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ﻣﺼﻠﺤﺖ درﻋﺪم ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ
اميرفيض -حقوقدان
يکی از ايران ياران دراليحه ای خطاب به حکومت اسالمی ومجلس آن ،خواستارشده است که تبصره ای به ذيل ماده
 ۶٩٨قانون مجازات عمومی جمھوری اسالمی اضافه گرددکه ھرگاه مسئولين حکومت گزارشات نادرست ودروغ به
مردم دادند قابل تعقيب کيفری باشند.
البته پيشنھاد خوبی است ولی برای يک جامعه دمکراتيک که اجرای قوانين غيرقابل تعطيل و گرفتار چنبره مصلحت
نميشود .در مذھب تشيع که فقه واصول آن مبانی حکومت اسالمی را تشکيل ميدھد باب مصلحت اعتباری برای
احکام الھی ھم باقی نميگذارد تاچه رسد به قوانين موضوعه که اساسا به اعتبار حقوق اسالمی وضع آن مخالفت با
صراحت قران ودرمشروعيت آن اشکال فراوان است.
شيعه معتقد است که درھرحکم شرعی اعم از واجب وحرام يک بال منفعت وجود دارد ويک بال فساد وگاه دشواراست
و يا حالت تزاحم سبب ميشود که نتوان براحتی ارجح نفع برفساد ويا برعکس آنراتشخيص داد .دراين حالت است که کليد
مصلحت وبکاربستن آن کارساز ميباشد.
ﺣﺎﺷﻴﻪ – حديث مگس که منتسب به محمد وازاحاديث مسلم ومورد تائيد علمای دانشگاه اسالمی االزھر ھم ميباشد و
سالھاست درجامعه مسلمان مصرمورد بحث ومنازعه است ،دريک بال مگس نفع ودربال ديگرھمان مگس قائل به زيان
شده است لذا وجود مگس درغذا توليد اشکال نميکند ) پايان حاشيه(
براساس اين حکم فقھی درصورتی که احکام الھی تاچه رسد به قانون موضوعه مغايربا بقای نظام اسالمی ويامضر به
حال جامعه اسالمی تشخيص داده شود بنابر رعايت اصل مصلحت ،حاکم از اجرای آن حکم شرعی وياقانون موقتا )بدون
ذکرعلت ومدت( انصراف مينمايد.
علی شريعتی مصلحت را ذبح شرعی ناميده است ،تعبير درست ونزديکی است زيرا باتيغ مصلحت ھرحکم شرعی و يا
قانونی براحتی ذبح ميشود.
آنجا که خمينی گفت >حاکم اسالمی )ولی فقيه( ميتواند درصورت لزوم حتی مساجد وحج راتعطيل کند و از اجرای
ھرامری چه عبادی وغيرعباردی که جريان آن مخالف مصالح نظام اسالمی است خودداری کند< مقصودش استفاده از
باب تشخيص ومصلحت درفقه شيعه بوده است تنھا اين مطلب ،عنوان شده از جانب خمينی نيست ديگران ھم از جمله
جواد آملی آنراباعبارت واضح ووسيعتری مطرح کرده است اصوال ھيچيک از علما وفقھای شيعه منکر باب مصلحت و
تشخيص نيستند دربرخی از مذاھب تسنن گفته شده که >مصالح ومصلحت رابايد به سنت محمد الحاق نمود<
اولين کسی که باب مصلحت را درفقه شيعه گشو شيخ مفيد در ۴١٣قمری بود وپس از او فقھای شيعه به آن وسعت
بحث دادند و امروز حيات سياسی حکومتھای شيعه برھمين اصل استواراست.

ﻣﺼﻠﺤﺖ درﺳﻨﺖ
درتاريخ اسالم موارد عديده ای از رعايت مصلحت وجود دارد که حتی مصلحت سبب از بين رفتن حد وتعطيل عدالت
اسالمی گرديده است.
 – ١خالدبن وليد سرداری بود که از طرف محمد مامورفتح فلسطين شد زيد غالم آزاد شده ومورد اعتماد محمد گزارشی
از بی رحمی وشقاوت او بوسيله ابوالعباس که از ياران نزديک مورد اعتمادمحمد بود فرستاد ابوالعباس نوشته است
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>حضرت فرمود خالد سرداری است فاتح که يک قشون را فرماندھی ميکند من عمل اورامورد استيضاح قرارندادم نه
از لحاظ آنکه عمل اوخالف اسالم نيست بلکه از اين جھت است که اوبرای اسالم مفيد است ومعلوم نيست که توبيخ من
درروحيه اوچه اثری بگذارد< )کتاب قضاوت(١۴٨
يعنی محمد مصلحت اسالم وموفقيت آنرا برتراز اجرای عدالت اسالمی گرفته است – تطبيق بفرمائيد باعمل خامنه ای که
برتمام جنايات وتجاوزات عوامل حکومتش سرپوش مصلحت ميگذارد.
-٢ھمان خالدبن وليد درزمان ابوبکردرفلسطين وارد خانه يکی از مسلمانان معروف بنام >مالک بن نوبره< گرديد
وميھمان اوشد شب ھنگام خالد برزن مالک طمع ميکند وسرمالک رابريده ودرتنور آتش می اندازد وبه عنف وزور به
زن مالک تجاوز ميکند زن شکايت اين وحشيگری رابه ابوبکر برد ابوبکر به علت آنکه خالد سرداری است که به اسالم
خدمت ميکند ونبايد برنجد بشکايت زن ترتيب اثرنداد يعنی اجرای حدود رانسبت به خالد متوقف کرد )ھمان کتاب
١
قضاوت (١۴٨
يعنی مصلحت اسالم وحکومت اسالمی رامقدم برآيات قران واستحکام آن دراجرای حدود گرفت.
 -٣از جمله مواردی که اجرای احکام قصاص وحدود فدای مصلحت اسالمی شده ميتوان به موارد متعلق به زبير -طليحه
وعبدﷲ ابی حدود رجوع کرد )درھمان کتاب قضاوت از انتشارات سنگردرتاريخ بھمنماه (١٣۵٩
اين اشارات بدان جھت آورده شد که اھميت واعتبار مصلحت کامال قابل ارزيابی گردد ،و اگر گفته شود که حکومت
اسالمی تشيع فقط دريک کلمه قابل تعريف است وآنھم کلمه مصلحت است سخنی گزافه نيست

ﻣﻮرد ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
اتھامات ميرحسين موسوی وکروبی دربرپا ساختن تظاھرات غيرقانونی )بدون مجوز( اتھامات به مجريان انتخابات و
اھانت به حکومت وافراد وامثال آنھا از نظر قانون مجازات عمومی جمھوری اسالمی منطبق بامواد  ۴٩٨و ۶١٠قانون
مجازات عمومی است وحقوقدانان جمھوری اسالمی وحتی در  ٢۶بھمن سال  ٨٨تعداد  ٢٢٣نفر از افراد طويله
اسالمی خواھان تعقيب قضائی متھمين شدند ولی ناظر بوديد که خامنه ای بعلت مصلحت نظام اجرای قانون مجازات
عمومی را متوقف کرد ويا ناظر بوديد که متھمين کھريزک تبرئه شدند ويا تعقيب نشدند ودرمقابل کسانی بعلل بسيار
ساده مجازات ھای سنگينی را متحمل شده اند.
قوانين موضوعه ومجلس درحکومت اسالمی يک زائده نمايشی وابزاری دردست حاکم اسالمی است که به بھانه آن
عمل بکند ويا بنابرمصلحت نکند خمينی ھم به اين واقعيت که درحکومت اسالمی مجلس وقانون بی موضوع است دقيقا
آگاه بود وشھادت ھا واسناد حاکی است که او عنوان جمھوری رابرای نمايش جھانی به حکومت اسالمی متصل کرد
درجامعه اسالمی تشيع فقط تشخيص مراجع حاکم وواجد مشروعيت است ومصلحت ھم کليدی است که فقط دردست
مراجع ومرجع اعظم است.

دروغ درحقوق اسالمی
اسالم دروغ را ازگناھان کبيره دانسته است ولی برآن استثناھائی که از ھمان مصلحت قوام ميگيرد قائل شده است که
نام دروغ مصلحت آميز راگرفته است .علما ومفسرين قرآنی متفق القولند که دردومورد دروغ مصلحت آميز است اول
آنکه برای حفظ اسالم ونظام اسالمی باشد دوم ھنگاميکه دروغ سبب رھائی ونجات بيگناھی گردد .ضرب المثل معروف
>دروغ به از راست فتنه انگيزاست< از ھمان باورمذھبی به دروغ ساخته شده است.

 - ١عين اسالم است ...و از اين ديدگاه مدعی »عدل اسالمی« و »حقوق بشراسالمی!!!!« ھم ھستند .ح-ک
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مسئله بارز اھميت اين است که تشخيص مصلحت دردروغ گفتن با ھمان کسی است که دروغ ميگويد بھمين دليل است
که مسلمانان جھان با آنکه درمذھبشان دروغ نھی شده است معروف به دروغگوترين مردم جھانند.
تمام داستان ھای قرآن جھنم وبھشت وآخرت وميليون ھا حديث که نه اقتضای عقل ونه علم امکان تحقق وراست بودن
آنھا راميدھد بآن جھت باصدمن چسب به اسالم چشبيده که اگر جداشود يعنی دروغ بودن آن افشا گردد اسالم آش والش
خواھد شد برای حفظ واشاعه اسالم ساخته شده ومصلحت ھم بوده که حراست شود.
اکنون ھم وضع حکومت اسالمی ھمانطوراست اگرمسئولين کشور از آب وبرق مجانی وپول نفت درخانه وباغ ھزارمتری
و خود کفائی درساخت موشک وامثال آنھا صحبت ميکنند خودشان بخوبی ميدانند که دروغ است ولی چون ميتواند سبب
٢
فريب واميد واری مردم به آينده واسالم بشود دررواج آن سعی بليغ ھم دارند.
تحــريمھای اقتــصادی غرب ھرروز اثر وتضييقات بيشتری برزندگی مردم وارد ساخته وميسازد ولی مسؤولين آن
مدعی اند که تحريمات ھيچ تاثيری براقتصاد وزندگی مردم ندارد.
آيا معقول است که از چنين رژيم که گردش حقوقی آن برمعيار مصلحت است انتظارداشت که گزارشات دروغ و
غيرواقعی مسئولين را اتھام تلقی وگزارش دھندگان راتعقيب نمايد؟

 - ٢شگفتا اينکه برخی مردم اين دروغ ھا را باور می کنند ،و در اشاعه و بازپخش آن ھم کوشا ھستند .پس از بازگشت از ايران يک کيسه پر از
دروغ شگفتی ھا و پيشرفت ھای جمھوری اسالمی باخود به »فرنگ« سوقات می آورند و با آب و تاب در گردھم آيی ھا بيان می کنند .ح-ک

