
در پارلمان اتحادیه اروپا صورت گرفت
تصویب قطعنامه عادی سازی روابط 

اروپا با ایران

 |  کمیته امور خارجــی پارلمان اروپا 
پیش نویس سند نقشه راه عادی سازی روابط 
اتحادیه اروپا بــا ایران پس از برجام را تصویب 

کرد.
 کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا پیش 
نویس سند مربوط به » راهبرد اتحادیه اروپا در 
قبال ایران پس از توافق هســته ای« را به رای 
گذاشت و با 37 رای موافق و 15 رای مخالف،  

آن را تصویب کرد.
این پیش نویــس که »ریچارد هوویت«  از 
اعضای شاخه قانونگذاری اتحادیه اروپا از حزب 
کارگر انگلیس و متحد نزدیک جرمی کوربین 
رئیــس این حزب، آن را تهیه کــرده »درباره 
راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق 
هسته ای « است. قرار است این سند در جلسه 

آینده پارلمان اروپا به رای گذاشته شود.
بنابر این گــزارش با وجــود تصویب این 
پیش نویــس، ائتالف لیبــرال دموکراتها در 
پارلمان اروپا به پیش نویس ســند مربوط به 
راهبرد اتحادیه اروپا در عادی ســازی روابط 
با ایــران رأی مخالف دادند.هانس َون بالن،  از 
نمایندگان  پارلمان اروپا  تصریح کرده است» 
طرح  تصویب شده از سوی کمیته امور خارجی 
پارلمان اروپا« جدی بودن  شروط و معیارهایی 

تعیین شده برای ایران  را  نشان نمی دهد«. 
ماریچه اسخاکه گزارشگر کمیته روابط بین 
المللی INTA گفت: ما از توافق با ایران به عنوان 
موفقیت اتحادیه اروپا و دیپلماسی چند جانبه 
استقبال می کنیم، اما این گزارش فاقد توازن 
الزم است و به مسائل مهم برای گروه سیاسی 

ما رسیدگی نکرده است.

آیا همه مدیران، مدبرند؟

 |  عبــداهلل جاویدی - البــد از خود 
پرســیده اید که آیــا هر مدیری مدبر اســت و 
اصال ویژگیهای مدیر بئودن چیســت که تا یک 
انتخابات می خواهد آغاز شود، کلی کاندیدا ثبت 
نام می کنند که هم مدیرند و هم مدبر! اما وقتی 
بناست یکنفر را در یک پست عملیاتی بگذاریم 
که بــاری را از روی دوش مردم بــردارد، قحط 
الرجال می شود. یکی از شرایط رئیس جمهوری 
مذکور در اصل 115، مدیر و مدبر بودن اســت . 
بنظر می رسد این عنوان دو وصف را برای رئیس 
جمهور در نظر گرفته اســت .حــال با صحبت 
های آیت اهلل جنتی باید دوبــاره باز تعریفی از 
مدیر و مدبر بودن ازائه داد.پس بیایید مدیریت 
را با هم مرور کنیم و شــما در پس زمینه فکری 
خود بیاندیشید که با این خصوصیات ، چند مدیر 
داریم؟ اول از همه مدیر یا رییس باید در زمینه ی 
مدیریت استعداد داشته باشد تا بتواند معقوالنه 
دیدگاهها و نظرات اشــخاص را نظم بخشد، در 
لحظه عمل گروه را هدایت کند، اجازه ندهد افراد 
از مسیر اصلی که رسیدن به اهداف است منحرف 
شوند، موانع و مشکالت را شناسایی کند و آنها 
را از ســر راه بردارد. باید  با اســتدالل و دالیل و 
تحلیل های منطقی قادر باشد در مواقع حساس 
با در نظر گرفتن همه عوامل، تصمیمات درستی 
را اتخاذ کند. مهمترین مساله اینست که بهبود و 
پیشرفت را حتی در موقعیت های بحرانی ایجاد 
کند و اعتماد به نفس خود را از دســت ندهد. با 
این حال همه توقع دارند که مدیران و رؤسا از هر 
لحاظ کامل باشند، ولی نباید انتظار داشت که آنها 
همیشه در تصمیم گیری درست عمل کنند زیرا 
بخاطر موقعیت کاری، تحت فشار زیادی هستند 
و و در هــر لحظه مجبورند با اتفاقات و مســائل 
متفاوتی سر و کله بزنند، پس بی عیب بودن در 

چنین شرایطی غیر ممکن است.
ادامه در صفحه 2

رهبر انقالب:

کشورهای مستقل باید با 
تحکیم روابط آتش اختالفات و 

درگیری ها را فروبنشانند

 |  رهبر انقالب اسالمی، ائتالف نظامِی 
دولت های غربــی علیه تروریســم را واقعی 
ندانســتند و گفتند: اگرچه ممکن است این 
ائتالف ها در مواردی با تروریست ها وارد جنگ 
نیز بشوند اما نه در عراق و نه در سوریه به دنبال 
ریشــه کن کردن واقعی تروریسم نیستند و 
سیاست های بد و شرارت آمیز آن ها، روزبه روز 

مشکالت بشریت را افزایش می دهد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر معظم 
انقالب اســالمی( در دیدار آقای باقر عزت 
بگوویچ رئیس شــورای ریاســت جمهوری 
بوسنی و هرزگوین با تأکید بر لزوم مقابله با 
سیاســت های آتش افروزانه و تروریسم پرور 
برخی دولت های غربی، خاطرنشان کردند: 
کشورهای مســتقل باید با تحکیم روابط و 
اثــر نپذیرفتن از سیاســت های دولت های 
مســتکبر، آتش اختالفات و درگیری ها را 

فروبنشانند.
ادامه در صفحه 2

ترجمه نفوذ در کالم نماینده پایداری:

 شجره خبیث جیسون رضائیان 
و آیت اهلل سازی

 |  نماینده نزدیک به جبهه پایداری در جریان 
بررسی ســئوال از وزیر اطالعات با تکرار اتهام زنی به 
تیم مذاکره هسته ای گفت:نفوذ یعنی شجره خبیث 
انگلیس، آنها برای خود آیت اهلل سازی می کند. سید 
محمود علــوي وزیر اطالعات براي پاســخگویي به 
ســواالت ســه نماینده مجلس، در جلسه علني سه 
شنبه-4 آبان- مجلس حاضر شد. سواالتی پیرامون 
نفوذ که با مصادیقی چون سفر یک سناتور آمریکایی به 
ایران همراه شد.  جواد کریمي قدوسي نماینده مشهد 
در مجلس دهــم به نمایندگی از نمایندگان ســوال 
کننده، در تشریح سئوالش با محوریت »نفوذ« از سید 
محمود علوي وزیر اطالعات در جلسه علني سه شنبه-

4 آبان- مجلس گفت: ولي امــر میگوید ما از خیلي 
چیزها مطلعیم و  آنچه مردم از آن مطلع نمیشــوند 
ما اطــالع داریم، برنامه نفوذ برنامه جــدي آمریکا و 
استبکار اســت.ولي امر مي گویند نباید با استناد به 
سوء استفاده احتمالي برخي از اشخاص،اصل قضیه 
نفوذ کمرنگ نشان داده شود،  مسئوالن هدف پروژه 
هاي نفوذ هســتند، نفوذ دشمن یعني شجره خبیث 
جیسون رضاییان که مثل علف هاي هرزي که اگر یک 
روســتایي آن را کنترل نکند همه مزرعه را در اختیار 
میگیرد. وي افزود: نفوذ یعني شبکه خبیث سیامک 
نمازي که تا سطح مشاور نظام سلطه این فرد جایگاه 
مي گیرد پدر این فرد که از اعضاي خانواده سلطنتي 
بود پروژه تحدید نســل را در ایران پیگیري مي کرد، 
سیامک نمازي مسئول پروژه براندازي نسل می شود.

نفوذ یعني شجره خبیث انگلیس، آنها براي خود آیت 
اهلل سازي میکند ، فردي را از ایران به انگلیس مي برند 
و رمز و راز ســخنراني به او آموزش می دهند و او را به 
ایران میفرستند. این نماینده نزدیک به جبهه پایداري 
با انتقاد از تیم مذاکره کننده هسته اي گفت: نفوذ یعني 
دري اصفهاني که با سرویس هاي آمریکا، انگلیس و...
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وعده  دادن، مشکل گشا نیست 

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش:
 ۴۰ سال معلم و فرهنگی بودم 

 |  وزیر پیشــنهادی آموزش و پــرورش باتاکید 
بر پرهیز از سیاســت زدگی در امر تعلیم و تربیت گفت: 
سیاست زدگی برای تعلیم و تربیت سم است و تنها معیار 
همکاری با من، تعهــد و تخصص و اعتقاد به برنامه های 

اعالم شده است.
در دیــدار بــا  فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 
نمایندگان تشکل های صنفی انجمن اسالمی معلمان، 
مجمع فرهنگیان ایران اسالمی، کانون صنفی معلمان، 
کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان، سازمان فرهنگیان 
حزب اعتدال و توسعه، سازمان معلمان و شاخه فرهنگیان 
حزب ندی ، گفت: بر خالف برخی اظهار نظر های نادرست 
من سابقه چهل ساله حضور در آموزش و پرورش دارم و 
خاطرات و تجربه های خوبی از تدریس درسهایی مانند 
جبر ، ریاضی حرفه و فن و مدیریت و معاونت مدرســه 
دارم و به دلیل حضور مان در مدارس به خوبی نسبت به 

مشکالت و دغدغه های فرهنگیان آگاهی دارم .
دانش آشــتیانی با بیان این که شعار و وعده مشکل 
گشــای آموزش و پرورش نیست گفت: همه باید کمک 
کنند تا آموزش و پرورش به یک دغدغه ملی تبدیل شود.

وی افزود: من در پیگیری مطالبات و حل مشکالت و 
بودجه گیری و افزایش اعتبارات فردی نکته سنج هستم.

دانش آشتیانی گفت: شعار من این است که مدرسه 
زیر بنای توســعه هم جانبه در کشــور است و به همین 
دلیل باید نگاه به معلم نگاه کارمند نباشــد معلم نباید 
برای حل مشــکالت خود پشــت در اتاق ها باشد. اگر 
معلم حداقل های معیشتی را نداشته باشد، کالس درس 

دغدغه اصلی او نخواهد بود.
گزینه ســکانداری وزارت آموزش و پرورش بر تمرکز 
زدایی از ستاد و افزایش اختیارات تاکید کرد و گفت: من 
اعتقاد دارم مدیر مدرسه باید اختیار داشته باشد و مدرسه 

باید از فضای دلمردگی و خالی از نشا ط فاصله بگیرد.
دانش باتاکید بر پرهیز از سیاست زدگی در امر تعلیم و 
تربیت گفت: سیاست زدگی برای تعلیم و تربیت سم است 
و تنها معیار همــکاری با من تعهد و تخصص و اعتقاد به 

برنامه های اعالم شده است.

وزیر کشوردر مورد کاندیداتوری روحانی:

احتمااًل، حتما! قطعًا خواهند بود
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 |  حضرت آیت اهلل جنتی طی ســخنانی در همایش فصلی 
روســای دفا تر نظارت بر انتخابات استان ها، ضمن گرامیداشت ایام 
سوگواری حضرت سیدالشهدا علیه الســالم به آیاتی از قران کریم 
درباره آفرینش انسان اشاره کرد و گفت: خداوند در وجود انسان روح 
خود را دمید و انسانّیت او به سبب   همان روحی است که حضرت حق 

در او دمیده است. 
حضرت آیت اهلل جنتی با اشاره به روایتی از حضرت ختمی مرتبت 
)ص( گفت: دنیا، مثل کاروانسرایی است که انسان اقامت موقتی در 
آن دارد و زندگی دنیوی او مثل یک ســاعت اســت در برابر زندگی 

اخروی، که ابدی و جاودانی است. 
وی افزود: انسان به اندازه یک ذّره کار خیر یا شّر که در این دنیا، 
انجام دهد را در آخرت پیش چشم می بیند. بنابراین باید ببیند در این 

دنیا چه می کند و برای فردای قیامت چه پیش می فرستد. 
وی با اشــاره به اهمیت دقت در اعمال و رفتار، گفت: انسان در 
قیامت اگر هیچ عذابی جز تجّسم اعمال خود نداشته باشد با عذاب 
بزرگی مواجه اســت. زیرا هنگامی که ســیمای اعمــال بد خود را 

می بیند، دچار وحشت می شود. 
حضرت آیت اهلل جنتی افزود: انســان در قیامت سیمای واقعی 
دروغ، ناســزا، تهمت و تقلّب را می بینــد و آرزو می کند کاش بین 
خودش و اعمالش از مشرق تا مغرب فاصله باشد. در دوزخم بیفکن و 

نام گناه مبر / آتش به گرمی عرق انفعال نیست )صائب( 
وی با اشاره به فرازهای دعای کمیل گفت: در این دنیا با افشای 
اعمال بد، نزد چند نفر آبروی انســان می رود. اما افشــای اعمال در 
قیامت نزد همگان و در »رئوس االشهاد« و موجب »افتضاح« است. 

وی تصریح کرد: انسان غیر از اعمال که به قیامت می فرستد،   در 
آخرت با آثار آن اعمال هم مواجه می شود. باید ببینیم چه درختی 
کاشتیم و از آن درخت، چه ثمراتی باقی می ماند. اگر ظلم به اهل بیت 
)س( رخ نمی داد؛ آیا واقعه کربال رخ می داد؟ آیا بشریت این قدر دچار 
انحراف و فساد می شد؟ این فساد ها که در طول قرن ها در جهان پدید 

آمده است، نتیجه ظلم به اهل بیت )س( است. 
وی افزود: آثار خیر هم همینطور باقی می ماند. ساخت یک مسجد 
یا نوشتن یک کتاب یا کاشتن یک درخت، آثار با برکتی دارد. چنانکه 
مثالً شیخ عباس قمی، سالهاست از دنیا رفته است. اما مردم بسیاری 

با کتاب مفاتیح الجنان او مأنوس شــده اند و با خواندن دعاهای آن، 
شیخ عباس قمی را در برکات دعاهای خود، بهره مند می کنند. 

حضرت آیت اهلل جنّتی افزود: همین طور اســت اگر فرزندی بد 
تربیت شود، یا معلمی دانش آموزی را با آموزش بد، منحرف کند، پدر 

و معلّم باید پاسخگوی آثار اعمال آن کودک باشند. 
دبیر شــورای نگهبان در ادامه به اهمیت امر نظارت بر انتخابات 
اشاره کرد و افزود: حال ببینیم اگر با بی دقتی در اجرای قانون، فردی 
ناباب و فاقد صالحیت وارد ارکان کشــور شود، همه کسانی که در 
ورود او به قدرت مؤثر بوده اند در اعمال او شــریک هســتند و باید 

پاسخگو باشند. 
وی یادآور شد: حتی کسانی که رأی می دهند، اگر بدون تحقیق، 
فرد دارای صالحیت کمتر را برگزینند، در اعمال بد او شریک هستند. 
حضرت آیت اهلل جنتی با اشــاره به برخی آیات و روایت درباره 
شفاعت، گفت: شفاعت اهل بیت )س( هم شامل همه نمی شود. زیرا 
برخی اعمال قابل جبران نیست. بنابراین برای هر عملی نمی توان به 

شفاعت امیدوار بود. 
وی با خواندن فرازهایی از زیارت جامعه کبیره، گفت: ائمه هدی 
)س( به احســان و کرم عادت دارند، آن ها صدای ما را می شــنوند. 
بنابراین، از آن ها بخواهیم تا زنده هســتیم به ما کمک کنند تا در 
اعمال نادرست خود تجدید نظر کنیم و برای انجام هر عملی دقت 
داشته باشیم.  حضرت آیت اهلل جنتی گفت: عدم شناخت ما تنها به 
مکتب اهل بیت )س( منحصر نمی ماند. زیرا متأسفانه ما حتی امام 

راحل را خوب نشناختیم. 

آیت اهلل جنتی به توجه به وظایف شورای نگهبان خواستار شد:

ارائه تعريف مدير و مدبر بودن، شجاعت و تقوی 

نقشه راه

صالحی امیری:
انبوه سرمایه داریم و نمی دانیم 

چطور استفاده کنیم
 صفحه11  

فرهنگ و هنر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

مجالی برای شنیدن صدای 
فقرا در جامعه نیست

جامعه

تحلیل روزسرمقاله

 |  جلســه ستاد هماهنگي 
مبارزه با مفاســد اقتصادي شب 
گذشــته به ریاســت معاون اول 
رییس جمهور برگزار شد.اسحاق 
جهانگیري در این جلسه با تاکید 
براینکه امروز هیچ رسالتي مهمتر 
از حراســت و حفاظــت از نظام 
جمهوري اسالمي ایران بر عهده ما 
نیست، گفت: هیچ خطري همانند 

فساد نظام جمهوري اسالمي ایران 
را تهدید نمي کند و دشمنان این 
نظام در تالش هســتند با بزرگ 
نمایــي برخي تخلفــات صورت 
گرفته، اعتماد مردم که مهمترین 
سرمایه کشــور است را خدشه دار 
کنند. معــاون اول رییس جمهور 
همچنین با اشاره به اینکه هزاران 
جوان کشور در دوران دفاع مقدس 

و در راه حراســت از این نظام جان 
خود را از دست دادند، خاطرنشان 
کرد: مقــام معظم رهبــري خود 
پرچمدار مبارزه با فساد هستند و 
ما نیز باید با جدیت و بدون هرگونه 
خط قرمز، مبارزه با فساد را دنبال 
کنیم چرا که مماشــات و برخورد 
جناحــي و دوگانه بزرگترین آفت 
مبارزه با فساد است. وي افزود: مردم 

و رهبر معظم انقالب به تالش ها و 
پیگیري هاي جدي ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادي چشم دوخته اند. 
بنابراین الزم است و وظیفه حکم 
مي کند که ستاد با جدیت به دنبال 
پیگیري و برخورد با تخلفات باشد 
ضمن آنکــه همه دســتگاه هاي 
مسئول و مســئولین نظام باید در 

مبارزه با فساد صادق باشند.

 |  دبیر شورای عالی امنیت 
ملی گفت: ملت ایران جهت گیری 
ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی 
خود را بــا موضوعات فرعی تغییر 

نخواهد داد.
علی شــمخانی نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شورای عالی 
امنیت ملی با حضور در پنجمین 
همایش ملی پدافند غیر عامل در 

محل ســالن همایش های صدا و 
سیما اظهار داشت: شناخت زمان 
و تهدیدات سیالی که متناسب با 
افزایش توانمندی های جمهوری 
اســالمی ایران در ابعــاد مختلف 
طراحی و اعمال می شــود مقدمه 
برنامه ریزی راهبــردی در حوزه 
پدافند غیرعامل است. شمخانی با 
اشاره به ظرفیت های گسترده ای 

که تجربیات انقالب اسالمی برای 
مقابله نرم با تهدیدات مختلف در 
اختیار ملت بزرگ ایران قرار داده 
است، اظهار داشت: دشمنان پس 
از مشــاهده عالئم روشنی از عدم 
عقب نشینی در پیشــرفت های 
صنعت هسته ای علی رغم تحریم 
ها و ناتوانی در تحمیل جنگ به میز 

مذاکرات وارد شدند.

دریابان شمخانی با تشریح برنامه 
ریزی هدایت شــده از توجه جهان 
اسالم به دشمنی رژیم صهیونیستی 
به ســمت خونین کردن سرزمین 
های اســالمی با تروریسم خاطر 
نشان کرد: ملت ایران جهت گیری 
ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی 
خود را با موضوعــات فرعی تغییر 

نخواهد داد.

معاون اول رییس جمهور:

هیچ خطري همانند فساد نظام جمهوري اسالمي ایران را تهدید نمي کند
شمخانی در همایش پدافند غیر عامل؛

جهت گیری ضدصهیونیستی و ضد آمریکایی ایرانیان تغییر نمی کند

حمايت جامعه روحانیت
 از کانديداهای
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گزارش    از بی مهری در مسکن مهر پردیس؛

سرپناهی که »پناه« ندارد


