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ارتباط با ما:

حدیث

نشرهی روزاهن امور فرهنگی قوه قضائیه

تلفن021-42507119 :

اقسام خیانت!

زشتی و حرمت خیانت بیان شد ،به اقسام آن اشارهمیکنیم:
الـف و ب .خیانـت به خدا و پیامبر :قـرآن مجید میفرماید:
ِیـن آ َم ُنـوا ال تَخُ ون ُـوا َّ
الر ُس َ
ـول َو تَخُ ون ُـوا
«یـا أَیُّ َهـا الَّذ َ
اللَ َو َّ
ـون» ای مؤمنـان! بـه خـدا و پیامبـر
ُـم تَ ْعلَ ُم َ
ـم َو أَنْت ْ
أَمانات ُِک ْ
خیانـت نورزیـد و بـه امانـتهـای خـود نیز.
امـام باقـر (علیهالسلام) در تفسـیر ایـن آیـه شـریفه
میفرمایـد« :واجبـات الهـی نـزد هـر انسـانی بـه امانـت
سـپرده شـده اسـت و عمل نکردن بدان ،خیانت محسـوب
میشـود».
بنابرایـن ،بیاعتنایـی بـه قوانین و دسـتورات شـرعی که
مجموعـهای از دسـتورات الهـی و سـیره و روش پیامبـر
و ائمـه معصومیـن اسـت ،بـه منزلـه خیانـت بـه آنـان
محسـوب میشـود که مؤمـن بایـد از آن اجتنـاب ورزد.
همچنین کلیه اموال مؤسسـات دولتی ،جـزء داراییهای
عمومـی یـا بیتالمـال اسـت که در دسـت کارمنـدان به
امانت سـپرده شـده اسـت و هـر فـردی بهتنهایی موظف
بـه حفـظ و نگهداری و اسـتفاده صحیح و قانونـی از آنها
اسـت .حیـف و میـل بیتالمـال و اسـتفاده شـخصی و
ناصحیـح از آن ،خیانـت بـه امـوال مسـلمانان بـوده و
گناهـی نابخشـودنی اسـت و درواقع ،خیانت بـه خود نیز
محسـوب میشـود .کمکاری ،گرانفروشـی ،کمفروشـی،
حقـوق گرفتـن و کار نکـردن و ...همـه از مـوارد خیانـت
بـه مردم اسـت.
ج .خیانـت بـه اسـرار نظامی ،سیاسـی :آنان که در مشـاغل
نظامـی و سیاسـی اشـتغال دارنـد ،درحقیقـت امانتـدار
مردمند و اسـرار تشـکیالتی بهطـور امانت ،در اختیارشـان
قـرار گرفته اسـت .آنـان باید دقـت کافی به خـرج دهند
و آگاه باشـند کـه حیـات و نابـودی یـک ملـت بسـته به
حفـظ و افشـای اسـرار سیاسـی ،نظامـی و اقتصـادی آن
کشـور اسـت ،گاهـی ممکـن اسـت افشـای یک مسـأله
سیاسـی یا نظامی ،بخصوص اسـرار جنگ ،چنـان ضربهای
بـه کشـور وارد کنـد کـه هرگز جبران نشـود.
د .خیانـت بـه نامـوس ،امـوال و اسـرار شـخصی :نامـوس و
اسـرار مـردم همچـون اموالشـان محتـرم اسـت و اگـر بـه
شـکلی در اختیـار دیگـران قـرار گیـرد ،به منزلـه امانت
اسـت کـه باید بـه بهترین صـورت از آن نگهداری شـود.
نگاههـای هوسآلـود بـه نامـوس مـردم و دسـت درازی
بـه آنها خیانت اسـت .همچنین افشـای راز مـردم ،نوعی
خیانـت به آنهاسـت.
نیـز افشـای محتـوای پروندههـا و نامههـای مـردم ،خبر
دادن از وضـع داخلـی افـراد .اطلاع و آگاهـی از عیوب و
نقـاط ضعـف آنـان و برملا کـردن آن ،خیانت محسـوب
میشـود.

امام صادق(ع):
الصادِقَ أَ َّو ُل َمن يُ َص ِّد ُق ُه ّ
الل َعز َّ َو َج َّل يَع َل ُم أَن َُّه صادِقٌ و
إِ َّن ّ
َ
َفس ُه تَع َل ُم أن َُّه صادِقٌ
َت َُص ِّد ُق ُه ن ُ
راسـتگو را نخسـتين كسـى كـه تصديـق مىكنـد ،خـداى عزوجـل
اسـت كـه مىدانـد او راستگوسـت و نيـز نفـس او تصديقـش مىكند
(كافـى (ط -االسلامیه) ج ،2ص ،104ح)6
كـه مىدانـد راستگوسـت.
					

ایمیلfarhangiava@gmail.com :

گستره و ابعاد صداقت

بـرای پیمـودن طریقه صداقت و دسـتیابی بـه این گوهر
گرانقدر ،شـناخت ابعاد و گسـتره آن ضروری اسـت .در کتب
اخالقی برای صدق ،اقسـام و مراتبی بیان شـده اسـت.
اول) راسـتی و صـدق در نیـت و اراده :صادق آن اسـت که
در نیت خویش راسـتین باشـد و صداقـت را در نیت آورد.
در خبـر اسـت کـه پیامبـر(ص) فرمودنـد« :نیتالمؤمـن
خیـر مـن عملـه» یعنـی نیـت مؤمـن از عملـش افضـل و
برتر اسـت.
دوم) راسـتی در عـزم و تصمیـم :آوردهانـد کـه حضـرت
زهـرا(س) در ایـام کوتاهـی کـه پـس از وفـات پیامبـر
گرامـی در ایـن سـرای دون ،زندگـی میکـرد ،برحسـب
والیتمـداری بـه خانههـای انصـار و مهاجـر میرفـت تـا
وصیـت پیامبـر(ص) ،در جانشـینی ابوالحسـن را بـه یـاد
آنـان آورد ،همگـی میپذیرفتنـد کـه حـق بـا علـی(ع)
اسـت لیـک از پـس زمانـی ،شمشـیرها را بـه زنـگار ترس
و سیاسـت ،صیقـل میدادنـد .آری آنـان همـه در عـزم
و تصمیـم صـادق نبودنـد ،گرچـه حـق را میشـناختند و
همیـن شـد کـه حـق در پـس غبـار پنهـان شـد.
سـوم) راسـتی در میثـاق و عهـد :در جـزء  ۲۱سـوره احزاب
آیـه  ۲۳چنیـن میخوانیـم :از میـان مؤمنـان مردانىاند که
بـه آنچـه بـا خدا عهـد بسـتند صادقانـه وفـا کردنـد .برخى
از آنـان بـه شـهادت رسـیدند و برخـى از آنهـا در (همیـن)

انتظارنـد و (هرگـز عقیـده خـود را) تبدیـل نکردند.
گـذر تاریـخ پـر اسـت از صدیقانـی کـه در وفـای بـه
عهـد و میثـاق ،جـان و عـرض خویـش فـدا سـاختند و از
اینروسـت کـه قـرآن کریم آسـیه را مثـال مؤمنـان نامید
و مریـم عـذراء را صدیقـه.
چهـارم) راسـتی در کـردار :پیرامـون این صداقت ،سـخن
فـراوان گفتیـم .صادق باید کـه کردارش برآمـده از قلبش
باشـد و آنچـه در دل اوسـت بـا نیتش در یـک قالب آید تا
به درجـه صدیقین نزدیکتر شـود.
پنجم) راسـتی در کالم :صادق آن اسـت که کالمش تصدیق
قلبش باشـد و سـخنش آینه نهانش گردد.
ششـم) ششـمین معنایی که بـرای صداقت گفتهانـد ،صداقت
شـامل و جامعـی اسـت کـه تمـام معانـی گذشـته را در بـر
میگیـرد و این معنا ،حد وسـطی اسـت بـرای تمامی معانی
گذشـته کـه نـه از آن معانی جداسـت و نه آنکـه عین آن
معناسـت و صـادق چـون تمـام شـش را داشـت بـه مقام
صدیقیـن نائـل آمده اسـت.
در برخـی کتـب اخالقـی آمده اسـت که ششـم آن اسـت
کـه صـادق ،مقامـات دیـن را در خویـش محقـق سـازد و
خویـش را متدیـن به دیـن محمدی نمایـد و چون صادق
بـه ایـن اوصـاف ششـگانه صادقیـن متصـف گشـت او را
صدیـق نامند.

گزیده اخبار داخلی و خارجی
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ترفند رقیبهراسی

اخبار
فاش شدن نقش عربستان در تخریب عراق
پـس از اعترافـات مفتی گروه تروریسـتی داعـش درباره جزئیات حمایت عربسـتان از
گروههـای مسـلح و تروریسـت در عـراق بـرای کشـتار مـردم و ویرانی این کشـور در
جهـت تأمیـن اهداف مشـترک آمریکا ،رژیم صهیونیسـتی و عربسـتان ،هـرروز ابعاد
بیشـتری از میـزان وقاحـت و ادعـای دروغین عربسـتان مبنی بـر «بازگرداندن عراق
بـه آغـوش جهان عـرب» و درواقـع آغوش عربسـتان ،فاش میشـود .این تروریسـت
پـس از آنکـه توسـط نیروهـای امنیتی عراق دسـتگیر شـد ،اعتراف کرد که در سـال
 2006بـا «ابـو مصطفـی العراقـی» -که تابعیـت اروپایی دارد -در مکه دیـدار کرده و
از او دربـاره جزئیـات گروههای مسـلح «سـنی» در عراق و چگونگـی حمایت از آنها
گفتگـو کـرده اسـت و پولهای کالنـی برای حمایـت از این گروهها به بهانه تأسـیس

هـر چـه بـه انتخابات خردادماه سـال  1400نزديـک ميشـويم ،فعاليت احزاب
و گروههـاي سياسـي بيشـتر ميشـود .رقيـب هراسـي يکـي از راهبردهـاي
مذمومـي اسـت کـه گاه جریانهـای سياسـي در طـول ادوار انتخابات گذشـته
از آن اسـتفاده کردهانـد کـه آنهایـی کـه حافظـه تاريخی قـوي دارنـد ،موارد
متعـددي از آن را ميتواننـد به يـاد آورند .در انتخابات آتي نيز اين شـگردهاي
رسـانهاي کليد خورده اسـت؛
يکـي از ترفندهـا ،ادعـاي ورود نظاميـان بـه ميـدان انتخابـات و سـناريوی
بزرگنمايـي خطر به قدرت رسـيدن نامزدي نظامي اسـت .غربگرایان سـردمدار
ايـن خطانـد و مدعـي شـدهاند کـه جريـان رقيـب مصمـم اسـت بـا گزينهاي
نظامـي وارد کارزار انتخابـات شـود .طـرح بحـث گزينههـاي نظامـي بـا ايـن
هـدف اسـت کـه بـه افـکار عمومـي اینگونه القـاء کنند کـه کشـور در معرض
قـرار گرفتـن در شـرايطي اسـت کـه :ديپلماسـي و گفتگـو بـا جهـان کمرنگ
شـود ،سـايه جنـگ بـر سـر کشـور بازگـردد ،اقتدارگرايـان بـه قدرت برسـند،
آزاديهـاي سياسـي -اجتماعـي کمرنـگ شـود و فعاليتهـاي آزاد اقتصـادي
نيـز بـا محدوديتهـاي فراوانـي مواجه شـود و اینهمه بـا قدرت يافتـن گزينه
نظامـی محقـق خواهـد شـد! اکثريـت گزینههای مطـرح بـرای انتخابات1400
سالهاسـت از جايـگاه نظاميگـري خـارج شـده و بيـش از آنکـه بهعنـوان
يـک شـخصيت نظامـي شـناخته شـده باشـند ،يـک رجل سياسـي بهحسـاب
ميآينـد .ایـن افـراد مدتهاسـت جـزو مديـران طـراز اول کشـور بودهانـد که
در مراکـز غيرنظامـي و در دسـتگاههاي اجرايـي و تقنينـي فعاليـت کردهانـد.
ورود نظاميـان بـه سياسـت از آنجايـی نامطلـوب اسـت کـه نظاميـان ،با حفظ
رياسـت آن مجموعـه نظامـي ،در جايـگاه قـدرت تکيـه زننـد و بهواقـع قـوه
مجريـه را بـه زيرمجموعـهاي از ارتـش تبديـل کننـد ،درنتیجـه سياسـيون به
کنـاري گذاشـته شـده ،نهادهاي جامعـه مدني تعطيـل گرديـده و اقتدارگرايي
حاکـم شـود و مـردم حاشیهنشـین شـوند .چنيـن شـرايطي بههیچوجـه در
ايـن کشـور ممکـن نيسـت .چراکـه در رأس ايـن نظـام فقيـه جامعالشـرایطی
قـرار دارد کـه متضمـن حفـظ اسلاميت و جمهوريـت نظـام اسلامي اسـت و
اجـازه شـکلگیری ديکتاتـوري و خودکامگـي را نمیدهـد .آنچـه در جمهوري
اسلامي در طـول چهـار دهـه جـاري و سـاري بـوده ،تلاش بـراي گزينـش
مسـئولين مبتنـي بـر شايستهسـاالري بوده کـه حاصل اجـراي قانون اساسـي
و سـپردن امـور بـه رأی مـردم اسـت.در ماههـای باقیمانـده بـه انتخابـات ،هر
روز شـگرد و ترفنـدي جديـد توسـط جریانهـای سياسـي ،براي جلـب رأی و
اعتمـاد مـردم طرحریـزی و اجـرا میشـود که بايـد در برابـر آن هوشـمند بود
و در انتخابـات دچـار خطـاي محاسـباتي نشـد و بهترینهـا را کـه میتواننـد
آينـده کشـور را تضميـن کننـد ،برگزيد.

مرکـز حفـظ قران کریـم دریافت کرده اسـت.

بررسی طرح بازنشستگی زودتر از موعد در مجلس
«جلال محمـودزاده» ،نماینـده مـردم مهابـاد در مجلـس درمـورد طـرح جدیـد
بازنشسـتگی پیـش از موعـد گفـت« :طبـق این طـرح ،آقایان بـا  ۲۵سـال و خانمها
بـا  ۲۰سـال سـابقه کار بازنشسـته میشـوند و حقـوق  ۳۰روزه میگیرنـد .همچنین
بازنشسـته شـدن کارمنـدان نیـازی بـه تأییـد مدیـر یـا رئیـس اداره مربوط نـدارد و
شـرط سـنی سـابق از ایـن طـرح حـذف شـده اسـت .هماکنون سـه تا پنـج میلیون
نفـر جـوان فارغالتحصیـل جویـای کار داریم کـه میتواننـد در دسـتگاههای اجرایی
مختلـف بـه کار گرفتـه شـوند .طبـق قانـون قدیـم بـه ازای هر سـه بازنشسـته یک
نیـروی جدیـد در ادارات اسـتخدام میشـد کـه در طرح جدیـد این تبصره برداشـته
شـده است».
اخبار کوتاه

جزئیات طرح تفکیک اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان به چهار اسـتان که از سـوی
 49نماینده امضا شـده است.
احتمـاالً طـی هفتههـای آینـده انگلیـس ،آمریـکا و آلمـان واکسیناسـیون بـرای
مقابلـه بـا کووید ۱۹را آغـاز خواهند کرد .اتحادیـه اروپا نیز ماه آینـده میالدی درباره
واکسیناسـیون تصمیـمگیـری میکند.
خـط تولیـد «کیت تشـخیص فوری کرونا» در ایران توسـط محققان جوان سـتاد
اجرایـی فرمـان امـام(ره) راه انـدازی شـد و ایـران جزو  ۵کشـور دنیا قـرار گرفت که
فنـاوری تولیـد ایـن کیتهـا را بـه دسـت آورد .مهمترین ویژگـی این کیتهـا ،توان
تشـخیص ویروس کوید  ۱۹ظرف کمتر از  ۲۰دقیقه و هزینه بسـیار پایین آن اسـت
رئیس دسـتگاه قضا به دادسـتان کل کشـور دسـتور داد تا با همراهی سـتاد کل
نیروهـای مسـلح ،کارگـروه ویـژهای را بـرای تعقیب عامالن ترور شـهید فخـری زاده
تشـکیل دهد.
«بهـادر امینیـان» ،سـفیر ایـران در کابل در دیـدار با «فضلاحمد معنـوی» ،وزیر
دادگسـتری افغانسـتان گفـت که تهران آماده اسـت حـدود  ۲۰هزار زندانی شـهروند
افغانسـتان را به این کشـور بسپارد.
یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت سـقطجنین اسـت؛ طبق آمار در کشـورمان
هـرروز بیـش از  ۱۰۰۰جنیـن توسـط والدیـن کشـته میشـوند کـه تنها حـدود ۱۰
مـورد آن قانونـی اسـت! بر این اسـاس ،آمـار روزانه سـقطجنین در کشـور نزدیک به
سـه برابـر مرگومیر ناشـی از کرونا اسـت!
مؤسسـه مالیـه بینالمللـی ( )IIFاعالم کـرد درصورتی که تحریم هـای ایران لغو
شـود ،اقتصاد این کشـور می تواند سـال آینده  4.4درصد رشـد کند.
عضـو هیئـتعلمـی دانشـگاه تهـران خبـر داد« :ایـران بـا  ۷۸۶مقالـه مرتبـط با
کوویـد ۱۹ -در جایـگاه سـیزدهم جهان قـرار دارد ۲.۳ .درصد مقـاالت مربوط به این
بیماری توسـط ایران منتشـر شـده اسـت.

