
یک منبع آگاه تشریح کرد
دلیل انصراف »محمدعلی نجفی« 

چه بود؟
 |  یک  منبع آگاه گفت: آقای نجفی به 
دلیل کاهش حاشیه ها برای دولت که ممکن 
بود در جلسه بررســی صالحیت او به عنوان 
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطرح شود 
انصراف داد. پس از تصمیم حسن روحانی برای 
ترمیم کابینه، رئیس جمهور بنا داشت تا محمد 
علی نجفی را به عنــوان گزینه وزارت آموزش 
و پرورش بــه مجلس معرفی کند. نمایندگان 
مجلــس در گفت و گو های خــود اعالم کرده 
بودند که به دلیل سابقه کاری مناسب و خاطره 
خوشی که از او در این وزارتخانه وجود دارد با 
مشکل عدم موافقت از سوی نمایندگان مواجه 
نخواهد شــد. عالوه بر این در وزارت آموزش و 
پرورش موج امیــدواری به وجود آمد که نوید 
تغییر شرایط در روز ها آتی را می داد، اما امروز 
صبح به یک باره ورق برگشــت و با وجود آنکه 
نوبخت در جلســه صبح با فراکسیون امید از 
محمدعلی نجفی به عنوان گزینه پیشنهادی 
دولت نام برده بود امــا در آخرین دقایق خبر 
انصراف او و اعــالم کاندیداتوری احمد دانش 
آشــتیانی برای این وزارتخانه در صدر اخبار 
قرار گرفت. محمــد علی نجفی که در کارنامه 
خود مدیریت بــر وزارت آموزش و پرورش در 
دولت هاشمی رفســنجانی را داشته است در 
دولت روحانی یک بار بــرای این وزارتخانه در 
مجلس نهم معرفی شد، اما موفق به اخذ رای 
از سوی اعضای خانه ملت نشد. وی پس از این 
عدم موفقیت در بازگشت به وزارت آموزش و 
پرورش به ریاست ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری برگزیده شد که 
این مدیریت وی زمان زیــادی نبرد. نجفی از 
این سمت اســتعفا داد و به عنوان دبیر ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت به همکاری به حسن 
روحانی پرداخت. امــا در حکم رئیس جمهور 
و اخبار بعدی مربوط به این اســتعفا، بیماری 
نجفی به عنوان علت پذیرش آن مطرح شده 
ادامه در صفحه 2 بود.  

کدام کاندیدا و کدام عدالت؟
عبــداهلل جاویــدی مطالبه گــری مردم 
و ضرورت توجــه دولت به مبحــث عدالت 
اجتماعی از جمله مباحثی است که می تواند 
بصورت محوری در شعارهای انتخاباتی که از 
امسال برای ســال آینده آغاز شده است، قرار 
بگیرد.بحث عدالت یکي از معدود بحث هاي 
محوري و اساســي اســت که در حوزه هاي 
گوناگون علم و فلســفه مطرح و از جایگاهي 
رفیع برخوردار است. در حوزه ي الهیات، این 
بحث موجب پیدایــش مکتب هاي گوناگون 
شده است. در فلسفه ي اخالق نیز با توجه به 
موضوع عدالت، رویکردهاي متفاوتي شــکل 
گرفته اســت. در فلسفه ي سیاسي نیز امر به 
همین منوال بوده است. بحث عدالت، هم در 
حوزه ي مســائل فردي مطرح است و هم در 
حوزه ي مســائل اجتماعي؛ آنجا که به فرد و 
مسائل فردي مربوط مي شود عنوان »فلسفه 
ي اخالق« به خود مي گیــرد و آنجا که پاي 
مسائل اجتماعي و جوامع انساني به میان مي 
آید، عنوان فلسفه سیاســي دارد. به هر روي، 
بحــث عدالت از بحث هایــي فراگیر و جهان 
شمول است که مي تواند در هر جا متناسب با 
نیازها و انتظارات افراد مطرح گردد. شاید بتوان 
عدالت را همانند دیگر مفاهیم اساسي معارف 
بشري، به انحاي گوناگون دسته بندي کرد و از 
آن دســته بندي ها در جاي خود سود برد. در 
یک دسته بندي کالن، مي توان عدالت را به دو 

قسم اساسي تقسیم کرد:
عدالــت کیفري همان گونه کــه از نام آن 
نیز پیداســت به معناي رعایت عدل و انصاف 
در تعیین پاداش ها و کیفرهاســت. از این رو، 
مجازاتي را مي توان عادالنه دانســت که اوال، 
مطابق روال قانوني باشد. ثانیا، به لحاظ کمي 
و کیفي، با جرم ارتکابي در تناسب باشد. ثالثا، 
در یک فرایند تصاعدي، میزان آن با تکرار جرم 
افزایش یابد.   ادامه در صفحه 2

: شهربانو امانی در گفت و گو با

دولت به این تغییرات
 نیاز داشت

 | شــهر بانو امانی نماینده مردم 
ارومیه در دوره های پنجم و ششــم مجلس 
شــورای اســالمی و مشــاور رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت ایران در امور زنان و 
خانواده اســت. او به عنوان یک فعال اصالح 
طلب شناخته می شود. با امانی همکالم شدیم 
تا درباره موضوعات مختلف سیاسی کشور و 
تغییرات کابینه تدبیر و امید به گفتگو بپردازیم. 
او اعتقــاد دارد که اتفاقات اخیر کامال بجا و به 
موقع انجام شده و نشان داده که تعامل خوبی 
بین دولت و مجلس وجود دارد. شهربانو امانی 
درباره انتخابات ریاســت جمهوری آینده نیز 
موضوعاتی را ابراز کــرد. او اعتصقاد دارد که 
کارنامه حســن روحانی در 4 سال گذشته در 
بخش های سیاســت خارجی و اقتصاد قابل 
تقدیر بوده و باید کار نیمــه تماش را در دوره 

بعد به پایان برساند.

نشریه کامنتری مگزین:

ظریف طرف مقابل مذاکره را گیج می کند 
 |  کامنتری مگزین نوشــت: سیاست 
خارجی بــه ندرت روی حرف یــک نفر تا این 
اندازه خطر می کند. نه تنها باراک اوباما و جان 
کری بلکه جرج بوش و وزیر خارجه اش کالین 
پاول نیز در دوره خودشان امنیت ملی و امنیت 
زندگی مردم آمریکا را بر حرف های جواد ظریف 

قمار کردند. ظریف نقش پلیس خوب را دراستراتژی پلیس بد پلیس خوب دیپلماسی 
ایران بازی میکند و مقامات و دیپلمات های آمریکایی نسبت به این روش ایران کورند. 
این نشریه در ادامه آورده است: ظریف در خانواده ای مذهبی در اصفهان به دنیا آمده 
است. در سن 17 ســالگی پدرش او را برای تحصیل به آمریکا فرستاد. او در ابتدا در 
دبیرســتان خصوصی و سپس در دانشگاه سن فرانسیسکو مشغول به تحصیل شد. 
او در این فاصله انگلیســی و چگونگی رفتار نظیر آمریکایی ها را یاد گرفت وهمین 
امر او را به یک دیپلمات برجســته و متبحر که میتواند در ظاهر انگلیسی آمریکایی 
را به خوبی صحبت کند و در رفتارش مدعی درونی شــدن ایده های آزادی خواهی 
باشــد بازی کند و طرف مقابلش را گیج کند. در واقع ظریف زمانی که ساده لوحی 
همتایان آمریکایی اش را دید برای کســب امتیاز برای ایران زیاد به زحمت نیافتاد . 
توافق محرمانه او را قبل از جنگ عراق در ســال 2003 به یاد بیاورید. او در آن زمان 
سفیر ایران در سازمان ملل بود. این جایگاه مناسبی برای او بود تا از انکار هولوکاست 

دفاع کند و آن را با استدالل عقلی توجیه کند. 
با این حال درست قبل از آغاز جنگ او شریک انتخابی زلمی خلیل زاد نماینده جرج 
بوش در سازمان ملل شد تا به عنوان یک مقام فارسی زبان شورای امنیت برای مذاکره 
درباره توافق نا شناخته ای با ایران قبل از آغاز عملیات آزادی عراقی ها شد.چیزی که 
شوکه کننده است این است باتوجه به سوابق ظریف، کری همچنان به ضمانت های 
او در باره پرونده موشک های بالستیک اعتماد میکند. تا چه حد دیپلماسی از »اعتماد 
بعد از بررسی« سالهای دوران ریاست جمهوری ریگان به »اعتماد« خالی دوران اوباما 

و کری تقلیل یافته است.
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نماینده توتال در ایران:

 هنوز انتقال سرمایه به ایران 
با مشکل روبروست

 |  نیوزویک نوشت: اگرچه اخیراً 
روسیه به صورتی پایدار و محکم با محور 
شیعه به رهبری ایران در خاورمیانه متحد 
شده اســت اما روابط روســیه و ایران با 
همکاری استراتژیک آن ها اغلب متفاوت 

به نظر می رسد.
با وجود افزایش همکاری های نظامی، 
روابط روسیه و ایران همچنان مبهم است. 
از سال 2013 روسیه به عرصه خاورمیانه 
بازگشت. روســیه به عنوان یک بازیگر 
بزرگ و فعال با استفاده از وضعیت جدید 
پس از بهار عربی با دســت آوردن مجدد 
قدرت جهانی اش، در برابر ایاالت متحده 
و به طورکلی از کل غرب در مناســبات 
خاورمیانه ورودکرد. این موقعیت جدید 
موجب شده اســت که روسیه موقعیت 
بهتری برای چانه زنی با غرب در مذاکرات 
پس از الحاق کریمه در شــرق اوکراین 

داشته باشد.
عالوه بر این،گسترش نفوذ روسیه در 
منطقه خاورمیانــه به طور بالقوه موجب 
افزایش فرصت های تجاری برای روس ها 
به منظور مبارزه اقتصادی روسیه با غرب 
و تضمین فروش محصوالت این کشــور 
خواهد بود. حتی مهم تر از آن، این مسئله 
اجازه می دهد تا کرملین به شــهروندان 
خود تصویری از عظمت ملی ارائه بدهد 
که برای حفظ مشــروعیت داخلی رژیم 
پوتین در زمان مشــکل اقتصادی بسیار 
مهم اســت. در ســال 2015، روسیه، 
ســوریه، عراق و ایران یــک ائتالف ضد 
داعش تشــکیل دادند. از ســال 2015 
روسیه در کنار نیروهای ایرانی و با حمایت 

ایران و حزب اهلل در ســوریه می جنگد و 
به بشار اسد سالح می دهد. ایران نیز در 
سوریه سربازان خود را دارد و همچنین 
مبارزان حزب اهلل لبنان. هیچ آمار و ارقام 

دقیقی در دسترس نیست.
روس ها بیشــتر تمرکز خــود را به 
حمالت هوایی، جمــع آوری اطالعات و 
کمک تدارکاتی به شرکای خود محدود 
کرده اند. عالوه بر این، زمانی که تحریم ها 
علیه ایران برداشــته شد، کرملین اعالم 
کرد که سامانه موشــکی S-300 را به 
ایران تحویل می دهــد و 8 میلیارد دالر 
تجهیزات نظامی به ایران می فروشــد. 
همچنین استقرار بمب افکن های روسی 
در پایگاه هوایــی همدان ایران به منظور 
انجام حمالت علیه دشــمنان اســد در 
سوریه نیز نشــان داد که روابط ایران و 
روســیه رو به بهبود است. اما بسیاری از 
مفسران در مورد روابط ایران و روسیه در 

آینده تردید دارند.

در حوزه اقتصادی، ایــران تنها یک 
شریک تجاری جزئی برای روسیه است. 
بین ســال های 1996 تا 2008، ســهم 
ایران از حجم تجارت بین المللی روسیه 
کمتر از یک درصد بود. در شش ماه اول 
سال 2016، ایران در رتبه 19 بزرگ ترین 
شرکای اقتصادی روسیه برای صادرات 
بود. در همین دوره تجارت متقابل این دو 

کشور فقط حدود 856 میلیون دالر بود.
در مقابــل، روســیه و ایــران رقبای 
مســتقیم یکدیگر در بازار جهانی انرژی 
هســتند که برای بودجه هر دو کشــور 
بسیار مهم اســت. ازاین رو، جای تعجب 
نیست که برای سال های بسیاری، روسیه 
و ایران در مذاکرات تقسیم منابع دریای 
خزر شکست خورده اند. به نظر می رسد 
ایران به صورت هدفمند از حل وفصل این 
مسئله با روسیه سر باز می زند، تا بتواند در 
آینده و با کسب موقعیتی بهتر و دستی 
باالتر در مذاکرات حاضر شود. در همین 

حال، هر دو کشــور همچنان به تقویت 
نیروهای دریایی دریای خزر می پردازند.

پس از رفع تحریم هــای بین المللی 
ایران، روسیه احساس کرد که نمی تواند 
برای حفاظت از منافــع خود در ایران به 
غرب امیدوار باشــد بنابراین سیاســت 
تعامل با ایــران را برگزید. اوایل ســال 
جاری، رسانه های رسمی روسیه از معامله 
8 میلیارد دالری اســلحه بــا ایران خبر 
دادند. بر اســاس این گزارش، ایران برای 
خرید جنگنده های Su-30 ، هواپیمای 
آموزشی یاک 30، هلیکوپترهای مختلف 
نظامی، سیســتم های دفاع ســاحلی 
K-300، کشــتی های سطحی جدید و 
زیردریایی جدید برنامه ریزی کرده است. 
اخبار بیشتر به گمانه زنی در مورد ایجاد 
روابط حسنه قابل توجهی روسیه و ایران 
دامن زده است. بااین حال، سرنوشت این 
معامله همچنان نامشخص است. ایرانی ها 
برای مهارت خود در منتظر گذاشــتن 
شــرکای خود بــا وعده هــای توخالی 
مشهورند و در ســوی دیگر روس ها در 
معامله کردن بدنام هستند و ضرب المثل 
»فروختن پوست خرس شکار نشده« در 

مورد آن ها مشهور است.
در ماجرای واگذار کردن پایگاه هوایی 
همدان به روسیه، لو رفتن اخبار آن توسط 
روس ها موجب بروز اختالفاتی در ایران 
شد که درنهایت با فشــارهای مجلس، 
روس ها ایران را ترک کردند. این مسئله 
نشــان از نگاه منفی ایرانی ها به روسیه و 
زنده بودن خاطرات تلخ چند صد ســاله 

اخیر است.

نیوزویک:
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گفت و گو

 نامه جدید 
محمود احمدی نژاد

 صفحه2 

سیاست

سید حسن نصراهلل:

 ترکیه در صدد 
تصاحب حلب است

بین الملل

يك نامهسرمقاله

 |  رســانه های ترکیــه از 
تداوم فعالیت اقتصادی و مدیریت 
شــرکت های »رضا ضراب« تاجر 
ایرانی تبار شهروند ترکیه در طول 
مدت زندانی بودن او در امریکا خبر 

داده اند.
رســانه های ترکیــه از تداوم 
فعالیــت اقتصــادی و مدیریــت 
شــرکت های »رضا ضراب« تاجر 

ایرانی تبار شهروند ترکیه در طول 
مدت زندانی بودن او در امریکا خبر 

داده اند. 
سایت خبری »تی 24« گزارش 
داده که ضــراب در طول هفت ماه 
گذشته از داخل زندان به مدیریت 
شرکت های خود در استانبول ادامه 
داده اســت. این سایت می نویسد: 
»چیغدم توکر« روزنامه نگار روزنامه 

»جمهوریت« در گزارشی خبر داده 
که شرکت هلدینگ رویال که در 
متعلق ضراب اســت و هم چنین 
سایر شــرکت های او که در حوزه 
موبایل و ارتباطات و هم چنین در 
بخش خدمات مبلمان وابسته به 
ضراب هســتند از سوی او از درون 

زندان مدیریت می شوند. 
او در بخشــی از مقالــه خود 

می نویسد: »رضا ضراب ایرانی تبار 
در امریکا در زندان به سر می برد. 
او متهم به نقض مقررات تحریمی 
امریکا علیه ایــران و تجارت غیر 
قانونی طال با آن کشــور اســت . 
او همچنین به تقلــب مالیاتی و 
پولشــویی نیز متهم شده است. 
نام او در 25 سپتامبر 2016 تیتر 

اخبار بود.

 |  آیــت اهلل غرویان با بیان 
اینکه کشــور به دلیل جو سازی 
برخی افراد و تریبون ها علیه دولت 
به شدت دچار ناآرامی فرهنگی بود 
با تغییرات اخیر کابینه به ســمت 
آرامش اخالقی حرکت خواهد کرد

آیت اهلل محسن غرویان در گفت 
و گویی در خصوص تغییرات اخیر 
کابینه گفت: تغییــرات در کابینه 

امری عادی و طبیعی است و چیز 
تازه ای نیست اما شاید در آستانه 
انتخابات سال 96 خود وزرا خواسته 
اند که دســت رییس جمهور را باز 
بگذارند و به ایشان کمکی بکننداین 
اســتاد حوزه علمیه با بیان اینکه 
رییس جمهــور در تغییرات اخیر 
خود بیشتر به دنبال تغییر فضای 
فرهنگی کشــور بوده است اظهار 

داشــت: با این تغییرات کشور به 
ســمت آرامش فرهنگی حرکت 
خواهد کرداو در همین زمینه ادامه 
داد که علت اصلی تصمیم رییس 
جمهور مبنی بر تغییر وزرای ارشاد، 
وزرش و آموزش و پرورش در وهله 
اول مقابله با یک سری جو سازی 
های افراد در مقوالت فرهنگی بوده 
است. از این طریق سوژه های افراد 

برای حمله به دولت از بین میرود 
و بهانه از دســت افراطیون گرفته 
میشود و آرامش فرهنگی و اخالقی 

در کشور حاکم خواهد شد.
غرویان خاطر نشان کرد به نظر 
من رییس جمهور در صدد حفظ 
آرامش فرهنگی و اخالقی کشــور 
اســت و با این تغییر کابینه بیشتر 

بهانه را از افراطیون گرفته است.

 امنیت در امریکا

دفتر کار عالیجناب طالیی در داخل زندان!
محسن غرویان بررسی کرد:

چرا روحانی تصمیم به ترمیم کابینه گرفت؟ 

روحانی در جمع مردم استان مرکزی بیان کرد:


