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 زده!گران خوابفتنه

 همالای   قضالاییه روز ذششالته در   قالوه  اول ای، معالاون االسالالم اهه حجت

 تالا  ذالران فتناله »تهران ذفالت    دانشگاه در «فتنه برابر در سدی دانشگاه»

 خود غلط موضع بر و باشند نداشته مافات جبران و نکنند توبه که زمانی

 « شد. نخواهند عفو بمانند،

روزی بالرر  و مشالارکت حالداک ری مالردم در     پال  از یالپ پیال    88فتنه 

ها کشور را درذیر خالود کالرد.   جمهوری روی داد و تا ماهانتخابات ریاست

ذردانالی اغتشاشالات و   در این میان نق  سران فتنه که مدیریت و صحنه

عهالده داشالتند، بالر کسالی     شالان بر هایها و سخنرانیها را با بیانیهآشوب

ها و تشکرات متعدد بررذالان  به توصیهاعتنا کسانی که بی پوشیده نیست؛

نظام، از جمله رهبر معظم انقالب، بر مسیر غلط خود اصرار کردند و نظام 

اسالمی با صبوری و سعه صدر با آنان برخورد کالرد و مجبالور شالد بالرای     

 هایی را برای آنها اعمال کند. حفظ امنیت و آرام  مردم محدودیت

ار فتناله و روشالن شالدن حقالایق،     با ذششت زمان و کنار رفتن ذرد و غبال 

متأسفانه سران فتنه همچنان بر اشتباه برر  خود اصرار داشته و در این 

ای ذاه و اند. در همین حال، عدهمدت از کرده خود اظهار پشیمانی نکرده

آورند و به عبارتی درصدد بازسازی ذاه سخن از رفع حصر به میان میبی

های مختلف هستند؛ ایالن در حالا ی   ذران در مناسبتو ترمیم چهره فتنه

شان است است که در این میان کمترین کار، اذعان سران فتنه به اشتباه

که متأسفانه تاکنون صورت نگرفتاله اسالت. موضالوعی کاله رهبالر معظالم       

 سالابق  برادران این»فرمودند   88انقالب هم در اوج فتنه در آذر ماه سال 

 خالود  باله  چالرا  هسالتند،  المیاس انقالب مدیون را خود رسم و اسم که ما

 و سالخنان  از چگوناله  امام و انقالب دشمنان که بینندنمی چرا و آیندنمی

ها مصا ح و منافع واقعیت این است که برخی «خوشحا ند... آنان اقدامات

خود را بر هر چیری ترجیح دادند و وقتی با حقیقت تلخ عدم اقبال مردم 

هالایی زیالر بالار ایالن     د تا باله بهاناله  شدند، کوشیدن روروبه 88در انتخابات 

راستی کسی که خود حقیقت نروند؛ به عبارتی خود را به خواب زدند و به

 ذاه بیدار نخواهد شد.را به خواب زده باشد، هیچ
 

 از نوع روادید هاییمحدودیتنقض برجام؛ 

دی( در  1) 2115دسالامبر   22« تالایمر نیویورک»روزنامه  -گروه ترجمه

هالای روادیالد بالرای    قدام اخیر آمریکالا در زمیناله محالدودیت   ای به امقا ه

محالدودیت  »کننالد، پرداخالت و نوشالت     کسانی که باله ایالران سالفر مالی    

هایی که به کشورهای ها و غیراروپاییروادیدی جدید آمریکا برای اروپایی

کنند، سبب واکن  خشمگینانه ایران شده است. برخالی  پرخطر سفر می

ای ماه هوییاله اسالت.   ین اقدام نقض توافق هستهذویند، ارهبران ایران می

هالا  محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران ذفته است، این محدودیت

که امیدوار اسالت باله زودی   « مانعی از سوی برخی افراد بوده»در روادید 

خارجه آمریکالا   امور وفصل شود. آقای ظریف به نامه جان کری، وزیرحل

ای است که این محالدودیت بالر توافالق هسالته    اشاره کرده و اظهار داشته 

هالای  تأثیری نخواهد ذشاشت. این نامه که به دست شالورای ملالی ایرانالی   

کاله بالاراک    کنالد میآمریکا رسیده و فاش شده بود، به این موضوع اشاره 

هالا  اوباما از قدرت اجرایی خود به منظور معافیت ایران از این محالدودیت 

 «استفاده خواهد کرد.

این محدودیت که تقریبالاً باله تصالویب تمالام     »قا ه آمده است  در ادامه م

اعضای کنگره رسیده است، روز جمعه به دست اوباما امضالا و باله قالانون    

که ذام امنیتالی ناشالی از حمالالت تروریسالتی      مشکور تبدیل شد. مصوبه

برناردینو بود، مسافرت بدون روادید به آمریکا را بالرای  اخیر پاری  و سن

کنند یا تابعیالت ایالن   ریه، عراق، سودان و ایران سفر میکسانی که به سو

کند. به طور دقیق د یل ذنجاندن نالام ایالران   کشورها را دارند، ممنوع می

 «در این فهرست مشخص نیست؛ زیرا ایران دشمن داع  است.

سیاسالتمدارن ایرانالی، باله ویالسه کسالانی کاله       »در پایان مقا ه آمده است  

ذویند که این اقالدام مالانعی در برابالر    ، میضدیت شدیدی با آمریکا دارند

ها خواهد بود. در حالال حاضالر،   تجارت پ  از اجرای برجام و  غو تحریم

آقای کری قول داده است، این قانون باله منالافع تجالاری مشالروع ایالران      

انالد  انالد و ذفتاله  ها به این مسالئله واکالن  نشالان داده   آسیب نرند. ایرانی

ورهای پرخطر نیستند، در حا ی کاله  عربستان و پاکستان در فهرست کش

عربستانی بودند. زوجی که  ،عامل حمالت یازدهم سپتامبر 19نفر از  15

برناردینوی آمریکا را صورت دادند، نیر سالعودی و  حمالت تروریستی سن

 «پاکستانی و ضدشیعه بودند.
 

 انقالب ترویجهنر 

ذرارکنندذان ا عا ی( در جمع برای)مدظلهروز ذششته سخنان امام خامنه

ای شد؛ سخنانی که بار دیگر نگاه ویالسه رهبالر   جشنواره شعر حوزه رسانه

و حکایت از ضرورت توجه بیشتر  انقالب به مقو ه هنر را نشان دادمعظم 

به مقو ه شعر و در کل موضوع هنر دارد؛ چرا که در جهالان امالروز، هنالر    

هالا در   وهیهالا و ایالدیو  ای است که برای ذسالترش ذفتمالان  ابرار و وسیله

ای یافته است و شاهد آن هستیم که جبهه اسالتکبار و  جهان کاربرد ویسه

کفر فرهنگ سراسر غلط و تفکر باطل خود را با همین ابرار شعر، سینما، 

دهند. چنانکه ذویی تفکر آرایند و در جهان ذسترش میموسیقی و... می

خالواهیم  یغربی حق مطلق و تنها راه پی  روی بشر است. ما هم اذر مال 

تفکر اسالم ناب محمدی و ذفتمان انقالالب اسالالمی را در جهالان بسالط     

دهیم و توجه جهانیان را به آن جلب کنالیم، بایالد از ابالرار هنالر باله نحالو       

های ذششته با تأکیدات احسن سود بجوییم که ا بته خوشبختانه در سال

، هالای مختلالف آن  ویسه رهبر معظم انقالب، هنر انقالب اسالمی در شاخه



ای داشته اسالت؛ امالا ایالن باله     به ویسه شعر انقالب پیشرفت قابل مالحظه

معنای پایان راه و رسیدن به مقصود در این حوزه نیست و نیازمند تالش 

 ه نیر بر این موضوع تأکید ویسه ریری دقیق است که معظمبیشتر و برنامه

 نگالاهی  بایالد  دینالی  سینمای و اسالمی هنر به نگاه»فرمایند  دارند و می

 ذیالری بهالره  و آینالده  باله  امیالد  و دقیالق  ریریبرنامه با همراه و بلندمدت

 «.باشد حداک ری تأثیرذشاری برای هنر ابرار از مناسب
  

  
 طالق با افزایش تحصیالت کاهش

 اجتمالاعی  کارشناسالان  و تحلیلگران برخی اخیر هایسال اذرچه در 

 مالرتبط باله دانشالگاه    زنالان  ورود و تحصالیالت  افرای  با را طالق افرای 

 تحقیقالاتی  نتالای   از احالوال  ثبالت  سازمان مسئوالن حاال اما ؛دانستندمی

 نسالبت  تحصالیالت،  سالطح  است، با افالرای   داده نشان که دهندمی خبر

 تعالداد  آمالار  نسالبت  هالا یافته این است. یافته کاه  هم ازدواج به طالق

 نشالان  هالا تحلیالل  کنالد. مالی  مشالخص  را ازدواج 111 هالر  ازای باله  طالق

 و خوانالدن  سالواد  دارای زنان درصد 6/29 و مردان درصد 5/29 ،دهدمی

 بالا  آمارهالا  ایالن  کاله  انجامیالده  طالق به شانازدواج مدرک، بدون نوشتن

 مالردان  درصد 16 براساس این پسوه  .است شده کم تحصیالت افرای 

 درصالد  3/8 ،دانشالگاهی پالی   یالا  دیالپلم  مدرک دارای زنان درصد 19 و

 و مالردان  درصد 5/7 همچنین و  یسان  دارای زنان درصد 4/9 و مردان

منجالر   طالق به شانزندذیکارشناسی ارشد  مدرک دارای زنان درصد 9

 باله  طالالق  نسبت رفته، باال تحصیالت سطح هرچه به عبارتی، .است شده

  .است کرده پیدا کاه  مردان در هم و زنان در هم ازدواج
 

         
 اطالعالاتی  سرانجام «کیازکر ابراهیمشیخ» از خبریبی روز ده زا پ  

 نیجریاله در  پلالی   کالل  بازرس «اراسه سو ومون» شد. منتشر وی درباره

 نیجریاله  اسالالمی  امالور  عالا ی  شالورای  از ویسه کمیته یپ اعضای با دیدار

 بازداشالت  در حاضالر  حالال  در نیجریاله  اسالالمی  جنب  رهبر د،کر اعالم

 کمیتاله  اعضای دارد. قرار مداوا تحت پرشکی رکرم یپ در است و پلی 

 مالقالات  او بالا  و شناسالایی  را کیازکرشیخ نگهداری محل تا کردند تالش

 وی، معا جهپایان  زمان تا که داد اطالع آنها به اراسه سو ومون اما ؛کنند

 نیجریاله  پلالی   بالازرس  !باشالد  داشته دسترسی او به تواندنمی ک هیچ

 رونالد  و کندنمی تهدید را کیازکر آقای جان ی،خطر هیچ که کرد تأکید

 پال    ذفت حال عین در وی است. انجام حال در خوبیه ب وی معا جات

 دیالدار  امکالان  بالاال،  مقامالات  از دسالتور  ابالغ زمان تا نیر شیخ بهبودی از

 !ندارد وجود وی با کمیته این اعضای

 از رادافال  برخالی  اشتباه تصور به کشاورزی جهاد وزیر حجتی، محمود 

 مشخصالات   حالا   از  ذفت و کرد اشاره کشور هایدامداری کیفی سطح

 برابری اروپایی واحدهای با واحدهای ایرانی تو ید کیفیت و فنی، بازدهی

 و آمریکالا  دامالداری  واحالدهای  از مالا  هایدامداری بنده نظر به و کندمی

 صالادرات  بالرای  مناسالبی  . در حالال حاضالر، بسالتر   تر استقوی نیر کانادا

 دالر میلیالون  611 اخیالر  سالال  یالپ  در و دارد وجود ما  بنی محصوالت

 محصالوالت  صالادرات  نحالوه  دربالاره  وی .ایالم کرده صادر  بنی محصوالت

 روزهالای  در کاله  مالشاکراتی  براسالاس   ذفت نیر روسیه به ایران کشاورزی

باله طالور    کشالور  ایالن  باله  مالا  صالادرات  ایالم، داشته روسی مقامات با اخیر

 .شودمی انجام ارمنستان و آذربایجان شورهایک طریق از و مستقیم

شده درباره اقالدام   در واکن  به برخی اخبار منتشرسیدحسن نصراهلل 

هالا اعالالم   عناصر تروریستی در ترور سمیر قنطار ذفالت  برخالی از رسالانه   

های مسلح در عملیات ترور قنطار دسالت داشالتند کاله    کنند که ذروهمی

های خالود باله طالور    با موشپ بود که رهیم صهیونیستیدروغ است و این 

اسالراییل را مسالئول    ،اهللبا بیان اینکاله حالرب  وی  د.ذیری کردقیق هدف

داند، افرود  قنطار عاشق فلسطین بود و هماله  ترور شهید سمیر قنطار می

 د.زندذی خود را برای سرنوشت ملالت و اسالرا و مقاومالت آن صالرف کالر     

یم که باله اقالدام   یذوکید کرد  به دوست و دشمن میأسیدحسن نصراهلل ت

اسراییل در ترور قنطار در هر زمان و مکانی واکن  نشان خالواهیم داد و  

 ت.این حق ماس

 اسالتعمال  خالود  شالرعی  فتالوای  جدیالدترین  در ما ری فتوای شورای 

 از ناشالی  خطرات د یل به کشور این مسلمانان برای را ا کترونیکی سیگار

 تو ید ارزش .کرد اعالم رامح انسان سالمتی بر ثیرأت و سیگار این استفاده

 دالر میلیالارد  ساله  مالرز  باله  مالیالدی  2113 سال در محصول این جهانی

 جهالان  در سیگار تو ید برر  هایشرکت از برخی حاضر، حال در. رسید

 باله  انالد، شالده  روروباله  فالروش  توجه قابل کاه  با اخیر هایسال در که

 .اندآورده روی یکیا کترون سیگار تو ید و تحقیق زمینه در ذشاریسرمایه

 ،همالدانی در دیالدار فرمانالده نیالروی انتظالامی     اهلل ا عظمی نالوری آیت 

امنیت داخلی و مرزها، مبارزه با مفاسد اجتماعی و بالدحجابی را  ی برقرار

ال باقی است ؤکید کرد  جای این سأدانست و ت نیرو این از جمله وظایف

و الی   ،شودبت میهای زیادی است که درباره بدحجابی صحکه چرا سال

باید با تمام های حکومتی و صداوسیما نهادتاکنون عملی نشده است؟  شا 

ابی هماهنگ باشند تا این موضالوع  برای مبارزه با بدحجقدرت و ظرفیت، 

 د.ثیرذشار شوأت

 حسالاس  و مهالم  منطقه و نظامی مرکر 311  کرد اعالم یمن انصاراهلل 

 در انصالاراهلل . ذرفالت  رارقال  ذالروه  این موشکی حمالت هدف عربستان در

 صاللح  مالشاکرات  نتیجاله بی پایان از پ  حمالت این ،کرد تأکید ایبیانیه

 سالویی   در یمالن  فالراری  و مسالتعفی  دو الت  و انصاراهلل نمایندذان میان

 با تاکنون ذششته شنبهسه از یمن دفاع وزارت بنا بر اعالم .ذرفت صورت

 مالورد  411 از بالی   اهال سالعودی  به وابسته ایتالف ب ،آت  اعالم وجود

 .اندکرده ب آت  نقض

 فلسطینی آموزدان  19 شهادت از فلسطین پرورش و آموزش وزارت 

 و داد خبالر  قالدس  انتفاضه جریان در آموزدان  111 از بی  بازداشت و

 تحصالیلی  فرصالت  هالرار  از هفالت  بالی   انتفاضه این طول در کرد، اعالم

 . است رفته بین از فلسطینی نوجوانان

 از شالده فرستاده بازپ  کاالهای میران کرد  اعالم ترکیه ذمرک زیرو 

 هواپیمالای  و کشالتی  27 تالاکنون  و اسالت  یافتاله  افرای  ترکیه به روسیه

  .اندشده مرجوع روسیه طرف از ترک کاالهای حامل


