
 1نسبت آزادی های فردی و امنیت ملی با تاکید بر آزادی بیان در مطبوعات

 

  ٭دکتر اسداله یاوری

 ٭٭نیاشقایق تقوی

 

 چکیده 
یابی به یک جامعۀ مترقی و حکومتی مردمی استتتب بدی ی استتت در کدا  از ایو ادتتون د  کنا  دی ری آزادی و امنیت دو کلید دستتت

ای به آزادی بیان د  مطبوعات  و برای حصتتتون در یک باید  ای دی ری  ا دروا  درودب د  ایو هشودو توجه ویشییابدب از ایو معنا و تحقق می

مندی از آن دیازمند وجود دموکراستتتی و ح تتتو  دونترردان باشتتتد که ب ریدای فردی میگردیدی استتتتب  را که آزادی بیان از جرله آزادی

ددد و تاثیرگیا ی بیشتتتتری بر افکا  عرومی دا در د  ایو ف وستتتیعی از افراد  ا مبا ر قرا  میادتقتادهییر استتتتب از آدها که مطبوعات  ی 

 هشودو ایو قانر از آزادی بیان برگزیدی شدی است تا مو د بر سی بیشتر قرا  گیردب 

نادچه می توان گفت   ویرابرخو دا ی مرد  از آزادی درادند د یچه ا رینادی استت که وجود آن ت ریو کنندی امنیت کشو  استب بناب 

دستت ای حکومتی به ادتق قادودی بودن جرایو ومهازات دا ملز  باشتد ودری اینکه عرلی  ا ت دید علیه امنیت ملی می داددر اقدا  به مهازات    

 ریق  حفظ می ردد و از ایومرتکر آن دنراید و قوی مقننه دیز دن ا  وضع قوادیو بی  رفاده و آگاداده اقدا  درایدر دو آزادی دای مشروع افراد 

 ا زش دا ی اخالقی و ادسادی ظ و  میابدر دو امنیت ملی از خطر اغتشاش و دا آ امی مصون می ماددب

 

 بآزادی بیانر مطبوعاتر آزادی و امنیت کلید واژگان:
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 مقدمه 

 کدا  از ایو یابی به یک جامعۀ مترقی و حکومتی مردمی استتتتب بدی ی استتتت در آزادی و امنیت دو کلید دستتتت

 ییابدب از ایو  و برای حصتتتون در یک باید  ای دی ری  ا دروا  درودی هیشتتتینهادتتتون د  کنا  دی ری معنا و تحقق می

هاستداشتت امنیت و آزادی د  جوامع متردن دشتاد ر ایو مستئله استت که ایو دو مف و  از فطرت بکر ادستتادی ستتر شره      

نکو ب داددکی مبدوش درودن آزادی و امنیت افراد بشتتر  ا میمو  و داهستتند میگیرددب تا آدها که در فطرت آگای و هامی

ادلی حفظ آزادی برقرا ی امنیت استب در  دباید از دظر دو داشتت که مهرای  ستیدن به امنیتر حفظ آزادی و شتادرای   

دوی ایو مفادیو جا ی و ستتا ی د  یکدی ر و د  تعامق مستتتقیو با یکدی ر دستتتندب از ایو  و افراد بشتتر با قرا داددای    

دای خود د  ج ت حفظ امنیت جان و مان و داموس اددر از ببشتتتی از آزادیاجتراعی که از دیرباز بیو خود منعقد درودی

دای مستتل و و به حقشتتان  ا  ادد و د  مقابق آن ت دید و تحدید دنرودن آزادیدظر کردیی حکومت دتتریوستتیله خود به

دای مشروعشان دادیدی گرفته شودر حتی به تردید افرادی که آزادیادد زیرا بیشتر  بقای امنیت د  جوامع خود قرا  دادی 

 آیندبشان بر میدای دادیدی گرفته شدیآزادیی ی بردو زدن دظو و امنیت جامعه د  هی اعادیواسطه

آزادی عقیدیر اددیشهر میدر و دیو د  دو تی ا زشرند و دشاد ر یک حکومت مرد  ساال  است که ادسان حق و 

ابند و برای یی آزادی بیان عینیت و فعلیت میدا د  سایهی ایو آزادیآزادی بیان آن  ا دیز داشته باشدب به دریو دنیق دره

 ای دا د و دو به دنیق مکتوبزادی بیان دیز دیچ د یچه و  ادی ب تر از مطبوعات دیستتتتب  را که دو مبا بان گستتتتردیآ

بودن اثر ماددگا تری دا د و از  رفی دیز به دنیق آن که مطبوعات ا العات  وز جامعه  ا منعکس درودی و آن دا  ا مو د 

 ی ر که دران کتر دستند تفاوت دا ددبددند از ایو  و با مکتوبات دبر سی قرا  می

باید توجه داشتتتت که حفظ امنیت ملی و اقتدا  حکومت د  کنا  آزادی افراد یک ملت عنادتتتر متعامق و متالزمی 

دستتتتند که د  عیو حان د   انو با یکدی ر قرا  دا ددی در ه حکومت به حفظ قد ت حکومتی مایق باشتتتد بیشتتتتر به  

هیو می  ودب د  مقابقر د  حکومت دای مردمی بیشتریو توجه دونت به حفظ آزادی سترت و سوی حکومت استبدادی  

دیچ مقامی حق »ایو خصوص ادق د و قادون اساسی جر و ی اسالمی ایران اشعا  می دا د:  ب د 3دای مشروع افراد است

 ب«و و مقر ات سلر کندددا د به دا  حفظ استقالن و ترامیت ا ضی کشو  آزادی دای مشروع  ا در ند با وضع قوادی

ایو دوشتا  د ددد است تا  انو دای اساسی بیو ایو دو مف و   ا بر سی درایدب از آدها که آزادی مطبوعات یکی 

 و تاثیرگیا  بر  یف وستتتیعی از بودن دایی مثق مکتوبر به  وز و ماددگا از دتتتو  آزادی بیان استتتت که دا ای ویشگی

هشودو ایو دو ت از آزادی به مثابه یک دروده اعالء و تاثیر گیا  ادتباب شدی استب  باشتدر از ایو  و د  ایو جامعه می

مستتئله ادتتلی ایو استتت که  ه  ابطه ای بیو مف و  آزادی فردی و امنیت ملی وجود دا دن آیا دفی یکی به معنای دوا  و 

  دناستقرا  دی ری است یا اساسا بیو ایو دو مف و  دقطه تالقی و تعا ضی وجود ددا

دو مبحث عنوان گردیدی استتتب د  مبحث اون مفادیو و ادتتطالحات بنیادیو مو د دظر  د  هاستتخ به ایو هرستتو دا

بر ستتی و  ا  وب مف ومی آن تبییو شتتدی استتتب د  مبحث دو  دیز بطو  مفصتتق به تبییو  ابطه هیو گفته هرداخته و با  

ادون مهازات استتالمیر قادون مطبوعات و بببب هرداخته شتتدی  تأکید بر قوادیو و مقر ات مبتلف از جرله قادون استتاستتیر ق 

 استب

 وش هشودو از دوع تودتتتیفی و تحلیلی بودی که با تکیه بر منابع کتابباده ای و با استتتتناد به کترر مقاالتر قوادیور 
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 یدی استبمقر اتر  ویه دای جا ی و دظریات و آ اء دکتریو د  حوزی ذی  بط و تحلیق و تفسیر آد ا به ادها   س

 

 مبحث اول: آزادی بیان و قلم

سان دا مبتص ادگردد برگرفته از فکر و ذدو آدمی استب د  واقع در دوی ایو تواداییآدچه بر زبان و قلو جا ی می

استتب زیرا تن ا بشتر استت که توادایی تفکر و به تبع آن بیان و گفت و  ا دا دب از دریو  وست که فالسفه آدمی  ا حیوان    

 اددب دامیدیدا ق 

بیان  یابدب د  واقعگردد و تهستتو بیرودی مید واقع محصتتون به با  آمدت تفکر از  ریق زبان و قلو از ذدو خا م می

 و قلو در شبص مبیو تفکر و عرلکرد و ذدو اوستب  

وجود  شتتود کهدای فردیر آزادی بیان و قلو دستتتندب ایو ادریت دیز از آن جا داشتتی می دو مصتتداق م و از آزادی

باشدر بلکه آزادی عقیدی و اددیشه زمادی ا زشرند است که آزادی عقیدی و اددیشته به تن ایی دشتاد ر یک جامعه آزاد دری  

هردازیوب در دای فردی میبا آزادی ابراز آن دررای باشتدب از ایو  و د  ایو مبحث به معرفی ایو دو مصداق م و از آزادی 

استتتت که به دتتتو ت مکتوب اعران گردیدی استتتت نکو د  دو گفتا  مهزا به معرفی   ند آزادی قلو دران آزادی بیان 

 هردازیوبتر آزادی بیان و آزادی قلو میدقیق

 

 گفتار اول: مفهوم آزادی بیان

ی دای فکری استتتب بنابرایو بیشتتتر د   انو با امنیت ملی و دستتت اآزادی بیان دتتو ت فعلیت و عینیت یافته آزادی

 دای فردی از ادریتردب از ایو  و با توجه به موضتتوع دوشتتتا  د  اینها هرداختو به ایو قستتو از آزادی  حاکو قرا  می گی

 بیشتری برخو دا  استب  

 

 بند اول: مفاهیم کلی
درایدر آزادی بیان یکی از دتتو  آزادی فردی و حق  بیعی ادستتان  دران  و  که اعالمیه حقوق بشتتر دیز اشتتا ی می 

مند است برخو دا ی از ایو حق تا جایی بدی ی و ضرو ی و ب ری  ای خود از ایو حق برخو دا استتب در ادستادی د  جای  

دون گیا  ددا در بلکه  نیو حقی از هیو برای شتتت روددان وجود مندی افراد جامعه از آن دیاز به اعطای قااستتتت که ب ری

دای ستیاسیر برای درۀ ش روددان جامعهر حتی اگر از اتباع آن کشو  دباشندر  دا دب ایو شتکق از آزادی بر خالی آزادی 

 حق  ا ازقابق تصتتو  استتتب دو  نیو برخو دا ی از آن دیاز به  ستتیدن به ستتو خادتتی ددا د و دیچ فردی حق ددا د ایو 

 9خود سلر درایدب

اش برای مرد  آشتتتنا باشتتتدر با  آزادی بیان از جرله مستتتا لی استتتت که امروزی بیو از آن که  دی و بوی حقوقی

گرر دراد و میزان ستتنهو ستتطد مردمی بودن یک حکومت  دا جلویگردد و بیو آنای ستتیاستتی به مرد  معرفی می جلوی

( آزادی …ای )ستتتیاستتتیر میدبیر اجتراعیبیان عقاید و آ اء خود د  در زمینهاستتتتب د واقع در ه مرد  یک جامعه د  

ب با توجه به دا حاکو استتتدا به ایو معناستتت که حکومتی ادتقادهییر و دموکراتیک بر آنبیشتتتری داشتتته باشتتندر برای آن

ر ج ت اعران و حفظ آن تدابی نیو جای ادی که آزادی بیان د  جوامع ادستادی دا در شایسته است حاکران جامعه دیز د   
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ی انرللی به ایو مستتئله هرداخته شتتدای وضتتع درایندب دران  و  که ابتدای بحث اشتتا ی شتتد د  ستتطد بیوو ت تترینات ویشی

ادد نکو ما د  ایو مهان تن ا به بر ستتی جای ای آزادی بیان د  استتتب قوادیو داخلی کشتتو دا دیز از ایو معقونه غافق دبودی 

 درا یوبای به جای ای ایو مسئله د  دیو اسال  میهردازیو و هس از آن دیز اشا ییران میقادون اساسی ا

 14ادتق آزادی بیان د  ببشتتر اعالمیه دای حقوقی به عنوان ادتلی م و مو د توجه قرا  گرفته استب از جرله ادق    

 فرادسه د  ایو خصوص بیان می دا د: 1341اعالمیه حقوق 

 4ر  اپ کند و ادتشا  دددبببسدیر بنو ویددرکسی آزاد است سبو ب

د درایدب د  ایو ادق تفتیو عقایقادون اساسی ایران به  و  ضرنی به آزادی بیان عقیدی اشا ی می 39بند دو  از ادق 

ای خاص مرنوع اعال  گردیدی استتب ظادرا  ایو ادق تن ا به آزادی  مرنوع و تعرض و مؤاخیی افراد دتری داشتتو عقیدی  

 ستتد که غرض واضتتعان ایو ادتتق  اشتتا ی دا د و ستتبنی از آزادی بیان عقیدی به میان دیاو دی استتتب اما به دظر می عقیدی 

استب  معنیفایدی و بیعقیدی بدون امکان بیان آن بیآزادی ابراز عقیدی بودی استتب زیرا د  غیرایو دتو ت وجود آزادی   

خود او مربو  استت و قادود یا  ده می توادد و ده شتتایسته   زیرا دران  و  که واضتد استت عقاید د ودی در شتبصتی به    

گردد واقعیات خا جی استتت و آن  استتت که به افکا  و عقاید افراد  ای یابدب آن  ه د  عانو حقوق بدان توجه و اعتنا می

دا دا دب نآ گرددر به دنیق  فتا ی استتتت که ایو اددیشتتته و دیت بر  فتا  اجتراعیجا دو که دیت و قصتتتد افراد مطری می

دا  ا د  قبان عقایدشتتان مو د مؤاخیی عالوی بر ایو  نادچه به افراد اجازی ابراز عقایدشتتان دادی دشتتودر   وده می توان آن

مرنوع استب عالوی « اعال  عقایدشان»قرا  دا دن بنابرایو د  واقع منظو  ایو ادتق است آن است که مؤاخیی افراد دری  

مؤکد ایو مطلر است که مقنو د  ادق  39بنی بر آزادی بیان از  ریق مطبوعات د  ذیق ادق م 34دا وجود ادتق  بر ایو

یکی از مصادیق ایو شکق از آزادی  ا که دران آزادی بیان از  ریق  34از آزادی بیان حرایت درودی است و د  ادق  39

  کل ی مبیو آزادی بیان استتتتب زیرا دیز به تن ایی و به  و 34مطبوعات استتتت مو د تیکر قرا  دادی استتتتب حتی ادتتتق  

ایک ددندب بنابرایو می توان استنبا  درود که یکدا  ا تشتکیق می ای از افراد که آنمطبوعات دیز  یزی دیستتند به جز عدی 

 ش روددان دیز د  بیان کتبی و شفادی خود آزاد دستندب  

 ستتد و آثا  اجتراعی شتتدیدتری  ا  از افراد می گردد به ا الع تعداد کثیریزیرا آن  ه از  ریق مطبوعات بیان می

آو د و دریو  و  از دظر زمادی دیز بیادات مکتوب ماددگا تر دستتتتدب بنابرایو د  جایی که  نیو شتتتیوی بیادی  دیز به با  می

  مبحث د مند استبی افکا  و عقاید دیز از ایو حرایت ب ریمو د حرایت قادود یا  قرا  گرفته استتر بی شک بیان سادی 

 ا مو د بر سی قرا  خوادیو دادب نکو د ادامه به بر سی ادون دی ری از قادون اساسی که  34تری ادق بعد به  و  کامق

به آزادی بیان جرعی توجه دا د خوادیو هرداختب زیرا ده تن ا آزادی بیان به  و  فردیر بلکه به دتو ت جرعی و سازمان  

قادون اساسی که د  خصوص آزادی مطبوعات و دوع  34دظر از ادق یران استر درییافته دیز مو د توجه قادون اساسی ا

باشندب قادون اساسی د  ایو زمینه قابق توجه می 33و  34هردازیور ادون خادی از ابراز جرعی عقاید است و بعدا  بدان می

ینی شناخته شدی  ار مشرو  بر ایو دای ددای استالمی یا اقلیت دای دتنفی و ادهرو دار ادهرور احزابر جرعیت34ادتق  

که ادتتون استتتقالنر آزادیر وحدت ملیر موازیو استتالمی و استتاس جر و ی استتالمی ایران  ا دقز دکنندر آزاد معرفی 

دا دیز تشتتکیق اجتراعات و  ادمیرایی 33دا منع درودب ادتتق درایند و دو  نیو دری توان دیچ کس  ا از شتترکت د  آنمی
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درایدب دران  و  که د  د ای اون به دظر شترو  بر آن که مبق به مبادی اسال  دباشد آزاد معرفی می بدون حرق ستالی و م 

دای عنوان شدی اددر اما  وشتو استت که آزادی   ستد ایو ادتون به  و  مستتقیو از آزادی بیان ستبنی به میان دیاو دی    می

زشتتی ددا ددب  ه آن که بدون وجود آزادی بیان د  دای میکو  د  ایو ادتتون بدون وجود آزادی بیان دیچ ا برای گروی

معنی خوادد بودب د  دتیهه می توان گفت اگر به دالنت مطابقی دتوادیو ب وییو ایو بی …واقع تشتتکیق احزاب و ادتتنای و 

ایو  ااددر دستتت کو به دالنت انتزامی می توادیو  نیو ادعایی  ا بنرا یوب بادتتون آزادی بیان جرعی  ا به  ستتریت شتتناخته

استقالنر ازادیر وحدت ملیر موازیو اسالمی و اساس جر و ی اسالمی »دای میکو  که با عبا ات کلی حان محدودیت

اددر ت دیدی برای آزادی بیان جرعی و ببصوص آزادی احزاب استر  را ر د  ایو ادون عنوان شدی«ایران ومبادی اسال 

موا د محدودیت  34 ت د رفته استتب ایو د  حانی است که ادق  که تعریف خادتی از ایو موا د د  قوادیو عادی دتو  

 33و  34د  خصوص ادون  34 سد که قید ادت ای ادق مطبوعات  ا به قادون عادی واگیا  درودی استتب نکو به دظر می 

تصاص دا اخای دیستتند تا ایو قید به آن دیز قابق اعران استتب  را که اوال  مطبوعات د  ایو زمینه واجد خصتودتیت ویشی   

دا مادع از آن است که با بکا گیری عبا ات کلی احزاب و اجتراعات تعطیق یابدی ثادیا  ادق قادودی بودن جرایو و مهازات

 تتای دا و مهازات اعدا مهازات شتتوددب بنابرایو باید هییرفت که د  مقا  انزا  به تعطیق و توقیف ایو گرویو اع تتای آن

و ر مهلس شتو ای اسالمی مو د خطاب مستقیو قادون اساسی استر ده داد سب بنابرایو  دا د  دتو ت دقز قیود میک آن

شتودد با بیان دقیق عنادتتر آن مشبص  مهلس شتو ای استالمی باید د  اجرای ایو قیود موا دی  ا که جر  محستوب می   

 1درایندب

 

 های متفاوت اعمال آزادی بیان و موضع ایران بند دوم: شیوه
ای مو د توجه و دای فردی استتتت که د  در جامعهشتتتد آزادی بیان از جرله دتتتو  م و آزادی دران  و  که گفته

ی به موقع دای متفاوتی براگزیندر شتتیویاعتناستتتب نکو با توجه به دظا  ستتیاستتی که حکومت در کشتتو  برای خود بر می 

که  «شتتیوی تنبی ی و شتتیوی بازدا ددی»از: دا عبا تند گرددب ایو شتتیویاجرا گیا دن ایو شتتکق از آزادی ادتباب واعران می

شتتیوی اون ستتنتی و کامالا درادنی با  وی آزادی خوادی استتتو  بق آن شتت روددان حق دا دد کلیه آزادی دای مقر  د    

قادودو حقوق موضتتوعه از جرله ازادی بیان  ا بدون دیچ گوده محدودیت و بدون دیاز به کستتر مهوز از مقامات ادا ی و 

استتتفادی قرا  ددند و تن ا مکلف به  عایت محدودیت دای مقر  د  قادون دستتتندب نکو د  شتتیوی بازدا ددی  ق تتایی مو د 

شتتبص برای اعران و اجرای آزادی دا ملز  به کستتر اجازی قبلی می باشتتدب که دتتدو  مهوز دیز غانباااز ستتوی یک مقا  

ی دا  ا متوقف سازدب انبته مقا  ادا ی غانباا مکلف ادا ی دتو ت می هییرد و انبته می توادد د  دو ت نزو  اجرای آزاد 

گای شتترایط قادودی کلی و مب و دظیر دا ا بودن  ب نکواستتت د  دتتو ت وجود شتترایط قادودی مهوز الز   ا با افراد بددد 

ش دتالحیت اخالقی و عد  اشتت ا  به فساد اخالقر ایو امو   ا تا حدود زیادی سلیقه ای و  وی آزادی خوادی  ا مبدو  

 1می درایدب

 

 گفتار دوم: مفهوم آزادی قلم
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 از سو ی قلو آغاز دراییو:   11شایسته است ایو گفتا   ا با آیه شریفه 

 «بدویسندن و انقَلَو وَ مایَسطُرُونی قَسو به قَلو و آن  ه می»

 سو ی علق دیز به ادریت قلو اشا ی گردیدی است:  31دو  نیو د  آیه 

ه او دادست بو عَلَّوَ اإلدسانَ مَانَو یَعلَوی خداوددی که ادسان  ا به وسیله قلو آموزش دادب آن  ه  ا دریاَنَّیی عَلَّوَ بانقَلَ»

 «آموختب

د  واقع قلو و دوشتتور دتو ت مکتوب بیان دستندب دران گوده که سبو و بیان تن ا مبتص ادسان استر کتابت ایو   

 سبو و بیان دیز به ادسان اختصاص دا دب 

ابدب آزادی یگردد و عینیت میاینها فکر از مرحلۀ ذدنیت خا م می ب د دو  ون بیان ثرری و دتیهه فکر استقلو دیز 

اش  ا د  قانر کتاب و دشتتتریه و مقانه به  شتتتته تحریر د آو د و قلو به ایو معناستتتت که در فردی آزاداده تفک ر و عقیدی

شتتدب از ایو  ریق استتت که فرد می توادد با د ا ش افکا  خود بر  تر از آن ایو که هس از ایو امر مصتتودیت داشتتته با م و

 فتا  و اعران دی ران تاثیر گیا دب از ایو  و آزادی عقیدی و اددیشتته زمادی ا زشتترند و قابق تقدیر استتت که دتایی آن دیز 

 آزاداده ابراز گرددب 

د شود به آن و آن  ه با آن دوشته میدران  و  که د  ابتدای بحث اشتا ی شتدر قلو آن قد  مقد س است که خداود  

درایدب اما باید توجه داشت که  نا ه دریو وسیله مقدس بدون دیچ خو د و آن  ا ابزا  تعلیو ادسان معرفی میستوگند می 

ابد یآزادی به معنای واقعی وقتی تحقق میگرددب قید و محدودیتی به کا  گرفته شتتتودر از تقدس و ا زش آن کاستتتته می

وجر مند قرا  گیرد مکه با د  دظر گرفتو حقوق دی ران ودظو عرومی اعران گرددب اگر قلو د  دستتتتان فردعاقق و قادون

د ای خطرداک استتت که فرعقق و منطقر  ودان استتلحهبانعکس قلو د  دستتت فرد بیگرددب  شتتد و تعانی افراد بشتتر می

دای زدرآگیو و متهاوز به حقوق فردیر اجتراعیر حکومتی و دیوادته بته دستتتت گرفته باشتتتدب دنوز دو آثا  شتتتو  قلو   

ی داهییررب جبراناددب آثا  مبدتایی کته دیچ حتد و مرزی برای د ا ش قا ق دبودی   متیدبیر د  تتا یخ بتاقی استتتتب قلو   

دا غرایز حیوادی و ی آندایی دستتتتند که ددایت کنندیدا دران قلواددب ایود مستتتا ق اعتقادی و فردن ی به جای گیا دی

ریر  لبیر ش رت  لبیر سوداگدفستادی دستتندب د  واقع عامق و اد یزی به دستت گرفتو قلو د  ایو موا در شت وتر زیادی    

ی ا زش و تقدس قلو دستندب بنابرایو باید آزادی قلو  ا ی ایو موا د دابود کنندیاستب درهگرایی و تعلقات سیاسی حزب

ور عدانت بایستی قلدا گرددب ج ت دیق به ایو ددی می نان اعران درود که داجیر بیدا  کنندی و آگای کنندی افکا  ادسان

آو د فاقد درگوده ا زش آن  ه قلو بر دتتتفحه میگیری از عقق و وجدان بن ا دب د  غیر ایو دتتتو ت و حق  ا بتا ب ری 

ه سازی افراد بشر از  ذایق شیطادی و دفسادی ببند و با ی آزاد گردد و د  ج ت هاکوادریتی استتب  نادچه قلو از بند بی 

دالده دیز ادا ده تن ا آزاداده بلکه عباید قلوافکندب هس میی ادستتتادی ستتتایه میکا  گرفته شتتتودر آزادی و عدانت بر جامعه

 3ای آزاد و سانو استر دست یابیوببن ا دد تا به ددی د ایی که  سیدن به جامعه

 

 گفتار سوم: آزادی مطبوعات
جتای تای ویشی و ادریتت قابق توجه مطبوعات د  جامعۀ کنودی بر دیچ کس هوشتتتیدی دیستتتتب  ه آن که از د یچه     
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جامعه تاثیر گیا دب نکو آن  ه د  ایو عصر باید مو د مالحظه مطبوعات می توان بر عقاید و افکا  ببو کثیری از مرد  

مندی از مطبوعات به عنوان ابزا ی برای  ستتیدن به دموکراستتی و توجه قرا  گیردر وجود زمینه و بستتتر مناستتر برای ب ری

و دران دو ت و دوشت باشتدب ایو زمینه و بسترر بدوا  وابسته به عنادر دی ری استب دران  و  که قبال  گفته شدر قلو و می

ای دیز یاز  سادهدا و آثا  مکتوبی دستند که از امتشتکق مکتوب بیان دستندر اکنون دیز باید ب وییو مطبوعات د واقع دوشته 

بایستتت آزادی بیان و دو  نیو قلو آزاد و ستتتانو د   برخو دا ددب بنابرایو برای داشتتتو مطبوعات آزاد و ستتانور بدوا  می  

دا و دنها دای جامعهر اخبا  و ادتقادات  وز جامعه  ادیز و  نیو مطبوعاتی استتت که ضتترو حفظ ا زشاختیا  داشتتتب ای

درایدب  نادچه ادانی مطبوعات د  ایو مستیر گا  بردا دد ده تن ا مسا لی دو  ون جرایو مطبوعاتی متوجه  آزاداده مطری می

دای م ری برخوادند داشتتب د  ایو مبحث ضرو  دیز گا گردد بلکه د  ج ت  شتدر کران و تعانی جامعۀ خود  دا دریآن

معرفی آزادی مطبوعات به بر ستی هیشتینه و جای ای آن خوادیو هرداختب د ایتا  دیز جرایو مطبوعاتی  ا مو د بر سی قرا    

و  ن وای و جادبدا اده )د  ج ت حرایت بیخوادیو دادب زیرا  نادچه وضتتع قوادیو د  خصتتوص جرایو مطبوعاتی ستتلیقه 

 باشدب  را از مواضع حکومت( باشدر داشایست و غیرمنطقی می

ستتتری ق»دراید: دکتر محرتدجعفر جعفری نن رودی د  ترمینونویی حقوق آزادی مطبوعات  ا ایو گوده معرفی می 

دای فردی که به موجر آن افراد حق دشتتتر افکا  و عقاید خود  ا از  ریق دوشتتتتهات یا مطبوعات دا ا  استتتت از آزادی

 دا موقوی به تحصیق اذن یا محکو  به سادسو  باشدب باشندب بدون ایو که دشر آنمی

دا به آزادی مطبوعات از مصتتادیق آزادی دای فردی استتت و شتتامق تأستتیس  اهباده و دشتتر اعالن و فروش دشتتریه 

 1«باشدبدا د  معابر و اماکو میی گرداددن آنوسیله

قادون اساسی جر و ی اسالمی ایران (ر می  34به عنوان دروده عرلی ادق آزادی مطبوعات د  ایران ) موضوع ادق 

انحاقی به  91ر44ر41و  43با موضوع ابطان مواد  33/1/31توان به  ای دتاد ی از دیئت عرومی دیوان عدانو ادا ی مو    

ب دیئت وزیران اشا ی درود 1931/1/31-ی 41311ت /11311ا ی آییو دامه دای اجرایی قادون مطبوعات موضوع مصوبه شر

اینکه مشتاو  ق تایی دادستان کق کشو  به موجر الیحه ای که  ی آدبه موا د ذیق اشا ی گردیدی استر ابطان    حا یتوضت 

 :موا د فوق انیکر  ا خواسته

ص ر با د"خبرگزا ی انزامی استب د م منابع اخبا " :آییو دامه میکو  که مقر  داشته است 91قسترت اخیر مادی  -1

اجبا  ت یه کنندگان و اشاعه  " :که اشعا  می دا د 1913قادون ادتشتا  و دستترسی آزاد به ا العات مصوب    4دترید مادی  

ددندگان ا العات به افشتای منابع ا العات خود مرنوع است م ر به حکو مقا  ق ایی و انبته ایو امر دافی مسئونیت ت یه  

 نیو د  ایو الیحه توضتتیحاتی دیز د  خصتتوص ابطان  ب دور مغایرت دا د"اشتتاعه ددندگان ا العات دیستتتبکنندگان و 

 دیز عنوان گردیدی است که به دنیق غیر مرتبط بودن با بحث هیو  و از ذکر آن خوددا ی می گرددب 44و  41ر 43مواد 

یر آن مبانفت آشکا  با قوادینعادی و اساسی و تصوضرنا  وکیق خبرگزا ی فا س دیز با استناد به اینکه ایو مادی د  

 :خا م از  ا  وب دالحیت دیئت دونت می باشدر مادی مودوی  ا قابق ایراد و ابطان دادسته استر زیرا

کلیه حقوق و تکانیف مطبوعات و خبرگزا ی دا د  قوادیو موضتوعه به تفصتیق معیو شتدی است و از آدها که  بق    

ی دا از حیث حقوقر تکانیف و آزادی دا با مطبوعات د  یک  دیف می باشتتتندر ایو مادی د  قوادیو موضتتتوعه خبرگزا 
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قادون  1و  4ر 1ت اد با ادق آزادی مطبوعات و د  برداددی ی محدودیت و تکلیفی غیر قادودی و خا م از  ا  وب مواد 

عبا ت دی ر د  دظا  حقوقی ایران ادق بر  ب بهقادون ادتشتا  و دستترستی آزاد به ا العات می باشد    4مطبوعات و دیز مادی 

آزادی مطبوعتات و خبرگزا ی دا می باشتتتد و کلیه تکانیف و محدودیت دا دستتتبت به ایو  ستتتاده دا و کلیه تکانیف و   

محدودیت دا دسبت به ایو  ساده دا می بایست به دراحت مو د اشا ی و تاکید قادود یا  قرا  گیرد و تنه مرجع داند د  

 قوی مقننه استر ده دیئت دونتب ایو زمینه

د ایتا  دیئت عرومی دیوان عدانت ادا ی با امعان دظر به موا د میکو  مباد ت به دتتتدو   ای و ابطان قستتترت اخیر 

با ایو استتناد که موضوع میکو  خالی قادون و تصویر آن خا م از حدود دالحیت و اختیا ات دیئت وزیران   91مادی 

   3می باشدر درودی استب

 باشدبآزادی مطبوعات دا ای دو تعریف خاص و عا  می»

 

 آزادی مطبوعات به معنای عام  -1

دار ادتشتتا  آو ی و کستتر آزاداده اخبا  و ا العات و عقاید عرومیر ادتقانر مبابری آزاداده آنجستتت و جو یا جرع

و مطانعه آزاداده مطبوعات و د یافت آزاداده  دای  ادیویی و تلویزیودیر د یافتدا و هبو آزاداده بردامهآزادادته  وزدتامه  

دای  ادیویی و تلویزیودی  ا د  بر می گیردب آزادی مطبوعات د  ایو معنای وسیعر اکنون به عنوان آزادی ا العات بردامه

 یا آزادی ا تبا ات شناخته شدی استب  

 

 آزادی مطبوعات به معنای خاص   -2

بدون دیچ گوده محدودیت  …دا و دامهدار فصقدامهدار مایدامهدوا ی از قبیق دفتهدا و سایر دشریات ادشر آزاد  وزدامه

ای قادودی دبینی دقیق ضتوابط مسئونیت دا بعد از ادتشتا ر هیو و دظا ت قبق از ادتشتا ر عد  توقیف و تعطیق خودستراده آن  

دادگستری با ح و  دیئت منصفه  ا شامق دای عادی دا د  دادگایدشتریات و  ستیدگی به تبلفات و جرایو اجتراعی آن  

 10«شودبمی

  وی سبو ما دیز د  ایو هشودور ازادی مطبوعات د  معنای اخیر استب 

عات ر  اپ استب بنابرایو مطبو« بع»باشدب معنای نغوی می«  بع»مطبوعات جرع مؤدث ستانو کلره مطبوعر از  یشه  

 …باشدب از جرله: کتابر مقانهر جزوی و ای است که به  اپ  سیدید معنای گستردی در دوشته

تر کو و بیو مو د توجته قتادود یا  بودی استتتتب به عنوان مثان د  قادون   ایو مف و  از مطبوعتات د  قوادیو قتدیری  

شرسیر کتاب دیز د   دیف مطبوعات و تحت ایو عنوان تلقی گردیدی استب مادی   ا  ایو قادون اشعا   1311مطبوعات 

 دا د:  می

 «کتر متداون غیر از کتر مرنوعه و کتر جدید غیر از کتر میدبی آزاد استب  بع»

 دریو قادون اعالدات دیز د   دیف مطبوعات قرا  دا دد:  13به موجر مادی 

 ستند  وی کاغی سفید خوادد بود سایر اعالدات از در کس  اعالدات  ستری که از  ری ادا ات دونتی به  بع می »

                                                           
3. www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=

 ب10ص ر 13ر سان دفتور مرداد و ش ریو  93ر مهله حقوقی دادگستریر شرا ی «مستثنیات آزادی مطبوعات» رویر حسب عالیی10



  سدب د یو به  بع میو در جا  وی کاغی 

ایو قادونر جرمی  ا  3دیز کتاب د   دیف مطبوعات قرا  گرفته استتتب مادی  1910دو  نیو د  قادون دیأت منصتتفه 

 درایدبکه به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتر االدتشا  واقع گرددر جر  مطبوعاتی معرفی می

کتاب از محدودی  1994ه قادودی مطبوعات تر گردیتدب د  الیحت  نکو بتا گتیشتتتت زمتان معنتای مطبوعتات م تتتیق      

 مطبوعات و به تبع آن از قلررو قادون مطبوعات خا م شدب 

با دا  »ر «د  مواقع معیو»ر «به  و  منظو»ر «دشتتتریات»دیز با نحاظ قیودی  ون  1911الیحته قادودی مطبوعات   1متادی  

مهله و دشریاتی درودی است که به  و  مرتر د  در  ر مطبوعات  ا منحصر به  وزدامهر«شرا ی و  دیف»و « تا یخ»ر «ثابت

دیز  ویکردی مشابه د  تعریف  1914گردددب مادی یک قادون مطبوعات  وزر دفتهر مایر فصتق یا سان و مادند آن منتشر می 

 مطبوعات دا دب  

 ته باشند:  اشبا توجه به آن  ه گفته شدر برای آن که دشریات مشرون قادون مطبوعات باشندر باید سه ویشگی د

 ت ادها  تشریفات قادودی ج ت کسر مهوز ادتشا ی1

 ( و مسترر که خصیصه ادلی دشریات استی…ایر مادیاده وت ادتشا  به  و  منظو ) وزادهر دفته3

  11ت داشتو دا  ثابت د  خصوص در دشریهب9

 ا   ی  ای ا وها تا ددهدو ی د  ا وها دیز مسیری که مطبوعات از آغاز قرن دهددو که زمان توند دبستیو دشریات

دا د  مشرق زمیو استر مسیری بسیا   والدی و هرفرازودشیر بودی استب با قرن دوزددو که زمان ادتشتا  دبستتیو  وزدامه  

ه ستتازی ها به عردتتای مؤثر با ددی  وشتتن ریر بیدا ی و آگاید  مغرب زمیور وستتیله« مطبوعات»ای به دا  ایهاد هدیدی

ی در  ه بیشتتر دزدیک شتدن به اددای خود به ف تایی احتیام داشتت که تحت نوای آزادی گستردی شدی     گیا د که برا

یابی به آزادی شروع گردیدب د  باشتدب از ایو  ور هس از مد تی حرکت مطبوعات به دتو ت مداو  و هیوسته ج ت دست  

دا و منافع حاکو مستتتتبد و ی با خواستتتتهدرودر مطبوعات درراایو مستتتیر زمادی که استتتتبداد بر جوامع غربی حکومت می 

بودر  دای دموکراتیکدای داشتتی از ادقالبای که غرب  ویا وی با تهربههرداختندب دو یآفرینی میستتادستتو گر به دقو

مردمی  دایی بازا  شدددب ایو مطبوعات به دست  رفدا ان آزادی و حکومتمطبوعات عقیدتیر ستیاسی و ادقالبی  واده 

دادی ی بو یوا و ثروترنی جامعه د  مقابق  بقهشان دادخوادی برای  بقات محرو  و  دی دیدیردیددد و وظیفهگمتوند می

تر شدن دقو ثروت و قد ت د  غرب و دو  شدن مطبوعات درودددب نکو با برجستهبود که برای کستر قد ت تالش می 

آگ یر تبلیغتات وغیریر بر مفتادیری  ون بیدا یر   شتتتان و غلبته عواملی دو  ون ستتترمتایتهر تیرایر     از ادتدای اجترتاعی  

مطبوعات ها به عرده جدیدی د اددد که د  تا یخ به  … ستادیر خدمت به جامعهر ترویی دموکراسی و ستازیر ا الع آگای

دای قبق از گویندب ایو دو ی  رفدا ان و منتقدان بستتتیا ی دا د و درچون دو یآن عصتتتر مطبوعات خبری و تها ی می

دای اقتصتتادی و اجتراعی از ستتوی دی ر متأثر از گستتترش ف تتای ستتیاستتی و دیازمند به       اثیر هییرفته از زمینهستتویی ت

ستازی برای  ستیدن به آزادی بیان بود و مو د اخیر دقو بستیا  مؤثری د   دایی مطبوعات از ستتادسو ر قید و بند و    زمینه

شتتتددد و د  ج ت حفظ حقوق مرد  و دو ا مردمی میداختناق موجود د جوامع داشتتتتب به عبا تی در ه ایو حکومت

گردیدددر مطبوعات دیز بدون د رادی از قید و بنددای ستتتیاستتتی ف تتتای  نیو دوا  و استتتررا  خود به آزادی مترایق می 
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   13یافتندبدای سیاسی و اجتراعی خود میبیشتری برای فعانیت

د  دفاع از آزادی  ستتانه ای تدویو درودی استتت برای دالیق جان استتتوا ت میق به عنوان یکی از اددیشتترندادی که 

 ی عقاید از  ریق مطبوعات عبا تند از: اثبات نزو  ت ریو ادتشا  آزاداده

ای آن  ا سرکوب درایدب د  حانی که امکان دا د ایو عقیدی تتتت مرکو است حکومت به دنیق کیب دادستو عقیدی1

گرداددب آدان که عقاید بانقوی دتتادق  ا ستتادستتو    ی دقیز  ا هیروز میدتتادق و داظر به حقایقی باشتتد که د  مقابق ادنه 

ای داموجه  ا دستتتاویز به قطعیت  ستتیدن خود که دران درایند و با ایو کا  فرضتتیهدرایندر  بیعتا  دتتدق آن  ا ادکا  میمی

قه ر فرقهر کلیستتتا و یا  بددندب د  حانی که مرکو استتتت ایو عقاید تحت تاثیر حزبهنتدا ددر قرا  می قطعیتت مطلق می 

ی به جای دی رانر گیرشتان شتکق گرفته باشدب اعتقاد به خطاداهییری به معنای سرکوب حقیقت بانقوی و تصریو  اجتراعی

 باشدب دا بازگو کنیور میی خالی  ا برای آند  مو د دحت وسقو عقایدشانر بدون آن که ادنه

ی غانر به دد ت دران ابت گرددر غانبا  ب ری از حقیقت دا دب عقیدیاش ث غو آن که دا دستیای علیتتتت در عقیدی3

ایو امر د   گردد وای با عقاید مبانف  وبرو د ردد حقیقت تا  حادتتق دریباشتتدب به ایو معنا که تا عقیدیحقیقت تا  می

 مسا ق عرومی از ادریت زیادی بر خو دا  استب  

تا  باشتتدر  نادچه به  انو  لبیدی دشتتود به ستترعت  دی و بوی   ایر حقیقتتتتتت حتی اگر فرض درا یو که عقیدی9

د د که ایو تعصتر با ا عاب دی ران  ای  شد ذدنی آدان  ا  تعصتر به خود می گیرد و ایو مستئله زمادی  وبه وخامت می  

 19گردد که مبنا و معنای عقاید افراد برایشان آشکا  د رددبمسدود درایدب عد  ت ا ب آ اء باعث می

 

 مبحث دوم: مفهوم امنیت ملی و قلمرو آن

قبتق از و ود به بحث جرایو علیه امنیت ملی الز  استتتت به تبییو مف و  امنیت ملی و بیان برخی از تعا یف متعددی  

که از آن ا  ه گردیدی استتتر هرداخته شتتود و هس از آن جرایو مطبوعاتی  ا که ایو مف و   ا مو د ت دید و تعرض قرا   

 رشرردی شوددبمی ددندر ب

تریو دیازدای ذاتی بشر بودی استب از جوامع ادسادی اونیه که بر اساس تأمیو دیازدای بشری امنیت از دیرباز از اساسی 

ظ شوددر دروا ی د  تأمیو و حفتریو واحد ستیاستی د  سطد ج ان تلقی می  ادد تا کشتو دای کنودی که م و شتکق گرفته 

امکادات مادی و معنوی مبتلفی که دا ددر منافع و اددای مت تتاد و متفاوتی دا ددب دیق  اددب کشتتو دا بنا بهامنیت کوشتتیدی

فظ شود و د  دریو  استا دیاز به حبه ایو منافع و اددای مت اد موجر بروز د گیریر جنی و کشرکو بیو کشو دا می

رای دا بباشتتدب دونتخا جی می دای ستتیاستتتتریو هایهشتتودب  را که امنیت ملی یکی از استتاستتیامنیت ملی احستتاس می

 ت  یزی و قددای اقتصتتادیر دیملراستتیر قد ت  ری حفظ بقای خود دیازمند ایو دستتتند که از  ریق استتتفادی از  وش 

دا که به وسیله آن قادون اساسی  ا ای برای دونتانبته گادی امنیت ملی به ب اده 14ستیاسی به دیادت از امنیت ملی بمردازددب 

گستتترش  وابط ستتیاستتی و   11 دد و از ایو مهرا به اددای ستتودجویاده خود دستتت یابند تعریف شتتدی استتتب دادیدی اد ا
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اقتصتتادیر با باال بردن توان دظامی و دفاعیر شتترکت د  اتحاددای دظامی و اقتصتتادی و دررای شتتدن با دظا  امنیت جرعی 

ی امنیت )استتتو معنی( و ملی )دتتتفت( وایی دره برای باال بردن ضتتتریر امنیت ملی دتتتو ت می گیردب امنیت ملی از دو

باشدب نکو معنای ادطالحی امنیت ملیر احساس تشتکیق شتدی و معنای نغوی آنر آزادی از ترس و فقدان خطر خا م می  

دای ملی و عد  ترس و خطر جدی از خا م دسبت به منافع اساسی و حیاتی کشو  و یا به آزادی کشتو  د  هی یری ددی 

 11باشدبملت از ت دید دابودی ترا  یا قسرتی از جرعیتر دا ایی یا سرزمیو خود می عبا تی حانت فراغ

 دای دی ر از دیدگای اددیشرندان د  خصوص تعریف امنیت ملی عبا تند از:  دروده

دای غیردظامی یک دونت برای بیره کردن امنیت ملی شامق خط مشی دفاعی سنتی و دیز عرلیات»نوی: تتت مایکق ا 1

امق خودر به منظو  بقاء و به مثابه یک حفاظ برای جلوگیری اعران دفوذ و به ادها   ستتتاددن اددای داخلی و ظرفیتت کت  

 13«باشدبانرللی میبیو

ای مشروع دامنیت مل ی حفاظت از شیوی هییرفته شدی زددگی است و با دیازدا و آ مان»ت دادشکدی دفاع ملی کادادا: 3

شتتتامق فا غ بودن از حرله دظامی یا فشتتتا ر آزادی از اد دا  داخلی و  دایی از زوان باشتتتدب امنیتر دی ران ستتتازگا  می

 11«دای سیاسیر اقتصادی و اجتراعی است که بر دحوت زددگی تاثیر اساسی دا ددبا زش

امنیت یک کشتتو  عبا ت استتت از اینکه کشتتو  د  معرض خطر قرا  د رفته و آزاد از درگوده »تتتت کبپبمیستترا: 9

ترس از خطر باشتتتدب ستتترادها  امنیت یک کشتتتو  یعنی ثباتی که کشتتتو  از آن برخو دا  استتتتب بنابرایو د   ت دید و یا

 ا  وب در دوع مقونه با ا زشتیر امنیت باید  ند بعدی بودی و بر استاس مالحظات اجتراعیر ستیاسیر فردن یر قومیی    

 13اید ونوییکی و درچنیو دظامی بنا د ادی شدی باشدب

ۀ شتتترایط و امکادات هویایی استتتت که تحقق مهروع و یا به تعبیر دی ر: منافع ملی -امنیت ملی » تتتتتت دکتر باودد:4

سازدب ایو شرایط و امکاداتر خودر مل و از وضع ی وهلتیکیر دیازدای ستیاستیر اقتصادیر اجتراعی و فردن ی  ا میسر می  

امعه و باالخری جای ای آن د  دتتتحنه دای فردن ی و تا یبی یک جستتتاختا  اقتصتتتادیر ستتتیاستتتیر اجتراعی و ویشگی 

 30«بانرللی استبیو

یک ملت تابه آن حد دا ای امنیت استتت که اگر ببوادد از جنی اجتناب کندر ایو خواستتت به قیرت »تتتت نیریو: 1

ای دشتتتودر بتوادد با هیروزی د  آن جنیر ا زشدای بنیادینو ترا  دشتتتود و اگر د گیر جن ی میهتایران کردن ا زش 

 31«ا حفظ کندبمیکو   

 دا مشترک است:  یابیو که  ند ویشگی م و د  درۀ آنبا د ادی به تعا یف فوق د  می

دا و جوامع ادسادی د ا تبا  است و فقط د حانت فرعیر امنیت افراد بشر  ا تتتت امنیت د  ادتق با ستردوشتت گروی   1

 انرلقر امنیت وظیفه دونت دا ای حاکریت و مقتد  استب  شودب بر دریو اساس د  عرده بیوشامق می
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باشدب د  واقع گویا ثبات بوجود آمدی تتتت یکی از اددای مسلو و مسلط امنیت ملیر ایدی ثباتر تداو  و استررا  می3

ندر کد  دو ان هس از جنی ستردر از ادریت زیادی برخو دا  گشته استی  را که د  ددیای امروزی که با شتاب تغییر می 

اشدر بدای اقتصادیر اجتراعی و سیاسی میدا آگاداده بروی اددافی که داظر به ثبات و حفظ وضتع موجود د  زمینه دونت

 کنندب  تأکید می

کندب شتتاکله امنیت د  ایو قلررو متغیردایی دو  ون عد  ا رینان و تتتتت امنیت د  قلررو اقتصتتادی دیز معنا هیدا می 9

رید و ی دمعاد راد و ا رینان د  قلررو اقتصتاد بستیا  متنوع استتر ضرو آن که ایو مفادیو   مبا ری دستتندب مصتادیق اعت  

 33آشکا  خود  ادا ددب

ای استتتت که  نادچه به  وشتتتنی د ک و دقیقا  عرق  د  واقع د  یتک ا زیتابی کلی می توان گفت امنیت ملی ایدی  

 39مند گرداددبگرددر می توادد مرد   ا ب ری

ی و ادای دستتتهثباتی اقتصتتادیر ستتالی عواملی درچون جنیر ترس از ادقالب و تغییرر بی خالدتته کال  ایو کهر

بندی از تعا یف ا ا ه شدی می توان د یافت که د  یک جرع 34گردددبفناو ی دظامی دیاز به وجود امنیت ملی  ا ستبر می 

 گردد:دای زیر ا الق میامنیت ملی به معادی و هدیدی

 انف( دیادت از ترامیت ا ضیر حفاظت از جان مرد ر بقاء و ماددگا ی سیستو اجتراعی و حاکریت کشو ب  

 ب( حفظ و ب بود ببشیدن منابع حیاتی کشو ب  

 31م( دبودن ت دید جدی از خا م دسبت به منافع ملی و اساسی کشو ب

امی ط فوق د  کشو ر توادایی وامکادات دظتریو وستیله حفظ امنیت و یا به عبا ت دی ر ایهاد شترای  د  گیشتته م و 

از انرللی دتتو ت هییرفته استتتر عالوی بر امکادات دظامی باید به ابربودب نکو امروزی و با تغییراتی که د  ستتطد ملی و بیو

دی ری دیز متوستتق شتتدب امروزی امنیت از جنبه دظامی فادتتله گرفته استتت و باید آن  ا د  قانر اقتصتتاد و دادو فنیر د    

دای دظامی محز به انرللی جستتتت وجو کردب باتحون مف و  امنیت ملیر عبو  آن از عردتتته دای بیوی درکا یستتتایه

تر کرردی دای دظامیف تادای مد ن علریر تکنونوییکیر اقتصتادیر ستیاسی و فردن ی شروع گشته و متعاقر آن جنبه   

 31گرددبمی

 

 های امنیت ملیویژگی -1

 33باشد:دای زیر میویشگیامنیت ملی دا ای خصودیات و 

امنیت ملی مطلق دیستت بلکه امری دستبی استب به ایو معنا که امنیت ملی د  دیچ کشو ی به    اول. نسببی بودن: 
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ی کنند دروا دتتو ت کامق و مطلق وجود ددا دب از آن جا که کشتتو دا د  کنا  یکدی ر و غانبا  د  ا تبا  با دو عرق می

عرض ت دیدات خوادند بودب بنابرایو د  دیچ کشتتو ی ود  دیچ زمادی امنیت مطلق برقرا  به دتتو ت بانقوی و بانفعق د  م

 گرددبدری

دای امنیت ملی آن استت که باید به وسیله مرد  و حکا  یک کشو  احساس  از دی ر ویشگی دوم. ذهنی بودن:

ب باشدمو د ت دید دیچ خطری دریدا دای اساسی و حیاتی آندا وجود داشتته باشتد که ا زش  شتودب یعنی ایو حس د  آن 

دا د  ج ت انقا ات  وادی از ایو  و امنیت یک ویشگی ذدنی و  وادی دیز دا دب ایو ویشگی دروا ی مو د استتتتفادی دونت

 به مرد  خود مبنی بر داشتو توان کافی برای مقابله بات دیدات استر قرا  می گیردب

داشتتته استتت که امنیت یک کشتتو  معادن با قد ت دظامی آن  دروا ی ایو تفکر  ایی وجود  سببوم. عینی بودن:

ایو  انرلق بودی استتت ونیکشتتو  استتتب اعران قد ت دظامی برای حفظ امنیت و کستتر منافع ملی از دیرباز د   وابط بیو

ستفادی اآید بلکه باید جنی و موضتوع به معنای ایو دیستت که امنیت ملی تن ا از  ای توسق به جنی و قد ت به دست می  

 حق باشدباز توان دظامی آخریو  ای

 

 اهداف امنیت ملّی -2

هیو از و ود به ایو بحث ابتدا باید به ایو هرستتو هاستتخ ددیو که امنیت ددی استتت یا وستتیلهن د  هاستتخ به ایو    

  هرستو باید گفته شود که امنیت از سویی ددی است و از سوی دی ر وسیله ددی استر  ون ما قصد دا یو که باادها 

ا و دخوادیو با دستتتیابی به آن ا زشدای هیاهی به آن دستتت یابیو و وستتیله استتت  را که مییک ستتری اقدامات و تالش

ایی  ون تأمیو داددای دی ری  ا کستر کنیو و یا به هیو ببریوب به دی ر ستبور وسیله استی زیرا با داشتو آن به ددی  

ی  ون با برقرا ی  فای و آسایو مرد  قصد دا یو به امنیت برسیوب کنیو و ددی است فای و آستایو مرد  دستت هیدا می  

بص بندی واحد و مشدای امنیت ملی دو ت گرفته استر دنوز یک دستهبندی ددیدایی که برای دسته غو تالشعلی

و  تراعیای آن  ا برحسر موضوع و م رون به اددای سیاسیر اقتصادیر دظامیر اجبرای آن ا ا ه دشتدی شدی استب عدی 

ر د  دای سیاسیر اقتصادی و دظامی از یکدی درایند نکو د  مناستبات بیو کشتو دا تریز دادن ددی  بندی میغیری تقستیو 

ای دی ر اددای امنیت ملی  ا از دظر عرق مشتتتکق استتتت و برای  نیو تفکیکی معیا  و ضتتتابطه دقیقی وجود ددا دب عدی

ر کنند که انبته  ون اددای قابق تبدیق به یکدی ر و قابق تغییتفکیک میدتای کوتای مد ت و بلند مد ت  زمتادی بته دتدی   

دستتتند و دری توان به دقت تعییو درود که کدا  یک کوتای مدت و کدا  یک بلند مدت دستتتدر ایو تفکیک دیز خانی از 

 بندی کرد: دای امنیت مل ی  ا به ایو دو ت دستهباشدب به در  ویر می توان ددیعیر دری

 اونب دستیابی به استقالن و ترامیت ا ضی

  فای برای مرد  و برقرا ی ثبات سیاسی د  کشو  هادیب ادو 

 دای ملی و اعتقادیسو ب د  دا ی و ترویی ا زش

 31  ا  ب ایهاد فراغت خا ر دسبت به ت دیددای احترانی
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 مبحث سوم: محدودیت های آزادی بیان در مطبوعات و نسبت آن با امنیت ملی
ا توجه به تعا یف و مفادیری که د  مباحث اون و دو  گفته شتتتدر د  ایو مبحث  انو و تنو دای استتتاستتتی بیو ب

مفادیو هیو گفته بر ستی خوادد شتدر د  واقع غایت ادلی دویسندی از  ری موضوعم مناسبات بیو مف و  آزادی فردی و   

  گردد و در جرمی دت دید دراید غانبا  جر  تلقی میامنیتت ملی دریو مبحث می باشتتتدب زیرا در عرلی که امنیت ملی  ا  

د تای اون محتدویت آزادی افراد  ا به ذدو متباد  می درایدی جرایو مطبوعاتی ببو م ری از جرایری دستتتتند که ظادرا    

 جر  اعرتان حق آزادی  ا محتدود می درایندب د  واقع  نادچه آزادی بیان د  مطبوعات د   انو با امنیت ملی قرا  گیرد  

و و د  می هردازی گرددب برای و ود به ایو مبحث ابتدا جر  مطبوعاتی  ا تعریف و ستتمس به بیان اقستتا  آن محستتوب می

 د ایت موضوع ادلی که بیان  وابطر مناسبات و  انو دای بیو ایندو است بر سی خوادد شدب

 

 گفتار اول: حدود مطبوعات
دای حقوق مدون دظیر دظر وجود دتدا دب حقوقتدادتان دظتا      د  خصتتتوص ا ا ته تعریف از جر  مطبوعتاتی وحتدت   

وددر با ایو شکشتو دای فرادستهر بلشیک و ایتانیا معتقد به ایو دستتند که جرایو مطبوعاتی مادیتا  جر  عرومی محسوب می   

ودب به ایو معنا شتتدا جر  مستتلکی دیز گفته مییابندب دظیر افترا و تودیو که به آنتفاوت که از  ریق مطبوعات ا تکاب می

د ا  به ستتبر داشتتتو عقیدیر  نیر دظر و مستتلکی که د  دشتتریه مطری درودی تحت تعقیر قادودی قرا  گیردب   که  وزدامه

موضتوع اخیر جر  مطبوعاتی به معنای خاص کلره استب نکو حقوقدادان کشو دای کامو الر ببصوص اد لستانر بر ایو  

وعاتی ا الق گردد وجود ددا د و د  واقع منظو  از جر  مطبوعاتیر برخی بتاو دتد کته جر  خادتتتی که به آن جر  مطب   

و دباشتتد د ا  دیابندب مادند تودیو و افتراء که در فردی که  وزدامهجرایو عرومی استتت که از  ریق مطبوعات ا تکاب می

یو باید به ددبان عاتی آشنا شوبه ستبر ا تکاب آن تحت هی رد قادودی قرا  می گیردب برای آن که ب تر با مف و  جر  مطبو 

و دا بیو ایو جر  و جرایو دی ر تفکیک قا ق شتتتویوب به عنون مثان جراییافتو معیا دایی باشتتتیو که بتوادیو به وستتتیله آن

گردددب نکو  ستتیدگی به جرایو مطبوعاتی  بق دای عرومی و  بق آ یو داد ستتی عادی  ستتیدگی میعرومی د  دادگای

د  دادگای مطبوعات دو ت می گیردب توجه به ایو موضوع فواید دظری و عرلی تفکیک بیو جرایو آ یو داد سی ویشی و 

ستتازدب از ایو  و تشتتبیص جر  مطبوعاتی از جرایو عادی ضتترو ت دا دب انبته د مو د   مطبوعاتی و عادی  ا  وشتتو می

و الر دری توان برای جرایو مطبوعاتی  ستتد ایو استتت که درادند برخی کشتتو دای کام قوادیو ایران دیز آن  ه به دظر می

 33مادیت ویشی و متفاوت قا ق شدب

 درا یوب با ذکر ایو توضیحاتر به برخی از تعا یف ا ا ه شدی د  مو د جرایو مطبوعاتی اشا ی می

 د  قوادیو قبق از ادقالب سه تعریف از جر  مطبوعاتی ا ا ه گردیدی استر که به آن دا اشا ی می دراییو:

 تعریف زیر  ا از جر  مطبوعاتی درودی است:   3ر د  مادی 1910دیات منصفهر مصوب  قادون 

 «  شودر جر  مطبوعاتی استبجرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتر االدتشا  واقع می»

و د  زمان دکتر محرد مصدق تصویر گردیدی استر د   1991ی قادودی مطبوعات که د  ستان  دو  نیو د  الیحه

 دراید: جر  مطبوعاتی  ا تعریف می 94مادی 
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 «دا یا مهله واقع شود جرایو مطبوعاتی استبجرایری که به وسیله  ودامه»

 انبته دران  و  که هیداست ایو دو تعریف که شبیه یکدی ر دیز دستندر دو ایراد مشترک دا دد: 

 اددب اب ایو جر  توجه درودیت به جای آن که جر  مطبوعاتی  ا تعریف درایندر درفا  به وسیله ا تک1

وال  باشدب جرایری که ادتتتت تعریف فوق بسیا  گستردیر عا  و دا ای اب ا  است و شامق  یف وسیعی از جرایو می3

ی یک قادون تشتتتدید مهازات مرتکبیو ا تشتتتاء اختالس و  دری توادتد جر  مطبوعاتی تلقی گرددب به عنوان مثان د  مادی 

ددند یا ایو که با استتتتفادی از تبلیز از  ریق ه  وزدامه و دشتتتریه  ا وستتتیله ا تکاب جر  قرا  میکالدبردا یر افرادی  ا ک

وستتتایق ا تبا  جرعی از قبیق  ادیور تلویزیونر  وزدامهر مهلهر دطق د  مهامع و یا ادتشتتتا  آگ ی  اهی یا خطی مرتکر  

ی ایو مادی تعلیق مهازات افراد میکو  مرنوع اددب حت ی د  تبصتتریجر  شتتدی باشتتندر مستتتحق تشتتدید مهازات تلقی شتتدی

ی ایو افراد به دتتو ت عادی و بدون ح تتو  دیأت منصتتفه دتتو ت می گیرد و ایو  گردیدی استتتب د  عرق دیز محاکره

دا مطبوعاتی استتتر غیرقابق ادد و از ایو ج ت جر  آناستتتدالن که ایو افراد مطبوعات  ا وستتیله ا تکاب جر  قرا  دادی 

 غایر با ادون حقوقی استب قبون و م

 دا د:  د  مو د جر  مطبوعاتی اشعا  می 1994ی قادون مطبوعاتر مصوب الیحه 90ی مادی

جر  مطبوعاتی عبا ت استتت از تودیو و افترا به وستتیله  وزدامه یا مهله یا دشتتریهر از نحاظ ا تبا  با مقا  و یا شتتغق »

 بدون توجه به مقا  و …ی ادا ی یا اجتراعی یا ستتتیاستتتیر به شتتتبص یا اشتتتباصب بنابرایو تودیو و افترا  ستتتری یا  وی ه

 «جر  مطبوعاتی دیست و جر  عادی است …موقعیت اجتراعی و یا بست ان شبص 

خفقان حکومت ه لوی و هس از ستتتاقط درودن حکومت مل ی دکتر محرد مصتتتدق عنوان   زمان ایو تعریف کته د  

ی ایو تودیو و افترا  ا مقید به ستتتر جر   ا محدود به تودیو و افترا به شتتبص یا اشتتباص درودی و حت ی دایری  گردیدی ا

بینی ی ایو تدابیر به ایو دنیق هیوی ادا ی یا اجتراعی و یا سیاسی درودی استب درها تبا  با مقا  و یا شغق  سری یا  وی ه

ی غیرعلنی دا علیه آزادی خوادانر از  ریق محاکرهتریو مهازاتهگردیدی استتتت تا دستتتت حکومت د  اعران وحشتتتیاد

 مبانفان حکومت کودتا و منع ح و  دیأت منصفهر باز باشدب

قادون اساسی جر  مطبوعاتی  ا ایو  نیو تعریف می دراید: ادتشا  مطانر مبق  34د  قوادیو بعد از ادقالب دیز ادق 

 لۀ مطبوعاتببه مبادی اسال  و یا حقوق عرومی به وسی

دتد  ایو مادی اشعا    ب د بند موا د منع آزادی دشتریات  ا مشتبص می دراید   13قادون مطبوعات دیز د   1انبته مادی 

گردیدی استتت که دشتتریات جز د  مو د اخالن به مبادی و احکا  استتال  و حقوق عرومی و خصتتودتتیکه د  ایو فصتتق     

  د مرنوعیت  ا برشرردی استبذیق ان دیز موا ب د )  ا  (مشبص می شودد آزاددد

با توجه به آن  ه گفته شتتد می توان جر  مطبوعاتی  ا ایو گوده تعریف درود: جرمی استتت مبتنی بر ادتشتتا  مطانر  

مبق به مبادی اسال  و یا حقوق عرومی که به وسیله مطبوعات دو ت گرفته استب تفسیر و تفصیق ایو عناویو و مصادیق 

 90گرددبکه یک قادون عادی استر ذکر میدا د  قادون مطبوعات آن

اشدب به بانبته باید به ایو مستئله توجه داشتت که بیشتتریو وجه افتراق ایو جر  از جرایو دی ر وستیله ا تکاب آن می    

ییردب به هایو معنا که جر  مطبوعاتی از  ریق مطبوعات که مبا بان گستتردی و قابلیت ادعکاس وستیعی دا در دو ت می  
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له دظر از وستتتین جرایو تودیو و افترار دشتتتر اکاذیر و یا افشتتتای استتترا  دونتی و دظامی واخبا  محرماده دتتتریعنوان مثا

 دا جر گردددب  نان  ه دریو جرایو د  مطبوعات ا تکاب یابند به آنا تکابشتتتان از جرله جرایو عرومی محستتتوب می 

عاتی دیز دو  ون جرایو عرومی دا ای ستتته عنصتتتر  گرددب بتا توجه به آن  ه گفته شتتتد جر  مطبو مطبوعتاتی ا الق می 

قادودیر ماد ی و معنوی استتتت و د  واقع ترایز عنصتتتر مادی آن که دران مطبوعات استتتتر آن  ا از جرایو دی ر مترایز  

ستازد و با توجه به اینکه د  عنصتر مادی جرایو مطبوعاتیر ادتشتا  به عنوان ببشتی از عرق مهرماده می باشدر می توان     می

ت: او ال  ترک فعق دری توادد به عنوان عنصتتتر مادی ایو دستتتته از جرایو تلقی گردد و عد  ادتشتتتا  جر  محستتتوب   گفت 

ا ی دو د استتت و د  عری  وزدامه« هراکندیر فاش و گستتتردی شتتدن»گرددب ثادیا  از آن جایی که معنای نغوی ادتشتتا  دری

حصتتتون ایو عنصتتتر منو  بته  تاپ مطبوعات و دادن    عبتا ت استتتت از هبو مطبوعتات د  بیو مرد ر بته ایو ترتیتر     

 91گرددبدایی از آن به دست مرد  است و دری  اپر ادتشا  محسوب دریشرا ی

 

 گفتار دوم: تعریف و تقسیم بندی جرایم مطبوعاتی
د  ادتتق بیستتت و   ا   قادون استتاستتی ایران به ذکر عناویو ادتتلی حدود مطبوعات که دران عد  اخالن به مبادی  

  و حقوق عرومی استتتر اشتتا ی گردیدی و تفصتتیق آن به قادون عادی واگیا  شتتدی استتتب د  دریو  استتتار قادون    استتال

 به حدود مطبوعات و جرایو مطبوعاتی هرداخته استب   99انی  39و  3و  1مطبوعات د  فصون   ا   و ششور د  موا د 

رایو مطبوعاتیر تعرض به حقوق اشباص و ج انیکر به تبلفاتبندی کلی می توان گفت موا د فوقد  یک تقستیو 

 دا خوادیو هرداختبعلیه امنیت و منافع عرومی قابق تفکیک دستندر که د  ادامه به تفصیق به شری آن

 

 مطبوعاتی تخلفات بند اول:

شتتتوددر به شتتتری ذیق اعال  و  بند امو ی که مرنوع و جر  محستتتوب می 1قادون مطبوعات و د   3به موجر مادی 

 گرددد: می معرفی

ای  ا که هرواده ددا د و یا هرواده داشتتته ونی اکنون نغو گردیدی و یا دادگای * بند انف ایو مادی  اپ و دشتترر دشتتریه

 داددب آن  ا به  و  موقت یا دا و تعطیق درودی است  ا تبلف می

دیدیر رواده به دوع آن متع د گرای که اکثر مطانر آن با آن  ه متقاضی ه*  بق بند ب ایو مادیر دشر و  اپ دشریه

 درایدب مغایر باشد  ا مرنوع و تبلف محسوب می

ای که از دظر دا  وعالمت و شکق با دشریاتی که موجود دستند یا به  و  موقت *  بق بند م ایو مادیر ادتشتا  دشریه 

 گرددب اددر مرنوع و تبلف محسوب مییا دا و تعطیق گردیدی

ای بدون ذکر دا  دتاحر امتیاز و مدیر مسئون و دشادی ادا ت دشریه یا  اهباده  ی  نادچه دشتریه * مطابق بند د ایو ماد

 آنر  اپ و منتشر گرددر تبلف دو ت گرفته استب

 ی* د ایتا   بق بند دتتتتت ایو مادیر مراکز دشتترر  اپ و توزیع و فروش دشتتریات  ا مهاز به  اپ و ادتشتتا  و عرضتته  

 داددب وی دیأت دظا ت مغایر با ادون مند م د  ایو قادون تشبیص دادی شودر دریمطبوعات و دشریاتی که از س

ی ایر به د وغ خود  ا دتتتاحر هروادهدریو قادونر در کس د  دشتتتریه 93ی عالوی بر موا د متیکو ر  بق بندمادی 
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ظر حاکو شتتا  دشتتریه درایدر  بق دادتشتتا  یا به عنوان مدیر مستتئون معرفی دراید و یا آن که بدون داشتتتو هرواده اقدا  به ادت

 گرددب شرع با وی  فتا  می

 دا د: قادون مطبوعات اشعا  می 90/1/1933ادالحی منصوب  99دو  نیو بند ب مادی 

ی توقیف شتتدی به دحوی که با آن از دظر دا ر ای توقیف گرددر ادتشتتا  در دوع دشتتریه به جای دشتتریه نادچه دشتتریه»

 گرددب مرتکر  نیو عرلی به مهازاتی جدید بالفادتتله توقیف میگرددر مرنوع استتت ودشتتریهعالمت و شتتکق مشتتتبه 

 93گرددبحبس تعزیری از سه مای تا شو مای و جزای دقدی از دو میلیون تا بیست میلیون  یان محکو  می

 

 بند دوم: جرایم و تعرض علیه اشخاص از طریق مطبوعات

یابیو که شتتتبادت بستتتیا ی با عناوینی که د جرایو  گروی وجود دا در د  می بتا توجه به عناویو جرایری که د  ایو 

گیردد وجود دا دب ایو موضتتوع می توادد شتتاددی باشتتد بر ایو عقیدی که جرایو مطبوعاتی   عرومی مو د مطانعه قرا  می

ادامه مالحظه خوادیو  داستتتب  نادچه د ی ا تکاب آندا د   کو مادی و وستتیلهمادیت مستتتقق ددا دد و تن ا تفاوت آن

جر   ادد و از ایو  وکردر ادو جرایو مطبوعاتیر جرایو عرومی و احیادا  سیاسی دستند که از  ریق مطبوعات واقع گردیدی

 گردددب مطبوعاتی تلقی می

 

 و توهین مطبوعاتی افترا -الف

 ا د:  دا الحی آن  د ایو خصوص اشعا  می 9تا  1دای قادون مطبوعات تبصری 39مادی 

درگای د  مطبوعات مطانبی مشتتترق بر تودیو یا افتراء یا خالی واقع و یا ادتقاد دستتبت به شتتبص )اعو از حقیقی یا  »

و  موظ ف ی مزبحقوقی( مشتاددی شودر ذینفع حق دا د هاسخ آن  ا ظری یک مای کتبا  برای دران دشریه بفرستد و دشریه 

و  شودر د  دران دفحهای که هس از ودون هاسخ منتشر میاز دو شرا یدا  ا د  یکی استت این وده توضتیحات و هاستخ   

ستتون و با دران حروی که ادق مطلر منتشر شدی استر مهادی به  اپ برساددر به شر  آن که جواب از دو برابر ادق  

حات مهد دی یاگر دشتتریه عالوی بر هاستتخ مزکو  مطانر یا توضتت …تهاوز دکند و مت تتر و تودیو و افتراء به کستتی دباشتتد

 اپ کندر حق هاستب ویی مهد د معترض باقی استب د م قسرتی از هاسخ به دو تی که آن  ا داقص یا دامف و  سازد و  

هاستتخ دامزددای  …درچنیو افزودن مطلبی به آن د  حکو عد  د م استتت و متو هاستتخ باید د  یک شتترا ی د م شتتود   

ادتباباتی د  جریان ادتبابات باید د  او نیو شترا ی د م گرددر به شر  آن که حداقق شو ساعت هیو از زیر اپ  فتو  

اسخ  ا د  دو تی که دشریه از د م هاسخ امتناع و زد یا ه …دشتریه هاستخ به دفتر دشتریه تسلیو و  سید د یافت شدی باشد    

به دادگستری شکایت کند و   یس دادگستری د  دو ت احراز دح ت شکایت ج ت دشر منتشر دسازدر شاکی می توادد 

کند و درگای ایو اخطا  مؤثر واقع دشتدر هروددی  ا هس از دستو  توقیف موق ت دشریه که مد ت  هاستخ به دشتریه اخطا  می  

 99«بکندآن حداکثر از دی  وز تهاوز دبوادد کردر به دادگای ا سان می

الیحه  90و مادی  1991از دظر ستتابقه جر  مطبوعاتی می توان گفت که د  مادی دو الیحه قادودی مطبوعات مصتتوب  

تریو اشتتتکانی دایی ذکر گردیدی استتتتب م وبا تفاوت 1914مطبوعات قادون  90و دو  نیو مادی  1994قادودی مطبوعات 
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بینی شدی بودر وقت  سیدگی قادون اساسی هیو 33وجود داشت ایو بود که بر خالی آن  ه د  ادق  1991که د  قادون 

و ریتگرفتب م وبه جر  د  دتالحیت دادگای جنحه قرا  داشتت و ایو  ستیدگی بدون ح تو  دیأت منصتفه دو ت می     

افترا  1914د  ایو استتت که بر خالی قادون اخیرر قادون مطبوعات  1994و قادون مطبوعات  1914تفاوت قادون مطبوعات 

دادد و دیچ قیدی د  خصتتوص دتتو ت گرفته از  ای مطبوعات  ا د  در دتتو ت جر  مطبوعاتی و مشتترون ایو قادون می

دیز دو  نان بدون تغییر  1933که د  ادالحات سان  1914 قادون مطبوعات 90مقا  و موقعیت شتبص وجود ددا دب مادی  

 دا د:  باقی ماددی است اشعا  می

ن دسبت دای تودیو آمیز و دظا ر آادتشتا  در دوع مطلر مشتترق بر ت رت یا افتراء یا فحو و انفاظ  کیک یا دسبت  »

و تعقیر جرایو میکو  موکون  گرددبه اشتباص مرنوع استتر مدیر مستئون ج ت مهازات به محاکو ق ایی معرفی می   

 «ای که باشدر متوقف خوادد شدببه شکایت شاکی خصودی است و د  دو ت استرداد شکایتر تعقیر د  در مرحله

تعریفی از جر  افتراء ا ا ه دنرودی استتتت و مهازات  1914قادون مطبوعات  90گردد مادی دران  و  که مالحظه می

 سد که د  ایو مو د و ترامی موا د شبیه آن که قادون مطبوعات از مهازات ه دظر میآن  ا تعییو دکردی استتب ایو  و  ب 

صی ی شتتبدا داد س حق ددا د  بق ستتلیقهگویدر مطابق ادتق قادودی بودن جرایو و مهازات یا تعزیر مرتکر ستبو می 

مرتکر به قادون مهازات  بایستتت ج ت هیدا درودن مف و  و عنادتتر جر  و درچنیو میزان مهازاتخود عرق دراید و می

قادون مهازات اسالمی استب م ر د  موا د خاص  133استالمی مراجعه کندب د  بحث افتراء دیزر ادتوال  منبع قادودیر مادی   

دران قادون مراجعه  114انی  193گرددب د  ایو دو ت به مواد گردد و مشرون حد قیی میافتراء که قیی محسوب می

طبوعاتی ت رت دیزر از آن جا که مهازات مستقلی د  قادون مطبوعات برای آن مطری د شته گرددب د  خصوص جر  ممی

قادون مهازات اسالمی  300و  103ر 101بایستت متناستر باایو که تودیو ستادیر مشتدد یا دهویه باشتد به مواد      استتر می 

دیز  300یو به مقامات دونتی و مادی د  خصوص تود 103د  مو د تودیو به اشباص عادی و مادی  101مراجعه درودب مادی 

 باشدب  د  خصوص دهو د  قانر دظو و دثر می

قادون مطبوعات تودیو به اموات  نادچه دتاکی به بازماددگان تلقی گردد جر  مطبوعاتی و  90د  تبصتتتری دو متادی  

 باشد:  قابق تعقیر می

 ونی عرفا  دتاکی به بازماددگان وی به حساب درگای ادتشا  مطانر میکو  د  مادی فوق  اجع به شبص متوفی بودی»

 «ب ی قادودی می توادد از دظر جزایی یا حقوقی  بق مادی و تبصری فوق اقامه دعوی درایدآید در یک از و ثه

قابق ادتقاد استتت و انبته د  خصتتوص بستتیا ی از    1914آن  ه د  مو د جر  مطبوعاتی تودیور د  قادون مطبوعات 

باشتتتدر معیو دبودن مهازات و ا جاع آن به قادون تعزیرات ستتتابق و ایو قادون مند م استتتت  نیو میجرایو دی ر که د  

ری تقتادون مهازات فعلی استتتتب د واقع با آن که افتراء یا تودیو دتتتو ت گرفته از  ریق مطبوعات دا ای ابعاد وستتتیع  

 1914تبر ه مت و زیاد استر د  قادون مطبوعات باشد و درچنیو به دنیق  سیدگی با ح و  دیأت منصفهر غانبا  احتران می

بر خالی قوادیو مطبوعاتی ستتابق مهازاتی برای آن د  دظر گرفته دشتتدی و ایو موضتتوع به قادون تعزیرات که حکو جرایو 

 94عرومی مشابه  ا مشبص ساختهر واگیا  گردیدی استب
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 ادبی و استفاده از عالئم مطبوعاتی سرقت -ب

 دا د:  قادون مطبوعات د  تعریف سرقت ادبی اشعا  می 1مادی  1تبصرت 

ا دای دی ران به خود یستترقت ادبی عبا ت استتت از دستتبت دادن عردی ترا  یا ببو قابق توج ی از آثا  و دوشتتته»

 دریو مادی ایو عرق  ا د   دیف حدود مطبوعاتی قرا  دادی استب   10انبته بند «ب غیر ونو به قصد ترجره

 قادون مطبوعات د  حرایت از دویسندگان است:  90/1/1933مصوب  1انحاقی به مادی  9 دو  نیو تبصری

مطانر اختصتادتی دشتریات اگر به دا  هدید آو ددی اثر )به دا  ادتلی یا مستعا ( منتشر شودر به دا  او و د  غیر ایو     »

 «باشدبن میدو ت به دا  دشریهر مشرون قادون حرایت از حقوق مؤن فان و مصن فان و دنرمندا

قادون حرایت از حقوق مؤن فانر مصتتتن فان و دنرمندان که د تا یخ  39ی د  توضتتتید مطلتر فوق می توان بته متادی   

 تصویر گردیدی استر اشا ی درود:  11/10/1941

بو ی دشتتر یا هاستتت به دا  خود یا به دا  هدید آو ددی …در کس ترا  یاقستترتی از اثر دی ری  ا که مو د حرایت »

 «ضه کند به حبس تأدیبی از شو مای تا سه سان محکو  خوادد شدبعر

ی دی ری  ا به دا  خود یا دی ری  اپ و هبو و دشتتتر در کس بتدون اجتازیر ترجره  »دو  نیو  بق دریو قتادون  

 «کند به حبس تأدیبی از سه مای تا یکسان محکو  خوادد شدب

وعات دیز د  خصتوص حرایت از عالیو و دا  دشریات  قادون مطب 90/1/1933ادتالحی مصتوب    99ی بند انف مادی

 دادد: باشد و مرتکر آن  ا مشرون مهازات میمی

ی دی ری ونو با تغیرات جز ی تقلید شود به  و ی که برای خوادندگان درگای د  ادشتا  دشتریه دا  یا عالمت دشریه  »

 شصت و یک  وز تا سه مای و جزای دقدی از یکامکان اشتتبای باشدر از ادتشا  آن جلوگیری و مرتکر به حبس تعزیری  

 91«شودبمیلیون  یان تا دی میلیون  یان محکو  می

 

 مطبوعاتی دیتهد -ج

مقر   31استتتت که د  مادی  1994دراید قادون مطبوعات اونیو قتادودی کته د  ایران ایو جر  مطبوعاتی  ا مطری می  

 دا د:می

به دتک شری و حیثیت و یاافشای سری درایدر د  دو تی که ثابت در کس به وستیله مطبوعات دی ری  ا ت دید  »

شتود ایو ت دید برای استفادی مادی یا تقاضای ادها  امری یا خوددا ی از ادها  امری بودی است به حبس تأدیبی از سه مای  

 «بتا یک سان و به هرداخت غرامت از یک دزا   یان تا هنهای دزا   یان محکو  خوادد شد

عالوی بر آن که مهازات  ا با زمان متناستتتر درودیر قید ستتتودجویی  ا که مقنو   1911قادون مطبوعات  31ی متادی 

به آن توجه خاص درودی بود  ا حیی گردادیدی استت و مطلق ت دید  ا بدون توجه به ایو که دررای با تقاضای مان   1994

 لقی درودی استب  یا فعق یاترک فعلی باشد یا دباشدر جر  محسوب و مشرون مهازات ت

دیز شتبیه آن  ه د  فوق بدان اشا ی گردید مو د تأکید قرا  گرفته است و تفاوت   1914قادون مطبوعات  91د  مادی 

آن د ایو استتت که د  ایو مادی دو درچون ستتایر مواد ایو قادون فقط جر  تعییو گردیدی استتتر بدون آن که مهازاتی   
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 1914ت آن به قادون تعزیرات واگیا  گردیدی استب عالوی بر آن قادون مطبوعات بینی گردد و تعییو مهازابرای آن هیو

  غو قوادیو سابقر بدون دیچ استدالنیر تن ا مدیر مسئون  ا مشرون مهازات دادسته:  علی

ادتشتا  مطانبی که مشتترق بر ت دید به دتک شتری و حیثیت و یا افشتای استرا  شبصی باشدر مرنوع است و مدیر      »

 «ببه محاکو ق ایی معرفی و با وی  بق قادون تعزیرات  فتا  خوادد شدمسئون 

 91ر ا جاع گردیدی استب113د  واقع تعییو مهازات ایو جر  به مادی 

 

 بند سوم: جرایم علیه امنیت ملی

 افشاء و انتشار اسرار و اسناد محرمانه دولتی و نظامی - 1

ادتشتا  استتناد و دستتتو دا ومستا ق محرمادهر استترا  دیرودای مستتل د   فاش درودن و »قادون مطبوعات  1مادی  1 بق بند 

جر و ی استتالمیر دقشتته واستتتحکامات دظامی یا ادتشتتا  میاکرات غیرعلنی مهلس شتتو ای استتالمی و محاکو غیرعلنی   

دران قادون آمدی استتت:  34مرنوع استتتب دو  نیو د  مادی « دادگستتتری و تحقیقات مراجع ق تتایی بدون مهوز قادودی 

دای قالع و استحکامات دظامی  اد  زمان اشتبادتی که استناد و دستو دای محرماده دظامی و اسرا  ا تو و سمای و دقشه   »

 «بی یکی از مطبوعات فاش کند به دادگای تحویق تا برابر مقر ات  سیدگی شودجنی یا دلد به وسیله

مهلس شو ای اسالمی و میاکرات غیرعلنی محاکو  ادتشا  میاکرات غیرعلنی»دا د: ایو قادون دیز اشعا  می 33مادی 

دادگستتری یا تحقیقات مراجع ا العاتی و ق تا ی که  بق قادون افشاء آن مهاز دیستر مرنوع است و د  دو ت تبل ف   

قادون تعزیرات  101و  101منظو  ایو مادی د  مواد «  بق دظر حتاکو شتتترع و قتادون تعزیرات بتا وی  فتا  خوادد شتتتدب    

قادون اساسی ادق بر ایو است که میاکرات مهلس علنی است ونی  13به موجر دتدو  ادق   93رفته استتب دتو ت هیی 

ددد که د  شترایط اضطرا یر جلسات خود  ا غیرعلنی تشکیق دددب  قسترت اخیر دریو ادتق به مهلس ایو اجازی  ا می  

  افراد بالمادع است م ر آن که به شتود و ح و محاکرات علنی ادها  می»قادون استاستی:    111دو  نیو به موجر ادتق  

تشبیص دادگای علنی بودن آن منافی عفت عرومی یا دظو عرومی باشد یا د  دعاوی خصودی  رفیو دعوی تقاضا کنند 

 «بکه محاکره علنی دباشد

 

 به مقدّسات و مقامات سیاسی و مذهبی   نیتوه -2

بینی گردیدی استتتب  بق دران قادون هیو 31د مادی قادون مطبوعات و درچنیو  1مادی  1تودیو به مقدستتات د  بند 

دشتتر مطانر انحادی و مبانف موازیو استتالمی و ترویی مطانبی که به استتاس جر و ی استتالمی نطره و د  : »1مادی  1بند 

در کس به وسیله مطبوعات به دیو مبیو اسال  و مقد سات آن ادادت کندر د  : »31مرنوع استتب دو  نیو  بق مادی  « کند

و تی که به ا تداد منهر شتتودر حکو ا تداد د  حق وی دتتاد  و اجراء اگر به ا تداد دیادهامد  بق دظر حاکو شتترع بر دتت

 «باساس قادون تعزیرات با وی  فتا  خوادد شد

ی قادودی مطبوعات الیحه 19نکو د  قتادون تعزیرات آن زمتان حکری  اجع بته ایو موضتتتوع دیتامدی بود ونی مادی     

ای م ر به اساس دیو حنیف اسال  ادتشا  ددد به یک تا در کس مقانه»داشت: د  ایو زمینه اشعا  می 1994مصتوب ستان   
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 «  شودبای محکو  میسه سان حبس جنحه

به آن  1931ایو دقیصته وجود داشت که د  قادون تعزیرات مصوب سان   1913دییر د  قادون تعزیرات مصتوب  علی

 ایو قادون:  119ی توجه گردید و  فع شدب به موجر ماد

ی  ادری )س( ادادت در کس به مقد ستات استال  و یا در یک از ادبیاء عظیو یا ا ره  ادریو )ع( یا ح رت ددیقه  »

شودر و د  غیر ایو دو ت به حبس از یک تا هنی سان محکو  خوادد اننبی باشد اعدا  میدرایدر اگر مشرون حکو ساب

 «شدب

 یعشتری دستتند و منظو  از ح ترت ددیقه   دریو )ع(ر امامان مو د قبون شتیعیان اثنی د  ایو مادی منظو  از ا ره  ا

 یر  نیو دیستتت که تن ا هیامبران انوانعز  مو د اشتتا ی«ادبیاء عظا »باشتتدب نکو منظو  از  ادری دیز ح تترت فا ره )س( می

هیامبرادی بودی است که  134000ی ت درهایو مادی باشتند و د  ایو جا غرض از به کا  بردن وایی عظا  تعظیو و بز گداش 

 مو د اعتقاد مسلرادان دستند و از ایو حیث تفاوتی بیو هیامبران شناخته شدی ان ی وجود ددا دب 

دار اشیاء و افراد مو د ی مکانباشد و بعداز آن درهی اون ذات خداودد یکتا میمنظو  از مقدستات استال  د  د جه  

مثق کتاب آستترادی مستتلرادان یا بیت اح انحرا  یا مزا  شتتریف هیامبر )ص( و امامان )ع( و یا  باشتتدباحترا  دیو استتال  می

دای اسالمی دو  ون ح رت عباس )ع(ر دای محتر  سایر ادیان مادند ح رت مریو و داجر )س( یا شبصیتشتبصتیت  

و مو د از مقدستتتات هیروان ادیان قادود یا  د  د 119اکبر )ع(ر حرزی )ع(ر زینتر )س( و ختدیهته )س(ب  بق متادی     علی

 دی ر حرایت درودی است: 

 دار به شر  آن که از دظر اسال  جزء هیامبران ان ی باشدب او ال : حرایت از هیامبران آن

 دا که از دظر اسال  مقد س شناخته شوددب ثادیا : حرایت از مقد سات آن

ستتتر  راکه از دظر مستتلرادان ادهیق فعلیر کتابی تحریف شتتدی بنابرایو از دظر ایو ماد ی ادادت به ادهیق فعلی جر  دی

استت که قابق احترا  دیست و از ایو  و می توان ایو مادی  ا دقد درودب زیرا منع تودیو به مقد سات سایر میادرر حت ی اگر  

 که کا ی غیراخالقی مو د تأیید ما دباشتتندر از ایو ج ت ضتترو ت دا د که ادادت به باو دای میدبی افرادر عالوی بر ایو 

استتتتر می توادتد ستتتبر اخالن د  امنیت داخلی و خا جی کشتتتو  گرددب ونیکو  نادچه با ادادت کنندی برخو د جد ی   

گردد و د  دتیهه امنیت کشو  دیز که مرکو دتو ت گیردر آ امو هیروان میدر مو د ادادت قرا  گرفته شدیر حفظ می 

دیز  119بینی شتتدی د  مادی دای هیوشتتودب د  خصتتوص مهازاتبو در حفظ میبود د  اثر اقدامات مستتتقق آدان بر دو ب

باید گفت: با توجه به موازیو فق ی و آن  ه د  نرعه آمدی استر در گای کسی به هیامبر )ص( یا یکی از امامان )ع( دشنا  

 91گرددبشود و د  سایر موا د دیز به حبس از یک تا هنی سان محکو  میدددر کشته می

قادون مطبوعاتر تودیو به مقا   دبری و مراجع مستتتل و تقلید و درچنیو  1مادی  3و  1رچنیو بته موجتر بنتددای    د 

 باشدب دا و مسئوالن مرنوع میدی ر مقا 

ی اشتبادتی که به دوعی منشأ خدمات ا زشرندی   دا و درهحفظ احترا  بز گان یک کشتو  و  دبران بز   مل ت 

باشتتتدب که  عایت دنرودن آن ت خود حق بز گی دا ددر از جرله وظایف مرد  در قو  و مل تی میادد و بر جامعه و مل بودی

گرددب بنابرایو ضتترو ی استتت که دا میستتبر براد یبته شتتدن احستتاستتات عرومیر تحریک عوا ف و تأثر و تکد   دن 
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 93خو د دظو عرومی بمردازدبقادود یا  د  ایو  استا به وضع قادون ج ت جلوگیری از ایو عرق و د ایتا  بر دو 

 دراییو:  توجه قادود یا  د  ایو خصوص اشا ی می مو د د  ذیق به موا د

ای به  دبر جر و ی استتالمی ایران و یا مراجع مستتل و تقلید ادادت درگای د  دشتتریه»قادون مطبوعات  33*  بق مادی 

 «محاکو ق ایی دانحه معر فی ومهازات خوادند شدبی مطلر به ی آن دشریه نغو و مدیر مسئون و دویسندیشودر هرواده

 دا د:  قادون مهازات اسالمی د  ایو خصوص اشعا  می 103* قادون گیا  د  مادی 

در کس با توجه به سترت در یک از  سسای سه قوی یا معاودان   یس جر و  یا وز اء یا یکی از درایندگان مهلس  »

برد ا ان یا اع ای شوا ی د  بان یا ق ات یا اع ای دیوان محاسبات یا شتو ای استالمی یا درایندگان مهلس شوا ی خ  

دا د  حان ادها  وظیفه یا به سبر آن تودیو دراید به دای دونتی و ش ردا یدا و مؤستستات و شترکت   کا کنان وزا تباده

 «  شودبکو  میضربه شالق و یا هنهای دزا  تا یک میلیون  یان جزای دقدی مح 34سه تا شو مای حبس و یا تا 

 دران قادون آمدی است:  113* درچنیو د مادی 

ی ستتیاستتی آن که د  قلررو خاک ایران وا د شتتدی استتتر در کس علنا  دستتبت به   یس کشتتو  خا جی یا درایندی»

شتود مشترو  بر ایو که د  آن کشو  دیز د  مو د میکو  دسبت به ایران   تودیو دراید به یک تا سته مای حبس محکو  می 

 40«ی متقابق بشودبمعامله

قادون مطبوعات تعییو مهازات مرتکر  ا به مواد  33و  31 ستتیوب در دو مواد  ی جانبی میازمطانعه ایو مواد به دکته

گرددر د  فرض ادادت به  دبر و ادتد که باتوجه به ایو مواد مالحظه می قتادون مهتازات استتتالمی ا جتاع دادی    114و  119

ن که بینی گردیدی استب حان آی دشریهر هیومدیر مستئون عالوی بر دویستندی و درچنیو نغو هرواده  مراجع تقلیدر مهازات 

درایندب بنابرایو حفظ احترا  دیو و مقدستتات باید  دبر و مراجع تقلید حرمت ویشی خود  ا از دیو و مقدستتات کستتر می

به ایو معنا که اعران مهازات شدیدتر  41ی باشتدب و د  مو د  دبر و مراجع تقلیدر عرضتی و تبع  تیاونو ذاتیر ادتلی و د  

 باشدب تر مید  خصوص ادق دیو منطقی

 

 تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور  -3

در کس به : » ستتتدب  بق ایو مادیای دا د که قابق بحث به دظر میقادون مطبوعات د  ایو خصتتتوص مقر ی 31مادی 

ا تکاب جر  یا خیادتی بر ضتتد امنیت مل ی یا ستتیاستتت خا جی کشتتو  که د  قادون  وستتیله مطبوعاتر مرد   ا دتتریحا  به 

بینی شتتدی استتتر تحریص و تشتتویق درایدر د  دتتو تی که اثری بر آن مترتر شتتودر به مهازات    مهازات عرومی هیو

رات با وی عزیمعاودت دران جر  محکو  و د  دو تی که اثری بر آن مترتر دشود  بق دظر حاکو شرع بر اساس قادون ت

 « فتا  خوادد شدب

 دایی دا د: مادی فوق دقایص و دا سایی

ر از دستتتخ قادون مهازات عرومی وجای زینی قادون تعزیرات 1914د  زمتان تصتتتویر قادون مطبوعات یعنی ستتتان   

عزیر معاودت تبینی دشدی بود و تن ا به گیشته بود ود  ایو قادون دیز مهازات  وشنی بر معاودت د  جر  هیو 1911مصوب 
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 دار امکان اعران مهازات وجود ددا دب اشا ی شدی بود که با توجه به ادق قادودی بودن مهازات

به بعدر اعران مهازات  431د  قادون مهازات کنودی د  دتو ت تحریک به ادها  جرایو علیه امنیت موضوع موا د  

 هییراستبمعاونر د  دو ت وجود دو شر ر امکان

 شر باشتد و دومیو  قادون مطبوعاتر مؤثر بودن تحریک و وقوع جر  به ددبان آن می 31ی ق مادیاونیو شتر  مطاب 

 ون تن ا برای معاودت د  جرایو تعزیری د  قادون مهازات آن است که جر  ادلی ا تکاب یافته از جرایو تعزیری باشدب 

قادون استاسیر تعییو مهازات گردیدی   91استالمیر تعییو مهازات گردیدی استت و د  ایو دتو ت استت که مفاد ادتق      

 ا یابدب توضیحدار تحقق میقادون اساسی مبنی بر ادق قادودی بودن مهازات 91استت و د  ایو دو ت است که مفاد ادق  

اشباص زیر معاون »دا د: اشعا  می 49ایو که قادون مهازات استالمی د خصتوص مهازات معاون جر  تعزیریر د  مادی   

جر  محستتوب و با توجه به شتترایط و امکادات خا ی و دفعات و مراتر جر  و تأدیر از وعظ وت دید و د جات تعزیرر  

 شودد: تعزیر می

ت دید و یا تطریع به ا تکاب جر ر دراید و یا به وسیله دسیسه و فریر  تتتت در کس دی ری  ا تحریک یا ترغیر یا1»

 و دیردی موجر وقوع جر  شودب  

 «…ت 3

ی کلی تعزیر معاون جر ر دتوادسته مب و بودن مهازات و مبدوش بودن ادق قادودی ی قاعدیدیز با ا ا ه 49انبته مادی 

قادون مهازات استتتالمی استتتت که  ای حق دستتتبتا  قا عی  ا د  ایو   331دا  ا مرتفع ستتتازد و د  واقع مادی بودن مهازات

 خصوص ا ا ه درودی است: 

در کس د  جرایو تعزیری معاودت دراید حستتتر مو د به حداقق مهازات مقر  د  قادون برای دران جر  محکو  »

 «شودبمی

ثر واقع د رددر عرق د  در دتتتو ت  نادچه تحریک و تشتتتویق وتحریص به ا تکاب جر  علیه امنیت کشتتتو ر مؤ 

 باشتتدر نکو جر  دتتو ت گرفته د  هی ستتدب درچنیو د  موا دی که تحریک مؤثر میا تکابی قابق مهازات به دظر دری

   43تحریکر از حدود به عنوان مثان محا به استب

مطبوعات ادتالحی مصتوب ستی ا  تیر دزا  و سیصد و دفتاد و ده قادون     199د  هایان باید گفت  بق بند انف مادی 

تحریص و تشتتتویق افراد و گروی دتا بته ا تکتاب اعرانی علیه امنیتر حیثیت و منافع جر و ی استتتالمی ایرن د  داخق یا     

قتادون مطبوعتات هبو شتتتایعتات و مطتانتر خالی واقع و یا تحریف مطانر دی ران از جرله       1ختا م و دیز  بق متادی   

 49مصادیق اخالن به حقوق عرومی محسوب می گرددب

 

 نتشر نمودن مطالب و تصاویر منافی عفتم -4

دا و تصاویر و مطانر خالی عفت عرومی مرنوع و موجر تعزیر ادتشا  عکس» 1914قادون مطبوعات  31 بق مادی 

 «شرعی است و ادرا  بر آن موجر تشدید تعزیر و نغو هرواده خوادد بودب

قادون مهازات اسالمی  11یدی است که د  مادی د  ایو مادی دیز مهازات جر  تعریف شتدیر تعزیر شرعی عنوان گرد 
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تعزیرر تأدیر یا عقوبتی است که دوع و مقدا  آن د  شرع تعییو دشدی و به دظر حاکو واگیا  »ایو گوده معر فی شدی است: 

 «شدی استب از قبیق حبس وجزای دقدی و شل اق که میزان شل اقر بایستی از مقدا  حد کرتر باشدب

انشترایط دستتند ده ق تات مأذونب ق تات دادگستری دیز قاضی     ظر به ق تاتی استت که مهت د جامع  انبته ایو مادی دا

دا دیز دران استتت که د  ابالغ آدان ذکر شتتدی و دری توادند برای اعرانی که د  قادون برای مأذون دستتتند و حدود اذن آن

 31 ستتتد تن ا  ای مهازات متبلف از مادی ه دظر میدا مهازاتی د  دظر گرفته دشتتتدیر مهازات تعییو درایندب از ایو  و بآن

 دا د:  قادون مهازات اسالمی است که اشعا  می 140قادون مطبوعات  جوع به مادی 

اشتباص ذیق به حبس از سته مای تا یک سان و جزای دقدی از یک میلیون و هادصد دزا   یان تا شو میلیون  یان   »

 زات میکو  محکو  خوادد شد:ضربه شل اق یا به یک یا دو مها 34و تا 

در کس دوشتته یا  ریر گراو ر دقاشیر تصاویرر مطبوعاتر اعالماتر عالیور فیلور دوا  سینرا و یا به  و  کلی در   1

دا  دراید برای تها ت یا توزیع به درایو و معرض ادظا  عرومی گیا د یا بسازد  یز که عفت و اخالق عرومی  ا جریحه

 زیع د اددا دی  یا برای تها ت و تو

 ی…ت 3

 «…دا  ا به معرض ادظا  عرومی ب یا د ت در کس اشیاء فوق  ا به دحوی از ادحاء منتشر دراید یا آن9

قادون مطبوعات گفتر تشدید تعزیر نغو هرواده د  دو ت ادرا  بر جر   31دکته دی ری که باید د  خصوص مادی 

  سد: استب د  ایو جا دو دکته م و به دظر می

ی اون ایو استت که مشتبص دیستت که منظو  از ادترا  بر جر   یستتن آیا منظو  تکرا  جر  است یا تعد د      دکته

 دادند ده تعد دب حقوقی ادرا   ا منصری به تکرا  می ویدکتر آنن

رکو می دو  دیز ایو استتتت که تشتتتدید تعزیر با توجه به دبود معیا  تعییو تشتتتدید و دامعلو  بودن آنر به دظر  دکتته 
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه

شتتتودد که امنیت و آزادی دای افراد تا آن جا محتر  شتتترردی میبا توجه به آدچه ذکر شتتتدر می توان گفت: آزادی

ا دای مشتتروع افراد جامعه  دی ر افراد جامعه  ا ت دید دنرایندب امنیت دیز تا آن جا قابق دفاع و هاستتدا ی استتت که آزادی

ایو معنا که  نادچه ددی واقعی دونت دا  ب بهرض خطر قرا  ددددب د  واقع دردو دیدگای قابق دفاع به دظر می  سندد  مع

حفظ و حرایت امنیت ملی باشتد ده تن ا افراد از آزادی دای خود محرو  دری گرددد بلکه د  سایه امنیتر ب ری ی بیشتری  

ه گرفت توجه یکستتتویه به آزادی دای فردیر بدون د  دظر گرفتو از آزادی کستتتر می درتایندب دو  نیو می توان دتیه 

امنیت ملی دتیهه ای جز اغتشتاش و دا آ امی دبوادد داشتت زیرا د  ایو شتترایط عدی ای از افراد آزادیشتان  ا دستتتاویزی    

و به  برای ستتتلر آزادی دای دی ران قرا  می ددندب د  مقابق محرو  ستتتاختو مرد  یک جامعه از آزادی دای مشتتتروع 

حقشتانر به ب اده حفظ امنیت ملیر ایشتان  ا د  ددد احیای حقوق مسلو و ضرو ییشان مهبو  به اغتشاشر ایهاد داامنی و   

حتی اقدا  د  ج ت براددازی حکومت مستتتبد و ادتقاد داهییر می درایدب بدی ی استتت که آزادی و امنیت دو  وی ستتکه   

دریک از ایو ابعاد بدون تردید به معنای دابودی بعد دی ر است و د  ایو حقوق ادسادی یک ملت دستند که دادیدی گرفتو 

بر ایو باید  ناب بی از آزادی دبوادند داشتتتر بلکه امنیت دیز با  نیو جامعه ای بی اده استتتبیدصتت تن ا ده دتتو ت افراد ملت

 دادیدی گرفتو آنبامنیت  ا د  خدمت اعران آزادی دای فردی و عرومی برقرا  درودر ده د  ج ت سرکوب و 

 
د  واقع بتایتد گفتت در ند تعامق بیو دو مف و  امنیت ملی و آزادی دای فردی خانی از تعا ض دیستتتتر نکو ایو    

یو ا ب  نادچهتعا ض وجه مستتلری از ایو  ابطه استتت که می توادد دو جامعه  ا به ستترت و ستتوی تعانی ببرد و دو دابودی

 بها دوکس د  ج ت کنترن متقابق و منطقی در یک از دو مف و  امنیت و آزادی به کا  گرفته شتتود مفید و مقبون استتت 

ی اگر از ایو تعا ضتتات د  ج ت ستترکوب کردن و دادیدی گرفتو در یک از ایو مفادیو استتتفادی شتتود معنا و کا برد   ون

 واقعی خود  ا از دست می دددب

ای ددا و تعا ضتتتات بیو آزادیه د   ی د ا ش مقانه به دستتتت آمدی برای کرتر درودن  انوبا توجه به آن  ه ک

 با امنیت مل ی می توان هیشن ادات ذیق  ا مطری درود:  -که د  ایو جا منظو  آزادی بیان د  مطبوعات است -فردی 

ی یا شتتدب به ایو معنی که تا عرلدا هایبند بابایستتت به ادتتق قادودی بودن جرایو و مهازاتتتتت دستتت ای حکومتی می 1

ی وضتتع قادون و با  عایت تشتتریفات خاص آن به عنوان جر  معرفی د ردیدی و برای آن مهازات  ترک فعلی به واستتطه

بینی د ردیدی استتتر حکومت و دستتت ای ق تتاییر دتتری آن که آن فعق یا ترک فعق  ا ستتبر ت دید امنیت مل ی    هیو

 ا تحت تعقیر قرا  ددند و مهازات درایندب دادندر حق ددا دد مرتکر آن  می



دای مو د احترا  د  ی مقننهر دن ا  وضتتتع قادون وظیفه دا د با د  دظر گرفتو دیازدای  وز جامعه و ا زشتتتتتت قوی3

دا تری از آزادیی وستتتیعدران زمانر بدون جادبدا ی از حکومت و با د  دظر گرفتو ظرفیت افراد جامعه به اعطا محدودی

دای مشتتتروع افراد دران قد  دا ای ادریت زدب دو  نیو د  دریو  استتتتار باید متیکر شتتتد که اعطاء و حفظ آزادیبمردا

استت که حفظ امنیت ملی دا ای ا زش می باشتدب بنابرایو د  وضع قوادیو باید به ایو دکات توجه گرددب قادون بی  ریر   

دان مو د احترا  ملت و ضتترادت اجرای آن وجدان عرومی که ددی د ایی آن تامیو مصتتاند مرد  استتت ده منافع حکررا

استتت و ایو ضتترادت اجرا د  عیو حان که مرد   ا از حقوق و آزادی دای فردیشتتان ب ری مند میستتازدر امنیت ستترزمیور   

 نیو قادودی بدوا  مستلز  ایو است که مقنو بیو وجدان عرومی  ب وضتع جرعیت و حکومت آن جامعه  ا دیز تامیو می کند

و وجدان حاکران تفکیک و ترایز قا ق گردد و دتتتری آدکه عرلی داخوشتتتایند زمامدا ان استتتت آن  ا به عنوان عامق  

قادودی استتت که مشتتروع و قایق تکریو می باشتتدب د  غیر ایو دتتو ت   ویب  نجریحه دا  شتتدن دظو عرومی تلقی دنراید

 وان استبقادون با دادیدی گرفته شدن از سوی مرد  محکو  به دابودی و ز

ایست بتتتت آزادی تا جایی ا زشرند و قابق احترا  است که به اغتشاش و داآ امی منت ی د رددب مرد  یک جامعه می9

ا دشان ب ری گیرددب ده آن که استفادی از ایو آزادیدای مشتروعشان د  ج ت  شدر تکامق و تعانی خود و جامعه از آزادی

نر تودیور ستتلر حیثیت و آ امور داامنی و اغتشتتاش قرا  ددندب دونترردان دیز  ا دستتتاویزی برای تهاوز به حقوق دی را

باید متوجه ایو موضتوع باشتند که برای حفظ امنیت ملی داگزیر از آن دستند که از اختناق و فشا  بر مرد  جامعه بکادندب   

امنیت جامعه  ا د  معرض خطر قید و شتتر  دای بیدای مشتتروع مرد  دیز دو  ون وجود آزادی را که تهاوز به آزادی

 دددبقرا  می

دا قرا  گیردر می توان د  دظو و ی  فتا  مددی ادستتاندای اخالقی و ادستتادی ستترنوحهتتتتت  نادچه هایبندی به ا زش4

دای اخالقی احترا  گیا ددو آ امو به اددای جامعه از جرله آزادی و امنیت دست یافتب اگر مرد  از یک سو به ا زش

ستتوی دی ر به حقوق بشتتر ملز  گردد ضتترو آن که تعا ضتتات بیو حفظ آزادی و برخو دا ی از امنیت میستتر  دونت از 

 گرددر می توان به اددای متعانی جامعه دست یافتبمی

عا ض واقع ایو ت ب د د  هایان باید گفت تعامق بیو دو مف و  امنیت ملی و آزادی دای فردی خانی از تعا ض دیست

کس ایو ها دو ب  نادچه ابطه است که می توادد دو جامعه  ا به سرت و سوی تعانی ببرد و دو دابودی وجه مستلری از ایو 

 نادچه  کوب ند  ج ت کنترن متقابق و منطقی در یک از دو مف و  امنیت و آزادی به کا  گرفته شتود مفید و مقبون است 

و مفادیو استفادی شود معنا و کا برد واقعی خود از ایو تعا ضتات د  ج ت سترکوب کردن و دادیدی گرفتو در یک از ای  

  ا از دست می دددب
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Abstract 

Freedom and Security are two key requirements for achieving a progressive society and a 

people-oriented state. Obviously, these two are dependent on each other, i.e., one is required 

for the achievement of the other. This paper has a focus on freedom of speech in media, in 

particular. Freedom of speech is considered as one of individual freedom, which requires 

democracy and the state officials who are open to criticism. Newspapers address a wide variety 

of individuals and have high influence on public opinion. This paper has selected this form of 

freedom of speech for further research. Freedom acts like a security valve, which may 

guarantee the national security. When a government feels obliged to observing the legality of 

crimes and punishments, do not find it prudent to punish certain individuals on the pretext of 

undermining national security. Legislative Body should also act fairly and only based on facts. 

These are the only ways to protect rightful individual freedoms, allow humanistic moral values 

to manifest themselves, and protect national security from anarchy and disorder.  
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