سیاسی
ظریف :بیانات رهبری
برای من و همکارانم نقطه پایانی
برای بحث های کارشناسی است
وزیــر امــور خارجه کشــورمان بعــد از بیانــات دیروز رهبــر معظم
انقالب یادداشت کوتاهی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر و تاکید
کرد که بیانات مشــفقانه مقام معظم رهبری همچون همیشــه برای
من و همکارانم ختم کالم و نقطه پایانی برای بحثهای کارشناســی
است .در این پیام آمده است:

برای کمک در واکسیناسیون عمومی

رئیــس بســیج بــا اعــام آمادگــی ایــن ســازمان بــرای کمــک در
واکسیناســیون عمومی گفت :وزارت بهداشــت در زمینه طرح شــهید
ســلیمانی در مبــارزه بــا کرونــا همــکاری خوبــی با مــا داشــت و تمام
موضوعاتی که تعهد کرده بودند را انجام داد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی بسیج ،ســردار غالمرضا سلیمانی
در نشست بررسی چگونگی وضعیت طرح شهید سلیمانی با حضور
ســعید نمکی وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی گفت :بسیج
بــر اســاس وظیفــه ذاتی خــود از همان روز اول شــیوع کرونا در کشــور
احســاس وظیفه کرد و در اقصی نقاط کشــور که نیازی وجود داشــت
حضور یافت .ســلیمانی افزود :در آســتانه دسترســی به مقادیر باالی
واکســن در کشور هستیم و باید تالش کنیم ابتال به شدت کاهش یابد
تا وقتی واکسیناســیون عمومی آغاز شــد کشــور در آرامش باشــد .وی
بــا بیان اینکــه در پایان خرداد ماه شــاهد انتخابات هســتیم و رهبری
عزیز هم برای مشــارکت گســترده دعوت کردند گفت :باید در کنترل
ویروس کرونا دقیق و سریع عمل کنیم.

وزارت خارجه مجری سیاستها است نه تعیینکننده آنها
ادامه از صفحه اول/
رهبر انقالب اســامی با اشــاره به شــعار
ســال و موضــوع پشــتیبانی از تولیــد ،خاطر
نشان کردند :یکی از انواع پشتیبانی از تولید،
حمایت از کارگران اســت زیــرا کارگر فعال و
با نشــاط ،ثــروت ملــی ایجاد می کنــد که در
نهایــت زمینهســاز آبــرو ،اقتــدار و اســتقالل
کشور خواهد بود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا تأکید بر
اینکــه حمایــت از کارگــر فقــط افزایــش پایه
حقوقــی متناســب بــا افزایش تورم نیســت،
افزودنــد :ارتقــای ســطح مهــارت آمــوزی و
تخصص کارگران ،توجه به بیمه و بهداشت
و درمان آنــان ،امنیت شــغلی ،برنامهریزی
برای مســکن کارگران و ایجاد روابط عادالنه
میــان کارگر ،کارآفریــن و دولت ابعــاد دیگر
موضــوع حمایــت از کارگــر است.ایشــان
برنامــه ریــزی صحیح بــرای ایجاد اشــتغال
و پیگیــری دقیــق و منضبــط آن و همچنین
اســتفاده از ظرفیت بخــش خصوصی برای
ایجــاد اشــتغال را کمک بزرگ به پیشــرفت
اقتصــادی کشــور خواندنــد و گفتنــد :ایجــاد
اشــتغال عالوه بــر برکات اقتصــادی ،برکات
اجتماعی و سیاســی هم دارد زیرا در جامعه
بویــژه در نســل جــوان ،زمینهســاز نشــاط و
تحــرک و ســرزندگی و مانــع از شــکلگیری
بســیاری از آســیبهای اجتماعــی و حتــی
امنیتــی است.ایشــان با اشــاره بــه ابعاد چند
جانبــه ایجــاد اشــتغال در جامعــه ،یکــی از
برنامههــای مهم و مــورد انتظــار از دولتها
را برنامــه ایجاد اشــتغال دانســتند و با بیانی
هشــدارآمیز خاطرنشان کردند :افرادی که به
علت منافع شــخصی خــود و برای اســتفاده
از زمیــن و ارزش افــزوده آن ،کارخانههــا را به
تعطیلی میکشــانند ،بدانند کــه مرتکب کار
باطــل و حرام شــدهاند و ایــن کار ،خیانت به
مردم و کارگران و اســتقالل و اقتصاد کشــورو
ضربــه بــه تولیــد ملــی اســت .رهبــر انقالب
اسالمیدستگاههایمسئولبویژهوزارتهای
صمــت و وزارت جهادکشــاورزی را بــه نقش
آفرینــی جدی بــرای مقابلــه با ایــن پدیده و
برخورد با این افراد توصیه مؤکد کردند.
حضرت آیــت اهلل خامنهای همچنین با
اشــاره به نظر کارشناســان اقتصــادی مبنی
بــر لزوم فعــال شــدن کارگاههــای کوچک و
متوســط در کنار کارگاههای بزرگ ،افزودند:
گســترش ایــن کارگاههــا عــاوه بــر ایجــاد
اشتغال زمینهســاز تولید ثروت برای عموم
مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط است.
ایشان خاطر نشان کردند :بهترین روش
برای خنثــی کردن تحریمها تالش واقعی و

غیر شــعاری برای تقویت تولید ملی اســت
که دشمن را از ادامه تحریم مأیوس خواهد
کرد و در نتیجه تحریمها برطرف می شوند.
 ëëدر جمهــوری اســامی همــه انتخاباتهــا
سالم برگزار شده است
رهبــر انقالب اســامی در بخــش دیگری
از سخنانشــان ،انتخابات را به معنی واقعی
کلمــه فرصــت مهــم و بینظیــری بــرای
اســتحکام پایههــای اقتــدار و امنیــت کشــور
خواندنــد و گفتنــد :عــدهای بــا خدشــه وارد
کــردن در اصــل انتخابــات و یــا در عملکرد
دســتاندرکاران اعــم از شــورای نگهبــان یا
دســتگاههای دیگر موجب دلســردی مردم
میشوند که این کار غلط است.
ایشــان افزودنــد :در جمهــوری اســامی
همه انتخاباتها ســالم برگزار شــده اســت.
ممکــن اســت تخلفــات کوچکــی روی داده
باشــد اما در نتیجــه انتخابات هیــچ تأثیری
نداشــته و همــواره انتخابــات در جمهــوری
اســامی همــراه با امانــت بوده اســت.رهبر
انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد :البته
برخیهــا هنگامی که نتیجه مــورد نظر آنها
در انتخابات حاصل می شــود آن انتخابات
را ســالم میخوانند اما اگــر نتیجه مورد نظر

آنها بهدست نیاید یا برگزارکنندگان را متهم
میکنند و یا همانند ســال  ۸۸اغتشاش بهپا
می کنند کــه آن متهم کردنهــا بیانصافی
است و اغتشاش بهراه انداختن جرم است.
ایشــان در یــک توصیــه مهم بــه افرادی
کــه وارد عرصه انتخابات میشــوند ،گفتند:
ایــن افراد از ســخنان و وعدههــای فریبنده و
بدون پشــتوانه فکری و بدون در نظر گرفتن
امکانات و یا بدون اطالع از آنها حتماً پرهیز
کنند.رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد:
کســانی کــه وارد عرصه انتخابات میشــوند
بایــد یک برنامــه واقعی ارائــه دهند بهگونه
ای که کارشناســان با شنیدن این برنامه ،آن
را تصدیق کنند.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :البته
برخی اوقات هــم از برخی افراد حرفهایی
صادر میشود که گویا قانون اساسی را قبول
ی که کسی که می خواهد وارد
ندارند ،در حال 
عرصه انتخابات شود باید معتقد به اسالم،
قانون اساســی و رأی مردم باشد لذا مطالبه
جدی داریم که این موضوع رعایت شود.

از اظهــارات بعضــی از مســئوالن کــه در
روزهــای اخیــر از رســانههای مخالــف
جمهــوری اســامی پخــش شــد و تکــرار
حرفهــای خصمانــه دشــمنان و امریــکا
بود ،ابــراز تعجب و تأســف کردند و گفتند:
امریکاییها سالها است که از نفوذ معنوی
ایــران در منطقه و عوامــل آن یعنی نیروی
قدس و شــهید سلیمانی بهشدت ناراحتند
و اساساً سردار ســلیمانی را به همین علت
به شهادت رســاندند ،بنابراین نباید چیزی
گفته شــود که حرف آنهــا را تأیید کند.رهبر
انقــاب اســامی افزودند :سیاســت کشــور
از انــواع برنامههــای اقتصــادی ،نظامــی،
اجتماعــی ،علمــی ،فرهنگــی و همچنیــن
سیاســت خارجی تشکیل شده که همه این
بخشها باید با هم به پیش برود و نفی هر
یــک از ایــن بخشهــا خطای بزرگی اســت
که نباید از مســئوالن کشور ســر بزند .ایشان
تأکیــد کردنــد :نیــروی قــدس بزرگتریــن
عامــل مؤثــر جلوگیــری از دیپلماســی
انفعالــی در غرب آســیا اســت و زمینهســاز
تحقــق سیاســت عزتمندانــه جمهــوری
اسالمی شده است.
حضــرت آیتاهلل خامنــهای با اشــاره به
تمایــل غربیهــا بــرای بازگرداندن ســیطره

 ëëسیاســت خارجــی در همــه جــای دنیا در
مجامعباالدستیتعیینمیشود
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای همچنین

رئیسی در ضیافت افطار با سینماگران:

هنرمندان از آسیبهای اجتماعی فیلم بسازند

رئیس قــوه قضائیــه پیشــنهاد کــرد هنرمندان
برای به تصویر کشیدن معضالت ،در دادگاهها
و در زندانهــا حضــور یابنــد و بــا اطــاع از
توگو با آســیبدیدگان
جزئیات پروندهها و گف 
اجتماعــی علل وقوع آســیبهای اجتماعی را
بررسی کنند و براساس آن فیلم بسازند.
بــه گــزارش مرکز رســانه قوه قضائیه ،ســید
ابراهیــم رئیســی در دیــداری بــا تعــدادی از
اهالــی ســینما ،نقــش هنرمنــدان را در کاهش
آســیبهای اجتماعــی بســیار مهــم دانســت
و گفــت :پدیدههــای مذمومــی ماننــد طالق و
اعتیاد باید طوری در جامعه نشــان داده شوند
که یک نفرت عمومی نســبت به آنها به وجود
بیاید و از آن طرف ازدواج و جامعه ســالم باید
مورد تأکید قرار گیرد.
رئیســی با اشــاره به لزوم توجه بــه فرهنگ
نقــد و نقدپذیــری در جامعــه ،اظهــار داشــت:
نقــد و نقدپذیــری بایــد در جامعــه یــک اصل
و اســاس باشــد و معتقدیــم همــه مســئوالن و
دســتاندرکاران باید نقد ســازنده را بپذیرند و
آن را یک نعمت برای کشــور و برای خودشــان
بداننــد .وی در ادامــه بــه ذکــر نمونههایــی از
موضوعــات قابــل طــرح در تولیــدات هنــری
پرداخــت و گفت :هنرمنــدان میتوانند درباره
ضرورت قصاص در جامعه سخن بگویند ،اما
از آنســو ضرورت عفــو و بخشــش را هم مورد
تأکیــد قرار دهند که قــرآن کریم حیات جامعه
را در قصاص قرار داده ،ولی در همین قصاص
بهترین وضعیت ،بخشش و گذشت است.
رئیس قــوه قضائیه در بخش دیگری گفت:
دشــمن تالش میکنــد اینگونه تبلیــغ کند که
فســاد در کشــور ما سیستماتیک اســت ،اما من
میگویم که فساد در کشور ما سیستمی نیست
ولی قطعاً مبارزه با فساد سیستماتیک است و
ســینماگران میتوانند در فیلمهای خود نشان

دهند که آنچه در کشــور وجود دارد ،اراده نظام
برای مقابله با فساد است.
وی با تأکید بر لزوم اصالح بسترهای فسادزا
در کشــور گفت :هنرمندان فقــط وظیفه تبیین
منکرهــا و زشــتیها و پلشــتیها را ندارند بلکه
میتواننــد با تولید یک فیلم اثرگذار کاری کنند
کــه جامعــه پدیدههایی چــون زمینخــواری و
کوهخواری و دستاندازی به بیتالمال و دیگر
ابعاد فســاد اداری و اقتصادی را مذموم بداند.
رئیســی در بخش دیگــری از ســخنانش جنگ
امــروز را «جنــگ روایتهــا» دانســت و اظهــار
داشت :امروز از هر حادثه روایتهای مختلفی
میشــود که نمونه آن حمله موشــکی ایران به
پایگاه امریکایی عیناالسد در عراق بود که آنها
تالش کردند روایتی متفــاوت از روایت ما ارائه
دهند .وی در ادامه خطاب به هنرمندان گفت:
در جنگ روایتها ،دقیقترین و اثربخشترین
و اصالحگرتریــن روایــت بایــد ارائــه شــود و کار
هنرمندانه این اســت که روایت درســت را شما
برعهــده بگیریــد و نگذاریــد دیگــران روایــت
دلخواه خودشان را ارائه دهند.
رئیــس قــوه قضائیه بــا اشــاره بــه «تکلیف

دوران طاغــوت خــود بــر ایــران ،گفتنــد:
بــر همیــن اســاس آنهــا از هرگونــه تحــرک
دیپلماســی و گســترش روابط ایران با چین
و روســیه و همچنین با همسایگان مخالفند
و حتــی در مــواردی بــا فشــار بــه مســئوالن
کشــورهای همســایه را از ســفر بــه ایــران
منصرف کردهاند که ما در مقابل این فشارها
بایــد بــه شــکل مســتقل ،پرتــاش و پرتوان
عمل کنیم.
رهبــر انقالب اســامی بــا تأکید بــر اینکه
سیاســت خارجــی در همــه جــای دنیــا در
مجامع باالدســتی تعییــن میشــود و نه در
وزارت امــور خارجــه ،افزودنــد :وزارت امــور
خارجه در تعیین سیاســتها مشارکت دارد
اما تصمیمگیر نیست بلکه مجری است.
ایشان خاطر نشان کردند :در کشور ما نیز
سیاست خارجی در شورایعالی امنیت ملی
با حضور مســئوالن تعیین میشود و وزارت
امور خارجه باید با شیوههای خود آن را اجرا
کند.حضــرت آیتاهلل خامنــهای در پایان با
آرزوی توفیق الهی برای مسئوالنی که قصد
خدمت به میهــن دارند ،تأکید کردند :نباید
جــوری حــرف زد کــه از آن برداشــت قبــول
نداشــتن سیاستهای کشور شود و دشمنان
از آن مطالب شاد شوند.

امیرالمؤمنین(ع)؛ امام انسانیت

میزان

اعالم آمادگی بسیج

رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی نکات مهمی را بیان کردند:

ادامه از صفحه اول

ëëعرایض من ذرهای از عظمت شهید سلیمانی نمیکاهد
یــک هفتــه پــس از انتشــار فایل صوتی ســرقت شــده وزیــر خارجه،
ســحرگاه نوزدهــم مــاه مبارک رمضان که نخســتین شــب قــدر این
ماه اســت ،محمد جود ظریف با انتشــار متنی در اینســتاگرام ،آنچه
منتشر شد را «تحلیل تلخ یک دانشجوی روابط خارجی» دانست و
تأکید کرد« :عرایض بنده ذرهای از عظمت شهید سلیمانی و نقش
بیبدیل او در بازآفرینی امنیت ایران ،منطقه و جهان نمیکاهد اگر
میدانســتم جملهای از آن انتشــار پیدا میکند ،حتماً چون گذشــته
آن را بر زبان نمیآوردم».
بهگــزارش ایرنــا ،وزیــر امــور خارجــه کشــورمان ،در این پســت،
بــا تســلیت فــرا رســیدن ایــام شــهادت مــوالی متقیــان نوشــت:
یــک هفتــهای اســت کــه در پــی پخــش برداشــت و تحلیــل تلــخ
ایــن دانشــجوی روابــط خارجــی از یــک برهــه تاریخــی—آن هــم
صرفــاً بــرای انتقــال صادقانــه تجربیــات بــه مســئوالن آینــده و
بــدون هیچگونــه قصــدی بــرای انتشــار وســیع یــا حتــی محــدود
آن—احساســات پــاک عاشــقان شــهید واالمقــام ســردار ســپهبد
قاســم ســلیمانی و خانــواده آن شــهید و بخصوص شــیر دخترش
زینــب خانــم –که برایــم همچــون فرزنــدان خودم عزیز اســت—
جریحهدار شــده اســت .برخــی هم تــاش کردهاند از این شــرایط
ناگوار وســیلهای بــرای برهم زدن همدلی میــان آحاد مردم دالور
ایــن مرز و بــوم یا ابزاری برای اهداف کوتاه سیاســی بســازند.وزیر
امورخارجــه در ادامــه یــادآور شــد :از همــه بزرگوارانی کــه در این
روزهــا -با علــم به عشــق و همراهی دیرینم با شــهید ســلیمانی-
بــا حمایــت و روشــنگریهای خــود بنده را مرهــون لطفشــان قرار
دادهانــد سپاســگزارم.ظریف تأکیــد کــرد :عرایــض بنده—که هیچ
ادعایــی جــز صداقت بــر قطعیــت آن نــدارم—ذرهای از عظمت
شــهید ســلیمانی و نقــش بیبدیــل او در بازآفرینــی امنیت ایران،
منطقــه و جهــان نمیکاهــد .ولــی اگر میدانســتم جملــهای از آن
عرایــض انتشــار عمومی پیــدا میکنــد ،حتماً همچون گذشــته آن
را بــر زبــان نمیآوردم .نــه برای اینکــه مردم را محــرم نمیدانم،
بلکــه از آن جهــت کــه در جهان به هم پیوســته کنونی کــه انتخاب
مخاطــب را ناممکــن ســاخته و در آشــفتهبازار سیاســت ،اغیــار را
محرم نمیشمارم.
وی یــادآور شــد :هر چه داریــم از این مردم اســت و همانگونه که
برادرم ،شــهید حاج قاســم جانش را فدای این مردم نمود ،من هم
اگــر آبرویــی دارم آن را با افتخار فدای همین مــردم میکنم که :ما را
سریســت با تو که گر خلق روزگار  /دشــمن شوند و سر برود هم بر آن
ســریم ظریــف بار دیگــر تأکید کرد :در ســحرگاه ضربت خوردن شــاه
مــردان و بــه هنگام اعمال شــب قدر ،همه کســانی که بــه باور خودم
بــه من تهمت و افترا زدهبودند را بخشــیدم .امیــدوارم مردم بزرگوار
ایران و همه عاشــقان ســردار و بویژه خانواده بزرگوار ســلیمانی عزیز
نیــز بنده را ببخشــایند.وزیر خارجه کشــورمان ،این متن را با شــعری
از موالنــا بــه پایــان بــرد :رو ســینه را چــون ســینهها هفــت آب شــو از
کینهها /وآنگه شــراب عشــق را پیمانه شــو پیمانه شــو /باید که جمله
جان شــوی تا الیق جانان شــوی /گر سوی مستان میروی مستانه شو
مستانه شو.
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بسماهلل الرحمن الرحیم
ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم
حسبنا اهلل و نعم الوکیل ،نعم المولی و نعم النصیر
بیانات مشفقانه مقام معظم رهبری همچون همیشه برای من و
همکارانم ختم کالم و نقطه پایانی برای بحثهای کارشناسی است.
به عنوان یک کارگزار و پژوهشگر روابط خارجی ،همواره باور داشتهام
برای قوام این مرز و بوم خدایی ،سیاست خارجی باید موضوع وفاق
و انســجام ملی باشــد و از باالترین سطح مدیریت و هدایت شود و بر
این اســاس پیروی از نظرات و تصمیمــات رهبری ضرورتی غیرقابل
انکار برای سیاســت خارجی اســت .بســیار متأســفم کــه برخی نقطه
نظــرات شــخصی که صرفا بــرای انتقــال صادقانه تجربیــات و بدون
قصدی برای انتشار بیان شده بود ،دزدانه منتشر و به صورت گزینشی
مــورد بهرهبــرداری و دســتمایه خصومــت ورزی بدخواهــان کشــور و
مــردم و انقــاب گردیــد و اســباب تکدر خاطر شــریف مقــام معظم
رهبــری را فراهــم آورد.امیدوارم بــه یاری خدا اینجانــب و همکارانم
بتوانیــم در کنار دیگر خدمتگزاران در اجرای بیکم و کاســت منویات
مقــام معظم رهبری برای پیشــرفت ایران عزیزمــان یکدل و یکصدا
کوشاباشیم.
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مقــام معظم رهبری برای توجه دســتگاه قضا
بــه مقوله فرهنــگ در دوره تحول» به اصحاب
هنر گفت که میتوانند مسائل و مشکالت خود
را از طریــق معاونت پیشــگیری و مرکز رســانه
قوه قضائیه به اطالع او برسانند.
گفتنــی اســت پیــش از ســخنان رئیــس قوه
قضائیه ،جمعی از اهالی هنر و ســینماگران به
بیــان دیدگاههــا و نظــرات خود دربــاره جایگاه
هنرمنــدان در جامعــه و ظرفیتهــای هنــر در
پیشــبرد مأموریتهــای اجتماعــی دســتگاه
قضایی پرداختنــد .ارتباط تنگاتنگ چهرههای
فرهنگــی با قوه قضائیه ،معافیتهای مالیاتی
ســینماگران ،بهکارگیــری هیــأت حــل اختالف
هنرمنــدان ،ورود و خــروج هنرمندانــی کــه از
سالیان گذشته در خارج از کشور بهسر بردهاند و
همچنین محاکمه شــوراهای پروانه نمایش به
جای محاکمه فیلمسازان بعد از ساخته شدن
فیلــم ،از جملــه درخواســتهای چهرههــای
فرهنگــی حاضــر در این مراســم بــود .در پایان
ایــن دیــدار ،اصحــاب هنــر نماز مغرب و عشــا
را بــه امامت رئیســی اقامه کــرده و در ضیافت
افطاری رئیس دستگاه قضا شرکت کردند.

امیرالمؤمنیــن در طــول حکومــت کوتــاه  5ســالهاش نامــ ه هــای زیــادی بــه
کارگزارانش نوشــت و در این نام ه ها بر رســیدگی به محرومان ،ظلم نکردن،
جدایی از اشــرافیت و درهم نیامیختن با زورمندان و قدرتمندان و حیل ه گران
تأکیــد داشــت .به حــکام میگفت :شــما نباید از مــردم فاصله بگیرید .شــما
نباید ســر ســفرههای رنگین بنشینید .شــما نباید از پاســخگویی به محرومان
طفره بروید؛ بلکه باید غمخوار محرومان باشــید .این حکومت و این پســت و
این مقام ،بر شــما یک طعمه نیســت؛ وسیلهای اســت برای خدمت کردن و
نه وســیلهای بــرای زرانــدوزی و مالاندوزی و قدرتطلبــی و تجاوز به حقوق
انسانها.
امیرالمؤمنیــن(ع) در زمانــی کــه حکومــت ظاهــری نداشــت ،از نصیحت به
کارگــزاران و حاکمان وقت هیچ کوتاهی نمیکــرد و در دفاع از نظم و انضباط
ظاهری حکومت ،کوتاه نیامد؛ حتی آنگاه که شورشــیان میخواستند عثمان،
خلیفــه مســلمین را بکشــند ،فرزندان خــود را برای دفــاع از وی فرســتاد و در
مشــورت دادن بــه خلیفه اول و دوم هم هیچ کوتاهــی نکرد .اگرچه حکومت،
حــق او بود ولی اکنون که دیگران آن حکومــت را گرفته بودند ،با انتقامجویی
و حرکتهــای ایذایــی و غیرمنطقــی نظــم جامعــه اســامی را بــر هــم نــزد.
امیرالمؤمنیــن(ع) امام عقالنیت ،منطق و نظم بود .امیرالمؤمنین(ع) نظم
جامعه را حفظ کرد و در نهایت هم که حکومت را بر اثر اصرار مردم پذیرفت،
فرمود« :اگر خواست شما نبود ،من افسار این شتر را بر گردنش میانداختم».
امیرالمؤمنین(ع) یک لحظه از کار و تالش در زندگی شــخصی فروگذار نکرد
حتی امروز پس از  1400ســال به مدینه که مشــرف میشویم ،منطقهای است
بــه نام «آبــار علی»؛ یعنی چاههایی کــه امیرالمؤمنین با دســت مبارک خود
کندهاند و ایجاد کار و اشــتغال کردهاند .امیرالمؤمنین(ع) در ایجاد اشــتغال،
فعالیت و تالش ،یک لحظه از پا ننشستند.
امــام علی(ع) «مــرد میدان جهاد» بود و هر آنگاه که اســام مورد حمله قرار
میگرفت ،در کنار رســول اهلل(ص) مانند یک ســرباز فداکار تا ســرحد جان از
اســام دفــاع میکردنــد و در جبهه جهــاد هم اخالق و معنویــت را فراموش
نمیکردنــد .ایشــان در جنــگ بــا عمــرو بــن عبــدود آنــگاه کــه او بــه صورت
امیرالمؤمنیــن آب دهــان انداخت ،از روی ســینهاش بلند شــدند تا کشــتن او
در آن لحظه ،از روی خشــم شــخصی نباشــد و دوباره به میدان برگشــتند و در
مصاف با او سرش را از تن جدا کردند.
در بازگشــت از جنــگ صفین نیز وقتی از امــام علی(ع) دربــاره معارف الهی
ل کننده پاسخ داد .سپس
(قضا و قدر) ســؤال کردند ایشــان با آرامش به ســؤا 
دیگــران بــه امیرالمؤمنین گفتند« :این چه وقت پاســخ دادن بود؟»و ایشــان
فرمودنــد« :جنگ ما برای بیــان حقیقت و معارف الهی اســت ».پس بهطور
ی توانیم بگوییم که امام علی(ع) ،امام انســانیت ،عدالت ،اخالق،
خالصه م 
تالش ،نظم ،فداکاری ،جهاد و دفاع از اسالم بود.

