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در حال��ی که دنیا درگیر ویروس کرونا اس��ت و 
بسیاری از کشورها با مشکالت دیگری نیز روبرو 
هستند، اقداماتی از س��وی برخی دولت ها دیده 
می ش��ود که نشان از س��ناریوهای توطئه آمیز و 

دسیسه گرا دارد.
ح��زب اهلل لبنان، یک گروه و جریان سیاس��ی با 
ش��اخه نظامی در این کشور اس��ت که از سوی 
دولت و ملت لبنان به رس��میت ش��ناخته شده 
اس��ت. حزب اهلل در طول حیات خود توانس��ته 
مقاب��ل تهدیدات نظام��ی رژیم صهیونیس��تی، 
مانع��ی نفوذ ناپذیر ایج��اد کند و عالوه بر آن در 
ش��رایط ویژه ای که به خاطر گسترش گروه های 
تروریستی تکفیری وهابی در منطقه ایجاد شد، 

نقش مثبت خود را بار دیگر ایفا کند.
ح��زب اهلل لبنان گرچه از حمایت های جمهوری 
اس��المی ایران برخوردار اس��ت، اما یک سازمان 
و نهاد قانونی مس��تقل، تعریف ش��ده و رس��می 
در لبنان اس��ت. نزدیکی دیدگاه ها، گرایش های 
سیاس��ی و مذهبی این سازمان رسمی و قانونی 
اس��المی در لبن��ان به جمهوری اس��المی ایران 
باعث گس��ترش روابط میان این دو ش��ده است 
که البته با واکنش های منفی رژیم هایی همچون 
رژی��م صهیونیس��تی، آمریکا، س��عودی و حتی 

برخی دولت های غربی گشته است.
ح��زب اهلل لبنان عالوه ب��ر آن که در خط مقدم 
نبرد با رژیم صهیونیس��تی قرار دارد، در نابودی 
گ��روه تروریس��تی داع��ش ک��ه از حمایت های 
گس��ترده آمریکا، س��عودی ها و صهیونیس��ت ها 

برخوردار هستند، نقش اساسی داشته و دارد.
در کنار وظیفه حراس��ت و حفاظت حزب اهلل از 
لبنان، اقدامات دیگری نیز از س��وی این سازمان 
قانونی و رس��می انجام می شود که نشان از چند 
منظوره بودن این س��ازمان برای خدمات رسانی 

به مردم این کشور است.
اکنون که لبنان دستخوش تحوالت و اعتراضات 
مردمی به خاطر اوضاع اقتصادی در این کش��ور 
اس��ت و ریش��ه این اعتراضات نیز ب��ه تحریکات 
عوام��ل خارجی ب��ه وی��ژه آمریکا و عربس��تان 
س��عودی باز می گردد، حزب اهلل در شرایط ویژه 
ای که به خاطر ویروس کرونا در این کشور ایجاد 
شده، قابلیت های خود را به عرصه مقابله با کرونا 
آورده و توانس��ته اس��ت در این زمینه نیز کمک 
حال دولت و مردم لبنان بدون در نظر داش��تن 

گرایش های مذهبی و سیاسی باشد.
حزب اهلل لبنان مدت ها است که از سوی آمریکا 
در فهرس��ت گروه های تروریس��تی قرار دارد، در 
حال��ی که ای��االت متحده خود عام��ل اصلی در 
پ��رورش س��ازمان های تروریس��تی و حمایت از 
آنه��ا اس��ت و در این راه رژیم های��ی چون رژیم 
صهیونیس��تی و س��عودی نیز در راستای اهداف 
آمریکا گام برمی دارند. ابراز خرس��ندی عربستان 
س��عودی از اقدام دولت آلم��ان در قرار دادن نام 
حزب اهلل لبنان در فهرست گروه های تروریستی، 
نش��ان از حقانیتی اس��ت که این سازمان قانونی 
در عرصه منطق��ه ای و بین المللی دارد، چرا که 
اقدام��ات حزب اهلل لبنان توانس��ته بس��یاری از 
توطئه هایی که آل س��عود در سوریه و در لبنان 
پیاده کرده خنثی کند و مانع از دخالت ها و فتنه 

انگیزی های رژیم سعودی در منطقه شود.
خرس��ندی رژیم صهیونیس��تی از اق��دام دولت 
آلمان طبیعی اس��ت چرا که دشمن اصلی حزب 
اهلل لبنان در منطقه رژیم صهیونیس��تی است و 
غیر از این نیز واکنش دیگری از رژیم اس��رائیل 
انتظار نمی رفت. دولت آلمان در راستای اهداف 
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی گام برداشته است، 
تروریس��تی خواندن حزب اهلل لبنان را نمی توان 
ب��ه میل دولت مرکل دانس��ت، بلکه فش��ارهای 
آمری��کا و رژیم اس��رائیل باعث ش��د ت��ا چنین 
تصمیمی گرفته شود و این تصمیم ثابت می کند 
که رژیم ها و دولت هایی مانند آلمان تا چه اندازه 

از ضعف در استقالل سیاسی خود رنج می برند.
آی��ا می توان جایگاه حزب اهلل لبنان را در مبارزه 
با گروه های تروریستی موجود در منطقه به ویژه 

گروه تروریستی داعش نادیده گرفت؟!
اروپا مدیون حزب اهلل لبنان اس��ت، چرا که اگر 
ورود آنها به س��وریه نبود، گروه های تروریس��تی

حزب هللا لبنان 
نابودگر تروریست ها

ادامه صفحه 2
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صفحه 1

سیاست روز دغدغه های کارشناسان از آزاد سازی سهام عدالت را بررسی می کند؛

سیاوش کاویانی

رهبر انقالب در پیامی به مناسبت روز معلم:

کار بزرگ معلمان شکوفاسازی استعدادها در مسیر 
ارزش های انقالبی است

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی با تبریک روز معلم به همه معلمان در مدارس، دانشگاهها 
و حوزه های علمیه، کار بزرگ و جهاد معلمان را آموزش شکوفاس��ازی اس��تعدادهای کودکان 
و نوجوانان در مس��یر ارزش��های اس��المی و انقالبی با هدف ایجاد یک جامعه دینی عادالنه و 
آرمان خواه دانس��تند و خاطرنش��ان 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.
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 دانش��گاهها و حوزه های علمیه به پرورش 

اندیشه و دانش کودکان و جوانان کشور میپردازند تبریک میگویم.
این سخن امام خمینی که معلمی را شغل انبیا دانستند، یک شعار تبلیغاتی نبود، سخن قرآن 
بود که فرموده اس��ت: ویزکیهم 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 وپرورش می یابندو آنگاه زندگی 
عدالت محور بنا میکنند و جوامع بشری بدین ترتیب به هدفهای آفرینش انسان نزدیک میشوند. 
نظام اس��المی با همین هدف یعنی ش��کل گیری یک جامعه ی دینی عادالنه و آرمان خواه پدید 
آمد، و طبیعی اس��ت که نظام آموزش��ی کش��ور نیز نمیتواند هدفی جز هدف کلّی نظام داشته 
باش��د. کودک و نوجوان و جوان در کشور اسالمی می آموزد که استعداد 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 س��ازوکار تحقق آن، همان کار بزرگ و جهاد مبارکی اس��ت که معلمان 

عهده دار آن شده اند.
اس��الم ما را به علم نافع فرا میخواند، علم نافع از س��وئی جوان ایرانی را به ابزارهای الزم برای 
پیش��رفت و اعتالی کش��ور و ملتش مجهز میسازد، و از س��وئی به او هویت می بخشد و او را از 

وزانت و اعتبار روحی و معنوی و اعتماد به نفس برخوردار میکند.
نس��ل جوانی که در این مس��یر، 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 نمیکند.
این ثروت، محصول کار و انگیزه ی معلمان در مدارس و دانش��گاهها و حوزه های علمیه اس��ت. 

رحمت و فضل خدا بر دستهای پرکار و دلهای پر انگیزه ی آنان باد.
نس��ل جوان ما بحمداهلل الگوهای درخش��ان و برجس��ته ئی را هم میشناسد که در دنیای مادی 

امروز نظائر آنها را کمتر میتوان یافت.
از ش��هید چمران و ش��هید آوینی تا شهدای هسته ئی و تا شهید س��لیمانی و تا شهید بزرگوار 
مطهری که در دهه ی س��ی از عمر خود در حوزه ی قم و دانش��گاه تهران درخشید و در دهه ی 

پنجاه با بال شهادت به ملکوت اعلی پرکشید.
درود خدا بر ش��هیدان و س��پاس ما به معلمان و خوشامد ما نثار نسل جوان خوش عاقبت ملت 

ایران باد.
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