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 بازخواني حکومت علوی           روز حرف▼

ماه مبارک رمضان عالوه بر آنکه فرصتی است برای خودسازی 

ای است  معنوی و بازگشت روحی آدمی به مسیر تعالی، دریچه

)ع( و بازخوانی حکومت علوی که از نیرالمؤمنیبرای یادآوری نام ام

خواهان  لتطلبان و عدا دیروز تا فردا، همچنان الگوی همه حقیقت

و خواهد ماند. این بازخوانی به ضرورتی مستمر برای  مانده یباق

 طلبان در طول تاریخ تبدیل شده است. همه آزادیخواهان و عدالت

مالحظه اساسی امیرالمؤمنین)ع( در  نیاول :های تحليلي گزاره

مثابه هدف، بلکه  باب حکومت آن است که ایشان به حکومت نه به

نگرد که مشروعیت خود را  اهدافی متعالی می ابزاری برای تحقق

در تالش برای تحقق آن اهداف کسب خواهد کرد. حکومت در 

ارزشی است که اگر در خدمت  ذات خود در نگاه علی)ع( متاع بی

لذا علی)ع( بشریت قرار گیرد؛ دارای بها و ارزش خواهد شد. 

کفش  به خدا سوگند این»فرمایند:  خطاب به عبداهلل بن عباس می

تر است از حکومت بر شما، مگر آنکه  ارزش نزد من محبوب بی

دومین  (22)خطبه « حقی را برپا سازم یا باطلی را براندازم

مالحظه در این باب، بررسی اهداف حکومت در نگاه علوی است. 

در این نگاه، رسالت مهم و محوری پیامبران الهی رهانیدن بشر از 

آدمی به آزادی معنوی و کمال  زنجیرهای بندگی غیر و رساندن

بهاست که دین برای  الهی است. آزادی حقیقی، گوهری گران

حکومت "اعطای آن به آدمی تالش کرده و بر آن است تا با اقامه 

فراهم آورد.  زمینه رشد و تعالی مادی و معنوی آدمی را "حکمت

اهداف تشکیل  ،البالغه نهج 222در خطبه جهان سرور آزادگان

های  بسط عدالت در حوزه -2» شمارد: چنین برمیا حکومت ر

 نیایجاد رفاه و تأم -2،جانبه امنیت همه نیتأم -3،مختلف

بسترسازی برای تعالی روحی افراد جامعه و گسترش  -4،معاش

موارد فوق را در چهارگانه « معنویت از طریق اجرای حدود الهی

روح و گوهر توان خالصه کرد که  عدالت، امنیت، رفاه و هدایت می

دهد.  و اهداف حکومت دینی و دولت اسالمی را تشکیل می

اعتبار مردم  سومین مالحظه در حکومت امیرالمؤمنین، جایگاه و

در حکومت است. حکومت علی)ع( یک حکومت به تمام معنا 

مردمی است. امام اهل مشورت است و تصمیماتش را برای 

وید. ضمن آنکه ج کند و از آنان راه چاره می مردم عرضه می

را شرع مقدس قرار  ها یریگ میتصممعیار قضاوت در مورد 

های مسلمین بود و همین  دهد. علی)ع( محبوب قلب می

 پشتوانه است که نام او را برای همیشه تاریخ ثبت کرده است.

اسالمی  ها امروز باید سرلوحه نظام این مشخصه نکته راهبردی:

و انتظار ملت انقالبی  یردگدر مسیر تحقق دولت اسالمی قرار 

آن است که با همه توان برای تحقق چنین مردان از دولت

 دولتی تالش نماید.

 ساله 29شراکت  انيپا                     روزگزارش ▼

و کاهش  وتیپاتر یموشکضد یها سامانه دنیبه برچ میتصم متحده االتیا ریاخ یها روز در

ما »اخبار فوق گفته است  دییضمن تأ زیترامپ ندر عربستان گرفته است.  اش ینظام یها تیظرف

. گذارند یبه ما احترام نم دیکه با یها آن طور کشور گریو د میکن یمحافظت م گرید یها از کشور

 2۴4۱سال  از «.است دهیرس انیها به پا . آن روزدیآ یها از ما خوششان نم آن یموارد حت یدر برخ

وقت  جمهور سیرئ« روزولت نیفرانکل»همراه با  یسعود یپادشاه گذارانیبن «زیملک عبدالعز»که 

در کانال سوئز  ییکایآمر یکشت کیدر  یمهم دارید یشراکت با واشنگتن را ط یها هیپا کایآمر

 ریاخ یها فتهدر ه نکهیگرم و دوستانه بوده است تا ا شهیتا به امروز روابط دو طرف هم ،ختندیر

 امدهیکه به مذاق ترامپ خوش ن یا ینفت استیس کیبا اتخاذ  ز،یسلمان نوه عبدالعز محمد بن

بار در  نینخست یکه برا یاست، طور کشانده« بست بن» هسال ب ۵۱روابط را پس از  نیاست، ا

سلمان را مورد  بن ،بلند یها ادیو با فر یا سابقه یترامپ پشت تلفن با لحن ب ک،یپلماتیروابط د

و واشنگتن به  اضیر ریاختالفات اخ یماجرا نکهیا کرده است. دیسرزنش قرار داده و او را تهد

. در هاست نی. مسئله فراتر از استیموضوع بحث حاضر ن گردد، یعربستان بازم ینفت یها استیس

در دو مسئله مهم جستجو کرد. نخست،  دیاختالفات موجود را با یو منشأ اصل شهیر قتیحق

و  کایروابط آمر. عربستان یا منطقه تقدر« افول» ترامپ و دوم،« طلبانه منفعت» یها استیس

 کی کنند، یم یتلق یراهبرد ای «یکیاستراتژ»روابط را  نیکه ا ییها دگاهیعربستان برخالف د

همواره به عربستان  کایاست. آمر نییو از باال به پا یدستور یعنی ،یو عمود «یکیتاکت»روابط 

 ،یمنابع انرژ نهیهز آسان و کم نیو تأمخود  یا منطقه یها استیس شبردیپ یبرا یمثابه ابزار به

 گریرسانده که عربستان د یبند جمع نینفت، ترامپ را به ا متیق دیاست. کاهش شد ستهینگر

که  زیعربستان ن یا منطقه گاهیاست که افول قدرت و جا یدر حال نیندارد. ا دنیدوش یبرا یزیچ

را به  کایسلمان جوانک و خام است، دولت آمر بن «زیآم جنون»نابخردانه و  یها استیاز س یناش

 خطاست. کیاسب بازنده،  یرو یبند رسانده که شرط میتصم نیا

 کایآمر مینشان داد که رژ گرید بار کیترامپ در قبال عربستان،  ریاخ یها استیس :تحليلي گزاره

 نستونیو یهمان سخن معروف و خالف مصالح بشر ؛ستیمورد اعتماد ن یطیشرا چیتحت ه

 دیماست. ما برحسب منافعمان با یبرادر ماست و نه دشمن دائم ینه کشور» دیگو یکه م لیچرچ

 .«میکن میظها را تن روابطمان با کشور

 بار به بهانه کرونا نيا ؛يستيونيصه ميبه رژ يکينزد      ویژه اخبار ▼

 ریاخ یها هفته یط ن،یبحر ازجمله]فارس[ جیسه کشور در حوزه خل»نوشت:  "پست میاورشل"

به نوشته .« ندکرد یزنیرا لیبا اسرائ روسیو نیمقابله با ا یاطالعات و کمک برا افتیدر رامونیپ

 یدرمان یمقابله با کرونا، به مرکز یالزم برا یسه کشور ضمن ابراز توجه به ابزارها نیروزنامه، ا نیا

امارات در سازمان ملل هفته  ریسف»افزود:  یستیونیصه میروزنامه رژ نیرفتند. ا ویآو تلدر  بایش

 «کند. یهمکار لیبا اسرائ ناواکسن کرو دیتول نهیکرد، دولتش آماده است تا در زم حیتصر شیپ

گيردمي قدرت کشور در سروصدايب که ایفرقه در فعال درویشی سنتی فرق از یکی / ◄

 گنابادی اللهی نعمت مانند درویشی های جریان سایر برخالف شاید که است «ذهبیه» فرقه ،کشور

 فرقه رفتارشناسی طریق از امر این تر ملموس درک .دارد خزنده و نامریی سیاستی نوربخش، یا

 بر توجهات بیشتر تا داده جلوه حاشیه بی جریانی را خود همواره ذهبیه اساساً است؛ میسر مزبور

 هفتم گلستانخیابان  فاجعه مانند تحرکاتشان و شاهی سلطانعلی اللهی، نعمت چون هایی جریان

 کادرسازی توان خود را معطوف به فرصت، این از گیری بهره با ذهبیون .شود معطوفتهران 

 های کارخانه مؤسس .اند کرده سیاسی حتی و اقتصادی های حوزه در قدرت افزایش و تشکیالتی

 .استفرقه این  سران از یکی ،«محمود» و «احمد» چای



 

 

  

 اخبار ▼

 !یمطهر يتوسط عل ینهضت آزاد ريتطه

شرق  با روزنامهدر مصاحبه  ازدهمیشده انتخابات مجلس  تیرد صالح یدایکاند «یمطهر یعل»

 یمن هنوز قطع یکه صحت آن برا کنند یرا به امام منسوب م یدرباره نهضت آزاد یا نامه»گفت: 

بوده به دوران جنگ  یکه اگر هم مطلب شتتوجه دا دیبرخورد شد. با ها آنو با همان نامه با  ستین

که پشت  شد یاحساس م کردند، یمخالف جنگ بودند و نظر خود را اعالم م ها نیاگردد.  یبرم

دوران جنگ  یها که روش نجاستیهرحال نکته ا . بهشود یم فیرزمندگان تضع هیجبهه و روح

و  ماند یهم پس از جنگ زنده م گریپنج سال د مثالً. اگر امام ستین ها دورهه همه ب میتعم قابل

نهضت  ریتطه« مالک عمل بود. وقت آن م،یدید یم یرجنگیغ طیرا در شرا شانیو روش ا رهیس

در پاسخ نامه  -22۱۱بهمن  2۴-)ره( ینیامام خماست که  یدر حال یمطهر یتوسط عل یآزاد

نهضت در دولت  نیپرونده و عملکرد ا» :فرمایند به صراحت می یدرباره نهضت آزادکشور  ریوز

 کایبه آمر رانیکشور ا یوابستگ یطرفدار جد یکه نهضت به اصطالح آزاد دهد یشهادت مموقت 

 زیقطور و ن یها پرونده نیا حسب بهفروگذار نکرده است.  یکوشش چیاز ه باره نیدرااست و 

آنچه  حسب بهو  کاینهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمر یمکرر اعضا یها مالقات

در حکومت  ینفرموده بود و مدت تیمتعال عنا یکه اگر خدا ها آناز انحرافات  دممن مشاهده کر

و  کایچنگال آمر ریما اکنون در ز زیملت عز ژهیو بهمظلوم  یها مانده بودند، ملت یموقت باق

ها سر  که قرن خورد یستمکاران م نیاز ا یلیچنان س زیو اسالم عز زدند یم وپا دستران او مستشا

 .«کرد یبلند نم

 !شود مي جنگ نکنيم سازش ترامپ با اگر: موسويان

 در یا هسته کننده مذاکره تیم سابق عضو و طلب اصالح سیاسی فعال «موسویان حسین»

 و اقتصادی فشارهای تشدید مقابل ایران اریع تمام مقاومت» :نوشت آرمان روزنامه در یادداشتی

 بحران. شود ایران با سازش به سمت ترامپ چرخش مشوق تواند می ترامپ، کیپلماتیو د سیاسی

 علنی پذیرش بدون تا است گذاشته ترامپ اختیار در را شانس این انسانی، های ضرورت و کرونا

 معلوم تاًینها. دهد مسیر تغییر ایران با مشکالت حل به سمت حداکثری، فشار سیاست شکست

 تشنگان و تندروها فشار تسلیم او اگر. کرد خواهد انتخاب را ریدوم س از کی کدام ترامپ که نیست

 چنین. بشود هم نظامی درگیری به منجر ایران، با او فعلی تخاصم مسیر است ممکن شود، جنگ

 .«کرد خواهد تشدید نیز را کرونا بحران عواقب بلکه ،منطقه بیشتر ویرانی موجب تنها نه وضعیتی

 دو از آمریکا غارتگری و یگر سلطه خوی مقابل در ایران مقاومت نتیجه که است شده مدعی وی

 به اکنون. شود یم جنگ یا و انجامد یم( سازش موسویان قول به)مذاکره  به یا نیست، خارج حالت

 آمریکا رکوردزنی. دارد قرار ضعف موضع در شدت به آمریکا غربی، تحلیلگران و ها اندیشکده اذعان

 بهداشتی اقالم تأمین در کشور این اسفناک وضعیت کنار در کرونا قربانیان و مبتالیان تعداد در

 دالیل و دلیل همین به. است کرده ایجاد آمریکایی مقامات برای نامطلوبی شرایط درمانی، مراکز

 ایران علیه نظامی گزینه ایرن، اسالمی جمهوری روزافزون اقتدار ؛جمله از دیگر،فراوان 

 سایه کاسبان» عبارتی به و «ترس کاسبان» .نیست آمریکایی مقامات میز روی عنوان چیه به

 فرودگاه یها ستیترور همان مذاکره، میز پشت یها جنتلمن» اما ،اند مشغول همچنان «جنگ

 .روند ینم سلیمانی قاسم حاج قاتالن با مذاکره بار زیر ایران مردم و «هستند بغداد

 59در سال  تينرخ رشد جمع نيتر بيعج

و  تیبحران کاهش جمع د،یتاکنون، با کاهش نرخ موال ۴4مهر گزارش داد؛ از سال  یخبرگزار

از  یکیموارد شاخص نرخ رشد کشور که  نی. در کنار امیا جوان کشور روبرو شده تیکاهش جمع

گرفته است. نرخ رشد  شیرا در پ ینزول یاست، در دهه نود روند یتیجمع یها مؤلفه نیتر مهم

در سال  نکهیتا ا دیدرصد رس 2234به  22۴۱درصد بود و سال  223۴معادل  22۴۸سال  تیجمع

بودن  یتا جد دیدرصد رس کیتر از  به کم یپژوهش یها ینیب شیپ یرقم برخالف تمام نیا ۴۰

که  شد یم ینیب شیپها،  به همه گوشزد کند. بر اساس پژوهش گریرا بار د تیبحران کاهش جمع

متعدد معادالت را به هم  لیهزار نفر باشد اما دال 3۸۱و  ونیلیم کی، رقم ۴۰سال  دیشمار موال

 کرد. دایهزار نفر نزول پ 2۴۱و  ونیلیم کیرقم به  نیو ا ختیر

 کوتاه اخبار ▼

 با کاراکاس در کشورمان سفیر /طال تن 5 وزن به دروغي ◄

 ونزوئال از طال انتقال بر مبنی غربی های رسانه برخی ادعای رد

 دولت توسط طال تن ۴ شده عنوان مقدار ارسال»: گفت ایران به

 محصول و اساس بی شایعه یک این. کنم می تکذیب را ایران

 سلطانی اهلل حجت «.است نادرست کامالً و بوده ای رسانه های دام

 ،تجاری همکاری نظر از ژهیو به ما روابط اکنون»: افزود سفیر

 که جایی تا که هستیم اینجا در ما. است همیشه از تر قوی

[ که هایی کشور] از ما. کنیم همکاری ونزوئال مردم با توانیم می

گفتنی است؛  .«کنیم می حمایت هستند، بیگانگان تحریم تحت

ونزوئال و تعطیلی  هیعلشکننده آمریکا  یها میتحراعمال در پی 

اعزام  اقدام بهاز صنایع نفتی این کشور، ایران  ییها بخش

نموده است و  این کشورمهندسین و تجهیزات صنعتی به 

ستمزد حاصل از این که ایران د اند شدهغربی مدعی  یها رسانه

 .کند یمطال دریافت  را با ها کمک

 «الخفاجی تحسین» /عراق با امنيتي یها یهمکارتداوم ◄

 های همکاری از عراق مشترک عملیات فرماندهی سخنگوی

 این اساس بر .گفت سخن دیگر های طرف با کشور این امنیتی

 ایران، با عراق امنیتی های هماهنگی»: گفت وی گزارش،

 فرماندهی»: کرد اعالم الخفاجی .«دارد ادامه روسیه و سوریه

 با امنیتی های همکاری طریق از عراق مشترک عملیات

 تروریستی عناصر بقایای با مبارزه به مذکور، های کشور

 چنین در .دهد می قرار هدف را ها آن مواضع و پردازد می

 گسترش به قادر داعش تروریستی عناصر بقایای شرایطی،

 کشور این در امنیتی های نیرو به ضربه و عراق در ناامنی

 «.نیستند

کمیسیون به گزارش ایرنا،  اقتصاد اروپا در گرداب کرونا/ ◄

را  3۸3۸بینی وضعیت اقتصادی  گزارش پیش یتازگ بهاروپا 

درصدی اقتصاد  ۵2۵منتشر کرده که نشان از کوچک شدن 

، عضو «پائولو جنیتلونی. »است 3۸3۸منطقه اروپا در سال 

 :گفته است یاظهارنظرنیز در هیئت اقتصادی کمیسیون اروپا 

اقتصادی است که از زمان رکود اروپا در حال تجربه شوک »

، سابقه نداشته است. در این تاکنون 2۴2۸بزرگ در سال 

شرایط، هم شدت رکود اقتصادی و هم اقدامات الزم برای 

 .«بهبود این وضع بسیار سخت و نامساعد خواهد بود

عضو کمیسیون پورابراهیمی  /کنيدپرداخت را بيمه بيکاری  ◄

اقتصادی مجلس در خصوص وضعیت ابالغ مصوبات ستاد کرونا 

رد حمایت و این مصوبات در مو» برای اجرا، تصریح کرد:

. وضعیت بیمه بیکاری تا شود ینماقتصادی ابالغ  یها تیفعال

هزار نفر  ۰۸۸تعیین تکلیف نشده است. بیش از  اآلن

اما تا امروز حتی یک نفر از بیمه  ،اند کردهدرخواست بیکاری 

 «.بیکاری برخوردار نشده است


