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  درصدي 21حاكميت اسالم با رباي
  

  حقوقدان - اميرفيض

  .درصد درحکومت اسالمی است ٢١درصد به  ١٢تحرير حاضر دررابطه باافزايش  نرخ بھره بانکی از 

**  

بشمارميرود وفقه اسالمی برای نشان دادن اھميت دراسالم باقاطعيت حرام وازگناھان کبيره  به معنای بھره پول )ربا (
 ،صراحت قران وسنت . به اعتبارنای محصنه دانسته استز بار ٧٠نرابرابر باآرمقدارکه باشد ربا بھ ، عملاين گناه

ماه  ۶وبرای ھريک واسطه عمل رامجرم  دھنده ورباگيرنده و ربا  ۵٩۵ات عمومی جمھوی اسالمی درماده قانون مجاز
مسلمان وربادھنده  هحقوق اسالمی درصورتی که رباگيرند  در ،به شالق تعيين مجازات شده استضر ٧۵حبس و

فقه اسالمی معامله  – محکومت ربا الفاظ سختی بکاربرده است  قران  در  .دکافرباشد عمل ربا جرم وگناه شمرده نميشو
عالوه برتصريح ممنوعيت ربا بانک  ۴٣ل ناشی از رباراباطل ميداند  قانون اساسی جمھوری اسالمی دربند پنجم ازاص

   .نيز ازانجام معامالت ربوی باسايربانکھا ممنوع کرده است مرکزی ايران را

  وامــــــا بعد 

ت اسالم وحتی قانون اساسی وقانون مجازات عمومی جمھوری اسالمی نسبت به ربا يباال برای مالحظه حساس اشارات 
   .ومعامالت  ربوی است

ت ن وسنت است نميتواند مروج ربا وپرداخآاش قرنبع اصلی قانون اساسی صول يک کشوراسالمی که مبنابراين علی اال
رايج  وتشويق ھم ميکند ونرخ ربا  درجمھوری  جمھوری اسالمی علنا معامالت ربوی را بھره گردد درحاليکه می بينيم 

به بانکھا اين اجازه راداده که نرخ بھره اسالمی از تمامی کشورھای جھان بيشتراست خاصه که اکنون حکومت اسالمی 
   .برای جلب نقدينه ھا درحالت رقابت بابانکھا تعيين کنند را

  تضاد بين حقوق  اسالمی ( قران وسنت ) باعمل جمھوری  اسالمی چيست ؟ علت اين

   .پاسخ اين پرسش ھدف اين تحريراست

تشيع  ست که عنوانش اسالمی است ولی اسالمضروری است که جمھوری اسالمی درست ا موضوع نخست وقوف به اين
است بعالوه فقه  اھل تسنن ( اسالمی )رق اسالم است ولذا فقه مورد عمل جمھوری اسالمی فقه              ِ يعنی يکی از ف   ،است
 مصلحت گرائی ويابه عبارت ديگر که درفقه شيعه و فقه اھل تسنن وجوددارد ھايی يکی از مھمترين تفاوتی .شيعه

کتاب وسنت وعقل  فقه، نآيک قاعده اضافی برفقه اھل تسنن است که ارکان  اب مصلحت گرائیتشخيص مصلحت است  ب
   .واجماع  است

گاه  ،اھل تشيع عقيده دارند که دراحکام شرعی دو بارزه وجود دارد يکی مصلحت وخير است وديگری مفسده وشراست
موضع مصلحت وشرطوری باشد که ايجاد تضاد نمايد ومعلوم نباشد که مصلحت ارجج است ويامفسده  ممکن است

شخيص  است يعنی ولی فقيه ھردوحکم متضاد دراينجاست که مجتھد اعظم وياولی فقيه ( درجمھوری اسالمی ) کارش ت
   .تعطيل ميکند  بطور موقتراميسنجد ويکی راانتخاب وديگری را 

ما ايرانيان به برای  وقوانين اسالمی استناد کرد ونجاکه خمينی وبعداز او ھمين خامنه ای به تعطيل موقت احکام آ
   .د  علت تفاوت فقه اسالمی اھل تسنن بافقه تشيع استگاھی نسبی ازحقوق اسالمی چنين اظھاری حيرت انگيز بوآاعتبار
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يت هللا  درتفسيرمصلحت گرائی درفقه ونظام جمھوری اسالمی گفت < گاه ميشود که آملی معروف به آھمين اواخرھم 
دراينجاست که ولی فقيه برای رعايت ومصلحت نظام بھنگام اجرای احکام ودستورات الھی مواجه باتضاد احکام ميشويم 

   .تعطيل ميکند موقتابرخی ازاحکام را جرای ا

وادعا دارند که احکام قران تمامی خيروبرای ابديت است  علمای اھل تسنن اين بازی فقيه شيعه رابکل باطل ورد ميکنند
ی فقيه قائل لواين چنين حقوقی که فقه شيعه برای و تشخيص خيروصالح مسلمين باخدا واحکام اوست نه بابندگان خدا و

   . ن استآيات قرآاست خالف صراحت شده 

ن وتاسی به سنت محمد آيات قرآ. ازمواردی که اھل تسنن پيروان مذھب تشيع راخارج ازاسالم ميدانند ھمين استيکی  
دقيقا ورود مصلحت رادراحکام اسالمی نفی ميکند وميتوان گفت که تشيع ولی فقيه را درتشخيص مصالح ازخدا 

  .باالتردانسته است

ن آخدا دراسالم وجوددارد يکی ناشی وبی تجربه وتازه کارکه ھمان خدای واحد وخدای قر ٢ ،ده مصلحت گرائیبرقاع
خدای واحد ھات وندانمکاری ھا واحکام متضاد است وديگری خدای مذھب تشيع است که نامش ولی فقيه است که اشتبا

متوقف  راکه اجرايش رامصلحت نميداند  ھانآو تزاحم خارج است حکم به اجراميدھد واز نکه درستآشناسائی و  ار
)  ن نامبرده شدهآمجازات ھائی که  درقر(< حدود > ست که ن گفته اآدرقر ھرچند که خدای واحد ،ازباب نمونه ،ميکند

 شتيانی اين معنا را ميرساند که خدای واحد حرفش مفت است وآ، خدای واليت فقيه با توقف حد سکينه تعطيل بردارنيست
  ١ .مقابل سروصدای جھانيان حد سکينه متوقف ميشود در

  .يادمان باشد که عمرحد شرابخواری فرزندش رامتوقف نکرد ودراجرای حد بود که فرزندش مرد

  دو قرآن  

. اگرمجموع موارد تشخيص ومصلحت گرائی ن مجيد که گفته شده کالم خدای واحد استآيک قران معروف است بنام قر
قران مجيد به خدای واحد حرف  ن والئی بااين تفاوت که درانتسابآنی ميشود بنام قرآخدای واليت فقيه تدوين شود قر

   .ن والئی کوچکترين شک وحرفی نيستآاست ولی دراصالت قر

  قانون اساسي جمهوري اسالمي و دو خدائي 

بند اول اصل دوم قانون اساسی جمھوری اسالمی که ميگويد < جمھوری اسالمی نظامی است برپايه ايمان به خدای يکتا 
سالمی دراين بند اختصاص حاکميت وتشريع به او ولزوم تسليم دربرابراو> مويد اين است که قانون اساسی جمھوری ا و

اما دربند الف ھمان اصل دوم موقعيتی برای فقھا ازباب  ،جازه متوقف کردن امرخدا رابه حکومت نميدھدوم اازاصل د
   .ت فقيه وخدائی کردن برخدای واحد ختم ميشود که شده استن به واليآاست که سيرتکاملی  اجتھاد قائل شده

   ثارگناه كبيرهآصلوات ومحو 

مثال حکم  احکام خدای واحد را اصالح ويارفع تزاحم مينمايد ازباب که خدای والئی، ھنگامی اينجا يک سوالی پيش ميايد
  ن عمل ھم محو ميشود؟آيا گناه بودن آخدای واحد چه ميشود  ميدھد حق به حليت ربا

  ((!!)) فرستاد بايد چند صلوات به محمد وآل او، ،ن گناه کبيرهآثارآخود به خود محو نميشود وبرای محو  خير،

نجا که صلوات به معنای درخواست ازخدای واحد برای درود به محمد وآل اوست و آل محمد ھم فرزندان محمد ونسل آاز
يعنی ولی فقيه ھم يکی ازھمان تخمه ھای ادعائی  يا خدای والئی او ازبطن فاطمه وعلی است  که ميدانيم خدای تشيع
ا بايد ازخدای واحد خواست وبراو تکليف کرد که به خدای تشيع يعنی محمد است لذا برای رفع اثرازگناه کبيره ازجمله رب

                                               
  ک- ح. مينه ما آنرا رفع و رجوع ميکبه جراح پالستيک گفتند اين چکار است که شما در کار خدا می کنيد، پاسخ داد خدا اشتباھاتی دارد ک - ١
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وچه بسا که اگرخدای واحد جسم بود مجبورھم  درود وتکريم بفرستد خوند ھای مدعی از نسل محمد آوتمام  ولی فقيه
   .که تکريم شاگرد ومريد براستاد ومراد نيکوست راھم ببوسديعنی ولی فقيه دست خدای والئی ميشد که 

  ؟رك است                 موقعيت ولي فقيه ش يا آ

به  باخدا گرفت زيرا شرک دشواراست که بتوان قدرت مطلقه ولی فقيه را درتعطيل احکام ويا تشخيص تزاحم شرک
حی است که قدرت  تشخيصيش ازخدا          ّ درنقش مصح   ( خدای والئی ) است درحاليکه ولی فقيهباخداست معنای مشارکت 

راتثبيت  موقعيت خدای واحد ه ياخدای والئی،يعنی ولی فقي ؛راغلط گيری واصالح ميکندبيشتراست وکارودستورات خدا 
اگر بخواھيم تشبيھی بياوريم  نمود )ولی فقيهخدای والئی (ميکند  گمان نميکنم که بتوان اتھام شرکت به خدارامتوجه 

ويراستاری  ، کتاب راارشداست وضوعت ويا احاطه به مشخص ديگری که ازنظرادبيان است که نويسنده کتابی، آ دمانن
   .می کند ويراستاررانميتوان ھم مقام نويسنده کتاب شناختوغلط گيری 

   موقت تا بينهايت 

ن باولی فقيه آموقت > تعريف خاصی درفقه شيعه وجود ندارد وتشخيص  است که  از<قابل توجه وحساس اين موضوع 
نجا که سابقه ندارد که موضوعی که بصورت حکم الھی آواز خته شودت شنايعنی ازيک روز تابينھايت ميتواند موقاست 

صادرشده نه برای مدت معينی لذا احکام تشيخصی خدای والئی ھم برای مدت کوتاه ويامعين نيست واگر ذکرموقت شده 
   .برای جلوگيری از تکدرخاطرپيروان خدای واحد است

است گفته است  وشرع اقانون اساسین شورا تطبيق لوايح بآوظايف  يکی از فقھای شورای نگھبان جمھوری اسالمی که
وعصرھمان روز درمجمع  بان بامصوبه ای به اعتبارمخالفت باقانون اساسی واسالم مخالفت ميکنيمھمادرشورای نگ<

  .>ن رای مثبت بدھيمـتشخيص مصلحت به لحاظ مصلحت نظام ناچاريم که به  

اساسی وقران وسنت ومنابع حقوق اسالمی درمقابل مصلحت گرائی که ازحقوق حقه  اين اشاره نشان ميدھد که قانون
زادی عمل که شخصی بتواند قوانين جاری کشور وياقوانين بنيادی قانون آواين  واليت فقيه شناخته شده ھيچ است

رھائی که اساسی کشورابه تشخيص خود ويامشاورين تعطيل کند نه تنھا درھيچ کشوری بلکه درھيچ يک ازکشو
  .نند وحتی حکومت شيعه ھم  دارند وجود نداردمسلما

  نتيجه اين تحرير

خته شده با سربلندی بارزنای محصنه شنا ٧٠ھمانطورکه جمھوری اسالمی بنابرمصلحت گرائی عمل ربا راکه مساوی با
وتغيير سياست اعم از يتی درزيرپاگذاشتن حقوق اسالمی دبرای بقائ خود ھيج واھمه ومحدوھمانطورھم  ،رواج ميدھد

يعنی حکومت با موقعيت ناگواری روبروبشود بنابرتشخيص  داخلی وخارجی نخواھد داشت وھرکجا که ناچارشود
يکی از حقوقدانان نوشته است  ،مصلحت راه سازش وتسليم وانصراف از ادعای اسالمی بودن برايش شرعا بازاست

> يعنی که کم کم قوانين عرفی ومترقی جايگزين قوانين اسالمی شوددرمذھب تشيع اين امکان راميدھد  ،نظام مصلحت<
ر برای حکومت اسالمی ھيچ منع شرعی وفقھی ويا قانونی نيست که جمھوری اسالمی راتبديل به يک جمھوری سکوال

می الاسن کشور آبرخالف قر بلکه حتی يکباره ھمانطور که يکباره ،نه تنھا کم کم ،دحتی جمھوری کمونيستی بنماي يا و
وه زندگی ، نح، سنت محمد رادرساختاراجتماع زيرپاگذاشتاموال مردم رامصادره ،ايران را تبديل به جمھوری کرد

يا حالل ومجاز ساختن ربا از نظر شرعی غمعامالت ربوی راحالل وشرعی ساخت   مسلمانان راجايگزين زندگی کفار کرد
زادی دادن به مردم ورعايت حقوق بشر دشوارتراست ياجاری آيا آ؟ سنگين  ودشوارتراست وياچند موی خانمی ديده شود

ن سابقه آق رای به بانوان باحيا تائيد آ ؟نھم سی سالآ کال برخالف اسالم استکه ساختن انواع ماليات ھا وعوارض 
                                               ٢ .نھاآوامثال  ؟خشونت عليه زنان کاستنزا ناگوارتراست وياھای اسالمی مخالفت وخونريزی 

                                               
به زنان حق رای داده شد در مسجد بازار و در نامه نگاری ھا الم » انقالب سفيد شاه ومردم«ھنگامه که در سايه  ۴٢- ١٣۴١خمينی در سال - ٢

 ک- شت ولی در رژيم اسالمی بانوان را در صف ھای رای گيری مالحظه می کنيد. حاسالما برداراه انداخت که دين رفت. وا  شنگه


