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آلمان »حزب الله لبنان« را سازمان تروریستی 
اعالم کرد؛

شـوک  برلین 
به معادالت 

دیپلماتیک منطقه

سياست 2

شاید بتوان گفت یکی از شــلوغ ترین راهپیمایی های روز قدس در 
اروپا مربوط به آلمان اســت؛ با آن پرچم های زرد که رویشــان نوشته 
شــده »حزب اهلل« و الف »اهلل« آن به شکل دســتی که اسلحه ای در 
مشت دارد، درآمده است. امســال اما در روز قدس که کمتر از 20 روز 
 دیگر خواهد بود، این پرچم های زرد در خیابان های برلین برافراشــته 

نخواهند شد. 
آلمان باالخره پس از مدت ها کش و قوس، مقاومت خود را شکست و 
صبح روز پنجشنبه گذشته »حزب اهلل لبنان« را یک سازمان تروریستی 

اعالم کرد؛ حزب اللهی که دوست بسیار بسیار نزدیک ایران است. 
گروه های شــبه نظامی متعددی مانند حشدالشــعبی در عراق یا 
حوثی ها در یمن مورد حمایت ایران هستند اما بی تردید هیچ گروهی 
به اندازه حزب اهلل لبنان در این چهار دهه به جمهوری اســالمی ایران 
نزدیک نبوده اســت؛ به ویژه که اســاس و بنیــان آن در همان اوایل 
ســال های 1980 با الهام از ایدئولوژی اســالمی سیاســی بنیانگذار 
جمهوری اسالمی نهاده شــد. در تمام این ســال ها اهداف، سیاست 
خارجی و ایدئولوژی ایران و حزب اهلل لبنان در هم تنیده بوده اســت؛ 
از آموزش نظامی نیروهای حزب اهلل توســط سپاه پاســداران ایران تا 

کمک های ایران به لبنان در جریان جنگ 33 روزه با اسرائیل. 
تمجید سیدحسن نصراهلل، رهبر این گروه از ایران در سخنرانی های 

پرشورش هم که بارها تکرار شده است...

گزارش »توسعه ایرانی« از موج جدید فعالیت های داعش در خاورمیانه و اروپا

ظهور مجدد در دوران واگرایی
جهان 5

مدیرعامل شرکت سام الکترونیک گفت: از سال گذشته که شیوع 
کرونا آغاز شد ما در شرکت ســام الکترونیک در حال بسته بندی و 
توزیع رایگان مواد ضدعفونی کننده هســتیم. این مواد در سراسر 
کشور میان اقشار آسیب پذیر و در مراکزی که به این مواد ضدعفونی 
نیاز دارند، توزیع شده اســت و این خدمت از سوی ما کماکان ادامه 

دارد.
سید علیرضا موسوی، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: شرکت 
سام الکترونیک در راســتای ایفای مسئولیت های اجتماعی و برای 
پشتیبانی از اقشار آسیب پذیر به صورت روزانه اقدام به بسته بندی 
محصوالت ضدعفونی کرده و به صورت رایــگان در حال توزیع در 

سطح کشور است.
موسوی افزود: از ســال گذشــته که شــیوع کرونا آغاز شد ما 
در شرکت ســام الکترونیک در حال بســته بندی و توزیع رایگان 
مواد ضدعفونــی کننده هســتیم. این مواد در سراســر کشــور 
میان اقشــار آســیب پذیر و در مراکزی که به این مواد ضدعفونی 
 نیاز دارند، توزیع شــده اســت و این خدمت از ســوی ما کماکان 

ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت سام الکترونیک افزود: در همین راستا مقدار 
قابل توجهی از موارد ضدعفونــی کننده را در اختیــار فرماندهی 
مرزبانی ناجا قرار دادیم تا در مناطق مرزی و روستاهای مرز کشور، 

توزیع شود.
موسوی درخصوص فعالیت شرکت سام سرویس در بخش تولید 
تلویزیون گفت: اقدامات اولیه به صورت کامل و دقیق، صورت گرفته 
و به امید خدا در سالی که از ســوی مقام معظم رهبری سال جهش 
تولید نام گرفته با تمام توان برای محقق شــدن شعار سال در حال 
تالش هســتیم و برنامه ریزی های الزم را انجام داده ایم. از روزهای 
آینده تولید تلویزیون های شــرکت سام الکترونیک آغاز و در سطح 

کشور توزیع خواهد شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی با تبریک روز معلم به همه معلمان در 
مدارس، دانشــگاه ها و حوزه های علمیه؛ کار بزرگ و جهاد معلمان را آموزش 
شکوفاسازی اســتعدادهای کودکان و نوجوانان در مسیر ارزش های اسالمی و 
انقالبی با هدف ایجاد یک جامعه دینی عادالنه و آرمان خواه دانستند و خاطرنشان 
کردند: نسل جوانی که در این مسیر پرورش می یابد ثروتی آن چنان انبوه است که 

هیچ پدیده ارزشمند دیگری با آن برابری نمی کند.
به گزارش ایسنا، متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:

»بسمه تعالی
روز معلم را به همه ی معلمان عزیز که در مدارس و دانشگاه ها و حوزه های علمیه 

به پرورش اندیشه و دانش کودکان و جوانان کشور میپردازند تبریک می گویم.
این سخن امام خمینی که معلمی را شغل انبیا دانستند، یک شعار تبلیغاتی 
نبود، سخن قرآن بود که فرموده است: و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحمکة... تزکیه 
و تعلیم و کتاب و حکمت الهی چهار واژه ی کلیدی در دعوت اسالم و همه پیامبران 
است. واژه کلیدی دیگر قیام به قسط است. در مدرسه نبّوتها، نسلهای بشر با کتاب 
و حکمت، آموزش و پرورش می یابند و آنگاه زندگی عدالت محور بنا می کنند و 

جوامع بشری بدین ترتیب به هدفهای آفرینش انسان نزدیک می شوند.
نظام اسالمی با همین هدف یعنی شکل گیری یک جامعه ی دینی عادالنه 
و آرمان خواه پدید آمد، و طبیعی اســت که نظام آموزشی کشور نیز نمی تواند 
هدفی جز هدف کلّی نظام داشته باشد. کودک و نوجوان و جوان در کشور اسالمی 
می آموزد که اســتعداد و توان بالقوه ی خود را برای ارزشهای متعالی ملی یعنی 
ارزشهای اسالمی و انقالبی شکوفا کند و به کار گیرد. این آموزش حیاتی و سازوکار 

تحقق آن، همان کار بزرگ و جهاد مبارکی است که معلمان عهده دار آن شده اند.
اسالم ما را به علم نافع فرا می خواند، علم نافع از سوئی جوان ایرانی را به ابزارهای 
الزم برای پیشرفت و اعتالی کشور و ملتش مجهز می سازد، و از سوئی به او هویت 
می بخشد و او را از وزانت و اعتبار روحی و معنوی و اعتماد به نفس برخوردار می کند.
نسل جوانی که در این مسیر، صیرورت و پرورش می یابد، ثروتی آن چنان انبوه 
و ذخیره ئی آنچنان عظیم است که هیچ پدیده ی ارزشمند دیگری برای کشور با آن 
برابری نمی کند. این ثروت، محصول کار و انگیزه ی معلمان در مدارس و دانشگاهها 
و حوزه های علمیه است. رحمت و فضل خدا بر دستهای پرکار و دلهای پر انگیزه ی 
آنان باد. نسل جوان ما بحمداهلل الگوهای درخشان و برجسته ئی را هم می شناسد 

که در دنیای مادی امروز نظائر آنها را کمتر می توان یافت.
از شهید چمران و شهید آوینی تا شــهدای هسته ئی و تا شهید سلیمانی و تا 
شهید بزرگوار مطهری که در دهه ی سی از عمر خود در حوزه ی قم و دانشگاه تهران 

درخشید و در دهه ی پنجاه با بال شهادت به ملکوت اعلی پرکشید.
درود خدا بر شهیدان و سپاس ما به معلمان و خوشامد ما نثار نسل جوان خوش 

عاقبت ملت ایران باد.
سّیدعلی خامنه ای
1۲ اردیبهشت 1۳99«

خبر ویژه خبر

در راستای انجام مسئولیت اجتماعی صورت گرفت:
توزیع رایگان مواد ضد عفونی کننده 

توسط شرکت سام الکترونیک
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دسترنج 4

   برگزاری مراسم روز جهانی کارگر زیر سایه کرونا 

طنین صدای کارگران در فضای مجازی


