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آغاز انقالب اسالمی از نقطه صفر
انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن ،از
نقطه صفر آغــاز شــد؛ ا ّو ًال  :همهچیز علیه
ما بــود ،چه رژیــم فاسد طاغوت که عالوه
بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی
بودن ،ا ّولین رژیم سلطنتی در ایران بود که
به دست بیگانه -و نه به زور شمشیر خود -بر
س ِر کار آمده بود ،و چه دولت آمریکا و برخی
شدت
دیگر از دولتهای غربی ،و چه وضع به ّ
نابسامان داخلی و عقبافتادگی شر مآور
در علم و فنّاوری و سیاست و معنو ّیت و هر
فضیلت دیگر .ثانی ًا :هیچ تجرب ه پیشینی و راه
طیشدهای در برابر ما وجود نداشت .بدیهی
است که قیامهای مارکسیستی و امثال آن
نمیتوانست برای انقالبی که از متن ایمان
و معرفت اسالمی پدید آمــده اســت ،الگو
محسوب شود.

...

معرفی کتاب
«از گور برگشته»

گزارش یک نسل کشی
کـــتـــاب «از گـــور
بــــــرگــــــشــــــتــــــه»
گــــوشــــههــــایــــی
از جــــنــــایــــات و
نــسـلکــشــی حــزب
بعث علیه کردهای
ع ــراق را بــه تصویر
میکشد .به گزارش
ایــبــنــا ،ایــن کتاب،
خاطرات احمد تیمور عبدا ،...از نسلکشی
حزب بعث در جریان عملیات «انفال» است
که به قلم عارف قربانی ،به زبان ُکردی تالیف
شده و مرتضی مرادی آنرا به فارسی ترجمه
کردهاست.دربخشیازمقدمهمترجمکتاب
درباره عملیات «انفال» آمده است« :آمارهای
تایید شده حاکی از آن است که طی عملیات
هفتماهه انفال و در استانهای سلیمانیه،
اربیل ،کرکوک ،دیاله ،نینوا و صالحالدین،
بیش از  4200روستا نابود شد و بیش از
 182هزار تن از مردم بیدفاع ُکرد توسط
ارتــش و نــیــروهــای امنیتی عــراق بــه قتل
رسیدند .عملیات انفال از نظر وسعت ،حجم
کشتار و شدت وحشیگری ،از نظر بسیاری
از کشورها و ســازمــا نهــای بینالمللی،
یکی از فجیعترین جنایات علیه بشریت
محسوب میشود .بیشتر قربانیان انفال از
دو شهر «چمچال و کالر» بودند و استفاده
از سالحهای شیمیایی و بمباران شیمیایی
حلبچه ،طی این عملیات صــورت گرفت.
«انفال» پس از گذشت سه دهه ،همچنان
زنــده اســت و قربانی میگیرد .براساس
مطالعات آکادمیک و تحقیقاتی کــه در
ایــن زمینه انجام شده ،مــوارد بسیاری از
بیماریهای وراثتی در نتیجه این عملیات
گــزارش شد هاست .بنیا نهای کشاورزی
برخی مناطق تخریب شده است و زمینهای
زیادی مشکوک به آلودگی میباشد .مناطق
مــی ـنگــذاری شــده نیز ،بخش دیــگــری از
ایــن جنایات بهحساب مـیآیــد کــه عــاوه
بر زیــانهــای مالی و جانی ،آثــار روان ــی و
اجتماعی آنرا نیز میتوان مشاهده کرد».
نخستین چاپ کتاب «از گور برگشته» ،در
 142صفحه ،با شمارگانهزار نسخه و با
بهای  17هــزار تومان از ســوی انتشارات
ماهتاب غرب ،راهی بازار نشر شده است.
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حــضــرت آیــــــتا ...خــامــن ـهای صــبــح دوشنبه
( )1397.12.12در ابــتــدای جلسه درس
خارج فقه ،به شرح حدیثی از حضرت امام صادق
تهایبرجست هاخالقی»
علی هالسالمدربار ه«صف 
پرداختند؛ صفاتی کــه جلوههای درخــشــان و
خصوصیاتی که انسان های
ـب اســام اســت.
لـ ّ
ّ
برجسته می سازد و به برکت وجود انسان های
برجسته در یک اجتماع ،در یک جامعه بشری،
اجتماعی برجسته به وجود میآورد.پایگاه
نظام
ِ
اطالعرسانی«  ،» KHAMENEI.IRمتن بیانات
رهبرانقالبدراینجلس هدرسخارجفقهرابهاین
شرح،منتشرکردهاست:
الرحیم
الرحمن ّ
بسماّ ...
السالم علی
رب العالمین و ّ
الحمدهلل ّ
الصالة و ّ
محمدوآله ّ
الطاهرینولعنةا...علیاعدائهم
سیدنا ّ
ّ
قالَ :
تادة َ
اجمعین.و َ
بهذا ا ِ
قال
السناد َعن َابی َق َ
َ
ابوعبداَ ...ع َل ِ
داو ُد
بن ِس
داو َد ِ
َ
َ
الس ُ
رحان :یا ُ
الم ِل ُ
یه َّ
ا َِّن ِخ َ
عضُ ،یقَ ِّس ُم َهاا...
المکا ِر ِم َب ُ
عضها ُمقَ َّی ٌد َبب ٍ
صال َ
َکون
َح ُ
َکونفیاِب ِن ِه َوت ُ
الر ُج ِل َوالت ُ
شاءت ُ
یث َی ُ
َکون ِفی َّ
الح ِ
دق
دیث َو ِص ُ
َکونفی َس ِّید ِهِ :ص ُ
العبد َوالت ُ
دق َ
ِفی َ
بالصنا ِئ ِع)۱(.
الن ِ
الم َکا َف َاةُ َّ
ّاس َوا ُ
ِعطاء ّ
السا ِئ ِل َو ُ
َو َ
بهذااالِسناد َعن َابی َقتادَ ةَ قال؛اینچندحدیثی
که روزهای قبل خواندیم و این [حدیثی] که امروز
میخوانیم،سندهایصحیحوبسیارمعتبریدارد؛
ابیقتادههمثقهاست.
َ
بوعبداَ ...ع َل ِ
رحان:یا
بن ِس
قال َا َ
الم ِلدا ُودَ ِ
َ
الس ُ
یه َّ
َ
ِ
کار ِم َب ُ
عضها ُم َق َّی ٌدب َبعض؛[امام
صال
خ
ِن
ا
د
و
ُ
الم ِ
دا ُ َّ
َ
السالم)میفرماید]:بعضیازمکارم
ه
(علی
صادق
ّ
اخالقوخصلتهابست هبهبعضیدیگراست،یعنی
با هم ارتباط دارد؛ یا ارتباط ع ّلی و معلولی دارد
که یکی ع ّلت آن دیگری است ،یا به نحوی ارتباط
عملیاتیورفتاریباهمدیگردارند.
ّ
ُی َق ِّس ُم َها اَ ...ح ُ
بقیه
مثل
هم
را
یث َیشاء؛ این ها
ّ
چیزها از خدا بدانید؛ این را هم خدا می دهد .بله،
کار خــدای متعال بیحکمت نیست و رفتار ما،
اختیار ما ،و اراده ما در ایجاب رحمت الهی تأثیر
داردلکنباالخرهآنچهبهمادادهمیشود،ازهمه
مکارم،ازهم هخوبیها،ازهم ه ِن َعم-ازجملهمکارم
اخالق-ازطرفخداست،خداوندتقسیممیکند؛
به شما یک چیزی می دهد ،به دیگری یک چیز
میدهد،بهآندیگرییکچیز[دیگر]میدهد.

دبیرکلنهادکتابخانههایعمومیکشورابرازامیدواریکردکهتاسال، 1400تعدادشهرهایفاقدکتابخانهبهصفربرسد.بهگزارشخبرگزاری
کتابایران،علیرضامختارپور درمراسمی ،بیانکرد:از 1245شهرکشوردرسال، 1393بالغبر 256شهربهطورکلیفاقدکتابخانهعمومی
بودهاندکهباتالشنهادکتابخانههایعمومیدرسال،1397اینتعدادبه 130شهرکاهشپیداکردهاست.

شرح حدیثی از امام صادق(ع) توسط رهبر انقالب

خصوصیاتیکهانسانهای
برجستهمیسازد
مکارم اخالق از خداست؛ژن خوب اعتباری ندارد

َکون ِفی ِ
ابنه؛ گاهی یک
الر ُج ِل َو ال ت ُ
ت ُ
َکون ِفی َّ
صفت خوبی در پدر هست ،در پسر نیست .این که
ژن [خــوب]! این ها خیلی
حاال می گویند ژن یا ِ
اعتباری ندارد .گاهی اوقات پدر یک صفت خوبی
دارد ،پسر ندارد؛ عکسش هم هست که پسر یک
صفتخوبیداردکهپدرندارد.اینهاایجابالهی
واِنعامالهیاست.
َکون فی َس ِّیده؛ این جور
ت
ال
و
بد
َکون ِفی َ
ُ
َو ت ُ
الع َ
موقعیت اجتماعی و شأن اجتماعی
هم نیست که
ّ
هم تأثیر داشته باشد؛ نه ،گاهی یک صفت خوبی
سید او ،ارباب او ندارد.
را یک بــردهای دارد که ّ
خصوصیتی
یک
اوقــات
مستخدم شما گاهی
ّ
خصوصیت را ندارید .یک صفت
دارد که شما آن
ّ
خوبی در فرد زیردست ما هست که آن صفت در
ما نیست؛ یعنی او باالتر از ماست .خب ،حاال این
صفات و مکارم اخالق که این قدر هم دربارهاش

فرمودهاند ،چه چیزهایی است؟ چند صفت را
حضرت بیان می فرمایند .این ها واقع ًا همان
لب اسالم این
جلوههای درخشان اسالم است؛ ّ
خصوصیات [است] که انسان های
هاست .این
ّ
برجسته می سازد و به برکت وجود انسان های
برجسته در یک اجتماع ،در یک جامعه بشری،
اجتماعی برجسته به وجود میآورد و [اگر]
نظام
ِ
انسان های کریم ،انسان های شجاع ،انسان های
باگذشت ،انسان های صادق در یک جامعهای
باشند ،این جامعه ،جامعه برجستهای می شود؛
[البتّه] عکسش هم صادق است .واقع ًا انسان باید
این ها را مثل ُدر و گوهر گرانبها روی چشمش
بگذارد و به دنیا عرضه کند .حــاال ایــن صفات
چیست؟
الحدیث؛ راستگویی .االن کشور
ّاولِ :ص ُ
ــدق َ
خود ما کشور اسالمی است و از بسیاری از جوامع

دنیا هم انصاف ًا بهتر و پاکیزهتر و طاهرتر است
ا ّما در عین حال شما ببینید خیلی از مشکالت
ـودن همین صفت
داخــل کشور ما ناشی از نــبـ ِ
است؛ صدقالحدیث نیست ،راستگویی نیست.
راستگویی یعنی چــه؟ یعنی شما حرفی را که
می زنید ،مطابق با واقــع باشد .اگــر دانستید
مطابق با واقع است و گفتید ،این راست است؛
اگر نه ،نمی دانید مطابق واقع است یا نیست ا ّما
میگویید،اینصدقنیست«.صدق»عبارتاست
از این که شما چیزی را که می دانید مطابق واقع
است ،بیان می کنید .فضای مجازی را مالحظه
کنیدکهبراثرحرف،شایعه،دروغ،خالف،تهمت،
واقعیتبهاین،بهآن،بهباال،بهپایین،
نسبتبدون
ّ
به همدیگر ،یک فضای دروغ در کشور به وجود
میآید؛ ببینید ،این ها اشکال اســت .پس ا ّول
ِ
الحدیث» [یعنی] هم ه سعی کنیم راست
«ص ُ
دق َ
بر زبان جاری کنیم.
دق النّ اس؛ با مردم هم صادق باشید؛
دومَ :و ِص ُ
ّ
با مردم با تق ّلب و خدعه و فریب و دورویی برخورد
نکنیدِ .
دق النّاس» یعنی صدق عمل با مردم؛
«ص ُ
انسان در مواجه ه با مردم با صداقت وارد بشود ،با
کلک و دروغ و فریب و مانند این ها با مردم برخورد
نکند .اگر ما در مسائل گوناگون اجتماعیمان،
سیاسیمان ،انتخاباتمان ،و مانند این ها ،همین
یک مورد را مراعات کنیم ،ببینید چقدر دنیا آباد
دقالنّاس».اینهمد ّوم.
«و ِص ُ
خواهدشد؛ َ
السا ِئل؛[اگرسائل]ازشماچیزیخواست،
َواِعطا ُء ّ
به او بدهید اگر چنان چه می توانید .یک وقت یک
فقیری است که از شما سؤال نکرده ،خب [اگر] به
اما اگر چنان چه از شما
او کمک کنید خوب است ّ
درخــواســت کــرد -ســؤال کــرد یعنی درخواست
کرد -آن وقت این مکرمت بزرگی است و او را رد
کردن،خالفمکرمتانسانیاست.
«صنیعة»یعنیکارهاینیک؛
المکا َف َا ُة َّ
َو ُ
بالصنا ِئع؛ َ
خدمتهاینیکبهدیگرانرامیگویند«صنیعه».
«مکافئ هبهصنایعبکنید»یعنی[اگر]کسیبهشما
ُ
نیکی کرد ،شما هم در مقابل به او نیکی کنید .این
جور نباشد که نیکی دیگران را با اهمال و احیان ًا با
بدی پاسخ بدهیم[ .اگر] کسی به ما نیکی کرده،
خبدرمقابلبایدبهاونیکیکنیم.اینهمس ّوم.
)۱امالیطوسی،مجلسیازدهم،صفح ه۳۰۱

به مناسبت سالروز درگذشت آیت ا ...سید ابوالقاسم کاشانی

36سال مبارزه با استعمار انگلیس در عراق و ایران
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

به گواهی تاریخ ،آیتا ...سیدابوالقاسم کاشانی،
نقشیمحوریواساسیدروقایعمربوطبهنهضت
ملی شدن صنعت نفت ایران داشته است .نباید
از یاد ببریم که این نهضت ،تنها جنبشی برای
خارجکردنیکیازمنابعراهبردیکشورازچنگ
بیگانگاننبود؛ملیشدنصنعتنفتدرواقعوجه
بیرونینهضتیبودکهعلیهاستیالیاستعمارگران
برسرزمینایرانآغازشدوبهانجامرسید؛جنبشی
که باید ریشههای آن را در وقایع تاریخی صد سال
پیش از آن جستوجو کرد .با این حال ،زندگی
سیاسی آی ـتا ...کاشانی تنها محدود به وقایع و
حوادث دهه  1320در ایران نیست؛ شاید کمتر
کسی بداند که این مجتهد آگاه و عالم مبارز ،پیش
از فعالیتهای سیاسی در ای ــران ،کارنامه ای
زرین در عرصه مقابله با استعمار ،در کشور عراق
داشته اســت .به دیگر سخن ،آیت ا ...کاشانی،
بین سال های  1293تا  1329هـ.ش ،در عراق
و ایران ،به مبارزه ای بی امان با استعمار انگلیس
پرداخت و طی این  36سال ،ضربه های کاری و
اساسی به منافع استعمارگران در سرزمین های
اسالمیواردکرد.
▪عراقدرآتشجنگجهانیاول

عراق در دهه نخست قرن بیستم ،هنوز بخشی از
سرزمینهایتابعامپراتوریعثمانیمحسوبمی
شد .با آغاز جنگ جهانی اول و قرار گرفتن دولت
عثمانی در ردیــف دولــت های محور و همپیمان
آلمان ،دولتهای متفق ،یعنی انگلیس و فرانسه،
در اقدامی مشترک ،مستملکات عثمانی را در
خاورمیانه و شمال آفریقا ،هدف حمله قرار دادند.
نفوذ انگلیس در این منطقه از طریق خاندانهایی

مانند شریفحسین و آلســعــود ،باعث شد که
عثمانیها خیلی زود مجبور به پذیرش شکست
شوند .در نوامبر سال  ،1914قوای انگلیسی،
بندر فاو در جنوب بصره را اشغال کردند و به این
ترتیب،پیشرویآنهادرعراقآغازشد.بامحاصره
شهربصرهوتهدیدشهرهایمقدسکربالونجف،
علمای شیعه که نظامیان عثمانی را فاقد توانایی
و عزم مقابله با دشمن میدیدند ،خود وارد میدان
مبارزه شدند .فتوای جهاد علمای نجف ،شوری
وصف ناپذیر در میان شیعیان عراق به وجود آورد؛
یکی از صادرکنندگان این فتوای مهم ،آیـتا...
سیدمصطفیکاشانی،پدرآیتا...سیدابوالقاسم
کاشانیبود.اینعالممجاهدکهازحدود 30سال
قبل در نجف سکونت داشت ،به همراه فرزندش،
سید ابوالقاسم که به تازگی 32سال را تمام کرده
بود ،به سوی خط مقدم جنگ شتافت .در همین
نبردها بود که سید ابوالقاسم جوان ،شور ،شعور
و شجاعت خود را به رخ همگان کشید و نشان داد
که در عرصه مبارزه با استعمار ،یک مجاهد تمام
عیاراست.
▪رودرروبادیو استعمار

با وجود اشغال عراق توسط نیروهای انگلیسی،
فعالیت «جمعیت اسالمی» به رهبری آیــتا...
کاشانی،همچنانادامهپیداکرد.عملیاتچریکی
اووهمرزمانش،عرصهرابرایفعالیتانگلیسیها
تنگ کرد .کاشانی و یارانش ،طی چند عملیات،
موفق شدند چند قطار حامل سالح انگلیسیها را
منهدموضرباتسنگینیبهآنهاواردکنند.باآغاز
قیامسال 1920شیعیانعراق،مبارزهواردمرحله
جدیدی شد .انگلیسیها برای کنترل قیام ،تعداد
زیادی نیرو از هندوستان و دیگر مستعمراتشان،
وارد عراق کردند .نبردهای سنگین ،به ویژه در
جنوب ،باعث شد که آیتا ...کاشانی و نیروهایش

که از تدارکات نظامی کافی برخوردار نبودند ،در
مضیقه شدیدی قرار بگیرند .در یکی از حمالت
انگلیسی هــا ،پــدر آیــــتا ...کــاشــانــی ،آیـــتا...
سیدمصطفی کاشانی ،به ضرب گلوله اشغالگران
زخمیشدوچندروزبعدبهشهادترسید.مبارزان
به ناچار ،آتشبس را پذیرفتند ،اما انگلیسیها
آنقدر از آیتا...کاشانی ضربه خورده بودند که
حاضر نبودند نسبت به او و اقداماتش بیتفاوت
بمانند.جستوجوبراییافتنویآغازشد«.کاکی»
کمیسرعالیانگلیسدرعراق،اعالمکردکهبرای
قطعی شدن آتش بس ،باید  17نفر از مبارزان
«جمعیت اسالمی» تسلیم انگلیسیها و به دادگاه
سپرده شوند .در بین این  17نفر ،نام تعدادی از
علمایشیعهنیز،بهچشممیخورد:سیدابوالقاسم
کاشانی ،سید محمد کشمیری ،محمد خالصی،
سیدحسینقزوینیوسیداحمدخراسانی.
▪بازگشتبهوطن

باحساسیتیکهنیروهایاشغالگرانگلیسینسبت
به آی ـتا ...کاشانی و همرزمانش داشتند ،دیگر
عراق جای امنی برای وی نبود .به همین دلیل ،با
صالحدید تعدادی از دوستانش ،تصمیم گرفت
به سرزمین مــادری خود بازگردد .اما بازگشت
به ایران هم کار ســادهای نبود .در زمستان سال
،1299ایراناص ً
الشرایطتثبیتشدهاینداشت.
بحرانهای ناشی از جنگ جهانی اول و قحطی

بزرگ ،همچنان ایرانیها را درگیر خود کرده بود.
مناطقجنوبیوغربیایران،کام ً
الزیرنظرنیروهای
انگلیسی قرار داشت .آیتا ...کاشانی ،به همراه
یکی دیگر از رهبران جهادی عراق به نام «قاطع
العوادی» و با لباس ُکردی ،از کوههای سر به فلک
کشیده و پوشیده از برف منطقه خانقین عبور کرد
و سرانجام خود را به منطقه پشتکوه ایالم رساند،
جایی که اهالی خونگرم آن ،به استقبالش رفتند
و مقدمش را گرامی داشتند .پیش از ورود آیتا...
کاشانی به ایران ،آیتا ...العظمی سیدابوالحسن
اصفهانی،مرجعبزرگجهانتشیع،ازمردمایران
خواستهبودکهبهاستقبالآیتا...کاشانیبروندو
مقدماینعالممبارزراگرامیبدارند.بهاینترتیب،
آیتا...کاشانی،پسازنزدیکبههفتسالمبارزه
بیامانبااستعمارانگلیسدرعراق،بهمیهنخود
بازگشتتامبارزهرادرسنگریجدید،ادامهدهد.

...

مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک

حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :پدرم چند سال قبل ،محصول
کشاورزی خود را به فردی فروخت و او
هم برای پرداخت وجه خرید محصول،
چک داد؛ اما مدتی بعد فوت کرد و ورثه او
هم پرداخت مبلغ را برعهده نمیگیرند.
چگونه میتوانم شکایت کنم و حق پدرم
را بگیرم؟
پاسخ :پس از فوت صادرکننده چک ،طرح
شکایت کیفری منتفی میشود .در صورتی
که پیش از فوت صادر کننده چک ،علیه وی
به اتهام صدور چک بالمحل شکایت کرده
باشید ،با فوت او رسیدگی متوقف و قرار
منع تعقیب صــادر خواهد شد .بنابراین،
پدر شما میتواند برای وصول طلب خود،
دادخــواســتــی بــه خــواســتــه مطالبه وجه
چک ،به انضمام کلیه خسارت دادرســی،
علیه وارثــان خریدار به دادگــاه محل بانک
محالعلیه(یعنی بانک صادر کننده دسته
چک) یا در دادگــاه محلی که آخرین محل
سکونت یا اقامتگاه متوفی بوده (در صورتی
که هنوز ترکه تقسیم نشده باشد) ،تقدیم
کند .ماده  ۲۳۲قانون امور حسبی بیان
می کند« :دعوی بر میت اعم از دین یا عین،
باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها
اقامه شود» .اصو ًال وارثان هر شخص پس از
فوت او مسئول پرداخت بدهی وی هستند؛
مگر اینکه یا تا یک ماه پس از فوت ُم َو ِّرث به
دادگاه اعالم کنند که ترکه را رد میکنند
یا ثابت کنند که ترکه متوفی تکافوی دیون
وی را نمیدهد؛ یعنی ثابت کنند که از
متوفی چیزی به ارث نمانده اســت .ماده
 ۲۴۸قانون امور حسبی در این باره بیان
میکند« :در صورتی که ورثه ترکه را قبول
نمایند (یا در مهلت مقرر رد نکنند) هر یک
مسئول ادای تمام دیــون به نسبت سهم
خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند دیون
متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس
از فوت متوفی ،ترکه بدون تقصیر آنها تلف
شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون
کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد
از ترکه مسئول نخواهند بود ».در صورتی
که هر یک از وارثان قصد «رد ترکه» را داشته
باشد ،باید این موضوع را ظرف یک ماه از
تاریخ فوت متوفی به دادگــاه اعــام کند.
عدم اعالم «رد ترکه» در مهلت مقرر قانونی
در حکم قبول ترکه اســت .در این صورت
ورثه به نسبت سهم خود ،مسئول پرداخت
بدهیهای متوفی هستند.
پــرســش :چکی را بــه صــورت امــانــت در
اختیار فردی قرار دادم و در قــراردادی
که با وی منعقد شد ،به این مسئله اشاره
کــردم .امــا او چک را خــرج کــرد و حاال
دارنده چک آن را به بانک برده و برگشت
زده است .تکلیف چیست؟
پاسخ :در صورتی که دارنده چک از قرارداد
شما اطالعی نداشته باشد یا در اصطالح
«دارنده با حسن نیت» باشد ،باید وجه چک
را به وی پرداخت کنید .صدور چک «بابت
ضمانت» یا «به عنوان امانت» و درج عباراتی
مشابه آن روی چک ،خدشه ای به اعتبار
چک وارد نمیکند .امانی یا ضمانی بودن
چک صرف ًا موجب از بین رفتن جنبه کیفری
صــدور چک بالمحل مـیشــود .یعنی اگر
شما بــرای ضمانت اقــدام به صــدور چک
بالمحل کرده باشید ،به جرم صدور چک
بالمحل مجازات نمیشوید ،اما باید مبلغ
مندرج روی چک را به دارنده چک پرداخت
کنید .اگر بدهی شما به طرف معامله از
مبلغ مندرج روی چک کمتر بــوده است،
میتوانید برای استرداد مبلغی که مازاد بر
بدهی خود پرداخت کرد هاید ،علیه طرف
معامله اقامه دعــوا کنید .از ســوی دیگر،
وقتی فردی چکی را به امانت نزد دیگری
میسپارد ،طرف دیگر حق ندارد از چک در
غیر از مقصود و توافق طرفین استفاده کند،
در غیر این صورت ،مرتکب جرم خیانت در
امانت میشود.

