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ارتباط با ما:

احکامکارمندی

امر به معروف و نهى از منكر

هر انسانى نسـبت به كارهاى ناپسندى
ىپذيـرد و
كـه در جامعـه انجـام م 
كارهـاى نيـك و پسـنديد هاى كه ترك
ىشـود ،مسـئوليت دارد .بنابرايـن اگر
م
كار واجبـى تـرك شـود و يـا حرامـى
ی تفاوتى در
اتفـاق بيفتـد ،سـكوت و بـ 
مقابـل آن جايـز نيسـت و تمـام افـراد
جامعـه بايـد بـراى برپايـى «واجـب» و
جلوگيـرى از «حـرام» اقـدام كننـد كه
بـه ايـن عمـل «امر بـه معـروف و نهى
ىشـود.
از منكـر» گفتـه م 
پرسـش :تكليف آن دسـته از كاركنان
ادارات و مؤسسـات كـه احيانـاً در محل
كار خـود بـا خالفهاى مختلـف ادارى
و شـرعى ازسـوى مسـئولين مافـوق
ىگردند ،چيسـت؟ و آيا
خـود مواجـه م 
در صورتـى كـه فرد توسـط مسـئول و
يـا مسـئولين مافـوق مورد اذيـت و آزار
ىگيـرد تكليـف از وى
و تهديـد قـرار م 
ىشـود يـا خير؟
سـاقط م 
پاسـخ :اگر شـرايط امـر به معـروف و
نهـى از منكـر جمع باشـد وظيفـه آنان
امـر بـه معـروف و نهـى از منكر اسـت؛
وگرنـه تكليفـى از ايـن بابـت ندارنـد.
البتـه اگـر موضوع مهم و مؤثـر در اداره
باشـد موظفند آن را به مسـئولين باالتر
اطلاع دهند.
استفتائات امام خمينى (قدس سره)،
ج  ،2ص  ،284س )9
حکایت

کور حقیقی

«فقیـری بـه در خانه بخیلی آمد ،گفت:
شـنیدهام کـه تو قـدری از مـال خود را
نـذر نیازمندان کـردهای و من در نهایت
فقـرم ،به مـن چیزی بـده .بخیل گفت:
مـن نـذر کـوران کـردهام .فقیـر گفت:
مـن هـم کـور واقعی هسـتم؛ زیـرا اگر
بینـا میبودم ،از در خانـه خداوند به در
خانه کسـی مثـل تـو نمیآمدم».

المؤ ِمن َك َتب ّ
جه ِ
« َمن ت ََبسم فى َو ِ
الل لَ ُه َح َس َنة
اخيه ُ
ّ
ِّ
َ
َ
َو َمن َك َت َب الل ل ُه َح َس َنة لم ُي َعذ ُبه

هـر كـه بـه روى بـرادر مؤمـن خـود بخنـدد ،خداونـد بـراى او حسـن هاى ثبت
ىنمايـد و هـر كه را خداوند برايش حسـن هاى بنويسـد او را عقاب نخواهد كرد.
م
(وسائلالشيعه ،ج  ،12ص )120
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تكريم اربابرجوع

در اسلام ،مقـام و مسـئوليت كارمندى و
كارگزارى ،وسـيلهاى براى خدمترسـانى
بـه مـردم اسـت و بـاال رفتـن مقـام و
منزلـت نيـز ،ميدانـى گسـتردهتر بـراى
خدمتگـزارى بهتـر بـه همنوعـان فراهـم
مىكنـد .اگـر كارمنـدان بـا ايـن نـگاه به
جايـگاه خـود بنگرنـد ،برخـورد كريمانـه
بـا اربابرجـوع را از وظايـف اساسـى
خـود به شـمار خواهنـد آورد .امـام صادق
(عليهالسلام) در اينباره مىفرمايد« :احترام
(*)
مؤمـن بيشـتر از كعبه اسـت».
بنابرايـن ،بايد به گونـهاى با مراجعهكنندگان
بـه سـازمانها و ادارات روبـرو شـوند كـه
در نـگاه ،رفتـار و برخـورد آنهـا افتخـار
خدمتگـذارى را احسـاس كننـد .هـر
انـدازه نـگاه آنـان مهربانتـر ،رفتارهـا و

برخوردهـا عادالنهتـر باشـد ،خدمتگزارى
كاملتـر و ارزش كار بيشـتر خواهد شـد.
تـا چنين احساسـى وجود داشـته باشـد،
كارمنـدان و كارگـزاران نظـام ادارى بـا
مـردم رفتـار مالكانـه و فرمـان فرمايانـه
نخواهنـد داشـت؛ بلكـه آنـان را ولـى
نعمـت خـود و جايـگاه و موقعيـت خـود
را نعمتـى ازسـوى خـدا مىداننـد كـه
خداونـد آن را بـراى رفـع نيازمندىهـاى
مـردم و خدمـت بـه آنها قرار داده اسـت،
مىشـمارند.
حضـرت علـى (عليهالسلام) در اينبـاره
مىفرمايـد :خـدا را بندگانـى اسـت كـه
براى سـود رسـاندن به ديگـران نعمتهاى
خاصـى بـه آنـان بخشـيده ،تـا آنگاه كه
دسـت بخشـنده دارنـد ،نعمتهـا را در

دستشـان باقى مىگذارد و هرگاه از بخشـش
دريـغ كنند ،نعمت را از دستشـان گرفته و
(**)
به دسـت ديگـران خواهـد داد.

،،

نشرهی روزاهن امور فرهنگی قوه قضائیه

امام رضا (عليهالسالم):

حدیث

از مهمترين وظايف يك
كارمند ،احترام به شخصيت
مراجعهكننده است.
برخوردهاى تند گفتارى و
رفتارى ،بىتوجهى و غفلت
از نيازهاى روحى و روانى
او ،تأخيرهاى بدون عذر
موجه در انجام امور و...
نمونهاى از بىاحترامى به
حساب مىآيد.

،،

* خصال ،على بن الحسين بن بابويه ،ص 32
** ترجمه نهجالبالغه ،حكمت 425

اگر چنینکنی،
نماز و عبادتت هم بزرگ میشود

در دنیـا از هـر کاری کـه بـرای دیگـران از دسـتت برمیآید ،فروگـذار نکن.
ً
اقلا بـا اخالق خـوب و روی خـوش از دیگران احوالپرسـی کن .بـرای دیدار
بـا فقـرا بـه خانهشـان بـرو .در هـر مرتبـه و جایـی که هسـتی ،نـگاه کردن
بـه زیردسـت عبـادت اسـت .به ایمـان هم کـه رسـیدی ،زیردسـتهایت را
محبـت نصیحـت کـن .هـم از آنچـه از دنیـا داری ،بینظر انفاق کـن و هم
بـا ّ
از آنچـه از آخـرت و اخلاق پسـندیده داری ،بینظـر بذل و بخشـش کـن .اگر
چنیـنکنـی ،خواهـی دید که نمـاز و عبادتـت هم بزرگ میشـود.
منبع :مرحوم دوالبی ،کتاب طوبی محبت ج ،1ص 131

صفحه مجازی

تلنگر
توگـو رخ میدهد،
در قیامـت بارهـا میان اهل بهشـت و جهنم گف 
توگوها را بیان فرموده اسـت .یکی از
کـه قـرآن ترسـیمی از آن گف 
آن صحنهها -که در سـوره مدثر آمده -این اسـت که :اهل بهشـت
از مجرمان میپرسـند :چه عاملی شـما را به دوزخ روانه کرد؟
آنها میگویند :چهار عامل:
ین؛ پای بند به نماز نبودیم».
« - 1ل َ ْم ن َُک م َِن ال ْ ُم َص ّل َ

کین؛ به گرسنگان اعتنا نمیکردیم».
 - 2ل َ ْم ن َُک ن ُْطع ُِم الم ِْس َ
ُ « -3ک ّنا ن َخ ُو ُ
ِضین؛ ما در جامعه فاسد هضم شدیم».
ض َم َع الْخائ َ
الدین؛ قیامت را هم نمیپذیرفتیم».
ُ « - 4ک ّنا ن ُ َک ِّذ ُب ب َِی ْو ِم ّ

(قصصالصالة  -ص )۱۸۹

گزیده اخبار داخلی و خارجی
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تحليل

چرا همه کاالها ارزان میشوند؟!

اخبار
پرونده تقلب در انتخابات آمریکا ،با اسناد و شواهد زیاد
«رودی جولیانـی» ،وکیـل ترامـپ اعلام کـرد« :مـن وکیـل رئیسجمهـور هسـتم.
رأیگیـری پسـتی سرشـار از تقلـب اسـت .نشـریه نیویورکتایمـز  ۱۰سـال پیـش
مطلبـی در ایـن رابطـه نوشـت .ایـن موضـوع سـبب تغییـر رویـه در رأیگیـری شـده
بـود و یکـی از اعضـای کنگـره روش رأیگیـری پسـتی را بـه عنوان یکـی از روشهای
تقلـب نـام بـرده بـود .ایـن روش خیلـی مسـتعد تقلـب اسـت .مقامـات ایـن شـهر کـه
بـرای  ۶۰سـال دموکـرات بودهاند و سـابقه طوالنی و مسـتندی در تقلـب در آرا دارند،
بهجـای آنکـه بـه دنبـال بررسـی و نظـارت دقیـق آرای پسـتی باشـند ،آنهـا هیـچ
نظـارت دقیقـی بـر هیچکـدام از آرای پسـتی نداشـتهاند .ایـن آرای پسـتی میتوانـد

مقـام معظـم رهبری  روز  ۱۳آبان در سـخنرانی زنـده تلویزیونی 
فرمودنـد« :گرانیهـای اخیـر ارتباطی به تحریـم ندارد».
از هنـگام اعلام احتمـال پیـروزی جـو بایـدن در آمریـکا ،بـازار
ارز ،سـکه ،خـودرو و مسـکن در ایران در سراشـیبی سـقوط قرار
گرفته اسـت!
 - 1حـدود  ۴۰میلیـارد دالر از منابـع ایـران در پنـج کشـور
مسـدود شـده اسـت؛ با تحریمهـای اولیـه و ثانویهای کـه آمریکا
علیـه ایـران اعمـال کـرده 20 ،میلیـارد دالر در چیـن ،هفـت
میلیـارد دالر در هنـد ،شـش میلیـارد دالر در کـره جنوبـی ،دو

متعلـق بـه هـر فـردی باشـد و یـا از سـوی اعضـای حـزب دموکـرات در محـل مرکـز
شـمارش آرا پـر شـده باشـد .وی پیشازایـن بـرای اثبـات ادعـای خویـش گفتـه بـود:
«حداقـل  ۲۱هـزار رأی در ایالـت پنسـیلوانیا ثبـت شـده کـه صاحبـان آنهـا سـالها
پیـش فـوت کردهانـد».

عادیسازی گناه بعد از عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی

به گزارش «آسوشـیتدپرس» ،دولت خودفروخته امارات اخیرا ً جریمه و کیفر نوشـیدن ،فروش

یـا داشـتن مشـروبات الکلـی را بـرای افراد  ۲۱سـال برداشـته و دیگر نوشـیدن یا داشـتن
مشـروب بـه مجـوز دولتی نیـاز ندارد .تـا پیشازایـن ،در باشـگاهها و مشروبفروشـیهای

میلیـارد دالر در عـراق و  1.5میلیـارد دالر از منابع ایران در ژاپن

سـاحلی امـارات ،مشـروب فروختـه و نوشـیده میشـد؛ امـا افـراد حقیقـی بـرای خریـد،

مسـدود شـده است.

انتقـال یـا داشـتن مشـروبات الکلـی بـه مجوز دولـت نیاز داشـتند .بنـا بر همیـن گزارش،

 - 2رسـوب کاال در گمـرک؛ در حال حاضـر نزدیک به  ۸میلیون

تـا پیشازایـن در امـارات ،زندگـی آزاد و مشـترک زن و مردی کـه با هـم ازدواج نکردهاند

تن کاالی اساسـی و غیراساسـی در گمرکات رسـوب کرده اسـت

جـرم بود ،امـا حـاال اینچنیـن زندگیای مجاز اسـت.

و اقدامـات دسـتگاههای متولـی بـر ترخیـص ایـن اقالم کارسـاز
نبـوده اسـت ۲۰۰ .هـزار تن برنـج ۲ ،هزار تن کنسـانتره خوراک 
طیـور ۴۲۰۰۰ ،هزار تـن روغن خـام خوراکی و...
 - 3نفت گران نشده و صادرات هم افزایش نداشته است.
 - 4هیچگونـه تغییـری در افزایـش تولیـد در خودروهای داخلی 
صـورت نگرفتـه اسـت و تولیـد ،عرضـه و فـروش بـر روال سـابق
است.
کاهـش بیدلیـل قیمتهـا در بـازار نشـان میدهـد ،یـک عامـل

ماجرای  FATFو بازی با افکار عمومی
مسـعود براتی»،کارشـناس تحریم و سیاسـت خارجی در صفحه توئیترش نوشـت« :خب،
یـک سلامی خدمت تمام عزیزان رسـانهای ،کارشـناس ،بـازرگان و بانکـدار عرض کنم که
در ماههـای اخیـر تالشهـای فراوانـی کردنـد کـه بگوینـد دالر  ۳۰هزارتومانـی بـه خاطر
 FATFاسـت .احتمـاالً انتخـاب بایدن بهصورت خودکار ایران را از لیسـت سـیاه FATF
خـارج کـرده! همین ،سلام من را به ایشـان برسـونید!

روانـی وجـود دارد کـه بهصـورت غیرطبیعی در حـال تلخ کردن
زندگـی مـردم اسـت .بـه نظـر میرسـد دپـوی کاالهای اساسـی 
جامعـه و بـاال و پاییـن کـردن نـرخ ارز و امثالهـم بهانـهای بیش
نیسـت تـا عـدهای از گرانیهـا بـرای توجیـه ضـرورت مذاکـره
اسـتفاده کننـد و کاهـش قیمتهـا را نیـز توجیـه حتمـی مؤثـر
بـودن مذاکـره نشـان دهنـد .مـردم از ایـن رفتارهـای دوگانـه
میفهمنـد کـه مشـکل کشـور تحریـم نیسـت ،بلکـه عامـل
مشـکالت ،رفتـار برخـی دالالن مذاکـره اسـت کـه بـا چمـاق و
هویـج زندگـی مـردم را گـروگان گرفتهاند .بهتازگی خبر رسـیده
که مسـئولین در حال آزاد کردن کاالهای دپو شـده در گمرکات
هسـتند .آیـا یـک ماه پیـش امـکان آزاد کـردن کاالهایـی که از
اردیبهشـت انبـار شـدهاند ،وجـود نداشـت؟

اخبار کوتاه
رئیـسکل گمـرک گـزارش داد« :میزان تجارت خارجی کشـورمان با همسـایگان طی
هفـت مـاه اول سـال بالـغ بر  ۵۰میلیـون و  ۴۱۰هزار و  ۶۲۳تن کاال معـادل  ۱۹میلیارد و
 ۶۲۰میلیـون و  ۷۱هـزار و  ۵۹۷دالر بـوده اسـت کـه از لحاظ وزنی  ۵۹درصـد و از لحاظ
ارزش  ۵۱درصـد کل تجـارت هفـت ماهه کشـور را به خود اختصاص داده اسـت.
«ارکانـی» عضـو کمیسـیون برنامهوبودجـه مجلـس گفـت« :دیـوان محاسـبات بـه
موضـوع افزایـش کارمـزد تراکنشهـای بانکـی ورود کنـد .چراکه ایـن اقـدام بهمنزله اخذ
وجـه غیرمجـاز و غیرقانونـی از تراکنشهـای بانکـی مـردم توسـط دولـت اسـت».

