى زیارت امام رضا علیه الس��ام که این سه محور هم به عنوان محورهای 

محتوایى درنظر گرفته شده است. اما در مورد جشنواره چهاردهم که جشنواره قبل است، ما برای اینکه آثار که آثار 

بسیار وزین و خوبى هم بود از طرف بچه ها، این آثار ماندگار باشد و فرهنگ رضوی مستمر باشد، دو اقدام انجام 

داده ایم. یک اقدام ویژه چاپ کتابى تحت عنوان کتاب آهوانه است که آثار برگزیده در این کتاب چاپ شده است و 

در اختیار مراکز قرار گرفته است. دومین اقدامى که ما امسال انجام دادیم، افتتاح نمایشگاه دائمى رضوی است که 

آثاری که آثار منتخب است تا سال گذشته بایگانى مى شد اما امسال نمایشگاه دائمى را در سالنى در مجتمع بین 

المللى فرهنگى هنری که در قم راه اندازی کرده ایم، یک س��الن را به این موضوع اختصاص داده ایم. و نمایش��گاه 

دائمى رضوی را در آن جا برگزار کردیم .
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حجت االسالم و المسلمین جناب آقای سلیمانی 
  دبیر محترم ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور

و رییس شورای هماهنگی جشن های دهه کرامت

  جش��نواره امام رضا علیه الس��ام از س��ال 82 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامى پایه گذاری شد و در سال 86 

براساس جمع بندی که دوستان در شورا داشتند احساس کردند که یک خا در این برنامه ریزی وجود دارد و آن 

خا عبارت اس��ت از اینکه ما باید بیش��تر تاش کنیم برای مردمى شدن این حرکت. اگر صرفا بخواهیم به ادارات 

ارش��اد اکتفا کنیم، کار پیش نخواهد رفت. س��ال 88 ماموریتى به س��تاد عالى کانون های فرهنگى هنری مساجد 

کشور واگذار شد تا از ظرفیت خوب کانون های فرهنگى و هنری در مساجد برای این کار استفاده شود. این مهم 

در سال 86 اتفاقات خوبى را رقم زد اما به دلیل اینکه این کار باید گسترش پیدا مى کرد، در سال 86 به این جمع 

بندی رسیدیم بعد از ارزیابى که باید از ظرفیت سایر نهادها و مراکز استفاده کنیم و آن ها هم بتوانند در این زمینه 
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یاری داشته باشند. به همین جهت نشست های متعددی را با آستان های مقدس و همینطور دستگاه ها و نهادها 

داش��تیم، تا س��رانجام بعد از گفتگوهای فراوان، 34 دستگاه و نهاد برای این بخش مردمى اعام آمادگى کردند که 

به فضل الهى منجر به یک سند مشترک شد که این سند مشترک را خدمت حضرتعالى هم تقدیم مى کنیم. در 

این سند کاری که اتفاق افتاد این بود که تقسیم کاری بین دستگاه ها صورت گرفت که هر دستگاهى به تناسب 

ظرفیتى که دارد گامى در جهت ترویج فرهنگ رضوی بردارد. در س��ال 88 دوس��تان به این جمع بندی رسیدند 

که غیر از این کارهای ش��کلى برای توجه بیش��تر به محتوی باید کارگروه های تخصصى تشکیل دهیم و به همین 

جهت کارگروه های تخصصى آرام آرام شکل گرفت و برای اینکه به غنا بخشى برنامه و در حقیقت آن اثر بخشى 

که باید در برنامه فرهنگ رضوی باشد به این جهت بیشتر بیاندیشند و تاش کنند . در سال 89 ما تاش زیادی 

کردیم که در ش��ورای فرهنگى عمومى کش��ور موضوع دهه کرامت را به تصویب برسانیم. اما متاسفانه در شورای 

فرهنگ عمومى کش��ور مخالفت ش��د و نظرشان این بود که بنابر این نیس��ت که ما در هر مناسبتى دهه ای را به 

وجود بیاوریم. اما از س��ر تقدیر مقام معظم رهبری در همان س��ال در تاریخ 89/07/27 به قم سفری داشتند و در 

ابتدای دهه کرامت در قم در سخنرانى شان در آن دیدار مردمى، اولین جمله شان این بود که من دهه کرامت را به 

مردم قم تبریک مى گویم. با بیان مقام معظم رهبری به طور طبیعى این مشکات و موانعى که ما در بحث قانون 

گذاری هم داشتیم مرتفع شد و شورای فرهنگ عمومى هم متعاقبا این مسئله را پذیرفت. در سال 90 و سال 91 

در شورای فرهنگ عمومى دو پیشنهاد مطرح شد. یکى اینکه در دهه کرامت روز ششم ذی القعده را به عنوان روز 

بزرگداشت حضرت شاهچراغ علیه السام در نظر بگیریم. که این هم در شورای فرهنگ عمومى به حمدالل تصویب 

شد و بعد هم به شورای عالى انقاب فرهنگى رفت و اکنون در تقویم رسمى کشور این روز به عنوان روز حضرت 

ش��اهچراغ علیه السام دیده مى ش��ود. روز پنجم ذی القعده هم در سال 92 در شورای فرهنگ عمومى پیشنهاد 

ش��د تا به عنوان روز بزرگداش��ت امام زادگان مطرح شود. به این ترتیب این دو مسئله، در این دهه اضافه شد. روز 

اول ذی القعده بزرگداش��ت حضرت معصومه سام الل علیها را داریم. پنجم ذی القعده موضوع امام زادگان، ششم 

حضرت شاهچراغ علیه السام و یازدهم ذی القعده هم به نام حضرت امام رضا علیه السام. از سال 92 به این طرف 

هم ما تاش کردیم بیش��تر آس��تان های مقدسمان در این قضیه ورود پیدا کنند و در بحث محتوا از ما پشتیبانى 

کنند و خوراک الزم را تهیه کنند. دیدار ما در سال 94 با مرحوم آیت الل واعظ طبسى، در آن دیدار نکات بسیار 
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ارزشمندی را مطرح نمودند و در حقیقت فضای آستان قدس برای همکاری بیشتر گشوده شد. بعد هم دیداری با 

آیت الل سعیدی در قم و بعد هم دیداری با آیت الل دستغیب در شیراز و امسال هم با آیت الل ری شهری جلسه 

مفصلى را در این زمینه داش��تیم و نهایتا ایشان هم مجموعه خودشان را توصیه فرمودند در این قضیه همکاری و 

مش��ارکت داش��ته باشند. این ها مراحلى است که در این چندس��ال طى شده است و خوب است که این تاریخچه 

مورد توجه باش��د. آنچه در حوزه ما مورد توجه اس��ت موضوع ظرفیت شناس��ى است. ما اکنون حدود هشتاد هزار 

هیئت مذهبى در کش��ور داریم که با هدایت و همراهى س��ازمان تبلیغات سروسامان داده مى شوند. حدود هشتاد 

هزار مسجد در کشور داریم. حدود 40000 پایگاه بسیج در کشور داریم. حدود 23000 کانون فرهنگى هنری در 

مساجد داریم. حدود 14000 مهدکودک داریم که این ها همه ظرفیت هایى هست که کمتر مورد توجه در برنامه 

ریزی فرهنگى در کشور بوده است. هشت هزار بقاع متبرکه در کشور داریم که این ها هر کدام مى توانند به عنوان 

قطب فرهنگى نقش ایفا کنند. خود ظرفیت صدا و سیما به حمدالل در این چند سال اخیر همکاری بسیار صمیمانه 

ای دارند. 2154 ساعت در سال گذشته صدا و سیما در این بحث دهه کرامت همکاری کرد که جای تشکر دارد. 

و امسال ششصد و نود ساعت ما افزایش را در برنامه های صدا و سیما در این جهت مى بینیم. باز حوزه اصناف و 

بازار بسیار حوزه گسترده و مهمى است و کمتر در برنامه ریزی های فرهنگى مورد توجه قرار مى گیرد. سه میلیون 

و س��یصد هزار واحد صنفى در کش��ور داریم که هر کدام مى توانند پرچمدار فرهنگ رضوی باشند. حدود 8500 

اتحادیه صنفى و اتاق اصناف در کشور داریم که اکنون نماینده شان در جلسات ما حضور دارد و در برنامه ریزی ها 

مشارکت مى کنند. حدود 35 درصد از ظرفیت بازار و اصناف تا کنون پای کار آمده اند و باز هم این تاش ادامه 

دارد. در گام اول ظرفیت شناس��ى کرده ایم، در گام دوم تاش کردیم هم افزایى ایجاد کنیم. در گام س��وم تقسیم 

کار مشخصى که مرز هر دستگاه و نهادی برای همکاری در این قضیه کاما شفاف باشد. نظر سنجى و ارزیابى را 

در دس��تور کار قرار داده ایم. هر س��ال این کار در حال انجام اس��ت تا ما ببنیم در چه نقطه ای قرار داریم و به چه 

نقطه ای باید هدایت شویم. به حمدالل این حرکت بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و خود ما هم برای کانون 

های مسجد یک سرود روستایى رضوی را هر سال در دستور کار قرار داده ایم که امسال در الرستان در بهمن ماه 

این برنامه را ش��اهد خواهیم بود. این برنامه ها  همه ش��کوفه های این حرکت است که آرام آرام مشاهده مى شود. 

امیدواریم بتوانیم در پایان راه سرافراز و سربلند باشیم. 
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حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دهقانی 
  مدیرکل محترم اداره امور مبلغان ودانش آموختگان

العالمیه المصطفی  جامعه   

  بنده س��ام گرم حضرت آیت الل اعرافى را خدمت وزیر محترم و اعضای محترم جلس��ه تقدیم مى کنم. به نظر 
مى رس��د فرهنگ رضوی س��رمایه و پیش ران جدی ما در اجرای سند مهندسى فرهنگى و دیپلماسى فرهنگى ما 
در عرصه بین المللى مى تواند باشد و اهمیت موضوع را مى تواند نشان بدهد. جامعه المصطفى با 20000 دانش 
پژوهى که در داخل و خارج از کشور دارد و 40000 فارغ التحصیلى که در نقاط مختلف دنیا هستند، تمام تاش 
خود را کرده است که از این ظرفیت استفاده کند تا بتواند در این دو عرصه که گفته شد نقش خودش را ایفا کند 
و تفاهم نامه ای با بنیاد منعقد شد و امسال توسط دو هزار مبلغى که اعزام شدند، جشن های مردمى دهه کرامت 
و برنامه های مختلف علمى پژوهشى و فرهنگى در نقاط مختلف دنیا انجام شود و گزارش آن تقدیم شد. گزارش 
تصویری مفصلى ش��د. این ظرفیت بى نظیری اس��ت که توس��ط جامعه المصطفى العالمیه  در اختیار بخش های 
مختلف فرهنگى و به ویژه این موضوع مهم فرهنگى قرار گرفته است. ضمن تاکید بر پیشنهادات حضرت آیت الل 
اختری که فرمودند پیشنهاد مى کنم ، یک مسئله ای که ما در حوزه فعالیت های بین المللى داریم این است که 
بخش های مردمى ، ظرفیت ها  و نهادهای مردمى داخلى کشور با عرصه بین الملل پیوند خورده است. این خود 
باعث شده است که مقداری هویت ایمانى که ما در عرصه بین الملل مى توانیم با ملیت های مختلف پیوند بخوریم 
کمتر اتفاق افتاده است و من پیشنهاد مى کنم  با اینکه بخش بین الملل یک بخش مجزایى است و روی آن تاکید 
شده است، منتهى تا جایى که امکان دارد ارتباط بین فعالیت جشنواره های مختلف، چه در بخش دانشگاهى، چه 
در بخش دانش آموزی و چه در بخش های مختلف استانى با موضوعات مختلف، با عرصه بین الملل برقرار شود. و 

این تبادالت علمى فرهنگى ما با جوانان مومن، شیعى، انقابى در عرصه تمدن اسامى شکل بگیرد. 
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جناب آقای سیدعباس فاطمی 
  رییس محترم مرکز سیمای استان های صدا و سیمای

 جمهوری اسالمی ایران

  با توجه به کتابچه فراخوان های برنامه های موضوعى پانزدهم حجم کارها بس��یار زیاد اس��ت. تنوع و تکثر در 
حدی است که گاهى در این حجم زیاد کارها ، فرصت رسانه ای شدن را پیدا نمى کنند. پیشنهاد مى کنم بعضى 
از بخش ها را دو س��االنه و حتى س��ه ساالنه داشته باشید. مثا تولید انیمیشن به دلیل اینکه در کشور خیلى زیاد 
نیست، هرسال برگزیده جشنواره کمیت کمتری را در بر مى گیرد. فکر مى کنم اگر تصویب شود بعضى از بخش ها دو 
ساالنه باشد. انعکاس رسانه ای جشنواره در این فعالیت بزرگ شاید از خودش مهم تر باشد. ما در طول هفته اگر 
دو یا س��ه برنامه داش��ته باشیم، به حجم این برنامه ها حتى به بیان اینکه این جشنواره ها چگونه برگزار مى شود 
نمى توانیم بپردازیم. در این زمینه هم اعام آمادگى مى کنیم . تا مشابه آنچه که در حوزه سینما در زمینه برنامه 
هفت انجام مى شود بخشى در رسانه ملى به موضوع جشنواره بین المللى امام رضاعلیه السام اختصاص پیدا نماید. 
همچنی��ن آمادگى داریم برای مش��هد 2017، »رادیو زیارت« را راه اندازی کنی��م که مروج فرهنگ میزبانى از زائران و پرداختن به 

آداب زیارت و مباحث معنوی است
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جناب آقای دکتر دیوساالر
  مدیر کل محترم امور ایرانیان خارج از کشور سازمان

 فرهنگ و ارتباطات اسالمی

  حوزه بین الملل به ویژه ایرانیان خارج از کش��ور مى تواند یک ظرفیت خوبى باش��د که جشنواره در حوزه های 
مختلف به آن توجه کند و از این ظرفیت اس��تفاده ش��ود، در همه بخش ها، باالخره وزارت علوم، وزارت آموزش و 
پرورش، مى توانند کمک کنند که ما از ظرفیت ایرانیان خارج از کش��ور برای تعامل هر چه بیش��تر آن ها با این 
فرهنگ استفاده کنیم. به هرحال همه آن ها به نوعى نسبت به حضرت رضا علیه السام اشتیاق دارند. نکته دوم این 
است که ما در رویکرد مربوط به بین الملل و بخش بین الملل تاشمان این است که موضوع جشنواره خیلى مرتبط 
با جامعه شیعیان و یا حتى مسلمانان هم نباشد. یعنى فرهنگ رضوی را یک موضوع عام بگیریم برای ارتباط، لذا 
ما در سال گذشته و هم امسال مثا از خادمین رضوی از شخصیت مسیحى هم داشته باشیم . در حوزه بین الملل 
ما در س��ازمان فرهنگ با کمک کانون پرورش فکری کودکان، هفته های دوس��تى کودک را در کشورهای مختلف 
برگزار مى کنیم. بسیار هم جذاب است. امسال هم در بخش بین الملل طرح هفته دوستى کودک و نوجوان با عنوان 
هفته دوستى کرامت را هم پیشنهاد کردیم، مورد توافق بنیاد و کانون قرار گرفت. امیدواریم برای بخش کودکان و 

نوجوانان به عنوان یک کار مبنایى و اساسى بتوان یک اقدام موثری انجام دارد. 
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آقای علی اکبرزاده
  مدیرکل محترم فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش

نکته اول اینکه وزارت آموزش و پرورش چندین س��ال است که بحث اردوی زیارت اولى ها را برای دانش آموزان 
دبیرستانى شروع کرده است که تا به حال به جهات مختلف به زیارت مشرف نشده اند و در سه سال گذشته، اولین 
س��ال 12000 نفر، دومین س��ال 17000 نفر و امسال 20000 نفر را ما برای این اردوها ظرفیت گذاشته ایم. این 
اردوها به این صورت است که دانش آموزان در سه روز اقامتشان در اردوگاه تخصصى زیارت که ما برای این منظور 
در مشهد مقدس ایجاد کرده ایم، خود خادمان حرم حضرت امام رضا علیه السام در اردوگاه حضور پیدا مى کنند، 
دانش اموزان را اس��تقبال مى کنند. بعضى از اینکه دانش آموزان مراس��م خاصى را به جا مى آوردند و مشرف مى 
شوند. بعد مراسم وداع دارند، ضمن اینکه در یک روز حضوری که در حرم هستند، مهمان مهمانسرای حضرت هم 
هستند و از سفره حضرت بهره مند مى شوند. یک برنامه بسیار زیبایى تدارک دیده شده است که دانش آموزان با 

یک خاطره بسیار خوب آنجا را ترک مى کنند. 
دومین نکته ای که وجود دارد، جشنواره هشتمین خورشید است که چندین سال است که توسط بنیاد فرهنگى 
رضوی برگزار مى ش��ود که وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی برای اطاع رس��انى به بیش از س��یزده میلیون و 
پانصد هزار نفر دانش آموز را به عهده دارد که چندین سال است برگزار مى شود، دو سال اخیر به صورت بین المللى 
برگزار مى شود و خیلى از دانش آموزان از کشورهای مختلف در این جشنواره شرکت مى کنند و آثار فرهنگى و 
هنری خودشان را ارائه مى دهند. وزارت آموزش و پرورش در کنار بنیاد فرهنگى رضوی این برنامه را پایه گذاری 

و اجرا مى کند.
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جناب آقای دکتر سیدرضا صالحی امیری
  وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی

و رییس معزز شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(

   در جمع بندی مطالب مطرح شده در نشست فرمودند:

1- در برنامه ریزی های جشنواره بین المللى امام رضاعلیه السام به طور جدی از برنامه های کوچک و خرد پرهیز شود 

زیرا این نگرانى وجود دارد که اگر کارها خیلى تخفیف پیدا کند ممکن است شأن الزم برای جشنواره رعایت نشود.

2- ش��أن امام رضا علیه الس��ام و ش��أن رضوی اقتضا دارد که بزرگان ادب، شعر، فیلم و بزرگان هنر و قلم در این 

جشنواره نقش بیشتری داشته باشند و شاهد تولید کارهای فاخر از سوی این بزرگان باشیم.
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3- از دولتى ش��دن جشنواره بشدت پرهیز ش��ود. دولت همواره نقش حمایت گری داشته و نه مجری و لذا نقش 

اجرایى به نهادهای مردمى و کانون های صنفى و مؤسسات فرهنگى و دینى سپرده شود.

4- تاش شود نقش مساجد، تشکل های دانشجویى، بسیج و سایر اقشار بیش از پیش افزایش یابد.

5- تاش شود نقش حوزه های علمیه جشنواره برجسته گردد و رسماً به تمامى حوزه های علمیه همه استان ها مکاتبه 

ش��ود و تقاضا گردد تا این ظرفیت بزرگ که خواس��تگاه اهل بیت علیهم الس��ام است به تقویت روزافزون اهداف 

معرفت افزایى جشنواره کمک نماید.

6- در مجموعه برنامه ریزی های جشنواره تاش الزم صورت گیرد تا از زبان شعر، زبان نقاشى، زبان موسیقى، زبان 

تأتر، زبان رمان، زبان کودک و انیمیشن در چارچوب برنامه های تعریف شده بیش از پیش استفاده گردد.

7- در تمامى برنامه های جش��نواره در این دوره موضوع س��ال 2017 که مشهدمقدس به عنوان پایتخت فرهنگ 

اسامى در دنیای اسام به رسمت شناخته شده است این موضوع لحاظ شود و در کنار لوگوی جشنواره ها لوگوی 

2017 باشد و سال 2017 به سال گفتمان اهل بیت به ویژه حضرت امام رضاعلیه السام که امام مهربانى ها مى 

باشند تبدیل شود.

8- در جشنواره بین المللى امام رضاعلیه السام به طور اخص به کارهای حجمى دستى که صنایع دستى زیارتى 

باشد توجه ویژه شود هم از این جهت که یک بار معنوی را به خانواده ها و زائران مشهد مقدس و میهمانان جشنواره 

مى دهد که به همراه آنان به منازل مردم در اقصى نقاط دنیا مى رود و هم از این جهت که اشتغال زایى داشته و 

تولید ثروت مى کند.

9- در این دوره از جش��نواره که همزمان با س��ال 2017 مى باشد باید تمام برنامه های فرهنگى در خراسان و در 

سطح ملى رنگ و بوی سال 2017 داشته باشد.

10- پیگیری الزم بعمل آید و از صدا و سیما تقاضا شود تا بحث 2017 به یک برنامه مستمر گفتمانى تبدیل شود 

به خصوص در شبکه های برون مرزی
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  پایان بخش نشس��ت شورای سیاس��تگذاری تقدیر از ش��خصیت های موثر در چهاردهمین دوره جشنواره 
بین المللى امام رضا)علیه السام(  و رونمایى از تولیدات تازه های نشر جشنواره بین المللى امام رضا)علیه السام( 
و پوستر پانزدهمین دوره جشنواره بود که با حضور جناب آقای دکتر صالحى امیری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
اس��امى ، حضرت آیت ا... اختری دبیرکل محترم مجمع جهانى اهل بیت علیهم الس��ام، جناب آقای کاراندیش 
مروستى معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و اعضاء محترم شورا انجام گردید که بخشى از تصاویر این مراسم 

مشاهده مى شود.

تقدیر
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رونمایی از پوستر
پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(

رونمایی از تولیدات تازه های نشر
جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



33


