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بررسي جرمانگاری مصلحتگرایانه در نظام جمهوری اسالمي ایران
قدرتاله خسروشاهی علی گنجی**
(تاریخ دریافت 99/4/71 :تاریخ پذیرش)92/9/74 :

چکيده
جرمانگاری مصلحتگرایانه به جرمانگاریای گفته میشود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیّت مییابد.
مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشتهای متفاوتی از آن میشود .در این نوشتار ابتدا مفهوم
مصلحت و تأثیر آن بر جرمانگاری و سپس جایگاه نظری جرمانگاری مصلحتگرایانه در نظام جمهوری اسالمی
ایران بررسی میشوند .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصل مصلحت را به عنوان یکی از اصول محدودکنندۀ
آزادی پذیرفته است و در این نظام امکان جرمانگاری یا مداخلۀ کیفری حکومت بر اساس اصل مصلحت وجود
دارد .معیار جرمانگاری مصلحتگرایانه در نظام جمهوری اسالمی مصلحت نظام است و تشخیص آن بر عهدۀ
شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ این نهاد به موجب شرایطی میتواند
اصول قانون اساسی و موازین اسالمی را نادیده بگیرد .این نوع مصلحتگرایی تأثیری مهم بر موضوع جرمانگاری
دارد که تورّم کیفری و نیز سیاسی ،مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و با چالشهای
مختلف سیاسی ،حقوقی ،اخالقی ،دینی و حقوق بشری رویارو است.

واژگان کليدی :جرمانگاری ،مصلحت ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،جرمانگاری
مصلحتگرايانه.

 استادیارحقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول):
gh.khosroshahi@ase.ui.ac.ir
 دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق ،ایران.
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مقدّمه
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن حکومت رفتارهایی را از فضای آزاد رفتاری
شهروندان به قلمروی تحت سلطۀ خویش منتقل میکند و مرتکب آن را به تحمیل درد و رنج
تهدید میکند .به این ترتیب ،ملموسترین رویارویی آزادیهای فردی و قدرت حکومت را
میتوان در تصویب قوانین کیفری مشاهده کرد .در واقع ،حکومت با استفاده از جرمانگاری،
اِعمال زور سازمانیافتۀ خود را نمایان میکند ،چنانکه نمیتوان نظیر آن را در سایر شاخههای
حقوقی یافت (فرحبخش .)81 :8263 ،از این جهات جرمانگاری در نگاه نخست امری
اعتراضکردنی و ناموجّه است (نوبهار .)62 :8269،از اساس بحث دربارۀ فلسفۀ حقوق کیفری از
توضیح حد و حقّ جرمانگاری آغاز میشود و معنا پیدا میکند (قیاسی و دیگران.)219 :8268،
پرسش از حد و حقّ جرمانگاری بیدرنگ بحث از مبانی مشروعیّت یا حقّ حاکمیّت را پیش
میکشد و گفته میشود حکومتها با توجّه به همان مبانیای که به موجب آنها مشروعیّت یا حقّ
حاکمیّت پیدا کردند میتوانند به حقوق کیفری به عنوان اصلیترین عامل اِعمال حاکمیّت دست
یازند .امّا مسئله این است که چنین پاسخی به تعیین دقیق محدودۀ مشروع جرمانگاری منتهی
نخواهد شد.
جوئل فاینبرگ ،فیلسوف آمریکایی ،شیوهای جدید را برای توجیه محدودسازی آزادی
توسّط دولت پایهگذاری کرده است که در واقع سنجش محدودۀ حقوق کیفری در نظریّات
مختلف را ساختارمند و روشن میکند ( .)Christopher Lemann-Haupt, 2004فاینبرگ به
پیروی از جان استوارت میل معتقد بود فلسفۀ سیاسی با این پیشفرض آغاز میشود که از اساس
اصل بر آزادی اشخاص است و پس از آن محدودیّت قهری دولت بر اساس اصول محدودکنندۀ
آزادی توجیه می شود .اصول محدودکنندۀ آزادی شرایطی هستند که بر اساس آنها محدودیّت
آزادی افراد توسّط دولت تعیین میشود ( .)Haupt, 2004این اصول میتوانند توصیفی عینی و
سنجشپذیر از محدودۀ حقوق کیفری در نظریّات مختلف را ارائه دهند.
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به پیروی از شیوۀ فاینبرگ ،در خصوص اصول محدودکنندۀ آزادی 8یا اصول
مشروعیّتبخش اجبار 3میتوان این موارد را برشمرد :ضرر 2،ایجاد مزاحمت 4،حمایتگرایی
قانونی 1،اخالقگرایی قانونی 9،سودرسانی به دیگران 7،کمالگرایی 1،مصلحت 6و  . ...هر نظام
فکری و سیاسی بنابر بینش فلسفی خود یک یا چند از این اصول را برای تعیین حدّ مشروع مداخلۀ
کیفری بر میگزیند و محدودۀ مشروع مداخلۀ قهرآمیز خود را مشخّص میسازد.
بدین ترتیب ،نظام های مختلف با توجّه به تعداد اصولی که برای مشروعیّت دادن به مداخلۀ
کیفری بهکار میبرند ،به نظامهای حداقلی و حداکثری تقسیم میشوند .نظامهای حداقلی با تأکید
بر اصالت فرد و ارزش دادن به آزادی افراد ،مداخالت دولت و جامعه را تنها برای حفظ و حمایت
از حقوق ضروری فردی برمیتابند و بیشتر بر دو اصل نخست (ضرر و مزاحمت به دیگری) تکیه
دارند .در سوی دیگر ،نظامهای حداکثری کارکردهای بیشتری را برای حکومت در نظر میگیرند
و این را مجاز میدانند که از اصول دیگر مانند حمایتگرایی قانونی ،اخالقگرایی ،کمالگرایی
و حتّی لزوم سودرسانی به دیگران برای توجیه مداخلۀ کیفری استفاده کنند .این تفاوت دیدگاه
به ارزشها و پیشفرضهای آنها در رابطه با مسائلی بنیادین همچون نگرش به انسان ،دولت،
آزادی ،فرد و اجتماع و ...برمیگردد (فرحبخش .)87 :8262 ،این شیوه بر پایۀ موضوع تناسب
مشروعیّت ساختاری با مشروعیّت ایدئولوژیک (عالم )8272 ،شکل گرفته است و این میتواند
محدودۀ مجاز و مشروع مداخلۀ کیفری حکومتها را بر اساس مبانی مورد تأیید خودشان
مشخّص کند.

1. Limiting Principles Liberty.
2. Legitimizing Principles Coercion.
3. The harm principle.
4. The offense Principle.
5. Legal paternalism.
6. Legal moralism.
7. The benefit to others.
8. Perfectionism.
9. Expediency.
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همانطور که گفته شد «اصل مصلحت» یکی از اصولی است که در نظامهای حقوقی برای
تحدید آزادی و مداخلۀ کیفری به آن استناد میشود و میزان استفاده از آن با توجّه به تعریف و
تبیینی که در ادامه از اصل مصلحت ارائه خواهد شد به انسجام نظری آن نظام و تناسب آن با
واقعیّات و وضعیّت جامعه بستگی دارد؛ زیرا وجود این اصل برای حلّ مشکالت درونی نظامهای
حقوقیای که ناشی از محدودیّت نصوص و تغییرات پیوستۀ محیط و اجتماعات انسانی هستند
ضرورت پیدا میکند و بر اساس نگاه به اهداف کلّی و نهایی مطرح میشود ( Opwis, 2003:

.)196
قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران نیز به پیروی از نظریّۀ والیت فقیه در اصل 883
قانون اساسی سهمی درخور توجّه را برای اصل «مصلحت» پذیرفته است؛ بیگمان این موضوع
بر جرم انگاری به عنوان یکی از انواع قانونگذاری بسیار تأثیرگذار است .آنچه در این نوشتار
بررسی میشود این است که نخست ،جرمانگاری مصلحتگرایانه در نظام جمهوری اسالمی
ایران دقیقاً با چه معیاری انجام میشود؟ دوّم ،این نوع جرمانگاری چه آثاری دارد؟ گفتنی است
بیان مصادیق جرمانگاری مصلحتگرایانه (اعم از موارد مثبت و منفی) در نظام حقوقی فعلی ایران
نیازمند فرصتی بیشتر از چارچوب این نوشتار است و میتوان به طور مستقل بدان پرداخت و
مصادیق مختلف را نقد و بررسی کرد .بنابراین ،این نوشتار جایگاه نظری جرمانگاری
مصلحتگرایانه در نظام جمهوری اسالمی ایران را بررسی میکند.

 .3بررسی مفهوم مصلحت در نظام جمهوری اسالمی ايران
مصلحت واژهای پرکاربرد و رایج است که در حوزۀ اندیشههای سیاسی و حقوقی نقشی کلیدی
و مؤثّر دارد .مصلحت در لغت به معنای علّت یا منبع چیزی خوب و مفید است و در متون انگلیسی
اغلب به «منفعت عمومی» 8ترجمه میشود .البته به مفاهیمی همچون خیر عمومی ،رفاه همگانی و
سعادت عام نیز بسیار نزدیک است ( .)Opwis, 2003: 183ریشۀ لغوی مصلحت «صَلَحَ» است که
1. Public Interest.
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در برابر «فَسَدَ» آمده است و واژهنامههای عربی آن را ضد یا نقیض فساد تعبیر کردهاند (دهخدا،
ج .) 81148-3 ،83کاربرد واژگان هم خانواده مانند خیر ،صالح ،سعادت ،عالقه ،خوشایند،
منفعت و  ...داللت بر تداخل و پیچیدگی مفهوم مصلحت دارد که در اصطالح منطقدانان «شرح
اسم» یا «شرح لفظ» محسوب میشود که فقط استفادۀ لفظی به جای لفظی دیگر است (مطهری،
 .) 31 :8271از این رو ،برای روشن شدن مقصود به جای تعریف مصلحت باید از ساحتشناسی
استفاده کرد تا راهی برای تشخیص و تمییز آن در موارد مختلف بدست آورد .طرح موضوعی به
نام «گفتمان» 8توسّط اندیشمندانی چون میشل فوکو ،ارنست الکالو و شنتال موفه اصلی را شکل
داده است که بر اساس آن باید تمامی واژگان و اصطالحات را با توجّه به گفتمان زایندۀ آن واژه
و اصطالح تعریف کرد و شناخت (افتخاری .)43 :8214 ،برخی با توجّه به کاربردهای مختلف،
مصلحت را در سه ساحت کلّی فلسفی ،کالمی و فقهی -حقوقی بررسی کردهاند.
در ساحتهای فلسفی و کالمی ،ذاتی یا عرضی بودن مصالح مطرح است و مصلحت مترادف
با خیر یا هدف نهایی در نظر گرفته میشود .تفاوت ساحت کالم و فلسفه به خداباوری متکلّمان
برمی گردد ،چنانکه متکلّمان در واقع نسبت مصالح با خدا و سپس با احکام دین را بررسی
می کنند .امّا مصلحت در ساحت سوّم (فقه و حقوق) عموماً به جلب نفع و دفع ضرر تعبیر شده
است که میتوان آن را به نوعی معادل « »Expediencyدر نظر گرفت .از این نگاه ،مصلحت
اتّخاذ راهکاری برای حفظ پایههای اساسی یا رسیدن به مقاصد و اهداف نهایی است و چگونگی
کاربرد آن در درجۀ اوّل به نوع نگاه به مفهوم کلّی شریعت یا قانون و اهداف آن بستگی دارد.
مباحثی مختلف دربارۀ ضوابط مختلف و متعدّد مصلحتگرایی شکل گرفتهاند ،امّا ماهیّت
ضابطهگریز مصلحت همۀ راهکارهای مطرحشده را با چالش مواجه میکند (ر.ک :بیگدلی و
فرج پور.)8263 ،

1. Discourse.
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چنین پدیدهای بیشتر به مفهوم «حاکمیّت در وضعیّت استثنائی» 8یا «حقّ صالحدید حاکم»
نزدیک است .این مفهوم در واقع محصول درجهای از عدم توازن میان حقوق عمومی و واقعیّت
سیاسی است که به «قانون استثناء» یا «تعلیق قانون» به عنوان ابزاری برای حفظ کلّیّت نظام قانونی
رسمیّت میبخشد .مصلحتگرایی در قانون اساسی جمهوری اسالمی مصوّب  8291برگرفته از
نظریّۀ والیت فقیه امام خمینی است .اگرچه سابقۀ این موضوع به پیش از تغییر قانون برمیگردد،
با تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» جنبۀ قانونی گرفت .امام خمینی در سخنان خود واژۀ
مصلحت را در ساحتهای مختلف بهکار بردند ،امّا در رابطه با این مسئله ،مصلحت را به عنوان
وسیلهای برای رسیدن به هدفی مهمتر در حکومتداری استفاده کردند (مؤمن)86 :8219 ،؛ در
قانون اساسی نیز با همین معنا و عنوان بهکار گرفته شده است (اصل .)883
پس از رد و ناکارآمدی دو مفهوم درون فقهی «شرط ضمن عقد» و «ضرورت» ،بررسی
تاریخچه و دالیل شکل گیری این مفهوم در ادبیّات امام خمینی تأثیری مهم بر فهم و درک این
موضوع دارد؛ البته این موضوع خارج از بحث اصلی این نوشتار است .مراد از مصلحتگرایی در
قانون اساسی ایران مصلحت در ساحت فقه و حقوق است و برای جلوگیری از اشتباه در اشتراک
لفظ باید آن را از مصلحتگرایی در ساحت فلسفه و کالم متمایز کرد .همچنین ،برای جلوگیری
از اشتباه در ابهام ساختاری باید معیار این مصلحتگرایی را مشخّص ساخت و نیز نشان داد دقیقاً
مصلحت چه کسی یا چه چیزی در نظر است .مصالح شخصی ،مصالح حکومت و مصالح عام
یکی از انواع تقسیمبندی مصلحت هستند که بر همین اساس شکل گرفتهاند .آشکار است که
انتخاب هر کدام از این معیارها تأثیری عمیق بر شکل و ماهیّت مصلحتگرایی خواهد داشت.
گفتنی است از مصلحتگرایی بر اساس مصلحت شخص یا گروهی خاص به عنوان یک
معیار برای مصلحت گرایی در هیچ جایی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و سایر منابع
حقوقی و غیرحقوقی صحبت نشده است ،یعنی در نظام جمهوری اسالمی ایران به لحاظ مبنایی و
نظری هیچ مجوّزی برای جرم انگاری بر اساس مصالح شخص یا گروهی خاص وجود ندارد و
1. State of Exception.
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اگر زمانی بر اساس معیارهای شخصی و جناحی از ابزار مصلحت استفاده شده است ،شخصی یا
جناحی بودن آن انکار شده است.
با وجود این ،نمیتوان کتمان کرد که یکی از مشکالت اصلی مصلحتگرایی در نظام
جمهوری اسالمی ایران استفاده و رجوع به لفظ «نظام» است که نبود تعریفی دقیق و مشخّص از
آن موجبات سوءتفاهمها و حتّی سوءاستفادههای فراوانی را فراهم کرده است ،چراکه این واژه
در زمینههای مختلف بهکار گرفته میشود و پذیرش هر کدام از معانی آن ملزومات و آثاری
خاص را به دنبال دارد.
برخی مفهوم «نظام» در ادبیّات و اسناد حقوقی فعلی را مترادف با «نظام» در قاعدۀ فقهی «حفظ
نظام» میدانند (ر.ک :ملک افضلی .)8216 ،در ادبیّات فقه سنّتی مقصود از «حفظ نظام به عنوان
یک واجب» حفظ نظام حکومتی نیست ،بلکه مراد حفظ کلّیّت اجتماع است .هرچند تالش برای
حفظ حکومت صالح و عادل هم مصداق روشن حفظ نظام است .در واقع ،به حکم اینکه جامعه
ناگزیر نیازمند به حکومت صالح است ،تالش برای حفظ حکومت صالح نیز همچون یکی از
عناصر الزم برای بقای جامعه واجب میشود (نوبهار .)8211 ،امّا آنچه به نام مصلحت در قانون
اساسی جمهوری اسالمی آمده است «مصلحت نظام اسالمی» است ،یعنی عقیده بر این است که
مصلحت نظام برآیند مصلحت اسالم ،نظام و مصالح فردی و عمومی است و تشخیص آن بر عهدۀ
حاکم است (رحمت اللهی .)826 :8216 ،اصل  883قانون اساسی که بروز قانونی این اندیشه است
چنین خاستگاهی دارد (رحمت اللهی .)826 :8216 ،بنابراین ،میتوان گفت واژۀ «نظام» در ادبیّات
سنّتی کاربردی متفاوت با «نظام» در ادبیّات سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسالمی دارد .آنچه
از «مصلحت نظام» در ادبیّات فقه سنّتی استنباط میشود تقریباً معادل «مصلحت عام» یا «مصلحت
عموم» است و آنچه از «مصلحت نظام» در جمهوری اسالمی برمیآید مترادف با «مصلحت
حکومت» یا «مصلحت دولت» است .باید توجّه داشت که این دو معیار بسیار متفاوت هستند و
انتخاب هر کدام آثاری مهم بر طرح مصلحتگرایی و شیوۀ احراز و عمل به آن دارد.
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قید «عام» شرایطی خاص را برای مصلحتگرایی ایجاد میکند که بدون رعایت آنها نمیتوان
عنوان «مصلحت عمومی» را بر آن نهاد .این ویژگیها در مصلحتگرایی فقه سنّتی که تحت
عنوان ضرورت مجوّز میگرفت دیده میشوند .فقهای شیعه عموماً از کاربرد عنوان «مصلحت»
پرهیز داشتند و به همین دلیل ضوابط و فرایندی دقیق را در این باره مطرح نکردند .امّا با توجّه به
همان مقدار محدودی که بیان شده است ،میتوان آن را مترادف با مفهوم «مصلحت عمومی»
دانست.
اگر فرض بر این باشد که مقصود از «نظام» در متن قانون اساسی همان «نظام اجتماعی» است،
باید فرایندی برای آن تعریف شده باشد که ویژگیهایی شامل جمعی بودن ،حداقلی بودن ،آلی
بودن و بیطرفانه بودن در آن دیده شود (ر.ک :بیات .)8262 ،امّا چنین فرایندی در شیوۀ
مصلحتگرایی نظام جمهوری اسالمی دیده نمیشود .افزون بر آن ،چنین برداشتی نیازمند دالیل
و نشانهای مشخّص است و نمی توان به صرف تغییر واژه (نظام به عام) تصریح قانون اساسی را
تأویل کرد ،چنانکه قانون اساسی در مواردی که از واژۀ نظام استفاده کرده است (برای مثال
اصول ،)877 ،818 ،889 ،877 ،899 ،3 :مفهوم «نظام» را کامالً مترادف با «حکومت» بهکار برده
است که معموالً پسوند «جمهوری اسالمی» را به دنبال دارد .همچنین ،در مواردی که قانون اساسی
منظوری فراتر از حکومت را در نظر داشته است ،از عباراتی همچون «مصلحت جامعه»« ،عفّت
عمومی»« ،نظم عمومی»« ،امنیّت عمومی» و  ...استفاده کرده است.
در قوانین کیفری نیز «نظام» تعبیری معادل «حکومت» دارد و چنان بهکار گرفته میشود که به
مصالح شخصی و جناحی نیز فروکاستنی است .برای نمونه ،در مواد  199 ،371 ،1و  194قانون
مجازات اسالمی کلمۀ «نظام» دقیقاً در معنای حکومت جمهوری اسالمی ایران بهکار گرفته شده
است ،به ویژه مادۀ  199که اساساً از جرمانگاریهای مبتنی بر مصالح نظام است؛ این ماده مقرّر
میکند« :هر کس علیه نظام جمهوری اسالمی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام
به هر نحو فعّالیّت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد» .افزون بر این،
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در تمامی سخنان رهبران و مسئولین جمهوری اسالمی از ابتدا تاکنون همواره مراد از «نظامْ»
حکومت جمهوری اسالمی ایران بوده است.
بدینسان ،مصلحتگرایی در نظام جمهوری اسالمی ایران با معیار «مصلحت حکومت» انجام
میگیرد .طبیعتاً این مصلحتگرایی در مواردی «مصلحت عمومی» را نیز به همراه دارد .امّا به
لحاظ مبنا و شیوۀ احرازْ همان مصلحت حکومت است و اگر فرایندی صحیح برای اعمال ضابطهها
در نظر گرفته نشود ،این وضعیّت میتواند به «مصلحت جناح یا شخص خاص» فروکاسته شود.
نتیجه اینکه نظام جمهوری اسالمی به لحاظ نظری امکان و مجوّزی دارد که بر اساس «مصالح
حکومتی» اقدام به جرمانگاری کند .این یکی از چالشهای مهمّ نظام جمهوری اسالمی است،
چراکه وجود حقّ جرمانگاری مصلحتگرایانه با معیار مصلحت حکومت از ویژگیهای
خودکامگی حکومتی شمرده میشود و نتایج و آثار گریزناپذیری دارد (گنجی .)8261 ،بنابراین،
باید این مصلحت گرایی را از مصلحت بر مبنای مصالح عام مردم که دایرۀ وسیعتری را شامل
میشود و مصالح شخصی که بسیار محدودتر هستند متمایز کرد (ر.ک :راسخ و بیات).

 .2مرجع تشخيص مصلحت در نظام جمهوری اسالمی ايران
مشکالت اجرایی و حقوقی حاکمیّت در دهۀ نخست جمهوری اسالمی موجب شد که امام خمینی
فرمان بازنگری قانون اساسی را صادر کنند و خود افرادی را برای این منظور انتخاب کنند .شورای
بازنگری که فقط از مسئوالن رده باالی حکومت تشکیل شده بود در رابطه با بنبستهای نظری
و اجرایی تجربۀ زیادی داشت و به همین جهت گرایش آشکاری به تمرکز و افزایش اختیارات
حاکمیّت برای رفع چالشهای حقوقی اعمال حاکمیّت پیدا کرد .تمرکز در قوّۀ مجریّه با حذف
نخستوزیری و تجمیع آن با ریاستجمهوری ،حذف شورای عالی قضایی و تمرکز آن در
ریاست یک نفر به انتخاب رهبر و  ...ا ز جمله موارد مهمّ تغییر در قانون اساسی بودند .در سایر
موارد میتوان گفت این شورا با توجّه به جایگاه منحصربهفردی که برای رهبری در باالترین ردۀ
حاکمیّت پذیرفته بود ،عمدۀ چالشهای حقوقی کشور را با واگذاری اختیارات تصریحشده در
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قانون اساسی حل کرد .یکی از اختیارات مهم به رسمیّت شناختن حقّ مصلحتگرایی به همان
معنای عبور از اصول قانون اساسی و موازین اسالمی برای رهبری است که بدین روش انجام شد:
 .8اضافه شدن قید «مطلقه» به اصل پنجاهوهفتم؛  .3اضافه شدن اصل یکصدوهفتادوششم و تشکیل
نهاد شورای امنیّت ملّی؛  .2تشکیل شورای بازنگری با دستور و نظر رهبری در اصل یکصدو
هفتادوهفتم؛ و  .4اضافه شدن اصل  883قانون اساسی و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نخست اینکه در مورد تغییر در اصل  17به نظر میرسد دغدغۀ طرفداران اضافه شدن قید
«مطلقه» این بوده است که رهبری بتواند در مواقع ضرورت و مصلحت ،بر خالف ترتیبات مقرّر
در قانون اساسی تصمیم الزم را با معیار مصلحت حکومت اتّخاذ کند .به همین دلیل برخی حصری
نبودن اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و حتّی وابستگی مشروعیّت قانون اساسی به اذن والیت
فقیه را مطرح کردند .در حالی که این نظر در بند  1اصل ( 889حلّ معضالت نظام که از طرق
عادی قابل حل نیست ،از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) و نیز در اصل ( 883انتخاب
اعضای ثابت و متغیّر مجمع تشخیص مصلحت نظام) و حتّی در اصل ( 879انتخاب مستقیم و
غیرمستقیم اعضای شورای امنیّت ملّی و امضای مصوّبات این شورا) تأمین گردیده است .افزون
بر این ،دالیل بسیاری مطرح شدهاند که نشان میدهند لزومی ندارد اعمال والیت مطلق فقیه خارج
از چارچوب قانون اساسی معنا و تفسیر شود (ر.ک :نوبهار.)8271 ،
دوّم اینکه شورای امنیّت ملّی با توجّه به اینکه جایگزینی برای شورای عالی دفاع سابق است،
چهرهای صرفاً نظامی و انتظامی را به ذهن متبادر میسازد .امّا با تأکید نمایندگان شورای بازنگری
قانون اساسی بر بیشتر شدن دامنۀ اختیارات و وظایف این شورا ،ترکیبی برای شورای امنیّت ملّی
در نظر گرفته شد که در عمل به یک شورای سیاسی -امنیّتی تبدیل شد (هاشمی.)127 :8218 ،
همانطور که در اصل  879قانون اساسی آمده است ،شورای امنیّت ملّی به منظور تأمین منافع ملّی،
پاسداری از انقالب اسالمی ،تمامیّت ارضی و حاکمیّت ملّی تشکیل شده است و دارای وظایفی
مشخّص در زمینۀ تعیین سیاستهای دفاعی -امنیّتی ،هماهنگی تدابیر کلّی دفاعی -امنیّتی و
بهرهگیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است .ریاست این شورا
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با رئیس جمهور است و مصوّبات آن با تأیید مقام رهبری الزماالجراء خواهد بود .این شورا در
اتّخاذ تصمیمات خود مستقل از قوای سهگانه عمل میکند و نهادهای کشوری باید خود را با
سیاستهای کلّی دفاعی -امنیّتی آن هماهنگ سازند .از این رو ،با توجّه به اینکه قانون اساسی
قلمرو اختیارات دستگاهها و مقامات را حتّی در مواقع اضطرای و ویژه تعیین کرده است ،نباید
تفسیری از صالحیّت شورای امنیّت ملّی ارائه داد که موجب تداخل و تزاحم سایر اصول قانون
اساسی شود .برای نمونه ،ایجاد محدودیّتهای نظامی (اصل  )76یا انجام اقداماتی مانند بازداشت
یا ایجاد محدودیّتهای فوری توسّط قوّۀ قضائیّه در قانون اساسی و قوانین عادی پیشبینی شده
است (اختیارات قانونی دادستان و بازپرس) .در مورد نهادهای نظامی نیز قانون اساسی در اصول
 842تا  818حدود وظایف و اختیارات آنها را مشخّص کرده است .بنابراین ،نمیتوان با توجیه
منسجم سازی مدیریّت در شرایط اضطراری ،اختیاری مافوق قانون اساسی برای شورای امنیّت
ملّی متصوّر شد ،بلکه این شورا که ترکیبی از باالترین مقامات و مسئولین سیاسی ،اقتصادی،
نظامی و روابط خارجی است باید مطابق آنچه در اصل  879آمده است مصوّباتی در جهت
هماهنگی قوا و نهادهای حاکمیّتی داشته باشد و البته قوای مذکور نیز ملزم به رعایت سیاستها
خواهند بود .در واقع ،شورای امنیّت ملّی نباید رأساً اقدامی در جهت جرمانگاری ،مجازات،
بازداشت و  ...داشته باشد.
سوّم اینکه صدور فرمان بازنگری در قانون اساسی مطابق اصل  877قانون اساسی مصوّب
 8291به رهبری سپرده شده است« :مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری
قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید ( .»)...در همین اصل آمده است که مصوّبات شورای
بازنگری باید به امضاء و تأیید رهبری نیز برسند و پس از آن از طریق مراجعه به آراء عمومی به
تصویب اکثریّت مطلق شرکتکنندگان برسند .این اختیار میتواند یکی از ابزارهای اصالح امور
بدون خدشه به قانون اساسی به عنوان مهمترین میثاق سیاسی -حقوقی کشور باشد.
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چهارم اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای زیر نظری رهبری است که پس
از اصالح قانون اساسی در سال  8291بر اساس اصل  883صورت قانونی پیدا کرد .این نهاد
محصول چالش های سیاسی ،حقوقی و حتّی مذهبی جمهوری اسالمی ایران در دهۀ نخست عمر
خود است .اصل  883قانون اساسی مقرّر میکند« :مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص
مصلحت در مواردی که مصوّبۀ مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع یا
قانون اساسی ب داند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و
مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است
به دستور رهبری تشکیل میشود .اعضای ثابت و متغیّر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید.
مقرّرات م ربوط به مجمع توسّط خود اعضاء تهیّه و تصویب و به تأیید رهبری خواهد رسید».
همچنین ،در بندهای  8و  1اصل  889قانون اساسی نیز «تعیین سیاستهای کلّی نظام جمهوری
اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «حلّ معضالت نظام که از طرق
عادی قابل حل نیست ،از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» پیشبینی شدهاند .افزون بر این،
در اصول دیگری مثل اصل ( 888شورای رهبری) ،اصل ( 877شورای بازنگری در قانون اساسی)
نیز وظایفی مقرّر شدهاند.
اهمیّت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این است که در شرایطی که مجلس مطابق اصل
 883ضرورتی را تشخیص دهد یا در شرایطی که رهبری بر اساس بند  1اصل  889معضلی را که
به طرق عادی قابل حل نیست مطرح کند ،مرجع نهایی تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسالمی
خواهد بود و می تواند بر اساس مصالح حکومتی ،تصمیماتی خارج و حتّی متّضاد با قانون اساسی
و ظاهر موازین اسالمی داشته باشد.
وقتی چنین حقّی برای این نهاد در نظر گرفته شده است ،نمیتوان شیوه یا قاعدهای بیرونی
برای تصمیمات آن جز آییننامۀ داخلی مجمع که باید به تصویب اعضاء و تأیید رهبری برسد
متصوّر شد .برای نمونه ،این مجمع در برخی دورهها اقدام به جرمانگاری یا تصویب قوانین کرده
است که البته بعدها با حکم رهبری وقت مجدّد در این زمینه محدود شد .در واقع ،حقّ
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مصلحتگرایی به معنای «گذر از اصول قانون اساسی و موازین اسالمی» بر اساس قانون اساسی
مبتنی بر آرای عمومی با شرایطی به مقام رهبری واگذار شده است که عبارت است از انتخاب
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مشمول بند  1اصل
 889و اصل  883قانون اساسی هستند.
جرمانگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسالمی ایران به لحاظ شکلی تنها در چنین
فرایندی قابلیّت اعمال دارد و هیچ نهاد و مسئولی دیگر نباید تحت عنوان مصالح نظام یا هر
مصلحت و منفعتی دیگر برای جرمانگاری که هستۀ اصلی حقوق کیفری است اقدام کند .باید
توجّه داشت که اگرچه قانون در سایر بخشهای حقوق کیفری از جمله مجازاتها ،بازداشتها،
بازجوییها و  ...مجوّزهایی را برای مسئولین قضایی مثل بازپرس و دادستان در نظر گرفته است،
تمام این موارد باید مبتنی بر یک جرمانگاری باشند .به عبارت دیگر ،نباید شخصی را به سبب
موضوعی که جرمانگاری نشده است مؤاخذه کرد .اصل  29قانون اساسی به صراحت بر این
موضوع که یک قاعدۀ مسلّم عقلی و شرعی است تأکید کرده است .هرچند اصل  897قانون
اساسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی را دچار چالش و حتّی تعارض کرده
است .بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که اصل  897به دالیل متعدّد مجوّزی برای جرمانگاری
خارج از نظام قانونی نیست و در نهایت دادرس میتواند در تکمیل و تفسیر قوانین غیرکیفری به
منابع فقهی رجوع کند .همچنین ،ادارۀ حقوقی قوّۀ قضائیّه در نظریّۀ مشورتی خود در این باره
میگوید« :هرگاه قضیهای مطرح شود که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد ،باید گفت
آن عمل جرم نبوده و قابل طرح در محاکم هم نمیباشد (( »)...نظر مشورتی شمارۀ 7/9218
( )96/83/81ر.ک :هاشمی و کوشا.)8211 ،

 .1ضوابط جرمانگاری مصلحتگرايانه در نظام جمهوری اسالمی ايران
وجود همزمان جمهوریّت و اسالمیّت در عنوان نظام جمهوری اسالمی ایران موجب شده است
که همواره بحث از چگونگی در کنار هم قرارگرفتن این دو از مباحث فضای علمی و عمومی
کشور باشد و این پرسش مطرح شود که در نهایت کدام یک از این دو تقدّم مبنایی و ارزشی
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دارد تا بتوان بر اساس آن ضوابط ماهوی را برای جرمانگاری مصلحتگرایانه در نظر گرفت .با
این حال ،صرف رجوع به همهپرسی عمومی برای تعیین نوع نظام و تصویب نهایی قانون اساسی
برای اثبات تقدّم رأی مردم و مبنای مشروعیّت قرار گرفتن آن کفایت میکند ،چنانکه این
موضوع صراحتاً در مقدّمۀ قانون اساسی و اصولی مانند اصل  8و  19آمده است .البته نمیتوان
کتمان کرد اختیاراتی که همین قانون اساسی مبتنی بر رأی مردم به مقام رهبری داده است به حدّی
گسترده هستند که گاهی حاکمیّت مردم و برخی دیگر از اصول قانون اساسی را دچار چالش و
تعارض میکنند.
نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی انتخابات کشور ،نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی
مصوّبات و اقدامات اجرایی کشور ،تعیین سیاستهای کلّی نظام ،صدور فرمان بازنگری در قانون
اساسی و تشخیص مستقیم و غیرمستقیم مصلحت نظام از جمله اختیارات مصرّحی هستند که قانون
اساسی برای مقام رهبری به رسمیّت شناخته است .این اختیارات با اضافه شدن مفهوم یا اصطالح
«مطلقه» به عبارت «والیت امر» در اصل  17قانون اساسی ،دیدگاه غیرحصری بودن اختیارات ولی
فقیه در قانون اساسی را بیش از پیش تقویّت کرده است .از طرف دیگر ،بخشهایی از متن قانون
اساسی مانند آنچه به نظارت بر ولی فقیه مربوط است بر عدم هرگونه استبداد و انحصار تأکید
دارد .همچنین ،منطق وجودی قانون اساسی به عنوان میثاق بین حکومت و مردم نیز داللت بر
تحدید اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی دارد .وانگهی ،اگرچه حقّ گذر از اصول مصرّح قانون
اساسی و موازین شرعی به موجب قانون اساسی مبتنی بر آراء عمومی به رهبری داده شده است،
معیار و فرایند مصلحتگرایی نیز در قانون اساسی مشخّص شده است که التزام یا عدم التزام
رهبری به این ضوابط میتواند به عنوان سنجهای عینی به نظارت مجلس خبرگان بر ولی فقیه معنا
دهد .در غیر این صورت ،صحبت از هرگونه نظارت بدون تعیین ضوابط و تحدید اختیارات اساساً
بیمعنا خواهد بود و وجود قانون اساسی را زیر سؤال میبرد .از این جهت ،والیت فقیه موجود
در قانون اساسی متفاوت از نظریّۀ والیت فقیه امام خمینی شده است .مرجع تشخیص مصلحت
نظام در نظریّۀ والیت فقیه امام خمینی بدون هیچ قید بیرونی شخص ولی فقیه است و تنها ضابطۀ
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حاکم بر این اختیار عدل و علم ولی فقیه است ،حال آنکه در قانون اساسی با وجود پذیرفتن این
اختیار برای رهبری ،فرایند شکلی آن نیز تعیین شده است و بخشهای دیگری از قانون اساسی
نیز در جهتدهی به این مصلحتگرایی تأثیر دارند.
در رابطه با ضوابط مصلحتگرایی در نظام جمهوری اسالمی ایران دیدگاههایی وجود دارند
که سعی دارند مواردی را به عنوان ضابطۀ مصلحتگرایی برای اصل  883قانون اساسی در نظر
بگیرند .در این دیدگاهها مواردی چون «عدم مخالفت با نصوص شرعی»« ،رعایت مقاصد عامه
شریعت»« ،رعایت اهم و مهم»« ،رعایت دانش و خبرگی» و  ...به عنوان ضابطۀ مصلحتگرایی
در نظام جمهوری اسالمی مطرح شدهاند (صرامی .)382 :8219 ،امّا به نظر میرسد اصل 883
قانون اساسی هیچ کدام از این قیود را به عنوان ضابطهای حقوقی برای مصلحتگرایی نپذیرفته
است و به صراحت از اولویّت مصلحت نظام در برابر تمام این نصوص صحبت کرده است.
باید توجّه داشت که از اساس یکی از دالیل پیدایش و اضافه شدن این اصل به قانون اساسی
تعارض مصالح نظام با نصوص شرعی بوده است .امام خمینی در مواردی متعدّد از جمله در نامۀ
مهمّ خود به مقام رهبری  -که آن زمان رئیس جمهور و امام جمعۀ تهران بودند  -صراحتاً
میگوید« :اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی است ،باید عرض حکومت
الهیه و والیت مطلقه مفوضه به نبی اسالم (ص) یک پدیدۀ بیمعنی و محتوا باشد» (امام خمینی،
 :8299ج .) 879 ،39در این نامه امام خمینی به طور مشخص از اولویّت حفظ مصالح بر احکام
سخن میگوید و آن را از اختیارات حکومت میداند (امام خمینی :8299 ،ج.)879 ،39
نویسندگان قانون اساسی  8291نیز در اصل  883به پیروی از دیدگاه امام خمینی مصالح نظام را
بر قانون و شرع برتری دادند.
مصلحت واژهای مبهم است که باعث اشتباهات لفظی و محتوایی فراوانی میشود و تمام
تالش و دغدغۀ پژوهشهایی نظیر این نوشتار یافتن تعریف یا ضابطهای در جهت تحدید و
تشخیص آن است .عموماً به جای تعریف و مشخّص ساختن معیارها و ضوابط مصلحت ،آن را به
مفهوم مبهم دیگری ارجاع میدهند .یکی از ارجاعات مرسوم استفاده از مفاهیمی مثل «مقاصد
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شریعت» است .اگرچه بحثهای مربوط به فقه المقاصد یا فقه المصالح نکاتی جدّی و جالب
توجّه دارند ،نام بردن از مقاصد شریعت به عنوان یک ضابطه برای مصلحتگرایی به هیچ عنوان
صحیح نیست و همان ارجاع امر مبهم به ابهامی دیگر است.
در رابطه با تخصّص کارشناسان نیز اگرچه مجمع تشخیص مصلحت میتواند از موارد مذکور
بهره ببرد ،هیچ نظر عقالیی یا کارشناسیای بدون احراز و تأیید این نهاد دلیلی مشروع برای رد
شدن از اصول و نصوص نخواهد بود .همچنین ،هیچ تضمین حقوقی یا غیرحقوقیای برای اجبار
حکومت به پذیرش نظرات کارشناسان وجود ندارد .آخر اینکه مفهوم تخصّص و نظر کارشناسی
نیز کلّی و ابهامبرانگیز است و در بسیاری از موارد حتّی سنجشپذیر نیست ،به طوری که دربارۀ
موازین شرعی گفته می شود بیشتر مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خالف موازین
شرعی نبوده اند ،بلکه از نظر فقهایی غیر از فقهای شورای نگهبان استفاده شده است و حتّی
نمیتوان گفت مجمع از حکم ثانویّۀ شرعی بهره برده است (مهرپور .)378 :8216 ،در رابطه با
نظرات کارشناسی نیز چنین موضوعی مطرح است و به همین دلیل نباید این گونه موارد را به
عنوان ضابطهای حقوقی برای مصلحتگرایی در نظر گرفت .امّا ناگفته نماند همانطور که از
مصلحتگرایی به لحاظ عقلی دفاع میشود و با آوردن قواعدی مثل دفع افسد به فاسد ،الضرر،
اهم و مهم و  ...توجیه می شود ،ارزیابی آن نیز به همین صورت و بر اساس یک مبنای عقالیی
سنجشپذیر است .به هرحال ،برای جامعۀ عقالء دریافت تفاوت مصلحتگرایی صوری با
مصلحتگرایی واقعی کامالً مقدور است و از این جهت نهاد ناظر بر رهبری یعنی مجلس خبرگان
میتواند استنباطی از واقعی بودن یا نبودن مصلحتگراییها داشته باشد .به عبارت دیگر ،تنها
ضابطۀ عینی مصلحتگرایی در نظام جمهوری اسالمی شرایط و صفاتی هستند که در اصل 896
برای رهبری در نظر گرفته شدهاند .چنانچه مجلس خبرگان نوع مصلحتگراییهای رهبری را از
جهت شیوۀ انتخاب اعضای مجمع و شیوۀ بهکارگیری بنای عقالء و تخصّص کارشناسان مغایر با
عدالت ،تقوا و بینش صحیح ببیند ،میتواند از اختیارات نظارت بر رهبری استفاده کند .امّا نکتۀ
مهم در اینجا چالشهای سیاسی -حقوقی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری است.
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 .4آثار جرمانگاری مصلحتگرايانه در نظام جمهوری اسالمی ايران
 .3-4تعدّد مراجع جرمانگاری
یکی از آثار اصلی مصلحتگرایی بر حقوق کیفری تعدّد مراجع جرمانگاری است ،زیرا در حالت
عادی مطابق قانون اساسی تنها مرجع جرمانگاری در نظام جمهوری اسالمی مجلس شورای
اسالمی است .امّا پذیرش اصل مصلحت موجب میشود که نهادهای دیگری نیز در شرایطی
خاص از حقّ جرمانگاری برخوردار شوند ،به طوری که تاکنون افزون بر مجلس شورای اسالمی
شاهد تصویب مقرّرات کیفری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،هیئت عمومی دیوان عالی
کشور ،قوّۀ مجریّه ،قوّۀ قضائیّه ،شورای عالی انقالب فرهنگی و برخی نهادهای دیگر بودهایم.
برخی معتقدند وجود مراجع مختلف جرمانگاری باعث ایجاد یک سیاست جنایی نامطلوب و
ناکارامد شده است (شمس ناتری ،جاهد.)8217 ،

 .2-4گرايش به استفاده از حقوق کيفری
در دسترس بودن و تصوّر تأثیرگذاری فوری از جمله عواملی هستند که گرایش به استفاده از
حقوق کیفری را ایجاد می کنند .از سوی دیگر ،حاکمیّت به طور طبیعی به افزایش مداخله و سلطۀ
خویش تمایل دارد .مداخلۀ مستقیم و غیرمستقیم حکومت در زمینههای اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی ،مذهبی و  ...از طریق جرمانگاری نشانۀ اعتقاد حکومت به کارایی حقوق کیفری است،
به طوری که جرمانگاری و مجازات نقش نخست را در سیاست جنایی آن ایفاء میکنند (شمس
ناتری و مجاهد .)8217 ،جرمانگاری مصلحتگرایانه به شکلی که در نظام جمهوری اسالمی
وجود دارد این امکان را فراهم کرده است که استفاده از حقوق کیفری بدون توجّه به اصول
جرمانگاری و حتّی قواعدی منطقی مانند برآورد هزینههای جرمانگاری به راحتی ممکن باشد .از
این رو ،تمایالت و سلیقههای غیرتخصّصی مسئولین که بیشتر متأثّر از مسائل سیاسی هستند موجب
میشوند استفاده از جرمانگاری مصلحتگرایانه افزایش یابد .این در حالی است که از نگاه
پژوهشگران حقوق کیفری ،هزینههای باالی حقوق کیفری ایجاب میکنند اصل ضرورت در
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جرم انگاری به عنوان یک قاعدۀ منطقی و عقالنی پذیرفته شود .اصل ضرورت در جرمانگاری
میگوید در صورتی میتوان از حقوق کیفری بهره برد که ابزارهای غیرکیفری مؤثّر نبوده باشند
و راهی دیگر جز مداخلۀ کیفری باقی نمانده باشد .همچنین ،استفاده از حقوق کیفری در صورتی
مجاز خواهد بود که بتواند در کنترل موضوع مورد نظر مؤثّر باشد (ر.ک :فالحی-49 :8262 ،
.)41

 .1-4بیتوجّهی به اصول جرمانگاری
یکی از دالیلی که همواره برای تورّم و عوامانه شدن حقوق کیفری در ایران مطرح میشود
بیتوجّهی به اصول جرمانگاری است .قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی حدود جرمانگاری را
بر اساس مبانی و ارزشهای بنیادین خود تعیین کرده است .با این حال ،پذیرفتن اصل مصلحت
به عنوان یک منبع مشروعساز جرمانگاری موجب شده است که حکومت بتواند بر اساس
صالحدید و در راستای حفظ منافع نظام حکومتی اصول اوّلیّۀ قانون اساسی را کنار بگذارد و
اقدام به جرمانگاری مصلحتگرایانه کند .بیتوجّهی به اصولْ منجر به دوگانگی یا چندگانگی
در مبانی خواهد شد و این مشکل به خوبی در جرمانگاری مصلحتگرایانه محسوس و نمایان
است .مراد از چندگانگی مجموعهاى از نظریّات است که از گرایشهاى متفاوت و گاه متناقض
برگرفته شده و گردهم آمدهاند .از آنجا که بنیانها و زیرساختهاى این گرایشها و نظریّات
ناهمگون یا حتّی متعارض هستند ،نه تنها کاربردی مفید نخواهند داشت ،بلکه جرمانگاری را
دچار آشفتگی و ناهماهنگی خواهند کرد.

 .4-4تورّم کيفری
استفادۀ بیش از حد از ابزار کیفری و بزرگ شدن گسترۀ جرمانگاریها را اصطالحاً «تورّم
کیفری» مینامند که به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان مهمترین مشکل حقوق کیفری امروز ما است
(فالحی .)8262 ،چالش اساسی در تورّم کیفری این است که جرمانگاریهای صورتگرفته
نامشروع نیستند؛ این جرمانگاریها مطابق با مبانی و اصول هستند ،ولی بیش از حدّ نیاز هستند و
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وجودشان ضرورتی ندارد .در میان اصول توجیهکنندۀ جرمانگاری اگرچه «اصل مصلحت» ابزاری
است که میتوان آن را در جهت کمینهسازی حقوق کیفری بهکار گرفت ،همچنان از عوامل
مهمّ تورّم کیفری نیز به شمار میآید؛ زیرا این حق را ایجاد میکند که هنگام ضرورت بتوان به
صورت مشروع از اصول توجیهکنندۀ جرمانگاری گذر کرد و رفتاری را با تکیه بر مصلحتگرایی
جرم انگاری کرد .البته توجّه به این گفتار از این جهت اهمیّت دارد که میتوان قانونگذاران و
متولّیان امر مصلحتگرایی را قانع کرد که تورّم کیفری در نهایت امری خالف مصلحت نظام
است .بیتوجّهی به ارزشهای اساسی جامعه ،ایجاد حقوق جزای استثنائی ،تأثیر منفی بر روند
دادرسی ،افزایش نرخ سیاه بزهکاری ،افزایش کلّی نرخ بزهکاری ،پدیدۀ بیکیفرمانی و التقاط
حقوقی از جمله آثار قطعی تورّم کیفری هستند که قطعاً به ضرر نظام حکومتی هم خواهند بود.

 .5-4عبور از بنبستهای اجرايی
پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی فصلی جدید در فقه سیاسی شیعه بود و
شرایطی جدید را برای آن فراهم کرد .قرارگرفتن احکام فقه شیعه به عنوان محدودهای برای
قانونگذاری از یک سو و وجود واقعیّات و ضرورتهای سیاسی -اجتماعی از سوی دیگر نظام
جمهوری اسالمی را خیلی زود در چالش دوگانگی در مبنا قرار داد ،به طوری که در برخی از
موارد به بنبستهای اجرایی میرسید .برای رفع این مشکل دیدگاههای مختلفی وجود دارند .امّا
روند رویارویی حاکمیّت با این دوگانگی را میتوان به سه مرحله تقسیم کرد .در مرحلۀ نخست
تالش شد جامعه بر مبنای احکام اوّلیّه و استفاده از ظرفیّتهای اجتهادی فقه شیعه اداره شود .با
این حال ،تجربه نشان داد حتّی با وجود ظرفیّتهای اجتهادی فقه شیعه نیز نمیتوان به بسیاری از
چالشهای حکومتی پاسخی منطبق بر فقه مصطلح و مشهور داد .البته باید توجّه داشت که مسائل
سیاسی و تمایالت بیش از حدّ حاکمیّتی نیز در همراه نشدن فقه یا اجتهاد سنّتی با فقه حکومتی
نقش داشته است و نباید یکسره حکم به ناکارآمدی اجتهاد و فقه شیعی داد .سپس ،امام خمینی
به عنوان رهبر انقالب و اصلیترین مجتهد حامی حکومت برای حلّ چالشها موضوع احکام
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ثانویّه را بر اساس قواعدی چون الضرر و الحرج مطرح کرد .اگرچه این شیوه در چند مورد
بهکارگرفته شد ،آشکار بود که نمیتوان جامعه را تماماً بر مبنای احکام استثنائی مربوط به اضطرار
اداره کرد؛ زیرا شورای نگهبان به عنوان نمایندۀ جامعۀ فقهی به درستی از حکومت توقّع داشت
که در هر موضوع ضرورت الزم را برای رجوع به احکام ثانویّه اثبات کند و این برای حکومت
در بسیاری از مواقع ناشدنی یا به شدّت دشوار بود .باید یادآور شد این اختالفات در شرایط
سالهای اوّلیّۀ شکل گیری جمهوری اسالمی که با یک جنگ خارجی نیز همزمان بود اتّفاق
میافتاد .از این رو ،در مرحلۀ سوّم امام خمینی موضوع احکام حکومتی و مصلحتگرایی را به
عنوان یک راهکار دایمی برای عبور از این بنبستها مطرح کرد .به همین علّت با وجود انتقاداتی
که به جرمانگاری مصلحت گرایانه وارد هستند ،باید پذیرفت یکی از آثار و کارکردهای مهمّ
جرمانگاری مصلحتگرایانه حلّ معضالت فکری و بنبستهای عملی و اجرایی است .امام
خمینی در این باره میگوید« :این روشنفکرهای ما نمیفهمند که والیت فقیه یعنی چه ،یکیاش
تحدید همی ن امور است .مالکیّت را در عین حال که شارع مقدّس محترم شمرده است ،لکن ولی
امر می تواند همین مالکیّت را طوری ببیند [که] خالف صالح مسلمین و اسالم است ،همین
مالکیّت مشروع را محدودش کند به یک حدّ معیّنی و با حکم فقیه از او مصادره بشود» (امام
خمینی ،ج.)821 ،89

 .5چالشهای جرمانگاری مصلحتگرايانه در نظام جمهوری اسالمی ايران
 .3-5چالشهای نظری
چنانکه گفته شد مبانی جرمانگاری مصلحتگرایانه در قانون اساسی به نظریّۀ والیت فقیه امام
خمینی (ره) برمیگردد .بنابراین ،چالشهایی که در رابطه با این نظریّه مطرح میشوند طبعاً به
جرمانگاری مصلحتگرایانه نیز مربوط خواهند شد .در بخشهای پیشین گفته شد در این نظریّه
مرجع مصلحتگرایی والیت مطلقۀ فقیه است .پس تنها ضابطۀ مصلحتگرایی ویژگیهایی است
که برای ولی فقیه در نظر گرفته شدهاند .چنانچه کسی از این ویژگیها برخوردار باشد و در
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جایگاه ولی فقیه قرار گیرد ،تا زمانی که این شرایط را داراست ،مسئولیّت تشخیص و حفظ مصالح
نظام را نیز در دست دارد .آنچه در اینجا محلّ تأمّل و بررسی است دو شرط اساسی است که امام
خمینی برای ولی فقیه به عنوان حاکم در نظر گرفته است .این دو شرط «علم» و «عدل» هستند که
امام خمینی معتقد است« :اگر فرد الیقی که دارای این دو خصلت باشد بپا خاست و تشکیل
حکومت داد ،همان والیتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر ادارۀ جامعه داشت دارا
میباشد و بر همۀ مردم الزم است که از او اطاعت کنند» (خمینی ،بیتا.)11 :
این در حالی است که مفهوم «مجتهد» یا «فقیه» که امام خمینی به آن اشاره دارند به اقتضای
علمی بودن محلّ بحث و اختالف نظر است .اگرچه امروزه اصطالح مجتهد در معنای داشتن قوّۀ
استنباط احکام دینی پذیرفته شده و روشن است ،فقها معیارهای مختلفی برای آن در نظر گرفتهاند.
بناب راین ،مقیّد کردن قدرتی مطلقه به امری غیرثابت که سازکاری دقیق برای آن وجود ندارد نیاز
به توجّه بیشتری دارد .البته تا زمان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ،شرط مرجعیّت برای
والیت فقیه در نظر گرفته شده بود که به نوعی پاسخگوی این چالش بود .امّا حذف شرط
مرجعیّت در بازنگری سال  8291و توضیحات امام دربارۀ کافی نبودن فقه مصطلح حوزه ،این
چالش را ایجاد کرده است که اگر مرجعیّت و مفهوم اجتهاد مرسوم حوزوی  -که اقتضائات
خودش را دارد  -کنار گذاشته شود ،چگونه میتوان عالم بودن یا نبودن افراد را برای والیت فقیه
ثابت کرد؟
اگرچه این امر در قانون اساسی به مردم واگذار شده است (اصل  )897و علم و عدالت رهبری
توسّط نمایندگان در مجلس خبرگان رهبری احراز میشود ،این پاسخی درست به ایراد مورد نظر
نیست ،زیرا شرط حضور در این مجلس اجتهاد است (بند (ب) مادۀ  2قانون انتخابات مجلس
خبرگان) و همان ایرادی که دربارۀ احراز آن برای رهبری مطرح شد در اینجا نیز مطرح خواهد
بود .همچنین واگذاری این امر به فقهای شورای نگهبان که اعضای آن منصوبان مستقیم رهبری
هستند (بند  8اصل  68و بند  9اصل  )889این ایراد را تقویّت کرده است .وانگهی ،در چهار دهۀ
اخیر هیچگاه نشانهای مشهود از نظارت جدّی و واقعی مجلس خبرگان اساسی بر شخص ولی

831

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هشتم ،شماره بیستوهشتم ،پاییز 1398

فقیه و دستگاه های تحت نظر آن دیده نشده است و این موضوع میتواند ناشی از ایرادات این
نظریّه باشد.
این چالش در مورد شرط «عادل بودن» به مراتب بیشتر مطرح خواهد بود .آنچه عموماً در
تعریف عدالت گفته میشود کلّی ،مبهم ،از پیش فرضشده ،مطلق ،تک گفتاری و انتزاعی است.
تمام تعاریفی که عدالت را در مفهوم «تعادل» و «تعدیل» یا «قرار گرفتن هر چیزی در جای
خودش» میبینند به عدالت انتزاعی یا تکوینی نظر دارند (اصغری .)8219 ،امام خمینی نیز عدالت
را در معانی مختلف آن بهکار برده است .برای مثال ،وی معتقد بود ولی فقیه وظیفۀ تحقّق عدالت
اجتماعی را دارد و از همین رو است که باید متّصف به صفات علم و عدالت باشد .بحث از
عدالت مباحثی بسیار مانند اخالق ،مساوات ،قانون ،آزادی ،انصاف و حتّی مصلحت را پیش
میکشد .حتّی برخی عدالت در اندیشۀ امام را به عنوان رعایت مصالح تببین میکنند .بنابراین،
چگونه میتوان مفهومی با چنین گسترۀ معنایی را قید مفهوم سیّال دیگری مانند مصلحت دانست؟!
بحث از مفهوم عدالت به حدّی گسترده است که توضیح کامل آن در همین رابطه نیازمند نگارش
رسالهای مجزّا است .مقدّمات دیگر نظریّۀ والیت فقیه مانند ضرورت تشکیل حکومت برای
اجرای احکام اسالمی ،ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم توسّط فقیه و حتّی ضرورت اجرای
احکام اجتماعی اسالم و  ...با انتقاداتی جدّی و متعدّد روبرو هستند که بدون شک پرداختن به هر
کدام بر موضوع مصلحتگرایی و به تبع آن جرمانگاری مصلحتگرایانه تأثیرگذار است .از این
رو ،در اینجا به این نکته بسنده میشود که نظریّۀ والیت فقیه از لحاظ نظری و مبنایی با چالشهایی
جدّی و تأمّلکردنی روبرو است که میتواند جرمانگاری مصلحتگرایانۀ موجود در قانون
اساسی را نیز به شدّت تحت تأثیر قرار دهد و نباید آن را یک نظریّۀ آشکار و بدیهی دانست .البته
همانطور که این نظریّه توسّط امام خمینی دچار تحوّالت و تغییراتی شده است ،میتوان به رفع
چالشها و نقدهای مطرحشده امیدوار بود.
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 .2-5چالشهای دينی
یکی از چالشهای اصلی جرمانگاری مصلحتگرایانه رویارویی آن با احکام دینی است .انسان
متدیّن بر این باور است که احکام شریعت مبتنی بر مصالح و مفاسد پیشینی هستند و به بیان دیگر
شریعت با این احکام درصدد جلب منفعت اشخاص و دفع مضرّت از آنان است .جدای از مباحث
مربوط به چگونگی احراز و کشف حکم شرعی ،با فرض اینکه هیچ شکّی در شرعی بودن حکم
وجود نداشته باشد ،این پرسش مطرح میشود که آیا انسان متدیّن میتواند ارزشها و باید و
نبایدهای دینی یا همان امر و ارادۀ شارع را با عنوان حفظ مصالح حکومتی کنار بگذارد؟ پاسخ
به این پرسش به تعریف دین یا نوع خوانش دینی بستگی دارد .خوانشهای مختلف دینی
میتوانند حد و مرزی متفاوت را برای مصلحتگرایی در نظر بگیرند .امّا در هر حالت از زمانی
که دین یا شریعت حتّی در حداقلترین شکل ممکن نیز وجود داشته باشد ،بدون شک صحبت
از مصلحتگرایی و حد و مرز آن موضوعیّت دارد.
اگرچه عموم فقهای امامیّه از عنوان مفهوم مصلحت پرهیز داشتند ،در واقع مصلحتگرایی با
معیار مصلحت عام را بر اساس قاعدۀ حفظ نظام پذیرفتهاند .ویژگی اصلی نظریّۀ والیت فقیه در
این است که بر خالف رویّۀ مشهور در فقه شیعه ،جایگاه و نقشی مهم به مصلحتگرایی میدهد.
البته این ویژگی رفتهرفته در عرصۀ عمل نمایان شد ،به طوری که برخی آن را حاصل قرار گرفتن
زودهنگام این نظریّه در عرصۀ قدرت و عمل میدانند و آن را واکنشی به مشکالت پیشآمده
میدانند .به همین دلیل برای آن ارزشی نظری در نظر نمیگیرند.
پذیرش اصل مصلحت آن هم با معیار مصلحت نظام با واکنش بسیاری از دینداران روبرو شد.
این گروه بهکارگیری «مصلحت» از سوی حکومت را موجب نادیده گرفته شدن ارزشهای
بنیادین دینی می دانند .از نظر اینان به هر میزان که از عنصر مصلحت نظام بهره برده شود ،به همان
اندازه از دین و شریعت فاصله گرفته میشود (مزینانی .)8211 ،نخستین چالشهای
مصلحتگرایی نظام جمهوری اسالمی و نظریّۀ والیت فقیه از جانب جریانهای حوزوی مطرح
شد؛ بسیاری از جریانهای حوزوی از منظر مباحث نظری فقهی با والیت فقیه موافق نبودند.
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اگرچه آنان در عمل اقدامی علیه آن انجام ندادند ،برخی دیگر از جریانهای حوزوی
مخالفت هایی صریح و عملی علیه آن داشتند .حتّی نزدیکترین جریانهای سنّتی حوزه مانند
آیتاهلل گلپایگانی و شاگردانش نیز رفتهرفته از منتقدان اختیارات گستردۀ حاکمیّتی شدند .بررسی
اختالفات آیتاهلل صافی گلپایگانی ،دبیر وقت شورای نگهبان ،با دولت در رابطه با اختیارات
حکومت به خوبی گویای دغدغهها و انتقادات جریانات حوزوی است (گنجی8262 ،؛ مهرپور،
 .)8273کالم این گروه از منتقدان در این جمله خالصه میشود که این مکلّفان هستند که باید
خود و شرایط خود را با خواست و احکام شارع تطابق دهند ،در حالی که رجوع به ابزاری مانند
مصلحت در نهایت شارع را تابع ارادۀ دیگری میسازد و این موضوع ،گرچه زمانی که ارادۀ
جایگزینشده ارادۀ یک حاکمیّت مشروع باشد ،نقض غرض از تدیّن و تکلیفگرایی است.
اگر جامعۀ متدیّن به جریانهای حوزوی فروکاسته نشود ،میتوان گفت بسیاری دیگر از
نیروهای مذهبی از جمله برخی جریانها و اشخاص موسوم به روشنفکری دینی مانند مهدی
بازرگان نیز از منتقدان مصلحتگراییهای نظام بودند .بازرگان از کسانی بود که با مبنای مذهبی
خود به هر نوع قدرت مطلقهای انتقاد داشت و در مقابل نظریّات حکومت مطلقه از نظریّۀ حکومت
مشروطه یا حکومت قانون (در چارچوب قانون) حمایت میکرد .هرچند برخی به اشتباه
مشروطهخواهی وی را مترادف با سلطنتطلبی تعبیر میکنند (معتمدیمهر .)8264 ،او در آخرین
مقالۀ خود تحت عنوان «آخرت و خدا ،هدف بعثت انبیاء» میگوید« :حکومت و بقای نظام (یا به
بیان دیگر بقای قدرت و حاکمیّت) از چنان اصالت و اولویّتی برخوردار شد که گفتند اگر مصالح
دولت و حفظ نظام اقتضاء کند ،میتوان اصول و قوانین شریعت را فدای حاکمیّت نمود و تا
تعطیل توحید پیش رفتند» (بازرگان.)8273 ،
آیتاهلل منتظری که از بنیانگذاران و شارحان اصلی نظریّۀ والیت فقیه است نیز از منتقدان
دینی این نظریّه به شمار میآید .البته ایرادات ایشان بیشتر به نحوۀ اجرایی شدن و حدود اختیارات
ولی فقیه برمی گشت .وی در نهایت به این نتیجه رسید که والیت فقیه باید از حالت «مطلقه» به
صورت «مقیّده» درآید (باقی .)8263 ،آیت اهلل منتظری در سالهای پایان عمر امام خمینی نسبت
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به برخی اقدامات کیفری که با توجیه مصلحت نظام مشروعیّت یافته بودند به شدّت اعتراض کرد
و در نهایت به همین دلیل وی از جایگاه قائم مقامی رهبری عزل شد .به طور خالصه باید گفت
منتقدان دینی جرمانگاری مصلحتگرایانه بر این باورند که پذیرفتن چنین اختیاری برای حکومت
میتواند موجب کنار گذاشته شدن قواعد و ارزشهای بنیادین شریعت برای حفظ حکومت شود.

 .1-5چالشهای اخالقی
جرمانگاری مصلحتگرایانه به صورت رد شدن از برخی قواعد و اصول برای حفظ پایههای
اساسی یا رسیدن به مقاصد و اهداف کلّیتر انجام میگیرد .این قواعد و اصول میتوانند قواعد و
اصول اخالقی باشند .طبیعی است که اخالقمداران با توجّه به تعریف و تفسیری که از اخالق و
مفاهیم اخالقی دارند ،از جهات مختلف با مصلحتگرایی مخالف باشند .البته هرگونه
موضعگیری دربارۀ مصلحتگرایی با توجّه به تعریف و تفسیر از مصلحتگرایی مشروع تغییر
مییابد .نظام جمهوری اسالمی ایران معیار مصلحتگرایی را مصلحت نظام قرار داده است .در
این نگاه میتوان بر اساس اصول و ارزشهای بنیادین اخالق ،هنگامی که مصلحت نظام اقتضاء
میکند ،آزادیهای مردم را از طریق جرمانگاری و تهدید به کیفر محدود کرد .چنانکه پیشتر
گفته شد ،خواه از جهت نظری یا عملی نمیتوان مصالح حکومت را مترادف و یکسان با مصالح
مردم دانست.
برخی بر این باورند با توسّل به اصل مصلحت میتوان بسیاری از احکام اجراءناپذیر یا به
اصطالح غیرعقالنی را به صورت مشروع کنار گذاشت (ر.ک :جهانگیر .)8274 ،در واقع ،پیروان
این نگاه به جای بیان موضع اصولی و علنی خود دربارۀ نظام حقوقی حاکم بر کشور ،دست به
دامان عنصر مصلحتگرایی شدند .اینان توجّه نداشتند که این نوع مصلحتگرایی محدود و
منحصر به احکام فقهی نمیماند ،یعنی همانطور که حاکم میتواند احکام و اصول شرعی را کنار
بگذارد ،با همان توجیه میتواند از اصول اخالقی نیز گذر کند .این نگاه اجازه میدهد حکومت
بتواند در جهت حفظ مصالح نظام بدون رعایت موازین اخالقی از اصلیترین ابزار قدرت خود
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یعنی حقوق کیفری یا جرمانگاری استفاده کند .البته توجّه به نظریّات اخالقی نیز در اینجا بسیار
اهمیّت دارد .باید دید مطابق کدام نظریّۀ اخالقی این بررسی صورت میگیرد و این شکل از
جرمانگاری با این مقدار از مصلحتگرایی مشروع یا نامشروع دانسته میشود.

 .4-5چالشهای حقوق بشری
جرمانگاری مصلحتگرایانه به طور ذاتی با مسائل حقوق بشری رابطهای چالشی و پرتنش دارد.
از یک سو ،ملموسترین رویارویی آزادیهای فردی و قدرت حکومت را میتوان در تصویب
قوانین کیفری مشاهده کرد .از سوی دیگر ،یکی از مهمترین دغدغههای حقوق بشری تضمین
آزادیهای فردی است .این رویارویی در جرمانگاری مصلحتگرایانه به حدّ اعالی خود
میرسد ،زیرا این پرسش مطرح میشود که معیار و محدودۀ مصلحتسنجی تا کجاست و چه
تبعاتی بر حقوق شهروندان خواهد داشت؟ ممکن است برخی گرایشهای حقوق بشریْ
مصلحت گرایی در برخی مداخالت محدودکننده را با شرط ضرورت و اضطرار بپذیرند ،امّا در
مورد جرمانگاری به این معنا که یک موضوع بر خالف اصول و قوانین حقوق بشری ممنوع شود
و برای آن مجازات تعیین شود ،تقریباً در هیچ یک از نظریّات حقوق بشری پذیرفتهشده نیست.
جرمانگاری مصلحتگرایانه در نظام جمهوری اسالمی چالشی مضاعف با حقوق بشر دارد.
روابط جمهوری اسالمی با پدیدۀ حقوق بشر از دو دیدگاه بررسیکردنی است .نخست ،مواجهۀ
نظری است .جمهوری اسالمی در نظریّات رسمی خود از منتقدان اسناد حقوق بشری به شمار
میرود و آنها را مبتنی بر مبانی لیبرالیسم غربی میداند .دوّم ،مواجهۀ حقوقی و عملی است ،به
این معنا که جمهوری اسالمی ایران با توجّه به روابط بینالمللی خود بسیاری از موازین حقوق
بشری اعم از عرفها یا اسناد حقوق بشری را تحت عنوان تفاهم یا تعهّدات دوطرفه (نه به عنوان
مبنا) می پذیرد .بدون شک این تعامالت که برخی الزامات عملی را نیز ایجاد میکنند بر
جرم انگاری و به طور کلّی حقوق کیفری نظام جمهوری اسالمی تأثیرگذار هستند .آیا میتوان
در صورت به خطر افتادن مصالح نظام یا حکومت ،مبانی حقوق بشری (هر شکل از آن که مورد
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تأیید باشد) را به طور موقّت یا دایمی کنار گذاشت؟ پاسخ این است که با توجّه به توضیحی که
دربارۀ جرمانگاری مصلحتگرایانه ارائه شد ،این امکان حداقل به لحاظ نظری وجود دارد و به
همین خاطر چگونگی رویارویی با مسائل حقوق بشری یکی از چالشهای اساسی جرمانگاری
مصلحتگرایانه در نظام جمهوری اسالمی به حساب میآید.

 .5-5چالشهای سياسی-حقوقی
قانون اساسی خواه از منظر سیاسی یا حقوقی مهمترین و باالترین سندی است که اصول و موازین
حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور ،شیوۀ تنظیم آنها و نیز
کیفیّت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبرداران را ترسیم میکند (قاضی .)8219 ،از این رو،
قانون اساسی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ حقوقی از اهمیّتی زیاد برخوردار است.
جرمانگاری به طور عادی باید در چارچوب و محدودۀ تعیینشده در قانون اساسی انجام گیرد.
چنانکه از اصل  883قانون اساسی برمیآید ،وقتی مجلس شورای اسالمی قانونی را تصویب کند
و شورای نگهبان آن را خالف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد و مجلس همچنان بر
تصویب آن اصرار کند ،موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده میشود .اگر مجمعْ
مصلحت نظام را در تصویب قانون مذکور ببیند ،آن را بر اساس اصل مصلحت تأیید میکند و
اگر چنین مصلحتی را تشخیص نداد ،به پیروی از نظر شورای نگهبان آن را رد میکند .همچنین،
ممکن است مجمع با توجّه به بررسیهای خود فرض سوّم را که به مصلحت نظام باشد پیشنهاد
کند که بر اساس آن قانون اصالح و تصویب خواهد شد .در هر سه صورت تشخیص مجمع برای
مجلس و شورای نگهبان الزماالتّباع است .با این توصیف هرچند مجمع جایگاه قانونگذاری
ندارد ،این اختیار را دارد که مصوّبات مجلس از جمله قوانین کیفری یا جرمانگاریهایی را که
شورای نگهبان خالف موازین اوّلیّۀ شرعی و اصول قانون اساسی دانسته است تأیید یا اصالح کند.
بنابراین ،در نظام جمهوری اسالمی ایران جرمانگاری مصلحتگرایانه با سازکاری مشخّص به
رسمیّت شناخته شده است .بدین سبب بسیاری از سیاستمداران و حقوقدانان مانند سیّدمحمود
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کاشانی و جاللالدین مدنی (مدنی )8268 ،به چنین فرایندی ایراد میگیرند و آن را نفی قانون
اساسی میدانند.

 .6-5چالشهای حقوق کيفری
از نظر بسیاری از حقوقدانان کیفری یکی از جدّیترین مشکالت فراروی حقوق کیفری این است
که حجم قوانین جزایی بیش از آن چی زی است که برای زندگی اجتماعی ضروری است .در
سالهای اخیر تصویب قوانین جزایی با نوعی افراط روبرو بوده است که نتیجۀ آن تورّم قوانین
کیفری است (فالح .)8262 ،تقریباً بیشتر کسانی که به آسیبشناسی حقوق کیفری موجود
پرداختهاند دور شدن از ضابطههای عینی و ترجیح ضابطههای ذهنی و سیّال در جرمانگاری را از
نتایج جرمانگاری غیراصولی یا همان مصلحتگرایانه میدانند .بنابراین ،یکی از اساسیترین
چالشهای جرمانگاری مصلحتگرایانه در نظام جمهوری اسالمی توجیهناپذیری آن از جهت
مبانی حقوق کیفری است.

نتيجه
با توجّه به مطالب این نوشتار میتوان چند پیشنهاد را برای رفع یا کاهش چالشها و ایرادات
جرمانگاری در نظام جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد:
 .8تغییر معیار مصلحتگرایی از «مصلحت نظام» به «مصلحت عام» در اصل  883قانون اساسی؛
 .1ایجاد تضمینهای حقوقی برای احراز ضرورت و عمومیّت مصلحتگرایی در قانون اساسی
از طریق افزودن ضوابط و محدودیّتهایی برای مصلحتگرایی شامل جمعی بودن ،حداقلی
بودن ،آلی بودن ،بیطرفانه بودن؛
 .9تغییر در شیوۀ انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور حفظ ضوابط
مصلحتگرایی؛
 .5در نظر گرفتن تضمین حقوقی برای اعتراض به مصلحتگراییهای صورتگرفته و الزام
مجمع تشخیص مصلحت نظام به پاسخگویی؛
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 .)8216( ...................... مختصر حقوق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،دادگستر.

 نوبهار ،رحیم« .)8271( .والیت مطلقۀ فقیه :فراقانونی یا در چارچوب قانون؟» ،مجموعه مقاالت
کنگرۀ امام خمینی و اندیشۀ حکومت ،ج ،1قم ،مؤسّسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
« .)8211( .................... قاعدۀ حفظ نظام» ،روزنامۀ اطّالعات :دوشنبه 39 ،مرداد  ،8211شمارۀ
 ،34144صفحۀ .88
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 شمارۀ، «اصل کاربردکمینۀ حقوق کیفری» آموزههای حقوق کیفری،)8269( .................... 
.یکم
،» «نقادی نظرورزیها دربارۀ مجمع تشخیص مصلحت،)8218( . اکبر، هاشمی رفسنجانی
.39  شمارۀ، فصلنامه گفتمان، حسین مهرپور:مصاحبهکننده
 قانون اساسی با اصل897  «بررسی تعارض اصل.)8211( . جعفر، کوشا، سیّدحسین، هاشمی
.39  شمارۀ، فصلنامۀ نامۀ مفید،»قانونی بودن جرایم و مجازاتها
، چاپ ششم، جلد اوّل، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران.)8218( . سیّدمحمّد، هاشمی
. میزان،تهران
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