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 مداحی در تراز هیئت انقالبی  روز    حرف ▼

با آغاز مجالس سوگواري سید و ساالر شهیدان آنچه 

گیري این جلسات در  اهمیت دارد این است که جهت

و مبتنی بر اهداف و ) ع(راستاي اقامه امر سیدالشهداء

  . هاي نهضت حسینی باشد آرمان

در این میان مراسم مداحی و ذکر مصیبت که توسط 

شود، یکی از ارکان  اجرا می) ع(کران و مداحان اهل بیتذا

آید که باید برنامه آنان در تراز  هیئات مذهبی به حساب می

دور باشد، که این هاي اسالمی بوده و از انحراف به  زهآمو

  .امر با توجه به مالحظاتی ممکن خواهد بود

ـ یکی از این مالحظات توجه به محتواي کالم و 1

از تریبون مداحی . شودت که خوانده میهایی اس روضه

ـ  انتظار آن است که در راستاي ارتقاء سطح فرهنگی

رافه معرفتی جامعه مخاطب تالش کند و از ارائه هرگونه خ

عمق در این عرصه به دور  و انحراف و مطالب سخیف و کم

لذا حکیم انقالب ضمن آنکه به مداحان تأکید دارند . باشد

اي شما   هدقیق 20اي یا   دقیقه 10منبرِ نباید بگذارید «که 

ها بدانند چه  مداح«: افزایند می ».از معارف خالی بماند

  !»گویند خوانند و چه می می

ـ مالحظه دیگر الفاظ و تعابیري است که وسیله 2

ترین ابزار مداحی به حساب  انتقال معنا بوده و یکی از مهم

چارچوب و  این الفاظ باید مبتنی بر اصول و. آیند می

گونه نیست که هر لفظی براي  اي انتخاب شود و این قاعده

  .انتقال مفاهیم مقدس مناسب باشد

ـ اثرگذارترین بخش مداحی، ریتم و آهنگی است که بر 3

شود تا کالم را به یک اثر هنري بدل کرده و بر  الفاظ بار می

ها اثرگذار شود و عواطف و احساسات را برانگیزد و اعماق جان

ترین  لذا ظریف. شور و شوق و تحول و حرکت ایجاد کند

بخش کار نیز همین بخش است و به تعبیر رهبر معظم انقالب 

موسیقی و » .خورد هر آهنگ و آوازي به درد شما نمی«

  .باشد) ع(ن اهل بیتمناسب است که متناسب با شأ

ـ و سرآخر آنکه، آنچه از محتوا و لفظ و ریتم و موسیقی 4

اهداف هیئت که حرکت در مسیر  آن است کهاي گفتیم، بر

گیري کلی  به واقع جهت. محقق شود است )ع(مکتب اهل بیت

از جمله . باشد) ع(مداحی نیز باید در جهت اهداف نهضت ائمه

من انقالبی، عتالي کلمه اسالم، تربیت نیروي مؤاین اهداف؛ ا

بسط و گسترش اخالق اسالمی، تقویت نظام اسالمی و 

حفظ وحدت جامعه اسالمی و «ي آن و به طور ویژه ها آرمان

لذا مداحی که با صداي خود اختالفات . پرهیز از اختالف است

) ع(کند، در مسیر مکتب اهل بیت جامعه اسالمی را افزون می

) ع(بیت د و آن مجلس، مجلس مورد رضاي اهلکنحرکت نمی

  !نخواهد بود

 

 

 
  

  

 جانبه مبارزه همه                                  روز گزارش ▼

خبري است که رئیس دستگاه قضا در جلسه » سامانه اموال مسئوالن فعال شده است«

هاي آقاي  شوراي عالی قوه قضائیه اعالم کرده است، اما این سامانه چیست؟ یکی از وعده

 سازي و ایجاد سازوکارهایی براي نظارت بر رئیسی پس از حضور در رأس قوه قضائیه شفاف

هاي مسئوالن به منظور جلوگیري از رخ دادن هرگونه تخلف و فساد بود، در  اموال و دارایی

مرکز آمار و فناوري قوه «از سوي » سامانه اموال مسئوالن«این راستا طرحی تحت عنوان 

غالمحسین «سازي آن آغاز شد، طبق گفته  تهیه و اقدامات براي اجرایی» ئیهقضا

ائیه این طرح در چهار گام تعریف شده است که اکنون گام سخنگوي قوه قض» اسماعیلی

اول آن یعنی بررسی و ثبت اموال مسئوالن نهایی شده و به زودي فعالیت خود را آغاز 

  .خواهد کرد

کارکرد این سامانه ارائه شده اگرچه متأسفانه تاکنون اطالعات کمی درباره چگونگی 

هاي  سرعت عمل و جدیت براي برداشتن گام رود دستگاه قضایی در کنار و انتظار می است

منافع این سامانه را براي افکار  سامانه، چگونگی کارکرد و آثار و کننده این بعدي و تکمیل

رونمایی از این سامانه نشان داد، قوه  ، اما نکته قابل توجه این است کهعمومی شرح دهد

، بلکه از ایجاد سازوکارهاي قضائیه نه تنها در برخورد با مفسدان و متخلفان جدي است

غفلت نکرده است و  نیز هاي فساد نظارتی، افزایش شفافیت براي از بین بردن زمینه

جانبه در  ها مبارزه با فساد از سوي این دستگاه به صورت همه سازي برخالف برخی جریان

. شد روشن خواهدحال پیگیري است که در آینده نه چندان دور نتایج آن نیز بیش از پیش 

کن کردن فساد را نخواهد داشت،  این دستگاه به تنهایی توان ریشه البته باید توجه داشت

مجلس و دولت نیز در ایجاد سازوکارهاي فسادستیز، اصالح قوانین و نظارت در پیشگیري 

 .نقش کلیدي و اساسی دارند وقوع فساداز 

 ارشاد با وزارت خداحافظی هفت مدیر ارشد          اخبار ویژه  ▼

ها حاکی از آن است، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بازنشستگی هفت مدیر  شنیده

توانسته در صورت نیاز، به  ارشد این وزارتخانه موافقت کرده در صورتی که طبق قانون می

این مصوبه در دستور کار اجرایی شدن قرار گرفته به این مدیران . همکاري با آنها ادامه دهد

باید از وزارت » خسروي، امیرزاده و دربندي«و تا پایان تابستان مدیرانی همچون ابالغ شده 

این در حالی است که امیرزاده و دربندي مدیران مرکز روابط . ارشاد خداحافظی کنند

سال است  زارتخانه و مدیر مطبوعات داخلی معاونت مطبوعاتی کمی بیش از یکومی وعم

اند و حاال سیدعباس صالحی، بناي خداحافظی  رفتههاي فعلی را گ کان هدایت پستکه س

هاي فراوانی براي شکستن این مصوبه و ماندن این هفت  شود تالش گفته می. را داردبا آنها 

از عملکرد این  ها مدیر ارشد در وزارتخانه آغاز شده است که با توجه به برخی نارضایتی

چنین احمدي، رئیس دفتر وزیر ارشاد هم. و تصمیم وزیر، بعید است به نتیجه برسد مدیران

. براي رایزنی فرهنگی در اسپانیا انتخاب شده و به زودي این وزارتخانه را ترك خواهد کرد

  .جدي است وزارتخانهسازي  رسد عزم وزیر ارشاد براي نوسازي و جوان به نظر می
  

عهد  د که ولیلبنان به نقل از نویسنده معروف آمریکایی فاش کر» العهد«پایگاه خبري  ◄

با افشاي این مطلب » مایکل ولف«. هاي ویدئویی است عربستان معتاد به کوکائین و بازي

رژیم عربستان در قتل جمال «: نوشت» محاصره ترامپ زیر آتش«در کتاب جدید خود 

جمهور  هاي تروریستی دست داشت اما دونالد ترامپ رئیس خاشقجی و حمایت از گروه

 ».پوشی کرد چشم آمریکا از این مسئله

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 فضایی ایران   جدید آمریکا علیه صنعت هاي تحریم جزئیات

دو مؤسسه دیگر یعنی  »سازمان فضایی ایران«داري آمریکا، عالوه بر  وزارت خزانه

در . را هم تحریم کرده است »پژوهشگاه هوا و فضا ایران«و  »پژوهشگاه فضایی ایران«

هایی که ناقض  ها براي پیشبرد برنامه دعا شده که ایران از این سازماناطالعیه دولت آمریکا ا

پژوهشگاه هوا و . شوراي امنیت سازمان ملل متحد است، استفاده کرده 2231قطعنامه 

فضاي ایران بخشی از وزارت علوم و تحقیقات این کشور است در حالی که دو مؤسسه دیگر 

هاي  ژوهشگاه فضایی ایران هر دو زیر مجموعهتحریم شده یعنی سازمان فضایی ایران و پ

مایک پمپئو ادعا کرد آمریکا اجازه نخواهد داد تا برنامه . وزارت ارتباطات و فناوري هستند

وسعه برنامه موشک بالستیک این پرتاب موشک به فضاي ایران به عنوان پوششی براي ت

اوت براي آزمایش پرتاب فضایی را یک تهدید  29وي تالش ایران در روز . کشور قرار گیرد

تواند از فناوري پرتاب موشک به عنوان  ایاالت متحده مدعی شده ایران می. جدي خواند

این در  .اي استفاده کند هاي بالستیک خود مجهز به کالهک هسته توسعه توانایی موشک

  .حالی است که جمهوري اسالمی ایران بارها این ادعا را تکذیب کرده است

  کارشناسان وزارت اطالعات درباره متهمان ترورها اختالف نظر داشتند

وزیر «: طلب مجلس در حساب توئیتري خود نوشت نماینده اصالح» صادقی محمود«

ربط با حضور در کمیسیون  اسان ذياطالعات طبق برنامه همراه با بعضی از مدیران و کارشن

پرسش و . اي پاسخ داد امنیت ملی به سؤاالت اینجانب درباره ترور کارشناسان هسته

بر  بنا«: این عضو فراکسیون امید در ادامه نوشت ».دقیقه طول کشید 40ها بیش از  پاسخ

اند که پس از  داشته  اظهار علوي، کارشناسان واجا درباره دخالت متهمان در ترورها اختالف

  گفته  به. کارشناسی معاون حفاظت واجا عدم انتساب اتهام به آنها محرز شده است  بررسی

میلیارد تومان بابت جبران  4گناهی آنها  اند و پس از احراز بی نفر بوده 53او متهمان 

محمدي،  هید مسعود علیطبق گفته وزیر، عامل ترور ش. خسارت به آنها پرداخت شده است

فشی بوده و ارتکاب ترور توسط او محرز و به همین دلیل او محکوم به اعدام  ید جمالیمج

  ».شده و حکم اعدام او اجرا شده است

  اي نخواهد داشت مذاکره با آمریکا هیچ نتیجه

جمهور  معتقدم آقاي رئیس«: در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت» طبا مصطفی هاشمی«

کلی بگویند که اختیارات باید افزایش پیدا کند و مشخص  صورت  به جاي اینکه هر بار به

نکنند منظورشان از اختیارات چیست، بهتر است بگویند کدام اختیار را براي نیل به چه 

براي . کند ایشان که حتی از اختیارات خودش هم استفاده نمی. مقصود و هدفی نیاز دارند

کسانی که توانایی مالی دارند یارانه ندهد  ها قرار بود دولت به مثال در همین مسئله یارانه

... سال گذشته و تغییري حاصل نشده 5. شوند ها پرداخت می اما هنوز این یارانه

جمهور بهتر است از اختیارات خود استفاده کند و مشکالت را کاهش دهد، بعد به  رئیس

  کنم هیچ روز فکر میدر شرایط ام«: طبا در ادامه افزود هاشمی. »سراغ اختیارات بیشتر برود

  ».جمهور و دونالد ترامپ حاصل نخواهد شد اي از مذاکرات احتمالی رئیس نتیجه

  انگلیس برايمیلیارد دالري برگزیت  16خسارت 

دهد که  تحقیقات ما نشان می«: آژانس تجارت سازمان ملل متحد در گزارشی نوشت

یلیارد دالري انگلیس منجر م 16کم  به کاهش دست با اتحادیه اروپا خروج بدون توافق

» .درصدي کل صادرات انگلیس به اتحادیه اروپا است 7شود که به منزله کاهش تقریباً  می

کارانه به دست آمده و رقم واقعی به مراتب  سازمان ملل گفته که این رقم با محاسبات محافظه

که پارلمان انگلیس  این گزارش در شرایطی منتشر شده. میلیارد دالر باالتر خواهد بود 16از 

 31دادن به طرحی است که از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در روز   در تالش براي رأي

وزیر انگلیس  نخست »بوریس جانسون«. کند جلوگیري می اکتبر بدون توافق با اتحادیه اروپا

فتد از نظر از هر اتفاقی که بی اکتبر، صرف 31گفته دولت او مصمم است انگلیس را در روز 

 .اتحادیه اروپا خارج کند

  

  

  کوتاه اخبار ▼

سهم صادرات : روابط عمومی گمرك ایران اعالم کرد ◄

قطعی کاالهاي غیرنفتی کشور به استثناي نفت خام، نفت 

کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از 

میلیون و  60ماه سال جاري  5محل تجارت چمدانی در 

 .میلیون دالر بود 800میلیارد و  17ارزش ن به هزار تُ 737

پنج کشور عمده مقصد صادراتی ایران در این مدت به 

ترتیب چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان 

میلیون دالر را  377میلیارد و  13اند که مبلغی بالغ بر  بوده

سهم واردات کاال به ایران نیز طی . به خود اختصاص دادند

ن به هزار تُ 126میلیون و  14جاري به   اهه سالپنج م

 .میلیون دالر رسید 739میلیارد و  17ارزش 

: در اعترافی دیرهنگام نوشت »آفتاب یزد«روزنامه  ◄

دهد نقش پلیس خوب را بازي  اروپا با شعارهایی که می«

. کنند ها بیشتر همکاري می آنها عمالً با آمریکایی. کند می

هستند که در بلندمدت نتایج  آنها به دنبال این

هاي ترامپ را به ایران تحمیل کنند، این یک  خواسته

با این . اش اقدامات اخیر فرانسه است نمونه. واقعیت است

بازي در صدد هستند تا توان اقتصادي ایران تحلیل برود و 

هاي آمریکا و  گاه خواستهزمانی که این توان تحلیل رفت، آن

اکرات و تعهدات جدید شکل ها در بحث مذ اروپایی

  ».گیرد می

در یادداشتی در روزنامه سازندگی » محمد قوچانی« ◄

دهد که پدران  تاریخ مذاکرات در ایران نشان می«: نوشت

به  ...هستند) کارتر و کلینتون(ها  ها همین دموکرات تحریم

همین علت در رأس دولت روحانی این باور جدي وجود دارد 

ي کلینتون خیلی بهتر از دونالد ترامپ که روشن نبود هیالر

: عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران افزود. »باشد

کنند کلید توسعه ایران در رابطه با غرب  گرایان فکر می غرب«

شود و به محض  است و به محض مذاکره، رابطه برقرار می

  .»نشیند رابطه، پرنده کوچک خوشبختی بر شانه ایران می

ائتالف ) ابسته به دولت نجات ملیو(وزیر دفاع یمن  ◄

جویانه بیشتر تهدید  سعودي و اماراتی را به حمالت تالفی

متجاوزان به یمن در آینده، شاهد مرحله  کرد و گفت که

با بیان » محمد ناصر العاطفی«سرتیپ  .سختی خواهند بود

 اینکه ائتالف سعودي و اماراتی در یک قدمی فروپاشی

ما به این ائتالف «: تأکید کرد نکتهبر این  قرار دارد، کامل

هاي زشت خود در حق  دهیم هزینه سنگین جنایت قول می

  ».مردم یمن را بدهد

اهللا پایگاه  ارتش رژیم صهیونیستی با بیان اینکه حزب ◄

زن در منطقه بقاع لبنان احداث  هاي نقطه تولید موشک

این پایگاه طی سالیان اخیر براي تولید : کرده، اعالم کرد

  .ابزارهاي جنگی با نظارت ایران ایجاد شده است
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