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 مقدمه

 جامعه افراد روز به روز که دارند انکاري قابل غير نقش افراد زندگی در مطبوعات امروزه

 ماه اردیبهشت 13 .کنند می پيدا بيشتري گرایش...  و اطالعات مطبوعات، سمت به امروزي

 آزادي از و زنند می قلم بيان آزادي براي که کسانی تمامی بر را مطبوعات آزادي جهانی روز

 را آنها عظمت و ها ضعف و اندیشند می انسانيت و انسان به متعهدانه و کنند می دفاع عدالت و

 به دقيق و مفيد رسانی اطالع مطبوعات مهم وظایف از .کنم می عرض تبریک کنند می بيان

 با و سازند می آگاه اطراف دنياي تغييرات و تحوالت از را مردم طریق این از که است جامعه

 می فراهم افراد براي را سنجيده و درست قضاوت هاي زمينه المللی بين و ملی اوضاع تحليل

 و حضور مورد در آن طریق از و بوده اطالعتا تاثير تحت همواره خود زندگی در بشر .آورند

 .است داده می افزایش را خود معرفت و آگاهی و گرفته تصميم آینده در خود نقش

 به ایران مردم دليل همين به و دارد قرار باالیی سطح در فرهنگی لحاظ از ما ملت خوشبختانه

 پيشرفت و توسعه در آن ارزش و بيان آزادي ضرورت و کشور در مطبوعات اهميت و نقش

 و تحرک پر بسيار ما جامعه در مطبوعاتی فعاليتهاي عرصه امروزه .است آگاه خوبی به جامعه

 کامال خبر توليد و دقيق و سریع رسانی اطالع در مطبوعاتی کارهاي پيشرفت و باشد می پویا

 و کنترل و جامعه هدایت در را مطبوعات نقش و اهميت تواند نمی کس هيچ و است مشهود

 .کند انکار دولت و مردم پيوند استحکام و دولتی هاي سازمان و ها دستگاه نظارت

 کشور فرهنگی و اجتماعی و سياسی هاي عرصه در مطبوعات سابقه بی رونق شاهد امروزه ما

 .هستيم



 

 اول مبحث
 بررسی جرائم آزادی مطبوعات



 

 

 

سال سابقه قانونگذاري در قلمرو مطبوعات در حقوق ایران و تصویب  90با وجود »          

نامه در این خصوص هنوز یکی از  شش قانون جامع مطبوعاتی و دهها ماده واحده و آیين

ت. تعيين و تعریف جرم مطبوعاتی از واژگان مبهم ادبيات حقوقی کشور ما جرم مطبوعاتی اس

 1«. جهت حفظ حقوق و آزادیهاي مطبوعاتی و نيز حفظ حقوق عمومی اهميت به سزائی دارد

توانند باشند به طور مثال با مطبوعات  مطبوعات، تنها وسيله ارتکاب معدودي از جرائم می»

تواند محرک  یتوان مرتکب قتل یا جرح یا سرقت یا تخریب شد ولی همين وسيله م نمی

 2«. اینگونه جرائم یا وسيله ارتکاب جرائم عليه شخصيت معنوي افراد یا امنيت کشور باشد

گيري بيشتر نسبت به آن به دليل قدرت ذاتی  تفکيک جرم مطبوعاتی از جرم عادي و سخت»

 باشد. ر و بقاي اثر آن میيو تخریبی و خصيصه انتشار و تکث

به دليل احترام به اصل آزادي بيان و آزادي انتشار  از طرف دیگر ارفاق به مطبوعات

مطبوعات و مصونيت اصحاب قلم دانست حمایت در مقابل هيئت حاکمه و نيز تخلفات 

 3«. احتمالی ناشی از خصيصه سرعت کار مطبوعاتی
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بعضی جرم مطبوعاتی را در مفهوم موسمی بکار برده و آنرا شامل هر جرم ارتکابی از طریق »

اند و تنها شامل  اي دیگر دامنه جرم مطبوعاتی را خيلی محدود گرفته اند عده دانستهمطبوعات 

 4«. اند که ارتکاب آن فقط از ناحيه مطبوعات جرم تلقی شود جرایمی دانسته

این قبض و بسط به این دليل مهم است که جرم مطبوعاتی نسبت به جرائم عادي از تخفيف 

رح در قانون طباشد.در حال حاضر ارتکاب هر جرم م در مجازات و رسيدگی برخوردار می

مجازات اسالمی و سایر مقررات جاري مشروط بر اینکه مطبوعات به عنوان ابزار و وسيله 

 شود. ارتکاب آن باشد جرم مطبوعاتی تلقی می

خصيصه اصلی این جرایم این است که اوالً وسيله در تحقق عنصر مادي آن نقش دارد و آن 

 دوماً در عنصر مادي این جرم انتشار شرط است.مطبوعات است 

قانون اساسی این تعریف را از جرم مطبوعاتی به دست داد: جرم  24توان براساس اصل  می

مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسالم و یا حقوق عمومی وسيله 

 2«.کند مطبوعات که تعصيل و مصادیق آنها را قانون معين می

نيز با وصف منحصر کردن جرم مطبوعاتی به  1334الیحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد 

به توهين و افترا به اشخاص از لحاظ مقام و یا شغل رسمی و یا رویه اداري یا  30شرح ماده 

الواقع  قانون اساسی مشروطيت، فی 20با احاله به ماده  25اجتماعی یا سياسی، باز هم در ماده 

داند. الیحه قانونی  ناشر را تحت قيود مندرج در اصل مرقوم مجرم مطبوعاتی می نویسنده یا

هرچند مسئوليت مقاالت و مطالب منتشره را  17شوراي انقالب در ماده  58مطبوعات مصوب 

داند مگر اینکه مدیر مسئول ثابت نماید که  به عهده مدیر مسئول و نویسنده هر دو را مسئول می
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سئوليتهاي متعارف عمل کرده است که در این صورت فقط نویسنده مسئول به تمام وظایف و م

همين قانون صریحاً در مورد توهين و افترا و نشر اکاذیب نسبت به  21است کما اینکه ماده 

مراجع مسلم تقليد، مدیر مسئول و نویسنده هر دو را مجرم مطبوعاتی و مستحق کيفر دانسته 

که فعالً حاکميت دارد ابهام تا حد زیادي برطرف  64وب است. اما در قانون مطبوعات مص

شده است چه از آنجایی که وقوع جرم مطبوعاتی متوقف بر وجود عنصر مادي انتشار است 

یعنی نشر و انتشار رکن مادي جرم مطبوعاتی است و تا عمل انتشار صورت نگيرد در حقيقت 

 ی قانوناً جرم نيست.شود و حتی شروع جرم مطبوعات جرم مطبوعاتی واقع نمی

قانون مرقوم مسئوليت یکایک مطالب منتشره در نشریه را به عهده مدیر  9ماده  4فلذا تبصره 

 27داند و در جرائم مطبوعاتی اصل بر تقصير مدیر مسئول است و استثناء بر آن ماده  مسئول می

است که مدیرمسئول و همين قانون در مورد اهانت نسبت به مقام رهبري و یا مراجع مسلم تقليد 

داند و در سایر موارد با توجه به ضرورت  نویسنده هر دو را مسئول و مستوجب مجازات می

وجود عنصر مادي انتشار و عدم دخالت نویسنده در آن، نویسنده مجرم نيست، و هيچ یک از 

 3اقدامات تهيه و نوشتن مطلب و طبع آن بدون انتشار آثار جرمی ندارد.

الحدود »ن برداشت تردیدي به زیان نویسنده باشد با اتخاذ مالک از قاعده فقهی چنانچه در ای

نباید مسئوليتی را متوجه نویسنده « تفسير شک به نفع متهم»وبنا به قاعده حقوقی « تدرأ بالشبهات

 2دانست.

 گفتار دوم: ابعاد تشکيل دهندۀ جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران
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اي داردبه این مضمون که اگر  عصر روشنگري)رنسانس(جملهولتر فيلسوف بزرگ           

هایت را تعریف کن یعنی مراد واقعی خود را در استخدام  خواهی با من بحث کنی ابتدا واژه یم

ها شفاف بيان کن همچنين کنفوسيوس فيلسوف شرق نيز سخنی شبيه به این دارد با این  واژه

 4شود. نها بگيرند آن ملت دچار هالکت میهاي ملتی را از آ تعبير که اگر معنی واژه

هایی عناوین  اي که مورد پژوهش است واژه بنابراین الزم است براي رسيدن به هدف مسئله

 آنها بدرستی تعریف شوند.

 جرم مطبوعاتی چيست؟       مطبوعات چيست؟        جرم چيست؟

 جرم چيست؟ تعریف جرم از سه نقطه نظر قابل بررسی است. 

 ج( قانونی      ب( مذهبی      جتماعیالف( ا

جرم پدیدۀ طبيعی اجتماعی »گوید:  شناس فرانسوي می جامعه« اميل دورکيم»الف( اجتماعی: 

شود و هر عملی که وجدان عمومی را  است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می

 «. دار کند جرم محسوب است جریحه

نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی است که به جرم مخالفت با اوامر و »ب( مذهبی: 

 2«. تباهی فرد یا جامعه بيانجامد

 دارد: قانون مجازات اسالمی اشعار می 2ج( قانونی: ماده 
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