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کتابخانهملی،تنهادرنخستین
روزسالنوتعطیلاست

کتابخانهملی،جدولساعاتکاریایننهادرادرایامنوروزمنتشرکردکهدراینبرنامهریزی،تنهاروزنخستفروردینماهتعطیلاست.بهگزارش
ایرنا،ساعتکاریکتابخانهملی،روز 29اسفند 97تاساعت 17خواهدبودوتاالرهایکتابخانه،درروزاولفروردین 98تعطیلاستوشیفتشب
نیز،درایندوروزفعالیتنمیکند.

حجت االسالم والمسلمین اختری ،دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در گفت و گو با خراسان مطرح کرد
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تحقق«مرجعیتعلمی»؛مقدمهایجادتمدننویناسالمی

حفظ تمامیت ارضی ایران
در پرتو انقالب

جواد نوائیان رودسری

[انقالب اسالمی]او ًال :ثبات و امنیت کشور
و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها را که
آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود
ضمانت کــرد و معجز ه پــیــروزی در جنگ
هشتساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان
آمریکایی و اروپایی و شرقیاش را پدیدآورد.
ثانی ًا  :موتور پیشران کشور در عرصه علم و
فناوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی و
اقتصادی و عمرانی شد که تاکنون ثمرات
بالنده آن روزب ـهروز فراگیرتر میشود... .
ایران پیشاز انقالب ،در تولید علم و فناوری،
ِ
صفر بود ،در صنعت بهجز مونتاژ و در علم
بهجز ترجمه ،هنری نداشت.

نشست «وضعیت کنونی پیروان اهلبیت(ع)
در جهان اســـام» ،صبح دیــروز در محل سالن
نمایشگاه دایمی بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستان قدس رضــوی ،برگزار شد .سخنران این
نشست ،حجتاالسالم و المسلمین عباسعلی
اختری،دبیرکلمجمعجهانیاهلالبیت(ع)بود.
وی طی سخنانی با اشاره به کارنامه فعالیتهای
مجمع ،به تشریح بخشی از اقدامات آن پرداخت
و گفت :مجمع جهانی اهلبیت(ع) ،هم اکنون
 780عضو خارجی و  150عضو داخلی دارد
که این افــراد ،از میان کسانی که برجستهترین و
مؤثرترین اقدامات را در راستای ترویج آموزههای
اهلبیت(ع)داشتهاند،انتخابمیشوند.دبیرکل
مجمع جهانی اهلالبیت(ع) افـــزود :اعضای
مجمع،از 140کشورهستندوهماکنون1700
گروه و جمعیت در سراسر دنیا ،با مجمع جهانی
اهلالبیت(ع) ارتباط دارنــد .حجتاالسالم و
المسلمین اختری ،چگونگی اداره مجمع را نیز
تشریح کرد و گفت :اکنون یک شورای عالی 25
نفره ،اداره مجمع را برعهده دارد که در آینده،
تعداد اعضای آن به  40نفر افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد :مجمع با سه هزار نفر از دانش
آموختگان حــوزههــای علمیه داخــل کشور که
از اتباع خارجی بوده و اکنون به کشورهایشان
بازگشتهاند ،ارتباط دارد و با ارسال کتاب و ارائه
محتوایعلمی،ازآنهاپشتیبانیمیکند.دبیرکل
مجمع جهانی اهلالبیت(ع) افزود :در راستای
انتشار و تبلیغ آموزههای اهلبیت(ع) ،مجمع
اقدامبهتأسیسدانشگاهاهلبیت(ع)کردهاست.
این دانشگاه ،تنها از میان اتباع خارجی دانشجو
میپذیرد .وی دربـــاره فعالیت مجمع جهانی
اهلالبیت(ع) در فضای مجازی و ارائه خدمات
به عالقهمندان و پژوهشگران از این طریق ،اظهار

...

پیکاندیشه
افزایش  26درصدی میانگین
قیمت کتاب طی سال 97
آمار انتشار کتاب در  11ماه سال  97نشان
میدهد در این مدت 85 ،هزار و  12عنوان
کتاب منتشر شــده و میانگین قیمت آن،
نسبت به سال گذشته 26 ،درصد افزایش
یافته اســت .به گــزارش ایبنا ،آمــار منتشر
شــده از ســوی مؤسسه خانه کتاب نشان
مـیدهــد کــه کتا بهای حــوزه فلسفه ،با
افزایش ۱۷درصدی نسبت به سال گذشته،
با بیشترین افزایش انتشار روبــهرو بوده
است .همچنین ،موضوعات ادبیات و زبان،
با افزایش ۱۴درصــدی ،در جایگاه بعدی
قرار دارد.
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کرد :مجمع سایتهای اینترنتی فعالی را برای
پاسخ گویی به شبهات و نیز ،ارائه محتوای مربوط
به آموزههای مکتب اهلبیت(ع) راهاندازی کرده
استکهسایت«مفتاح»و«ویکیشیعه»ازجملهآن
هاست که به 10زبان زنده دنیا ،فعالیت میکند و
خدماتارائهمیدهد.حجتاالسالموالمسلمین
اختری ،بیداری اسالمی و پیشرفت اســام در
جهان را مرهون انقالب اسالمی دانست و تأکید
کرد :پیش از پیروزی انقالب ،تنها سه مرکز ارائه
آموزههای اهلبیت(ع) در اروپا فعال بود ،اما هم
اکنون دهها مرکز خودجوش در این منطقه ،به
ارائه مفاهیم اصیل اسالمی و آموزههای مکتب
اهلبیت(ع) مشغول هستند .وی تصریح کرد :با
این همه ،ما در زمینه فعالیتهای تبلیغی ،هنوز با
کاستیهاییروبهروهستیموبهویژه،نتوانستهایم
در زمینه ترجمه قرآن کریم ،نهجالبالغه و صحیفه
سجادیه و ارائه آن ها به مشتاقان این کتابها در
سراسر دنیا ،خوب عمل کنیم .حجتاالسالم
والمسلمین اختری گفت :محتوایی که تاکنون
تولید شده است ،عموم ًا محتوای درون اسالمی
اســت؛ یعنی محتوایی که فقط به درد عرضه در
جهاناسالممیخوردوبایددرزمینهتولیدمحتوای
برون اسالمی ،یعنی محتوایی که بتوان آن را در
جوامعغیراسالمیعرضهکرد،گامهایمؤثرتری
برداشت .در ابتدای این نشست ،حجتاالسالم

والمسلمین سیدمحمود مرویان حسینی ،رئیس
بنیاد پژوهشهای اسالمی آستانقدس رضوی،
به ارائه گزارشی از فعالیتهای این بنیاد پرداخت
و تعدادی از مسئوالن گروههای مطالعاتی بنیاد
نیز ،گزارشی درباره گروههای خود ارائه کردند.
حجتاالسالم و المسلمین اختری در حاشیه این
نشست ،طی گفت وگویی با خبرنگار خراسان ،به
پرسشهایوینیزپاسخگفتکهدرپیمیآید.
	 اهتمامبهترویجدیپلماسیوحدت،
یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه نظام
جمهوری اسالمی است که رهبر انقالب نیز،
بارها آن را مــورد تأکید قــرار دادهان ــد .مجمع
جهانیاهلالبیت(ع)،چهراهبردیبرایتقویت
ایندیپلماسیوحرکتدرراستایآندارد؟
یکیازمهمترینمباحثیکهموردتوجهمجمعقرار
دارد و ما همواره سعی میکنیم آن را به همکاران
و دوستانمان در سراسر دنیا یادآوری کنیم ،تعامل
مثبت با بــرادران اهل سنت و بلکه ،همزیستی
مسالمتآمیز با پیروان سایر ادیــان اســت .ما در
ایــن زمینه ،سندی مــدون و مشخص داریــم .در
سخنرانیها،کنفرانسهایافعالیتهاییکهتوسط
ی نقاط عالم سازمان دهی و برگزار
مجمع در اقص 
میشود ،این موضوع راهبردی ،همواره مد نظر
یمابهپیروانمذهب
قرارمیگیرد.توصیههمیشگ 
اهلبیت(ع)ایناستکهدرهرکشوریکهزندگی

میکنند ،شهروند نمونهای باشند؛ به این معنا که
در راستای فعالیتهای عامالمنفعه و همکاری
برای بهبود وضعیت زندگی مردم و نیز ،اخالق
اجتماعی،درسطحباالییقراربگیرند.اینرویکرد،
خــود باعث تبلیغ و ترویج مکتب اهلبیت(ع)
میشود.بنابراین،همکاریوتعاملباپیروانسایر
مذاهب اسالمی ،یکی از مهم ترین سرفصلهای
فعالیتهایمامحسوبمیشود.نکتهدیگریکه
هموارهموردتأکیدوتوجهمجمعقراردارد،پرهیزاز
ظاهربینیوخرافهپرستیاست؛روشیکهمیتواند
بهتقویتدیپلماسیوحدتنیز،منجرشود.موضوع
دیگری که در مشی و روش مجمع ،مد نظر است
و به شیعیان مرتبط با آن ،توصیه میشود ،عدم
تعرضبهشخصیتهایمورداحترامسایرمذاهب
اسالمیاست.
ایجاد تمدن نوین اسالمی ،یکی
دیگر از موضوعاتی است که به ویــژه در یک
دهه اخیر ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و
رهبرانقالبنیز،دربیاناتشان،بارهابهآناشاره
کردهاند .رویکرد مجمع جهانی اهلالبیت(ع)
دراینزمینهچیست؟
یکی از اهــداف مهم ما از برگزاری همایشها و
کنفرانسهای مختلف همین است؛ با این حال،
نباید از یاد برد که ایجاد تمدن نوین اسالمی،
موضوعیفراترازنگارشکتابومقالهوبحثهای
آکادمیک است؛ ایجاد تمدن نوین اسالمی ،به
کار عملی نیاز دارد .طی چند دهه اخیر ،با اهتمام
مقام معظم رهبری ،توجه ویژهای به تولید علم شد
وجایگاهعلمیایران،تغییرمعتنابهیکرد؛همین
تغییرمثبت،باعثمیشودکهزمینهبرایمرجعیت
علمیفراهمشودواینخود،مقدمهایبرایایجاد
تمدن نوین اسالمی است .یکی از کوششهای
ما در مجمع نیز ،همین است؛ اینکه تالش کنیم
پیروان مکتب اهلبیت(ع) از نظر جایگاه علمی،
درمکانمناسبیقراربگیرندوزمینهرابرایایجاد
تمدننویناسالمیفراهمکنند.
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ملیشدنصنعتنفت؛پیروزی
بزرگملتایراندربرابراستعمار

به ثمر رسیدن نهضت ملی شــدن صنعت
نفت ایــران ،در واقع پیروزی بزرگ ایرانیان
بر استعمارگرانی بود که نزدیک به دو قرن،
تمام مقدرات کشور را در اختیار داشتند و
هر آنچه را که مایل بودند ،انجام میدادند.
ظلم و ستم استعمار انگلیس نسبت به مردم
ایران ،به ویژه از دوران جنگ جهانی اول به
بعد ،فزونی گرفت و رخدادهای غمانگیزی
را همچون قحطی بــــزرگ ،در کــشــور ما
رقم زد که نتیجه آن ،قربانی شدن بیش از
هشت میلیون انسان بیگناه بود .بنابراین،
نهضت ملی شدن صنعت نفت را نمیتوان
صرف ًا حرکتی مردمی برای باز پس گرفتن
یکی از ارزشمندترین منابع زیرزمینی این
سرزمین فرض کرد .نباید از یاد ببریم که این
دوران ،تقریب ًا مصادف با وقوع نهضتهای
استقاللطلبانه در کشورهای استعمارزده
اقصی نقاط جهان بود و این وضعیت ،بر نظام
فکری و دیدگاههای مردم ایران در راستای
قطعدستچپاولگرانگلیسیهاازثروتهای
خدادادی کشورشان ،تأثیری به سزا داشت.
نوعرفتاراستعمارگران،طیچنددههقبلاز
آغاز نهضت ،با اتباع ایران ،بسیار غیرانسانی
بــود .عاملی که باعث میشود ملی شدن
صنعتنفترایکپیروزیبزرگبدانیم،غلبه
اقلیت مجلس بر اکثریتی است که به دالیل
مختلف ،اعم از وابستگی به دربار یا سفارت
بریتانیا،مخالفملیشدنصنعتنفتبودند.
ایناقلیت،او ًالباحمایتهمهجانبهملتوثانی ًا
با پایمردی خود ،توانست مخالفان را که به
لحاظقدرتسیاسیومالیدرجایگاهباالتری
قرارداشتند،عقببراندوبهویژه،پسازاعدام
انقالبی حاجیعلی رزمآرا ،در اسفندماه سال
 ،1329مانعی برای تحقق آرمان ایرانیان،
پیشرونداشتهباشد.
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