
رییس قوه قضاییه به پیچیدگی و دش��واری فرآیند تامین 
ارز مورد نیاز کش��ور در دوران تحریم اش��اره کرد و گفت: 
ارز را نباید دس��ت دالل داد و نبای��د اجازه داد ارزی که با 
تالش های بانک مرکزی به دست می  آید حیف و میل شود. 
عبدالناص��ر همتی رییس بانک مرک��زی در دیدار با رییس 
قوه قضاییه، به ارائه گزارش��ی از سیاست های ارزی و ریالی 
کش��ور، ش��یوه اجرا و اقدامات جدید انجام ش��ده درحوزه 

مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی پرداخت.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رییس��ی نیز ضمن تقدیر از اقدامات 
این بانک در دوران تحریم ظالمانه امریکا و تامین ارز مورد 
نیاز کش��ور گفت: بانک مرکزی در دوران تحریم که دولت 
امریکا و وزارت خزانه داری آن کشور به دنبال افزایش فشار 
بر مردم ایران اس��ت، با اقدامات قابل تقدیر خود در تالش 
برای عبور کشور از این مرحله و تامین ارز مورد نیاز کشور 
اس��ت که نباید تالش ها در این شرایط خاص نادیده گرفته 
ش��ود. رییس قوه قضاییه ب��ا تاکید بر این که بانک مرکزی 

نهاد کارشناسی است که نمی شود آن را دستوری اداره کرد 
افزود: درباره سیاس��ت های ارزی و ریالی پولی بانکی کشور 
باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی بانک مرکزی تصمیم 
گیری ش��ود و نمی توان این سیاست ها را دستوری و بدون 
توجه به نظرات کارشناسی تعیین و اجرایی کرد. رییسی بر 
لزوم اصالح ساختارها فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور 
نیز تاکید کرد و افزود: در مرحله اجرای سیاست های کالن 
پولی هم الزم اس��ت ساختارهای فس��ادزا در نظام پولی و 
بانکی کشور اصالح شود و با نظارت قوی جلوی سواستفاده 
عده ای فرصت طلب و س��وداگر که ب��ه بیت  المال و منابع 
مردم رحم نمی کنند گرفته ش��ود. البته در مدیریت جدید 
شاهد این تغییر رویکرد و تالش برای اصالح این ساختارها 

در بانک مرکزی هستیم که قابل تقدیر است.
رییس قوه قضاییه به پیچیدگی و دش��واری فرآیند تامین 
ارز مورد نیاز کش��ور در دوران تحریم ظالمانه امریکا اشاره 
کرد و افزود: ارز را نباید دس��ت دالل داد و نباید اجازه داد 

ارزی ک��ه با تالش های بانک مرکزی برای عبور از تحریم و 
به سختی به دس��ت می  آید حیف و میل شود. البته تالش 
بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی آن در تقویت نظارت 
و کارشناسانه بودن سیاست های اتخاذی علی رغم تشدید 
تحریم ه��ا در کنترل بازار ارز و با حداقل مداخله ارزی قابل 
تقدیر است که این نتیجه توجه به نظرات کارشناسی است. 
وی با تاکید بر پش��تیبانی دستگاه قضایی کشور از جایگاه 

کارشناس��ی و نظارتی و نقش تنظیم گری بانک مرکزی در 
حوزه پولی بانکی کش��ور افزود: پیشگامی بانک مرکزی در 
مبارزه با فس��اد که عالوه بر تالش برای اصالح ساختارها و 
رویه های فس��اد زا در همکاری ب��ا مراجع قضایی در حوزه 
پیشگیری، شناسایی و تکمیل پرونده  های مفاسد اقتصادی 
ش��اهد آن بوده ایم قابل تقدیر اس��ت.  مرکز رسانه قوه 

قضاییه

گزارش مرکز پژوهش های مجلس:
فصل پائیز کرونا دوباره اوج می گیرد

ه��ای  پژوه��ش  مرک��ز 
مجل��س ط��ی گزارش��ی 
ب��ه بررس��ی مالحظات و 
الزام��ات کرونایی آموزش 
و پ��رورش ب��رای س��ال 

تحصیلی آینده پرداخت.
دفت��ر مطالعات آموزش و 
فرهن��گ مرکز پژوهش های مجلس  در گزارش��ی 
با عنوان »مالحظ��ات و الزامات کرونایی آموزش و 
پرورش برای سال تحصیلی آینده 1399-1400« 
آورده اس��ت؛ براس��اس اظهارنظر مقامات رس��می 
وزارت بهداشت، در فصل پاییز کووید – 19 دوباره 
اوج می  گی��رد، هم  زمان آنفلونزا نی��ز به پیک خود 

می  رسد.
همچنین برخی کارشناس��ان و اپیدمیولوژیست  ها 
معتقد هس��تند موج دوم شیوع بیماری رخ خواهد 
داد ول��ی زمان و بزرگی آن به درس��تی قابل تعیین 
نیس��ت، زیرا موضوع داینامی��ک تحت تأثیر عوامل 

مختلف است.
به نظر می  رس��د بیماری  هایی نظیر کووید، رفتاری 
فصلی داش��ته باش��ند. لذا انتظار می  رود در فصل 

بعدی سرما، این بیماری را مجدد تجربه کنیم.
بنابراین به   رغم مشکالت و چالش  های کرونایی که 
وزارت آموزش و پرورش در س��ال تحصیلی جاری 
با آنها مواجه اس��ت با توجه به پیش  بینی آغاز موج 
دوم در فصل س��رما ی��ا پایی��ز 1399، در ادامه به 
بایسته   های این وزارتخانه برای شروع سال تحصیلی 
1400-1399 با رویکرد حفظ سالمت دانش  آموزان 
و کارکنان، ارتقای کیفیت فعالیت  های آموزش��ی و 
تقوی��ت آموزش  ه��ای الکترونیک��ی و تلویزیون��ی 

پرداخته می  شود.
مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س در در گزارش ه��ای 
قبلی خ��ود به بایس��ته های س��ال تحصیلی فعلی 
)1398-1399( پرداخته اس��ت و پیش��نهادهایی 
ب��رای ادامه س��ال تحصیل��ی ارائه کرده اس��ت که 
کلیات آنها عبارت اس��ت از: آموزش های تلویزیونی 
مکم��ل فراین��د یادگیری اس��ت و از همین رو بعد 
از بازگش��ایی م��دارس، به مدت حداق��ل دو هفته 
آم��وزش حضوری جبران��ی و رفع اش��کال برگزار 
ش��ود، از ظرفیت روزهای پنج شنبه، افزایش ساعت 
تدریس روزانه و ش��یفت مخالف مدارس تک نوبته 
اس��تفاده شود. آزمون سراسری حداقل به مدت دو 
هفت��ه بعد از پایان امتحانات پای��ه دوازدهم برگزار 
ش��ود، مدارس به تناس��ب کنترل ویروس کرونا در 
اس��تان های مختلف با حذف سالمت دانش آموزان 
و کاه��ش تراکم کالس��ی برگزار ش��ود، امتحانات 
و ارزش��یابی های پایان��ی ب��ر 70 درص��د محتوای 
آموزش دیده حضوری قبل از ش��یوع ویروس کرونا، 
تمرکز یابد. مرک��ز پژوهش های مجلس در گزارش 
جدید خود به مالحظات و الزامات س��ال تحصیلی 
1400-1399 م��دارس پرداخته اس��ت و در آن به 
مواردی همچون بازگش��ایی مدارس و آموزش  های 
حضوری، آموزش های الکترونیک و مجازی آموزش 
و پرورش و آموزش های تلویزیونی پرداخته اس��ت؛ 
ضمن اینکه در این موارد به نکاتی همچون اصالح 
قان��ون، کاه��ش تراکم کالس��ی، ارزیاب��ی کیفیت 
یادگیری س��ال تحصیل��ی 1399-1398، ثبت نام 
در م��دارس دولتی و غیردولتی در س��ال تحصیلی 
جدی��د، رعای��ت مالحظات بهداش��تی در مدارس، 
اجرای قوانین، تدوین ضوابط حکمرانی آموزش های 
مج��ازی، الزامات مدیریت��ی و اجرایی آموزش های 
مجازی، ادامه روند آموزش تلویزیونی و گس��ترش 
و کیفیت بخش��ی به آموزش های تلویزیونی، اشاره 

کرده است.

اخبار

 ت��ع��ی��ی��ن ت��ک��ل��ی��ف پ���رون���ده 

هیئت  در  واگ����ذاری ۴ شرکت 
ت��ح��ق��ی��ق ت��ف��ح��ص ازس����ازم����ان 

خصوصی سازی
عضو هیئت تحقیق و تفحص از س��ازمان خصوصی س��ازی 
آخری��ن اقدامات ای��ن هیئت در روند تفحص از س��ازمان 
خصوصی س��ازی را تشریح کرد. احمد علیرضا بیگی عضو 
هیئت تحقیق و تفحص از س��ازمان خصوصی س��ازی در 
مجلس ش��ورای اسالمی در تش��ریح آخرین روند تفحص 
از این س��ازمان، گفت:هیئت تفحص اقداماتی را انجام داده 
اما به دلیل ش��یوع کرونا و عدم برگزاری جلسات بررسی با 
کندی و تاخیر مواجه ش��ده است اما با این حال اقداماتی 
برای بررس��ی واگذاری برخی از ش��رکت ها توسط سازمان 
خصوصی س��ازی در این مدت تعیین تکلیف ش��ده است. 
وی ب��ا بیان اینکه تاکن��ون 4 پرونده در این هیئت تعیین 
تکلیف ش��ده اس��ت، افزود: پرونده واگذاری ماشین سازی  
تبریز و ش��رکت هپکو ابطال ش��ده و مالکیت آن به دولت 
بازگش��ته اس��ت. بیگی ادامه داد:با پیگی��ری های هیئت 
تفحص پرونده شرکت کش��ت و صنعت و مغان و شرکت 

هواپیمایی ایران ایرتور ب��ه هیئت داوری ارجاع و  در حال 
بررس��ی در این هیئت  است تا درباره واگذاری و  مالکیت 
آنها تصمیم گیری  شود. علیرضابیگی با بیان اینکه پس از 
ابطال واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز و شرکت هپکو، 
شاهد اراده مس��تحکمی از جانب دولت برای احیای اینها 
نیستیم، اضافه کرد:در مصوبه هیئت واگذاری ذکرشده که 
»ایدرو«به نمایندگی از دولت ماش��ین سازی را در اختیار 
بگیرد و در یک برنامه زمانبندی شده نوسازی و آماده سازی 
ای��ن صنعت برای اینکه بتواند در عرصه تولید ایفای نقش 
کند را فراهم کند. وی تصریح کرد: با این حال که مالکیت 
شرکت هپکو به دولت استرداد شده انتظار این بود که امکان 
فعالیت و تولید این ش��رکت فراهم شود اما با کمال تعجب 
شاهد این هستیم که مجوز واردات ماشین االت راه سازی 

صادر شده که این تیر خالص به هپکواست. تسنیم

  ربیعی:

مسائل کارگری هیچ گاه 
بوی کهنگی نمی گیرد

سخنگوی دولت با بیان اینکه »کرونا« بیشترین لطمه را 
بر زندگی کارگران بخش خدمات و روزمزدها وارد کرده 
اس��ت، نوش��ت: مس��ائل کارگری هیچ گاه بوی کهنگی 
نمی گیرد. علی ربیعی به مناس��بت روز جهانی کارگر در 
حساب کاربری خود در اینستاگرام، نوشت: چهل و اندی 
س��ال پیش اعتصاب کارخانه جنرال موتورز را س��امان 

می دادیم، به خیابان ها آمدیم.
وی در ادام��ه مطلب خود آورده اس��ت: در مقابل درب 
وزارت کار تحص��ن کردی��م و جل��وی خان��ه کارگر که 
اتحادیه س��ندیکاهای کارگری بود به اعتراض نشستیم. 
چند سال بعد به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی 
کار ب��رای مزد چانه زنی می کردم. گویی مس��ائل دیرین 

کارگری هیچ گاه بوی کهنگی نمی گیرد.
س��خنگوی دولت ب��ا بیان اینکه امس��ال کرونا نیز بالی 
مضاعف بر جان کارگران ش��د، نوشت: قباًل نوشتم کرونا 
در مقابل جان انسان ها، طبقه نمی شناسد؛ اما گویی این 
ویروس هم ناعادالنه عمل می کند. امروز کرونا بیشترین 
لطم��ه را بر زندگی کارگران بخ��ش خدمات، روزمزدها، 

دستفروش ها، آشپزها و… وارد کرده است. ربیعی تاکید 
کرد: انقالب صنعتی فقط جهان توسعه یافته و عقب مانده 
به جای نگذاشت، بلکه در درون هر جامعه آنان که کار با 
جان می کنند و جان کار شدند یک طبقه و دیگران هم در 
طبقات دیگر جای گرفتند. یعنی دو شمال_جنوب شکل 
گرفت. یک ش��مال_جنوب توسعه یافته و عقب مانده و 
دومی ش��مال_جنوب کارگر و دیگران. وی با بیان اینکه 
این س��اختار تولیدی_اجتماعی به نحوی ش��کل گرفت 
ک��ه امروز هم که نگاه می کنم، انگار همان مصائب دیروز 
ش��ورای عالی کار، دغدغه امروز هم هست، نوشت: تالش 
زیادی برای جب��ران فاصله ه��ا و عقب ماندگی ها صورت 
گرف��ت. اما هرچه می دویم هن��وز کار زیادی در پیش رو 
داریم. آیا روزی این ساختار اقتصادی و اجتماعی آنگونه 

بنا می شود که فاصله ها چنین جانکاه نباشد؟ مهر

عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س ب��ا بی��ان اینکه 
ظرفیت های زیادی در کش��ور وجود دارد که می توان در 
گام دوم انقالب به آن ها پرداخت، گفت: ش��روع این گام 
با ورود کش��ورمان به باشگاه بین المللی فضایی و پرتاب 
موفق »ماهواره نور 1« یک شروع منحصر به فرد است و 

باید همین طور ادامه پیدا کند.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به آغاز قدرتمند گام دوم 
انقالب، گفت: وقتی کشور به توانمندی می رسد می تواند 
خود را در بین کش��ور های صاحب تکنولوژی قرار دهد، 

سایر اقدامات سهل خواهد شد.
 وی تصری��ح ک��رد: به عن��وان مثال وقتی م��ا به دانش 
فن��ی پرتاب ماهواره دس��ت پی��دا می کنیم ای��ن اقدام 
نشان از س��طح علمی و توان علمی ما دارد، توان علمی 

ک��ه می تواند با بس��یاری از کش��ور های صاحب 
تکنول��وژی رقابت کند. ای��ن نماینده مجلس 
اظهار داش��ت: بنابراین شروع گام دوم انقالب 
با ورود کش��ور به باش��گاه بین المللی فضایی 
و پرتاب موف��ق »ماهواره نور1« یک ش��روع 
منحصربه فرد اس��ت و بای��د همین طور ادامه 

پیدا کند.
وی ب��ا بیان اینکه ایران در پنج س��ال 

اخیر متحمل س��خت ترین شرایط از 
نظ��ر تهدیدات بوده اس��ت، اظهار 

داش��ت: با این ح��ال جمهوری 
اسالمی ایران در این شرایط 

سخت و با اتکا به نیرو های 

جوان خود توانس��ته موفقیت های چش��مگیری را کسب 
کند که موجب حیرت دنیا شده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه پرتاب »ماهواره نور« در شرایط 
شیوع ویروس کرونا دنیا را حیرت زده کرد، بیان داشت: 
این اقدامات بزرگ نش��ان می دهد ک��ه ایران توانمندی 
زی��ادی دارد ل��ذا وقتی ما بدین نح��و در صنعت نظامی 
و فضای��ی دانش فنی داریم این س��وال پیش می آید که 
چطور نمی توانیم در صنعت خودروسازی، صنعت فوالد 
خوب عمل کنیم؟ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان 
داشت: قطعا ظرفیت های زیادی در کشور وجود دارد که 
می ت��وان در گام دوم انقالب به آن ه��ا پرداخت چرا که 
تجربی��ات ما تنه��ا در حوزه صنایع نظامی نیس��ت و ما 
می توانیم در صنایع پزشکی، سلول های بنیادین، مسائل 
هسته ای به پیشرفت های باالتری از شرایط فعلی 

دست پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: صنایع هوا و فضای ما دس��ت 
برت��ر را در منطقه دارد و دنیا به این مس��ئله 
معترف است و حتی دشمنان هم به توانمندی 

ما اشاره دارند.
نماینده مجلس با بیان اینکه کش��ور 
می تواند تم��ام ظرفیت هایش 
راعملیاتی کند، بیان داشت: 
این خودباوری در گام دوم 
انق��الب اتفاق افت��اده و 
عملیاتی  بای��د  درادامه 

شود.  میزان

نماینده دوره نهم مجلس با اش��اره ب��ه واکنش 2 فعال 
اصالح طل��ب به پرت��اب ماهواره ن��ور گفت: ت��اج زاده و 
امی��ن زاده در زمره همان هایی هس��تند ک��ه وقتی نظام 
برای س��رکوب داعش در س��وریه فعال بود، این اقدام را 

نقد و نفی می کردند.
حجت االس��الم س��یدعلی طاه��ری نماین��ده دوره نهم 
مجلس ش��ورای اسالمی، با اش��اره به موضع گیری اخیر 
مصطفی تاج زاده و محسن امین زاده 2 فعال اصالح طلب 
در قبال ماهواره نور گفت: اوال وظیفه س��پاه رسیدگی به 
مس��ائل اقتصادی نیس��ت بلکه تامین امنیت کشور را بر 
عهده دارد و پرتاب ماهواره نور در راستای تامین امنیت 
کش��ور امری ضروری است و صحبت این آقایان در این 

باره جایگاهی ندارد.
وی اف��زود: تامین معیش��ت و بهبود وضعیت 

اقتص��ادی بر عه��ده دولت اس��ت و آقایان 
ت��اج زاده و امی��ن زاده اگر عرض��ه دارند به 
روحانی و جهانگیری انتقاد کنند که هفت 

سال است مملکت را تعطیل کرده اند.
نماین��ده دوره نه��م مجلس اظهار داش��ت: 
مشکالت اقتصادی امروز کشور ثمره عملکرد 

دولتی اس��ت که همین آقایان تاج زاده و 
امی��ن زاده از آن حمای��ت کردند و نه 

س��پاه و نهادی دیگ��ر و حال باید 
به جای این حرف ها پاس��خگو 

باشند.
کرد:  خاطرنش��ان  طاهری 

ای��ن آقایان ب��ا این قبیل موضع گیری هایش��ان در واقع 
ب��ه دنبال فرافکنی هس��تند و در واقع س��عی دارند تا از 
پاسخگویی به خاطر حمایت از دولت روحانی، فرار کنند. 
وی اف��زود: اینها همان هایی هس��تند که وقتی مجموعه 
نظام برای سرکوب داعش در سوریه فعال بود، این اقدام 
را نق��د و نفی می کردند. و حال دیدیم هر انس��ان عاقل 
و ب��دون غرضی این اقدام نظام را که برای تامین امنیت 
کشور دش��من را در محل خود سرکوب کرده، تحسین 
می کردند. نماینده دوره نهم مجلس اظهار داشت: آقایان 
امی��ن زاده و ت��اج زاده و افرادی همانند آنه��ا نمی توانند 
موفقیت های نظام را ببینند چرا که دل به دل دش��منان 

نظام دوخته اند و نمی توانند این توفیقات را ببینند.
طاهری خاطرنش��ان کرد: نکته دیگر اینجاست که 
ماهواره نور ع��الوه بر دس��تاوردهای امنیتی، 
دس��تاوردهای اقتصادی هم ب��رای ما همراه 
دارد و در حوزه های��ی همچون کش��اورزی 
و غی��ره برای م��ا ثمرات زی��ادی را خواهد 

داشت. 
به دنبال پرت��اب موفقیت آمیز ماهواره نور به 
فضا توس��ط سپاه، محسن امین زاده و مصطفی 
تاج زاده در صفحات خود در فضای مجازی 
اینگونه عنوان کرده بودند که باید 
مراقب باش��یم مثل ش��وروی 
نش��ویم که به فضا رفت اما 
نظ��ام حکومتی اش از هم 

پاشید. فارس
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گزارش

روحیه جهادی عامل تعیین کننده پیشرفت های دفاعی کشور است
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با اشاره به فرستادن 
ماهواره نور به فضا توسط نیروی هوافضای سپاه در شرایط تحریمی گفت: 
روحیه ایثارگری و جهادی عامل تعیین کننده پیش��رفت های دفاعی کشور 
اس��ت. سردار رسول سنایی راد افزود: فرستادن ماهواره چندمنظوره نور به 
فضا توسط نیروی هوافضای سپاه که امکان رصد فضایی فراتر از مرزها را به 

ما می دهد در راستای تقویت قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران انجام شد.
 وی افزود: اگر این روحیه در س��ایر صنایع تس��ری پیدا کند ش��اهد پیشرفت های 
چش��مگیری در حوزه ه��ای دیگر صنعت نی��ز خواهیم بود. وی خاطرنش��ان کرد: 
نیروهای مس��لح کش��ورمان با انگیزه های دینی، ملی، جهادی و انقالبی خود در هر 
ش��رایطی از جمله وجود »تحریم های ظالمانه«، تمام تالش خود را برای رسیدن به 

هدف تعیین شده انجام می دهند. میزان 

پیام تبریک جهانگیری به مناسبت روز معلم
اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهور، ط��ی مطلبی در صفحه 
ش��خصی توییتر خ��ود ضمن تبریک روز معلم نوش��ت: تعلیم و تربیت، 

منزل اول در راه رشد و توسعه و غلبه بر همه ضعف هاست.
وی نوش��ت: »روز معلم بر همه معلمان،  استادان و مربیان عزیز مبارک 
باد. تعلیم و تربیت، منزل اول در راه رشد و توسعه و غلبه بر همه ضعف 

هاست و معلم بزرگترین راهبر و راهنما.
 ام��روز هم که جامعه باید به س��المت از رویارویی با کرون��ا بگذرد، نه تنها تاب 
آوری بلکه راهگشایی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی در شمار مهمترین 

مسئولیت های ملی است.
 باز هم این معلمان و استادان و دانش آموزان و دانشجویانند که پرچم آموختن 

و یادگیری را در همین وضعیت برافراشته داشته اند.« تسنیم

سفرا به تقویت دیپلماسی اقتصادی توجه کنند
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: سفرا باید برای تحقق 
ش��عار سال، دیپلماسی اقتصادی را در محل خدمت خود پیگیری کنند 

اما در حال حاضر آنان اقدام خاصی در این راستا انجام نمی دهند.
محمدجواد ابطحی اظهار داش��ت: متأسفانه شاهد هستیم که برخی از 
سفارتخانه های ما به جای آنکه به تسهیل دیپلماسی سیاسی و اقتصادی 
توجه کنند، آنجا حیات خلوتی برای آقازاده ها و نورچش��می های آنان شده 
اس��ت. ابطحی متذکر ش��د: چندی پیش کمیس��یون آم��وزش مجلس وضعیت 
مدارس ایرانی خارج از کشور را بررسی کرد که در بررسی های خود به این نتیجه 
رسیدیم که این مدارس صرفاً برای تحصیل فرزندان سفرا و رایزن ها ایجاد شده 
است و ما گفتیم درست نیست که بودجه کشور صرف این افراد شود و آموزش و 

پرورش در این تگناهای مالی برای آنان معلم خصوصی بفرستد. مهر

رئیس قوه قضائیه در دیدار رئیس کل بانک مرکزی:

ارز را نباید دست دالل داد

حجت االسالم سیدعلی طاهری:

امین زاده و تاج زاده همان هایی هستند که 
مقابله با داعش را هم نفی می کردند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد 

شروع منحصر به فرد گام دوم انقالب با ورود 
به باشگاه بین المللی فضایی

حزب اهلل لبنان نابودگر تروریست ها
ادامه از صفحه اول

پس از قدرت گرفتن در س��وریه و عراق، اروپا را به 
ناآرامی می کشاندند همانطور که اقدامات تروریستی 
زیادی در برخی کشورهای اروپایی انجام دادند، اما 
اکنون که داعش در منطقه تضعیف ش��ده، عملیات 
تروریس��تی در کشورها و ش��هرهای اروپایی اتفاق 

افتاده است.
روش��ن اس��ت که با اقداماتی مانن��د تصمیم دولت 
آلمان در تروریس��تی خواندن ح��زب اهلل لبنان، نه 
تنه��ا این س��ازمان قانونی تضعیف نمی ش��ود بلکه 
سیاس��ت های چندگانه کش��ورهای غرب��ی در نوع 
برخورد با ترور و تروریسم برای افکار عمومی جهان 

آشکارتر می شود.

سرمقاله


