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  حقوقدان -اميرفيض

  دوحاكم  تضاد درحكم 

يکی ازمسائل روز ايران که نقد مختصری راپذيراست بيان حکم حقوق زن درجمھوری اسالمی است که 
   .درمقابل ھم قرارگرفته است ،متضاد                  ِ با دوصيغه ويا حکم  

زوم ل کرده است وشيخ حسن روحانی از ی حقوق زن ومرد توليد تقرير حکمسيد علی خامنه ای درنابرابر
ديد  از ،دردوحکم                ِ اين تعارض وتضاد    .است برابری حقوق زن درجمھوری اسالمی داد سخن داده وجود
  :ه پاسداران  گفتاجعفری رئيس سپ ،ديبھشتپنھان نمانده وروز دوشنبه اول اراسداران سپاه پ

  >، تعارضی بين سپاه ودولت نيستی اسالمیدرصورت حفظ ارزش ھا<

   .، تعارض بين سپاه ودولت ھستدرصورت تعارض بين حکم دولت وارزش ھای اسالمیيعنی  

   :ستپورفرمانده نيروی زمينی سپاه گفته ا، پاکدرتعقيب التيماتوم جعفری

 . سپاه درمسائلینھا زاويه خواھد گرفتآ ازخط امام وھويت انقالبی فاصله بگيرند، سپاه باکسانی که <
  >که به انقالب وسرنوشت مردم مربوط ميشود ھرگز بيطرف نبوده ونخواھد بود

   .ھمان راگفته که جعفری فرمانده سپاه گفته است ،زمينی سپاه پاکپور فرمانده نيروی

ن است که جعفری درک تضاد بين ادعای آوجعفری رئيس سپاه مويد  يخ حسنترادف وھمزمانی تقرير ش
    .نابرابری حقوق زن ومرد داشته است در شيخ حسن واحکام قران وسنت را

 به معروف ومعنای درک دررابطه باحقوق اسالمی برای کسانی که قدرت اجرائی دارند خارج ازحد امر
    .جاد مسئوليت شرعی ميکنداي ونھی ازمنکراست 

  اصالت دركدام حكم است 

مد متداول مح ن وسنتآزن ومرد ازحقوق تصريحی قر درتقريرحکم سيدعلی است چراکه نابرابری ،اصالت
ورده باشد که اين تحرير آبحث وترديدی رابوجود  ن است واين مسئله ای نيست که جایوعموم مسلمانا

   .وقف کندن تآالزم داشته باشد به ا ثبات 
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وھمين ھمه مراحل است  نھا درآ شکارآتمايز  ، نابرابری حقوق زن ومرد واسالم اساسا ازعالئم مشخصه

ه وباور اسالمی ّ              عالمت مشخص  ن سخت رسوب ايرانيا اسالمی درفرھنگ وادبيات شوربختانه است که         
    .کرده است

  اک ازاين ھردو ناپاک بهـــزمين پ  ردو درخاک بهـــا ھـــزن واژدھ     

   )فردوسی(    که يک سگ به ازصدزن پارسائی  ، سگان راستائیزنان را ستائی    

  اساسنامه خود مقررداشته که  ۴سالم ميداند درماده جمھوری اسالمی که خودرامتولی اجرای احکام ا

 ره براساس، سياسی وغي، نظامی، فرھنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزائیکليه قوانين ومقررات مدنی<
   .> وھمانطور که ميدانيم واشترک واتفاق نظر فقھا ھم حکايت داردموازين فقھی تعيين ميشود

   .ن وسنت متاثرميباشدآنابرابری حقوق زن ومرد يکی ازابواب واصول انکارناپذيرفقه است که ازقر

ياسی حقوق زن ومرد درحقوق س بارديگربرنابرابری ١١۵قانون اساسی جمھوری اسالمی دراصل 
  .صراحت دارد

 هنجا کآحکم شيخ حسن را مردود ونااصل ميسازد ولی ازالت به تقرير سيد علی بطورطبيعی تعلق اص
من لم يحکم بماانزل هللا يه <آعی است ن ومرد يک حکم شرحکم مورد بحث يعنی نابرابری حقوق ز

> حاکم خارج است مکسی که طبق قانون خدا حکم ندھد ازتابعيت اسال<=  >نفاولئک ھم الکافرو
   .برتعارض بين سيد علی وشيخ حسن است

(مرتد) قراردارد ودريک جامعه اسالمی  ازاسالم خارج ودررديف کفار خود يعنی شيخ حسن بااصراردرحکم
نان ناظرباشند حافظ اسالم وقانون اساسی جمھوری اسالمی ھستند نميتوانند ھمچ شکه جعفری وسپاھ

رئيس جمھور جمھوری  ،وسوگند رياست جمھوری وسنتن واسالم آعليه قرکه شيخ حسن با خروج 
  .اسالمی باشد

دراسالم کسی که قوه اجرائی دارد وظيفه شرعی او درحد امربه معروف ونھی ازمنکرنيست بايد حرکت 
يک فرد مرتد که برخالف حکم خدا  ،برکشورمسلمان اگر ،، مسئول استازاسالم راسد کند ھای خارج

    .يابايد توبه کند ويا حد ارتدار براوجاری شود حکم ميدھد رياست داشته باشد 

>  يعنی بی توجھی به ناديده گرفتن شرف مرد به قول است ونشانش به عمل< جعفری يادش باشد که

    .سنت، سالب شرافت ونشان نامردی اوستن وآآمره ھای قر
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