
حذف ناباورانه برنامه »دید بان« که عمری در »پادگان بی بی س��ی فارسی« به خوبی 
خدمت کرده  بود، به اعتقاد ناظران واکنشی سخت از س��وی بی بی سی به برنامه یک 
هفته قبل دیدبان است که مسعود بهنود، کارشناس ثابت برنامه  برخالف رویه این بنگاه 

سخن پراکنی از واژه »ترور سردار سلیمانی« اس��تفاده کرد و در هفته ای که صفحات 
روزنامه های ایران چیزی جز ابهت حضور دهها میلیونی مردم نداشت، بهنود به  ناچار 

نتوانست تحسین و تعجب خود را از جمعیت تشییع کننده پنهان کند | همین صفحه

چنانچه کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز از تصمیم سیاسی و ضدفوتبالی خود کوتاه نیاید 4تیم ایرانی لیگ قهرمانان آسیا را تحریم می کنند

  انتش�ار اطالعاتی درباره حجم آسیب های وارد 
شده به پایگاه عین االسد و نیز زخمی شدن شماری 
از نظامیان امریکایی در پی اقدام موش�کی ایران، 
ب�ه حربه ای قدرتمند برای انتق�اد از دروغگویی و 
پنهان�کاری رئیس جمهور و دیگ�ر مقامات امریکا 

تبدیل شده است

  رئیس جمه�ور ک�ه دیروز در س�فري یك روزه 
به منظور بررس�ي آخرین اقدامات صورت گرفته 
براي سیل زدگان به سیس�تان و بلوچستان سفر 
کرده بود، خطاب به مردم سیل زده گفت: مطمئن 
 باش�ید دول�ت و هم�ه ما در کنار ش�ما هس�تیم
 مش�کالت ش�ما را حل خواهی�م کرد و ش�ما را 

فراموش نمي کنیم

  س�خنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق: 
تصمی�م اخ�راج نیروه�ای خارجی ی�ك تصمیم 
حاکمیتی بوده که شامل تمامی خاک عراق از جمله 

اقلیم کردستان می شود

مجوز تخصیص ۱4۰۰ میلیارد تومان براي اجراي 
نظام رتبه بندي فرهنگیان صادر شد

 خروج یك به یك 
 دروغ های  ترامپ  
از زیر آوار عین االسد

 بازنگری روابط امنیتی 
با امریکا روی میز بغداد

 حمایت همه ایران 
از سیل زدگان بلوچستان

 صعود پرقدرت 
 شاخص بورس 

به ارتفاع 4۰۹ هزار واحد

 معلمان 
در خط پایان رتبه بندي 
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هیبت سردار »دیدبان« ملکه را گرفت!
 برنام�ه دیدبان ش�بکه 

محمد صادق عبداللهی
  آنالین

خبرپراکن��ی ملک��ه 
انگلستان حذف شد، آن 
هم با تلخکامی مجری و صدای ل�رزان و بغض آلود 
کارشناس ثابت آن مسعود بهنود! ظاهراً آن طور که 
ناظران حدس می زنند، عمری س�ربازی در پادگان 
ملکه هم نتوانست موجب بخشش یك »اشتباه « یا 
»تصمیم به واقع بینی« کارش�ناس باسابقه شود و 
مس�ئوالن ش�بکه ملکه حکم به ممنوع التصویری 
بهنود دادند و از این پس فعالی�ت او فقط در رادیو 
بی بی سی ممکن است. پس از شهادت سردار رشید 
اسالم حاج قاسم سلیمانی، بی بی سی فارسی هم در 
اخب�ار و گزارش  ها و هم در اظه�ارات میهمانان، به 
ش�دت بر اس�تفاده نک�ردن از واژه »ت�رور « برای 
شهادت سردار سلیمانی اصرار ورزید اما در برنامه 
دید بان، کارش�ناس برنامه هم مک�رراً از واژه ترور 
اس�تفاده کرد و ه�م در بررس�ی روزنامه های یك 
هفته ای که صفحات اول روزنامه های ایران یکپارچه 
تصویر حاج قاسم و تصویر تشییع دهها میلیونی او 
بود، چاره ای نداشت جز آنکه تعجب و تحسین خود 
را از ای�ن رویداد نش�ان ده�د؛ چیزی ک�ه خالف 
گایدالین های شبکه ملکه بود و احتماالً مذاق وزارت 
خارج�ه انگلی�س را حس�ابی تل�خ کرده اس�ت. 
»باید خبری نسبتاً برای خودمان تلخ را بدهم؛ این آخرین 
برنامه دیدبان به شکل فعلی است. « آنچه خواندید سرآغاز 
وداع پایانی برنامه دیدبان بی بی سی فارسی است که به 
زبان مریم افش��نگ، مجری این برنام��ه، پس از آخرین 
مرور مطبوعات ایران در عصر زمس��تانی جمعه 27 دی 
ماه بیان ش��د. هرچند که جمله او بیش��تر خبر از تغییر 
ش��کل برنامه می دهد اما ابراز امیدواری افش��نگ برای 
ادامه مرور مطبوعات در بخش   ها و ش��کل های مختلف 
نش��ان می دهد، دیدبان به پایان خط خود رسیده است. 
مسعود بهنود، کارشناس ثابت دیدبان نیز در این برنامه 
به جای خداحافظی با جمالتی آش��فته ضمن اذعان به 
اینکه اگر حرفی به جز وادی روزنامه نگاری می زند »از سر 
احساسات« است، از اش��تباهات خود گفت و به نوعی از 

مخاطبان خواست که اشتباهات او را ببخشند. 

به نظر می رس��د این نه ی��ک وداع ع��ادی بلکه حذف 
آبرومندانه بهنود از ش��بکه تصویری بی بی سی فارسی 
است که بی ارتباط با توئیت   ها و اظهار نظرهای او پس از 
ترور سردار سلیمانی و سقوط بوئینگ اوکراینی نیست. 
بهنود متأثر از هیبت تش��ییع سردار سلیمانی، برخالف 
همیشه نتوانس��ت چش��م خود را بر واقعیت ملت ایران 
ببندد و در دو هفته پر ماجرای ایران توئیت   هایی را نوشت 
که ایرانیان لندن نش��ین و اپوزیس��یون را به همراهی با 
مردم می خواند. او در یک��ی از این توئیت ها در حالی که 
اپوزیسیون لندن نشین عمدتاً از شهادت سردار سلیمانی 
ابراز خوش��حالی می کردند و حاضر نبودند آن عملیات 
غیرانس��انی امریکا را »ترور « بخوانند، نوشت: »چگونه 
است حال کسانی که مدعی سیاست شناسی، سیاست 
ورزی و ایرانی دوستی هس��تند، از این فرصت استفاده 
نمی کنند تا همراهی خود را با اکثریت مردم نشان دهند. 
خوشحالی برای ترور قاسم سلیمانی، بند نازک میان این 

گروه   ها را با مردم می برد.«  
 آنقدر بر سر این توئیت از سوی همکاران و یاران دیروزش 
فحش خورد که عاقبت توئیت دیگری منتش��ر کرد و با 
افشاگری درباره ماهیت آنها که تا دیروز ذیل توئیت هایش 
استاد خطابش می کردند، نوشت: »من فحاشی   ها را از این 
پس��ت حفظ نمی کنم و خواه��ش می کن��م نگاهی به 
صفحه این فحاش��ان بکنید. کمی فرصت بگذارید برای 

شناختن شان.«
اما عالوه بر شبکه توئیتر، شاید بتوان آنچه  را که موجب 
تنبیه این س��رباز خوش خدمت ملکه و محدود ش��دن 
حضور او به رادیو بی بی سی شد، برنامه دیدبان جمعه 20 
دی دانست که بهنود نتوانست وقایع ایران را مثل همیشه 
تفس��یر به رأی کند و به  رغم گایدالین های بی بی س��ی 
فارسی که اجازه استفاده از لفظ »ترور « را برای شهادت 
سردار س��لیمانی نمی دادند، در همان ابتدای برنامه به 
تأثیر همگانی رسانه های ایران از »ترور « سردار سلیمانی 
اذعان ک��رد و در حین بررس��ی مطبوع��ات عکس های 
مختلفی از جمعیت تش��ییع کننده در ای��ران و عراق را 
که در صفحه نخست روزنامه   ها کار شده بود، نشان داد 
و رس��انه های جهان را از این جمعیت متعجب خواند. او 
گفت: »واقعاً وقتی واکنش رسانه های جهان را به تشییع 

می دیدیم، تعجب بود از حضور این مقدار آدم در صحنه 
خیابان، تفسیرهای متعددی می کردند. روزنامه های دنیا 
نیز به شدت تحت تأثیر بودند؛ حوادث کرمان نیز نشان 

داد حتی حاضران هم تصور این جمعیت را نداشتند.« 
بهنود پیش از این نیز نتوانس��ته کتمان کند و در آنتن 
زنده شبکه بی بی سی سردار سلیمانی را »چمران دوم « و 

»سردار عارف« لقب داده بود. 
بهنود همچنین پیش از روش��ن ش��دن ابعاد ماجرای 
س��قوط بوئینگ، توئیت   هایی را منتشر کرد که موجب 
برانگیخته شدن بس��یاری از همکاران ضد انقالب او در 
شبکه های مختلف ماهواره ای ش��د تا جایی که سعید 
سکویی، مجری سلطنت طلب شبکه های ضد انقالب، او 
را »لجن« لقب داد و حسن حبیبی، تحلیلگر شبکه  های 
ضد انقالب، او را با فحش های مختل��ف نواخت. بهنود 
در یکی از این توئیت   ها نوش��ته بود: »هنوز هیچ یقینی 
وجود ندارد. حتی موطالیی هم با کرشمه و تردید خبر 
را داد. بعد از آن هم کس��ی تأیید قطعی نکرده احتمال 
برخورد موشک به هواپیمای مسافری را. در عجبم این 
»فعاالن سیاسی« و »ایران دوستان « و »آزادی خواهان « 
از کجا هم علت حادثه، هم مس��ئوالن آن را شناسایی 

کرده اند!«
حذف بهنود از بخش تصویری بی بی س��ی فارسی یا به 
عبارتی تنبیه او که یکی از خوش خدمت   ترین سربازان 
ملکه در این ش��بکه است، نش��انی دیگر بر خارج بودن 
بی بی سی از ریل رس��انه می باش��د. در واقع این شبکه 
نه آن طور که خود مدعی اس��ت یک رس��انه حرفه ای، 
بلکه به معن��ای واقعی کلم��ه اپوزیس��یون متعصب و 
فاشیست انقالب اسالمی است که کوچک ترین آزادی 
به س��ربازان خود نمی دهد و آنها را همچ��ون رباتی در 
خدمت سیاست های تروریستی خود می طلبد. پیش از 
این حسین باستانی، از دیگر سربازان ملکه در این شبکه، 
گفته بود: »سردبیران حق ندارند نظر یا تحلیل خود را 
به من تحمیل کنند و اگر بخواهن��د بکنند، می توانم از 
آنها شکایت کنم اما اگر نظر خود را مستند به گایدالین 
بی بی س��ی کنند )مثاًل بگویند طبق اینجای گایدالین 
فالن عبارت را نمی توان به کار برد( اگر برداشت دیگری 

هم داشته باشم ملزم هستم رعایت کنم.«

هیبت سردار »دیدبان« ملکه را گرفت!

باعزتوغرورايراني»بازي«نميكنيم

   آنالین

بازکردن دریچه ای نو از س��وی 
مقام معظم رهبری برای توصیف 
حال ملت ایران آن هم با مبانی 
و ادبی��ات درون دینی، رهاورد 
جدیدی در تکمی��ل منظومه 
شناختی ملت مس��لمان ایران 
اس��ت؛ ش��ناختی که آبشخور 
آن مس��تقل از مفاهیم عرفی و 
اس��تانداردهای تحمیلی غرب 
برجهان است. ش��اخص اصلی 
و میدانی برای درک این مهم، اس��تقامت ملت ایران در زیر 
فشارهای 40 س��اله و مأیوس کردن همه دش��منان است. 
صبوری در مشکالت در عین ناکام گذاشتن دشمن، مدخل 
عینی��ت یافتن تحلیل مق��ام معظم رهبری اس��ت. تاکنون 
اکثریت ملت چنین بوده اند و پیشکسوتان جهاد و شهادت و 
خانواده آنان به عالوه خانواده معظم ش��هدا پرچمدار این دو 
خصلتند. آنان هس��تند که در فقدان فرزندان و پدران خود، 
خدا را شاکر بودند و هیچ موهبت دنیوی راضی شان نمی کرد 
و نمی کند. شاکرین کسانی هس��تند که مانند امام و رهبر و 
امثال سردار شهید سلیمانی و هزاران نفر دیگر زندگی را بر 
خود حرام کردند. ماه     ها و هفته     ها فرزندان خردسال خود را در 
بیداری نمی دیدند تا بتوانند سپر حوادث کشور و پرچمداران 
عزت مسلمین شوند. مشکالت را با شکرگزاری رسوا می کردند 
و شکر و گمنامی و صبوری از آنان الگوهای مثال زدنی ساخت 
که تا قرن     ها مانند ذخیره ای پایان ناپذیر مورد توجه جوانان 
خواهند بود، اما در این 40 سال کسانی بوده و هستند که به 
قول امام هیچ هنری جز حرف و ادعا نداشتند و در مشکالت 
کاسه  های صبر و مقاومت را یک باره می شکستند و به جای 
اینکه بگویند ما کجا هستیم، مرتب کجا ایستادن دیگران را 
به رخ می کشیدند. این جماعت دارای خصلت های متعددی 
بوده و هستند، اما مهم  ترین شاخص درک و قضاوت نسبت به 

آنان، از بین رفتن عزت الهی شان است. 
اولین دس��ته ای که مقابل صبارین و ش��اکرین هویدا شدند، 
ایس��تادگان مقابل امام بودند. این جماعت 40 س��ال اس��ت 
جمهوری اس��المی را تمام ش��ده می دانند و ملت را یکپارچه 
مخالف نظام و عمر جمهوری اسالمی را سه ماه و شش ماه تمدید 
می کنند. اساس قضاوت و تحلیل شان دشمنی است، نه مطالعه 
پدید ه     ها و اتفاقات. دسته دوم کسانی بودند که برای ثروتمند 
شدن عجله داشتند مسئولیت را به مثابه طعمه یافتند و ماحصل 
عمل آنان افول عزت خویش و ارائه تصویری ناهمتراز و مشوش 
و متضاد از نظام اسالمی بود. البته دشمنی که در این تصویر با 
ضریب هزاران برابری می دمد، باعث نشد که صبارین و شاکرین 

از میدان حمایت و فداکاری برای ملت و نظام به در روند. 
دسته س��وم کس��انی بودند که باور اعتقادی به پدیداری به 
نام امام خمینی نداشتند، گوشش��ان از عدم کارآمدی دین 
در عرصه سیاس��ی و اجتماعی پر بود و ت��الش کردند امام و 
اهداف و اندیشه ایشان را به سطح عرفی گرایی تقلیل دهند. 
به اش��خاصی عیب جو یا طعنه زننده نس��بت به مشروعیت 
نظام تبدیل ش��دند یا جالی وطن کردند ی��ا در نقطه مقابل 
معرکه گرفتند و اکنون نیز دلخوش ب��ه چند صد نفر فالوور 

یا الیک کننده اند. 
دسته چهارم کسانی بودند که با از دست دادن جایگاه – حتی 
به روش مردم ساالری – بی تاب ش��دند و مصداق دیگی که 
برای من نمی جوشد، گش��تند. فتنه     ها به پا کردند، اتهامات 
باورنکردنی به نظام زدند و خود نیز در حیران بین خسر الدنیا 
و اآلخره قرار گرفتند. قیصریه را به آتش کشیدند و سوژه  های 

ناب برای دشمنان قسم خورده تولید کردند. 
دسته پنجم کسانی بودند که آدم  های بدی نبودند، اما شرایط 

و خصایص مدیریتی در نظام و حکومت را نداشتند. 
بقیه در صفحه 2
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نقطه مقابل صبارین و شاكرین
چه كسانی هستند؟

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یك شنبه 2۹ دی ۱3۹8   -   23 جمادی االول ۱44۱
سال بیست و یکم- شماره 5847 - ۱6 صفحه

قیمت: ۱۰۰۰  تومان

امداد رساني به روستاهای منطقه جاسک - محسن عطايي - فارس 

حمله ایران به پایگاه 
عین   االس�د ب�ه یك   سیاسی

اتفاق مهم و قابل تکرار بدل شد و صفحه معادالت 
نظام�ي بی�ن ای�ران و امری�کا را تغیی�ر داد. 
سعد اهلل زارعي، کارشناس مسائل منطقه در گفت وگو 
با تسنیم درباره چرایي نقطه عطف بودن حمله موشکي 
س��پاه به پایگاه امریکایي عین االس��د گفت: اساس��اً 
امریکایي ها در طول تاریخ سیاس��ي خودش��ان اقدام 
نظامي از سوي یک دولت دیگر علیه خودشان را تحمل 

نکرده اند. 
وي اف��زود: گاه��ي امریکایي ها در مع��رض حمالت 
گروه هاي ش��به نظامي غیردولتي قرار گرفته اند اما از 
سال 1945 تاکنون یک دولت رس��مي به آنها حمله 
نظامي کرده بود و همیشه این امریکایي ها بودند که به 
همه جا حمله مي کردند بدون اینکه با جواب طرف مقابل 
مواجه باشند و حداکثر جوابي که به امریکایي ها داده 
مي شد، پاسخ هاي دیپلماتیک بوده است. زارعي ادامه 
داد: حمله سپاه به پایگاه عین االسد این روند را منسوخ 
کرد و به یک اتفاق مهم قابل تکرار بدل شد و به همین 
جهت هم رهبر انقالب آن را یک نقطه عطف دانستند.  

این کارشناس مسائل منطقه ادامه داد: منازعه بین ایران 
و امریکا در عرصه نظامي مبتني بر عدم درگیري نظامي 
بین دو کشور بود و این براي امریکا تثبیت شده بود که 
ایران قصد درگیري نظامي با آنها را ندارد و مي ش��ود 
رفتار ای��ران در قبال رخدادهای مختل��ف را مدیریت 
کرد و صحنه هایي هم پیش آمده بود که امریکایي ها 
تهدیداتي علیه ایران مطرح کرده بودند اما پاسخي از 
ایران دریافت نکرده بودند. وي تصریح کرد: اتفاق روز 18 
دی ماه و حمله ایران به پایگاه عین االسد این صفحه را 
هم تغییر داد و معلوم شد که ایران بین دفاع از شهروندان 
و سرزمینش و تالش براي عدم درگیر شدن با امریکا 
گزینه اول را انتخاب مي کن��د. امروز دیگر امریکایي ها 
مطمئن هستند هر کنش نظامي آنها علیه جمهوري 

اسالمي با واکنش ایران روبه رو مي شود. 
زارعي با بیان اینکه ترور س��ردار س��لیماني یک اقدام 
تروریس��تي بود، تأکید کرد: در تروریستي بودن اقدام 
امریکا کس��ي تردید نکرد اما با حمله ما به عین االسد 
امریکایي ها متحمل یک شکس��ت نظامي ش��ده و با 
ترور سردار سلیماني یک شکس��ت اخالقي هم براي 

آنها رقم خورد. 

 معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس�ازي   اقتصادی

مجموع واحدهاي مشارکتي طرح ملي مسکن را 7۰ هزار 
واحد عنوان ک�رد و گف�ت: ۱5۰۰ واحد از ای�ن طرح در 
تهرانس�ر )منطق�ه 2۱ پایتخ�ت( اح�داث مي ش�ود. 
محمود محمودزاده در گفت وگو با »مهر« درباره اظهارات 
رئیس جمه��ور در مجم��ع عمومي بان��ک مرکزي که 
خواس��تار واگذاري رایگان اراضي دولتي به سازندگان 
براي ساخت مسکن شده بود، اظهار داشت: این سخنان 
رئیس جمهور در خصوص پروژه هاي مشارکتي است؛ 
نظر رئیس جمهور این است که اول زمین به رایگان به 

انبوه سازان داده شود، سپس سهم دولت به شکل واحد 
مسکوني از سازنده بازپس گرفته شود. وي افزود: وزارت 
راه و شهرسازي نیز در بخشي از پروژه هاي مسکن ملي به 
این صورت عمل کرده که به پروژه هاي مشارکتي مشهور 
است.  معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
در پاسخ به این پرسش که چه زماني قرار است ساخت 
پروژه هاي مشارکتي آغاز و به مردم واگذار شود، گفت: 
ساخت پروژه هاي مشارکتي آغاز ش��ده ولي ما زماني 
مي توانیم آنها را در مع��رض واگذاري به متقاضیان قرار 
دهیم که از نظر پیشرفت فیزیکي، به مرحله امکان تقسیم 

سهم میان دولت و سازنده برسد. 

معاون وزیر راه و شهرسازي: 
ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکن ملي در تهرانسر آغاز شد

کارشناس مسائل منطقه: 

حمله به عین االسد معادالت نظامي ایران و امریکا را تغییر داد

صفحه ۱3


