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جوان   ترین آزاده دوران دفاع مقدس درگذشت

اردوغان: سامانه »اس 400 « به زودی وارد ترکیه می شود

اخالل هماهنگ شده مقابل سفارت ایران در لندن

قنبرعلی بهارستانی،  جوان   تري�ن اس�ير   پايداري
جنگ تحميلی که در س�ن 11 س�الگی به اس�ارت 
نيروهای عراقی درآمده بود، يک  شنبه براثر سکته 

درگذشت. 
این آزاده سرافراز که لقب جوان   ترین آزاده دفاع مقدس 
را دارد، در سن ۱۱ سالگی و در مهرماه سال ۵۹، در جاده 
ماهش��هر - آبادان به همراه پدرش به اسارت نیروهای 
عراقی درآمد و به اردوگاه موصل منتقل شد. مدتی بعد، 
پس از انتقال تعدادی از اسرا از اردوگاه رمادی به موصل، 
متوجه حضور برادر دیگر خود در آن اردوگاه ش��د و با 

درخواست های مکرر، برادر دیگر نیز به اردوگاه موصل 
منتقل ش��د.  بهارستانی چهار س��ال بعد، در بهمن ماه 
سال ۶۳ به خاطر سن کم خودش و کهولت سن پدرش، 
با اسرای عراقی تبادل و آزاد ش��د و پس از بازگشت به 
میهن متوجه شد دو برادر دیگرش در درگیری با دشمن 
به خیل ش��هیدان پیوس��ته اند. وی پس از این اتفاقات 
دوره های رزم��ی و امدادگری را طی ک��رده و به عنوان 
امدادگر رزمی راهی جبهه شد. پس از شش ماه حضور در 
جبهه، درمنطقه فاو و خورعبداهلل به شدت مجروح شد 
و به مقام جانبازی رسید.  مراسم تشییع پیکر این آزاده 

سرافراز امروز در شهرستان داران برگزار می شود. 

اب�راز امي�دواری   بين الملل رئيس جمهور ترکيه 
کرده س�امانه دفاع موش�کی»اس 400 « ساخت 
روسيه نيمه اول جوالی )تير( وارد کشورش شود. 
رجب طیب اردوغان  رئیس جمهور ترکیه روز یک  شنبه 
در گفت وگو با شبکه خبری »سی ان ان ترک « اظهار 
داشت :»معتقدم سامانه دفاع موشکی اس 400 نیمه 
اول ماه جوالی )تیر( وارد ترکیه خواهد شد.«  اردوغان 
در ادامه این گفت وگو اظهار داشت که مسئوالن این 
برنامه در حال پیگیری این موضوع هستند. اردوغان 
گفت که موضوع اس 400 تمام شده و هیچ مشکلی 
در این زمینه وجود ندارد. اس 400، جزو پیشرفته   ترین 
سامانه   ها در نوع خود است که توانایی حمل و شلیک سه 
نوع موشک مختلف را دارد و می تواند اهداف متنوعی 
از قبیل موشک های بالستیک، کروز و جنگنده های 

رادارگریز را هدف قرار دهد. شبکه راداری و شناسایی 
این سامانه می تواند همزمان ۳00 هدف را شناسایی 
کند. سقف ارتفاع پوش��ش هوایی این س��امانه، 27 
کیلومتر اس��ت. بر اس��اس این گزارش، توافق آنکارا 
با مس��کو در این زمین��ه به منبع اصل��ی تنش میان 
ترکیه و امریکا مبدل ش��ده و خطر تحریم این کشور 
از سوی واش��نگتن را در بر دارد. واش��نگتن از آنکارا 
خواسته به جای اس 400 موش��ک های »پاتریوت « 
ساخت این کش��ور را خریداری کند و هش��دار داده 
که ترکیه ممکن اس��ت با تحریم هایی تحت »قانون 
کاتسا« مواجه شود. آنکارا نیز در مقابل از آماده بودن 
خود برای مواجهه ب��ا تحریم ه��ای احتمالی امریکا 
خبر داده اس��ت. امریکا، ترکیه را در زمینه لغو فروش 
جنگنده های »اف ۳۵« نیز تهدید کرده ، اما رسانه های 
ترکیه ای از جایگزین   ه��ا در این زمینه خب��ر دادند. 

همسر نازنين زاغری عنصر وابسته به سرويس های 
جاسوسی در اقدامی که به نظر می رسد با دولت 
انگليس هماهنگ اس�ت، مقابل س�فارت ايران 
در لندن دس�ت ب�ه اعتص�اب غ�ذا زد؛ اقدامی 
که رس�انه   ها را نيز ب�ه خود متوجه کرده اس�ت. 
حمید بعیدی نژاد، س��فیر ایران در لندن دیروز گفت 
که عده ای معترض، ورودی سفارت ایران در لندن را 
مسدود کرده اند و امکان تردد دیپلمات    ها وجود ندارد. 
به گفته بعیدی نژاد، سفارت ایران در لندن هشدارهای 
متعدد به پلیس و وزارت خارجه انگلیس  داده ولی چند 
نفر جلوی سفارت را مسدود کرده اند. وی همچنین در 
توئیتی دیگر عنوان کرد: »حریم سفارت باید مصون 
از هرگونه مانع باشد. حضور معترضین و دوربین های 
رس��انه ها در جلوی تنها در ورودی س��فارت با فقط 
چند متر عرض، امنی��ت رفت و آم��د دیپلمات    ها به 
هنگام ورود به ساختمان را به خطر می اندازد. اعتراض 
مدنی حق شهروندی است، ولی باید در خارج از حریم 
سفارت تحت نظارت پلیس انجام گیرد.«  دیروز شبکه 
بی بی سی فارسی گزارش کرد:» ریچارد رتکلیف، همسر 

نازنین زاغری رتکلیف، ش��هروند ایرانی- بریتانیایی 
زندانی در ایران مقابل سفارت جمهوری  اسالمی ایران 
در لندن اعتصاب غذا کرده است.«  پیش از این برخی 
منابع خبری گزارش کرده بودند که خود نازنین زاغری 
هم در ایران دس��ت به اعتراض زده اس��ت. مقام های 
انگلیسی خواستار آزادی نازنین زاغری هستند تا جایی 
که اسفندماه گذشته دولت بریتانیا در اقدامی که در 
تاریخ سابقه نداشته، به زاغری که دوتابعیتی ایرانی- 
بریتانیایی است، حفاظت دیپلماتیک اعطا کرد. این 
در حالی است که دادگاه ایران، نازنین زاغری را به اتهام 

»جاسوسی« به زندان محکوم کرده است. 

 حزب اهلل: رد پیام ترامپ  
عزتی است که  سران عرب ندارند

اجراي�ی ح�زب اهلل   بين الملل نايب رئيس ش�ورای 
مخالفت رهبر انقاب اسامی با تبادل پيام با امريکا را 
نشان دهنده عزت، قدرت و غروری دانست که بسياری 
از س�ران و رهبران عرب و مسلمان فاقد آن هستند. 
علی دعموش، نایب رئیس شورای اجرایی حزب اهلل روز 
یک  شنبه تأکید کرد، ایران کشوری قوی و مقتدر است 
که با امریکا از موضع برابر تعامل می کند. بر اساس گزارش 
پایگاه »النشره«، دعموش در مراسمی در شهر »کفرکال« 
واقع در جنوب لبنان گفت:موضع امام سید علی خامنه ای 
در رد تبادل پیام با دونالد ترامپ )رئیس  جمهور امریکا( و 
مذاکره که در دیدار نخست وزیر ژاپن )آبه شینزو( مطرح 
شد، عزت، قدرت و غروری را نشان می دهد که بسیاری 
از س��ران و رهبران عرب و مس��لمان فاقد آن هستند، 
کسانی که به رغم هم پیمانی با امریکا باز هم آقای ترامپ 
هر از چند گاه به آنها توهین می کند اما آنها حتی با یک 
کلمه هم از کرامت خود دفاع نمی کنند )پاسخ ترامپ 
را نمی دهند(. نایب رئیس ش��ورای اجرایی حزب اهلل در 
ادامه تصریح کرد: »امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی« 
می خواهند ب��ا تحریم ایران، تهدید، ایج��اد رعب و نیز 
اجتماعات نظامی )در اشاره به حضور ناوگان های امریکا 
در منطقه(، این کشور را تسلیم کنند اما فراموش کرده اند 

که بر ایران جنگ تحمیلی هشت ساله و نیز تحریم های 
متوالی از زمان انقالب تاکنون )40 سال( تحمیل شده 
و این کشور نه تنها عقب نش��ینی نکرده بلکه در تمامی 

زمینه   ها قدرتمندتر شده است.«
 دعموش تأکید کرد، تمامی ارعاب   ها علیه ایران، مقاومت 
و محور مقاومت ساقط خواهد شد زیرا مقاومت، قدرتمند 
و ثابت قدم است و این امریکا، رژیم اسرائیل و آل سعود 
هستند که از منطقه عقب نشینی خواهند کرد. وی ادامه 
داد. امریکا فقط بر ایران و محور مقاومت تعدی نمی کند 
بلکه با سیاس��ت   ها و اقدامات خصمانه اش علیه قدس، 
جوالن و غیره به کل ملت های منطقه تعرض می کند. 
علی دعموش سپس به طرح ادعایی امریکا برای صلح 
موسوم به »معامله قرن « پرداخت و گفت: اقدامات ترامپ 
علیه مس��ئله فلس��طین مافوق تمام آن مسائلی است 
که رؤسای جمهور سابق امریکا در این خصوص اتخاذ 
کرده اند؛ خطرناک   ترین این اقدامات همان معامله قرن 
است زیرا طرحی کامل برای نابودی آرمان فلسطین به 
شمار می رود. وی ادامه داد، یکی از موضوعات خطرناک  بر 
اساس این طرح اسکان دائمی فلسطینی   ها در لبنان است 
و از این زاویه، لبنان نیز از پیامدهای معامله قرن در امان 
نیست. محور مقاومت باید تمام امکانات و توانایی های 

خود برای مقابله با معامله قرن را به کار گیرد. 

صدر جهان در قرق والیبال ایران
  سعيد احمديان

س�وم  هفت�ه  پايان�ی  روز  در  اي�ران  واليب�ال  تي�م 
لي�گ ملت ه�ای واليب�ال، روس�يه را ه�م 3 ب�ر صف�ر 
شکس�ت داد ت�ا همچن�ان صدرنش�ين باق�ی بمان�د. 
روز پایانی هفته سوم لیگ ملت های والیبال در ارومیه در حالی 
دیروز برگزار شد که سالن ۶ هزار نفری غدیر مانند دو روز گذشته 
شاهد حضور پرشور تماشاگران ارومیه ای بود که کیپ تا کیپ 
س��الن را پر کرده بودند و با تش��ویق های کر کننده شان شرایط 
سختی را برای حریفان تیم کشورمان رقم زدند. تیم کشورمان 
پس از دو پیروزی مقابل کانادا و لهستان دیروز در سومین مسابقه 
برابر تیم روسیه به میدان رفت، مصاف تیم های اول و دوم جدول 
لیگ ملت ها. ایران با هفت برد و یک شکست با 2۱ امتیاز پیش از 
بازی دیشب در صدر قرار گرفته بود و روس  ها هم با 7 برد و یک 
شکست و 20 امتیاز در رده دوم قرار داشتند.   کوالکوویچ در این 
مسابقه هم مانند بازی های گذش��ته تیم کشورمان را با ترکیب 
میالد عبادی پور، س��عید معروف، س��ید محمد موسوی، پوریا 
فیاضی، امیر غفور و محمدرضا حضرت پور راهی میدان کرد. در 
طرف مقابل تیم روسیه هم مانند ایران با دو برد که مقابل کانادا 
و لهستان به دس��ت آورده بود، برابر تیم کشورمان قرار گرفت. 
ست اول از همان ابتدا با سرویس های پرقدرت که دریافت را در 
زمین روسیه مشکل می کرد توانست با روسیه فاصله بیندازد و 
وقت اول فنی استراحت با نتیجه 8 بر ۶ به نفع تیم کشورمان به 
دست آمد، در ادامه این اختالف بیشتر هم شد، طوری که وقت 
دوم فنی استراحت با اختالف چهار امتیاز و با نتیجه ۱۶ بر ۱2 به 
نفع ایران رقم خورد. روس  ها که تحت تأثیر بازی خوب شاگردان 
کوالکوویج قرار گرفته بودند، توان جبران این اختالف را نداشتند 
تا ست اول با نتیجه 2۵ بر 20 به نفع تیم کشورمان به پایان برسد 
و شاگردان کوالکوویچ یک بر صفر در ست شماری جلو بیفتند.  
ست دوم را اما این روس  ها بودند که بهتر آغاز کردند و توانستند 
وقت های اول و دوم فنی استراحت را با نتایج 8 بر ۵ و ۱۶ بر ۱0 
به نفع خودشان به پایان برسانند. در ۹ امتیاز پایانی این ست بود 
که ورق برگشت و شاگردان کوالکوویچ اختالف را با استفاده از 
سرویس های هدف دار که دریافت را برای روس  ها مشکل کرده 
بود، کم و کمتر کنند و در امتیاز 2۳ بود که با روس  ها مس��اوی 
کردند و در حالی در ادامه با کسب بیست و چهارمین امتیاز پیش 
افتادند که این امتیاز حواشی فراونی داش��ت و پس از تقاضای 
ویدئو چک روس��یه، داور بحرینی امتیاز را به نفع آنها برگرداند 
اما با اعتراض شدید بازیکنان ایران و تکرار ویدئو چک امتیاز به 
ایران رسید. در نهایت این ست سخت و نفسگیر با نتیجه 2۶ بر 
24 به نفع ایران به پایان رسید.  ست سوم را شاگردان کوالکوویچ 
بودند که با توجه به برد شیرین شان در ست دوم و حمایت پرشور 
تماشاگران ارومیه ای که سالن غدیر را به جهنمی برای روس  ها 
تبدیل کرده بودند، بهتر آغاز کردند و با استفاده از سرویس و دفاع 
وقت اول فنی را با نتیجه 8 بر ۵ به نفع خودشان به پایان رساندند. 
در ادامه روس  ها با س��رویس های قدرتی ای��ن اختالف را کمتر 
کردند اما این تیم کشورمان در ادامه با سرویس های پرشی امیر 
غفور و پاس های هوشمندانه سعید معروف در طراحی حمالت 
این فاصله را دوباره به ۳ امتیاز رساندند تا دو تیم با برتری ۱۶ بر 

۱۳ به وقت دوم فنی استراحت بروند. 
این برتری ادامه داش��ت و در پایان این ست هم با نتیجه 2۵ بر 
2۳ به سود ایران به پایان رسید تا تیم کشورمان، تیم پرافتخار 
روسیه را هم با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد و با کسب هشتمین 
پیروزی در ۹ بازی با کس��ب 24 امتیاز به صدرنشینی در لیگ 

ملت های والیبال ادامه دهد.

   بين الملل

نمایشگاه عکس  هاي سيل اخير در ایوان انتظار ميدان وليعصر)عج( تهران | رضا دهشيري | جوان

باالخ��ره جن��اب حجاریان به 
میدان آمد و آنچه تاکنون انگ 
غیریت ب��ه اصالح طلبان تعبیر 
می شد را به عنوان یک واقعیت 
پذیرفت. وی در یادداش��تی در 
س��ایت علوی تبار )مش��ق نو( 
از اصالح طلب��ان دس��ته بندی  
متفاوت��ی را ارائه کرده اس��ت. 
نگارنده قباًل آنها را به سه دسته 
۱- مشروطه خواهان )محوریت 
 ایشان و...( 2- جمهوریخواهان )س��روش، اکبر گنجی و...( 
 ۳- تس��اهل گرایان سیاس��ی، فرهنگی )عارف، کواکبیان، 
پزشکیان و...( تقسیم کرده بودم. اما جناب حجاریان ضمن 
پذیرش سه طیفی بودن جریان اصالحات آن را به ۱- چپ خط 
امامی 2- اصالح طلب ۳- جنبش سبز تقسیم و تکلیف همگان 
را روشن کرد. طبیعتاً ایشان خود را نماینده طیف اصالح طلب 
می داند اما صاحب دو کرسی  دیگر را مشخص نمی کند و نقش 
خود در انحراف اولی و تولد سومی را نیز مشخص نخواهد کرد. 
از دسته بندی ایشان چنین فهمیده می شود که خط امامی ها 
کسانی هستند که به نظام جمهوری اسالمی احساس تعلق 
می کنند. اصالح طلبان کسانی هستند که در حال مبارزه با 
نظام و نوبه نو کردن طرح های ناکام هستند و جنبش سبز به 
مرزبندی حداکثری با نظام رس��یده و پوستین اپوزیسیون 
پوشیده است. اعتراف به همترازی جنبش سبز با اپوزیسیون 
اولین باری اس��ت که از یک اصالح طلب صادر می شود. وی 
با صراح��ت می گوید ک��ه اصالح طلبان با چ��پ خط امامی 
متفاوت هس��تند و تجدیدنظرطلبی را با صراحت می پذیرد. 
سیر ترسیمی این است که جریان چپ در مسیر کما ل گرایی 
خود از خط امامی به اصالح طلبی و از آنجا به جنبش س��بز 
رسیده  و در حال پرت شدن از ایوان نظام جمهوری اسالمی به 
پایین است. ایشان نقطه عزیمت اصالح طلبی را سال ۱۳7۶ 
می دانند و معتقدند از آن موقع »خط امامی دس��ت آموز« و 
»اصالح طلب دست آموز« نیز ش��کل گرفت. اگرچه منظور 
فاعلی خود را نمی گوید اما منظور او حاکمیت است. در این 
بخش از نوش��ته وی نکته مهمی نهفته که فهم اصالح طلبی 
را راحت تر می نماید؛ اینکه اصالح طلبی جریانی نبود که در 
نظام تعریف شود و چون نظام  به آرایش سیاسی نیاز داشت 
در موازات ما به تولید دو نحله »دست آموز« اقدام کرد. جدا از 
اینکه این ادعا هم توهین به اصالح طلبان است و هم توهین به 
نظام اما نشان می دهد که هر اصالح طلبی که دل در گرو نظام 
داشته باشد دست آموز است که البته قباًل با ادبیات دیگری 
همچون »اصالح طلبان بدلی« معرفی می شد. با این اوصاف از 
نگاه ایشان اکنون جریان اصالح طلبی دارای پنج طیف است 
که عبارتند از: چپ خط امامی، اصالح طلب، جنبش س��بز، 
چپ خط امامی دست آموز و اصالح طلب دست آموز و توضیح 
نمی دهد که اجزای این آش ش��له قلم��کار چگونه در دیگ 

اصالح طلبی پخت و پز می شوند.
نکته بسیار مهمی که ایشان بدان معترفند این همانی دانستن 
جنبش سبز و راهبرد »فشار از پایین« است که آن را با صراحت 
اعالم می کن��د و علت ناکامی جنبش س��بز را ع��دم قدرت 
»چانه زن��ی از باال« در س��اخت ق��درت می دان��د. اما جناب 
حجاریان نمی تواند امروز و پس از ۱0 س��ال برای رس��میت 
بخشیدن به آنچه جنبش سبز می نامند پشتوانه تئوریک تولید 
کند،  زیرا آن یک »رفتار« بود که براس��اس مهندسی فریب 
رأی دهندگان به موسوی سازمان یافته بود و یکی، دو سال قبل 
از انتخابات با محوریت خود ایشان طراحی شده بود که قله همه 
کدهای آن اعالم پیروزی موسوی قبل از باز شدن حتی یک 
صندوق رأی بود. بنابراین حجاریان نمی تواند و حق ندارد نقش 
خود را در ایجاد آن مخفی کند زیرا هم او بود که در جلسات 
مربوطه با صراحت می گفت »من معتقد به تئوری جین شارپ 
هستم«. اصالح طلبان باید تأمل نمایند که تقسیم بندی اخیر 
ایشان و نام گذاری نحله های پنج گانه زمانی صورت می گیرد 
که اصالح طلبان در دو سطح وارد مذاکره شده اند که از قضا هر 
دو سطح در روزنامه های این جریان در 2۶ خرداد با تیترهای 
اصلی برجسته شده است. یک سطح مذاکره با شورای نگهبان 
است که هم سخنگوی شورا تأیید کرده و هم جناب عطریان فر 
هدف آن را »اعتمادسازی« می داند. شاید شرکت کنندگان در 
این جلسه از نگاه حجاریان همان خط امامی ها یا اصالح طلبان 
دست آموز باشند که به تعبیر ایشان به دنبال »گدایی قدرت« 
هستند. اما سطح دوم جلسات و مذاکرات با اصولگرایان است 
که در تیتر روزنامه کارگ��زاران با عنوان »آغ��از گفت وگوی 
اصالح طلبان-  اصولگرایان« آمده است و قباًل حجاریان نیز بر 
لزوم آن تأکید کرده بود اما اکنون درصدد اخالل و برچس��ب 
زدن بر شرکت کنندگان است. حجاریان در مقاله مذکور تالش 

می کند جناح مقابل را نیز دسته بندی کند.
بقيه در صفحه 2

سر مقاله

عبداهلل گنجی

مدیرمسئول

طیف بندی پنج گانه 
اصالح طلبان از درون

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه  27 خرداد 1398   - 13 شوال 1440

سال بيست و يکم- شماره 5676 - 16 صفحه
قيمت: تهران و استان البرز 1000تومان

 شهرستان ها 500 تومان

   امروز چهلمین روزی است که ایران آغاز تعدیل تعهداتش را در برجام مطابق 
بندهای ۳۶ و 2۶ برجام اعالم کرد. سازمان انرژی اتمی برای امروز برنامه های 
خاصی در نظر گرفته و حدود 70 نفر از خبرنگاران و نماینده های رسانه های 
جمعی را در مجتمع آب سنگین خنداب اراک دعوت کرده تا عملیاتی شدن 
این گام و آخرین اقدامات انجام شده را در اختیار آنها قرار دهد. عباس عراقچی، 

معاون وزیر خارجه ایران، فرصت حضور خانم هلگا اشمید را در تهران غنیمت 
شمرده تا با یادآوری مصمم بودن ایران برای شروع گام به گام تعدیل تعهدات 
برجامی، طرف اروپایی را در جریان ای��ن گام قرار دهد. عراقچی در مالقات با 
اشمید گفته که ایران اقدامات بعدی یا همان گام دوم را اجرایی می کند. ظاهراً 
قرار است سازمان انرژی اتمی کش��ور هم اطالعات بسیار مهمی را در زمینه 

افزایش بدون محدودیت ذخایر اورانیوم غنی ش��ده و همچنین اقداماتی که 
برای ورود به گام دوم کاهش تعهدات برجامی انجام شده در اختیار رسانه های 
گروهی کشور قرار دهد از جمله آخرین اقدامات انجام شده در زمینه بازطراحی 
رآکتور تحقیقاتی و همچنین روند افزایش تولید آب سنگین در مجتمع اراک 

که با حضور 70 خبرنگار انجام می شود |  صفحه 15
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