
گزارش واشنگتن پست از اقدامات ضدایرانی جدید
 در وزارت دادگستری امریکا

یک روزنامه امریکایی گزارش کرده است، وزارت دادگستری امریکا در راستای تأمین اهداف 
دولت ترامپ برای تحت فشار گذاشتن کنگره درباره اعمال تحریم های جدید ضدایرانی، ماه 
آینده اتهامات جدیدی را علیه ایران طرح می کند.  بنا بر گزارش روزنامه »واشنگتن پست«، 
برخی منابع مطلع با اعالم این خبر گفتند ماه گذش��ته از دادس��تانان امنیت ملی در وزارت 
دادگستری امریکا خواسته شده است تا هرگونه تحقیقات را که مربوط به ایران  یا اتباع ایرانی 
می شود با هدف علنی ساختن این پرونده    ها مورد بررسی قرار دهند. بر اساس اعالم این منابع 
مطلع، این اقدام برای علنی کردن پرونده های مرتبط با ایران باعث به وجود آمدن نگرانی    هایی 
در داخل امریکا شده اس��ت چرا که برخی مقامات اجرای قانون در امریکا نگران این مسئله 
هستند که مقامات ارشد وزارت دادگستری امریکا قصد افش��ای این پرونده    ها را دارند تا به 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا برای تحت فشار گذاشتن کنگره در جریان اعمال 

تحریم های جدید علیه ایران کمک کنند. 

رئيس سازمان بسيج سازندگي در گفت وگو با »جوان«: 
250 گروه جهادي تخصصي بسيج به یاري زلزله زدگان شتافتند

نصراهلل: تاریخ نام قاسم سليمانی را ثبت خواهد كرد 

در دو روز اول وقوع زلزله    بسيج
۲۵۰ گروه جهادي بسيج 
سازندگي در حوزه تخصصي پزشكي و عمران و غيره به 
مناطق زلزله زده اعزام شدند و متعاقب آن در چند روز 
اول بيش از ۶۵۰ كاميون، تريلر و كاميونت نيروي بسيج، 
امكانات مورد نياز را از سراس�ر كشور جمع و به منطقه 

اعزام كردند. 
سردار نعمان غالمي، رئیس س��ازمان بسیج سازندگي در 
گفت وگو با »جوان« ضمن بیان مطلب فوق گفت: بس��یج 
سازندگي کرمانشاه اولین نهادي بود که درگیر موضوع زلزله 
شد و بسیجیان در یک حضور گسترده براي کمک رساني و 
خارج کردن مجروحین و اجساد از زیر آوار وارد عمل شدند 
و در پي آن سرلشکر جعفري در همان ساعات اول با حضور 
در مناطق زلزله زده به فرماندهان سپاه استاني کشور دستور 

دادند کمک هاي اولیه را ساماندهي کنند. 
رئیس بسیج سازندگي گفت: با توجه به گستردگي مناطق 
و پراکندگي روس��تاها در تدبیري با نظر سرلشکر جعفري 
و س��ردار غیب پرور، تمام منطقه زلزله زده بین ۳۱ س��پاه 
استاني کشور به غیر از سپاه کرمانشاه تقسیم شد. سپاه هاي 
استاني مأموریت سرزمیني را پذیرفتند و به هرکدام وظیفه 

کمک رساني به تعدادي از روستاهاي منطقه محول شد. 
غالمي با اش��اره به اس��تقرار قرارگاه، امکانات، مهندسان، 
نیروهاي س��ازندگي و خدمات پزش��کي س��پاه نیز گفت: 
هرکدام از س��پاه هاي اس��تاني متولي چند روستا شدند و 
با شناسایي خانواده هاي آس��یب دیده و نیازهاي ضروري 
آنه��ا، از طریق فرمان��ده ح��وزه، پایگاه، دهیار و ش��وراي 

هماهنگ کننده، امکانات را توزیع مي کنند. 
وي با بیان این نکته که حضور سازمان یافته و گسترده  در 
موضوع زلزله کرمانش��اه کار جدیدي در مجموعه حوادث 
است، گفت: در حال حاضر مش��غول آماده سازي خودمان 
براي سرماي پیش رو هستیم که بتوانیم در تأمین اسکان 

موقت و اولیه کمک رساني کنیم. 
وي همچنین با اش��اره به قراردادي که روز گذش��ته بین 
قرارگاه خاتم و بنیاد مسکن بسته شد گفت: در بحث تأمین 

اس��کان اولیه مقرر ش��د که همه براي اجراي این کار وارد 
عمل شویم.  رئیس بسیج سازندگي در پاسخ به این سؤال 
که همدلي مردمي با مردم زلزله زده غرب کش��ور را چطور 
ارزیابي مي کنید، ضمن تقدیر از احساسات انسان دوستانه 
مردمي گفت: سرپل ذهاب جلوه اي از غمي بود که به ملت 
ایران وارد شد ولي در ادامه به صحنه اي از عظمت ملت ایران 
مبدل شد. این سیل از عشق و محبت مردمي به سمت مردم 
زلزله زده جاري شد که این را خود مردم احساس مي کنند 
و یقین داریم که در پس این حادثه یک فرصت جدید براي 

ساخت و سازهاي زیبا در مناطق به وجود خواهد آمد. 
سردار غالمي افزود: دستگاه هاي مختلف اعم از ارتش، هالل 
احمر و آحاد مردم سعي در کمک رساني داشتند و امکانات 
چادر در حد مناس��ب توزیع ش��د اما ایرادات براي بعضي 

روستاها در دوردست طبیعي است. 
وي ادامه داد: اکنون سپاه در سراسر استان مستقر است و از 

نزدیک بر اوضاع سرکشي دارد. 
رئیس بسیج س��ازندگي تأکید کرد: مش��کلي در مناطق 
زلزله زده نیست که به نیروهاي ما منعکس شود و براي آن 
متولي نداشته باشیم.  غالمي افزود: امید است کمک ها به 
سمت اسکان زلزله زدگان برود و در چند روز آینده نیروهاي 
ما به سرعت در حال حرکت به سمت جمع آوري کمک هاي 

نقدي براي همین امر هستند. 
س��ردار غالمي با اش��اره به کمک رساني مناس��ب درباره 
وس��ایل گرمایش��ي گفت: به امید خدا وارد مرحله بعدي 
کارها مي شویم و بنا اس��ت از ظرفیت مردم براي ورود به 
سامان دهي وضعیت استفاده کنیم و مردم از فرهنگ خود 

براي اسکان موقت زلزله زدگان استفاده کنند. 
رئیس سازمان بسیج س��ازندگي همچنین با اشاره به قرار 
داشتن در هفته بزرگداشت بسیج مستضعفین اذعان داشت: 
هفته بس��یج فرصتي براي اطالع رس��اني درباره اقدامات 
و خدمات س��االنه مجموعه بس��یج در حوزه هاي مختلف 
اس��ت؛ فرصتي که اقدامات بس��یج در عرصه هاي مختلف 
خدمت رس��اني به مردم و مردمي کردن خدمات رس��اني 

توسعه و افزایش پیدا کند. 

بازديد رهبر انقالب از چادرها و روستاهاي زلزله زده کرمانشاه
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س�يد حس�ن نص�راهلل، دبي�ركل 
حزب اهلل لبنان با اشاره به پيروزی   جهان

مح�ور مقاومت عليه داعش گف�ت كه با كنت�رل البوكمال در 
س�وريه توطئه امريكا برای تجزيه سوريه شكست خورد. وی 
همچنين با قدردانی از زحمات سردار سليمانی گفت كه تاريخ 

نام وی را ثبت خواهد كرد. 
به گزارش شبکه المنار، دبیرکل حزب اهلل لبنان دو   شنبه شب درباره 
تحوالت سوریه و عراق و همچنین نشست اتحادیه عرب سخنرانی کرد. 
نصراهلل با اشاره به پیروزی نیروهای عراقی بر داعش، تأکید کرد:»داعش 
به عنوان یک نهاد و سازمان نظامی در عراق به پایان رسید و نیروهای 
عراقی به مرزهای خود با سوریه رسیده اند و ما منتظر پاکسازی کامل 
هس��تیم و روزی که دولت عراق پیروزی کامل را اعالم کند بس��یار 
نزدیک است.«  وی افزود:»از ابتدای فتنه داعش در عراق، ما با همکاری 
برادرانمان در عراق، تعداد زیادی از فرمانده��ان خود را به آنجا اعزام 
کردیم و چندین ش��هید و مجروح در این راه نیز دادیم. ما به بررسی 
موقعیت با برادرانمان در عراق خواهی��م پرداخت و اگر به این نتیجه 
رسیدیم که نیازی به حضور ما در آنجا نیست برادرانمان به میدان های 
دیگری منتقل خواهند شد و این موضوع هیچ ارتباطی به بیانیه اتحادیه 

عرب نداشته بلکه به موضوع پایان داعش در عراق ارتباط دارد.«
دبیرکل ح��زب اهلل لبن��ان به تح��والت س��وریه نیز اش��اره کرد و 
گفت:»درطرف س��وریه میدان نبرد البوکمال را داریم. امروز ما در 
برابر یک دستاورد نظامی بسیار بزرگ قرار داریم و اهمیت موضوع 
در این است که البوکمال آخرین شهری است که داعش در سوریه 
کنترل آن را در اختیار داش��ته است. اهمیت البوکمال این است که 
شهری مرزی بوده و گذرگاه القائم به شمار می آید و در نتیجه سوریه 
و عراق به یکدیگر متصل ش��دند«. دبیرکل حزب اهلل لبنان از سردار 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
به دلیل حضورش در همه جبهه های نبرد و نه فقط در جنگ اخیر در 
البوکمال، تقدیر و تشکر کرد. سید مقاومت لبنان تصریح کرد:» ایران 
همیشه در کنار دولت عراق و سوریه و لبنان در مبارزه با داعش قرار 
داشته است و لذا همین جا از رهبری و ملت ایران و مشخصاً سردار 
سلیمانی که تاریخ نام وی را ثبت خواهد کرد، تشکر می کنیم«. )ان 
التاریخ سیسجل اسم قاسم س��لیمانی(. وی در ادامه گفت:»متصل 
ش��دن مرز   ها محقق ش��د و این چیزی بود که دولت امریکا تالش 
داشت محقق نشود و این پیروزی وحدت س��وریه را تقویت کرده و 
در پی آن توطئه تجزیه سوریه شکس��ت خورد.«  دبیرکل حزب اهلل 
لبنان همچنین گفت:»س��اختار داعش به پایان رس��ید. در واقع با 
آزادسازی آخرین خیابان در البوکمال، تاریخ می تواند پایان داعش را 

ثبت کند. البته در برخی از بخش های سوریه ممکن است که داعش 
وجود داشته باشد اما ساختار این گروه به پایان رسید و فقط به همین 

موضوع اکتفا می کنم.«
نصراهلل به توطئه های امریکا در حمایت از تروریست   ها هم اشاره کرد و 
گفت که داعش در خیابان های البوکمال به راحتی رفت و آمد می کرد 
و س��الح های هوایی امریکا هیچ کاری برای هدف قرار دادن داعش 
انجام نمی دادند و حتی به نیروی هوایی روس��یه نیز اجازه بمباران 
داعش را نمی داد. نصراهلل گفت که با سقوط البوکمال توطئه امریکا 
برای تجزیه سوریه شکست خورد. سید حسن نصراهلل گفت:»ائتالف 
امریکای��ی، اطالعات خ��ود را در اختی��ار داعش ق��رار داد و جنگ 
الکترونیک )سایبری( را علیه گروه    هایی به راه انداخت که با این گروه 
می جنگند.«  نصراهلل خاطرنشان کرد:» امریکا تمام امکانات را برای 
عقب نشینی داعش از البوکمال به مناطق تحت سیطره گروه های 
سوریه دموکراتیک )مورد حمایت مستقیم امریکا( فراهم کرد. « وی 
گفت:» بالگردهای امریکایی، س��رکردگان داعش را از میادین نبرد 
در البوکمال نجات دادند. امریکایی   ها می خواس��تند داعش را برای 
چندین دهه حفظ کنند، اما محور مقاومت این گروه را تنها در عرض 
چند سال شکست داد .« دبیرکل حزب اهلل لبنان تصریح کرد:»این 
یک رسوایی است، اردوغان که همپیمان امریکا بود آشکارا و علنی 
گفت که امریکا به تأمین داعش می پردازد و ما به همین گفته اردوغان 
بسنده می کنیم. «. دبیرکل حزب اهلل در ادامه تأکید کرد:»زمانی که 
عراقی    ها و سوری    ها پیروزی خود بر داعش را اعالم می کنند نیازمند 
گرفتن جشن برای یک پیروزی بزرگ هستیم که در واقع پیروزی 
ارزش های انسانی بر توحش است. در این زمان واجب است که این 
گفته را تکرار کنیم که همه ملت های منطقه باید درباره کسانی که 
داعش را به وجود آوردند و از آن حمایت  کردند تفکر کنند و همچنین 
باید این سؤال را نیز بکنند که چه کسی با داعش مبارزه کرد. این بحث 

و بررسی باید با قدرت انجام شود.«

۲۵۰ گروه جهادي تخصصي بسيج 
به ياري زلزله زدگان شتافتند

   رئیس س��ازمان بس��یج س��ازندگي در گفت وگو با »جوان«: بس��یج 
سازندگي اولین نهادي بود که درگیر موضوع زلزله شد و بسیجیان براي 
خارج کردن مجروحین و اجساد از زیر آوار وارد عمل شدند | همين صفحه
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 ديوان محاسبات در نظارت بر دولت
سهل انگار شده است

   در مرکز کش��ور که نمایندگان آنها تأثیرگذار هستند، به جاي 
افراد مط��رح مل��ي، افرادي بیش��تر ب��ه خاطر گرایش سیاس��ي 
مورد موافق��ت اکثریت م��ردم ته��ران ق��رار گرفتند| صفحه 1۰
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  رئیس سازمان بسیج مستضعفین : حرکت مستمر بسیج داراي ویژگي هاي 
متعددي است. اول اینکه در راه والیت است و بدون والیت چیزي ندارد. بسیجي 
شرایط را خوب مي فهمد و داراي درك باالست. دشمن ستیزي را یکي دیگر از 
ویژگي هاي بسیج مي دانم و افتخار بسیج، خدمت به مردم است و در حادثه زلزله 
در غرب کشور این مسئله به خوبي مشاهده مي شود.  بسیجي باید بداند در دوران 

غیبت باید خود و جامعه را براي آمدن امام زمان)عج( آماده کند | صفحه ۲

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
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 رهبر انقالب از ساعات آغازین روز گذشته وارد کرمانشاه شدند و در »آغوش مردم« قرار گرفتند. ایشان از همه مسئوالن خواستند با کار جهادي تالش هاي خود را در کمک به مردم زلزله زده مضاعف کنند.
رهبر انقالب عالوه بر سرپل ذهاب از چندین روستاي زلزله زده نیز بازدید کردند و با حضور در چادر اسکان یافتگان احوال و شرایط آنها را جویا شدند.| صفحه 3

 قانع نيستم
كمک ها را مضاعف كنيد
رهبر انقالب در آغوش مردم كرمانشاه خطاب به اطرافيان: 
برويد كنار تا مردم را ببينم

اعتالي بسيج را
 در خدمت به مردم مي دانيم

سردار غیب پرور  در مراسم میثاق بسیجیان با آرمان هاي امام )ره( :
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تاريخ نام قاسم سليماني را 
ثبت خواهد کرد

رجز عبری
 ائتالف »جيبوتی +2«

 عليه ایران!

    سيد حسن نصر اهلل: با كنترل البوكمال در سوريه 
توطئه امريكا برای تجزيه سوريه شكست خورد
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