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  مقدمه .1

دادرسی وضعیتی است که در آن جلسات رسیدگی به اتهام متهم بدون ایجاد مانع  علنی بودن

شود. منظور از علنی بودن دادرسی های عمومی تشکیل و اداره میبرسر راه افراد عادی و رسانه

های دادرسی منصفانه و حقی ازحقوق بشر در دعاوی کیفری شمرده که امروزه یکی از مؤلفه

افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، جریان ماوَقع را  شود این است کهمی

طرف بودن( دادرسان و وجود نظر بودن )بیاز نزدیک مشاهده کرده و از اجرای دقیق قوانین، بی

(. رسیدگی علنی، 894-892: 8261زاده، و قربان دفرعدالت قضایی اطمینان پیداکنند )رضوی

ومی مستقیم را به منظور اطمینانِ خاطر مردم از رعایت امنیت قضایی امکان نظارت عم

ای مناسب برای اعمال حق رو، وسیلهآورد و از اینشان، در جلسات دادگاه فراهم میحقوقی

نظارت »به عبارت دیگر، اصل علنی بودن، از موارد  (.832: 8274نظارت عمومی است )شعبانی، 

ق عمومی است. وقتی مردم در جریان محاکمات قرار بگیرند، صحت و مربوط به حقو« همگانی

یابند و این امر، موجب امنیت خاطر آنان نسبت به دستگاه قضایی و سقم محاکمات را درمی

کنند که موازین قانونی و مقررات (؛ زیرا اطمینان پیدا می496: 8218خواهد شد )هاشمی، 

گونه اعمال نفوذی بر آنان صورت گردد و هیچمیشده، به دقت از سوی قضات رعایت وضع

یرا مردم شود؛ زمیزان دقت و مالحظه و احتیاط خود قضات هم بیشتر می گیرد. افزون بر این،نمی

بینند و در نتیجه در اجرای هر چه بیشتر و بهتر های خود میگر آراء و احکام و قضاوترا نظاره

رقضاوت عدالتی دکاری، تبعیض و بیسیاسی سوادی،هم به کمقوانین، کوشا خواهند شد تا مت

آموزی و ترس موجبات عبرتها، علنی بودن دادرسی که،(. ضمن آن836: 8274نشوند )مدنی، 

 (.489: 8218کند )هاشمی، از عقوبت تجاوز به حقوق و قوانین را در میان مردم فراهم می

دارد که  ایشدههر اصل حقوقی دیگر( استثنائات پذیرفته چوناصل علنی بودن دادرسی )هم

میثاق  84ماده  8الملل بشری به رسمیت شناخته شده است. براساس بند در اسناد معتبرحقوق بین

هر کس » -کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 9ماده  8همچنین بند -المللی حقوق مدنی و سیاسی بین

، طبق طرفر منصفانه و علنی، در یک دادگاه صالح، مستقل و بیبه طو حق دارد به دادخواهی او،
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تصمیم به سرّی بودن جلسات دادرسی )در تمام یا قسمتی از آن( خواه «. قانون رسیدگی شود...

به جهات رعایت اخالق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه 

ب دعوا اقتضاء کند و خواه در مواردی که از در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحا

لحاظ کیفیات خاص، علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد، تا حدی که دادگاه 

ر علنی خواهد بود مگ اعم از احکام کیفری یا مدنی()لیکن حکم صادره الزم بداند، امکان دارد، 

 یا دادرسی مربوط به اختالفات -که مصلحت طفل طور دیگری اقتضاء نماید-در دعاوی اطفال

 (.291: 8214زناشویی )هاشمی، 

ل از نظر مفهومی قاب که –قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با در نظر گرفتن مالحظاتی  

ریح بر ضمن تأکید و تص -باشدالذکر میالمللی فوقانطباق با مالحظات ذکرشده در اسناد بین

ثنائاتی را بر این اصل وارد کرده که عبارت است از: نظم عمومی، اصل علنی بودن محاکم، است

 213گذاری عادی نیز، ماده در سطح قانون 8عفت عمومی و تقاضای طرفین دعوای خصوصی.

، افزون بر تکرار تأکید 8264واصالحات خرداد 8263قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفند 

تعریف مختصر و مجملی از آن ارائه نموده و منظور قانون اساسی بر اصل علنی بودن محاکمات، 

این  3از علنی بودن را عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی، معنا کرده است.

یکن ل اگرچه برای تمیز مرزهای محاکم علنی از غیر علنی به قدر کافی رسا است،تعریف، 

ها و اقتضائات اصل علنی اسی ندارد و بایستهقانون اس 891ای برمفاد به غایت مجمل اصل افزوده

ند. کرا )آن چنان که امروزه مورد توجه نظام های حقوقی مدرن است( تضمین و تأمین نمیبودن 

ی یکی از معیارهای اساسی دادرسی عادالنه، صرفاً به مفهوم عدم علنی بودن دادرسی به مثابه

جلسات دادگاه نیست بلکه قلمرو و دامنة این اصل، ها در ایجاد مانع برای حضور افراد و رسانه
                                                      

شود وحضور افراد بالمانع است مگر آن که به علنی انجام میمات، محاک»قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:  891. اصل 8

تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که 

  «.محاکمه علنی نباشد

منظور از علنی بودن محاکمه، » :34/2/8264و اصالحات 4/83/8263 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 213 ماده تبصره .3

 «.عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است
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چون ها، الزاماتی همافزون بر رفع موانع حضور افراد و امکان انتشار جریان رسیدگی در رسانه

حضور متهم در دادگاه، رویارویی متهم با شاکی و گواهان و پرسش از آنان، مشخص بودن 

و اعالن و قرائت رأی دادگاه را در بر هویت کنشگران فرآیند کیفری، شفاهی بودن دادرسی 

چنین )به هم 8263قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 213(. ماده386: 8211گیرد )نیکوئی، می

قانون اساسی( استثنائات وارده بر اصل علنی بودن محاکم  891دهنده اصلمثابة مقررات سازمان

م قابل یجرادر طرفین یا شاکیکه  ردیکیفری را احصا کرده و غیرعلنی کردن محکمه را در موا

دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، درخواست کنند و یا  غیرعلنی بودن محاکمه را، گذشت

 و م منافی عفت یا خالف اخالق حسنهیامور خانوادگی و جرا محاکمه را در قرار غیرعلنی بودن

  دانسته است. مجاز صادرکند، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومییا 

، مطلق محاکمات سیاسی و 891با این وجود، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل 

مطبوعاتی را بدون هیچ استثنائی مشمول اصل علنی بودن دانسته و به عبارتی، جرایم سیاسی و 

، 891اهر اصل رو، مستفاد از ظقرار داده است. از این« 891استثناء بر استثنائات اصل »مطبوعاتی را 

های سیاسی و مطبوعات )حتی در موارد خالف نظم یا عفت عمومی و یا رضایت مطلق دادرسی

 نداشتن اصحاب دعوا( باید به صورت علنی برگزار شود. 

پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری یا ناسازگاری رویة حاکم بر نظام فعلی 

اری مطلق دادرسی جرایم مطبوعات )مستفاد از دادگستری جمهوری اسالمی ایران در برگز

دهد قانون اساسی(، با اصول و موازین دادرسی منصفانه است. نتایج پژوهش نشان می 891اصل

در جریان دادرسی علنی بسیاری ازجرایم مطبوعاتی طی نزدیک به سه دهة گذشته، حقوق و 

خالف معیارها و موازین دادرسی حیثیت افراد و یا موازین اخالقی و نظم وامنیت عمومی، بر 

 منصفانه، آشکارا نقض شده است.

های مربوط به جرایم مطبوعات در این مقاله، رویة محاکم ایران در علنی بودن مطلق دادرسی

ه کهای دادگاه ویژة مطبوعات )مورد بررسی انتقادی قرارگرفته و با ذکر شواهدی از پرونده

 کنندة حیثیت و شرافت شخصی یا خانوادگییا تضییع متضمن موضوعات مخل نظم و امنیت و
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کنندة عفت عمومی و اخالق حسنه بوده و مآالً باید مطابق موجهات استثناکنندة افراد و یا ملکوک

شده است( پیامدهای ناصواب ناشی ازتشکیل اصل علنی بودن، به صورت غیرعلنی برگزار می

رون رفت از این سنت قضایی معیوب، اجرای دو علنی دادگاه مطبوعات تبیین گردیده و برای ب

، از آن  8261 و جرم سیاسی مصوب اردیبهشت 8263قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفند

شود، مورد روی که موجب تسری استثنائات اصل علنی بودن به جرایم سیاسی و مطبوعاتی می

 تاکید قرار گرفته است.

 استثنائات آن در حقوق ايران  منشا و مفهوم اصل علنی بودن دادرسی و .۲

متمم قانون اساسی مشروطه  77مبدأ و منشأ اصل علنی بودن دادرسی در حقوق ایران به اصل

 841بلژیک اقتباس شده بود. اصل 8128قانون اساسی  841گردد که عیناً از ذیل اصل ایران باز می

ا شامل ارد استثنایی آن رمو« اصل علنی بودن دادرسی محاکم»قانون اساسی بلژیک ضمن پذیرش 

هایی دانسته است که علنی بودن آن، خطری برای نظم عمومی و یا صغار در پی داشته دادرسی

ی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، برگزاری جلسه باشد. در همین اصل تأکید شده است در زمینه

یل اصل مضمون ذ ست.پذیر انظر اعضاء محکمه امکانمحاکمه به صورت غیرعلنی، تنها با اتفاق

متمم قانون اساسی مشروطه ایران منعکس شده و آمده  77عیناً در اصل  8قانون اساسی بلژیک 841

در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صالح باشد باید به »است: 

سی بلژیک قانون اسا 841چنین مفاد صدر اصل هم«. اتفاق آراء جمیع اعضا محکمه بشود

ء ی استثنادرخصوص استثنائات اصل علنی بودن، با دخل و تصرف توسط مقنن ایرانی و توسعه

قتباس مورد ا ،«منافی عصمت بودن»به  -در قانون اساسی بلژیک-« مضرّ بودن برای صغار»دوم از 

                                                      
1- Article 148 of the Belgian Constitution: "court hearings are Public, unless such public 

access endangers morals or the peace; if such is the case, the conrt so declares in a 

judgment. In cases of political of press offences, proceedings can only be conducted in 

camera on the basis of a unanimous vote. (New translation of the Belgian Constitution 

was mad under the guidance of the Legal Department of the House of Representatives and 

with the collaboration of Mr A.Maclean in:www. Legislation Line.org/download/ actio/ 

download/ id/ 1744/ file/…PDF). 



 

 

 

 

011 

 

1399 تابستان، ویکمسیه ، شمارفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم  

لنی انعقاد کلیه محاکمات ع»متمم قانون اساسی مشروطه آمده است:  79قرار گرفته و در اصل 

است مگر آن که علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت لزوم اخفا را 

شود قانون اساسی مشروطیت، امکان تمسّک به که مالحظه میچنان«. نمایدمحکمه اعالم می

لیکن مقنن  8استثنائات اصل دادرسی علنی را برای محاکم سیاسی و مطبوعاتی نیز پذیرفته بود؛

کار گرفته که ظهور در امتناع مطلق از عباراتی را به 891جمهوری اسالمی، در انشاء اصل  اساسی

بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق مشروح  3های سیاسی و مطبوعاتی دارد.غیرعلنی شدن دادگاه

ان های موافقان و مخالفمذاکرات خبرگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و تأمل در استدالل

 891اصل  کند که تفاوتروشن می« ق علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتیاطال»با 

اجازه غیرعلنی که –متمم قانون اساسی مشروطه  77قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با اصل 

کردن استثنائی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را به جمیع اعضای محکمه )هیأت قضایی 

: 8271، بینی و مقرر گردیده است )زینلیبه شکلی آگاهانه پیش -منصفه( داده بودبه اضافه هیأت 

(؛ امری که بیش از هر چیز به درک و تلقی خبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از 831

جرایم »شود که براساس آن، افزون بر تقارن مفهوم معنا و مفهوم و مصادیق جرم سیاسی مربوط می

ایم ناب جر»ی جرایم مذکور به ، دایره«جرایم واجد وصف سیاسی»با مفهوم « مطبوعاتیسیاسی و 

رایم ج»است و به هیچ وجه جرایم سیاسی به مفهوم عام شده محدود و منحصر « و خالص سیاسی

                                                      

ای قانون هقضایی درباره اجرای تضمین ةعملکرد نظام قضایی کشور پیش از انقالب اسالمی، هیچ نشانی از روی ةمطالع. 8

ساله حکومت مشروطیت در  79ای از ادوار چه این که اساساً در هیچ دوره تهمان سیاسی و مطبوعاتی ندارد،اساسی نسبت به م

 (زی جنبش مشروطیت تا استبداد صغیر و یا دوران دولت دکتر مصدقچون فاصله پیروایران )جز مقاطعی اندک و کوتاه هم

: 8264، )رحمانی رمطبوعاتی در رژیم گذشته وجود نداشته استای برای رعایت حقوق فعاالن سیاسی مطبوعاتی و غیاراده

14.) 

 «. رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است...» قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: 891. اصل3
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را شامل  3«نظامی-جرایم سیاسی»به ویژه جرایم جاسوسی و خیانت به کشور و یا  8«امنیتی-سیاسی

 اصرارالوصف، اخفاء محکمه از باب رعایت نظم و امنیت عمومی الزم بیاید. مع شود تانمی

با این  2«تعارض احتمالی علنی بودن محاکمات سیاسی با نظم عمومی»تعدادی از خبرگان بر 

 «رعایت نظم عمومی»استدالل مواجه شده است که حتی در فرض مذکور )تزاحم دو مصلحت 

مصلحت اقوا و برتر، حمایت از حقوق و آزادی «( فعاالن سیاسیحمایت از آزادی و حقوق »و 

باید اذعان کرد در رو، از این 4ها است.اساسی افراد در مقابل مفاسد و مضایق ناشی از دیکتاتوری

                                                      

مثالً ممکن است خدای ناکرده یکی از علنی بودن محاکمات سیاسی گاهی به ضرر مملکت است، »سید محمد کیاوش: . 8

اسرار مملکت را برای یک کشور خارجی آشکار کرده باشد، در این صورت محاکمه او اگر علنی باشد بیشتر به ضرر مملکت 

بررسی  )مشروح مذاکرات مجلس« این جرم، سیاسی نیست جنایی است» نایب رئیس )سیدمحمدحسین بهشتی(: «. شودتمام می

 (.8971 :8294نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در »در اینجا که نوشته است » . محمد فوزی: 3

[ که رسیدگی به 873تصویب شد ]اصل اطالق آن منافات دارد با آن اصلی که قبالً« گیردمحاکم دادگستری صورت می

ه این چ»نایب رئیس: «. گیرد...تظامی است در محاکم نظامی صورت میجرایمی که مربوط به وظایف خاص نظامی یا ان

الً هایی هست که اصکند؟ جرایم خاص نظامی مربوط است به وظایفی که نظامیان دارند. یک جرمارتباطی به هم پیدا می

رای نظامی معنی ندارد، فقط ب تواند مرتکب بشود مثالً فرار از میدان جنگ، این جرمی است که برای غیرنظامیغیرنظامی نمی

ی جرم سیاس»محمد فوزی: «. کند؟پس این چه ارتباطی با این اصل پیدا می«. جرایم خاص نظامی»گویند است، این را می

 مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی«)این که سیاسی نیست، نظامی است...خیر آقا،»نایب رئیس: «. همین است

  (.8294:8971ی ایران،جمهوری اسالم

[ این 891[ گفته شده، حاال این عبارت ]اصل 891در اصل قبلی ]اصل چون علنی بودن به نحو اطالق، »اکبر مشکینی: علی .2

به صورت »ارت ]عب« گیردرسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه صورت می»شود؟ طور باشد چطور می

در محاکمات سیاسی هم علنی بودن گاهی مخل »آبادی: ن پیشنهاد حذف شده است[. سیدحسن طاهری خرمدر ای...« علنی 

در این جا یا این علنی بودن را بردارید یا به همان اطالق  [ آن را استثنا کردید،891به نظم عمومی است و چون در باال ]اصل 

: 8294جلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، )مشروح مذاکرات م«. [ اکتفا کنید...891اصل قبلی ]اصل 

8971.) 

چنان که در قوانین، در مورد آقایان این تزاحم در مصالح را باید همیشه در این اصول رعایت بفرمایید. هم». نایب رئیس: 4

ها و یقهو بسیاری از مفاسد و مضجرایم سیاسی و مطبوعاتی خود این که جرم سیاسی و مطبوعاتی علناً محاکمه بشود این جل

سرّی  بنابراین این را اگر بخواهند دستش بزنند و بگویند هر وقت که خالف نظم تشخیص دادند، ؛گیردها را میدیکتاتوری
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اوالً؛  891جرایم موضوع اصل  مجموع، از منظر خبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،

ز این حیث جرایم ارتکابی از طریق مطبوعات، واجد هیچ دارای وصف سیاسی است و ا

خصوصیتی )به جز آلیت برای ارتکاب جرم سیاسی( نیست تا مستقالً در کنار جرایم سیاسی مطرح 

، همه جرایم سیاسی در مفهوم عام شامل جرایم سیاسی واجد وصف 891ی اصل شود، ثانیاً؛ دایره

گیرد ور( و یا جرایم سیاسی نظامیان را در بر نمیامنیتی )از قبیل جاسوسی و خیانت به کش

اطالق علنی بودن رسیدگی به جرایم اصل »دفاع منطقی از (. درنتیجه، 881: 8267)رحمانی، 

داند که ای است که جرم سیاسی در حقوق ایران را جرمی می، مستلزم پذیرش گزاره«891

شود؛ زیرا ی آن، موجب اخالل در نظم عمومی تواند علنی شدن دادرسالقاعده نباید و نمیعلی

در همة  شدهاصلی معتبر و پذیرفته« لزوم اخفاء محکمه در صورت احتمال لطمه به نظم عمومی»

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و هم  891های دادرسی قضایی است که هم در اصل نظام

 ت.متمم قانون اساسی مشروطه منعکس گردیده اس 79در اصل 

قانون اساسی جمهوری 891با این وجود، فهم رایج و مشهور از ظهور یا داللت الفاظ اصل 

اسالمی ایران، همواره این بوده است که مطلق جرایم سیاسی )اعم ازمطبوعاتی و غیر مطبوعاتی( 

بی  گیرد وو نیزجرایم مطبوعاتی )اعم از سیاسی و غیرسیاسی(، درشمول اصل مذکور قرارمی

ثنائی رسیدگی به همه این جرایم باید علنی باشد. قوانین موضوعه نیز تا پیش ازتحوالت هیچ است

و قانون جرم سیاسی  8263تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوبکه تقنینی چند سالة اخیر)

را در پی آورد( چنان درک و دریافتی از لزوم علنی بودن مطلق جرایم سیاسی و مطبوعاتی  8261

 شته است.را صحه گذا

 

 

                                                      
)مشروح  «دکنناین کار را می« تزاحم»ما نداشته باشیم. این است که روی انجام بدهند واقعاً مثل این است که این اصل را اصالً 

  (.8294:8919مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
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 هاآفات علنی بودن دادرسی جرايم غيرسياسی مطبوعات و رسانه .۳

 ای مصالح و فواید غیرعلنیبه وجود پارهاستثناءپذیری اصل علنی بودن محاکمات عادی،  

بر  مستند شده و یا پدید آمدن برخی مفاسد و آثار سوء ناشی از علنی کردن محاکمات، بودن،

گاه در محاکمات گردیده است که مصالح یا مفاسد مذکور هیچ اساس همین منطق استدالل

زیرا  الشعاع خود قرار دهد؛تواند اصل علنی بودن محاکمات را تحتسیاسی یا مطبوعاتی نمی

طرفی در مورد مصلحت غالب در این گونه محاکمات )تحقق عدالت کیفری و رعایت بی

ترجیح مصلحت »قرار دارد و مصداق بارزی از محاکمه مخالفان دولت( همواره در موضع برتر 

(. این استدالل، به طور مطلق و در همة موارد، 831-834: 8271رود )زینلی، به شمار می« اقوا

پذیرفته نیست، از آن روی که بسیاری از جرایم مطبوعاتی از جمله جرم توهین و افتراء به اشخاص 

که مستفاد قانون مطبوعات(  28ر شخصی)موضوع مادة قانون مطبوعات( و یا افشای اسرا 29)مادة 

قانون مطبوعات نیازمند شاکی خصوصی است، ناظر به حوزة عمومی و یا حریم  37از تبصره مادة 

 تواند با توافق طرفینها مینحکومت و زمامداران نیست و لذا از حیث منطق حقوقی، محکمة آ

اطالق علنی »در دفاع از  (. همچنین869: 8211ی، غیرعلنی برگزار شود )صالحی انصار دعوا،

استدالل شده است که چون ارتکاب جرایم مطبوعاتی، اصوالً و « 891بودن محاکمات اصل 

اساساً غیرقابل « ضرورت غیرعلنی بودن محاکمه مطبوعاتی»پس ادعای  است،« علنی»همواره 

االطالق پذیرفتنی نیست؛ چرا که مثالً علی (. این ادعا نیز،199: 8218پذیرش است )هاشمی، 

ای از جرایم مطبوعاتی، از انتشار مطالب یا تصاویر منافی عفت عمومی یا متضمن اشاعه فحشا پاره

ای تواند و نباید مجوزی برشود که صرف انتشار علنی محتواهای یادشده، نمیو منکر ناشی می

رسیدگی علنی  (. به عالوه،96: 8279ماعیلی، علنی کردن رسیدگی به این قبیل جرایم باشد )اس

به آن دسته از جرایم مطبوعاتی که مالزمه با افشای مسائل سرّی مرتبط با حفظ امنیت عمومی 

توان همواره میان علنی بودن جرم ارتکابی و علنی دارد، پذیرفتنی نیست؛ از آن روی که نمی

کرد؛ زیرا انتشار علنی مطالب یا تصاویر کردن محکمه رسیدگی به آن جرم، مالزمه برقرار 

مصداق جرایم امنیتی، در صورت علنی بودن رسیدگی به آن، می تواند باب افشای جزئیات 
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بیشتری از مسائل و موضوعات محرمانه را بگشاید که قطعاً خالف منافع و حیثیات جامعه است 

 (.867: 8211)صالحی انصاری، 

 به نظم عمومی . علنی بودن دادرسی و لطمه۳-1

نظم عمومی مدلول مقرراتی است که در آن، ذات، حیثت و منافع مادی و معنوی جامعه باید  

دار مورد حمایت جدی قرار بگیرد. درصورت بر هم زدن نظم عمومی، وجدان جامعه جریحه

سته جا و شایهب کننده یا بازدارنده،برای حفظ نظم عمومی هرگونه اقدام الزامرو، شود. از اینمی

خواهد بود.از طرفی، چون موضوع نظم عمومی مفهوم کشداری است که ممکن است در 

استفاده قرار بگیرد و اصل علنی بودن ها برای انجام بسیاری از محاکمات مورد سوءدادگاه

توان چنین استدالل کرد که مقنن قانون اساسی با الشعاع قرار بدهد، میمحاکمات را تحت

بینی اطالق علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی، سعی کرده است از سرّی کردن پیش

محاکمات مخالفان سیاسی دولت و حکومت به بهانة حفظ نظم عمومی جلوگیری کند )هاشمی، 

وعات ای از جرایم ارتکابی توسط مطب(. به رغم چنین استداللی، رسیدگی علنی به پاره489: 8218

تواند میوجه جنبة سیاسی ندارد ی بی ارتباط با دولت و حکومت است و به هیچکه به نحوآشکار

االصول باید اجازة غیرعلنی کردن محکمه را به قاضی از جهاتی منافی نظم عمومی باشد که علی

(. لیکن به سبب حکومتِ نظریة اطالق 879 :8219االسالمی، کننده اعطا نمود )شیخرسیدگی

وجود  های مطبوعاتهای سیاسی و مطبوعاتی، چنین تمهیدی در سابقة دادگاهرسیعلنی بودن داد

 ندارد.

قانون اساسی و به  891هایی که طی سالیان اخیر با رعایت تشریفات اصل از جمله دادرسی

تواند از مصادیق لطمه به نظم صورت علنی، در دادگاه ویژه مطبوعات برگزار شده است و می

ور درباره ماجرای مشه« روزنامه ایران»د، دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر مسئول عمومی تلقی گرد

است که به علت شائبه اهانت و تمسخر  8211انتشار طنز کاریکاتوری در اردیبهشت ماه سال 

زبان کشور را در پی آورد یکی از اقوام مهم ایرانی، موجی از خشم و اعتراض در مناطق آذری 
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وادث پیش آمده به سبب انتشار طنز یادشده، تنی چند از هم وطنان آذری و حتی در جریان ح

دادگاه کیفری استان  79رسیدگی به این پرونده، در حالی در شعبه  8جان خود را از دست دادند.

تهران به صورت علنی و با حضور جمع کثیری از اصحاب رسانه و خبرنگاران جراید و مطبوعات 

العموم در حین قرائت کیفرخواست و یا دفاعیات نماینده مدعی برگزار گردید که توضیحات

مدیر مسئول روزنامه و وکالی او، بارها و بارها تکرار مضامین مجرمانه مندرج در روزنامه را به 

به اه، ای گزارش جلسه علنی دادگنحو استهزاآمیزتری به دنبال داشت به طوری که انعکاس رسانه

 زبان را در پی داشته باشد. امن زدن به التهابات مناطق آذریتوانست دخودی خود می

ه اتهام نشر ب« سپاس»ای محدودتر مدیر مسئول نشریه در پرونده مشابهی البته با ابعاد رسانه

آمیز به یکی دیگر از اقوام ایرانی، در دادگاه ویژه جرایم مطبوعاتی مورد محاکمه مطلب توهین

میز مندرج آاینده دادستان ونیز دفاعیات متهم، تکرار الفاظ اهانتقرار گرفت که توضیحات نم

                                                      

المحسین غ»به مدیر مسئولی ( نامه روزهای جمعه روزنامه ایران)ویژه« ایران جمعه»نامه در این کاریکاتور جنجالی که در هفته. 8

مان ها سوسکچه کنیم سوسک»استریپ و تحت عنوان به صورت کمیک  8211اردیبهشت سال  33، در روز « فراسالمی

ها در قالب دو شخصیت سوسک و یک پسر نوجوان تصویر شده بود. در تمام ، منتشر شد، چگونگی مقابله با سوسک«نکنند

« نمنه» یسر نوجوان از کلمه ترکها در پاسخ به پگوید، اما در یکی از قسمتسوسک به زبان فارسی سخن میکاریکاتورها، 

ه شده است: آمده، نوشت« گفتمان»کند. در متنی که در کنار کاریکاتور و تحت عنوان استفاده می -«گی؟چی می»به معنای -

درصد خود  19شه. دستور زبان سوسکی هم اون قدر سخته که مشکل این جاست که سوسک، زبان آدم حالیش نمی»... 

ن، شما چه فهمهای دیگه حرف بزنن. وقتی سوسکا، زبون خودشونو نمین به زباندها هم بلند نیستن و ترجیح میسوسک

صفحه ،8211اردیبهشت  33)« مان نکنندها سوسکچه کنیم سوسک»، «ایران جمعه»نامه )هفته«. خواین بفهمین!؟...جوری می

زبان کشور موجب گردید و عالوه ق آذریموجی از خشم و اعتراض را در مناط کودک و نوجوان(. انتشار این کاریکاتور،

بار خشونتاًآمیز و بعضزبان و دیگر اقشار به تظاهرات اعتراضبر آن در نقاط دیگر کشور از جمله تهران نیز دانشجویان ترک

 نشین کشور چندین کشته به جای گذاشت که از آن جمله کشتههای خیابانی در شهرهای مناطق ترکدست زدند. اعتراض

غالمحسین » (. محاکمه94/92/8211 مورخ نفر در شهر نقده )در استان آذربایجان غربی( بود)خبرگزاری ایرنا، 4شدن 

دادگاه  79مدیر مسئول روزنامه ایران به اتهام ایجاد اختالف بین اقشار جامعه و اهانت به مردم آذربایجان در شعبه « فراسالمی

 برگزار گردید که منتهی به تبرئه متهم شد 8211ا حضور هیأت منصفه در شهریور کیفری استان تهران به صورت علنی و ب

 (.81/99/8211 صورتجلسه ت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران،أ)رأی هی
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  8در نشریه را این بار به صورت شفاهی و در صحن علنی دادگاه به همراه داشت.

در هر دو پرونده یادشده، احتمال لطمه به نظم عمومی به واسطه تشدید احساسات منفی و 

، به سبب علنی بودن محاکمه، امری قطعی به نظر زبان و یا لرنشینآلود مردم مناطق ترکخشم

 ها ، مانع از غیرعلنیرسد. با این وجود، رویه حاکم مبتنی بر لزوم علنی بودن این دادرسیمی

ل علنی استثنائات اص»های مذکورگردیده، که مباینت آن با منطق حقوقی ناظر بر کردن دادگاه

 آشکار است. کامالً« بودن محاکم

 نی بودن دادرسی و لطمه به عفت عمومی. عل۳-۲

ه های حقوقی است کشده و مورد قبول تمام نظاماز معاذیر شناختهمخالفت با عفت عمومی،  

رو (. از این96: 8279کند )اسماعیلی، ها را موجه میپوشی از مزایای علنی بودن دادرسیچشم

نی و خود به صورت علمطبوعاتی به خودیِ توان براساس این استدالل که چون ارتکاب جرمنمی

شود، ضرورت علنی بودن دادرسی جرم یادشده )که مستلزم بازگو کردن از طریق انتشار واقع می

علنی تر موضوع جرم در جامعه باشد( را ادعا نمود. به عبارت دیگر، جزئیات واقعه و انتشار وسیع

تواند مجوزی برای دامن زدن به اشاعه روی نمیبه هیچ  بودن انتشار مطالب خالف عفت عمومی،

ی برگزاری علنی دادگاه باشد؛ زیرا اگر چه از جمله به واسطهمحتوای مجرمانه آن از طرق دیگر 

                                                      

های جدولی به چاپ رسانده که در یکی از ستون،8211در نیمه دوم شهریور « حسین سعیدپور»به مدیرمسئولی « سپاس»نشریه . 8

. ه استبود« خر»و « لر»ا به ترتیب همطرح شده بود و پاسخ« از طوایف غرب کشور ـ االغ»پی با عبارت درپرسش پی آن دو

شان را ن« لر خر»ای در پی هم آمده و ترکیب چون جدول مذکور به صورتی طراحی شده که دو واژه مذکور بدون هیچ فاصله

ن فراهم گردید، به طوری که پس از تحصن دانشجویان دانشگاه لرستان و داده است، موجبات تنش و تشنج در منطقه لرستا

ادستان د سعید رازانی )نامه دانشگاه علوم پزشکی این استان، احتمال تظاهرات عمومی خیابانی در استان یادشده جدی شد

دادگاه کیفری استان  79ک ویژه شعبهبدون تاریخ، به نقل از: پیآباد به دادستان عمومی و انقالب تهران، عمومی و انقالب خرم

به اتهام ایجاد اختالف بین اقشار جامعه و اهانت به قوم لر، « سپاس»جلسه محاکمه مدیر مسئول . (92/94/8219مورخ تهران،

دادگاه کیفری استان تهران به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار و مدیر  79در شعبه  8219در مورخ سوم تیرماه 

ه صورت جلس ت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران،صفه مجرم شناخته شد )رأی هیأل نشریه از سوی هیأت منمسئو

 (.92/94/8219مورخ
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تعقیب، محاکمه و مجازات متجاوزین به عفت و عصمت، خواسته جدی جامعه، عموماً و نیز افراد 

نی بودن جریان رسیدگی به این موارد نوعاً موجب باشد، اما علهای لطمه دیده میخانواده

آزردگی خاطر عمومی و بعضاً مایه سرشکستگی و آبروریزی اصحاب دعوا و بستگان آنهاست 

کارکردهای ژورنالیسم در »(. از همین رو، نگرش حقوقی معطوف به 488: 8218)هاشمی، 

 ف دعاوی و جرایم مطبوعاتی)که به طور معمول، دولت را طر« عصرمطبوعات سیاسی و عقیدتی

العاده تکنولوژی نشر و پیدایش عناوین و کند( در زمانه حاضر که به مدد توسعه فوقتلقی می

« ارتیعصر مطبوعات تج»های پرشمار زندگی بشری، ها و زمینهشمارگان متنوع نشریات در گونه

ی و م مطبوعاتی را به درستتواند پرسش از چیستی، چرایی و چارة جرایلقب گرفته است، نمی

ی جرایم مطبوعاتی غیرمرتبط با حرمت و بیش از هر زمان دیگر، دامنه دقت پاسخ دهد. امروزه،

گسترش حیثیت حکومت و دولت که مستقیماً بر افکار عمومی و یا حقوق افراد تأثیر می گذارد 

یم مطبوعاتی را در ردیف جراتوان همه انواع جرایم پیدا کرده است و طبیعی است که دیگر نمی

 (.879 :8219االسالمی، سیاسی قرار داده و تابع نظام دادرسی واحد نمود )شیخ

 های علنی دیدههای جرایم مطبوعاتی، موارد متعدد و متنوعی از رسیدگیدر سابقه دادگاه 

دست پرونده ها شود که آشکارا با عفت عمومی منافات دارد و در این جا دو نمونه از این می

  گیرد:مورد اشاره قرار می

اشاعه منکرات و انتشار »به اتهام « شناسی جامعهروان»مدیر مسئول مجله  ،پرونده دریک

به صورت علنی مورد محاکمه قرار گرفته است.  891براساس اصل « مطالب خالف عفت عمومی

 ابط جنسی به صورت عریان وپی، مطالبی راجع به سکس و رودراین مجله در چندین شماره پی

پرده و با ذکر جزئیات منتشر کرده بود. نماینده دادستان به هنگام قرائت کیفرخواست در جلسه بی

 شد در حالی که بههای مختلف برگزار میهاخبرنگار زن و مرد از رسانهعلنی که با حضور ده

رد به مانه بوده است، تصریح کلحاظ قانونی ملزم به قرائت مفاد کیفرخواست و ذکر مطالب مجر

خاطر رعایت عفت عمومی و حرمت دادگاه، ناچار است از قرائت مطالب نشریه خودداری کند. 

ده نامی« عفت عمومی»در عین حال، متهم در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان، از آن چه که وی 
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ده در انتشار مطالب یادشیاد کرد و به صراحت از عملکرد خود « عفونت عمومی»بود تحت عنوان 

دفاع نمود. در جلسه شور هیأت منصفه نیز، باتوجه به حضور یک عضو زن، اعضای هیأت منصفه 

برای بحث پیرامون مندرجات نشریه با مشکل مواجه بودند و غالباً نظر خود را بدون استناد به 

 اند. مطالب منتشره و به صورت ایما و اشاره بیان کرده

« ان زنانهزب»به خاطر انتشار مطلبی تحت عنوان « شرق»گر، مدیر مسئول روزنامه در پروندة دی

نکرات به اتهام اشاعه فحشا و م بود « ساقی قهرمان»که مصاحبه با خانمی مقیم خارج ازکشور به نام 

و انتشار مطالب خالف عفت عمومی، در دادگاه مطبوعات به صورت علنی و با حضور هیأت 

تبیین و تشریح احساسات  محتوای مطالب منتشر شده، 8ده است.منصفه محاکمه ش

گرایانه است و باز به همان علت رعایت عفت عمومی، قرائت متن کیفرخواست توسط جنسهم

نمایندة دادستان، به صورت ناقص و با حذف عبارات استنادی منتشره در متن روزنامه شرق، انجام 

نیز وضع مشابهی از جهت نحوة اظهار نظر اعضای هیأت، شده است. در جلسة شور هیأت منصفه 

 روی داده است.

 . علنی بودن دادرسی و تضييع حقوق و حيثيت افراد۳-۳

ای موارد منجر به نقض های علنی، عالوه بر نقض حریم عفت عمومی، در پارهرسیدگی 

اصحاب نون اساسی، قا 891شود. با وجودی که اصل حقوق و گاه هتک حیثیت و آبروی افراد می

ها را مجاز و مخیّر در انتخاب شیوة دعوا را حاکم بر اصل علنی بودن دادگاه ها قرار داده و آن

آن است که در جرایم  891برگزاری محکمه دانسته است، لیکن تلقی و تفسیر رایج از اصل 

در جرایم رو، شاکی خصوصی مطبوعاتی چنین حقی برای اصحاب دعوا وجود ندارد و از این

د توانملزم به طرح شکایت در محکمة علنی است که این موضوع در مواردی میمطبوعاتی، 

هتک آبرو و حیثیت شاکی را موجب شود و چه بسا وی را وادار به ترک دعوا نماید. حال آن 

نی یا کند که ابتکار عمل در تعیین علکه منطق حقوقی و رعایت حقوق و حیثیت افراد ایجاب می

                                                      

 .81/99/8211دادگاه کیفری استان تهران، مورخ 79. پیک ویژه شعبه 8
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غیرعلنی بودن محکمه، به اصحاب دعوا سپرده شود و حتی در صورت تعارض خواست طرفین 

م شمرده باشد، مقدرسد باید خواست طرفی را که طالب غیرعلنی بودن دادگاه میدعوا، به نظر می

و آن را مالک تصمیم دادگاه در غیرعلنی کردن محکمه دانست؛ ازآن روی که نفس شرمندگی 

اه تر از محکومیت احتمالی توسط دادگبودن دادگاه، ممکن است مجازاتی سنگین حاصل از علنی

تر از آن، ممکن است با (. مهم348: 8211برای متهم را در پی داشته باشد )قاری سیدفاطمی، 

نفس برگزاری علنی دادگاه سرشکستگی و هتک حیثیت  وجود محکومیت و مجازات متهم،

دیدگی معنوی، دعاوی مطبوعاتی، به طور معمول این نوع زیان شاکی را موجب گردد که در

 شود.متوجه آنان می

 های متعددی با شکایتهای علنی مطبوعات، پروندهدرطی سالیان متمادی تشکیل دادگاه

افراد از مطبوعات در دادگاه مطرح شده که موضوع شکایت، ورود نشریه به حریم خصوصی 

ایت، به کرده است که رسیدگی به شکحت شاکیان مزبور اقتضاء میشاکیان بوده و بالطبع مصل

لیکن رویه جاری در سیستم محاکم فعلی ایران مانع از غیرعلنی صورت غیرعلنی انجام شود، 

نافع ارتباط با مکردن محکمه شده، در حالی که موضوع پرونده اساساً موضوعی خصوصی، و بی

، 891های جرایم مطبوعاتی مطروحه در دادگاه اصل جامعه بوده است. مروری بر پرونده

ند؛ کدرمواردی به وضوح از تضییع حقوق افراد به واسطه علنی بودن محاکمه، حکایت می

عطای احقاق ای از دعاوی، شاکیان خصوصی به خاطر حفظ آبروی خود، چنان که در پارهآن

 ناند. همچنینظر کردهن در دادگاه صرفحق را به لقایش بخشیده و از ادامه دعوا و طرح علنی آ

در بعضی موارد به واسطه غفلت شاکیان از آثار سوء علنی بودن محکمه و رضایت به تشکیل 

ها، عمالً دچار هتک آبروی مضاعف و دادگاه و سپس انتشار گسترده گزارش محکمه در رسانه

 روندهاند که به عنوان نمونه به دوپشدهتر از انتشار مطالب مجرمانه مورد شکایت، به مراتب وسیع

 اشاره می شود: 

های بارز نشریات عامه پسند )موسوم به زرد( با دو به عنوان یکی از مصداق« شاخص»نشریة 

شکایت خصوصی که هر دو ناظر به چاپ مطالبی است که به طرز آشکاری موجبات هتک 
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ه کیفری استان تهران، مورد محاکمه قرار دادگا 79حیثیت شاکیان را فراهم نموده، در شعبه 

یة مدیر مسئول نشر« حسن شاخصی»دندانپزشک از « ط –شهرام » گرفت. در شکوائیه نخست،

ج شکایت کرده است. نشریة شاخص با در« نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر»به اتهام « شاخص»

وی به قتل رسیده است در مطب دندانپزشکی  8219مطلبی راجع به شاکی که همسرش در سال 

باشد. شاکی مدعی بود که می« ط –شهرام »، همسرش «هاله»چنین وانمود کرده که گویی قاتل 

حسن » نشریة شاخص با درج این مطلب آبرویش را در میان خانواده وآشنایان برده است.

فه صمدیر مسئول نشریه شاخص در مقام دفاع از خود در حضور هیأت قضایی، هیأت من« شاخصی

بسنده کرد و از وی « ط –شهرام »ها به عذرخواهی از ها نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانهو ده

توان تصور کرد جراید و خواست تا او را هم در غم از دست دادن همسرش شریک بداند)!(. می

کس ع فردای روز محاکمه، باشان در جلسه علنی حضور داشتند، هایی که خبرنگارانخبرگزاری

سال، به بهانة تشکیل این محکمه،  4را پس از « هاله»و تفصیالت فراوان، بار دیگر جزئیات قتل 

احتیاطی شاکی در طرح شکایت، یک بار دیگر در میدان رقابت منتشر کرده و با استفاده از بی

 ج، چوب حرا«هاله»اش و همسرمقتوله« ط –شهرام »به آبرو و حیثیت خانوادگی  مطبوعاتی،

ـ و»اند. در شکوائیة دوم، شکایت زده تراء و هتک اف»از مدیر مسئول نشریه شاخص به اتهام « بابک 

به خاطر درج تیتر درشت در صفحة اول نشریة « و –بابک »طرح شده است. « حیثیت و آبرو

و توضیح جزئیات مطلب در « آموز در آموزشگاهدختر دانش 6تجاوز به »با عبارت « شاخص»

از مدیر مسئول نشریه مذکور شکایت کرده است. شاکی در جلسه علنی داخلی،  صفحات

مدرس مشهور فیزیک در ناحیه تهران بودم. رقبای من چون »گوید:رسیدگی به این شکایت می

از طریق علمی نتوانستند مرا حذف کنند، این پاپوش را برایم درست کردند.... این آقا ]مدیر 

دانم با دختر تجاوز شده. از زندگی ساقط شدم و نمی 6ر زده است به مسئول نشریة شاخص[ تیت

ام نگاه کنم. مدیر مسئول نشریة شاخص در دفاع از خود، ضمن چه رویی به صورت زن و بچه

فرستادید بهتر بود به جای شکایت، تکذیبیه می»تحلیل محتوای شکایت شاکی، رو به وی گفت: 

چنان که مالحظه «. کنم!تان رفته است واقعاً عذرخواهی میبرویکردیم! اگر آو ماهم چاپ می
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شت و رسانی شرافتمندانه با درج تیتری درای برای جلب مشتری بیشتر و نه اطالعنشریه شود،می

ت از ای ثابت نشده اسشخصی را که گناهش در هیچ محکمه کننده،با مضمونی بسیار ترغیب

گامی که این شخص برای احیای حیثیت و حیات معنوی خود شکایت کند و هنزندگی ساقط می

تر و در مرئی و منظر اصحاب جراید و کند، این بار آبروی از دست رفته، در ابعاد وسیعمی

 شود.ها، به بهانه علنی بودن محاکمه مطبوعاتی، بار دیگر ریخته میرسانه

از  دو بازیگر مشهور سینمای ایران،« افشارمهناز »و « محمدرضا گلزار»ای دیگر، در پرونده

 اند.به خاطر درج خبری جعلی و تخیلی از ازدواج این دو هنرمند، شکایت کرده« سینما»نشریة 

ربه العموم با حالتی مضطرب و سکه در تمام لحظات قرائت شکایت توسط نماینده مدعی« گلزار»

شدن به جایگاه مخصوص برای طرح شکایت، با پایید، پس از دعوت زیر، دزدانه اطرافش را می

تفا به بیان رفت با اکوجه از این سوپر استار سینمای ایران توقع نمیپاچه که به هیچحالتی دست

نظر کردن وی از شکایت داللت داشت و با پوزش از دادگاه عباراتی مبهم که احتماالً بر صرف

 کرد.  به سرعت تاالر محکمه را ترکو حضار جلسه، 

 . نتيجه4

های ویژه دادرسی جرایم سیاسی و مطبوعاتی )ازجمله بینی تضمینمراد و مقصود مقنن از پیش

لزوم دادرسی علنی و ممنوعیت غیرعلنی کردن این دسته از محاکمات(، حمایت خاص از متهمان 

را اضافه « یتو مطبوعا»بالفاصله عبارت « جرایم سیاسی»سیاسی بوده است و اگر بعد از عبارت 

کرده، از آن جهت بوده که در زمانه انشاء اولیة این اصل )در عصر مشروطیت(، جرایم مطبوعاتی 

و بلکه  تریناز جنس جرایم سیاسی بوده و مطبوعات از جمله مهم به گواهی تاریخ مطبوعات نوعاً

ید بر ن اساسی از باب تأکاند. ازاین رو مقنرفتهترین ابزار ارتکاب جرم سیاسی به شمار میمهم

ترین ابزار ارتکاب جرایم سیاسی، مطبوعات را مورد تصریح قرار داده است. ترین و رایجمهم

براساس این نظر، ابزار مطبوعات از حیث ارتکاب جرم، خصوصیتی ندارد و ارباب جراید در 

در  ومی بایددر ردیف سایر مرتکبان جرایم عمصورت ارتکاب جرایم فاقد اوصاف سیاسی، 
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محاکم عمومی و با رعایت تشریفات معمول در رسیدگی به این جرایم، محاکمه شوند و صرف 

)ازجمله لزوم علنی بودن دادرسی(  891ارتکاب جرم از طریق مطبوعات، موضوع را مشمول اصل 

دن ش ها که موجهات غیرعلنیای ازجرایم غیرسیاسی مطبوعات و رسانهکند و لذا محکمه پارهنمی

و بلکه -تواند مورد اشاره قرارگرفت میهایی که در این مقاله دادگاه را واجد هستند نظیر پرونده

 غیرعلنی برگزارشود.  -باید

که  «های رسیدگی به جرایم مطبوعات به صورت علنیتشکیل مطلق دادگاه»سنت قضایی

به اجرا درآمده و نزدیک  8279قانون اساسی، از ابتدای دهه 891مبتنی بر تلقی ناصحیح ازاصل 

. صرف نظر از مغایرت با مقصود اصلی رژیم به سه دهه بر نظام قضایی کشور حاکم بوده است

که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم -قانون اساسی 891ارفاقی موردنظر در اصل 

جرایم آمیز علیه حکومت است و نه مرتکبان انواع های مسالمتسیاسی ناشی از معارضه

در موارد بسیاری، به نقض حرمت و حیثیت شخصی یا خانوادگی  -غیرسیاسی از طریق مطبوعات

افراد و یا هتک حریم خصوصی آنان منجر شده و در مواردی دیگر، به اخالل در نظم وامنیت 

دار شدن عفت عمومی و اخالق حسنه انجامیده است. مغایرت چنین برداشتی عمومی و یا جریحه

قانون اساسی با موازین فقهی و حقوقی، چنان مشهود بوده که همواره در تمام  سالیان  891از اصل 

تشکیل علنی دادگاه مطبوعات، یکی از دو راه حل تصویب قانون متضمن تقیید اطالق اصل مزبور 

و یا استفسار از شورای نگهبان و درخواست اعالم نظر از فقهای شورا راجع به مغایرت اطالق 

قانون اساسی(، برای برون رفت از این  4جرایم سیاسی و مطبوعاتی )به استناد ذیل اصل عبارت 

، رسد طی سالیان اخیرعارضه، مورد توجه اصحاب نظر و حقوقدانان قرارداشته است و به نظر می

نحو تلویحی و غیرمصرّح مورد توجه قرار  گذار استفاده از امکان راه حل نخست را ولو بهقانون

، به خالف رویة حاکم بر 8263قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ه است؛ از آن روی کهداد

کرده  ای انشاءدادگاه ویژه مطبوعات، حکم علنی بودن محاکم سیاسی و مطبوعاتی را به گونه

است که داللت بر اطالق ندارد و لذا درچارچوب نظام جدید آیین دادرسی کیفری، در صورت 

این قانون، غیرعلنی  213ماده موجهات غیرعلنی شدن دادگاه، مندرج در تحقق یکی ازعلل و 
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شده کردن دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعات و نیز دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی )پیش بینی

 291اجرای مفاد مادتین (، امکان پذیرخواهد بود.8261در قانون جرم سیاسی مصوب اردیبهشت 

 8کند،امکان غیرعلنی کردن محاکم سیاسی و مطبوعاتی داللت میقانون مذکور که بر   213و 

قانون اساسی و رویة ناصواب جاری در نظام قضایی راجع به دادرسی 891نگرش ناصحیح به اصل 

این قانون  291علنی مطلق جرایم مطبوعات را نقطه پایان خواهدگذاشت؛ زیرا سیاق بیان مادة 

های سیاسی و مطبوعات را افاده نمی کند و ازجمع دادرسیچنان است که لزوم علنی بودن مطلق 

آید که هریک از موجهات غیرعلنی کردن دادرسی چنین بر می 213مفاد این ماده با مفاد مادة 

قانون(، همة دعاوی کیفری ازجمله جرایم سیاسی و مطبوعاتی را شامل  213شده در مادة )تصرح

بودن دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی را صراحتاً مشروط  قانون مذکور، علنی 291شود. مادة می

های کرده که مفاد آن، متضمن علل و موجهات غیرعلنی کردن دادرسی 213به رعایت مادة 

ل م قابیدر جراکیفری است. این علل و موجهات عبارت است از درخواست طرفین یا شاکی 

ه و نخالف اخالق حس ومنافی عفت  میجراو یا موافقت دادستان در موارد خانوادگی و گذشت

چه به موجب مفاد رو، چنان. از اینمخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومینیز موارد 

و اصالحات بعدی آن و یا قانون جرم سیاسی 8294هریک از دو قانون مطبوعات مصوب اسفند 

ویا دادگاه سیاسی، ، موضوعات اتهامی مطروحه در دادگاه مطبوعات 8261مصوب اردیبهشت 

ماهیتا متضمن یکی از علل موجهه غیرعلنی شدن دادرسی باشد، دادگاه می تواند به صورت 

 غیرعلنی منعقد شود.

                                                      
این قانون به طور علنی در دادگاه  (213به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده )»قانون آیین دادرسی کیفری:  291. ماده8

 :قانون آیین دادرسی کیفری 213ماده «. شودکیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می

د. علنی بودن محاکمه را درخواست کننقابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرمحاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم »

ی امور خانوادگ (الف: کندعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر میقرار غیردادستان،  ةاز اظهار عقیدهمچنین دادگاه پس 

علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی  (ب.ست؛منافی عفت یا خالف اخالق حسنه او جرائمی که 

 .«ی حضور افراد در جلسات رسیدگی استمنظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برا -تبصره  .باشد
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قانون آیین دادرسی کیفری، مقرون به  213و  291درصورتی که چنین برداشتی از مفاد مواد 

رسیدگی به جرایم سیاسی  هایهای مطبوعات واحیاناً دادگاهصحت باشد و از این پس دادگاه

رژیم دادرسی سیاسی و مطبوعاتی ایران، نوعی رجعتِ رو به تکامل به حقوق 8وفق آن عمل کنند،

متمم قانون اساسی مشروطه، با اجتماع  77مشروطیت را تجربه خواهدکرد؛ زیرا مطابق اصل

رایم از ج اگرچه دشوارتر-شرایطی، امکان غیرعلنی کردن دادرسی جرایم سیاسی و مطبوعات 

وجود داشت. چنین تحولی، بالمآل و در عمل، به تقریب نظام دادرسی جرایم سیاسی و  -عمومی

قانون اساسی جمهوری  891مطبوعاتی با آن چه مقصود و مراد اصلی مقنن اساسی از انشاء اصل 

 اسالمی بوده است، خواهد انجامید. 

  

                                                      
قانون جرم برای رسیدگی به اتهام سیاسی وفق ای هیچ محکمه( 8266 شهریورماه) زمان آماده شدن مقاله برای انتشار تا. 8

 ةبارریاست قوه قضائیه در 8266 خردادماه 87 مورخ ةمتعاقب بخشنام تشکیل نشده است. 8261 سیاسی مصوب اردیبهشت

رم رسد شرایط برای اجرای قانون جمی به نظر ،«م سیاسییرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرالزوم اج»

گی به ن دادگاه رسیداولیاز برگزاری عنقریب دادستان تهران،  «مهرعلی القاصی» ها به نقل ازسیاسی مهیا شده است و رسانه

 اندسیاسی خبرداده نفر از متهمان 1در قانون جرم سیاسی برای  شروط مقررت منصفه و با رعایت أجرایم سیاسی با حضور هی

 م سیاسییرسیدگی به جرا ةنحوقانون جرم سیاسی،  4 مادهبراساس  (.8266 شهریور 31 مورخ ،4742 شماره )روزنامه اعتماد،

 بود. خواهد 4/83/8263دادرسی کیفری مصوب مطابق قانون آیین
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 منابع

 الف( فارسی

 کتب و مقاالت

(، صورت مشروح 8294هنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی. )اداره کل امور فر -

مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دوره چهار جلدی، 

 انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی.

ال ، سفصلنامه رسانه، «هاهای مطبوعاتی؛ شرایط و ویژگیدادگاه»(، 8279اسماعیلی، محسن. ) -

 .8هشتم، شماره

 ، تهران: سازمان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.جرم سیاسی(، 8213پیوندی، غالمرضا. ) -

، تهران: انتشارات دانشگاه عالمه جرم سیاسی درحقوق ایران(، 8267اهلل. )رحمانی، قدرت -

 طباطبائی.

های حقوق فصلنامه دیدگاه، «ایالت رویهدادگاه رسانه و عد»(، 8264اهلل. )رحمانی، قدرت -

 .78، شمارهقضایی

حق بر علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از » (،8261. )زادهقربانین، حسبهزاد؛  فرد،رضوی -

 وره هفتم،د ،مجله حقوق تطبیقی ،«المللیهای کیفری بینحقوق دفاعی متهم در رویه دادگاه

 .8شماره

، تهران: سیاسی و حقوق جزای اسالمی )مطالعه تطبیقی(جرم (، 8271زینلی، محمدرضا. ) -

 انتشارات امیرکبیر.

چاب ، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران(، 8274شعبانی، قاسم. ) -

 انتشارات مؤسسه اطالعات. تهران:، چهارم

 جرایم مطبوعاتی؛ بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری (،8219عباس. ) االسالمی،شیخ -
 ، چاپ اول، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.اسالمی ایران و انگلستان
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، چاپ دادگاه مطبوعات درجمهوری اسالمی ایران(، 8211صالحی انصاری، محمدجواد. ) -

 اول، تهران: انتشارات مرکزاسناد انقالب اسالمی.

جستارهایی حقوق بشر در جهان معاصر؛ دفتر دوم، (. 8211قاری سیدفاطمی، سیدمحمد. ) -
های حقوقی ، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاها وآزادیتحلیلی از حق

 شهردانش.

 ، تهران: انتشارات گنج دانش.حقوق اساسی تطبیقی(، 8274الدین. )مدنی، سیدجالل -

له مج، «الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو دادرسی عادالنه» (،8211نیکوئی، سمیه. ) -
 .79دوره  ،حقوقی دادگستری

، جلد دوم، چاپ ششم، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 8218هاشمی، سیدمحمد. ) -

 تهران، نشرمیزان.

 ، تهران: نشرمیزان.های اساسیحقوق بشر و آزادی(، 8214هاشمی، سیدمحمد. ) -

 اسناد

 92/94/8219دادگاه کیفری استان تهران، مورخ  79پیک ویژه شعبه  -

  81/99/8211دادگاه کیفری استان تهران، مورخ  79ژه شعبه پیک وی -

 81/99/8211رأی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، صورت جلسه  -

 92/94/8219رأی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، صورت جلسه مورخ  -
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