
مردم از نوستالژی  بازی خسته 
شده اند

نمی توانستم با هواداران 
چشم در چشم شوم

2

4

5 
ش  

رز
 و

2 
ت  

س
سیا

 

10
   

گ
هن

فر
 

محمدجــواد ظریف در ســخنان 
خــود در پنجاه و ســومین اجالس 
بین المللی مونیخ، اظهار کرد: جنگ 
در عراق، ســوریه و بحرین راه حل 

نظامی ندارد و تمام این...

محمدجواد ظریف:
 مسایل منطقه ای

را باید با 
گفت وگو حل کرد

رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت گفت: در جلســه ســتاد 
مدیریت بحران در خوزستان سازمان 
هواشناسی اعالم کرد که دستگاه های 

جدیدی به منظور پیش بینی...

معصومه ابتکار خبر داد:
تصویب 

تعطیالت 
زمستانی مدارس 

در دولت

دوشنبه 2 اسفند 1395/  20 فوریه 2017/   22 جمادی االول 1438/ شماره 2854 / 12 صفحه / 1000 تومان

www.kaenat.ir

آخوندیراهشراادامهمیدهد
نمایندگان با 17۶ رأی مخالف استیضاح،  به ادامه فعالیت عباس 

آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم رأی مثبت دادند.

 دوبلوری که
به »زورو« جان داد

رئیس قوه قضاییه:

قضایی
| رئیس قوه قضاییه با اشــاره به نقش اخالق در پیشگیری از جرم در 
جامعه و دستگاه قضایی، اظهار کرد: قضات به واسطه قدرتی که شرعاً و قانوناً در 
اختیارشان قرار دارد، بسیار در معرض لغزش هستند. اینجاست که قدرت اخالق 
آشکار می شود. گرچه ســاز و کارهای نظارتی درون قوه قضاییه وجود دارد، اما 

هیچ حاجزی مثل حاجز نفسانی و پاسبان درونی نیست.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اهمیت و ضرورت اخالق در نحوه برخورد قضات 
و کارمندان دستگاه قضایی، گفت: رای عادالنه زمانی صادر می شود که قاضی به 
شناخت صحیحی از عدالت دست یابد و در پی آن از تشخیص خود تبعیت کند 

که در این زمینه، اخالق یکی از مهم ترین مولفه های موثر است.
آملی الریجانی در جمع شرکت کنندگان سومین دوره آموزش تربیت مربی 
اخالق حرفه ای )تکمیلی( قوه قضاییه با بیان اینکه اخالق هم از لحاظ نظری و 
هم از جنبه عملی تاثیرات بسیار مهمی در حیات فردی و اجتماعی قضات دارد، 
تصریح کرد: حیات واقعی انسان، حیات معنوی و اخالقی اوست و اخالق، واقعیت 
انسان را می سازد. یکی از مهم ترین پرسش ها در حیات بشری، چیستی انسان و 

یکی از مهم ترین کارهای بزرگان اخالق، پاسخ به این پرسش است.

حقیقت آدمی با اخالق، کسب فضایل و دفع رذایل ساخته می شود
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر انسان حقیقت وجودی خود را درک کند، 
زندگی خود را بر اساس آن تنظیم خواهد کرد، ادامه داد: حقیقت آدمی با اخالق، 
کسب فضایل و دفع رذایل ساخته می شود. تمام هّم اهل معرفت این است که 

دست ما را بگیرند و سمت شناخت حقیقت خودمان ببرند.

رییس قوه قضاییه در ادامه به مجاری گوناگون اخالق در زندگی و شغل قضات 
اشاره و اظهار کرد: اخالق در زندگی شخصی قاضی دخیل است. عالوه بر این، 
اخالق در علم قاضی موثر است؛ به نحوی که موانع حصول علم را از بین می برد 
و موجب می شود که فرد، به یمین و یسار نچرخد. وقتی نفس تزکیه می شود و 
رذایل از بین می رود، نفس انسان ارتقا می یابد و موقعیتی برای انعکاس حقایق 

پیدا می شود.

اخالق به شناخت عدالت کمک می کند
آملی الریجانی یکی دیگر از مجاری اخالق در ساحت شغلی قاضی را شناخت 
عدالت عنوان کرد و افزود: اخالق به شــناخت عدالت کمک می کند. انسان با 

اخالق و متقی بهتر می تواند واقعیت عدالت را بشناسد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مجاری بسیار مهم اخالق، دخالت آن در 
رای عادالنه است. تشخیص عدالت مهم است، اما مهم تر این است که فرد بتواند 
از تشــخیص خود تبعیت کند. در صورت تشخیص صحیح، رای قاضی عادالنه 
می شود و این یکی از عظیم ترین تاثیرات اخالق در رسیدگی های قضایی است.

لزوم رعایت اخالق در برخورد با مراجعان
آملی الریجانی با تاکید بر لزوم رعایت اخالق در برخورد با مراجعان از سوی 
قضات و کارمندان دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: امروز رفتار صحیح در شئون 
مختلف با مراجعان به قوه قضاییه، یک ضرورت است. بسیاری از نارضایتی ها از 
دستگاه قضایی به همین موضوع بازمی گردد. سعه صدر قضات و توجه کارکنان 

دستگاه قضایی به مشکالت مردم به ارتقای ســطح رضایت از دستگاه قضایی 
کمک می کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش اخالق در پیشگیری از جرم در 
جامعه و دســتگاه قضایی، اظهار کرد: قضات به واسطه قدرتی که شرعاً و قانوناً 
در اختیارشان قرار دارد، بســیار در معرض لغزش هستند. اینجاست که قدرت 
اخالق آشکار می شود. گرچه ساز و کارهای نظارتی درون قوه قضاییه وجود دارد، 

اما هیچ حاجزی مثل حاجز نفسانی و پاسبان درونی نیست.

اخالق رکن مسائل فرهنگی است
آملی الریجانی در پایان با تاکید بر گام برداشــتن قضات در مســیر مباحث 
فرهنگی، اخالق را رکن مسائل فرهنگی دانست و با ذکر برخی آیات، قضات را به 

انس با قرآن کریم، توجه به حیات اخروی و بازگشت به حق تعالی توصیه کرد.
بر اســاس گزارش قوه قضاییه، در ابتدای این نشســت، حجت االسالم دکتر 
صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه گزارشی از ســه دوره تربیت مربی اخالق 
حرفه ای در دســتگاه قضایی ارائه کرد.به گزارش وی در ســال 94، 68 کارگاه 
اخالق حرفه ای با 8950 شرکت کننده و در سال 95، 84 کارگاه با 12 هزار و 
553 شرکت کننده جمعاً 172024 نفر ساعت در دادگستری های سراسر کشور 
برگزار شده است.تهیه الگوی اخالق سازمانی و مدیریت اخالقی در قوه قضاییه، 
اجرای کارگاه های فرهنگ سازمانی و پیوســت نویسی فرهنگی، طرح الگوی 
معنویت سازمانی، آسیب شناســی و طراحی مدل مواجهه اخالقی با مشکالت 
سازمانی، مدل شناسایی متغیرهای روانی و اجتماعی اثرگذار در عملکرد قضات 

از دیگر طرحهای معاونت فرهنگی قوه قضاییه در این زمینه است.

رستم از شاهنامه رفت!
می گوید: بعد از بقایی ، رستم آمد. بعد از رستم هم حاجی آمد. 

بعد از حاجی هم...
می گویم: چه خبر اســت؟ مگر مهد کودک باز کرده ایم که 
همینطور داری  بدون سر و صدا ثبت نام می کنی؟ اصال هزینه 
ثبت نام مگر چقدر است؟ نکند از قبل پرداخت شده که اینطوری 

همه هجوم آورده اند و دارند می گویند: هستم نیستم ....
می گوید: رئیسشــان که نمی آید ، حاال همه آن دیگران می 

آیند.
می گویم: نکند شورای شــهر را با ریاست جمهوری اشتباه 

گرفته اند؟
می گوید: شورای شهر که مثل بازی استقالل و پرسپولیس 
است. همیشه اوضاع یکجوری است می شود یک جوری باقی 

ماند. مشکل با ریاست جمهوری است.
می گویم یعنی چه؟ یعنی کاندیداها را زیاد می کنند تا روحانی 

ریزش رای داشته باشد؟
می گوید: مهم این است که برود به دور دوم!

می گویم: یعنی یک رئیس جمهور ضعیف بهتر از یک رئیس 
جمهور قوی است؟

می گوید: آخر قوی اش را دیده اند حاال می خواهند ضعیفش 
را هم ببینند!

می گویم: این چه سیاســتی است؟ همه جای عالم می روند 
سراغ اینکه اقتدار مملکتشان را نشان دهند، آنوقت اینها می آیند 

که رای مردم را بشکنند؟ و اال مردم رستم را کجا می شناسند؟
می گوید: رستم که از شاهنامه رفته.

می گویم: عوضش بابک و اینها که رستم را خوب می شناسند.
می گوید: ببین برای یک انتخابات که تو نه سر پیازی و نه ته 

پیاز، عاقبت خودت و روزنامه را به باد نده.
می گویم : پس چکار کنم؟ - می گوید: مثل همیشه دعوت کن. 

مردم خودشان بلدند که چه بکنند و به که رای بدهند!

کات و مات
نویسنده: کیش میش

ســرمقاله
سبک زندگی ما

| مجتبی ملکی- روزهای آخر 
سال که می شــود باید نگاهی دوباره به 
ســبک زندگی خود داشته باشیم. سبک 
زندگی  می تواند به عالیق، نظرات،رفتارهاو 
جهت گیری رفتاری یک فــرد، گروه یا 
فرهنــگ اشــاره کند.به معنای شــیؤه 
زندگی خاص یک فرد، گــروه، یا جامعه 
است. این اصطالح نخســتین بار توسط 
آلفرد آدلر روان شــناس اتریشی استفاده 
شد.سبک های زندگی مجموعه ای از طرز 
تلقی ها، ارزش ها، شیوه های رفتار، حالت ها 
و سلیقه ها در هر چیزی را در برمی گیرد. 
موسیقی عامه، تلویزیون، و آگهی ها همگی 
تصورهــا و تصویرهایی بالقوه از ســبک 
زندگی فراهم می کنند. سبک زندگی فرد، 
اجزای رفتار شــخصی او نیست، لذا غیر 
معمول نیستند. بیشتر مردم معتقدند که 
باید سبک زندگی شان را آزادانه انتخاب 
کنند.در بیشــتر مواقع مجموعه عناصر 
ســبک زندگی در یک جا جمع می شوند 
و افراد در یک ســبک زندگی مشــترک 
می شــوند. به نوعی گروه های اجتماعی 
اغلب مالک یک نوع ســبک زندگی شده 
و یک ســبک خاص را تشکیل می دهند. 
سبکی شدن زندگی با شکل گیری فرهنگ 
مردم رابطه نزدیــک دارد. مثاًل می توان 
شــناخت الزم از افراد جامعه را از سبک 
زندگی افراد آن جامعه بدســت آورد.در 
مطالعه جنبه های مختلف زندگی می توان 
به سه سطح مختلف و در عین حال مرتبط 
اشــاره کرد، که کاماًل با سبک زندگی در 
ارتباط هستند:ســطح ساختاری.سطح 
موقعیتی.ســطح فردی.اما سبک زندگی 
مناسب برای ما چیست؟ جا دارد در اینجا 
اشــاره ای به بیانات مقام معظم رهبری 
داشته باشیم که مانند همیشه راهگشاست. 
ایشان می فرمایند: جمهوری اسالمی، از 
اول نشان داد که زیر بار فرهنگ مبتذل 
و فاســد غربی نخواهد رفت. این نکته را 
من عرض کنم که سلطه ی واقعی قدرتها، 
سلطه ی فرهنگی است. الزام و اجبار مردم 
به روشهای گوناگون زندگی، تا آن جایی 
که با فرهنگ غربی منافات نداشته باشد، 
بــرای غربیها مجاز اســت و هیچ ایرادی 
ندارد. بارها عرض کرده ایم، غرب با کشورها 
و دولتهایی رابطه ی حســنه دارد که این 
دولتها و کشورها، از ابتداییترین روشهای 
دمکراسی هم محروم و دورند! االن اگر شما 
به همین منطقه ی خلیج فارس نگاه کنید، 
کشورهایی را می بینید که انتخابات ندارند، 
مجلس قانونگذاری ندارند، رئیس کشور را 
مردم انتخاب نمی کننــد - ارثی انتخاب 
می شود؛ مثل روشــهای عهد دقیانوس! 
- قوانین کشــور را پارلمان و نمایندگان 
مردم وضع نمی کنند، بلکه امیر و سلطان 
وضع می کنند؛ اما نه دولتهای غربی و نه 
مجامع به اصطالح حقوقی که برای دفاع از 
آزادیها و حقوق بشر تشکیل شده اند و کار 
می کنند، نسبت به اینها هیچ حساسیتی 

بازجویی از یک بچه غول!نشان نمی دهند.
ادامه بازداشت مدیر سامسونگ؛

| مدیر سامسونگ پس از اینکه در راستای تحقیقات فساد از این غول صنعتی، یک شب دیگر را در بازداشت پلیس سپری کرد، برای دومین روز به دفتر دادستان 
ویژه برگردانده شد.لی که نایب رییس هیات مدیره سامسونگ الکترونیکس اســت، در شبکه تلویزیونی YTN نشان داده شد که به داخل دفتر دادستان ویژه در سئول 
برده می شود.دادگاه منطقه سئول سنترال مدیر سامســونگ را به اتهامات متعدد از جمله رشوه، شهادت دروغ، اختالس، پنهان کردن دارایی در خارج از کشور و پنهان 

کردن سود غیرقانونی دستگیر کرده است.
لی در شرایطی که پدرش لی کان هی، رییس هیات مدیره سامسونگ الکترونیکس از سال 2014 بستری شده است، به عنوان مدیر موقت این شرکت فعالیت کرده است. 

تحقیقات اخیر ممکن است در بدست گرفتن کنترل کامل گروه سامسونگ از سوی لی جائه یونگ پس از کناره گیری رسمی پدرش، مانع ایجاد کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، لی به عنوان مدیر سامسونگ الکترونیکس که بزرگترین سازنده تلفن هوشمند جهان است، یکی از مهمترین چهره هایی است که تاکنون 

در رسوایی فساد نزدیکان رییس جمهور متهم شده اند.
لی جائه یونگ به پرداخت 43 میلیارد وون )37.31 میلیون دالر( به یک شــرکت و سازمانهای مورد حمایت چوی سون سیل، دوست پارک گئون های، رییس جمهور 
این کشور متهم شــده است. این پول شامل حمایت مالی از آموزش اسب سواری دختر چوی بوده که بنا بر درخواســت مقامات کره جنوبی، در حال حاضر در دانمارک 
بازداشت شده است.رییس جمهور کره جنوبی در دسامبر از سوی پارلمان استیضاح شد و دادگاه قانون اساسی باید درباره تایید این استیضاح تصمیم بگیرد. وی تا زمان 

اعالم حکم دادگاه از قدرت خلع شده است.

آیت اهلل جوادی آملی:

متأسفانه به زهد و عبادت نزدیک تریم تا به علم و عقل 
| یک مرجع تقلید گفت: تاکید قرآن این اســت که کار از علما  و عقال ساخته نیست، علما فقط در 
حوزه ها جمع می شوند درسشــان را می گویند دو بار، ســه بار، چهار بار این اصول و فقه را می گویند و تمام 
می شود. عده ای را هم تربیت می کنند؛ این کار مقطعی اســت، کار از عقال هم ساخته نیست. بلکه جامعه را 

قائمان بالعلم اداره می کنند.
آیت اهلل جوادی آملی، در درس تفســیر خود در مسجد اعظم در ادامه تفسیر آیات سوره مبارکه طور اظهار 
ُروَن﴾، ﴿لََعلَُّهْم یَْعلَُموَن﴾، تفکر کنید، تعلّم و تعّقل کنید،  داشــت: قرآن کریم یک وقت می فرماید: ﴿لََعلَُّهْم یََتَفکَّ
ُروَن﴾، ﴿لََعلهْم یَْعلَُموَن﴾،  اینها نعمت های خوبی است؛ در این موارد فرمود ما آنجایی که می گوییم، ﴿لََعلَُّهْم یََتَفکَّ
این از آن جهت است که انسان مشکل داخلی خودش را حّل کند؛ اما اگر بخواهد تحّولی در جامعه پیدا بشود 
و مردم اصالح بشوند، این با ﴿لَِقْوٍم یَْعلَُموَن﴾  و ﴿لَِقْوٍم یَْعِقُلوَن﴾  است.او ادامه داد: تاکید قرآن این است که کار 
از علما  و عقال ساخته نیست، علما فقط در حوزه ها جمع می شوند درسشان را می گویند دو بار، سه بار، چهار 
بار این اصول و فقه را می گویند و تمام می شــود. عده ای را هم تربیت می کنند؛ این کار مقطعی است، کار از 
عقال هم ساخته نیست. بلکه جامعه را قائمان بالعلم اداره می کنند.این مرجع معزز تقلید در توضیح واژه »قوم« 
در عبارت »لَِقْوٍم یَْعِقُلوَن« بیان داشــت: قوم عالم یا قوم عاقل؛ نظیر قوم عاد و ثمود نیست، ما روی کره زمین 
نداریم که این قوم، قوم عالم باشند، این قوم، قوم عاقل باشند! بلکه این قوم یعنی قیام؛ اگر کسی قائم »بالعلم« 
بود قائم »بالعقل« بود مثل امام ]رحمة اهلل علیــه[، جامعه را اصالح می کند. همچنین وجود مبارک حضرت 
]عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف[هم که می آید، »بما أنه علیٌم« نیست »بما أنه قائم بالعقل و العدل« جهان را 
اصالح می کند.استاد برجســته حوزه علمیه قم تاکید کرد:  اگر جامعه بخواهد اصالح بشود با حوزه و درس و 
بحث حوزه، که مقطعی است حاصل نمی شود؛ آن تحّول عظیم که بتواند جلوی اعتیاد و  بی ازدواجی را بگیرد، 
جلوی ازدواج سفید ، افزایش  طالق و گرانی را بگیرد، و مدینه فاضله شکل بگیرد، برای ﴿لَِقْوٍم یَْعلَُموَن﴾ است، 

﴿لَِقْوٍم یَْعِقُلوَن﴾ است. اگر کسی »قائم بالعقل« و »قائم بالعلم« بود، آن وقت می تواند کشورش را اصالح کند.

دین
فریده اوالدقباد در گفت و گو با »کائنات«:

مناقشات سیاسی نباید ملت را چندپاره کند
| فاطمه اصالن زاده- فریده اوالد قباد 
در گفت و گو با خبرنگار روزنامه کائنات با تاکید بر 
اینکه  به انسجام ملی معتقد هستم، بیان داشت: 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی، شعار اصلی 
انقالب بود و بقیــه اهداف نظام ذیل این شــعار 
تعریف شــده اســت. وی با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی از مســتقل ترین کشــورها به شمار می 
آید، گفت:اگــر تصمیمات داخلی هر کشــوری 
بــدون دخالت نیروهای خارجی انجام شــود، آن 
کشوراســتقالل دارد، که خوشــبختانه طی چند 
دهه اخیر علی رغم توطئه دشــمنان شاهد حفظ 
استقالل و امنیت داخلی شکورمان هستیم. نماینده 
تهران افزود:منظور از انســجام ملی حفظ اتحاد و 
یکپارچگی در مقابل تهدیدات خارجی است، که همواره جناح ها و سالیق سیاسی نسبت به این مساله حساس 
بوده و عملکردهای خوبی را نشان داده اند. وی افزود: امروز که 38 سال از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد و 
پاسداری از دستاوردهای آن، از یک  سو و تالش برای تحقق آرمان های آن، از سوی دیگر، فراروی ملت ایران 
قرار گرفته،بنابراین نخبگان سیاسی باید بتوانند سازوکارهای مناسب در این زمینه را فراهم کنند. وی تاکید 
کرد: با روی کار آمدن رییس جمهوری مثل ترامپ، انسجام ملی ضرورت بیشتری پیدا می کند ؛ و گرنه کشور 
همیشه نیاز دارد که منسجم و متحد باشد و مناقشات سیاسی باعث نشود که ملت دو پاره و چند پاره شود.

گفت و گو

قضات و 
صاحبان 
قدرت همواره 
در معرض 
لغزش هستند

موسویان 
می گوید 
آمریکا بعد از 
اجرای برجام، 
مرتکب نقض 
مکرر روح 
برجام شده 
است

آزردنآزردن
روح برجام!روح برجام!
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