آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﻌﺒ در ﻫﻤﺎﯾﺶ "ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری" :ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻮﯾﺎﯾ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻧﺪﮔ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣ ﺷﻮد /در اﯾﺮان ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﯾﻢ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎس ﮐﻌﺒ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی و ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺷﻮرای ﻧﻬﺒﺎن در ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع "ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری" در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ ﺷﯿ اﻻﺳﻼم داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ
اﺳﻼﻣ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ ،اﺷﺘﺮاﮐﺎﺗ دارﻧﺪ و اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮای اﺳﻼم
ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯾ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ دور ﻫﻢ ﺟﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ ،اﺳﻼم ،ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻌﺒ در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ،
اﻓﺰود :ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد؛ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺷﺮﻋ و ﻧﻈﺎم وﺿﻌ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺒﺎس ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﭙﻮﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﺧ ﻓﺘﺎوای اﻣﺮوز ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻣﺮدود ﻣ داﻧﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﻪ ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻮﯾﺎﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
زﻧﺪﮔ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣ ﺷﻮد.

ﻣﺎ در اﯾﺮان ،ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﯾﻢ
ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺷﻮرای ﻧﻬﺒﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ در اﯾﺮان ،ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﮐﺮدﯾﻢ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻌﺒ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﺮد ﺑﺮﺧ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﻔﯿﺮی در اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اوﻟ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﻼﻣ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز روز ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺟﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ.

