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و تولید سوخت با غنای باال

راهاندازی زنجیره
سانتریفیوژهای مدرن IR8

چهارشنبه بازگشت

رئیسجمهور گام اول عملیات بازگشت هستهای را اعالم کرد؛ ایران در صورت رفتار متقابل غرب ۶ ،گام دیگر دارد

شعبده بازی خودروسازان
با دالر جهانگیری

دکتر محمدمهدی طهرانچی:

هیچیک از واحدهای دانشگاه آزاد را
تعطیل نخواهیم کرد
۶

رهبری

حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز در دیدار حدود

وارد میدان عمل شود ،بنابراین همه برنامهریزیها و کارهای حوزه باید در چارچوب این

وظیفـــه حوزهها و علمای دین را بیان معارف اســـام و تالش برای تحقق آنها در جامعه

حضرت آیتالله خامنهای جهت دادن به نحوه اســـتفاده از علوم طبیعی در جامعه را از

خواندند و تاکید کردند« :علما در مقام ورثه انبیاء باید برای عملیشـــدن توحید و اقامه
قسط ،مجاهدت کنند».

هویت و شاکله اصلی انجام شود».

دیگـــر وظایف حوزهها خواندند و در بیان چند نکته به طالب تاکید کردند« :فقه و درس
خواندن را کامال جدی بگیرید».

رهبر انقالب اســـامی در این دیدار با اشـــاره به نیاز امروز انســـانها به معارف برجسته

ایشـــان اجتهاد را روش نظاممند درک و استنباط معارف از منابع نقلی و عقلی خواندند

وظیفه حوزههای علمیه را نســـبت به گذشته ســـنگینتر دانستند و گفتند« :در داخل

رهبـــر انقالب اســـامی پرورش قوه اجتهـــاد را نیازمند کار و تمرین فراوان دانســـتند و

دینی و همچنین اقبال دنیای اسالم و حتی جوامع خارج از دنیای اسالم به این معارف،
کشـــور توجهی که امروز نسبت به مسائل دینی و روحانیت وجود دارد ،با گذشته و قبل

از انقالب اسالمی ،قابل مقایسه نیست».

تمتع از مقام معلمی اساتید
فخر دانشگاه آزاد است

۸

۴

یادداشت

چرا روابط ایران با عراق مهم است؟

وظیفهحوزهتقویتگفتمانانقالبیاست
دوهزار نفر از طالب سراســـر کشـــور ،فضال ،اساتید و مدیران حوزههای علمیه،

پیام دکتر والیتی خطاب به همایش اساتید نمونه کشوری دانشگاه آزاد اسالمی

۱/۷میلیارد دالر ارز  ۴۲۰۰تومانیگرفتند؛ باز هم قیمت خودرو پرواز کرد

رهبر انقالب در دیدار جمعی از حوزویان تبیین کردند

مهدی عبداللهی

روزنامه نگار

ازجمله نگرانیهای

میلیون دالر آن به عراق صادر شده است که رقم بسیار چشمگیری برای

سواد رسانهای در کشور است

اهمیت است که کل صادرات غیرنفتی ایران در سال  1397به  28عضو

اهالیرسانه،موضوع

که آنچنانکهبایـــد ،پرورش

تجارت خارجی ایران است .این میزان صادرات به عراق از این منظر دارای

اتحادیه اروپا حدود یک میلیارد و 61میلیون دالر بوده اســـت .بهعبارتی

نیافته است .رسـانه از آنجایی که یکی از منابع مهم کسـب دانش ،ثروت و

دیگر عراقیها4/8برابر کل 28کشـــور عضـــو اتحادیه اروپا از ایران کاال

آسیبهاییشود.برایناساسسوادرسانهایکمـکمیکنـدتامخاطبـان

 151برابر کمتر از واردات آنها از ایران است.

قدرتاسـت؛میتواندبهواسطهاطالعـاتانبوهیکـهارائهمیدهد،منشأ

و افزودند« :عالم دین باید بداند معارف و حقایق دینی را چگونه از منابع به دست آورد».

بتواننـدبهتریـناسـتفادهراازرسانهببرنـد؛ازآسـیبهایآندوربماننـدو

خاطرنشـــان کردند« :اگر این ِمتُد درســـت آموخته شود آنوقت ارزشهای اخالقی نیز

بسیار قابل تأملی که اهمیت سواد رسانهای را نشان می دهد ،میتوان به

درست استنباط میشود».

۲

بیــــن پیامهـای صحیـح و دروغ تفکیـک قائل شـوند .از جمله مصادیق

مطالب منتشر شده طی یک سال اخیر در مورد حضور گردشگران عراقی

خریدهانـــد .همچنین صادرات عراق به ایران فقط 59میلیون دالر یعنی

گردشگری مذهبی ،اقتصاد در کنار اتحاد

درسالهایاخیررویدادعظیمپیادهرویاربعینبابازتابهایبینالمللی
که داشته ،تبدیل به یک فرارویداد بیمثال شده است .اما حضور ایرانیان

ایشان افزودند« :این تصور که مردم در نقاط مختلف دنیا نسبت به معارف دینی رویگردان

حضرت آیتالله خامنهای اختالفنظر در حوزهها در «مســـائل عملی ،جهتگیریهای

در ایران ،حضور نیروهای حشدالشعبی عراق برای امدادرسانی در مناطق

در این رویداد فرهنگی-آیینی نیز بینصیب از شایعات بیاساس نمانده

حضرت آیتالله خامنهای تشـــییع بســـیار باشـــکوه طلبه همدانی را که مظلومانه به

این اختالفات مدیریت شود تا به درگیری و تشنّج منجر نشود ،همانگونه که بزرگان فقه،

ازبازیکنانفوتبالدرموردساختاستادیومرایگانتوسطدولتایرانبرای

شایعاتی ،طوری القا کنند که ایران ،سرمایهگذاریها و هزینههای ارزی

و خاطرنشـــان کردند« :نمونههایی همچون این تشـــییع یا حضور گسترده مردم بهویژه

واقعی کلمه اتحاد داشتند».

شدهاند ،تصور غلطی است بلکه اقبال به این معارف بیشتر شده است».

شـــهادت رســـید ،نمونهای عینی از احترام و اقبال مردم به دین و روحانیت برشـــمردند
جوانان در نمازهای جماعت و نشســـتن در جلســـات و پای منابـــر ،جزء واقعیات ایران

اســـامی و نشـــاندهنده تدیّن مردم و اعتماد آنها به روحانیت است و برخی تبلیغات و
سیاهنماییها درباره ایمان و دینداری مردم یا رویگردانی آنها از روحانیت ،خالفواقع و

بدون تحقیق و معیار علمی است».

ایشـــان حوزههای علمیه را مرکز آموزش اسالم و تعمیق آن در جامعه دانستند و گفتند:

«شناساندن معارف دینی به مردم بخشی از وظایف حوزههای علمیه است و بخش دیگر

این وظیفه ،محققکردن معارف دینی در متن زندگی مردم است».

فکری و مسائل سیاسی» را بدون اشکال برشمردند ،اما تاکید کردند« :مهم این است که
فلسفه و عرفان در حوزهها در طول تاریخ با وجود اختالفات ،همواره برای خدا بهمعنای

داشته باشند».

ذوبآهناصفهانمنتشرکرد؛خیلیزودمشخصومعلومشدکهاستادیوم

توصیـــه مؤکد کردند و افزودنـــد« :بزرگان حوزه نیز در مقابل طالب جوان ،حلم و تحمل
رهبر انقالب اســـامی در بخش دیگری از ســـخنان خود با اشـــاره به مطالبی که برخی
کارشناســـی بیان شـــد ،حاکی از عمق فکری و ســـطح باالی اندیشه و فهم ،و حرکت و

هم عمدتا طی یک سال اخیر در مورد روابط دو کشور ایران و عراق منتشر

بـــرادران و خواهران طلبه بیان کردند ،گفتند« :این مطالب که با تعابیر خوب و بهصورت
پیشرفت حوزه است که واقعا تحسینبرانگیز است».

مکرم اســـام برای عملیشدن توحید و اقامه قسط ،مجاهدت و مبارزه میکند تا اسالم

محیـــط زندگی مردم تالش کنند که اوج این تالش را امام رضواناللهتعالیعلیه در مقام
یک حکیم واقعی انجام داد».

و تخصصگرایی در این زمینه نتایج خوبی خواهد داشـــت اما باید مراقب برخی عیوب

تحریم نفت و سیستم بانکی و مالی ایران ،یکی از دالیل موفقیت آمریکا در

خاطرنشان کردند« :فقه استخوانبندی و ستون فقرات زندگی اجتماعی و سیاسی است

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مطالب یک از طالب خواهر درخصوص جایگاه اجتماعی
میان زنان جامعه ،بســـیار مغتنم اســـت ،ضمن آنکه باید از ظرفیت این طالب در مراکز

ســـعودیها تالشهای زیادی برای قطع این رابطه مالی کردهاند .بر این

ارزش بیش از  20میلیارد دالر دارند که طی یک سال اخیر آمریکاییها و

اساس انتشار و تکثیر شایعات در یک سال اخیر نیز گرچه ابتدا به جهت

حضرت آیتالله خامنهای همچنین حجتاالسالموالمسلمین اعرافی ،مدیر حوزههای

پایینبودن سواد رسانهای از سوی برخیها مطرح شده ،اما پیگیری این

برنامه جامع برای حوزه علمیه گفتند« :باید تمرکز اصلی بر اجرایی و عملیشـــدن این

نشانمیدهداینشایعاتیکیازراههایموفقیتمحورآمریکایی-سعودی

رهبر انقالب اســـامی با تحســـین بیان ،لحن و ادبیات مناسب طالب به آنها توصیه

برنامه قرار گیرد».

«استقرار توحید در جامعه»« ،مبارزه با طواغیت» و مساله مهم «عدالت» بیان کردید،

حوزههای علمیه سراســـر کشور در گزارشی با اشـــاره به تحصیل  ۱۵۰هزار طلبه در

اســـت که عالم دینی پرورش میدهد تا او با تسلط بر معارف اسالمی برای تحقق اسالم

تحریم،کورکردنمسیرهایتجارتکاالییایراناست.آنچهدرادامهمیآید،

تحلیلی آماری است که نشان میدهد ایران و عراق یک رابطه دوجانبه به

بهوجودآید که حوزهها در این روند مسئولیتهای سنگینی دارند که باید با فکر و تعمّ ق،

را تقویت کنید».

 6/2میلیارد دالر صادرات برق به عراق

بررسی آماری نشان میدهد صادرات ساالنه برق ایران به عراق از 2416

مگاواتدرسال 87به 6627مگاواتدرسال 96رسیدهاست.اینمیزان
صادرات برق گرچه فقط معادل 2/5درصد از مصرف کشورمان است ،اما

بشناسد».ویدربخشهایزیادیازکتابمذکوراشارهمیکندکهعالوهبر

ایشـــان با استقبال از تخصصگرایی در رشتههای مختلف حوزههای علمیه بهویژه فقه،

علمیه را ظرفیت بسیار مغتنمی برشمردند و با اشاره به سخنان ایشان درخصوص تدوین

حضـــرت آیتالله خامنهای در تبیین «چیســـتی و هویت حوزه» افزودند« :حوزه مرکزی

از این طریق عاید بخش گردشگری ایران شده است.

 5/21میلیارد دالر ( 84درصد از کل) آن دریافت شده است.

در دوره دوم اوباما اشاره میکنم که میتواند پاسخی به این پرسش باشد.
عمل کند و به نتیجه برســـد ،تحریمکنندهباید دشـــمن را از خود او بهتر

ایشان در تبیین وظایف کنونی حوزهها افزودند« :بعد از تشکیل نظام اسالمی باید دولت

به میان مردم سراســـر کشـــور ببرید و با افزایش معرفت جامعه ،گفتمانهای انقالبی

عراقی بهطور میانگین  1000دالر در ایران هزینه کند 1/5 ،میلیارد دالر

از این ظرفیتها پیشنهادی بسیار خوب است».

رسمی و فرهنگی استفاده شود».

کردند« :حرفهای خوبی را که امروز درباره «ســـبک زندگی»« ،حکمرانی اسالمی»،

 1/5میلیون زائر یا گردشگر عراقی به ایران آمدهاند .بر این اساس اگر هر

وی در بخشی از کتاب «هنر تحریمها» مینویسد« :برای اینکه تحریمها

حوزه در زمان مبارزات منتهی به تشـــکیل جمهوری اســـامی انجام دادند ،دقیقا جزء

این وظایف را درک و برای ادای آنها برنامهریزی و تالش کرد».

حساسیتدشمناننسبتبهروابطدوستانهدوکشورتبیینشود،بهصورت

است ،به ازای سفر ساالنه 4/4میلیون ایرانی به عراق در سال ،97بیش از

از سال  ۲۰۰۴تاکنون بیش از  ۶۵میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش

خانمهای طلبـــه ،افزودند« :حضور چند ده هزار طلبه فاضل خواهر در خانوادهها و در

اسالمی بهمعنای واقعی کلمه ،سپس جامعه اسالمی و بعد از آن تمدن حقیقی اسالمی

میشـــود؟ برای پاسخ به این ســـوال ،قبل از آنکه با آمارها و ارقام ،دالیل

عالوهبراینکهحضورایرانیهادرتجمعاربعینباکمترینهزینهمالیهمراه

جانب طالب ،به پیشنهاد یکی از طالب برای راهاندازی مرکز نوآوری حوزه اشاره کردند و

حضـــرت آیتالله خامنهای با انتقاد از برخی کـــه میگویند همراهی حوزه با امام برای

وظایف ذاتی و هویتی حوزه بود».

مطرح شد ،آیا با خودتان فکر کردهاید که چرا بیشترین مطالب کذب آن

و ریالی بیرویهای در عراق انجام داده است؛ اما بررسیها نشان میدهد

کوتاه به مطلبی از «ریچارد نفیو» ،مسئول تیم طراحی تحریمها علیه ایران

تخصصگرایی نیز بود».

تشکیل نظام اسالمی خارج از وظایف حوزه بوده است ،گفتند« :کاری که حوزه و بزرگان

ساخت استادیوم ورزشی رایگان هم که رشید مظاهری بازیکن تیم فوتبال
برخالف ادعای وی ،ساخت کشور ترکیه بوده است .حال که این مباحث

افزودند« :استفاده از ظرفیتها و خالقیتهای طالب جوان و تأسیس یک بانک اطالعاتی

در معنای جامع و کامل آن محقق شود».

عراقیاززنانایرانیدرسالگذشتهبیپایهواساسبودوکذببودنمطالب

جنجالیکهخانممهنازافشارمنتشرکرد،خیلیزودمشخصشد.موضوع

رهبر انقالب اسالمی با استناد به آیات متعدد قرآن مجید درباره مجاهده و مقاتله انبیاء

ایشان خاطرنشـــان کردند« :علما نیز بهعنوان ورثه انبیاء موظفند برای تحقق اسالم در

عراقیها منتشر کرده است .همانطور که ادعای استفاده جنسی مردان

ایشـــان همچنین طالب جوان را بـــه ادب و اطاعت از بزرگان حوزههـــا و مراجع تقلید

حضرت آیتالله خامنهای با تاکید بر لزوم مطالعه «منشور روحانیت» امامخمینی(ره) از

الهی تاکید کردند« :وظیفه پیامبر فقط بیان معارف اســـام نیست ،به همین علت نبی

سیلزده و ...اشاره کرد .آخرین نمونه آنها مطلبی جنجالی است که یکی

اســـت .چنانکه در همان ایام اربعین برخیها تالش داشـــتند با ایجاد

پیش از ســـخنان رهبر انقالب اســـامی ،حجتاالسالموالمســـلمین اعرافی ،مدیر

حوزههـــای علمیه گفت« :شـــورای عالی و همه مراکز حوزه مصمم هســـتند در پرتو

اندیشـــههای امام راحل و رهبر انقالب ،هدایتهای مراجع عظام تقلید و بهرهگیری
از همه اندیشـــههای طالب ،فضال و اساتید مسیر بالندگی و اعتالی حوزهها را هموار

ساخته و در این زمینه برنامهریزی کنند».

شـــایعات با آب و تاب و جهتدهی به شایعات از سوی رسانههای بیگانه
برای ایجاد اختالف بین ایران و عراق است.

صادرات به عراق  151برابر بهنفع ایران

بررسیآمارهایگمرکایراننشانمیدهددرسال 1397پسازچینکه

براساساظهاراتمقاماتوزارتنیرو،برخالفشایعهرایگانبودنبرق،ایران
 6/2میلیارد دالر به کشـــور عراق صادر کرده که تا اسفند سال 97حدود

 3/4میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی

آمارهای رســـمی میگویند گرچه ایران در زمینه مبارزه با داعش و دوره

پساصدامبدونهیچچشمداشتیبیشترینکمکهایامنیتیرابهدولت

و ملت عراق کرده است ،اما هیچکدام از طرحهای عمرانی را رایگان انجام
نداده است ،بهطوریکه در سال  1391ایران  1/7میلیارد دالر ،در سال

 1392حدود  1/3میلیارد دالر و در ســـال  93حدود  400میلیون دالر
صادرات خدمات فنی و مهندســـی به عراق داشته که همه این بخشها
توسط پیمانکاران بخش خصوصی ایران انجام شده است.
 2/4میلیارد دالر صادرات گاز به عراق

صـــادرات گاز از دیگر زمینههای همکاری دوجانبه ایران و عراق اســـت.
براســـاس آنچه بیژن زنگنه ،وزیر نفت در بهمن ماه سال  97گفته است،

 20/8درصد از کاالهای غیرنفتی ایران را خریداری کرده ،عراقیها20/2

طی سال 97ایران ماهانه 200میلیون دالر گاز به عراق صادر کرده است

میلیارد و 310میلیون دالر صادرات غیرنفتی ایران ،هشت میلیارد و961

سال  97بوده است.

درصد از کاالهای غیرنفتی ایران را خریدهاند .بر این اساس از مجموع44

که بر این اساس درآمد صادرات ساالنه گاز ایران نیز  2/4میلیارد دالر در

