
1گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم(



گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم( 2

 

هشتمین خورشید )2(
گزارش عملکرد بخش بین الملل

 دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم(



3گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم(

 

 

 (مشهد:  ۳۱۳۱: دوازدهمین) السالم المللیامامرضاعلیه جشنوارهبین : سرشناسه 

 (ع)گزارشعملکردبخشبینالمللدوازدهمینجشنوارهبینالمللیامامرضا: هشتمینخورشید : عنوانونامپديدآور 

 .۳۱۳۱،(ع)بنیادفرهنگیهنریامامرضا: مشهد : مشخصاتنشر 

 (  رنگی)مصور.: ص ۸۰۲ : ظاهریمشخصات 

  7-۰0-777۰-0۰۰-۳7۲؛  7-۰0-777۰-0۰۰-۳7۲ : شابک 

 فیپایمختصر : وضعیتفهرستنويسی 

 قابلدسترسیاست http://opac.nlai.ir: فهرستنويسیكاملايناثردرنشانی : يادداشت 

  - ۳۱۳۲ فاضل،محمدرضا، : شناسهافزوده 

   - ۳۱۱۱ حیدرپور،امیرداود، : شناسهافزوده 

  ۱۲۰۰۸۱۲  : شمارهکتابشناسیملی 

 

 

 

  ۳۱۳۱۹۰۳۹۸7 : تاريخدرخواست

  ۳۱۳۱۹۰۸۹۳۰ : تاريخپاسخگويی

 ۱7۳7۳۱۱ : کدپیگیری
 

 

هشتمین خورشید)2(
)گزارش عملکرد بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم(

به کوشش: محمد رضا فاضل، امیر داوود حیدرپور 
ناشر: انتشارات بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا)ع(

نوبت چاپ: اول1394
شمارگان:500

قیمت: 80000 ریال

شابک: 978-600-7740-05-7

نشانی: بنیاد بین المللي فرهنگي هنري امام رضا )علیه السالم(

مشهد مقدس- بلوار شهید کامیاب- نبش شهید کامیاب 34

پالک 3- ساختمان امام رضا )علیه السالم(

تلفن: 051-32283044

www.shamstoos.ir  :آدرس الکترونیکی

info@shamstoos.ir:ایمیل



گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم( 4

........................................................................................................................|فهرست مطالب|..........................................................................................................................

مقدمه .............................................................................................................................................................................................................................................................. 7
فرازهایی از فرمایشات عالمه جوادی آملی در دیدار با مهمانان خارجی دوازدهمین جشنواره بین 

المللی امام رضا )ع(
 9 شرط توحید، فرهنگ رضوی است........................................................................................................................................................................................... 
همگام با جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم.....................................................................................................................11

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( زمینه ساز بهره گیری آزادیخواهان جهان از فرهنگ رضوی...........12

دکتر اباذر ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطت اسالمی
اقبال مسلمانان خارج از کشور به جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( ............................................................ 14

آیت اهلل علیرضا اعرافی، رییس جامعه المصطفی العالمیه
سیره امام رضا )علیه السالم( اکسیر شفابخش امراض کنونی جهان اسالم است...............................................................15

حجت االسالم و المسلمین محمد ساالر، معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم(
جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( فرصتی برای تببین حقیقی فرهنگ رضوی.......................................18
حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالمجید حکیم الهی، معاون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه
الگوی مدیریت بحران امام رضا )علیه السالم( بهترین شیوه مقابله با جریان تکفیری است..................................20

مرضیه افخم، سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه
جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( مروج فرهنگ اهل بیت )علیهم السالم( در جهان.......................21

مهرداد آگاهی، مدیرکل همکاریهای فرهنگی هنری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( اثر بخش ترین برنامه فرهنگی ایران در سطح بین المللی.................22
مروری بر فعالیت های شورای بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(......................... 24
اهم اقدامات انجام شده در بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره  بین المللی امام رضا)علیه السالم(....................................25

دکتر محمود واعظی، دبیر شورای بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
نگاهی تحلیلی به بخش بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(.............................................................27 
گزیده ای از برنامه های خارج از کشور ..............................................................................................................................................................43 
آذربایجان....................................................................................................................................................................................................................................................... 44
آلمان.................................................................................................................................................................................................................................................................. 52
آمریکا................................................................................................................................................................................................................................................................ 53
اسلوونی........................................................................................................................................................................................................................................................... 55



5گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم(

افغانستان ..........................................................................................................................................................................................................................................................56
ارمنستان.............................................................................................................................................................................................................................................................63
امارات ...................................................................................................................................................................................................................................................................65
اوگاندا ...................................................................................................................................................................................................................................................................67
بنگالدش..............................................................................................................................................................................................................................................................69
پاکستان................................................................................................................................................................................................................................................................71
تاجیکستان........................................................................................................................................................................................................................................................86
تانزانیا.....................................................................................................................................................................................................................................................................88
ترکیه......................................................................................................................................................................................................................................................................89
چین.........................................................................................................................................................................................................................................................................91
سنگال...................................................................................................................................................................................................................................................................91
صربستان.............................................................................................................................................................................................................................................................94
عراق..........................................................................................................................................................................................................................................................................94

فیلیپین.................................................................................................................................................................................................................................................................105
قزاقستان..............................................................................................................................................................................................................................................................106
کویت.......................................................................................................................................................................................................................................................................107
لبنان.........................................................................................................................................................................................................................................................................107
نیجریه....................................................................................................................................................................................................................................................................108
هند .........................................................................................................................................................................................................................................................................110
با میهمانان خارج از کشور دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(.........................................121
نشست خبری مهمانان خارجی ................................................................................................................................................................................................129

دکتر اباذر ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
 نهایی شدن طرح برگزاری مجمع جهانی خادمان نمونه فرهنگ رضوی......................................................................................129

احمد آدامو الصفا-نیجریه
ظرفیت پذیرش آموزه های اسالمی در نیجریه بسیار باالست ..................................................................................................................131

دکتر ادگاردو روبین- آرژانتین
فرهنگ اهل بیت )علیهم السالم( در آمریکای التین غریب است ........................................................................................................132

دکتر پاتریک رینگنبرگ- سویس
حرم مطهر رضوی یک مکان استثنایی است................................................................................................................................................................133



گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم( 6

 

حجت االسالم حسین العوالی- اوگاندا
توجه به تفاوتها و نیازهای فرهنگی مختلف ملت ها الزمه ترویج فرهنگ اهل بیت )علیهم السالم( است...............135

حجت االسالم سید مرتضی رضوی-ماداگاسکار
آفریقا تشنه معارف اهل بیت )علیهم السالم( است...............................................................................................................................................136

احمد الخرساء- لبنان
جریان تکفیری غده سرطانی جهان اسالم است........................................................................................................................................................137

عزیز نبی اف- گرجستان
رجوع به فرهنگ رضوی تنها راه نجات بشریت از بحران های معنوی و اخالقی کنونی است ...............................138

مدیحه رسول-پاکستان
معماری حرم امام رضا )علیه السالم( مجذوبم کرد ..............................................................................................................................................138
تجلیل از اعضای شورای بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( .....................................139
ناگفته های خادم نمونه فرهنگ رضوی از تازه مسلمان ها در آمریکای التین و آمریکای جنوبی.........142

پژوهشگر سوئیسی و خادم نمونه فرهنگ رضوی
در غرب تالیفات کمی در خصوص امام رضا )علیه السالم( وجود دارد.............................................................................................144
برنامه هاي خادمان فرهنگ رضوي خارج از کشور دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( 

در ایران...............................................................................................................................................................................................................................................................153 
عالمه جوادی آملی در دیدار با خادمان نمونه فرهنگ رضوی خارج از کشور: فرهنگ رضوی 

یعنی زدودن فقر از صحنه اندیشه و معاش مردم ...................................................................................................................................158
گزارشی از جشنواره های بین المللی دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(............167 
نخستین جشنواره شعر وخاطره نویسی رضوی ویژه ایرانیان خارج از کشور....................................................168
نهمین جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان آذری ...................................................................................................................169
نهمین جشنواره بین المللی وبالگ نویسی رضوی...................................................................................................................................169
پنجمین جشنواره بین المللی شعر عربی رضوی یادمان دعبل خزاعی.......................................................................170
تجلیل از برگزیدگان هفتمین جشنواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی در مشهد.................171
تقدیر از برگزیدگان بخش بین الملل هفتمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی...................................172
فهرست اقالم فرهنگي رضوي ارسالي به خارج از کشور.................................................................................................................173
گزارش تصویری ....................................................................................................................................................................................................................................175 
تمجید سخنگوی وزارت امور خارجه از جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(.........................179 



7گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم(

مقدمه :
برگزاری جش��نواره بین المللي امام رضا)علیه السالم( به صورت ساالنه از س��وی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
داخل و خارج از کشور به مناسبت میالد با سعادت و سراسر نورعالم آل محمد )صل اهلل علیه و آله وسلم( حضرت امام 
علي بن موسي الرضا)علیه السالم( و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها(  و بزرگداشت حضرت 
شاهچراغ)علیه السالم( در دهه کرامت ) از یکم تا یازدهم ذالقعده( از این جهت اهمیت مضاعف مي یابد که همه ساله 
اندیشمندان، پژوهشگران، هنرمندان و در یک کالم پدیدآورندگان آثار فاخر رضوي با خلق آثار فاخر و ارزنده زمینه 
ي ترویج بیش از پیش فرهنگ، سیره و معارف رضوي را  با همکاری دستگاه ها و نهادهای عضو جشنواره و با حمایت 
اقشار مختلف مردم و با پش��تیبانی دولت محترم و عنایت مجلس محترم شوراي اس��المي، خصوصاً اعضاء محترم 
کمیسیون فرهنگي مجلس و بویژه رهنمودهای مراجع عظام و علمای اعالم در یک فضاي معنوي فراهم مي نمایند.

الف: برنامه هاي موضوعي
برنامه هاي موضوعي تعریف شده در جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم( شامل آن دسته از برنامه هایي  مي 
شود که توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها، نهادها و س��ازمانهاي عضو، به صورت انتشار فراخوان 
و دریافت آثار و انتخاب برگزیدگان پرداخته مي ش��ود و در حال حاضر 85 ش��اخه از جشنواره به موضوعات علمی، 
پژوهشی، فرهنگی، هنری، س��ینمایی، مطبوعاتی، دیجیتالی و کودک ونوجوان اختصاص دارد که اهتمام به ارتقاء 
کمی و کیفی این برنامه ها در چارچوب کارگروهه��ای تخصصی تحت تولیت معاونتها و حوزه های تخصصی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد.

ب: امور بین الملل
برنامه هاي تعریف شده براي خارج از کشور در جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم( با بهره گیري از ظرفیت 
علمي، فرهنگي اندیشمندان و دانشمندان جهان همچنین مشارکت ارادتمندان هشتمین اختر تابناک آسمان امامت 
و والیت در اقصي نقاط جهان با رویکرد علمي، پژوهش��ي ، فرهنگي و هنري برگزار  مي گردد. این بخش با محوریت 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، همکاري نهادهاي فرهنگي مرتبط با خارج از کشور به ویژه مجمع جهاني اهل 

البیت )علیهم السالم(،جامعه المصطفي العالمیه و مرکز مدارس خارج از کشور مي باشد.

ج: برنامه هاي عمومي
سازماندهي برنامه هاي عمومي جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم( با ایجاد فرصت هاي معنوي دهه کرامت 
در سراسر کشور اعم از شهر و روستا در قالب جشن هاي مردمي با مشارکت اقشار مختلف و با پیش بینی 17 کارگروه 
از نهادها و تشکل های مردمی با نظارت شوراي هماهنگي جشن هاي دهه کرامت و با محوریت ستاد عالي کانون هاي 
فرهنگي هنري مساجد کشور و با همکاري 30 دستگاه فرهنگي و مرتبط کشور به عنوان مجري عهده دار این ساماندهي 

مي باشند.

د: تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه
بزرگداشت امامزادگان به عنوان قطب های فرهنگی جامعه یکی از محورهای اصلی برنامه های روز پنجم ذیقعده در 
تقویم فرهنگی کشور و در دهه کرامت می باشد که همه ساله در تمامی استانها برنامه ریزی و به مورد اجرا گذاشته می 
شود و در  طی سال های اخیر این بزرگداشت به صورت جهانی و در چارچوب همایش و کنگره در دستورکار سازمان 

اوقاف و امور خیریه کشور قرار گرفته است. 
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ح: بزرگداشت قدمگاه های حضرت امام رضا )علیه السالم( 
برگزاری جشن های سالروز ورود امام رضا )علیه السالم( از سوی مردم در قدمگاه های مسیر هجرت حضرت امام رضا 
)علیه السالم( از شلمچه تا مرو با  راه اندازی کاروان های نمادین و مراسم ویژه از جمله برنامه هایی می باشد که با حضور 

و مشارکت گسترده ی مردم در  استان های مسیر هجرت و  قدمگاه ها نهادینه شده است. 
و: هفته هاي فرهنگ رضوي:

جاري و ساري نمودن یاد و نام امام رضا)علیه الس��الم( در طول سال با برگزاري هفته هاي فرهنگ رضوي به منظور 
بهره مندي از تعالیم و آموزه هاي رضوي با ایجاد فضاي بانشاط معنوي در سطح جامعه از جمله برنامه هاي ساالنه این 
جشنواره مي باشد که در استمرار دهه کرامت در سطح استان هاي کشور توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

و دستگاههای عضو به مرحله اجرا گذاشته مي شود.

ز: برگزیدگان:
یکی از دستاوردهای بزرگ جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( شناسایی پدید آورندگان آثار فاخر فرهنگی و 
هنری در زمینه فرهنگ رضوی می باشد که در برنامه های مختلف و در استانهای مختلف از سوی هیأت داوران هریک 
از رشته های علمی، فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی و دیجیتالی آثار برگزیده منتخب شناسایی و نفرات اول 
تا سوم پدید آورنده هریک از این آثار به عنوان برگزیده شناخته شده و طی مراسم اختتامیه برنامه موضوعی هر یک 

از استان ها و دستگاه ها مورد تقدیر قرا ر می گیرند.

ح: خادمان فرهنگ رضوی:
یکی از برنامه های مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( معرفی خادمان فرهنگ رضوی می 
باشد که از س��وی کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوی جشنواره 16 چهره برجس��ته علمی، فرهنگی و هنری در 
داخل و خارج از کشور که دارای خدمات برجسته ای در ساحت مقدس فرهنگ رضوی باشند معرفی و با اهداء نشان 

رضوی از آنان تجلیل می گردد.

ط: افتتاحیه و اختتامیه جشنواره بین المللي فرهنگي و  هنري امام رضا )علیه السالم( :
جشنواره بین المللي امام رضا )علیه السالم( در دهه کرامت همزمان با میالد حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( 
در شهر مقدس قم افتتاح و  پس از اجرا در 31 استان کشور و سطح وسیعی از نقاط جهان، اختتامیه آن  در شب میالد با 
سعادت حضرت علي بن موسي الرضا )علیه السالم( با حضور مسئوالن عالی رتبه، اقشار مختلف، برگزیدگان جشنواره 

اصحاب فرهنگ و هنر با تجلیل از خادمان فرهنگ رضوي در مشهد مقدس به کار خود پایان مي دهد.

انتشارات : 
یک��ی از برنام��ه ه��ای مس��تمر بنی��اد بی��ن الملل��ی فرهنگ��ی و هن��ری ام��ام رض��ا)ع( ک��ه تح��ت نظ��ارت 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المی فعالیت م��ی کند انتش��ار محص��والت پژوهش��ی، فرهنگی، ادبی و گزارش��ی 
جش��نواره بین المللی ام��ام رضا)ع( می باش��د. کتاب حاض��ر یکی از این آثار اس��ت ک��ه دربرگیرنده گوش��ه ای 
از تالش ه��ای خادمان فرهن��گ رضوی در خ��ارج از کش��ور و گ��زارش عملکرد برنام��ه های بخش بی��ن الملل 
 دوازدهمی��ن جش��نواره فرهنگی هنری امام رضا علیه الس��الم می باش��د که به مناس��بت دهه کرام��ت در عرصه

 بین المللی صورت پذیرفته است.
بنیاد بین المللي فرهنگي و هنري امام رضا)علیه السالم(
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شرط توحید، فرهنگ رضوی است

آنچه برای همه ما مهم اس��ت این اس��ت که نه بی توحید می توان زندگی کرد و نه بی والیت. ما موظفیم 
درب��اره جه��ان بیندیش��یم که از کجا آمدی��م و به کجا می رویم و پایان کارمان چیس��ت. »ه�و الحی الذی 
الیم�وت« )58 فرقان(. ما م��رگ را می میرانیم. این حرف تازه را وجود مبارک رس��ول گرامی در عصر بعثت 
آورد؛ وجود مبارک امام رضا )علیه السالم( در عصر امامت آورد؛ لذا فرمود: اگر توحید هست که هست شرطی 

دارد که آن فرهنگ رضوی است.
... بخش وس��یعی از جهان وقتی در اختیار بنی العباس قرار گرفت، وجود مبارک امام رضا )علیه الس��الم( وارد 
خراس��ان ش��د. هم الحاد حکومت داشت، هم شرک، هم مس��یحیت و یهودیت آلوده و هم در داخله ی مذهب 
ش��یعه، زیدیه از یک س��و می کشیدند، اسماعیلیه از س��وی دیگر، واقفیه از سوی دیگر؛ این قدرت امامت امام 
رضا )علیه السالم( بود که تنظیم کرد، تثبیت کرد مسئله امامت را؛ هم توحید را تثبیت کرد و لذا دیگر در این 
س��رزمین س��خن از شرک و الحاد و صنمیت نبود، و هم دیگر سخن از زیدیه بودن و اسماعیلیه بودن و واقفی 
بودن و فطحی بودن نبود مگر در کتاب های تاریخ. ش��ما عزیزانی که به نام مبارک امام رضا )علیه الس��الم( 
تالش می کنید اولین کار س��واِد الزم می خواهد. در آنجا بیمارس��تان درست کردن، در آنجا خدمت فقرا کمک 

کردن، این ها در درجه 10 و 12 کار است؛ اولین کار سواد است، اولین کار سواد، اولین کار سواد.
... خب آن ها که به خدا نزدیکند از رمز و راز دیگران با خبرند؛ این ش��رط برخورداری از توحید اس��ت. اینکه 
حضرت فرمود: بش��روطها و انا من ش��روطها، نه من که علی پسر امام هفتمم؛ من به عنوان ولی اهلل جزء شرط 
توحیدم. کار به ش��ما که برس��د خودت لیاقت نداری که بالواسطه دریافت کنی، او به تو نزدیک است ولی من 

که بصیرم باید دست تو را بگیرم و به دست او برسانم. این کار امام رضا )علیه السالم( است. 
اولین و اولین و اولین کار امام رضا )علیه الس��الم( نش��ر معارف و تولید این کارهای فرهنگی اس��ت که س��واد 
است، بعد جامعه خودش راه می افتد. اگر مسئله توحید حل شد همه مسائل حل می شود. در بیانی نورانی امام 
رضا )علیه الس��الم( می فرماید: من به آن مسیحی که پیغمبر را قبول نداشته باشد کافر هستم؛ من آن عیسی 
را قبول ندارم. من عیس��ی ای را می پذیرم که مبش��ر و رسول باشد. امام )علیه السالم( با مسیحیت و یهودیت 

آلوده مبارزه کرد. امام رضا )علیه السالم( بر ایران و در ایران حق حیات دارد.
... وجود مبارک امام رضا )علیه السالم( حق حیات دارد نسبت به همه ما؛ ما را موحد کرده است، آشنا به 
»مش��روط« شدیم.. ما را والیتمدار کرده، به شرط آشنا شدیم؛ که از این راه فیض می گیریم. شما عزیزانی که 
در شرق و غرب عالم دارید زندگی می کنید اساس کارتان نشر معارف فرهنگ رضوی باشد، در کنارش خدمات 
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خواهد آمد و مطمئن باش��ید س��رمایه ادارکی معارف در درون افراد هست. خدا هیچ کسی را بی سرمایه خلق 
نکرده اس��ت، ما لوح نانوشته نیستیم. فرمود من بسیاری از اسراسر عالم را در درون و نهاد شما نهادینه کردم: 

و نفس بما سواها فالهمها فجورها و تقویها )7 و 8 شمس(. 
... بنابراین ش��ما عزیزانی که در ش��رق عالم و غرب عالم کار فرهنگ رضوی می کنید بدانید که این شرط 
توحید اس��ت؛ کل کارها به دس��ت ذات اقدس اله اس��ت و اگر بخواهد فیضی برسد از این راه است؛ نه اینکه او 
نمی تواند او که »اقرب الیه من حبل الورید « اس��ت. ما دس��تمان کوتاه اس��ت. باید از این راه، راه والیت و 
خالفت اهل بیت عصمت و طهارت بگیریم. من مجددا مقدم شما مهیمانان گرامی را ارج می نهم. خدماتی که 

در مشرق و مغرب عالم انجام دادید و می دهید انشاهلل مقبول ذات اقدس اله باشد.

فرازهایی از فرمایشات حضرت آیت اهلل جوادی آملی
 در دیدار با خادمان نمونه فرهنگ رضوی خارج از کشور 

دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(-شهریورماه 1393
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همگام با جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
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جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( زمینه ساز بهره گیری آزادیخواهان جهان
 از فرهنگ رضوی

علی جنتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی هنری جمهوری اسالمی 
ایران یکی از بارزترین مظاهر دیپلماس��ی فرهنگی در داخل و خارج از مرزها به ش��مار می آید؛ نقشی کم نظیر 

که دیگر رویدادهای فرهنگی هنری کمتر قادر به ایفای آن بوده اند.
ای��ن روی��داد آیینی نمونه بارزی از یک فعالیت فرهنگی اس��ت که با درایت و طمأنینه ش��کل گرفته و از 
ساختارهای منظم و دقیقی برخوردار است. این موفقیت عالوه بر عنایت ویژه صاحب اصلی جشنواره، حضرت 
علی بن موس��ی الرضا )علیه السالم(، حاصل عش��ق و ارادت بی حد و حصر و بدون چشمداشت بنیان گذاران و 

برگزار کنندگان این جشنواره در طول 12 سال گذشته است.
بر آنان که دس��تی در برگزاری جشنواره های بین المللی دارند پوش��یده نیست که برپایی چنین رویدادی 
آن هم در گس��تره ای با فراگیری بیش از 200 نقطه در 75 کش��ور در طول یکسال، کاری بس بزرگ و دشوار 
اس��ت و عالوه بر بودجه و امکانات، نیازمند ِعده و ُعده فراوان در صف و س��تاد اس��ت. با این همه، این رویداد 
ب��زرگ فرهنگ��ی هنری نه از بودجه و امکانات فوق العاده ای برخوردار اس��ت و نه از ِعّده و ُعّده ی فراوان، بلکه 
مدیریت این جش��نواره به گونه ای طراحی ش��ده است که چنین رویداد بزرگی را در طول یکسال با بهره گیری 
از مشارکت های متعدد در درون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر نهادها و سازمان ها و با حضور عاشقان 
فرهنگ رضوی برگزار کند و به حق در این کار س��ترگ و ارزش��مند موفق بوده اس��ت. می  توان گفت حداقل 
در داخل کش��ور هیچ رویداد فرهنگی هنری را با چنین وس��عت و گس��تردگی س��راغ نداریم و از این منظر، 
جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( الگو و تجربه ارزشمندی است که باید در برپایی دیگر رویدادهای 

فرهنگی آیینی مورد استناد و استفاده قرار گیرید.
و به این مناسبت پیشنهاد می کنم در کنار همه تولیدات فرهنگی هنری جشنواره، دستاوردها و تجربه های 

مدیریتِی حاصل از 12 سال برگزاری این جشنواره، مستند و منتشر شود.
به همکارانم در جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( توصیه می کنم در مس��یری گام بردارند که 
جهان بتواند از روزآمدی آموزه ها و فرهنگ رضوی در تعامالت نوین خود بهره برد و خنکای این دریای بیکران 

را به سینه تک تک آزادی خواهان جهان برساند.
اگر با دقت به ابعاد این جشنواره توجه کنیم خواهیم دریافت که جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 
مبدأ بسیاری از جریان ها، رویدادها و نهادسازی های فرهنگی در این سال ها بوده و احیای بسیاری از مناسبت ها 
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و آیین های دینی و ملی در پناه این جشنواره صورت پذیرفته است.
از نکات بارز و شاخص این دوره از جشنواره توجه به سبک زندگی رضوی به عنوان یکی از تاکیدات مقام 

معظم رهبری است؛ سبکی که امید می رود به سبک معیار در زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شود.
جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( امروز و پس از یک دهه، درخت تناوری شده است که برگ 
و بار آن در همه جای ایران و چه بس��ا هر جای جهان که عاش��ق و دلبس��ته ای به اهل  بیت عصمت و طهارت 
)علیهم الس��الم( و امام هش��تم وجود دارد گسترده شده و در بس��یاری از کشورها به صورت رویدادی بومی و 

مردم نهاد درآمده است.
الزم می دانم از همه کس��انی که بنیان گذار این جش��نواره بوده اند و آنان که در طول این س��ال ها به شوق 
خدمت به آستان سلطاِن ملک پاسبان، کوشش کرده اند تشکر  کنم؛ به ویژه افراد گمنامی که بی ادعا در گوشه 

و کنار کشور بار اصلی مسئولیت جشنواره را بر دوش داشته اند.
تردیدی نیست که جشنواره موفقی با این همه دستاوردهای دلنشین و رویدادی با چنین وسعت و عظمت 
و این همه مخاطب، نیاز به حمایت بیشتر دارد. حمایتی که با جان و دل شکل می گیرد و از فردا آغاز می شود.

همچنین الزم می دانم از تالش بی وقفه و بی ش��ائبه برادر ارجمند و فرهیخته ام جناب آقای س��ید جواد 
جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی  هنری امام رضا )علیه الس��الم( و دبیر دیرینه و موفق جش��نواره، 
اعضای هیئت امناء، هیئت مدیره، اعضای دبیرخانه و کارکنان بنیاد بین المللی فرهنگی  هنری امام رضا )علیه 
السالم( و همه دبیران و برگزارکنندگان جشنواره های استانی در سراسر کشور و همکارانمان در حوزه بین الملل 

صمیمانه تش�کر و سپاسگزاری نمایم.
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اقبال مسلمانان خارج از کشور به جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(

دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

جش��نواره پر برکت امام رضا )علیه الس��الم( بیش از 12 س��ال است که پایه ریزی و از سال ششم برگزاری 
آن بین المللی ش��ده اس��ت. اکنون 6 سال اس��ت که این جش��نواره عظیم والیی جنبه بین المللی پیدا کرده و 
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی با مشارکت برخی نهادهای بین المللی عهده دار بخش بین الملل آن بوده 
است. یکی از اهداف ترسیم شده برای برنامه های خارج از کشور جشنواره، برگزاری آن به صورت بومی است؛ 
خوشبختانه امروز برنامه های متنوع جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در بیش از 200 نقطه از دنیا 
برگزار می ش��ود و به لطف حضرت حق و عنایات حضرت ثامن الحجج )علیه السالم(، این جشنواره با استقبال 
گسترده مخاطبان در خارج از کشور مواجه شده است؛ امروز به برکت این جشنواره، هنرمندان، نویسندگان و 
اندیش��مندان زیادی در سراسر پهنه این گیتی متوجه فرهنگ و معارف رضوی شده اند و در راه ترویج آن گام 
بر می دارند. در دورانی که افتخار خدمت در رایزنی های فرهنگی جمهوری اس��المی ایران در خارج کش��ور را 
داشتم، از نزدیک شور و اشتیاق مسلمانان و بویژه ایرانیان خارج از کشور را به برنامه های جشنواره بین المللی 
امام رضا )علیه السالم( و به خصوص اقالم متبرک ارسالی مشاهده کرده ام و از این رو این جشنواره را از جمله 

برنامه های بسیار اثرگذار فرهنگی می دانم که در داخل و خارج از کشور برگزار می گردد.
در چارچ��وب برنامه ه��ای در نظر گرفته ش��ده برای بخش بی��ن الملل دوازدهمین جش��نواره بین المللی 
امام رضا )علیه الس��الم( 200 بس��ته فرهنگی حاوی نمایش��گاه های عکس حرم مطهر امام رضا )علیه السالم( 
و نمایش��گاه های آثار هنری، س��رود و نماهنگ رضوی، فیلم های کوتاه و مس��تند رضوی، اقالم متبرک، کتب 
تخصصی در حوزه فرهنگ و معارف رضوی و شیعی و بسته های زیارت مجازی به مجریان برنامه های جشنواره 
در بیش از 75 کشور جهان ارسال شد؛ همچنین تعدادی قرآن کریم نیز جهت توزیع میان آوارگان فلسطینی 
مقیم سوریه به این کشور ارسال گردید؛ اعزام سخنران، شاعر، قاری قرآن، هنرمند و مبلغ، برگزاری کارگاه های 
هنری، معرق، تذهیب، میناکاری و غیره، برگزاری جشنواره شعر و خاطره نویسی ویژه ایرانیان خارج از کشور 
و برگزاری جش��ن های میالد امام رضا )علیه الس��الم( در بیش از 200 نقطه از جهان از دیگر برنامه های اجرا 

شده در بخش بین الملل جشنواره دوازدهم بوده است.
در پایان ضمن قدردانی از همه ش��خصیت ها و نهادهای عضو شورای بین الملل جشنواره بین المللی امام 
رضا )علیه الس��الم( که نقش عمده ای در توس��عه چشمگیر جشنواره در خارج از کشور داشته اند، حمایت همه 
جانبه س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی را از جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( اعالم می دارد. 
امی��د که بیش از پیش در توس��عه و ترویج فرهنگ منور رض��وی در میان همه طالبان نور و حقیقت در اقصی 

نقاط جهان توفیق خدمت یابیم.
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رئیس جامعه المصطفی العالمیه:
سیره امام رضا )علیه السالم( اکسیر شفابخش امراض کنونی جهان اسالم است

 جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( بهترین الگوی عرضه معارف دینی
در قالب هنر اصیل اسالمی است

رئی��س جامعه المصطفی العالمیه میراث گفتمانی امام رضا )علیه الس��الم( را بهترین ابزار مقابله با هجوم 
فرهنگی غرب و الگویی مناسب برای دیپلماسی فرهنگی کشور در عرصه بین الملل دانست.

حضرت آیت اهلل اعرافی در چهارمین جلس��ه شورای بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا 
)علیه السالم( ضمن قدردانی از دست اندرکاران جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( و پایداری آنان در 
برگزاری و توسعه این جشنواره عظیم والیی، آمادگی کامل جامعه المصطفی العالمیه را جهت تداوم و گسترش 

همکاری با جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( اعالم نمودند.
ایشان در ادامه در سه محور زندگانی و شرایط خاص سیاسی امام رضا )علیه السالم(، ظرفیت های جامعه 

المصطفی العالمیه و پیشنهادات جهت ارتقای کیفی جشنواره به ایراد سخن پرداختند.
الف- عهد امام رضا )علیه السالم(

ایش��ان با بیان اینکه ش��رایط دوران امام رضا )علیه السالم( بس��یار ویژه و نقطه عطف امامت و والیت بود، 
اظهار داش��تند: تاریخ زندگانی ائمه )علیهم الس��الم( را از جهت نقش آفرینی سیاسی-اجتماعی می توان به دو 
نوع مختلف تقس��یم کرد: نقش های یکس��ان و نقش های خاص. در واقع گاه به دلیل شرایط سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی و در نتیجه واقعیت های اجتماعی مش��ابه، نقش برخی از ائمه مش��ابه و در امتداد یکدیگر است و در 
یک منظومه قرار می گیرد؛ اما گاهی به دلیل حاکم ش��دن ش��رایط ویژه، نقش یک امام برجستگی خاصی پیدا 
می کند و ویژگی های ممتاز و منحصر به خود را دارد. با توجه به این مساله می توان گفت گرچه سرتاسر حیات 
پربرکت امام رضا )علیه السالم( برای مسلمانان الهام بخش است، اما حضور 2 ساله حضرت در مرو یک مرحله 

ویژه تاریخی در ادوار امامت معصومین )عیلهم السالم( با شاخص های ممتاز و منحصر به فرد است.
آیت اهلل اعرافی ش��اخص ها و راهبردهای اساس��ی دوران حضور امام رضا )علیه الس��الم( در مرو را در پنج 
محور تقس��یم نمودند و افزودند: مواجهه تمدنی اس��الم و جهان خارج، انحرافات درونی امت اسالم، مواجهه با 
س��ایر مذاهب و ادیان، اختالفات درونی گروهی از شیعیان و اوضاع سیاسی بی بدیل از مهم ترین شاخص های 
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دوران والیتعهدی امام رضا )علیه السالم( به شمار می رود.
ایشان راهبردهای امام رضا )علیه السالم( در مواجهه با شاخص های مذکور را الگویی جاودان برای زندگی 
مسمانان در همه ادوار دانستند و در تبیین آن اظهار داشتند: امام رضا )علیه السالم( در مواجهه با تمدن های 
بزرگ زمان خویش راهبرد گفتمان عقل-محور را پی گرفتند و نقش ویژه ای در این زمینه ایفا نمودند. میراث 
گفتمان عقالنی به جا مانده از آن حضرت بس��یار غنی اس��ت و می توان از آن در مواجهه با فرهنگ امروز غرب 
بهره گرفت. مساله دوم برخورد امام رضا )علیه السالم( با انحرافات درونی تشیع است؛ در واقع در طول تاریخ 
حیات ائمه معصومین )علیهم السالم( شاهد بروز جریان های انحرافی در تشیع بوده ایم که برغم برخورد جدی 
حضرات معصومین )علیهم الس��الم(، گاه آثار تفکر آنها تا مدت ها باقی مانده اس��ت اما ش��اید بتوان مهم ترین 
جریان انحرافی ش��یعه را جریان واقفیه دانست. این جریان آنقدر در جامعه نفوذ کرده و آنقدر امواج اجتماعی 
گس��ترده ای پی��دا کرده بود که گاه حضرت در برابر این انحراف تقی��ه می کردند. در عین حال امام رضا )علیه 
الس��الم( با درایت و اتخاذ روش هایی دقیق طوری به درمان این غده س��رطانی مبادرت ورزیدند که هیچ اثری 

از آن باقی نماند.
ایش��ان افزودند: مواجهه امام رضا )علیه الس��الم( با سایر فرق و مذاهب اسالمی اوج تبلور و تبیین اندیشه 
والیت و امامت اس��ت؛ رویکردی عقالنی توام با تعامل که بس��یاری از خطرات را از جامعه آن روز مس��لمانان 
دور کرد. حضرت در مواجهه با اختالفاتی که در درون خاندان اهل بیت )علیهم الس��الم( نیز پدید آمده بود از 
موضع حکمت و تدبیر ورود پیدا کردند و به بهترین ش��کل آن را مدیریت نمودند. در زمینه مدیریت ش��رایط 
سیاس��ی روز که تا آن زمان در تاریخ زندگانی ائمه بدیل نداش��ت نیز امام رضا )علیه الس��الم( به مدبرانه ترین 
ش��کل ممکن دش��وارترین تهدیدها را به بهتری��ن فرصت ها تبدیل نمودند که می توان ب��ا تحلیل تکنیک ها و 
تاکتیک های امام )علیه الس��الم( در این زمینه، به الگویی مناس��ب جهت مواجهه با تهدیدهای سیاس��ی امروز 

جهان اسالمی پرداخت.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه دو س��ال پایانی حیات پربرکت امام رضا )علیه السالم( را حول محورهای 
یاد ش��ده قابل تحلیل دانس��تند و اظهار داش��تند: عصر امام رضا )علیه الس��الم( از منظر ترویج و گس��ترش 
تفکر ش��یعی عصری تازه و ممتاز در تاریخ زندگانی اهل بیت )علیهم الس��الم( اس��ت؛ هجرت ایش��ان به ایران 
درخش��ندگی فوق العاده ای در تحول فکری ایرانیان، مس��لمانان و پیروان اهل بیت )علیهم السالم( ایجاد کرد. 
سیره حضرت در این عرصه ها بسیار ماندگار است و می تواند بویژه برای کسانی که در عرصه بین المللی فعالیت 

می کنند الگوی بسیار مناسبی باشد.

ب- نگاهی به جامعه المصطفی العالمیه
آیت اهلل اعرافی در بخش دوم سخنان خود به ظرفیت های جامعه المصطفی العالمیه اشاره کردند و اظهار 
داشتند: جامعه المصطفی العالمیه نهادی است حوزوی با نگاه و برنامه ریزی نو؛ در چند دهه گذشته این نهاد 
که مستقیما زیر نظر رهبری اداره می شود خدماتی ارایه کرده که در تحول حوزه کم نظیر است. ایران از برکت 
هجرت امام رضا )علیه السالم( به مرو پایگاه تشیع شد و ما پیشینه جامعه المصطفی را در این هجرت تاریخی 

و نگاه بلند و عرفانی ایرانیان به اسالم می دانیم.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: جامعه المصطف��ی العالمیه با نگاه تمدنی و تقری��ب و تعامل میان مذاهب و با 
رویکردی عقالنی که دس��تمایه اصلی اهل بیت )علیهم الس��الم( در امور تبلیغی بوده است، به دنبال انتقال و 
نشر زیبایی های کالم اهل بیت )علیهم السالم( در جهان امروز است و در این زمینه دروازه های ارتباطی اش به 
روی هر جریانی که بخواهد معارف الهی را نش��ر دهد باز اس��ت. در واقع ظرفیت های فراوان فرهنگی در کشور 

وجود دارد که می تواند در جهان تاثیرگذار باشد و وظیفه ما بازکردن دریچه ای برای این امر است.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه با اش��اره به ظرفیت دانش آموختگان این نهاد آموزش��ی اظهار داش��تند: 
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تا کنون 30 هزار نفر از جامعه المصطفی العالمیه دانش آموخته ش��ده اند و در حال حاضر در 60 کش��ور دنیا 
مشغول تبلیغ هستند که این امر اتفاق جدید و نوی در آموزش حوزوی بوده است؛ همچنین 30 هزار نفر نیز 

در حال حاضر مشغول به تحصیل در این نهاد هستند.
ج- تبیین شرایط امروز جهان و پیشنهاداتی جهت ارتقای برنامه های جشنواره بین المللی امام 

رضا )علیه السالم(
حضرت آیت اهلل اعرافی در بخش پایانی س��خنان خود به طرح پیشنهاداتی در خصوص ارتقای برنامه های 
جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( پرداختند و اظهار داشتند: امروز جهان اسالم از اختالفات عمیق 
میان فرق و مذاهب مختلف از یک س��و و جریان های انحرافی و تکفیری از س��وی دیگر رنج می برد. حرکت 
امروز ش��یعه باید متوجه درمان این دردها باش��د. به نظر می رس�د سیره امام رضا )علیه السالم( اکسیر 
شفابخش امراض کنونی جهان اسالم باشد و جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( می تواند 
با تعیین راهبردهای الزم بر اس�اس محورهایی که پیش�تر اشاره شد، به برون رفت جهان اسالم از 

وضعیت دردناک کنونی کمک نماید.
ایشان با اشاره به ضرورت توجه به ترجمه آثار مهم اسالمی و شیعی خاطرنشان کردند: علیرغم 
کارهای خوبی که در حوزه ترجمه انجام پذیرفته، اما هنوز در این زمینه ضعف داریم و باید در این 
زمینه آثاری جذاب و متناس�ب با نیاز مخاطب خارجی تولید ش�ود. به نظر می رس�د جشنواره بین 

المللی امام رضا )علیه السالم( در این زمینه نیز می تواند پیشگام باشد.
ایش��ان همچنین بر بهره گیری از قالب هنر برای ترویج معارف اهل بیت )علیهم الس��الم( بویژه امام رضا 
)علیه الس��الم( تاکید کردند و افزودند: جمهوری اس��المی ایران تنها جایی است که هنر اسالمی در آن شکل 
گرفته و در حال تکوین اس��ت. جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( می تواند الگوی این نوع هنر در 
جهان باش��د. نش��اط و سرور و سرزندگی را می توان با آثار فاخر هنری ترویج کرد و در صورتی که جشنواره از 
این هنر ناب به بهترین ش��کل اس��تفاده نماید، می تواند هم مخاطب برون مرزی را به دریای معرفت امام رضا 

)علیه السالم( متصل کند و هم هنر اسالمی ایران زمین را به جهانیان عرضه نماید.



گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم( 18

جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( فرصتی برای تببین حقیقی فرهنگ رضوی

محمد ساالر
معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم(

     از خداوند منان بی نهایت سپاسگزارم که بار دیگر توفیق عنایت فرمود تا به عنوان خدمتگزار پیروان اهل 
بیت )علیهم السالم( همگام با سایر همکاران گرامی و عاشقان و دلباختگان ولی نعمت و امام رأفت و مهربانی ها 
حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( کار خود را در جهت معرفی فرهنگ و معارف رضوی در حوزه بین 
الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( آغاز کنیم. بحمداهلل جشنواره در طول سال های 
گذش��ته دارای برکات و دس��تاوردهای موفق و ارزنده ای بوده است و به برکت تالش ها و مجاهدت های دست 

اندرکاران آن عملکرد موفقی داشته است.
معاونت امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت )علیهم الس��الم( نیز در کنار س��ایر نهادهای بین المللی کشور 
افتخار حضوری فعال و چشمگیر در جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( داشته است و در همین راستا 

اقداماتی در راستای معرفی و تبیین سیره رضوی انجام داده است که مهم ترین آنها عبارتند از:
ترجم��ه و چ��اپ تعداد 9 عنوان کتاب درباره س��یره رضوی ب��ه زبان های خارج��ی و توزیع آن در بین - 1

مخاطبان خارج کشور. 
 اتمام ترجمه پنج عنوان کتاب حول محور فرهنگ رضوی و زندگانی حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( - 2

و آماده سازی برای چاپ قبل از برگزاری جشنواره سیزدهم. 
 معرفی فعاالن و خادمان رضوی از کشورهای مختلف به جشنواره. - 3
ارائه طرح تشکیل مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی به شورای بین الملل جهت تصویب در شورای - 4

سیاست گذاری سیزدهمین جشنواره بین الملی امام رضا )علیه السالم(.
مش��ارکت در تهیه بسته های ارس��الی اقالم فرهنگی به خارج از کش��ور حاوی آثار مکتوب و دیجیتالی - 5

پیرامون فرهنگ رضوی و معارف اهل بیت )علیهم السالم(.
برگزاری مراس��م جش��ن مردمی و همایش فرهنگ رضوی در بیش از 75 کشور جهان از سوی مبلغین - 6

بومی تحت پوشش مجمع در طول دهه کرامت. 
 معرفی مساجد، مراکز و مؤسسات نامگذاری شده به نام نامی امام رضا )علیه السالم( در حوزه بین الملل.- 7

این ها پاره ای از اقداماتی اس��ت که تاکنون از سوی معاونت بین الملل مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم( 
انجام ش��ده و در آینده نیز فعالیت هایی در این زمینه انجام خواهد ش��د. اما این فعالیت ها در حوزه بین الملل 
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با توجه به زمینه های مس��اعد و فرصت های مناس��بی که اخیراً بوجود آمده کافی نیس��ت و سعی و تالش های 
بیشتری را می طلبد. در بسیاری از زمینه ها نقیصه وکمبودهایی داریم و بایستی بیشتر تالش کنیم؛ خصوصاً با 
عنایت به تحوالتی که در دنیای امروز ایجاد ش��ده و موج بیداری اس��المی در حال توسعه و گسترش می باشد، 
بیش از هر زمان دیگر، انس��ان ها به آموزه های انس��انی و اخالقی پاک نیاز دارند تا در پرتو آن به خوشبختی و 
سعادت نایل شوند. بدون تردید در عصر حاضر، تعالیم مقدس قرآن کریم، پیامبر گرامی اسالم و خاندان پاک 
و مطهرش بهترین الگوی زندگی اسالمی هستند که می توانند جامعه بشری را به قله کمال رهنمون سازند. 

     همچنین با توجه به پیام رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی و تأکید معظم له مبنی بر 
دریافت پیام اس��الم از طریق منابع اصیل و مآخذ دس��ت اول، همگان موظفیم در حوزه فرهنگ رضوی نیز با 
معرفی منابع معتبر و مستند، زمینه الگو پذیری و فهم صحیح از سیره آن امام رئوف را فراهم سازیم، چرا که 
به فرموده آن حضرت: لو علم الناس محاسن کالمنا التبعونا؛ اگر مردم به درستی زیبایی های کالم ما اهل بیت 

را درک نمایند، از سیرة ما پیروی و تبعیت خواهند کرد. 
     دوران امامت حضرت رضا )علیه السالم( در حقیقت عصر طالیی تمدن اسالمی بود و علم و دانش شکوفا 
شده بود و هر روز دامنه آن توسعه و گسترش می یافت. امام رضا )علیه السالم( در چنین عصری به رویارویی 
ب��ا عقاید و افکار فرقه ها و نحله های مختلف فکری برخاس��ت و جلس��ات بحث و گفت وگ��و و مناظره علمی با 
دانش��مندان و بزرگان دینی عصر خویش ترتیب می داد و با کمال متانت و صبر و تحمل صحبت های مخالفان 

را گوش می کرد و با سالح عقل و منطق به پرسش های آنان پاسخ می داد. 
     لذا شایسته است مناظرات آن حضرت در قالب فیلم و نیز به صورت مکتوب به زبان های زنده دنیا ترجمه 
و منتشر شود. مضافاً بهره گیری از سیره رضوی و ترویج سبک زندگی آن امام همام و سایر پیشوایان اسالمی 
با اس��تفاده از فضای مجازی و فناوری های نوین ارتباطی در ش��رایط کنونی جهان امروز فرصت مغتنمی است 

که شاید در آینده چنین موقعیتی پیش نیاید. 
     بار دیگر از تالش های همه عزیزان و مس��ئوالن جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( صمیمانه 
قدردانی و تش��کر می کنم و در جهت ترویج و نش��ر فرهنگ رضوی مزید توفیق همگان را از درگاه ذات اقدس 

الهی مسئلت می نمایم. 
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معاون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه:
الگوی مدیریت بحران امام رضا )علیه السالم(

 بهترین شیوه مقابله با جریان های تکفیری است

معاون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه از آمادگی این نهاد حوزوی-دانشگاهی جهت توسعه همکاری 
با جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( خبر داد.

حجت االس��الم و المسلمین دکتر عبدالمجید حکیم الهی در دیدار با خادمان نمونه فرهنگ رضوی بخش 
بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( که در محل دفتر ایشان در قم برگزار شد، 
ضمن تقدیر از اقدامات تبیلغی-ترویجی این افراد در خارج از کشور در حوزه فرهنگ و معارف رضوی، الگوی 
مدیریت بحران امام رضا )علیه السالم( را بهترین الگوی مقابله با جریان های تکفیری امروز جهان اسالم عنوان 
کرد و افزود: درعصر امام رضا )علیه السالم( جامعه اسالمی دچار انشقاق و چند دستگی شد و از سویی با وجود 
شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی افکار غیردینی و انحرافی وارد جهان اسالم شد. همچنین قیام های فراوانی 

در این عصر شکل گرفت که می توانست هم فرصت و هم تهدیدی برای جهان اسالم باشد.
وی گفت: ظهور مکاتب فکری جدید یکی دیگر از این ویژگی هاست که در چنین شرایطی امام رضا )علیه 
الس��الم( با تدابیر و مدیریت خود یک جامعه متحد اس��المی را تش��کیل دادند و تهدیدها را تبدیل به فرصت 

کردند.
مع��اون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه الگوی مدیریتی امام هش��تم )علیه الس��الم( را در این زمینه 
بهترین الگوی ممکن در مدیریت فعلی جهان اس��الم دانس��ت و افزود: در شرایط کنونی دنیای اسالم امام رضا 
)علیه الس��الم( الگوی تمام عیاری برای ما محس��وب می شوند تا ما با تاسی به این الگو شرایط پیچیده فعلی را 

مدیریت کنیم.
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جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( مروج فرهنگ اهل بیت )علیهم السالم( در جهان

مرضیه افخم
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه

الگوی س��بک زندگی ما مبتنی بر س��یره و س��بک زندگی ائمه اطهارر)علیهم الس��الم( بوده و جش��نواره 
بین المللی امام رضا )علیه السالم( نیز به این مساله به ویژه فرهنگ رضوی اشاره دارد.

در دوازدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( کوشیدیم مشارکت کشورهای خارجی 
افزایش یابد تا به این وس��یله بتوانیم بیش از پیش س��یره اهل بیت )علیهم الس��الم( را در سراسر جهان تسری 
دهیم؛ آنچه مس��لم بوده آن است که در دوازدهمین دوره جشنواره شاهد حضور پررنگ تر کشورهای مسلمان 

بودیم.
با توجه به نیاز روزافزون جهان به معارف نجات بخش اهل بیت )علیهم السالم( وزارت امور خارجه حمایت 

بیشتر خود را در برگزاری دوره های آتی جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( اعالم می  دارد.
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جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
 اثر بخش ترین برنامه فرهنگی ایران در سطح بین المللی

مهرداد آگاهی
مدیرکل همکاری های فرهنگی هنری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( فراگیرترین و اثربخش ترین برنامه فرهنگی تبلیغی و ترویجی 
جمهوری اسالمی ایران در سطوح ملی و بین المللی است.

پیروان مکتب رضوی، خود را مخاطب کالم نورانی آن حضرت می دانند که اگر مردمان، نیکویی های گفتار 
ما را بشناسند، قطعا از ما تبعیت خواهند  کرد.

این رسالت آنگاه دو چندان می شود که اشتیاق حق جویان در ادراک معارف الهي، بیش از گذشته نمایان 
مي شود.

برنامه ریزی  برای تحقق مطلوب تر دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در بخش بین 
الملل پس از اتمام یازدهمین جش��نواره، با ارشادات وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي و سیاستگذاري هاي 
جدید آغاز ش��د. با تالش های مجموعه نهادهای بین المللی در شورای سیاستگذاری، گام های تعریف شده در 

نشست هاي مشترک و کمیته های تخصصی، با موفقیت های نسبی به انجام رسید.
با مش��ارکت مجموعه نهادهای عضو ش��ورای بین الملل جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم(، 
محصوالت و اقالم فرهنگی بس��یار ارزش��مندی برای حمایت و پش��تیبانی برنامه های بین المللي جشنواره در 

سطح گسترده تهیه و ارسال شد.
نمایندگي هاي فرهنگي جمهوري اس��المي ایران در خارج کشور، مجمع جهاني اهل بیت )علیهم السالم(، 
جامع��ه المصطف��ي العالمیه و مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کش��ور وزارت آموزش و پرورش در این 
دوره نزدیک به دویست عنوان برنامه اجرا کردند که با توجه به محدودیت هاي موجود نشان از عنایت ویژه در 
اجراي هرچه باشکوه تر این برنامه در خارج کشور دارد. برخي از برنامه ها با اعزام سخنرانان و هنرمندان رضوي 

از گستردگي زیادي برخوردار بود و تعدادي از برنامه ها در قالب هفته فرهنگ رضوي اجرا شد.
انتخاب خادمان نمونه بخش بین الملل جشنواره و انجام هماهنگي براي استقبال از آنان در کشورمان نیز 

از دیگر برنامه ها بود که امسال با برنامه ریزي ویژه اي به انجام رسید.
یکي از دس��تاوردهاي به یادماندني در این دوره، دیدار خادمان برگزیده فرهنگ رضوی قبل از عزیمت به 

کشورهایشان با حضرت آیت اهلل جوادي آملي بود.
ایشان در این دیدار فرمودند: »شما عزیزانی که به نام مبارک امام رضا )علیه السالم( تالش می کنید اولین 
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کار س��واد اس��ت. اگر آن ُعرضه را دارید که توحید صدوق را درس بخوانید و درس بگویید می توانید با الحاد 
مبارزه کنید و گرنه کمک کردن به فقیر، ساختن، کارهای عادی، این ها از خیلی ها برمی آید. شما عزیزانی که 
در ش��رق عالم و غرب عالم کار فرهنگ رضوی می کنید بدانید که این ش��رط توحید است؛ کل کارها به دست 
ذات اقدس اله است و اگر بخواهد فیضی برسد از راه والیت است. باید از این راه، راه والیت و خالفت اهل بیت 

عصمت و طهارت )علیهم السالم( بگیریم«.
امید اس��ت در دوره هاي آتي این جش��نواره ارزش��ي با س��رلوحه قرار دادن رهنمودهاي ارزشمند بزرگان، 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي بتواند سهم مؤثرتري در ترویج سیره رضوي ایفا نماید.
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مروری بر فعالیت های شورای بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 
 با الطاف الهی، برنامه ریزی برای برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( بالفاصله 
پس از اتمام یازدهمین جش��نواره، با ارشادات وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي و سیاستگذاري هاي جدید 
در بخش بین الملل آغاز و گام های برنامه ریزی برای تحقق مطلوب تر جش��نواره در س��طح بین الملل طراحی 
گردید. توفیقات الهی و ادعیه زاکیه آن امام همام و نیز تالش های ارزشمند مجموعه نهادهای بین المللی عضو 
ش��ورای سیاستگذاری، مزید توفیق شد و کلیه گام های تعریف ش��ده طی نشست هاي مشترک و ده ها جلسه 

کارشناسي در کمیته های تخصصی، با موفقیت های نسبی به انجام رسید.
 اعض�ای ش�ورای بین المل�ل دوازدهمی�ن جش�نواره بین الملل�ی فرهنگ�ی هن�ری ام�ام 

رضا)علیه الس�الم(:
معاونت بین الملل دفتر مقام معظم رهبری؛- 1
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم(؛- 2
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛- 3
مجمع جهانی اهل البیت )علیهم السالم( - معاونت بین الملل؛- 4
جامعة المصطفی العالمیه )معاونت بین الملل - اداره کل روابط عمومی و بین الملل(؛- 5
آستان قدس رضوی - معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی؛- 6
سازمان اوقاف و امور خیریه؛- 7
مرکز امور بین الملل و مدارس خارج ازکشور وزارت آموزش و پرورش؛- 8
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه؛- 9
معاونت برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسالمی  ایران؛- 10
اداره کل همکاری های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگ ارتباطات اسالمی؛- 11
مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسالمی و علوم انسانی؛- 12
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛- 13
اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛- 14
اداره کل بانوان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛- 15
شبکه بین المللی آی فیلم؛- 16
انتشارات بین المللی الهدی؛- 17
معاونت بین الملل حوزه های علمیه.- 18

  نمونه اي از نشست هاي کارگروه بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم

اولین نشست شوراي بین الملل دوازدهمین 
جشنواره بین المللی

 امام رضا علیه السالم-17 اسفند 92

جلسه شورای بین الملل جشنواره 
در جامعة المصطفی)ص(-اردیبهشت ماه 93
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اهم اقدامات انجام شده در بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)ع(
با مشارکت مجموعه نهادهای عضو شورا، محصوالت و اقالم فرهنگی ارزشمندی برای حمایت و پشتیبانی 
برنامه های بین المللي جش��نواره در س��طح گسترده تهیه و ارسال ش��د. تهیه بسته هنری نمایشگاهی مرتبط 
ب��ا امام رضا )علیه الس��الم(، گردآوری و آماده س��ازی بیش از 20 فیلم کوتاه رض��وی، و کتاب های مکتوب و 
دیجیتالی به زبان های مختلف درباره  س��یره رضوی و نیز آماده س��ازی بس��ته های هنری و مسابقات فرهنگي 
ویژه مرتبط با حضرت رضا )علیه الس��الم( بخش��ی از تولیدات و اقالم اهدایی بنیاد بین المللي فرهنگي هنري 
امام رضا )علیه الس��الم( بود. در این دوره جش��نواره نمایندگي هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران در خارج 
کش��ور، نمایندگي هاي جامعة المصطفي)ص( العالمیه، مجمع جهاني اهل بیت )علیهم الس��الم( و مرکز امور 
بی��ن الملل و مدارس خارج از کش��ور وزارت  آموزش و پ��رورش برنامه هاي متعددي را اجرا کردند که با توجه 
به محدودیت هاي موجود نش��ان از انگیزه باالي نمایندگان کشورمان در اجراي هرچه باشکوه تر این برنامه در 
خارج کشور داشت. عالوه بر برنامه هاي در دست اجراي نمایندگي هاي رسمي جمهوري اسالمي ایران در خارج 
از کشور، مؤسسه خدمات مشاوره اي جوانان و پژوهش هاي اجتماعي آستان قدس رضوي با برگزاري جشن هاي 
زیر سایه خورشید، دانش آموختگان جامعه المصطفي و مبلغاني از مجمع جهاني اهل بیت )علیهم السالم( نیز 

در راستاي سیاست بومي سازي، برنامه هاي متنوعي را اجرا کردند.
برخي از برنامه ها با اعزام س��خنرانان، مداحان اهل بیت )علیهم الس��الم( و هنرمندان رضوي از گستردگي 
زی��ادي برخوردار بود و تعدادي از نمایندگي هاي فرهنگي برنامه هاي متنوعي را در قالب هفته فرهنگ رضوي 

اجرا کردند.
انتخاب میهمانان خارجي جشنواره و انجام هماهنگي براي استقبال از خادمان فرهنگ رضوي در کشورمان 

نیز از دیگر برنامه ها بود که امسال با برنامه ریزي ویژه اي صورت گرفت.
امید است با کوشش هاي مجموعه دست اندرکاران بخش بین الملل، در دوره هاي آتي این جشنواره ارزشي 

بتوان سهم مؤثرتري در ترویج سیره رضوي در بخش بین الملل ایفا نمود.

اهم اقدامات کمیته اجرایي بخش بین المللي دوازدهمین جشنواره امام رضا )علیه السالم(
تشکیل دبیرخانه کمیته اجرایي بخش بین الملل جشنواره؛. 1
ارس��ال نامه با موضوع درخواس��ت اع��الم برنامه ها ب��ه رایزني ه��اي فرهنگي جمهوري اس��المي ایران، . 2

نمایندگي ه��اي جامعة المصطفي العالمی��ه، مجمع جهاني اهل بیت )علیهم الس��الم( و مدارس خارج از 
کشور آموزش و پرورش؛

دریافت برنامه هاي اعالمي، جمع بندي و تفکیک موضوعي درخواست ها؛. 3
حضور در نشس��ت هاي ش��ورای بین الملل جش��نواره، کمیت��ه انتخاب خادمان فرهنگ رضوي و س��ایر . 4

کمیته هاي مرتبط؛
ارسال شیوه نامه خادمان رضوي و شاخص هاي انتخاب آنان و دریافت پاسخ ها؛. 5
دریافت و نهایي سازي فهرست مهمانان خارجي جشنواره؛. 6
برگزاري ش��ش جلسه کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوي و انتخاب 8 نفر از خادمان فرهنگي رضوي . 7

خارج از کشور؛
انجام هماهنگي براي برنامه حضور خادمان فرهنگ رضوي در جمهوري اسالمي ایران؛. 8
اقدام براي اعزام هنرمند رضوي به کشورهاي درخواست کننده براي اجراي نمایشگاه هاي هنري؛. 9

تجمیع اقالم فرهنگي براي استفاده در برنامه هاي جشنواره در خارج کشور و انجام هماهنگي براي ارسال . 10
آن؛

ارس��ال اقالم فرهنگي رضوي حاوی نرم افزار، فیلم رض��وی، نماهنگ رضوی، کتاب به زبان هاي مختلف، . 11
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مجموعه عکس نمایشگاهی رضوی و تبرکات به خارج از کشور؛
برگزاري نخستین جشنواره شعر و خاطره نویسي رضوي ویژه ایرانیان خارج از کشور؛. 12
تهیه ش��یوه نامه نحوه برگزاری همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی خارج از کش��ور از س��ری برنامه های . 13

جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( به مناسبت دهه کرامت؛
همکاري در برگزاري جشن هاي زیر سایه خورشید؛. 14
همکاري در برگزاري هفتمین جش��نواره فرهنگي و هنري هش��تمین خورشید والیت ویژه دانش آموزان . 15

ایراني داخل و خارج از کشور و دانش آموزان فارسي زبان کشورهاي افغانستان و تاجیکستان؛
مشارکت در تدوین سند راهبردي و برنامه پنج ساله توسعه کمي و کیفي زیارت امام رضا )علیه السالم( . 16

در عرصه بین المللي.

برنام�ه ریزي براي برگزاري همای�ش بانوان مروج فرهنگ رضوی خارج از کش�ور در کارگروه امور 
بانوان و خانواده )با مسئولیت اداره کل امور بانوان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(

مقدمه شیوه نامه نحوه برگزاری
جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( با هدف ترویج فرهنگ رضوی و به مناسبت ایام دهه کرامت 
برگزار می گردد. این جشنواره تالش دارد تا هر یک از اقشار جامعه با تعریف برنامه ای هدفمند و عمق بخشیدن 
ب��ه فعالیت های فرهنگی و معنوی با الهام از آموزه های رضوی در این زمینه ایفای نقش نمایند. نقش بی بدیل 
بانوان در عرصه تعلیم و تربیت و تحکیم خانواده با الهام از سبک زندگی رضوی می تواند حصول به این هدف 
را تس��ریع نماید. از این رو برنامه »همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی« در این جش��نواره پیش بینی گردیده 

است تا براساس این شیوه نامه اجرایی گردد.

اهداف این همایش:
اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی؛. 1
گسترش فعالیت های فرهنگی مذهبی مرتبط با سیره امام رضا )علیه السالم(؛. 2
گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان برتر فرهنگی در زمینه شخصیت و معارف امام رضا )علیه السالم( . 3

و کمک به انتشار گسترده این آثار.
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نگاهی تحلیلی 
به بخش بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
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 دکتر محمود واعظی
مشاور ویژه ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و 

دبیر شورای بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(

تّبُعونا لِموا ماَحاِسناَ کالِمنا الاَ قال الرضا علیه السالم: ...فاّن الّناس لاَو عاَ
  جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( که بیش از سیزده سال تجربه ترویج و گسترش معارف نورانی 
قرآن کریم و مکتب اهل البیت )علیهم السالم( را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در کارنامه خود دارد، 
بدون ش��ک یکی از مصادیق کامل و بارز ترویج و احیای امر والیت و امامت به ش��مار می رود، همان مساله ای 
که در مکتب اهل البیت )علیهم السالم( به عنوان محوری ترین و بنیادی ترین اصل تعریف شده و سایر مباحث 
دینی اعم از اخالق و احکام  به نوعی زیر مجموعه آن قرار گرفته است؛ چنانکه از این جایگاه رفیع قرآن کریم 
خط��اب ب��ه پیامبرش چنین یاد می کند که: »یا ایها الرس��ول بلغ ما انزل الیه من رب��ک فان لم تفعل مابلغت 
رسالتک« )مائده /67(؛ و بدین سان بیست و سه سال تالش و پیگیری مداوم و طاقت فرسای مقام رسالت را 

در برابر این امر ناچیز می شمارد و ابالغ امر رسالت و امامت را رکن و اساس می داند. 
در تبیین این آیه ش��ریفه و نیز جایگاه امامت در جامعه اس��المی از بیان حضرت رضا )علیه الس��الم( چنین 
نقل ش��ده اس��ت: قال االمام الرضا )علیه الس��الم(: »إن اإلمامة زمام الدین و نظام المس��لمین و صالح الدنیا و 
عز المؤمنین، ان اإلمامة أس اإلس��الم النامی و فرعه الس��امی«؛ امام رضا )علیه الس��الم( فرمودند: امامت، زمام 
دین و مایه نظام و انس��جام مس��لمانان و صالح دنیا و عزت مؤمنان است. امامت، اساس اسالم و شاخه بلند آن 

است.»کافی، ج 1، ص 200«. 
در روایت دیگری مرحله کمال و جامعیت همه ارکان دین مانند نماز، زکات، روزه، حج و جهاد را در گرو همین 
اصل امامت معرفی می فرماید و می گوید: باالمام تمام الصلوه و الزکاه و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیئ 

و الصدقات و امضاء الحدود و االحکام و منع الثغور و االطراف/ کافی/200/1.
بنابراین مهمترین برنامه راهبردی و اس��تراتژیک در مکتب تش��یع که نقش انس��جام بخشی به تمامی اجزای 
گسترده و فعالیت ها و برنامه ها را دارد و می تواند خیر و صالح و سعادت و نیز بزرگی و عظمت و اقتدار پیروان 
مکتب اهل البیت )علیهم الس��الم( را فراهم آورد همانا اعتقاد به اصل امامت و والیت اس��ت. شاید چنین تصور 
ش��ود که این  همه پافش��اری بر مساله امامت در کنار کتاب هدایت بخش��ی به عنوان قرآن کریم روا نیست و 
نوعی مبالغه گویی و صرِف تاکید قلمداد می شود؛ اما به راستی چنین نیست، چرا که قرآن کریم فصیح ترین 
و بلیغ ترین گفتارهاس��ت اما فهم مراد الهی و تبیین آیات وحیانی بر همگان آش��کار نیست و این مهم از همان 
آغاز به امامان معصوم )علیهم الس��الم( س��پرده شده است چنانکه قرآن کریم خطاب به رسول اکرم )صلی اهلل 

علیه و آله( می فرماید: »وأنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیهم ولعلهم یتفکرون« )نحل،44(. 
و همین رس��الِت تبیین و تفس��یر آیات الهی و تطبیق و توضیح آن به اقتضای ش��رایط گوناگون و فرصت های 
مختلف به سلس��له ذهبیه و نورانی اهل البیت )علیهم الس��الم( سپرده ش��د تا در گرداب های ظلمانی روزگار 
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مسلمانان و مؤمنان به گمراهی کشیده نشوند و گرد و غبار انحراف بر تارو پود جامعه اسالمی نشانده نشود.
از این روست که مکتب تشیع در پرونده زرین تاریخی خود، روایات و نقل احادیث نورانی رسول اعظم )صلی 
اهلل علیه و آله( را در زنجیره های روش��ن و نورانی و صحیح الس��ند ارائه می دهد و اس��الم ناب را از زالل شفاف 
و مطهر معصومان )علیهم الس��الم( با س��ابقه تاریخی روشن و گویا به نسل های بعد تقدیم می کند و در روزگار 
کنونی پس از 14 قرن با تکیه بر همین تفاس��یر و توضیحات، به گونه ای س��ربلند و سروقامت، مکتب اسالم را 
در پرتو اصل امامت و والیت، تحت عنوان حکومت جمهوری اسالمی تشکیل می دهد؛ حکومتی که با الهام از 
روش��نگری های معصومان )علیهم الس��الم( و زعامت پیر جماران از چنان صالبتی برخوردار است که طی 36 
سال رویارویی مستقیم و غیر مستقیم با مستکبران جهانی و شیاطین داخلی و خارجی و تحریم های ظالمانه 
و شکننده و ترورهای پیچیده و کور، امروز به عنوان الگوی پیشرو در استقالل خواهی و ارزش محوری مطرح 
اس��ت و همواره به عنوان ملجأ و جایگاهی برای مس��تضعفان عالم و حق جویان تاریخ بر صفحه آغازین تاریخ 

معاصر اسالم می درخشد.
امروزه مسلمانانی که جز راه مکتب اهل البیت )علیهم السالم( را برای تفسیر و تطبیق آیات الهی برگزیده اند، 
به روشنی نتیجه ی عقاید، برداشت ها، روش ها و رفتارشان را می یابند. شکست طرح شریعت سودان که حسن 
الترابی ها از س��ی س��ال قبل آغاز کرده بودند و ناکامی طرح حکومت اسالمی اخوان المسلمین که از 60 سال 
قبل با فریادهای س��ید قطب ها و رش��ید رضاهای سرزمین متمدن مصر آغاز شده بود و نیز شکست و به ذلت 
کشیده شدن حکومت طالبانی ها در افغانستان و پدیده هایی چون داعش و القاعده و نظایر آن سندهای روشن 
و برهان های قاطعی اس��ت بر گفتار بلند و آس��مانی حضرت ثامن الحجج، علی بن موسی الرضا )علیه السالم( 
که فرمود: »کلمه الاله االاهلل حصنی و من دخل حصنی امن من عذابی« و بر محوری ترین اصل اسالم چنین 
تاکید کرد که »بشروطها و انا من شروطها«. به راستی اصل والیت و امامت که در قانون مدون نظام جمهوری 
اس��المی ایران به عنوان  اصل والیت فقیه مورد تاکید قرار گرفته اس��ت همان شیرازه و سلسله ای است که از 
آن به عنوان حلقه وصل اجزای شریعت یاد شده و پیروی از آن باعث انسجام و یکپارچگی و جدا شدن از آن 

موجب از هم گسستگی، ضعف و شکست در میان صفوف مسلمانان است.
این مس��اله اساسی با تکنیک هایی از سوی مکتب حیات بخش اس��الم مورد دقت و حمایت قرار گرفته است. 
تکنیک های��ی ک��ه با به کارگیری آن ه��ا در صحنه زندگی و حیات روزمره به تعمیق و رس��وخ قطعی باورهای 
محوری و اساسی در شریعت می انجامد و در تحکیم پایه های امامت و والیت تاکید می ورزد. اصل ارتباط میان 
مسلمانان و پیروان مکتب اهل البیت )علیهم السالم( اصل اولی است که مورد تاکید قرار گرفته است. ارتباط 
و دیدارهای هفتگی و روزانه مومنان از یکدیگر زمینه های کدورت و جدایی را از بین می برد و دل های آنان را 
به یکدیگر پیوند می دهد. دو نکته عمیق در برخی روایات مد نظر قرار گرفته است: یکی مساله مهم و اساسی 
ارتباط و تواصل و دوم مس��اله بخش��ش و احسان که در نوع خود از جمله عواملی است که به دوستی و محبت 
عمق و به کدورت ها خاتمه و به همکاری و همراهی های آینده امید و خوش بینی می بخش��د. در روایتی نقل 

شده است که: قال االمام علی علیه السالم: »... و علیکم بالتواصل و التباذل و ایاکم و التدابر و التقاطع«.
امام علی )علیه الس��الم( در وصیت به حس��نین علیهما الس��الم می فرمایند: .. و بر شما باد به ارتباط و بذل و 

بخشش و دوری گزیدن از جدایی و پشت کردن به یکدیگر »نهج البالغه، نامه 47«.
و این مهم در بیان حضرت صادق )علیه السالم( چنین آمده است: قال االمام الصادق )علیه السالم(: »تواصلوا 

و تباروا و تراحموا و کونوا إخوة أبرارا کما أمرکم اهلل عزوجل«.
امام صادق )علیه السالم( فرمودند: همان گونه که خدای عزوجل به شما دستور داده، با هم پیوند داشته باشید، 

به یکدیگر نیکی کنید، و برادرانی نیکوکار باشید )وسایل الشیعه، ج 8، ص 552، ح 3(.
گفتنی اس��ت که این مس��اله در مکتب حضرت رضا )علیه الس��الم( با تعبیرات مختلفی از جمله کلمه »امرنا« 
تاکید ش��ده و مورد س��فارش قرار گرفته است بدین معنا که حضرت همچنان برای احترام و اهتمام مسلمانان 
ب��ه اص��ل والیت و امامت به تعبیر »ام��ر« ما یا محوریت و امامت ما اهل البیت پافش��اری می ورزند و همواره 
تاکید دارند که این مهم را روزانه در مباحث خود داشته باشید و به صورت جدی و پیوسته مد نظرتان باشد تا 
اَْم یاَُمْت قاَلُْبُه یاَْوماَ تاَُموُت الُْقُلوب«: کسی که در جلسه ای  اَا ل ْجلِساً یُْحي فِیِه أاَْمُرن لاَساَ ماَ جایی که می فرماید: »ماَْن جاَ
بنشیند که امر والیت و امامت ما زنده می شود و مورد گفت وگو و ترویج قرار می گیرد در روزی که دل ها مرده 
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است قلب او زنده و پویاست چرا که با حفظ مهم ترین اصل دینی به جامعیت دست یافته، حبل المتین و حبل 
الوثقی را مورد تمسک قرار داده است.

 ، ا الّناساَ لُِّمهاَ لاَُّم ُعلوماَنا واَ یُعاَ نا ... یاَتاَعاَ اَْمراَ ْبدا ااَحیا ا و نیز امام رضا علیه السالم در بیان دیگری می فرماید: »راَِحماَ اهلّلُ عاَ
الِمنا الاَتاَّباَعونا«؛ حضرت با عبارت »رحم اهلل عبدا« جمله را آغاز می فرماید و از  لِموا ماَحاِس��ناَ کاَ اَْو عاَ فاَاِناَّ الّناساَ ل
این جمله ی دعایی برای کس��انی که بر احیای امر والیت و امامت اهتمام دارند طلب رحمت و برکت می کند. 
فرِد احیاگِر امر حضرت، کس��ی اس��ت که با دانایی و درایت و کسب دانش و بینش از مکتب رضوی به تعلیم و 
تعلم می پردازد و زیبایی های کالم رضوی و معارف نورانی اهل بیت )علیهم السالم( را به مردم معرفی می کند 

)معانی األخبار، ص 180، ح 1(. 

چشم امید
جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( چشم امید بر آن دوخته است تا با توفیقات الهی نمونه ای تمام 
عیار و مثال زدنی از بیان شریف حضرتش در احیای امر والیت و امامت در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی 
باش��د. بدون تردید این جش��نواره در ح��ال حاضر در نوع خ��ود فراگیرترین و گس��ترده ترین برنامه فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود چرا که:
• بیش از 360 نهاد و موسسه و وزارتخانه دولتی و غیردولتی در احیای این »امر« مشارکت دارند؛	
• کلیه استان های کشور با تنوع و رویکرد متفاوت به تعمیق این »احیای امر« می پردازند؛	
• در بیش از یکصد رش��ته هنری و فرهنگی س��الیانه هنرمندان به تولید دعوت می شوند و در حال حاضر حدود ده 	

هزار اثر نفیس هنری تولید و به دریافت امتیاز و جایزه نایل شده است؛
• بیش از دویست نقطه در 75 کشور جهان میزبان رسمی و صدها مرکز، موسسه و نهاد حقیقی و حقوقی در خارج 	

از کشور میزبان برنامه های فرهنگی، هنری و پژوهشی مرتبط با امام رضا )علیه السالم( می باشند.
بنابراین فراگیرترین جش��نواره از نظر ش��مولیِت ظرفیِت نهادها و گسترده ترین جشنواره در سطح جغرافیای 
جهان و تنوع برنامه ها محس��وب می شود و چشم امید دست اندرکاران بخش بین الملل این جشنواره به عمق 
بخش��ی و اثر بخش��ی جهانی آموزه های رضوی اس��ت تا با ی��اری خداوند متعال در آین��ده نزدیک تحقق یابد 

ان شاء اهلل.

پیشینه
ابتکار طراحی جشنواره ای با عنوان امام رضا )علیه السالم( نخست در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان 
در س��ال 1382مطرح ش��د. جذابیت برنامه ها از یکسو و عشق و وفاداری و ش��وق زاید الوصف پیروان آن امام 
همام از سوی دیگر باعث شد تا گستره جغرافیایی برگزاری جشنواره از استان خراسان به سایر استان ها و در 
طول چند سال به کلیه استان های کشور راه یابد و هر استان به سهم خود و تحت برنامه ریزی ستاد مرکزی 
به برگزاری موضوعی خاص در سطح ملی مبادرت ورزد و ممتازین مجموعه جشنواره ها در شب میالد حضرت 
تحت عنوان اختتامیه جشنواره جشنواره ها در کنار مضجع شریف رضوی و با حضور مقامات ارشد نظام تکریم 

و تقدیر شوند.
در س��ال 86 اولین پیش��نهاد رسمی برگزاری جش��نواره امام رضا )علیه الس��الم( در تراز بین المللی از سوی 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به شورای عالی سیاستگذاری جشنواره و رئیس محترم وقت آن شورا ارائه 
ش��د. تبیین ضرورت برگزاری این جش��نواره در عرصه بین الملل و حمایت وزیر محترم وقت باعث ش��د تا در 
همان سال اول، برگزاری جشنواره در 8 کشور خارجی تصویب شود و به دلیل درخواست های مکرر رایزنی ها 
در 17 کش��ور جهان برگزار گردد. تجربه س��ال 86 و اطالع رسانی مناسب این جشنواره موجب شد تا در سال 
87 در 20 کش��ور جهان جش��نواره در قالب های نمایش��گاه عکس، کتاب و برگزاری نشس��ت های تخصصی و 
محافل رضوی برگزار شود. طی سال های 88 تا 93 همت نهادهای عضو شورای بین الملل و حمایت بی دریغ 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، سطح کمی برنامه ها را به 200 نقطه جهان ارتقا بخشید و تنوع برنامه ها 

و فعالیت ها را به ده ها قالب و عنوان رساند.
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اهداف
در راس��تای اثر بخش��ی برنامه های عرصه بی��ن الملل و بهره برداری حداکث��ری از تجمیع ظرفیت های نهادها 

اهداف ذیل به تصویب رسید که عبارتند از:
• تعظیم ش��عائر الهی )با بزرگداشت دهه کرامت ایام سالروز میالد مبارک حضرت امام رضا )علیه السالم( و کریمه 	

اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه )س��الم اهلل علیها( و بزرگداش��ت حضرت احمد بن موس��ی )شاهچراغ( علیه 
السالم؛

•  آشنایی جهانیان با فرهنگ اسالمی و معارف رضوی  ؛	
•  تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با سایر ملل با الهام از آموزه های دینی و معارف رضوی؛	
• شناسایی و تقدیر از پدید آورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی و هنری در زمینه فرهنگ رضوی.	

راهبردها
گس��تردگی و حجم روز افزون برنامه ها در خارج از کشور ضرورت تدوین برنامه های ساالنه و هدفمند را برای مجریان 
امر از همان آغاز بدیهی می نمود. ش��ورای بین الملل با همت مجموعه نهادهای عضو طی س��ال های گذشته به ترتیب 

موارد ذیل را برای هدف گذاری برنامه های عملیاتی ساالنه و ساماندهی فعالیت ها طراحی و به تصویب رسانده است:
• بومی سازی برنامه ها و حذف تدریجی نهادها و موسسات دولتی و رسمی در برگزاری برنامه های خارج از کشور؛	
• توسعه زمانی برنامه های جشنواره از ایام میالد و دهه کرامت به طول سال؛	
• کیفی سازی اقالم متبرک و اهدایی در جهت افزایش اثربخشی و ماناسازی برنامه ها ؛	
•  رعایت اصل مخاطب محوری در برنامه های خارج از کش��ور: ایرانیان مقیم، ش��یعیان و محبان اهل بیت )علیهم 	

الس��الم( و متصوفه، اهل سنت معتدل، کودکان، نوجوانان، جوانان و بانوان با مدیریت و تصدیگری اداره کل امور 
ایرانیان خارج از کشور س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، مجمع جهانی اهل البیت )علیهم السالم( و جامعه 
المصطفی العالمیه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، و اداره کل امور بانوان و خانواده س��ازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمی؛
•  تمرکز بخشی بر به کارگیری محیط سایبر و رسانه برای ترویج معارف رضوی درجهان با تصدیگری معاونت برون 	

مرزی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و واحدهای فناوری اطالعات نهادهای عضو شورای امور بین الملل؛
• جریان س��ازی و حمایت از تش��کل ها و ظرفیت های بومی خارج از کشور  با تاکید بر جوانان با هم افزایی مجموعه 	

اطالعات نهادهای عضو و ظرفیت های محلی و بومی در خارج از کش��ور؛ در این زمینه توضیحات بیشتری تقدیم 
خواهد گردید.

سیاستها
برآیندهای مشخص و اثربخش در برنامه های گروهی و چند منظوره، بیش از آنکه محصول فرایندها و امکانات 
باش��د، حاصل بینش ها و خطوط فکری حاکم بر رفتارها و تصمیم سازی هاس��ت. تعیین راهبرد مشخص برای 
تعمیق برنامه ریزی ها و طراحی ها گرچه از ضرورت و جایگاه مهمی برخوردار است اما بدون تعیین سیاست های 
حاک��م ب��ر فرایندهای اجرایی راه به جایی نمی برد و به صورت یک آرم��ان و ایده بر جای می ماند. آنچه بیش 
از همه شایس��ته امعان توجه اس��ت، هدایت مجموعه سازمان ها و نهادهای عضو شورای بین الملل جشنواره به 
س��وی هم افزایی روش��ن و قابل قبول اس��ت که جز با طراحی و تثبیت سیاست های اجرایی مورد توافق کلیه 
اعضا، میس��ر نمی ش��ود. از این روی، سیاس��ت های میان مدت حاکم بر کلیه برنامه های بین الملل به صورت 

ساالنه مورد بازنگری و تصویب قرار می گیرد که آخرین سیاست های مورد نظر عبارت است از:
تنوع بخشی به برنامه های جشنواره به منظور جذب حداکثری مخاطبان در خارج از کشور- 1
شناسایی و اولویت بندی مخاطبان مختلف در سراسر جهان براساس:- 2

• ایرانیان مقیم خارج از کشور ؛	
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• شیعیان و پیروان مکتب اهل البیت )علیهم السالم(؛	
• مسلمانان عالقمند به مکتب اهل البیت )علیهم السالم(؛	

به کارگیری حداکثری ظرفیت های نهادهای بین المللی و مشارکت با آنان در اجرای برنامه ها؛- 3
تعیین گروه های پشتیبان در داخل کشور بویژه از استان ها برای اجرای برنامه ها در خارج کشور؛- 4
هماهنگی با بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( جهت بهره گیری از تولیدات داخلی - 5

و آماده سازی آن برای ارایه در خارج کشور؛
برنامه ریزی برای استفاده از برنامه ها و نهادهای اثربخش در خارج کشور؛- 6
تالش در رساندن سطح برنامه های خارج از کشور به تولید آثار فاخر؛- 7
تالش در جهت استفاده از ظرفیت های بومی و نهادینه سازی فعالیت ها در عرصه بین الملل.- 8

ساختار
 گرچه مجموعه همکاران در بخش بین الملل اعتقادی به س��اختارهای رس��می و اداری گسترده ندارند اما به 
منظور س��هولت در ارتباط گیری ها و روان شدن تخصصی امور مربوط مقرر شد ساختاری چابک و حداقلی به 

تفکیک ذیل طراحی و اجرایی شود که عبارت است از:
الف: شورای امور بین الملل 

حجم گس��ترده برنامه ها و نیز اش��تیاق فراوان مخاطبان خارجی در کش��ورهای مختلف از یکس��و و نهادها و 
ظرفیت های بسیار متنوع در داخل و خارج از کشور از سوی دیگر، زمینه ای را ایجاد کرد تا ساختار پشتیبانی 
برنامه ها در بخش بین الملل بر مدار یک سازمان یا نهاد گردش نکند و مبنای طراحی ها و فرایندهای اجرایی 

در داخل و خارج حتی االمکان به صورت مشارکتی و هم افزایی انجام شود.
نهاده��ای اصلی که تا دوره دوازدهم جش��نواره دعوت به همکاری ش��ده اند و تحت اش��راف بنیاد بین المللی 

فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم(، در اجرای برنامه ها سهم آفرین بوده اند عبارتند از:
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ؛- 1
مجمع جهانی اهل البیت )علیهم السالم(؛- 2
جامعه المصطفی العالمیه ؛- 3
اداره کل دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه؛- 4
سازمان اوقاف و امور خیریه ؛- 5
مرکز امور  بین الملل و مدارس خارج از کشور  وزارت آموزش و پرورش؛- 6
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی؛- 7
امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری؛- 8
معاونت بین الملل حوزه های علمیه؛- 9

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛- 10
 موسسه بین المللی انتشارات الهدی؛- 11
معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ؛- 12
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛- 13
اداره کل امور بانوان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛- 14
 مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسالمی و علوم انسانی؛- 15
شبکه بین المللی آی فیلم.- 16

گفتنی اس��ت شورای بین الملل جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( با پش��تیبانی بنیاد بین المللی 
فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( و برنامه ریزی و طراحی مشاور ویژه ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی به صورت ماهانه جلسات بررسی و تصویب طرح ها و برنامه ها را برگزار می کند.
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ب: کشورهای میزبان برگزاری جشنواره
دومین رکن ساختاری جش��نواره، کشورهای میزبان هستند. رایزنی های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اس��المی، نمایندگی های جامعه المصطفی العالمیه، نمایندگی های مجمع جهانی اهل بیت )علیهم الس��الم( و 
مجتمع های آموزش��ی مدارس و شخصیت های حقیقی و حقوقی در خارج از کشور، عمده میزبانان برنامه های 
جشنواره هستند. به عبارت دیگر مجموعه میزبانان جشنواره شامل دو گروهند: رایزنی های فرهنگی که عمدتا 
برنامه ها را به صورت رس��می در چارچوب اهداف سازمانی برگزار می کنند؛ و نهادهای حقیقی و حقوقی بومی 

که به صورت خودجوش و با تکیه بر امکانات محلی و بومی برنامه ها را اجرا می کنند. 
عمده میزبانان جشنواره در حال حاضر در شبه قاره هند و آسیا و پس از آن قاره آفریقا و اروپا هستند. درسال 
جاری حدود 75 کش��ور و 200 نقطه جهان داوطلب برگزاری برنامه ها بودند که با الطاف الهی و همت پیروان 

آن حضرت به اجرا درآمد.
ج: کمیته اجرایی و تشریفات

از جمله ارکان تش��کیالتی جش��نواره، کمیته ای است که عموما سه ماه قبل از هر جشنواره اقدامات خود را بر 
اساس مصوبات شورای سیاست گذاری امور بین الملل آغاز می کند. مسئولیت این کمیته با مدیرکل تشریفات 
و پشتیبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی است و مدیرکل همکاری های فرهنگی هنری سازمان، معاونت 
بین الملل مجمع جهانی اهل البیت )علیهم السالم(، معاونت بین الملل و اداره کل روابط عمومی و بین الملل 
جامع��ه المصطفی العالمیه و مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه الس��الم( نیز عضو آن 

می باشند. اهم وظایف این کمیته عبارت است از:
• گردآوری درخواست های نمایندگی های خارج از کشور ؛	
• بررسی و تصویب موارد قابل اقدام براساس آسیب شناسی برنامه های سال گذشته؛	
• تقسیم هزینه ها و توزیع وظایف میان اعضای کمیته؛	
• ارسال مجموعه اقالم متبرک و فرهنگی به نمایندگی ها حداقل یک ماه قبل از دهه کرامت ؛	
• دریافت اسامی گروه ها و شخصیت های اعزامی و انجام کلیه تشریفات پرواز و اطالع رسانی به نمایندگی میزبان؛ 	
• هماهنگی برای دریافت اسامی میهمانان جشنواره و انجام تشریفات الزم برای پذیرایی در تهران و مشهد توسط 	

واحدهای ذیربط.

د: کارگروههای تخصصی
نظ��ر ب��ه تنوع برنامه ها و گس��تره فعالیت های فرهنگی برای مخاطبان مختلف، ش��ورای بی��ن الملل با کمک 
کارگروه های تخصصی به بررس��ی پیش��نهادات دریافتی و تعیین راهکارهای الزم و نیز تقس��یم وظایف حوزه 
کارشناسی می پردازد. هر کارگروه با مدیریت حوزه تخصصی مربوط و عضویت سازمان ها و نهادهای مرتبط به 
تشکیل جلسات ویژه مبادرت می ورزد و نتیجه مصوبات را در دستور کار شورای امور بین الملل قرار می دهد. 

کارگروه های مصوب عبارتند از:
کارگروه برنامه های فرهنگی هنری؛- 1
کارگروه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ رضوی خارج از کشور؛- 2
کارگروه بومی سازی برنامه ها و ساماندهی مبلغان بومی ؛- 3
کارگروه محصوالت فرهنگی و اقالم متبرک رضوی؛ - 4
کارگروه ایرانیان خارج از کشور؛- 5
کارگروه امور بانوان و خانواده ؛- 6
کارگروه تولید، ترجمه و نشر آثار؛- 7
کارگروه مدارس خارج از کشور؛- 8
کارگروه اعزام مبلغ جشنواره های رضوی ؛- 9
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کارگروه فضای مجازی و رسانه ؛- 10
کارگروه کودک و نوجوان؛- 11

از جمل��ه کارگروه هایی که با آیین نامه مش��خص وظیفه محوله را به صورت کارشناس��ی و دقیق و به صورت 
دوره ای پیگیری می کند، کارگروه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ رضوی است. رسالت این کارگروه شناسایی و 
ایجاد ارتباط با ش��خصیت هایی است که در خارج از کشور عمر و سرمایه خویش را برای ترویج معارف رضوی 
مصروف داش��ته اند و خدمت برجسته ای به آس��تان مقدس حضرتش ارایه کرده اند. این کارگروه به سرپرستی 
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و عضویت دبیر جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(، مدیران کل 
همکاری های فرهنگی هنری و امور بانوان و خانواده س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی، معاونت بین الملل 
مجمع جهانی اهل البیت )علیه الس��الم(، معاونت بین الملل جامعه المصطفی العالمیه و س��ایر اعضا تش��کیل 
جلسه می دهد و از میان شخصیت های معرفی شده طبق آیین نامه تنظیمی، خادمان نمونه فرهنگ رضوی را 

در عرصه بین الملل تعیین و اعالم می کند.

ه: کمیته انتخاب خادمان رضوی 
نظر به سیاست شناسایی، تشویق و ترغیب خدمتگزاران و مروجان فرهنگ رضوی در جهان و به منظور شفاف 
ش��دن فرایندهای شناسایی، معرفی و ش��رایط و ضوابط مربوط، آیین نامه انتخاب خادمان رضوی تدوین و به 
تصویب رس��ید تا براساس آن همه ساله شخصیت هایی منتخب از خارج کشور به عنوان خادم فرهنگ رضوی 
دعوت شوند و در مراسم اختتامیه جشنواره با حضور مقامات ارشد نظام جمهوری اسالمی ایران مورد قدردانی 
و تکریم قرار گیرند. به منظور پرهیز از هرگونه تبعیض در سیاس��ت ها و اعمال نظرات ش��خصی، آیین نامه ای 
تدوین و به تصویت کلیه اعضای محترم شورا رسیده است. اهم محورهای این آیین نامه عبارت است از: تعریف 
خادم رضوی، ش��رایط و امتیازات، کیفیت تصویب و فرایندهای الزم از مرحله تصویب تا دعوت، حضور، تقدیر 

و بازگشت به موطن.
تدوین شیوه نامه انتخاب بانوان مروج فرهنگ رضوی

از جمله نوآوری های جش��نواره دوازدهم پرداختن به قش��ر بانوان بر اس��اس اصل مخاطب محوری اس��ت. در 
همین راس��تا طرح تجلیل از بانوان مروج فرهنگ رضوي براي اولین بار در تاریخ جشنواره به شورای امور بین 
الملل جش��نواره ارایه و تصویب گردید. این مصوبه زمینه را برای شناس��ایی و معرفی و تقدیر از جامعه بانوان 
به دس��ت اندرکاران فراهم می آورد. تعاریف، س��اختار، ضوابط و معیارهای انتخاب بانوان مروج فرهنگ رضوی 

عبارت است از:
الف:تعاریف

ماده 1: برای انتخاب بانوان مروج فرهنگ رضوی کمیته شناسایی و تجلیل از خادمان و فعاالن فرهنگ رضوی 
در خارج از کشور در بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( تشکیل خواهد شد.

ماده 2: کمیته انتخاب بانوان مروج فرهنگ رضوی در خارج از کشور عبارتند از: 
• مدیرکل امور بانوان و خانواده سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی؛	
• مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم(؛	
• دبیر شورای بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(؛	
• مدیرکل همکاری های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛	
• مسئول امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛	
• نماینده هیأت علمی جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(؛	
• مسئول امور بانوان مجمع جهانی اهل البیت )علیهم السالم(؛	
• مسئول امور بانوان جامعه المصطفی العالمیه؛	
• مسئول امور بانوان مجمع جهاني تقریب مذاهب اسالمي؛	
• مسئول امور بانوان سازمان، اوقاف و امور خیریه؛	
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• مسئول امور بانوان معاونت برون مرزي سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران؛	
• مسئول امور بانوان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران؛	
• مشاور شهردار تهران در امور بانوان؛	
• مسئول امور بانوان  وزارت  امور خارجه.	

ماده 3: احکام اعضای کمیته انتخاب بانوان مروج فرهنگ رضوی در خارج از کشور از سوی رئیس شورای امور 
بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( صادر خواهد شد.

م��اده 4: دبیرخان��ه کمیته بانوان مروج فرهنگ رضوی در خارج از کش��ور در اداره کل ام��ور بانوان و خانواده 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی خواهد بود و مسئولیت برگزاری جلسات کمیته را بر عهده خواهد داشت.

ماده 5: منظور از بانوان خادم و فعاالن فرهنگ رضوی در خارج از کش��ور در این ش��یوه نامه به گروه های ذیل 
اطالق می شود:

الف: علمی پژوهشی:
ا/الف: اساتید حوزه و دانشگاه که در هدایت یا انجام طرح های پژوهشی، آموزشی و همایش های علمی کاری 

در خور ارائه نموده باشند.
/2الف: تدوین و ارائه کنندگان ایده و طرح های علمی

/3الف: تألیف، ترجمه یا نشر آثار فاخر علمی
ب:  فرهنگی و هنری:

کلیه فرهیختگان شایسته ای که اثر ماندگاری را در حوزه فرهنگ و معارف رضوی خلق کرده باشند.
ج: خّیرین و واقفین:

کلیه افراد و ش��خصیت هایی که در خارج از کش��ور مراکز فرهنگی، کتابخانه، درمانگاه یا موسسه ای به نام امام 
رضا )علیه السالم( ایجاد نموده باشند.

 ICT , ITد: فناوری اطالعات
کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در خارج از کش��ور با تولید نرم افزار چند رس��انه ای، ایجاد وب سایت، وبالگ و 

غیره در ترویج فرهنگ رضوی موثر بوده اند.
ه�: مدیریتی و اجرا:

کلیه افراد یا موسس��اتی که با ایجاد جریان فرهنگی، مدیریتی در گس��ترش فرهنگ رضوی در خارج از کشور 
موثر بوده اند.

ي: رسانه ها: مجموعه فعالیت هایي که در رسانه هاي مکتوب و غیر مکتوب )دیداري و شنیداري، تولید، تهیه 
کنندگي، نویسندگي، مجري گري، بازیگري و...( در راستاي ترویج فرهنگ رضوي موثر بوده اند.

تبصره 1: مالک ها وشاخص ها:
فرد مورد نظر پیشینه دریافت جایزه از همین جشنواره را در سال های قبل نداشته باشد.- 1
فعالیت هاي انجام شده حائز شرایط کیفی برای تقدیر و تکریم باشد.- 2
فرد معرفي شده از سایر صالحیت هاي اخالقي و رفتاري و غیره برخوردار باشد.- 3

م��اده 6: کمیت��ه انتخاب بانوان خادم فرهنگ رضوی پس از دریافت اس��امی همراه با رزومه فعالیت های انجام 
ش��ده، به تع��داد افراد مصوب در کمیته، بانوان خ��ادم فرهنگ رضوی را در خارج از کش��ور انتخاب و معرفی 

خواهند کرد.
تبصره: تعداد این افراد حداکثر 8 نفر خواهد بود.

ماده 7: لوح تقدیر بانوان خادم فرهنگ رضوی در خارج از کشور به امضای وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و ریاست شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( خواهد رسید.

تبصره: صدور تقدیرنامه بانوان خادم فرهنگ رضوی در خارج از کش��ور منوط به طی مراحل قانونی و تایید از 
سوی مجاری ذی ربط و موافقت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود.

م��اده8: می��زان هدای��ای بانوان مروج فرهن��گ رضوی به پیش��نهاد بنیاد بی��ن المللی فرهنگ��ی هنری امام 
رضا )علیه السالم( و تصویب کمیته انتخاب بانوان مروج فرهنگ رضوی در خارج از کشور تعیین خواهد شد.
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ماده 9: تقدیر از بانوان خادم فرهنگ رضوی خارج از کش��ور در مراس��م تجلیل از بانوان خادم رضوي و معرفي 
آنها در اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( انجام خواهد شد.

ماده 10: تولید نماهنگ از بانوان خادم فرهنگ رضوی براساس زندگی نامه ارسالی خواهد بود.
ماده 11: هماهنگی و دعوت از بانوان خادم فرهنگ رضوی خارج از کشور از طریق سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی و با پیگیری بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( خواهد بود.
ماده 12: جلسات کمیته انتخاب بانوان مروج فرهنگ رضوی در خارج از کشور باید به گونه ای برگزار شود که 

حداکثر دو ماه قبل از برگزاری مراسم اختتامیه بانوان مورد نظر شناسایی شده باشند.
ماده 13: مراکز پیشنهاد دهنده بانوان مروج فرهنگ رضوی خارج از کشور به شرح ذیل خواهد بود:

الف: رایزنی های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران؛
ب: مجمع جهانی اهل البیت )علیهم السالم(؛

ج: جامعه المصطفی العالمیه؛
د: مجمع جهاني تقریب مذاهب اسالمي؛

ه: سازمان اوقاف و امور خیریه؛
و: معاونت برون مرزي صداو سیمای جمهوری اسالمی ایران؛

ز: شبکه زنان دانشمند جهان اسالم.

فرایند اجرایی برنامه ها:
تعریف فرایندهای اجرایی و مراحل انجام برنامه ها از آغاز تا پایان در جدول های زمان بندِی مشخص از جمله 
تجاربی اس��ت که در طول س��ال های پیشین در قالب و شکل منظمی س��اماندهی شده است. به عبارتی دوره 
اجرای برنامه ها پس از هر جش��نواره تا مرحله بعد به گونه ای که ارزیابی ها و آس��یب های هر جشنواره مدنظر 
قرا گیرد و پس از بحث و بررس��ی به راهکارهای مش��خص و روش��نی دس��ت یازیده ش��ود تا مرحله بازنگری 
سیاس��ت هایی که در اجرای هر برنامه از نقش مهمی برخوردار هس��تند تا مکاتبه و گردآوری کش��ورهایی که 
آمادگی الزم برای اجرای جشنواره در موضوع خاص را دارند و تعیین نهادها و استان های پشتیبان موضوع هر 
برنامه و نیز گردآوری فهرس��ت مهمانان خادم رضوی برای تکریم در مش��هد مقدس و ارسال اقالم فرهنگی و 

اعزام هنرمندان و اساتید و گروه های هنری در جدول منظمی به شرح ذیل اجرا می شود: 
آسیب شناسی برنامه ها و راهکارها که در اولین جلسه پس از برگزاری هر جشنواره با حضور کلیه نهادها - 1

برگزار می شود؛ 
طراحی راهکارها و راهبرد سال آینده که عموما در جلسه دوم ساالنه با اجماع نظرات اعضای محترم شورا - 2

آماده و به اجرا گذاشته می شود؛
بازنگری سیاست های اجرایی که به گونه ای باعث ایجاد وحدت رویه برای اجرا از سوی نهادهای مختلف - 3

می شود و عموما در سومین جلسه ساالنه مطرح و به تصویب می رسد؛ 
تعیین کشورهای میزبان: اداره کل همکاری های فرهنگی هنری سازمان همه ساله پس از جلسه ارزیابی و - 4

آسیب شناسی مکاتبات خود را همراه با ارسال جداول مشخص به رایزنان فرهنگی آغاز می کند. همچنین 
جامعه المصطفی العالمیه و مجمع جهانی اهل بیت )علیهم الس��الم( نیز با نمایندگان خود در کشورهای 

مختلف ارتباط گیری و ظرفیت و توان آنان را برای اجرای برنامه های جشنواره بعد ارزیابی می کنند؛
تعیین برنامه های اصلی هر نمایندگی براساس ظرفیت ها، بودجه و سایر امکانات مربوط؛- 5
تعیین سهم نهادها در مشارکت برنامه های سال آینده براساس ظرفیت ها و امکانات؛- 6
تعیین نهاد پشتیبان برای برنامه های موضوعی که ترجیحا ادارات کل ارشاد استان ها و با اولویت استان های - 7

مرزی که امکان پشتیبانی یک یا دو کشور را دارند انتخاب می شوند؛
هماهنگی ارس��ال اقالم فرهنگی که عموما با مدیریت و پش��تیبانی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام - 8

رضا )علیه السالم( انجام می شود؛
دریافت و بررس��ی فهرس��ت مهمانان خارجی از رایزنی ها که براساس آیین نامه مصوب شناسایی و تکریم - 9
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خادمان فرهنگ رضوی ساالنه حداقل 8 نفر در مراسم اختتامیه مورد تقدیر و تکریم قرار می گیرند.
اعزام نیروها و گروه های مورد نظر به کش��ورهای میزبان: این اعزام ها براساس اعالم نظر مکتوب رایزنی ها - 10

و نمایندگی های خارج از کشور و هماهنگی با نهادها و شخصیت های حقیقی و حقوقی اجرایی می شود؛

فرایندهای محتوایی
از جمله مهم ترین تجارب به دس��ت آمده در بخش بین الملل جش��نواره، بررس��ی و تدوی��ن فرایند محتوایی 
برنامه های جش��نواره در کش��ورهای مختلف است. نخس��تین مرحله، مکاتبه و نیازس��نجی از نمایندگی های 
فرهنگی اس��ت که همه س��اله با امضای ریاست س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی انجام می شود و از سوی 
رایزنان فرهنگی یا نمایندگی ها حس��ب اقتضائات و ضرورت های منطقه ای و امکانات، اعالم می ش��ود. اداره کل 
امور فرهنگی و هنری سازمان پس از گردآوری درخواست ها و دسته بندی آن ها، نتایج را در شورای بین الملل 
مطرح و مجموعه نهادها براس��اس نیازهای اعالم ش��ده به برنامه ریزی می پردازند. فرایند برنامه ریزی برای هر 

کشور در حوزه محتوایی بر اساس طرح ذیل که به تفکیک مطرح شده در شش مرحله نهایی می شود :

گفتنی است حساسیت ها و اقتضائات فرهنگی و سیاسی کشورها در این زمینه بسیار حائز اهمیت است بویژه 
آنکه خسارت دیدگان از پرتوهای ظلم ستیز و عدالت گستر انقالب اسالمی، بیش از همیشه با تبلیغات منفی 
و بسیج امکانات نسبت به توقف و کمرنگ کردن چنین برنامه های اثر بخش و شور آفرین تالش می کنند و از 
به کارگیری هیچ ترفندی علیه برنامه های فرهنگی جمهوری اس��المی ایران دریغ ندارند. از سوی دیگر تالش 
دس��ت اندرکاران بخش بین الملل آن اس��ت که برنامه ها به صورت بومی و توسط نیروهای مردمی کشورهای 
هدف برگزار ش��ود. همچنین برآنیم تا با الطاف الهی و توس��عه مس��اعدت های بومی، زمینه های بیش از پیش 

تولید آثار فاخر توسط پیروان مکتب اهل بیت )علیهم السالم( برای جشنواره فراهم شود.
دستاوردهای بخش بین الملل جشنواره

الف: فرهنگ سازی برنامه های رضوی در میان همه نهادهای بین المللی: با گذشت حدود هفت سال از بخش 
بین الملل جش��نواره برنامه های مربوط به حضرت امام رضا )علیه الس��الم( به صورت یک برنامه ثابت و قطعی 
در آمده اس��ت. این مهم در ش��ورای معاونان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در سال 88 به تصویب رسید 
و مقرر ش��د هر نمایندگی فرهنگی در خارج از کش��ور باید حداقل یک برنامه در س��ال برای حضرت به نحو 
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مقتضی طراحی و در بودجه س��االنه خود لحاظ کند. ش��بیه همین موارد در جامعه المصطفی العالمیه، مرکز 
امور بین الملل و مدارس خارج از کش��ور وزارت آموزش و پرورش و س��ایر نهادها قطعی شده و در برنامه های 

جاری ساالنه قرار گرفته است.
ب: تجرب��ه ک��م نظیر و مفید مجموعه نهادهای عضو ش��ورای بین الملل در کار مش��ترک و ایجاد هم افزایی 
س��رمایه ها و ظرفیت ها و به کارگیری خرد جمعی در برنامه ها نیز از جمله دس��تاوردهای ارزش��مند و ماندنی 

بخش بین الملل محسوب می شود.
روش مش��ارکت نهادها بدین گونه اس��ت که طبق هماهنگی قبلی هر نهاد برنامه های ساالنه خود را در جلسه 
مطرح می کند و س��ایر نهادها با مدیریت بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه الس��الم( نس��بت به 
تکمیل یا مس��اعدت همان برنامه اعالم نظر می کنند و در پایان جلس��ه مصوبات پیرامون برنامه هایی است که 
عموما به صورت چندگانه و مش��ارکتی مراحل اجرایی آن انجام می ش��ود. بر این اس��اس عموم طرح هایی که 
به خاطر س��نگینی حجم کار یا به دلیل فقدان بودجه، برای یک نهاد قابل اقدام نیس��ت، با تقسیم کار و نقش 

آفرینی چند نهاد به سادگی و روانی به اجرا گذاشته می شود. 
ج: افزای��ش اثربخش��ی ها از طریق طراحی و تعیین راهبرد س��االنه: حضور بیش از پان��زده نهاد بین المللی با 
امکان��ات متنوع و کارایی های فراوان از یکس��و، روش ها و قالب های گوناگون پیش��نهادی نهادهای عضو برای 
اعتالی فرهنگ رضوی از س��وی دیگر، مدیریت امتیاز بخش��ی و اولویت گذاری برنامه ها را متزلزل و کم عمق 
می س��ازد. لذا تدبیر و تجربه ی طراحی راهبردهای س��االنه راه حل مناسبی است برای تمرکز بخشی بر توان ها 
و ظرفیت ها و نیز ابتکاری است برای ایجاد پیوند و هماهنگی با سیاست های کالن نظام در عرصه بین الملل. 

فرایند  آماده سازی راهبردهای ساالنه جشنواره عبارت است از:
تحلیل و آسیب شناسی برنامه های سال گذشته و استخراج مهمترین راهکارهای برون رفت؛- 11
بررسی و تحلیل نقطه نظرات مقام معظم رهبری در زمینه روابط و مناسبات فرهنگی در خارج از کشور؛- 12
بررسی و کارشناسی بسترهای مناسب برای چابک سازی و تعمیق فعالیت ها و برنامه های خارج از کشور؛- 13
تحلیل و کارشناسی روش ها و شگردهای رقبا، جریانات و فرقه های ضاله و مغرض؛- 14
ارائه نتایج تحلیل ها در قالب یک تا دو سطر گزاره پیشنهادی به اعضای محترم شورا و بحث و بررسی و - 15

تکمیل و تثبیت آن.
با توفیقات الهی طی س��ال های گذش��ته راهبردهایی چون: بومی س��ازی برنامه ها، توس��عه زمانی برنامه های 
جش��نواره از ش��ب میالد به طول سال، ماناس��ازی اقالم فرهنگی برای افزایش اثر بخشی، به کارگیری محیط 
س��ایبر و رس��انه و نیز رعایت اصل مخاطب محوری در برنامه های خارج از کش��ور به تصویب رس��یده و نتایج 
ارزش��مندی را نیز به بار آورده اس��ت. راهبرد روشی و موضوعی س��ال آینده جشنواره عبارت است از: »جریان 

سازی و حمایت از تشکل ها و ظرفیت های بومی با تاکید بر جوانان«.
د: بستر سازی برای واسپاری فعالیت ها به شخصیت ها و نهادهای بومی و کمرنگ سازی حضور نهادهای رسمی 
و دولتی در این عرصه: تاریخ روابط فرهنگی نشان از آن دارد که مجموعه فعالیت هایی که در بستر کار اداری و 
رسمی و نیز توسط نهادها و شخصیت های رسمی پیگیری و به اجرا گذاشته می شود عموما از مانایی و پایایی 
الزم برخوردار نیستند و توان ایجاد گستره ی اثر بخش در میان آحاد جوامع میزبان را ندارند؛ گرچه در مقطع 
زمانی کوتاه از ظاهر و شکلی چشم گیر و زرق و برقی خیره کننده برخوردار باشند. این جمله بدین معنا نیست 
که برنامه های رس��می و رسانه ای کم اهمیت یا بدون تاثیرند؛ بلکه سخن اینجاست که انجام برنامه هایی که از 
بس��تر مردمی و بومی برخوردار نیستند و از سوی شخصیت های غیر بومی انجام می شود اوال از حوزه معرفتی 
و فرهنگی مناس��ب بهره مند نیس��تند و از این رو در الیه های ذهنی جامعه ی هدف رس��وب ندارد، ثانیا چنین 
برنامه هایی که از س��وی افرادی غیربومی و میهمان انجام می ش��ود امکان برگزاری ساالنه یا تکرار مناسبتی را 
ندارد و در نتیجه قابلیت فرهنگ شدن و اثر بخشی دراز مدت را به دست نمی آورد. ثالثا بودجه های رسمی و 
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موردی زمینه مش��ارکت های مردمی و بومی را فراهم نمی آورد و گره نخوردن منافع یک برنامه با کاربران آن، 
از پایداری دراز مدت آن می کاهد.  

ه: امتیازات جشنواره دوازدهم:
جش��نواره دوازده��م با به کارگیری تجربه های دوره ه��ای قبل، از جهاتی دارای امتیازات خاصی اس��ت که به 

اختصار بدان اشاره می کنیم:
 تش��کیل کارگروه های تخصصی در جهت تعمیق فعالیت ها: نظر به تنوع موضوعی فعالیت های فرهنگی، - 1

هنری، علمی و پژوهشی و نیز تنوع مخاطبان مانند ایرانیان خارج از کشور، جوانان، بانوان و غیره ناگزیر 
کارگروه های تخصصی به ریاس��ت نهادها تشکیل ش��د تا متصدی هر عنوان خود مدیریت هم افزایی ها و 

تمشیت امور را به دست گیرد که پیش از این به معرفی مختصر آنان پرداخته شد؛
باز مهندسی اعضای شورا: نظر به اینکه مبنای دعوت و مشارکت با نهادهای بین المللی و حضور آنان در - 2

جلسه صرفا هم افزایی امکانات و ظرفیت ها در جهت اعتالی معارف و آموزه های رضوی است، لذا در سال 
جاری این مهم مورد تجدید نظر قرار گرفت و برخی نهادهای فعال و ضروری به جمع اعضای شورا افزوده 
و برخی حوزه های غیر فعال دعوت نش��دند.گفتنی اس��ت با راهبرد مخاطب محوری سال گذشته ادارات 
کل ایرانیان مقیم خارج از کشور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره کل امور اجتماعی بانوان 
اضافه ش��د و در س��ال جاری نیز نهادهایی چون انتشارات بین المللی الهدی و مرکز ساماندهی ترجمه و 

نشر معارف اسالمی و علوم انسانی دعوت و به عنوان اعضای جدید به ظرفیت های موجود افزوده شد؛ 
طراحی اولیه مجمع جهانی خادمان رضوی: از جمله امتیازات جش��نواره دوازدهم طراحی و برنامه ریزی - 3

برای تاس��یس جایگاه��ی برای خادمان حضرت رضا )علیه الس��الم( در عرصه جهانی ب��ود. این طرح در 
راس��تای راهبردهای بومی س��ازی و افزایش اثربخشی در برنامه های س��االنه ارائه شد. شناسایی و تکریم 
چهره های خادم رضوی در جهان اس��الم از 6 س��ال قبل آغاز ش��ده و هر س��اله حداقل هشت شخصیت 
برجسته از کشورهای مختلف دعوت و طی مراسم ویژه ای در شب میالد حضرتش از سوی مقامات ارشد 
جمهوری اسالمی ایران قدردانی و تجلیل شده اند. از این رو طرح بهره گیری از چنین ظرفیتی در دستور 
کار قرارگرفت و طرح مجمع جهانی خادمان رضوی تهیه و به شورای عالی سیاستگذاری جشنواره تقدیم 
گردید و به تصویب وزیر محترم و اعضای ش��ورا رس��ید. امید اس��ت ظرفیت ایجاد شده محمل روان و اثر 

بخشی برای ترویج معارف رضوی در گسترده گیتی باشد؛
رویکرد جدید در راهبرد بخش بین الملل جش��نواره: گرچه راهبردهای ساالنه بخش بین الملل جشنواره - 4

همه س��اله در جهت تعمیق و تمرکز بخش��ی برنامه ها انجام می شود اما نگاه جدید سال جاری روش های 
ج��اری را به صورت مبنایی و جوهری با تحول و تغییر مواجه س��اخت. ای��ن تحول عبارت بود از رویکرد 
جریان س��ازی و حمایت از تش��کل ها به جای برنامه های عمومی و جاری. جریان سازی و ایجاد نگاه های 
جدید در میان مس��لمانان و جوامع اس��المی و نیز شناس��ایی و حمایت از تش��کل ها و جریانات فعال در 
سایر کشورهای اسالمی نقطه تحولی است که نگاه فردی یا نگاه های عمومی و عادی را حذف و به انجام 
برنامه های مردمی و بومی اهتمام ویژه می بخشد. در این زمینه راهکارهای اجرایی مناسبی اندیشیده شد 

که امید است با همت نهادهای عضو تحقق یابد؛
توسعه شبکه اطالع رسانی بخش بین الملل جشنواره: اهتمام به رسانه و اطالع رسانی از جمله امتیازاتی - 5

اس��ت که در کنار برنامه های محتوایی و کیفی مورد نظر جدی شورای امور بین الملل قرار گرفت و برای 
ترویج معارف رضوی در س��طح ملی و برون مرزی حداقل س��ه طرح کالن  مورد تصویب قرار گرفت تا با 

تصویب بودجه و طرح اولیه از سال آینده به اجرا گذاشته شود:
• طرح راه اندازی خبرگزاری رضوی: با توجه به فعالیت های چش��مگیر مدیران کل اس��تان های جمهوری 	

اسالمی ایران در برنامه های جشنواره و ضرورت انسجام بخشی به مجموعه اطالعات بسیار فراوان و متنوع 
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در عرصه معارف رضوی و نیز تغذیه و تامین پیروان حضرتش در اقصی نقاط جهان، راه اندازی خبرگزاری 
رضوی در هیات مدیره مطرح و در دستور کار شورا قرا گرفت.

• طراحی و راه اندازی فصلنامه فرهنگ رضوی: نظر به حجم فراوان تولیدات ساالنه محققان و اندیشمندان 	
در زمینه معارف، سیره و اخالقیات حضرتش بویژه در جشنواره های سراسری رضوی، شرایط و ملزومات 
راه اندازی یک نش��ریه علمی و پژوهشی فراهم ش��ده بودکه با همت معاونت پژوهشی بنیاد راه اندازی و 

شماره های آغازین آن به عالقمندان تقدیم شد.
• باز مهندس��ی سایت جشنواره: اطالع رس��انی بهنگام و منظم از تولیدات، خدمات و فعالیت های شاخص 	

و ممتاز صورت گرفته در س��احت رضوی به زبان های زنده جهان با اولویت زبان های انگلیس��ی، عربی و 
اردو مورد تصویب قرار گرفت که رونمایی از آن در مراس��م اختتامیه بخش بین الملل جشنواره دوازدهم 

صورت گرفت. 
6- تدوین طرح تکریم بانوان مروج فرهنگ رضوی: بدون ش��ک س��هم بانوان در احیای معارف اسالمی و 
دینی قابل اغماض نیست. تاریخ نشان می دهد که از نقل حدیث گرفته تا رویارویی های مستقیم علمی و 
محتوایی و حضور در عرصه های نظامی، زنان همواره پایاپای مردان به صورتی فعال و اثربخش در ترویج 
مبان��ی دین��ی نقش آفرین بوده اند. چه بس��یار خادمان و مروجانی که عم��ری را در ترویج مکتب رضوی 
سپری کرده اند و با مشقت و سختی و در عین حال با نشاط و امید بر این آرمان ها پای فشرده و صبوری 
کرده اند. طرح ارائه ش��ده از س��وی اداره کل امور بانوان س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، زمینه های 
تکریم و بزرگداش��ت چنین بانوان مروج فرهنگ رضوی را فراهم آورده و امید اس��ت در آینده ای نزدیک 
در فهرست برنامه های جاری و ساالنه بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( قرار گیرد. 

تحلیل راهبرد جشنواره دوازدهم
چنانکه گذش��ت راهبردهای س��االنه جشنواره بر اساس تحلیل ش��رایط و مقتضیات جهانی از یکسو و رصد و 

بررسی دیدگاه ها و افق طراحی شده از سوی مقام معظم رهبری از سوی دیگر طراحی می گردد. 
نکته اول اینکه در گس��تره جهانی، رش��د و گسترش روز افزون مکتب تش��یع قابل اغماض نیست و به همین 
دلیل نگرانی و پریش��انی های صهیونیسم و اس��تکبار جهانی نیز مخفی نمانده و به صورت روز افزون گسترش 
یافته است. طبیعی است چنین نگرانی هایی موجب شده تا در عصر کنونی بیش از همیشه ظرفیت های همگرا 
و مخالف با اس��الم ناب اعم از جهان عرب و دنیای اشعریس��ِم متحجر و خشک سر، تا دنیای متمدن غرب که 
منافع خود را با شکمبارگی های سران عرب گره خورده می یابد، بسیج شده و با مدیریت صهیونیسم علیه امواج 
عقالنیت و ظلم س��تیز معارف رضوی جبهه واحد تش��کیل دهند. نتیجه این تحرکات گرچه یاران آن بزرگوار 
را اس��توارتر و نستوه تر ساخته اما به تعطیلی کشاندن بسیاری از مراکز شیعی، افزایش حساسیت های دولت ها 

علیه مکتب تشیع و باال بردن هزینه ها از جمله مسایلی است که قابل اغماض نیست.
نکته دوم اینکه پارادایم امروز جهانی پس از دوره صنعتی شدن به دوره فناوری و ارتباطات تغییر یافته است. 
در ش��رایط امروز جهانی دنیای ارتباطات و اطالع رس��انی و تنوع بیش از حد س��رویس های خدماتی در جهت 
انتقال داده ها و اطالعات، هر ناممکنی را ممکن و هر دشواری را آسان می سازد. بدیهی است در چنین شرایطی 
به کارگیری محیط س��ایبر و فضای رسانه از اولویت باالیی در امر ترویج معارف رضوی برخوردار است چنانکه 

مقام معظم رهبری در این زمینه تاکیدات الزم را به شورای عالی اطالع رسانی داشته اند.
نکته س��وم اینکه ب��ه فرمایش مقام معظم رهبری، فض��ای امروز تبلیغی جهان، رویک��رد گروهی و جریانی را 
می طلبد، بدین معنا که به جای اعزام سخنران و گفت وگو با جمع های محدود و افراد مشخص که البته جایگاه 
ویژه و اهمیت خاص خود را دارند، باید به تش��کل ها و موسس��ات بومی با اهداف و ماموریت های ثبت ش��ده و 
مش��خص اندیش��ید و مسیر تبلیغ و روش های آن را با خط شکنی و جلوداری بومی ها به پیش راند تا مانایی و 
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اثر بخشی ها به باالترین سطح خود برسد.
چهارمین نکته اینکه به فرمایش نبی اکرم )صلی اهلل علیه و آله( که فرمود: »علیکم باالحداث«، جامعه مخاطب 
ما در جهان اسالم بیش از همه عبارتند از قشر جوان و عالقمند به اسالم ناب که پیوسته باید در برنامه ریزی ها 

و اولویت ها از جایگاه الزم خویش برخوردار و در نقطه کانونی قرار گیرند.
شورای امور بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( با تکیه بر موارد فوق پس از مشورت و به 
کارگیری خرد جمعی راهبرد جشنواره دوازدهم را چنین تصویب کرد: »جریان سازی و حمایت از تشکلها 

و ظرفیتهای بومی با تاکید بر جوانان«. 

نگاهی به آینده و پیشنهادها
پیش از آنکه به ارایه گزارش تفصیلی برنامه های خارج از کشور بپردازیم و از کم و کیف برنامه ها و فعالیت های 
نمایندگی ها در عرصه بین الملل مطلع ش��ویم شایس��ته اس��ت تا به امور و ضرورت های برجای مانده و قابل 

پیگیری نیز نگاهی داشته باشیم:
 س��اخت مجتمع فرهنگی امام رضا )علیه الس��الم( در مرو، ترکمنستان: نظر به اینکه محققان و مورخان - 1

تاریخ اس��الم س��رزمین تاریخی مرو را دارای وثاق��ت و اعتبار می بینند و هم اکن��ون برخی از آثار محل 
س��کونت حضرت��ش نیز بر جای مانده و بر صحت و س��ندیت آن نیز تاکید ورزیده ان��د و طی بازدیدهای 
حضوری که از آن به عمل آمده اس��ت محلی بایر و بدون عمران، س��اختمان و بناس��ت، لذا از س��ال 88 
که جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( در همان محل با پیام رئیس جمهور وقت ترکمنستان 
برگزار گردید تصمیم بر آن ش��د تا در این محل مجتمع فرهنگی امام رضا )علیه الس��الم( ساخته شود. با 
توجه به فرایند دش��وار اخذ مجوز در نظام دولتی ترکمنس��تان، تا امروز این مهم به نتیجه نهایی نرسیده 
اس��ت؛ گرچه آستان قدس رضوی و وزارت ارش��اد آمادگی های خویش را برای ساخت و ساز و مشارکت 
در هزینه ها اعالم کرده اند. لذا پیشنهاد دارد این مهم با جدیت و تالش و تا حصول نتیجه پیگیری شود. 

تولید مس��تند امام رضا )علیه الس��الم( برای مخاطب��ان برون مرزی تحت عن��وان از مدینه تا مرو: برای - 2
ماناسازی برنامه ها پیشنهاد دارد جهت آشنایی افراد خارجی با تاریخ و سیره رضوی مستندی به زبان های 
انگلیس��ی عربی و غیره تهیه ش��ود و ب��ه عنوان یکی از اولویت های محتوایی در جش��نواره های س��االنه 

کشورهای مختلف مورد بهره برداری قرار گیرد.
پیش��نهاد تاس��یس مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی: چنانکه قبال به صورت خالصه اش��اره ش��د، - 3

ش��خصیت های نخبه و فرهیخته ای که طی س��ال های گذشته به ایران دعوت شده و مورد تکریم و تقدیر 
قرار گرفته اند و به نوعی نام آنان به عنوان خادمان حضرتش ثبت رسمی شده، می توانند براساس ساختار 
و س��ازمانی خاص به یک تش��کل و مجموعه ای هدفمند در جهت تبیی��ن و ترویج معارف رضوی تبدیل 

شوند. پیش بینی می شود اعضای اولیه این مجمع در سال اول از پنج قاره جهان به 50 نفر برسد.  
هم افزایی طرح های س��ه گانه: در حال حاضر س��ه طرح مهم و هدفمند از س��وی سه نهاد در سطح شهر - 4

مقدس مش��هد در حال اجراس��ت که متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی و هم افزایی، اثر بخشی هریک در 
سطح محدودی باقیمانده است. این سه طرح عبارتند از:

4-1-  طرح مطالعاتی بین الملل زائران رضوی با رویکرد آینده پژوهی که توس��ط پارک فناوری مش��هد از دو 
س��ال قبل از س��طح ملی آغاز ش��ده و بخش بین الملل آن در حال اجراست و به کارگیری این طرح جامع در 

سطح بین الملل می تواند بنیه و توان هر دو پروژه را عمق بخشد و فرایندها را تسهیل کند.
4-2- طرح تورهای زیارتی س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی که از سال گذش��ته با همت برخی رایزنان 
فرهنگ��ی آغاز ش��ده و با همت برخ��ی کاروان ها صدها زائر رضوی به صورت س��ازماندهی ش��ده برای زیارت 

حضرتش به مشهد مقدس مشرف و حداقل مدت ده روز را در این شهر سپری می کنند.
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4-3- جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( در سطح بین المللی که هر سه طرح مخاطب خارجی و 
طرح تکریم زائر و ترویج معارف رضوی را در برنامه های خود دارند و در صورت هم افزایی می توانند با کارایی 

افزوده به اهداف خویش تعمیق بخشند.
اجرای طرح دعوت از نوزائران عاشق در کشورهای اسالمی بویژه در منطقه شبه قاره. - 5
تمرکز بر بخش دانشجویی و به کارگیری ظرفیت دانشجویان عالقمند به معارف رضوی و نیز تشکل های - 6

دانشجویی در خارج از کشور.
          

همچنین وظیفه می داند از کلیه نهادهای فعال در شورای امور بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا )علیه 
السالم( تشکر و قدردانی نمایم. بی شک تالشهای ارزشمند جناب آقای سید جواد جعفری، مدیر عامل محترم 
و نیز معاون باکفایت ایش��ان س��رکار خانم سروآزاد ضامن سالمت و پیشرفت روز افزون برنامه ها بوده و خواهد 
بود و بدین وسیله از ایزد منان سالمتی و شادکامی پیوسته آنان را در احیای معارف رضوی مسألت می نمایم. 
امید آن داریم با همت کلیه نهادهای عضو شورای بین الملل جشنواره و نیز سایر نهادها و موسسات پشتیبان، 
و نیز با برنامه ریزی و بهره گیری از حداکثر امکانات و توانمندی ها و تجربه های س��ال های پیش��ین، شاهد رواج 
بیش از پیش سبک زندگی رضوی در فعالیت های روزمره همه مسلمانان و نیز تعمیق معارف رضوی در اذهان 

و قلوب آنان در عرصه پهناور گیتی تحت لوای عدالت گستر جامعه بشریت مهدی موعود)عج( باشیم.    
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برنامه های خارج از کشور



گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم( 44

آذربایجان- باکو

دهه کرامت در منطقه ناردارن شهر باکو
همزمان با ایام با س��عادت میالد هشتمین س��پهر والیت و امامت، حضرت امام رضا )علیه السالم(، مراسم 
جشن میالد آن حضرت با حضور بیش از هزار نفر از مردم منقه ناردارن شهر باکو در مرقد مطهر بی بی رحیمه 

)سالم اهلل علیها( این شهر برگزار گردید.
در این مراسم که روز جمعه 6/14/ 1393  برگزار شد، حجت االسالم نور باال، امام جماعت یکی از مساجد 

منطقه ناردارن دقایقی پیرامون فضائل و کرامات حضرت امام رضا )علیه السالم( سخنرانی نمود.

دکتر ابراهیمی، رایزن فرهنگی جمهوري اس��المي ایران در باکو ضمن تش��کر از مسئوالن محلی به خاطر 
برگزاری این جش��ن باش��کوه، دقایقی در زمینه ثواب زیارت مرقد ش��ریف امام رضا )علیه الس��الم( و شرایط 

فرهنگی، اجتماعی  سیاسی خاص دوران امامت آن حضرت به ایراد سخن پرداخت.
 در ادامه گروه همخوانی و تواشیح به سرپرستي حاج یاشار از مداحان اهل بیت )علیهم السالم( به اجرای 
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برنامه پرداختند. همچنین آقای محمد حس��ن جمشیدی  ضمن قرائت صلوات خاصه امام رضا )علیه السالم(، 
به مولودی خوانی پرداخت. در پایان مراسم نیز آقای مهرعلی عاصم از شعرای اهل بیت )علیهم السالم( که در 
نهمین جشنواره شعر رضوی در شهریور ماه سال جاری در شهر ارومیه شرکت کرده بود از اشعار برگزیده خود 

قطعه شعر زیبایی را در مدح امام رضا )علیه السالم( قرائت کرد که مورد توجه حضار قرار گرفت. 
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خانه فرهنگ شهریار در باکو
مراس��م جش��ن میالد با س��عادت حضرت امام رضا )علیه الس��الم( با حضور جناب آقای پاک آیین، سفیر 
محترم جمهوري اس��المي ایران در آذربایجان، دکتر ابراهیمی، رایزن فرهنگی ایران در باکو  روز شنبه 6/15/ 
1393 با ش��رکت جمع کثیری از ش��یفتگان مکتب اهل بیت )علیهم الس��الم( در خانه فرهنگ شهریار برگزار 

گردید.

این مراس��م با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید و پخش کلیپی زیبا از مراس��م والدت حضرت امام رضا )علیه 
الس��الم( در مش��هد مقدس آغاز و همزمان پرچم متبرک بارگاه ملکوتی آن حضرت در جایگاه اجرای برنامه 

نصب گردید.
دکتر ابراهیمی، رایزن فرهنگی ایران در باکو ضمن تبریک میالد فرخنده امام رضا )علیه السالم( به تمامی 
شیعیان جهان، به نقل حدیثی گهربار از امام رضا )علیه السالم( در باب اهمیت زیارت ایشان پرداخت و گفت: 
امام رضا)علیه السالم( فرموده اند »هرکس مرا در خراسان زیارت کند مثل این است که پیامبر )صلی اهلل علیه 
و آله( را زیارت کرده اس��ت«. همچنین در روایاتی دیگر از معصومین )علیهم الس��الم( زیارت امام رضا )علیه 

السالم( معادل هزار حج و هزار عمره مقبول عنوان شده است.
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آقای پاک آیین، س��فیر محترم جمهوري اس��المي ایران در آذربایجان نیز در این مراسم ضمن تبریک ایام 
دهه کرامت به همه مس��لمانان جهان، در سخنانی به بررس��ی هجرت های جریان ساز تاریخ اسالم پرداخت و 
اظهار داشت: در تاریخ اسالم سه هجرت تاریخ ساز به چشم می خورد که موجبات احیای اسالم را فراهم آورد: 
هجرت تاریخی پیامبر از مکه به مدینه، هجرت امام حس��ین )علیه الس��الم( از مدینه به مکه و از مکه به سوی 
کربال و هجرت امام رضا )علیه الس��الم( از مدینه به مرو که در واقع س��بب احیای تشیع و اسالم اصیل گردید 

و غبار از چهره دین خدا زدود.

وی همچنین با اشاره به نامه امام رضا )علیه السالم( به خویشاوندان خود و تاکید بر سفر به مناطق مختلف 
و ترویج اسالم اصیل میان مردمان مناطق مختلف، از بی بی هیبت و بی بی رحیمه )سالم اهلل علیها( به عنوان 
س��فیران آن امام همام یاد کرد و احترام و زیارت این عزیزان را واجب دانس��ت و وجود پر برکت این عزیزان را 

باعث وحدت و دوستی دولت و ملت ایران و آذربایجان دانست.
در ادامه مراسم حاج یاشار، شاعر و مداح آذری اهل بیت )علیهم السالم( قطعه شعری در مدح آن حضرت 
قرائت نمود و گروه همخوانی صاحب الزمان )علیه السالم( وابسته به خانه فرهنگ شهریار قطعه ای را در منقبت 

حضرت اجرا کرد. 
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در پایان مراس��م پس از رونمایی از پرچم بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا )علیه الس��الم(، هدایای متبرک   
و بروشور تهیه شده توسط رایزنی فرهنگی جمهوري اسالمي ایران به حضار تقدیم گردید.

مسجد جامع منطقه بوزونا-باکو
 همزم��ان با ایام خجس��ته دهه کرامت، مراس��م جش��ن می��الد امام رضا )علیه الس��الم( روز پنج ش��نبه

 6/13/ 1393 با حضور تعدادی از خدام اعزامی حرم مطهر رضوي در مسجد جامع منطقه بوزونا شهر باکو که 
در حدود 65000 نفر جمعیت دارد، برگزار شد. 

پس از تالوت آیاتی چند از قرآن کریم، حجت االس��الم علیزاده، امام جماعت مس��جد جامع بوزونا ضمن 
قدردانی از دس��ت اندرکاران برگزاری این مراس��م، ش��عری در مدح و ثنای حضرت امام رضا )علیه السالم( و 

حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( قرائت نمود.

در ادامه و پس از سخنرانی کوتاه دکتر ابراهیمی، رایزن فرهنگی جمهوري اسالمي ایران در باکو پیرامون 
حدیث سلس��له الذهب و فضایل حضرت امام رضا )علیه الس��الم(، حجت االس��الم و المس��لمین کریم دوانی، 
از خ��دام اعزامی آس��تان قدس رضوی، ب��ه اجمال در خصوص زندگینامه و خصوصی��ات اخالقی حضرت امام 
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رضا)علیه السالم( مطالبی بیان نمود.

س��پس آقای حاج عارف بوزونالی ش��اعر اهل بیت )علیهم السالم( ش��عر زیبایی در مدح حضرت امام رضا 
)علیه الس��الم( قرائت کرد. در پایان مراس��م و پس از قرائت صلوات خاصه امام رضا )علیه السالم(،  برای حضار 

به نمایش درآمد و بروشور آشنایی با زندگینامه حضرت میان آنها توزیع گردید.  

  مرقد مطهر بی بی حکیمه- باکو
مراس��م جش��ن میالد حضرت امام رضا )علیه السالم( با حضور س��فیر محترم جمهوري اسالمي ایران در 
آذربایجان، رایزن فرهنگی ایران در باکو،  رؤسا و کارکنان نهادهای ایرانی مستقر در باکو، معاونان شیخ االسالم 
پاش��ازاده، رئیس اداره مس��لمانان قفقاز و جمعی از برادران اهل تسنن، روز شنبه 6/15/ 1393 در محل حرم 

مطهر بی بی حکیمه )مشهور به بی بی هیبت( برگزار گردید.
این مراسم ساعت 11 صبح با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز شد و پس از آن حاج سلمان، از برادران 
اهل تسنن و یکی از معاونان شیخ االسالم پاشازاده، در سخنانی امامان معصوم )علیهم السالم( را تنها مختص 
شیعیان ندانست و اظهار داشت: امامت مژده الهی برای تمامی مسلمانان است. روایات متعددی در کتب اهل 
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سنت در مورد ائمه معصومین )علیهم السالم( به ویژه امام رضا )علیه السالم( نقل شده که گویای این واقعیت 
است که ائمه شیعیان به ویژه امام رضا )علیه السالم( مایه وحدت میان شیعیان و اهل تسنن هستند.

وی مأموریت امامان معصوم )علیهم الس��الم( را راهنمایی و ارش��اد مردم دانس��ت و افزود: تمامی امامان 
معصوم در هدایت مردم به مس��یر حق به ش��هادت رسیده اند. از خداوند منان می خواهم مسلمانان اعم از اهل 

سنت و اهل تشیع را مشمول شفاعت امامان معصوم )علیهم السالم( قرار دهد.
حجت االس��الم س��ید مرتضی اردبیلی، معاون دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در جمهوري آذربایجان 
نیز در این مراسم ضمن تبریک میالد امام رضا )علیه السالم( به تمامی مسلمین جهان، توحید را وسیله تقرب 

الهی عنوان کرد و گفت: راه تقرب الهی عبودیت، بندگی و ترس از خداست. 

س��پس دکتر ابراهیمی رایزن فرهنگی جمهوري اسالمي ایران 
در باکو  ضمن تشکر از شیخ االسالم پاشازاده و حاج سلمان معاون 
ایش��ان برای برگزاری این مراسم، میالد امام رضا )علیه السالم( را 
به تمامی مس��لمانان جهان، ائمه جمع��ه و جماعات و حاضران در 
مراس��م تبریک گف��ت و در ادامه به فضائل و برخ��ی کرامات امام 
هش��تم و برکات و ثواب زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا )علیه 

السالم( اشاره نمود.



51گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم(

 در پایان حاضران در مراسم ضمن دریافت هدایای متبرک، در ضیافت نهاری که از سوی اداره مسلمانان 
قفقاز مهیا شده بود، حضور یافتند. 

جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در حسینیه ایرانی های مقیم باکو
همزمان با خجسته سالروز میالد امام رضا )علیه السالم(، جشن میالد امام رضا )علیه السالم( روز یکشنبه 
6/16/ 1393 با حضور سفیر جمهوري اسالمي ایران در آذربایجان، رایزن فرهنگی ایران در باکو، معاون دفتر 
نهاد مقام معظم رهبری در جمهوري آذربایجان و جمع زیادی از محبان اهل بیت )علیهم السالم( در حسینیه 

ایرانی های مقیم باکو برگزار گردید.

حجت االس��الم و المسلمین اردبیلی، معاون دفتر نهاد مقام معظم رهبری در جمهوري آذربایجان در این 
مراسم به بیان ابعاد شخصیتی امام رضا )علیه السالم( پرداخت و اظهار داشت: دوران حیات امام هشتم )علیه 
الس��الم( زمان اوج گیري گرایش مردم به اهل بیت )علیهم السالم( و 

گسترش پایگاه هاي مردمي این خاندان بود.
 در ادامه حجت االس��الم دوانی، مطالبی پیرامون آداب زیارت 
معصومان )علیهم الس��الم( مطالبی عنوان کرد. در پایان و پس از 
قرائت صلوات خاصه امام رضا )علیه السالم( هدایای متبرک میان 
حضار توزیع و نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجت االسالم 

اردبیلی اقامه شد.
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آلمان

فرانکفورت
همزمان با فرارس��یدن خجسته س��الروز میالد عالم آل محمد )صلی اهلل علیه و آله(، مراسم باشکوه جشن 
میالد امام رضا )علیه الس��الم( روز ش��نبه 15 شهریور ماه 1393 با حضور ملیت های مختلف در مرکز فرهنگ 

اسالمی فرانکفورت برگزار شد.

در این مراس��م شور انگیز مداحان اهل بیت )علیهم السالم( به منقبت خوانی و ذکر فضایل امام رضا )علیه 
السالم( پرداختند و حاضران در مراسم را تحت تاثیر قرار دادند. 

همچنین در این مراسم هدایای متبرک رضوی میان ارادتمندان اهل بیت )علیهم السالم( توزیع گردید.
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آمریکا

مرکز اسالمی نیویورک
به مناس��بت ایام میالد مس��عود حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( و والدت حضرت علی بن موسی 
الرضا )علیه الس��الم(، روز شنبه 93/6/15 مراسم جشن با ش��کوهی با حضور ایرانیان مقیم نیویورک در مرکز 

اسالمی این شهر برگزار گردید.
برگزاری نماز جماعت به امامت حجت االس��الم و المس��لمین جناب آقای اسالمی اولین بخش برنامه بود 
که طی آن ش��رکت کنندگان به اقامه نماز جماعت پرداختند. پس از آن حاضران در س��الن همایش مرکز که 
به طرز زیبایی چراغانی و تزیین گردیده بود، اس��تقرار یافتند. سپس قرائت قرآن کریم فضای مجلس را معطر 
نمود و حاضران از صوت دلنش��ین قاری ممتاز بین المللی بهره بردند. در ادامه نماهنگ زیبایی از برنامه های 
جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( به نمایش درآمد که حال و هوای معنوی خاصی همراه با یاد و 

ذکر خاطرات زیارت امام رضا )علیه السالم( در مجلس حاکم کرد.
در ادامه یکی از مدیحه س��رایان ایرانی مقیم نیویورک به ایراد مولودی خوانی و مدیحه س��رایی پرداخت و 
فضای ش��ادی و س��رور را به حاضران هدیه کرد. پس از آن نوبت به برگزاری مسابقه ویژه کودکان و نوجوانان 
رس��ید که در این بخش جناب آقای محبی، مجری مراس��م ضمن دعوت از کودکان حاضر در مراسم، از ایشان 
خواست خود را معرفی و محفوظات خود در خصوص قرآن کریم یا روایات را بیان کنند. شرکت کنندگان در 

مسابقه با تالوت آیاتی چند از قرآن کریم و یا سرودهای مذهبی، جایزه خود را دریافت نمودند.
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دکتر محسن اسالمی، رایزن فرهنگی جمهوري اسالمي ایران در نیویورک نیز در این مراسم ضمن تبریک 
ایام با س��عادت دهه کرامت، برگزاری جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( را اقدامی شایس��ته برای 
معرفی ش��خصیت امام رضا )علیه الس��الم( و ایرانیان را مدیون این امام همام دانست و اظهار داشت: بی تردید 
منبع برکت ایرانیان در طول تاریخ و تمدن اسالمی، وجود مقدس امام رضا )علیه السالم( بوده است و همین 

امر منجر به قدرت و شوکت ایران در جهان شده است. 
وی با بیان نکاتی پیرامون ش��خصیت و س��یره امام رضا )علیه السالم(، به نقش امام رضا )علیه السالم( در 
مدلس��ازی گفتمان شیعه اشاره کرد و افزود: امام رضا )علیه السالم( به تعریف مشخصات یک پیرو اهل بیت و 
یک شیعه واقعی همت نهاد و با سخن و رفتار خود مکتب تشیع را به افراد، گروه ها و ملل مختلف شناساند و 

البته به دقت پایه ریز گفتمان شیعی در جهان گردید.
وی خاطرنش��ان س��اخت: امام رضا )علیه الس��الم( با حضور در مناظرات و گفت وگوهای علمی، کالمی و 
اعتقادی, حقانیت تشیع را بر همگان نمایان ساخت؛ ایشان با بهره گیری از منطق و عقالنیت، گفتمان تشیع 
را گفتمانی حقیقی و صحیح و متأثر از اسالم اصیل دانست و چنان این گفتمان را محکم و استوار ساخت که 

تاکنون مکتب تشیع با افتخار و موفقیت به حیات خود ادامه داده است.

دکتر اس��المی با بیان اینکه جهانیان اعم از مس��لمان و غیر مس��لمان به درس��تی دریافته است که شیعه 
همواره بر مبنای حق و منطق س��خن گفته و عمل کرده اس��ت، افزود: تشیع به واقع زیباترین روایت و قرائت 
از اس��الم اصیل نبوی اس��ت که با مجاهدت ها و تالش های بی  وقفه امام رضا )علیه الس��الم( به جایگاه کنونی 

خود رسیده است.
وی همچنین به تعاریف امام رضا )علیه الس��الم( از یک ش��یعه واقعی اشاره کرد و ویژگی های یک شیعه و 

رهرو واقعی اهل بیت )علیهم السالم( را از زبان امام رضا )علیه السالم( برشمرد.
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حجت االسالم و المسلمین اسالمی، امام جماعت مرکز اسالمی نیویورک نیز ضمن تشکر از حضور حاضران 
و تبریک ایام دهه کرامت، حاضران را به تأسی از فرمایشات و دستورات امام رضا )علیه السالم( فراخواند.

وی نقش امام رضا )علیه السالم( را در تحکیم امامت و والیت بی نظیر دانست و به برخی از کرامات ایشان 
اشاره داشت.

در ادامه به جهت س��الروز میالد مس��عود حضرت فاطمه معصومه )س��الم اهلل علیها( و روز دختر، هدایای 
ارزشمندی به دختران حاضر در مراسم اهدا گردید که بسیار مورد استقبال ایشان قرارگرفت. در پایان مراسم 

نیز از حاضران در ضیافت شام مرکز اسالمی نیویورک پذیرایی به عمل آمد.
ش��ایان ذکر اس��ت در حاشیه این مراس��م تابلوعکس های حرم مطهر امام رضا )علیه السالم( و نماهنگ و 

سرودهای رضوی اهدایی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( به نمایش درآمد.

اسلووني

برگزاری مسابقه نقاشی و دل نوشته در مدرسه امام خمیني)ره(- لوبلیانا
به مناسبت فرارسیدن ایام مبارک دهه کرامت و از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام 
رضا )علیه الس��الم(، مس��ابقه نقاشي و نامه اي به امام رضا )علیه السالم( در مدرسه امام خمیني شهر لوبلیاناي 
اسلووني برگزار شد. در این مسابقات که با استقبال چشمگیر دانش آموزان این مدرسه مواجه شد، خانم ریحانه 
سادات گلسرخي در بخش نقاشی و آقای محمدرضا رحماني و خانم ریحانه سادات گلسرخي در بخش نامه ای 

به امام رضا )علیه السالم( برگزیده شدند. 
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افغانستان

افتتاح جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در کابل

همزمان با فرارس��یدن دهه مبارک کرامت، جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( طی مراس��می 
باش��کوه ب��ا حضور مع��اون رایزنی فرهنگی جمهوری اس��المی ایران، علما، ش��خصیت های سیاس��ی و دینی، 
نمایندگان مجلس و اقش��ار مختلف مردم به میزبانی شورای عالی قرآنی افغانستان در مسجد الزهرا )سالم اهلل 

علیها( منطقه دشت برچی غرب کابل افتتاح گردید.

ای��ن مراس��م با تالوت آیاتی چن��د از کالم اهلل مجید آغاز ش��د و در ادامه س��خنرانان پیرامون زندگانی و 
شخصیت امام هشتم شیعیان، حضرت امام رضا )علیه السالم( سخنانی ایراد نمودند.
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 همچنین به مناسبت افتتاح جشنواره از تاریخ 9 شهریور 1393 و به مدت یک هفته نمایشگاهی متشکل 
از بخش های دینی، فرهنگی و امام شناسی در سالن های جداگانه هنرهای تجسمی، کتاب، تابلوعکس های حرم 
امام رضا )علیه الس��الم(، آش��نایی با زندگی حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( و امام رضا )علیه السالم( بر پا و 

در حاشیه آن نشست های دینی، علمی و فرهنگی برگزار شد.

طراحی، چاپ و توزیع پوستر والدت کریمه اهل بیت )علیها السالم( در کابل
به مناس��بت فرخنده س��الروز میالد حضرت معصومه )س��الم اهلل علیها(، تعداد 1000 نسخه پوستر جهت 
پربار برگزار شدن مراسم و مجالس جشن میالد آن بانوی تربیت شده دامان اهل بیت )علیهم السالم( در کابل 

چاپ و در اختیار مساجد، تکایا، مراکز فرهنگی- قرآنی و عالقمندان قرار گرفت.

چاپ و توزیع بروشور بمناسبت میالد حضرت فاطمه معصومه)سالم اهلل علیها( در کابل
همزمان با فرارس��یدن جش��ن میالد حضرت معصومه )س��الم اهلل علیها(، تعداد 1000 نسخه بروشور ویژه 
این ایام در کابل طراحی، چاپ و در اختیار مس��اجد، تکایا، مراکز فرهنگی - قرآنی و مردم مس��لمان و مؤمن 

منطقه قرار گرفت.



گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم( 58

جشن میالد حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( در منطقه غرب کابل 
به مناس��بت فرخنده سالروز میالد حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها(، چهارشنبه 5 شهریورماه 93 
مراس��م جش��ن میالد آن حضرت با حضور جمعی از مردم مس��لمان منطقه غرب کابل، از س��وی مرکز علمی 

فرهنگی حضرت محمد مصطفی )صلی اهلل علیه و آله( برگزار شد.
این مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز و سپس برنامه های متنوعی از جمله مقاله خوانی، شعر خوانی 

و سخنرانی پیرامون شخصیت و ویژگی های حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( اجرا شد. 

نشس�ت تخصصی فضایل حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( در مسجد امام زمان)عج(- 
کابل

به مناس��بت والدت حضرت فاطمه معصومه )س��الم اهلل علیها(، روز ش��نبه 6 ش��هریورماه 1393 نشستی 
تخصص��ی پیرام��ون فضایل کریمه اهل بیت )علیها الس��الم( با حضور آیت اهلل مجاهد و مش��ارکت خواهران و 

برادران طلبه و دانشجو در مسجد امام زمان )عج( کابل برگزار شد.

این محفل معنوی و علمی با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز ش��د و در ادامه آیت اهلل مجاهد با اش��اره به 
فضایل حضرت فاطمه معصومه )س��الم اهلل علیها( اظهار داش��ت: روزی جمعی از مردم از امام موس��ی کاظم 
)علیه الس��الم( سؤال داشتند؛ از این رو به بیت حضرت رجوع کردند اما ایشان در خانه نبود. حضرت معصومه 
)سالم اهلل علیها( سؤاالت را خواست و پاسخ های الزم را به آنها داد. زمانی که امام موسی کاظم )علیه السالم( 
بازگش��تند، مردم گفتند ما از ش��ما سؤال داشتیم اما شما تشریف نداشتید، دخترتان جواب دادند. امام موسی 

کاظم )علیه السالم( به پاسخ سؤاالت نظر انداختند و سه مرتبه فرمودند: پدر فدای تو دختر.
در ادامه این نشس��ت س��ؤاالت متعدد از کارشناسان محترم پرسیده شد و کارشناسان با استناد به آیات و 
روایات معتبر پاس��خ های الزم را ارائه نمودند. ش��ایان ذکر است قبل از شروع نشست، فیلم آموزشی احکام به 

مدت یک ساعت برای حضار به نمایش گذاشته شد. مراسم با دعا و پذیرایی به پایان رسید.



59گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم(

جشن میالد امام رضا )علیه السالم(- منطقه دشت برچی کابل
ب��ه مناس��بت ده��ه کرامت و میالد با س��عادت هش��تمین اخت��ر تابناک امام��ت و والیت، حض��رت امام 
رضا )علیه الس��الم( روز دوشنبه 93/6/17 مراسم جش��نی با حضور جمعی از مردم منطقه دشت برچی کابل از 

سوی مرکز فرهنگی و اجتماعی والعصر در مسجد »قهرمان کربال« برگزار گردید.
در این مراس��م پس از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و مولودی خوانی، سخنرانان پیرامون شخصیت 

و زندگانی امام رضا )علیه السالم( سخنانی ایراد نمودند. 

گرامیداشت دهه کرامت در دبیرستان عالي اهل بیت )علیهم السالم(- کابل
به مناس��بت گرامیداش��ت دهه کرامت و تجلیل از دانش آموزان ممتاز دبیرس��تان عالي اهل بیت )علیهم 
السالم(، مراسم باشکوهي با حضور جمعي از دانش آموزان و اولیاي آنان و جمعي از دانشجویان مؤسسه عالي 
اهل بیت )علیهم السالم( برگزار شد. سخنرانی استاد مرتضوي، مولودی خوانی، اجرای سرود و قرائت مقاله از 

دیگر برنامه هاي این مراسم بود.
جشن میالد کریمه اهل بیت )سالم اهلل علیها( در مرکز انجمن فرهنگی و اجتماعی مدثر- کابل

به مناس��بت فرارس��یدن میالد با س��عادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( و به منظور 
بزرگداشت مقام دختران مؤمن و مسلمان شهر کابل، روز پنج شنبه 6 شهریورماه 1393 ضمن مراسم جشنی 
با حضور بیش از 100 تن از خواهران دانش��جو، طلبه و مردم مس��لمان ش��هر کابل در مرکز انجمن فرهنگی و 

اجتماعی مدثر از آنان تجلیل به عمل آمد.
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 در این مراس��م برنامه های متنوعی از جمله سخنرانی، مقاله خوانی، سرود، تواشیح و مولودی خوانی اجرا 
شد.

سخنرانان در این مراسم ضمن اشاره به مقام و جایگاه زنان و دختران در اسالم ناب محمدی بیان داشتند: 
 ارزش دخت��ران در دین اس��الم از همان روز به اثبات رس��ید؛ زیرا قبل از آن تول��د دختر در یک خانه را ننگ 
می دانس��تند و آنها را زنده به گور می کردند. دین اس��الم براي زنان و دختران جایگاهی ویژه قایل شده است و 
پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( به پاس احترام به مقام زن، بر دس��تان دخترشان بوسه می زدند و می فرمودند: تو 
مادر پدر خود هس��تی. بهترین راه حفظ ارزش دختران مس��لمان، یاری کردن آنها در آشنایی با اسالم حقیقی 

و رشد در ارزش های این مکتب روحانی است.

جشن میالد حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( در مسجد امام علی )علیه السالم(- غرب کابل
به مناسبت میالد با سعادت حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( و روز دختر، مراسم جشنی از سوی 

مرکز صراط نور کابل در مسجد امام علی )علیه السالم( و با حضور جمعی از خواهران منطقه برگزار گردید.

این مراس��م با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغاز و س��پس برنامه های متنوعی از جمله سرود خوانی 
و مولودی خوانی اجرا گردید. همچنین سخنرانان پیرامون شخصیت حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( 
مطالب مفصلی ارائه و خواهران حاضر در جلسه را سفارش نمودند تا با بهره گیری از سیره آن حضرت زندگی 
خود را به معنویت آراسته و مسیر سربلندی خود و خانواده خویش را فراهم نمایند. در پایان نیز مسابقه کتبی 

از زندگی نامه آن حضرت برگزار و به نفرات برتر هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید. 
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برگزاري نمایشگاه عکس دهه کرامت در کتابخانه عامه معارف غزنین
همزمان با فرارسیدن دهه کرامت، نمایشگاه عکسی با عنوان جاذبه های گردشگری ایران از سوی کتابخانه 
عامه معارف غزنی برگزار گردید. این نمایش��گاه از تاریخ 8 الی 15 ش��هریورماه 1393 در سالن کتابخانه عامه 

معارف غزنی برای بازدید عموم برقرار بود.
در این نمایشگاه 66 عکس از دستاوردهاي علمي و فناوري، آثار باستانی، مناظر طبیعی و دیگر موضوعات 

ایران برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شد.

برگزاری مسابقه امام شناسی- کابل 
همزمان با فرارسیدن میالد امام رضا )علیه السالم( و دهه کرامت، شورای طلوع پیروزی اقدام به برگزاری 

مسابقات کتبی امام شناسی در مراکز زیر مجموعه این شورا نمود.
این مس��ابقات که شامل سواالتی پیرامون ش��خصیت حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( و حضرت 
امام رضا )علیه الس��الم( بود، در باش��گاه های ورزشی تحت نظارت شورای طلوع پیروزی و در میان ورزشکاران 

توزیع و به برندگان جوایزی به قید قرعه اهدا گردید.
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جشن بزرگ میالد امام رضا )علیه السالم( در کاظمیه هرات
همزمان با شب میالد با سعادت امام رضا )علیه السالم(، مراسم جشن با شکوه میالد آن حضرت در محل 

کاظمیه شهر هرات و با حضور بیش از دو هزار نفر از شهروندان هراتی برگزار شد. 

جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در مجمع الذاکرین هرات
به مناسبت میالد مسعود حضرت ثامن الحجج )علیه السالم(، جشن میالد آن حضرت در مجمع الذاکرین 
هرات و با حضور بیش از س��ه هزار نفر از محبان اهل بیت )علیهم الس��الم( برگزار شد. در این مراسم که بیش 
از 10 تن از علمای منطقه جبرئیل از جمله رئیس و معاون این ش��ورا حضور داش��تند، حجت االسالم ظهوری 
به تبیین ابعاد س��یره امام رضا )علیه السالم( پرداخت. مولودی خوانی و مدیحه سرایی از دیگر برنامه های این 
مراسم پر شور و معنوی بود. در پایان این مراسم یک کمک هزینه سفر حج و هشت کمک هزینه سفر زیارت 

امام رضا )علیه السالم( به قید قرعه به حاضران در مراسم اهدا شد.

محفل انس با قرآن در مجمع قاریان و حافظان آل طه- هرات
همزمان با شب میالد امام رضا )علیه السالم(، محفل انس با قرآن به میزبانی مجمع قاریان و حافظان آل 

طه و با حضور قاریان شیعه و اهل سنت برگزار شد و مورد استقبال گسترده مردم شهر هرات قرار گرفت.
در این محفل قرآنی پس از توزیع هدایای متبرک، شیخ موسی رضایی، رئیس شورای علمای تشیع غرب 
افغانستان طی سخنانی با اشاره به حدیث سلسله الذهب اظهار داشت: اگر کسی به مناطق مختلف خاورمیانه 
س��فر کند اهمیت این روایت را متوجه می ش��ود چرا که امام رضا )علیه السالم( در این روایت رمز بهره مندی 
از حضور در قلعه توحید را پذیرش والیت دانس��تند و امروز می بینیم فرقه هایی مانند داعش که با اس��م اسالم 
و توحید و همچنین دوری از والیت تش��کیل شده مسلمانان را می کشند اما هیچگاه دیده نشده که گروه های 
انتحاری و خش��ن از میان پیروان مکتب اهل بیت )علیهم السالم( بیرون بیاید؛ اتفاقاتی که در منطقه می افتد 

محصول طرز تفکر جدایی از فرهنگ اهل بیت )علیهم السالم( است. 
در پایان این محفل با شکوه قرآنی با اهدای لوح تقدیر از قاریان این محفل تقدیر شد.

جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در جنت الحسین )علیه السالم( - مزار شریف
در آستانه میالد با سعادت هشتمین سپهر تابناک والیت و امامت، حضرت امام رضا )علیه السالم(، جشن 

میالد آن حضرت در جنت الحسین )علیه السالم( شهر مزار شریف برگزار شد. 
در این مراس��م که با حضور جمعی از جوانان پرش��ور افغانی همراه بود، هدایای متبرک رضوی میان مردم 
ش��هر توزیع ش��د. همچنین حجت االسالم هاشمی، امام جمعه شهر مزار ش��ریف در این مراسم ضمن عرض 
تبریک فرا رسیدن ایام دهه کرامت، به تبیین ابعاد مختلف سیره حضرت رضا )علیه السالم( پرداخت. همچنین 
مداحان اهل بیت )علیهم الس��الم( اشعاری در مدح امام رضا )علیه السالم( خواندند.این مراسم از سوی شبکه 

سفیر افغانستان پوشش تلویزیونی داده شد.

جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در دیار بلخ
همزمان با دهه کرامت و میالد با سعادت امام مهربانی ها، حضرت رضا )علیه السالم(، مراسم باشکوه جشن 
میالد آن حضرت در ش��هر بلخ برگزار ش��د. این مراسم با حضور پرش��ور برادران اهل سنت افغانی برگزار شد. 
حجت االس��الم حسینی از علمای ش��هر مزارشریف به تبیین گوشه هایی از س��یره فردی و اجتماعی عالم آل 
محمد، حضرت رضا )علیه السالم( پرداخت. تالوت قرآن و مولودی خوانی از دیگر برنامه های این مراسم بود. 
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 ارمنستان

افتتاح نمایشگاه معرق، میناکاری و قلمزنی- ایروان

به مناس��بت دهه پر برکت کرامت و والدت حضرت امام رضا )علیه السالم(، نمایشگاه آثار هنری دو تن از 
بانوان ایرانی به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اس��المی ایران در مس��جد کبود ایروان برپا شد. این نمایشگاه 
که در روز دوش��نبه 93/6/10 با حضور محمد رئیس��ی، سفیر جمهوری اس��المی ایران در ارمنستان و حجت 
االس��الم و المسلمین مجید مش��کی، رایزن فرهنگی ایران در ایروان افتتاح گردید، با استقبال گرم شهروندان 
ارمنی مواجه ش��د و دقت، ذوق و ظرایف به کار رفته در هنر اصیل ایرانی ش��گفتی و تحسین بازدیدکنندگان 

را در پی داشت.
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در حاش��یه این مراس��م، رایزن فرهنگی کش��ورمان طی مصاحبه با خبرگزاری های محلی، هدف از برپایی 
این نمایشگاه را آشنایی مخاطبان با دهه کرامت و نیز دریافت بهتر و عمیق تر از هنر و فرهنگ ایران اسالمی 

دانست. 
وی با اش��اره به اینکه این نمایش��گاه آثار هنری دو بانوی هنرمند ایرانی را به نمایش گذاش��ته است، یکی 
دیگر از اهداف برپایی نمایش��گاه را آش��نایی س��ایر ملل با توانمندی های بانوان ایرانی در عرصه های مختلف 

فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.

این نمایشگاه تا پایان روز پانزدهم شهریور ماه 93 از ساعت 11تا 17جهت بازدید عالقمندان برپا بود.

جشن بزرگ میالد امام رضا )علیه السالم( در مسجد کبود ایروان
در شامگاه شنبه 15 شهریور 1393 و همزمان با شب میالد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان والیت 
و امامت، ثامن الحجج، حضرت علی بن موس��ی الرضا )علیه السالم( جشن بزرگی با حضور تعدادی از شیعیان 

و ارادتمندان به مکتب اهل بیت )علیهم السالم( در مسجد جامع کبود ایروان برگزار گردید.
ایرانیان مقیم، کارکنان س��فارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اس��المی ایران و دیگر نهادهای مس��تقر در 
ارمنستان، دانشجویان و خانواده های ایرانی در ابتدای این جشن نماز جماعت مغرب و عشای خود را به امامت 
حجت االسالم و المسلمین شجعان اقامه کردند و پس از آن با حضور در سالن اجتماعات مسجد کبود ایروان 
و قرائت صلوات خاصه آن حضرت به استقبال برنامه های ویژه جشن میالد با برکت ثامن االئمه )علیه السالم( 

رفتند.
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امارات

برگزاری برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در مجتمع آموزشی شارجه
همزمان با خجس��ته س��الروز میالد حضرت ثامن الحجج )علیه الس��الم( و از سری برنامه های دوازدهمین 
جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(، برنامه های متنوعی در مجتمع آموزشی شارجه وابسته به وزارت 

آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران برگزار شد. 
نصب تراکت و تصاویري در رابطه با امام رضا )علیه السالم( در پانل ها جهت افزایش سطح آگاهي و بینش 
دانش آموزان و اولیاي آنان در کلیه مقاطع تحصیلي دختران و پس��ران، تهیه و نصب روزنامه دیواري پیرامون 
زندگانی امام رضا )علیه الس��الم(، س��خنراني پیرامون ابعاد مختلف س��یره امام رضا )علیه الس��الم( در مراسم 
صبحگاه، برگزاري جش��ن در کالس هاي ابتدایي و برگزاری مس��ابقات نقاش��ی رضوی از مهم ترین برنامه های 

برگزار شده در این مجتمع آموزشی بود. 

مجتمع آموزشي و نمونه بین الملل توحید پسران- دبي
به مناس��بت گرامیداشت س��الروز میالد سراسر نور پاره تن رس��ول خدا، حضرت امام رضا )علیه السالم(، 
مراس��م جشن میالد آن حضرت روز یکش��نبه 93/6/16 در مجتمع آموزشی و نمونه بین الملل توحید پسران 

در دبی برگزار شد. 
در ابتدای این مراسم معاونت پرورشی مجتمع مطالبی را پیرامون مناقب حضرت رضا )علیه السالم( بیان 

کرد و پس از آن آقای سید حسام حسیني، از دبیران مجتمع به تبیین حدیث سلسله الذهب پرداخت.
خانم افسانه موید زاده، از دیگر  دبیران این مجتمع آموزشی نیز در این مراسم به قرائت شعر خود پیرامون 

حضرت رضا )علیه السالم( پرداخت:

هر شب که ابر دل می بارد از غمت یاد تو می کنم      این قلب تنگ من جز با هوای تو تسکین نمی شود
هر شب که از فراق می گیرد این دلم نام تو می برم      این کام تلخ من جز با محبتت شیرین نمی شود

خسته دلم ببین زخمی ز هجر توست                             جز وصل تو دگر چیزی کشنده این هجر کهنه و دیرین نمی شود
در غربتم ولی، چشم انتظار اذن       درد فراق تو جز با زیارتت تسکین نمی شود

در ادامه آقای علی س��هرابی، مدیریت مجتمع پس��رانه توحید ضمن تبریک ایام دهه کرامت، دقایقی پیرامون 
ام��ام رضا )علیه الس��الم( به ایراد س��خن پرداخت. آقای کمال مدح نیز در این مراس��م ب��ه ذکر خاطره ای از 
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زیارت حرم مطهر امام رضا )علیه الس��الم( پرداخت و آقای رضا محمدزاده، معاونت بخش ابتدایی مجتمع، اثر 
خوشنویسی خود پیرامون حضرت را به نمایش گذاشت. 

در پایان مراسم نیز آقای حسین فرجی، دبیر ادبیات فارسی مجتمع به قرائت شعر خود پیرامون امام رضا )علیه 
السالم( با عنوان »معراج بشر« پرداخت که به شرح ذیل است: 

دل، هوای کوی موال می کند باز امشب عشق، غوغا می کند   
حّب تو در سینه مأوا می کند ای رضا، ای مظهر عشق و امید  

غنچه تنگ دلم وا می کند یاد مشهد، یاد آن نور و ضریح   
تا ابد آنجا چه زیبا می کند کوچه های آن دیار از بوی تو   
نور تو هر کور بینا می کند در کرامات تو حیرانند خلق   
شاکلید قفل پیدا می کند هر مسافر چون ببیند گنبدت   

عشق تو او را چه شیدا می کند می گشاید هر چه الینحل بود   
عشق تو در جان من، جا می کند ای رضا، ای عالم آل نبی   

عاقبت جای تو پیدا می کند در والی تو دلم پر می زند   
درد دل با تو چه سودا می کند می نشیند بر بلندای حرم   

رافت تو هر گره وا می کند مطمئن هستم شفاخواهم تویی  
این همه شادی چه غوغا می کند هست میالد تو معراج بشر    
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 اوگاندا

کالج اسالمی المصطفی 
همزمان با ایام خجس��ته دهه کرامت، روز ش��نبه 15 شهریورماه 1393 مصادف با دهم ذی القعده 1435 
هجری قمری، مراس��م جشن میالد ثامن الحجج، حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( در کالج اسالمی 

المصطفی و با حضور خواهران و برادران دانشجو برگزار گردید. 

در این مراس��م پس از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید، دو تن از دانش��جویان کالج المصطفی دقایقی 
پیرامون فرازهایی از زندگانی امام هش��تم و نکاتی از س��یره علمی و اخالقی ایش��ان به ایراد سخن پرداختند. 
پس از آن یکی از اس��اتید کالج المصطفی س��خنانی درباره اهل بیت )علیهم السالم( برای حاضران در مراسم 

ایراد کرد. 
شیخ سعید عمر درامانی، رئیس دانشگاه اسالمی شعبه آروا در اوگاندا نیز به عنوان مهمان ویژه این مراسم 

دقایقی پیرامون فضایل و مناقب امام رضا )علیه السالم( صحبت نمود.

 

درپایان این مراسم فیلم کوتاهی از معرفی مشهد و حرم امام رضا )علیه السالم( و قسمتی از سریال والیت 
عشق برای حضار به نمایش درآمد.
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جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در دفتر دانش آموختگان المصطفی-کامپاال
به منظور گرامیداشت میالد مسعود عالم آل محمد )صلی اهلل علیه و آله(، مراسم باشکوه شب میالد امام رضا 
)علیه الس��الم( در دفتر دانش آموختگان و با حضور جمع کثیری از آنان برگزار گردید. در این مراس��م ش��یخ 
عبدالباسط، یکی از طالب اوگاندایی و دانشجوی دکتری تاریخ که جهت امر تبلیغ دراوگاندا حضور یافته است، 

سخنانی را درباره شخصیت امام رضا )علیه السالم( بیان کرد. 

وی همچنین با توجه به قرار داش��تن در دهه کرامت و میالد حضرت فاطمه معصومه )س��الم اهلل علیها( و روز 
دختر، دقایقی نیز پیرامون شخصیت کریمه اهل بیت )سالم اهلل علیها( به ایراد سخن پرداخت. 

شایان ذکر است شب یکشنبه همزمان با میالد باسعادت ثامن الحجج نیز مراسم باشکوهی درمسجد شیعیان 
خوجه های مقیم کامپاال برگزار گردید.
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بنگالدش 

کولنا
بنیاد اهل بیت )علیهم الس��الم( شهر کولنای بنگالدش با برگزاري جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در 
حس��ینیه پنج تن این ش��هر، دهه کرامت را گرامي داشت. سخنرانی پیرامون شخصیت و سیره علمی و عملی 

امام رضا )علیه السالم( و اجرای تواشیح از مهمترین برنامه های اجرا شده در این مراسم بود. 

داکار
همزمان با ش��ب میالد مسعود امام رضا )علیه الس��الم(، مراسم با شکوه جشن میالد آن حضرت به همت 

بنیاد اهل بیت )علیهم السالم( در حسینیه »محمدپور« شهر داکار برگزار شد.
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 در ابتدای این مراسم و پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم، نماینده جامعه المصطفی العالمیه طی سخنانی 
به تش��ریح اهمیت رجوع به فرهنگ و معارف اهل بیت )علیهم الس��الم( در جهان ظلمت زده امروز پرداخت 
و تبعیت از الگوی رفتاری و اعتقادی حضرات معصومین )علیهم الس��الم( را تنها راه نجات در ش��رایط کنونی 

اعتقادی و فکری جهان و ضامن سعادت ابدی ابنای بشر عنوان کرد. 
وی با بیان اینکه س��یره علمی و عملی اهل بیت )علیهم الس��الم( الگویی تمام و کمال در همه عرصه های 
زندگی بش��ری اس��ت، تصریح کرد: راه حل های تمامی مشکالت بشر امروز در سیره اهل بیت )علیهم السالم( 
تبیین ش��ده اس��ت و با رجوع به این س��یره بی نقص، می توان بر مش��کالت کنونی فائق آمد و محیط زیست 

اجتماعی، فکری و فرهنگی جامعه را از هر گونه آلودگی پاک کرد. 
وی همچنین با اشاره به فرازهایی از زندگانی سراسر درس امام رضا )علیه السالم(، دقایقی پیرامون شرایط 
سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی مس��لمانان در عصر امام رضا )علیه الس��الم(، دالیل پذیرش ولیعهدی از سوی 

ایشان و مناظرات حضرت با دانشمندان سایر فرق و مذاهب به ایراد سخن پرداخت. 
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پاکستان

انتشار کتاب آفتاب طوس: مجموعه اشعار ارایه شده در محفل مشاعره رضوی در اسکردو

همزمان با فرارس��یدن ایام مبارک دهه کرامت، کتاب آفتاب طوس حاوی مجموعه اش��عار ارایه ش��ده در 
همایش مشاعره رضوی منتشر شد.

این همایش س��ال گذش��ته و با حضور شعرای نامدار پاکستان و زیر نظر کرس��ی امام خمینی)ره( جامعه 
النجف ش��هر  اس��کردو برگزار شد و در آن شعرای شهیر پاکستان به ارایه اشعار خود در وصف مناقب حضرت 

امام رضا )علیه السالم( پرداختند. 
این کتاب به کوش��ش محمد علی توحیدی تدوین و از س��وی انتش��ارات معراج دین الهور به زیور طبع 

آراسته شده است. 

نشس�ت تخصصی نقش امام رضا )علیه السالم( و حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( در تبلیغ دین 
و بررسی شیوه آنان- اسالم آباد

به مناسبت بزرگداشت ایام دهه کرامت، نشست تخصصی نقش امام رضا )علیه السالم( و حضرت معصومه 
)سالم اهلل علیها( در تبلیغ دین و بررسی شیوه آنان در اسالم آباد برگزار شد.

در این نشست که با حضور علما و روحانیون برجسته شهر اسالم آباد برگزار شد، پیرامون اهمیت هجرت امام 
رضا )علیه الس��الم( از مدینه به مرو، فضای سیاسی، اجتماعی و فکری حاکم بر جامعه مسلمانان در عصر امام 
رضا )علیه الس��الم( و روش های تبلیغی حضرت در معرفی اس��الم حقیقی به مردم بحث و تبادل نظر صورت 

گرفت. 
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سمینار سیرت و زندگي امام رضا )علیه السالم(- اسالم آباد
با آغاز دهه کرامت و از س��ری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(، مجمع 
اهل بیت )علیهم الس��الم( پاکستان اقدام به برگزاری سمینار سیرت و زندگي امام رضا )علیه السالم( در شهر 

اسالم آباد نمود.
در این س��مینار علمی، جمعی از اندیشمندان شیعه و اهل س��نت پیرامون فرازهای مهم زندگی امام رضا 
)علیه السالم( از جمله هجرت ایشان از مدینه به مرو، پذیرش والیتعهدی مامون و مناظرات تاریخی ایشان با 

سران ادیان مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

افتتاح نمایشگاه کتاب و عکس امام رضا علیه السالم- اسالم آباد
همزمان با سالروز میالد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت حضرت ثامن الحجج، علی بن موسی 
الرضا )علیه السالم(، نمایشگاه عکس، پوستر، کتاب و نرم افزار امام رضا )علیه السالم( با حضور رایزن فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران در اسالم آباد، در جامعه المعصومه بهاره کهو اسالم آباد افتتاح شد.
در این برنامه حجت االسالم و المسلمین سید حسنین عباس گردیزی، رئیس جامعه المعصومه، طالب و 

مردم عاشق اهل بیت )علیهم السالم( حضور داشتند.
تقی صادقی، رایزن فرهنگی ایران در اس��الم آباد هدف از برگزاری این نمایش��گاه را تعظیم شعائر و ترویج 

فرهنگ رضوی و گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری اعالم کرد.
در این نمایشگاه مجالت و کتاب های مختلف به زبان های عربی، فارسی، اردو و انگلیسی و تابلوعکس های 
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حرم مطهر امام رضا )علیه الس��الم( و بنرهای حدیث حضرت به نمایش گذاش��ته ش��د. همچنین سی دی ها و 
نرم افزارهای مربوط به امام رضا )علیه السالم( و فرهنگ رضوی نیز در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.

ش��ایان ذکر است مجالت و کتاب های متعلق به امام رضا )علیه السالم( شامل 200 پوستر ضریح حضرت 
رضا )علیه السالم( و 100 سی دی امام رضا )علیه السالم( به زبان انگلیسی بود؛ همچنین اقالم متبرک رضوی 

از جمله نبات و نمک متبرک و پارچه متبرک به ضریح مطهر نیز به بازدید کنندگان اهدا شد. 

جشن  میالد امام رضا )علیه السالم( ویژه ایرانیان مقیم اسالم آباد 
همزمان با شب میالد حضرت امام رضا )علیه السالم(، مراسم جشنی به همین مناسبت ویژه ایرانیان مقیم 

پاکستان برگزار شد. 
در این مراس��م که در سفارتخانه جمهوری اس��المی ایران در پاکستان برگزار شد، بیش از یک صد نفر از 

فعاالن سیاسی- اقتصادی حضور داشتند.
س��فیر ایران در پاکس��تان در این مراس��م گفت: کرامات امام رضا )علیه السالم( مختص شیعیان نیست و 

خادمی آن حضرت یک افتخار است.
تالوت قرآن، مدیحه س��رایی و قرائت اش��عاری در مدح حضرت رضا )علیه السالم( و بیان کرامات آن امام 

همام توسط خدام حرم مطهر رضوی از دیگر برنامه های این مراسم بود.

جشن میالد امام رضا )علیه السالم(در مسجد جامع امام صادق )علیه السالم(- اسالم آباد 
مراس��م با شکوه جشن میالد ثامن الحجج، حضرت علی بن موس��ی الرضا )علیه السالم( با حضور بیش از 
2000 نفر از محبان اهل بیت )علیهم الس��الم( در شب میالد آن امام همام در مسجد جامع امام صادق )علیه 

السالم( شهر اسالم آباد برگزار شد. 
در این مراس��م پس از تالوت آیاتی چند از قرآن کریم، حجت االس��الم دیانی به توصیف ابعاد ش��خصیتی 

حضرت رضا )علیه السالم( در مواجه با گروه های مختلف مردمی پرداخت.
قرائ��ت میثاق نامه امام رضا )علیه الس��الم( به زبان اردو از دیگر برنامه های این مراس��م بود که از س��وی 

شبکه های خبری پرس تی وی و شبکه جهانی سحر پوشش تلویزیونی داده شد.
حجت االسالم شیخ محمد شفا نجفی، امام جمعه شیعیان اسالم آباد نیز در این مراسم در سخنانی ترویج 

صحیح معارف الهی را مقدمه فرو نشاندن صدای شوم استکبار جهانی دانست.
محمد افضل حیدری، سخنران اصلی مراسم نیز در خصوص حدیث سلسله الذهب و لزوم آشنایی با معارف 
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اهل بیت )علیهم السالم( در جمع مردم مسلمان اسالم آباد به ایراد سخنرانی پرداخت.
در پایان این مراسم پرچم متبرک رضوی در میان حاضران به اهتزاز درآمد.

سمینار علمی امام رضا )علیه السالم( - اسالم آباد
همزمان با روز میالد حضرت شمس الشموس، علی بن موسی الرضا )علیه السالم(، سمینار علمی عالم آل 

محمد )صلی اهلل علیه و آله(، با مشارکت اساتید و دانشجویان نخبه اسالم آباد برگزار شد.
در این سمینار علمی که به همت جامعه الرضا )علیه السالم( شهر اسالم آباد تدارک دیده شده بود، سیره 

علمی و عملی حضرت رضا )علیه السالم( از ابعاد مختلف مورد واکاوی قرار گرفت. 
در مدرسه جامعه العروه الوثقی اسالم آباد که تحت مدیریت حجت االسالم سید جواد نقوی از علمای این 
منطقه اس��ت، بیش از یک صد طلبه تحصیل می کنند که همزمان با ایام دهه کرامت، س��ال جدید تحصیلی 

آنان نیز آغاز شد.

محفل مشاعره رضوی در حسینیه مرکزی خپلو- بلتستان 
به مناسبت میالد مسعود ثامن الحجج، حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السالم(، مراسم جشن باشکوهی 

در حسینیه مرکزی منطقه خپلو بلتستان برگزار شد.

در این مراس��م منحصر به فرد که با حضور جمع زیادی از ش��خصیت های ممت��از علمی، فرهنگی و ادبی 
بلتستان و رسانه های محلی این منطقه برگزار شد، یازده تن از شعرای نامدار بلتستان اشعاری را به زبان بلتی 

و اردو در شأن امام رضا )علیه السالم( قرائت کردند. 
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در ادامه پنج تن از علما و ش��خصیت های برجس��ته بلستان نمونه هایی از مشاهدات عینی خود از کرامات 
امام رضا )علیه السالم( را برای حاضران در مراسم بازگو نمودند. 

حجت االسالم و المسلمین سجاد حسین مفتی، رهبر شیعیان منطقه خپلو و استاد جامعه النجف اسکردو 
و حجت االسالم والمسلمین محمد علی توحیدی، مدیر جامعه النجف اسکردو و رئیس کرسی امام خمینی)ره( 
در بلتستان نیز در این مراسم به ایراد سخنرانی پیرامون شخصیت و سیره امام رضا )علیه السالم( پرداختند. 
همچنین به منظور تشویق و ترویج فرهنگ نامگذاری اسالمی و شیعی، به هجده نفر از حاضران در مراسم 

که نامشان رضا بود، به قید قرعه جوایزی اهدا شد. 

همچنین در این مراسم سواالتی پیرامون شخصیت امام رضا )علیه السالم( از حاضران در مراسم پرسیده و 
به نفرات برتر جوایزی اهدا شد. برای این منظور حجت االسالم و المسلمین غالمحسن جعفری، استاد جامعه 
النجف اس��کردو پانصد سوال به همراه پاسخ آن پیرامون ابعاد شخصیتی امام رضا )علیه السالم( تهیه و حجت 
االسالم والمسلمین محمد علی توحیدی آنها را بازبینی و ویرایش کرده بود. این امر به منظور ارتقای معلومات 

امام شناسی عموم مردم انجام شد و مجموعه این پرسش و پاسخ ها در مجلدی به چاپ خواهد رسید. 
تالوت قرآن کریم توس��ط قاری ممتاز، نعت خوانی و منقبت خوانی از دیگر برنامه های برگزار شده در این 

جشن باشکوه بود. 
رس��انه های محلی از جمله رادیو پاکس��تان اسکردو به طور وسیع به پوشش خبری این مراسم پرداختند و 

فیلم آن بارها در شبکه های محلی بلتستان پخش شد. 

سمینار بانوی کرامت: الگوی دختران مسلمان - کویته
به منظور معرفی هرچه بیش��تر جایگاه رفیع و کرامات کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه )س��الم 
اهلل علیه��ا( که به حق می توان ایش��ان را الگویی نمونه برای تمامی بانوان جهان قلمداد کرد، س��مینار »بانوی 
کرامت: الگوی دختران مسلمان« با حضور بیش از 100 تن از دانش آموزان، معلمان مدارس مختلف و بانوان 

شهر کویته در خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران برگزار گردید. 
این س��مینار با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغاز گردید و در ادامه آقای س��ید ابوالفضل حس��ینی، 
مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران و دو تن از بانوان شاخص شهر کویته سخنانی پیرامون شخصیت 

و زندگی حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( بیان کردند.
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اجرای س��رود، نمایش نامه و اهدای جوایز به برگزیدگان مس��ابقه شفاهی و کسانی که نام آنها »معصومه« 
بود، از دیگر برنامه های انجام شده در این مراسم بود.

نمایشگاه عکس رضوی در خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ایران- حیدرآباد
همزمان با ایام با سعادت دهه کرامت و از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه 
السالم(، جشن میالد آن امام همام در محل خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ایران در حیدرآباد برگزار گردید.

 این مراس��م با ش��کوه در محوطه نمایندگي و در حضور جمع کثیري از طالب حوزه هاي علمیه آقایان و 
بانوان، اس��اتید دانش��گاه و ش��خصیت هاي علمي و روحاني، با تالوت آیات روحبخش قرآن کریم آغاز گشت و 
پس از آن یکي از طالب حاضر در مراسم به نعت خوانی رسول گرامي اسالم )صلي اهلل علیه و آله( پرداخت.

در ادامه حجت االسالم و المسلمین سعیدي از علماي حیدرآباد دقایقي در فضیلت حضرت علي بن موسي 
الرضا )علیه السالم( سخن گفت.

آقاي خطیب، مس��ئول خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ایران در حیدرآباد نیز در این مراسم ضمن تبریک 
والدت با سعادت حضرت امام رضا )علیه السالم( و خواهر مکرمه ایشان، حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(، به 

تبیین فلسفه نامگذاری دهه کرامت پرداخت.
وی ب��ا بیان اینکه موضوع امام و امامت و جایگاه آن در فرهنگ اس��الم ب��ه ویژه فرهنگ هادیان جامعه و 
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چراغ هاي فروزان بش��ریت از جمله مس��ائل بسیار مهم و ویژه اس��ت، اظهار داشت: از این رو حضرت امام علي 
بن موس��ي الرضا )علیه الس��الم( در این زمینه فرمایشات بسیار عمیق و خواندني بیان فرموده اند که در کتاب 

ذي قیمت »تحف العقول« ثبت شده و توصیه مي کنم حتما آن را مطالعه فرمایید. 
وی خاطرنش��ان ساخت: امام رضا )علیه الس��الم( فرموده است امام، رفیقي است امین، پدري است شفیق 
و برادري همزاد، همانند مادر نکوکار نس��بت به فرزند خردس��ال خود اس��ت؛ امام، پناهگاه بندگان است. امام 
متم��م و مکم��ل نماز، زکات، روزه، حج و عبادات، مایه وفور غنیمت و صدقات، و اجراي حدود و احکام الهي و 

استحکام مرزها و حراست سرحدات است.

در پایان این مراس��م نمایش��گاه عکس رضوي با حضور پرش��ور مردم افتتاح شد. این نمایشگاه با استقبال 
حاضرین مواجه گشت و بسیاري از بازدید کنندگان در حال دیدن تصاویر مشغول به ذکر گفتن بودند و بعضا 
با دس��ت کشیدن به تصاویر تبرک مي جس��تند. آخرین برنامه این مراسم اقامه نماز جماعت بود که به امامت 

حجت االسالم سعیدی برگزار گردید.
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نمایشگاه کتاب و عکس رضوی در ایالت سند 
همزمان با شب میالد فرخنده هشتمین حجت الهی، جشن با شکوه میالد امام رضا )علیه السالم( با حضور 
آقای دکتر س��بحانی، سرکنس��ول جمهوري اسالمي ایران در پاکس��تان، آقای بگ صحرایی، معاون کنسولی، 
پرسنل کنسولگری، خانم مهتاب شاه، همسر آقای قائم علیشاه سروزیر ایالت سند، کارکنان مدارس شبه قاره، 
فرهنگیان، نمایندگان بنیاد مس��کن انقالب اس��المی، ایرانیان مقیم و جمع کثیری از شخصیت های فرهنگی، 
طالب حوزه های علمیه و برادران و خواهران پاکستانی در نمایندگی فرهنگی جمهوري اسالمي ایران در ایالت 

سند برگزار شد.

برگ�زاری برنامه های جش�نواره بی�ن المللی امام رض�ا )علیه الس�الم( در مراکز فرهنگی ش�هر 
راولپن�دی

خانه فرهنگ جمهوري اس��المي ایران در راولپندی با همکاری تعدادی از مراکز فرهنگی منطقه از جمله 
بارگاه علمدار، حوزه علمیه امام رضا )علیه الس��الم(، مسجد جامع جعفریه و مؤسسه فرهنگی موالداد اقدام به 
برگزاری برنامه های جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در مراکز فرهنگی شهر راولپندی همزمان با 

فرا رسیدن ایام مبارک دهه کرامت نمود.
این برنامه ها که همراه با برپایی نمایش��گاه پوس��تر و تصاویر حرم مطهر امام رضا )علیه الس��الم( بود مورد 
توجه ش��رکت کنندگان و بازدید کنندگان از نمایش��گاه قرار گرفت. جش��نواره که در ایام دهه کرامت برگزار 
گردید با مسابقه نعت خوانی در خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ایران آغاز و با برپایی نمایشگاه عکس، پوستر 

و تصاویر حرم مطهر رضوی و برگزاری چندین مراسم در مراکز فرهنگی شهر به کار خود ادامه داد.

مس��ئول خانه فرهنگ جمهوري اس��المي ایران که در تعدادی از این برنامه ها حضور داشت با بیان نکاتی 
ضمن توجه دادن به نقش وحدت و یکدلی همه مس��لمانان زیر پرچم واحد »ال اله اال اهلل« در جهت پیش��برد 
اهداف عالی اس��المی، نقش والیت، امامت و رهبری جامعه را مورد تاکید قرار داد و از همه مسلمانان خواست 
دس��ت در دس��ت هم داده، با الگوگیری از سیره پیامبر گرامی اسالم و توجه به دو یادگار آن اسوه انسانیت که 

قرآن و اهل بیت ایشان می باشد، جامعه ای سرشار از معنویت، اخالق، انسانیت و پاکی را ساماندهی نمایند.



79گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم(

مسجد جامع جعفریه - راولپندی
به همت انجمن جعفریه، مراس��م بزرگداش��ت روز میالد امام رضا )علیه السالم( در مسجد جامع جعفریه 

شهر راولپندی برگزار گردید.
این مراس��م پس از اقامه نماز مغرب و عش��ا و با تالوت آیاتي از قرآن کریم آغاز شد و سپس مداحان اهل 

بیت )علیهم السالم( به مولودی خوانی در نعت امام رضا )علیه السالم( پرداختند. 
حجت االسالم و المسلمین عالمه سید اسدرضا بخاری نیز در این مراسم ضمن بر شمردن نکاتی از سیره 
امام رضا )علیه الس��الم(، اظهار داش��ت: فضائل ائمه هدی صداقت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( را روش��ن 
می کند. معیار کالم ایش��ان مش��یت الهی اس��ت. هر فضیلتي که امام رضا )علیه الس��الم( دارد جمال صداقت 
جدش بود. محبت او از قرآن حکیم نش��أت گرفته اس��ت. از صحن امام رضا )علیه الس��الم( مریضان روحانی و 
جس��مانی ش��فا می گیرند. خداوند متعال این بارگاه و این سفره پر فیض را گسترد که منبع معجزات و جایگاه 

با عظمتي است.

برپایی نمایشگاه عکس رضوی در حوزه علمیه زینبیه - راولپندی
مراسم جشن میالد امام رضا )علیه السالم( روز دوشنبه 17 شهریورماه 1393 با حضور 180 نفر از بانوان 

طلبه در حوزه علمیه زینبیه برگزار گردید.
عالمه مش��تاق حسین همدانی، مس��ئول حوزه علمیه زینبیه و موالنا قاسم جعفری، رئیس شورای علماي 

شیعه شهر راولپندی با حضور در این مراسم، ضمن تبریک ایام خجسته دهه کرامت، سخناني ایراد نمودند.
در این مراسم تعدادی از بانوان حاضر در مجلس در مدح امام هشتم )علیه السالم( و خواهر گرامی ایشان 
حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( مدیحه سرایی کردند و خانم سائره همدانی در ارتباط با فضائل و سیره ثامن 

االئمه )علیه السالم( سخنرانی نمود.
در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از تابلوعکس های حرم مطهر رضوی برپا شد. 
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 جشن والدت در حسینیه بارگاه یادگار حسین- راولپندی
روز یکشنبه 16 شهریور در حسینیه بارگاه یادگار حسین مراسم جشن میالد امام هشتم حضرت امام رضا 
)علیه السالم( برپا شد. پس از قرائت قرآن و مدیحه سرایی شیخ وسیم عباس در مدح امام رضا )علیه السالم( 
و بی بی معصومه )س��الم اهلل علیها(، آقای نجم الحس��ن جعفری مس��ئول موالداد تراس��ت و مسجد و حسنیه 
یادگار حس��ین ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، از حضار به ویژه مس��ئول خانه فرهنگ جمهوري اس��المي 

ایران قدردانی کرد.
در این مراسم راهنمای حزب وحدت المسلمین آقای راحت کاظمی و آقای سعید رضوی شرکت داشتند 
و در صحن مس��جد نمایش��گاه تابلو عکس حرم مطهر برپا ش��ده بود. آقای عالمه اعجاز حس��ین موسوی امام 
جمعه مسجد یادگار حسین سخنرانی در مورد حدیث سلسله الذهب ایراد کرد. ایشان با توضیح حدیث سلسله 
الذهب، کلمه ال اله اال اهلل را از قول امام رضا )علیه الس��الم( قلعه و حفاظی دانس��ت که به ش��رط قبول والیت 

امام زمان مردم را از شر شیاطین و حوادث محفوظ می دارد.

منطقه تاکسیال- راولپندی
همزمان با ایام دهه کرامت و میالد سراس��ر نور حضرت فاطمه معصومه )س��الم اهلل علیها( و حضرت امام 

رضا )علیه السالم(، جشن میالد حضرت شمس الشموس در جامعه الرضا در منطقه تاکسیال برگزار گردید.
در این برنامه که با حضور مردم و علمای منطقه از جمله س��ید لیاقت حس��ین کاظمی، دبیر ش��ورای علمای 
شیعه هری پور و جعفر حسین نقوی، رئیس علمای شیعه تاکسیال برگزار شد، آقایان موالنا جهانگیر حیدر، موالنا 
امیر حسین جعفری، جعفر حسین نقوی، قیصر عباس کاظمی مشهدی، جهانگیر حیدر و نیاز حسین شاه به ایراد 

سخنرانی پرداختند. در پایان برنامه از میهمانان پذیرایی به عمل آمد و نماز ظهر با جماعت اقامه گردید.
در حاش��یه ای��ن برنامه که با هم��کاری خانه فرهنگ جمهوري اس��المي ایران در راولپندی برگزار ش��د، 

نمایشگاه تابلوعکس های حرم مطهر نیز برپا شده بود که با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.
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خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ایران- راولپندی
به مناس��بت بزرگداش��ت ایام دهه کرامت، مس��ابقه منقبت خوانی رضوی با همکاری مرکز قرآنی در خانه 

فرهنگ جمهوري اسالمي ایران در راولپندی برگزار گردید.
در این مس��ابقه که در دو گروه س��نی برگزار شد سی و یک نفر ذاکر و نعت خوان شرکت داشتند که پس 
از اجرای نعت خوانی و اعالم نتایج داوری، 8 نفر برگزیده و به دور نهایی که قرار بود همزمان با روز میالد امام 

رضا )علیه السالم( برگزار شود، راه یافتند. 
پیر عتیق الرحمن چش��تی، شاعر و روحانی اهل س��نت، محمد امین مغل، شاعر برجسته و شناخته شده 
پاکستان و شیخ وسیم عباس، مدیحه سرای برجسته شهر در این مراسم حضور یافتند و ابیاتی از سروده های 

خود را قرائت نمودند.
مس��ئول خانه فرهنگ جمهوري اس��المي ایران در راولپندی نیز در این مراسم طی سخنانی ضمن تبریک 
ایام دهه کرامت، جایگاه و موقعیت ذاکرین و نعت خوانان را به مثابه رسانه ای تاثیرگذار در جوامع دینی دانست 
و با اشاره به اینکه روشنگری عنصر اصلی موفقیت این قشر از جامعه است، گفت: برای دستیابی به این هدف 

مطالعه، تفکر و آگاهی الزم است و این امر بینش را در بین نعت خوانان و ذاکران دو چندان می کند.
وی همچنی��ن با ذکر آس��یب های حرفه ای قش��ر نعت خ��وان و ذاکر از جمله کم اطالع��ی از وقایع دقیق 
تاریخی، توجه صرف به سلیقه مخاطب، زاویه گیری با علمای دین و تمایل الحان اشعار به سمت صوت و لحن 
موس��یقی مبتذل، از ش��رکت کنندگان خواست با توجه به این گونه آس��یب ها و دوری از آن، جامعه را در راه 

رسیدن به اهداف اسالمی کمک نمایند.
در پایان مراسم پس از پذیرایی از شرکت کنندگان، نماز مغرب به جماعت اقامه شد.

 
بارگاه علمدار - راولپندی

همزمان با ش��ب میالد هشتمین سپهر امامت، مراسم جشن میالد امام رضا )علیه السالم( به اهتمام مرکز 
قرآنی حضرت رضا )علیه السالم( برگزار گردید. 

در این مراسم دور نهایی مسابقه مدح خوانی رضوی میان 8 نفر برگزیده آن در دور مقدماتی که همزمان 
با سالروز میالد حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( مشخص شده بود، برگزار و نفرات برتر انتخاب شدند. 

آقای واجد علی خرم، سرپرس��ت مرکز قرآنی امام رضا )علیه الس��الم( و خادم نمونه فرهنگ رضوی بخش 
بین الملل هش��تمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( ضمن خوش آمدگویی به مهمانان و حضار، 
داوران و برندگان مس��ابقه را معرفي نمود و گفت: آقایان قاری علی عابد نقوی، برنده مدال طالیی از دس��ت 
رئیس جمهور و داور رس��می در وزارت امور مذهبی، خرم خلیق، ش��اعر معروف و صاحب کتاب باب فضیلت، 
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س��یدرضا علی کاظمی مداح برجس��ته شهر راولپندی هیات داوران مس��ابقه مدح خوانی رضوی را تشکیل 
می دهند. 

در بخش برگزیدگان و از گروه س��نی 15 تا 25 س��ال، آقای غالم علی گلگتی و از گروه س��نی 25 تا 35 
سال، آقای شکیل عباس به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند و از طرف مرکز قرآن امام رضا )علیه السالم(، 
جوایز ارزش��مند نقدی، کتاب و قاب عکس حرم مطهر به آنان اهدا ش��د. همچنین قاب عکس رضوي به همه 

داوران تقدیم شد.
حجت االس��الم و المس��لمین، عالمه وقار حسین قمی زیدی، خطیب مس��جد امام گوالمندی نیز در این 

مراسم دقایقی پیرامون سیره، اخالق و روش زندگی امام رضا )علیه السالم( صحبت کرد. 
مس��ئول خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ایران در راولپندی نیز در سخنان خود با اشاره به حدیث سلسله 
الذه��ب، دو درس وحدت کلمه و رهبری واحد در جامعه اس��المی را ن��کات محوری این حدیث عنوان کرد و 
اظهار داش��ت: این دو اصل از ضرورت های همه جوامع اس��المی است و همه مسلمانان باید به آن توجه خاص 

نمایند. 
 در ای��ن برنام��ه اقالم متبرک رضوی از جمله نبات متبرک، نمک متبرک و پارچه س��بز متبرک بین همه 
حضار توزیع ش��د و هدایایي ش��امل کتب، بروش��ور، لوح های فش��رده، عکس، پوس��تر ضریح و حرم مطهر به 

عالقمندان امام رضا )علیه السالم( تقدیم گردید.
تابلوه��اي عکس حرم مطهر و مش��هد و آثار هن��ری فرهنگ رضوی نیز زینت بخش مجلس بود. ش��بکه 
تلویزیونی سچ تي وي این مراسم را پوشش خبري داد و روزنامه پاکستان اسالم آباد، روزنامه نئی بات، روزنامه 

اوصاف، روزنامه علمدار و روزنامه وائس آف پاکستان به انعکاس اخبار این برنامه و نمایشگاه پرداختند.
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سلسله جلسات آشنایی با معارف رضوی در شهرهای مختلف استان رحیم یار خان
همزمان با فرارس��یدن ایام دهه کرامت و از سری برنامه های بومی-محور دوازدهمین جشنواره بین المللی 
امام رضا )علیه السالم(، سلسله جلسات آشنایی با احکام دین و سیره و معارف رضوی به کوشش آقای عباس 
کوث��ری، دانش آموخت��ه و مبلغ بومی جامعه المصطفی العالمیه در ش��هرهای مختلف اس��تان رحیم یارخان 

پاکستان برگزار شد. 
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آموزش احکام نماز و واجبات دینی، آشناس��ازی اقشار مختلف مردم با شخصیت و سیره اهل بیت )علیهم 
الس��الم(، بررس��ی روش های تبلیغ معصومین، برگزاری مس��ابقات امام شناس��ی میان کودکان و نوجوانان و 

نشست های تخصصی با مبلغین بومی از جمله برنامه های برگزار شده در این نشست ها بود. 
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کارگا ههای سه روزه آموزش احکام به کودکان و نوجوانان- استان رحیم یارخان 
همزمان با فرارس��یدن ایام دهه کرامت و از سری برنامه های بومی-محور دوازدهمین جشنواره بین المللی 
ام��ام رضا )علیه الس��الم(، کارگاه های چن��د روزه آموزش احکام نم��از و واجبات دینی به دختران و پس��ران 
روس��تاهای تابعه اس��تان رحیم یارخان پاکستان به کوش��ش آقای عباس کوثری، دانش آموخته و مبلغ بومی 

جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد.
کارگاه سه روزه آموزش احکام وضو و نماز به کودکان و نوجوانان روستای »لنگراوان« بخش مرکزی استان 
رحیم یارخان، کارگاه چهار روزه آموزش احکام وضو و نماز به کودکان و نوجوانان روس��تای »جام پنون واهی 
جمن شاه« از توابع بخش مرکزی استان رحیم یارخان و آشنایی آنان با نظریه والیت فقیه و شخصیت حضرات 
معصومین )علیهم الس��الم(، کارگاه چهار روزه آموزش اصول و عقاید برای کودکان و نوجوانان جامعه حیدریه 
عباس آباد در روستای کوت سمابه از توابع بخش مرکزی استان رحیم یارخان و کارگاه سه روز آموزش احکام 

به دختران نوجوان این روستا از جمله فعالیت های انجام گرفته در این زمینه است.
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 تاجیکستان

دوشنبه
به مناس��بت میالد هشتمین ستاره سپهر والیت و امامت، حضرت امام رضا )علیه السالم(، مراسم با شکوه 
جش��ن میالد آن حضرت به میزبانی رایزنی فرهنگی جمهوری اس��المی ایران در دوشنبه و با همکاری فعاالن 
اقتصادی، مجتمع آموزش��ی امام صادق )علیه الس��الم(، دانش��جویان ایرانی، هنرمندان تاجیک، ایرانیان مقیم 
تاجیکس��تان و عالقه من��دان مکتب اهل بیت )علیهم الس��الم( برگزار ش��د. طی این برنامه پ��س از اقامه نماز 

جماعت، آواز عرفانی توسط آقای روزبهانی دانشجوی ایرانی اجرا شد.
در این مراس��م پس از پخش کلیپ نماهنگ رضوی و اجرای موس��یقی س��نتی توسط هنرمندان تاجیک، 
دکتر صنعتی، رایزن فرهنگی ایران در دوشنبه پس از ذکر مقدمه ای در باب تاثیر هنر در انتقال معارف دینی 

و مذهبی، از همه کسانی که در این برنامه مشارکت کردند تشکر نمود.

 وی ب��ا بی��ان اینک��ه دقائق رفتاری امام رض��ا )علیه الس��الم( می تواند درس آموز ما در س��لوک فردی و 
اجتماعی مان باش��د، به نمونه هایی از س��لوک رفتاری حضرت اش��اره کرد و اظهار داشت: حضرت رضا )علیه 
الس��الم( هنگام صرف غذا خادمان و دربان ها را کنار خود می نش��اند؛ در هنگام غذا خوردن خادمان آنها را به 
کار نمی گرفت. موقع غذا خوردن خدام، وقتی وارد می ش��دند، اجازه نمی دادند کسی برایشان برخیزد؛ غذا که 
می خوردند ابتدا از بهترین بخش های س��فره غذاها را دستچین می کردند و در سبدی می نهادند و می دادند تا 

میان همسایگان نیازمند تقسیم شود. 



87گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم(

وی خاطرنش��ان کرد: به رغم همه این موارد، حضرت در برابر اقویای متکبر، آنها را خوار می کرد. ماجرای 
س��رپا نگه داشتن فضل بن س��هل که آمده بود تا از حضرت توشیح تأیید بگیرد مشهور است؛ این رفتار امامی 

بود که به شدت از تکبر دوری می کرد و هرجا فراغتی می یافت با مردم هم کالم می شد. 
در این مراس��م همچنین به برگزیدگان مس��ابقه ویژه اطالعات دینی جوایزی اعطا ش��د. در پایان از حضار 

پذیرایی به عمل آمد.
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تانزانیا

مراسم ویژه  جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در مرکز آموزشی بالل مسلم میشن- زنگبار
به مناس��بت والدت خجسته امام رضا )علیه الس��الم(، خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در زنگبار روز 
جمعه 93/6/14 با همکاری و هماهنگی مدیریت مرکز آموزشی بالل مسلم میشن، مراسم ویژه ای برگزار نمود.

در این مراسم که معلمین و دانش آموزان مرکز بالل شرکت داشتند، جناب شیخ شعبان حسین از شیوخ مبرز 
زنگبار پیرامون شخصیت واالی امام رضا )علیه السالم( و شرایط سیاسی، اجتماعی عصر ایشان سخنرانی نمود. 

وی در بیان علل عزیمت امام رضا )علیه الس��الم( از مدینه به خراس��ان و پذیرش والیتعهدی مامون نکات 
ارزنده ای را مطرح کرد و با اشاره به حدیث مشهور سلسله الذهب که حضرت امام رضا )علیه السالم( در مسیر 

سفر به طوس بیان فرمودند، بر جایگاه مهم والیت در فرهنگ اسالمی تاکید کرد.
 وی همچنین به بررسی علل پیشنهاد والیتعهدی به امام رضا )علیه السالم( از سوی مامون سخن گفت و 
اظهار داشت: اساس پیشنهاد والیتعهدی بر پایه خدعه و نیرنگ مامون شکل گرفته بود ولی با تدبیر امام رضا 

)علیه السالم( این خدعه علیه خود دستگاه حاکمه نتیجه داد.

برگزاري نمایشگاه عکس رضوی در مسجد الغدیر- دارالسالم
به مناس��بت فرارس��یدن دهه مبارک کرامت، نمایشگاه عکس رضوی به کوشش رایزنی فرهنگی جمهوری 
اس��المی ایران در دارالس��الم و همکاری مرکز الغدیر این شهر، از تاریخ 8 الی 12 شهریور 1393 در مجموعه 

مسجد الغدیر برگزار شد.
در این نمایش��گاه آثاری از هنرمندان خطاط، نقاش و عکاس کش��ورمان پیرامون فرهنگ واالی رضوی به 
نمایش گذاش��ته شد و مورد استقبال عالقمندان و دوستداران آن امام همام )علیه السالم(، خاصه جوانان قرار 

گرفت. 
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ترکیه

جشن میالد حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( و بزرگداشت روز ملی دختران- آنکارا 
همزمان با خجسته سالروز میالد حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها(، روز پنجشنبه 6 شهریورماه 93 

مراسم جشنی در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در آنکارا برگزار شد.
در این مراس��م که با حضور خانواده های ایرانی مقیم آنکارا، س��فیر محترم و سرکنسول جمهوری اسالمی 

ایران در ترکیه همراه بود، مداحان اهل بیت )علیهم السالم( به مدیحه سرایی و مولودی خوانی پرداختند. 
آقای بیگدلی، س��فیر محترم جمهوری اس��المی ایران در ترکیه در این مراس��م با قرائت اشعاری در مدح 
حضرت فاطمه معصومه )علیها السالم( روز ملی دختران را تبریک گفت و به تجلیل شایسته از دختران توسط 

خانواده ها تأکید کرد.

همچنین آقای آش��تیانی سرکنسول محترم سفارت جمهوری اسالمی ایران نیز با مدیحه سرایی حاضران 
را به وجد آورد. در پایان مراسم نیز از شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد.

جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی در آنکارا
به مناس��بت بزرگداشت دهه کرامت و س��الروز والدت امام رضا )علیه السالم(، روز شنبه 93/6/15 مراسم 
جشن میالد آن امام همام در سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی در آنکارا و با حضور ایرانیان 

مقیم و کارکنان ارگان های مختلف جمهوری اسالمی برگزار شد.
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آقای بیگدلی س��فیر جمهوری اس��المی ایران در ترکیه در این مراس��م طی س��خنانی به فضائل اهل بیت 
)علیهم السالم( اشاره و محب اهل بیت بودن را برای ایرانیان مایه افتخار دانست.

وی با اش��اره به حدیث سلس��له الذهب، محبت اهل بیت )علیهم السالم( و والیت پذیری را از ارکان دین 
برشمرد و افزود: ورود در صف توحید به شرط داشتن والیت مقبول خواهد بود.

وی همچنین در این مراس��م به 8 نفر از کس��انی که نام آنها »رضا« یا »معصومه« بود هدایای متبرک به 
ضریح امام رضا )علیه السالم( را اعطا کرد.

آقای آش��تیانی، سرکنس��ول جمهوری اس��المی ایران در آنکارا نیز به مدیحه سرایی پرداخت و با خواندن 
اش��عار و صلوات خاصه امام رضا )علیه الس��الم( فضای معنوی پرشوری به مراس��م بخشید. در پایان مراسم از 

میهمانان این جشن پذیرایی به عمل آمد.
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چین

انتشار ویژه نامه »فاطمه اي که معصومه بود« در سایت رایزنی فرهنگي ایران – شانگهاي

ویژه نامه »فاطمه اي که معصومه بود« به مناس��بت والدت حضرت فاطمه معصومه )س��الم اهلل علیها( در 
سایت نمایندگي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران در شانگهاي منتشر شد.

این ویژه نامه حاوی مطالبی با عناوین »سرچشمه دانش، مظهر فضایل، مقام علمي حضرت معصومه )سالم اهلل 
علیها(، فضیلت زیارت، برگزیدن شهر قم، زیارت حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( از منظر روایات، زیارت ماثور 
درباره حضرت معصومه )س��الم اهلل علیها(، امام رضا )علیه الس��الم( و لقب »معصومه«، کریمه اهل بیت، القاب 
حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(، شفاعت حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(، راز قداست قم، محبت و مباهات 

حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( به امام هشتم، سرآمد بانوان، فضیلت بي نظیر، و بوي وصال« است. 

سنگال

برپایی نمایشگاه عکس وپوستر رضوی - داکار
به مناس��ب بزرگداش��ت دهه کرامت و میالد امام رضا )علیه الس��الم( نمایش��گاه عکس وپوستر رضوی در 
رایزنی  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در داکار برپا شد و مورد استقبال بازدید کنندگان از مؤسسات مختلف 

مردم نهاد سنگال قرار گرفت.

نشست مشترک رایزنی فرهنگی  با اعضای شورای اسالمی سیکاپ- داکار
اعضای شورای فرهنگی اجتماعی سیکاپ که عمدتا زنان فعال در عرصه های دینی اجتماعی هستند ضمن 

بازدید از نمایشگاه رضوی در نشست مشترک با رایزنی فرهنگی شرکت نمودند.
در این نشس��ت رایزن فرهنگی کش��ورمان به معرفی امام رضا )علیه السالم( و تبیین نقش مهم ایشان در 
احیای فرهنگ دینی ایرانیان پرداخت و توسل و تمسک به اهل بیت )علیهم السالم( را در راستای قرب بیشتر 

به خداوند دانست.
وی همچنین با اشاره به خشونت و ظلمی که در دنیای کنونی بیشترین آسیب را به بشریت رسانده است، امامان 

را منادی کرامت، محبت و عشق به انسان ها توصیف کرد و توصیه مؤکد آنان را به پرهیز از خشونت یادآور شد.
خانم فاطو تال، دبیرکل ش��ورا نیز از فراهم آوردن امکان بازدید از نمایشگاه عکس امام رضا )علیه السالم( 
در راس��تای همکاری های مش��ترک دینی، فرهنگی دو طرف تش��کر و قدردانی به عمل آورد وخواستار تداوم 

نشست های مشترک شد.
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 کارگاه امام شناسی با حضور اعضای انجمن جوانان لیبرته 5 داکار
در آس��تانه بزرگداش��ت میالد امام هش��تم، حضرت علی بن موس��ی الرضا )علیه الس��الم( و در چارچوب 

برنامه هاي دهه کرامت، اعضای انجمن جوانان لیبرته 5 داکار به دعوت رایزنی فرهنگی ایران از نمایشگاه عکس 
رضوی بازدید کردند و در کارگاه آشنایی با امام رضا )علیه السالم( شرکت نمودند.

رایزن فرهنگی ایران در این کارگاه ضمن تش��ریح هدف برپایی نمایش��گاه عکس رضوی، به معرفی نقش 
و جایگاه امام هش��تم )علیه الس��الم( پرداخت و بر اهتمام امامان شیعی به علم و دانش و مبارزه با فقر و جهل 
که از مش��کالت اصلی جهان اس��الم است، تاکید کرد. وی همچنین به سؤاالت مختلف حاضران در زمینه های 

دینی، اجتماعی واقتصادی پاسخ داد.
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جشن میالد امام رضا )علیه السالم( ویژه ایرانیان مقیم داکار
مراس��م جش��ن میالد امام رضا )علیه الس��الم( با حضور ایرانیان مقیم و کارگزاران نظام در داکار در دفتر 

رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی برگزار گردید.
آق��ای ذاکری، رایزن فرهنگی ایران   در این مراس��م ضمن تبریک جش��ن های ده��ه کرامت، بویژه میالد 
مس��عود امام رضا )علیه الس��الم(، به ذکر وقایع تاریخی س��فر امام هش��تم از مدینه به طوس و تشریح حدیث 

سلسله الذهب و اهمیت اهتمام به آن پرداخت.
شایان ذکر است به همین مناسبت اشعار و مدایحی نیز در وصف امام هشتم قرائت گردید. در این مراسم 

نمایشگاه آثار رضوی نیز مورد توجه مهمانان قرار گرفت.
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صربستان

جشن میالد حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( و گرامیداشت روز دختر- بلگراد
به مناسبت فرا رسیدن سالروز والدت با سعادت حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( و نامگذاری این 
روز خجسته به عنوان »روز دختر«، آیین گرامیداشت این ایام فرخنده با حضور ایرانیان مقیم، کارکنان سفارت 
و رایزنی فرهنگی و س��ایر نهادهای ایرانی مستقر در صربستان در محل اقامتگاه سفیر جمهوری اسالمی ایران 

در بلگراد برگزار گردید.
در ای��ن مراس��م آقایان مجید فهیم پور، س��فیر و محمود ش��الوئی رایزن فرهنگی جمهوري اس��المي در 
صربس��تان از جایگاه معنوی و موقعیت فرهنگی و اجتماعی حضرت معصومه )س��الم اهلل علیها( و نقش زنان و 
دختران در ترقی و تعالی جوامع بشری به تفصیل سخن گفتند و بر اهمیت حضور فعال دختران در عرصه های 
دین��ی و معن��وی و جنبه های علمی و اجتماع��ی تأکید کردند. در ادامه این برنامه، آقای ش��اپوری از معلمان 
مدرسه ایرانیان بلگراد، قطعه شعری در باره فضائل کریمة اهل بیت )علیها السالم( قرائت کردند. در خاتمه این 
مراسم نیز هدایایی به رسم یادبود از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان به دختران حاضر در جلسه اهدا گردید.

عراق

عیادت از بیماران بیمارستان دیوانیه
به مناس��بت گرامیداش��ت ایام دهه کرامت و میالد حضرت امام رضا )علیه السالم(، آقای عمار آل حسین، 
نماینده جامعه المصطفی العالمیه که نمایندگی برنامه های بومی جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 
در ع��راق را نی��ز بر عهده دارد، همراه با هیات اعزامی آس��تان قدس رضوی به عیادت از بیماران بس��تری در 
بیمارس��تان دیوانیه عراق رفتند. در این دیدار بیماران به پرچم متبرک امام رضا )علیه السالم( تبرک جستند 

و هیات اعزامی شفای عاجل آنها را از درگاه ایزد منان خواستار شدند. 
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جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در مرقد مطهر امامزاده حمزه شرقی-استان دیوانیه
به کوشش انجمن دانش آموختگان جامعه المصطفی العالمیه و همکاری مدرسه بانوان الکوثر، جشن میالد 
امام رضا )علیه الس��الم( همزمان با ایام والدت آن امام همام در مرقد مطهر امامزاده حمزه ش��رقی در اس��تان 

دیوانیه عراق برگزار شد.
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 قرائت قرآن کریم، سخنرانی شخصیت هایی چون مدیر امامزاده حمزه شرقی، مدیر انجمن دانش آموختگان 
جامعه المصطفی در اس��تان دیوانیه، مدیر مدرس��ه علمیه الکوثر و مدیر مدرس��ه علمیه نازک المالئکه، ش��عر 
خوانی در منقبت امام رضا )علیه الس��الم(، توزیع اقالم متبرک میان حضار از جمله برنامه های اجرا ش��ده در 

این مراسم بود. 

جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در حسینیه امام حسن مجتبی )علیه السالم(- ُرَمیثه
 همزمان با میالد مس��عود عالم آل محمد )صلی اهلل علیه و آله( و از س��ری برنامه های بومی دوازدهمین 
جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در خارج از کشور، مراسم جشن والدت آن امام همام در حسینیه 

امام حسن مجتبی )علیه السالم( شهر رمیثه در استان مثنی عراق و با حضور مردم این شهر برگزار شد. 
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در این مراس��م، پس از تالوت آیاتی چند از قرآن کریم، حجت االس��الم و المسلمین سید مهدی هاشمی،   
دقایقی پیرامون فضایل امام رضا )علیه السالم( سخن گفت. 

پس از آن مداحان اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( به اجرای مولودی خوانی در منقبت حضرت 
امام رضا )علیه السالم( پرداختند. همچنین دو تن از شاعران بنام این شهر نیز قطعاتی را در مدح سلطان سریر 

ارتضا قرائت کردند. در پایان نیز هدایایی به قید قرعه به حاضران در این مراسم اهدا شد. 
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 جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در حسینیه اهل بیت )علیهم السالم(- سماوه
همزمان با فرارس��یدن ایام والدت فرخنده حضرت ثامن الحجج )علیه الس��الم( و از سری برنامه های بومی 
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در خارج از کشور، مراسم جشن والدت آن امام همام 

در حسینیه اهل بیت )علیهم السالم( شهر سماوه، مرکز استان مثنی عراق برگزار شد. 

در این مراس��م با ش��کوه، ابتدا آیاتی از کالم اهلل مجید قرائت شد و پس از آن دو تن از روحانیون برجسته 
شهر سماوه به ایراد سخنرانی پیرامون سیره عملی امام رضا )علیه السالم( پرداختند. 

در ادام��ه نیز دو تن از مداحان اهل بیت )علیهم الس��الم( به اجرای مول��ودی خوانی در نعت حضرت رضا 
)علیه السالم( پرداختند. 
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در پایان این مراسم به رسم یادبود و به قید قرعه جوایزی به حاضران در مراسم اهدا شد. 

عیادت از بیماران بیمارستان الحسین )علیه السالم(- سماوه
به مناس��بت گرامیداش��ت ایام دهه کرامت و میالد حضرت امام رضا )علیه السالم(، آقای عمار آل حسین، 
نماینده جامعه المصطفی العالمیه و مس��ئول برگزاری برنامه های بومی جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه 
الس��الم( در عراق، همراه با هیات اعزامی آس��تان قدس رضوی به عیادت مجروحان جنگی نبرد علیه گروهک 

تکفیری و تروریستی داعش در بیمارستان الحسین )علیه السالم( شهر السماوه عراق رفتند. 
هیات عیادت کننده در این مراس��م معنوی ضمن آرزوی ش��فای عاجل برای این مجروحان، اقالم متبرک 
رضوی را میان آنها توزیع کردند. مجروحان بستری در این بیمارستان نیز ضمن قدردانی از حضور هیات مزبور 

در بیمارستان، بر نبرد علیه گروهک تروریستی داعش تا نابودی کامل آنان تاکید کردند. 
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 این هیات همچنین با حضور در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الحسین )علیه السالم(، ضمن دعا برای 
بهبودی هر چه سریعتر بیماران بستری در این بخش، پرچم متبرک به آستان مقدس حضرت رضا )علیه السالم( 

را برای دقایقی در اختیار این بیماران گذاشتند و بیماران مزبور نیز به این پرچم تبرک جستند. 

برگزاری محفل شبی با قرآن در صحن امامین جوادین )علیهما السالم(- کاظمین
همزمان با میالد مس��عود س��لطان س��ریر ارتضاء، حضرت علی بن موس��ی الرضا )علیه السالم( و از سری 
برنامه های بومی دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(، محفل نورانی شبی با قرآن با حضور 
جم��ع زی��ادی از زائران و محبان اهل بیت )علیهم الس��الم( در صحن امامین کاظمین )علیهما الس��الم( و به 

میزبانی آستان مقدس کاظمین برگزار شد. 
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در این محفل سراس��ر ن��ور و معرفت، قاریان ممتاز بین المللی به تالوت آیات��ی روح بخش از قرآن کریم 
پرداختند و گروه تواشیح عتبه مقدسه کاظمین نیز به اجرای تواشیح پرداخت. 

در پایان این مراسم، آقای عمار آل حسین در گفت وگو با شبکه رادیویی »الجوادین« به تشریح برنامه های 
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در عراق پرداخت. 

جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در مرکز اسالمی المجتبی )علیه السالم(- نجف اشرف
همزمان با فرارسیدن خجسته سالروز والدت امام رضا )علیه السالم(، جشن میالد آن حضرت به کوشش انجمن 

دانش آموختگان جامعه المصطفی العالمیه در مرکز اسالمی المجتبی )علیه السالم( شهر نجف اشرف برگزار شد. 
تالوت قرآن کریم، س��خنرانی، مولودی خوانی و نعت خوانی از جمله برنامه های انجام ش��ده در این مراسم 

بود. 
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برپایی محفل شبی با قرآن در صحن حرم امیر المومنین )علیه السالم(- نجف اشرف
همزمان با میالد مس��عود عالم آل محمد )صلی اهلل علیه و آله(، حضرت امام رضا )علیه الس��الم(، محفل 
نورانی شبی با قرآن با حضور جمع زیادی از زائران و دلدادگان مکتب اهل بیت )علیهم السالم( در صحن حرم 

مطهر امیر المومنین، حضرت علی بن ابی طالب )علیه السالم( برگزار شد.

در این مراسم که مقارن با اختتامیه مسابقات ماهیانه دارالقرآن بود، تعدادی از قاریان ممتاز قرآن به تالوت 
آیاتی جان بخش از قرآن مجید پرداختند.

در این مراسم همچنین ضمن قرائت صلوات خاصه حضرت رضا )علیه السالم(، به نفرات برتر مسابقه قرآنی 
برگزار شده در این مراسم هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.
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عیادت از بیماران بیمارستان الزهرا )سالم اهلل علیها(-نجف اشرف
به مناس��بت گرامیداش��ت ایام دهه کرامت و میالد حضرت امام رضا )علیه السالم(، آقای عمار آل حسین، 
نماینده جامعه المصطفی العالمیه و مس��ؤول برگزاری برنامه های بومی جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه 
الس��الم( در عراق، همراه با هیات اعزامی آس��تان قدس رضوی به عیادت از بیماران بس��تری در بیمارس��تان 

الزهرای شهر نجف پرداختند. 
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همچنین حجت االس��الم و المسلمین س��ید مهدی هاشمی، مبلغ اعزامی از سوی آستان قدس رضوی، با 
حض��ور در بخش نوزادان بیمارس��تان الزهرای نجف، در گوش کودکان��ی که در ایام دهه مبارک کرامت متولد 

شده بودند، اذان گفت. 

جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در مسجد ابی تراب- استان واسط
همزمان با میالد ثامن الحجج، حضرت علی بن موس��ی الرضا )علیه الس��الم( و از س��ری برنامه های بومی 
دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم(، جش��ن میالد آن حضرت به کوشش انجمن دانش 

آموختگان جامعه المصطفی العالمیه در مسجد ابی تراب استان واسط عراق برگزار شد. 

تالوت قرآن، س��خنرانی، مول��ودی خوانی، منقبت خوانی و اهدای هدایا به افراد برگزیده از میان ش��رکت 
کنندگان در مراسم و توزیع اقالم متبرک میان حضار از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای این مراسم 

بود.
شایان ذکر است این مراسم از سوی شبکه های تلویزیونی العراقیه، کربال، العهد و النهرین پوشش داده شد. 
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فیلیپین

 جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در مسجد امام مهدی )علیه السالم(-مانیل
به مناس��بت فرا رس��یدن ایام مبارک دهه کرامت، جش��ن میالد امام رضا )علیه السالم( به کوشش مجمع 

اسالمي اهل بیت )علیهم السالم( در مسجد امام مهدي )علیه السالم( برگزار شد. 
در این مراس��م که با حضور جمعی از مردم بومی ش��هر مانیل همراه بود، برنامه هایی از جمله س��خنرانی، 

مداحی و قرائت اشعاری در منقبت امام رضا )علیه السالم( به اجرا درآمد.
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قزاقستان

جشن میالد امام رضا )علیه السالم(- آستانا
همزمان با ایام فرخنده دهه کرامت، مراسم جشن میالد هشتمین پیشوای مسلمانان جهان، حضرت علی 
بن موس��ی الرضا )علیه الس��الم( با حضور سفیر جمهوری اس��المی ایران در قزاقستان، مسئولین نهاد ریاست 
جمهوری اس��المی ایران، ایرانیان مقیم و کارکنان و نمایندگان دس��تگاه های ایران در قزاقس��تان، شامگاه روز 

یکشنبه 15 شهریورماه 1393 در رایزنی فرهنگی ایران در آستانا برگزار شد.
در این مراس��م که پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عش��ا و با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید در فضایی 

معنوی و پرشور آغاز گردید، ابتدا یکی از دانش آموزان شعری در وصف امام رضا )علیه السالم( قرائت کرد.
در ادامه آقای مجتبی دمیرچی، سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران در قزاقستان، ضمن عرض خیر مقدم 
و ش��ادباش ایام دهه کرامت به حضار، به برکات این میالد خجس��ته اش��اره کرد و گفت: هر چند ما جلسات و 
اجتماع��ات زی��ادی داریم ولی این جمع و این گردهمایی از ویژگی خاصی برخوردار اس��ت و هم اینکه به این 
مناسبت گرد هم آمده ایم، موجب نزدیکی دلها و ایجاد پیوند و محبت بین همه ایرانیان و شیعیان می گردد.

پس از آن آقای صابری، رایزن فرهنگی کش��ورمان در آس��تانا طی سخنانی با قرائت حدیث »من مات و لم 
یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه« به تشریح موضوع »شناخت« و جایگاه معرفت شناسی در اسالم، قرآن و 
احادیث و  ضرورت شناخت ائمه و مبانی دینی پرداخت و در ادامه ضمن بیان فضائل، کرامات و جایگاه علمی 

امام رضا )علیه السالم(، به اوضاع سیاسی و شرایط حاکم بر دوران زندگی این امام همام اشاره کرد.
وی شناخت و آگاهی از شیوه و روش زندگی ائمه )علیهم السالم( را الزمه زندگی سعادتمندانه عنوان کرد.

در ادامه مراسم پس از پخش کلیپ و قرائت دکلمه ای توسط دانش آموزان مجتمع آموزشی امام خمینی )ره(، 
یکی از شفایافتگان رضوی به بیان خاطره کرامت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( پرداخت که حاضرین به شدت 
تحت تأثیر قرار گرفتند. در پایان این مراسم به مناسبت میالد امام رضا )علیه السالم( و همچنین آغاز سال تحصیلی 

جدید هدایایی به دانش آموزان و دانشجویان حاضر در جلسه اهداء گردید.
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 کویت

برگزاري مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشی ویژه معلمان مجتمع مدارس ایران 
به مناس��بت فرارسیدن ایام دهه کرامت و از س��ری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا 
)علیه الس��الم(، مسابقات فرهنگی، هنری و ورزش��ی ویژه معلمان مجتمع مدارس جمهوری اسالمی ایران در 
کویت در بخش های خط تحریری، ساخت کلیپ، پرتاب دارت، وبالگ نویسی، تنیس روی میز، داستان کوتاه 

نویسی و عکاسی برگزار شد. 
در بخش مس��ابقات خط تحریری، خانم ها ش��یده امینی و سمیرا سلطانی و آقای سید محسن اسعدی، در بخش 
ساخت کلیپ آقایان مهران اخوان و مهرداد عبدي و خانم ها سارا تشویر و معصومه ادیبي، در بخش وبالگ نویسی 
آقای مهران اخوان و خانم فاطمه شفی، در بخش داستان کوتاه خانم شمسی علیزاده و در بخش عکاسی نیز خانم ها 

نسرین گیالني، نسرین رئیس زاده و نوشین دهقاني تفتي به عنوان نفرات برگزیده شناخته شدند. 
در بخش ورزشی و در مسابقات پرتاب دارت برادران، آقایان فریار خطیري، وهاب خبازي و سید محسن اسعدي 
و در قسمت پرتاب دارت خواهران، خانم ها صدیقه پورعزیز، زینب کرمي و شیده امیني نفرات برگزیده بودند.

در مس��ابقات تنیس روي میز خواهران نیز خانم ها س��میرا سلطاني، فاطمه بازرگان و مریم رحماني به عنوان 
نفرات برگزیده انتخاب شدند. 

همچنین به همین مناسبت، مسابقاتی نیز برای دانش آموزان در بخش های حفظ قرآن، نقاشی، شعر، داستان 
کوتاه و متن ادبی، دلنوشته، مقاله نویسی، انشاء، خوشنویسی، وبالگ نویسی، ساخت کلیپ، عکاسی و خاطره 

نویسی رضوی در دو گروه دختران و پسران برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد. 

لبنان

جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در مجتمع شهید چمران -بیروت
همزمان با میالد فرخنده ثامن الحجج، حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السالم(، مراسم جشنی در محل 

مجتمع شهید چمران در بیروت برگزار گردید.
در این مراسم که سرپرست مجتمع، دبیران و اولیاء دانش آموزان حضور داشتند، پس از تالوت کالم اهلل مجید، 
پخش کلیپی در ارتباط با جشن های دهه کرامت و ارائه گزارش کوتاهی از نحوه برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا 

)علیه السالم(، دو تن از دبیران حاضر در مراسم به قرائت شعر و دلنوشته پیرامون امام رضا )علیه السالم( پرداختند.
در ادامه آقای عبدالهی، سرپرست مجتمع آموزشی شهید چمران، در سخنانی به بیان گوشه ای از کرامات 
امام رضا )علیه السالم( پرداخت. پس از آن خانم زینب نور منور، برگزیده جشنواره هشتمین خورشید والیت 
به قرائت دلنوش��ته خود به امام رضا )علیه الس��الم( پرداخت. این مراس��م با پخش کلیپ صلوات خاصه امام 

رضا )علیه السالم( به پایان رسید.
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نیجریه

جشن 10 هزار نفری میالد امام رضا )علیه السالم( در حسینیه بقیه اهلل-زاریا
همزمان با س��الروز میالد با سعادت هش��تمین سپهر امامت و والیت، مراسم با شکوه و وصف ناپذیر میالد 
امام رضا )علیه السالم( با حضور بیش از 10 هزار نفر از مسلمانان و دلدادگان مکتب اهل بیت )علیهم السالم( 

در حسینیه بقیه اهلل شهر زاریا برگزار شد. 
در این مراس��م که چندین س��اعت به طول انجامید، مسلمانان ش��هر زاریا پس از یک روز روزه داری و در 
حالی که تا پیش از آن به دلیل وقایع تلخ روز قدس و شهادت 30 تن از جوانان نیجریه ای همگی سیاه پوش 
بودند، به مناس��بت میالد حضرت لباس مش��کی از تن درآوردند و با ش��ور و نشاط غیر قابل وصفی در جشن 

میالد حضرت رضا )علیه السالم( شرکت کردند.
از نکات قابل توجه این مراسم همنوایی و شور و شعف مذهبی – انقالبی محبان اهل بیت )علیهم السالم( 
در این منطقه از غرب آفریقا بود چنانکه در سرتاس��ر دقایق برگزاری مراس��م جشن، به محض قرائت آیه ای از 
قرآن توس��ط هر یک از س��خنرانان، همه با او همنوا می شدند و در هنگام قرائت اشعار محلی توسط سخنرانان 
نیز همراهی مردم آن را  به مشاعره ای آهنگین مبدل می نمود و ندای لبیک یا حسین و لبیک یا رضای مردم 

فضای شاد و باشکوهی را به مراسم می بخشید. 

از دیگ��ر نکات مهم این جش��ن می توان به حضور مجروح��ان وقایع روز قدس با تخت و ویلچر و همچنین 
تصاویر بزرگ امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری در جای جای حسینیه بقیه اهلل نیجریه اشاره کرد. مردم 
در این مراس��م کم نظیر مش��تاقانه و با حوصله تمام به سخنان سخنرانان گوش فرا دادند و بدون خستگی و با 
انرژی مضاعف، با ش��عارهای لبیک یا حس��ین و شعارهای انقالبی خود شور و شعف خاصی در فضا ایجاد کرده 

بودند.
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 حجت االس��الم و المسلمین س��ید ابراهیم زکزاکی، رهبر ش��یعیان نیجریه در این مراسم با شکوه اظهار 
داش��ت: امیدواریم به برکت حضور خادمان امام رضا )علیه السالم( بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که همچون 
جمهوری اسالمی ایران، به زودی جمهوری اسالمی آفریقایی تشکیل دهیم. مرزهایی که هم اکنون در آفریقا 
هست از سوی استعمار و با نگاه استعماری ترسیم شده است و لذا باید مرزها از میان برچیده یا کمرنگ شود 

تا بتوانیم به سمت جمهوری اسالمی آفریقایی حرکت کنیم.
رهبر ش��یعیان نیجری��ه حضور کاروان خادمان حضرت رضا )علیه الس��الم( در زاریا را مایه تس��کین درد 
مسلمانان نیجریه عنوان کرد و افزود: ما این حضور را به فال نیک گرفته و آن را آغاز توسعه پیروزی های خود 

می دانیم چرا که این حضور شادی مضاعفی را برای ما به ارمغان آورده است.

مداحان شاعر نیجری نیز در این مراسم با شکوه، اشعاری را در وصف امام رضا )علیه السالم( قرائت نمودند.
حجت االس��الم و المس��لمین زکزاکی، در پایان جش��ن میالد امام رضا )علیه السالم( در زاریا قرآن خطی 
نفیس��ی را که نوش��ته یکی از حافظان کل قرآن در این کش��ور بود، به حرم مطهر رضوی اهدا کرد. خادمان 
رضوی نیز به تعدادی از فرماندهان و مسئوالن بخش های مختلف نیجریه هدایایی به رسم یادبود اهدا کردند. 
 شایان ذکر است میلیون ها نفر از طرفداران حجت االسالم و المسلمین زکزاکی در غرب آفریقا از حامیان 
نظریه ایشان در الگو برداری آفریقا از جمهوری اسالمی ایران هستند و تصاویر امام )ره( و مقام معظم رهبری 

در همه مراسم های آنان مشهود است.
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هند

جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در مسجد ایرانیان- بمبئی
مراس��م بزرگداش��ت ایام دهه کرامت و میالد حضرت امام رضا )علیه الس��الم( در مس��جد ایرانیان بمبئی 

برگزار شد. 
حس��نخانی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در بمبئی در این مراسم طی سخنانی با تبریک 
دهه کرامت، ذکر فضائل و کرامات حضرت رضا )علیه الس��الم( و خواهر گرامیش��ان، حضرت فاطمه معصومه 
)س��الم اهلل علیها( را در این ایام بس��یار تأثیرگذار و با اهمیت دانست و افزود: در دنیای امروز نباید از تعالیم و 
آموزه های علمی و معرفتی امام رضا )علیه الس��الم( و س��ایر ائمه معصومین )علیهم الس��الم( در زندگی غفلت 

نمود.
وی س��یره علمی و روش گفت وگوی امام رضا )علیه الس��الم( با علما و معتقدان سایر ادیان و مذاهب را در 
کن��ار تبلیغ و تبیین صحیح جوهره دینداری و به کارگیری این آموزه ها در اجتماع برای هدایت افکار و عقاید 
مس��لمانان و غیر مسلمانان را پندآموز و س��ازنده توصیف نمود و اظهار داشت: امروزه اگر برخی بالد و جوامع 
مس��لمانان دچار خش��ونت، افراط و تفریط و متعاقب آن کش��تار و تجاوزات گروه های تکفیری و سلفی به نام 
اس��الم است، این امر جدای از فتنه و توطئه گردانندگان این جریانات، در نتیجه کج اندیشی، قشری گری در 
دین و غفلت از آموزه های حضرات ائمه معصومین )علیهم السالم( و سنت پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه 

و آله( است که نزد پیروان این گروه ها می توان سراغ گرفت.
وی همچنی��ن اظهار امیدواری کرد به س��بب این ایام مبارک و نیز تعالی��م و معارف عمیق مذهبی که به 
برکت وجود مقدس حضرت ثامن الحجج )علیه الس��الم( بر ما رس��یده اس��ت، جهان اس��الم از هرگونه فتنه و 

خیانت و نیز افکار و جریانات جاهالنه و منحرف از اسالم ناب محمدی رهایی یابد.
حجت االسالم سید مهدی حسینی و برخی علما و روحانیون دیگر نیز در این مراسم پیرامون دهه کرامت 
و جایگاه و منزلت ویژه حضرت امام رضا )علیه الس��الم( و حضرت فاطمه معصومه )س��الم اهلل علیها( مطالبی 
عنوان کردند. در ادامه نیز شاعران اهل بیت )علیهم السالم( به مولودی خوانی به مناسبت این ایام پرداختند.

همچنین به همین مناس��بت مس��ابقه اعتقادی و سیره امام رضا ) علیه السالم( در دو بخش مبانی معارف 
اس��المی و سیره حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( ویژه خواهران در حسینیه شوشتری شهر بمبئی 

برگزار و به برگزیدگان آن جوایزی اهدا شد. 
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 تجدید چاپ کتاب امام رضا )علیه السالم( به روایت اهل سنت به زبان اردو- دهلي نو
نظر به ارادت ویژه مس��لمانان هندوس��تان به اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم(، همزمان با دهه 
مبارک کرامت و ایام والدت با س��عادت امام رضا )علیه الس��الم( و به اهتمام رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران در دهلی نو، کتاب ارزش��مند »امام رضا )علیه الس��الم( به روایت اهل سنت« به زبان اردو تجدید چاپ و 

منتشر گردید.

این کتاب را حجت االسالم والمسلمین محمد محسن طبسی تألیف و آقای سید سبط حیدر زیدی به زبان 
اردو ترجمه نموده اس��ت. این کتاب در ش��مارگان 2000 نسخه و در هفت دفتر با عناوین زندگانی، شخصیت، 
روای��ت، امامت، والی��ت عهدی، کرامت و زیارت با رویک��ردی توصیفی � تحلیلی ابع��اد مختلف حیات نورانی 

حضرت رضا )علیه السالم( را به روایت اهل سنت ترسیم نموده است.
بیش��تر  از 200 عنوان از منابع اهل س��نت در نقل احادیث  این کتاب استفاده شده است. این کتاب مورد 

استقبال محققین و دوستداران اهل بیت )علیهم السالم( قرار گرفت.

جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در محله نوگوان - دهلی نو
همزمان با دهه مبارک کرامت و در آستانه میالد فرخنده حضرت رضا )علیه السالم(، مراسم جشن میالد 

آن حضرت با حضور دانش آموزان، طالب و مردم شهر دهلی در محله نوگوان برگزار شد. 
قرائت قرآن، مدیحه س��رایی، مولودی خوانی و مس��ابقه علمی و فرهنگی از جمله برنامه های اجرا شده در 

این مراسم بود.

جشن میالد حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( و بزرگداشت روز دختر- دهلی نو
همزمان با سالروز میالد حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( و روز دختر، مراسم گرامیداشتی در خانه 

فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در دهلی نو برگزار شد.
در ای��ن مراس��م که جمع زی��ادی از خانواده های ایرانی از جمله دانش��جویان مقیم و مس��ئوالن نهادهای 
کش��ورمان حضور داش��تند، خانم خدایی از مدرسان حوزه و دانشگاه در سخنانی ابعاد مختلف شخصیت واالی 

حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( را تبیین نمود.
وی با بیان اینکه شیوه زندگی و رفتار حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( بهترین الگو برای زنان عالم است، 
اظهار داش��ت: دختران و زنان می توانند با الگوگیری از این بانوی بزرگوار، س��عادت و خیر دنیا و آخرت را برای 

خود تضمین نمایند.
وی با اشاره به آسیب های زندگی مدرن در دنیای امروز بویژه برای جوانان، گفت: آموزه های دینی بهترین 
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راه حل برای مقابله با آس��یب های ناش��ی از مدرنیته در دنیای امروز اس��ت و خانواده ها باید با آموزش معارف 
دینی به فرزندان خود، آنها را در مقابل این آسیب ها مصون سازند.

خانم خدایی همچنین نقش روزی حالل را در تربیت فرزندان یادآور شد و افزود: لقمه طیب و حالل یکی 
از مهمترین عوامل در تربیت فرزندان به ش��مار می آید و از این رو والدین باید نهایت دقت و تالش را داش��ته 
باشند که مایحتاج زندگی خود را از شیوه های حالل و با رعایت اصول و شرایط اسالمی تهیه نمایند تا فرزندان 

آنها در معرض تربیت صحیح قرار گیرند.
وی همچنین با اش��اره به نگاه اس��الم به زنان و دختران اظهار داش��ت: در اس��الم توجه خاصی به زنان و 
دختران ش��ده و بس��یار مورد تکریم و احترام قرار گرفته اند زیرا زنان در جایگاه های مختلف از جمله در نقش 

مادر و همسر در آینده جوامع نقش بسیار تعیین کننده و سرنوشت سازی ایفا می کنند. 

جشن میالد عالم آل محمد )علیه السالم( –دهلی نو
مراس��م جشن میالد امام هشتم شیعیان جهان، حضرت امام  رضا )علیه السالم( با حضور جمعی از عاشقان به 
اهل بیت )علیهم السالم(، در تاریخ دهم ذی القعده 1435 هجری برابر با ششم سپتامبر سال 2014 میالدی 

در منطقه »بارا هندو راوی« از طرف موسسه فرهنگی امام رضا )علیه السالم( در دهلی برگزار شد.
در این مراس��م حجت االس��الم جناب موالنا ممتاز علی، امام جمعه امامیه هال دهلی، حجت االس��الم موالنا 
مظهر عباس غازی، امام جماعت مس��جد »باراگهر« در منطقه »بارا هندو راو«، آقای علی امام زیدی، دبیرکل 
موسس��ه فرهنگی امام رضا )علیه الس��الم( در دهلی و طی س��خنانی به بیان خالصه ای از تاریخ پر افتخار امام 
هشتم شیعیان حضرت امام رضا )علیه السالم( در مدینه و مرو و نیز ابعاد اخالقی مختلف شخصیت واالی آن 

حضرت پرداختند.
آقایان سردار حسین راهی، احسن شکارپوری، محمد هاشم دهلوی، شمس الحسن دهلوی و علی رضا اشعاری 

در مدح امام رضا )علیه السالم( سرودند. این مراسم با بازتاب گسترده در رسانه های هند همراه بود. 

 جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در حسینیه کوءهی قلعه - کلکته- ایالت بنگال
همزمان با فرخنده سالروز والدت حضرت ثامن الحجج و از سری برنامه های بومی دوازدهمین جشنواره بین المللی 
امام رضا )علیه السالم(، مراسم جشن میالد آن حضرت به کوشش حوزه علمیه امام علی )علیه السالم( ایالت بنگال 
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در حسینه کوءهی قلعه واقع در روستای تاریخی و شیعه نشین مرشد آباد شهر کلکته برگزار شد.
در این مراسم برنامه هایی از قبیل سخنرانی امام جمعه شهر کلکته و امام جمعه و جماعت سابق روستای 
مرش��د آباد، مداحی ذاکران اهل بیت )علیهم السالم(، مولودی خوانی، قصیده خوانی و مسابقه کتبی پیرامون 
امام رضا )علیه السالم( به اجرا درآمد. در پایان این مراسم نیز به برگزیدگان مسابقه امامشناسی جوایزی اهدا 

شد. 

سمینار امام رضا )علیه السالم(-لکنهو
همزمان با میالد مس��عود امام رضا )علیه الس��الم( و از س��ری برنامه های بومی دوازدهمین جشنواره بین 
المللی امام رضا )علیه الس��الم(، س��مینار علمی فرهنگی امام رضا )علیه السالم( در کالج اسالمی شهر لکنهو و 
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به کوشش نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در این شهر برگزار شد. 
در این مراسم تعدادی از محققان و علمای شهر لکنهو پیرامون ابعاد مختلف سیره علمی و عملی امام 

رضا )علیه السالم( و جهات مختلف شخصیتی ایشان به ایراد سخنرانی پرداختند. 

اجرای سرود،تواش��یح، پخش کلیپ های مربوط به امام رضا )علیه الس��الم(، برگزاری مس��ابقه نقاش��ی و 
برگزاری مسابقه سخنرانی میان دانش آموزان عضو کالج اسالمی لکنهو از جمله برنامه های برگزار شده در این 

سمینار بود. در پایان به برگزیدگان مسابقات مزبور جوایزی اهدا شد.
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اجرای برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در مؤسسه فضایل-نوگانوان سادات
همزمان با فرارس��یدن ایام مبارک دهه کرامت و از س��ری برنامه های بومی جش��نواره دوازدهم، جشنواره 
محلی امام رضا )علیه السالم( به کوشش موسسه فضایل با شکوه تر از سال های گذشته در شهر نوگانوان سادات 

هند برگزار شد. 
در این جش��نواره محلی 13 نوع مس��ابقات در پنج گروه برگزار ش��د که از آن میان دو مس��ابقه به پسران زیر 
14س��ال، دو مس��ابقه به دختران زیر 14س��ال، سه مسابقه به پسران باالی 14 س��ال، سه مسابقه به دختران 
باالی 14 س��ال و سه مس��ابقه به طالب مدارس و حوزه های علمیه اختصاص داشت. افزون بر این سمیناری 
علمی با موضوع س��بک زندگی امام رضا )علیه الس��الم( برگزار ش��د. همچنین کتاب حاوی زندگی نامه امام 
رضا )علیه الس��الم( و احادیث منتخب آن حضرت به زبان هندی و به کوش��ش حجت االسالم والمسلمین عابد 
زیدی چاپ و به رایگان در اختیار دانشجویان قرار گرفت و دو مسابقه نیز از همین کتاب طراحی و برگزار شد. 

در سمینار افتتاحیه جشنواره نیز از 14 تن از سادات رضوی با اهدای هدایایی تجلیل به عمل آمد. 

افتتاحیه جشنواره
مراس��م افتتاحیه جش��نواره محلی امام رضا )علیه الس��الم( در ش��هر نوگانوان س��ادات هند روز پنجشنبه 6 
ش��هریورماه 1393 و همزمان با س��الروز میالد فرخنده کریمه اهل بیت، حضرت معصومه )س��الم اهلل علیها( 
ب��ا حضور علم��ا، روحانیون و محققین حوزه های علمیه در حوزه علمیه باب العلم نوگانوان س��ادات و در قالب 

سمینار علمی سبک زندگی امام رضا )علیه السالم( برگزار شد. 
در این مراس��م، پس از تالوت آیاتی چند از قرآن کریم، س��ردار حس��ن، مدیر موسس��ه فضایل ضمن تبریک 
ایام دهه کرامت، توضیحاتی درباره برنامه های جش��نواره امام رضا )علیه الس��الم( ارایه نمود و اظهار داش��ت: 
خداون��د در ده��ه کرامت به زنان و مردان الگوهای زندگی س��عادت بخش را در قال��ب وجود مقدس حضرت 
معصومه )سالم اهلل علیها( و امام رضا )علیه السالم( عطا فرموده و ما باید سیره وسبک زندگی این دو بزرگوار را 

برای مردم بیان کنیم تا همه در سایه عمل به سیره ایشان به سعادت در هر دو دنیا نائل شویم.

در ادامه حجت االس��الم والمسلمین سید عزیز الحس��ن عابدی به ایراد سخنرانی پرداخت و با تقدیر از برگزار 
کنندگان جش��نواره امام رضا )علیه السالم(، سیره حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( و امام رضا )علیه السالم( 
را بهترین الگوها برای همه بش��ریت عنوان کرد و اظهار داشت: تا آنجا که می توانیم باید کالم معصومین بویژه 

امام رضا )علیه السالم( را برای مردم تبیین کنیم و همین امر موجب هدایت آنها خواهد بود.
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 آقای بش��ارت حس��ین، خطیب برجسته هند نیز در این مراسم در س��خنانی به آثار و برکات زندگی حضرت 
معصومه )س��الم اهلل علیها( و امام رضا )علیه السالم( اشاره نمود و اظهار داشت: هرآنچه از پیشرفت های مادی 

و معنوی جمهوری اسالمی ایران می بینید از وجود مبارک این دو بزرگوار است.
وی همچنین با برش��مردن فضایل حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(، زیارت ایشان را به منزله زیارت حضرت 

فاطمة زهرا )سالم اهلل علیها( عنوان کرد. 

در ادامه این مراسم کتاب زندگینامه امام رضا )علیه السالم( به زبان هندی، تالیف آقای محمد عابد زیدی 
رونمایی شد و وی دقایقی پیرامون آن توضیح داد. 

در پایان این جلسه از سادات رضوی حاضر در مراسم با اهدای هدایایی تجلیل به عمل آمد. 
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مسابقات فرهنگی رضوی- نوگانوان سادات
همزمان با دهه مبارک کرامت، س��یزده مس��ابقه فرهنگی در قالب جش��نواره محلی امام رضا )علیه السالم( با 
حضور بیش از 800 نفر در میان طالب، دانش��جویان و دانش آموزان دختر و پس��ر شهر نوگانوان سادات هند 
برگزار ش��د. تعدادی از ش��رکت کنندگان دختر مس��ابقه کتابخوانی امام رضا )علیه الس��الم( از خواهران اهل 
سنت و جماعت بودند. دانشگاه ها، مدارس و مراکز حوزوی ذیل میزبان این مسابقات بودند: دانشگاه تیر تانکر 
مرادآباد، دانشگاه اف تی ام جویا، کالج حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها( )دخترانه(، کالج شهرت )پسرانه(، کالج 
هاش��می دگری در امروهه، کالج ساهس دگری در نوگانوان س��ادات، مدرسه عمومی سکینه، مدرسه عمومی 
بینا، مدرس��ه عمومی ابوتراب، مدرسه هته واال، مدرس��ه عمومی وکتوریا در امروهه،  مدرسه سینت میری در 
امروهه، مدرسه بینک در نوگانوان،  مدرسه سینت میری در نوگانوان سادات، جامعه باب العلم نوگانوان سادات 

و جامعة المنتظر نوگانوان سادات. 
مسابقات خواهران در بخش های مسابقه کتابخوانی رضوی، حفظ چهل حدیث از امام رضا )علیه السالم(، نماز، 
حفظ  قرآن و ترتیل و مسابقه نقاشی حرم با موضوع حفاظت عتبات عالیات به صورت غیر حضوری برگزار شد 
و بیش از 600 شرکت کننده داشت. مسابقات پسران نیز با حضور 200 شرکت کننده در بخش های مزبور به 

جز مسابقه نقاشی برگزار شد. 
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برپایی نمایشگاه آثار هنری رضوی- نوگانوان سادات
نمایشگاه آثار هنری رضوی از دیگر برنامه های جشنواره محلی امام رضا )علیه السالم( در شهر نوگانوان سادات 
هند بود. این نمایش��گاه روز چهارش��نبه 12 شهریورماه 1393 به دس��ت امام جمعه شهر نوگانوان سادات و با 
حضور شخصیت های مطرح این شهر افتتاح شد و به مدت چهار روز پذیرای بازدیدکنندگان بود و با استقبال 
بسیار گسترده مردم مواجه شد. در این نمایشگاه عالوه بر عکس های زیبای حرم مطهر امام رضا )علیه السالم(، 
آثار دانش��جویان، دانش آموزان و طالب در بخش مس��ابقات نقاش��ی، خطاطی و مقاالت در معرض دید عموم 

قرار گرفت.
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 اختتامیه جشنواره بومی امام رضا )علیه السالم(- نوگانوان سادات
همزم��ان ب��ا میالد مس��عود حض��رت ثامن الحجج )علیه الس��الم(، مراس��م اختتامی��ه جش��نواره بومی امام 
رضا )علیه الس��الم( با حضور مقامات رسمی شهر نوگانوان سادات هند، علما، حوزویان، دانشگاهیان و مردم این 

شهر، در مسجد جامع نوگانوان سادات برگزار شد. 
در این مراس��م باشکوه معنوی دکتر حس��ن اخترعابدی، سخنران شناخته شده منطقه، دکتر سید نذر عباس 
از دانش��گاه علیگره، حجت االس��الم و المس��لمین س��ید مس��رور عباس عابدی، امام جمعه نوگانوان سادات، 
حجت االس��الم نعیم عباس عابدی، مدیر جامعه المنتظر نوگانوان س��ادات، سردار حسن دبیر جشنواره، حجت 
االس��الم افضل حسین و حجت االس��الم محمد عابد زیدی به ایراد سخن پرداختند. ذاکران اهل بیت )علیهم 
السالم( نیز دقایقی به مولودی خوانی و قرائت اشعاری در نعت حضرت رضا )علیه السالم( پرداختند. در پایان 

مراسم نیز به برگزیدگان مسابقات سیزده گانه برگزار شده جوایزی به رسم یادبود اهدا شد. 

بازتاب وسیع جشنواره بومی امام رضا )علیه السالم( در رسانه های هند
جشنواره بومی امام رضا )علیه السالم( که از سری برنامه های بومی دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا 
)علیه السالم( در شهر نوگانوان سادات هند برگزار گردید، با استقبال رسانه ای قابل توجهی در رسانه های هند 
مواجه شد به نحوی که روزنامه های صحافت، جدید میل و اوده نامه و خبرگزاری های راشتریه سهارا و عزیز 

الهند به پوشش رسانه ای وسیع اخبار این جشنواره پرداختند. 
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با میهمانان خارج از کشور
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم( 122

جناب آقای احمد الخرساء از لبنان
مروج فرهنگ رضوی

• مدیر انتشارات دارالمحجه البیضاء لبنان، از ناشران برجسته لبنان در علوم اسالمی و شیعی 	
• انتشار شش کتاب فاخر در حوزه فرهنگ و معارف رضوی با عناوین:	
• امام رضا )علیه السالم(: شریعت در مدینه، طریقت در طوس	
• س��یره امام��ان: فرازهای��ی از زندگان��ی امام رضا )علیه الس��الم(، امام موس��ی کاظم )علیه الس��الم( و رس��ول 	

اهلل )صلی اهلل علیه و آله(
• زندگانی، علوم و کرامات امام رضا )علیه السالم(	
• طب الرضا )علیه السالم( معروف به سلسله ذهبیه	
• پرتوی  از نور امام رضا )علیه السالم(	
• نغزترین سخنان امام رضا )علیه السالم(	
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جناب آقای دکتر پاتریک رینگنبرگ از سوییس
نویسنده و محقق

• استاد هنر و معماری دانشگاه لوزان سوییس	
• تالیف کتاب »مشهد در آیینه سفرنامه نویسان« به زبان فرانسه	
• تالیف کتاب »معماری و آرایه های حرم امام رضا )علیه السالم(« به زبان فرانسه	

جناب حجت االسالم عزیز نبی اف از گرجستان
مدرس و مبلغ دینی

• مدیر و مدرس حوزه علمیه امام رضا )علیه السالم( در مارنئولی-گرجستان	
• برگزاری دوره های تخصصی آشنایی با معارف رضوی در حوزه علمیه امام رضا )علیه السالم( -مارنئولی	
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جناب آقای احمد آدامو الصفا از نیجریه
نویسنده و مبلغ دینی

•  مولف و ناشر کتاب »امام رضا )علیه السالم( شهید مشهد «	
•   برگزاری مراسم شهادت و والدت ائمه اطهار )علیهم السالم( در الگوس	
•  برگزاری جشن های میالد امام رضا )علیه السالم( در الگوس	
•  دبیر نخستین همایش بین المللی وحدت امت اسالمی، لیبریا- 2007	
• موسس و مدیرعامل بنیاد اسالمی اهل بیت )علیهم السالم( در الگوس	
• موسس و مدیر مجمع اهل بیت )علیهم السالم( آفریقا	
• مدیر اجرایی دارالقرآن الگوس	
• مدیر موسسه قرآنی اهل بیت )علیهم السالم( در الگوس	
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 حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر ادگاردو روبن )سهیل اسعد( از
آرژانتین

نویسنده و مبلغ

• استاد حوزه و دانشگاه	
• مدیر، امام جمعه و عضو هیات امنای مسجد امام رضا )علیه السالم( در شهر ماالگا-اسپانیا	
• مدیر س��ه دوره فشرده معارف اهل بیت )علیه السالم( در مس��جد امام رضا )علیه السالم( در ماالگا، ویژه جوانان 	

شیعه
• مدیر دوره تربیت مبلغ ویژه شیعیان اسپانیا در مسجد امام رضا )علیه السالم( در ماالگا	
• موسس اولین مرکز شیعیان بومی شهر کاراکاس- ونزوئال	
• موسس اولین مرکز شیعیان در شهر الپاز- بولیوی	
• موسس اولین مرکز شیعیان بومی در نیکاراگوئه	
• موسس اولین مرکز شیعیان در کوبا	
• مدیرسابق و عضو هیئت موسس مرکز شیعیان شیلی شهر سانتیاگو	
• مبلغ مکتب اهل بیت )علیهم السالم( و فرهنگ رضوی در بیش از 20 کشور اسپانیایی زبان	
• استاد مدعو در رشته مطالعات اسالمی و عرفان در تشیع در بیش از 200 دانشگاه اسپانیا و آمریکای التین	
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حجت االسالم و المسلمین علی کاظمی از جامعه المصطفی العالمیه
مبلغ و مروج فرهنگ رضوی

• مدیرکل روابط عمومی و بین الملل جامعه المصطفی العالمیه	
• گسترش برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( و بومی سازی جشن های دهه کرامت در خارج 	

از کشور

حجت االسالم و المسلمین سید مرتضی رضوی از ماداگاسکار
مبلغ دینی

• موسس و امام جماعت مسجد امام رضا )علیه السالم( در شهر آنتاناناریو- ماداگاسکار	
• موسس مرکز پاسخگویی به شبهات امام رضا )علیه السالم( در شهر آنتاناناریو- ماداگاسکار	
• برگزاری همایش سه روزه علمی- فرهنگی امام رضا )علیه السالم( در ماجانگو- ماداگاسکار، سپتامبر 2013	
• برگزاری مراسم جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در مجتمع الزهرا - ماجونگا، نوامبر 2012	
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حجت االسالم و المسلمین حسین العوالی از اوگاندا
مدرس حوزه و مبلغ

• تحصیالت خارج از فقه	
• موسس و مدیر حوزه علمیه امام رضا )علیه السالم( در کامپاال	
• برگزاری جشنهای میالد امام رضا )علیه السالم( در کامپاال	
• انجام برنامه های فرهنگی پیرامون اهل بیت)علیهم السالم( در کامپاال	
• مدرس حوزه	
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سرکار خانم مدیحه رسول از پاکستان
هنرمند نقاش

خالق ده ها اثر فاخر نقاشی آبرنگ از جمله: 
• روضه الرضا )علیه السالم(	
• نمای داخلی حرم امام رضا )علیه السالم(	
• تابلوی گنبد و مناره های مسجد گوهرشاد	
• درب ورودی و دیوار حرم امام رضا )علیه السالم(	
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 در نشست خبری میهمانان خارجی جشنواره مطرح شد
نهایی شدن طرح برگزاری مجمع جهانی خادمان نمونه فرهنگ رضوی

 رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی از آماده شدن مقدمات برگزاری مجمع جهانی خادمان فرهنگ 
رضوی خبر داد.  

دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان در نشس�ت خبری خادمان نمون�ه فرهنگ رضوی بخش بین الملل 
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( که همزمان با ایام میالد امام رضا )علیه السالم( 
در س��الن آمفی تئاتر دانش��گاه امام رضا )علیه الس��الم( مش��هد و با حضور دکتر محمود واعظی، دبیر ش��ورای 
بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(، دکتر سهیل اسعد از آرژانتین، حجت االسالم و المسلمین 
سید مرتضی رضوی از ماداگاسکار، حجت االسالم و المسلمین حسین العوالی از اوگاندا، احمد الخرساء از لبنان، 
دکتر پاتریک رینگنبرگ از س��وئیس، حجت االس��الم عزیز نبی اف از گرجس��تان، احمد آدامو الصفا از نیجریه و 
خانم مدیحه رس��ول از پاکس��تان برگزار گردید، افزود: تا کنون تعداد زیادی از ش��خصیت های علمی، فرهنگی 
و هنری از سراس��ر جهان در مراس��م اختتامیه جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( شرکت کرده و از 
س��وی مقامات ارشد جمهوری اسالمی ایران مورد تقدیر قرار گرفته اند؛ لذا با توجه به پتانسیل بسیار باالیی که 
به واس��طه جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در این زمینه ایجاد شده است، مجمع جهانی خادمان 
فرهنگ رضوی با هدف گردهمایی خادمان ادوار جشنواره و ایجاد شبکه وسیع ارتباطی میان این افراد به زودی 

در ایران برگزار خواهد شد.  
وی خاطرنش��ان کرد: مقدمات تش��کیل این مجمع فراهم و اساس��نامه آن در ش��ورای بین الملل جشنواره 
طراحی و تصویب ش��ده اس��ت. برگزاری مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی س��بب ایجاد پیوندی نظام مند 
میان خادمان فرهنگ رضوی در سراس��ر جهان خواهد ش��د و این امر به توس��عه روز افزون فرهنگ رضوی در 
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اقصی نقاط جهان کمک خواهد کرد. 
رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با بیان اینکه شیوه بین المللی شدن جشنواره بین المللی امام 
رضا )علیه السالم( به شدت مورد استقبال شیعیان و عالقه مندان به ساحت مقدس حضرت رضا )علیه السالم( 
در سراس��ر جهان قرار گرفته اس��ت، اظهار داشت: امروز در بیش از 75 کشور و 200 نقطه از جهان به فرهنگ 
رضوی به طور ویژه پرداخته می شود و خوشبختانه شاهد آن هستیم که هنرمندان و نویسندگان ملل مختلف، 

متوجه فرهنگ و معارف رضوی گشته اند و در راه ترویج آن کوشش می کنند. 
وی تصریح کرد: س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی با بهره مندی از 80 رایزنی فرهنگی در 60 کشور 
جه��ان ای��ن افتخار را دارد که از همه خادمان رضوی در جهان برای حضور در جش��نواره بین المللی امام رضا 

)علیه السالم( دعوت کند.
رئیس ش��ورای بین الملل دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( همچنین از برگزاری 
همای��ش بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی در ایران خبر داد و گفت: یکی از وظایف س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی این است که ترویج فرهنگ اهل بیت در سراسر جهان را با شدت و جدیت انجام دهد. یکی 
از گروه های ویژه مخاطب جش��نواره در خارج از کش��ور بانوان هستند. از این رو همایش بانوان مروج فرهنگ 
رضوی فرصتی خواهد بود تا فعاالن این عرضه جهت تولید محتوای غنی ویژه بانوان سراسر جهان هم اندیشی 

کنند. 
وی ده��ه کرامت را فرصتی مناس��ب جهت احیای کرامت انس��انی و ترویج ابع��اد مختلف فرهنگ رضوی 
دانس��ت و اظهار داش��ت: در اس��الم کرامت آنقدر اهمیت دارد که آیاتی در قرآن کریم از جمله »ولقد کرمنا 
بنی آدم« بدان اختصاص یافته اس��ت و از این رو شایس��ته است در ایام دهه کرامت به این مساله به طور ویژه 

پرداخته شود.  
دکتر محمود واعظی، دبیر شورای بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( نیز در 
این نشست با اشاره به ابعاد وسیع جشنواره اظهار داشت: در ایام دهه کرامت نه تنها ایران اسالمی و شهرهای 
آن به نام مقدس رضوی متبرک است بلکه بسیاری از مردم در اقصی نقاط جهان، از فضای شادی و شور این 

ایام بهره مند می گردند. 
وی خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات به عنوان متصدی روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
در خارج از کشور، برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( را در سطح بین المللی اجرا و رصد 

می کند و تقدیر از فعاالن و خادمان فرهنگ رضوی یکی از مهم ترین مسئولیت های این سازمان است.
وی همچنین با اش��اره به س��ازوکار انتخاب خادمان نمونه فرهنگ رضوی در جش��نواره بین المللی امام 
رضا )علیه الس��الم( گفت: کمیته ای برای بررس��ی خادمان فرهنگ رضوی در این سازمان تشکیل شده است؛ 
معرفی این افراد از س��وی نهادهایی چون جامعه المصطفی العالمیه، مجمع جهانی اهل بیت )علیهم الس��الم(، 
رایزنی های فرهنگی جمهوری اس��المی ایران و چند نهاد دیگر صورت می گیرد و افراد پیش��نهادی بر اس��اس 
میزان فخامت آثار تولیدی ش��ان در زمینه های فرهنگی، هنری، علمی، پژوهش��ی، تبلیغی و عمرانی انتخاب 

می گردند. 
در ادامه هر یک از مهمانان خارجی حاضر در نشست به سواالت مطرح شده از سوی نمایندگان رسانه های 

گروهی پاسخ دادند.
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مدیر مجمع اهل بیت )علیه السالم( نیجریه:
 ظرفیت پذیرش آموزه های اسالمی در نیجریه بسیار باالست

احم�د آدامو الصف�ا، مدیر مجمع اهل بیت )علیهم الس�الم( نیجریه و خ�ادم نمونه فرهنگ رضوی  
بخش بین الملل جش�نواره دوازدهم، در این نشس��ت خبری ضمن تش��ریح فعالیت ه��ای خود در حیطه 
فرهنگ رضوی در نیجریه، اظهار داشت: من یک روانشناس هستم و می دانم 110 روش برای تغییر تفکر افراد 
وجود دارد که فعال از روش های محدودی برای ترویج فرهنگ رضوی در جهان اس��الم اس��تفاده می شود ولی 

ظرفیت مردم کشور من برای پذیرش اسالم و مذهب تشیع خیلی بیشتر از وضعیت موجود است. 
وی افزود: نائب رئیس دارالقرآن در نیجریه هس��تم و فعالیت های خود را از سه سال پیش حول محور فرهنگ 
رضوی ش��روع کردم، یعنی محور فعالیت هایم امام رضا )علیه الس��الم( اس��ت. کتاب »امام رضا )علیه السالم( 
شهید مشهد« را در راستای ترویج فرهنگ رضوی نوشتم که امروز به چاپ رسیده و در دسترس تمامی افراد 

در نیجریه است؛ کتاب  سخنان حکمت آمیز اهل بیت )علیهم السالم( را نیز در همین راستا منتشر کردم.

وی با اش��اره به اینکه هر س��ال در ایام میالد امام رضا )علیه السالم( فعالیت های گسترده ای در کشور نیجریه 
دارد، افزود: دو سال پیش تحقیقی در مورد گسترش اسالم و شیعه در نیجریه انجام دادیم؛ تا پیش از انقالب 
اسالمی ایران چالش های بزرگی بر سر راه مسلمان شدن مردم نیجریه وجود داشت اما با این وجود مردم عالقه 
زیادی به مسلمان شدن داشتند؛ اما بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی)ره( ملت ایران 
از دو س��الح دانش و سیاست برای گسترش ش��یعه در آفریقا استفاده کرد و بعد از مدتی عامل دیگری هم به 

کمک این دو سالح آمد و آن تقریب تفکرات و تقریب مذاهب بود.
نای��ب رئی��س دارالقرآن رضوی در نیجریه با بیان اینکه در زمینه ترویج فرهنگ اهل بیت )علیهم الس��الم( در 
س��ایر نقاط جهان باید به اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی جوامع مختلف توجه داش��ت، خاطرنش��ان 
س��اخت: برای مثال ترویج تش��یع در نیجریه و لبنان کامال با هم تفاوت دارد. مردم لبنان تشیع را مدت ها قبل 
از پیروزی انقالب اسالمی می شناختند ولی در نیجریه تشیع به طورعمده پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 

شناخته شد. 
وی خاطرنشان کرد: جمعیت نیجریه در حال حاضر 160 میلیون نفر است که60 درصد آنها را مسلمانان 
مح��ب اهل بیت )علیهم الس��الم( به خود اختصاص می دهند؛ از این رو زمین��ه برای پذیرش مکتب اهل بیت 
)علیهم الس��الم( در نیجریه بسیار باالست و می توان با بهره گیری از نیروهای بومی و اتخاذ روش های متناسب 

با فرهنگ مردم نیجریه به این مهم نایل آمد. 
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دکترادگاردو روبین:
فرهنگ اهل بیت )علیهم السالم( در آمریکای التین غریب است

دکترادگاردو روبین )س�هیل اس�عد(، مدیر و امام جماعت مس�جد امام رضا )علیه الس�الم( در 
ماالگای اسپانیا و خادم نمونه فرهنگ رضوی بخش بین الملل جشنواره دوازدهم نیز در این نشست 
خبری فرهنگ اهل بیت )علیهم الس��الم( را در آمریکای التین غریب دانس��ت و بر لزوم توجه بیش��تر به این 

مساله تاکید کرد.
وی در پاس��خ به س��والی در زمینه پیش��ینه فعالیت های تبلیغی خود اظهار داشت: اهل آرژانتین هستم و 
17 سال از عمر خود را در حوزه قم مشغول به تحصیل بوده ام. در بیش از 20 کشور آمریکای التین همچون 
برزیل، شیلی، پرو، کلمبیا، اکوادور، پاناما، نیکاراگوئه، کوبا، مکزیک و غیره با تاسیس مراکز اسالمی و فرهنگی 

به تبلیغ دین مبین اسالم و ترویج مکتب اهل بیت )علیهم السالم( پرداخته ام.
وی خاطرنش��ان کرد: تدریس در 80 دانش��گاه اس��پانیا و تش��کیل جلس��ات بحث و گفت وگو میان ادیان 
مس��یحیت و اس��الم و حضور فعال در رسانه های عمومی و ترجمه متون اسالمی از دیگر فعالیت هایی است که 

طی سال های اخیر در زمینه ترویج اسالم و مکتب اهل بیت )علیهم السالم( انجام داده ام. 
موسس اولین مرکز شیعیان در کوبا فرهنگ اهل بیت را فرهنگی فراگیر توصیف و تاکید کرد: نشر فرهنگ 
ائمه اطهار )علیهم الس��الم( نیاز مبرمی به نیروی بش��ری و امکانات مادی دارد و در آمریکای التین از هر دو 
منظر محدودیت هایی وجود دارد. به عنوان مثال در 25 کشور آمریکای التین تنها سه روحانی مستقر هستند 

که به نشر معارف اهل بیت )علیهم السالم( مشغولند.  
وی زمینه پذیرش فرهنگ و معارف اهل بیت )علیهم الس��الم( را در منطقه آمریکای التین بویژه در میان 
قش��ر فرهیخته و نخبه مثبت ارزیابی کرد و اظهار داش��ت: خوشبختانه افرادی که در این مناطق به دین مبین 
اسالم روی آورده اند خود به عنوان مروجین دین اسالم در حال فعالیت اند. در عین حال یکی از مشکالت اصلی 
ما برای تبلیغ در مناطق آمریکای التین، تبلیغات گس��ترده رس��انه ای علیه مکتب اهل بیت و دین اسالم است 

که برای مقاومت در برابر این رسانه ها نیاز به مدیریت قوی و هوشمند داریم.



133گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم(

استاد دانشگاه لوزان سوییس:
در غرب تالیفات کمی در خصوص امام رضا )علیه السالم( وجود دارد

حرم مطهر رضوی یک مکان استثنایی است
دکتر پاتریک رینگنبرگ، استاد هنر و معماری اسالمی دانشگاه لوزان سوییس نیز در ادامه نشست 
خبری خادم�ان نمونه فرهنگ رضوی بخش بین الملل دوازدهمین جش�نواره بین المللی امام رضا 
)علی�ه الس�الم( بر ضرورت تولید آثار تالیف��ی فاخر مرتبط با فرهنگ رضوی به زبان ه��ای روز دنیا و توزیع 
مناس��ب آن در کش��ورهای اروپایی تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه در کشورهای اروپایی در مورد مشهد و 

حرم مطهر رضوی تالیفات بسیار کمی وجود دارد که این اصال خوب نیست.
وی در تشریح فعالیت های خود در زمینه فرهنگ رضوی گفت: من پژوهشگر دانشگاه لوزان در سوئیس هستم 
و در زمینه فعالیت های تاریخ ادیان، هنر و عرفان فعالیت کرده ام و از حدود 10 س��ال پیش هنر اس��المی در 

ایران را محور پروژه های خود قرار داده ام.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا دو اثر در مورد حرم امام رضا )علیه السالم( و شهر مشهد تالیف کرده ام که 
قرار است با نظارت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و مشارکت بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا 
)علیه الس��الم( به چاپ برس��د؛ حرم امام رضا )علیه السالم( مکانی استثنایی و میراث بزرگ فرهنگی، معنوی، 

تاریخی جهان اسالم است.  
رینگنبرگ در ادامه توضیحاتی پیرامون کتاب »حرم امام رضا )علیه الس��الم(  ارایه کرد و اظهار داش��ت: این 
کتاب به تاریخ حرم مطهر رضوی اختصاص دارد و به زبان فرانس��وی نگاش��ته ش��ده است؛ این کتاب را تالیف 
کردم چرا که خالء وجود کتاب هایی در خصوص فرهنگ ایران به زبان های اروپایی احساس می شد و می توان 

گفت که بهترین و جامع ترین نمونه این نوع کتب حدود 40 سال پیش به چاپ رسیده است. 
وی افزود: در این کتاب سعی کردم ابعاد زیباشناختی حرم مطهر امام رضا )علیه السالم( و جنبه های معماری 
آن را تجزیه و تحلیل کنم و به بخش��ی از تاریخ آن بپردازم، بنابراین مخاطبان این کتاب عمدتا مورخان هنر 
و باس��تان شناس��ان خواهند بود. امیدوارم در آینده در مورد تاریخ حرم مطهر رضوی و تاریخ زیارت، تحقیقات 

بیشتری در غرب صورت بگیرد.

وی گفت: هنر یک نقش اساس��ی دارد و می توان آن را یک واس��طه بین انسان، ایده و معنویت عنوان کرد که 
تماما به موضوع زیبایی مرتبط اس��ت که این را نیز در ش��عر ش��عرای نامدار ایرانی می بینیم و این زیبایی یک 

نوع تجلی عشق است.
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اس��تاد دانش��گاه لوزان سوییس با بیان اینکه آشنایی با امام رضا )علیه الس��الم( افق های جدیدی به زندگی ام 
گشود، افزود: یازده سال پیش برای نخستین بار به زیارت امام رضا )علیه السالم( نایل شدم و این زیارت نقش 
مهمی در زندگی من ایفا کرد. ارتباط من با امام رضا )علیه الس��الم( س��بب شد تا درها و افق های جدیدی به 
سوی من باز شود و چیزهای جدیدی را درک کنم. مطمئن هستم کارهای پژوهشی و آکادمیک من در حوزه 
امام رضا )علیه الس��الم( با کمک ایش��ان صورت گرفته است. به لطف خدا نوعی رابطه درونی با امام رضا )علیه 

السالم( برقرار کرده ام و همیشه وقتی به مشهد می آیم ارتباط صمیمانه ای با حضرت برقرار می کنم.
وی خاطرنشان کرد: ابتدا که کار پژوهش من درباره حرم مطهر امام رضا )علیه السالم( شروع شد، پدرم دارای 
بیماری س��خت قلبی بود اما در مدت زمانی که در ایران و در حرم مطهر رضوی مش��غول به کار بودم، پدرم 

هیچ گونه مشکلی نداشت. 
وی در پایان اظهار داشت: امیدوارم بتوانم با انتشار دو اثری که هم اکنون در زمینه حرم مطهر امام رضا )علیه 

السالم( در دست تالیف دارم، سهم کوچکی در شناساندن میراث بزرگ فرهنگ رضوی در دنیا داشته باشم.
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رئیس مرکز اسالمی اوگاندا:
توجه به تفاوت ها و نیازهای فرهنگی مختلف ملت ها الزمه ترویج فرهنگ

 اهل بیت )علیهم السالم( است

حجت االس�الم و المسلمین حس�ین العوالی، مؤس�س حوزه علمیه امام رضا )علیه السالم( در 
اوگاندا و خادم نمونه فرهنگ رضوی بخش بین الملل جش�نواره دوازدهم نیز در این نشست خبری 
به ارایه توضیحاتی در خصوص فعالیت های تبلیغی خود در اوگاندا پرداخت و گفت: نماینده جامعه المصطفی 
العالمیه در اوگاندا و رئیس مرکز اس��المی این کش��ور هس��تم. این مرکز خود ش��امل مراکزی فرعی است؛ در 
ای��ن مرکز فعالیت های کامل و ش��املی برای کودکان تدارک دیده ایم و در ح��وزه تقریب مذاهب فعالیت های 

گسترده ای انجام می دهیم و بر این امر تاکید بسیار داریم.
وی خاطرنش��ان ساخت: فعالیت های اجتماعی ما در اوگاندا گس��ترده است و بیشتر در حوزه فعالیت های 
اجتماعی نس��بت به نیازمندان و فقرا فعالیت داریم؛ در واقع به خاطر ش��رایط س��خت زندگی مردم در اوگاندا، 
مرک��زی جهت تربیت و پرورش یتیمان دایر کرده ای��م و در کنار نگهداری از آنها، فعالیت های مذهبی و دینی 
نیز انجام می دهیم. همچنین با تاس��ی ازس��یره رضوی فعالیت های خود را در حوزه بیمارس��تان و دارالشفا نیز 

پیگیری می کنیم. 
وی ب��ا بیان اینکه برای ترویج فرهنگ اهل بیت )علیهم الس��الم( ب��دون تردید چالش هایی وجود دارد اما 
تالش داریم بر اس��اس فرهن��گ مخصوص مردم هر منطقه فعالیت هایی در این زمین��ه انجام دهیم، افزود: به 
عنوان مثال زمانی که در کنیا فعالیت می کردم مدرس��ه ای تاسیس کردم که براساس استانداردهای آن کشور 
ش��کل گرفته اس��ت؛ شاید این مدرسه امکانات پیشرفته ای نداشته باش��د اما وجود آن منافع  بسیاری را برای 
مردم به ارمغان آورده اس��ت چنانکه این مدرس��ه در حال حاضر در رتبه بندی آموزشی دولت کنیا از مدارسی 

که تجهیزات به مراتب بیشتری دارند، باالتر قرار دارد.
رئیس مرکز اسالمی اوگاندا بر ضرورت تناسب فعالیت های فرهنگی تبلیغی با معیارهای فرهنگی هر کشور 
و منطقه تاکید کرد و اظهار داشت: باید مطابق با معیارهای هر منطقه آموزش های خود را از دوران خردسالی 
تعریف و طراحی نماییم تا بدین ترتیب نس��لی پرورش دهیم که محبت اهل بیت )علیهم الس��الم( و فرهنگ 

منور ایشان در جان و دل آنها نهادینه شده باشد. 
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مؤسس مجتمع امام رضا )علیه السالم( در ماداگاسکار:
آفریقا تشنه معارف اهل بیت )علیهم السالم( است

حجت االسالم سید مرتضی رضوی، موسس مجتمع امام رضا )علیه السالم( در ماداگاسکار و خادم 
نمونه فرهنگ رضوی جش�نواره دوازدهم نیز در این نشس�ت خبری، به تش��ریح فعالیت های خود در 

زمینه ترویج آموزه های اسالمی در ماداگاسکار پرداخت.
وی ب��ا بیان اینکه با همکاری و همفکری تعدادی از خیری��ن، فعالیت های مختلفی در زمینه ترویج فرهنگ و 
معارف اهل بیت )علیهم الس��الم( بویژه فرهنگ رضوی در ماداگاس��کار در حال انجام اس��ت، اظهار داشت: در 
همین راس��تا  مجتمع حضرت علی بن موس��ی الرضا )علیه السالم( در ش��هر ماجونگا در حال ساخت است و 
به زودی به بهره برداری خواهد رس��ید؛ این مجتمع ش��امل دانش��گاه، مسجد و کتابخانه است و به زودی یک 

درمانگاه نیز به آن افزوده خواهد شد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: در مج��اورت مجتمع الزهرای ش��هر ماجونگا دبیرس��تانی تاس��یس کرده ایم که طبق 
اس��تانداردهای کشور ماداگاس��کار به محصالن آن مدرک دیپلم ارائه می دهد. در این دبیرستان که محصالن 
مس��یحی آن بیش��تر از مسلمانان است، در کنار دروس آکادمیک، دروس اسالمی نیز تدریس می شود. این امر 
آنچنان موثر بوده که در پایان هر س��ال تحصیلی بس��یاری از محصالن این دبیرس��تان به دین مبین اسالم و 

مذهب تشیع روی می آورند و مشغول برنامه های تبلیغی می شوند.

حجت االسالم و المسلمین رضوی اظهار داشت: راه اندازی مرکز فقهی امام رضا )علیه السالم( جهت پاسخگویی 
به ش��بهات و س��واالت دینی به سه زبان انگلیسی، عربی و فرانسه از دیگر اقدامات فرهنگی ما در کشور اوگاندا 

بوده است. 
وی با بیان اینکه مردم آفریقا تش��نه معارف اس��الم و اهل بیت )علیهم السالم( هستند، افزود: یکی از مباحثی 
که در زمینه امور تبلیغی در ماداگاس��کار به جد دنبال می کنیم، تقریب مذاهب و اتحاد میان مسلمانان است؛ 
مردم کش��ورهای آفریقایی تش��نه معارف اسالمی و معارف اهل بیت هستند و این امر امتیاز بزرگی است که با 

مدیریت صحیح می توان از آن به خوبی بهره برد. 
موسس مجتمع امام رضا )علیه السالم( با بیان خاطره ای در این زمینه اظهار داشت: در همایش ها و سمینارهای 
مرتبط با ائمه اطهار )علیهم الس��الم( که در آفریقا برگزار می ش��ود، بس��یاری از پیروان فرق مذاهب اسالمی و 
حتی غیر مسلمانان به تشیع روی می آورند؛ برای مثال در همایش علمی فرهنگی امام رضا )علیه السالم( که 
سال گذشته در شهر ماجونگا در کشور ماداگاسکار برگزار شد، افراد زیادی به تشیع گرویدند و نام مبارک رضا 

را برای خود برگزیدند.
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مدیر انتشارات دارالمحجه البیضاء لبنان :
جریان تکفیری غده سرطانی جهان اسالم است

احمد الخرس�اء، مدیر انتش�ارات دارالمحجه البیض�اء لبنان از دیگر مهمانان خارجی نشس�ت 
خبری خادم�ان نمونه فرهنگ رضوی بخش بین الملل دوازدهمین جش�نواره بین المللی امام رضا 

)علیه السالم( بود که به سواالت خبرنگاران حاضر در این نشست پاسخ گفت. 
وی در پاس��خ به س��وال خبرنگار خبرگزاری تقریب اس��المی در خصوص دیدگاهش نس��بت به جریانات 
تکفیری اظهار داش��ت: منکر عقیدتی خطرناک تر از س��ایر منکرات اس��ت و این منکر همه چیز را از انس��ان 
می  گیرد. گروه های تکفیری و در راس آنها »داعش« مصداق بارز منکر عقیدتی هس��تند که با نام اسالم دست 
به خش��ونت، قتل و غارت اموال دیگران می  زنند و به یک غده س��رطانی برای جهان اس��الم تبدیل ش��ده اند؛ 
تکفیری ها از دردناک ترین مس��ائل جامعه امروز بش��ریت و به ویژه جهان اس��الم هستند و هویت مسلمانان را 

خدشه دار کرده اند.
مدیر انتش��ارات دارالمحجه البیضاء تصریح کرد: اس��الم نه به ضرر دیگران کار می  کند و نه حاضر است که 
کس��ی متضرر ش��ود. اسالم از طریق شمشیر، خشونت و سر بریدن توس��عه پیدا نکرده است بلکه با مهربانی و 

عطوفت گسترش یافته است.
وی خاطرنش��ان کرد: گروه تکفیری داعش به آس��انی مردم را می کشد، س��ر می برد، اموال مردم را غارت 
می کند، زن و بچه مردم را در بازار به بردگی می  فروشد و دست به هر جنایتی می زند؛ این ها به حقیقت دشمن 

اسالم و مسلمین هستند و لذا باید اجماع همه مسلمانان برای مقابله با این توطئه ضد اسالمی شکل گیرد.
وی تصری��ح کرد: فعاالن فرهنگی و ادبی، علما و نخبگان لبنانی همواره در خط مقدم مقابله با توطئه های 

دشمنان اسالم بوده اند و در این مسیر تمام توان خویش را به کار خواهند گرفت.
مدیر انتش��ارات دارالمحجه البیضاء لبنان در ادامه در پاس��خ به س��والی پیرامون فعالیت های فرهنگی این 
انتش��ارات اظهار داش��ت: دارالمحجه البیضاء از ناشران برجس��ته لبنان در زمینه علوم اسالمی و مباحث دینی 
اس��ت و همواره کوش��یده است با بهره مندی از منابع اهل س��نت و تشیع بر تقویت روحیه تقریب بین مذاهب 

اسالمی و انسجام و وحدت جامعه اسالمی تأکید نماید.
وی افزود: در حوزه فرهنگ و معارف رضوی نیز طی چند س��ال اخیر ش��ش کتاب فاخر با عناوین »امام 
رضا )علیه السالم(: شریعت در مدینه، طریقت در طوس«، »سیره امامان: فرازهایی از زندگانی امام رضا )علیه 
السالم(، امام موسی کاظم )علیه السالم( و رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله«، »زندگانی، علوم و کرامات امام رضا 
)علیه السالم(«، »طب الرضا )علیه السالم( معروف به سلسله ذهبیه«، »پرتویی از نور امام رضا )علیه السالم(« 

و »نغزترین سخنان امام رضا )علیه السالم(« از سوی این انتشارات در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
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مؤسس حوزه علمیه امام رضا )علیه السالم( در گرجستان:
رجوع به فرهنگ رضوی تنها راه نجات بشریت
 از بحران های معنوی و اخالقی کنونی است

حجت االسالم عزیر نبی اف، موسس، مدیر و مدرس حوزه علمیه امام رضا )علیه السالم( در شهر مارنئولی 
گرجستان نیز در این نشست خبری به سواالت رسانه های گروهی پاسخ داد. 

وی در تشریح فعالیت های دینی خود در گرجستان اظهار داشت: من در شهر شیعه نشین مارنئولی زندگی 
می کنم. پس از فروپاشی کمونیست و پیگیری تحصیالت دینی ام در جامعه المصطفی العالمیه، نخستین حوزه 
دینی با عنوان امام رضا )علیه الس��الم( را در کش��ور گرجستان تاس��یس کردم. این حوزه علمیه تا کنون ده ها 
روحانی و مبلغ برجسته تربیت کرده و برای تبلیغ و ترویج فرهنگ اهل بیت )علیهم السالم( به نقاط مختلف 

فرستاده است.
وی با تصریح بر اینکه رجوع به فرهنگ منور رضوی که همان فرهنگ اهل بیت )علیهم الس��الم( اس��ت، 
تنها راه نجات بش��ریت از بحران های اخالقی و معنوی کنونی اس��ت، افزود: امروزه بشریت با بحران های مادی، 
اخالقی، معنوی و فرهنگی متفاوتی مواجه است که تجلی و نمونه های آن را در اکثر کشورهای جهان می بینیم. 
به نظر می رس��د تنها راه نجات تاس��ی از فرهنگ اهل بیت )علیهم السالم( باشد و این وظیفه دست اندرکاران 

امور فرهنگی را دو چندان می کند. 
 موسس حوزه علمیه امام رضا )علیه السالم( با بیان اینکه مردم گرجستان مستعد پذیرش فرهنگ رضوی 
هستند، افزود: برای ترویج فرهنگ و معارف رضوی نیازمند کمک و حمایت بیشتری از سوی جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان تنها حکومت شیعی جهان هستیم. متاسفانه سلفی ها با امکانات مادی فراوان به جمع مسلمانان 
نفوذ کرده اند و آنها را فریب می دهند در حالی که دست ما در مقابله با آنها از این جهت خالی است و از این 

رو برای نشر معارف اسالمی به امکانات و تجهیزات مادی بیشتری نیاز داریم.
وی همچنین از ترجمه کتاب های شریف نهج البالغه و صحیفه سجادیه به زبان گرجی خبر داد. 

هنرمند پاکستانی:
معماری حرم امام رضا )علیه السالم( مجذوبم کرد

هنرمند نقاش پاکس��تانی و خالق ده ها اثر فاخر نقاش��ی آبرنگ آخرین مهمان خارجی حاضر در نشس��ت 
خب��ری خادمان نمونه بخش بین الملل دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( بود که به 

سواالت خبرنگاران پاسخ داد. 
وی در پاس��خ به س��والی پیرامون چگونگی آشنایی با امام رضا )علیه السالم( و خلق آثاری در این زمینه اظهار 
داش��ت: فعالیت هنری خود را از خانه فرهنگ ایران در ش��هر الهور پاکستان شروع کردم. با مطالعه کتاب های 
موجود در آن جا با هنر و معماری ایرانی آش��نا ش��دم؛ پس از آن نیز به کتاب هایی در خصوص امام رضا )علیه 
الس��الم( دسترس��ی پیدا کردم. معماری حرم مطهر امام رضا )علیه الس��الم( مرا مجذوب خود کرد و از این رو 
تصمیم گرفتم با الهام از تصاویر حرم، به خلق آثاری در این زمینه بپردازم که حاصل آن تابلوهای روضه الرضا، 
نمای داخلی حرم امام رضا )علیه السالم(، گنبد و مناره های مسجد گوهرشاد و درب ورودی و دیوار حرم امام 

رضا )علیه السالم( بود. 
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همزمان با سالروز میالد امام رضا )علیه السالم( انجام شد
تجلیل از اعضای شورای بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(

همزمان با فرارس��یدن س��الروز میالد امام رضا )علیه السالم(، مراس��م تجلیل از اعضای شورای بین الملل 
دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( با حضور معاون توس��عه و س��رمایه انسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، دبیر جشنواره و مقامات کشوری در هتل 

پردیسان مشهد برگزار شد. 
دکت��ر ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی و رئیس ش��ورای بین الملل 
جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( در این مراس��م با اشاره به اینکه س��ازمان فرهنگ و ارتباطات 
اس��المی 80 نمایندگی در بیش از 60 کش��ور دنیا دارد، اظهار داش��ت: این سازمان توفیق یافت تا از ششمین 
جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( با آن همراه ش��ود و در جهت گسترش فرهنگ رضوی در سایر 

کشورها فعالیت و خادمان و فعاالن رضوی در دیگر کشورها را شناسایی نماید.

وی ب��ا بیان اینکه س��ازمان فرهنگ و ارتباطات تا کنون کتاب های بس��یاری در حوزه رضوی به زبان های 
مختلف چاپ، منتشر و در اختیار عالقه مندان به این فرهنگ قرار داده است، تصریح کرد: هیچ جشنواره ای در 
سطح کشور وجود ندارد که این گونه با جان و دل و عشق در راه ترویج فرهنگ رضوی خدمت کند و جشنواره 
بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( تنها جش��نواره ای اس��ت که این فرصت خدمت رسانی به ساحت علی بن 

موسی الرضا )علیه السالم( را پیدا کرده است و این مسئله نیز جز با عنایت خود حضرت انجام نمی شود.
وی تاس��یس مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی را امری ضروری برای پیش��برد برنامه های جش��نواره 
بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( دانس��ت و افزود: مقدمات تشکیل این مجمع فراهم شده و تمام افرادی که 
طی سال های گذشته به عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی برگزیده شده اند و نیز افرادی که در دوره های آتی 

جشنواره انتخاب شوند، عضو این مجمع خواهند بود.
رئیس ش��ورای بین الملل جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در پایان ضمن قدردانی از تمامی 
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نهادهای عضو ش��ورای بین الملل جش��نواره که به پیشبرد برنامه های خارج از کشور جشنواره کمک کرده اند، 
اظهار داش��ت: بدون تردید پیش��رفت هایی که در بخش بین الملل جش��نواره صورت گرفته مرهون تالش های 
خالصانه همه اعضای محترم شورای بین الملل است و بدون یاری آنان این همه دستاوردهای دلنشین حاصل 

نمی شد. 
وی تصریح کرد: به عنوان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی از همین جلسه آمادگی خود را برای 
به کارگیری همه توان سازمان در جهت هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 

در سال های آینده اعالم می کنم.
علی اصغر کاراندیش مروس��تی، معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این 
مراس��م ضمن تقدیر از برنامه ریزی مناس��ب برای برگزاری دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه 
الس��الم(، اظهار داش��ت: بعد از اختتامیه جشنواره یازدهم جلس��ات متعددی برای مطلوب برگزار شدن دوره 

دوازدهم این جشنواره تشکیل شد تا به برنامه های جامع و متنوعی در این زمینه دست یابیم.
وی با اشاره به برگزاری موفق بخش دانشگاهیان و هفته های فرهنگ رضوی افزود: گزارش های ارسال شده 
از برگزاری موفق بخش های مختلف این جش��نواره از جمله دانش��گاهیان و هفته های فرهنگ رضوی حکایت 

دارد.
وی برگزاری جلس��ات مباحثه میان علمای دیگر ادی��ان و مذاهب و صاحبان فرهنگ های مختلف در دنیا 
را اقدامی موثر و س��ازنده در ترویج فرهنگ اس��المی دانس��ت و ابراز داش��ت: با توجه به غنای فرهنگ رضوی 
امیدواریم بتوانیم با نزدیک تر کردن افکار فرهنگ های مختلف نس��بت به پیش��برد اهداف جشنواره در داخل و 

خارج کشور موفق تر عمل کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یکی از وظایف اصلی این وزارتخانه را ترویج 
و رشد فضائل اخالقی و دینی در جامعه دانست و تاکید کرد: براساس این رسالت و برای ترویج فرهنگ دینی 
در داخ��ل و خارج کش��ور باید از ابزارهای روز دنیا اس��تفاده کنیم همانطور که تم��ام فرهنگ ها و ادیان برای 

توسعه فرهنگ خود و ترویج آن میان مردم دنیا از این ابزارهای نوین استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی برای تبلیغ و ترویج فرهنگ دینی و اسالمی از ابزارهای 
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نوین دنیا به خوبی بهره می برد، تصریح کرد: هنر ابزاری مناس��ب برای انتقال فرهنگ هر کش��وری اس��ت که 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی به این ابزار ن��گاه و توجه ویژه ای دارد و از اب��زار تاثیرگذار هنر در چارچوب 

معیارهای شرعی و قانونی استفاده می کند.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر حوزه های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همچون حوزه چاپ و نشر 
کتب، سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، قرآن و عترت، رسانه های دیجیتال، دبیرخانه شورای فرهنگ 
عمومی، س��تاد عالی کانون ها فرهنگی هنری مساجد، سازمان های وابسته به این وزارت خانه همچون سازمان 
اوقاف و امور خیریه، س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، سازمان حج و زیارت، خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری 

فرهنگ رضوی نیز با هدف انتقال پیام های فرهنگی و مذهبی فعالیت می کنند.
کاراندیش مروس��تی در پایان ابراز امیدواری کرد با برگزاری جلس��ات آسیب شناسی و یافتن نقاط قوت و 

ضعف جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در دوره سیزدهم موفق تر از قبل عمل کند. 
در ادامه این مراسم خادمان نمونه بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 
هر یک برای دقایقی پیرامون فعالیت های خود در زمینه ترویج فرهنگ رضوی در کشورهای متبوعشان به ایراد 
سخن پرداختند. پس از آن نیز از اعضای شورای بین الملل جشنواره دوازدهم به پاس تالش های یکساله شان 

در طراحی، تدوین و اجرای برنامه های بخش بین الملل جشنواره تجلیل به عمل آمد. 
در پایان این مراسم از نسخه انگلیسی و عربی سایت بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا 

)علیه السالم( رونمایی شد.  
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دکتر ادگاردو روبین )س��هیل اسعد( یکي از هشت خادم نمونه فرهنگ رضوي است که در دوازدهمین دوره جشنواره 
بین المللي امام رضا)علیه السالم(  معرفي و مورد تجلیل وزیر ارشاد قرار گرفت. خودش مي گوید که در سن 23سالگي 
براي تحصیل در حوزه علمیه به ایران آمده و اکنون بیش از یک دهه اس��ت که نیمي از سال را در ایران زندگي مي کند 
و نیم دیگر را به تبلیغ دین مبین اس��الم در کش��ورهاي آمریکاي التین مي پردازد. تخصصش فلس��فه و عرفان است و 
مدرک دکتراي الهیات را از دانش��گاه تمدن اس��المي بیروت دریافت کرده و براي طالب خارجي دروسي مانند عرفان 

اسالمي، شیعه شناسي تطبیقي، نظام سیاسي اسالم، اندیشه امام خمیني و انقالب اسالمي تدریس مي کند.  
او این گونه با ما س��خن گفت:   بنده ادگاردو روبین ) سهیل اسعد( از کشور آرژانتین هستم و در منطقه آمریکاي التین 
و در کش��ورهایي همچون برزیل، آرژانتین، اروگوئه، پاراگوئه، بولیوي، ش��یلي، پرو، ونزوئال، اکوادور، کلمبیا، هائیتي، 
دومینیکن، مکزیک، کوبا، پاناما، کاس��تاریکا، الس��الوادور، گواتم��اال، نیکاراگوئه و هندوراس مش��غول فعالیت هاي 

فرهنگي هستم؛ کشورهایي که به زبان اسپانیولي تکلم مي کنند و اصالتاً مسیحي کاتولیک هستند. 
بحث اس��الم در منطقه آمریکاي التین به تاریخ مهاجرین عرب که حدود 150 س��ال پی��ش مهاجرت کردند و در این 
منطقه مستقر شدند، برمي گردد. در آن زمان چون بیشتر مسلماناني که منطقه آمریکاي التین مهاجرت کرده بودند 
جوان بودند، با زنان مس��یحي ازدواج کردند و بچه هاي آنها نیز دین مسیحیت داش��تند. جالب است بدانید که در این 
منطقه اکنون نیز ساداتي حس��یني، فاطمي و علوي، رضوي و... وجود دارند اما دینشان مسیحیت است. بنده در یکي 
از کلیساهاي ش��یلي در بحث گفت وگو با دیگر ادیان با کشیشي مالقات داشتم که مي گفت پدربزرگم قرآن مي خواند 

و مسلمان بود، اما فرزندانش مسیحي بودند. 
تا پیش از پیروزي انقالب اسالمي اطالعات ما در خصوص دین مبین اسالم به قدري کم بود که تنها تفاوت دین اسالم 
و مسیحیت را در نخوردن گوشت خوک مي دانس��تیم. از شریعت اسالم هیچ حکمي در این منطقه جاري نبود. کسي 
از احکام واجب دین اس��الم مانند حجاب، حج، خمس، زکات و... اطالعي نداشت. به عنوان نمونه جوانان ما در روز عید 
فطر ماه مبارک رمضان س��الني را اجاره مي کردند و چند دستگاه موسیقي فراهم کرده و در آنجا مي رقصیدند و به این 

شکل اعیاد خود را جشن مي گرفتند. 
یک روز مادرم در حال مطالعه کتاب س��یره ائمه اطهار بود که به امام زین العابدین)علیه السالم(  رسید و مي گفت انگار 
امامي به تازگي اضافه ش��ده است. ایش��ان تصور مي کرد که ائمه اطهار فقط تا امام حس��ین)علیه السالم(  هستند.  یا 

 ناگفته های خادم نمونه فرهنگ رضوی
از تازه مسلمان ها در آمریکای التین و آمریکای جنوبی



143گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم(

رئیس مسجد التوحید بوینس آیرس یکي از ش��یعیاني که نسبتا فردي متدین بود را براي برگزاري مراسم اربعین امام 
حس��ین)علیه السالم(  به مسجد دعوت مي کند. آن فرد هم که فکر مي کرد امام حسین)علیه السالم(  از شیعیاني است 

که به تازگي به رحمت خدا رفته است با تعجب مي پرسد: »این بنده خدا کي فوت کرده؟«
در تمام کش��ور آرژانتین تنها دو نفر توانایي قرائت قرآن را داشتند و اگر کس��ي در جنوب این کشور فوت مي کرد یکي 
از این قاریان را با وجود هزاران کیلومتر فاصله براي قرائت قرآن در مراس��م خت��م آن مرحوم دعوت مي کردند. انقالب 
اسالمي پیروز ش��د و تحولي جدي در امت اس��المي به وجود آورد. به طوري که اکنون در این کشور قاریان بین المللي 
قرآن، مترجمین قرآن و مفس��رین بزرگي وجود دارند و روز به روز در حال رشد هستند. در روز 17 سپتامبر هر سال که 

روز استقالل شیلي است قرآن کریم به طور رسمي در کلیسای سانتیاگو این کشور قرائت مي شود. 
بعد از پیروزي انقالب اس��المي ایران تاکنون چندین بار قرآن به زبان اس��پانیولي ترجمه ش��ده و حتي قرآن به صورت 
رس��مي در بعضي دانشگاه هاي کشورهاي غربي تدریس مي ش��ود؛ این در حالي است که پیش از انقالب اسالمي ایران 
اجازه تدریس قرآن در دانش��گاه لبنان وجود نداشت و سخنان قرآن را حرف هایي بیهوده مي دانستند اما اکنون در این 
دانش��گاه از استادان خواسته مي شود که این کتاب آسماني و سیره اهل بیت)علیه السالم(  را براي دانشجویان تدریس 
کنند.   من س��ه خاطره زیبا درباره ورود اس��الم به کش��ورهاي پرو، بولیوي و ونزوئال براي شما تعریف مي کنم )البته در 

اینجا منظورم از اسالم، اسالم ناب است(.
در پرو با رئیس یک حزب مارکسیس��تي که از سرخپوس��ت هاي منطقه بود مالقات کردم. او از من خواست تا در رابطه 
با جمهوري اس��المي ایران و امام خمیني)ره( اطالعاتي در اختیارش بگذارم. در این جلس��ه من درباره این موضوع که 
امام خمیني)ره( بزرگ ترین مرد تاریخ معاصر اس��الم است، صحبت کردم و ادامه دادم که اگر امام خمیني)ره( با تأسي 
از ش��خصیت هایي به نام اهل بیت)علیه الس��الم(  انقالب را به پیش نمي برد، این انقالب به پیروزي نمي رس��ید و ادامه 
نمي یافت. پس از این جلس��ه من نهج البالغه اي به رئیس این حزب هدی��ه دادم. وي بعد از مطالعه این کتاب نام فرزند 
تازه متولد شده اش را علي گذاش��ت و به من گفت ما رهبراني همچون فیدل کاسترو، چه گوارا و هوگو چاوز داشتیم اما 
عدالتي که علي)علیه السالم(  داشته اس��ت را هیچ یک از این رهبران نداشته اند و بعد از مسلمان شدن این فرد 80 نفر 

دیگر نیز توسط وي مسلمان مي شوند. در حال حاضر نیز پنج نفر از سرخپوستان این گروه طلبه شده اند. 
اما خاطره ام در ونزوئال در مورد خانمي اس��ت که به اس��الم مشرف شد. در ایام ریاس��ت جمهوري هوگو چاوز بود که به 
این کشور سفر کردم. با خانمي که از همکاران هوگو چاوز بود، براي تأسیس مدرسه اي قرار مالقات گذاشتم. چون ایام 
محرم بود و صبح ها تا قبل از ساعت 8 مجلس سخنراني در یکي از مراکز لبناني در ونزوئال داشتم از وي خواستم تا بعد از 
ساعت 8 به مالقاتم بیاید. اما این خانم ساعت 7 و نیم به محل سخنراني ام آمد. من در این مجلس در مورد فاطمه عقیله 
دختر امام حس��ین)علیه السالم(  صحبت مي کردم او هم صحبت هاي مرا اتفاقي شنید. وقتي حاضران در جلسه شروع 

به اشک ریختن کردند این خانم نیز متأثر شد و اشک مي ریخت. 
بعد از تمام ش��دن جلسه س��خنراني، کارت ویزیتم را به او دادم. در این کارت آدرس س��ایت اینترنتي وجود داشت که 
مطالب بس��یاري در مورد دین اسالم و تش��یع در آن بود. وي پس از بازگش��ت به منزلش با خود فکر مي کند که در این 
جلس��ه چه رخ داد که باعث شد اشکم جاري شود. به آدرس سایت اینترنتي موجود در کارت مراجعه مي کند و به گفته 
خودش دو روز کامل را به مطالعه این س��ایت مي پردازد به گونه اي که ن��ه چیزي مي خورد و نه لحظه اي مي خوابد. بعد 
از مطالعه کامل این س��ایت آن چنان مجذوب مطالبش شد که س��اعت 2 نیمه شب در کاراکاست که منطقه اي ناامن و 
خطرناک اس��ت به محل هتلي که من در آن مس��تقر بودم آمد و به من گفت آقاي سهیل دیگر طاقت ندارم و مي خواهم 
مسلمان شوم و شهادتین را گفت و اکنون نیز از فعاالن جدي ونزوئال شده است و تاکنون نیز 20 نفر توسط ایشان شیعه 

شده اند. 
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من پاتریک رینگنبرگ از کشور سوئیس هس��تم که در دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(  به عنوان 
خادم نمونه فرهنگ رضوی برگزیده ش��دم. اصالتاً اهل کش��ور فرانس��ه هس��تم ولی خدمات و پژوهش های من در حوزه 
فرهنگ ایران و به خصوص در مورد شهر  مشهد و فرهنگ رضوی، در کشور سوئیس انجام شده است. در واقع من پژوهشگر 
دانش��گاه لوزان در س��وئیس هس��تم. به دلیل تحصیالتم در ش��اخه هنر، در زمینه فعالیت های تاریخ ادیان، هنر و عرفان 

فعالیت می کنم. 
از حدود 11 س��ال پیش بود که تمرکز فعالیت هایم را روی هنر اسالمی قرار دادم و از همین راه با هنر اسالمی در ایران آشنا 
ش��دم. عالقه من به هنر اس��المی در ایران باعث ش��د تا تمرکز پروژه هایم را روی این محور قرار دهم. می توانم بگویم هنر 
اس��المی- ایرانی به نوعی تمامی زندگی من و همس��رم را فرا گرفته و اکنون این هنر را ب��ه نوعی از وجود خودم می دانم به 
نحوی ک��ه وقتی در این باره به پژوهش نمی پردازم حس می کنم که دچار خأل و کمبودهایی در زندگی ش��ده ام و معتقدم 

باید راهی را که آغاز کردم همچنان بپیمایم و آن را به اتمام برسانم. 
هنر نقش اساس��ی در زندگی انس��ا ن ها دارد. می توان اینگونه گفت که هنر یک واسطه است بین انسان، ایده و معنویت که 
حاصل آن   زیبایی تش��کیل می دهد. موضوع زیبای��ی را می توان مرتبط ترین محور با هنر دانس��ت. زیبایی را  که حتی در 
معانی موج می زند، در اشعار شعرای نامدار ایرانی نظیر حافظ، سعدی، عطار و. . . می بینیم. این زیبایی یک نوع تجلی عشق 

است که ذهن و فکر انسان را به خود گره می زند. 
به خوبی اولین باری که به مش��هد آمدم را به خاطر می آورم، حدود 10 سال پیش بود. امام رضا)علیه السالم(  در زندگی ام 
نقش مهمی ایفا کرد و سبب ش��د تا ارتباط خوب و خاصی با خودش داشته باشم. این یک احساس شخصی و درونی است. 
ارتباط من با امام رضا)علیه الس��الم( س��بب شد تا درها و افق های جدیدی به س��وی من باز شود و چیزهای جدید را درک 
کردم. مطمئن هس��تم که کارهای پژوهش��ی و آکادمیک من در حوزه امام رضا)علیه الس��الم(  با کمک ایشان بوده، مثاًل 
مجوزهای عکاس��ی داخل حرم مطهر که اگر کسی از کش��ور دیگر بخواهد آن را انجام دهد خیلی سخت است را به راحتی 
و البته با کمک خود امام رضا)علیه الس��الم(  انجام دادم و نوع و سبک برخورد زائران حرم مطهر رضوی در اواسط کار برای 
من بس��یار جذاب بود که به من خیلی لطف داشتند و مرا مورد عنایت خود قرار می دادند که با خود می گفتند این امام رضا 
)علیه الس��الم(  عجب عاشقان مهربان و دلس��وخته ای دارد که یک غریبه خارجی را چنین راحت قبول کرده و مورد لطف 

پژوهشگر سوئیسی و خادم نمونه فرهنگ رضوی:
فرهنگ اهل بیت)علیهم السالم(   در غرب مهجور  است
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قرار می دهند. 
همان طور که گفتم ارتباط من با امام رضا)علیه الس��الم(  درونی و حس��ی اس��ت. من حضور امام رضا)علیه الس��الم(  را در 
زندگی ام حس می کنم. نمی دانم اس��م آن را می شود معجزه گذاش��ت یا نه! اما پدر من بیماری شدید قلبی دارد، به طوری 
که نیاز به مراقبت های ویژه پزش��کی دارد و زندگی اش همیش��ه در خطر اس��ت. او چند حمله قلبی شدید داشته و هر چند 
روز یکبار  باید برای چک آپ قلب به پزش��ک مراجعه کند. اما جالب اس��ت که در  مدت زمانی که من در مشهد بودم و روی 
معماری حرم امام رضا )علیه الس��الم(  تحقیق می کردم پدرم هیچ مش��کل قلبی پیدا نکرد و من آن را هدیه امام رضا)علیه 

السالم(  می دانم.
متأس��فانه در کش��ورهای اروپای��ی اطالع��ات درب��اره هن��ر اس��المی- ایران��ی بس��یار ک��م اس��ت و از آن 
کمت��ر اطالع��ات درب��اره ش��هر مش��هد و ح��رم ام��ام رض��ا )علی��ه الس��الم(  اس��ت. ب��ه نظ��ر م��ن ح��رم ام��ام رضا 
 )علی��ه الس��الم(  ی��ک می��راث باش��کوه جهانی اس��ت و همه م��ردم جهان موظ��ف هس��تند در حفظ آن ت��الش کنند. 
من در مطالعاتم متوجه ش��دم که در مورد مش��هد و حرم مطهر رضوی تألیفات بسیار کمی به زبان های اروپایی وجود دارد، 
این به نظرم اصاًل خوب نبود و همین باعث ش��د تا انگی��زه ای درون قلبم به وجود آید تا یک موضوع ناب و ویژه را دنبال کنم. 
این دقیقاً به زمان تحصیل من در دانش��گاه برمی گردد. با ورود به این موضوع و آشنایی با گوشه های جدیدی از هنر اسالمی 
و معماری حرم امام رضا)علیه السالم(  هر روز به گستره  ایمان من افزوده شد و امیدوارم سهم کوچکی در شناساندن میراث 

بزرگ فرهنگ رضوی در دنیا ارائه کنم. 
 من در واقع دو اثر در مورد حرم امام رضا)علیه السالم(  و شهر مشهد تألیف کردم و دلیل آن تنها این بود که مشهد و حرم مطهر 
رضوی را مکانی فوق العاده دیدم. اکنون با گذش��ت زمان می توانم بگویم که هم حرم رضوی را می شناس��م و هم با شهر مشهد 
آش��نایی کامل دارم. اولین بار 11 سال پیش به این شهر آمدم. در همان برخورد اول این شهر در مقابل من به عنوان یک مکان 
استثنایی آمد و حرم امام رضا)علیه السالم(  را مانند یک میراث فرهنگی، معنوی، تاریخی دارای جایگاه مهم زیارتی در جهان 
اسالم شناختم. اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و من شناختی نسبت به فرهنگ و هنر اسالمی داشتم به همین دلیل آشنا 
شدن با مردم ایران اصاًل برایم کار سختی نبود و مشکلی برایم به وجود نیاورد. در واقع کار پژوهشی من در ایران دارای هیجان 

ویژه ای بود که هر روز بر آن افزوده تر می شد و همچنان نیز این هیجان در قلب من زنده است. 
 کتابی که تألیف کردم در مورد تاریخ حرم مطهر رضوی اس��ت و به زبان های انگلیس��ی و فرانس��وی منتش��ر ش��ده است. 
دلیل اصلی که باعث ش��د به فکر نگاش��تن کت��اب بیفتم این بود که خأل وج��ود کتاب هایی در خص��وص فرهنگ ایران به 
زبان های اروپایی دیده می ش��د. می ت��وان گفت که بهترین و جامع ترین کتابی که درباره هنر ایرانی نوش��ته ش��ده حدود 
40 س��ال پیش به چاپ رس��یده اس��ت و این نش��ان می دهد که چهار دهه هیچ تحقیق خوب و جامعی که بتواند جایگزین 
کتاب قبلی ش��ود، منتشر نشده است. به همین دلیل من س��عی کردم تا در کتابم از نظر بصری و با استفاده از تصاویر حرم، 
 هنر حرم مطهر را معرفی کنم تا بیش��تر مورخان هنر و باس��تان شناس��ان آن را به عنوان مخاطب و مرجع خود قرار دهند. 
به عنوان کسی که درتاریخ هنر تحصیالت داشته است، امیدوارم در آینده پیرامون تاریخ حرم مطهر رضوی  و تاریخ زیارت، 
تحقیقات بیش��تری در غرب صورت بگیرد. من در کتابم روی زیبایی های حرم مطهر رضوی  نظیر آینه کاری،   طال کاری و 
معماری دقیق اسالمی ایرانی تمرکز کرده ام و به خیلی از مواردی اشاره کرده ام که مردم نمی توانند آنها را به راحتی ببینند 
و درک کنند. در واقع می توان گفت که یکی از امتیازهای زبان هنر این اس��ت که به ترجمه احتیاج ندارد و من س��عی کردم 
در دو کتابی که تألیف کردم به گوش��ه ای از آن اشاره کنم، ولی می دانم هنوز کاری در برابر گستردگی و عظمت این فرهنگ 

نکرده ام. 
رابطه درونی با امام رضا)علیه الس��الم(  برقرار کردم و همیشه وقتی به مشهد می آیم به عنوان یک دوست به امام رضا)علیه 

السالم(  نگاه می کنم و گویی به مالقات یک دوست رفته ام چراکه وی را جزئی از خودم می دانم. 
آن ط��ور که من فهمیدم در غرب   فرهنگ رضوی، فرهنگ   اهل بیت و فرهنگ کش��ور ایران سانس��ور ش��ده و مردم کمتر 
می توانند در این خصوص اطالعات کس��ب کنند، به همین جهت س��عی کردم در خصوص فرهنگ ایران و فرهنگ رضوی 
تالش هایی داش��ته باشم و امیدوارم در آینده کتاب های بیشتری در این خصوص تألیف کنم که این نیز تالش بیشتر مرا در 
 این حوزه می طلبد و از اینجا از مردم ایران می خواهم همواره به این فرهنگ پایبند باشند چراکه آن را فرهنگی نابی می دانم. 
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به عنوان خادم رضوی افتخار می کنم که نمایندگی کش��ور پاکستان را در این جش��نواره به عهده دارم . لقمان حکیم   
می گوید:خیل��ی از مریض ها را ع��الج کردم اما بهترین دوا محبت اس��ت،  مقدار دوا را زیاد کنید ت��ا اثر کند. من هم با 

بهترین دوا که محبت است از طرف ایران برای کشورم نمایندگی می کنم.
ایران  کش��وری محکم و استوار اس��ت که به همراه خود تاریخ فرهنگی پراهمیت دارد و من این فرهنگ غنی را در خانه 
فرهن��گ ایران تجربه کردم. به عنوان یک پاکس��تانی دعا می کنم که بعد ازاین با این عن��وان خادم فرهنگ رضوی که 

کسب کردم برای هردو کشور سفیر خوبی باشم.

مدیحه رسول از پاکستان
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تشکر می کنم به واسطه حضورم در این مهمانی و مراسمی که به خاطر امام رضا)علیه السالم(  برپاشده است.
من از کش��وراوگاندا آمدم که در عمق شرق آفریقا قرار دارد. کشوری که در گذش��ته جنگ های زیادی ویرانش کرده. 
اوگاندا از یک موقعیت استراتژیک خاص سیاسی برخوردار اس��ت ولی کشور آزادی های دینی و مذهبی نیزهست که 

من تعدادی از فعالیت های حوزه اهل بیت را برای شما توضیح می دهم.
اوگاندا کش��وری است که در برابر  هجوم   فرقه های گمراه کننده   قرار دارد. ما در تحت حمایت مجمع جهانی اهل بیت 

هستیم . 
مرکز امام رضا)علیه السالم(  در پایتخت اوگاندا 500 دانش آموز دختر و پسر را   تحت پوشش قرار داده است که 200 تا 
از آنها از یتیمان هستند و به ان ها شیعیان فقیری که در مناطق مختلف اوگاندا زندگی می کنند اضافه می شوند. دراین 
مرکز عالوه بر علوم دینی دروس آکادمیک و دانش��گاهی هم تدریس می ش��ود. تعداد کثیری   دانش آموز  از این مرکز 
دانش آموخته شدند وبه موسسات دیگر رفتند. به این مرکز مسجد حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(  و کتابخانه رضوی که 
در بر دارنده منابع ش��یعی است اضافه می شود. که درآنها به روی همه متفکرین به خصوص علمای اهل سنت باز است 

و همه از آن استفاده می کنند و این مرکز دارالشفایی به نام امام رضا)علیه السالم(  هم دارد.
 هر سال مس��ابقات قرآنی را در ماه رمضان برگزار می کنیم که در آن یتیمان مراکز مختلف شرکت می کنند. این مرکز 
تبدیل به ده جزء  فرعی تر ش��ده که عبارت اس��ت از مدارس ، مس��اجد  و مراکزی که به امور یتیمان می پردازد. تقریبا 
تعداد کس��انی که در این مراکز مشغول فعالیت هستند س��ه هزار نفر است. در این مراکز برگزاری مراسم ها صورت می 
گیرد. دهه کرامت در آنجا مورد توجه قرار می گیرد. در همه س��ال ها ش��عائر آن به طور کامل برگزار می ش��ود و قابل 
توجه اهل سنت در مناطق مختلف اوگاندا هم هس��ت و ما دعوت به وحد ت اسالمی می کنیم. همه مراکز ما به وحدت 
اس��المی دعوت می کنند کتابخانه ها و مدارس و مراکز طبی و پزش��کی ما درش به روی همه باز است. در آنجا مجالی 

برای خدمت رساندن به همه مسلمانان و غیرمسلمانان است.
صدها چاه آب در اوگاندا حفر کردیم .. که 25 تا از آن ها کامل ش��ده و مردم در نواحی مختلف از آن اس��تفاده می کنند. 
فعالی��ت های دیگری هم داریم که گفتنش احتیاج به وقت زیاد دارد؛مثل تاس��یس حوزه علمیه برای خواهران که 50 

طلبه علوم دینی دارد. 

حجت االسالم حسین العوالی از اوگاندا
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ایام میالد امام رضا)علیه السالم(  را تبریک و تهنیت می گویم.
 راجع به گرجس��تان  مسلمانان  این کش��ور و فعالیت های آن هابگویم:گرجستان یکی از کشورهای مهم منطقه قفقاز 
اس��ت و در کنار کشورهایی مثل روس��یه آذربایجان، ارمنس��تان و ترکیه قرار دارد.   دین رس��می این کشور مسیحی 

ارتودوکس   و زبان رسمی ان گرجی است.
 در کش��ور ما مردمان مختلف از لحاظ دین و زبان در کنارهم سال هاس��ت که دوستانه زندگی می کنند.دین اسالم در 
س��ال 646 میالدی به کشور ما وارد شده و در طول 5 قرن تفلیس و اطرافش به عنوان مکانی از عمارات ممالک اسالمی 

بوده و مسلمانان منطقه برای ترویج اسالم خدمات فراوانی انجام دادند.
نام منطقه تفلیس در کنار ش��هرهای مقدس��ی همچون قم و کوفه آمده و به عنوان یک منطقه، م��ورد توجه ائمه قرار 
گرفته اس��ت. همانطوری که امام صادق)علیه السالم( می فرماید: همانا خداوند در بین سرزمین ها کوفه و قم و تفلیس  
را انتخاب کرده اس��ت و عاله و بر این به یاران خاص و 313  یارامام زمان از منطقه قفقاز اشاره می شود و پیش از این نیز 
تفلیس در 5  قرن صدر اس��الم، برای جهان اس��الم ،عالمان و بزرگانی همچون حبیش تفلیسی تربیت کرده که تعداد 
آن ها به 40 نفر می رس��د. ش��رح حال و اس��امی بعضی از آن ها در کتاب هایی همچون مفاخر اذربایجان آمده است. در 
طول مدت حکومت کمونیس��ت ها فعالیت های دینی ممنوع اعالم شد و به مدت 70 س��ال این روند ادامه یافت و بعد 
از فروپاش��ی شوروی و مس��لمانان از نو فعالیت های دینی را ش��روع و در دهه اول آن حوزه های علمیه ای را به نام امام 
رضا)علیه السالم(  با حمایت سازمان مدارس و حوز ه های علمیه خارج از کشور سابق و جامعه المصطفی فعلی تاسیس 
کردیم که به برکت امام رضا)علیه الس��الم(  توانس��ت دهها مبلغ را تقدیم جامعه کند و دوب��اره معارف اهل بیت از این 

طریق وارد قلوب مردم منطقه شود.
افتخار می کنم که از بدو تاس��یس در حوزه علمیه مزین به نام امام رضا)علیه الس��الم(  به عنوان مدیر در خدمت طالب 

دینی و شیعیان هستم و از لطف شما که دعوت کردید ما  را   و به ما روحیه  دادید متشکرم.

حاج عزیز نبی اف از گرجستان
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حضور رهبر عالی قدر جمهوری اس��المی و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای حضور محترم  
جناب آقای علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی،حضور جناب آقای دکتر ترکمان و حجت االس��الم س��االر و 
نماینده محترم جامعه المصطفی العالمیه و آقای س��ید جوادجعفری دبیر جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم(  

و همه خواهران و برادران محترم از طرف خودم سالم می گویم.
باعث افتخار اس��ت که به عنوان مهمان ویژه جشنواره به این منطقه دعوت ش��دم به مقدس ترین مکان های روی کره 
زمین و به یکی از معتبرترین مراکز جهان اسالم. مرقد فرزند مطهر رسول اهلل. عالم آل محمد علی بن موسی الرضا)علیه 
الس��الم( . من از تالش های گس��ترده و بی وقفه جمهوری اس��المی ایران برای برقراری نظم و صلح از طریق همکاری 
با س��ازمان ملل، یونسکو س��ازمان بهداشت جهانی و سایر س��ازمان ها و ارگان های بین المللی همچنین بابت حمایت 
جمهوری اس��المی ایران از مسیر و آرمان فلس��طین، مقاومت لبنان، کمک به مس��لمانان دیگر و همکاری و کمک به 

مسلمانان بحران زده سومالی، سوریه و از همه این حمایت ها و تالش های بی وقفه تشکر می کنم.
همچنین از برگزار کنندگان این مراس��م  و   همه کس��انی که تالش و وقت خود را برای انج��ام موفقیت آمیز این برنامه 

تشکر می کنم.
انجمن اهل بیت در آفریقا که در نیجریه مس��تقر است یک س��ازمان خیریه و اسالمی است که در سال 1999 تاسیس 
ش��ده اس��ت اهداف و مس��ئولیت های این انجمن عبارتند از: برگزاری تمام برنامه های مرتبط با اعیاد و شهادت ائمه 
مانند تاس��وعا و عاشورا عید غدیر و سایر ایام مبارک. همچنین برگزاری نشست های تخصصی و کنفرانس های تقریب 
مذاهب ،تاسیس مدارس، چاپ و انتشار کتاب و جزوه و توزیع کتاب ها و جزواتی در بین برادران و خواهران اهل سنت .

اما برگردیم به بحث امام رضا)علیه الس��الم(  که من عالقه عظیمی به ایش��ان دارم در طول ده سال گذشته هیچ سالی 
نبوده که در مراس��م مربوط به والدت امام رضا)علیه السالم(  فعالیت نداشته باشم. کتابی که پیش روی من است اولین 
کتابی اس��ت که در مورد امام رضا)علیه الس��الم(  در نیجریه چا پ شده اسم کتاب امام رضا)علیه السالم(  شهید مشهد 

است.
کتاب دیگر من 90 س��خن حکمت آمیز از امام رضا)علیه الس��الم(  اس��ت. برای همه مراس��می ک��ه در نیجریه برگزار 

می کنیم تقویم هایی در مورد امام رضا)علیه السالم(  منتشر و در اختیار مردم قرار می دهیم.
همچنین پروژه های در دس��ت اجرا داریم و یکی از پروژه های ما دار القرآن امام رضا)علیه الس��الم(  است، همچنین در 
13 س��پتامبر برنامه ای به مناسبت والدت امام رضا )علیه الس��الم(  در یکی از معتبرترین دانشگاه های الگوس  برگزار 

می کنیم.

احمد آدامو الصفا ازنیجریه
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یکی از   خادمان نمونه  دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا)علیه الس��الم( حجت االس��الم و المس��لمین سید 
مرتضی رضوی از کشور ماداگاسکار است.

وی که  دانش آموخته حوزه علمیه قم و مؤس��س و امام جماعت مس��جد امام رضا)علیه الس��الم(  در شهر آنتاناناریو در 
کش��ور ماداگاسکار است که از طرف جامعه المصطفی العالمیه،  س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و مجمع جهانی 
اهل بیت برای تبلیغ و ترویج نشر معارف اسالمی در کشورهای مختلف حضور داشته  است امسال به عنوان خادم نمونه 

فرهنگ رضوی معرفی و از سوی  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مورد تجلیل قرار گرفت.

گرایش انسان های آزاده به مکتب اهل بیت علیهم السالم مهم ترین پیام انقالب اسالمی ایران
این خادم نمونه دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا)علیه الس��الم(  ابراز کرد: کش��ور ماداگاس��کار کش��وری 
مس��یحی با جمیعت 20 میلیون   که 7 درصد مسلمان  هس��تند و از آن میان 3 درصد به شیعیان اختصاص دارد. زبان 
رس��می اداری و علمی کشور فرانس��وی است و   زبان بومی آن ماالگاشی )ماالگاسی( اس��ت و مردمی بسیار خونگرم و 
طالب حق و حقیقت دارد، لذا وقتی با معارف اهل بیت )علیه السالم(  آشنا می شوند با شوق و اشتیاق سر به آستان اهل 
بیت )علیه السالم(  فرو می آورند و به این مکتب تشرف پیدا می کنند. همه مردم به خصوص مردم کشورهای آفریقایی 

تشنه معارف اسالمی و معارف اهل بیت )علیه السالم(  هستند و باید در این زمینه مدیریت ها را به خوبی انجام داد.
مکتب اهل بیت )علیه الس��الم(  تا پیش از پیروزی انقالب اس��المی برای ساکنان ماداگاس��کار مکتبی ناشناخته بود 
و تحوالت عظیم به وجود آمده پس از پیروزی انقالب ایران تاثیرات ش��گرفی در عالم از جمله در ماداگاس��کار داش��ته 
اس��ت که مهمترین پیام این انق��الب بیداری و خودآگاهی پیروان مکتب اهل بیت )علیه الس��الم(  در سراس��ر عالم و 
گرایش انس��ان های آزاده به این مکتب بوده است. ارمغان انقالب شکوهمند اسالمی برای مردمی که سال ها طعم تلخ 
محرومیت و فقر را چش��یده بودند پاش��یدن بذر پیروی از برگزیدگان خلقت عالم هستی و وجود یعنی اهل بیت )علیه 

السالم(  بوده است.

خادم نمونه فرهنگ رضوی: 
همه مردم به خصوص مردم کشورهای آفریقایی تشنه معارف اسالمی

 و معارف اهل بیت )علیه السالم(  هستند
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 احداث مجتمع امام رضا )علیه السالم(  در ماداگاسکار برای جذب مردم به دین مبین اسالم
وی در ادامه به برخی موضوعات تبلیغی که در ماداگاس��کار توانسته اس��ت در حوزه های مختلف آموزشی، فرهنگی، 
تربیت��ی، پژوهش��ی، تقریب مذاهب )اتحاد بین مس��لمین( و ... که با هم��کاری و همفکری برخ��ی از خیرین و بانیان 
ماداگاس��کار انجام داده است، پرداخت و گفت: از نمونه پروژه های در دست اقدام در کشور ماداگاسکار احداث مجتمع 
حضرت علی بن موس��ی الرضا )علیه السالم(  است که این مجتمع مشتمل بر مسجد، دانشگاه اسالمی و کتابخانه است 
که اگر توفیق پیدا کنیم درمانگاهی نیز به این مجتمع خواهیم افزود. همچنین در راس��تای پاس��خگویی به سواالت و 
شبهات دینی طرح تاسیس مرکز فقهی علی بن موسی الرضا )علیه السالم(  را در دستور کار خود قرار داده ایم.انتخاب 
و تعیین برخی از کتب مناس��ب اسالمی به زبان های فرانس��وی و ماداگاسکاری نیز از دیگر اقدامات ما در زمینه ترویج 

مکتب اسالم و اهل بیت )علیه السالم(  در کشور ماداگاسکار است. 

دبیرستانی که بسیاری از  دانش آموختگانش مسلمان شدند
حجت االس��الم رضوی با اشاره به اینکه در همایش ها و سمینارهای مرتبط با ائمه اطهار )علیه السالم(  بسیاری از فرق 
دیگر اس��الم به تشیع و بس��یاری از افراد ادیان دیگر به دین مبین اسالم روی می آورند، تصریح کرد: در همایش علمی 
فرهنگی امام رضا )علیه السالم(  افرادی بودند که به تشیع روی آورده و نام خود را   به نام مبارک امام رضا )علیه السالم(  
تغییر دادند. برگزاری همایش س��ه روزه علمی � فرهنگی امام رضا)علیه الس��الم(  در شهر ماجونگا همزمان با ایام دهه 
کرامت در س��پتامبر 2013 و برگزاری مراسم جشن میالد امام رضا)علیه السالم(  در مجتمع الزهرا)س( شهر ماجونگا 

در نوامبر 2012 از جمله برنامه هایی است که تا کنون در زمینه ترویج فرهنگ رضوی انجام شده است.
در جوار مس��جدی که به تبلیغ علوم شیعی و اهل بیت )علیه السالم(  مشغول هستم؛ دبیرستانی تاسیس کرده ایم که 
طبق اس��تانداردهای کش��ور ماداگاس��کار به محصالن مدرک دیپلم ارائه می دهد. در این دبیرستان که پذیرش افراد 
مسیحی بیشتر از مسلمانان است، در کنار دروس آکادمیک دروس اسالمی نیز برای آن ها تدریس می شود و در پایان 
هر س��ال تحصیلی بسیاری از محصالن این دبیرستان به دین مبین اس��الم و مذهب تشیع روی آورده و وارد مسجد و 

برنامه های تبلیغی آن می شوند.
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والدت امام رضا)علیه السالم(  را به رهبر معظم انقالب و جمیع مسلمین و ریاست جمهوری اسالمی ایران جناب دکتر 
روحانی  تبریک می گویم.. گزارشی از فعالیت 25 ساله خود در حوزه نشر در لبنان ارائه می کنم.

کتاب به عنوان یک س��فیر فرهنگی نقش ایفا می کند و نقش بس��زایی در توسعه فرهنگ دارد. در ابتدای دوران جوانی 
با این هدف انتش��ارات دارالمحجه البیضا را تاس��یس کردم  و در همان جا انتخاب کردم در جهت انتش��ار اندیشه های 
اهل بی��ت فعالیت کن��م. در این ح��وزه موفق ش��دیم کتاب های بس��یاری خصوص��ا کتابهای خطی ک��ه پیش از ان 
منتشرنمی ش��د را چاپ کنیم. در س��ال 2006 که در سال جنگ سی و سه روزه و س��ال حمله اسرائیل به جنوب لبنان 
بودیم. کل انتشارات و نمایشگاه ما به طور کامل تخریب شد. به فضل خدا و به برکت امام رضا)علیه السالم(  و فضل اهل 

بیت دوباره این ساختمان را ساختیم و کامل شدو ابنیه و ساختمان های خراب شده دیگر  را بازسازی کردیم.
و در این بخش خود را ملزم به چاپ کتبی در حوزه امام رضا)علیه الس��الم(  دانستیم. و موفق شدیم 15 کتاب در حوزه 
س��یره و حیات امام رضا)علیه الس��الم(  و کرامات امام چاپ کنیم. به همین جهت االن در مقابل شما هستم و دعوت به 
این جش��نواره شدم که این افتخاری برای من و تمام کارکنان این انتشارات است و این افتخاری برای من شد که خادم 

فرهنگ رضوی باشم.
تشکر می کنم از برادرانی که مرا دعوت کردند تا با کمک شما بتوانیم کتاب های بیشتری در این حوزه منتشر کنیم.

این پیش��نهاد را بدهم که ما می توانیم مجموعه کاملی از کتابهایی که  درباره امام رضا)علیه السالم(    در لبنان داریم را 
در اختیار شما قرار دهیم.

احمد الخرساء از لبنان
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  برنامه هاي خادمان فرهنگ رضوي خارج از کشور
 دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در ایران
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 بازدید از اماکن تاریخی، مذهبی و فرهنگی نیشابور

به منظور بهره گیری هرچه بیش��تر از حضور مهمانان خارجی دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا 
)علیه السالم( در ایران، برنامه های متنوعی برای آنها تدارک دیده شد.

روز جمع��ه 14 ش��هریور ماه 93 و در اولی��ن روز حضور، میهمانان خارجی جش��نواره به همراه چند گروه 
مستندس��از از ش��بکه های داخلی و بین المللی با استقبال رسمی اعضای شورای شهر و ناصر نبی زاده، رئیس 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری نیشابور وارد این شهر شدند و از آثار مذهبی، فرهنگی و تاریخی این شهر 

بازدید کردند.  
بازدید از آرامگاه بی بی ش��طیطه، کاروانس��رای تاریخی نیش��ابور، امامزاده محروق، فضل بن شاذان، کمال 

الملک، عطار و خیام از جمله برنامه های مهمانان در این شهر بود.

میهمانان پس از اقامه نماز ظهر در امامزاده محروق در ضیافت ناهاری که از س��وی آقای مهندس زندی، 
شهردار محترم نیشابور تدارک شده بود شرکت کردند.

شهردار نیشابور در این مراسم ضمن تبریک ایام دهه کرامت و خوش آمدگویی به مهمانان، به هر یک از خادمان 
نمونه فرهنگ رضوی بخش بین الملل جشنواره یک عدد انگشتری فیروزه نیشابور به رسم یادبود اهدا کرد.
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حضور در نشست خبری 
نشست خبري خادمان نمونه فرهنگ رضوی بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا )علیه 
السالم( روز شنبه 93/6/15 با حضور دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 
و رئیس ش��ورای بین الملل جش��نواره، دکتر محمود واعظی، مش��اوره ویژه رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اس��المی و دبیر شورای بین الملل جش��نواره و مهمانان خارجی جشنواره دوازدهم در دانشگاه امام رضا )علیه 

السالم( شهر مشهد مقدس برگزار شد.
در این نشس��ت هش��ت تن از خادمان غیر ایراني فرهنگ رضوي که هر یک در گوش��ه اي از جهان مشغول 
فعالیت هاي تبلیغي و تربیتي در راس��تاي نش��ر فرهنگ و معارف رضوی هستند، به سواالت خبرنگاران پاسخ 

گفتند و به تشریح فعالیت های خود در کشورهای متبوعشان پرداختند.  

حضور در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 
خادمان نمونه فرهنگ رضوی بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا )علیه السالم( با 
حضور در آیین اختتامیه جشنواره که در شب میالد مسعود آن امام همام در سالن همایش های صداوسیمای 
مرک��ز خراس��ان رضوی برگزار ش��د، به پاس خدمات ارزنده ای که به س��احت مق��دس فرهنگ رضوی عرضه 

داشته اند، از سوی دکتر علي جنتي، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مورد تجلیل قرار گرفتند. 
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حضور در مراسم اختتامیه بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه 
السالم(

مراسم اختتامیه بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( با حضور معاون 
توس��عه و سرمایه انس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، دبیر 

جشنواره و مقامات کشوری برگزار شد.
خادمان نمونه خارج از کش��ور جش��نواره دوازدهم با حضور در این مراس��م به تشریح فعالیت های خود در 

زمینه ترویج فرهنگ و معارف رضوی در کشورهای مختلف جهان پرداختند.

دیدار با حضرت آیت اهلل جوادی آملی
مهمانان خارجی دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( روز دوش��نبه 1393/6/17 به 
منظور دیدار با حضرت عالمه جوادی آملی، مرجع عالیقدر جهان اسالم، مشهد را ترک کردند و در شهرستان 
دماوند، از توابع استان تهران با ایشان دیدار و از رهنمودهای آن مرجع عالیقدر و دانشمند برجسته توشه هایی 

بس گران بر گرفتند. 

در ای��ن دیدار سراس��ر معنویت، ابتدا خادم��ان نمونه فرهنگ رضوی بخش بین الملل جش��نواره و هیات 
هم��راه آن��ان در نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حضرت آیت اهلل جوادی آملی ش��رکت کردند و پس از آن 
س��ید جواد جعفری، مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه الس��الم( و دبیر جشنواره بین 
المللی امام رضا )علیه السالم( به ارایه گزارش کوتاهی از فعالیت های جشنواره در خارج از کشور و نیز  معرفی 
خادمان نمونه فرهنگ رضوی پرداخت. س��پس دکتر س��هیل اسعد به نمایندگی از میهمانان خارجی حاضر در 
این دیدار، گزارش��ی پیرامون وضعیت تشیع در کشورهای آمریکای التین و فعالیت های تبلیغی صورت گرفته 

در این کشورها پرداخت. 
در ادام��ه عالمه ج��وادی آملی ضمن خیرمق��دم به مهمانان خارجی جش��نواره، نکات��ی پیرامون ماهیت 
برنامه های فرهنگی امام رضا )علیه الس��الم( و ظرایف ش��یوه های تبلیغ و ترویج دین بیان داشتند که مشروح 

آن در ادامه خواهد آمد. 
تشرف به زیارت حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(

مهمانان خارجی جش��نواره پس از مالقات با حضرت عالمه جوادی آملی، عازم شهر مقدس قم شدند و به 
زیارت کریمه اهل بیت )علیهم السالم( مشرف شدند.
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بازدید از یکی از بزرگترین کتابخانه های نسخ خطی جهان
خادمان نمونه فرهنگ رضوی بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( صبح 
روز سه شنبه 18شهریور به بازدید از کتابخانه نسخ خطی حضرت آیت اهلل مرعشی نجفی، بزرگترین کتابخانه 

نسخ خطی جهان اسالم پرداختند. 

در این کتابخانه 40 هزار نسخه خطی به همراه 80 هزار عنوان کتاب به چشم می خورد. عمر قدیمی ترین 
نس��خه خطی موجود در این کتابخانه به هزار س��ال پیش بر می گردد. مرحوم آیت اهلل مرعش��ی نجفی یکی از 
مراجع عظام تقلید با پول حاصل از انجام نماز و روزه اس��تیجاری به گردآوری و خرید نس��خ خطی کم نظیر 
این کتابخانه پرداختند. در این کتابخانه باشکوه نسخه های بی نظیر فراوانی همچون قدیمی ترین نهج البالغه 

جهان و قرآن های منسوب به ائمه اطهار به چشم می خورد.
پس از اتمام این بازدید، میهمانان بر سر مرقد آن مرجع  عالیقدر حاضر شدند و ضمن قرائت سوره فاتحه، 

برای ایشان علو درجات را آرزو کردند.
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عالمه جوادی آملی در دیدار با خادمان نمونه فرهنگ رضوی خارج از کشور:
فرهنگ رضوی یعنی زدودن فقر از صحنه اندیشه و معاش مردم

خادمان نمونه فرهنگ رضوی بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( در 
دیداری صمیمی با حضرت عالمه جوادی آملی از رهنمودهای این عالم فرزانه بهره مند گشتند. 

در ابت��دای این دیدار س��ید جواد جعفری، مدیرعامل بنی��اد بین المللی فرهنگی هن��ری امام رضا )علیه 
الس��الم( ضمن قدردانی از محضر آیت اهلل جوادی آملی به س��بب اختصاص فرصتی برای انجام این دیدار، به 
ارایه گزارشی کوتاه از دستاوردهای جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( پرداخت و اظهار داشت: دوازده 
سال پیش خدمت شما رسیدیم و کسب اجازه کردیم تا به مناسبت دهه کرامت و سالروز میالد امام رضا )علیه 
السالم( و کریمه اهل بیت، حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( جشنواره امام رضا )علیه السالم( را تاسیس کنیم 
تا بتوانیم از آن طریق به نشر و ترویج فرهنگ و معارف رضوی در داخل و خارج از کشور بپردازیم که الحمدهلل 

با تشویق حضرتعالی و دیگر علمای عظام، این حرکت ارزنده آغاز شد.

وی خاطرنش��ان کرد: در دوازدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه الس��الم( خادمان نمونه 
فرهنگ رضوی از کش��ورهای اوگاندا، گرجس��تان، ماداگاسکار، لبنان، پاکس��تان، آرژانتین، سوئیس و نیجریه 



159گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم(

برگزیده شدند و در آیین اختتامیه جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند.
س��پس دکتر ادگاردو روبین )سهیل اس��عد( به نمایندگی از مهمانان خارجی حاضر در این دیدار، به ارائه 

گزارشی از فعالیت های تبلیغی در آمریکای التین پرداخت. 

در ادامه حضرت آیت اهلل جوادی آملی ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای جشنواره بین المللی امام رضا 
)علیه السالم( در طول سال های اخیر و نیز بهبود کّمی و کیفی خدمات تبلیغی به مردم سراسر جهان، دقایقی 
پیرامون نقش امام رضا )علیه السالم( در احیای عقالنیت دینی، تبیین حقیقت فرهنگ رضوی و ضرورت های 

ترویج آن در سایر نقاط جهان به ایراد سخن پرداختند. متن کامل فرمایشات ایشان به شرح ذیل است:
مقدم شما میهمانان را گرامی می داریم  و دهه پربرکت کرامت را تبریک می گویم و گزارش کوتاهی که 
از دو بزرگوار) سید جواد جعفری و سهیل اسعد( شنیدیم بسیار امید بخش بود از خدای سبحان مسئلت می 

کنیم سعی بلیغ همه شما خدمتگزاران فرهنگ رضوی را مشکور قرار بدهد.
برابر آیه سوره مبارکه یس 

»ونکتب ما قدموا و آثارهم« 12 )یاسین(
آنچه ش��ما  اقدام کردید یک و تقدیم داش��تید دو و پیامدهای آن اقدام و این تقدیم چهار، را بپذیرید آثار 

تقدیم چیزی است و آثار اقدام هم چیزی دیگری. همه این اموری چهارگانه مشمول این آیه کریمه است. 
»ونکتب ما قدموا و آثارهم.« 12 )یاسین(

آنچ��ه برای همه ما مهم اس��ت این اس��ت که نه بی توحی��د می توان زندگی کرد و ن��ه بی والیت. ما 
موظفیم درباره جهان بیندیش��یم که از کجا آمدیم و به کجا می رویم  و پایان کارمان چیس��ت. محصول 
این کار که یک تفکر الهی اس��ت س��ه نتیجه اس��ت یکی جهان دانی دقیق یکی جهان داری دقیق و یکی 

جهان آرایی دقیق.
ما اکنون در جاهلیتیم و جاهلیت را می شود به عقالنیت تبدیل کرد چرا که وجود مبارک حضرت رسول 
همی��ن کار را ک��رد. وقتی وجود مب��ارک پیامبر تجلی کرد امیرالمومنین علی)علیه الس��الم( نقش��ه جهان را 

مهندسی کرد فرمود یک ضلعش الحاد بود که می گفتند:
»ان هی اال حیاه الدنیا نموت و نحیا« )37 مومنون(

ضلع دیگرش شرک بود که می گفتند: 
»هوالء الهتنا نعبد ما یعبد آباءنا« 

و ضلع دیگر مسیحیت و یهودیت آمیخته به الحاد یا شرک بود. این وضع جهان موجود بود. یا می گفتند 
مبدأی��ی نیس��ت که الحاد بود و یا می گفتند هس��ت و اون اثنا و اوثان مس��ئولیت ام��ور را عهده دارند یا اگر 
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یهودیتی و مسیحیتی و زرتشتیی بود، یهودیت ناب نبود، مسیحیت ناب نبود، آلوده بود. 
وجود مبارک امام رضا)علیه الس��الم( در این عصری که جلوه کرد ش��بیه همان عصر رسالت بود که جهان 
دارای این عناصر پراکنده بود. عده ای می گفتند خبری نیس��ت و مرگ پوس��یدن اس��ت. انسان با مردن می 

پوسد بعداز مرگ خبری نیست. 
» ان هی اال حیاه الدنیا نموت و نحیی بما یهلکنا اال الدهر« )24 جاثیه(

اما همان کاری که وجود مبارک رسول اکرم کرد که فرمود: » مرگ از پوست به درآمدن است نه پوسیدن« 
انسان مرگ را می میراند نه این که بمیرد. 
» کل نفس ذائقه الموت« )35 انبیا(

هر ذائقی مذوق را هضم می کند نه به عکس. انس��ان اس��ت که مرگ را می میراند. ما هستیم که هستیم 
که هستیم. مرگ در مصاف با ما شکست خورده برمی گردد ما او را هضم می کنیم. مچاله می کنیم و از روی 
نعش او می گذریم و وارد برزخ می شویم دیگر مرگی نیست ما هستیم و مرگی نیست وارد صحنه قیامت می 

شویم ما هستیم و مرگی نیست وارد بهشت می شویم ما هستیم و مرگی نیست.

»هو الحی الذی الیموت« )58 فرقان(
م��ا مرگ را می میرانیم. این حرف تازه را وجود مبارک رس��ول گرام��ی در عصر بعثت آورد وجود مبارک 
امام رضا)علیه الس��الم( در عصر امامت آورد لذا فرمود اگر توحید هست که هست شرطی دارد که آن فرهنگ 

رضوی است.
»بشروطها و أنا من شروطها« 

این »أنا« به شخصیت حقوقی اش اشاره می شود نه شخصیت حقیقی. اینان یک شخصیت حقیقی دارند 
اس��م شریفش��ان علی است پسر موسی هس��تند مثل افراد دیگر. یک ش��خصیت حقوقی دارند به نام والیت و 
امامت. این ش��خصیت حقوقی به نام والیت و امامت از آدم تا خاتم انبیاء، از خاتم انبیاء)ص( تا خاتم اوصیاء، 
این ش��خصیت اس��ت. لذا این که گفته شد انبیاء آباءشان متعدد اس��ت ولی دینشان واحد است سرش همین 
اس��ت پیامبران یک حقیقت اند یک واقعیت اند یک نورانیت اند، فرقی نمی کند. بنابراین آن انس��ان کامل که 
خلیفه اهلل اس��ت گاهی به صورت نبی گاهی به صورت ولی و امام ظهور می کند این ش��رط توحید اس��ت این 
حرف را ذات مقدس رس��ول گرامی آورد وجود مبارک امام رضا)علیه الس��الم( آورد. وقتی حضرت وارد ایران 
ش��دند بخش وس��یعی از خاورمیانه را ای��ران تامین می کرد آن روز دو ابر ق��درت در خاورمیانه حکومت می 
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کردند یکی امپراطوری ایران بود یکی امپراطوری روم. در سوره مبارکه روم وقتی خداوند می فرماید:» غلبت 
الروم«) 1روم( 

که با فعل مجهول ذکر می کند دیگر الزم نیس��ت بفرماید چه کس��ی غالب ش��د چه کسی پیروز شد. آن 
روز وقت��ی م��ی گفتند روم شکس��ت خورد یعنی ایران پیروز ش��د. قبال ما دو تا ابرقدرت داش��تیم یکی اتحاد 
سوسیالیس��تی ش��وروی بود یکی هم آمریکا. اگر می گفتند شوروی شکست خورد یعنی آمریکا پیروز شد. اگر 

می گفتند آمریکا شکست خورد یعنی شوروی پیروز شد. 
وقتی بگویند روم شکس��ت خورد الزم نیس��ت بگویند چه کس��ی شکست داد خب معلوم است دیگر ایران 
شکس��ت داد. آن روز در خاورمیانه یک قدرتی که بتواند روم را شکس��ت بدهد غیر از ایران کسی دیگری نبود. 
چون فاعل روش��ن بود ذکر نکرد. فرمود » غلبت الروم« کسی هم سوال نمی کرد که پس فاعلش کیست، چه 
کس��ی غالب ش��د. خب معلوم است چه کسی غالب ش��د. ایران یک همچین قدرتی بود و یک همچین قدرتی 
داش��ت بخش وس��یعی از جهان وقتی در اختیار بنی العباس قرار گرفت وجود مبارک امام رضا وارد خراس��ان 
ش��د. هم الحاد حکومت داش��ت هم شرک حکومت داشت هم مسیحیت و یهود آلوده حکومت داشت و هم در 
داخله ی مذهب ش��یعه، زیدیه از یک س��و می کشیدند اس��ماعیلیه از سوی دیگر می کشیدند  واقفیه از سوی 
دیگر می کشیدند این قاَدرت امامت امام رضا)علیه السالم( بود که تنظیم کرد تثبیت کرد مسئله امامت را. هم 
توحید را تثبیت کرد. دیگر در این س��رزمین س��خن از شرک و الحاد و صنمیت نبود هم دیگر سخن از زیدیه 

بودن و اسماعیلیه بودن و واقفی بودن و فطحی بودن نبود مگر در کتاب های تاریخ. 
شما عزیزانی که به نام مبارک امام رضا)علیه السالم( تالش می کنید اولین کار سواد الزم می خواهد. در 
آنجا بیمارستان درست کردن در آنجا خدمت فقرا کمک کردن این ها در درجه 10 و 12 کار است اولین کار 
سواد است. اگر آن ُعرضه را دارید که توحید صدوق را درس بخوانید و درس بگویید می توانید با الحاد مبارزه 
کنید و اگرنه کمک کردن به فقیر، ساختن، کارهای عادی، این ها از خیلی ها برمی آید کدام کشور است که 
کمک به فقیر ندارد، ش��ما از تاش�کند تا واشنگتن، از واشنگتن تا تاش��کند، بسیاری از این عزیزان نه خدا را 
قبول دارند نه قیامت را. ولی کمک به فقرا را قبول دارند مگر می شود در اتحاد جماهیر شوروی حمایت از بی 
سرپرس��ت نباشد. به فقیر رسیدن کار هرکسی است با فقر مبارزه کردن کار هر کسی نیست. یک بیان نورانی 

که حضرت امیر دارد که حضرت فرمود:من اگر فقر را ببینم گردنش را می زنم.

کمک به فقیر از هر کافری بر می آید ما کش��ور کفر که فراوان داریم. این چین اس��ت این ژاپن است این 
ش��وروی اس��ت  این ها هم حمایت از فقرا دارند. این کار مسلمان نیس��ت که به فقیر کمک کند کار مسلمان 
این اس��ت که فقر را ریش��ه کن کند این که فرمودند اقتصاد مقاومتی یعنی همین.  فقیر به کسی که گداست 
که نمی گویند فقیر. آن کس��ی که گداس��ت به او می گویند فاقد. فاقد یعنی ندار. فقیر به معنای محروم است 
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یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است. آن ملتی که جیبش خالی است دستش خالی است کیفش خالی 
است آن دیگر تاب مقاومت ندارد. کدام اقتصاد مقاومتی ؟ اینکه فرمودند اقتصاد مقاومتی یعنی باید این ملت 
ویلچری را شما سرپا نگه بدارید. کسی که جیبش خالی است کیفش خالی است با صبر دارد زندگی می کند 
این فقیر است آن کسی که ندارد مال ندارد را که نمی گویند فقیر است. این قرآن که ما باالی سر می گذاریم 
و می بوس��یم به خاطر اینس��ت که صدر و ساقه اش نور است. منتهی فهم می خواهد آنکه می فهمد قرآن چه 
می گوید آن قرآن را همیشه باالی سر می گذارد. شاید یک عده ای باشند زیرآسمان که هر شب قرآن به سر 
دارند. فرمود ملت می خواهد بایستد خب باید مال داشته باشد . جیبش پر، کیفش پر. در سوره مبارکه نساء 
فرمود این مال عامل قیام و ایس��تادگی اس��ت نه ایستادن فیزیکی. ایس��تادگی واقعی است »التئتوا السفهاء 

اموالکم التی جعل اهلل لکم قیاما« )5 نسا(
خب اگر مال عامل قیام و مقاومت اس��ت کس��ی که مال ندارد می شود فقیر چون ستون فقراتش شکسته 

است . در تعبیرات دیگر در دو جای قرآن فرموده است که »التقتلوا اوالدکم خشیه امالق« )31 اسرا(.
این کلمه که »امالق « در دو جا ذکر ش��ده یعنی از ترس فقر . خب امالق که به معنی فقر نیس��ت. امالق 
یعنی تملق و چاپلوسی. ملتی که کیفش خالی است، جیبش خالی است، دستش خالی است، اهل امالق است 
دیگر. فرمود وقتی نداشتی ناچاری که تعریف کنی. ناچاری دستت را باال ببری. ناچاری تسلیم بشوی. ما همه 
نعمت را به شما دادیم. منتهی این ُعرضه می خواهد. شما به جای عرضه اختالس سه هزار میلیاردی می کنی. 
ای��ن ای��ران 70 میلیون جمیعت دارد. جهان 7 میلیارد. ما یک صدم جمعیت دنیا هس��تیم. ده درصد امکانات 
دست ماست. بی ُعرضگی از این بدتر. ما یک صدم جمعیت دنیاییم . ده درصد امکانات دست ماست اما جیب 

ما هم خالی است کیف ما هم خالی است. 
وقت��ی عده ای خدمت پیامبر اکرم)ص( می رس��یدند وقتی معرفی می کردند آقا فالن کاره اس��ت فالنی 
فالن کاره اس��ت حضرت با احترام نگاه می کرد. وقتی می گفتند فالن آقا بیکار اس��ت »سقط من عینین« از 
چش��مان حضرت می افتاد آدم بیکار آدم باش��د بیکار باشد؟ از این طرف باید خودش در معرض کار قرار بدهد 

و از آن طرف هم باید کار تولید کند. کار فرهنگ رضوی یعنی این.
مب��ادا فکر کنی��د فرهنگ رضوی یعنی کمک به فقیر. فرهنگ رضوی یعنی فقر زدایی نه کمک به فقیر. و 
اگر نه کسانی که نه خدا را قبول دارند نه قیامت را قبول دارند نه امام را قبول دارند نه پیغمبر را قبول دارند 
آن ها هم به فقرا کمک می کنند موسس��ه حمایت از بی سرپرس��ت در ش��وروی س��ابق و روسیه فعلی هست 
در چین هم هس��ت. در ژاپن هست در کش��ورهای کمونیستی هم هست وجود مبارک امام رضا)علیه السالم( 
کاری کرد که وجود مبارک پیامبر هم همان کار را کرد. این توحید مبارک صدوق از قوی ترین و متقن ترین 
جوامع روایی ماست. مخصوصا آن بخش پایانی اش که مناظره وجود مبارک امام رضا با سلیمان مروزی است. 
منتهی این ها مثل رس��ائل و الکفایه نیس��ت که بعد از 10-8 سال درس خواندن قابل حل باشد این گوی 
و ای��ن میدان . این طلبه 10-8 س��ال درس خوانده رس��ائل را می فهمد، کفای��ه را می فهمد اما هرگز ممکن 
نیس��ت توحید صدوق را بدون یک فیلس��وف بفهمد . این ها اگر عرضه بشود فکر امام رضا)علیه السالم( عرضه 
بشود معلوم میشود که چرا حضرت خودش را برده است باال. فرمود باالخره توحید در عالم موثر است یا نه ؟ 
یک ش��رطی دارد دیگر. باالخره از راه انس��ان کامل پیام به مردم می رسد. از راه خلیفه و خالفت پیام می رسد. 
ما خلیفه اوییم. ش��ما می خواهید ارتباط تنگاتنگ بی واس��طه داشته باشید این راه یک طرفه است او ارتباط 
تنگاتنگ با شما دارد. ولی شما از او دورید. این نظیر قرب و بعد مادی نیست اگر آن دیوار شرقی از این دیوار 
غربی ده متر دور اس��ت دیوار غربی هم از دیوار ش��رقی ده متر دور اس��ت. اما یک بینا و یک کور ، این نابینا از 
بینا دور است این بینا با آن نزدیک است. این را می گویند اضافه متخالفه االطراف. یکی نزدیک است و یکی 

دور. فرمود من با همه شما هستم هر جا بروید من هستم 
)معکم این ما کنتم()4 حدید(
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)اقرب من حبل الورید ( )16 قاف(هس��تم؛ )قریب اجیب دعوه الدعا( )186 بقره( هس��تم.؛) اقرب 
الی�ه منکم و التبصرون( )85 واقعه( هس��تم . یک کوری که ب��رادری دارد و به دنبال برادرش می گردد و 
برادرش از س��فر برگش��ته و کنار او نشس��ته این لباس ها کنار هم چسبیده است آن برادر بصیر او را می بیند 
ولی آن کور از دور برادر برادر می گوید و نمی بیند. این چنین نیس��ت که اگر خدا با ما نزدیک بود ما هم به 
او نزدیک باش��یم این را می گویند اضافه متخالفه االطراف یک طرف باال یک طرف پایین. فرمود) هو معکم 

این ما کنتم( او بصیر است اما یک عده از ما این را درک نمی کنیم.
) ینادون من مکان بعید( 

کار انسان کامل آن است که این اضافه متخالفه االطراف را متوافقه االطراف بکند . عده ای می شوند مقرب. 
این مقربین کیانند؟ مقربین کس��انی اند که همانطور که خدا با این ها نزدیک اس��ت این ها هم با خدا نزدیک 

اند. این ها از راز و رمز کار دیگران با خبرند . فرمود:
) ان کتاب االبرار لفی علیین بما ادریک ما علییون کتاب مرقوم لیش�هد المقربون( )18 الی 20 

مطففین(  
خب آن ها که به خدا نزدیکند از رمز و راز دیگران با خبرند این ش��رط برخورداری از توحید اس��ت اینکه 
حضرت فرمود) بشروطها و انا من شروطها( نه من که علی پسر امام هفتمم.من به عنوان ولی اهلل جزو شرط 
توحیدم . کار به ش��ما که برس��د خودت لیاقت نداری که بالواسطه دریافت کنی او به تو نزدیک است ولی من 

که بصیرم باید دست تو را بگیرم و به دست او برسانم. این کار امام رضا)علیه السالم( است. 
اولین و اولین و اولین کار امام رضا)علیه الس��الم( نش��ر معارف و تولید این کارهای فرهنگی است که سواد 
اس��ت بعد جامعه خودش راه می فتد. اگر مس��ئله توحید حل ش��د همه مسائل حل میش��ود . در بیانی نورانی 
امام رضا)علیه السالم( می فرماید: من آن مسیحی که پیغمبر را قبول نداشته باشد) انا کافر بذالک( من آن 
عیس��ی را قبول ندارم. من عیس��ی ای را می پذیرم که مبشر و رسول باشد . این در احتجاجات امام رضا)علیه 
الس��الم( است. امام)علیه الس��الم( با مس��یحیت آلوده مبارزه کرد با یهودیت آلوده مبارزه کرد امام رضا)علیه 
السالم( بر ایران و در ایران حق حیات دارد. ما می رفتیم که آن زرتشتیت را ادامه بدهیم. ایران یک وصله ای 
است نسبت به هند ما حداکثر 70 میلیونیم آن ها از میلیارد هم گذشتند. ما هرگز در این راه نیستیم که بمب 
اتم داشته باشیم نه فتوا بر این است نه مردم می خواهند. اما آن ها سالیان متمادی قبل از انقالب اتمی بودند. 
ما کجا و هند کجا؟ ایران یک وصله ای اس��ت در برابر هند. اما ش��ما ببینید از نظر فرهنگ آن ها کجایند و ما 
کجا؟ هنوزم که هنوز است  دو قدم آنطرف تر می روید هم موش را می پرستند هم گاو را. این ماییم که می 
گوییم) وحده وحده وحده( ما کجا و آن ها کجا.آن کش��وری که از میلیارد گذش��ته پیش ما یک روس��تا بیش 
نیست. این به کدام برکت است ما در همین کشور زندگی می کردیم چرا این حرف ها قبل از اسالم نبود بعد 
از اس��الم که اس��الم آمده و گفته است که انسان  مرگ را می میراند نه بمیرد، آن گاه مولوی ها پیدا شدند و 
گفتند )مرگ اگر مرد اس��ت گو نزد من آی  تا در آغوش��ش بگیرم تنگ تنگ   من از او عمری ستانم جاودان 
او زمن دلقی بگیرد رنگ رنگ ( حرف مولوی این است که ما در مصاف با مرگ ما پیروزیم. برای اینکه او یک 
بدن پاره ای از ما می گیرد ما جانمان را از دس��ت او نجات می دهیم می ش��ویم ابدی. خب مولوی ها در این 
مملکت فراوان بودند. چرا قبل از اسالم این حرف های بلند نبود. انسان مرگ را می میراند از این آستان حرف 
تازه ای است که انبیاء آورده اند. خیلی ها فکر می کنند که انسان وقتی می میرد می پوسد. خب درست است 
که ایرانی باهوش اس��ت اما باید یک مکتبی باش��د که برود درس بخواند و تربیت بشود وقتی قرآن آمد و گفت 
انس��ان مرگ را می میراند از آن به بعد این ها گفتند )مرگ اگر مرد اس��ت گو نزد من آی( خب چرا قبل از 
اس��الم این حرف ها را نداش��تیم. االن هم هر معرفت بلند و زرینی هم که هست از برکت همین قرآن و عترت 
اس��ت . وجود مبارک امام رضا)علیه الس��الم( اولین کاری که کرد فرهنگ س��ازی رضوی کرد بعد مرحوم ابن 
بابویه قمی همین که در حرم حضرت عبدالعظیم مدفون اس��ت. این جزو محدثین عادی نیست. مرحوم آقای 
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علی حکیم که حکیم بزرگوار کتابی دارد به نام )س�بیل الرش�اد فی علم المعاد( این حکیم این فیلس��وف 
نامور تهران که دو قرن قبل زندگی می کرد ایشان در این کتاب نوشته که در اثر بارندگی شدید و آبگرفتگی 
در قبرستان حضرت عبدالعظیم بعضی از قبور ریزش کرد مردم شهر ری دیدند که این قبری که ریزش کرده 
است کفن تازه دارد نگاه کردند دیدند کفن تازه بدن تازه بررسی کردند دیدند قبر مرحوم ابن بابویه است. خب 
این را یک حکیم نقل می کند یک فیلسوف نقل می کند آقا علی حکیم معروف در کتاب شریف سبیل الرشاد.

 

م��ردم متدی��ن تهران تا چند روز ب��ه زیارت همین قبر می آمدند مرحوم آق��ا علی حکیم در همین کتاب 
نوشته است وقتی جمعیت کم شد و فروکش کرد من خودم رفتم به زیارت کفن تازه بدن تازه قبر و کفن تازه 
بعد از 800 سال چون فاصله بین مرحوم ابن بابویه قمی با مرحوم آقا علی حکیم که 200 سال قبل بود 800 
س��ال بود که االن 1000 سال می رس��د. این بزرگوار مرحوم ابن بابویه قمی که باز می گویند به دعای وجود 
مبارک امام عصر به دنیا آمده اس��ت ایش��ان در این کتاب شریف توحیدش نقل می کند که وجود مبارک امام 
رضا)علیه السالم( نقل می کند امام ) حیف که اینا درسی نیست( در پایان کتاب شریف توحید در آن مناظره 
ای که با س��لیمان دارد فرمود: مثل اینکه فکر اس��رائیلی در توهس��ت. این حرف ها چیست که می زنی ؟ مگر 
میش��ود آدم مبدأ نداش��ته باشد. مگر می شود یک حقیقتی که نامتناهی است غیر داشته باشد غیرتش غیر در 
جهان نگذاش��ت. دیگر خدا ندارد. هم خدا هست  هم ش��ریک ندارد. تو در مسئله تفویض تفکر یهودی داری. 
این امام رضا)علیه السالم( است. برای ما فرقی بین مشهد وبقیع نیست . این را حواستان باشد. آن جا چهارتا 
قبر و خاک اس��ت، امام امام اس��ت . این طال و نقره امام را زیبا نکرده اس��ت. ما وقتی مدینه مشرف می شدیم 
وقتی می خواستیم بقیع برویم کفش ها را در می آوردیم آن ها تعجب می کردند اینجا در بیابان تو خاک چرا 
کفش می گیرید گفتم ما اگر مش��هد می رویم کفش می گیریم برای فرش نیس��ت آن جا هم امام است. فرقی 
نم��ی کند. چهارتا امامند می خواهیم برویم زیارت.بعدها فهمیدند که وقتی آدم بقیع می رود باید کفش��ش را 
دربی��اورد. فرقی نمیکند برای ما . ما که مش��هد میرویم کفش می گیریم ن��ه اینکه آنجا فرش دارد اگر بارگاه 
جالل اس��ت این همان اس��ت که چون ولی اهلل است. انا من شروطهاهلل وجود مبارک امام رضا حق حیات دارد 
نس��بت به همه ما  را موحد کرده اس��ت آشنا به مشروط شدیم.. ما را والیتمدار کرده به شرط آشنا شدیم. که 
از این راه فیض می گیریم  . شما عزیزانی که در شرق و غرب عالم دارید زندگی می کنید اساس کارتان نشر 
معارف فرهنگ رضوی باش��د در کنارش خدمات خواهد آمد و مطمئن باش��ید سرمایه ادراکی معارف در درون 
افراد هست. خدا هیچ کسی را بی سرمایه خلق نکرده است ما لوح نانوشته نیستیم . فرمود من بسیاری از اسرار 



165گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم(

عالم را در درون و نهاد شما نهادینه کردم.) و نفس بما سواها فالهمها فجورها و تقویها( )7 و 8 شمس(
 بعد از علوم حوزوی و دانشگاهی که علم مفهومی و حصولی یعنی مفهومی مسبوق به عدم است که در 
سوره نحل فرمود) ولو اخرجکم من بطون امهاتکم التعلمون شیئا( ملحوق به نفی است فرمود بعضی از شما 

) من یرد الی ارذل العمر لکیال یعملون شیئا( )5 حج(
این فراموشی همین است این آلزایمر همین است. و روزی که به دنیا آمدید سواد حوزه و دانشگاه نداشتید 
خیلی از ش��ماها وقتی هم که می میرید خبری نیس��ت. کم نبودند مراجعی که در آخر عمر رس��اله توضیح 
المس��ائل خودشان را نمی توانستند بخوانند. آنچه که از حوزه و دانشگاه آمده مطمئن باشید که با ما نیست ) 
من آنچه خوانده ام همه از یاد من برفت اال حدیث دوست که تکرار می کند( آن می ماند.  آن چون در نهان 

ما هست و ما با آن شناسنامه داریم فرمود: 
)فالهمها فجورها و تقواها ( )8 شمس(

این با آن شناس��نامه که هویت ماس��ت با آن خلق شدیم با آن زندگی می کنیم با آن وارد برزخ می شویم 
با آن وارد قیامت می شویم ان شاءاهلل با آن وارد بهشت می شویم .

بنابراین ش��ما عزیزانی که در ش��رق عالم و غرب عالم کار فرهنگ رضوی می کنید بدانید که این ش��رط 
توحید اس��ت کل کارها به دس��ت ذات اقدس اهلل است و اگر بخواهد فیضی برسد از راه . نه اینکه او نمی تواند 

او که ) اقرب الیه من حبل الورید ( 
است. ما دستمان کوتاه است. باید از این راه ، راه والیت و خالفت اهل بیت عصمت و طهارت بگیریم . من 

مجددا مقدم شما میهمانان گرامی را ارج می نهم.
خدماتی که در مشرق و مغرب عالم انجام دادید و می دهید ان شاءاهلل مقبول ذات اقدس اهلل باشد.
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گزارشی از جشنواره های بین المللی
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
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نخستین جشنواره شعر وخاطره نویسی رضوی ویژه ایرانیان خارج از کشور
نخس��تین جش��نواره شعر و خاطره نویسی رضوی ویژه ایرانیان خارج از کشور با معرفی نفرات برتر به کار خود 

پایان داد. 
در بخ��ش  ش��عر این جش��نواره که با مش��ارکت اداره کل امور فرهنگ��ی و اجتماعی ایرانیان خارج از کش��ور 
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی و بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه الس��الم( برگزار شد، 
شمس اهلل قنبري از مالزي، زینب موسایي از استرالیا و مجید مرادي از لبنان حائز رتبه های اول تا سوم شدند 
و در بخش خاطره نویس��ي نیز محمود ظهیري از چین، عباس نژاد راوري از مالزي و بهجت یاحقي از روس��یه 

جایگاه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. 
طراحي و درج فراخوان جشنواره در سایت  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و سایر سایت هاي مرتبط، 
اعالم مسابقه در زیرنویس شبکه جهاني جام جم و چند خبرگزاري بین المللي، اعالم فراخوان به تمامي دفاتر 
نمایندگي هاي فرهنگي و سیاس��ي خارج از کش��ور، طراحي ایمیل مخصوص براي جشنواره به منظور دریافت 
آثار، انتخاب جناب آقاي دکتر علیرضا قزوه جهت داوری آثار، ارس��ال ایمیل به بیش از 3 هزار ایراني خارج از 
کشور و اعالم فراخوان به ایشان، ارسال ایمیل توسط نمایندگي هاي فرهنگي به طور مجزا براي ایرانیان خارج 
از کش��ور، تماس تلفني و مذاکره با کلیه رایزنی های فرهنگی ایران در خارج از کش��ور به منظور درج فراخوان 

در نشریات محلي از جمله اقدامات انجام شده در راستای برگزاری این جشنواره بود. 
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نهمین جشنواره بین المللي شعر رضوي به زبان آذري
نهمین دوره جش��نواره بین المللی ش��عر رضوی به زبان ترکی آذری با حضور 270 نفر از شاعران به مدت یک 
روز در ارومیه برگزار ش��د. در این جش��نواره، شاعران آیینی داخلی و خارجی به قرائت شعرهای خود در مدح 

امام رضا )علیه السالم( و اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( پرداختند. 

  
در بخش ش��اعران داخلی، وحید س��لطانزاده، ارش��د محمدی و عارف ساس��انی رتبه های برتر را به خود 

اختصاص دادند. 
نصرت عاصی آغااوغلو از عراق، مهرعلی هادی اف از جمهوری آذربایجان، احمد محمد کرکوکلی از عراق و 

عبدالقادر عبدالجبار از عراق نیز عنوان های برتر بخش بین الملل این جشنواره را از آن خود کردند.
 

نهمین جشنواره بین المللي وبالگ نویسي رضوي 
نهمین جشنواره بین المللی وبالگ نویسی رضوی که به کوشش معاونت فرهنگي سپاه محمد رسول اهلل )صلی 



گزارش عملکرد بخش بین الملل  دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)علیه السالم( 170

اهلل علیه و آله( برگزار شد، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد. 
در نهمین دوره این جش��نواره 389 اثر در بخش ملی و 53 اثر در بخش بین الملل به پنج زبان فارس��ی، عربی، 

انگلیسی، پرتغالی و اسپانیایی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.  
پس از انجام داوری های محتوایی آثار ارس��ال ش��ده، در بخش بین الملل جش��نواره رمضان علی از پاکستان، 
مهدی حیدری از سوئد، رودریگو جلول از برزیل، زینب الشفیر از عربستان و نسرین روحی از آمریکا باالترین 

امتیازات را به خود اختصاص دادند که به سه نفر اول جوایز نقدی اختصاص یافت. 

پنجمین جشنواره بین المللي شعر عربي رضوي یادمان دعبل خزاعي 
پنجمین جش��نواره بین المللي ش��عر عربي رضوي یادمان دعبل خزاعي به کوش��ش اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي استان خوزستان و با حضور شاعرانی از کشورهای عراق، عربستان و یمن در جوار مزار دعبل خزاعی، 

شاعر برجسته اهل بیت )علیهم السالم( برگزار شد. 
در این دوره از جشنواره بالغ بر 180 اثر از شاعران داخلی و خارجی به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی 

آثار ارسالی از سوی هیئت داوران، 13 اثر به عنوان آثار برتر و برگزیده معرفی شد. 
در آیین اختتامیه این جش��نواره از کتاب ش��عر جشنواره شامل 25 شعر برتر رونمایی شد و برگزیدگان اشعار 
خود را قرائت کردند. فاضل الش��ریفي از یمن، عقیل اللواتي از عمان و حس��ین المحسني از عربستان به عنوان 

برگزیدگان بخش بین الملل جشنواره معرفی شدند.
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تجلیل از برگزیدگان هفتمین جشنواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی در مشهد
آیین تجلیل از 16 پژوهشگر و سه ناشر برگزیده در اختتامیه هفتمین جشنواره بین المللی انتخاب کتاب سال 

رضوی با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی در مشهد برگزار شد. 

دبیر جش��نواره بین المللی انتخاب کتاب س��ال رضوی در این آیین گفت: در چارچوب پنج دوره برگزاری این 
جش��نواره یک هزار و 700 عنوان کتاب درباره س��یره، دانش، تاریخ و معارف امام رضا )علیه السالم( گردآوری 

شده که در کتابخانه های تخصصی حضرت رضا )علیه السالم( در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است. 
محمد هادی زاهدی افزود: جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی از جمله جشنواره های بین المللی طی سال های 
اخیر اس��ت که آثار و برکات مطلوبی داش��ته و با نویسندگان داخلی و ش��ماری از نویسندگان خارج از کشور 

ارتباط برقرار کرده است. 
وی گفت: تاکنون دو دوره از این جشنواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و پنج دوره آن توسط آستان 

قدس رضوی برگزار شده است. 
زاهدی گفت: فراخوان این جشنواره با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و وزارت امور خارجه برای 
80 کشور ارسال شد و سپس 320 اثر از داخل و خارج کشور دریافت کردیم که از این تعداد 275 اثر به زبان 

فارسی و 45 اثر به زبان های خارجی است. 
وی افزود: در هفتمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی 238 کتاب به دست ما رسید که 33 اثر آن مربوط 
به حوزه کودک، 21 پایان نامه، 38 اثر کتاب دیجیتال و 56 دست نوشته یا کتاب مربوط به حوزه آثار شایسته 

چاپ و باقی آثار مربوط به حوزه های دیگر است. 
زاهدی افزود: بخش های این جشنواره شامل کتاب برتر، کتاب دیجیتال برتر، پایان نامه برتر، ناشر برتر و آثار 
شایسته چاپ و بخش کتاب برتر نیز به تنهایی شامل موضوعاتی از جمله علوم و معارف رضوی، تاریخ و سیره 

رضوی، زیارت، طب الرضا، شعر، داستان، کودک و نوجوان، ترجمه و زبان های خارجی است. 
او با اشاره به ویژگی های آثار ارسالی امسال به جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی گفت: تعداد پایان نامه های 
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مربوط به معارف، سیره، علوم رضوی و آثار شایسته چاپ ارسالی به این جشنواره از رشد خوبی برخوردار بود 
و استقبال بهتری از بخش کودک این جشنواره شد. 

وی با اش��اره به داوری آثار ارس��الی به جش��نواره در هشت بخش توسط اس��تادان مجرب حوزه و دانشگاه نیز 
اظهار داشت: از مجموع آثار ارسالی به هفتمین جشنواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی 16 اثر داخلی 
و خارجی و س��ه ناشر برتر انتخاب ش��دند که برگزیدگان خارجی شامل دو نویسنده پاکستانی و یک نویسنده 

لبنانی است. 
زاهدی افزود: از مجموع آثار برگزیده این جشنواره، انتخاب ناشر در حوزه کتاب برتر کودک و نوجوان و فعال 

در حوزه ترجمه کتاب خارجی، از آثار ارسالی مربوط به داخل کشور بوده است. 
وی بیان کرد: تعداد آثار ارس��الی به بخش کتاب برتر حوزه طب الرضا که برای نخس��تین بار به هفتمین دوره 
جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی اضافه شد نیز 12 اثر بود که به دلیل ضعیف بودن آنها در این بخش داوران 

هیچ اثری را برتر ندانستند. 
در پایان، بیانیه هیات داوران هفتمین جش��نواره بین المللی انتخاب کتاب س��ال رضوی قرائت و از برگزیدگان 

آن تجلیل شد. 

تقدیر از برگزیدگان بخش بین الملل هفتمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی

در بخ��ش بین الملل کتاب برتر از علی محمد علی دخیل از کش��ور لبنان ب��ه خاطر خلق کتاب »والیه العهد 
لالمام الرضا )علیه الس��الم(« در محور زبان های خارجی و سید افتخار حسین نقوی النجفی از کشور پاکستان 

به خاطر نگارش کتاب »صحیفه رضویه« در محور ترجمه تقدیر به عمل آمد. 
در بخش ناشر فعال، انتشارات مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم( از تهران به عنوان ناشر برتر و فعال در 

حوزه ترجمه آثار رضوی به زبان های خارجی شناخته شد. 
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فهرست اقالم فرهنگي رضوي ارسالي به خارج از کشور

تعدادعنوان ردیف
2500 عددتابلو عکس هاي نمایشگاهي حرم امام رضا)علیه السالم(1
640 عددتابلو عکس هاي نمایشگاهي هنري2
300 نسخهفیلم هاي مستند رضوي با زیرنویس انگلیسي3
300 نسخهسرود و نماهنگ رضوي4
200 نسخهسریال والیت عشق با زیرنویس انگلیسي5
200 نسخهمجموعه نرم افزاري مهر هشتم6
400 نسخهپوستر جشنواره امام رضا)علیه السالم(7
400 عددبسته زیارت مجازي8
36200 بستهنبات متبرک9
240 جلدکتاب جلوه جمال به زبان فارسي10
240 جلدکتاب آداب العشرة في أحادیث به عربي11
240 جلدکتاب یک سبد رایحه بهشتي به انگلیسي12
240 جلدکتاب الصداقة فنونها وآدابها به عربي13
240 جلدکتاب غدیر در بیانات امام رضا)علیه السالم( به انگلیسي14
200 جلدکتاب اخالق در سیره امام رضا)علیه السالم( به اردو15
400 جلدکتاب راهنماي جامع اماکن متبرکه به انگلیسي16
200 جلدکتاب رایحه رضوي)مصاحبه با مهمانان خارجی جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم(17
200 جلدمجموعه تفسیري امام رضا)علیه السالم(18
240 جلدکتاب 88 کالم از امام رضا)علیه السالم( به 8 زبان19
40 جلدصحیفه جامعه رضویه به زبان انگلیسي20
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گزارش تصویری
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تجلیل از اعضای شورای بین الملل 
جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
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تمجید سخنگوی وزارت امور خارجه از جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
 

س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ور طی نامه ای از دبیر جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( به سبب 
برگزاری موفق دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( تقدیر کرد.

به گزارش واحد خبر واطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا)علیه الس��الم(، متن نامه سخنگوی وزارت 
امور خارجه به شرح ذیل است:

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

با سالم و احترام
بدینوس��یله از مدیریت شایسته و تالش بی وقفه جنابعالی و فعالیت منظم و صمیمانه همکاران گرامی در 
طول یکس��ال گذشته که منتهی به برگزاری مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه 
 الس��الم( همزمان با ایام با سعادت جش��ن والدت آن امام همام )علیه السالم( شد، تشکر و قدردانی می نماید.

سالمت و موفقیت روزافزون جنابعالی را از خداوند منان مسالت دارم.

مرضیه افخم
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه
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