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  نادقوقح -ضيفريما

مشکل موسسات جمھوری اسالمی با  بانکھا و سرمايه گذاران دربرخی از ؛بطوريکه استحضارداريد
بانک  و ،راستای اعتراض قرارگرفته اند دريافت بھره واصل پولشان مواجه اند ومدتھاست که در
  .مرکزی ودولت نتوانسته اند که تاکنون راه حلی بکاربندند

يه آ ن اين است که درآ و ؛ن راه حل مشکل مزبوررا خيلی روشن وصريح معين کرده استآاسالم وقر
   .سادگی حل کرده استسوره بقره معضل مزبور را به  ٢٧٨

 ار همطالبات ربا باقی ماند نجه ازآو  ورده ايد ازمخالفت با فرمان خدا بپرھيزيدآای کسانی که ايمان «
با إِن ُكنُتم ُمؤِمنينَ ( »اگرايمان داريد ،رھا کنيد َ َوَذروا ما َبِقَي ِمَن الرِّ َھا الَّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا هللاَّ   )يا أَيُّ

يعنی اگرمسلمان  مومن وبا ايمان به اسالم ھستيد  ازمخالفت با فرمان خدا که ربارا حرام کرده است 
  .ا ازبانکھا نکنيددست بکشيد ومطالبه ربا ر

  ست مده اآيه آدرادامه 

ی شما رسول باشما پيکار خواھند کرد واگرتوبه کنيد  سرمايه ھا و اگرچنين نميکنيد بدانيد که خدا«
) متعلق به شماست نه ستم ميکنيد ونه برشم ستم وارد اصل سرمايه بدون سودن شماست (آ از

ِ َوَرسولِِه ۖ َوإِن ُتبُتم َفَلُكم ُرءوُس أَموالُِكم ال َتظلِموَن َوال ُتظَلموفَ (»ميشود    )نَ إِن َلم َتفَعلوا َفأَذنوا بَِحرٍب ِمَن هللاَّ

 ) بدانيد که با خدا واران ھستندذسرمايه گ که ( ن ھستنيديعنی اگردنبال اصل وبھره سرمايه خودتا
  .؟)يا ارزش بھره پول برای يک مسلمان درحد پيکاربا خدا ورسول ھستآرسول درحال پيکاريد (

يه به سرمايه گذاران دربانکھا اين سھم وحق را داده که اصل پولشان رابگيرند وبروند که خداوند آ
   .توبه ھم بايد بکنند  يعنی ديگر ازاين غلطھا نکنند هنگيرد والبت نھا قرارآمقابله پيکاربا  در

جمھوری اسالمی به معنای  رای به و خواستاری ،ربا روشن ترين فصل گناھان کبيره دراسالم است
تش جھنم آ ه دردنبا دھنده وگيرنھا حرام بودن رباست  که رآکه برترين  تتمکين به قوانين اسالمی اس

  .م پرميگرددنتش جھآ د  وشکم ربا گيرنده ازخواھند ش سوزانده

ن است ازباب ربا شاخص ترين آن واسالم ازمبانی معتبرحقوقی آجمھوری اسالمی  باوجوديکه قر
   .وکثيف ترين کشورھای جھان است

بھره متداول  درصد ۴گفت  ما بجای  ده تھران درمجلس اسالمی ھم امروزقای محمود صادقی نماينآ
ن آ درصد را که اسم مضاربه بر ٣۵ن آ درصد را حرام و ۴ن آيپرازيم  تازه درصد بھره م ٣۵دنيا 

   .نھاده ايم حالل ميدانيم

  


