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دادگاه رسانه و عدالت رویهای

استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی (ره)
(تاریخ دریافت 1395/04/06 :ـ تاریخ تصویب)1395/09/21 :

چکیده
تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات و اعطاي تضمینهاي پیشبیني شده در اصل  168قانون اساسي جمهوري
اسالمي ایران به طیف وسیعي از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتي و رسانهاي  ،عوارض و عواقب غیرقابل
توجیهي در مسیر احقاق حق ،عدالتگستري و تأمین حقوق اساسي افراد به جا گذاشته و منشأ بروز آسیبهاي
مهمي از منظر حقوقي شده است كه بروز نابرابريهاي ناروا در رسیدگيهاي قضایي و نقض عدالت رویهاي
ناشي از دادرسي مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتي و رسانهاي با رعایت تشریفات مقرر در اصل 168
(علني بودن دادرسي و حضور هیأت منصفه) ،از جمله مهمترین این آسیبها است .مفاد قانون جدید آیین
دادرسي كیفري (مصوب اسفند  )1392و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسي (مصوب بهار  )1395راجع به تشکیل
هیات منصفه واحد محاكم اصل  168و نیز تبعیت این محاكم از اصل و استثنائات وارد بر اصل علني بودن
دادرسي ،ميتواند نقطه آغاز تحول در نظام معیوب دادرسي جرایم رسانهاي تلقي شود كه به نوبه خود كاهش
نابرابريهاي ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.
کلیدواژگان :دادگاه رسانه ،جرم رسانهاي ،عدالت رویهاي ،قانون جرم سیاسي
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مقدمه
مطالعه عملکرد نظام قضایي كشور پیش از انقالب اسالمي ،هیچ نشاني از رویه قضایي درباره
اجراي تضمینهاي قانون اساسي نسبت به متهمان سیاسي و مطبوعاتي ندارد ،چه این كه اساساً در
هیچ دورهاي از ادوار  70ساله حکومت مشروطیت در ایران ـ جز مقاطعي اندك و كوتاه همچون
رعایت حقوق فعاالن سیاسي مطبوعاتي و غیرمطبوعاتي در حاكمیت وجود نداشته است

(رحماني،

 ،1391ص .)457اما پس از پیروزي انقالب اسالمي اجرا و اعطاي تضمینهاي قانون اساسي نسبت به
یك قسمت از جرایم مشمول اصل  168قانون اساسي ،به طور وسیع و مبتني بر تفسیر موسع از جرایم
مطبوعاتي ،مورد توجه سیستم قضایي كشور قرار گرفت ،لیکن دربارهي جرایم سیاسي هیچ اقدام
عملي انجام نشدكه با تصویب و ابالغ قانون جرم سیاسي در اردیبهشت سال جاري ( )1395و مشخص
شدن مصادیق جرم سیاسي و ترتیبات ناظر به دادرسي این دسته از جرایم ،باید در انتظار اجراي قانون
مزبور و النهایه اجراي كامل اصل  168قانون اساسي بود.
از منظر حقوقي ـ صرف نظر از مسائل سیاسي ـ عملکرد دوگانه دادگستري پس از پیروزي
انقالب اسالمي در زمینه اجراي اصل  168قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران را باید ناشي از تبعیت
نظام قضایي از نظام قانونگذاري كشور تلقي كرد كه مبتني بر رویکرد دوگانه به جرایم موضوع اصل
مذكور ،اعطاي تضمینها به مطلق متهمان جرایم مطبوعاتي و تمهید نظام دادرسي خاص براي
رسیدگي به جرایم ارتکابي از سوي این دسته از متهمان را مورد توجه قرار داده ،اما در قبال سازوكار
ویژه براي دادرسي جرایم سیاسي تا قبل از تصویب قانون جرم سیاسي در بهار سال  1395ساكت
بوده است.
دادگاه ویژه رسیدگي به جرایم مطبوعاتي و رسانه اي ـ با كیفیتي كه در حال حاضر در نظام
قضایي دایر است ـ بر مبناي تفسیري از اصل  168قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران شکل گرفته
است كه جرایم سیاسي و جرایم مطبوعاتي موضوع اصل را دو مقوله مستقل از هم تلقي ميكند و
تشکیل دو رژیم دادرسي جداگانه بر اساس اصل  168را براي رسیدگي به هر یك از این دو دسته
جرایم ضروري ميداند .در برابر این تفسیر از اصل  168كه جرم مطبوعاتي را عنواني مستقل از جرم
سیاسي تلقي كرده و با پذیرش تعریفي موسع از دامنه جرم مطبوعاتي ،همه انواع جرایم ارتکابي از
طریق مطبوعات را مشمول اصل ميداند ،تفسیر دیگري قرار دارد كه با تأكید بر قرابت و پیوستگي
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و همپوشاني و ترادف معنایي جرایم مشمول اصل ،ماهیت یگانهاي را براي این جرایم ـ كه عبارت
است از «ماهیت سیاسي جرایم موضوع اصل  »168ـ به اثبات ميرساند و از این رو منتهي به خروج
موضوعي جرایم مطبوعاتي غیرسیاسي از شمول اصل ميشود .در رویکرد تفسیري دوگانهانگار به
جرایم سیاسي و مطبوعاتي ـ كه نظام دادرسي ارفاقي فعلي را بنیان نهاده است ـ مطلق جرایم ارتکابي
خالف نظریه یگانهانگار ،كه فقط جرایم واجد وصف سیاسي را مشمول اصل ميداند .عبارت «جرایم
سیاسي و مطبوعاتي» مندرج در اصل  ،168از منظر نظریه دوگانگي ،مفهوم «همه جرایم سیاسي
غیرمطبوعاتي و جرایم مطبوعاتي سیاسي و غیرسیاسي» را افاده ميكند ،اما در رویکرد یگانگي ،این
عبارت ،منصرف از جرایم غیرسیاسي مطبوعاتي و صرفاً معطوف به «جرایم سیاسي مطبوعاتي و
غیرمطبوعاتي» است .رویکرد دوگانهانگار به جرایم موضوع اصل  168قانون اساسي جمهوري
اسالمي ایران ،جرایم یاد شده را به دو دسته جرایم ماهیتاً مستقل و متمایز از یکدیگر تقسیم ميكند
و تشخیص جرایم مطبوعاتي را وابسته به تعریف جرم سیاسي نميداند .از این رو در انگاره مذكور،
باید با اختیار ضابطهاي خاص ،جرایم مطبوعاتي مشمول اصل  168را ـ فارغ از مفهوم ومصادیق جرم
سیاسي ـ موردشناسایي قرار داد .در نتیجه ،رویکرد دوگانهانگار ،به ضرورت تمهید دو رژیم مستقل
دادرسي براي هر یك از دو دسته جرایم سیاسي و جرایم مطبوعاتي ميانجامد ،چرا كه جرایم داخل
در هردسته را واجد ماهیت متمایز و متفاوت از دسته دیگر ميپندارد .لیکن دیدگاه یگانهانگار ،از
آن جهت كه ماهیتي واحد براي همه جرایم موضوع اصل  168قائل است ،به نظام دادرسي یگانهاي
براي رسیدگي به جرایم مذكور منجر ميشود (رحماني ،1391 ،ص.)28
بر اساس قانون مطبوعات و رویه فعلي دادگستري كه بر دوگانهانگاري جرایم موضوع اصل
 168قانون اساسي ابتنا یافته است ،محکمه اصل  168ویژه مطبوعات ـ كه باید به صورت علني و با
حضور هیات منصفه تشکیل شود ـ مرجع صالح رسیدگي به مطلق جرایم ارتکابي از طریق رسانههاي
مشمول قانون مطبوعات است .صرف نظر از میزان انطباق دادگاه ویژه مطبوعات با مقصود قانونگذار
اساسي از پیشبیني رژیم ارفاقي در اصل  ،168این پرسش مطرح است كه آیا تشکیل دادگاه مذكور
در شکل كنوني آن ـ كه مطلق جرایم ارتکابي توسط مطبوعات و دیگر رسانههاي مشمول قانون
مطبوعات را بدون استثنا وفق اصل  168قانون اساسي رسیدگي ميكند ـ به تأمین برابري قضایي یا
عدالت رویهاي منجر شده است؟
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مقاله حاضر كوشیده است به پرسش فوقالذكر ـ كه تاكنون پژوهشي درباره آن انجام نشده ـ با
استفاده از منابع كتابخانهاي و نیز استناد به قوانین و رویه دادگاه مطبوعات ،پاسخ دهد .بر اساس نتایج
این تحقیق ،تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات با وضعیت كنوني ،دست كم سه نوع تبعیض قضایي
(نابرابري متهمان رسانهاي و غیررسانهاي ،نابرابري رسانههاي مشمول و غیرمشمول قانون مطبوعات

 .1مبنای حقوقی دادگاه رسانه
نظریه دوگانگي جرایم سیاسي و مطبوعاتي ـ كه نظام دادرسي جرایم رسانهها بر پایه آن شکل
گرفته و نابرابريهاي ناروا در دادگاه رسانه را موجب شده ـ عمدتاً بر دو دلیل استواراست :نخست،
داللت ظاهر الفاظ اصل  168و سپس ،قاعدهاي كه در عالم حقوق از آن به «تفسیر متن قانوني به نفع
متهم» یاد ميشود.
 .1-1داللت ظاهر الفاظ اصل 168
دیدگاه دوگانهانگار جرایم موضوع اصل  168قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ،بر این بنیاد
استوار است كه ظاهر الفاظ اصل ،168بر دوگانگي جرایم سیاسي و مطبوعاتي داللت ميكند و هر
یك از دو لفظ «سیاسي» و «مطبوعاتي» دایره معنایي مستقلي از دیگري دارد كه «جرم سیاسي» را
مفاداً و ماهیتاً از «جرم مطبوعاتي» متمایز كرده است.
استدالل مذكور بر پایه این گزاره استوار است كه اصطالح «جرایم مطبوعاتي» در اصل ،168
افاده «اطالق» ميكند و نزدیكترین تعریفي كه از نحوه عبارتپردازي اصل مذكور درباره جرم
مطبوعاتي به ذهن متبادر ميشود ،تعریف موسع و دربرگیرندهاي است كه همه انواع جرایم ارتکابي
به وسیله مطبوعات را شامل ميشود  .همچنین گفته شده است كه غیر از «تبادر اولیه مفهوم اطالق از
اصطالح جرم مطبوعاتي» ،عبارت ذیل اصل  168نیز مفید داللت ضمني بر اطالق اصطالح جرم
مطبوعاتي مي باشد ،از آن جهت كه عبارت مذكور ،در مقام تعیین تکلیف براي مقنن عادي در
«تعریف جرایم مشمول اصل  ،»168صرفاً به تکلیف یاد شده براي «تعریف جرم سیاسي» بسنده كرده
و اشارهاي به «تعریف جرم مطبوعاتي» ننموده است و این خود نشانه بدیهي بودن تعریف جرم
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مطبوعاتي و اطالق تعریف مذكور بر همه جرایم ارتکابي از طریق مطبوعات است ،برخالف جرم
سیاسي كه تعریف توافق شدهاي درباره آن وجود ندارد (شیخ االسالمي  ،1380،ص.)32
از حیث دستور زبان و قواعد نحوي ،ميتوان بر افاده دوگانگي جرایم سیاسي و مطبوعاتي در
الفاظ اصل  ،168استدالل كرد ،به این ترتیب كه حرف ربط «واو» در جمله «جرایم سیاسي و
«جرایم سیاسي» و «جرایم مطبوعاتي» را به یکدیگر عطف كرده كه در نتیجه ،واژه «جرایم» در
عبارت دوم ،حذف به قرینه لفظي شده است.
نتیجه آنکه ،نمي توان با تأكید و تمسك بر ماهیت سیاسي جرایم و جدا كردن جرایم سیاسي و
غیرسیاسي ،فقط آن دسته از جرایم را (اعم از مطبوعاتي و غیرمطبوعاتي) كه واجد وصف سیاسي
است ،مشمول تضمینهاي اصل  168دانست و بقیه جرایم مطبوعاتي و رسانهاي را ـ برخالف داللت
ظاهر الفاظ ـ از شمول تضمینهاي اصل خارج نمود.
 .2-1رویکرد حمایت از رسانه در اصل 168
نظریه دوگانهانگار جرایم سیاسي و مطبوعاتي ،مفاد اصل  168قانون اساسي جمهوري اسالمي
ایران را متضمن یك «حکم حمایت بنیاد» از اصحاب قلم و ارباب جراید ميداند و بر پایه قاعده
«تفسیر قانون به نفع متهم» بر آن است كه نباید اراده حمایتگرایانه مقنن از فعاالن مطبوعاتي و
رسانهاي را ـ با تفسیر مضیّق اصل  168ـ خنثي نمود.
در این دیدگاه ،علت حمایت خاص مقنن از فعالیتهاي مطبوعاتي و اعطاي تضمین به مطلق
مجرمان مطبوعاتي ،به ماهیت فعالیتهاي مذكور و نیز مفروض انگاشتن انگیزههاي شرافتمندانه
روزنامهنگاران و طبیعت حرفه روزنامهنگاري ارجاع داده شده است (معتمدنژاد ،1381 ،ص .)120از این
رو ،آن چه مورد حمایت مقنن قرار ميگیرد «فاعل جرم» است ،نه «آلت جرم» (شیخاالسالمي،1380 ،

ص .)28به عبارت دیگر ،حکم مندرج در اصل  ،168بیش و پیش از آن كه «جرممحور» باشد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1حرف «واو» داراي معاني گوناگوني است كه «حرف ربط» یکي از این معاني است و به دو قسم «عطف» و «تأكید» منقسم ميشود؛
«واو ربط عاطف» براي عطف دو كلمه یا دو جمله هم پایه به یکدیگر به كار ميرود ،در حالي كه «واو ربط تأكید» براي تأكید بر
مفهوم خاص و یا مصادیق خاصي از یك كلمه و یا جمله استفاده ميشود و معانياي نظیر «بویژه»« ،خصوصاً»« ،باالخص» و «البته» از
آن مستفاد ميگردد( .دهخدا ،علي اكبر( ،)1385لغتنامه دهخدا (دو جلدي) ،زیرنظر جعفر شهیدي ،به كوشش غالمرضا ستوده،
ایرج مهركي و اكرم سلطاني ،چاپ اول ،مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ،صص.)3106-3105
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«مجرممحور» است و مقنن درصدد حمایت و ارفاق در حق دسته خاصي از مجرمان است كه در
حوزه كار مطبوعاتي فعال هستند ولو آن كه ماهیت فعالیت آنها ،هیچ نسبتي با كنش سیاسي ـ حتي
به نحو غیرمستقیم ـ نداشته باشد .به عبارت اخري ،آن چه مراد و مقصود نهایي قانونگذار در انشاء
این حکم حمایت بنیاد بوده است ـ نه الزاماً جرایم واجد وصف خاص (مثالً سیاسي) ،بلکه ـ اعطاي
دائماً در اصطکاك با ارباب قدرت و اصحاب حکومتاند و از اینرو شایسته و سزاوار حمایت ویژه
قانون و قضا هستند .لذا اگرچه همه جرایم مطبوعاتي ،جامعه را هدف قرار نميدهد و ممکن است
تنها فرد یا افرادي خاص از یك جرم مطبوعاتي متضرر شوند ،لیکن از آنجا كه جرایم مطبوعاتي
فاقد وصف عمومي نیز ،ميتواند بهانه كافي براي برخورد قهرآمیز با مطبوعات از طرف حکومت را
فراهم آورد و احیاناً نشریات مذكور را با خطر تعطیلي و توقیف از سوي دولت مواجه سازد ،الزم
است مطلق عناوین مجرمانه ناشي از فعالیتهاي مطبوعاتي ،مشمول حمایتهاي ویژه قانون قرار
گیرد (صالحي انصاري ،1385 ،ص .)113از اینرو ،مطبوعات ـ فارغ از گرایشهاي موضوعي و محتوایي
ـ همواره در مواجهه مستقیم یا غیرمستقیم با حکومت و در مسیر تعامل یا تقابل با اقتدار سیاسي جامعه
قرار دارند و از این حیث تفاوت چنداني میان مطبوعات سیاسي ،یا محتواي مستقیماً سیاسي
مطبوعات ،با مطبوعات غیرسیاسي و یا محتواهاي غیرسیاسي نشریات ،نميتوان قائل شد (معتمدنژاد،

 ،1385ص )273مطبوعات ،با هر زمینه انتشار ،اعم از سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،هنري ،اقتصادي،
ورزشي و مانند آن ،ميتوانند فضاي جامعه را در جهت منویات خود بیارایند آنچنان كه نشریات
سیاسي در رفتار سیاسي مردم تأثیر ميگذارند ،نشریات فرهنگي ،ترویج اخالق و آداب و فرهنگ
مورد نظر را وجهه همت ميكنند و نشریات محلي ،اقتضائات بومي و قومي را در كانون كنش
مطبوعاتي خود قرار ميدهند و در همه این موارد ،احتمال تالقي مطالب منتشر شده با اصول حقوق
عمومي ـ یعني امنیت و وحدت ملي و استقالل سیاسي ـ كم و بیش وجود دارد .حتي ممکن است
نشریهاي ورزشي ،مطلبي علیه یك ورزشکار برخاسته از قوم و طایفهاي خاص منتشر كند كه تبعات
سیاسي و اجتماعي در آن بوم و منطقه خاص ایجاد نماید (اردبیلي ،1380،ص .)119لذا دامنه جرایم
مطبوعاتي ،ميتواند حیطهها و حوزههاي گوناگوني از امنیت عمومي ،اعتقادات میهني و مذهبي،
عفاف و اخالق جامعه و نظایر آن و البته مشي و مرام سیاسي حکومت را دربرگیرد

(اردبیلي،1380،

ص .)135به عالوه ،طبیعت حرفه روزنامهنگاري ـ كه عبارت است از سرعت در تهیه و تنظیم و انتشار
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فرآورده مطبوعاتي ـ حمایت ویژه قانون از اصحاب مطبوعات را ایجاب و اقتضاء ميكند ،از آن
روي كه ،در اغلب عناوین مجرمانه مطبوعاتي ـ برخالف سایر جرایم ـ عنصر معنوي جرم ،مفروض
انگاشته مي شود زیرا در غیر این صورت ،امکان اثبات جرم مطبوعاتي ـ حتي با فرض احراز عناصر
مادي و قانوني جرم ـ بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است (معتمدنژاد ،1381 ،ص )124و چون بواسطه
مجرمانه وجود دارد ،الزم است روزنامهنگاران و مدیران جراید ،در مقابل این آسیب محتمل و رایج
حرفه خود ،تحت حمایتهاي ارفاقي ـ به ویژه تضمین حضور هیأت منصفه در دادرسي ـ قرار
بگیرند ،تا الاقل به جاي قضات متمركز بر نص قانون و متمایل بر حمل گزارههاي خشك حقوقي
بر موضوع مطروحه در محکمه ،گروهي از نمایندگان افکار عمومي با نگرشي عامیانه و
غیرتخصصي ،مفروض بودن عنصر معنوي جرم را درخصوص هر مورد ،ارزیابي كنند (شاملو،1375 ،

ص )182و از آن جا كه هیأت منصفه ،عليالقاعده ملزم به ارایه استدالل درباره رأي خود نیست
(جباري ،1332 ،ص )50ميتواند ـ حتي در فرض احراز عناصر مادي و قانوني جرم از نظر قضات حرفهاي
ـ عنصر معنوي مفروض در جرم را با توجه به اوضاع و احوال قضیه ،نادیده گرفته و تبرئه متهم
مطبوعاتي را مورد حکم قرار دهد.
 .2نقد مبنای حقوقی (ایراد نظری)
به خالف دیدگاه دوگانهانگار جرایم موضوع اصل  168قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران،
نظریه یگانگي جرایم سیاسي و مطبوعاتي ،به وحدت ماهیت جرایم موضوع اصل یاد شده معطوف
بوده و بر آن است كه مراد و مقصود مقنن از پیشبیني تضمینهاي ویژه دادرسي جرایم سیاسي و
مطبوعاتي ،حمایت خاص از متهمان سیاسي بوده است و اگر بعد از عبارت «جرایم سیاسي» بالفاصله
عبارت «و مطبوعاتي» را اضافه كرده ،از آن جهت بوده است كه جرایم مطبوعاتي ـ به گواهي تاریخ
مطبوعات ـ نوعاً از جنس جرایم سیاسي ميباشد و در بادي نظر ،مطبوعات و جراید از مهمترین ابزار
ارتکاب جرم سیاسي به شمار ميرود .لذا مقنن اساسي از باب تأكید بر مهمترین و رایجترین ابزار
ارتکاب جرایم سیاسي ،مطبوعات را مورد تصریح قرار داده است .بر اساس این نظر ،ابزار مطبوعات
از حیث ارتکاب جرم خصوصیتي ندارد و لذا ارباب جراید در صورت ارتکاب جرایم فاقد اوصاف
سیاسي ،در ردیف سایر مرتکبان جرایم عمومي باید در محاكم عمومي و با رعایت تشریفات معمول
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در رسیدگي به این جرایم ،محاكمه شوند و صرف ارتکاب جرم از طریق مطبوعات ،متهم را مشمول
بهرهمندي از تضمینهاي ویژه دادرسي مندرج در اصل  168نميكند .تفسیر یگانهانگارانه از جرایم
سیاسي و مطبوعاتي ،عالوه برخدشه در استدالل دوگانهانگاران راجع به داللت الفاظ اصل  168بر
تفکیك و تمایز دو نوع جرم سیاسي و جرم مطبوعاتي و استدالل بر اثبات داللت ظاهر الفاظ اصل
از جرایم اصل  168ـ كه با هدف حمایت بیشتر از فعاالن مطبوعاتي صورت ميگیرد ـ مبتني بر
پیش فرض سیاسي دانستن مطبوعات شکل گرفته كه گفتماني منسوخ و متعلق به گذشته است
(رحماني ،1391 ،صص.)40-39
 .1-2فلسفه اصل 168
برخالف دیدگاه دوگانهانگارانه كه الفاظ اصل  168را دالّ بر تمایز ماهیت و معناي جرایم
سیاسي و جرایم مطبوعاتي ميداند ،از منظر یگانگي جرایم موضوع اصل  168قانون اساسي جمهوري
اسالمي ایران ،قرینه لفظي ذیل اصل ،دایر بر تکلیف قانونگذار عادي در «تعیین نحوه انتخاب ،شرایط،
اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسي» 1بر همجنس بودن ماهیت و معناي جرایم موضوع
اصل داللت ميكند از آن روي كه مقنن اساسي پس از آن كه در صدر اصل ،حکم به حضور نهادي
به نام هیأت منصفه در رسیدگي به جرایم موضوع اصل ميدهد ،بالفاصله در ذیل اصل یادشده،
نسبت به تعریف و دایره شمول و مصادیق این جرایم با لفظ مفرد ـ نه جمع ـ و در ذیل عنوان «جرم
سیاسي» براي مقنن عادي تعیین تکلیف كرده و نحوه تأسیس «هیأت منصفه» را نیز ،هکذا ،با لفظ
مفرد ـ كه داللت بر «وحدت هیأت منصفه» از آن استفاده ميشود ـ مورد حکم قرار داده است .به
عبارت دیگر ،مفاد ذیل اصل  168كه در مقام تمهید مقدمات اجراي حکم مندرج در صدر اصل یاد
شده مي باشد ،منطقاً باید تمهید مقدمات مذكور را به تمامه ـ و نه به نحو جزیي و نسبت به قسمتي از
حکم ـ پیشبیني كند .از این رو قانونگذار خردمند هرگاه تمامیت موضوعي را مورد حکم قرار داد،
مقدمات اجراي آن حکم را نیز به تمامه تمهید ميكند و در خصوص این موضوع نیز ،خردمندانه
نیست كه پس از حکم به اعطاي تضمینهاي ویژه به «جرایم خاص» (سیاسي و مطبوعاتي) فقط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ذیل اصل168قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران...« :نحوه انتخاب ،شرایط ،اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسي را
قانون بر اساس موازین اسالمي معین ميكند».
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مقدمات «یك بخش از آن جرایم خاص» (سیاسي) را مورد حکم قرار دهد و مقدمات بخش دیگر
(مطبوعاتي) را واگذارد (رحماني ،1391 ،ص .)41از همین رو ،تعمیم احکام و ترتیبات مربوط به هیات
منصفه محاكمات مطبوعاتي به محاكم و محاكمات سیاسي در قانون جدید (و البته هنوز اجرا نشده)
آیین دادرسي كیفري مصوب تیرماه  1392را ـ كه در قانون اخیرالتصویب جرم سیاسي مصوب
از دوگانهانگاري به یگانهانگاري جرایم سیاسي و مطبوعاتي (دستكم در تشکیل هیات منصفه واحد
و یگانه)

به حساب آورد1.

بر همین اساس در نظریه یگانگي ،به كارگیري صیغه جمع «جرایم» براي توصیف الفاظ «سیاسي
و مطبوعاتي» در صدر اصل  ،168نه از باب «تجمیع» دو نوع «جرم سیاسي» و «جرم مطبوعاتي» ،بلکه
از باب «تکثیر» ـ و معطوف به كثرت عناوین مجرمانه داراي اوصاف همگن و متشابه ـ تلقي شده
است كه از آن به «جرایم ـ داراي اوصاف ـ سیاسي» یاد ميشود .بر این اساس قرینه لفظي موجود در
ذیل اصل نیز كاشف از همین اراده مقنن است چرا كه استخدام صیغه مفرد «جرم» براي توصیف
ماهیت عناوین متکثري كه مشمول تضمینهاي مندرج در اصل  168ميباشد ،نشان از آن داردكه
حرف ربط «واو» در جمله «جرایم سیاسي و مطبوعاتي» را ـ نه از جنس «عطف» كه ـ باید از جنس
«تأكید» تلقي نمود.
در نظریه یگانگي جرایم سیاسي و مطبوعاتي ،همچنین «بدیهي بودن تعریف جرم مطبوعاتي» ـ
كه از دیدگاه نظریه دوگانگي دلیل انصراف مقنن اساسي از تعیین تکلیف براي مقنن عادي جهت
تعریف جرم مطبوعاتي تلقي شده است ـ مردود به حساب مي آید و تعاریف متکثر و متفاوت و بعضاً
متعارض و متضاد موجود در ادبیات حقوقي و قانونگذاريهاي یکصد ساله اخیر راجع به جرم
مطبوعاتي ،دلیل روشني بر این ردّیه دانسته ميشود كه همساني و تشابه وضعیت دو عنوان «جرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده  305آیین دادرسي كیفري مصوب 1392/12/4مجلس شوراي اسالمي« :به جرائم سیاسي و مطبوعاتي { }...با حضور هیأت
منصفه رسیدگي مي شود.
تبصره :احکام و ترتیبات هیأت منصفه ،مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرائي آن است».
ماده  4قانون جرم سیاسي مصوب1395/2/20مجلس شوراي اسالمي« :نحوه رسیدگي به جرائم سیاسي و مقررات مربوط به هیأت
منصفه مطابق قانون آییندادرسي كیفري مصوب  1392/12/4است».
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سیاسي» و «جرم مطبوعاتي» از حیث فقدان توافق بر سر تعریف این واژگان را گواهي ميدهد
(رحماني ،1391 ،ص.)42
 .2-2دگرگونی ماهیت اولیه مطبوعات
كه مطبوعات را بنیاداً عنصر و ابزاري براي كنشگري سیاسي ميداند و عموم صاحبنظراني كه از
لزوم حمایت مطلق مط بوعات و برخورداري اصحاب قلم ـ در همه موارد سیاسي و غیرسیاسي ـ از
تضمینهاي اصل  168سخن گفتهاند ،چنین استدالل كردهاند كه چون مطبوعات نوعاً در برابر اقتدار
حکومت قرار ميگیرند ،الزم است در مواردي هم كه حکومت و یا جامعه از جرم مطبوعاتي متضرر
نميگردد ،باز افکار عمومي در مقام داوري راجع به جرم قرار بگیرد تا حکومت نتواند توهین به
افراد و یا دیگر جرایم مطبوعاتي ناقض حقوق فردي را بهانه و مستمسکي براي توقیف و تعطیلي
نشریات قرار بدهد و از این رهگذر با مخالفان و منتقدین سیاسي خود در پوشش دفاع از حقوق
شهروندان ،تسویه حساب نماید (صالحي انصاري ،1385 ،ص.)113
در رد تفسیر دوگانهانگار مذكور ،استدالل ميشود كه تفسیر موسع به نفع متهم مطبوعاتي از
مفاد اصل  168با هدف جلوگیري از برخورد سیاسي حکومت با مطبوعات ،در حالي به عنوان
استدالل اصلي دوگانهگرایان در «حمایت بنیاد» تلقي كردن اصل  ،168مطرح شده است كه اساساً
پیش فرض سیاسي بودن و یا غلبه صبغه سیاسي مطبوعات ،متعلق به دورهاي از تاریخ حیات مطبوعات
ميباشد كه سالهاست عصر آن سپري شده است .در عصر كنوني ،دامنه و زمینه كاركردهاي
مطبوعاتي از محدوده كنشگري سیاسي یا شبه سیاسي فراتر رفته و اكنون بسیاري از مطبوعات هیچ
نسبتي با سیاست و هیچگونه تالقي و اصطکاكي با حاكمیت و عوامل حکومت ندارند و لذا شائبه
طرفیت حکومت با بخش وسیعي از رسانهها ،مطبوعات و مراكز اطالعرساني ،از اساس منتفي است.
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 .3نقض عدالت رویهای (ایراد عملی)
حقوق بشر را ميتوان از این نظر كه برخي مصادیق آن متضمن حقي ماهوي و پارهاي دیگر در
بردارنده رویه و روش تضمین آن حقها است ،به دو دسته حقوق ماهوي 1و حقوق رویهاي 2تقسیم
نمود (قاري سیدفاطمي ،1388 ،ص .)201حقوق ماهوي ،حقوقي هم چون حق حیات ،حق بر آزادي بیان،
به حمایت و تضمین حقوق ماهوي ،اطالق ميشود كه امکان دسترسي به مراجع قضایي بيطرف و
مستقل ،حق بهرهمندي از وكیل ،اصل برائت ،رسیدگي به جرایم در دادگاه علني و مانند آن ،از
جمله تضمینهاي مذكور است .حقهاي رویهاي اهمیتي كمتر از حقهاي ماهوي ندارند چرا كه در
صورت تضمین حقوق رویهاي ،ميتوان به تأمین حقوق ماهوي امیدوار بود .به عبارت دیگر ،حقهاي
رویهاي مقدمه ضروري تضمین حقهاي ماهوي است و نقش عمدهاي در تضمین عدالت در
دادرسيها ایفا ميكند و از آن جا كه رعایت كلیه تضمینهاي رویهاي براي تحقق عدالت در
رسیدگيهاي قضایي یا همان عدالت رویهاي ،الزم است (قاريسیدفاطمي ،1388 ،ص )221به طوري كه
عدالت رویهاي را ميتوان قواعدبازي منصفانه در فرآیند رسیدگي به دعاوي و اتهامات تلقي نمود
(قاريسیدفاطمي ،1382 ،ص .)66بنابراین ،تبعیض در بهرهمندي شهروندان از الزامات و اقتضائات چنین
عدالتي را ميتوان شقي از شقوق نابرابري رویهاي و یا نقض عدالت رویهاي به حساب آورد .هم از
این رو است كه اعطاي تضمینها یا ارفاقهاي ویژه به متهمان خاص و تفکیك آنان از دیگر متهمان
در فرآیند دادرسي ،ميباید مبتني بر ضابطهاي نوعي و نیز متکي بر علل موجههاي باشد كه از یك
سو به گونهاي برابر و عادالنه همه آحاد و مصادیق مشمول آن ضابطه و توجیهات را بيهیچ استثنایي
دربربگیرد و از دیگر سو ،همه افراد و مصادیق غیرمنطبق بر ضابطه یاد شده و موجهاتش را ،یك جا
از شمول آن خارج نماید تا خللي بر عدالت رویهاي وارد نشود.
رویه قضایي حاكم بر نظام دادرسي كنوني ایران در خصوص رسیدگي به جرایم ناشي از
فعالیتهاي مطبوعاتي ورسانه اي ـ كه آشکارا بر مبناي دوگانگي جرایم موضوع اصل  168قانون
اساسي جمهوري اسالمي ایران شکل گرفته است ـ ضابطهاي را براي تشخیص «جرم مطبوعاتي»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Substantive rights
2. procedural rights
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مشمول محکمه اصل  168ویژه مطبوعات ،از غیرآن ،مالك عمل قرار داده كه به نحو ملموس و
غیرقابل توجیهي ،عناوین مجرمانه فراواني را بدون اتکاء به علل موجهه معطوف به اعطاي تضمینها،
مشمول اصل قرار داده ،و به عکس ،جرایم و مجرمان بسیار دیگري را كه برخوردار از علل موجهه
مذكور هستند ،از دایره مشمولین اصول ارفاقي خارج نموده است .شمول اصل  168به مطلق جرایم
و این در حالي است كه تامین عدالت رویهاي ميتواند از مصادیق رفع تبعیضهاي ناروا به شمار آید
كه در عداد وظایف دولت (به معناي عام) در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران قلمداد شده
است.1
 .1-3نابرابری متهمان رسانهای و غیررسانهای
بسیاري از عناوین مجرمانه مندرج در قانون مطبوعات ،ماهیتاً جرایمي هستند كه تحقق عنصر
مادي آنها در گرو انتشار از طریق مطبوعات و رسانهها نیست و بهوسیله ابزار دیگري نیز قابل ارتکاب
است .با این وجود مطابق مقررات قانون مطبوعات ،چنانچه ارتکاب این جرایم از طریق انتشار
نشریات یا دیگر رسانههاي مشمول قانون مطبوعات به وقوع بپیوندد ،مشمول اصل  168قانون اساسي
خواهد بود ،اما ارتکاب بهواسطه یا به وسیله ابزاري غیر از مطبوعات ،مشمول اصل مذكور نیست .از
دیگر سو ،پارهاي عناوین جرمانگاري شده در قانون مجازات اسالمي یا دیگر مقررات كیفري ،قابل
ارتکاب از طریق درج در مطبوعاتاند و از اینرو مشمول اصل  168ميشوند ،حال آن كه ارتکاب
همین جرایم بواسطه ابزاري غیر از انتشار مطبوعاتي ،خارج از شمول تضمینهاي ویژه مندرج در
قانون اساسي است.
بر این اساس ،هماكنون در نظام دادرسي كشور ما ،یك عنوان مجرمانه واحد ـ به عنوان مثال،
جرم «نشر اكاذیب» موضوع ماده  698قانون مجازات اسالمي 2ـ مشمول دو رژیم دادرسي متفاوت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران« :دولت جمهوري اسالمي ایران موظف است  ....همه امکانات خود را براي امور
زیر به كار برد -9 ... :رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براي همه ،در تمام زمینه هاي مادي و معنوي».
 .2ماده  698قانون مجازات اسالمي« :هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومي یا مقامات رسمي به وسیله نامه یا شکوائیه
یا مراسالت یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپي یا خطي با امضاء یا بدون امضاء اكاذیبي را اظهار نماید یا با همان
مقاصد اعمالي را برخالف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقي یا حقوقي یا مقامات رسمي تصریحاً یا تلویحاً نسبت
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است؛ نظام دادرسي عمومي و نظام دادرسي ویژه اصل  168قانون اساسي .اگر جرم موضوع ماده
 698قانون مجازات اسالمي بهوسیله نامه ،شکوائیه یا مراسالت یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه
اوراق چاپي (به استثناي نشریات و رسانههاي الکترونیکي مشمول قانون مطبوعات) یا انتشار از طریق
دیگر رسانه ها (اعم از صوتي و تصویري و مجازي و مکتوب) واقع شود ،تابع نظام دادرسي جرایم
مطبوعات 1ارتکاب گردد ،رسیدگي به آن در صالحیت دادگاه ویژه مطبوعات (با رعایت دو تضمین
علني بودن دادرسي و حضور هیأت منصفه) خواهد بود.
نتیجه فوري و قطعي چنین تمهیدي در سپهر قضاوت و دادگستري ،نابرابري متهمان مطبوعاتي
و غیرمطبوعاتي در برخورداري از عدالت رویهاي ،در صورت ارتکاب عناوین مجرمانه كامالً مشابه،
ميباشد .اصحاب جراید و رسانههاي الکترونیکي مشمول قانون مطبوعات در صورت ارتکاب جرم
در مقابل محکمهاي محاكمه ميشوند كه در هر حال به صورت علني و با حضور هیأت منصفه
تشکیل ميشود ،حال آن كه مرتکبان غیرمطبوعاتي همان جرم ـ از جمله سخنرانان ،منتشركنندگان
آثار چاپي و مطبوعاتي غیرمشمول قانون مطبوعات نظیر كتاب ،جزوه ،بروشور ،و نیز تولیدكنندگان
آثار صوتي ،تصویري و نمایشي و مانند آن ـ در محکمه عمومي و بدون بهرهمندي از تضمینهاي
پیش گفته مورد محاكمه قرار ميگیرند و این رایجترین ،جاريترین و آشکارترین مصداق نقض
عدالت رویهاي در اجراي تبعیض آمیز اصل  168قانون اساسي محسوب ميگردد.
 .2-3نابرابری رسانههای مشمول و غیرمشمول قانون مطبوعات
از آن جا كه نظام حقوقي دوگانهانگار جرایم موضوع اصل  ،168این جرایم را بر حسب «ابزار
ارتکاب جرم» ـ و نه «ماهیت و موضوع جرم» ـ تقسیمبندي ميكند و رژیم حقوقي متفاوتي را براي
هر یك از دو دسته جرایم مشمول و غیرمشمول اصل  168ـ اعم از قوانین و مقررات ماهوي و شکلي
ـ پیشبیني و اعمال مينماید ،بنابراین در مقام عمل ،مرتکبان پارهاي اعمال مشابه ،مشمول احکام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد ،اعم از این كه از طریق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي یا معنوي به غیر وارد شود ،یا نه ،عالوه بر اعاده حیثیت در صورت
امکان ،باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یاشالق تا  74ضربه محکوم شود».
 .1براساس اصالحیه مصوبه  8آذر  ،1388عنوان فصل اول قانون مطبوعات  1364و اصالحات بعدي آن كه مشتمل بر ماده ( )1و
تبصرههاي آن ميباشد ،از «تعریف مطبوعات» به «تعاریف» تغییر پیدا كرده است و افزون بر مطبوعات ـ به معناي مصطلح ـ
خبرگزاريهاي داخلي و پایگاههاي اینترنتي نیز مشمول قانون مطبوعات شدهاند.
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متفاوت مي شوند به این ترتیب كه مرتکبان افعال منطبق بر عناوین مجرمانه مندرج در قانون
مطبوعات ،در صورتي كه صدق عنوان نشریه (اعم از كاغذي و الکترونیکي) و خبرگزاري داخلي
بر آنها ،محل تردید نباشد ،مجرم بوده و مشمول تحمل كیفرهاي مقرر در قانون ميباشند ،لیکن در
صورتي كه ابزاري غیر از نشریات كاغذي و الکترونیکي و نیز خبرگزاري هاي شناسنامهدار داخلي،
در طول دو دهه گذشته ،بسیاري از مدیران و اصحاب نشریات به اتهام ارتکاب جرایمي در دادگاه
مطبوعات و با رعایت اصل  168قانون اساسي ،محاكمه و بعضاً محکوم شدهاند كه این عناوین
مجرمانه ،صرفاً در قانون مطبوعات و نسبت به مشمولین قانون مزبور ،جرمانگاري گردیده است و
ارتکاب اعمال منطبق بر همان عناوین مجرمانه ،بهوسیله ابزاري غیر از ابزار مشمول قانون مطبوعات،
جرم محسوب نميشود 1.از جمله عناوین مجرمانه مندرج در قانون مطبوعات« ،استفاده ابزاري از
تصاویر زن و مرد» ميباشد 2كه از زمان جرمانگاري این عنوان تاكنون ،مدیران مسئول بسیاري از
نشریات عامه پسند ـ موسوم به «نشریات زرد» ـ به این اتهام محاكمه شده و شماري از آنان با اعالم
مجرمیت از سوي هیأت منصفه ،توسط دادگاه مطبوعات به مجازاتهاي پیشبیني شده در قانون
محکوم شده اند .مروري گذرا بر دفاعیات مدیران مسئول این دسته از نشریات ،در برابر ایراد اتهام
مدعيالعموم دایر بر استفاده ابزاري از زن یا مرد ـ كه البته در اكثر قریب به اتفاق موارد ،موضوع
اتهام« ،تصاویر زنان» بوده است 3ـ نشان ميدهد كه متهمان مذكور ،عموماً به ادلهاي هم چون ،استفاده
از عکسها و تصاویر مشابه حتي در ابعاد و اندازههاي بزرگتر و جلوهنمایي افزونتر در سطح شهر
و بر سر در سینماها یا بیلبوردهاي شهري و بنرهاي تبلیغاتي ،پخش مکرر تصاویر مربوط به صاحبان
تصاویر منتشره در نشریه ،از سیماي جمهوري اسالمي ایران ،انطباق عکسها وتصویرهاي منتشره با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1به عنوان نمونه براي مطالعه درباره جزئیات  280محاكمه مطبوعاتي بین سال هاي 1370تا 1379ر.ك به :فراهاني ،عذرا(،)1384
اسناد و پروندههاي مطبوعاتي ایران دهه  ،70سه جلدي ،چاپ اول ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 .2ماده  6قانون مطبوعات  1364و اصالحات بعدي آن « :نشریات جز در موارد اخالل به مباني و احکام اسالم و حقوق عمومي و
خصوصي كه در این فصل مشخص ميشود آزادند .... :بند  10ـ (الحاقي  )1377/5/21استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در
تصاویر و محتوا.»...
 .3در سوابق محاكمات مطبوعاتي،یك مورد اتهام «استفاده ابزاري از تصویر مرد» مربوط به استفاده نشریه «دنیاي تصویر» به مدیر
مسئولي «علي معلم» از تصویر «مهران مدیري» كارگردان و بازیگر معروف تلویزیون دیده ميشود كه هیأت منصفه حکم برائت داده
است( .راي هیات منصفه دادگاه مطبوعات درباره نشریه «دنیاي تصویر» ،صورت جلسه مورخ .)1384/07/24
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معیارهاي تعیین شده از سوي وزارت ارشاد و نیز چاپ تصاویري مشابه و بعضاً بزرگتر و جذابتر
در جراید دیگر ـ كه به ادعاي متهمان ،مشمول تعقیب كیفري قرار نگرفته است ـ در مقام دفاع از
اقدام خود در اجازه چاپ تصاویر مربوطه ،تمسك جستهاند كه دو دلیل نخست از این چهار دلیل ـ
كه از قضا بیشترین تأكید متهمان بر همان دو دلیل بوده است ـ آشکارا بر نابرابري رسانهها و ابزارهاي
زن و مرد) نسبت به دستهاي از رسانهها (مطبوعات ،خبرگزاريها و پایگاههاي اینترنتي) به موجب
قانون مطبوعات ،جرم تلقي شده ،ولي نسبت به سایر رسانهها (كتاب ،بروشور ،بیلبورد و بنر تبلیغاتي،
تصاویر متحرك اعم از فیلمهاي سینمایي و تلویزیوني و پویانمایي و امثال آن) در عداد عناوین
مجرمانه محسوب نميگردد (رحماني ،1391 ،ص.)104
عناوین مجرمانه مختص ابزارهاي رسانههاي مشمول قانون مطبوعات ـ همچنان كه بیان شد ـ
منحصر به نمونه فوقالذكر نیست و سایر عناوین مجرمانه اختصاصي 1قانون مطبوعات نظیر انتشار
مذاكرات غیرعلني مجلس شوراي اسالمي و محاكم قضایي نیز مشمول همین حکم است ،لیکن
اتهام «استفاده ابزاري از تصاویر زن و مرد» از آن جهت كه به دفعات فراوان ،موضوع محاكمات
مطبوعاتي طي دودهه گذشته بوده است ،مثال و نمونه برجستهاي براي اثبات مدعاي مورد بحث به
حساب ميآید.
 .3-3نابرابری شاکیان رسانهای و غیر رسانهای
پیش بیني دو رژیم متفاوت دادرسي براي رسیدگي به جرایم مشابه ،به خودي خود واجد نقض
عدالت رویهاي است ،اما هنگامي كه تضمینهاي ویژه دادرسي و ارفاقات مورد نظر قانون اساسي،
بدون توجه به علل موجهه و فلسفه آن ارفاقها ،به گروهي از متهمان تعلق بگیرد ،موجب بيعدالتي
افزونتر و «تبعیض مضاعف قضایي» در رسیدگيهاي كیفري ميشود كه آسیب شدیدتري بر حقوق
رویهاي وارد ميكند .در حال حاضر و با رویه كنوني دادگاهها ،تبعیض مضاعف قضایي ،به واسطه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« .1جرایم مطبوعاتي اختصاصي» در اینجا به عناویني اطالق ميشود كه منحصراً در قانون مطبوعات جرمانگاري شده و مرتکبان آن
صرفاً كساني هستند كه با استفاده از ابزارهاي رسانهاي مشمول قانون مذكور ،افعال منطبق با این عناوین را انجام داده باشند .جرایمي
كه غیر از قانون مطبوعات ،در قوانین موضوعه دیگر ـ ولو با عبارات و الفاظ متفاوت ـ جرمانگاري شده باشند« ،جرایم مطبوعاتي عام»
محسوب ميشوند.
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تشکیل محکمه اصل  168براي عموم جرایم ناشي از فعالیتهاي نرمافزاري و سختافزاري مؤسسات
مطبوعاتي و ارباب جراید ،به صورت مکرر انجام ميشود كه به هیچ وجه در چارچوب فلسفه و علل
موجهه اعطاي تضمینها قابل دفاع نیست.
در حالي كه بسیاري از متهمین به ارتکاب جرایم منحصراً واجد حیثیت عمومي ،صرفاً از آن
ارفاقي قانون اساسي ،از تضمینهاي مندرج در اصل  168محروم هستند ،عموم اصحاب جراید و
دیگر رسانه هاي مشمول قانون مطبوعات ،در مطلق جرایم ارتکابي ـ حتي جرایم منحصراً واجد
حیثیت خصوصي كه تعقیب جرم ،موكول به شکایت شاكي خصوصي است 1ـ صرفاً از آن روي كه
ابزار ارتکاب جرم ،رسانه مشمول قانون مطبوعات بوده است ،هکذا ،ناعادالنه و برخالف منطق
ارفاقي ،از

تضمینهاي پیش گفته بهرهمند ميباشند2.

مطبوعات امروزه در دورهاي از حیات خود به سر ميبرد كه نشریات عامه پسند موسوم به
«ژورنالیسم زرد» از نظر تعداد عناوین و شمارگان بر نشریات جدي از جمله سیاسي غلبه پیدا كرده
و موضوع و مضامین این نشریات در بسیاري موارد ،ورود به حریم خصوصي افراد و نقض حقوق
مسلم شهروندان است كه مطلقاً ارتباطي با حوزه عمومي یا مسائل سیاسي و اجتماعي ندارد تا حمایت
ارفاقي ویژه و اعطاي تضمین هاي خاص به متهمان مطبوعاتي را توجیه نماید زیرا فلسفه اصلي ارفاق
ویژه به متهمان مطبوعاتي ،حمایت از آزادي بیان و قلم و مطبوعات و به طور كلي حوزه عمومي در
برابر اقتدار حکومت ميباشد (هاشمي ،1380 ،صص.)473-470
بررسي پروندههاي مطروحه در دادگاه ویژه محاكمات مطبوعاتي ،نشان ميدهد حجم قابل
توجهي از پروندههاي مذكور ،مربوط به شکایت شهروندان از مطبوعات ،به خاطر درج مطالب یا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده  30قانون مطبوعات  1364و اصالحات بعدي آن« :انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ ركیك یا
نسبتهاي توهین آمیز و نظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع است .مدیرمسئول جهت مجازات به محاكم قضایي معرفي ميگردد و
تعقیب جرایم مذكور موكول به شکایت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شکایت ،تعقیب در هر مرحلهاي كه باشد متوقف
خواهد شد».
 .2به موجب قانون اصالح ماده یك قانون مطبوعات  1364و اصالحات بعدي آن (مصوب  8آذر  ،)1388در حال حاضر عالوه بر
مطبوعات ،خبرگزاريهاي داخلي و رسانههاي منتشره در فضاي مجازي هم مشمول حقوق و تکالیف مندرج در قانون مطبوعات بوده
و رسیدگي به جرایمشان در صالحیت دادگاه ویژه اصل  168ميباشد.
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جهت كه ابزار ارتکاب جرمشان ،مطبوعات نبوده است ،ناعادالنه و برخالف منطق حاكم بر اصول
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تصاویر مشتمل بر مضامین مجرمانه بر علیه اشخاص یاد شده بوده است .دقت در عناوین مجرمانه
پروندههاي مطروحه در محاكم ویژه مطبوعات (به طور مشخص دو شعبه  76و  1083دادگاه كیفري
استان تهران) حکایت از آن دارد كه سه عنوان نشر اكاذیب موضوع ماده  698قانون مجازات اسالمي،
توهین یا اهانت ،و افتراء و تهمت ،به ترتیب بیشترین موارد اتهامي پروندههاي مطبوعاتي را در بر
شکایت شاكیان خصوصي از مطبوعات صورت گرفته كه یا اساساً واجد خصلت عمومي نبوده و یا
حیثیت عمومي جرم ،وجه ثانوي و فرعي آن را

تشکیل ميداده است1.

ناگفته پیداست كه تفاوت رژیم دادرسي در رسیدگي به یك عنوان مجرمانه واحد و مشابه در
دو پرونده ـ كه یکي به طرفیت شاكي خصوصي و عنصر مطبوعاتي و دیگري به طرفیت شاكي
خصوصي و متهم غیرمطبوعاتي تشکیل شده است ـ موجب نقض عدالت در دادرسي ميشود؛ از آن
روي كه صرفنظر از تبعیض میان متهمان مطبوعاتي و غیرمطبوعاتي در بهرهمندي از ارفاقها و
تضمینهاي ویژه اصل  ،168شاكیان خصوصي دو پرونده نیز وضع نابرابري خواهند داشت ،زیرا
یکي در برابر محکمه عادي ،حق تضییع شده خود و كیفر مجرم متعرض به حقوق خود را مطالبه
مي كند ،حال آن كه دیگري در وضعي كامالً مشابه ،صرفاً از آن جهت كه متشاكي وي عنصري
مطبوعاتي است ،ميباید در برابر محکمهاي كه با ساختار حمایتگرایانه از متهم تشکیل گردیده،
داد خود بستاند .این قسم از نابرابري قضایي به خصوص در مواردي كه موضوع شکایت نقض حریم
خصوصي شاكي بوده ـ وچه بسا متعلق حق وي در غیرعلني شدن دادگاه قرار ميگیرد اما به دلیل
اطالق حکم اصل  168قانون اساسي دایر برعلني بودن محاكمات مطبوعاتي این حق تضییع ميشود
ـ اهمیت و برجستگي افزونتري ميیابد .این عیب آشکار ،به نظر ميرسد با اجراي نظام دادرسي
جدید كشور ـ كه در قالب قانون آیین دادرسي كیفري سال 1392تنظیم شده است ـ مرتفع خواهد
شد چرا كه این قانون ،در احکام ناظر به استثنائات وارد بر اصل علني بودن محاكم ،تفاوتي بین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1یافته هاي مذكور مستند به مجموعه گزارش پرونده هاي مطروحه در شعب  76و  1083دادگاه كیفري استان تهران است كه تحت
عنوان «پیك ویژه» دراختیار اعضاي هیات منصفه دادگاه مطبوعات قرارگرفته است.

Downloaded from jlviews.ir at 23:30 +0430 on Monday June 18th 2018
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جرایم عمومي با جرایم سیاسي و مطبوعاتي قائل نشده و تصریح كرده است كه رسیدگي علني به
جرایم موضوع اصل  168تابع اصل و استثنائات وارد بر اصل علني

بودن محاكم است1.

نتیجه
مطبوعاتي به استناد اصل  168قانون اساسي ،سیستمي را پایهگذاري كرده است كه بر اساس آن مطلق
جرایم ارتکابي از طریق مطبوعات ـ صرف نظر از ویژگيها و اوصاف آن ـ در این محاكم خاص
رسیدگي ميشود .تشکیل دادگاه ویژه براي رسیدگي به مطلق جرایم مطبوعاتي ،صرف نظر از
مغایرت با فلسفه اصلي و اولیه رژیم ارفاقي مورد نظر در اصل  168قانون اساسي ،در عمل موجب
عوارض و عواقب غیرقابل توجیهي در مسیر احقاق حق ،عدالتگستري و تأمین حقوق اساسي افراد
شده است كه تبعیض نارواي قضایي و نقض عدالت رویهاي از جمله مهمترین این آسیبها است.
به واسطه اعمال رژیم دادرسي ویژه مطبوعاتي در شکل كنوني ،انواع نابرابريهاي ناروا مستمرا در
حال تکرار است آنچنان كه مرتکبین مطبوعاتي و غیرمطبوعاتي جرایم كامالً مشابه ،در دو رژیم
متفاوت دادرسي ـ یکي در در دادگاه عادي عمومي ودیگري در محکمه حمایت بنیاد مطبوعات ـ
محاكمه ميشوند .نیز رسانههاي غیرمشمول قانون مطبوعات در وضع كامالً مشابه با رسانههاي
مشمول این قانون ،از امتیازات رژیم دادرسي حمایت بنیاد ویژه مطبوعات محروماند .از طرفي ،در
حالي كه دادخواهان و شاكیان خصوصي از عوامل غیرمطبوعاتي ،در محکمه عادي و تحت
تشریفات معمول محاكم كیفري عمومي تعقیب قضایي متشاكي را خواستار ميشوند ،شاكیان از
عوامل مطبوعاتي ـ در موضوع وموضع كامالً یکسان ـ ناچارند در محکمهاي كه با ساختار
حمایتگرانه از اصحاب رسانه شکل گرفته است ،طرح دعوا كنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده  305قانون آیین دادرسي كیفري مصوب  1392/12/4مجلس شوراي اسالمي« :به جرائم سیاسي و مطبوعاتي با رعایت ماده
( ) 352این قانون به طور علني در دادگاه كیفري یك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگي ميشود».
ماده « :352محاكمات دادگاه علني است ،مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفین یا شاكي ،غیرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند.
همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان ،قرار غیرعلني بودن محاكم را در موارد زیر صادر ميكند :الف ـ امور خانوادگي و
جرائمي كه منافي عفت یا خالف اخالق حسنه است ب ـ علني بودن ،مخل امنیت عمومي یا احساسات مذهبي یا قومي باشد
تبصره ـ منظور از علني بودن محاكمه ،عدم ایجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسیدگي است».
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نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ایران با پیشبیني مقررات و تشریفات خاص دادرسي جرایم

دادگاه رسانه و عدالت رویهای 71 /
قدرتاهلل رحمانی

نابرابريهاي قضایي پیشگفته را ميتوان از مصادیق تبعیضهاي ناروا به شمار آورد كه رفع آن
ـ به موجب بند 9اصل سوم قانون اساسي ـ از وظایف دولت (به معناي عام) محسوب ميشود و
بازنگري و تجدیدنظر در مقررات سازمان دهنده محکمه خاص مطبوعات به شکل فعلي را ضروري
ميكند .رویکرد اخیر مقنن در تصویب قانون جدید آیین دادرسي كیفري (مصوب زمستان )1392
فعلي در دادرسي جرایم موضوع اصل  168قانون اساسي ،به سمت یگانهسازي عادالنهتر دادرسي
جرایم مذكور تلقي نمود.
فهرست منابع
کتابها
 دهخدا ،علي اكبر ( ،)1385لغتنامه دهخدا (دو جلدي) ،زیرنظر جعفر شهیدي ،به كوشش غالمرضا ستوده،
ایرج مهركي و اكرم سلطاني ( ،)1385چاپ اول ،تهران :مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 رحماني ،قدرت اهلل ( ،)1391نظریه یگانگی جرایم سیاسی ومطبوعاتی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات دانشگاه
امام صادق(ع).
 شیخ االسالمي ،عباس( ،)1380جرایم مطبوعاتی؛ بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوري اسالمی
ایران و انگلستان ،چاپ اول ،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.
 صالحي انصاري ،محمدجواد ( ،)1385دادگاه مطبوعات در جمهوري اسالمی ایران ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي.
 صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ( ،)1364دوره چهار جلدي،
چاپ اول ،تهران :انتشارات اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي.
 فراهاني ،عذرا ( ،)1384اسناد و پروندههاي مطبوعاتی ایران دهه  ،70سه جلدي ،چاپ اول ،تهران :سازمان
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 قاري سیدفاطمي ،سیدمحمد ( ،)1382حقوق بشر در جهان معاصر ،دفتر اول ،چاپ اول ،تهران :انتشارات
دانشگاه شهید بهشتي.
 قاري سیدفاطمي ،سیدمحمد ( ،)1388حقوق بشر در جهان معاصر؛ دفتر دوم ،جستارهایي تحلیلي از حقها و
آزاديها ،چاپ اول ،تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش.
 معتمدنژاد ،كاظم ( ،)1385حقوق مطبوعات ،چاپ چهارم ،تهران :دفترمطالعات وتوسعه رسانه.
 معتمدنژاد ،كاظم ( ،)1368روزنامه نگاري؛ با فصلی جدید در بازنگري روزنامهنگاري معاصر ،چاپ سوم،
تهران :نشر سپهر.
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و قانون جرم سیاسي (بهار  )1395را ميتوان به مثابه نقطه عزیمت براي گذار از رژیم دوگانه ومعیوب

 / 72فصلنامهی علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی
شمارهی  ،71پاییز 1394

 هاشمي ،سیدمحمد ( ،)1381حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران ،جلد دوم ،چاپ ششم ،تهران :نشر میزان.

مقاالت
 اردبیلي ،محمدعلي(« ،)1381جرایم مطبوعاتی» ،میزگرد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي ،مجله
پژوهش هاي حقوقي ،سال اول ،شماره .1
شماره .1
 جباري ،علي(« ،)1332رد ) (Larecusationدر هیأت منصفه» ،فصلنامه كانون وكالء ،نشریه كانون وكالي
دادگستري مركز ،دور اول ،شماره .36
 شاملو ،باقر (« ،)1375معرفی و نقد جایگاه هیأت منصفه در نظام حقوقی ایران» ،فصلنامه دیدگاههاي
حقوقي ،نشریه دانشکده علوم قضایي و خدمات اداري ،شماره .3
 شعباني ،قاسم (« ،)1378تخلفات و جرایم مطبوعاتی» ،گزارش سمینار نقد و ارزیابي قانون مطبوعات و
اصالحیه آن ،تهیه و تنظیم معصومه محمدپور ،فصلنامه رسانه ،سال دهم ،شماره .2
 معتمدنژاد،كاظم (« ،)1381جرایم مطبوعاتی» ،میزگرد موسسه مطالعاتي وپژوهش هاي حقوقي شهردانش،
مجله پژوهش هاي حقوقي ،سال اول ،شماره .1
 مقدم فر ،حمید (« ،)1371جرم مطبوعاتی-تخلف مطبوعاتی» ،فصلنامه رسانه ،سال نهم ،شماره .2
 میرفخرایي ،تژا (« ،)1385پردازش مطالب در نشریات عامه پسندایرانی» ،فصلنامه رسانه ،شماره پیاپي.65

اسناد و مقررات
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران
 قانون مجازات اسالمي
 قانون مطبوعات مصوب  1364/12/24واصالحات بعدي آن
 قانون آیین دادرسي كیفري مصوب 1392/12/4
 قانون جرم سیاسي مصوب 1395/2/20
 صورت جلسات و آراء هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران.
 مجموعه «پیك ویژه» ،شعبههاي  76و  1083دادگاههاي كیفري استان تهران (ویژه رسیدگي به جرایم مطبوعاتي).
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 اسماعیلي ،محسن (« ،)1376دادگاههاي مطبوعاتی؛ شرایط و ویژگیها» ،فصلنامه رسانه ،سال هشتم،

