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  حقوقدان -اميرفيض

بديھی است نرخ  درصد سپرده بانکی اعالم کرد ٢١ھمين ديروز جمھوری اسالمی رسما نرخ بھره رادر
 زادی وآد وھمين درصد سابقه دار ۴٠اگذارشده که تاوام بانکی به تراضی وموافقت روسای بانکھا و

   .تراضی است که بازار رشوه وچپاول نيازمندان به وام را برای بانکھا ميسرساخته است

را اين تحرير نچه که تعلقآ ؛باال بودن بھره که ازعالئم ورشکستگی است مورد بحث اين تحريرنيست
است که مدعی اسالمی ن آثار شرعی آورسميت دادن به بھره (ربا) در جمھوری اسالمی  ،مناسبت داد
   .بودن است

ومجازات ھای بسيارسخت را محول رباخوار وربا دھنده  حرام کرده است را ن رباآ        ِ    يات متعدد  قرآاسالم در

ن است كه شخص با مادرخود آمانند معامالت ربوي ه< :مده استآازقول پيامبراسالم  ،ساخته است
  >دركعبه زنا كند

رخانه نھم دآمادر  جرم سنگين زنای با حمدمورباست پرواضح است که تشبيه مزبور نشانی ازنفرت وقبح 
پيش  نھم درکعبه حکمی آی زنای بامادرن براآورده است  واال درحقوق اسالمی وقرآخدارا ھم وزن ربا 
   .بينی نشده است

وحامی زنای ايرانيان با بھره پول) عمال مشوق برای ربا ( سالمی با حمايت  ووضع مقررات ھوری اجم
   .مادرخود شده است

درعلم حقوق ھم  .ب است                     َ دوچيز ھم ارزش با منتخ   قاعده ای است که ميگويد انتخاب بين ،درفلسفه
شده  ويا جريمه نقدی انتخاب زندان در ر   ّ مخي   ،ارگناھک ،ويا حبس مقررشده د، به نقدرموارديکه مجازات

   .است

دی زاآزنا بامادردانسته متضمن اين  برابر ) که رباراسنت( رسميت دادن به ربا با توجه به قول پيامبر
انتخاب است که مسلمانان ايران قبحی برای زنای بامادرخود قائل نبوده وبھمان سادگی که ازربا مستفيض 

   .ضع مادرخودھم بھره مند شوند          ُ ميشوند ازب  

نجا که جمھوری اسالمی ميداند که عمل ربا درحقوق اسالمی بمنزله زنا بامادرخويش آکالمی ديگر ازبه 
ن ومحمد ومشروع آدن توی دھان قرنزله زربوی بم تزادی معامالآ است پيشگامی جمھوری اسالمی از

    .زنای بامادراست دانستن 
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برداشت ين ا رسميت دادن به ربا متضمن ازيکطرف وربا دھنده وگيرنده لم جمھوری اسالمی به مجازات  ِ ع  
نرا جمھوری اسالم برای امت خود آ وجواز زنای بامادرھم قابل مجازات نيستحقوقی وفلسفی است که 

  .صادرکرده است

ولی  ن عمل ميکنند آومحرمانه به  يک وقت دريک جامعه اسالمی کسانی به منع ربا اھميتی نميدھند
مره ھای آن وسنت خودرا موظف به رعايت آبراساس معيارھای قر وقتی حکومت جمھوری اسالمی که

نوقت قضيه فرق ميکند  آ ن وضع ميکند آ ومقررات بر ،حمايت ازربا ميشود اسالمی ميداند خود پيشگام
 و وعموم مسلمانان عليه چنان حکومتی مسئوليت قيام  .ن ومحمدآوحکومت ميشود طاغی عليه خدا وقر

   .انکه اين مسئوليت را مسلمانان درصدر اسالم نسبت به عثمان دريافت وعمل کردندچنتمرد خواھند داشت 

که دست به تخريب اموال زندان زده اند وارد عمل  ٣۵٠ بند ھم امروز خبررسيد که اژه ای عليه زندانيان
ه ن دادآن امرربا را مباح وحکم به جريان آيا عمل مسئولين بانک ملی ودولت که برخالف قرآ .خواھد شد

  ؟تعدی به حقوق اسالمی است زندان سيب رساندن به ميز وصندلیآاند قابل رسيدگی نيست ولی 

ن خدا ميداند ميتواند مسيری راکه ازسوی خدا ومحمد ممنوع آ از يا يک کشوراسالمی که حاکميت راآ
  .شورھموارسازد؟ مسلما خيرشده است برای مردم ک

  شوراي نگهبان 

  ؟تعرض به احکام اسالم جای شورای نگھبان کجاست ،شکاریآبااين 

به منظورپاسداری ازاحکام اسالم وقانون اساسی قانون اساسی جمھوری اسالمی ميگويد < ٩١اصل 
  .>.....شورای نگھبان تشکيل ميشود

بنابراين شورای نگھبان دوتکليف دارد يکی نگھبانی کلی ازاحکام اسالمی ودوم نظارت برتطبيق مصوبات 
   .جلس با قانون اساسی واحکام اسالمیم

 رابصورت قانون درنياورده درست است که دولت تصميم بانک مرکزی دائربه جاری وقانونی شناختن بھره
احکام  که نظارت شورای نگھبان را الزم سازد ولی تکليف عام شورای نگھبان مبنی برپاسداری از

   .ن ھم ھستآھره ووضع مقررات براسالمی ناظربر جلوگيری ازتصميم بانک ملی دررواج ب

شورای نگھبان < :يکی ازحقوقدانان جمھوری اسالمی درتفسيروظايف شورای نگھبان نوشته است
نرا آدارد که برخالق احکام اسالم است بايد واردشود وگاه شود جريانی درکشوروجودآکه  ازھرطريقی
  .>متوقف سازد

با نظام بانکی حاکم برکشوربود بھمين جھت قانون مخالفت  ،ازاولين اقدامات شورشيان ١٣۵٨درسال 
با موافقت شورای نگھبان ومجلس به تصويب رسيد  ۶٢جديد نظام بانکی جمھوری اسالمی تھيه ودرسال 

نظام بانکی بدون ربا  ،وبه دولت وبانک مرکزی ابالغ شد وبدين ترتيب نظام بانکی جمھوری اسالمی
جمھوری اسالمی بدون توجه به قانون نظام بانکی کشورکه                        ِ اکنون چگونه بانک مرکزی   .رسميت يافت
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ا جايگزين ساخته وحتی بتصويت مجلس وشورای نگھبان رسيده دستورالعمل متناقضی ر ۶٢درسال 
   .نظارت وموافقت شورای پول واعتبارراھم الزم ندانسته است

  موقعيت شرعي جمهوري اسالمي 

، مشارکت ومضاربه استفاده ھای جايزه ی وربا ازواژهجمھوری اسالمی بجای بھره بانک ١٣۵٨ازسال 
عمل بانکھا درقاعده ربا محسوب نشود ودرواقع به خدا کلک ميزد غافل ازاينکه ميکردوتالش داشت که 

مکرکننده معرفی کرده ين ا بھترخودش ر ازسوه عمران ای  يه آزنيست وخدا درھا کارسا اين قبيل کلک
   .است

  .، جمھوری اسالمی علنا ماھيت خودرا نشان دادکرخدا غالب نشدوقتی مکر جمھوری اسالمی به م

ن جمھوری آيات قرآ را حالل کرده است وبه استنادکی عمال حرام خدانبا وضع مقررات جديد برای بھره با
  .ودرگروه کفار جای گرفته استنداختن ربا عمال ازاسالم خارج اسالمی باجريان ا

  مهدور الدم

مھدورالدم  اسالمی به کسی گفته ميشود که خونش ھدراست وکشتن اوقصاص ندارد مھدورالدم درحقوق
. مطلق که مورد استفاده اين تحريراست به شخصی سبی ودسته ديگر مطلق است ِ ن   دودسته اند يک دسته 

   .گفته ميشود که دربرابر تمام مسلمانان مھدورالدم است

تقسيم بندی مھدورالدم رابه نسبی   ٢٩۵ماده  وتبصره ذيل ٢٢۶ماده درحقوق جزای جمھوری اسالمی 
، کسی که اورابکشد قصاص ندارد بلکه ديه مطلق رعايت کرده وميگويد کسی که مستحق کشتن است و

اين حق رابه کليه افراد داده که بصرف اعتقاد به  ٢٩۵ه دتبصره ذيل ما  .ن شخص ساقط استآ ھم از
(يکی ازمواد مورد اعتراض  مجازات قصاص بگريزدواز مرتکب قتل شود شخص، وجود مھدورالدم بودن

  .)به امرقضا عموميت داده استاص جمھوری اسالمی ھمين تبصره است که صبه قانون ق

  سران جمهوري اسالمي ومهدورالدم بودن 

حالل کردن حرام خداوند وازمراتب کفراست  ،نآبھره پول) ووضع مقررات به اثبات رسيد که قبول ربا (
   .ورود به ارتداد ومالزم باقتل مرتد است ،که کفرھم باوجود شرائطی گاھندآوھمه 

تکاليف اسالمی وقصد واراده کامل درانجام گاھی  کامل شخص ازآيکی ازشرائط تبديل کفربه ارتداد علم و
   .کفر محسوب استکه عملی است 

زی ، بانک مرکبان، شورای نگھجمھوری اسالمی وجه قابل قبول نيست که تصورشود درتطبيق مورد بھيچ
 گاه نبوده اند  وياآارشرعی حالل کردن ربا ــثآازدرحالل کردن ربا مداخله داشته اند وکسانی که بھرطريق 

  .رپايه ربا وبھره استوارکرده اندنظام بانکی جمھوری اسالمی راب ،بدون قصد واراده



 حقوقدان -اميرفيض -ربــــا جواز زنای با مادر در جمھوری اسالمی                            ۴از  ۴برگ  ٢٠١۴/٠۵/٠١(اورمزد شيد) پنجشنبه 

ه خود توجـــن مآ ثارآازطرفی مسئولين جمھوری اسالمی مرتکب يک عمل کفرانه ای که 
نکرده اند بلکه دستوری داده اند که نظام اسالمی را عليه  مر    ُ رب خ          ُ ند مثال ش  نھا باشد نشده اآ

نھم آميکند ميليون انسان رابه راه کفرھمراھی  ٧٣ن مجھز ساخته وحدود آآمره ھای قر
ب سيدعلی با امام مھدی مالقات ميکند ودستورالعمل ميگيرد که نظامی که مدعی است ھرش

 ،وبااين دروغ ومکرربابا موافقت امام غائب صادرشده است  ماين است که حکن آمعنای 
   .درست کاری که شيطان برای گمراھی مردم ميکند اند گله ساخته مردم رابه راه کفر

ورده عمال درموقعيت مھدورالدمی مطلق قرارگرفته آتی که جمھوری اسالمی برای خود بوجود يچنين موقع
اين حق وتکليف را دارد که زمامداران جمھوری اسالمی را ن آيعنی شرعا ھرايرانی مسلمان معتقد به قر

عمل  مانان صدر اسالمی نسبت به خليفه سوچنانکه مسلم ،مرتد دانسته وبه تکيف شرعی خود عمل کند
        .)ای جمھوری اسالمی وتاريخ اسالمزقانون ج ٢٩۵وتبصره ذيل ماده  ٢٢۶مستند ماده (کردند 

  

  

   

 


