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پیشنهاد بهزادنبوی؛ صلح دوفاکتوی ملی
برکناری

بازهم درسفررسمیخارجی

پایانتلخ
سالهایابری

مصائب دوران احمدینژاد دردولت روحانیتکرارمیشود

 4عزل یک مدیر با س��ابقه در صنعت هوانوردی کشور ،در شرایطی
که عازم سفری بینالمللی بوده ،اگر یادآور عزل وزیر امور خارجه
دولت احمدینژاد در سفر به سنگال نباشد ،پس چیست؟ باید از
وزیر راه و شهرسازی پرسید که چرا مدیران ارشد تحت امر ایشان در صنعت
هوانوردی ،چنین برخورد سیاسیای با بدنه کارشناسی خود دارند...

علیاشرف درویشیان
در76سالگیدرگذشت

بنبستکوروش!

 12مرگ چگونه میتواند صدای تو را خاموش
کند ،وقتی صدای��ت را تکثیر کردهای در
گلوی آنها که صدایی نداشتند.
سوم شهریور  1320است ،متفقین کشور را اشغال
کردهاند .نابسامانی و آشفتگی مثل علفهای هرز
در همهجای ای��ن خاک روییده اس��ت .فقر مثل
وصلهای چسبیده است به لباس آدمها .گندم را از
خرواری  1600ریال به  2100ریال میفروشند.
مردم نان ندارند...

رهبر جریان صدر عراق به بیروت رفته است

به گزارش روزنامه لبنانی النهار در جریان س��فری که احتمال میرود چندین روز به طول انجامد،
پنجشنبه گذش��ته مقتدی صدر وارد بیروت شده است .این س��فر به میزبانی حزباهلل لبنان بوده
و تحلیلگران معتقدند مقتدی صدر با س��ید حس��ن نصراهلل دبیرکل ح��زباهلل لبنان دیدار خواهد
داش��ت .سفرهای پیش��ین مقتدی صدر به عربستان و دیدار او با محمد بن س��لمان و همچنین به
اردنانتق��اداتمتع��ددیرادرمی��انمخالف��اناودرع��راقبرانگیخ��ت.
قطر  ۲۰میلیارد دالر از ذخیره ارزی خود برداشت میکند.

به گزارش العربیه ،دولت قطر برای مقابله با مش��کالت اقتصادی ناش��ی از محاصره چهار کش��ور
خلیج فارس و مصر ،مبلغ  ۲۰میلیارد دالر را از صندوق س��رمایهگذاری ملی این کش��ور برداشت
میکند این موضوع را وزیر اقتصاد این کش��ور در مصاحبه با مطبوعات اعالم کرد .او این نکته را اما
یادآوری کرد که کش��ور متبوع او با بحران اقتصادی مواجه نیست و برداشت این مبلغ برای تأمین
نقدینگی الزم برای بانکها صورت گرفته اس��ت .گفته میشود که صاحبان سرمایهها از زمان بروز
بح��ران تا کنون حدود  ۳۰میلیارد دالر از س��رمایه های خود را از قطر خارج س��اختهاند و این امر
بانکها را با کمبود نقدینگی مواجه س��اخته است .به گزارش خبرگزاری ها ،ارزش سهام شرکتی
انگلیسی که سهام آن متعلق به دولت قطر است طی روز گذشته و پس از اعالم برداشت از صندوق
س��رمایهگذاری ،به میزان  ۱درصد کاهش یافته اس��ت.
قاتل رئیسجمهور لبنان پس از  ۳۵سال به اعدام محکوم شد

ب��ه گزارش خبرگزاری رس��می لبن��ان ،دادگاه رس��یدگیکننده ب��ه پرونده قتل بش��یر الجمیل
رئیسجمهور فقید لبنان ،دیروز طی یک حکم غیابی ،حبیب شرتونی ،متهم به قتل رئیسجمهور
لبنان را به اعدام محکوم س��اخت .حبیب شرتونی تابعیت س��وری داشته و در حزب ناسیونالیست
اجتماعی سوریه عضویت داشت .او در س��ال  ۱۹۸۲و بالفاصله پس از اقدام به ترور رئیسجمهور
که محبوبیت فراوانی در میان مس��یحیان لبنان داشت ،دس��تگیر شد و  ۸سال را در زندان سپری
کرد اما در س��ال  ،۱۹۹۰پس از ورود نیروهای س��وریه به لبنان از زندان گریخت و تاکنون اثری از
او یافت نش��د .در اعتراض به صدور حکم اعدام برای حبیب ش��رتونی ،دهها نفر از طرفداران حزب
ناسیونالیست اجتماعی سوری در برابر دادگاه تظاهرات کردند .تظاهرکنندگان عالوه بر باال بردن
تصاویری از حبیب ش��رتونی ،عکسی مشترک از بش��یر الجمیل و آریل شارون را به نشانه تقبیح او
باالیس��ربردند.

عکس :روشن نوروزی

آخرینخبرها

ابعاد مختلف ماجرای محدودیت ورود به محوطه
پاسارگاد در روز هفت آبان
 5چهارم آبانماه امس��ال چن��د اطالعیه مخدوش ک��ه با لوگوی
استانداری فارس و اداره میراثفرهنگی این استان منتشر شد،
همه را متوجه اتفاقی کرد که در مس��یرهای منتهی به پاسارگاد
در جریان است .آنها در پیامی ،از رفتن به محوطه پاسارگاد منع شدند...

 6کشته و 2زخمی درآتشسوزی
پاالیشگاه نفت

علی اشرف درویشیان
در کرج
به خاک سپرده میشود

جامعه فردا :آتشسوزی در پاالیشگاه نفت تهران که
 6کشته و 2زخمی برجای گذاشت ،دومین حادثه برای
این پاالیشگاه در یک سال گذش��ته است .با این حال
حادثه آتشس��وزی در پاالیشگاههای کشور طی سال
گذشته رو به افزایش بوده که حتی شائبه وجود عملیات
خرابکاری در این مراکز را تقویت کرده است .فرماندار
ویژه شهرستان ری روز جمعه و بعد از حادثه پاالیشگاه
تهران اعالم ک��رد :بر اثر وقوع آتشس��وزی در یکی از
واحدهای پاالیش��گاه نفت تهران 6 ،نفر از مهندس��ان
و تکنس��ینهای این مجتمع کش��ته و  2نفر مصدوم
ش��دند .به گزارش ایرنا« ،هدایتاهلل جمالیپور» عصر
جمعه درباره جزئیات وقوع این حادثه گفت :این حادثه
آتشسوزی عصر جمعه در یکی از واحدهای در دست
تعمیر این پاالیشگاه روی داد و بر اثر نشت مواد نفتی،
این بخش دچار آتشسوزی شد .وی با بیان اینکه این
آتشسوزی حوالی ساعت  16بعدازظهر گزارش شد،
افزود :در حال بررسی علل وقوع حادثه هستیم .فرماندار ویژه ری ،خسارت مالی ناشی از این آتشسوزی را قابل
توجه ندانست و اظهار کرد :امکان نجات کسانی که در حین تعمیر این واحد پاالیشگاهی در ارتفاع باالیی از سطح
زمین قرار داشتند ،وجود نداشت و  2مصدوم حادثه نیز به دلیل سوختگی به مراکز درمانی منتقل شده اند .در
همین حال یک مسئول در پاالیشگاه نفت تهران گفت :آتشسوزی که عصر جمعه در پاالیشگاه تهران رخ داد،
به طور کامل مهار شده است .وی درباره علت این حادثه نیز بیان کرد :احتماال حادثه در واحد تقطیر پاالیشگاه
روی داده اما برای مش��خص کردن علت اصلی حادثه در حال بررسی هستیم .وی افزود :علیرضا صادقآبادی
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی برای بررسی علت وقوع حادثه در
پاالیشگاه حضور یافت .برج تقطیر یکی از واحدهای پاالیشگاه نفت تهران که در جنوب پایتخت واقع است ،بعد
از ظهر جمعه دچار حریق شد و در اثر این حادثه  6نفر جان باختند.

ایلن�ا :مراسم تشییع پیکر علی اشرف درویش��یان ،دوشنبه  10صبح در
بهشت سکینه کرج برگزار میشود.
علیاش��رف درویشیان؛ داس��تاننویس و پژوهش��گر حوزه ادبیات عامه
عصر روز پنجشنبه گذشته در  ۷۶سالگی درگذشت.
این نویسنده پس از یک دوره طوالنی بیماری در کرج دار فانی را وداع گفت.

دومین آتشسوزی پاالیشگا ه تهران در سال 96

جدول زمانی حضور اعضای تحریریه «جامعهفردا»
در نمایشگاه مطبوعات

عکس :ایرنا

مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است و این
جایگاه کالسیک این رکن است .در تعاریف
جدید هم بهرغ��م آنکه ارکانی به این چهار
رکن اضافه شده یا اساسا نحوه تعریف ارکان
تغییرات عمیقی پیدا کرده اس��ت ،اما با این
حال رسانههای آزاد و مستقل همواره یکی
از مهمترین پایههای تحقق یک دموکراسی
پایدار به شمار رفتهاند.
در ایران هم هر چند مطبوعات ،س��ابقهای
دیری��ن دارن��د ،اما ت��ا پی��ش از انقالب جز
دورههایی کوتاه هیچگاه اصحاب رسانه ،طعم
زیس��ت در فض��ای آزاد و قانونمند را تجربه
نکردهاند .در چهار دهه اخیر هم نشریات فراز
و فرودهای فراوانی را طی کردهاند و فشارها
و مشکالتی متناس��ب با هر دوره گریبانگیر
روزنامهنگاران ،خبرنگاران و فعاالن رس��انه
بودهاس��ت ،اما یکی از بزرگترین مشکالت
پیش پای رس��انههای ما ،عم��ر کوتاه آنان
است .متأسفانه در چند دهه اخیر ،نشریات
و رسانههای نوشتاری ما تجربههای منقطع
و کوتاهمدت داشتهاند که موجب شده است
تا اصحاب رس��انه ،فرصت و ام��کان انتقال
تجربیات از نسلی به نسل دیگر را پیدا نکنند.
به استثنای چند نشریه وابسته به نهادهای
دولتی ،همه نش��ریات مستقل از این آسیب
در امان نبودهاند و همین ،مانع اس��تفاده از
مهارتها و تجربههای نسلهای مختلف در
مطبوعات شده است.
فضای آزاد مطبوعات ع�لاوه بر لزوم وجود
تدابیر قانونی و حمایتهای دولتی که شرط
الزم تحقق آن اس��ت ،نیاز به وجود تجربه و
پختگی اصحاب رس��انه را برای بهرهگیری
از آن دارد.
«جامع��ه ف��ردا» روزنامهای اس��ت که قرار
اس��ت از این پس به جای نشریهای استانی
و منطقهای که قریب به  13س��ال در اراک
ب��ا عن��وان «عطر یاس» منتش��ر میش��د،
منتش��ر ش��ود .روزنام��های ک��ه در آغ��از
محدوده توزیعاش در اس��تان مرکزی بود و
بهتدری��ج کل منطق��ه غ��رب کش��ور را
دربرگرف��ت .اینک پس از ی��ک دهه تجربه
فعالی��ت مطبوعاتی در بخش��ی از کش��ور،
قرار اس��ت با تعریفی جدید و در قالبی کامال
متفاوت ،البته با رویکرد اصالحطلبی ،با توجه
به دغدغههای ملی و میهنی روزنامهای تازه
در سطح کل کشور منتشر شود .روزنامهای
که در فض��ای مطبوعاتی میتواند نش��اط
تازهای به وجود آورد و موجب افزایش حجم
اطالعرسانی در کشور شود.
ام��روز ه��م در آغاز حی��ات ای��ن روزنامه،
همچنان بر همان عه��د اصالحطلبی خود
پای میفش��ریم و قرار اس��ت ب��ا گروهی از
روزنامهنگاران باس��ابقه و خوشنام در عرصه
ملی راهی دشوار را بپیماییم .امیدواریم تا با
گذاردن گامهایی آهسته و پیوسته ،فرصتی
دیگر برای تقویت رکن چهارم دموکراسی در
ساختار نظام مردمساالری دینی جمهوری
اسالمی برداریم .انشاءاهلل
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