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خطر خشم اعراب 
بیخ گوش حلقه صهیون است

»معامله قرن«، 
مقدمه سقوط 
شیوخ منطقه

جهان 5

همزمان با نزدیک شدن به معرفی طرح موسوم به »معامله 
قرن«، دنیای عرب رفته رفته پرتنش تر می شود. شایعات 
گســترده در مورد محتوی این طرح، منجر به تشــدید 
خشم عمومی در سرتاسر منطقه شده است. رمزی بارود، 
ستون نویس، مشاور رسانه ای و ناشر برجسته در مقاله ای 
برای الجزیره، به بررسی طرح آمریکا برای فلسطین و رژیم 
صهیونیستی پرداخت و نوشت: بر اســاس آنچه تاکنون 
مشخص شده، این توافق موسوم به طرح، یک طرح صلح 
نیست؛ حتی نیتی برای آن در میان نبوده؛ این در حالی است 
که جرد کوشنر، معمار این طرح و مشاور کاخ سفید همواره 
مدعی صلح بوده و هســت. در واقع این طرح یکی دیگر از 
سلطه جویی های آمریکا است که نشأت گرفته از یک ایده 
اشتباه مبنی بر لزوم هژمونی رژیم صهیونیستی برای حفظ 
منافع ملت آمریکا است و بر همین اساس باید مسیر را برای 
بلعیدن دیگر نواحی اشغالی فلسطین برای رژیم اشغالگر 
هموار کرد. در واقع این یک توافق سایکس - پیکو دیگر است 
که هدفی جز شکاف و تضعیف اعراب برای بار دیگر ندارد تا 

شاید رژیم صهیونیستی کمی بیشتر...

رئیس جمهوری در جلسه هیات وزیران:

آمریکایی ها به تعهدات پایبند باشند، راه به روی شان بسته نیست
سياست 2

معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: ایران 
آماده مذاکره و گفت وگو با تمامی کشــورهای منطقه » 
خلیج فارس«  به منظور کاهش تنش ها و برقراری روابطی 
متوازن و سازنده بر اساس احترام و منافع متقابل است. به 
گزارش ایسنا، ســید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه با اشاره به اشتباه برداشت خبرنگار خبرگزاری 
روســیه در مصاحبه دیروز در دوحه قطر با وی اعالم کرد: 
همانگونه که بارها اعالم کرده ایم هیچ گفت وگوی مستقیم 
یا غیرمستقیم با » آمریکا« وجود نداشته و نخواهد داشت؛ 
اما جمهوری اسالمی ایران آماده مذاکره و گفت وگو با تمامی 
کشورهای منطقه »خلیج فارس« به منظور کاهش تنش ها 
و برقراری روابطی متوازن و سازنده بر اساس احترام و منافع 
متقابل هستیم. شبکه تلویزیونی آر تی امروز خبری را به نقل 
از عراقچی در گفت وگو با رسانه روسی ریا نووستی منتشر 
کرد که به گفته این رسانه عراقچی گفته بود ما امیدواریم 
بتوانیم گفتمانی را شروع کنیم اما با این حال آماده مقابله 

با هرگونه اقدام نظامی آمریکا هستیم.  عراقچی تاکید کرد 
که ایران می داند »عوامل مشخصی« در دولت آمریکا برای 
جنگ با ایران پافشــاری می کنند و این در حالی است که 
چنین جنگی برای تمام خاورمیانه »فاجعه بار« خواهد بود.

وی در این باره در ادامه گفت: »مــا می دانیم عوامل و 
افراد مشخصی در تالشند تا آمریکا را برای اهداف خودشان 
وارد جنگ با ایران کنند. اگرچه ما امیدواریم که منطق در 

واشنگتن پیروز شود.«

حسن بهشــتی پور، کارشــناس مسائل 
سیاسی و رسانه در گفت وگو با ایسنا، با اعتقاد 
بر اقدام غیرحرفه ای صداوســیما نســبت 
پوشش خبری ماجرای قتل همسر محمدعلی 
نجفی گفت: گرفتن اسلحه توسط خبرنگار 
صداوسیما، شمردن گلوله های آن و اظهارنظر 
درباره جزئیات ماجــرا اقدامی غیرحرفه ای 
است که صداوســیما به آن دامن زد. بی شک 
این توضیحات باید توسط کارشناس آگاهی 

صورت می گرفت نه خبرنگار!
او درباره نحوه پرداخت صداوسیما به قتل 
همســر محمدعلی نجفی افزود: متأسفانه 
یکی از مشــکالت ما این اســت که به جای 
اینکه قاضی قضاوت کند، همگی درباره فعل 
یک فرد به راحتی قضاوت می کنیم. اوالً این 
اقدامی که آقای نجفی انجام دادند یک شوک 
در رسانه های خبری ایران است و شکی در آن 
نیست اما در هر صورت قضاوت کردن آن هم 
کار درستی نیست. ما باید صبر کنیم و ببینیم 

قاضی در این مورد چه نتیجه ای می گیرد.
وی درباره پوشش رســانه ای حادثه قتل 
همسر محمدعلی نجفی، با اشــاره به ارزش 
خبری این اتفاق که خبری استثنایی است و 
تمام ارزش های خبری را دارد، گفت: این ماجرا 
هم ارزش خبری اســتثنا دارد، هم شهرت و 
هم دربرگیری و چند وجهی اســت. از طرفی 
صداوسیما هم مثل هر رسانه دیگری باید به 
این موضوع می پرداخت و نمی شود به آن ایراد 
گرفت که چرا به آن پرداخته اســت. اما اینکه 
چگونه بپردازد، خیلی مهم است. اوالً صداوسیما 
تالش کرد مثالً نشان دهد دنبال پیگیری خبر 
است. ثانیاً با خود متهم مصاحبه کرد که خود 
این به افکار عمومی کمک می کند که حداقل 
از زبان خود متهم بشــنود که مشکل چه بوده 
است و چه مسئله ای اتفاق افتاده است که ایشان 
دســت به چنین اقدامی زده اند. منتها اینکه 
اسلحه را نشان بدهند و گلوله هایش را بشمارند 
کاری غیرحرفه ای به نظر می آید. هر چند شاید 
ذهن خبرنگار با شمردن گلوله ها این باشد که 

آن شایعاتی که اســلحه از کجا آمده و چگونه 
به دست آقای نجفی رســیده است را پوشش 
دهد؛ در حالی که این موضوعات را باید بر عهده 
کارشناس فنی موضوع گذاشت نه خبرنگار. 

وظیفه خبرنگار انعکاس و پیگیری خبر است.
بهشــتی پور با غیرحرفه ای دانستن کار 
خبرنگار صداوســیما در به تصویر کشیدن 
گلوله هایی که با آن شلیک شده است، اظهار 
کرد: هر چند خبرنگار تالش می کرد شبهاتی 
که مطرح شده بود را پاســخ دهد - چرا که در 
همان اوایل شبهات مختلفی مطرح شده بود 
که کار چه کسی اســت - منتهی به بدترین 
شکل ممکن آن را جواب داد. در حالی که باید 
آن را به کارشناس اداره آگاهی محول می کرد 
که کارش این اســت و جزئیات را کارشناسی 
کند؛ چراکه اسلحه یک اسلحه ویژه است و جان 
کسی توسط آن از دست رفته است؛ بنابراین 
باید توسط کارشناس فنی بررسی می شد و به 
عنوان مثال کارشناس توضیح می داد که این 
اسلحه همان اسلحه ای است که آقای نجفی با 
آن تیراندازی کرده است. اینکه خبرنگار اسلحه 
را به دست بگیرد به لحاظ حرفه ای کار صحیحی 
نیست. خبرنگار باید این مسائل و موارد را ثبت 
می کرد و وظیفه کارشناس اداره آگاهی بود که 

موارد را بررسی و کارشناسی و توضیح دهد.
او با بیان اینکه این اقدام صداوسیما نسبت 

به پوشــش ماجرای قتل، گاف خبری است، 
یادآور شد: این وظیفه کارشناس آگاهی بود که 
اعالم کند طبق بررسی های صورت گرفته این 
اسلحه همان اسلحه ای است که آقای نجفی 
با آن شلیک کرده است برای مثال ۱۳ گلوله 
داشته است، پنج تای آن شلیک شده و هشت 
تای آن موجود است. توضیحات باید به وسیله 

کارشناس فنی مطرح می شد و نه خبرنگار.
وی تأکید کرد: نمایش اسلحه و توضیحات 
درباره جزئیات ماجرا باید از سوی کارشناس 
فنی که در اداره آگاهی مستقر است و سال ها 
کارش این بوده است بررسی و کارشناسی شود. 
خبرنگار صداوسیما به عنوان یک رسانه باید در 

این باره از کارشناس جزئیات را جویا می شد.
این کارشناس رسانه در ادامه درباره حجم 
این خبر و اهمیتی که داشته است، اظهار کرد: 
متأســفانه چون این اتفاق در چنین رده ای 
بی سابقه بوده است، خود به خود تمام رسانه ها 
از جمله صداوسیما به آن می پردازند. اما نکته ای 
که وجود دارد این است که این موضوع ارتباطی 
به اینکه آن فرد از چه جناحی بوده است، ندارد. 
این فرد اگر از هر جناحی باشــد مهم نیست، 
مهم این اســت که یک چنین کاری سقوط 
اخالق در جامعه است. اتفاقی که به خانواده و 
روابط خانوادگی آسیب رسانده است و روابط 
اجتماعی را خدشه دار می کند. باید رسانه های 

ما در این جنبه ها دقت کافی داشــته باشند 
که چقدر این کار خطرناک است و چه چیزی 
باعث شده اســت در چنین سطحی چنین 
جنایتی انجام شــود و یا در ابعــاد خانواده، از 
طریق کارشناسان موضوع از جنبه اجتماعی 

بررسی شود.
بهشــتی پور ســپس یادآور شــد: وارد 
جریان های سیاسی نشویم و اهمیت ندهیم که 
چه کسی از چه جناحی اقدام به این کار کرده 
است؛ چرا که قباًل سابقه داشته است که افراد 
از جناح ها و گروه های مختلف جنایت کرده 
باشند. منتها این مسئله نباید بازی رسانه ای 
شود چرا که ماجرای تلخی است و باید تالش 
کرد که مانع از تکرار چنین حوادث تلخی شد. 
همچنین باید بررســی کرد که در خانواده ها 
و روابــط اجتماعی چرا به اینجا رســیده ایم. 
سوال مهم این است که واقعاً چطور ما به اینجا 

رسیده ایم.
وی درباره اخباری که مطرح شده مبنی بر 
اینکه چرا از آقای نجفی با وجود قتلی که انجام 
داده، پذیرایی شده است، اظهار کرد: این اقدام 
کامالً طبیعی است. مشخص است اگر این کار 
را در مورد دیگران نمی کنند به این دلیل است 
که قاتل با پای خودش آمده و خودش را معرفی 
کرده و این فرق دارد با قاتلی که او را دستگیر 
کرده باشند. با قاتلی که خودش آمده و خودش 
را معرفی کرده نباید برخــورد تندی صورت 
بگیرد. در ارتباط با آقای نجفی هم محترمانه 
برخورد کردند. ایشان را به دادسرا تحویل دادند 

و لباس زندان را هم بعداً پوشیدند.
بهشــتی پور در پایان به ایسنا گفت: علت 
اینکه اداره آگاهی اجازه داد این ماجرا به شکل 
کامل تصویربرداری شــود؛ رفع شبهات بوده 
است و قاعدتاً خود آقای نجفی هم موافق بوده 
است که جزئیات را توضیح می دهد. نکته ای که 
مهم است این است که ما نباید قضاوت کنیم، 
رسانه ها نباید قضاوت کنند. قاضی و بازپرس 
هستند که باید قضاوت کنند که اصل ماجرا 

چه بوده است.

امام جمعه کازرون درحالی که به اتفاق همسر خود از 
آئین احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان )شب 
قدر( بازمی گشت، به ضرب چاقو کشته شد. معاون اجتماعی 
فرمانده ناجا در فارس گفت: حجت االسالم محمد خرسند 
توسط فردی در منزل خود با ضربات چاقو مورد حمله قرار 
گرفت و به بیمارستان منتقل شد، اما متاسفانه بدلیل عمق 
جراحت در ناحیه شکم، در بیمارستان کازرون جان به جان 
آفرین تسلیم کرد. سرهنگ کاووس محمدی افزود: این 
اتفاق پس از بازگشــت امام جمعه کازرون از مراسم احیا 
و ســاعت ۳ و نیم بامداد 2۳ رمضان رخ داده است. معاون 
اجتماعی فرمانده انتظامی اســتان فــارس گفت: فردی 
که ایشان را به قتل رســاند، با تالش های انتظامی و رصد 
اطالعاتی دستگیر شد. محمدی ظهر چهارشنبه به ایرنا 
گفت: قاتل ساعتی پیش در حالی که لباس بلند )دشداشه( 
بر تن و شــال سبز بر ســر داشت، در تپه شــادی )پارک 

متروکه ای در کازرون( دستگیر شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس نیز 
در این باره به ایرنا گفت: با تالش مأموران انتظامی و امنیتی، 
قاتل امام جمعه کازرون که پــس از ارتکاب این جنایت 

متواری شده بود در کازرون دستگیر شد.
ســید احمد احمدی زاده افزود: به دنبــال وقوع این 
جنایت، دستگیری قاتل که شناسایی شده بود در دستور 
کار قرار گرفت و سرانجام پس از شناسایی محل اختفای وی 

توسط مأموران انتظامی و امنیتی دستگیر شد.

تحلیلخبر

خبر

عراقچی:

ایران آماده مذاکره با تمام کشورهای 
خلیج فارس است

کارشناس مسائل سیاسی و رسانه:

صداوسیما در ماجرای قتل همسر نجفی غیرحرفه ای عمل کرد

بامداد دیروز

امام جمعه کازرون به ضرب چاقو کشته شد


