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مهندس اميرمهدي نعمتي

در دين مبين اســام حدود شرعي و
تعزيري براي برخي از گناهان تعيين
شده اســت به عنوان مثال حد شالق
بــراي گناهاني نظير شــراب خواري
و زناي غيرمحصنه و قطع دســت با
شرايطي براي سرقت معين گشته است
که در قرآن هم به برخي از آنها اشاره
شده است.اما حدود الهي متاسفانه در
کشــور ما به جديت اجرايي نميشود
به طوري کــه قضات در موارد اندکي
نســبت به صدور قطع دســت براي
سارقين حکم ميدهند (البته صدور اين
حکم شرايطي دارد) يا حکم سنگسار را
که در اسالم وجود دارد و از سوي پيامبر
هم به آن حکم شده را چند سالي است
که از قانون جزاي کشور حذف کردهاند
که اين اقدامات صحيح نيست.برخي از
روشنفکران اين گونه استدالل ميکنند
که اين احکام مختص به دوران صدر
اسالم بوده و هم اکنون اجراي چنين
احکاميبا جامعه مدرن سازگار نيست.

www.asre-iranian.ir
صفحه11

آمريکا دردي از اقتصاد ايران
دوا نمیکرد
گروه اقتصادي – اميرعلي امينيان :باوجودآنکه
برخي با القــاء اين مطلب در جامعه که خروج
ترامپ از برجام ضربات بــزرگ اقتصادي به
کشــور وارد ميکند سعي دارند اميد در کشور
جاي خود را به ياس و اضطراب دهد...
صفحه5

درگيريهاي پشت پرده انتخاب
شهردارهمچنان ادامه دارد

جنگ قدرت اصالح طلبان
در شوراي پنجم
صفحه8

در گزارشي ويژه شرايط سخت خريد
خانه براي مردم بررسي شد

رهبرمعظمانقالباسالميدرديدارشرکتکنندگان در
کنگرهبينالمللي«نقششيعهدرپيدايشوگسترشعلوماسالمي»:

دنياي اسالم بايد از
لحاظ علميقوي شود تا
آمريکا بايد و نبايد نگوید
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یادداشت

جنگ قدرت اصالح طلبان به
بهانه انتخاب شهردار

ابوالفضل قناعتي ،عضو ســابق
شوراي شهر تهران

ســابقه جريان
اصــــاحات در
شـــوراي شهر
نشان داده كه در
اداره امور شــهر
ناكار آمد هستند ورفع مشكالت شهر
در اولويت كار آنها قرار ندارد  .اصالح
طلبان به واسطه جريانهاي سياسي و
بدون شايســته ساالري زمينه حضور
افرادي را براي مديريت شهر  ،فراهم
ساختند كه نتيجه اين كار به بالتكليفي
شــهر ختم شــد  .نگاهي به عملكرد
اعضاي شــورا طي ماههاي گذشــته
نشــان ميدهد كه آنها به دنبال رفع
مشكالت شــهر نيستند بلكه در شورا
حضور يافتند تا نظر ليدر جريان خود را
اجرا كنند تا فرد مورد نظرشان انتخاب
شود  .وقتي اين حالت براي كالنشهري
مثل تهران اتفاق ميافتد...

تسهيالتناقصخريدمسکن
گروه راه و مسکن :بررسي مقايسهاي شرايط
وام مسکن در ايران با کشورهاي ديگر نشان
ميدهد در ايران شــاهد سختترين شرايط
پرداخت وام مسکن هستيم و...
صفحه6

يادي از راوي « وقتي مهتاب گم شد» به
بهانه افزايش مجدد آمار فروش اين کتاب

ماهي که هرگز «مهتاب» را
فراموش نکرد
صفحه10

در کوتاه مدت مشکلی
برای فروش نفت ایران رخ
نخواهد داد
صفحه4

حدود الهي بايد
با جديت در جامعه اجرا شود
ادامه از همین صفحه

...در پاسخ به اين افراد بايد گفت که قرآن معجزهاي
ابدي براي همه زمانها بوده و هر قدر هم که زمان
جلو ميرود ابعاد ،حقانيت و ظرافت آيات آن بيشــتر
روشن ميشــود لذا حکميکه خداوند داده برترين و
درستترين حکم اســت زيرا خداوند خود در قرآن
ميگويد که خدا بهتر ميداند که خير و سعادت بشر
در چيست.عدهاي هم اين گونه استدالل ميکنند که
حکم قرآن صحيح است اما با توجه به وضع موجود
اجراي ايــن احکام منجر به تبعات سياســي براي
کشورهاي اسالميو بدبيني ديگران نسبت به اسالم
ميشود ،در اين مورد هم بايد گفت که اجراي حدود
الهي از ضروريات اسالم بوده و حتي خداوند در قرآن
کريم ميفرمايد کــه زن و مرد زناکار را صد تازيانه
بزنيد و اگر به خدا و پيامبرش ايمان داريد نسبت به
آنها رافت روا نداريد و اين حکم را اجرا کنيد لذا بايد
با جديت حدود شــرعي خدا را همانگونه که پيامبر
اکرم(ص) و اميرالمومنين(ع) اجرا کردند و در اجراي
آن کوتاهي نورزيدند اجرا کنيــم زيرا اجراي حدود
زمينه حيات و اصالح جامعه را فراهم ميکند و نبايد
احکام حقوق بشري که غربيها آن را تهيه کردهاند
و کشــورهاي ديگر ازجمله کشورهاي اسالميرا در
رابطه با اجراي آنها تحت فشــار ميگذارند مانع از
اجراي حدود شــرعي اسالميشــود و مالک عمل
مسئوالن بايد احکام اسالم باشــد.البته کنکاش و
تجسس در امور شخصي مردم نبايد صورت گيرد و
خداوند هم در قرآن ميفرمايد که در زندگي ديگران
تجسس نکنيد و همچنين اجراي حدود ادله محکم و
شهود عادل ميخواهد اما زماني که شرايط الزم براي
اجراي حدود تحقق يافت ،دستگاه قضا نبايد در اين
زمينه قصور ورزد و به خاطر مخالفت عدهاي روشنفکر
غرب زده و يا به خاطر تبعات سياســي و بين المللي
که اجراي حدود براي کشــور ممکن است به همراه
داشته باشــد از اجراي حدود شرعي خودداري ورزد.
الگوي روش ما در اين زمينه بايد اميرالمومنين(ع) و
پيامبر اکرم(ص) باشند همانگونه که وقتي دختر امام
علي(ع) در زمان خالفت ايشــان گردنبندي از بيت
المال به امانت گرفت حضرت ،خزانه دار را توبيخ کرد
و گفــت که اگر وي اين گردنبند را امانتي نگرفته و
براي خودش برداشته بود دستش را به خاطر دزدي
قطع ميکردم و همچنيــن وقتي عثمان بن عفان
فرزنــد خليفه دوم را که فرد بــي گناهي را به جاي
قاتل پدر کشته بود بخشيد ،حضرت علي (ع) به وي
اعتراض کرد و به فرزند خليفه دوم گفت که اگر حاکم
شرع باشد او را قصاص خواهد کرد يا وقتي که فردي
را نزد رســول خدا(ص) آوردند که دزدي کرده بود،
پيامبر دســتور به اجراي حد قطع دست داد و در اين
هنگام عدهاي از مســلمانان به پيامبر گفتند که وي
فالن شخص است و از پيامبر خواستند که به خاطر
موقعيت اجتماعي وي ،از اجراي حد خودداري کند که
رسول خدا(ص) فرمود :اگر دخترم فاطمه هم دزدي
کرده بود دستش را قطع ميکردم.

حدود الهي بايد با جديت در
جامعه اجرا شود

روزنامهصبحايران

گزارشي ویژه از تأثير خروج آمريکا از
برجام بر اقتصاد کشور

سرمقاله

صفحه2

آیتا ...مکارم شیرازی:

نام رباخواری را به دروغ قرض الحسنه نگذاریم

يکــي از مراجــع تقليد گفت :بعضــي بانکها
قرضالحســنه  ۲۸درصــدي ميدهنــد ،يعني
چــه؟ نام ربا خواري را به دروغ ،قرض الحســنه
ميگذارند ،درســت نيست .به گزارش مرکز خبر
ي گفت:
حوزه ،آيتا ...العظميناصر مکارم شيراز 
يک قسم فعاليت اقتصادي بانک اين است که يا
خود بانک براي فعاليت اقتصادي ،سرمايه را بکار
بگيرد يا به مردم بدهــد تا مردم در فعاليتهاي
خصوصي بکار گيرنــد ،بخش خصوصي گاهي
سرمايه کالن و کوچک دارند ،اگر اينها سالم کار
کنند ،بانکها به رسالت خود عمل کردهاند.آيت ا...
مکارم شيرازي بابيان اينکه شرط سالم کار کردن
بانک اين است که ربا حذف شود ،گفت :ربا مايه
بدبختي جامعه اسالميو ويراني اقتصادي است و
انديشمندان نشستند و فکر کردند مسائلي مانند
عقود اسالميو شرعيه و بانکداري بدون ربا را به
وجود آوردند.وي افزود :اگر به اين معيارها عمل
شود ،باعث شکوفايي اقتصادي ميشود و اگر به
اين موارد عمل نشود ،تبديل به ربا خواري مخفي
شود ،مايع بدبختي ميشود .اگر بانک داري بدون
ربا باشد ،جامعه مشکلي نخواهد داشت.وي بيان
داشت :بســيار ديده شده وقتي به افراد به عنوان
تسهيالت ميخواهند واميبدهند،تا کارخانهاي راه
بياندازد ،کشاورزي و دامداري کند ،بانک ميگويد،
برو فاکتور صوري بياور .اين فاکتور صوري بالي
بانکها است.اين مرجع تقليد افزد :اين فرد اين
پول را تبديل به جهيزيه ميکند ،بعضي ميگويند
پول گرفتيم در مسير ديگر هزينه کرديم و رفتيم

کربال و ماشين خريديم .اين پول به صورت بدهي
ميماند ،بدهــي را نميتواند بدهد ،به اين وامها،
جريمه ميخورد نميتواند بدهد ،که خود همين
عاملي براي بدبختي اســت.وي افزود :اگر بيايند
تسهيالت را از عقود شرعيه به فاکتورهاي صوري
ببرند ،يقين داشته باشيد که نتيجه آن منفي است
و آن چيزي که ما از بانکها انتظار داريم که همانا
شکوفايي اقتصادي است ،تبديل به ضد ميشود.
آيت ا ...مکارم شيرازي اظهار داشت :قسم ديگر
اين است که خود بانکها فعاليتهاي اقتصادي
مفيد داشــته باشــد .به اين صــورت که بانک
ســرمايهها را در مسيري به کار بگيرد که چندان
فايدهاي براي کشور نداشته باشد ،اما تنها پول در
بياورد ،اين عمل بانک درست نيست ،بانک بايد
ضرورتها را درنظر بگيرد .ضرورتها،کشاورزي،
آبيــاري و برق اســت .اما بانک پولهــا را در
مســيرهايي که باعث اسباب تجمل است ،بکار
گيرد ،کار اشــتباهي است.اين مرجع تقليد گفت:
معتقديم قرض الحسنه کارمزد دارد و بانک هم
مخــارج دارد و گفتيم تا  ۴درصد ســود به دليل
مخارج بانک مشروع است؛ اما غير از آن درست
نيست و ربا است .بعضي بانکها قرض الحسنه
 ۲۸درصدي ميدهند ،يعني چه؟! نام ربا خواري
را به دورغ ،قرضالحســنه ميگذارندکه درست
نيست.وي افزود :گفتيم  ۴درصد در کل زمان ،اما
آن غير از اين تفسير ميکند و ميگويد  ۴درصد
در هر سال .اگر  ۵ساله باشد ،سال اول  ۴درصد،
باقي ماندهاش سال دوم ۸ ،درصد ،باقي مانده سال
سوم ۱۲ ،درصد ،سال  ۵به  ۲۰درصد ميرسد ،در
حالي که ما در کل سال  ۴درصد گفتيم .نه اينکه
در هر سالي يک چهار درصدي اضافه شود که آن
باقي مانده سال  ۵را  ۲۰درصد بگيرند.وي عنوان
کرد :نبايد با شگردهايي ،قانون را دور زد و مسائل
را مخفي کرد .اين درست نيست .صادقانه با مردم
رفتار کنيم .قرض الحسنه ،قرض الحسنه است.

جنگ قدرت اصالح طلبان به بهانه انتخاب شهردار
ادامه از همین صفحه

...اين شورا چارهاي جز پايان ماموريت و انحالل
براي خود نميبيند  .بايد تاكيد كرد تهران ،شهري
نيست كه كسي بخواهد با عملكرد خودش با آن
شوخي كند چون براي اداره امور شهر يك ساعت
هم يك ســاعت است و ضروري است رسيدگي
به امور شــهر در اولويت قــرار گيرد.براي رفع
مشكالت پايتخت بايد افرادي كه روحيه خدمت
و جهادي گري دارند حضور يابند و مســئوليت
اداره شهر را بر عهده گيرند ؛ اما تا ماداميكه اين
افراد بخواهند زمان خود را با موضوعات جرياني،
سياســي و تعصبات بي جا سپري كنند ممكن
است مسئولين تصميم گير به اين نتيجه برسند

كه اين شورا  ،ناكار آمد است و بايد منحل شود و
افرادي روي كار آيند كه رويكرد خدمت به شهر
و مردم را داشــته باشند.در چند ماهي كه نجفي
مديريت شهر را داشــت ما شاهد اقدامات موثر
در ســطح پايتخت نبوديم .در حال حاضر نيز به
نوعي وقت كشي در شوراي شهر حاكم است و
اين امر زيبنده كالنشهري مثل تهران نيست .اگر
اعضاي شــورا بخواهند تعصبات جرياني خود را
داشتند باشند من فكر نميكنم كه اعضاي شورا
به جمع بندي نهايي براي انتخاب شهردار برسند.
اگر اعضاي شــورا با اين روند ادامه دهند يا هيچ
كاري انجام نميگيرد يا مدام شاهد تغيير مديران
خواهيم بود.
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