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مجریه  ینظام تعقیب و دادرسی سیاسی مقامات عالی قوه
 در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسالمی ایران

 *1قدرت اهلل رحمانی
 

 ی)ره(، تهران، ایرانئ. استادیار دانشگاه عالمه طباطبا1
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 یدهكچ
قوانین عادی موضوعه در نظام حقوقی پیشین  و به تبع آن -متمم قانون اساسی مشروطیت 

ی جرایم سیاسی )علیه دولت و توسط دولت( و نیز نظام تعقیب و دادرسی ماهیت دوسویه -ایران 
بینی کرده ه تفکیک پیشی مجریه را بهر یک از دو دسته جرایم عادی و سیاسی مقامات عالی قوه

نویس قانون اساسی کنندگان پیشیت تدوینو تبع توجه مورد بود. مَمشا و منطق موجه این رویکرد،
 ج.ا.ا نیز قرارگرفت، لیکن آنچه در نهایت از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت،

ی جرایم عادی مقامات ی تعقیب و دادرسعلیه دولت( و نیز، نحوه) یاسیسی نخست جرایم یهسو
ایراد اتهام، تعقیب و رسیدگی به  و رژیم بود، 141و  161ی مجریه در قالب اصول عالی قوه

گیری در صحن مجلس اتهامات سیاسی مقامات دولت، با وجود مباحثات طوالنی و دو بار رأی
ی منابع و مطالعهکوشد با روش اکتشافی و از خالل ی حاضر میمقاله خبرگان، به تصویب نرسید.

اسناد تاریخی به این پرسش پاسخ دهد که آیا نویسندگان قانون اساسی ج.ا.ا در چارچوب منطق 
ی جرایم مقامات عالماً و عامداً نظام دادرسی ویژه و روح حاکم بر کلیت این قانون، هنجاری

نظام  دهد حذفاند؟ مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان میسیاسی را حذف کرده
نویس قانون شده در پیشبدون توجه به الگوی طراحی خاص دادرسی سیاسی مقامات عالیه

نشدن این اصل، قانون اساسی ج.ا.ا از دو جهت نارسا و ناقص  با تصویب صورت گرفته است.
اعم از عادی و سیاسی( و حکومت )ی دادرسی جرایم مقامات بینی نظام کامل نحوهشد: پیش

 اعم از علیه دولت و توسط دولت() یاسیسمع و هماهنگ دادرسی جرایم تمهید رژیم جا

 ی مجریه،یم عادی مقامات قوهجرا ی مجریه،جرایم سیاسی مقامات قوه :گان کلیدیواژ
 .اساسی مشروطه، خبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی قانون

                                                                 
* E-mail: gh.rahmani@atu.ac.ir 
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 مقدمه
 حکومت برعلیه یعموم یفعاالن حوزه ییهناحاز  یارتکاب یمجرا ، عالوه بریاسیس یمجرا

شهروندان و  ضد و بر کشورمنافع  علیه حکومت یسواز  یارتکاب یمجرا، حاکمه هیئتو 
 اینکهبا  (1)(.66: 1811محمدصادقی، میر) یردگیم بر در یزن را افراد یاساس هاییآزادحقوق و 

اساسی  در قوانین«( دولت یوسیلهبه»و « دولت یهعل» یمجرا) یاسیس یمجرا یدوسویهماهیت 
 لیکن ،توجه مقنن اساسی واقع شده است ایران )مشروطیت و جمهوری اسالمی( مورد

نهادی برای عمل به  هایفعالیتمطالبات عمومی و  و نیز ،هاو پژوهشسوگیری مطالعات 
جرایم ارتکابی نخست ) یمعطوف به سویه غالباًجرایم سیاسی،  یتشریفات دادرسی ویژه

جرایم ارتکابی دوم ) ی، و سویه( بودهحاکمه و هیئتط معارضین سیاسی علیه حکومت توس
توجه  کمتر موردمردم( تاکنون  هایآزادیو  و حقوقتوسط مقامات سیاسی علیه منافع ملی 

الزم در نظام حقوقی کنونی ایران  یبه فقدان زمینه توانمیعلت این امر را  (2)قرار گرفته است.
در قانون اساسی جمهوری  -برخالف نظام حقوقی مشروطیت  -آن روی که  زا نسبت داد،
نظام تعقیب  یدربارهبعدی مقررات کشور، هیچ حکمی  مراتبسلسلهتبع آن، در  به ،اسالمی و

مقامات عالی دولت بیان نشده است؛ در حالی که قانون  و سیاسیو دادرسی جرایم شغلی 
اصول این قانون، با تفکیک جرایم  یدهندهعادی تفصیل تبع آن قوانین و بهاساسی مشروطیت 

کاملی برای رسیدگی به جرایم عادی  نسبتاًمقامات عالی سیاسی، نظام دادرسی  شخصیشغلی 
به رغم توجه  -این مقامات تمهید کرده بود، در قانون اساسی جمهوری اسالمی  و سیاسی

مذاکرات مفصل در مجلس بررسی  نیزو  قانون اساسی نویسپیشبه موضوع در  و کاملکافی 
تشریفات ایراد  نرسید ودوم جرایم سیاسی به فرجام  یتصویب نهایی سویه - نهایی این قانون

 .قرار نگرفتاصول قانون اساسی  در عدادسیاسی مقامات عالی دولت،  و تعقیباتهام 
درسی جرایم ی اجمالی مقررات تعقیب و دامطالعه ضمن این مقاله با رویکردی تطبیقی،

متمم قانون اساسی مشروطیت و ) یرانای مجریه در نظام حقوقی پیشین سیاسی مقامات عالی قوه
کند به این پرسش پاسخ دهد که چرا قانون اساسی جمهوری اسالمی قوانین عادی(، کوشش می

 به رغم تبعیت از ممشای قانون اساسی مشروطیت در تمهید نظام جامع تعقیب و دادرسی جرایم
 161ی نخست را در قالب اصل اعم از جرایم علیه دولت و توسط دولت(، صرفاً سویه) یاسیس

نظام تعقیب و دادرسی جرایم سیاسی مقامات عالی دوم )ی و سویه (8)به هیئت قانون درآورد
یا نویسندگان قانون اساسی ج.ا.ا در آ ی مجریه( جایگاهی در میان اصول قانون اساسی نیافت؟قوه

بینی نظام و روح حاکم بر کلیت قانون اساسی عالماً و عامداً از پیش وب منطق هنجاریچارچ
اند؟ پاسخ به این سؤال از دادرسی ویژه برای تعقیب اتهامات شغلی و سیاسی مقامات امتناع کرده
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نویس قانون اساسی ج.ا.ا در این موضوع از منطق قانون اساسی آن روی اهمیت دارد که پیش
له یا علیه دولت( تبعیت کرده ) یاسیسدادرسی خاص جرایم  جامع در طراحی الگویمشروطیت 

ی منابع و با مطالعه جز همین رو بازنمایی منطق حقوق اساسی ایران راجع به موضوع، از است.
اسناد تاریخی و ارجاع به آن ممکن نیست و اصوالً علت توجه به رویکرد تطبیقی و تاریخی در 

که نشان دهد مبنای ساختاری قانون اساسی در این موضوع تبعیت از  بودهین ا پژوهش حاضر
سنت قانون اساسی سابق بوده است. مقاله با تعقیب جزئی مذاکرات خبرگان قانون اساسی و 

بینی نظام خاص دهد که فقدان پیشمی نشان شده در آن،استناد و استشهاد از مواضع مطرح
تمی نبوده و بلکه صرفاً عدم اقناع تعداد کافی نمایندگان دادرسی سیاسی، ناشی از نگرش سیس

حذف اصل از متن نهایی قانون اساسی  موجب اصل مربوطه، برای رسیدن به نصاب کافی رأی به
شده است. از آنجا که اصل محذوف مورد بحث، مکمل اصول دیگری بوده که در یک چارچوب 

له و عام )ی نظام خاصی برای رسیدگی به جرایم سیاسی به معنای بایست تمهیدکنندهمنسجم، می
و قانون اساسی از  تحقق نیافته نظام منسجم آنعلیه دولت( باشد، با رأی نیاوردن این اصل، عمالً 

 این جهت ناقص و نارسا شده است.

 متروک در نظام حقوقی مشروطیت قوانین .1
و کلی  به رسمیت شناختن جرم سیاسی به طور در کنارمتمم قانون اساسی مشروطیت 

، با (4)متمم این قانون 16 و 11دادرسی به متهمین سیاسی در اصول  یویژه هایتضمین اعطای
ای برای نظام دادرسی علیحده و تمهیدکیک جرایم شغلی و عادی مقامات سیاسی حکومت تف

متمم، جرم سیاسی مقامات  11 و 66اصول  مذکور دردسته جرایم  یک از دو رسیدگی به هر
کار کرده، اگرچه اصطالح جرم سیاسی را برای آن به  بینیپیشحکومت را نیز به طور خاص 

مجالس  یدر ادوار اولیه دهدمیمتون و مدارک تاریخی نشان  یمطالعه (5)است. نبرده
، مترادف با معنای خاص 16 و 11 در اصولکلی مندرج  در مفهومقانونگذاری، جرم سیاسی 

به مثابه جرم سیاسی مقامات  صرفاً قانون اساسی و متمم 11 و 66 اصولبا  در ارتباط و آن،
به عبارت دیگر، از خالل  ه است.شدمیجرایم وزیران( تلقی  طور مشخصحکومت )به 

مباحث مطروحه در  یریگجهت یزنقانونگذاری آن و  و سیاق یمل یشورامجلس  مذاکرات
و فهم  یتلقسو  از یک که آیدیبرم ینچن، یتمشروطصدر  یهاسالمطبوعات منتشره در 

، 16و  11اصول مندرج در « و مطبوعات یاسیهستقصیرات » یبیترکاز عبارت  یعموم
 یمجرا» و انحصار یعموم یفعاالن حوزه یاسیس یمجرابه « یمطبوعات یمجرا»اختصاص 

 یران(وز)به طور مشخص  حاکمه هیئتتوسط دولتمردان و  یارتکاب یاسیس یمجرابه « یاسیس
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بر همان  و منطبق، مترادف «یاسیس یمجرا»از  گفتهپیش و فهم، تلقی دیگر سو و ازبوده است 
 مورد حکمقانون اساسی مشروطه  متمم 11و  66که در اصول  باشدمیوزیران « شغلی یمجرا»

 قرارگرفته است.

 (1031سال . قانون محاکمه وزراء )1-1
، بحث دهدیم، نشان یتمشروطصدر  یدوره یحقوقدر متون و اسناد  یخیتار یمطالعه

 16دولت راجع به اصل  ییهاستفسار ییحهالطرح  یپدر  باراول« یاسیسجرم  یستیچ»در 
و  واکنشداده است.  رخ 1811سال ماه ینفرورددر مجلس و در  یاساسمتمم قانون 

 یننخست دولت در این مقطع تاریخی، ییهاستفسار ییحهالمطبوعات در قبال  یریگموضع
 در این مباحثات، مباحثات راجع به جرایم سیاسی مقامات عالی دولت را رقم زده است.

به  که - 16ی شمول اصل دولت راجع به محدوده یشنهادیپ یرتفسضمن مخالفت با  مطبوعات
 یارائهخواستار  -است  کردهمحدود  یمطبوعات یاسیس یمجرااصل را به  یدامنه رسیدیمنظر 

 یاهالتوسط  یارتکاب یمجراهم متضمن  کهدولت به مجلس شدند  یسوجامع از  اییحهال
 رحمانی،) یردبگیران را در بر وزو  حکومتو تخلفات ارباب  یمجرامطبوعات باشد و هم 

قانونی متناسب،  یدتمه در خصوص یمطبوعاتو  یاسیسفعاالن  یخیتار یمطالبه (.48: 1861
)اصحاب  یاستس یدانم یهر دو طرف منازعه یمحاکمهو  یبتعقمتناظر و متوازن برای 

محقق  1811ماه از فراز و فرودهای بسیار، سرانجام در تیر پس (،حکومتمطبوعات و ارباب 
مطبوعات  یدعواخود در زمان  که -یه عدلوقت  یروزداور  اکبرعلی ابتکاراین زمان به  در شد.

وزراء در  یمحاکمه ییحهالمطبوعات و  یمحاکمه ییحهالهمزمان  یارائهبا دولت بر سر 
و  حاکمه هیئتمتقابل  هاییتمسئولدر حقوق و « سبتنا» ییدها، از طرفداران 1811سال 

 یمتقد« منصفه هیئتوزراء و  محاکمهقانون »تحت عنوان  اییحهال - (6)بود یمطبوعاتفعاالن 
 یمجرا» کناررا در « وزراء یاسیس یمجرا»بار به صراحت  یننخست یبرا که یدگردمجلس 

به اتهامات هر دو دسته از  یدگیرس، و یاساسقانون  متمم 16، مشمول اصل «مطبوعات یاسیس
 (.46: 1861 )رحمانی، دادیمواحد قرار  یامنصفه هیئت یتصالحرا در  مذکور یمجرا ینمتهم

قانون رسیدگی به  یجهت است که تدارک اولیه از آناین نکته  یتاهم به لحاظ تاریخی،
 شخصیایم شغلی تفکیک جر بر اساس آنکهاز  یشپ حکومتی، یجرایم سیاسی مقامات عالیه

 در بسترمتمم قانون اساسی مشروطیت ابتکار شود،  11و  66اصول چارچوب  و دروزیران 
قانون  یسویهیکبه تمهید  و در واکنشویژه فعاالن مطبوعاتی، عمومی به یحوزه یمطالبه
رو، مفاد  از همینمطرح شده است.  از سوی دولتمتمم قانون اساسی  16اصل اجرای  ینحوه



 
 
 

 ...و  تیمشروط یاساس نیدر قوان هیقوه مجر یمقامات عال یاسیس یو دادرس بینظام تعق
 

 

5 

 ییهعدل یسیونکم یبتصوبه  1811ماه یرت 16در  که - منصفه هیئتوزراء و  یمحاکمهقانون 
 یداست،پاز عنوانش  چنانکه - (1)گردید االجراالزمبالفاصله  ید ورس یمل یشورامجلس 

، 14تا  11و  1تا  1در مواد  کهبود « منصفه هیئت»و « وزراء یمحاکمه»از دو بخش  مرکب
قرار  حکمرا مورد  یرانوز یا وزیرنخست یسواز  یارتکاب یمجرا یدادرسو  یبتعق یندفرآ

اصل  یمحکمه یلتشک یطشرامنصفه و  هیئتانتخاب  یراجع به نحوه 11و  6و مواد  دادیم
 یتصالحمنصفه و  هیئت، بر وحدت 11 یماده یدر تبصره کهبود  یاساسمتمم قانون  16

 یمجراوزراء و  یاسیس یمجرا)اعم از  16موضوع اصل  هاییدادرسآن در مطلق  یکسان
این قانون،  14تا  11و  1تا  1مواد  عبارت دیگر، به شده بود. تأکیدو  یحتصر( یمطبوعات

متمم قانون اساسی راجع به چگونگی تعقیب مقامات سیاسی  11و  66اصول اجرای  ینحوه
دادرسی  ( و مراجعاحیانا سیاسی و یغلو شاتهامات )اعم از جرایم شخصی  در عمومحکومت 

 از محاکماتدسته  در آنمنصفه  هیئتبر حضور  1 یماده یآن را مشخص کرده بود که تبصره
 یبه تمهید نحوه 11و  6مواد  و داشتمقامات حکومتی که واجد وصف سیاسی است تصریح 

 یمنصفه هیئت شرایطو  یفیتک تشکیل، ینحوه یقانون اساسی درباره متمم 16اجرای اصل 
جمله جرایم  حضور در مطلق محاکمات سیاسی از اشوظیفهکه  شدمیجرایم سیاسی مربوط 

 (1)سیاسی مقامات حکومت بود.
مقامات سیاسی  یمجرا که قانونگذار، کندمیمعلوم  14تا  11و   1تا  1مواد  در مفاد تأمل

در  و سپس ،و شغلیشخصی  ینخست، به دو دسته یمرتبه در حکومت را به طورکلی و
 آنکهبیجرایم شغلی را به دو نوع عادی و سیاسی تقسیم کرده است  یبعدی، دسته یمرتبه

 تمایز برای تشخیص و ایضابطهکرده و  ینمعمذکور را  یاسیس یمجرا یقمصادمفهوم، دامنه و 
 آن از جرایم عادی به دست داده باشد.

، تفصیل مقررات 1811سال منصفه مصوب  هیئتو وزرا  یبا تصویب قانون محاکمه
 و نیز متمم قانون اساسی راجع به جرایم مقامات عالی حکومت، 11و  66مربوط به اصول 

سان، با  و بدینقانون درآمد  هیئتبه  یکجاجرایم سیاسی،  یمذکور درباره متمم 16اصل 
بر انطباق انحصاری  ینمبت یتلق بر حکومتی، و جرممیان جرم سیاسی  پیوند مفهومیایجاد 

جرایم سیاسی در  مصادیقحصر مفهوم  و ،«یاسیسجرم »بر عنوان « یحکومت یاسیسجرم »
قانون،  ینا یبتصو یپ در زده شد. تأیید مهر جرایم ارتکابی توسط مقامات سیاسی حکومت،

 میجرا یدهندهپوششبه مثابه  -« یمطبوعاتجرم »و « یاسیسجرم » یدو واژه یمفهومتناظر 
در  مشترک یتلق یگانهبه  -« یعموم یحوزه»و « یحکومت یحوزه»از دو  یکدر هر  یارتکاب

مبدّل شد و  قانون اساسی متمم 11و  66 و نیز 16و  11، از محتوای اصول یشهاندنزد صاحبان 
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 .یدرس یبتصونگرش به  ینهم بر اساس یزن 1811 یمنصفه هیئت یدائممتعاقب آن، قانون 
 (.51 :1861رحمانی، )

 (1013سال منصفه ) هیئت. قانون 1-2
 حکومتاول  یدر دوره یاساسمتمم قانون  16راجع به اصل  ینیتقناقدام  ینترمهم

 26مصوب « منصفه هیئتقانون » یدبا، یدترد( را، بدون یشمس 1821 - 1216مشروطه )
« داور اکبرعلی» ابتکاربه  1811چون قانون ی آن همیحهال کهبه شمار آورد  1811 یبهشتارد
به  یمل یشورامجلس  یندگاننما یسوشده از یضتفو یاراختوقت و به استناد  ییهعدل یروز
شد و  یهتهمجلس،  ییهعدل یسیونکم یبتصوپس از  یازنمورد  یقانون یحلوا یاجراجهت  یو

 (.45:1811 ،نژادیکوهستان) یدرس مذکور یسیونکم یینها یبتصوبه  یاصالحاتبا مختصر 
 به کرده است. تأییدرا  1811 بر قانونحاکم  منطق 1811 یمنصفه هیئتمفاد قانون 

وزراء و  یمحاکمهموجود در مفاد قانون  ینقراو در امتداد  (6)قانون ینا 11 یمفاد ماده یینهقر
مقنن  یزنو  نظر اصحابدر نزد  -شد  یانب تریشپ چنانکههم  - 1811منصفه مصوب  هیئت

توسط عوامل  یارتکاب یمجرا از ایپاره یفتوص یبرا« یاسیس یرتقص»صدر مشروطه، لفظ 
جرم  یا یرتقص»، و در مقابل، اصطالح رفتهیم کاربه اعتبار شغل آنها به  یحکومت یاسیس

 زیرا قانوناست،  شدهیم یتلقدر مطبوعات  یارتکاب یاسیس یمجرا، معادل مطلق «یمطبوعات
 یبرا یفتکل یینتعبا هدف  االصولیعلاول آن  یبه تصریح ماده -که  1811منصفه  هیئت
 - (11)ی( انشاء شده استمطبوعاتیم جرایاسی و سیم جرا)اعم از  16یت اصل کلی اجرای نحوه

 (،4ی منصفه )ماده هیئتی اعضایط شرا(، 8تا  1ی )مواد مطبوعاتیم جرایان مختصات بعالوه بر 
(، به 11تا  1منصفه )مواد  هیئت هاییتصالح( و 6و  5)مواد  مذکور یاعضا یینتع ینحوه
یم جرابه  کنندهرسیدگیی منصفه هیئتی اعضای انتخاب و نحوه 16یل دادگاه اصل تشکطرز 

از نظر مقنن،  کهدهد یمی نشان خوبیب به ترتین ا( و 11 یاست )مادهیز پرداخته نیاسی وزراء س
یاسی فقط سی مطبوعات است، و جرم وسیلهیاسی ارتکابی بهسیم جراه ی ناظر بمطبوعاتجرم 

 ی از اعمال غیرناشی ارتکابیم جرادارد و  حکومتیاسی سی عوامل ارتکابیم جرااختصاص به 
ی محکمهگیرد. این قانون با توجه به تفاوت ینمحکومتی را در بر  یرغیاسی سمطبوعاتی فعاالن 

یاسی سیم جراکننده به یدگیرسیی( و دادگاه جنای )دادگاه مطبوعاتیم جرایدگی به رسی براصالح 
ی و اصلی اعضایین تعمرجع  -متمم قانون اساسی  11و  66به حکم اصول  -یز( تمیوان دوزرا )

یی و قضا هیئت مشارکتیز طرز نخاص و  دو محکمهی هر یک از این منصفه هیئتالبدل یعل
 (11)را متفاوت قرار داده است. رأی یت و صدورمجرمیص تشخمنصفه در  هیئت
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، یفیتکمنصفه،  هیئت یاعضا یطشرامقررات ناظر به  یثحاز  1811ی منصفه هیئتقانون  
و منصفه  ییقضا هایهیئت یاراتاختو  هایتصالحاعضاء،  یینهاو  یهاولمراحل و مراجع انتخاب 

یگزین مواد مربوط به جا، یاساسمتمم قانون  16اصل  محاکم یلتشکمسائل مربوط به  یگردو 
، و به طور 1811مصوب سال « منصفه هیئتوزراء و  محاکمه»از قانون « منصفه هیئت»قسمت 

ی اول یان دورهپاشده و تا  مذکوری اصل اجرای ی مربوط به نحوهقبلی مقررات تمامی کل
ی اجرای در خصوص نحوه االجراءالزمیگانه قانون  ی(،شمس 1821-1216مشروطه ) حکومت

قانون  متمم 11و  66ی اجرای اصول یکن از حیث نحوهل ی بوده است؛اساسمتمم قانون  16اصل 
سال  قانون 14تا  11و  1تا  1مواد همچنان  -« ی وزرامحاکمه» قسمتو نسبت به  -مذکور 

 حاکم بوده و معتبر و (،یرانو وزوزیر نخستیاسی )سراجع به آیین دادرسی جرایم مقامات  1811
 (12)سلطنت مشروطه و استقرار جمهوری اسالمی اعتبار قانونی داشته است. انقراض تا

 (1031سال ان و وزیران )وزیرنخستتعقیب  ینحوه قانون .1-0
ی اختناق هاسالدر  که - انگاره ترادف مفهوم جرم سیاسی با مفهوم جرم مقامات عالی دولت

ی پهلوی اول، یان دورهتا پا -یران نضج گرفت ای حقوقیات ادبی متولد شد و در رضاشاه
پس از  هاپردهی فرو افتادن پی ماند، اما در باقیاسی سرقیب در بیان مفهوم جرم یبی اانگاره
یم جرایی فراتر از معنایاسی، سیاسی، مفهوم جرم و مجرم سیان زندانی آزادو  1821یور شهر

به  گاههیچ؛ اگرچه جرایم وزیران کردیدا پ راننظصاحبی توسط وزراء در اذهان و افهام ارتکاب
ی خارج نشد، حقوقی مباحث یرهدایاسی، از سیم جرای ی و عمدهاصل از مصادیقعنوان یکی 

ولو  -ی و سنا ملی شوراین مجلسی، شاهنشاه حکومتی عمر روزهاین واپسی در حتچنانکه آن
یران وزیران و وزنخستب یتعقی ی با مضمون نحوهقانون -ی مردمیزش خبا هدف مهار 

یاسی سرا  مذکوریم مقامات جراصراحتاً  کهیب رساندند تصوبه  1851یور شهرتا  1842ی هاسال
ین قانون ا ی قرار داده بود.اساسمتمم قانون  16یدگی در چارچوب اصل رسو مشمول  کردهی تلق
 هیئتیل تشکیران و طرز وزوزیران و یب نخستتعققانون مربوط به نحوه »تحت عنوان  که

ی( به اسالمیروزی نهایی انقالب پیش از پ)پنج روز  1851بهمن  11شنبه در روز سه« منصفه
های یگاهپاین آخر کهی روزیعنی  -بهمن  21، روز شنبه (18)یدرسی ملی شورایب مجلس تصو

گ کرد و جنیمیون مسلح سقوط انقالبیگری به دست دیکی پس از  ی،پهلویدی سلطنت کل
 -های تهران در گرفته بود یابانخی در شاهنشاهی شدهیای نظام مضمحلبقایان مردم و می سخت
ی فردای در اسالمی انقالب قطعیروزی پیکن با توجه به ل یب مجلس سنا هم گذشت،تصواز 

 (14)یز فراهم نشد.نین مصوبه ای انتشار خبر برای فرصتی حتیب قانون، تصو
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 ناتمام خبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی دیتمه .2
( در حکومتیاسی اصحاب سیم جراراجع به ) یاسیسی دوم جرم یهسومباحث مربوط به 

و  115خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، پیرامون دو اصل  مذاکرات
افته است که در این ی تبلور یاساسیی قانون نهای بررسی مجلس علنیشنهادی به صحن پ 116

و در تدوین (15)تصویب شد راجع به جرایم عادی مقامات عالی سیاسی به آسانی 116میان اصل 
مربوط به  115اصل یشنهادی پلیکن متن  (16)قانون اساسی معین گردید، 141نهایی به عنوان اصل 

ی و طوالنی هابحثبه رغم  -« ی دولتعالیاسی مقامات سیم جرایدگی به رسنحوه »
دو بار در صحن مجلس  -« یحکومتیاسی سجرم »یت شناختن رسمی به برایار بسی هااستدالل

 (11)خبرگان مطرح و هر دو بار رد شد و نهایتاً در عداد اصول مصوب قانون اساسی قرار نگرفت.
 آنکهپس از  دهدیم نشان یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکراتصورت مشروح  

راجع به  - 116، اصل نکرده را کسب یبتصو یبراخبرگان  یکاف رأی 115اصل  یطرح اولیه
 یدهگردقاطع آراء خبرگان را حائز  یتاکثر یبحث هیچیببه سرعت و  -ی مقامات عاد یمجرا

مجلس  در صحن، یهاولدر متن  یاساس ییراتتغبا  115اصل  بار دیگراست و متعاقب آن 
 (11)خبرگان، یناکاف یولباال  رأیبه رغم  یزنبار  ینا اما بررسی نهایی قانون اساسی مطرح شده،

 است. یدهنرس یبتصوبه 
 و 115 مکملدو اصل  یشنهادپ، در یاساسقانون  یینها نویسیشپطراحان  رسدیمبه نظر 

 یادشدهدر متمم  یراز، اندکرده یرویپمشروطه  یاساسمتمم قانون  یممشا، از منطق و 116
 یمجرا یکتفک یقطر( و از یاسیسو  یعاد)اعم از  کشور یعالمقامات  یمجراعموم  یبرا

در  و سنا یملمجلسین شورای  که ینحوبه  ،شده بود یفتکل یینتع، یشغل یمجراو  یشخص
اصل  که یگاهیجاقرار داشت؛  یرانوز یشغل یراتتقصنسبت به « دادستان» یگاهجاو  هیئت
 یاسالم یشورامجلس  یبرا یزن یرانا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یینها نویسپیش 115
متن  ویژهبه) 115مفاد متن اصل  یزنخبرگان و  مذاکرات یفحوا از بود. کرده بینیپیش

بوده است  مذکور قراردو اصل  که آیدبرمی ینچن یینها نویسیشپ 116دوم( و اصل  یاصالح
مسئوالن ارشد  یمجرا یژهیو یدادرسنظام  یدتمه در یکدیگر مکمل ،یمنطقچارچوب  یکدر 

 یطشرا 116، و اصل یاسیس یمجرا یدادرسمربوط به  احکام 115اصل  چنانکهباشد، آن  کشور
)مربوط  115اصل  در عمل، یکنل ،کند بینیپیشرا  رتبهعالیعادی مقامات  یمجرابه  یدگیرس

 یبتصو موافقان اصل یقابل مالحظه یهااستدالل( به رغم یاسیس یمجرا یدادرس یبه نحوه
 (21).یدرس یینها یبتصو( به یعاد یمجرا یدادرس ی)درباره 116اما اصل  (16)،نشد

همان  که - یاساسقانون  141در اصل  دقت خبرگان، مذاکراتاز مفاد مشروح  نظرصرف
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 ینهماز  یروشنبه  یزن -باشد یم یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  یینهامصوب  116اصل 
 کهداللت بر آن دارد « ی...عاد یمجرادر مورد »...  یدقمفهوم مخالف  یراز کند،یم یتحکامعنا 
 روینا از خواهد بود. یگرید یدادرسنظام  یدارا، کشوردسته از مسئوالن  ینا یاسیس یمجرا

 سازوکار بینییشپ یثحاز  یاساسقانون  ،یینها نویسیشپ 115با حذف اصل  کرداذعان  یدبا
 یمجرا یدادرس یفتکلناقص شده است و  کشورزمامداران  یمجرا یدادرس یچگونگمربوط به 

 .یستنمقامات حکومتی مشخص  یاسیس
 بینیپیشی، با اساسدر قانون  حاکمه هیئتیم جرای دادرس کاملید نظام تمهدر  گفتهپیشنقصان 

و نه  -ی شغلیم اجریدگی به رسبه عنوان مرجع  کشوری عالیوان دیین تعیر بر دا 111اصل  5بند 
تا  (22)ی استرهبرپس از  کشورترین مقام یعال کهی ونسبت به شخص  (21)،جمهوررئیس -ی عاد
ی و به رهبرهای یتصالحیین اقتدارات و تعدر مقام  111اصل  5یکن اوالً، بند لی مرتفع شده، حد

یوان دیت صالحیار مجمل به بسی و ضمنی نحو، به جمهوررئیسی برکناریط شراید تمهمناسبت 
یدگی به رسی ی نحوهیچ وجه افادههبه  کهاست،  کردهاشاره  جمهوررئیسی شغلیم جراراجع به 

یگر دی است و درباره جمهوررئیسمزبور فقط راجع به  حکم، ثانیاً کند؛ینمرا  یاسیسیم جرا
یده و طرح ای به رغم اساسقانون  که کردید اذعان بای ندارد. لذا حکمیچ هی حکومتمقامات 

 یست.نای یالزامیجابی و ا حکمیچ هاست و متضمن  ساکتین باره ااش، در یهاول

 قانون اساسی یاولیه نویسپیش. 2-1
ی رسیدگی به جرایم عادی مقامات سیاسی اعم از یشنهادی دربارهپ 116اصل منطق و منطوق 

 به الع قبلی مجلس،جمهور و اعضای هیئت وزیران در مراجع دادرسی عمومی و با اطرئیس
اساسی جمهوری  قانون 141عنوان اصل کمترین بحث به تصویب خبرگان رسید و به و باسرعت 

راجع به جرایم سیاسی مقامات حکومت، مباحث زیادی را  115اصل اسالمی نهایی شد، لیکن 
دو های مستدل به ابهامات و شبهات مخالفین، در رغم پاسخ و بهیان خبرگان برانگیخت در م

 کافی برای تصویب اصل حاصل نشد. رأیکدام نصاب گذاشته شد، ولی در هیچ رأیبه  مرحله
محور ناموجه بودن دخالت  ، عمدتاً حول115اصل ی اولیه به متنیرادهای مخالفین ا ترینمهم

اشاره  با موافقین اصل در مقام پاسخ، مجلس در تعقیب کیفری مقامات سیاسی ابراز شده است که
یندگی این نهاد از نما و ترین مرجع سیاسی و مظهر حاکمیت ملی بودن مجلس،و استناد به عالی

ی بر قوهیه تفوق آن النها و سوی ملت برای نظارت بر تمام امور و عموم مقامات عالی کشور،
ی مجلس در تعقیب اتهامات سیاسی اعضای دولت را از ی پیشگیرانهمداخله ضرورت مجریه،

ی ناموجه اند. در کنار ایرادها به مداخلهوازم اصل مسئولیت سیاسی دولت در برابر مجلس دانستهل
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یک قوا، تخصصی بودن تفک مجلس که با استناد به اصولی همچون برابری همگان در برابر قانون،
 اشکال به است، واردشده یت مصلحت عمومی کشور با حفظ ثبات دولترعا یزن وامر قضا 

پیشنهادی با  115ادعای تعارض مفهومی اصل  و نیز هیئت عمومی دیوان عالی کشورصالحیت 
از  جمهور تصویب شده،اصل دیگری که پیش از آن راجع به مسئولیت سیاسی و کیفری رئیس

های مخالفین و آراء و استدالل ذیالً بوده است. 115موضوعات مورد تأکید مخالفین اصل  دیگر
 شود:اصل بررسی میهای موافقین نیز پاسخ

خبرگان قانون اساسی پیش  آنجا کهاز  :امر قضااصل تفکیک قوا و تخصصی بودن  نقض .1
اصل تفکیک قوا را به عنوان یکی مقامات سیاسی،  ی رسیدگی به جرایماز بحث راجع به نحوه

از اصول ساختاری نظام جمهوری اسالمی ایران تصویب کرده بودند، اعطای صالحیت به 
 یمقننه در صالحیت قوه یمان در امر تعقیب کیفری مقامات سیاسی، به مثابه دخالت قوهپارل

در پاسخ به (28)شده است. یتلق قضاوت قضا ونیز، نقض اصل تخصصی بودن امر  و قضائیه،
مقامات  مسئوالن و صالحیت نظارتی مجلس بر به قضائیه، یمقننه در قوه یشبهه دخالت قوه

 احیاناً ایراد اتهام به مقامات اجرایی و عنداللزوم امر به محاکمه و ینکهو ااجرایی استدالل شده 
با فرآیند رسیدگی به اتهام افراد  که امری عمومی و ملی است، بنیاداً مجازات آنها، از آن جهت

که صالحیت  -مجریه در برابر پارلمان  یعادی متفاوت است و به اعتبار اصل مسئولیت قوه
باید نوعی از صالحیت  نمایندگان ملت -کند میمجریه را ایجاب  یمقننه بر قوه ینظارت قوه

 (24)تعقیب مقامات عالی سیاسی را داشته باشند. و ایراد اتهامدر فرآیند  مؤثر یبرای مداخله

وضوع است و تشخیص م از باب تحقیق راجع به اتهام سیاسی، اساساً اینکهبر  تأکید ،عالوهبه
قضا داشته  امر تخصصینیست که مالزمه با دخالت در  و قضاییحکمی  یواجد جنبه

الزام دستگاه  و یامورد منع یا اجازه  و حسبامر بررسی ایراد اتهام  ارجاع ،و نیز (25)،باشد
یعنی کمیسیون  در مجلسقضایی به تعقیب مقامات سیاسی، به کمیسیون تخصصی مربوطه 

 -اند و قضاییمرکب از افراد آگاه به امور حقوقی  معموالًکه  - قضایی یا دادگستری و مانند آن
 (26)رافع اشکال مربوط به نقض اصل تخصصی بودن امر قضا و قضاوت دانسته شده است.

ایرادات وارده به متن  جمله از :غیرشرعی مقامات و تخدیش اصل برابری تیمصون .2
تعقیب  یاناطه یواسطهبهمصونیت برای مقامات عالی حکومت  جادیا ،115اصل  یاولیه

موکول کردن  و اینکهاکثریت اعضای مجلس بود  رأیکیفری آنان در اتهامات سیاسی به 
نتیجه،  و در ،آمیزتبعیضتعقیب کیفری مقامات به نظر اکثریت مجلس، به نوعی مصونیت 

مذکور، موافقین  یبه شبهه در پاسخ (21).شودمیقانون منجر  بلدر مقا و مردمنابرابری مقامات 
بیان  ترکه پیش -برابر مجلس کلی مسئولیت سیاسی دولت در  بر اصل تأکیداصل، افزون بر 
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فرض ورود مجلس )دخالت  از فروضیک فرض  ضمن پذیرش ایجاد مصونیت در -شد 
خروج موضوعی  بر ممانعت بعدی مجلس از تعقیب(، کشور وابتدایی اتهام توسط دیوان عالی 

 افزون منظری دیگر، و ازعالوه برآن  (21).اندکرده تأکید حکم مندرج در اصل، از فرض مذکور
مفاد ذیل آن  یبه قرینه -115اصل قانون،  برابر با اذعان به اصل برابری همگان در اینکهبر 

بر منطبق  -راجع به تبعیت اصل مذکور از قوانین عمومی در تعیین مجازات جرایم مقامات 
نوع خاصی از مصونیت مقامات سیاسی که  بر مشروعیت اساساً برابری همگان تلقی شده، اصل
 (26)فقهی اقامه شده است. ی، ادلهیردگمی قرار 115اصل  و متعلقموضوع  احیاناً
ایی در مقابل : اصل مسئولیت سیاسی مقامات عالی اجراستیضاح سیاسی بسندگی. 8

پارلمان و امکان استیضاح مقامات مذکور از سوی نمایندگان ملت در مجلس، به عنوان یک 
مجلس در امر تعقیب کیفری مقامات  یکننده در نفی و رد ضرورت مداخلهعامل توجیه

در مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفته و  تأکید اعضای مخالف با این اصل مورد سیاسی،
بر کفایت اختیار مجلس در استفاده از ابزار استیضاح سیاسی برای مواجهه با تخلفات مقامات 

موافقین اصل در پاسخ، بر  (81)شده است. استدالل تمسک به قیاس اولویت، با عالی دولت،
و کافی  مجریه یقوه یرتبهتفاوت ماهوی مسئولیت سیاسی و مسئولیت کیفری اعضای عالی

 به جمله، ها، ازبیان تفاوت در (81)اند.نبودن جایگزینی این دو مسئولیت با یکدیگر تأکید کرده
مقابل امکان وسیع و در  برای نمایندگان مجلس انحصار در ابتکار و اختیار استیضاح سیاسی

عام ایراد اتهام کیفری توسط افراد و احزاب و فعاالن سیاسی و مدنی مخالف، و نیز، نتایج و 
 (82)یک از این دو طریق، اشاره شده است. ی مترتب بر هراسیو سآثار متفاوت حقوقی 

نسبت عموم و خصوص  و بر تقدم رتبی امر سیاسی بر امر قضایی استدالل چنین استهم
اعمال موجد مسئولیت  یق مسئولیت سیاسی با مسئولیت کیفری، به جهت وسعت دایرهمطل

 (88)کفایتی و اعمال مجرمانه را، توأمان شامل گردد.تواند اعمال کاشف از بیسیاسی، که می
نویس قانون اساسی، ضمن پیش 115مخالف اصل  خبرگان سیاسی: ثباتیبی بسترسازی. 4

به مثابه ابزاری انحصاری و  مجریه یسیاسی مقامات قوه تأکید بر مطلوبیت مسئولیت
مقامات سیاسی در قانون  یشده در اختیار مجلس، تصریح به مسئولیت کیفری گستردهکنترل

زمان بتوانند به استناد این اصل، مقامات  چنانکه آحاد افراد و احزاب در هرآن –اساسی را 
بخشیدن قانون  تیو رسم ثبات سیاسی دانسته، مخل -عالی سیاسی را مورد اتهام قرار دهند

 اجرایی و اقتدار اساسی به مسئولیت وسیع کیفری مقامات مذکور را، خالف مصلحت عمومی
بینی صالحیت خاص برای مجلس در اتهامات شیپ در مقابل، موافقین اصل، (84)اند.تلقی کرده

برای پیشگیری از تبعات  ی بایسته و مناسبدیتمه مجریه را، یسیاسی مقامات عالی قوه
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 (85)اند.نامطلوب مسئولیت کیفری این مقامات برای مصالح کشور محسوب داشته
ایرادهایی که به صالحیت مجلس  جمله از :امر قضاییاکثریت در  رأیحرمت  یشبهه .5

است که به  ایشبهه مجریه گرفته شده است، یراجع به اتهامات سیاسی مقامات عالی قوه
کردن امر  و موکوللحاظ شرعی توسط یکی از فقیهان مجلس خبرگان قانون اساسی وارد شده 

به رأی اکثریت نمایندگان مجلس را، حرام دانسته است. پاسخ  قضایی مربوط به اثبات اتهام،
در دخالت در امور عمومی  -به تبع حق مردم  -موافقین، مفروض انگاشتن حق نمایندگان 

کنند و مردم، اعمال قدرت می یمجریه به نمایندگی از اراده یاز آن روی که مقامات قوهاست؛ 
نمایندگانشان  یدر صورت واقع شدن در مظان اتهام، حق مردم به میان خواهدآمد که مداخله

 ملت، و نظردر تشخیص نگاه  و مرسومنماید و از آنجا که طریق معمول می و موجهرا محق 
 (86)شود.بع شناخته میمتّ این باره نیز همین طریقهمایندگان است، در اکثریت ن رأی

قانون اساسی جمهوری  115اصل  یاولیه نویسپیش ی صالح:در وضعیت محکمه ابهام .6
مجریه را  یصالح برای رسیدگی به اتهامات سیاسی مقامات عالی قوه یاسالمی ایران، محکمه

علت تعیین این نهاد برای رسیدگی  یمعین کرده بود. درباره «کشور دیوان عالیعمومی  هیئت»
این مرجع عالی قضایی در  گاهیو جا و نیز موقعیتبه جرایم سیاسی مقامات عالی دولت، 

محاکم کشور، ابهاماتی برای برخی خبرگان وجود داشت که به نظر  مراتبو سلسلهساختار 
حتی  (81)نبوده است. تأثیربیمذکور  به اصل از خبرگانمخالف تعدادی  رأیدر  رسدمی

به منظور رفع ابهام و دفع حساسیت  از نمایندگانبرای اصل، یکی  گیریرأیلحظاتی پیش از 
را با  «دادگاه صالحه»نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنهاد جایگزینی عبارت 

اقع نشده، لیکن پس از که مورد توجه و (81)داده است ارائه «کشور دیوان عالیعمومی  هیئت»
کافی برای تصویب اصل حاصل نگردید، در طرح مجدد اصل، این پیشنهاد در متن  رأی آنکه

 اصالحی اصل مزبور اعمال شده است.
خبرگان قانون اساسی  ی مجریه:جمهور و سایر مقامات قوهتبعیض ناموجه میان رئیس. 1
 یرسیدگی به جرایم سیاسی مقامات قوه یراجع به نحوه 115اصل  نویسپیش از بررسیپیش 

رهبری(، نظام تعقیب و  اراتیو اختوظایف  ی)درباره 11هنگام بررسی اصل  و بهمجریه، 
عالی  شکلی متفاوت از مقامات و بهرا به صورت علیحده  جمهوررئیسدادرسی جرایم سیاسی 

، 115اصل بررسی  موقع ،هعالوبه (86)و وزیران( تعیین کرده بودند. وزیرنخست) هیمجر یقوه
 یاسیسمقامات عالی  یرسیدگی به جرایم عادی کلیه یبه نحوه مربوط 116اصل  نویسپیش

که نظام تعقیب و  اندداشتهرو  نیز پیش ( راو وزیران وزیرنخست ،جمهوررئیساعم از )
و مقامات  جمهوررئیسبدون تفاوت میان مذکور )را برای مقامات  و همسانیدادرسی واحد 
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از  چنانکه -115اصل  یدرباره خبرگان از این رو (41)کرده بود. بینیشی( پمجریه یعالی قوه
 11اصل  5بند با عطف توجه به مفاد مصوب پیشین خود در  - آیدبرمیفحوای مذاکرات 

و نیز  جمهوررئیسرسیدگی به جرایم سیاسی  ینحوه یقانون اساسی( درباره 111اصل )
 نظر اظهار مجریه، یمقامات قوه یراجع به جرایم عادی کلیه 116اصل پیش رو از  نویسپیش
مقامات  یجرایم عادی برای همه و دادرسینظام تعقیب  وحدت اساس، نیو بر ا، اندکرده
نوعی  و صحیح، و منطقمجریه و دوگانگی نظام مذکور در جرایم سیاسی را فاقد مبنا  یقوه

در پاسخ به این ایراد، توجیهاتی توسط  اینکهبا وجود  (41).اندنمودهتبعیض ناموجه قلمداد 
، نویسپیشمتن  کنندگانتنظیممطرح شده است، لیکن در نهایت  115اصل  نویسپیشموافقین 

تسری یابد که البته نیز  جمهوررئیسبه  اند مفاد اصل مذکورکردهاشکال را پذیرفته و پیشنهاد 
 (42).قرار نگرفته است کور مورد توجهمذپیشنهاد  در این مرحله

، نامعلوم بودن 115یکی از ایرادهای مخالفین اصل  ابهام در وضع حقوقی مقامات متهم:. 1
به اجمال حکم ، اوالًوضعیت حقوقی مقامات سیاسی در زمان ایراد اتهام بوده است. این اشکال 

ایراد اتهام را از حیث زمان  وضعیت حقوقیکه  گشتبازمی 115اصل  نویسپیشمندرج در 
ایراد  صورت مطرح شده بود که در سؤال نیا ،ثانیاً نکرده بود، و کیتفک تصدی مقام و غیرآن

شق اول  (48).شوندمییا معلق  مانندمیخود باقی  در سمتمتهم  مقامات اتهام در زمان تصدی،
و  (44)نمایندگان ازیکی  از سویپیشنهاد تصریح به قید زمان تصدی  یارائه در قالب اشکال
 یدربارهپذیرفته شده و مفاد حکم اصل  عمالً، نویسپیششدن قید مذکور به متن  اضافه
مجریه، منحصر به زمان تصدی  یتعقیب و دادرسی جرایم سیاسی مقامات عالی قوه ینحوه

، در سمتاین پاسخ مواجه شده که تعلیق یا بقای  با اما قسمت دوم اشکال (45)گردیده است
 (46).در اصل موضوع ندارد یریتأث

 اصالحی قانون اساسی نویسپیش .2-2
ی راجع به نظام تعقیب و دادرسی جرایم سیاسی مقامات عالی قوه 115پس از آنکه اصل 

مجلس نهایی بررسی و تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی  و نهمجلسه چهل  در مجریه،
ناظر به نظام  116کافی برای تصویب را کسب نکرد، بالفاصله در همین جلسه، اصل  رأی ایران،

جمهور و اعضای اعم از رئیس) هیمجری ی مقامات قوهتعقیب و دادرسی جرایم عادی برای کلیه
گفته ی پیشگانهها و ایرادهای هشتکه با اشکال - 115اصل دولت( مطرح شد و برخالف 

، و به سرعت از تصویب نهایی و اشکالبی هیچ ایراد  -ویب نرسید مواجه گردید و به تص
قانون اساسی تعیین گردید.  141خبرگان گذشت و در تنظیم و تدوین نهایی هم به عنوان اصل 
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ی شدهاصالحمتن  مجدداًی بعدی، خبرگان قانون اساسی پس از تصویب این اصل، در جلسه
 ا این بار هم رأی کافی برای تصویب اصل حاصل نشد.مورد بررسی قرار دادند، ام را 115اصل 

ت قبل با ایرادات نسبت به طرحی که در نوب 115اصل  یشدهاصالح نویسپیش
شده بود اشکاالت مذکور  و تالشداشت  چهار تغییر رد شده بود، گفتهپیش یگانههشت
 و ی مجریهمقامات قوهدوگانگی نظام تعقیب جرایم سیاسی  اینکه اول مرتفع شود. االمکانحتی

و وزرا به  وزیرنخستو اعضای دولت، با تسری حکم اصل از  جمهوررئیستبعیض میان 
سیاسی  یاز دو عنوان مجرمانه اینکه دوم ، به نظام واحد تعقیب تبدیل شده بود.جمهوررئیس

مثابه یگانه ( تنها عنوان اول )خیانت سیاسی( به کشور تیامنتوطئه بر ضد  و یاسیس انتیخ)
با تفکیک دو وضعیت زمان  اینکهمجریه ذکر شده بود. سوم  یجرم سیاسی مقامات عالی قوه

ضمن تصریح  و شده، بینیپیشیک از این دو حالت  آن، احکام متفاوتی برای هر غیر تصدی و
اصل  یمجلس درباره گیریتصمیم»به نقش مجلس در حالت تصدی، حدود مداخله را از 

یا  و استیضاح سؤالاطالع مجلس از تعقیب دادگستری و تصمیم راجع به »ه سطح ، ب«تعقیب
صالحیت مجلس برای  یفرو کاسته بود تا بخش زیادی از تردیدها درباره« تعلیق مقام متهم

پیشین یکی از اعضای خبرگان دایر  شنهادیپ آنکه و چهارمگردد.  مرتفع قضایی امر مداخله در
 یکه در مرحله – «عمومی دیوان عالی کشور هیئت»به جای  «صالحهدادگاه »بر قید عنوان 

 (41)در طرح جدید اعمال شده بود. -بود  قرار نگرفتهقبلی مورد توجه 
، به جای افزایش تعداد موافقین، فقط جای موافقین 115اصل در متن  شدهانجاماصالحات 

برای تصویب را کسب کند. بازهم نتوانست نصاب الزم را عوض کرد و این اصل  نیو مخالف
 توان در اشکال زیر مالحظه نمود:ایرادهای خبرگان در این مرحله را می

 تصریح به مسئولیت ،115اصل ثباتی سیاسی: در طرح اول مربوط به بی تشدید ایراد .1
 آحاد افراد و احزاب در هر چنانکهآن –مقامات سیاسی در قانون اساسی  یکیفری گسترده

مخل ثبات  -قرار دهند زمان بتوانند به استناد این اصل، مقامات عالی سیاسی را مورد اتهام 
این اشکال با پاسخ موافقین اصل دایر بر  رسیدبه نظر می اینکهبا  و سیاسی دانسته شده بود

شده است، در متن  رفع ،جواز تعقیباکثریت مجلس برای ایراد اتهام و  رأیلزوم 
ایراد اتهام( باقی  یامکان ایراد گسترده) نیمخالفمورد اشکال  یمحتوا ل،اص یشدهاصالح

شده، و  ( حذفاکثریت مجلس برای تعقیب رأیلزوم ) نیموافق مورد استنادمانده و محتوای 
به عبارت دیگر، حذف  (41)در نتیجه، اشکال طرح قبلی، با شدت بیشتر نمایان گردیده بود.

اصل  یمجریه در اصالحیه ییب قضایی مقامات عالی قوهنقش فعال مجلس در فرآیند تعق
که در طرح  -را پیش روی خبرگان قرار داد که در غیاب مجلس  آمیزیابهام، پرسش 115
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مجریه  یبه الزام تعقیب قضایی مقامات قوه حکم ایعنوان مرجع صدور اجازه  به اصل، یاولیه
 کدام اشخاص یا مقامات، صالحیت ایراد اتهام سیاسی –در اتهامات سیاسی شناخته شده بود 

از حیث  بخشاطمینانپاسخ  تنهانهمجریه را خواهند داشت؟ پرسشی که  یبه مقامات قوه
دریافت نکرد، بلکه توضیحات  احتیاط در حفظ ثبات و نظم سیاسی مراعات جوانب

بر نگرانی  - 115 اصلبه عنوان یگانه مدافع فعال متن اصالحی  -رییس خبرگان نایب
 (46)گذاشت. تأکیدداران اقتدار دولت، مهر دغدغه
 ینقش محوری مجلس در فرآیند ایراد اتهام و اجازه با حذف شدن اصل: خاصیتبی .2

اتهامی، آن  یپارلمان در حد اطالع از پرونده یتعقیب مقامات سیاسی، و تقلیل سطح مداخله
به زعم موافقین  -115امات سیاسی، خاصیت اصل هم فقط در مورد اتهامات زمان تصدی مق

 مذاکرات رفت و از همین رو موافقین اصل به مخالفین مبنایی آن پیوستند. از بین -ی آن اولیه
در این مرحله مورد  115بودن اصل  خاصیتبی دهدمیمجلس خبرگان قانون اساسی نشان 

مجلس  رییسنایباگرچه  (51).اصل بوده است یهر دو گروه مخالف و موافق اولیه تأکید
 بار دفاع از متن اصالحی را به تنهایی بر دوش کشیده است یکه در این مرحله همه - خبرگان

و  بیو تعق ایراد اتهام ینفس تصریح قانون اساسی به نحوه در پاسخ به ایراد مذکور، -
و وضع ترتیبات  متضمن آنکهولو  -مجریه را یجرایم سیاسی مقامات عالی قوه دادرسی

 (51)از وجه سلبی آن، واجد موضوعیت دانسته است. -نباشد ایویژه فاتیتشر
به دو دسته  ی مجریهدر مواعد اتهام و تعقیب: تفکیک اتهامات سیاسی مقامات قوه ابهام .8

بینی های سیاسی موضوع اصل، و پیشاتهامات مربوط به زمان تصدی و غیر زمان تصدی سمت
برای هر یک از دو وضع مذکور، این پرسش مهم را فراروی خبرگان نهاد که  دو حکم متفاوت

مقصود از زمان تصدی، زمان ایراد اتهام است یا تعقیب اتهام؟ این پرسش نیز به رغم اهمیت آن 
های قضایی که طی شدن مراحل مختلف پرونده -ی عمل و با توجه به واقعیات ناظر به عرصه

مقام سیاسی را ایجاب  ضا دارد و در نتیجه احتمال تغییر وضعیت حقوقیدر فواصل طوالنی را اقت
 (52)ای بسنده گردید.جدی گرفته نشد، و در پاسخ آن، به مطایبه -کند می

 گیرینتیجه
بعدی آن، به مثابه  و اصالحات 1811سال وزراء مصوب  یقانون محاکمه آنکهبه رغم 

متمم قانون اساسی مشروطیت راجع به  11و  66 ( اصولارگانیک) یدهندهقانون سازمان
 حکومتتمام ادوار  در مجریه، یجرایم سیاسی مقامات عالی قوه و دادرسیتعقیب  ینحوه
 یختار یگواه، اما به یدنگردنسخ  یضمن یحت یا یحصربه طور  گاههیچمشروطه،  یسلطنت
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را  یمورد نشد وا واقع عمل و اجرا، هرگز محل اعتن ی، در عرصهیرانادر  یدادگسترحقوق و 
سهل  ؛قرار گرفته باشد یبتعقتحت  یریوز، مذکورقانون  بر اساس کهسراغ گرفت  توانینم

و قرار گرفت  متروک ینقوان یفردقانون از همان ابتدا در  یناهم  ینظردر بعد  یحت کهاست 
وجود، مبنا و ممشای موجه نظام حقوقی مشروطیت در خصوص موضوع،  ینا با شد. فراموش

اصل  در تنظیمقانون اساسی جمهوری اسالمی  نویسپیشنویسندگان انقالبی  تأسیمورد 
 یکنل ،قرارگرفت مجریه یتعقیب و دادرسی جرایم سیاسی مقامات عالی قوه یمربوط به نحوه
اصالح  و با حکمفصل همراه  از مذاکرات سپ نهایی قانون مذکور، ینو تدومجلس بررسی 

و  و تعقیبایراد اتهام  ینداد و نحوه رأیبه اصل مربوطه  یتنها در ،گیریرأیبار  دو متن، و
 مجریه، در قانون اساسی کنونی ایران مسکوت ماند یدادرسی جرایم سیاسی مقامات عالی قوه

 کندمی آشکار هایی قانون اساسیدر مشروح مذاکرات مجلس بررسی ن تأملبالتکلیف شد.  و
گی کارشناسانه یداندیشاز پیش آنکهکه حذف این اصل در تدوین نهایی قانون مذکور، بیش از 

خبرگان داشته است که  از اعضایسیاسی تعدادی  هایحساسیتگرفته باشد، ریشه در  نشأت
 هیئتجرایم سیاسی  علیحده برای تعقیب و دادرسی به تمهید رژیم خاص و اندنتوانسته

 یاگر اصل مذکور با اصل مربوط به نحوه بساو چهداشته باشند  بینانهخوشحاکمه، نگاهی 
که بدون هیچ مخالفتی به سرعت  -ی مجریه تعقیب و دادرسی جرایم عادی مقامات عالی قوه

، گفتهپیش هایحساسیتست فارغ از توانمی، شدمیادغام  -از تصویب خبرگان گذشت 
یکی از فقیهان  توسط ؛ امری که در حین مذاکرات،احراز کنداب کافی برای تصویب را نص

قانون اساسی جمهوری  النهایهشد اما مورد توجه قرار نگرفت و  تذکر دادهبرجسته خبرگان 
دوم آن  یاول جرم سیاسی )علیه حکومت( و رد سویه یاسالمی ایران با تصویب سویه

 ییقضا هایرسیدگیاصول  ترینمهمیکی از  ییکپارچهو اهنگ تمهید هم در ،()توسط دولت
 گردید. ( ناکامسیاسی علیه دولت و توسط دولتجرایم )

قانون اساسی  از متندادرسی اتهامات سیاسی مقامات عالی کشور  یاگرچه سازوکار ویژه
در  دمننظامحذف شد، لیکن نظر به ناخواستگی و نااندیشیدگی این واقعه و فقدان نگرش 

سو، و ضرورت وجود چنین سازوکاری برای یکپارچگی و  از یکحذف اصل مذکور 
هماهنگی اجزای مختلف نظام کامل و جامع دادرسی عادی و سیاسی از سوی دیگر، الزم است 

به نحوی جایگاه خود را  دادرسی سیاسی مقامات و کارگزاران عالی اجرایی، یمکانیسم ویژه
نیازمند اصالح قانون اساسی هم  رسد تحقق این مهممیبازیابد. به نظر  در نظام حقوقی ایران

 در قالب ،1851 یاساسقانون  نویسپیشدر  شدهبینییشپنیست و بازیافت الگوی محذوف 
 است. پذیرامکانتصویب یک قانون عادی از جانب پارلمان نیز 
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 هایادداشت

                                                                                                                                                       
بهه: )ایهان راس، ص    کن.« یه شهروندانعل حکومتیاسی سیم جرا»یلی راجع به تفصی ی مطالعهبرا. 1

116-211) 

 :از اندعبارت اندپرداخته رانیا در یاسیس جرم نخست یهیسو به که یآثار نیترمهم. 2
 نامهانیآن، پا یقیو مطالعه تطب رانیا یدر حقوق جزا یاسی(، جرم س1811) محمدرضا ،یاسالم
 مدرس.  تیدانشگاه ترب ،یشناسحقوق جزا و جرم یدکترا

 انتشارات ققنوس.  ،یاسیس جرم(، 1811) عباس زراعت،
(، انتشارات یقیتطب مطالعه) یاسالم یجزا حقوق و یاسیس جرم(، 1811) محمدرضا ،ینلیز
 . ریرکبیام
 . یاسالم شهیسازمان پژوهشگاه فرهنگ و اند ،یاسی(، جرم س1812) غالمرضا ،یوندیپ

 یهامرکز پژوهش انتشارات قم، ،یاسیس جرم یقیتطب مطالعه(، 1818) یعل ه،یجورکو یمحمد
 . مایصداوس یاسالم
 انتشارات اطالعات.  ،یاسیجرم س یقیتطب ی(، بررس1811) محمد دیس ،یاصغر

 یاسالم یجمهور یاساس حقوقدر قاموس  یاسیجرم س فیتعر یهاستهی(، با1816) لیجل ،یمحب
 . 81شماره  ،11دوره  ،یاسالم حقوق یهامجله پژوهش ران،یا

چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه  ران،یدر حقوق ا یاسی(، جرم س1861) اهلل قدرت ،یرحمان
 .ییعالمه طباطبا

مطبوعاتی علنی است  و رسیدگی به جرایم سیاسی»قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:  161. اصل 3
اختیارات  شرایط، گیرد. نحوه انتخاب،هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می و با حضور

 «کند.اساس موازین اسالمی معین می تعریف جرم سیاسی را قانون بر هیئت منصفه و

یاسیه و مطبوعات، چنانچه محرمانه سیرات تقصدر ماده »یت: مشروطی اساسمتمم قانون  11. اصل 4
 «بشود. محکمهیع اعضاء جمید به اتفاق آراء باصالح باشد،  محاکمهبودن 

ین در منصفیئت هیاسیه و مطبوعات، سیرات تقصدر موارد »یت: مشروطی اساسمتمم قانون  16اصل 
 «حاضر خواهند بود. محاکم

یر وزراء را در تقصه  ی یها مجلهس سهنا،   مله ی شورامجلس »یت: مشروطی اساسمتمم قانون  66. اصل 5
 محاکمهات یوانخانه مزبور با حضور تمام اعضاء مجلس دیز عنوان خواهد نمود. تمیوانخانه دمحضر 

یهره ادارات  دابه موجب قانون اتهام و اقامهه دعهوا از    کهی وقتمگر  کردخواهد  محاکمهیره خود، دا
یر و تقصه یهین  تع: »11اصهل  .« باشد...  یروزیر خارج و راجع به خود وزی مرجوعه به شخص دولت

ی یا مجلس سنا شهوند و یها در   ملی شورامورد اتهام مجلس  کهی موقعمجازات وارده بر وزراء در 
 «به قانون مخصوص خواهد بود. منوط یان گردند،مدعی شخصامور اداره خود دچار اتهامات 

یهد  نباتناسهب   [ اصلگرفت ]... در نظرمطبوعات[  محاکمه کناروزراء را هم ]در  محاکمهیستی با. »... 6
یس نهو روزنامهه ین حهق را بهه یهک    اید، هستی نواقص دارا کهکنید یمفراموش شود. اگر شما اقرار 
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یئت منصفه، روزنامه اتحاد، هاکبر داور راجع به یعلی سخنران« )ناقص باشد... اشروزنامه کهید بده
 (.261نژاد، ص ی)کوهستان ، به نقل از:2 و 1ص ، 1811مهرماه  25

یبهشت همان ارد 11به موجب قانون  1811 یرت 16مصوب یئت منصفه و هی وزرا . قانون محاکمه7
نماید، یمیشنهاد پی ملی شوراخود به مجلس  کهی قانونیح لوای اجرا را دریه عدلیر وزکه  -سال 

یب در صحن مجلس( مجاز شمرده تصویاز به نی مجلس )و بدون یهعدلیسیون کمیب تصوپس از 
 ینیه،تقنی ششم دوره ،صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی) یدگرد االجراالزم -شده بود 

 (215شماره  ،کشوری رسم روزنامه ،1811 یبهشتارد 11 یجلسه

ن.ک به:  1811یرماه ت 16یئت منصفه مصوب هی وزراء و محاکمه. برای دیدن متن کامل قانون 8
 ،1811 یبهشتارد 11 یجلسه ینیه،تقنی ششم دوره ،شروح مذاکرات مجلس شورای ملیصورت م

 .215 یشماره ،کشوری رسم روزنامه

منصهفه   محکمهه یاسهی در  سیرات تقصوزرا راجع به  محاکمه: »1811یئت منصفه هقانون  11ی . ماده9
 .«]...[ به عمل خواهد آمد... 

یی و با جنایوان دی در مطبوعاتیاسی و سی هاجرمیدگی به رس»: 1811یئت منصفه هقانون  1ی . ماده10
 «یئت منصفه به عمل خواهد آمد.هحضور 

شهوند:... در ههر   یمه یین تعیل ذیق طریئت منصفه به هی اعضا: »1811یئت منصفه هقانون  6ی . ماده11
ی علنیناف در جلسه است محکمهی[ مطبوعاتیم جرای برایئت منصفه الزم باشد ]هیل تشک کهی موقع

ی و پهنج نفهر را بهه سهمت     اصهل یت عضهو یناف، پنج نفر را به سهمت  استالعموم یمدعو با حضور 
 .«کند... یمالبدل ... انتخاب یعلیت عضو
منصهفه   محکمهیاسی در سیرات تقصوزراء راجع به  محاکمه: »1811یئت منصفه هقانون  11ی ماده
ی با مساوی را اعدهیز تمیوان دی عمومیئت ه خواهد آمد: شود به عملیمیل تشکیل ذیق طربه  که

یت عضهو ی بهرا یئهت منصهفه، و بهه همهان عهده از اشهخاص       هی اصلیت عضوی براعده خود .... 
ی بها آن از  مسهاو یهز و عهده   تمیوان دی عمومیئت همنصفه از  محکمه. کردین خواهد معالبدل یعل

 .«یل شده ... تشکیئت منصفه هی اعضا
یرماه ت 16یئت منصفه مصوب هو « وزرا محاکمهقانون  11و  6ماده : »1811یئت منصفه هقانون  14ی . ماده12

 «شود.یمبه موقع اجرا گذاشته  1811ین قانون از دهم خرداد ای آن دو ماده، نسخ و هاتبصرهو  1811
مطابق قانون  کهی موارد یتمامدر : »1811ی یئت منصفههی وزراء و محاکمهقانون  11ی ی مادهتبصره

 محکمهه یل تشهک یئت مزبهور و  هید، انتخاب آیئت منصفه به عمل هید با حضور با محاکمهی، اساس
 «ین قانون خواهد بود.ا 11و  6منصفه، بر طبق ماده 

 بهمن 11ی جلسه ،و چهارمیست بی ی تقنینیهدوره ،صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی. 13
1851. 

ی منصفه هیئتوزیران و وزیران و طرز تشکیل تعقیب نخست ینحوه بهقانون مربوط  واحدهماده .14
 تا 1842هایی که از سال اینکه سیاست اداری و اعمال و رفتار دولت نظر به: 21/11/1851مصوب 

فراهم  را ایرانرضایت و عصیان ملت  اند و موجبات عدممصدر کار بوده 1851ماه اول شهریور
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شود که می داده اجازه ،وی که افکار عمومی خواهان تعقیب و مجازات سریع آنها استنموده به نح
عالی کشور عنوان  دیوان دروزیران و وزیران تا تاریخ تصویب این قانون نخست تقصیرات وم یجرا

دیوان عالی کشور  دادستانشود.  رسیدگیی منصفین طبق مقررات و قوانین کیفر هیئتو با حضور 
قانون فوق مشتمل بر یک ماده چهار تبصره پس از تصویب .. نماید.مزبور را تعقیب میاتهامات 

 و یکمدر جلسه روز شنبه بیست  1851ماه بهمن 11 شنبهسه روزمجلس شورای ملی در جلسه 
صورت مشروح و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ) پنجاه وماه یکهزار و سیصد بهمن

 (.1851بهمن  21 یجلسه ،مذاکرات مجلس سنا
جمههور و  یسرئه یدگی به اتههام  رس»ی: اساسپیشنهادی به مجلس خبرگان رهبری قانون  116اصل . 15

ی عمهوم ی هها دادگهاه ی در مله ی شورای با اطالع مجلس عادیم جرایران در مورد وزیر و وزنخست
اساسی جمهوری صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون « )شود.یمی انجام دادگستر

 (1881، ص اسالمی ایران

یدگی بهه اتههام   رسه : »61سهال  یران پهیش از بهازنگری   ای اسالمی جمهوری اساسقانون  141. اصل 16
ی در مله ی شهورا ی بها اطهالع مجلهس    عهاد یم جهرا یران در مورد وزیر و وزنخستجمهور و یسرئ

 «شود.یمی انجام دادگستری عمومی هادادگاه
یدگی بهه اتههام   رسه : »61سهال  ی بهازنگر یهران بعهد از   ای اسهالم ی جمهوری اساسقانون  141اصل 

ی در اسهالم ی شهورا ی، بها اطهالع مجلهس    عادیم جرایران در مورد وزجمهور و معاونان او و یسرئ
 «شود.یمی انجام دادگستری عمومی هادادگاه

یهران در  وزیهر و  وزنخسهت »ی بهار اول:  بهرا ی اساسیشنهادی به مجلس خبرگان قانون پ 115. اصل 17
گردند، اتههام آنهها    کشوریت امنیاسی یا توطئه بر ضد سیانت خی متهم به تصددر زمان  کهی صورت

یئهت  هیهب داد،  تعقی بهه  رأیت مجلس اکثریدگی قرار خواهد گرفت و چنانچه رسدر مجلس مورد 
 «ی است.مومعین قوانیم تابع جراین اآورد. مجازات یمیدگی به عمل رس کشوری عالیوان دی عموم

 (1881، ص صورت مشروح مذاکرات...)
جمههور،  یسرئه ههر گهاه   »ی بهار دوم:  بهرا ی اساسه یشنهادی به مجلس خبرگهان قهانون   پ 115اصل 

یاسهی،  سیم جرایدگی به رسی براصالح  دادگاه یاسی متهم شوند،سیانت خیران به وزیر یا وزنخست
ی شورای مجلس برا پرونده ی آنها باشد،تصدن کند و چنانچه اتهام در زمایمیدگی رسبه اتهام آنها 

« ی اتخهاذ شهود.  مقتضه یم تصهم  یهق مهتهم،  تعلیضاح یا است ،سؤالشود تا درباره یمیز فرستاده نی مل
 (1858، ص صورت مشروح مذاکرات...)

ی برا یران،ای اسالمی جمهوری اساسیی قانون نهای بررسی مجلس داخلی نامهیینآ 1ی . مطابق ماده18
نفهر( الزم بهوده    46ینهدگان ) نمای یهکل دوسومی موافق رأی، اساسیب هر یک از اصول قانون تصو

ی رأ 6ی موافهق،  رأ 46یشهنهادی، بها   پ 115اصل  که (184ص  ،صورت مشروح مذاکرات...است )
و در مرز حصول نصهاب الزم   کرده کسبیی را باالیار بسیت اکثر ی مخالف خبرگان،رأ 6ممتنع و 

 .(1851ص ، صورت مشروح مذاکرات...) .استیی بوده نهایب تصوی برا

 ید بهاهنر، شهه  ی،بهشهت ید شهه ی چهون  خبرگهان دههد  یممجلس خبرگان نشان  مذاکرات. دقت در مفاد 19
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و مهورد اعتمهاد    کشهور ی اصهل از جمله رهبران و مسئوالن  که -ی فارسین الدجاللیلی و اردبی موسو
ی هها اسهتدالل یی بهوده و  نهها نهویس  یشپ 115جزو موافقان اصل  - اندبودهی اسالمیر انقالب کبرهبر 

صهورت  بهه: )  ک. ن.انهد کهرده  ارائهه ی اساسه ی در قهانون  اصلین چنبینی یشپیقی راجع به ضرورت دق
 (1851-1858و  1881-1811، ص مشروح مذاکرات...

، کنهار یم بگهذار [ را 115ی اگر آن اصهل ] ول [ صد درصد درست است116ین اصل ]ا -یرازیش مکارم. 20
یهد،  گفتی را عادیم جراینکه ایل دل[ اصالً نادرست است، چرا؟ به 115[ بدون آن اصل ]116ین اصل ]ا

، ص صورت مشروح مهذاکرات... ) یدشد ساکتاست  ترمهم کهیاسی[ سیرعادی ]غیم جرا دربارهی ول
1881.) 

گرفتن مصالح  در نظرجمهور با یسرئعزل »یران: ای اسالمی جمهوری اساسقانون  111اصل  5بند . 21
ی مله ی شورای مجلس رأی یا قانونیف وظای از وبه تخلف  کشوری عالیوان د حکم، پس از کشور

و بها همهان    11ی به عنوان بند اساسی قانون بازنگرپس از  مذکور 5بند  «یاسی او.سیت کفابه عدم 
 یب شده است.تصوعبارات 

ترین مقام یعالجمهور یسرئ ی،رهبرپس از مقام »یران: ای اسالمی جمهوری اساسقانون  118. اصل 22
 .«است...  کشوری رسم

 .1811ی، ص اصفهان یطاهر غفوری، گلزاده یرازی،مکارم شهمان، . 23

 .1828-1816، ص یبهشت ، شیبانی،باهنر ی،لیاردبی موسوهمان،  .24
 .1821، ص اردبیلی موسویهمان، . 25

 .1826-1821، ص باهنر همان، فارسی،. 26

 .1816سبحانی، ص همان،  .27

 .1821، ص موسوی اردبیلیهمان،  .28
 .1826ی آملی، ص جوادهمان، . 29
 .1811ی، ص غفورگلزاده همان، . 30

 .1821جوادی آملی، ص همان، . 31
 .1824همان، باهنر، ص . 32

 .1828هشتی، ص بهمان، . 33

 .1816-1811ص  ی،ریامی قائم ی،اصفهانی طاهرهمان، . 34

 .1824-1821، بهشتی، ص اردبیلی موسویهمان، . 35

 .1826-1825ی آملی، ص جواد ،اهنری، برمهمان، ک. 36
 .1826، ص باهنر و منتظری، 1816ی، ص اخامنه ی،بانیش ی امیری،قائمهمان، . 37

 .1881همان، قرشی، ص . 38
رهبری: عزل  یاراتقانون اساسی( راجع به وظایف و اخت 111مصوب )اصل  11اصل  5بند . 39

حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از  پس از گرفتن مصالح کشور نظر با در جمهورییسر
 . ... وظایف قانونی
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در  یرانو وز یروزو نخست جمهوریسبه اتهام رئ یدگیرس» :قانون اساسی( 141)اصل  116اصل . 40
 «شود.یانجام م یدادگستر یعموم یهادر دادگاه یمل یبا اطالع مجلس شورا یمورد جرائم عاد

 .1821، ص منتظری و 1816ی، ص کرم جزایری، یموسوهمان، . 41
 .1821، ص باهنرهمان، . 42

 .1821و منتظری، ص  1826یرازی، ص ش یربان. همان، 43

 .1811، ص تیآهمان، . 44
 یدر زمان تصدکه  یدر صورت یرانو وز یروزنخست» گیری اول:یرأموقع  115اصل نویس یشپ. 45

قرار  یدگیاتهام آنها در مجلس مورد رس ،کشور گردند یتتوطئه بر ضد امن یا یاسیس یانتمتهم به خ
کشور  یعال یواند یعموم یئتداد، ه یببه تعق یمجلس رأ یتخواهد گرفت و چنانچه اکثر

 (.1881همان، ص ) «است یعموم ینجرائم تابع قوان ین، مجازات اآوردیبه عمل م یدگیرس

 .1826، ص باهنر. همان، 46

 یانتبه خ یرانوز یا یروز، نخستجمهوریسهر گاه رئ»گیری دوم: یرأموقع  115اصل نویس یشپ. 47
و  کندیم یدگیبه اتهام آنها رس یاسیم سیبه جرا یدگیرس یمتهم شوند، دادگاه صالح برا یاسیس

تا درباره  شودیفرستاده م یزن یمل یپرونده به مجلس شورا ،آنها باشد یچنانچه اتهام در زمان تصد
 (1851همان، ص ) .«اتخاذ شود یمقتض یممتهم تصم یقتعل یا یضاحسؤال، است

 .1851ربانی املشی، ص . همان، 48

 .1854ی، ص بهشت ی،فاتح. همان، 49

 .1856-1855)مخالف اصل(، ص  یگلزاده غفور ی )موافق اصل(،فارس. همان، 50

 .1856-1858بهشتی، ص . همان، 51

 . 1851بین، بهشتی، ص یکبار. همان، 52
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