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امام خمینی)ره(:
 عتبه بوسی امام رضا علیه السالم( آرزوی من است.

مقام معظم رهبری)مد ظله(:
اساس کار وجود  مقد س حضرت علی بن موسی 

الرضا)علیه السالم(  کار فرهنگی و تبلیغی بوده است.

ریاست محترم جمهوری 

اسالمی ایران:
 اگرچه لطف همه ائمه اطهار)علیه السالم(  و به ویژه امام عصر)عج( 
همواره شامل حال ملت ایران بوده است اما معتقد م آنکه 

همیشه لطفش ما را نجات د اده امام هشتم بوده و واقعا هر کاری 
برای زائرین امام انجام دهیم باز هم کم است.

گ و ارشاد  اسالمی 
 وزیر فرهن

تردیدی نیست که جشنواره موفقی 
)جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(  ( 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. 
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میالد مسعود و فرخنده هش��تمین اختر تابناک امامت و والیت حضرت 
علی بن موس��ی الرضا)ع( را خدمت همه ش��ما میهمانان گرانقدر، آیات 
عظام و حجج اسالم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، اعضای 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، استانداران محترم، مدیران 
محترم اجرایی و همه حضار و میهمانان گرانقدر، خانم ها و اقایان تبریک 

و تهنیت عرض می کنم.
بسیار خوشوقتم که در چنین مناسبت میمون و مبارکی توفیق یافتم که 
در محضر شما عزیزان و سروران گرانقدر فرهیختگان و هنرمندان آستان 
عرش نش��ان و شیفتگان ودلبس��تگان آن امام همام حضور پیدا کنم و در 
این مناس��بت به رسم ادب و معرفت،  سالم ها و درودهای خالصانه خود را 

به آستانش تقدیم کنم.
این دومین س��الی اس��ت که در این خاک پاک و در این خطه مقدس در 
آیی��ن پایانی جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( حض��ور می یابم و از این 

توفیق بزرگ به خود می بالم. 
هنگامی که به این جش��نواره دعوت شدم با خود می اندیشیدم که در این 
آیین پر نور چه بگویم که هم شایس��ته و برازنده بزرگی و کرامت آس��تان 
موالیمان باش��د و هم توصی��ف مطلوبی از این رویداد بزرگ و ارزش��مند 
فرهنگی و هنری که دوازدهمین جش��نواره بی��ن المللی آن را برگزار می 

کنیم.

به مش��هد که وارد شدم به تدریج مسیر س��بز تجمع جمعیت را در شعاع 
حریم حرم  دیدم. گویی امام هش��تم آن ملجأ نیازمندان خورشیدی است 
که در مرکز دایرة مکارم آرمیده است و همه در مدارش بی قرار می کاوند و 

در امتداد شعاعش آرامش می یابند. 
از اینجا بردمد خورشید و اقطار جهان گیرد  /   زمینی که در آن هشتم امام 

شیعیان خفته است.
به این نکته اندیشیدم که چه جذبه و جاذبه ای است که مضجع موالیمان 
حضرت علی بن موس��ی)ع( را در کانون دایره نور و کرامت قرار داده و این 
گونه همه بر مدارش می گردند و در مس��یر ش��عاع معارف و مکارمش ره 
توش��ه می اندوزند. این چه قلب تپنده ای اس��ت در سینه ایران که همه را 
آب حیات می دهد؟ این چه چشمه جوش��ان و بی پایانی است که همه را 
س��یراب می کند؟ این چه قبله ای است که همه نگاه ها را معطوف خویش 
کرده است؟ این چه ریسمانی اس��ت که اهل فرهنگ و هنر را این گونه به 

جشنواره ای که با نام او اعتبار می یابد پیوند داده است؟
این زیباترین اندیش��ه ای بود که در س��ر می پروراندم و همراه با تقرب به 
آس��تان مقدس��ش روحیه ای تازه می یافتم. من نیز به ساحت مقدسش 

قربت می یافتم.
آری، خورشید خراسان می درخشد و شعاع نورش می تواند از هزاران دل 
بگذرد و جان ها را تس��خیر کند؛ بی آنکه ذره ای از پرتِو اصلی آن کاس��ته 

سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین 
المللی امام رضا)ع(
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ش��ود. ش��عاع نوری که از اینجا تا دورترین شهرها و روس��تاها در سراسر 
گیتی امتداد یافته و مدار جغرافیای یک دلی و مهربانی ش��ده است. وقتی 
این شعاع به دل های همگون و شیفته می تابد درخشش آن همچون نور 
در آینه دو چندان می ش��ود و اش��تیاق برای آفرینش های ادبی و هنری، 

نجوا و سخن گفتن با امام را صدچندان می کند. 
ب��ی اختیار در حرمش با خود زمزمه می کردم که ایران ما با حضور افتخار 
آفرین آن حضرت س��رزمین دیگری است. این س��رزمین زیباست، این 
خاک پاک به یمن حضور او پربرکت اس��ت. به یمن گام های او و بش��ارتی 
که از شهر پیامبر، مدینه، برایمان به ارمغان آورد. او چشمه ای است که در 
این سرزمین جوشید و سینه ها را فراخ و فرهمند ساخت، ذوق ها شکفت 

و ذهن ها روش��ن ش��د و کیمیاگران ادب و هنر، ظرافت و زیبایی را از دل 
معارف رضوی بیرون کش��یدند و به قافیه و رنگ و نقش و طرح آراستند. 
خطاب به حضرتش گفتم: وقتی شما قدم به سرزمین ما نهادید و میهمان 
ما ش��دید فرهنگ رضوی با فرهنگ ملی ما آمیخت و بالیدن گرفت و این 
مرز و بوم س��رای فرهنگ و هنر ش��د و سبک و س��یاق زندگی ما بر پاشنه 

فرهنگی که شما بنیان نهادید چرخید. 
ایرانیان به مقدم تو جان گذاشتند 

چون سرمه، خاک پایت به مژگان گذاشتند
ایرانیان همیشه ی ایام جان خویش
 بر کف گرفته در بر مهمان گذاشتند
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آری، هر آنچه از ش��عاع نوِر جهانتاب آن امام بزرگوار به چش��م می خورد 
امید به آینده اس��ت که همواره در نگاِه دلبس��تگان و شیفتگان آستانش 
جری��ان دارد و قرار و آرام��ش و امنیت برای مردمان این س��رزمین به بار 

آورده است.
فرخنده کشوری که تویی ش��هریار آن / آسوده مردمی که تویی غمگسار 

آن
کاروان س��عادتمند حامل وجود مقدس او چنان پر برکت و نعمت آفرین 
بود که هر کجا قدم نهاد چش��مه ای از ذوق س��لیم و طبع شیرین جوشید 
و این چش��مه ها همچنان جاری و س��اری اس��ت و بخش��ی از آن در این 

جشنواره قابل مشاهده  است. 
ما ک��ه در اینجا گرد هم آمده ایم و آنان که به هر طریق در این جش��نواره 
ش��رکت کرده  و برگزیده ش��ده اند همه اهالی فرهنگ و هنر و شیفتگان 
درگاه آن حضرتی��م و ذک��ر زیارتم��ان را ب��ه زبان خودم��ان می گوییم؛ 
سالهاست در مدح حضرتش شعر می سراییم، داستان روایت می کنیم، به 
خط خوش می نگاریم، عکس می گیریم، نقاشی می کنیم، فیلم و نمایش 
می س��ازیم، می خوانیم و می نویس��یم و می نوازیم. ما ب��ا آفرینش هنر و 

ادبیات برای او خو گرفته ایم. 
ای امام همام این لطف و کرامت  شماست که ذهن ما را روشن، چشمانمان 
را با زیبایی عجین و دستانمان را هنرآفرین کرده است. و البته بدیهی است 
وقتی شما مستمع و تماش��اگر باشید هر صاحب سخن و صاحب هنری بر 
سر ذوق می آید و شعر شیرین و هنر زرین می آفریند. اما کجاست آن هنر 

و سخنی که بتواند تمام و کمال شایستة  شأن شما باشد؟ 
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست   
که تر کنم سرانگشت و صفحه بشمارم

نیک می دانیم که فرهنگ و منش شما توأم با رأفت است؛ توأم با مهربانی، 
همراه با آرامش و دوس��ت داشتن و احترام گذاشتن؛ آن گونه که »محبت 
ب��ه دیگران را نیمی از عقالنی��ت و خردورزی« دانس��تید. آنچه که امروز 

در جامعه ایرانی بدان محتاجیم عقالنیت توأم با محبت اس��ت. توس��عه و 
پیش��رفت در پناه وحدت و همدلی و با عقالنیت و محبت حاصل می شود؛ 

چیزی که به وضوح در فرهنگ رضوی متجلی است.
جش��نواره  امام رض��ا )ع( به عن��وان بزرگترین روی��داد فرهنگی هنری 
جمهوری اس��المی ایران یک��ی از بارزترین مظاهر دیپلماس��ی فرهنگی 
در داخ��ل و خارج از مرزها به ش��مار می آید؛ نقش��ی کم نظی��ر که دیگر 

رویدادهای فرهنگی هنری کمتر قادر به ایفای آن بوده اند. 
این رویداد آیینی نمونه بارزی از یک فعالیت فرهنگی اس��ت که با درایت 
و طمأنینه شکل گرفته و از س��اختارهای منظم و دقیقی برخوردار است. 
این موفقیت عالوه بر عنایت ویژه صاحب اصلی جشنواره، حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع(، حاصل عشق و ارادت بی حد و حصر و بدون چشمداشت 
بنیان گزاران و برگزار کنندگان این جش��نواره در طول 12 س��ال گذشته 

است. 
بر آنان که دس��تی در برگزاری جش��نواره های بین المللی دارند پوشیده 
نیس��ت که برپایی چنین رویدادی آن هم در گستره ای با فراگیری بیش 
از 200 نقطه در 31 اس��تان و 75 کشور در طول یکسال، کاری بس بزرگ 
و دش��وار 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 بزرگ فرهنگ��ی هنری نه از 
بودجه و امکانات فوق العاده ای برخوردار اس��ت و نه از ِعده و ُعده فراوان، 
بلکه مدیریت این جش��نواره به گونه ای طراحی ش��ده اس��ت که چنین 
رویداد بزرگی را در طول یکس��ال با بهره گیری از مش��ارکت های متعدد 
در درون وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی و دیگر نهادها و سازمان ها و با 
حضور عاش��قان فرهنگ رضوی برگزار کند و به حق در این کار سترگ و 
ارزش��مند موفق بوده اس��ت. می توان گفت حداقل در داخل کشور هیچ 
رویداد فرهنگی هنری را با چنین وس��عت و گس��تردگی س��راغ نداریم و 
از این منظر، جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( الگو و تجربه ارزشمندی 
اس��ت که باید در برپایی دیگر رویدادهای فرهنگی آیینی مورد اس��تناد و 
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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 بی��ن المللی امام رض��ا)ع( توصیه می کنم در 
مس��یری گام بردارند که جه��ان بتواند از روزآم��دی آموزه ها و فرهنگ 
رضوی در تعامالت نوین خ��ود 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 
ام��ام رضا)ع( مبدأ بس��یاری از جریان ه��ا، رویدادها و نهادس��ازی های 
فرهنگی در این س��ال ها بوده و احیا بس��یاری از مناسبت ها 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 یک��ی از تاکیدات مقام معظم رهبری اس��ت؛ س��بکی که امید 

می رود به سبک معیار در زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شود.
جش��نواره امام رضا)ع( امروز و پ��س از یک دهه، درخت تناوری ش��ده 
اس��ت که برگ و ب��ار آن در همه جای ایران و چه بس��ا هر جای جهان که 
عاشق و دلبس��ته ای به اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم( و امام 
هشتم وجود دارد گس��ترده شده است و در بسیاری 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 سال ها به ش��وق خدمت به آستان سلطاِن ملک پاسبان، 
کوش��ش 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 نیس��ت که جشنواره موفقی با این همه دستاوردهای دلنشین و 

رویدادی با چنین وس��عت و عظمت و این هم��ه مخاطب، نیاز به حمایت 
بیشتر دارد. حمایتی که با جان و دل شکل می گیرد و از فردا آغاز می شود.

همچنین الزم م��ی دانم از تالش بی وقفه و بی ش��ائبه ب��رادر ارجمند و 
فرهیخته ام جناب آقای س��ید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع( و دبیر دیرینه و موفق جش��نواره، اعضای هیئت امناء، هیئت 
مدیریه، اعضای دبیرخانه و کارکنان بنیاد فرهنگی هنری امام رضا)ع( و 
همه دبیران و برگزارکنندگان جش��نواره های استانی در سراسر کشور و 
همکارانمان در حوزه بین الملل صمیمانه تش���کر و سپاسگذاری نمایم 
و برای همه ش��ما عزیزان آرزوی س��المتی و توفیق خدمت بیشتر به این 

آستان دارم. 
هر کجا خورش��ید می تابد نش��ان روی توست /  می رس��اند بر همه عالم 

پیامت آفتاب
والسالم و علیکم و رحمه اهلل  
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خدا را ش��کر می کنم که در این محفل بس��یار امام رضایی حض��ور پیدا کردیم برای 
تقدیر و تشکر از زحمات دوستان و بیان چند نکته خیلی فشرده و مختصر. خجسته 
میالد حضرت فاطمه معصومه)س(، شاهچراغ)ع( و به ویژه میالد پرنور و مطهر علی 
ابن موسی الرضا)ع( را به همه شما عزیزان و مسلمین جهان تبریک عرض می کنم و 
انشاهلل این جشنواره بستری برای رشد بیش��تر اسالم و فرهنگ ناب اسالم در سطح 

جهان باشد.
 اما نکته اول؛ روایت��ی مفصل از حضرت رضا)ع( در ذیل ایه 124 س��وره بقره وجود 
دارد که بیانگر چند مطلب اس��ت که من یک نکته اش را انتخاب کردم و باچند تذکر 

عرض می کنم: 
حضرت رضا)ع( در ذی��ل آیه »الینال عهد الظالمین « م��ی فرمایند :) فابطلت هذه 
االی��ة إمامة کل ظالم إل��ی یوم القیامة( که این س��خن اثب��ات حاکمیت جمهوری 
اس��المی و حاکمیت اسالم در ش��رایط کنونی و در قرن حاضر اس��ت. در این روایت 
موقعیت و جایگاه رهبری و امامت بیان ش��ده اس��ت. اما آنچه که متناسب با شرایط 
امروز ماس��ت این جمل��ه ای از حضرت رضا)ع( در انتهای این خطبه بس��یار مفصل 
ایشان اس��ت که حضرت می فرمایند: َو إَِن الَْعْبَد إَِذا اْخَتاَرُه اهلَلُهّ َعَزّ َوَجَلّ ِلُُموِر ِعَباِدِه، 
َش��َرَح َصْدَرُه لَِذلَِک، َو أَْوَدَع َقلَْبُه یََنابِیَع الِْحْکَمِة، َو أَلَْهَم��ُه الِْعلَْم إِلَْهاماً، َفلَْم یَْعَی بَْعَدُه 
ٌد، َقْد أَِمَن الَْخَطایَا َو  َواِب، َو ُهَو َمْعُصوٌم ُمَؤیٌَّد ُمَوَفٌّق ُمَس��َدّ ُر فِیِه َعِن الَصّ بَِجَواٍب َواَل یَُحَیّ

َتُه َعلَی ِعَباِدِه َو َشاِهَدُه َعلَی َخلِْقِه  ُه اهلَلُهّ بَِذلَِک لَِیُکوَن ُحَجّ لََل َو الِْعَثاَر َو َخَصّ الَزّ
ما در ش��رایط کنونی، در غیب��ت کبری حضرت مهدی)عج( ق��رار داریم اما خداوند 
بندگان و جهانش را بدون رهبری نگذاش��ته است. خدا را شکر می کنیم که دیروز در 
سایه رهبری امام )ره( بودیم امروز هم در محضر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
هستیم. بی گمان خدای متعال بنده ای را برای سرپرستی امور بندگان خودش قرار 
می دهد ولی این بنده خ��دا را با چند ویژگی حمایت می کند: یک اینکه س��ینه ای 

فراخ برای او قرار می دهد .
 دوم: چش��مه هایی از حکمت را در دل و قلب او جاری می کند و سوم: زبان گویا برای 
او قرار می دهد تا جواب قانع کننده به س��واالت بدهد و در سخنش هیچگونه خللی 
نیس��ت جز صحت ودرستی پس او انسانی موفق  و مورد تایید حضرت حق است و بی 

شک از هر اشتباه و لغزشی در امان و به دور است .
ما امروز زیر س��ایه بلند رهبری قرار داریم و او تداوم بخش راه حدیث سلسله الذهب 
و تداوم بخش راه انبیاء و نهضت عاش��ورا و نهضت رضوی اس��ت و امروز افتخار ما در 

سطح جهان همین مسئله است. ما در پیچ تاریخ قرار گرفته ایم واز این مرحله باید با 
عزت و قدرت عبور کنیم و بحمداهلل االن هم با هدایت ها و تبیین سیاس��ت ها  توسط 

ایشان کارها پیش می رود.
در مقابل، نظام غرب ضربه سنگینی دیده و رو به اضمحالل است و جهانیان به سوی 
یک نظ��ام نوین جهانی با رویکرد فرهنگ اس��الم ناب محم��دی)ص( و با محوریت 
حاکمیت دینی پیش می رود و این حرکت ش��کل گرفته اس��ت. نمود این مسئله در 

حرکت بیداری اسالمی و در مسائل مختلف است.
 اص��وال فرهنگ قرآن و عترت و اهل بیت، جهانی اس��ت که از این جمله دوازدهمین 
دوره جش��نواره بین المللی حضرت امام رضا)ع( اس��ت که ظرفیت و فرصتی است 
بس��یار مهم که بیش از 200 نقطه و 75 کش��ور جهان به این جشنواره روی خوش و 
استقبال نشان داده اند که امروز شاهد اختتامیه آن هستیم و شاهد این همه عظمت 

و بزرگواری که به وجود آمده و خلق شده است.
مقام معظم رهب��ری افق حرکت آینده جهان را یک افق بلندی ترس��یم فرمودند به 
اقتضای ق��رآن و مجموعه ی ارزش ه��ای دینی. پس  باید ای��ن موقعیت را غنیمت 

شمرد و مقدمات حکومت جهانی مصلح کل را با همین حرکت فراهم کرد. 
کشور ما به عنوان  ام القری جهان اسالم، تحت فشار جنگ نرم است و آثار این جنگ 
نرم را از رس��انه ها و مطبوعات ش��اهد هس��تیم لذا باید بنیه های فرهنگی و  دینی را 
در داخل کش��ور با تدبیر و علم و ایمان توس��ط دولت محترم و م��ردم عزیز و علما و 
حوزه های علمیه و دانش��گاه ها تقویت کرد. اطالع رسانی مستند دینی رسالت همه 
ماست. بنابراین در ش��رایطی قرار داریم که هم داخل را باید تقویت کنیم هم جهت 

دهی در سطح جهان پشت سر مقام معظم رهبری داشته باشیم.
در پایان تش��کر می کنم از همه عزیزانی که در این جش��نواره بسیار مهم در 31 
اس��تان و بیش از 70 کش��ور جهان تالش کرده اند و مهمانان عزیز به نوبه خودم 
به عن��وان رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس که همه اعض��ای آن و نمایندگان 

مش��هد در مراس��م حضور دارند؛ تقدیر و تش��کر می کنم. 
کمیس��یون فرهنگی مجلس ای��ن آمادگی را دارد که این قبی��ل ظرفیت ها را که در 
داخل و خارج برای مقابله با دش��منان سرسخت اسالم تالش می کنند حمایت کند 
وای��ن حمایت را از حیث معنوی و مادی ما برای خود رس��الت می دانیم و امیدواریم 
سال آینده سیزدهمین دوره جش��نوراه بین المللی امام رضا)ع( 140 کشور جهان 

را تسخیر کند.

سخنان حجت االسالم سالک رئیس کمیسون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در 
اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع(
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
والدت با س��عادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه )س( و حضرت احمد بن 
موسی ش��اهچراغ و ولی نعمت ایرانیان حضرت ابالحسن علی بن موسی الرضا)ع( و 

دهه کرامت رضوی بر همگان مبارک باد.
دهه کرام��ت دهه اول ماه ذی القعده اس��ت که آغازش ب��ا والدت حضرت معصومه 
)علیها الس��الم( و میانه آن والدت حضرت ش��اهچراغ و پایانش ب��ا والدت حضرت 
ابوالحسن علی بن موسی الرضا)ع( می باشد. این دهه یادآور بسیاری از مطالب عالی 

و مفاهیم بلند و سازنده و ارزشمند است. 
همچنی��ن این دهه ی��ادآور لطیف ترین عالئ��ق و مهر و وفای ک��م نظیر یک خواهر 
نس��بت به مقام شامخ و معنوی برادر و ولی امرشان اس��ت. مهر و وفایی که خواهری 
عالمه، مهربان و دلداده را ب��ه هجرت وادار نموده و غربت و بیماری و مرگ در جوانی 
را برای او آس��ان کرده اس��ت. مهربانی که مش��ابه آن جز در مورد امام حسین)ع( و 
حضرت زینب )س( سابقه ندارد. دهه کرامت از یک سو تداعی کننده عزم و قاطعیت 
و اراده آهنین زنان بزرگ و بانوان واال مقام و گرانقدر جهان اس��الم و از س��وی دیگر 

یادآور رهبری عالمانه و مجاهدانه عالم آل محمد )ص( می باشد. 
تمام مفاهیم س��ازنده ای که ما در فرهنگ اسالمی داریم در این دهه تداعی می شوند 
چرا که حرم حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع( کانون شور و شعور، حوزه های علم و 
دانش، دعا، قرآن و نیایش اس��ت. امام صادق)ع( پیش از والدت کریمه آل محمد)ص( 
فرمودند: خدا را حرمی است و آن مکه است، امیرمومنان را حرمی است و آن کوفه است 
و ما اهل بیت را حرمی اس��ت و آن قم اس��ت. به زودی بانویی به نام فاطمه از تبار من در 

آنجا دفن می شود که هر کس به زیارتش بشتابد بهشت بر او واجب گردد.
نجمه خاتون همس��ر گرامی امام کاظم)ع( تنها دو فرزن��د در دامان خویش پرورش 
داد و آن ها عبارتند از خورش��ید فروزان امامت، حضرت علی بن موس��ی الرضا)ع( و 
حضرت معصومه)س( بانوی عالمه و مرجع پاسخ به سواالت شیعیان در غیاب امام. 

دهه اول ذی القعده که دهه کرامت نامگذاری ش��ده با والدت با سعادت کریمه اهل 
بیت فاطمه معصومه)س( آغاز و تا والدت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( ادامه می 
یابد. این نامگذاری به دلیل کرامات این دو بزرگوار از اهل بیت)ع( بوده و استقبال بی 

ش��ائبه ملت ما و خیل عظیم زائران داخلی و خارجی نیز به دلیل کرامات، معجزات و 
سیره زندگی عالمانه ای است که از  این بزرگواران نقل و مشاهده شده است. 

ام��روز دش��من از تمامی ظرفیت های نرم و س��خت اف��زاری خود ب��رای توطئه در 
کش��ورهای اس��المی اس��تفاده می کند و به همی��ن دلیل وح��دت و همدلی حول 
مش��ترکات مذهبی نیاز اصلی برای ممالک اس��المی و ملت های مسلمان در جهان 
به ش��مار می رود و رویه و من��ش امام رئوف راهکار عمل��ی و اجرایی امروزین جهان 

اسالم است. 
آنجا که امام رضا)ع( عقل را تعریف می کنند که عقل ش��خص مسلمان تمام نیست 
مگر اینکه ده خصلت را دارا باش��د که بعضی از آن ها عبارتند از: از او امید خیر باشد، 
از بدی ها در امان باش��د، خیر اندک دیگری را بسیار شمارد، خیر بسیار خود را اندک 
شمارد، در عمر خود از دانش طلبی خسته نش��ود و خواری در راه خدایش از عزت با 

دشمن محبوب تر باشد.
نوآوری بس��یار جذاب ده��ه کرامت در توس��عه فرهنگ رضوی ب��ا بکارگیری همه 
ظرفی��ت ها و توانمندی ه��ا در عرصه داخل��ی و خارجی و با حض��ور فرهیختگان و 
هنرمندان، اعزام خادمان بارگاه ملکوتی ثامن الحجج حضرت علی بن موس��ی الرضا 
)علیه آالف تحیه و ثناء( به اس��تان های مختلف کش��ور که موجب گس��ترش عطر 
رضوی در داخل و خارج بوده و در سال جاری 200 شهر ایران و 45 شهر از 12 کشور 
جهان را تحت پوش��ش جشن های زیرسایه خورشید قرار داده اند، حلقه مفقوده ای 
بود که با ایجاد چنین س��ازوکاری در راس��تای کالم نورانی آن حضرت که فرمودند: 
»لو علم الناس محاس��ن کالمنا لتبعونا« می تواند گام های بزرگی برای انتشار زنده 

معارف غنی اهل بیت)ع( در اقصی نقاط ایران و جهان گردد.
در خاتمه امید اس��ت انش��ااهلل به برکت وجود بارگاه مطه��ر آن حضرت ما مجاورین 
حضرتش با تأسی به سیره سراس��ر نور و رحمت این امام همام)ع( بتوانیم نمونه ای 

برای تجلی سبک زندگی اسالمی به سایر نقاط ایران و جهان اسالم باشیم.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

علیرضا رشیدیان 
استاندار خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی : امید است به برکت وجود بارگاه مطهر امام رضا)ع(  بتوانیم با تأسی به 
سیره آن امام همام نمونه ای برای تجلی سبک زندگی اسالمی  در جهان اسالم باشیم
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سخنان سید جواد جعفری دبیر جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( 
درآیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع(

سید جواد جعفری، دبیر جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، شب 15 شهریور 
در آیین اختتامیه این جش��نواره به ایراد س��خن پرداخت و گفت: آنچه که 
در دهه کرامت به بروز و ظهور رس��ید تجلی عملیاتی گس��ترده از فرهنگ و 

معنویت بود که در 31 استان و 200 نقطه از جهان به وقوع پیوست.

به گ��زارش واحد خب��ر واطالع رس��انی بنیاد بی��ن المللی ام��ام رضا)ع(، 
متن س��خنرانی وی در این مراس��م بدین ش��رح اس��ت:به مدد الطاف الهی 
دوازدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( با یاد خدا و 
با نام مبارک دوازدهمین ستاره درخشان آس��مان امامت و والیت آغاز و به 

انجام رسید.
 لحظه به لحظه از برکات آس��تان مقدس حضرت علی بن موسی الرضا)علیه 
الس��الم( و حضرت فاطمه معصومه )س��الم ا... علیها( و حضرت ش��اهچراغ 

)علیه السالم( بهره مند بود.
کوش��ید تا تحقق بخش رهنمودهای مقام معظم رهبری در س��ال اقتصاد و 

فرهنگ باشد.
جشنواره ای که در این دوره به قول صاحبنظران از رشد چشمگیری در ابعاد 

کّمی و کیفی برخوردار بود.
آنچ��ه که در ده��ه کرامت به بروز و ظهور رس��ید تجلی عملیاتی گس��ترده 
از فرهن��گ و معنویت بود که در 31 اس��تان و 200 نقط��ه از جهان به وقوع 

پیوست.
این جش��نواره را می توان یادآور بس��یاری از خاط��رات دوران دفاع مقدس 

دانست. نقش آفرینی های کم نظیری که باید دستمریزاد و خداقوت گفت.
-    از بانوی س��الخورده ی روس��تایی که همه بضاعت خود را با ظرفی میوه از 

تنها درخت
 باغچ��ه منزلش، خدمتگزاران فرهنگ رض��وی را ضیافت می کند تا کاروان 
های نمادین که به عش��ق س��الروز ورود حضرت امام رضا )علیه السالم( در 

قدمگاه های مسیر جاده والیت بر پا می شود.
-    از ت��الش علم��ی فرهیختگان ت��ا دل نوش��ته دانش آموزان��ی گمنام از 
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کوچکترین مدرسه جهان
-    از خلق آثاری ماندگار تا یک تصویر از یک حدیث توسط هنرمندانی خوش 

ذوق
-    از حضور ش��اعرانی سرش��ناس و صاحب نام تا اشعاری بدیع از نقاطی دور 

دست
-        از جوان��ان برومندی ک��ه فرهنگ رضوی را در مس��جد ترویج می کنند 
تا بق��اع متبرکه و امامزادگانی که در اقصی نقاط کش��ور قطب فرهنگی دهه 

کرامت می شوند.
-    از اندیش��ه ورزی دانش��گاه ها و حوزه های علمیه ت��ا هدایت های عالمانه 

هیئت های علمی و داوری
-    از مطبوعات و خبرگزاری ها تا شبکه گسترده رسانه ی ملی

-    از رهنمودهای آیات عظ��ام و علمای اعالم تا حمایت های بی دریغ دولت 
محترم و مجلس محترم

-    از توجه ویژه کمیس��یون محترم فرهنگی مجلس عزیز تا پشتیبانی های 
همه جانبه وزیر فرهیخته و اندیشمند فرهنگ و ارشاد اسالمی

-    از تدابیر همه جانبه ش��ورای سیاستگذاری تا تصمیمات ثمر بخش هیئت 
امناء و هیئت مدیره

بنیاد بین المللی امام رضا )علیه السالم(
-    از محوریت وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی تا اقدامات سنجیده سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی و رایزنی های فرهنگی و همراهی های ارزشمند 

وزارت امور خارجه
-    از مش��ارکت فعال مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم( تا نوآوری های 

جامعه المصطفی العالمیه و مدارس ایرانی در خارج از کشور
-    از ورود مؤمنانه س��تاد عال��ی کانون های فرهنگی هنری مس��اجد با 17 
کارگروه عضو ش��ورای هماهنگ��ی دهه کرامت تا حضور پرش��کوه مردم در 

جشن های عید رضوی
-    از نوید بخش��ی س��ازمان س��ینمایی در حمایت از فیلم های مروج اخالق 

رضوی تا تفاهم نامه کیفیت بخشی آثار ادبی در معاونت فرهنگی
-    از اولویت بخشی ارزشیابی هنری برگزیدگان جشنواره در معاونت هنری 

تا حمایت های رسانه ای معاونت مطبوعاتی
-    از مرکز رسانه های دیجیتال تا پژوهشگاه فرهنگ، هنر، ارتباطات و مرکز 

اطالع رسانی و روابط بین الملل در وزارت
-    از پشتیبانی های همه جانبه معاونت توسعه، مدیریت و منابع تا هماهنگی 

های ارزشمند معاونت مجلس و امور استان ها
-    از مدیریت جهادی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تا تنوع برنامه های 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
-    از مس��ئولیت پذیری سازمان محیط زیست تا برنامه های عملیاتی میراث 

فرهنگی
-    از همراهی های عالمانه کمیته امداد امام تا اقدامات فاخر سازمان اسناد و 

کتابخانه های آستان قدس رضوی
-    از رخدادهای بدیع در وزارت ورزش و جوانان تا حضور دلگرم کننده بسیج 

سرافراز
-    در یک کالم می توان گفت همه و همه هستند

-    از مرز بازرگان تا مرز سرخس
-     از خلیج فارس تا ساحل دریای مازندران

-    از قاره آفریقا تا قلب آمریکا و اروپا
-     از شبه قاره هند تا دورترین نقاط آسیا و اقیانوسیه

رویدادی که در بستر آن ایران و جهان به احترام امام رئوف به پا خاسته است.

براستی چرا این همه اشتیاق؟
در اینجا الزم می آید تا به فرمایش��ی از حضرت امام رضا )علیه الس��الم( که 
به روایت از پیامبر اکرم )ص( نقل ش��ده است اشاره نمایم تا راز استواری این 

جشنواره خدایی بیش از پیش آشکار شود.
حضرت موس��ی از پرودگارش پرس��ید: ای خدای من آیا از من دوری تا تو را 
با فری��اد بخوانم یا نزدیکی تا با تو نجوا کن��م؟ خداوند متعال وحی فرمود ای 

موسی من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند.
با چنین باوریست که جشنواره ای به وسعت دل های عاشق و به پهنای ایران 
و جهان در س��احت مقدس هشتمین حجت خدا شکل می گیرد. هزاران نفر 
عاش��ق و دلداده در این مس��یر قدم و قلم می زنند و زبان به ذکر او جاری می 

سازند تا مصداقی باشند از هم هم نشینی با خداوند متعال
 این همه نعمت هایی است بی پایان که فقط می توان گفت:

کز عهده شکرش بدر آید  از دست و زبان که برآید  
بنده همان به که ز تقصیر خویش           عذر به درگاه خدای آورد

کس نتواند که به جای آورد ور نه سزاوار خداوندیش  
 و السالم علیکم و رحمت ا... و برکاته
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کاراندی��ش مروس��تی معاون وزی��ر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در آئین تجلیل از اعضای شورای 
بین المل��ل، دبی��ران برنامه ه��ای موضوعی و 
رابط��ان برترخبر  دوازدهمین دوره جش��نواره 
بی��ن المللی ام��ام رضا)ع(،با بی��ان این که این 
جش��نواره عملکرد موفقی داشته است،گفت: 
گزارش های واصل��ه از بنیاد بی��ن المللی امام 
رض��ا)ع( و رصد رس��انه ها حاکی از آن اس��ت 
ک��ه برنامه ه��ای موضوع��ی دوازدهمین دوره 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع( با موفقیت در 

سطح کشور برگزار شده است.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین 
الملل��ی امام رض��ا)ع(، علی اصغ��ر کاراندیش 
مروس��تی، با تقدیر از برنامه ریزی مناسب برای 
برگزاری دوازدهمین جش��نواره بی��ن المللی 
امام رضا)ع(، اظهار داش��ت: بع��د از اختتامیه 
یازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( 
جلس��ات متعددی برای مطلوب برگزار ش��دن 
دوازدهمی��ن دوره ای��ن جش��نواره و انتق��ال 
تجربیات دست اندرکاران جشنواره برگزار شد 
تا به برنامه ه��ای جامع و متنوعی در این زمینه 

دست یابیم.
کاراندیش مروس��تی با اشاره به برگزاری موفق 
بخش دانشگاهیان و هفته های فرهنگ رضوی 
اف��زود: گزارش های ارس��ال ش��ده از برگزاری 
موفق بخ��ش های مختل��ف این جش��نواره از 
جمله دانشگاهیان و هفته های فرهنگ رضوی 

حکایت دارد.
وی برگ��زاری جلس��ات مباحثه می��ان علمای 
دیگر ادیان و مذاه��ب و صاحبان فرهنگ های 
مختل��ف در دنی��ا را اقدامی موثر و س��ازنده در 
ترویج فرهنگ اسالمی دانس��ت و ابراز داشت: 
امیدواری��م که در جهت نزدی��ک کردن افکار  و 
فرهنگ ه��ای مختلف با توجه به غنای فرهنگ 
رض��وی بتوانیم نس��بت به پیش��برد اهداف در 

داخل و خارج کشور موفق تر عمل کنیم.
کاراندیش مروس��تی یک��ی از وظای��ف اصلی 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المی را ترویج و 
رش��د فضائل اخالقی و دینی در جامعه دانست 
و تاکید کرد: براساس این رسالت و برای ترویج 
فرهن��گ دینی در داخل و خارج کش��ور باید از 
ابزارهای به روز دنیا اس��تفاده کنیم، همانطور 
که تمام فرهنگ ها و ادیان برای توسعه فرهنگ 
خود به مردم دنیا از این ابزارهای نوین استفاده 

می کنند.
وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برای تبلیغ و ترویج فرهنگ دینی و اس��المی   از 
ابزاره��ای نوین دنیا ب��ه خوبی به��ره می برد، 
تصریح ک��رد: هنر ابزاری مناس��ب برای انتقال 
فرهنگ هر کش��وری اس��ت که وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی به این ابزار نگاه و توجه ویژه 
ای دارد و از اب��زار تاثیرگذار هن��ر در چارچوب 

معیارهای شرعی و قانونی استفاده می کند.
معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ 

و ارش��اد اس��المی ادام��ه داد: عالوه ب��ر حوزه 
های مختلف وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
همچون حوزه چاپ و نشر کتب، سینما، تئاتر، 
موس��یقی، هنره��ای تجس��می، ح��وزه قرآن 
و عت��رت، رس��انه ه��ای دیجیت��ال، دبیرخانه 
شورای فرهنگ عمومی، س��تاد عالی کانون ها 
فرهنگی هنری مس��اجد؛ سازمان های وابسته 
به ای��ن وزارت خان��ه همچون س��ازمان اوقاف 
و ام��ور خیریه، س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات 
اس��المی، س��ازمان حج و زی��ارت، خبرگزاری 
ایرنا، خبرگزاری فرهنگ رضوی  با هدف انتقال 

پیام های فرهنگی و مذهبی فعالیت می کنند.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: در برنام��ه ری��زی 
سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
با برگزاری جلس��ات آسیب شناس��ی و یافتن 
نقاط قوت و ضعف انش��اا... در جش��نواره آینده 

موفق تر عمل خواهیم کرد.
در ادامه این مراسم با حضور کاراندیش مروستی 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،ابراهیمی 
ترکمان رئیس س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات 
اسالمی،س��یدجواد جعف��ری مدیرعامل بنیاد 
بین المللی  امام رضا)ع(،ساالر معاون بین الملل 
مجم��ع جهانی اهل بیت،واعظی دبیر ش��ورای 
بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا)ع(و...

از دبیران جشنواره های موضوعی دوازدهمین 
دوره جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( تقدیر 

شد. 

معاون وزیر ارشاد:

دوازدهمین دوره جشنواره امام رضا)ع( با موفقیت برگزار شد
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ویژه نامه  اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری  امام رضا)علیه السالم(

دبیران برنامه های موضوعی 
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع(

 آذربایجان غربی

 جشنواره بین المللی شعر رضوی به 
زبان ترکی آذری

حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي محمد 
باقر کریمي

  البرز
جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی
 جناب آقاي سید موسی حسینی کاشانی

 ایالم

جشنواره خاطره نویسی و سفرنامه 
نویسی رضوی

 جناب آقاي علي گهرسودي

بوشهر
جشنواره مشاعره رضوی
سرکارخانم حمیده ماحوزی

چهارمحال بختیاری
 جشنواره ادبیات کودک و نوجوان 

رضوی
 جناب آقاي جواد کارگران دهکردی

خراسان رضوی
 جشنواره محراب ) نقش مساجددر توسعه 

و ترویج تعالیم و آموزه های رضوی  (
جناب آقاي محمد حسین عبداللهي

خراسان رضوی
 جشنواره ادبیات داستانی رضوی

جناب آقای دکتر جواد حدادنیا

خراسان رضوي
 مسابقه فرهنگی سیره و معارف رضوی

جناب آقاي دکتر ابراهیم تقي زاده

خوزستان
•  جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان 	

عربی
• یادمان سال روز ورود حضرت امام رضا)ع( و 	

شهدای هشت سال دفاع مقدس در شلمچه
جناب آقاي همایون قنواتی

سمنان
جشنواره داستان نویسی رضوی

 جناب آقاي محمدرضا سوقندي

کرمان
• جشنواره سراسری شعر رضوی	
• هفته فرهنگ رضوی	

جناب آقاي فرشید فالح

تهران
• جشنواره محیط زیست در فرهنگ رضوی	
• جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی	

جناب آقاي محمد درویش
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مازندران
 جشنواره نامه ای به امام رضا)ع(

حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي 
عباسعلي ابراهیمي

همدان
 جشنواره شعر دوبیتی سرایان رضوی

جناب آقاي فاضل عبادی

 آذربایجان شرقی
 جشنواره عکس رضوی

جناب آقاي علي اکبر صفی پور

 اردبیل
•  جشنواره مدیحه سرایی ، چاووشی 	

خوانی ابتهال و تواشیح رضوی
• هفته فرهنگ رضوی	

جناب آقاي سید ناصر اسحاقی

 خراسان رضوی
جشنواره خوشنویسی رضوی

جناب آقای سید سعید سرابی

 گلستان
 جشنواره پویانمایی رضوی

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای علی 
اصغر فضیلت

 لرستان
 جشنواره نماهنگ رضوی

حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي دکتر 
حمیدرضا حنان

 تهران
 جشنواره پیامک ادبی رضوی

جناب آقای  دکتر بابک دربیکی

 تهران
 جشنواره بین المللی وبالگ نویسی 

رضوی
جناب آقای علی کوثری

فارس
 جشنواره هنرهای تجسمی رضوی
همایش سومین حرم اهل بیت )ع(

جناب آقاي  مریدی

قزوین
•  جشنواره نمایشنامه نویسی 	

رضوی
• هفته فرهنگ رضوی	

 جناب آقاي مهدی احمدی

 کهگیلویه و بویراحمد
• جشنواره آیین های نمایشی  در 	

فرهنگ رضوی
• کنگره حضرت بی بی حکیمه )س(	

جناب آقاي امین کمالوندي

 تهران
 جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی

 جناب آقای   دکتر سیدمرتضی موسویان

 خراسان شمالی
 همایش علمی پژوهشی آموزه های 

سیاسی امام رضا)ع(
 جناب آقاي حسین ثابت قدم وحید
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 یزد
جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی

جناب آقاي محمدرضا دهبیدی پور

 تهران
 جشنواره خبرگزاریها، نشریات 

الکترونیک و رسانه های بر خط رضوی
 جناب آقاي دکتر برزین ضرغامی

 گیالن
 جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در 

مطبوعات
جناب آقاي دکتر فیروز فاضلی

 قم
همایش حدیث رضوی

حجت االسالم و المسلین جناب آقاي 
عبدالرضا ایزدپناه

 تهران
هم اندیشي تعامالت اجتماعی در 

سیره رضوی
سرکار خانم دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

خراسان رضوی
 جشنواره بین المللی انتخاب کتاب 

سال رضوی
جناب آقاي محمد هادی زاهدي

 خراسان رضوی
همایش سیره و معارف رضوی

جناب آقاي دکتر محمد کافی

 خراسان رضوی
همایش تعلیم و تربیت و سبک زندگی 

در فرهنگ رضوی
جناب آقاي دکتر ناصر پریز

 خراسان رضوی
همایش طب الرضا)ع(

جناب آقای دکتر مصطفی مهرابی بهار

 خراسان رضوی
 همایش مدیریت اسالمی در فرهنگ 

رضوی
جناب آقاي علی اصغر حاجي نقي

 خراسان رضوی
 همایش پژوهشی جاده والیت

جناب آقای رجبعلی لباف خانیکی

 خراسان جنوبی
همایش بزرگداشت امامزاده حسین 

بن موسی الکاظم)ع(
 جناب آقاي احمد محبی

 اصفهان
جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در 

هنرهای سنتی
حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي محمد 

قطبي

هرمزگان
 جشنواره تئاتر کودک

 و نوجوان رضوی 

جناب آقاي علیرضا درویش نژاد
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 خراسان رضوی
 همایش عرفان اسالمی درآموزه های 

رضوی
جناب آقای دکتر سید حسین مجتبوی

 خراسان رضوی
 همایش قرآن کریم و میراث رضوی

 حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي دکتر 
محمد محقق

 خراسان رضوی
همایش سلسله الذهب

جناب آقاي دکتر محمود سخایي

 زنجان
همایش منزلت خانواده و سبک زندگی 

در فرهنگ رضوی
 جناب آقاي ناصر مقدم

 سیستان و بلوچستان
همایش فضایل رضوی

حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي عباس 
دانشي

 کرمانشاه
•  همایش سیمای امام رضا)ع( در 	

آیینه ادبیات معاصر
• هفته فرهنگ رضوی	

 جناب آقاي دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

 جنوب کرمان
• همایش والیت در فرهنگ رضوی	
• هفته فرهنگ رضوی	

 حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي سید 
احمد حسیني

 مرکزی
همایش شناخت اخالق و آداب رضوی

 جناب آقاي حسین شاکری

 تهران
بخش کودک و نوجوان

• جشنواره تحقیق و پژوهش رضوی	
• جشنواره نمایش عروسکی رضوی	
• جشنواره عکاسی رضوی	
• جشنواره نقاشی رضوی 	

) یک تصویر از یک حدیث رضوی (
• جشنواره شعر رضوی	
• جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی	
• جشنواره داستان کوتاه و خاطرات زیارت رضوی	
• جشنواره نشریه نگاری کاغذی و الکترونیکی رضوی	

جناب آقای محسن فضلی

 خراسان رضوی
 جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی

جناب آقاي کوروش صبوریان

فارس)اقلید(
جشنواره نسیم والیت 

 جناب آقاي محمد مهدی ایمنی

کردستان
جشنواره بین المللی فرهنگ و ادبیات 

کردی رضوی
 حجت االسالم والمسلمین جناب آقای رحیم 

جعفری

هرمزگان
جشنواره روستایی سرود 

رضوی)آسمان هشتم(
جناب آقاي ابراهیم زاکری
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تقدیر از رابطان برتر خبر دوازدهمین 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع(

فرشته بیرانوند- لرستان

خسرو تمری- کرمانشاه

عباس مهدوی-  مازندران

 زینب قائمی -جنوب کرمان

رضا نظامی - خراسان رضوی

خبات ساعدی- کردستان

جواد محمدی - قم

عاطفه حسینی- قزوین

در مراس��م تجلیل از اعضای شورای بین 
الملل، دبیران جش��نواره های موضوعی 
و رابط��ان برت��ر خب��ر دوازدهمین دوره 
جش��نواره بی��ن الملل��ی ام��ام رضا)ع( 
در مش��هد،   9 ت��ن از رابط��ان برتر خبر 

جشنواره دوازدهم تقدیر شدند.
ب��ه گزارش واح��د خبر و اطالع رس��انی 
بنیاد بی��ن المللی امام رض��ا)ع(، در این 
مراس��م که با حضور کاراندیش مروستی 
معاون توس��عه مدیری��ت و منابع وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، ابوذر ابراهیمی 
ترکم��ان  رئی��س س��ازمان فرهن��گ و 
ارتباطات اس��المی کشور، س��ید جواد 
جعف��ری مدیرعامل بنیاد بی��ن المللی 
ام��ام رض��ا)ع(، برگ��زار ش��د.  از عباس 
مهدوی رابط خبر جش��نواره نامه ای به 
امام رضا)ع( از اس��تان مازندران، خسرو 
تم��ری رابط خبر همایش س��یمای امام 
رض��ا)ع( در آئین��ه ادبی��ات  ک��ودک و 
نوجوان از استان کرمانشاه،  رضا نظامی 
رابط خبر جش��نواره انتخاب کتاب سال 
رضوی از اس��تان خراسان رضوی،  جواد 
محم��دی راب��ط خبر همای��ش حدیث 
رض��وی از اس��تان قم، خبات س��اعدی 
رابط خبر جش��نواره بین المللی فرهنگ 
و ادبی��ات رض��وی به زب��ان ک��ردی از 
اس��تان کردس��تان، زین��ب قائمی رابط 
خبر جش��نواره نمایش ه��ای کوتاه زائر 
از جن��وب کرمان، فرش��ته بیرانوند رابط 
خبر جشنواره نماهنگ رضوی از  استان 
لرس��تان، عاطفه حس��ینی راب��ط خبر 
جش��نواره نمایش نامه نویسی رضوی از 
اس��تان قزوین و امیر ترقی نژاد رابط خبر 
جش��نواره فیلم مس��تند و کوتاه رضوی 
از اس��تان یزد ب��ه پاس خدم��ات ارزنده 
 خبری در س��ال 92 تقدیر ب��ه عمل آمد.

یادآور می ش��ود؛ رابطان برتر خبر سال 
93 نیز به زودی معرفی خواهند شد.

 

رابطان برتردر سال 1392
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رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی آمادگی خود را در بکارگیری تمام 
توان این س��ازمان در جهت هرچه بهتر برگزار شدن سیزدهمین جشنواره بین 
المللی امام رضا)ع( اعالم کرد و گفت: دست اندر کاران جشنواره امام رضا)ع( با 

عشق به ساحت فرهنگ رضوی خدمت می کنند.
به گ��زارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بی��ن المللی ام��ام رضا)ع(،ابوذر 
ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و رئیس کارگروه 
بخش بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، در مراسم تجلیل از اعضای 

ش��ورای بخش بین الملل، دبیران برنام��ه های موضوعی و رابط��ان برتر خبر  
جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، با اشاره به اینکه سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی 80 نمایندگی در بیش از 60 کشور دنیا دارد، اظهار داشت: این سازمان 
توفیق یافت تا از شش��مین جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( با این جشنواره 
همراه و در جهت گس��ترش فرهنگ رضوی در سایر کش��ورها فعالیت داشته 

باشد و خادمان و فعاالن رضوی در دیگر کشورها را  را شناسایی کند.
ابراهیمی ترکمان با بیان اینکه سازمان فرهنگ و ارتباطات تاکنون کتاب های 

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

جشنواره امام رضا)ع( 
با عشق به ساحت فرهنگ 
رضوی خدمت می کند
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بسیاری در حوزه رضوی به زبان ها مختلف چاپ  و منتشر و در اختیار عالقه مندان به 
این فرهنگ قرار داده اس��ت، تصریح کرد: هیچ دستگاه، نهاد و جشنواره ای در سطح 
کش��ور وجود ندارد که اینگونه با جان و دل و با عش��ق در راه  ترویج فرهنگ رضوی 
خدمت کند و تنها جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( اس��ت که این فرصت خدمت 
رس��انی به ساحت علی بن موس��ی الرضا)ع( را پیدا کرده است و این مسئله نیز جز با 

عنایت خود حضرت رضا)ع( انجام نمی شود.
وی تاس��یس مجمع خادمین رضوی در بخش بین الملل جش��نواره امام رضا)ع( را 
اقدامی جدید و بی بدیع در دوازدهمین دوره این جش��نواره دانس��ت و ابراز داشت: 
تمام افرادی که س��ال های گذش��ته و آینده به عنوان خادم فرهنگ رضوی منتخب 

شوند عضو این مجمع خواهند بود.
وی در پایان با تش��کر از 19 نهادی که س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی را در 
بخش بین الملل جش��نواره امام رضا)ع( یاری کرده اند، تاکید کرد: از همین جلسه 
آمادگی خود را برای به کارگیری همه توان س��ازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی در 
جهت هرچه بهتر برگزار شدن جش��نواره امام رضا)ع( در سال های آینده اعالم می 

کنیم.
ی��ادآوری می ش��ود؛در این مراس��م با حض��ور کاراندیش مروس��تی مع��اون وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی،ابراهیمی ترکمان رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی،س��یدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین الملل یامام رضا)ع(،ساالر معاون 
بین الملل مجمع جهانی اهل بیت،واعظی دبیر ش��ورای بین الملل جش��نواره بین 
المللی امام رضا)ع(و...از اعضای ش��ورای بین الملل دوازدهمین دوره جشنواره بین 

المللی امام رضا)ع( تقدیر شد. 
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تولیت آستان مقدس حضرت معصومه )س(:
جشن های دهه کرامت در جامعه به خوبی ترویج شود

حض��رت  مق��دس  آس��تان  تولی��ت 
معصوم��ه )س( گف��ت: جش��ن های دهه 

کرامت در جامعه به خوبی ترویج شود.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع(، حجت االس��الم 
والمسلمین س��ید محمد سعیدی گفت: 
برپایی جشن دهه کرامت بسیار ارزشمند 
اس��ت و باید در جهت هرچه بهتر برگزار 

شدن این مراسم تالش کرد.
وی افزود: الزم اس��ت تالش کنیم برپایی 
این جش��ن ها به خوبی ترویج شود و حتی 
ادیان نیز با برگزاری این جشن ها به خوبی 

آشنا شوند و از چنین جشن هایی استقبال کنند.
وی با ابراز خرسندی از تالش اعضای دهه کرامت در برگزاری این مراسم اظهار کرد: 
ش��ما با تقوا در این عرصه فعالیت دارید و باید قدردان تالش های خود باشید، البته 
حضور نهادهای کشور و مسئوالن در این ستاد همدلی و همراهی را نشان می دهد که 

به دور از سالیق و گرایش ها در این جشن حضور دارند.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه )س( خاطرنشان کرد: بزرگداشت دهه کرامت 
به عنوان یکی از اعیاد اسالمی و شیعی بی شک جزو شعائر الهی و موجب تقوای روح 
و قلوب است و ارزش فراوانی دارد که این خود از نتایج توجه و عنایت اهل بیت )ع( 

در جامعه اسالمی ما است.
وی با تاکید بر ترویج جشن های دهه کرامت در کشور گفت: ترویج جشن های دهه 
کرامت همچون مراس��م های مذهبی دیگر اثری گرانقدر در جامعه دارد و مردم را با 
سیره اهل بیت )ع( آشنا می سازد و می تواند مانند عاشورا نقش سازنده ای داشته باشد.

سعیدی افزود: حتی برخی از اهل تسنن نیز عالقه خاصی به شناخت معصومین دارند 
و اگر فرقه های انحرافی مانند تکفیری ها از نعمت والیت بی بهره اند بدان علت است 

که نمی خواهند اهل بیت )ع( را به خوبی بشناسند.
وی یادآور شد: توجه داشته باشیم برگزاری این مراسم ها به همراه تقوای الهی باشد 

تا بتوانیم به خودسازی و پاکی روح دست پیدا کنیم.

رسیدن به کرامت عالي در سایه پیروي از حضرات معصومین 
)علیهم السالم( است

آیت اهلل س��ید علي اصغر دس��تغیب      اظهار کرد: در ش��یراز مضجع 
شریف احمد بن موسی)ع( و اخوان مکرم و معظم ایشان از جمله حضرت سید میر 
محمدبن موسی الکاظم)ع( و حضرت سید 
عالءالدین حسین)ع( جایگاه رفیعی برای 
کس��انی دارند که در بهره گیری نور الهی 

هستند.
  تولیت  حرم ش��اه  چراغ)ع( با بیان اینکه 
نام بامسمایی برای دهه کرامت نامگذاری 
شده است و باید باش��کوه بیشتری برگزار 
شود، خاطرنشان کرد: هرکس بخواهد به 
کرامت عالی برسد باید سیره و سبک اهل 
بیت)ع( را دنبال کند که چگونه به تقوای 
الهی رس��یده اند. امروز در مسیر حریت و 
آزادبخشی باید از ویژگی زندگی بارز ائمه 

اطهار بهره برد و در دهه کرامت نیز باید به این موارد بیشتر توجه شود.
آیت اهلل دستغیب افزود: توجه به کرامت انس��انی امروز بیش از هر زمانی الزم است 
و عناصری گرداننده غرب و شرق هستند آنان با ش��عار طرفداری از کرامت انسانی 

بدترین آسیب ها را به کرامت انسانی وارد کرده اند. بر ما است که هر چه بتوانیم در 
جهت نشر سیره اسوه های کرامت انسانی تالش کرده و در راستای توجه به این بقاع 

متبرکه گام برداریم.

۳۵۰ هزار برنامه ویژه دهه کرامت در کشور برگزار شد
حجت االسالم حمیدرضا ارباب سلیمانی اظهار کرد: شورای هماهنگی 
دهه کرامت با حضور 31 دستگاه عضو براساس سند مشترک همکاری 
در تالش اس��ت تا   از ظرفیت های موجود 
برای توسعه جشن های دهه کرامت استفاده 

کند.
رئیس ش��ورای هماهنگی بزرگداشت دهه 
کرامت کشور از   برگزاری حداقل 350 هزار 
مراس��م به صورت خودجوش و مردمی در 
دهه کرامت خبر داد و گفت: این مراسم 6 تا 

16 شهریورماه برگزار شد.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: 
این جشن ها با استفاده از ظرفیت تشکل ها 
و مراکز عضو مانند مس��اجد، بقاع متبرکه، 
مراکز آموزشی و حدود 20 هزار مهدکودک 

در کشور اجرا شد.
رئیس س��تاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد کش��ور با اش��اره به 
تشکیل یک هزار و 500 س��تاد محلی برای برگزاری جشن های دهه کرامت 
خاطرنش��ان کرد: 30 هزار مراس��م برای سازماندهی و س��اماندهی برگزاری 
جش��ن های مردمی با محوریت مس��اجد با مشارکت مرکز رس��یدگی به امور 
مس��اجد، پایگاه های بس��یج، کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد، سازمان 
تبلیغات اس��المی، س��ازمان اوقاف و امور خیریه و مرک��ز فعالیت های دینی 

ش��هرداری تهران برگزار ش��د.
وی تصریح کرد: برگزاری جش��ن های مردم��ی در خارج از کش��ور با محوریت 
مس��اجد و مراکز دینی و فرهنگی با اس��تفاده از ظرفیت های موجود در مجمع 
جهاتی حضرت اهل بیت و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نیز در دهه کرامت 

صورت پذیرفت.
رئیس ش��ورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت کش��ور با اش��اره به اجرای 
برنامه های مرتبط بانوان اظهار کرد: حداقل 5 هزار مراس��م در روز اول ذیقعده 
و بزرگداشت حضرت معصومه )ع( و همکاری مرکز امور زنان ریاست جمهوری 

در کشور انجام شد.
ارباب س��لیمانی گفت: اجرای 22 هزار مراس��م ویژه برنامه ه��ای مرتبط با حضرت 
شاهچراغ )ع( در روزهای پنجم و ششم ذیقعده با مشارکت آستان مقدس حضرت 

احمد بن موسی شاهچراغ )ع( و مشارکت دستگاه های عضو صورت گرفت.
وی افزود: برگزاری مس��ابقات ورزش��ی با نام جام والیت حداقل 500 مسابقه، 
تقدیر از 1500 خادم مس��اجد در کش��ور، افتتاح پروژه ه��ای فرهنگی و دینی، 
نامگذاری روزهای دهه کرامت و جش��نواره های مختلف از دیگر برنامه های این 

دهه بود.

ویژه برنامه حمایت از کودکان مظلوم غزه
حجت االسالم سید محمد صادقی، با اشاره به برنامه های حرم مطهر 
حضرت معصومه )س( در دهه کرامت، اظهار کرد: آس��تان مقدس��ه 
کریمه اهل بیت )س( در زمین��ه محتوایی کتاب و نرم افزارهای��ی را با موضوع دهه 

کرامت آماده کرد  که در اختیار افراد قرار گرفت.
مدیر تبلیغات حرم حضرت معصومه )س( با شاره به روزهای دهه کرامت، افزود: با 
تدوین کتابچه ای که در آن کتاب این روز ها نامگذاری شده است، مبلغان آحاد جامعه 

را با مطالب مربوط به دهه کرامت آشنا کردند.

همراه با جشن های مردمی دهه کرامت
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وی با شاره به س��اخت نرم افزار، تصریح کرد: نرم افزار کهکش��ان کرامت به گونه ای 
طراحی شده اس��ت که محتوای صوت و تالیف را با محوریت دهه کرامت در اختیار 

مخاطبان قرار گرفت.
حجت االسالم صادقی با اشاره به برنامه خدام در دهه کرامت، عنوان کرد: خدام بارگاه 
کریمه اهل بیت )س( در این دهه با حضور در بیمارستان ها، زندان ها و بهزیستی برای 
افرادی که در آن محیط ها هستند نیز برنامه هایی اجرا کردند، البته خدام درشهر و 
استان هایی که بیشترین خدام و موقوفه برای حرم را دارند نیز برنامه هایی اجرا کردند.

مدیر تبلیغات حرم حضرت معصومه )س( درباره تور حرم گردی، گفت: این تور برای 
افراد خارجی و ایرانی برگزار شد، البته برنامه هایی نیز ویژه ناشنوایان و نابینایان نیز 

برگزار شد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم ازدواج در حرم مطهر، تاکید کرد: در این دهه در حرم 
مطهر مراس��م عقد و ازدواج ویژه ایرانی و غیر ایرانی ها برگزار شد، البته برنامه های 

ویژه ای نیز برای کودکان در حرم برگزار شد.
حجت االسالم صادقی با اشاره به برنامه آالله ها، تاکید کرد: این برنامه ویژه حمایت 
از کودکان مظلوم غزه برگزار شد، برنامه جذب البته خدام افتخاری تخصصی در این 

دهه نیز یکی از برنامه های مهم بود.

اجرای برنامه های�ی در جهت معرفت افزایی هرچه بیش�تر 
خانواده ها

سردار جزایری، معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای 
مسلح گفت: با تمهیدات و برنامه ریزی به عمل آمده در، دهه کرامت در سال جاری 
با هدف گرامیداشت مقام و منزلت حضرت علی ابن موس��ی الرضا )ع(، کریمه اهل 
بیت حضرت فاطمه معصومه)س( و حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ )ع( با شور و 
شوق معنوی و اجرای برنامه ها و مراسم فرهنگی مذهبی در تمامی یگانهای نیروهای 
مسلح اعم از ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، وزارت دفاع، نیروی انتظامی و 

بسیج برگزار شد.
وی اشاعه و ترویج فرهنگ نورانی و کمال آفرین اهل بیت )ع( وگسترش فعالیت های 
فرهنگی و مذهبی مرتبط با س��یره ائمه معصومین )ع( به ویژه امام رضا )ع( در بین 
کارکنان پایور و وظیفه وخانواده های ایشان را از دیگر اهداف گرامیداشت دهه کرامت 
خواند و اظهار امیدواری کرد که این برنامه ها و فعالیتها به معرفت افزایی هرچه بیشتر 

و شناخت مکتب انسان ساز اسالم و ائمه اطهار )ع( منجر شد.
رئیس ستاد  تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح کشور برگزاری مسابقات متنوع 
فرهنگی و هنری با نگرش به سیره و زندگی امام رضا)ع(، حضرت فاطمه معصومه)س( 
و احمد ابن موسی شاهچراغ)ع( و همچنین مس��ابقات ورزشی ازجمله تیراندازی و 
اسب سواری در سطح یگانها، مس��اجد، کوی های س��ازمانی و پایگاه های بسیج و 
غبارروبی قبور شهدای عزیز و بقاع متبرکه امامزادگان بزرگوار را از دیگر برنامه ها و 

فعالیتهای دهه کرامت برشمرد.
جزایری برپایی نمایشگاههای فرهنگی، مذهبی و تشکیل جلسات سخنرانی آموزشی با 
موضوعهایی همچون قرآن کریم ومیراث رضوی، سیره سیاسی امام رضا)ع( در برخورد 
با استکبار و استبداد، کارکرد تمدن سازانه امام رضا)ع(، طب الرضا)ع(، منزلت خانواده 
و سبک زندگی، حیا و عفت، صله رحم و مدیریت اسالمی در فرهنگ وسیره رضوی را 
بخش دیگری از فعالیتهای ویژه برنامه های دهه کرامت برشمرد که از ششم تا شانزدهم 
شهریور با حضور چشمگیر و شور و اشتیاق کارکنان پایور و وظیفه نیروهای مسلح و 

همچنین خانواده های ایشان به طور باشکوه برگزار شد.

برگزاري جشن هاي دهه کرامت در دو هزار امامزاده
حجت االس��الم و المس��لمین احمد ش��رفخاني، معاون فرهنگي و 
اجتماعي س��ازمان اوقاف و امور خیریه، با بیان اینکه س��ال گذشته 
اولین کنگره بین المللي امامزادگان در استان اصفهان برگزار شد، تصریح کرد: امسال 
برنامه ریزي شد  که این کنگره به صورت ملي براي سه امامزاده در نقاط مختلف کشور 

برگزار شود.
معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: کنگره ملي »حضرت 
بي بي حکیمه« در شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد، کنگره »حضرت 
هالل بن علي« در آران و بیدگل استان اصفهان و سومین کنگره به صورت مشارکتي 
با مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اس��المي و تولیت حرم حضرت حسین موسي 

 الکاظم )ع( طبس برگزار شد.

وي تصریح کرد: برنامه ریزي هاي الزم صورت گرفته است که اولین جشنواره فرهنگي 
هنري امامزادگان با تولید آثار فاخر هنري در دهه کرامت در رشته هاي مختلف هنري 
و فرهنگي برگزار شود تا س��ال آینده بتوانیم با تولید آثار، اختتامیه و خروجي هاي 

جشنواره را ارائه دهیم.
حجت االسالم شرفخاني با بیان اینکه در یک هزار و 550 امامزاده کشور، نمایشگاه 
دهه کرامت برگزار شد، ادامه داد: جشن هاي دهه کرامت در نزدیک به 2 هزار امامزاده 

و بقعه متبرکه در نقاط مختلف برگزار شد.
معاون فرهنگي و اجتماعي س��ازمان اوقاف و امور خیریه با اش��اره به اینکه یکي از 
اقداماتي که امس��ال انجام ش��ده و ش��اید یکي از کارهاي خوب مجموعه سازمان 
اوقاف اس��ت؛ راه اندازي پورتال جامع امامزادگان و بقاع متبرکه است، افزود: در کل 
کشور حدود 8 هزار و 51 بقعه امامزاده داریم، اما اگر مردم بخواهند اطالعاتي از این 
امامزادگان داشته باشند در یک مجموعه پورتال و کتابي جمع آوري نشده است که 
بعد از تالشي که همکاران ما در چند سال اخیر انجام داده اند، این پورتال آماده شد و 

اطالعات تمام امامزادگان در آن قرار گرفت.

ترجمه صحیفه رضویه به چند زبان دنیا
حجت االسالم محمد ساالر اظهار کرد: از مهم ترین برنامه های این دهه، 
تبیین سیره رضوی، شاهچراغ و حضرت معصومه )س( برای مخاطبان خارج از کشور 
است که در این زمینه مجمع جهانی اهل بیت )ع( و جامعه المصطفی العالمیه )ص( 

کمیته ای را تشکیل داده اند.
وی با اشاره به کتاب هایی که افراد غیر شیعه درباره فرهنگ رضوی تالیف کرده اند، 
عنوان کرد: آرایه های هنری امام رضا )ع( و مشهد در آیین سفرنامه نویسی برخی از 

تالیفات در این زمینه است.
حجت االسالم ساالر با اشاره به ترجمه کتاب صحیفه جامع رضویه، گفت: این کتاب از 
تالیفات آیت اهلل ابطحی است که به چند زبان دیگر نیز ترجمه شده است، البته کتاب 
سبک زندگی و منشور زندگی امام رضا )ع( نیز به زبان های دیگر ترجمه شده است.

معاون ارتباطات مجمع جهانی اهل بیت)ع(  با تاکید به اینکه 600 نفر از 120 کشور 
عضو این مجمع هستند، اظهار کرد: از طریق این اعضا مراسم بزرگداشت امام رضا)ع( 
در مس��اجد، مراکز فرهنگی و مذهبی برگزار و در این مراسم سیره رضوی تبیین و 

همایش های با عنوان سیره رضوی برگزار شد.

اجرای 1۵۰۰ برنامه از س�وی وزارت آم�وزش و پرورش در ایام 
دهه کرامت

 حجت االسالم زکریا ستوده، نماینده وزارت آموزش و پرورش در شورای هماهنگی 
بزرگداشت دهه کرامت با اشاره به اجرای طرح های زیارتی در ارتباط با دانش آموزانی 
که تاکنون به مشهد مقدس مشرف نشده اند ، از برگزاری برنامه های دهه کرامت به 
صورت گسترده وبا شکوه در ادارات وزارت آموزش وپرورش و کانون های فرهنگی 

هنری خبر داد و گفت:   1500 برنامه همزمان با دهه کرامت برگزار شد.
وی بیان کرد: تالش شد  همزمان با اول ذی القعده، والدت حضرت معصومه)سالم اهلل 
علیها(، روز دختر؛ ادارات، مدارس فعال در برنامه های تابستانی و کانون های فرهنگی 
هنری جشن روز دختر را برگزارکردند و در روز والدت امام رضا )علیه السالم( عالوه 
بر برپایی مراسم جش��ن و مداحی هدایایی به اسم های ملقب به امام رضا و حضرت 

معصومه)علیهما السالم( اهدا شد.
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ویژه نامه  اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری  امام رضا)علیه السالم(

جشنواره امام رضا)ع( زمینه برقراری ارتباط 
عاطفی مرد م  با امام هشتم)ع( را فراهم کرده است

مد ل مد یریتی جشنواره امام رضا)ع(
 د ر کــشور تــسری یــابد 

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی:نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

نائب رئی��س کمیس��یون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی گفت: جشنواره بین المللی 
امام رضا)ع( زمینه برقراری ارتباط عاطفی 
اقش��ار مختلف مرد م با امام هشتم)ع( را د ر 

د اخل و خارج از کشورفراهم کرده است.
به گزارش واحد  خبر و اطالع رس��انی بنیاد  
بین الملل��ی امام رضا)ع(، حجت االس��الم 
نصرا... پژمانفر اد امه د اد : از آنجایی که امکان 
زیارت از نزد یک برای بس��یاری از عاش��قان 
عل��ی بن موس��ی الرض��ا)ع( وج��ود  ند ارد ، 
جشنواره امام رضا)ع( بس��تر مناسبی است 
که از زوایای مختل��ف ارتباط عاطفی بین امام مهربانی ه��ا با مرد م را برقرار 

کرده و روز به روز این بستر برای همگان به وجود  آورده است.
نماینده مرد م مش��هد  و کالت د ر مجلس شورای اس��المی،  با اشاره به اینکه 
د ر روایات، امام رضا)ع(،ایش��ان به عنوان امام رئوف شناخته شده اند ، افزود : 
امروز باید  ب��رای ایجاد  ارتباط بین این امام مهربانی ها با مرد م بسترس��ازی 

مناسبی صورت گیرد .
وی با بیان اینکه د ر ارتباط با فعالیت هایی که د ر راستای معرفی امام رضا)ع( 
می توان انجام د اد  مهم ترین نکته آنست که به اشکال مختلف زمینه ارتباط 
عاطفی م��رد م را با حضرت فراهم کنیم، تصریح کرد : همانطور که د س��تگاه 
حاکمیت نسبت به تامین نیاز آسایشی مرد م تکلیف د ارد  د ر ارتباط با تامین 
نیاز آرامشی مرد م نیز تکلیف د ارد  و د ر همین راستا باید  زیر ساخت های امر 

زیارت فراهم شود  .
وی ابراز د اش��ت: وجود  نورانی حضرت رضا)ع( ابعاد  مختلفی برای بررس��ی 
د ارد  که د ر جش��نواره امام رضا)ع( از زاویه هن��ری و فرهنگی به زند گی این 
حضرت پرد اخته اس��ت اما د ست اند رکاران این جشنواره با د اشتن یک نظام  

و برنامه مد ون می توانند  به سایر ابعاد  وجود ی حضرت نیز د ست یابند .
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه جشنواره بین 
المللی امام رضا)ع( توانس��ته اس��ت زبان ها، قلم ها و گویش های متفاوتی را د ر 
موضوع حضرت رضا)ع( به یکد یگر نزد یک کن��د ، گفت: محوریت امام رضا)ع( 
باالترین ارزشی است که این جشنواره توانسته است،همه نگاهها و د غد غه های 

فرهنگی را د ر جهت تامین یک خواسته مشترک کنار هم قرار دهد .
وی با اش��اره به اینکه جشنواره بین المللی امام رضا)ع( را از د و زاویه می توان 
تحلیل کرد ، یکی آنچه باید  باش��د  و د یگری موجود یت فعلی این جشنواره، 
تصریح کرد : خوش��بختانه جش��نواره امام رضا)ع( توانس��ته است بسیاری 
از ظرفی��ت های هنری، فرهنگی،علمی و ... و ش��خصیت ه��ای مختلف را با 
محوریت امام رضا)ع( کنار هم جمع کند  اما تا هد ف نهایی این جشنواره که 
رساند ن پیام سیره حضرت رضا)ع( به بشریت است هنوز فاصله وجود  د ارد .

نماینده مرد م مشهد  و کالت د ر مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد : امروز 
مهم ترین نقش جشنواره امام رضا)ع( اینست که بتواند  محاسن کالم ائمه و امام 
رضا)ع( را به همه مرد م تشنه د نیا برساند  و این مسئله محوری ترین و اصلی ترین 

موضوعی است که جشنواره امام رضا)ع( باید  د غد غه آن را د اشته باشد .

نماینده مرد م مش��هد  د ر مجلس شورای اسالمی، 
جش��نواره امام رضا)ع( را به مثابه موتور توس��عه 
فرهنگ��ی د ر عرصه مل��ی و بین المللی د انس��ت و 
گفت: اگر مس��ئوالن مختلف کشوری به جشنواره 
امام رضا)ع( اینگونه نگاهی د اش��ته باشند  و آن را 
یک موتور توس��عه فرهنگی تلقی کنند  اهتمام آن 
ها به این پد یده معنوی و فرهنگی بیش��تر خواهد  

شد .
به گزارش واحد  خب��ر و اطالع رس��انی بنیاد  بین 
المللی امام رضا)ع(، حجت االسالم محمد  حسین 
حسین زاده بحرینی، با اش��اره به اینکه جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( زمینه استفاده بهتر و موثر 
از فرصت وجود  مضجع ش��ریف و نورانی حضرت رضا)ع( را د ر کش��ور ما به وجود  آورده 
اس��ت، افزود : اگر از این فرصت اس��تفاده کنیم نتیجه آن ایجاد  تکانه های فرهنگی د ر 

میان اقشار مختلف جامعه است.
وی با بیان اینکه د س��ت اند رکاران و برنامه ریزان جش��نواره بی��ن المللی امام رضا)ع( 
توانس��ته اند  از حضورحضرت رضا)ع( د ر ایران اسالمی بهره کافی را ببرند ، گفت: وجود  
حض��رت رضا)ع( د ر ایران فرصتی ب��رای انتقال و صد ور فرهنگ رض��وی به همه مرد م 
د نیاس��ت که مد یران فرهنگی و مد یران عرصه سیاس��ت خارجی باید  به این مهم توجه 

د اشته باشند .
حجت االس��الم حس��ین زاده بحرینی با اش��اره به حد یثی از حضرت رضا)ع( مبنی بر 
اینکه اگر مرد م زیبایی های کالم ما را بد انند  از ما تبعیت می کنند  و با طرح این پرس��ش 
که چه کس��ی وظیفه د ارد ، زیبایی های کالم ائمه را به اقش��ار مختل��ف د نیا ابالغ کند ، 
افزود : اگر جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( برای خود  ی��ک ماموریت راهبرد ی قائل 
باش��د  ماموریت آن همین ابالغ و انتقال زیبایی های کالم ائمه)ع( به ویژه امام رضا)ع( و 

فرهنگ ناب رضوی است.
وی ابراز د اش��ت: حضور نهاد ها، سازمان ها و مرد م د ر جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
ع��الوه بر اینکه یک حرکت ب��زرگ و ماند گار را ایجاد  می کند ، ب��رکات این فعالیت ها و 
نور رضوی د ر تمام این د س��تگاه ها و نهاد های فعال که خود  را مروج فرهنگ رضوی می 

د انند ، منتشر می شود .
حجت االسالم حسین زاده بحرینی اد امه د اد : د ستگاه هایی که د ر این مسیر حرکت می 
کنند  و بخشی از امکانات و نیروهای خود  را به ترویج فرهنگ رضوی اختصاص می دهند  
عالوه بر اینکه د ر یک حرکت فرهنگی تاثیرگذار مش��ارکت می کنند ، بهره وری منابع 

د اخلی خود  را نیز به شد ت افزایش می دهند .
عضو کمیس��یون اقتصاد ی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه وقتی د ر د رون یک 
د ستگاه شور رضوی رواج می یابد  همه برنامه ریزی های آن ها نیز متناسب با این هد ف 
گذاری نورانیت پید ا می کند ، گفت: این نحوه مش��ارکت و مد یریت د ر جش��نواره بین 
المللی امام رضا)ع( قابل تقد یر اس��ت و توصیه می کنم که این شیوه مد یریت به عنوان 
یک مد ل مد یریتی مطلوب، مورد  مطالعه بیشتر قرار گیرد  تا د ر کشور تسری پید ا کند .

وی تاکید  کرد : جش��نواره بی��ن المللی امام رض��ا)ع( باید  به مثابه یک موتور توس��عه 
فرهنگی د ر کش��ور و د ر س��طح جهان مورد  توجه قرار گیرد  و اگر به جشنواره با این د ید  
نگاه شود  همه مسئوالن و سیاس��تگذاران اجرایی و تاثیرگذار فرهنگی حول این محور 

اجتماع خواهند  کرد .
حجت االس��الم حس��ین زاده بحرینی خاطر نشان کرد : آهن ربای بس��یار پرقد رتی به 
نام جش��نواره بی��ن المللی امام رضا)ع( قابلی��ت جذب امکانات، افکار و احساس��ات به 
مراتب بی��ش از این را د ارد  و اگر مس��ئوالن مختلف کش��وری، د ر ح��وزه برنامه یزی، 
اجرا،سیاستگذاری و تخصیص منابع مالی به این جشنواره اینگونه نگاهی د اشته باشند  
و آن را یک موتور توسعه فرهنگی تلقی کنند  اهتمام آن ها به این پد یده فرهنگی بیشتر 

خواهد  شد  و قطعا د ر آینده آثار و برکات بیشتری را شاهد  خواهیم بود .
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بسترهای  نشر معارف رضوی توسط
 جشنواره بین المللی امام رضا)ع( فراهم شده است

پیام جشنواره امام رضا)ع( توسعه معنویت  
د ر سطح ملی و بین المللی است

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی:نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی:

نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس شورای 
اس��المی گفت: خوش��بختانه بس��ترهای  نشر 
معارف رضوی توس��ط جشنواره بین المللی امام 

رضا)ع( فراهم شده است.
به گزارش واحد خبر  و اطالع رس��انی بنیاد بین 
المللی امام رضا)ع(، س��ید هاشم بنی هاشمی، 
نماین��ده م��ردم مش��هد و کالت در مجل��س 
شورای اسالمی، گفت: خوش��بختانه جشنواره 
بین الملل��ی امام رض��ا)ع( به عن��وان برنامه ای 
فرهنگی توانسته اس��ت هر ساله براساس محور 
تعالیم ائمه اطهار)ع( که مبتنی بر قرآن و س��نت 
رس��ول ا...)ص( است توفیقات بس��یاری داشته 

باشد.
وی با بیان اینکه مش��هد به عنوان پایتخت معنوی کش��ور و جایگاهی که می تواند 
فرهنگ اس��الم ناب محمدی را در سراسر جهان به طور صحیح نشر دهد، ادامه داد: 
خوشبختانه بسترهای  نشر معارف رضوی هر ساله توسط جشنواره بین المللی امام 

رضا)ع( فراهم شده است.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی، با اش��اره به اینکه برای بهره وری 
بیشتر از فعالیت های فرهنگی همچون جش��نواره امام رضا)ع( باید به محتوای  آن 
دقت کرد و باید محتوای اینگونه فعالیت ها را باال برد، تصریح کرد: هدف از برگزاری 
فعالیت های فرهنگ��ی نباید صرفا به دور هم جمع ش��دن و انج��ام برخی کارهای 
صوری باش��د بلکه ایجاب می کند در این قبیل برنامه ها با تبیین دس��تورات اسالم، 
این تعالیم را متناسب با شرایط روز برای مردم تبیین کرد تا مورد استفاده در سبک 

زندگی مردم قرار گیرد.
بنی هاشمی افزود: جشنواره بین المللی امام رضا)ع( فرصتی است که نظام اسالمی 
برای جامعه فراهم کرده است تا با برگزاری این جشنواره در شهرهای مختلف کشور 

نیازهای جامعه براساس نیازمندی های روز تبیین شود.
وی ابراز داشت: مطالبی که بتواند برای این دهه مناسب باشد در متون دینی ما آمده 
اس��ت و علما ما نسبت به آن ها کتابت داش��ته اند و وظیفه ماست که این مطالب را با 

شرایط روز تبیین کنیم و این فرصت را مغتنم شماریم.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اس��المی تاکید کرد: در شرایطی که حمله 
دشمن دیگر به کشتار مس��تقیم با سالح های نظامی ختم نمی شود و دشمن حربه 
نرم فرهنگی را س��الح خود قرار داده و کش��ورهای اس��المی و ب��ه خصوص انقالب 
اس��المی ایران را با این سالح مورد هجوم قرار داده اس��ت باید فعالیت های ما نیز به 

گونه ای باشد که توان خنثی کردن تهاجم دشمنان را داشته باشد.
وی ادامه داد: انقالب اس��المی ایران توانست ش��رایط بیداری اسالمی را در منطقه 
فراهم کند و حتی دامنه این انقالب به صورتی گس��ترش یافت که باعث شد قدرت 
رژیم صهیونیس��تی در برابر مقاومت غزه شکسته شود و همه این ها به برکت تعالیم 
ناب اسالمی شکل گرفته اس��ت و اگر این تعالیم اسالمی به درستی در فضای آلوده 

تهاجم فرهنگی مطرح شود بهترین دستاوردها را خواهد داشت.
وی با اش��اره به ش��عار امس��ال با عنوان » اقتصاد و فرهنگ با عزم مل��ی و مدیریت 
جهادی«  تاکید کرد: به مس��ئله مدیریت جهادی در مسایل فرهنگی باید به صورت 
ویژه ای توجه ش��ود و این نوع مدیریت در فعالیت ه��ای فرهنگی می تواند ظرفیت 

های درونی افراد را براساس اعتقادات و هنر آن ها شکوفا کند.
وی در پایان گفت: فرصت ده روزه دهه کرامت را باید به نحو مناس��بی برای دو هدف 
فرهنگ و اقتصاد مقاومتی براس��اس تعالیم اسالم و سیاست های اقتصاد مقاومتی و 

فرهنگ خودباوری قدر بدانیم.

نماینده مرد م مش��هد  و کالت د ر مجلس شورای 
اس��المی هد ف از برگزاری جشنواره بین المللی 
امام رضا)ع( را معرف��ی و ترویج فرهنگ رضوی 
د انس��ت و گفت: پیام جش��نواره ام��ام رضا)ع( 
توس��عه معنویت د ر س��طح ملی وبی��ن المللی 

است.
به گزارش واحد  خبر و اطالع رس��انی بنیاد  بین 
المللی امام رضا)ع(، امیرحس��ین قاضی زاده، با 
اشاره به فرمایشی از مقام معظم رهبری که اصل 
حضور امام رض��ا)ع( د ر ایران را اقد امی فرهنگی 
م��ی د انند ، گف��ت: هم��ه اولیا و اوصی��ای الهی 
زند گی خود  را وقف تربی��ت مرد م کرد ند  تا آن ها 
را به مقامات باالتر برس��انند  و این مسئله با تحمل سختی ها، د لسوزی ها و مهربانی 
این اولیای  الهی همراه بود  و به همین د لیل به حضرت رضا)ع( امام رئوف می گویند .

قاضی زاده با بیان اینکه جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( ب��ا نیتی خالصانه بنیان 
گذاری ش��د ، تصریح ک��رد : هد ف از این جش��نواره معرفی فرهنگ رضوی اس��ت و 
خوشبختانه توانسته است د ر عرصه ملی و بین المللی تبد یل به جشنواره ای هنری، 
فرهنگی و معنوی ش��ود  و به جش��نواره ای د ر جهت معرف��ی فرهنگ اهل بیت)ع( 

تبد یل شود .
وی افزود : برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا)ع( همگرایی بسیار مناسبی بین 
اصحاب هن��ر و مد یران هنری به وجود  آورده و تمامی اس��تان ها و رایزنان فرهنگی 
خارج از کشور و ش��خصیت های هنری را پای کار آورده و همه این اتفاقات به برکت 

حضرت رضا)ع( رخ د اده است.
    بزرگترین پد یده هنری و معنوی کشور

وی تاکید  کرد : 12 سال برگزاری جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( توانسته است 
تجربیات گرانس��نگی را برجای گذارد  که بنیاد  بین المللی امام رضا)ع(می تواند  د ر 
جهت برنامه ریزی قوی تر و مش��ارکت طلبی بیش��تر تمام د س��تگاه های فرهنگی 

جامعه از این تجربیات بهره گیرد .
نماینده مرد م مش��هد  و کالت د ر مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه وظیفه 
اصلی حکومت جمهوری اس��المی ایران و پیامی که قص��د  عرضه آن را به د نیا د ارد ، 
توسعه معنویت است، گفت: جشنواره امام رضا)ع( به عنوان بزرگترین پد یده هنری 
و معنوی کشور برای رسید ن به هد ف اصلی نظام اسالمی که همان توسعه معنویت 
د ر س��طح د نیاست، باید  فعالیت های بین المللی خود  را بیش از پیش گسترش دهد  
و همه مس��ئولین نظام باید  د ر جهت توسعه همه جانبه این موضوع که باعث معرفی 

انقالب اسالمی د ر جنبه های مختلف است، نقش آفرینی کنند .
وی با بیان اینکه انقالب اس��المی د ر جنبه سیاسی تا حد ی به د نیا معرفی شده است 
اما این انقالب که برخاس��ته از فرهنگ اهل بیت و فرهنگ امام رضا)ع( اس��ت، هنوز 
د ر جنبه های فرهنگی وعلمی  به خوبی به د نیا معرفی نش��ده اس��ت، گفت: ظرفیت 
فرهنگی و علمی ش��خصیت امام رضا)ع( ای��ن فرصت را به وجود  آورده اس��ت تا با 
اس��تفاده از جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( این ابعاد  مغف��ول مانده انقالب را به 

جهان معرفی کنیم.
قاضی زاده گفت: جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( به حد ی رسیده است که توانسته 
هنرمند ان سرشناس ومتد ین را سازماندهی کرده واین ظرفیت به وجود  آمده می تواند  

بعد  علمی و فرهنگی شخصیت امام هشتم)ع( را معرفی و تبیین نماید .
قاضی زاده هد ف جمهوری اس��المی ایران به عنوان مهد  تمد ن اسالمی و ام القرای 
جهان اس��الم را معرفی الگوی اهل بیت د ر اد اره جامعه د انست و گفت:د ر این راستا 
اس��تفاده  از ابزار هنربس��یار ضروری اس��ت و حمایت و پش��تیبانی د ولت، مجلس، 
مراجع و نخبگان جامعه را می طلبد  و جش��نواره امام رضا)ع( د ر این جهت د ر حال 

نقش آفرینی است.
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 جشنواره امام رضا)ع( تحلیل کننده مسایل منطقه
 و جهان بر پایه معارف فرهنگ رضوی باشد 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

اس��ت همین اصول و مبانی اخالقی اسالمی است.« و برهمین اس��اس د ر حوزه مسایل فرهنگی اگر بخواهیم 
ارزیابی د رس��تی از محصوالت و د ستاورد های فرهنگی د اشته باشیم باید  این محصوالت را بر پایه این د و اصل 

ارزیابی کنیم.
نماینده مرد م مش��هد  و کالت د ر مجلس شورای اسالمی حرکت فرهنگی جش��نواره امام رضا)ع( را براساس 
تعاریف اس��الم از فعالیت فرهنگی اقد امی قابل ارزیابی د انست و ابراز د اشت: راز موفقیت و ماند گاری جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( عمل به س��یره اولیای خد ا و فرهنگ رضوی و نگاه به جهان و حکومت و سیاست از نگاه 

امام رضا)ع( است.
وی با اش��اره به اینکه معارف اهل بیت)ع( همچون بحر بیکرانی است که هر کس وارد  آن شود  به عجز خود  پی 
می برد  و نمی تواند  به آنچه که اس��الم و س��یره اولیا و ائمه اطهار آن را تبیین کرده اند  د سترسی کاملی د اشته 
باش��د ، گفت: امروز نمی شود  اد عا کرد  که جشنواره امام رضا)ع( توانسته است به قله رفیع معارف اهل بیت)ع( 

رسیده باشد  اما تحقق و رسید ن به این معارف غیرممکن نیست.
کریمی قد وس��ی تاکید  کرد : جش��نواره امام رضا)ع( باید  د ر حرکت س��الیانه آینده خ��ود  د ر تمام حوزه های 
سیاس��ت، فرهنگ فرد ی، فرهنگ اجتماعی، مراود ات بین المل��ل، د ر حوزه تولید  و کارآفرینی، الگوی تولید  و 
مصرف، حوزه د فاع و ... برنامه ریزی کند  و تحلیل کننده مس��ایل منطقه و جهان بر پایه معارف فرهنگ رضوی 

باشد .
وی با بیان اینکه د ر زمان امام رضا)ع( فتنه های بس��یاری وجود  د اشت که یکی از فعالیت های اصلی جشنواره 
امام رضا)ع( پرد اختن به اینگونه موضوعات و چگونگی مواجه آن حضرت با فتنه ها باید  باشد ، خاطرنشان کرد : 
حضرت رضا)ع( د ر زمان فرد ی به نام مامون عباسی زند گی می کرد ند  که اد عا د اشت یکی از علما و د انشمند ان 
آن عصر اس��ت و با حربه علم، فتنه را مد یریت کرد  و بر پایه تفس��یر قرآن و با استفاده از علما و د انشمند ان عصر 

خود  به مواجه با حق می پرد اخت.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه د ر زمان حضرت رضا)ع( 
فتنه ش��کل فرهنگی، علمی و اد بی به خود  گرفته بود ، تصریح کرد : د ر زمان ما نیز فتنه با روش های این عصر و 
زمان که عصر رسانه، عصر سلطه رسانه ای، عصر ارتباطات، اطالع رسانی و انفجار اطالعات، اثرگذاری بر افکار 
و د ید گاه ها با ابزار پیش��رفته علم و فناوری اس��ت، مطابقت د ارد  و مقام معظم رهبری نیز بر پایه همین مسائل 

فتنه را تبیین می کنند .
وی با اش��اره به این که حفظ حکومت اس��المی د ر عص��ر غیبت بر پایه اصل والیت مطلق��ه فقیه حق حضرت 
رضا)ع( د ر این کش��ور است که جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( باید  به شایس��تگی به این مسئله بپرد ازد ،  
گفت: امکانات وزارت فرهنگ و ارش��اد  اس��المی امکانات حکومت اسالمی است و باید  این امکانات د ر پشتوانه 

فرهنگ اصیل اسالمی قرار گیرد  و تقویت کننده این منش و روش و بینش باشد .
کریمی قد وس��ی با اش��اره به فرمایش��ی از مقام معظم رهبری د ر جمع د ولت یازدهم مبنی بر اینکه د و بینش 
انقالبی و اس��المی و بینش مقابل آن د ر کش��ور وجود  د ارد  و آنجا که س��خن از فرهنگ م��ی کنیم منظورمان 
اینس��ت که د ولت مد یر امکانات و توانمند ی های د ولت است و ابزار و امکانات را باید  برای تقویت بینش اول به 
کار گیرد ، گفت:   حمایت از بینش و روش این جشنواره باید  د ر صدر عملکرد  د ستگاه اجرایی کشور قرار گیرد .

وی تاکید  کرد : چه خوب اس��ت د ر قم نیز حرکتی همچون جشنواره بین المللی امام رضا)ع( بر مبنای فرهنگ 
فاطمی ش��کل بگیرد  که حضرت زهرا)س( و فاطمه معصومه)س( چگونه از حریم والیت د فاع کرد ند  و سبک و 
روش این د و بزرگوار د ر تربیت و امور حکومتی و د ر حمایت از اصل حکومت و امامت به عنوان اصل این حرکت 

فرهنگی قرار د اشته باشد .
نماینده مرد م مش��هد  و کالت در  مجلس شورای اسالمی با اش��اره به اینکه چه خوب است د ر حرم سوم یعنی 
حرم ش��اهچراغ نیز فرهنگ امام موس��ی بن جعفر)ع( تبیین ش��ود  و د ر نجف اش��رف نیز با هد ایت جمهوری 
اس��المی ایران و تجربیات جش��نواره امام رضا)ع(، فرهنگ علوی ش��کل بگیرد ، تصریح کرد : این مسایل باید  
توس��ط وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی مد یریت ش��ود  و د ست اند رکاران جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( 
تجربیاتی که د ر طی چند  سال برگزاری این جش��نواره به د ست آورده اند  را د ر اختیار این مراکز فرهنگی قرار 

دهند .

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت: جش��نواره امام 
رضا)ع( باید  د ر حرکت س��الیانه آینده خود  د ر 
تمام حوزه ها برنامه ریزی کند  و تحلیل کننده 
مس��ایل منطقه و جهان بر پایه معارف فرهنگ 

رضوی باشد .
به گ��زارش واحد  خب��ر و اطالع رس��انی بنیاد  
بین المللی امام رضا)ع(، جواد  کریمی قد وسی، 
با اشاره به اینکه بینش به همراه روش، فرهنگ، 
اید ئولوژی، مکتب و س��بک زند گی را می سازد ، 
اظه��ار ک��رد : د ر حکومت اس��المی و کش��ور 
اس��المی ایران این د و اصل ب��ر پایه یک بینش 

اسالمی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه روش ملت ایران د ر این مقطع 
از تاری��خ هم یک روش انقالبی اس��ت، افزود : بر 
پایه این د واصل بینش اس��المی و روش انقالبی 

امروز ملت ایران شناسایی می شود .
کریمی قد وس��ی با اش��اره به اینکه ملت ایران 
د ارای ی��ک بین��ش اس��المی اس��ت و روش 
ش��ناخته ش��ده این ملت و مرد م هم یک روش 
انقالبی اس��ت، تصریح کرد : بر پایه این فرهنگ، 
جمهوری اس��المی ایران ن��زد  د یگر ملل جهان 

شناسایی می شود . 
وی با اش��اره به اینکه ریشه فرهنگ امروز ایران 
اس��المی و روش این ملت د ر مع��ارف اهل بیت 
جستجو می شود ، گفت: امام راحل د ر تاسیس 
جمهوری اس��المی د و اصل بینش اس��المی و 
روش انقالبی را مورد  توجه برجس��ته قرار د اد ند  
و مقام معظ��م رهبری نیز باره��ا فرمود ند  »هر 
کجا من س��خن از فرهنگ می گویم منظورم از 
فرهنگ همین بینش اس��المی و روش انقالبی 
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جشنـــواره امـــام رضـــا)ع(  مایه مباهات مسلمانان جهان است
نایب رئیس کمیسیون اصل نود  مجلس: 

هنر اسالمی که به د لیل برخورد اری از جنبه معنوی و الهی و د ر برگیری مکارم اخالقی از ظرفیت باالیی د ر 
ارائه د ید گاه ها و آموزه های فرهنگ اس��المی و ایرانی برخورد ار اس��ت، بی گمان می تواند  د ر جلب،  جذب، 
اش��اعه و گسترش د ین مبین اسالم و سیره و س��نت ائمه اطهار علیهم السالم به نسل جوان مثمرثمر باشد  
چرا که امروز جوانان کش��ور ما تشنه د ریافت حقیقت و معرفت هستند  و فرهنگ رضوی می تواند  به عنوان 
عنصری مهم د ر تبیین تقرب الهی و بی بد یل تشیع نقشی تاثیرگذار د اشته باشد  و توجه به برگزاری چنین  
جشنواره هایی و با هد ف شناخت و  ترویج فرهنگ امامت و والیت  می تواند  اد امه دهنده راهی باشد  که نظام 
جمهوری اس��المی پایه گذار آن بوده است و د ر ترویج و اشاعه اسالم ناب محمد ی د ر اقصی نقاط د نیا ایفای  

نقشی موثر د اشته باشد .
   یکی از آس�یب های نگران کننده د ر جشنواره ها امکان فرو افتاد ن آن ها د ر ورطه تکرار 

است. به نظر حضرتعالی  چگونه می توان از این مساله  اجتناب کرد ؟
نورانیت و د رخشند گی ابعاد  وجود ی امام هشتم)ع( بقد ری است که اگر همه هنرمند ان عالم نیز گرد  هم 
آیند  نمی توانند  گوش��ه ای از فضایل و خصائل این امام همام را ترسیم کنند  و قطعاً تکرار د ر بررسی ابعاد  
شخصیتی حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( جایی ند ارد  اما موضوعی که باید  مد  نظر برگزار کنند گان این 
جشنواره قرار گیرد  این  است که جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( به عنوان بزرگترین روید اد  فرهنگی 
هنری جمهوری اس��المی ایران اس��ت که بهره ب��رد اری صحیح از آن میتواند  منجر به بروز د یپلماس��ی 
فرهنگی میان کش��ورهای مس��لمان علی الخصوص ش��یعیان گرد د  و امروز که د نیای اسالم د ر شرایط 
حساس��ی قرار د ارد  و مس��لمانان د ر نقاط مختلف جهان تحت ظلم ها و د ش��منی های پیچیده ای قرار 
گرفته و از اس��الم تصویر خشنی ارائه می شود ،  شرایط ایجاب می کند  از طریق ترویج آموزه های د ینی به 
ویژه آموزه های رضوی،فرهنگ اهل بیت به د رستی معرفی شود  و  جشنواره بین المللی امام رضا)ع( این 
ظرفیت را د ارد  تا چهره رافت و عطوفت اس��الم را از طریق امام خوبی ها و مهربانی ها، حضرت امام رضا)ع(  
به جهانیان نش��ان دهد  و د ر نهایت  بایستی به محصول این جشنواره و خروجی های آن توجه وافر د اشته 
باشیم و بصیرت افزایی و انسجام  و وحد ت جهان اسالم باید  به عنوان یکی از اهد اف راهبرد ی این جشنواره 

توسط برگزار کنند گان هد فگذاری و تعقیب گرد د .
     فکر می کنید  جش�نواره امام رضا)ع( پس از ای�ن چه روند ی را طی خواهد  کرد ؟اصال چه 

مسیری را شایسته است طی کند ؟
جش��نواره امام رضا)ع(، طلیعه جنبش نوینی د ر هنر د ینی اس��ت و با توجه به همراهی و شرکت فعاالنه 
تمامی هنرمند ان د ر بخش های مختلف هنری همواره ش��اهد  حضور آثاری فاخر، ارزشمند  و تاثیرگذار 
از هنرمند ان مس��لمان بوده ایم و طی برگزاری چند ین س��اله آن کارنامه  قابل قبولی از آن بر جای مانده 
اس��ت اما این مقبولیت نباید  مانع از ایجاد  تحول د ر آن گرد د .  چرا که  تحول موجب بروز اس��تعد اد های 
جد ید  است و باید   تحول ساختاری با شمول گسترده تری برای این جشنواره طراحی و سازماندهی شود  
تا د ر س��الی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد  و فرهنگ نامگذاری شده بتوانیم از این 
جشنواره به عنوان عاملی مهم د ر توسعه د یپلماسی فرهنگی استفاده نماییم.از اینرو صاحبنظران بخش 
های مختلف با بررسی و ارزیابی د ید گاه ها و نقطه نظرات کارشناسان مختلف و بهره گیری از تجربه های 
د وره های گذش��ته باید  چشم اند از جد ید ی با هد ف پاسد اشت و گس��ترش فرهنگ رضوی و بازشناسی 
بینش و تفکرات حضرت علی ابن موس��ی الرضا)ع( با بهره گی��ری از ظرفیت های فراوان بخش هنر ارائه 

نمایند  که قطعاً تاثیرات آن د ر زند گی فرد ی و اجتماعی بروز و ظهور خواهد  د اشت.
     ش�ما به عن�وان نماینده مرد م د ر مجلس ت�ا کنون د ر هیچ یک از برنامه های جش�نواره 
ش�رکت کرده اید ؟به نظر خود  حضرتعالی برای بهره وری بیش�تر از  این جشنواره د ر استان  

قزوین و حتی د ر سطح کشور چه کاری از مجلس شورای اسالمی ساخته است؟
 بنده تا قبل از حضور د ر مجلس شورای اسالمی توفیق بیشتری برای بهره گیری از برنامه های جشنواره 
امام رضا)ع( را د اش��تم وطی د وس��ال گذش��ته بد لیل قبول مس��ئولیت نمایند گی مرد م شریف حوزه 
انتخابیه تنها س��عاد ت حضور د ر بخش ش��عر جشنواره را یافته ام و تالش��م این است که هرچه بیشتراز 

نورانیت و معنویت این جشنواره بهره مند  شوم .
بهرحال باید  تالش کنیم تا از ظرفیت به وجود آمده برای غنای این جش��نواره د ر استان قزوین حد اکثر 
اس��تفاده و بهره برد اری را د اشته باش��یم چرا که قزوین به عنوان چهارمین حرم اهل بیت  این افتخار را 
د ارد که میزبان فرزند  گرانقد ر حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( باشد  و همین توفیق و افتخار سبب شده 
است که مرد م اس��تان ما نیز احساس نزد یکی و قرابت خاصی بین اس��تانهای قزوین و خراسان رضوی 
د اشته باش��ند  و همواره و د ر طول تاریخ به این میزبانی افتخار کرده اند .د ر برگزاری چنین جشنواره ای 
نیز انتظار می رود  تا اس��تان قزوین به عنوان ش��هری مذهبی،تاریخی و کهن نق��ش موثر و ارزنده ای بر 
عهده گیرد  تا بخش بیش��تری از هم استانی ها به خصوص جوانان از مواهب و برکات آن بهره مند  گرد ند .

د ر همین راستا به اد اره کل فرهنگ و ارشاد  اسالمی استان نیز تاکید  شده است  شرایطی راایجاد  نماید  تا 
هنرمند ان استان بتوانند  با تمام ظرفیت د ر این جشنواره حضوری پررنگ د اشته باشند .

گرچه جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( پد یده ای فرهنگی 
و هنری اس��ت اما نگاه چهره ها و ش��خصیت های سیاس��ی 
نیز به جش��نواره، اهمیت ویژه ای د ارد  و م��ی تواند  د ر تبیین 
سیاس��ت های اجرایی نقش د اش��ته باش��د  ب��ه همین د لیل 
گفتگوی��ی ترتیب د اده ایم ب��ا د اوود  محم��د ی، نایب رئیس 
کمیس��یون اصل نود  مجلس شورای اس��المی که خواند نش 

خالی از لطف نیست.
    د ر س�ال ج�اری د وازدهمی�ن د وره جش�نواره 
بین المللی امام رضا)ع( د ر قزوین برگزار ش�د . استان 
قزوین همچون گذش�ته د ر این د وره نیز میزبان بخش 
نمایشنامه نویس�ی رضوی اس�ت.  همچنین سومین 
هفته فرهنگ رضوی استان د ر حال برگزاری است. د ر 
مجموع جش�نواره امام رضا)ع( را تا چه حد  د ر اشاعه 

فرهنگ و سیره زند گی اهل بیت موثر می د انید ؟
جمهوری اس��المی ایران این افتخار بزرگ و ارزشمند  را د ارد  
که میزبان یکی از ائمه معصومین)ع(حضرت علی ابن موسی 
الرضا)ع(، از س��الله های پاک خاند ان عصمت و طهارت است 
که باید  به بهتری��ن نحو ممکن از این نعم��ت بی بد یل کمال 
استفاده را ببرد . چرا که به برکت این میزبانی، لطف ائمه اطهار 
و حضرت ولی عصر)عج( همواره ش��امل ح��ال ملت ایران د ر 
اد وار مختل��ف گرد یده اس��ت. برگزاری جش��نواره فرهنگی 
هنری امام رضا)ع( که چند  س��الی اس��ت د ر س��طحی بسیار 
گس��ترده و مطلوب برگزار می شود ؛ د ر شمار طرح های بسیار 
ارزند ه ای اس��ت که نه تنها مایه مباهات هم��ه ایرانیان و بلکه 
مایه فخر مسلمانان جهان اس��ت و این افتخار برای همه ما به 
وجود  آمده اس��ت که از طریق برگزاری جشنواره بین المللی 
امام رضا)ع( از س��فره کریمانه این امام همام بهره مند  شویم 
که اگر اهد اف آن به طور د قیق و جد ی به اجرا برس��د  می تواند  
ثمرات و برکات ارزشمند ی د ر اشاعه فرهنگ و سیره زند گی 
اهل بیت)ع( به همراه د اش��ته باش��د .  چرا که قطعاً د ر س��ایه 
برگزاری چنین جش��نواره هایی می توان بخش��ی از سیره و 
فرهن��گ اهل بیت عصم��ت و طهارت)ع( را به جهان تش��نه 
معنویت ارائه ک��رد  و چنانچه  وجود  پربرکت حضرت علی ابن 
موسی الرضا)ع( به ش��یوه مطلوب و مناسبی و با زبان ماند گار 
هنر که ب��ی ترد ید  زبانی مانا و اثرگذار اس��ت معرفی ش��ود  و 
چنانچه هنرمند ان ما بتوانند  د ر معرفی گوش��ه ای از سیره آن 
حضرت توفیق نس��بی د اشته باش��ند  اثرات  و برکات آن برای 

اد وار و نسلهای مختلف بر جای خواهد  ماند .
 امروز هنر زبان گویا و مشترک ملیتها و مذاهب مختلف است و 
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دکتر ادگاردو روبین )سهیل اسعد( یکي از این هشت خادم نمونه فرهنگ رضوي 
اس��ت که در دوازدهمین دوره جش��نواره بین المللي امام رضا)ع( معرفي و مورد 
تجلیل وزیر ارش��اد قرار گرفت. خودش مي گوید که در س��ن 23س��الگي براي 
تحصی��ل در حوزه علمیه به ایران آمده و اکنون بیش از یک دهه اس��ت که نیمي 
از س��ال را در ایران زندگي مي کن��د و نیم دیگر را به تبلیغ دین مبین اس��الم در 
کش��ورهاي امریکاي التین مي پردازد. تخصصش فلسفه و عرفان است و مدرک 
دکتراي الهیات را از دانشگاه تمدن اس��المي بیروت دریافت کرده و براي طالب 
خارجي دروس��ي مانند عرفان اسالمي، شیعه شناس��ي تطبیقي، نظام سیاسي 

اسالم، اندیشه امام خمیني و انقالب اسالمي تدریس مي کند.  
او این گونه با ما س��خن گفت:   بنده ادگاردو روبین ) س��هیل اس��عد( از کش��ور 
آرژانتین هس��تم و در منطق��ه امریکاي التین و در کش��ورهایي همچون برزیل، 
آرژانتی��ن، اروگوئ��ه، پاراگوئه، بولیوي، ش��یلي، پرو، ونزوئال، اک��وادور، کلمبیا، 
هائیتي، دومینیک��ن، مکزیک، کوبا، پاناما، کاس��تاریکا، الس��الوادور، گواتماال، 
نیکاراگوئه و هاندوراس مش��غول فعالیت هاي فرهنگي هستم؛ کشورهایي که به 

زبان اسپانیولي تکلم مي کنند و اصالتاً مسیحي کاتولیک هستند. 
بح��ث اس��الم در منطقه امری��کاي التین به تاری��خ مهاجرین ع��رب که حدود 
150 س��ال پیش مهاجرت کردند و در این منطقه مس��تقر ش��دند، برمي گردد. 
در آن زمان چون بیش��تر مس��لماناني که منطقه امریکاي التین مهاجرت کرده 
بودن��د ج��وان بودند، با زنان مس��یحي ازدواج کردن��د و بچه هاي آنه��ا نیز دین 

مس��یحیت داش��تند. جالب است بدانید 
که در ای��ن منطقه اکنون نیز س��اداتي 
حس��یني، فاطمي و عل��وي، رضوي و... 
وجود دارند اما دینشان مسیحیت است. 
بنده در یکي از کلیس��اهاي ش��یلي در 
بحث گفت وگو با دیگر ادیان با کشیشي 
مالقات داش��تم که مي گفت پدربزرگم 
ق��رآن مي خوان��د و مس��لمان ب��ود، اما 

فرزندانش مسیحي بودند. 
تا پی��ش از پی��روزي انقالب اس��المي 
اطالع��ات م��ا در خصوص دی��ن مبین 
اس��الم به قدري کم بود ک��ه تنها تفاوت 

دین اس��الم و مس��یحیت را در نخوردن گوشت خوک مي دانس��تیم. از شریعت 
اس��الم هیچ حکمي در این منطقه جاري نبود. کسي از احکام واجب دین اسالم 
مانند حجاب، حج، خمس، زکات و... اطالعي نداش��ت. به عنوان نمونه جوانان ما 
در روز عی��د فطر ماه مبارک رمضان س��الني را اجاره مي کردند و چند دس��تگاه 
موس��یقي فراهم کرده و در آنجا مي رقصیدند و به این ش��کل اعیاد خود را جشن 

مي گرفتند. 
ی��ک روز م��ادرم در حال مطالعه کتاب س��یره ائم��ه اطهار بود که ب��ه امام زین 
العابدین)ع( رسید و مي گفت انگار امامي به تازگي اضافه شده است. ایشان تصور 

مي کرد که ائمه اطهار فقط تا امام حسین)ع( هستند. 
یا رئیس مس��جد التوحید بوینس آیرس یکي از شیعیاني که نسبتا فردي متدین 
بود را براي برگزاري مراس��م اربعین امام حسین)ع( به مسجد دعوت مي کند. آن 
فرد هم که فکر مي کرد امام حس��ین)ع( 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 داش��تند و اگر کس��ي 
در جنوب این کش��ور فوت مي کرد یکي از این قاریان را با وجود هزاران کیلومتر 
فاصل��ه براي قرائت قرآن در مراس��م ختم آن مرحوم دع��وت مي کردند. انقالب 
اسالمي پیروز ش��د و تحولي جدي در امت اس��المي به وجود آورد. به طوري که 
اکنون در این کش��ور قاریان بین المللي قرآن، مترجمین قرآن و مفسرین بزرگي 

وجود دارند و روز به روز در حال رش��د هس��تند. در روز 17 سپتامبر هر سال که 
روز استقالل شیلي است قرآن کریم به طور رسمي در کلیسا سانتیاگو این کشور 

قرائت مي شود. 
بعد از پیروزي انقالب اس��المي ایران تاکنون چندین بار قرآن به زبان اسپانیولي 
ترجمه ش��ده و حتي قرآن به صورت رس��مي در بعضي دانشگاه هاي کشورهاي 
غربي تدریس مي شود؛ این در حالي است که پیش از انقالب اسالمي ایران اجازه 
تدریس قرآن در دانش��گاه لبنان وجود نداش��ت و س��خنان قرآن را حرف هایي 
بیهوده مي دانس��تند اما اکنون در این دانشگاه از اس��تادان خواسته مي شود که 
این کتاب آس��ماني و س��یره اهل بیت)ع( را براي دانشجویان تدریس کنند.   من 
سه خاطره زیبا درباره ورود اس��الم به کشورهاي پرو، بولیوي و ونزوئال براي شما 

تعریف مي کنم )البته در اینجا منظورم از اسالم، اسالم ناب است(.
در پ��رو با رئی��س یک ح��زب مارکسیس��تي ک��ه از سرخپوس��ت هاي منطقه 
ب��ود مالقات کردم. او از من خواس��ت ت��ا در رابطه با جمهوري اس��المي ایران و 
امام خمیني)ره( اطالعات��ي 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 تأس��ي از شخصیت هایي به نام اهل 
بی��ت)ع( انقالب را به پیش نمي ب��رد، این انقالب به پیروزي نمي رس��ید و ادامه 
نمي یافت. پس از این جلس��ه من نهج البالغه اي به رئیس این حزب هدیه دادم. 
وي بع��د از مطالعه ای��ن کتاب نام فرزند تازه متولد ش��ده اش را علي گذاش��ت و 
به من گفت ما رهبران��ي همچون فیدل 
کاس��ترو، چه گوارا و هوگو چاوز داشتیم 
اما عدالتي که علي)ع( داش��ته اس��ت را 
هیچ یک از این رهبران نداشته اند و بعد 
از مسلمان ش��دن این فرد 80 نفر دیگر 
نیز توس��ط وي مسلمان مي ش��وند. در 
حال حاضر نیز پنج نفر از سرخپوس��تان 

این گروه طلبه شده اند. 
اما خاط��ره ام در ونزوئال در مورد خانمي 
اس��ت که به اسالم مشرف ش��د. در ایام 
ریاس��ت جمهوري هوگو چ��اوز بود که 
به این کشور س��فر کردم. با خانمي که از 
همکاران هوگو چاوز بود، براي تأس��یس مدرس��ه اي قرار مالقات گذاشتم. چون 
ای��ام محرم بود و صبح ها تا قبل از س��اعت 8 مجلس س��خنراني در یکي از مراکز 
لبناني در ونزوئال داش��تم از وي خواستم تا بعد از س��اعت 8 به مالقاتم بیاید. اما 
این خانم س��اعت 7 و نیم به محل سخنراني ام آمد. من که در این مجلس در مورد 
فاطم��ه عقیله دختر امام حس��ین)ع( صحبت مي کردم او ه��م 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 جلس��ه س��خنراني، کارت ویزیتم را ب��ه او دادم. در این کارت 
آدرس س��ایت اینترنتي وجود داش��ت که مطالب بس��یاري در مورد دین اسالم 
و تش��یع در آن بود. وي پس از بازگش��ت ب��ه منزلش با خود فک��ر مي کند که در 
این جلسه چه رخ داد که باعث ش��د 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 نه چیزي مي خورد و نه لحظه اي مي خوابد. بعد 
از مطالعه کامل این س��ایت آن چنان مجذوب مطالبش ش��د که ساعت 2 نیمه 
شب در کاراکاس��ت 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 20نفر توسط ایشان شیعه شده اند. 

ناگفته های خادم نمونه فرهنگ رضوی 
از تازه مسلمان ها در آمریکای التین و آمریکای جنوبی
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یک��ی از این خادمان نمونه فرهنگ رضوی حجت االس��الم س��ید 
مرتضی رضوی از کشور ماداگاسکار است.

وی که فارغ التحصی��ل حوزه علمیه قم و مؤس��س و امام جماعت 
مس��جد امام رضا)ع( در ش��هر آنتاناریو در کشور ماداگاسکار است 
که از ط��رف جامعه المصطفی العالمیه، س��ازمان مدارس خارج از 
کشور، س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و مجمع جهانی اهل 
بیت برای تبلیغ و ترویج نشر معارف اسالمی در کشورهای مختلف 
حضور داش��ته  است امس��ال به عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی 
معرفی و توس��ط وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی مورد تجلیل قرار 

گرفت.

گرایش انسان های آزاده به مکتب اهل بیت مهم ترین پیام 
انقالب اسالمی ایران

این خ��ادم نمون��ه دوازدهمین دوره جش��نواره بی��ن المللی امام 
رضا)ع( ابراز کرد: کش��ور ماداگاسکار کشوری مسیحی با جمیعت 

20 میلیون و درصد مس��لمان ها 
تقریبا 7 درصد است که سه درصد 
آن ها نیز اهل تشیع را تشکیل می 
دهند. زبان رس��می اداری و علمی 
کش��ور فرانس��وی اس��ت و دارای 
زبان بومی ماالگاشی )ماالگاسی( 
مرس��وم اس��ت و مردمی بس��یار 
خونگ��رم و طالب ح��ق و حقیقت 
دارد، ل��ذا وقت��ی با مع��ارف اهل 
بیت )ع( آش��نا می ش��وند با شوق 
و اشتیاق سر به آس��تان اهل بیت 

)ع( فرو می آورند و به این مکتب تش��رف پیدا می کنند. همه مردم 
به خصوص مردم کش��ورهای آفریقایی تش��نه معارف اس��المی و 
معارف اهل بیت )ع( هس��تند و باید در این زمینه مدیریت ها را به 

خوبی انجام داد.
مکت��ب اهل بی��ت )ع( تا پیش از پی��روزی انقالب اس��المی برای 
س��اکنان ماداگاس��کار مکتبی ناش��ناخته بود و تحوالت عظیم به 
وجود آمده پس از پیروزی انقالب ایران تاثیرات ش��گرفی در عالم 
از جمله در ماداگاس��کار داشته است که مهمترین پیام این انقالب 
بیداری و خودآگاهی پیروان مکتب اهل بیت )ع( در سراس��ر عالم 
و گرایش انس��ان های آزاده به این مکتب بوده است. ارمغان انقالب 
ش��کوهمند اسالمی برای مردمی که سال ها طعم تلخ محرومیت و 
فقر را چشیده بودند پاشیدن بذر پیروی از برگزیدگان خلقت عالم 

هستی و وجود یعنی اهل بیت )ع( بوده است.
اح��داث مجتمع امام رضا )ع( در ماداگاس��کار برای جذب مردم به 

دین مبین اسالم

وی در ادام��ه به برخ��ی موضوعات تبلیغ��ی که در ماداگاس��کار 
توانسته اس��ت در حوزه های مختلف آموزشی، فرهنگی، تربیتی، 
پژوهشی، تقریب مذاهب )اتحاد بین مسلمین( و ... که با همکاری 
و همفکری برخی از خیرین و بانیان ماداگاس��کار انجام داده است، 
پرداخت و گف��ت: از نمونه پروژه های در دس��ت اقدام در کش��ور 
ماداگاسکار احداث مجتمع حضرت علی بن موسی الرضا )ع( است 
که این مجتمع مش��تمل بر مسجد، دانشگاه اس��المی و کتابخانه 
اس��ت که اگر توفی��ق پیدا کنی��م درمانگاهی نیز ب��ه این مجتمع 
خواهیم افزود. همچنین در راس��تای پاس��خگویی به س��واالت و 
شبهات دینی طرح تاس��یس مرکز فقهی علی بن موسی الرضا )ع( 
را در دس��تور کار خود قرار داده ایم.انتخاب و تعیین برخی از کتب 
مناسب اسالمی به زبان های فرانسوی و ماداگاسکاری نیز از دیگر 
اقدامات ما در زمینه ترویج مکتب اس��الم و اهل بیت )ع( در کشور 

ماداگاسکار است. 

دبیرس�تانی که بس�یاری از 
فارغ التحصیالنش مس�لمان 

شدند
حج��ت االس��الم رض��وی ب��ا 
اش��اره به اینک��ه در همایش ها 
و س��مینارهای مرتب��ط ب��ا ائمه 
اطهار )ع( بس��یاری از فرق دیگر 
اسالم به تشیع و بسیاری از افراد 
ادیان دیگر به دین مبین اس��الم 
روی می آورن��د، تصریح کرد: در 
همایش علمی فرهنگی امام رضا 
)ع( افرادی هستند که به تشیع روی آورده و نام خود را ملقب به نام 
مبارک امام رضا )ع( می کنند. برگزاری همایش س��ه روزه علمی � 
فرهنگی امام رضا)ع( در ش��هر ماجونگا همزمان با ایام دهه کرامت 
در س��پتامبر 2013 و برگزاری مراسم جش��ن میالد امام رضا)ع( 
در مجتم��ع الزهرا)س( ش��هر ماجونگا در نوامب��ر 2012 از جمله 

برنامه های مهم ما به شمار می رود.
در جوار مس��جدی که به تبلیغ علوم شیعی و اهل بیت )ع( مشغول 
هستم؛ دبیرس��تانی تاس��یس کرده ایم که طبق اس��تانداردهای 
کش��ور ماداگاسکار به محصالن مدرک دیپلم ارائه می دهد. در این 
دبیرس��تان که پذیرش افراد مسیحی بیش��تر از مسلمانان است، 
در کنار دروس آکادمیک دروس اس��المی نیز برای آن ها تدریس 
می ش��ود و در پایان هر س��ال تحصیلی بس��یاری از محصالن این 
دبیرس��تان به دین مبین اسالم و مذهب تش��یع روی آورده و وارد 

مسجد و برنامه های تبلیغی آن می شوند.
 

خادم نمونه فرهنگ رضوی: 

همه مردم به خصوص مردم کشورهای آفریقایی تشنه معارف اسالمی و معارف 
اهل بیت )ع( هستند
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در میان خادمان نمونه فرهنگ رضوی  امسال  حضور یک  هنرمند اروپایی 
توجه همه را به خود جلب کرد. پاتریک رینگنبرگ پژوهش��گر هنر از کشور 
س��وئیس به دلیل آثاری که درباره شهر مش��هد مقدس و حرم امام رضا)ع( 

نگاشته است به عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی معرفی شد. 
من پاتریک رینگنبرگ از کشور سوئیس هستم که در دوازدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا )ع( به عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی برگزیده شدم. 
اصالتاً اهل کش��ور فرانسه هس��تم ولی خدمات و پژوهش های من در حوزه 
فرهنگ ایران و به خصوص در مورد شهر  مشهد و فرهنگ رضوی، در کشور 
س��وئیس انجام شده است. در واقع من پژوهشگر دانشگاه لوزان در سوئیس 
هس��تم. به دلیل تحصیالتم در ش��اخه هنر، در زمین��ه فعالیت های تاریخ 

ادیان، هنر و عرفان فعالیت می کنم. 
از حدود 11 س��ال پیش بود ک��ه تمرکز فعالیت هایم را روی هنر اس��المی 
قرار دادم و از همین راه با هنر اس��المی در ایران آشنا شدم. عالقه من به هنر 
اسالمی 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 همسرم 
را فرا گرفته و اکن��ون این هنر را به نوعی از وجود خ��ودم می دانم به نحوی 
که وقتی در ای��ن باره به پژوهش نمی پردازم ح��س می کنم که دچار خأل و 
کمبودهایی در زندگی شده ام و معتقدم باید راهی را که آغاز کردم همچنان 

بپیمایم و آن را به اتمام برسانم. 
هنر نقش اساس��ی را در زندگی انسا ن ها دارد. می توان اینگونه گفت که هنر 
یک واسطه است بین انسان، ایده و معنویت که حاصل آن را زیبایی تشکیل 
می ده��د. موضوع زیبای��ی را می ت��وان مرتبط ترین محور با هنر دانس��ت. 
زیبایی که حتی در معانی موج می زند، در اش��عار شعرای نامدار ایرانی نظیر 
حافظ، س��عدی، 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. ام��ام رضا)ع( در زندگی ام نقش مهمی ایفا کرد و س��بب ش��د تا 
ارتباط خوب و خاصی با خودش داشته باش��م. این یک احساس شخصی و 
درونی است. ارتباط من با امام رضا)ع(سبب شد تا درها و افق های جدیدی 
به س��وی من باز ش��ود و چیزهای جدید را درک کردم. مطمئن هس��تم که 
کارهای پژوهش��ی و آکادمیک م��ن در حوزه امام رضا)ع( با کمک ایش��ان 
بوده، مثاًل مجوزهای عکاس��ی داخل حرم مطهر که اگر کسی از کشور دیگر 
بخواهد آن را انجام دهد خیلی سخت است را به راحتی و البته با کمک خود 
امام رضا)ع( انجام دادم و نوع و س��بک برخورد زائران حرم مطهر رضوی در 
اواس��ط 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 )ع( عجب 
عاشقان مهربان و دلس��وخته ای دارد که یک غریبه خارجی را چنین راحت 

قبول کرده و مورد لطف قرار می دهند. 
هم��ان طور که گفتم ارتباط من با امام رضا)ع( درونی و حس��ی اس��ت. من 
حضور ام��ام رض��ا)ع( را در زندگی ام ح��س می کنم. نمی دانم اس��م آن را 
می شود معجزه گذاشت یا نه! اما پدر من بیماری شدید قلبی دارد، به طوری 
که نیاز به مراقبت های ویژه پزش��کی داش��ته و زندگی اش همیشه در خطر 
اس��ت. او چند حمله قلبی شدید داشته و هر چند روز یکباره باید برای چک 
آپ قلب به پزشک مراجعه کند. اما جالب است که طول مدت زمانی که من 
در مش��هد بودم و روی معماری حرم امام رض��ا )ع( تحقیق می کردم پدرم 

هیچ مشکل قلبی پیدا نکرد و من آن را هدیه امام رضا)ع( می دانم.
متأس��فانه در کش��ورهای اروپایی اطالع��ات درباره هنر اس��المی- ایرانی 
بس��یار کم اس��ت و از آن کمت��ر اطالعات درباره ش��هر مش��هد و حرم امام 
رضا )ع( اس��ت. به نظر من حرم ام��ام رضا )ع( یک میراث باش��کوه جهانی 
 اس��ت و همه م��ردم جه��ان موظف هس��تند در حف��ظ آن ت��الش کنند. 

پژوهشگر سوئیسی و خادم نمونه فرهنگ رضوی:

امام رضا)ع( در زندگی ام نقش مهمی ایفا کرده
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به عنوان خادم رضوی افتخار می کنم که نمایندگی کش��ور 
پاکس��تان را در این جش��نواره به عه��ده دارم . لقمان حکیم 
مشهور می گوید:خیلی از مریض ها را عالج کردم اما بهترین 
دوامحبت اس��ت مق��دار دوا را زیاد کنید تا اث��ر کند. من هم 
با بهترین دوا که محبت اس��ت از طرف ایران برای کش��ورم 

نمایندگی می کنم.
ایران  کش��وری محکم و استوار است که به همراه خود تاریخ 
فرهنگ��ی پراهمیت دارد و من این فرهن��گ غنی را در خانه 
فرهنگ ای��ران تجربه ک��ردم. به عنوان یک پاکس��تانی دعا 
کنیم که بعد ازای��ن با این عنوان خ��ادم فرهنگ رضوی که 

کسب کردم برای هردو کشور سفیر خوبی باشم.

م��ن در مطالعاتم متوجه ش��دم که در مورد مش��هد و ح��رم مطهر رضوی 
تألیفات بس��یار کمی به زبان های اروپای��ی وجود دارد، این ب��ه نظرم اصاًل 
خوب نبود و همین باعث ش��د ت��ا انگیزه ای درون قلبم ب��ه 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 آش��نایی با گوش��ه های جدیدی از هنر 
اس��المی و معماری حرم امام رضا)ع( هر روز به گس��ترش ایمان من افزوده 
ش��د و امیدوارم سهم کوچکی در شناس��اندن میراث بزرگ فرهنگ رضوی 

در دنیا ارائه کنم. 
 من در واقع دو اثر در مورد حرم امام رضا)ع( و ش��هر مش��هد تألیف کردم و 
دلی��ل آن تنها این بود که مش��هد و حرم مطهر رض��وی را مکانی فوق العاده 
دی��دم. اکن��ون با گذش��ت زم��ان می توانم بگویم ک��ه هم ح��رم رضوی را 
می شناسم و هم با شهر مشهد آش��نایی کامل دارم. اولین بار 11 سال پیش 
به این ش��هر آمدم. در همان برخورد اول این ش��هر در مقاب��ل من به عنوان 
یک مکان اس��تثنایی آمد و حرم امام رض��ا)ع( را مانند یک میراث فرهنگی، 
معن��وی، تاریخ��ی دارای جایگاه مهم زیارتی در جهان اس��الم ش��ناختم. 
اکثریت مردم ایران مس��لمان هس��تند و من شناختی نس��بت به فرهنگ و 
هنر اسالمی داشتم به همین دلیل آشنا ش��دن با مردم ایران اصاًل برایم کار 
س��ختی نبود و مش��کلی برایم به وجود نیاورد. در واقع کار پژوهشی من در 
ایران دارای هیجان ویژه ای بود که هر روز بر آن افزوده تر می ش��د و همچنان 

نیز این هیجان در قلب من زنده است. 
 کتاب��ی ک��ه تألیف ک��ردم در م��ورد تاریخ ح��رم مطهر رضوی اس��ت و به 
زبان های انگلیسی و فرانسوی منتشر ش��ده است. دلیل اصلی که باعث شد 
به فکر نگاش��تن کتاب بیفتم این بود که خ��أل وجود کتاب هایی در خصوص 
فرهنگ ایران به زبان های اروپایی دیده می ش��د. می توان گفت که بهترین 
و جامع تری��ن نمونه کتاب��ی که درباره هنر ایرانی نوش��ته ش��ده بود 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، منتش��ر 
نش��ده اس��ت. به همین دلیل من س��عی کردم تا در کتابم از نظر بصری و با 
اس��تفاده 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 خ��ود قرار دهند. 
به عنوان کس��ی که درتاریخ هنر تحصیالت داشته است، امیدوارم در آینده 
پیرامون تاریخ حرم مطهر رضوی)ع( و تاریخ زیارت، تحقیقات بیش��تری در 
غرب ص��ورت بگیرد. من در کتابم روی زیبایی ه��ای حرم مطهر رضوی)ع( 
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 بینند 
و درک کنند. در واقع می توان گفت که یکی از امتیازهای زبان هنر این است 
که به ترجمه احتیاج ندارد و من س��عی ک��ردم در دو کتابی که تألیف کردم 
به گوشه ای از آن اش��اره کنم، ولی می دانم هنوز کاری در برابر گستردگی و 

عظمت این فرهنگ نکرده ام. 
رابطه درونی با امام رضا)ع( برقرار کردم و همیش��ه وقتی به مشهد می آیم به 
عنوان یک دوست به امام رضا)ع( نگاه می کنم و گویی به مالقات یک دوست 

رفته ام چراکه وی را جزئی از خودم می دانم. 
آن طور ک��ه من فهمی��دم در غرب به گون��ه ای فرهنگ رض��وی  اهل بیت 
و کش��ور ایران سانس��ور ش��ده و مردم کمت��ر می توانن��د در این خصوص 
اطالعات کس��ب کنند، به همین جهت س��عی ک��ردم در خصوص فرهنگ 
ای��ران و فرهن��گ رضوی تالش هایی داش��ته باش��م و امی��دوارم در آینده 
کتاب های بیش��تری در ای��ن خصوص تألیف کنم که این نیز تالش بیش��تر 
م��را در این ح��وزه می طلب��د و از اینجا از م��ردم ایران می خواه��م همواره 
 ب��ه ای��ن فرهنگ پایبن��د باش��ند چراک��ه آن را فرهنگ��ی نابی م��ی دانم. 

مدیحه رسول از پاکستان
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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  علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،حضور 
جناب آقای دکتر ترکمان و حجت االسالم ساالر و نماینده محترم جامعه المصطفی 
العالمیه و آقای س��ید جوادجعفری دبیر جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( و همه 

خواهران و برادران محترم از طرف خودم سالم می گویم.
باعث افتخار اس��ت که بعنوان مهیمان ویژه جش��نواره به این منطقه دعوت شدم به 
مقدس ترین مکان های روی کره زمین و به یکی از معتبرترین مراکز جهان اس��الم. 
مرقد فرزند مطهر رس��ول اهلل. عالم آل محمد علی بن موسی الرضا)ع(. من از تالش 
های گس��ترده و بی وقفه جمهوری اسالمی ایران برای برقراری نظم و صلح از طریق 
همکاری با س��ازمان ملل، یونیسکو س��ازمان بهداشت جهانی و س��ایر سازمان ها و 
ارگاان ه��ای بین المللی همچنین بابت حمایت جمهوری اس��المی ایران از مس��یر 
و آرمان فلس��طین، مقاومت لبنان، کمک به مس��لمانان دیگر و همکاری و کمک به 
مس��لمانان 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 به  همه کس��انی که تالش و وقت خود را 

برای انجام موفقیت آمیز این برنامه تشکر می کنم.
انجمن اهل بیت در آفریقا که در نیجریه مس��تقر است یک سازمان خیریه و اسالمی 
اس��ت که در سال 1999 تاسیس ش��ده است اهداف و مس��ئولیت های این انجمن 
عبارتند از: برگزاری تمام برنامه های مرتبط با اعیاد و ش��هادت ائمه مانند تاس��وعا و 
عاش��ورا عید غدیر و س��ایر 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 برداران و خواهران اهل سنت .
ام��ا برگریدیم به بحث امام رضا)ع( که من عالقه عظیمی به ایش��ان دارم در طول ده 
سال گذشته هیچ س��الی نبوده که در مراس��م مربط به والدت امام رضا)ع( فعالیت 
نداش��ته باش��م. کتابی که پیش روی من است اولین کتابی اس��ت که در مورد امام 

رضا)ع( در نیجریه چا پ شده اسم کتاب امام رضا)ع( شهید مشهد است.
کتاب دیگر من 90 س��خن حکمت آمیز از امام رضا)ع( است. برای همه مراسمی که 
در نیجریه برگزار می ش��کننم تقویم هایی در مورد امام رضا)ع( منتش��ر و در اختیار 

مردم قرار می دهیم.
همچنی��ن پروژه های در دس��ت اجرا داریم و یک��ی از پروژه های م��ا درالقرآن امام 
رضا)ع( اس��ت مدرس��ه حضرت اباالفضل)ع( در الگوس��ت مرکز فرهنگی  حضرت 
اباالفضل در الگوست و مس��جد امام صادق)ع( در ابوجا موسسه ای در زمینه کمک 
به زایران امام رضا )ع( و مجتمع روانشناسی امام رضا)ع(، همچنین در 13 سپتامبر 
برنام��ه ای به مناس��بت والدت امام رض��ا )ع( در یکی از معتبرترین دانش��گاه های 

الگوست برگزار می کنیم.

والدت امام رض��ا)ع( را به رهبر معظم انقالب و جمیع مس��لمین و 
ریاس��ت جمهرری ایران جناب دکتر روحان��ی  تبریک می گویم.. 
گزارش��ی از فعالیت 25 ساله خود در حوزه نش��ر در لبنان ارائه می 

کنم.
کتاب ب��ه عنوان یک س��فیر فرهنگی نق��ش ایفا می کن��د و نقش 
بسزایی در توسعه فرهنگ دارد. در ابتدای دوران جوانی با این هدف 
انتش��ارات دارامحجه البیضا را تاسیس کردم. و در همان جا انتخاب 
کردم در جهت انتشار فکر اهل بیت فعالیت کنم. در این حوزه موفق 
شدیم کتاب های بس��یاری خصوصا کتابهای خطی که پیش از ان 

منتشرنمیشد را موفق شدیم چاپ کنیم.
در س��ال 2006 که در س��ال جنگ س��ی و س��ه روزه و سال حمله 
اس��رائیل به جنوب لبنان بودیم. کل انتشارات و نمایشگاه ما به طور 
کامل تخریب ش��د. به فضل خدا و به برکت امام رضا)ع( و فضل اهل 
بیت دوباره این ساختمان را ساختیم و کامل شدو ابنیه و ساختمان 

های دیگر خراب شده را بازسازی کردیم.
و در ای��ن بخش خ��ود را ملزم به چاپ کتبی در ح��وزه امام رضا)ع( 
دانس��تیم. و در این حوزه موفق ش��دیم 15 کتاب در حوزه سیره و 
حیات امام رض��ا)ع( و کرامات امام چاپ کنیم. به همین جهت االن 
در مقابل شما هستم و دعوت به این جشنواره شدم که این افتخاری 
برای من و تمام کارکنان این انتشارات است و این افتخاری برای من 

شد که خادم فرهنگ رضوی باشم.
تش��کر می کنم از برادرانی که م��را دعوت کردند تا با کمک ش��ما 

بتوانیم کتاب های بیشتری در این حوزه منتشر کنیم.
این پیش��نهاد را بدهم که م��ا می توانیم مجموع��ه کاملی از کتابها 

درباره امام رضا)ع( که  در لبنان داریم را در اختیار شما قرار دهیم.

احمد آدامو الصفا ازنیجریه

احمدالخرساء از لبنان
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تش��کر می کنم به واس��طه حضورم در این مهمانی و مراس��می که به خاطر امام 
رضا)ع( برپاشده است.

من از کش��وراوگاندا ام��دم که در عمق ش��رق آفریقا قرار دارد. کش��وری که در 
گذش��ته جنگ های زیادی ویرانش کرده. اوگاندا از یک موقعیت اس��تراتژیک 
سیاس��ی خاصی برخوردار است ولی اوگاندا کش��ور آزادی های دینی و مذهبی 
نیزهس��ت که من تع��دادی از فعالیت های حوزه اهل بیت را برای ش��ما توضیح 

می دهم.
اوگاندا کشوری اس��ت که در بربرا هجمات   فرقه های گمراه کننده   قرار دارد. ما 

در تحت حمایت مجمع جهانی اهل بیت هستیم . 
مرک��ز امام رضا)ع( در پایتخت اوگاندا 500 دانش آموز دختر و پس��ر را در تحت 
پوش��ش قرار داده اس��ت که 200 تا از آنها از یتیمان هس��تند و به ان ها شیعیان 
فقی��ری که در مناطق مختلف اوگاندا زندگی می کنند اضافه می ش��وند. دراین 
مرک��ز عالوه ب��ر علوم دین��ی دروس آکادمیک و دانش��گاهی ه��م تدریس می 
ش��ود. تعداد کثیری از این دانش آموزان از این مرکز فارغ التحصیل ش��دند وبه 
موسسات دیگر رفتند. به این مرکز مس��جد حضرت زهرا)ع( و کتابخانه رضوی 
که در بر دارنده منابع ش��یعی اس��ت اضافه می ش��ود. که درآنها ب��ه روی همه 
متفکرین به خصوص علمای اهل س��نت باز است و همه از آن استفاه می کنند و 

این مرکز دارالشفایی به نام امام رضا)ع( هم دارد.
درهر س��ال مس��ابقات قرآنی را در ماه رمضان برگزار می کنیم که در آن یتیمان 
مراکز مختلف ش��رکت می کنن��د. این مرکز تبدیل به ده جز فرعی تر ش��ده که 
عبارت اس��ت از مدارس و مس��اجدی و مراکزی که به ام��ور یتیمان می پردازد. 
که تقریبا تعداد کس��انی که در این مراکز مشغول فعالیت هستند سه هزار نفرد. 
که در این مراکز برگزاری مراس��م 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 میش��ود و 
قابل توجه اهل س��نت در مناطق مختلف اوگاندا هم هست و ما دعوت به وحد ت 
اسالمی می کنیم. همه مراکز ما به وحدت اسالمی 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 مسملنان و غیرمسلمانان است.
صده��ا چ��اه آب در اوگاندا حفر کردیم .. ک��ه 25 تا از آن ها کامل ش��ده و مردم 
در نواحی مختلف از آن اس��تفاده می کنند. فعالیت ه��ای دیگری هم داریم که 
گفتنش احتیاج به وقت زیاد دارد؛مثل تاس��یس حوزه علمیه برای خواهران که 

50 طلبه علوم دینی دارد. 

ایام میالد امام رضا)ع( را تبریک و تهنیت می گویم.
 راج��ع گرجس��تان  مس��لمانان  ای��ن کش��وروفعالیت ه��ای آن 
هابگویم:گرجس��تان یکی از کش��ورهای مهم منطقه قفقاز است و در 
کنار کش��ورهای مثل روسیه آذربایجان ارمنس��تان و ترکیه قرار دارد. 
و دین رسمی این کشور مس��یحی اردتودوکس است و زبان رسمی ان 

گرجی است.
 در کش��ور ما مردمان مختلف از لح��اظ دین و زبان در کنارهم س��ال 
هاست که دوستانه زندگی می کنند.دین اسالم در سال 646 میالدی 

به کش��ور ما وارد ش��ده و در طول 5 قرن تفلی��س و اطرافش به عنوان 
مکانی از عمارات ممالک اسالمی بوده و مسمالنان منطقه برای ترویج 

اسالم خدمات فراوانی انجام دادند.
نام منطقه تفلیس در کنار ش��هرهای مقدسی همچون قم و کوفه آمده 
و به عنوان یک منطقه، مورد توجه ائمه قرار گرفته اس��ت. همانطوری 
که امام صادق)ع(می فرماید: همانا خداوند در بین سرزمین ها کوفه و 
قم و تفلس��ی را انتخاب کرده است و عاله و بر این به یاران خاص و 313  
یارامام زمان از منطقه قفقاز اشاره میشود و بیش از این نیز تفلیس در 5 
قرن صدر اسالم، برای جهان اسالم ،عالمان و بزرگانی هم چون حبیش 
تفلیس��ی تربیت کرده که تعداد آن ها به 40 نفر میرسد در تاریخ همان 
عالمان با لقب تفلیسی مشهور شده اند. شرح حال و اسامی بعضی از آن 
ها در کتاب هایی همچون مفاخر اذربایجان آمده اس��ت. در طول مدت 
حکومت کموینس��ت ها فعالیت های دینی ممنوع اعالم شد و به مدت 
70 س��ال این روند ادامه یافت و بعد از فروپاش��ی شورری و مسمانان از 
نو فعالیت های دینی را ش��روع و در دهه اول حوزه های علمیه ای را به 
نام امام رضا)ع( با حمایت سازمان مدارس و حوز ه های علمیه خارج از 
کشور سابق و جامعه المصطفی فعلی تاسیس کردیم که به برکت امام 
رضا)ع( توانس��ت دهها مبلغ را تقدیم جامعه کند و دوباره معارف اهل 

بیت از این طریق وارد قلوب مردم منطقه شود.
افتخار م��ی کنم که از بدو تاس��یس در حوزه علمیه مزی��ن به نام امام 
رضا)ع( به عنوان مدیر در خدمت طالب دینی و ش��عییان هس��تم و از 

لطف شما که دعوت کردید ما  را   و به ما روحیه پیدا  دادید متشکرم.

حجت االسالم حسین العوالی از اوگاندا

حاج عزیز نبی اف از گرجستان
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 مقدم ش��ما مهمانان را گرامی می دارم  و ده��ه 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 ش��ما 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 بپذیرد  آثار تقدیم چیزی اس��ت و آثار اقدام هم چیزی 

دیگری.  همه این اموری چهارگانه مشمول این آیه کریمه است. 
ونکتب ما قدموا و آثارهم. «  12) یاسین(

آنچه برای همه ما مهم است  این اس��ت که نه بی توحید می توان زندگی 
کرد و نه 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 است سه نتیجه است یکی جهان دانی دقیق یکی جهان داری دقیق 

و یکی جهان آرایی دقیق.
ما اکنون در جاهلیتیم و جاهلیت را می ش��ود به عقالنیت تبدیل کرد چرا 
که وجود مبارک حضرت رس��ول همین کار را ک��رد. وقتی وجود مبارک 
پیامب��ر تجلی کرد امیرالمونین علی)ع( نقش��ه جهان را مهندس��ی کرد 

جهانی که  یک ضلعش الحاد بود که می گفتند :
» ان هی الاّ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا « )37 مومنون(

ضلع دیگرش شرک بود که می گفتند:
 »هولء الهتنا نعبد ما یعبد آباءنا« 

و ضلع دیگر مس��حییت و یهودی��ت آمیخته به الحاد یا ش��رک بود . این 
وضع جهان موجود بود. یا می گفتند مبداءی نیس��ت که الحاد بود و یا می 
گفتند هست و   اثنا و اوثان مس��ئولیت امور را عهده دارند یا اگر یهودیتی 
و مس��یحیتی و زرتش��یتی بود، یهودیت ناب نبود، مس��یحیت ناب نبود، 

آلوده بود. 
وجود مب��ارک امام رض��ا)ع( در عصری که جلوه کرد ش��بیه همان عصر 
رس��الت بود که جهان دارای این عناصر پراکنده ب��ود. عده ای می گفتند 

خبری نیست .

و مرگ پوسیدن است. انسان با مردن می پوسد بعداز مرگ خبری نیست.
 » ان ه�ی ال حیاه الدنیا نموت و نحیی بم�ا یهلکنا ال 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«  )۳۵ انبیا.(

   ه��ر 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 
خ��ورده 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 لیموت« )  58 فرقان(

 م��ا مرگ را می میرانیم. این حرف تازه را وجود مبارک رس��ول گرامی در 
عصر بعثت آورد و وجود مبارک امام رضا)ع( 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 ش��خصیت حقوقی اش اشاره می شود نه شخصیت حقیقی. 
ایشان یک شخصیت حقیقی دارند اسم شریفشان علی است پسر موسی 
هس��تند مثل اف��راد دیگر. یک ش��خصیت حقوقی دارند به ن��ام والیت و 
امامت . این ش��خصیت حقوقی به نام والیت و امامت از آدم تا خاتم انبیاء،  
از خاتم انبیاء تا خاتم اوصیاء، این ش��خصیت اس��ت. لذا این که گفته شد 
انبیاء آباءشان متعدد است ولی دینش��ان واحد است سرش همین است 
پیامبران یک حقیقت اند یک واقعیت اند یک نورانیت اند، فرقی نمی کند. 
بنابراین آن انسان کامل که خلیفه اهلل است گاهی به صورت نبی گاهی به 
صورت ولی و امام ظهور می کند این ش��رط توحید است این حرف را ذات 
مقدس رس��ول گرامی و وجود مبارک امام رض��ا)ع( آورد. وقتی حضرت 
وارد ایران ش��دند بخش وس��یعی از خاورمیانه را ایران تامین می کردآن 
روز دو ابر قدرت در خاورمیانه حکومت می کردند یکی امپراطوری ایران 

بود یکی امپراطوری روم. در سوره مبارکه روم وقتی خداوند می فرماید 

سخنان حضرت آیت ا...جوادی آملی در دیدار مهمانان خارجی دوازدهمین 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع(
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» غلبت الروم« ) 1 روم(
 که با فعل مجهول ذکر می کند دیگر الزم نیست بفرماید چه کسی غالب 
شد چه کسی پیروز شد. آن روز وقتی می گفتند روم شکست خورد یعنی 
ایران پیروز ش��د. قبال ما دو تا ابرقدرت داشتیم یکی اتحاد سوسیالیستی 
ش��وروی بود یکی هم آمریکا. اگر می گفتند شوروی شکست خورد یعنی 
آمریکا پیروز ش��د. اگر می گفتند آمریکا شکس��ت خورد یعنی ش��وروی 

پیروز شد.
وقتی بگویند روم شکست خورد الزم نیست بگویند چه کسی شکست داد 
خب معلوم است دیگر ایران شکست داد. آن روز در خاورمیانه یک قدرتی 
که بتواند روم را شکست 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 کیس��ت، چه کس��ی غالب ش��د. خب معلوم است چه کسی 
غالب ش��د. ایران یک همچی��ن قدری بود و یک همچین قدرتی داش��ت 
بخش وس��یعی از جهان وقتی در اختیار بنی العباس ق��رار گرفت وجود 
مبارک امام رضا)ع( وارد خراسان شد. هم الحاد حکومت داشت هم شرک 
حکومت داشت هم مسیحیت و یهود آلوده حکومت داشت و هم در داخله 
ی مذهب ش��یعه ، زیدیه از یک سو می کشیدند اسماعیلیه از سوی دیگر 
می کشیدند از سوی دیگر می کشیدند واقفیه از سوی دیگر می کشیدند 
این ق��درت  امامت امام رض��ا)ع( بود که تنظیم کرد تثبیت کرد مس��ئله 
امامت را. هم توحید را تثبیت کرد. دیگر در این سرزمین سخن از شرک و 
الحاد و   صنمیت نبود هم دیگر س��خن 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)ع( تالش می کنید اولین کار سواد الزم می خواهد. 
در آنجا بیمارس��تان درس��ت کردن در آنجا خدمت فقرا کمک کردن این 
ها در درجه 10 و 12 کار اس��ت اولین کار سواد است اولین کار سواد اولین 
کار س��واد. اگر آن ُعرضه را داری��د که توحید ص��دوق 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 ، شما از تاشکند  تا واشنگتن، از واشنگتن تا تاشکند، 
بس��یاری از این عزیزان ن��ه خدا را قبول دارند نه قیام��ت را. ولی کمک به 
فقرا را قبول دارند مگر می ش��ود در اتحاد جماهیر شوروی حمایت از بی 
سرپرست نباشد. به فقیر رس��یدن 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.
کم��ک به فقیر از هر کافری بر می آید ما کش��ور کفر که فراوان داریم. این 
چین است این ژاپن اس��ت این شوروی اس��ت  این ها هم حمایت از فقرا 
دارند. این کار مسلمان نیست که به فقیر کمک کند کار مسلمان این است 

که فقر را ریش��ه کن کند این که فرمودن��د اقتصاد مقاومتی یعنی همین.  
فقیر به کس��ی که گداست که نمی گویند فقیر. آن کسی که گداست به او  
می گویند فاقد. فاقد یعنی ندار. فقیر به معنای محروم  اس��ت یعنی کسی 
که ستون فقراتش شکسته است.آن ملتی که جیبش خالی است دستش 
خالی اس��ت 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. کس��ی 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 بوسیم 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 ش��ب قرآن به سر دارند. فرمود ملت 
می خواهد بایستد خب باید مال داشته باش��د . جیبش پر، کیفش پر. در 
سوره مبارکه نساء فرمود این مال عامل قیام و ایستادگی است نه ایستادن 

فیزیکی. ایستادگی واقعی  است 
»لتئتوا السفهاء اموالکم التی جعل اهلل لکم قیاما«  )5 نسا.(

خب اگر مال عامل قیام و مقاومت اس��ت کسی که مال ندارد میشود فقیر 
چون ستون فقراتش شکسته اس��ت . در تعبیرات دیگر در دو جای قرآن 

فرموده است که
»لتقتلوا اولدکم 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 اس��ت، جیبش خالی است، دستش خالی اس��ت، اهل امالق است 
دیگر. فرمود وقتی نداش��تی ناچاری که تعریف کنی. ناچار  دس��تت  باال 
ببری. ناچاری تسلیم بش��وی. ما همه نعمت را به شما دادیم. منتهی این 
عرضه می خواهد. ش��ما  به جای عرضه   اختالس سه هزار میلیاردی می 
کن��ی.    این ایران 70 میلیون جمیعت دارد. جهان 7 میلیارد. ما یک صدم 
جمعیت دنیا هستیم. ده درصد امکانات دست ماست. بی ُعرضگی از این 
بدتر. ما یک صدم جمعیت دنیاییم . ده درصد امکانات   دس��ت ماست اما 

جیب ما هم خالی است کیف ما هم خالی است. 
وقتی عده ای خدم��ت پیامبر اکرم)ص( می رس��یدند وقتی معرفی می 
کردند که 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 باشد بیکار باشد؟ از این طرف 
باید خودش  در معرض کار قراربدهد و از آن طرف هم باید کار تولید کند. 

کار فرهنگ رضوی یعنی این.
مبادا فک��ر کنید فرهنگ رض��وی یعنی کمک به فقی��ر. فرهنگ رضوی 
یعنی فقر زدایی نه کمک به فقیر. واگرنه کس��انی که نه خدا را قبول دارند 
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ن��ه قیامت را قبول دارن��د نه امام رو قبول دارند ن��ه پیغمبر را قبول دارند 
آن ه��ا هم به فقرا کمک می کنند موسس��ه حمایت از بی سرپرس��ت در 
شوروی سابق و روسیه فعلی هست در چین هم هست. در ژاپن هست در 
کشورهای کمونیستی هم هس��ت وجود مبارک امام رضا )ع( کاری کرد 
که وجود مبارک پیامبر هم همان کار را کرد. این توحید مبارک صدوق از 
قوی ترین و متقن ترین جوامع روایی ماس��ت. مخصوصا آن بخش پایانی 

اش که مناظره وجود مبارک امام رضا )ع( با سلیمان مروزی است. 
منتهی این ها مثل رس��ائل وکفایه نیس��ت که بعد از 8-10 س��ال درس 
خوندن قابل حل باش��د این گ��وی و این میدان . این طلبه 8- 10 س��ال 
درس خوانده رسائل را می فهمد، کفایه را میفهمد اما هرگز ممکن نیست 
توحید صدوق را بدون یک فیلس��وف بفهمد . این ها اگر عرضه بشود فکر 
امام رضا)ع(  عرضه بشود معلوم میش��ود که چرا حضرت خودش را برده 
اس��ت باال. فرمود باالخره توحید در عالم موثر اس��ت یا نه ؟ یک ش��رطی 
دارد دیگر. باالخره از راه انس��ان کامل پیام به مردم میرسد. از راه خلیفه و 
خالفت پیام میرس��د. ما خلیفه اوییم. شما می خواهید ارتباط تنگاتنگ 
بی واسطه 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 
ش��رقی از این دیوار غربی ده متر دور است دیوار غربی هم از دیوار شرقی 
ده متر دور اس��ت.   اما یک بینا و یک کور ، این نابینا از بینا دور اس��ت این 
بینا با آن نزدیک است. این را می گویند اضافه )متخالفه الطراف(  یکی 

نزدیک است و یکی دور. فرمود من با همه شما هستم هر 
جا بروید من هستم 

)معکم این ما کنتم( )  4   حدید(
)اقرب من حبل الورید (  )  16 قاف(

هستم )قریب اجیب دعوه الدعا(   ) 186 بقره(
 هس��تم. ) اقرب الیه منک�م و لتبص�رون(   ) 8۵ 

واقعه(
 هستم .  یک کوری که برادری دارد و به دنبال برادرش 
می گردد و برادرش از سفر برگشته و کنار او نشسته 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 به م��ا نزدیک بود ما هم 
به او نزدیک باش��یم این را می گویند اضافه ) متخالفه 
الطراف( یک طرف باال ی��ک طرف پایین. فرمود) هو 
معکم این ما کنتم( او بصیر اس��ت اما یک عده از ما این 

را درک نمی کنیم.
) ینادون من مکان بعید( 

کار انس��ان کامل آن اس��ت ک��ه این اضاف��ه متخالفه 

االطراف را متوافقه االطراف بکند . عده ای میش��وند مقرب . این مقربین 
کیانند؟ مقربین کسانی اند که همانطور که خدا با این ها نزدیک است این 

ها هم با خدا نزدیک اند. این ها از راز و رمز کار دیگران با خبرند . فرمود:
) ان کتاب البرار لفی علیین بما ادریک ما علییون کتاب مرقوم 

لیشهد المقربون()  18 ال 2۰ مطففین(
  خ��ب آنها که به خدا نزدیکن��د 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 پس��ر امام هفتمم.من به عن��وان ولی اهلل جزء 
شرط توحیدم . کار به شما که برس��د خودت لیاقت نداری که بالواسطه 
دریاف��ت کنی او به تو نزدیک اس��ت ولی من که بصیرم باید دس��ت تو را 

بگیرم و به دست او برسانم. این کار امام رضا )ع( است. 
اولین و اولی��ن و اولین کار برای  امام رضا )ع( نش��ر مع��ارف و تولید این 
کارهای فرهنگی اس��ت  که   س��واد اس��ت بعد جامعه خودش راه میفتد. 
اگر مسئله توحید حل شد همه مسائل حل میشود . در بیانی  نورانی امام 
رضا)ع(  می فرماید: من آن مسیحی که پیغمبر را قبول نداشته باشد) انا 
کاف�ر بذالک( من آن عیس��ی را قبول ندارم. من عیسی ای را می پذیرم 
که مبش��ر و رسول باشد . این در احتجاجات امام رضا )ع( ست.امام)ع(    با 
مس��یحیت آلوده   مبارزه کرد با یهودیت آلوده مبارزه کرد امام رضا)ع( 
بر ایران و در ایران حق حیات دارد. ما می رفتیم که آن زرتشتیت را ادامه 
بدهیم.   ایران یک وصله ای اس��ت نسبت به هند ما حداکثر 70 میلیونیم 
آن ها از میلیارد هم گذش��تند. ما هرگز در این راه نیس��تیم که بمب اتم 
داش��ته باشیم نه فتوا بر این اس��ت نه مردم می خواهند. اما آن ها سالیان 
متمادی قبل از انقالب اتمی بودن��د . 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 اس��ت دو قدم آنطرف تر می روید   موش را  هم می 
پرس��تند هم گاو را. این ماییم که می گوییم) وحده وحده وحده( ما کجا 
و آن ها کجا.آن کش��وری که از میلیارد گذشته پیش ما یک روستا بیش 
نیست. این به کدام برکت است ما در همین کشور زندگی می کردیم چرا 
این حرف ها قبل از اسالم نبود بعد از اسالم که اسالم آمده و گفته است که 
انس��ان  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 آغوشش بگیرم تنگ تنگ   من 
از او عمری س��تانم جاودان    او زمن دلقی بگیرد رنگ رنگ ( حرف مولوی 
این اس��ت که در مصاف با مرگ ما پیروزیم. برای اینک��ه او یک بدن پاره 
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ای از ما می گیرد ما جانمان را از دس��ت او نجات می دهیم   میشویم ابدی. 
خب مولوی ها در این مملکت فراوان بودند. چرا قبل از اس��الم 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 انس��ان وقتی می میرد می 
پوسد. خب درست است که ایرانی باهوش است اما باید یک مکتبی باشد 
که برود درس بخواند و تربیت بشود وقتی قرآن آمد و گفت انسان 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 نداشتیم. االن هم هر معرفت بلند 
و زرینی هم که هس��ت از برکت همین قرآن و عترت است . وجود مبارک 
امام رضا)ع( اولین کاری که کرد فرهنگ س��ازی رضوی کرد بعد مرحوم 
ابن بابویه قمی   همین که در حرم حضرت عبدالعظیم مدفون اس��ت. این 
جزء محدثین عادی نیس��ت. مرحوم آقای علی حکیم که حکیم بزرگوار  
اس��ت 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 ایش��ان در این 
کتاب نوشته که در اثر بارندگی ش��دید و آبگرفتگی در قبرستان حضرت 
عبدالعظیم بعضی از قبور ریزش کرد مردم ش��هر ری دیدند که این قبری 
که ریزش کرده اس��ت کفن تازه دارد نگاه کردند دیدند کفن تازه بدن تازه 
بررس��ی کردند دیدند قبر مرحوم ابن بابویه است. خب این را یک حکیم 
نقل می کند یک فیلس��وف نقل می کند آقا علی حکیم معروف  در کتاب 

شریف سبیل الرشاد.
 م��ردم متدین تهران تا چند روز به زیارت همین قبر می آمدند مرحوم آقا 
علی حکیم در همین کتاب نوشته است وقتی جمعیت کم شد و فروکش 
کرد من خودم رفتم ب��ه زیارت کفن تازه بدن تازه قب��ر و کفن تازه بعد از 
800 سال چون فاصله بین مرحوم ابن بابویه قمی با مرحوم آقا علی حکیم 
که 200 س��ال قبل بود 800 س��ال بود که االن 1000 سال می رسد. این 
بزرگ��وار مرحوم ابن بابویه قمی که باز م��ی گویند به دعای وجود مبارک 
امام عصر به دنیا آمده اس��ت ایش��ان در این کتاب شریف توحیدش نقل 
م��ی کند که وجود مبارک امام رضا)ع(  نقل م��ی کند امام ) حیف که این 
ها درسی نیس��ت( در پایان کتاب ش��ریف توحید در آن مناظره ای که با 
س��لیمان دارد فرمود:  مثل اینکه فکر اسرائیلی در توهست. این حرف ها 
چیس��ت که می زنی ؟ مگر میش��ود آدم مبدأ نداش��ته باشد. مگر میشود 
یک حقیقتی که نامتناهی است غیر داش��ته باشد غیرتش غیر در جهان 
نگذاش��ت. دیگر خدا ندارد. هم خدا هست  هم شریک ندارد. تو در مسئله 
تفوی��ض تفکر یهودی داری. این امام رضا)ع( اس��ت. ب��رای ما فرقی بین 
مش��هد وبقیع نیس��ت . این را حواستان باش��د. آن جا چهارتا قبر و خاک 
است امام امام است . این طال و نقره امام را زیبا نکرده است. ما وقتی مدینه 

مش��رف می ش��دیم وقتی می 
خواستیم بقیع برویم کفش ها 
را در می آوردی��م آن ها تعجب 
م��ی کردند اینج��ا در بیابان تو 
خاک چ��را کفش م��ی گیرید 
گفتم م��ا اگر مش��هد میرویم 
کفش می گیریم ب��رای فرش 
نیس��ت آن جا هم امام اس��ت. 
فرقی نمی کند. چهارتا امامند 
م��ی خواهی��م بروی��م زیارت.

بعدها فهمیدن��د که وقتی آدم 
بقیع می��رود باید کفش��ش را 
دربیاورد. فرق��ی 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 اس��ت. انا 
من ش��روطها... وجود مبارک امام رضا حق حیات دارد نسبت به همه ما  را 
ایشان موحد کرده است آش��نا 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 اس��اس کارتان نش��ر معارف فرهنگ 
رضوی باش��د در کنارش خدمات خواهد آمد و مطمئن باش��ید س��رمایه 
ادارکی معارف در درون افراد هس��ت. 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(
  بعضی  از علوم حوزوی و دانش��گاهی که عل��م مفهومی و حصولی یعنی 
مفهومی مسبوق به عدم  است که در س��وره نحل فرمود) ولو اخرجکم 
من بطون امهاتکم التعلمون ش��یئا(   ملحوق به نفی اس��ت فرمود بعضی 

از شما 
) من یرد الی ارذل العمر لکیال یعملون شیئا(  ) ۵ حج(

 این فراموش��ی همین است این آلزایمر همین اس��ت . و روزی که به دنیا 
آمدید س��واد حوزه و دانشگاه نداشتید خیلی از ش��ماها وقتی هم که می 
میرید خبری نیس��ت. کم نبودند مراجعی که در آخر عمر رساله توضیح 
المسائل خودشان را نمی توانس��تند بخوانند. آنچه که از حوزه  و دانشگاه 
آمده مطمئن باش��ید که با ما نیس��ت ) من آنچه خوانده ام همه از یاد من 
برفت اال حدیث دوس��ت 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 ش��ویم با آن وارد قیامت می ش��ویم انشاهلل با آن 

وارد بهشت می شویم .
بنابراین ش��ما عزیزانی که در ش��رق عالم و غرب 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 . 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. 
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نشست خبری میهمانان خارجی جشنواره بین المللی امام رضا)ع( برگزار شد
 ترکمان:  مجمع جهانی »خادمان فرهنگ رضوی« تشکیل می شود

رئیس شورای بین الملل جش��نواره امام رضا)ع( از تشکیل »مجمع جهانی 
خادم��ان فرهنگ رضوی« خبر داد و گفت: س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات 
اس��المی با داش��تن 80 نمایندگی در 60 کش��ور جهان این افتخار را دارد 
که از همه خادمان فرهنگ رضوی در جهان برای حضور در جش��نواره امام 

رضا)ع( دعوت کند.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(نشست 
خبری مهمانان خارجی دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا )ع( با 
حضور ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
واعظی دبیر ش��ورای بین الملل جش��نواره امام رضا )ع( و با حضور مهمانان 
خارجی از جمله سهیل اس��عد از کشور آرژانتین، س��ید مرتضی رضوی از 

ماداگاس��کار، حجت االس��الم حس��ین العوالی از اوگاندا، احمد الخرسی از 
لبنان، پاتریک رینگنبرگ از لوزان س��وئیس، عزیز نبی اوف از گرجستان و 
مدیحه رس��ول از الهور پاکستان در دانش��گاه امام رضا)ع( در  شهر مقدس 

مشهد برگزار شد.
در ابت��دا مهمانان خارجی طی معرفی کوتاهی ب��ه بیان فعالیتهای خود در 

کشورهایشان پرداختند.
در ادامه در بخش دیگری از این نشس��ت خب��ری ابراهیمی ترکمان رئیس 
شورای بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( با اشاره به 
دهه کرامت گفت: در اس��الم کرامت آنقدر اهمی��ت دارد که آیاتی در قرآن 
کری��م از جمله »ولقد کرمنا بن��ی آدم« داریم همچنین در فقه ش��یعه نیز 
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فقهای ما نکات دقیقی را درباره کرامت بیان کرده اند تا جایی که فقه ش��یعه 
می گوی��د حتی آب با منت را نیز برای وضو و غس��ل نپذیر که در این صورت 

وضو و غسل باطل خواهد شد.
 وی عن��وان ک��رد: س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات اس��المی با داش��تن 80 
نمایندگی در 60 کش��ور، این افتخار را داش��ته اس��ت که از جشنواره ششم 
ب��ه بعد، حضوری فعال داش��ته و خادم��ان فرهنگ رضوی را ب��ه حضور در 

جشنواره امام رضا )ع( دعوت کند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی اظهارداشت: خوشبختانه شیوه 
بین المللی کردن جشنواره امام رضا )ع( به شدت مورد استقبال   عالقمندان 

به ساحت مقدس حضرت رضا )ع( در سراسر جهان قرار گرفته است.

وی تصری��ح کرد: امروز 75 کش��ور و 200 نقطه از جه��ان توجه ویژه ای به 
بحث فرهنگ رضوی دارند و خوشبختانه شاهد آن هستیم که هنرمندان و 

نویسندگان، به گسترش فرهنگ رضوی روی آورده اند.

مقدمات تش�کیل مجم�ع جهانی خادمان فرهن�گ رضوی فراهم 
شده

ابراهیمی ترکم��ان با بیان اینکه انچ��ه که خود اهل بی��ت )ع( بر آن اصرار 
داش��ته اند این است که شما س��الم ما را به مردم برس��انید، گفت: سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اس��المی ب��ه اتفاق بخش های فعال ای��ران در خارج از 
کش��ور مانند جامعه المصطفی )ص(العالمیه، مجمع جهانی اهل بیت )ع(، 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اس��المی، ش��ورای بین المللی جش��نواره را 
تشکیل داد و امروز تعداد زیادی از خادمان رضوی از سراسر جهان در ایران 

حضور پیدا کرده و مورد تکریم قرار می گیرند.
وی ادامه داد: حضور فعاالن و  خادمان رضوی در سراس��ر جهان این ایده را 
برای ما رقم زد تا »مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی« را تشکیل دهیم 
که مقدمات این مجمع تش��کیل شده است و طی آن خادمان نمونه فرهنگ 
رضوی در بخش بین الملل جش��نواره بین المللی  امام رضا )ع( در سال های 
قبل و س��الهای آینده م��ورد تکریم ق��رار خواهند گرف��ت. مجمع جهانی 
خادمان فرهنگ رضوی موجب می شود تا خادمان رضوی در سراسر جهان 
ب��ا هم در ارتباط بوده و روز به روز نس��بت به توس��عه فرهنگ رضوی تالش 

کنند.
 رئیس ش��ورای  بین المللی دوازدهمین جشنواره بین الملل امام رضا )ع( از 
برگزاری همایش تکریم بانوان مروج فرهنگ رضوی در کشورهای گوناگون 
خبرداد و گفت: یکی از وظایف س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی این 
است که ترویج فرهنگ اهل بیت در سراسر جهان را با شدت و جدیت انجام 
دهد و از این رو در 80 نمایندگی که در 60 کشور جهان دارد خود را موظف 
می داند تا در س��الروز والدت امام رضا )ع(حتماً اثری را مرتبط با ساحت این 

امام همام تقدیم عالقمندان اهل بیت )ع(کند.
وی خاطرنش��ان کرد: امس��ال جش��نواره بین المللی امام رضا )ع( در دهه 
کرامت بس��ته های فرهنگی را به کش��ورهای گوناگون آسیایی، اقیانوسیه، 
آفریقایی و کش��ورهای عربی ارس��ال کرده اس��ت. همچنین همایش های 
رض��وی در نقاط��ی مانند آنکارا، دهل��ی، مصر و ... برگزار ش��ده و حتی آثار 

ترجمه شده در حوزه اهل بیت )ع( منتشر شده است.
 س��ید محمود واعظی، دبیر ش��ورای بین الملل جش��نواره بین المللی امام 
رضا)ع(، نیز در نشست خبری میهمانان خارجی جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع(  گفت: در ایام دهه کرامت نه تنها ایران اسالمی و شهرهای آن به نام 
مقدس رضوی متبرک است بلکه بسیاری از کشورهای خارجی و مسلمانان 
اقصی نقاط جهان؛ از آمریکا تا پاکس��تان و از جزایر اندونزی تا عشق آباد به 

سرور و شادی می پردازند.
وی افزود: س��ازمان فرهنگ و ارتباطات به عنوان متصدی روابط فرهنگی، 
برنامه های جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( را در سطح بین المللی رصد 
می کند و تقدی��ر از فعاالن و خادم��ان فرهنگ  رضوی یک��ی از مهم ترین 

مسئولیت های این سازمان است.
وی ادام��ه داد: کمیت��ه ای برای بررس��ی خادمان فرهنگ رض��وی در این 
سازمان تشکیل ش��ده است و شاخصه انتخاب این افراد را مراکزی همچون 
جامع��ه المصطفی العالمیه، مجمع جهانی اهل بیت و ... براس��اس س��وابق 
افراد، ماندگاری آثار آن ها و فضایی که در آن فعالیت داش��ته اند، مشخص 

می کند. 
در ادامه این نشست 8 خادم نمونه فرهنگ رضوی خارج از کشور به سواالت 

خبرنگاران پاسخ دادند.
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فهرست برگزیدگان برنامه های موضوعی
دوازدهمین جشنواره  بین المللی امام رضا)علیه السالم(

آذربایجان شرقی

جشنواره عکس رضوی

نام و نام خانوادگی   رتبه 
سلیمان گلی   اول 

صادق ذباح   دوم  
سمیرا غفاریان فالیباف   سوم 

آذربایجان غربی

شعر رضوی ترکی آذری

بخش داخلی
نام و نام خانوادگی   رتبه 
وحید سلطانزاده    اول 
ارشد محمدی    دوم 
عارف ساسانی    سوم 

   
بخش خارجی

نام و نام خانوادگی  رتبه 
نصرت عاصی آغا اوغلو    اول 
عبدالقادر عبدالجبار   دوم 
احمد محمد کرکوکلی   سوم 
مهرعلی هادی اف از باکو   چهارم 

اصفهان

جشنواره ملی جلوه های رضوی در 
هنرهای سنتی

رشته طراحی نقوش سنتی
نام و نام خانوادگی   رتبه 
پیمان مهدوی    اول 
حمزه علی قادری    دوم 

رشته نگارگری
نام و نام خانوادگی   رتبه 
مجید علیزاده     

میثم نیلی     
رشته تذهیب

نام و نام خانوادگی   رتبه 
محدثه چالوک     
زهرا مهدوی قهساره     

بتول ثابتی     
روح اهلل اسحاق زاده     

رشته تشعیر
نام و نام خانوادگی   رتبه 
علیرضا اسماعیل پور     
آسیه نصراصفهانی     

رشته گل و مرغ
نام و نام خانوادگی   رتبه 
محسن سیدفتاحی     
سمیرا مختار زاده     
مریم صافی اصفهانی     

اردبیل

جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی

مداحی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

محمدحسین چاوشی زاده   دوم 
 

مصطفی راغب     سوم 
علی داداش زاده   سوم 
مهران نوروزی   چهارم 

چاووش خوانی
نام و نام خانوادگی   رتبه 
سادات بنی فاطمه    دوم 
محمد حسن باغبانی   سوم 
همت قاسمی   چهارم 
محمدخسرو پرویزی   چهارم 

مقالت
نام و نام خانوادگی   رتبه 
اعظم خوش صورت    اول 
رضا اسمعیل زاده     دوم 
عسگر آرمون    سوم 

ابتهال
نام و نام خانوادگی   رتبه 

حسن مختاری      دوم 
احمد حسن راهی مالکی    سوم 

   
صادق بیت سعید      سوم 

   
تواشیح

نام و نام خانوادگی   رتبه 
گروه تواشیح مسک      دوم  

گروه تواشیح حبل المتین   سوم 
گروه تواشیح نورالثقلین     چهارم 

  

البرز

جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی

کمک هزینه سفر به خانه خدا
نام و نام خانوادگي رتبه 

حمید رحیملو  1
قربانعلی قره حسنلو  2

فریبا فالح  3
محمدحسین الماسی  4

علی اکبر آذری  5
حسن رحیملو  6
محسن نوذری  7

ابوالفضل معدنی  8
مریم یکه زارع  9

فاطمه صداقتی  10
محمد عبدوی  11
سعید داورزنی  12

میرکمال کاظمی  13
غالمرضا فردروحانی  14

مهناز ولی  15
  

ایالم

جشنواره سفر نامه نویسی و خاطره 
نویسی رضوی

بالی 18 سال
نام و نام خانوادگی   رتبه 

فرزانه رالوردی کهگیلویه و بویراحمد   1
مشهد  سیذ عبالحمید عظیمی   2
تهران  محمدرضا خورشیدیان   3

یزد  علیرض احرامیان پور   4
تبریز  علی و صدیقه رضایی   5
تهران  حسین گیتی   6
مشهد  امیر مرادی راد   7
گرگان  فهیمه مقیسه گرگانی   8

   
زیر 18 سال

نام و نام خانوادگی   رتبه 
مشهد  فاطمه خیامی   1
ایالم  فائزه دستیاری   2
یزد  مریم افسری   3

مشهد  مهتاب مرادی   4
تهران  سارا بگ زاده   5
تهران  امیر حسین ابراهیمی   6
تهران  مریم ستایش فر   7
ایالم  طیبه دستیاری   8
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چهارمحال و  بختیاری

جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی

کودک - شعر
نام و نام خانوادگی   رتبه 

تهران  امیرحسن ابراهیمی خبیر   1
تهران  محمدصدرا ابراهیمی خبیر   2

چهارمحال و بختیاری  سیده سحر کاظمی    3

کودک - داستان
نام و نام خانوادگی   رتبه 

کهگیلویه و بویر احمد  امیر برخیا معصومی   1
گلستان  امیر حسن سلمانی   2

چهارمحال و بختیاری  ریحانه شیرانی   3

کودک - قطعه ادبی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

مرکزی  زینب مشتاقی   1
خراسان جنوبی  عارفه صباغی   2

گلستان  آریا جوانمهر   3

نوجوان - شعر
نام و نام خانوادگی   رتبه 

آذربایجان غربی   علی مردانی    1
گلستان   طاها ارجونی    2
گیالن   ستاره رفیعیان    3

نوجوان - داستان
نام و نام خانوادگی   رتبه 

اصفهان   زینب دالور   1 
اردبیل   سیده فاطمه فریشی نیا   2 
چهارمحال و بختیاری   سارا نظری   3 

نوجوان - قطعه ادبی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

مرکزی   رضا داود آبادی   1 
چهارمحال و بختیاری   مطهره اقبالی نیا   2 

اردبیل   سودا فکور   3 

بزرگسال - شعر
نام و نام خانوادگی   رتبه 

تهران   سعیده موسوی زاده   1 
فارس   هادی فردوسی   2 

خراسان رضوی   منیره هاشمی   3 
   

بزرگسال - داستان
نام و نام خانوادگی   رتبه 

لرستان   منصور آسترکی   1 
مرکزی   فریبا داود آبادی   2 
امید مردانی چهارمحال و بختیاری    3 

   

بزرگسال - قطعه ادبی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

قزوین   زهرا یکه فالح   1 
گلستان   زینب سنچولی   2 
اصفهان   نسیم نوروزی   3 

خراسان رضوی

جشنواره خوشنویسی رضوی

نستعلیق
نام و نام خانوادگی   رتبه 

مجتبی شریفی      اول 
مصطفی عابدینی     دوم 
سوم  کیارش یعقوبی    

رشته شکسته نستعلیق
نام و نام خانوادگی   رتبه 
بهادر پگاه     برگزیده 

شهرام روحی     برگزیده 
غالمعلی گوران     برگزیده 
ذبیح اهلل لؤلؤیی مهر     برگزیده 
شمس الدین مرادی     برگزیده 
مهدی منصوری     برگزیده 

   
نسخ

نام و نام خانوادگی   رتبه 
زهرا میبدی     برگزیده 

الهام میرطالیی     برگزیده 
حمید میکانیک      برگزیده 
علیرضا یوسفی     برگزیده 

 ثلث
نام و نام خانوادگی   رتبه 

علی احسان پور     برگزیده 
محسن عبادی     برگزیده 
روح اهلل محرری      برگزیده 

لیال وزیری     برگزیده 
   
   

خط تحریری
نام و نام خانوادگی   رتبه 

رؤیا اخوان فرناز     برگزیده 
سید مجتبي اسماعیلي خیاباني     برگزیده 

سید حامد تفتي     برگزیده 
امیر جعفري      برگزیده 
حسین نصیرپور     برگزیده 
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خراسان شمالی

همایش آموزه های سیاسی امام رضا )علیه السالم(

نام و نام خانوادگی    رتبه 
بهرام جبارلوی شبستری       دوم 

محمد آقائی      سوم 
ابوالفضل کاظمی ومحسن دیمه کارگراب    چهارم 

  

خراسان جنوبی
همایش بزرگداشت امامزاده حسین بن موسی 

الکاظم)ع(

نام و نام خانوادگی   رتبه 
هاشم مرادی      1 

مهدی عرفانیان و حجت االسالم والمسلمین   2 
دکتر   سید علی حسینی      

جعفر کریمی و مهدی جمالی نژاد- حمزه کاووسی   3 
  سعیده قاضی    

 خوزستان

جشنواره شعررضوی به  زبان عربی

1-  نسیم ناصری 
2-  قاسم باوری 

3- عبداهلل عمرانی
 4- مسعودحاتمی 

5- نسیم نبگانی
 6- مهدی ناصری 
7- حسین ساعی 

8- محمد جاسم هلیچی 
9- رضا حزباوی 

10-  فرحان چنانی 
برگزیدگان خارج از کشور

1-  فصل اشرفی از یمن
2- عقیل اللواتی از عمان

3- حسین المحسینی از عربستان

  

زنجان

همایش علمی پژوهشی منزلت 

خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی

محور سبک زندگی در فرهنگ رضوی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

حسین رحمانی زاده - معصومه غنی لو    1
مجتبی اخوان ارمکی - معصومه نعلچی    2

مریم یزدانی    3
   

محور خانواده در فرهنگ رضوی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

نجمیه گراوند - مظفر علی دادی گراوند      1 
اسماعیل خارستانی      2 
علی اکبر صیدی      3 

سمنان

جشنواره ملی داستان نویسی

 رضوی)کبوتر حرم(

داستان کوتاه
نام و نام خانوادگی   رتبه 
خسرو عباسی خودالن    
ایمان مطهری    

ام البنین ماهر - سپیده شراهی    
   

داستان کوتاه کوتاه
نام و نام خانوادگی   رتبه 

ابولفضل حسنیان     اول 
فاطمه موسوی     دوم 
سیده سارا کاظمی     سوم 

داستان بلند
نام و نام خانوادگی   رتبه 

سیده میثم رمضانی     تقدیر 
مرضیه نفری     تقدیر 
طیبه رئیسی     تقدیر 

رضا وحید     تقدیر 
امید کوره چی     تقدیر 

   
 سیستان و بلوچستان

همایش ملی علمی و پژوهشی فضایل رضوی

نام و نام خانوادگی   رتبه 
یاسر اسماعیل زاده     اول 
احمد آرخ - احد داوری     دوم 

مرضیه علی پور سوم 
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کهکیلویه و بویراحمد

جشنواره ملی نمایش های آیینی در فرهنگ رضوی

نام و نام خانوادگی   رتبه 
رضا رفیعی       

آرش ساربان       
سعید خیرالهی       
باقر رمضان زاده       

جنوب کرمان

همایش والیت در فرهنگ رضوی

نام و نام خانوادگی   رتبه 
دکتر جعفر کریمی     اول 
مریم حقوردی     دوم  

مرتضی خرمی - عالیه روح اله زاده     سوم  

کرمان 

جشنواره شعر رضوی

بخش رضوی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

محمد جواد الهی     برگزیده 
سید مهدی نژاد هاشمی     برگزیده 
آریا معصوم نژاد     برگزیده 
الهه ابراهیم زاده     برگزیده 
مهتاب بناییان بروجنی     برگزیده 
مسلم فدایی     برگزیده 
عالیه مهرابی      برگزیده 
عباس شاه زیدی     برگزیده 

       
       

شعر رضوی با موضوع آزاد

شعر کالسیک

نام و نام خانوادگی   رتبه 
حمیدرضا کامرانی     دوم 
خدابخش صفادل     سوم 

محسن ناصحی چهارم 
    

 شعر نو
نام و نام خانوادگی   رتبه 

علی قراچه داغی     دوم 
نیلوفر زارع     سوم 

 

  

کردستان

جشنواره فرهنگ و ادبیات کردی رضوی

شعر کردی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

هادی مومنی     دوم 
شهین مجیدی      سوم 

داستان کوتاه رضوی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

شکوفه فتاحی     پنجم 
ناهید قادری حاجی آبادی     ششم 

مرتضی اسدی     هفتم 
حبیب انوری     هشتم 

کرمانشاه

همایش  
 امام رضا )ع( در ایینه ادبیات  معاصر

سطح اساتید و پژوهشگران
نام و نام خانوادگی   رتبه 

غالمرضا پیروز - مریم فقیه عبداللهی     اول 
اسماعیل صادقی - پروانه پیوند - مژده خسروی     دوم 
گردآفرین محمدی - سعید حسام پور     سوم 

   
سطح طالب و دانشجویان

نام و نام خانوادگی   رتبه 
ابراهیم ظاهری عبدوند - اسماعیل صادقی     اول 

زهرا حامدی شیروان     دوم 
فرنگیس شاهرخی     سوم 
فاطمه هوشنگی - زینب شهسواری    سوم 

   
سطح نوقلمان

نام و نام خانوادگی   رتبه 
زهره علیپور تربتی     سوم 
محمد حسین سعیدی     سوم 

لرستان

جشنواره نماهنگ رضوی

برگزیدگان
نام و نام خانوادگی   رتبه 

الهه گل محمدی     اول 
سعید همتی وند     دوم 
جمیل عامل صادقی     سوم 
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 گلستان

جشنواره پویا نمایی  رضوی

نام و نام خانوادگی   رتبه 
حامد کاتبی     اول 

محمد افشارنژاد     دوم 
امیر طوسی     سوم 

   

فارس

جشنواره ملی هنرهای تجسمی  رضوی

حجم
نام و نام خانوادگی   رتبه 

ترانه اسالمی زاده     اول 
علی شیری     دوم 

امیر حسین کولی وند     سوم  
     

نشانه
نام و نام خانوادگی   رتبه 

محمد رضا خبیر     اول 
فرهاد نادری     دوم 

زهرا پناهی     سوم 
   

ویژه پوستر- با موضوع احمد ابن موسی شاه چراغ
نام و نام خانوادگی   رتبه 

جواد جاذبی     اول 
   

پوستر
نام و نام خانوادگی   رتبه 

میثم نامدار     اول 
محمد علی کریم پور      دوم 
سید مهدی موسوی     سوم 

نقاشی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

سمیرا رفیعی     اول 
فریبا جورابچی  بخارایی     دوم 
فرزانه دانیالی      سوم 

   

گیالن

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات

سرمقاله و یادداشت
نام و نام خانوادگی   رتبه 
غالمرضا بنی اسدی    
احسان رحیم زاده    
کامران شرفشاهی    

 
شعر

نام و نام خانوادگی   رتبه 
علی سلیمانی     اول 

رضا نیکوکار     دوم 
احسان محمدی - مرضیه فرمانی     سوم 

خبر
نام و نام خانوادگی   رتبه 
طیبه مروت     اول 

پروین حسینی     دوم 

گزارش
نام و نام خانوادگی   رتبه 

جمال رستم زاده     اول 
مهدی عسگری     دوم 
زهره کهندل     سوم 

تیتر
نام و نام خانوادگی   رتبه 

پروین حسینی     اول 
مرجان جاودانی     دوم 
کبری سعادتی     سوم 

مقاله
نام و نام خانوادگی   رتبه 

مرضیه شریفی - سعیده بنیا     اول 
فاطمه جهان پور     دوم 

زری میرزاجانی - غالمرضا ولی پور     سوم 

مصاحبه
نام و نام خانوادگی   رتبه 

مرجان جاودانی     اول 
شادی غفوریان     دوم 

ملیحه پژمان    
   

   
 بوشهر

جشنواره مشاعره رضوی

بخش ملی
نام و نام خانوادگی   رتبه 
عبدالمهدی آسیایی فر    1
عبداله استوار    2
مرتضی اسداللهی    3
زینب امیدی فرد    4
راضیه باقرزاده    5

   
بخش دانش آموزی

نام و نام خانوادگی   رتبه 
فاطمه بحرینی مطلق      1
زهرا جاللیان      2
زینب نیکنام      3
نیلوفر جاللیان      4
محمد زمانی      5
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قزوین

جشنواره نمایشنامه نویسی 
رضوی

بخش صحنه ای
نام و نام خانوادگی   رتبه 

مرجان موسی نژاد     اول 
علیرضا ناسوتی     دوم 

فرهاد ارشاد     سوم 

بخش کودک و نوجوان 
نام و نام خانوادگی   رتبه 

موسی هدایتی     دوم 
مهدی ملکی     سوم 

       

مرکزی

همایش   شناخت اخالق و آداب 
رضوی 

نام و نام خانوادگی   رتبه 
شهرزاد کتابی     اول 
عسگر آزمون     دوم 
محسن موحدی     سوم 

   

مازندران

جشنواره نامه ای به امام رضا )ع(

گروه سنی 7 تا 1۰
نام و نام خانوادگی   رتبه 

یگانه حضرت پور      1
نگار برزگر      2

علیرضا خلعتبری      3

گروه سنی 11 تا 1۵
نام و نام خانوادگی   رتبه 

فاطمه خلیلیان      1
فائزه فریدی      2

عسل و غزل اکبر فالح      3

گروه سنی 16 تا ۳۰
نام و نام خانوادگی   رتبه 

مریم علی محمدی      1
صالحه صفار      2
زینب سادات هاشمی      3

گروه سنی۳1
نام و نام خانوادگی   رتبه 

محمودرضا پیرهادی      1
افسانه امیری      2
راضیه اورعی      3

هرمزگان

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 
و نمایش 

عوسکی ضامن آهو

طراحی صحنه و ساخت عروسک
نام و نام خانوادگی   رتبه 

سمیه گلباز     اول 
   

عروسک گردانی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

نگار میرفخرایی - مریم ایرانمنش  اول 
   

حامد ترابی - مسعود طاهری عضد  دوم 
  ساناز خوش مهر- اعظم ترابی

سعیده امین زاده     سوم 
   

 طراحی صحنه
نام و نام خانوادگی   رتبه 

محسن پورقاسمی     اول 
حمید ترابی     دوم 

میثم نویریان     دوم 
   

موسیقی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

آرش قاسمی     تقدیر 
   

نویسندگی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

سمیه گلباز - مریم ایرانمنش  دوم 
   

رضا جوشعار     سوم 
   

کارگردانی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

رضا جوشعار     اول 
داوود بختیاری     دوم 
محسن پورقاسمی - سید جواد رحیم  سوم 

زاده    
       

طراحی و دوخت لباس
نام و نام خانوادگی   رتبه 

مصیب داوری     اول 
   

بازیگری خردسال
نام و نام خانوادگی   رتبه 

شیده یزدانی       
آرتینا محمدیان    

   
بازیگری پیشکسوت

نام و نام خانوادگی   رتبه 
حسین طاهری     اول 

   
بازیگری زن

نام و نام خانوادگی   رتبه 
معصومه قدرتی     اول 

صبا عدالتیان   دوم 
عاطفه اقتداری   سوم 

 
بازیگری مرد

نام و نام خانوادگی   رتبه 
جواد محمدزاده     اول 

غالمرضا جهانپا   دوم 
هومان محسن زاده   سوم 

   

همدان
همایش     خانواده مطلوب در فرهنگ رضوی

نام و نام خانوادگی  رتبه 
حجت یحیوی   دوم 
محمد کامرانی اقدام   سوم 
علی فردوسی   سوم 
روح اله فریدونی   چهارم 

     
 

 کمیته امداد

همایش اقتصاد خانواده در فرهنگ 
رضوی

نام و نام خانوادگی   رتبه 
احمدرضا اصغر پور ماسوله   1
زهرا اکبرزاده    2

صبا امیری    3
سمانه انام پور اسمرود    4
هوشنگ آتش جامه    5

دانشگاه امام  صادق )ع(

هم اندیشی تعامالت اجتماعی درسیره 
رضوی

نام و نام خانوادگی   رتبه 
دکتر عباس مصالیی پور    1
دکتر نیکو دیالمه    2
دکتر حسن مجیدی    3
دکتر مریم مشایخ    4

قم

همایش حدیث روضوی

نام و نام خانوادگی   رتبه 
محسن دیمه کار     اول 
محمد برادران     اول 
زینب السادات حسینی     دوم 
عالیه روح اهلل زاده     دوم 
حمید محمدی راد     سوم  
خدیجه یزدان پناه     سوم  
هاجر جهان دیده     سوم  
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد

همایش عرفان اسالمی در آموزه های رضوی

بخش اساتید
نام و نام خانوادگی   رتبه 
دکتر خسروپناه    1
دکتر یحیی شیری    2

دکتر فرزاد عباسی  3
) باهمکاری خانم مخدره بلوکی(  

اشرف امامی   4
)باهمکاری محدثه پورحسین(  

اخوان ارمکی    5

  
پژوهشگران و دانشجویان

نام و نام خانوادگی   رتبه 
حجت االسالم رزمخواه    1

خانم رادان    2
خانم فدوی    3
   

پوستر
نام و نام خانوادگی   رتبه 
جحبیب کیخواه    1
احمد نصیری    2

برزگر    3
ناصرزاده    4

دانشکده علوم قرآنی سبزوار

همایش قرآن کریم و میراث رضوی

نام و نام خانوادگی   رتبه 
حسین خانی کلقای - ولی نوروزی   اول 

دکتر سید تقی کبیری   دوم 
دکتر ابراهیم فالح - دکتر سید عبداهلل اصفهانی   سوم 

دانشگاه حکیم سبزواری

جشنواره ادبیات داستانی رضوی

بخش رمان
نام و نام خانوادگی   رتبه 
محمد رودگر   اول 
مهرداد موسویان   دوم 

   
بخش داستان بلند

نام و نام خانوادگی   رتبه 
معصومه عیوضی   اول 
آرمان اعتمادی   دوم 

   

   

بخش داستان کوتاه
نام و نام خانوادگی   رتبه 

سید محمد ابراهیم سلطانی   اول 
مهرداد موسویان   دوم 
لیال نوحی طهرانی   سوم 

   
   

بخش داستان کوتاه کوتاه
نام و نام خانوادگی   رتبه 

حسین شمشیری  قابل تقدیر 

یزد

جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی  

مستند
بخش اصلی

نام و نام خانوادگی   رتبه 
محمدعلی یزدان پرست       1 
جمیل عامل صادقی       2 

بخش سبک زندگی رضوی 
نام و نام خانوادگی   رتبه 

محمد صنگوری       1 
جمیل عامل صادقی       2 

      
جایزه ویژه تهیه کنندگی در بخش مستند

نام و نام خانوادگی   رتبه 
یاسر خیر      1 
منیژه شیخ       2 

بهروز بادروج      3 
حسن شبانکاره      4 
رضا الماس پرگو      5 
 6  معین کریم الدینی،    
هوشنگ آزادی ور       7 

      
    بخش ویژه

نام و نام خانوادگی   رتبه 
پیمان نعیمی و فهیمه آقاحسنی       1
2   بهمن و بهرام حاج ابول لو     

3   سعید نجاتی     
4   علی مردمی     

بخش داستانی
اصلی

نام و نام خانوادگی   رتبه 
علیرضا غفاریان      1 
مهدی چوپانی       2 

نجمه زارع       3 
    

داستانی کوتاه سبک زندگی رضوی
نام و نام خانوادگی   رتبه 

بهمن و بهرام حاج ابول لو      1 
پیمان نعیمی و فهیمه آقاحسنی      2 
علی مردمی       3 
محمد صادقی  و تیام یابنده    4
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بخش کتاب 

• مهدی غالمعلی بانگارش کتاب »زندگی به سبک خورشیدی « از قم 	
•  دکت��ر جلیل عرف��ان منش  با ن��گارش کتاب » مهاجران موس��وی « 	

ازتهران
• علی اخوان مهدوی با نگارش کتاب » حس��ین بن موسی الکاظم)ع( « 	

از مشهد مقدس
• محسن عباس��ی نژاد با نگارش کتاب » امام رضا)ع( و مناسبات عقل و 	

دین« از مشهد
• دکتر امیر س��لمان رحیمی  و دکتر مرتضی انفرادی با نگارش کتاب » 	

دعاهای امام رضا)ع( « از مشهد
• رضانق��دی بانگارش کتاب »قدمگاه های امام رضا)ع( درنیش��ابور، ده 	

سرخ و مشهد« از مشهد 
• علی محمد دخیل با نگارش کتاب » والیه العهد لالمام الرضا)ع(« ) به 	

زبان عربی( از کشور لبنان
• س��ید افتخار حسین نقوی النجفی  با نگارش کتاب » صحیفه رضویه« 	

از کشور پاکستان
• مژگان شیخی با نگارش کتاب »10 قصه از امام رضا)ع(« از تهران	
• افس��انه موس��وی گرمارودی با نگارش کتاب » مهربان تر از باران « از 	

تهران

بخش کتاب دیجیتال 

مجموعه کتاب های دیجیتال » با تو عه��دی می بندم«، » بزم محبت«، 
» به یادم باش« و » مهارت های زندگی در س��یره رضوی« از انتش��ارات 
موسس��ه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های آستان قدس رضوی 

از مشهد
» کتابخان��ه تخصص��ی ام��ام رض��ا)ع(« از انتش��ارات مرک��ز تحقیقات 

کامپیوتری علوم اسالمی )نور( از قم 
 مجموعه کتاب های » ره توش��ه« از معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی 

آستان قدس رضوی از مشهد 

بخش پایان نامه 

حس��ن کش��اورز پایان نامه با عن��وان » تحلیل س��اختاری کتیبه های 
نستعلیق حرم رضوی« از تربت حیدریه 

س��هراب  پورمحمد تق��ی جعفر آبادی پای��ان نامه ای با عن��وان » تاریخ 
مهمانسرای آستان قدس رضوی« از مشهد 

بخش ناشر فعال

انتش��ارات مجمع جهانی اهل بیت)ع( در حوزه ترجمه ی آثار رضوی به 
زبانهای خارجی  از تهران 

انتشارات قدیانی  در حوزه کودک و نوجوان 

بخش شایسته تقدیر 

علی فردوس��ی به خاطر مجموعه ش��عرهای رضوی با عنوان »آهوانه ها« 
از اصفهان  

تهران 

     جشنواره پیامک ادبی رضوی

1- حسین خلیلی
2- عفت شریعتی

3- سمیه عباس زاده
4- سمیه تورجی

5- زهرا عاشوری ثابت
6- مصطفی جبلی

7- مهری توسلی منش
8- سولماز انصاری

9- وجیهه حکمت اندیش
10- سودابه علیزاده

11- سمانه مدحی
12- بهرام نوری گندم آباد

13- روح ا... کیان
14- شبنم فرضی زاده
15- محمود جهاندیده
16- فرزانه شاهسواری

17- محمدعلی جعفریان
18- فائزه زرافشان
19- سمیه جباری

20- عباسعلی معتمدی

21- هادی قره گزلو
22- سیده فاطمه موسوی
23- معصومه رحیمی نیا

24- صدیقه سلیمانی
25- مریم عبداهلل زاده بافقی

26 - مریم حقیقت
27- فاطمه سلیمی

28- الهام عبداهلل زاده
29- ظفر مهدلو
30 - آزاده لسان

سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی

جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی
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مناطق پنجگانه :
منطقه 1 : استان اصفهان ) شامل استانهای : بوشهر– هرمزگان – کرمان - سیستان و بلوچستان - فارس - کهگیلویه وبویراحمد (

منطقه 2 : استان ایالم ) شامل استانهای : همدان – کرمانشاه – خوزستان – چهارمحال و بختیاری - لرستان (
منطقه 3 : استان خراسان رضوی ) شامل استانهای : خ شمالی - خ جنوبی – سمنان – گلستان – یزد (

منطقه 4 : استان زنجان ) شامل استانهای : آذربایجان شرقی- آ.غربی– اردبیل – کردستان (
منطقه 5 : استان قم ) شامل استانهای : البرز– قزوین – تهران– مازندران – گیالن – مرکزی (

  جشنواره منطقه ای محیط زیست در آموزه های رضوی 

 استان اصفهان )منطقه 1(

نفرات برتر در بخش عکس حرفه اي 

خانم زینب السادات شاه زیدي/ استان اصفهان. 1
آقاي جواد نظري/ استان فارس. 2
آقاي میثم قاسمي / استان هرمزگان. 3

محیط بانان برتر در بخش عکس

آقاي هدایت دیده بان / استان کهگیلویه و بویراحمد. 1
آقاي حسین اکبری / استان اصفهان- نایین. 2
آقاي روح اله علیزاده / استان بوشهر. 3
آقاي علی سرخوش / استان کرمان. 4

نفرات برتر در بخش پوستر

آقاي محمد نصوحی / استان اصفهان. 1
خانم راضیه آذرخش / استان کهگیلویه و بویراحمد. 2
خانم فرزانه سلیمانی / استان اصفهان. 3

نفرات برتر در بخش خاطره نویسی 

آقای علی سرخوش / استان کرمان. 1
آقاي محمد عرب زاده آراني / استان اصفهان. 2
آقاي عبد الرسول غریبي / استان بوشهر. 3

محیط بانان و سایر افراد شایسته دریافت دیپلم افتخار/ در 
بخش عکس 

آقای مجتبی حاجتی/ استان اصفهان- چادگان
آقای مجید ملک پور/ استان اصفهان- نایین

آقای محمدرضا حلوانی/ استان اصفهان- نایین
آقای مرتضی ضیایی/ استان اصفهان- سمیرم

آقای صادق پورسالم/ استان بوشهر
آقای فرهاد حسینی/ استان بوشهر
خانم طیبه نصرالهی/ استان فارس

آقای محمدرضا آقایی/ استان فارس
خانم حانیه قربان زاده/ استان کرمان

آقای مجتبی محمدیان/ استان کرمان
آقای عبدالحسین قنبرنژاد/ استان هرمزگان

خانم نفیسه امینی/ استان هرمزگان
آقای صادق امیریان/ استان کهگیلویه و بویراحمد

  جشنواره منطقه ای محیط زیست در آموزه های رضوی 

 استان ایالم )منطقه 2(

 منتخبین عکس: 
1- آقای بیات آزاد بخت از استان لرستان

2- آقای هادی کریمی از استان ایالم
3- آقای عبدالحسین محمدی از استان ایالم

 منتخبین پوستر:
1- خانم زینب نقی پور ازاستان لرستان

2- خانم عالیه چنگیزی از استان خوزستان
3- آقای حمید قالیجاری ازاستان کرمانشاه

 منتخبین نقاشی:
1- خانم سارا نادری از استان خوزستان

2- خانم نازنین رو بخش ازاستان همدان
3- خانم هانیه کاظمی از استان ایالم 

جشنواره منطقه ای محیط زیست در آموزه های رضوی 

استان خراسان رضوی )منطقه 3(

اسامی برگزیدگان بخشهاي مختلف جشنواره:
استان عکاسی حرفه اي عکاسی آماتور

حسین اصالحی - استان خراسان رضوي
بهروز جعفري - استان خراسان شمالی

آرش مودي - استان  خراسان جنوبی
عکاسی آماتور:

علی نوروزي - استان سمنان 
محسن نصیري - استان یزد

جلیل حسن زاده - استان گلستان
پوستر:

حسین حسین زاده- استان خراسان رضوي
مجید نیکزاد - استان سمنان

زهره فعالی – یزد
داستان کوتاه

طاهره مقدم - استان خراسان جنوبی
محمد رضا حجتی - استان خراسان شمالی

سکینه حسن پور - استان گلستان
اسامی تقدیر شدگان بخش عکس :

فرامرز اسفندیاري - سمنان
محمود شکیبا - گلستان

مدثر تیموري - خراسان رضوي
جواد شکوهی – یزد

 اسامی برگزیدگان  سومین جشنواره محیط زیست در آموزه های رضوی
از مجموعه برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( 
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ویژه نامه  اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری  امام رضا)علیه السالم(

    جشنواره منطقه ای محیط زیست در آموزه های رضوی

 استان زنجان )منطقه 4(

بخش پوستر:
1- فرهود مقدم – استان قم

2- اشکان فیاض منش – استان تهران
3- حسین خانی هزاوه – استان مرکزی

بخش عکس :
1- زهرا مهدوی – استان قم

2- عباس نژاد – استان تهران
3- ناییجی – استان مازندران      مشترکاً     3- حسین خادمی – استان 

مازندران

بخش عکس محیط بانان:
1- امامعلی یگان زاده – استان تهران

2- مهران نوروزی – استان تهران
3- طیب احمدی – استان قم        مشترکاً      3- رضا کرمی – استان تهران

بخش نقاشی:
1- سارا گایینی – استان تهران

2-  ساالر ملک لو – استان تهران
3- مبینا روزبهانی- استان تهران     و  مشترکاً     سروناز مومن پور – استان 

قزوین
4- الینا فالحتی – استان تهران              )شایسته تقدیر(

5- محمدرضا توکلی – استان تهران       )شایسته تقدیر(

مقاله نویسی:
1- زهره باقریان- استان قم

2- مژگان محمدی – استان تهران
3- سیما زرآبادی – استان قزوین

4- سینا معماری – استان مازندران
5- بایرام محمودی – استان البرز 

بخش  عکس:
استان نام و نام خانوادگی  رتبه 
زنجان اسداهلل قربانزاده  نفر  اول 
اردبیل مهدی کسایی کیوی  نفر   دوم 
اردبیل صغری  سلمانی  نفر  سوم 
زنجان عابس نادعلیزاده  نفر  چهارم 
زنجان رویا  غفارزاده  نفر پنجم 

بخش پوستر:
استان نام و نام خانوادگی  رتبه 

آذربایجان شرقی الهام  خدابنده  نفر  دوم 
آذربایجان شرقی ابوالفضل خاتمیان  نفر  سوم 

زنجان نشاط  فرخی  نفر  چهارم 
زنجان پویا پیشکاری  نفر پنجم 

بخش  خاطره نویسی:
استان نام و نام خانوادگی  رتبه 
زنجان نجاتعلی  عیوضی  نفر  سوم 
زنجان اسماعیل قلیزاده  نفر  چهارم 

نفر پنجم/ )3 نفر مشترک( 
اردبیل ابراهیم رحیمی   
زنجان محرمعلی  عزیزی   
زنجان سلیمان یاوری   

دربخش عکس آثار شایسته تقدیر:
استان نام و نام خانوادگی  ردیف 
اردبیل آقای تقوی نمین   1
زنجان حسین نظری   2

آذ شرقی یوسف اکبری پایبندی   3
آذ شرقی مهدی پورنصر   4
آذ غربی آقای بزاز پور   5

کردستان عمران اشرلو   6
آذ غربی اعظم خاکپور   7

کردستان جمشید فرجوند فردا   8
زنجان حمید رضا بازرگانی   9
اردبیل بهمن باقرزاده   10

اردبیل اکبر قنبری   11
اردبیل علیرضا محمدی   12
زنجان مرتضی گل کرم   13

آذ شرقی احد دالل علیپور   14
آذ غربی منوچهر قدرتی   15

اردبیل جابر اسدی   16
اردبیل ولی اله ارجمند   17

کردستان شراره جوانرود   18
کردستان شاهوشاه محمدی   19
کردستان محمد رضا باغبانی   20

زنجان مصطفی صادق زاده   21
زنجان مرتضی الیاسی   22
اردبیل مهرداد سراج جباری   23
زنجان حمزه علی نجفی   24
زنجان حسین خانلو   25

آذ شرقی امیر رضا برهانی   26

     جشنواره منطقه ای   محیط زیست در آموزه های رضوی

 استان قم )منطقه 5(
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ویژه نامه  اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری  امام رضا)علیه السالم(

    جش�نواره منطقه ای محیط زیس�ت در 
آم�وزه های رض�وی – اس�تان آذربایجان 

غربی
مهران نصرت پناه

آقای کهزاد 
آقای جلودار

غالمرضا مسصودی
روشنا بهباش

اسفندیار اصفرخانی
احسان مهدبان

فرهنگ صفایی پور
جواد پور صمد

    جش�نواره منطقه ای محیط زیس�ت در 
آموزه های رضوی – استان فارس

 تورج زارع گلستانی
محمد امین دانشور

مسعود منشور
محمدجواد کارگران

    جش�نواره منطق�ه ای محی�ط زیس�ت 
محی�ط زیس�ت در آم�وزه ه�ای رضوی– 

استان تهران
حجت االسالم و المسلمین حاج آقای عینی

محمد اسفندیاری
محمد مدادی

علی اصغر شاه حسینی فوزی
مانی میرصادقی

احمد قربانی
علی مهاجران

استان آذربایجان غربی
اسفندیار اصفرخانی

احسان مهدبان
فرهنگ صفایی پور

جواد پور صمد

    همای�ش علمی پژوهش�ی امام رضا)ع( 
در آیینه ادبیات معاصر- استان کرمانشاه 

محمدابراهیم مالمیر
خلیل بیگ زاده

الیاس نورایی
غالمرضا سالمیان

موسی پرنیان
فاطمه کالهچیان

    همایش بی بی حکیمه )س( – کهکیلویه 
و بویر احمد

آرمین محمودی
ایروان مسعودی

فتاح محمدی
مسعود مصلحی

عبدالرسول پورانفرد
علی آبانگاه

محمد شفیعی
شیرعلی خرامین

جعفر مهرداد
علی جمادی

سید فرج اهلل موسوی

    همایش علمی پژوهشی شناخت اخالق 
و آداب رضوی -  استان مرکزی

رضا باقی زاده 
محمود قیوم زاده 

سیدعلی شفیع پور
قاسم احمدی

علیرضا حاجی علی بیگی

    همای�ش علمی پژوهش�ی آم�وزه های 
سیاس�ی امام رضا)ع( - اس�تان خراسان 

شمالی
احمد مرجانی

قربانعلی اسماعیلی
دکتر مهدی آریانفر

دکتر علی سلیمان پور

    همایش علمی پژوهشی منزلت خانواده 
و سبک زندگی در فرهنگ رضوی - استان 

زنجان
تورج عقدایی
نزهت نوحی

محبوبه بابایی
یوسف مجتهدی
علی هشترودی 
زهرا علمی فرد
فرح علمی فرد
آقای مقدم پناه

آقای دکتر احدی
فرزانه بازدار

مهدی مجتهدی

    همایش بزرگداش�ت امامزاده حسین بن 
موسی الکاظم)ع( -  استان خراسان جنوبی

حجت االسالم والمسلمین دکتر زنجانی
حسن فروزان

حجت االسالم والمسلمین دکتر شهاب
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

دکتر دیانی
دکتر وردی

    همایش علمی پژوهشی فضایل رضوی- 
سیستان و بلوچستان

دادخدا خدایار
علیرضا حیدری نسب

عباس صفدری
پرویزرضا میرلطفی
قاسمعلی شیرازی

حسین پیشگویی

    همایش حدیث رضوی –استان قم 
حجت االسالم عبدالهادی مسعودی

حجت االسالم سیدمحمدکاظم طباطبایي
حجت االسالم دکتر محمدتقي سبحاني نیا

حجت االسالم رسول رضوي
حجت االسالم مهدي غالمعلی

حجت االسالم ر ضا برنجکار
حجت االسالم سید مسعود معصومی

حجت االسالم احمد غالمعلي
حجت االسالم محمدرضا سبحاني نیا
حجت االسالم محمد رنجبر حسینی

    همای�ش مدیریت اس�المی در فرهنگ 
رض�وی- کمیته ام�داد ام�ام خمینی)ره( 

خراسان رضوی
غالمرضا گودرزی

وحید خاشعی
نادر جعفری

حسن دانائی فر
سید علی علوی

علی رضائیان
سعید صحت

عباس گوهری
میثم لطفی

سید سعید مرتضوی
اصغر مشبکی

ولی اهلل نقی پور
یعقوب مهارتی

محمدرضا جواهری

    همای�ش علم�ی پژوهش�ی ولی�ت در 
فرهنگ رضوی – جنوب استان کرمان

فرشاد سلیمانی ساردو
دکتر ناصر برومند

دکتر عباسعلی رستمی
دکتر محمد طیبی

دکتر محسن بتالب اکبر آبادی
دکتر سعید امیر حاجلو

دکتر حسن ساالری مقدم
دکتر نسرین فالح

دکتر معصومه غیوری

    همایش ج�اده ولیت - اداره کل میراث 
فرهنگ�ی صنای�ع دس�تی و گردش�گری 

خراسان رضوی
محمدهادی همایون 

امیر اکبری
حسن جمشیدی

سید مهدی سیدی
مجتبوی

مجید خالق نیا 

اسامی هیأت داوران علمی دوازدهمین جشنواره امام رضا)ع(
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     همایش عرفان اس�المی در آموزه های 
رضوی- دانشگاه ازاد اسالمی گناباد

دکتر سیدرضا افتخاری
دکتر داوود چوگانیان

دکتر مهدی حسن زاده
دکتر عبدالحسین خسروپناه

دکتر مهدی ستودیان
دکتر رضا عباسپور
دکتر فرزاد عباسی
مهدی علی اکبری

دکتر مهدی علیزاده
دکتر مصطفی فقیه اسفندیاری

دکتر محی الدین قنبری
حجت االسالم غالم نبی گلستانی
حجت االسالم محمدرضا الیقی

دکتر سیدحسین مجتبوی
ناصر یعقوبی

دکتر نقی زاده

    همای�ش س�یره و مع�ارف رض�وی – 
دانشگاه فردوسی مشهد

 دکترمحمدتقی فخلعی
دکترمحمدعلیرضایی کرمانی

دکترحسن نقی زاده
دکترعلیرضاعابدی سرآسیا

دکترمهدی حسنزاده
دکترجهانگیرمسعودی

دکترسیدمحمدمرتضوی
دکترمحمدحسن حائری

دکترسیدحسین سیدموسوی
دکترسعیدی رضوانی

دکترغالمرضارئیسیان
دکترمهدی جلیلی
دکترداوودحیدری

دکترمحمدکاظم علمی
دکترجعفرمروارید

دکترسیدمحمودصادق زاده
دکترعلی اشرف امامی

دکترعباس جوارشکیان

     هم اندیشی تعامالت اجتماعی در سیره 
رضوی- دانش�گاه امام صادق)ع( پردیس 

خواهران
دکتر نرگس سجادیه

دکتر زهره موسوی زاده
دکتر افضل سادات حسینی

دکتر سهیال پیروزفر
دکتر فاطمه سلیمانی

دکتر نیکو دیالمه
دکتر رحمانی

دکتر مهدی لبیبی
دکتر فاضله میرغفوریان

خانم مهدیه مهدوی
دکتر نرگس ایزدی
دکتر اکرم گودرزی

دکتر طاهره محسنی

دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

    همای�ش ط�ب الرضا)علیه الس�الم(– 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس

دکتر سیداحمد ثاقبی
دکتر مجید انوشیروانی
دکتر ملیحه متوسلیان
دکتر سیدمحمد نظری

دکتر هادی منوری
دکتر شاپور بدیعی

دکتر محمد مهدی اصفهانی
دکتر امیرمهدی طالب
دکتر حسن رخشنده

دکتر حمیدرضا بهرامی
دکتر هدی عزیزی

دکتر کاظم فرهمند
دکتر حسن عرفائی

دکتر سیدحسین فتاحی معصوم
دکتر علی تقی پور

دکتر مهدی یوسفی

    جش�نواره ادبی�ات داس�تانی رضوی- 
دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر ابراهیم استاچی
دکتر ضیاء کشاورز
دکتر حسن دلبری
دکتر حسین پاینده

آقای علی جزینی

    همایش تعلیم و تربیت و س�بک زندگی 
درفرهنگ رضوی – دانشگاه آزاد اسالمی 

دکتررضا اشرف زاده 
دکتر محمدعلی خلیل زاده 
حجت االسالم فردوسی پور

سیدحسین محتشمی
دکتر حبیب مالئی 

دکتر یساقی
دکتر رضائی کرمانی

دکتر حسین رجب زاده
آقای روانخواه

همایش ق�رآن کری�م و می�راث رضوی – 
دانشکده علوم قرآنی سبزوار

دکتر احمد عابدی
دکتر محمد اکبری 
دکتر محمد محقق

دکتر محمدرضا مقیسه
دکتر سیدعبدا.. اصفهانی

دکتر محمود ابوترابی
دکتر جواد خاتمی

     همای�ش علم�ی پژوهش�ی سلس�له 
الذهب – دانشگاه نیشابور

مهدی بیات مختاری
داود چوگ��انیان

سی�د علی حسینی

محمد دشتی
محمد حسن رستمی

حسن رضایی
محمد زروندی رحمانی

مهدی قربانی
علی محیطی

محمد علی مهدوی راد

    جش�نواره وب�الگ نویس�ی رض�وی– 
تهران

حسن زمانی نوری
سید مجتبی آیت اللهی

ایمان جعفری
مجتبی معلمی

سید محمد سیادت موسوی
وحید اهلل وکیل

شاهرخ صالحی کرهرودی
علی جمشیدی

    جش�نواره رس�انه ه�ای دیجیت�ال 
رضوی – مرکز توس�عه فن�اوری اطالعات 

و رسانه های دیجیتال
حسین افسری
بهرام صادقی
علیرضا تقیان
ولی ا... قدیمی

    جشنواره پویانمایی رضوی - گلستان
مسعود امامی

محمد علی  صفورا
آقای توکلیان
حامد شریفی

سید محمد مطهری
جواد عظیمی

     جشنواره نماهنگ رضوی - لرستان
نقی نعمتی

داریوش یاری
شمس الدین آروند

    جش�نواره نام�ه ای به ام�ام رضا)ع( - 
استان مازندران

احسان مهدیان
محمد عظیمی

سید مخمدصادقی سنگدهی
علی حسن پور

     جش�نواره مش�اعره رضوی -  اس�تان 
بوشهر

خداکرم یزدان پناه
علی هوشمند
حسین دارند

محمدرضا احمدی فر
سعید بیابانکی
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     جشنواره شعر دوبیتی سرایان رضوی- 
همدان

میرهاشم میری
سید مهدی موسوی

بیژن ارژن

    جش�نواره نهض�ت کتابخوانی رضوی - 
البرز

ابراهیم صدیق
سعید مصطفایی

محمدصادق باغستانی
محمدجواد مروج طبسی

عباس پور عبادی
سیداحمد علوی

سید عباس مسعودی
سید موسی حسینی کاشانی

    جش�نواره خاطره نویس�ی و س�فرنامه 
نویسی رضوی – استان ایالم

علی حسن سهراب نژاد
ظاهر سارایی

محمدعلی قاسمی

    جش�نواره ش�عر رضوی به زب�ان ترکی 
آذری - استان آذربایجان غربی
حجت االسالم والمسلمین کریمی

دکتر مظفری
دکتر طالعی

استاد اصغر شاهیزاده
عبداهلل بحرالعلومی

سعید سلیمانپور
عارف بزونالی 

    جش�نواره ش�عررضوی به زبان عربی – 
استان خوزستان
محمدرضا عطاش

مرتضی آل کثیر
محمد جوروند
شکیب انصاری
عباس حزباوی

سید شبیرحسینی
سیدمهدی موسوی

خیریه عچرش

    جش�نواره داس�تان نویس�ی رضوی – 
استان سمنان

محمد علی دهقانی
اسماعیل همتی

عماد عبادی
حسینعلی جعفری

    جش�نواره مح�راب – دبیرخان�ه کانون 
مساجد خراسان رضوی

حسین مسگرانی
محمد تقی کاظمی نسب

حجت االسالم سبحانی نیا

دکتر محمدصادق علمی
دکتر محمدرضا جواهری

     جشنواره  شعر رضوی – کرمان
دکتر محمدرضا سنگری 

قادرطراوت پور 
محمدرضا عبدالمکیان 

محسن کاشانی 
محمدسعید میرزایی
محمد علی جوشایی 

مهدی صمدانی

    جش�نواره خبرگزاریه�ا، نش�ریات 
الکترونیک و رسانه های برخط – تهران

دکتر مهرشاد کاظمی
اسماعیل صادق زاده

دکتر حاجی محمد احمدی
دکتر حمید ضیائی پور

دکتر یحیایی
فاطمه عاشوری

دکتر محمدجواد حق شناس

     جش�نواره جلوه های فرهنگ رضوی در 
مطبوعات - گیالن

مجید محمدپور
محمد حسن پور

حجت االسالم والمسلمین ذبیح اهلل قوامی

جش�نواره نمایش�نامه نویس�ی رضوی - 
استان قزوین
یوسف فخرایی

نادر برهانی مرند
ناصر ایزدفر

    جش�نواره مداح�ی ، چاوش�ی خوانی ، 
ابتهال و تواشیح رضوی -  استان اردبیل

غالمرضا سازگار
قاسم رفعتی
حمید منتظر

شهروز حبیبی
محمدعلی کریم خانی

محمود لطفی نیا
محمدرضا ستوده 
تقی سیفی اردبیلی

مهدی دغاله
علی طالعی
امین فتحی

عسگر شاهی زاده
زین العابدین سعادتی

شاپور امانی
موسی رجبی اصل

کاظم نظری بقاء
محمد باقر تمدن

عبدالحسن محمدپور

    جش�نواره سراس�ري عک�س رضوي- 
آذربایجان شرقي

سید عباس میرهاشمي
جاسم غضبانپور

سعید فالح فر
حسین نوروزی

محمد عباس زاده

    جشنواره آیین هاي نمایشي در فرهنگ 
رضوي-کهگیلویه و بویراحمد

امین کمالوندی
محمدعلی پیرسبزی

سیدجواد موسوی
رضا گشتاسب

امیر نوروزی
سید یونس آبساالن

    جشنواره تآتر کودک و نوجوان رضوی – 
استان هرمزگان
استاد علی رضایی

استاد محمد نیکرام
حجت االسالم و المسلمین پهلوانی

    جش�نواره خوشنویس�ی رض�وی - 
خراسان رضوی

فضل اهلل فاضل نیشابوری
انوشیروان فروغی

محسن عبادی
مجتبی ملک زاده

محمد حیدری
علی اکبر رضوانی

غالمحسین امیرخانی
قاسم توکلی راد

علی شیرازی
سیدرضا بنی رضی
محمد کاشانی آزاد

حسین خیامی
محمد کاظمیان

محمد علی باقرزاده طوسی

    جش�نواره هنرهای تجس�می رضوی – 
استان فارس

رضا هدایت
حسین قاسم خانی 

مریم جمالی
مسعود نجابتی
شهریار اسدی

مسعود مرشد زاده
سعید شهالپور

مهرداد ایروانیان
ماریا کازرونی
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نسخه عربی و انگلیسی سایت جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( » 
ش��مس توس « با حضور کاراندیش مروستی معاون وزیر فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی، ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اس��المی، سید جواد جعفری دبیرجش��نواره بین المللی 
امام رضا)ع( و با حضور دبیران جش��نواره ه��ای موضوعی،  اعضای 
ش��ورای بین الملل و رابطان خبر جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 

در مشهد رونمایی شد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، 
نس��خه عربی و انگلیسی س��ایت ش��مس توس به آدرس اینترنتی 
www.shamstoos.ir در مراس��م تجلی��ل از اعضای ش��ورای 
بین الملل، دبیران جش��نواره ه��ای موضوعی و رابط��ان برتر خبر 
دوازدهمین دوره جش��نواره بی��ن المللی امام رضا)ع( در مش��هد 

رونمایی شد.

این سایت که در بردارنده آخرین فعالیت های جشنواره بین المللی 
امام رضا)ع( و موضوعات مربوط به فرهنگ و معارف رضوی اس��ت 

هم اکنون به سه زبان فارسی، انگلیسی وعربی فعال می باشد.
گفتنی است؛ در این مراس��م از مدیران کل فرهنگ وارشاد اسالمی 
31 استان کش��ور و دبیران جش��نواره های موضوعی دوازدهمین 

دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( تجلیل شد.
همچنین از اعضای ش��ورای بین الملل جش��نواره بین المللی امام 
رضا)ع( و رابطان برتر خبر دوازدهمین دوره جش��نواره بین المللی 

امام رضا)ع( تقدیر به عمل آمد.
در این مراس��م همچنین میهمانان خارج��ی دوازدهمین دوره این 
جش��نواره نیز در س��خنانی به ارائه گ��زارش از فعالی��ت های خود 
در ح��وزه فرهنگ و مع��ارف رضوی در کش��ورهای مختلف جهان 

پرداختند.

در مراسم بخش بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا)ع(
  از نسخه عربی و انگلیسی سایت جشنواره رونمایی شد
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بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع(

آلمان. 1
آمریکا. 2
افغانستان. 3
بوسنی. 4
پاکستان. 5
سنگال. 6
هند. 7
تانزانیا. 8
آذربایجان. 9

قطر. 10
تونس. 11
اتیوپی. 12
قزاقزستان. 13
ترکیه. 14
عراق. 15
ترکمنستان. 16
روسیه. 17
ژاپن. 18
ساحل عاج. 19
سریالنکا. 20
سودان. 21
سیرالئون. 22
غنا. 23
فیلیپین. 24
قرقیزستان. 25
کامرون. 26
کنگو. 27
کوزوو. 28
کومور. 29
گرجستان. 30
جمهوری گینه. 31
لبنان. 32
ماداگاسکار. 33
ماالوی. 34
مالی. 35
نروژ. 36
نیجر. 37
انگلستان. 38

بورکینافاسو. 39
تایلند. 40
اوگاندا. 41
اسپانیا. 42
آرژانتین. 43
بلژیک. 44
بنگالدش. 45
زیمباوه. 46
فرانسه. 47
نیجریه. 48
الجزایر. 49
برونئی. 50
بلغارستان. 51
بنین. 52
توگو. 53
رواندا. 54
سوئد. 55
شیلی. 56
کوبا. 57
کاستاریکا. 58
کلمبیا. 59
کنیا. 60
گامبیا. 61
گینه بیسائو. 62
لیبریا. 63
موریتانی. 64
موریس. 65
میانمار. 66
نامیبیا. 67
هلند. 68
کونگو. 69
اتریش. 70
ارمنستان. 71
ازبکستان. 72
کویت. 73
آلبانی. 74
اندونزی. 75


