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در مورد یک سیاستمدار، در قیاس با شخص خصوصی، مرزهای پذیرفتنِی نقْد »
گاهانه خودش را در معرض به طور اجتنابتر است. سیاستمدار وسیع ناپذیر و آ

نگاران و عموم مردم قرار داده بررسی دقیِق هر سخن و رفتارش توسط روزنامه
  «.ی بیشتری بروز دهداست و در نتیجه باید مسامحه

طبق  2است. 1از یک رأی دادگاه اروپایِی حقوق بشر ی باال، قسمتیقطعه
. حالت اّول 3توانیم از هم تفکیک کنیممیاین رأی، دستکم دو حالت را 

دهد که یک شخِص خصوصی به نقد یک شخِص خصوصِی وقتی رخ می
پردازد. در این صورت، حریم خصوصی و ُحسِن شهرت اشخاْص دیگر می
یابد که یک کند. حالت دوم زمانی مصداق میتر میی نقد را تنگمحدوده

ی . در این صورت، گسترهکندشخِص خصوصی یک سیاستمدار را نقد می
گاهانه خودشان را در معرض آزادِی بیان وسیع تر است، زیرا سیاستمداران آ

، در شوداند. بنابراین وقتی یک سیاستمدار نقد مینظارت عمومی قرار داده
تر شود، اقتضائاِت آزادی بیان را جّدیقیاس با وقتی که یک شهروند نقد می
                                                           

دادگاِه اروپایی حقوق بشر مرجع قضایِی فرامّلی در شورای اروپاست که عالوه بر تفسیر کنوانسیون  1 
های عضو کنوانسیون در موارد اّدعای اروپایی حقوق بشر، به شکایات و تظلماِت اشخاص علیه دولت

لت و انصاف از ی دقیق، رک: محمد آشوری؛ مفاهیم عداکند. برای مطالعهنقض حقوق بشر رسیدگی می
دیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، درحقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات 

 ، بخش چهارم.3131دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 
2 Lingens v Austria  (1986). See: 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-57523%22]}  

در  اِن آزادی بیتوان به طلبد. از جمله میعالوه بر اینها، حاالتی قابل تصّور است که بحث مستقل می 3 
یبرال های نولگذاریگرا وسیعًا به نقد سیاستاشاره کرد. در ایاالت مّتحده نویسندگان چپ ها شرکت امور

 اند.در این مورد پرداخته

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-57523%22]}


 

Problematicaa.com 
 

 

3 

د، در میان باش« نقد سیاسی»وقتی سخن از تر باید گرفت. به طور کّلی
 هایهای بیان کمتر است و نظام سیاسی ُمجاز نیست به بهانهمحدودّیت

کت کند.  مختلف شهروندان را سا

با وجود این، تفکیک مذکور در ایران به خوبی شناخته نشده و رایج است 
کمشان دربارهکه اشخاص به دلیل نظرات ه ی مقامات مورد تعقیب و محا

شود که افراد اظهاراتی علیه مقامات می قرار گیرند. موارد مهّمی یافت
اند و در نهایت در قرار گرفته 1اند و سپس مورد تعقیب کیفریصورت داده

فرِی توان به تعقیِب کیاند.  برای مثال میشناخته شده« مجرم»دادگاه کیفری 
گراِن فساد»برخی از  گر به رسانهیا فعاالن کارگری اشاره ک« افشا های رد.  ا

ُمجاز در ایران نیز بسنده کنیم، فهرستی از برخی موارد مهم به دست 
کنند و قانون از منتقد ی دعوا میمقاماِت زودرنج علیه منتقد اقامه 2آوریم.می

رو، ناروایِی این روّیه را ی پیشدهد. در مقالهحمایتی شایسته صورت نمی
ی یکی از کشورهای در این مورد به تجربهدهیم. برای استدالل نشان می

اندازیم. مواردی را مطالعه خواهیم کرد که آزادِی نقد غربی نگاهی می

                                                           
« تعقیب کیفری»معادل  criminal prosecutionدر این متن طبق عرف رایج در ایران برای اصطالح  1 

ست و بهتر است اصطالح انگلیسی را به ایم. به نظر دّقی، این معادل چندان مناسب نیرا به کار برده
برگردانیم. با وجود این، برای اینکه مخاطب متن در فضای عمومی با تعبیر ناآشنایی « تعقیب جنایی»

ز همین نی« دادگاه کیفری»و « دعوای کیفری»ی سّنتی تن دادیم.  در مورد تعابیر روبرو نشود، به ترجمه
 کند.نکته صدق می

گرچه معمواًل ر  2  « مشهورتر»افراد  عمدتاً کنند و به هر روی ها چندان جامع این موارد را گزارش نمیسانها
کمه قرار می« فرودستانی»یابند و ای میپوشش رسانه گیرند که احتمااًل به همین دالیل مورد تعقیب و محا
 شوند.فراموش می



 

Problematicaa.com 
 

 

4 

ی هایتوانند به بهانهشود و مقامات نمیسیاسی به طور قانونی حمایت می
 مانند توهین و افترا این آزادی را محدود کنند. 

نقد »و « انگاریجرم»دو مفهوِم  شود: ابتدادر مقاله این مسیر پی گرفته می
انگارِی نقد سیاسی را مرور دهیم. سپس موارد جرمرا شرح می« سیاسی

هایی ی یکی از کشورهای غربی درسکنیم. در نهایت، از تجربهمی
 اندازیم. آموزیم و به وضع فعلی در کشورمان نگاهی منتقدانه میمی

 «نقِد سیاسی»و « انگاریجرم»یکم: 

گزیریم روایتی « انگارِی نقد سیاسیجرم»اینکه مفهوِم برای  روشن شود، نا
به دست دهیم. در ادامه « نقِد سیاسی»و « انگاریجرم»دقیق از دو مفهوِم 

 کنیم.چنین می

 «انگاریجرم»ی درباره -1

تر از آن است که در نگاه نخست به نظر پیچیده 1«انگاریجرم»مفهوِم  
وشیم کو سپس می نهیمپیش میانگاری ساده از جرمرسد. ابتدا تعریفی می

تر شویم. طبق یک تعریف ساده، های این مفهوم نزدیکبه پیچیدگی
انگارِی یک رفتاْر فرایندی است که رفتاِر مذکور )برای مثال از طریِق جرم

چه شخصی رفتار را جرم به حساب  2شود.شمرده می« مجرمانه»وضع قانون( 

                                                           
1 criminalization 

ی آن، ک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیلهانگارِی قانونی یجرم»طبق یک تعریف دیگر،  2 
رک: علی حسین نجفی «. شودرفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون مجازات می
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یم: توانیم بگویها، مینظر کردن از برخی پیچیدگیا صرفآورد؟ فعاًل بمی
کم» « رفتاری»عبارت است از « جرم»از این منظر، «. نظام سیاسی»؛ یا «حا

کم آن را   -رفتارها« قدرِت نامیدِن »نامیده باشد. بنابراین، « مجرمانه»که حا
کم»به  -«رفتاِر غیرمجرمانه»یا « رفتار مجرمانه»به عنوان   دارد وتعّلق « حا

رفتارهای »ی داند رفتارها را در مقولهاو قادر است چنان که صالح می
های سیاسی اصواًل در سطح قانون در عصر ما، در نظام 1بگنجاند.« مجرمانه

کمّیت از صالحّیِت جرماساسی تعیین می انگاری بهره شود کدام نهاد حا
سالمی ایران، قانون اساسی جمهوری ا 13برای مثال، طبق اصل  برد.می

مجلس شورای اسالمی، در عموم مسائل، در حدود مقّرر در قانون اساسی، »
، «عموم مسائل»این صالحّیت قانونگذاری در «. تواند قانون وضع کندمی

ی شود. طبق مادهی قانون را نیز شامل میبه وسیله« انگاریجرم»صالحّیت 
یا ترک فعل که در قانون  هر رفتاری اعم از فعل»قانون مجازات اسالمی،  2

بنابراین، در نظام «. شودبرای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می
 2انگاری به مجلس سپرده شده است.حقوقی ایران اصواًل قدرت جرم

                                                           
. طبق 39، 3131شناسی، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، ی جرمبیگی؛ دانشنامهابرندآبادی و حمید هاشم

تبدیِل یک رفتار به رفتار مجرمانه )مثاًل »انگاری عبارت است از یز جرمی حقوقِی ِبَلک ننامهتعریف واژه
 «. پذیر کردِن آن رفتار توسط حکومتاز طریق قوانین موضوعه( و در نتیجه مجازات

Henry Campbell Black; Black’s Law Dictionary, sixth Edition, 1990, 374. 
 انگاری، دستکم از سهاز جرم« پوزیتیویستی»ها، و این تعریِف دولت« قدِت نامگذارِی »در دوران ما این  1 

 جهت به چالش کشیده است. ولی برای پیشبرد بحث به بررسی آن موارد نیاز نداریم. 
دجعفر نشده است. رک: محمی حلبا وجود این، در ایران اصل قانونی بودِن جرایم هنوز یک مسئله 2 

. 3133مداری در قلمرو حقوق کیفری، چاپ دوم، نشر دادگستر، فرد؛ قانونزاده و محمد توحیدیحبیب
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انگارِی جرم»توانیم انگاری طبق قانون اساسی توّسط مجلس را میجرم
مهّمی از پیچیدگِی مفهوم ی مهم این است، و بخش بنامیم. نکته 1«قانونی

قابِل تقلیل به « انگارْی جرم»در این ریشه دارد، که « انگاریجرم»
نیز  2«انگارِی عملیجرم»نیست و در کنار آن نوعی « انگارِی قانونیجرم»

را دقیق « انگارِی عملیجرم»ی وجود دارد. آنتونی داف و همکاران، مسئله
پردازان اغلب طوری سخن نظرّیه»اند. به نظر آنان، بندی کردهصورت

ط یک گیری توّس ای مربوط به تصمیمانگاری مسئلهگویند که گویی جرممی
است. از این منظر، جرم -احتمااًل قانونگذار -دارنهاد قانونِی صالحّیت

انگاشتِن طیفی معّین از رفتارها به معنای وضع قانونی است که رفتار را 
یی را به آن نسبت دهد.... اّما این فهم از اجرامجرمانه بشمرد و ضمانت

انگاری، زیادی مضّیق است. یک جهت مضّیق بودن این است که جرم
هایی اینگونه سخن گفتن... به معنای نادیده گرفتِن نقش قاضیان و دادگاه

است که برای صدور رأی باید قوانین جنایی را تفسیر کنند... اینان سهمی 
فتارهایی که واقعًا توسط نظام حقوقْی مجرمانه به اساسی دارند در تعیین ر 

انگاری بر سهم اجرای تر اینکه چنین فهم مضّیقی از جرمآید. مهمشمار می
ر قانون د»ای مربوط به بندد. معنای قانون، بیشتر مسئلهقانون چشم می

چه بسا قوانینی وضع شوند اّما اجرا «. قانون روی کاغذ»است نه « عمل
                                                           

همچنین برای مروری موجز در این مورد، رک: محمدعلی اربیلی؛ حقوق جزای عمومی، جلد نخست، 
 .  331-292، 3131ویراست دوم، چاپ سی و نهم، نشر میزان، 

1 de jure criminalization 
2 de facto criminalization 
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ا و کاربرد قوانین به تفسیر آن توّسط مأموران در زندگِی واقعی نشوند. اجر 
اش در بستگی دارد و در نتیجه محتوا یا معنای قانون، یا دستکم اثر عملی

زندگی اشخاص، در نهایت به این وابسته است که توّسط مأموران اجرایی، از 
ر، این منظمأموران پلیس گرفته تا مقامات دادسرا، چطور تفسیر شود. از این 

ود را شمسئله که چه شخصی چگونه و بنا بر چه دلیلی مجرم انگاشته می
ای مربوط به تصمیم قانونگذار به شمار آورد. توان صرفًا مسئلهنمی
انگارْی فرایندی، یا مجموعی از فرایندهای، پیچیده است که طبق جرم

توسط - شود،آن)ها( طیفی از رفتارها به طور رسمی مجرمانه تعریف می
به ویژه توسط مأموران  –شود، و مجرمانه فهم می -مقامات و شهروندان

 .1«شودبا آن به عنوان رفتار مجرمانه برخورد می -مختلف

های پلیسی، امنّیتی، اجرایی و قضایی را باید جّدی مقام« قدرِت نامیدِن »
ماجرا،  دارند. دلیل« انگارِی رفتارهاجرم»گرفت. این مقامات سهم مهّمی در 

س، گردد. بر این اسابرمی« اقتصاِد سیاسِی نظاِم کیفری»پیش از هرچه، به 
دهد قوانین جنایی را با الفاظ مبهم ترجیح می در موارد مهّمی قانونگذار

انگاری را به مقامات جرم« قدرِت واقعِی »بندی کند و در نتیجه صورت
یا نه،  اغذ مجرم باشدشاید روی کشهروند پلیسی، امنّیتی و قضایی بسپرد. 

های گزینشِی این در عالم واقع بیش از هرچیز به تصمیم او اما سرنوشت

                                                           
1 R A Duff, Lindsay Farmer, S E Marshall, Massimo Renzo, and Victor Tadros; 
Criminalization:  The Political Morality of the Criminal Law, Oxford University 
Press, 2014, 2-3. 
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ر موارد در کنا نویسِی ناشیانه و مبهم،مقامات بستگی دارد. بنابراین، قانون
این پیامد مهم را  دارد که قدرِت واقعِی تعیین مجرم، و تفکیک مجرم  دیگر،

ان شود. اینقامات اجرایی و قضایی تفویض میاز غیر آن، تا حد زیادی به م
و محکوم  گیرند کدام عنوان مجرمانه و کدام مظنون را تعقیبمیتصمیم 

 کنند. 

را از هم « انگارِی عملیجرم»توانیم دستکم چهار مصداق بر این اساس، می
ط انگاری توّس جرم»، «انگارِی امنّیتیجرم»، «انگارِی پلیسیجرم»دهیم:تمیز 

. در اّولی مقامات و مأموران پلیس برخالف 1«انگارِی قضاییجرم»، و«دادسرا
انگارِی رفتارها مبادرت قانون، یا بر خالف تفسیر موّجه از آن، به جرم

کنند. در سومی، ورزند. در دومی، مقامات و مأموران امنّیتی چنین میمی
ّجه از آن، جرم مقامات دادسرا رفتار اشخاص را خالف قانون، یا تفسیر مو 

کنند. برای مثال، طبق انگارند، و در چهارمی مقامات قضایی چنین میمی
شود. نمی «نقد سیاسی»شامل « فعالّیت تبلیغی علیه نظام»تفسیِر موّجه، جرِم 

اّما در موارد مهّمی مقامات پلیسی، امنّیتی و قضایی، بر خالف تفسیر موّجه، 
 اند.ورزیدهانگاری نقد سیاسی مبادرت به جرم

                                                           
 
انگاری انگاری حرف بزنیم و از جرمز از جرمحتی چه بسا بتوانیم خارج از قلمرو نظام حکمرانی نی 1 

انگارِی جرم»شده در ایران، ی به خوبی مطالعهتوسط نهادهای جامعه مدنی سخن بگوییم. یک نمونه
و رمزگشایی  ی:رمزگذاریاانگاری رسانهوردی و محمد فرجیها؛ جرماست. رک: فرهاد الله« ایرسانه

 .3131، بهار و تابستان 3، شماره 3 مستند شوک، مجله جهانی رسانه، دوره
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 «نقد سیاسی»ی درباره -2

هر کسی برخوردار از حق »ی جهانی حقوق بشر، اعالمّیه 33ی طبق ماده
آزادی عقیده و بیان است؛ این حق مشتمل است بر آزادی در داشتن عقاید 

وجو و کسب و نشر اطالعات گونه دخالتی، و نیز آزادی در جستبدون هیچ
آزادِی »حِق  1«.دون در نظر گرفتِن مرزهاها بو افکار از طریق رسانه

ای سیاسی دارد. اصواًل اّدعایی در مقابل نظام سیاسی است و سویه2«بیان
توانیم ها می. به رغم ابهام4است 3«آزادِی سخِن سیاسی»اساِس آزادِی بیان، 

ی ارهعمومی درب اتگیرِی نظر به شکل»را سخنی بدانیم که « سخن سیاسی»
ط دارد که شهروندان به مثابه عقالء باید در مورد آنها کّل مسائلی رب

ی سخن سیاسی، شهروند در حیات سیاسِی جامعه به واسطه 5«.بیندیشند
ی مراجع اش را دربارههای منتقدانهها و استداللکند و ایدهمشارکت می

به  6«نقِد سیاسی»کند. بنابراین، به مفهوِم سیاسی، دینی و نظامی بیان می
رسیم. در اروپای عصر روشنگری، می« سخِن سیاسی»ه یکی از مصادیق مثاب

ی سیاسی بدل شد و ای محوری در جامعهبه مقوله« نقد»قرن هجدهم، 

                                                           
ی مذکور از این کتاب نقل شده است: محمدعلی موحد؛ در هوای حق و عدالت: از حقوق ترجمه ماده 1 

 .133، 3133طبیعی تا حقوق بشر، نشر کارنامه، 
2 freedom of speech/ freedom of expression 
3 political speech 
4 Vincenzo Zeno-Zencovich; Freedom of Expression: A Critical and Comparative 
Analysis, Routledge-Cavendish, 2008, 1. 
5 Eric Barendt; Freedom of Speech, Second Edition, Oxford University Press, 162.  
6 political criticism 
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ی سیاسِی . جامعه1منتقدان به طور فزاینده قدرت دولتی را به چالش کشیدند
 مدرن به دشواری بدون نقد سیاسی تصّورپذیر است.

نیست. « خصوصی»دارد و  «عمومی»وجهی « سیاسینقد »از حیث حقوقی، 
أّمل گیرد که منتقد قصد مشارکت در تتعّلق می« نقد»صفِت سیاسی وقتی به 

ای داشته باشد و مخاطب هم این قصد را دریافت ی مسئلهعمومی درباره
ذکر برخی مصادیق نقد سیاسی در آرای دادگاه اروپایِی حقوق بشر  2کند.

که  ؛ این نقد«نقد رفتاِر سیاستمدار»تر کند: را روشن شاید این وجه عمومی
برای این شغل مناسب « عضو مجلس، سیاستمدار یا عضو حکومت»فالن 

ی شده در مناقشهنقد طرح»؛  «نقد سیاستمداران در مسائل سیاسی»نیست؛ 
ی مسائل مربوط به منافع بحث درباره»؛ «نقد رفتار حکومت»؛ «سیاسی

مسائلی که زندگِی اجتماع را تحت تأثیر قرار »ی نه درباره؛ سخن منتقدا«مّلی
 و مانند اینها.  ؛3«دهدمی

وجوه مند دارد. یکی از سرشتی مسئله نقد سیاسی از جهات مختلْف 
های دیگر در قلمرِو نقد تزاحم میان آزادی بیان و حقامکاِن ، مندمسئله

                                                           
 رد، رک:برای مطالعه تاریخی جذاب در این مو  1 

Elisabeth K. Chaves; Reviewing Political Criticism: Journals, Intellectuals, and the 
State Ashgate Publishing Company, 2015, 1-11. 
2 Cass R, Sunstein ; Democracy and the Problem of Free Speech, Free Press, 1995, 
130. 
3 Lingens v Austria  (1986). See also: Peter N. Amponsah: Libel Law, Political 
Criticism, and Defamation of Public Figures, 117-118. 
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ن ی به او توهیسیاسی است. برای مثال، وقتی کسی ضمن نقد مقام دولت
« آزادِی بیان»دهد، درواقع تزاحمی میان کند یا به دروغ به او نسبتی میمی
آید. هیچ نظام حقوقی از این تزاحم به وجود می« ُحسِن شهرِت مقامات»و 

« آزادِی بیان»ی از گستره« ُحسِن شهرِت مقامات»گریز ندارد. حمایت از 
ُحسِن شهرِت »بسا حمایت از  چه« آزادی بیان»کاهد و وزن دادن به می

گزیر است با این مسئله روبرو « مقامات را تضعیف کند. هر نظام حقوقی، نا
شود و توازنی به وجود بیاورد. خواهیم دید که دادگاه عالی آمریکا، مانند 

ری شهروندان وزن بیشت دادگاه اروپایِی حقوق بشر، تمایل دارد به آزادی بیاُن 
 1از شهرت مقامات بدهند.

اّما نقد سیاسی چرا اهمّیت دارد و چرا باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد؟ 
کنون چند استدالل به نفع آزادی بیان پیش نهاده اند که متفّکران لیبرال تا

رال، ی لیبآیند. طبق اندیشههمگی به نفع آزادِی نقد سیاسی هم به کار می
سرکوب کند، یک اصل ها را اینکه حکومت نباید رد و بدل کردن ایده»

اسی دموکر بنای لیبرالسیاسِی مهم است. در حقیقت این اصل معمواًل سنگ
تصّور « هابازاِر ایده»استدالل اّول، جامعه را به مثابه   2«.شودشمرده می

وجود دارد که منافع « دستی نامرئی»کند. همانطور که در بازار آزاْد می

                                                           
1 Peter N. Amponsah: Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public 
Figures, The United States, Europe, and Australia, LFB Scholarly Publishing LLC, 
2004, 1-7.  
2 Peter N. Amponsah: Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public 
Figures, 1. 
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نیز « گفتگوی آزاد»کند، در یشخصی را با منافع اجتماعی هماهنگ م
 1گذارد.را در اختیار شهروندان می« حقیقت»دستی نامرئی وجود دارد که 

ها و احترام به استدالل دوم، بر سهم آزادی بیان در خودشکوفایِی انسان
کید می  اجتماعِی -ی سیاسیکند. استدالل سوم سویهکرامت انسانی تأ

ته را برجس« دموکراتیک خودگردانِی » تری دارد و سهم آزادی بیان درپررنگ
آزادی بیان و نقد سیاسی فضا را برای مشارکت  از این منظر، سازد.می

کند و َاعمال مقامات را در معرض خودحکمرانی مهّیا می برایشهروندان 
زه ای برای مبار دهد. بدین وسیله، نقد سیاسی وسیلهنظارِت عمومی قرار می

  2کفایتی آنان است.حکمرانان و بیبا استبداد حکومتی، فساد 

ی آزادِی نقد سیاسی ها دربارهی لیبرال، موضع مارکسیستجدا از اندیشه
ترین شکل از آزادی چیست؟ واقعّیت این است که کارل مارکس به قوی

 های او باید مسیرنقد سیاسی دفاع کرده است. با وجود این، برای فهم ایده
 هز جملاز یک سو، تردیدی نیست که مارکس، م. اای را طی کنینسبتًا پیچیده

ی در اندیشه« حق»ای بر مفهوم ، نقدی ریشهی یهودی مسئلهدربارهدر 
. نقد مارکسیستِی حق در دوران ما نیز دوباره جان 3کرده استلیبرال وارد 

                                                           
ها نیز نقدهای مهّمی بر آن وارد شده گرایان جّذاب نیست و از منظر لیبرالاین استدالل برای چپ 1 

 است.
 ها، عالوه بر کتاب مذکور در پانوشت قبل، رک:ها و دیگر استداللبرای مطالعه درباره این استدالل 2 

Eric Barendt; Freedom of Speech,1-23. Wojciech Sadurski; Freedom of Speech and 
Its Limits, Kluwer Academic Publication, 1999, chapter 1. 

 ی یهود، ترجمه ع. افق، نشر اینترنتی.ئلهی مسکارل مارکس، درباره 3 
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. مّدعای اصلی این نقد مهم را چه بسا بتوان اینگونه خالصه 1گرفته است
رهایِی تواند به اش نمیهای درونیبه خاطر محدودّیتها زباِن حقکرد: 

 2اند.پوشبرای اشخاص بینجامد و برعکس، قدرِت سرکوبگر را می سیاسی
های اجتماعی وترتیبهای اجتماعی و نظمقدرت» هاحقبه عبارت دیگر،

نه کند آورند، رمزگذاری ]و پنهان[ میکه شرایط ناآزادِی ما را به وجود می
از آنجا که آزادی بیان  3«.ها برهاندوترتیبها و نظماینکه ما را از آن قدرت

توان مخالفِت مارکس را با آن است، آیا می« های لیبرالحق»نیز یکی از این 
س اشاره های مارکنتیجه گرفت؟ کمی داوری را به تعویق بیندازیم و به نوشته

ور و قدرتمند بر سانسور نوشت کنیم. مارکس در دوران جوانی نقدهایی پرش
ای ترین شکل بر سانسور تاخته  او به ریشه 4که هنوز تازه و خواندنی است.

توان در یک زمان هم سانسور را مطالبه کرده است. اّما آیا میالغای و 
 ؟ های لیبرالحقبود و هم منتقِد  آزادی بیانستایشگر 

 مارکس تناقضی وجود ندارد.اند که در موضع نشان دادهی نویسندگان مختلف
، به معنای نقِد حق لیبرالاز جمله، استدالل شده است که نقد مارکس بر 

                                                           
 های معاصر استدالل کرده است. رک:وندی براون، در اثر مهّمش، به نفع اهمّیت نقد مارکس برای بحث1 

 رک:
Wendy Brown; States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity, Princeton 
University Press. 

ی نقد فهم لیبرال از حق، رک: کوستاس دوزیناس؛ حقوق بشر نی دربارهبرای مطالعه یک کتاب خواند 2
 .3131گرایی، ترجمه علی صابری توالیی، انتشارات ترجمان، وطنو امپراتوری: فلسفه سیاسِی جهان

3  Wendy Brown; States of Injury, 110. 
 .3132اختران، : کارل مارکس؛ سانسور و آزادی مطبوعات، ترجمه حسن مرتضوی، نشر رک 4 
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برای فهم ماجرا باید نگاه مارکس به آزادی بیان را با نقد  1نیست. آزادی بیان
 اللیبر  هایحق جوهر مالکّیت که آنجا زامقایسه کنیم. حق مالکّیت او بر 
از نظر او، . پردازدمی لیبرال حق نقد به آن نقد یواسطه به مارکس است،

مندی و تصاحب مال به طور حق بشر بر مالکّیت خصوصی،... حق بهره»
بنابراین،  2«.ها و مستقل از جامعهخودسرانه است....مجّزا از دیگر انسان

ی دلیِل مخالفت مارکس با حِق مالکّیت، مخالفتش با انباشت مهارگسیخته
مارکس مالکیت خصوصی را به دلیِل منفعِت  ت.اس خصوصیثروِت 

کند. در مقابل، نقد ( محکوم میخصوصیزیربنایِی آن )انباشِت ثروت 
ی لیبرال، منطق دیگری دارد. در در اندیشه« حق آزادی بیان»مارکس بر 

کند این مورد او منفعت زیربنایی )بیاِن آزاد و سخن سیاسی( را محکوم نمی
 تواند از آن منفعِت نمی» کند کهاین دلیل نقد می بلکه برعکس حق را به

را نباید خلط کنیم. در « نقد حق»ی این دو شیوه«. حیاتی محافظت کند
گر تحقق یابد، منفعتی ناروا ی اّول حق بر این مبنا نقد مینمونه شود که ا

ی دوم، حق به این دلیل شود. در نمونه)انباشت ثروت خصوصی( حاصل می
د منفعت زیربنایی )بیان آزاد و نق ی کافیبه اندازهتواند که نمی شودنقد می

رود. ها[فراتر میمارکس ]از لیبرال»کند. در این مورد،  تضمینسیاسی( را 
 رژیان رها کردِن های لیبرال، نه دفِن آزادی بیان بلکه مراد او از تردید در حق

                                                           
1 See: Eric Heinze; Karl Marx’s Theory of Free Speech, Humanity Journal, 2018, 
available at: http://humanityjournal.org/blog/karl-marxs-theory-of-free-speech-part-1/  

فارسی  یهای با ترجمهایم و تفاوترا از متن انگلیسی ترجمه کرده ی یهودی مسئلهدربارهاین قسمت از  2 
 دارد. -که پیشتر معرفی شد –

http://humanityjournal.org/blog/karl-marxs-theory-of-free-speech-part-1/
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تر از حق آزادی بیان، بلکه آن است. آنچه نیاز داریم، نه چیزی ضعیف
  1«.تر استچیزی قوی

نظم سیاسِی »نقد سیاسی مصادیق مختلفی دارد. نقد ممکن است بر 
ناظر باشد و بکوشد طرحی نو از نظم سیاسی دراندازد که در « محوردولت

ی ن پذیرش ایدهجایی ندارد. اّما چه بسا منتقد سیاسی ضم« دولت»آن 
بپردازد. شاید نقد سیاسی  خاصدولت، به نقِد یک نظام حکمرانِی 

مشروعّیت یک نظام حکمرانِی خاص را هم بپذیرد، اّما نهادهایی خاص در 
 های معّین )مثالً گذاریی قضائّیه یا پلیس( یا سیاستآن نظام )مثاًل قّوه

د هم منتقد سیاسی نه به نقی زنان یا اقتصاد( را نشانه بگیرد. شاید درباره
کم، نهادها یا سیاست « مقاماِت نظام»های آن بلکه به نقد گذارینظام حا

شویم، اّما در روبرو می« نقد سیاسی»ی این موارد، با مبادرت ورزد. در همه
 حکمرانانی نقد این مقاله فقط با مورد اخیر سروکار داریم و به مسئله

کنیم. در نیز به ذکر اصول عام بسنده میپردازیم. در همین محدوده می
نقد حکمرانان در » یهایی مفّصل دربارهتوان بحثقلمرو نقد حکمرانان می

گرِی »و « های علمینقد مقامات در مجله»، «ها و مطبوعاترسانه افشا
ی این شود دربارهطرح کرد. اصول عامی که در این مقاله طرح می« فساد

 است.  پذیرمسائل نیز کاربست

                                                           
 
 
1 Eric Heinze; Karl Marx’s Theory of Free Speech. 
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 انگاری نقد حکمرانان دوم: مروری بر موارد جرم

« راناننقِد حکم»یا « نقد سیاسی»طبیعتًا هیچ قانونی در ایران وجود ندارد که 
شمرده باشد. با وجود این، کاماًل محتمل است که « جرم»را به صراحت 
محسوب « مجرمانه»به حساب آید و رفتارش « مجرم» عمالً منتقد سیاسی 
به  -حکمرانانناظر بر نقد  -«انگارِی نقد سیاسیجرم»شود. معمواًل 

کاذیب»ی برخی عناوین مجرمانه مانند واسطه  «توهین»و « افترا»، «نشر ا
قرار « افترا»یا « توهین»شوند که مورد دهد. مقامات مّدعی میرخ می

کاذیبی»رد آنها اند یا در مو گرفته منتشر شده است. به همین دلیل، طرح « ا
شوند محکومّیت منتقد سیاسی کنند و در موارد مهّمی موّفق میشکایت می

تبلیغی  فعالّیت»را به دست آورند. گاهی هم نظام سیاسی فرد منتقد را به دلیل 
ن توهی»در ادامه، مقررات مربوط به دهد. مورد تعقیب قرار می« علیه نظام
کاذیب درباره»، «به مقامات  را به طور« افترا به مقامات»و « ی مقاماتنشر ا

« فعالّیت تبلیغی علیه نظام»ی جرِم کنیم. بحث دربارهموجز مرور می
اقتضائات خاصی دارد که باید به طور مستقل به آن پرداخت و در این مقاله 

 شود.بررسی نمی

 تفکیک شده است.« ن به افراد عادیتوهی»از « توهین به مقامات»در ایران، 
 1توان در چند دسته گنجاند.توهین به مقاماِت داخلی را از حیث قانونی می

                                                           
 
قانون مجازات  731به ماده شود. توهین به برخی مقامات خارجی نیز تحت شرایطی جرم محسوب می 1 

 اسالمی بنگرید. 
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قانون مجازات اسالمی، توهین به مقامات و مأمورین جرم  193ی طبق ماده
نیز در میزان مجازات اثرگذار  ی ارتکاب توهیننحوه. 1است و مجازات دارد

ای یا های رایانهاز طریق سامانه« ک حیثّیتهت»است. در این مورد، 
گر توهین به مقامات ذیِل  2مخابراتی حکم خاص خود را دارد. همچنین ا

به آن  «جرایم مطبوعاتی»بگنجد، طبق ضوابط مربوط به « قانون مطبوعات»
کننده چه توهین یانگیزهدر مواردی، توهین بر اساس  3شود.رسیدگی می

شمار رود و طبق تشریفات مربوط به جرایم سیاسی به به « جرِم سیاسی»بسا 
حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری »توهین به  4آن رسیدگی شود.

ماه تا دو سال حبس در  1نیز « علیه و مقام معظم رهبری… ااسالمی رضوان
ی موارد در همه 5پی دارد و رسیدگی به آن در صالحّیت دادگاه انقالب است.

داشته باشد و برخی شرایط دیگر « صراحت»صول، توهین باید اال باال، علی

                                                           
( ]با  لحاظ مقرره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 3117قانون مجازات اسالمی ) 193ی ماده 1 
هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از ([:» 3133)

ندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای نمای نمایندگان مجلس شورای اسالمی یا
ها در حال انجام وظیفه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریدیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه

( ضربه شالق و یا پنجاه هزار تا یک 12ونیم تا سه ماه حبس و یا تا )یا به سبب آن توهین نماید به یک ماه
 همان قانون، 193ی دی، طبق مادهمجازات توهین به افراد عا«. شودن ریال جزای نقدی محکوم میمیلیو

 است. « جزای نقدی درجه شش»
از غرب « هتک حیثّیت»خواهیم دید که مفهوم قانون مجازات اسالمی نگاه کنید.  127و  122به ماده  2 

 افترا و توهین، خالی از ابهام نیست.ی آن با عناوین سّنتی مانند گرفته شده و شرح رابطه
قانون آیین دادرسی کیفری رجوع  197و  192قانون مطبوعات و مواد  12و 13، 19، 21، 21به مواد  3 

 کنید.
 قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کنید. 197و  192و مواد « قانون جرم سیاسی»به  4 
 قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کنید. 191( و ماده 3117قانون مجازات اسالمی ) 732به ماده  5 
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اشخاص نیز به طور مستقل « هجوِ »در کنار اینها، 1را نیز برآورده کند.
 2انگاری شده است.جرم

، به این پرسش 3ی مقاماتدرباره«نشر اکاذیب»پیش از مروِر جرِم 
کاذیب»و « توهین»پردازیم که چه تفاوتی میان می سِخ دارد؟ پاوجود « نشر ا

 4«داورِی ارزش»کنیم، نوعی می« توهین»خالصه این است: وقتی به کسی 
کاذیب»کنیم، اّما در منفی را در مورد او ابراز می هایی غیر جمله« نشر ا

یان ی او بدهیم یا دربارهمطابق با واقع را با سوءنّیت به دیگری نسبت می
 ی کاذب )غیرمطابق با واقع( رای کسی این جملهکنیم. مثاًل وقتی دربارهمی
کاذیب»، تحت شرایطی مرتکب «او همسر دوم دارد»نویسیم که می  «نشر ا

آمیز داورِی اهانتایم، در حالی که شاید عرف این جمله را حاوِی ارزششده
 نوعی«)دشنامی»ندارد و توهین نشمرد. اّما وقتی برای خوار کردِن دیگری 

مبادرت « توهین»آوریم، به بر زبان می ی منفی(داورانهعبارت ارزش
کاذیب»ایم. ورزیده قانون مجازات، جرم شمرده شده  133ی در ماده« نشر ا

                                                           
 
، 23: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ 1حسین میرمحمد صادقی؛ حقوق کیفری اختصاصی  1 

 .331-337، 3131نشر میزان، 
هر کس با ([: »3133حبس تعزیری ) قانون مجازات ]با  لحاظ مقرره قانون کاهش مجازات 199ماده  2 

نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز 
 «.شودمیتا سه ماه محکوم 

کاذیب»در کنار  3  کاذیب دربارهدرباره« نشر ا آن  هایی نظام سیاسی، ارکان یا سیاستی مقامات؛ نشر ا
 گیرد.  در موارد مهّمی مستند تعقیب کیفری قرار میهم در 

4 value judgment 
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قصد اضرار به غیر یا تشویش »برای تحقق این جرم، مرتکب باید  1است.
کاذیب توسط  2داشته باشد.« اذهان عمومی یا مقامات رسمی گر نشر ا ا

 4صورت گیرد یا ذیل قانون مطبوعات 3ای و مخابراتیهای رایانهسامانه
کاذیب نیز تحت شرایطی  « جرم سیاسی»بگنجد، احکام خاصی دارد. نشر ا

نشر »آور اینکه در حقوق ایران ممکن است شگفت 5آید.به حساب می
کاذیب مجازاِت مخوف اعدام به شمار آید و « الرضافساد فی»مصداقی از « ا

 6در پی داشته باشد.

ی اظهار کذب درباره رسیم. افترا نیز ماهیتاً به مقامات می«افترا»به جرم 
دارد. وقتی مرتکب افترا  خاصیمحتوای دیگران است، اّما این اظهار کذب 

نابراین، . بارتکاب جرمی را به او نسبت دهیمشویم که به ناروا به شخصی می

                                                           
هر کس به قصد اضرار ([: »3133طبق این ماده ]با  لحاظ مقرره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ) 1 

به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسالت یا عرایض یا گزارش 
کاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء ا

قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحًا اعمالی را برخالف حقیقت راسًا یا به عنوان نقل
د غیر وارد شو مادی یا معنوی به یا تلویحًا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر

( 12یا نه عالوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شالق تا )
 «.ضربه محکوم شود

: جرایم علیه 3ی شرایط این جرم، رک: حسین میرمحمد صادقی؛ حقوق کیفری اختصاصی برای مطالعه 2 
 .713-722، 3131، نشر میزان، 31اشخاص، چاپ 

 قانون مجازات اسالمی نگاه کنید. 121به ماده  3 
قانون آیین دادرسی کیفری رجوع  197و  192قانون مطبوعات و مواد « جرایم»به مواد مرتبط در بخش  4 

 کنید.
 قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کنید. 197و  192و مواد « قانون جرم سیاسی»به  5 
 ( نگاه کنید.3132جازات اسالمی )قانون م 231به ماده  6 
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کنیم، تحت شرایطی به جرِم خطاب می« مرتکب اختالس»وقتی کسی را 
یکی از عناوین مجرمانه است. « اختالس»ایم زیرا مبادرت ورزیده« افترا»

نامیم، اصواًل مرتکب افترا می« ورشکسته»وقتی شخصی را به دروغ اّما 
قانون مجازات  131ی جرم نیست. ماده« ورشکستی»ایم زیرا ِصرِف نشده

گر ذیل قانون مطبوعات  1ا را جرم انگاشته است.(، افتر 3117) افترا نیز ا
گر نسبت دادِن جرم دال بر  ت نسب»بگنجد، ضوابط خاصی دارد. به عالوه ا

یابد و مصداق می« قذف»باشد، تحت شرایطی جرم « دادِن زنا یا لواط
 2شود.محکوم می« حّد قذف»به عنوان « ضربه شاّلق 39»دهنده به نسبت

انهای دیگر ن از تجربهسوم: آموخت  

اندازیم. این رویکرد تطبیقی ممکن ی ایاالت مّتحده نگاهی میبه تجربه
ی موضع حقوق بحث دربارهی وضع خود بهتر بیندیشیم. سازد دربارهمی

پی بگیریم. برخی  defamationی مفهوِم آمریکا را باید ذیل بحث درباره
در  defamationاند، اّما ترجمه کرده« افترا»یا « توهین»این مفهوم را به 

در حقوق ایران نیست. به همین « افترا»یا « توهین»حقوق آمریکا معادل 

                                                           
لحاظ مقرره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( ]با 3117قانون مجازات اسالمی ) 131ماده  1 
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا ([: »3133)

ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم هد یا آنصریحًا نسبت دبه هر وسیله دیگر به کسی امری را
موجب حد است به جزاي نقدي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی کهمحسوب می

در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند  -تبصره  .درجه شش محکوم خواهد شد
 «.شدید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهدبتواند صحت اسناد را ثابت نما

 ( رجوع کنید.3132قانون مجازات اسالمی )مصّوب  213تا  227ی احکام قذف به مواد برای مطالعه 2 
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ها بپرهیزیم تا به آشفتگی مفهومی دچار دلیل، بهتر است از این ترجمه
به 1کنیم.ترجمه می« حیثّیت هتک»را به  defamationنشویم. در این متن 

در حقوق آمریکا یعنی نسبت دادن امور کذب به « هتک حیثّیت»این معنا، 
  2دیگری به طوری که به او ضرر برساند.

آمریکا آمده   لزوم حمایت از نقد سیاسی، به دّقت در آرای دادگاه عالی
به  ِی کاملتعّهد ملّ »است. طبق یکی از آراء، متمم اّول قانون اساسی مستلزِم 

پرده، مصّممانه و ی مسائل عمومی باید بیاین اصل است که بحث درباره
های شدید، گزنده و گاهی زننده به کاماًل باز باشد و چه بسا شامل حمله
قانون اساسی ایاالت »به عالوه،  3«.حکومت و مقامات حکومتی بشود

وانایی عی بر تکند که ترس از سرکوب حکومتی نباید مانمّتحده تضمین می
 4«.مردم در نظارت بر سوءاستفاده از قدرت توّسط حکومت ایجاد کند

تواند اند که اّتهاماتی مانند هتک حیثّیت میبنابراین در ایاالت مّتحده دریافته
گر مقامات  به مثابه تهدیدی جّدی علیه سازوکارهای دموکراتیک عمل کند. ا

کنند،  ی دعواها اقامهعلیه مردم و رسانهبتوانند با توّسل به این دست اّتهامات 
کل ها به شبیم جّدی وجود دارد که آزادی نقد سیاسی آسیب ببیند و دادگاه

ابزاری برای سرکوب و ارعاب منتقدان سیاسی درآیند. به همین دلیل، در 

                                                           
 
 رسد. نیز در اغلب موارد درست به نظر می« بهتان»ترجمه به  1 

2 See: https://mtsu.edu/first-amendment/article/997/libel-and-slander  
82.-Weaver; Defamation and Democracy, 86. Amponsah: Libel Law, 81 3 

Amponsah: Libel Law, 81. 4 

https://mtsu.edu/first-amendment/article/997/libel-and-slander
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این کشور تهمیداتی اندیشیده شده که از منتقد سیاسی در برابر مقامات 
های بزرگ در های اخیر برخی از شرکتهمه، در سالحمایت کند. با این 

زدایی به اصل آزادی بیان در متمم  اّول قانون اساسی مواردی برای مقرّرات
ی مطلوب به دست اند و در دادگاه عالی نیز نتیجهآمریکا استناد کرده

قد گرا ندانان چپی استناد به آزادی بیان از سوی حقوقاند. این شیوهآورده
است. بنابراین، در حقوق آمریکا نیز در این مورد مسائل مهّمی وجود  شده

 دارد.

برای فهم وضع  1های هجدهم و نوزدهم،به رغم تحّوالت حقوقی مهم در قرن
ی حمایت قانونی از منتقد سیاسی در ایاالت مّتحده باید به سال فعلی درباره

عالی صادر شد. طبق  برگردیم. در این سال، دو رأی مهم توّسط دادگاه 1664
هتک »هیچ موردی از 2 گریسن علیه لوییزانای رأی دادگاه در پرونده

« ّیِت سوءن»قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه، از جمله، در « حیثّیت
 دهیم.این شرط را بعدتر توضیح می .3ای نباشدمرتکب هیچ شک و شبهه

جریمه کردن افراد »قاضی ِبَلک در متن رأی به طور درخشان استدالل کرد: 
ن آنها به زندان به دلیل نقد کردِن مقامات رسمی نه تنها بحث دیا فرستا

اندازد عمومی آزاد را، که توّسط قانون اساسِی ما تضمین شده، به خطر می

                                                           
1 See: Peter N. Amponsah: Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public 
Figures, 41-51. 
2 Garrison v Louisiana 
3 Peter N. Amponsah: Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public 
Figures, 52-53. 



 

Problematicaa.com 
 

 

23 

ن ا قانوبلکه ممکن است آن را به سکوت بکشاند. طبق قانون اساسی م
در  اعتباِر هتک حیثّیِت کیفری، قدیمی و بیانگلیسِی به شّدت نامنصفانه

« تهتک حیثیّ »این رأی البته تعقیب کیفرِی  1«.این کشور مطلقًا جایی ندارد
نکرد، اّما چنان مؤّثر بود که عماًل وجه کیفری هتک « الغا»را به طور قانونی 

 شد. رنگحیثّیت در ایاالت مّتحده بسیار کم

ار بسی« هتک حیثّیت»در ایاالت متحده موارد شکایت کیفری به خاطر 
اندک است. در سطح فدرال، جرمی به این عنوان وجود ندارد. برخی از 

ها اند. در برخی دیگر از ایالتها نیز این عنوان مجرمانه را نسخ کردهایالت
یفری در وجود دارد، اّما تعقیب ک« روی کاغذ»هتک حیثّیت  هنوز جرِم 

 2004تا  1662های آمریکا از سال در کل ایالت 2دهد.عمل به ندرت رخ می
مورد تعقیب کیفری به دلیل هتک حیثّیت رخ داد، و از میان شش  41تنها 

برای مقایسه در نظر بگیرید که  3اند.مّتهم به ارتکاب این جرم محکوم شده
توهین »به صرفًا فری های کیدرصد از کل پرونده 2/8در ایران گفته شده  

به هر روی، تعقیب کیفری به خاطر هتک  4مربوط است.« به اشخاص عادی
                                                           

1 Peter N. Amponsah: Libel Law, 53. 
 ها به تفکیک، رک: ی وضع ایالتای مطالعهبر  2 

https://www.aclu.org/issues/free-speech/map-states-criminal-laws-against-defamation  
3 See: https://www.osce.org/files/f/documents/1/0/41958.pdf , p 172. 
4 https://www.irna.ir/news/83365470/%DB%B7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-
%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-
%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-
%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-
%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF  

https://www.aclu.org/issues/free-speech/map-states-criminal-laws-against-defamation
https://www.osce.org/files/f/documents/1/0/41958.pdf
https://www.irna.ir/news/83365470/%DB%B7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83365470/%DB%B7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83365470/%DB%B7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83365470/%DB%B7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83365470/%DB%B7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83365470/%DB%B7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
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ها ناممکن است و در و در سطح برخی ایالت حیثّیت در سطح فدرال
دهد. در نتیجه، این پرسش به های دیگر هم عماًل به ندرت رخ میایالت

گیرد قرار می« هتک حیثّیت» آید: در آمریکا شخصی که موردوجود می
برای حمایت قانونی از شهرت خود چه راهکاری در دست دارد؟ پاسخ این 

گر یک   مورد هتک حیثّیت قرار گیرد،« شخص خصوصی»است که ا
گرچه امکان طرح  برای او اغلب وجود ندارد یا عماًل « دعوای کیفری»ا

دعوای »تواند تحت شرایطی علیه مرتکب ثمربخش نیست، همچنان می
از جهات مختلف با دعاوی  خصوصیدعاوی  1طرح کند. «خصوصی

حق اصلِی مورد تجاوز یا انکار، ]بنا »در دعوای کیفری  کیفری تفاوت دارند.
وای اّما در دع 2«.به فرض[ حقی عمومی و متعّلق به کل جامعه است

خصوصی، حق تضییع یا انکارشده، حّقی خصوصی و متعلق به شخص یا 
، «هتک حیثّیت»این، در دعوای خصوصِی بنابر اشخاص معّین است. 

اند است حق خصوصی آنان )در این مورد شخص یا اشخاصی معّین مّدعی
 ی دعوااقامه هدف آنان ازشان( تضییع شده است و حسن شهرت و حیثیت

در ایاالت متحده  3است. -و نه مجازاِت مرتکب -« جبراِن خسارت»اصواًل 
                                                           

 
توانایِی قانونِی مّدعی حِق تضییع یا انکارشده در مراجعه به »به مفهوم اخص عبارت است از « دعوا» 1

ک: ر «. مربوط استمراجع صالح برای به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی 
 .217، 3131، انتشارات دراک، 12عبدالله شمس؛ آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد اّول، چاپ 

 .211، عبدالله شمس؛ آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد اّول 2

مّدعا . اّما استدالل به نفع این نیستهدف از دادرسی کیفری نیز مجازات  از حیث هنجاری از نظر ما 3 
 طلبد.مجال مستقلی می
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یه مرتکباِن هتک حیثّیت دعوای توانند علاصواًل اشخاص خصوصی می
اقامه کنند و جبران خسارِت وارد بر خود را بطلبند. اّما آیا برای  خصوصی

مقامات سیاسی نیز این امکان وجود دارد به دلیل هتک حیثّیت علیه مردم 
طرح کنند و خسارت بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش  خصوصیدعوای 

 1نتایمز علیه سالیوانیویورکی ندهباید به رأی مهم دیوان عالی در پرو 
توانند محکومّیت طبق این رأی، مقامات دولتی نمی رجوع کنیم. (3312)

ها را به خاطر هتک حیثّیت به دست آورند مگر اینکه شهروندان یا رسانه
به چه معناست؟ دادگاه « سوءنّیت» 2اثبات کنند خوانده سوءنّیت داشته است.

ا ی»دهد که مراد از سوءنّیت این است که شهروند ی رأی توضیح میدر ادامه
به این توّجه نکرده  3پرواییعلم داشته باشد که اظهاراتش کذب بوده یا با بی

عدم توّجه »و « علم»از این دو شرِط «. باشد که آیا اظهارات کذب بوده یا نه
گر شهروند بداند که مقام «رواییپناشی از بی ، اّولی روشن است. برای مثال، ا

نکرده اّما به طور غیرصادقانه ارتکاب اختالس را به آن « اختالس»دولتی 
و در نتیجه دروغی « علم داشته که اظهاراتش کذب است»مقام نسبت دهد، 

ّجه عدم تو »اّما شرط دوم،  4را با سوءنّیت به مقام دولتی نسبت داده است.

                                                           
1 New York Times v Sullivan 

« هاسلبریتی»مثل « های عمومینقد چهره»بعدتر این نوع حمایت از شهروندان عالوه بر نقد سیاسی به  2 
 های قبل رجوع کنید.شده در پانوشتبه دو کتاب معرفی  نیز توسعه یافت.

3 recklessness 
4 See: Russell L. Weaver; Defamation and Democracy, in Comparative Defamation 
and Privacy Law, Cambridge University Press, 2016, 85-87. Peter N. Amponsah: 
Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public Figures, 80-83. 
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به چه معناست؟ دیوان عالی مراد از این شرط را  در یکی « پرواییناشی از بی
باید دلیل کافی در دست »از آرای بعدی روشن کرد. برای اثبات این شرط 
 و به« ی اظهاراتش داشتهباشد که خوانده در واقع تردیدهایی جّدی درباره

گر  1ت.رغم این تردیدها به مقام دولتی نسبت ناروا داده اس بنابراین حّتی ا
ی مقام دولتی اظهار شده باشد، لزومًا به محکومّیت  درباره« دروغی»

د کنانجامد. فرض کنید یکی از شهروندان اظهار میاشخاص خصوصی نمی
شود که نسبت دادن بعد معلوم می«. جمهور اختالس کرده استرئیس»که 

حراز شود شهروند جمهور درست نبوده است. همینکه ااختالس به رئیس
، به این معنا که «جمهور اختالس کرده استرئیس»معتقد بوده « صادقانه»

اش داده است که گفتهنه به کذب اّدعایش باور داشته و نه احتمال جّدی می
ی شود. عالوه بر همهکاذب باشد، محکومّیت به هتک حیثّیت منتفی می

به  «خسارتی واقعی»ز سوءنّیت اینها خواهان باید ثابت کند از اظهار ناشی ا
 2شهرت او وارد شده است.

مقامات « هتک حیثّیِت »مطالب باال را خالصه کنیم: در ایاالت مّتحده 
ها نیز هتک حیثّیِت مقامات دولتی در سطح فدرال جرم نیست. برخی ایالت

عنوان « روی کاغذ»های دیگر، چنین رفتاری شمارند. در ایالترا جرم نمی
دارد اّما در عمل غیرمحتمل است مقام دولتی بتواند محکومّیت مجرمانه 

 خصوصیاشخاص خصوصی را به دست آورد. مقامات دولتی در دعاوی 
                                                           

1 Amponsah: Libel Law, 83. 
2 Russell L. Weaver; Defamation and Democracy, 86. 
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خورند، زیرا هم باید اثبات کنند شهروند علیه مردم نیز معمواًل شکست می
به آنها نسبت داده و هم اینکه از اظهار ناشی « با سوءنّیت»اظهارات کذب را 

 به شهرت آنها وارد شده است. « خسارتی واقعی»وءنّیت از س

 انگارِی نقِد حکمرانانعلیِه جرم چهارم:

دیدیم که در ایاالِت مّتحده، آزادِی بیان وزن بیشتری از شهرت مقامات دارد 
دهد. دادگاه اروپایِی حقوق بشر و نظام حقوقی اّولی را بر دومی ترجیح می

دا حمایت از شهرت مقامات به طور نیز تمهیداتی مهم پیش گذاشته که مبا
ای شایسته میان این دو به ناروا آزادی بیان را محدود کند. در ایران، موازانه

را در جایگاهی برتر از « ُحسن شهرِت مقامات»خورد. قانونگذار چشم نمی
یان در ب اینکه تضمیناتی مؤّثر برای آزادیآزادِی بیان نشانده است، بدون 

نظر گیرد. نقد این موضع قانونی الزم است. در این قسمت ابتدا نقدهای 
کاذیب» مرتبط با دو جرم رسیم و سپس به جرم را برمی« افترا»و « نشر ا

 اندازیم.نگاهی نقادانه می« توهین به مقامات»

الزم است قانونی جامع نوشته شود  «افترا»و « نشر اکاذیب»ی دو جرم درباره
های کیفری و مدنِی مسئله را پوشش دهد. چنین قانونی باید حمایت جنبه که

از نقد سیاسی و آزادی بیان را مدنظر قرار دهد و  محکومّیِت افراد خصوصی 
کاذیب درباره»به   در  1را دشوار سازد.« افترا به مقامات»یا « ی مقاماتنشر ا

                                                           
یک بحث جالب نیز این است که آیا همچنان این عناوین مجرمانه را حفظ کنیم یا اینها را کنار بگذاریم  1 

شان سازیم. البته از حیث حقوقی ال یک عنوان مجرمانه )هتک حیثّیت( جایگزینو مانند کشورهای کامن
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گر یکی از اشخاص خصو  کاذی»صی این قانون باید تصریح شود که ا را « بیا
را صریحًا به مقامات « جرمی»ی مقامات منتشر کند یا حّتی به غلط درباره

نسبت دهد، تحت شروطی قابل تعقیب کیفری نیست یا در صورت تعقیب 
وان تشود. نظیر این قوانین در غرب هم وجود دارد و برای نمونه میتبرئه می

در انگلستان  2931در سال  نام ُبرد که 1«قانون راجع به هتک حیثّیت»از 
تصویب شده است. برای حمایت از مردم در مقابل حکمرانان، تمهیدات 

کنیم. ی مهم بسنده میدر ادامه، به سه نکته 2مختلفی قابل پیگیری است.
 تواند این نکات را نادیده بگیرد. ای نمیهیچ نظم عادالنه

گر احراز شود که شهروند نکته « حقیقت»ی اّول اینکه در هر قانون عادالنه ا
گزیر است. در این مورد، در وضع فعلی،  را بیان کرده، صدور حکم تبرئه نا

 131ی قانونگذار در جرِم افترا به این نکته تصریح کرده است. طبق ماده
گر شخصی ارتکاب جرمی را به دیگری )از ج مله مقامات( قانون مجازات، ا

شود. در جرم ، تبرئه می«صّحت آن اسناد را ثابت نماید»نسبت دهد ولی 
گر صّحت اظهارات مّتهم احراز شود،  کاذیب نیز روشن است که ا نشر ا

                                                           
ها عدول کرد و باید دلیل قوی این عدول را جواز دهد. اّما جالب اینکه از سنت توانبه راحتی نمی

رده اشاره ک« هتک حیثّیت»ای، که اصواًل از مقررات غربی ترجمه شده، به قانونگذار در قانون جرایم ریانه
کاذیب و افترا و توهین( رو   باشد.  شنبدون اینکه نسبت این عنوان با عناوین سّنتی در حقوق ما )نشر ا

1 Defamation Act 2013 

زدایی از این عناوین یکی از این تمهیدات، که احتمااًل در سّنت حقوقی ما در مقابلش مقاومت شود، جرم 2 
 ،«پرداخت خسارت»، «عدالت ترمیمی»ی کیفری به توان به جای مداخلهزدایی میاست. در صورت جرم

اتی از این دست روی آورد. این نکته بسیار اهمّیت دارد، ولی و تمهید« گریتنظیم»ی های خالقانهشیوه
 پردازیم. از آنجا که طرح هر راهکار بدیل نیازمند انبوهی مباحث فّنی است، در این مقاله به آن نمی
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کاذیب»اظهاراِت او دیگر  رود و در نتیجه باید تبرئه شود. با به شمار نمی« ا
انونی رسد قمفید به نظر می هایی دچار است ووجود این، قوانین فعلی به ابهام
 دقیق در این مورد نوشته شود. 

برای حمایت از مردم در مقابل حکمرانان کافی « توّسل به حقیقت»دفاِع  
گراِن فساد»ی مهِم نیست. برای فهم دلیل ماجرا، مسئله را در نظر « افشا

کنون در ایران هر بگیرید. هم گر فساد»ا در معرض این خطر است « افشا
افی نیز به حد ک« حقیقت»ها، محکوم شود. دفاِع ، یا دیگر اّتهام«افترا»ه که ب

گر فساد حمایت نمی ر دال ب معقولیکند، زیرا ممکن است او دالیِل از افشا
فساد یکی از مقامات در دست داشته باشد، اّما به جهات مختلف نتواند در 

گر   در محکمه« فساد اثبات»محکمه اّدعای فساد را در محکمه اثبات کند. ا
ه ب کنند وخطر میدر این موارد باشد، افراد کمی « افترا»تنها راه خالصی از 

گری مبادرت ورزند. حتّی در صورت فاسد بودِن مقام، کّلی ظرایف  افشا
گِر فساد، که معمواًل یک حقوقی در دادگاه طرح می شود و چه بسا افشا

کارمند یا شهروند عادی است، خودش را در برابر وکالی زبردسِت مقام 
؟ باید به درسمی ناتوان ببیند و نتواند اّدعایش را اثبات کند. پس چه باید کر 

گر « صداقِت »ِصرِف  گِر فساد از او حمایت قانونی کنیم. شاید افشا افشا
کند، اّما همینکه آن اّدعا « اثبات»فساد نتواند اّدعای فساد مقامات را دادگاه 

با دفاِع  «صداقت»طرح کرده باشد الزم است تبرئه شود. تفاوت « صادقانه»را 
ن شود به ایمتوّسل می حقیقتِع روشن است. وقتی مّتهم به دفا« حقیقت»

بر  – ی اوگفتهیعنی  صداقتمطابقت دارد. اّما واقعّیت او با  یگفتهمعناست که 
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احراز  1.مطابق استاش اعتقاِد درونی با -فرض که مطابق واقع نباشد
گرِی فساد در تمام موارِد نقد حکمرانان نیز باید «صداقِت » ، عالوه بر افشا

گر اظهارات یکی از مردم را از خطر تعق کمه و مجازات برهاند. ا یب و محا
باشد، اّما احراز شود که شهروند مذکور به « کذب»شهروندان علیه مقامات 

کاذیب»صدق اظهاراتش باور داشته، محکومّیت او به  نارواست. « نشر ا
گر شخصی  ارتکاب جرمی  را به حکمرانان نسبت « صادقانه»همچنین ا

محکوم شود. دلیل این امر در یکی « افترا»باید به ن از حیث هنجاری دهد،
در بحث آزاد، اظهار »از آرای دادگاه عالی آمریکا به دقت بیان شده است: 

و حمایت از اظهارات نادرسِت بدون سوءنّیت، « ناپذیر استنادرست اجتناب
آزادی بیان برای زنده ماندن به آن »کند که فراهم می« تنّفس ی جهتفضای»

   2«.اردنیاز د

گر ثابت در ایران، در وضع فعلی می کاذیب، حّتی ا توان گفت مّتهِم نشر ا
است.  قابل تبرئه« صداقتش»گفته است، اصواًل به صِرف احراِز « کذب»شود 

کاذیب»توان به بزه قانون مجازات ِصرفًا شخصی را می 133طبق ماده  « نشر ا
 «ن عمومی یا مقاماتقصد اضرار به غیر یا تشویش اذها»محکوم کرد که 

قصد اضرار یا »مّتهم احراز شد، « صداقِت »داشته باشد. قاعدتًا وقتی 
شود و در نتیجه مّتهم باید تبرئه شود. نظیر این استدالل منتفی می« تشویش

 23ی خورد. طبق رأی صادره از شعبهدر یکی از آرای قضایی به چشم می
                                                           

 ایم.ردهاقتباس ک -های مختلفدر سخنرانی -بندی مسئله را از استاد مصطفی ملکیانی صورتاین شیوه 1 
2 Amponsah: Libel Law, 82. 
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گر گویی[ به جهت متهم ]به کذبقدام ا»دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ا
این نکته  1شود.باشد، سوءنّیت ندارد و تبرئه می« بودنش تصّور و ادعای محق

کنندگان و ی حکومت، و در رابطه«نقد سیاسی»را به ویژه در مورد 
 3133شوندگان، باید جّدی گرفت. مثال دیگر، به رخدادهای آبان حکومت

ی اجتماعی ذکر کرده محترم در شبکهدر ایران مربوط است. یکی از وکالی 
و به « نفر بوده 3799ماه ها در آبانشدهتعداد کشته»که موّکل او گفته است 

کاذیب مّتهم شده است. وکیل محترم در مقام دفاع  خاطر این گفته به نشر ا
های واقعی از وزارت کشور از مرجع قضایی خواسته است تعداد کشته

ه رغم اهمّیت سیاسِی احتمالی، از حیث حقوقی استعالم شود. این دفاع، ب
گر به استعالم  چه بسا ناموّفق باشد. زیرا محتمل است که وزارت کشور ا

کند، و در این کشته( را ِاعالم  219پاسخ دهد همان آمار رسمی )حدود 
تری برای محکومّیت شهروند به دست صورت چه بسا دادگاه مستند محکم

 -حیث سیاسی و تحت شرایطی از حیث حقوقی از-«حقیقت»آورد. دفاِع 
. اّما از حیث فّنی، در کنار دفاع تواند مهم باشدمیها در این دست پرونده

 نباید فراموش شود.« صداقت»حقیقت یا بدون آن، دفاع 

ها کمتر با اقبال روبرو از سوی دادگاه« صداقت»در مورد افترا، شاید دفاِع  
کاذیب، ش قصد اضرار یا »را از عبارِت « صداقت»رط شود. زیرا در نشر ا

 ی قانونِی در قانون استنباط کردیم، و نظیر این عبارت در ماده« تشویش
                                                           

 
 .3133/39/31مورخ  3393319222393171رأی شماره  1 
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د توانی قضایی میخورد. با وجود این، روّیهمربوط به افترا به چشم نمی
در افترا به این معناست که مفتری باید از دروغ بودِن « سوءنّیت»بپذیرد که 

گاه باشد یا دستکم در درستِی آن تردید جّدی داشته دنسبتی که می هد آ
  1باشد.

 «منافع عمومی»ی سوم به را شرح دادیم. نکته« صداقت»و « دفاع حقیقت»
افع ی منمربوط است. قانونگذار باید از گفتارها و اظهارات شهروندان درباره
گر در مواردی این گفتارها غلط باشد. برا ال، ی مثعمومی حمایت کند حّتی ا

گر شهروندی درباره ی قانونگذار در انگلستان به درستی ذکر کرده است که ا
منافع عمومی اظهار نظر کند و خودش نیز به طور معقول باور داشته باشد 
که اظهارش مربوط به منافع عمومی است، قابل محکوم شدن نیست حتّی 

گر مرتکب هتک حیثّیت شده باشد. کم  همواره باید مراقب بود 2ا که نظام حا
کاذیب»و « افترا»ی و مقامات آن مردم را به بهانه د به سکوت نکشانن« نشر ا

 ی خیر عمومی باز ندارند. و از اظهارنظر درباره

مسائل مهم، ابهامی است که در احراز توهین  یکی از ،«توهین»در مورد جرم 
« آمیزتوهین»اظهاراتی را های کیفری مواردی دادگاه. در وجود دارد

 3نامیم.ب« توهین»توانیم آنها را مصداِق اند که بنا بر تحلیل دقیق نمیشمرده

                                                           
: جرایم علیه 3ی موضع موافق، رک: حسین میرمحمد صادقی؛ حقوق کیفری اختصاصی برای مطالعه 1 

 .723، 3131، نشر میزان، 31اشخاص، چاپ 
2 See: Defamation Act 2013, 4. 

 شده در پانوشت قبل رجوع کنید.کتاب معّرفی، به مواردی برخی از برای مطالعه 3
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 «توهین به افراد عادی»از « توهین به مقامات»در ایران  ی دیگر اینکهنکته
برای توهین به مقامات  3117تفکیک شده است. قانونگذار در سال 

این امر   1نظر گرفت. مجازاتی شدیدتر از توهین به اشخاص خصوصی در
ناموّجه است. قانونگذار به ناروا حیثّیت مقامات را از حیثّیت مردم مهمتر 
شمرد و مقامات را در جایگاهی برتر از مردم قرار داد. این ماجرای فرضی 
را تصّور کنید: یک مقام سیاسی و یک شهروند متقاباًل به هم دشنام 

، سخن شهروند قبح بیشتری 3117سال دهند. از نظر قانونگذار ایران در می
دارد و چه بسا مجازات شدیدتری بطلبد. این رویکرد، ناپذیرفتنی است. هنوز 

داده شود هرچند تغییراِت رخاجرا می 3117نیز همان قانون مصّوب در سال 
های قانون مجازات، از شّدت مجازات توهین به مقامات در دیگر قسمت

کنون به پژوهشی تجربی نیاز داریم که جدا از متن قا 2کاسته است. نون، ا
ها نشان دهد. ی عملِی دادگاهتفاوت میان این دو نوع توهین را در روّیه

شونده تواند این باشد: آیا بسته به اینکه توهینپرسش این پژوهِش فرضی می
های ایران مجازات متفاوتی یک شخص خصوصی باشد یا مقام دولتی، دادگاه

 های چنین پژوهشی چه بسا جّذاب درآید.گیرند؟ یافتهرا در نظر می

                                                           
ی خورد و قاعدتًا این تفکیک از طریق ترجمهدر کشورهای بّر اروپا نیز این تفکیک ناموّجه به چشم می 1 

 حقوق اروپا به ایران راه یافته هرچند با فرهنگ سیاسی در ایران نیز سازگار است. 
اخیرًا طبق رود. به حبس نمی 193ی کسی بر اساس ماده در حال حاضر طبق قواعد حقوق جنایِی عموم 2 
اصواًل تفاوت میان توهین به اشخاص عادی و توهین به « (3133« )کاهش مجازات حبس تعزیري قانون»

 نیز حذف شده است. « قابل گذشت بودن»مقامات از حیث 
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 ای چه بسا مهمتر هم وجود دارد. برای فهم این مسئلهبا وجود این، مسئله
التی عدی بیماجرای زیر را فرض کنید:یکی از شهروندان به شّدت از تجربه

 داند. برایعدالتی میخشمگین است و مقامات سیاسی را مسئول این بی
خراب کرده است. در نتیجه، مقامات را کفایتِی مقامات او را خانهبیمثال، 

کآمیز نیز به کار میکند و در میان کالمش الفاظی توهیننقد می نون برد. ا
کند؟ پاسخ این است:در صورت شکایت آن مقام، نظام کیفری با او چه می
عدالتِی س بیورزد. پمبادرت می« ادبشهرونِد بی»نظام کیفری به تنبیه این 

 عدالتیشده توسط این شهروند چه؟ باز پاسخ روشن است: آن بیتجربه
اغلب ربطی به نظام کیفری ندارد و صرفًا مهم است که مردم هنگام سخن 

ی مقامات ادب را رعایت کنند. در رأی دادگاه کیفری چه گفتن درباره
ّسط شهروند؛ شده تو عدالتِی تجربهشود؟ بیمی« کسر»چیزهایی از ماجرا 

اینها همه از حیث  1کفایتی مقامات.هایی که او تحّمل کرده و بیمصیبت
آیند. در این تصویر چیزی نادرست وجود به حساب می« ربطبی»حقوقی 

آن را به چنگ -«شهود حقوقی»و  -«شهود اخالقی»ی دارد که به واسطه
ه ونی و قضایی بتواند مبنایی برای راهکارهای قانآوریم. همین شهود میمی

 .مهّیا کند

ونگذاری در سطح قان دقیقمفید است تغییراتی در پایان اشاره کنیم که گرچه 
نیز قاضیان ابزارهایی در دست دارند تا از مردم  آنصورت گیرد، اّما پیش از 

                                                           
 
 مورد اختصاص ندارد. وارد است و به این « ی کیفریمداخله»این نقد در بسیاری از موارد بر  1 
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گر اراده ی جّدی وجود داشته باشد، در برابر حکمرانان حمایت کنند. ا
ز حقوقی اجّدی بگیرد و با استفاده از ابزارهای تواند حِق مردم را قاضی می

خورد، هرچند در ایران گاهی آرای جالبی به چشم می آزادی بیان دفاع کند.
کاذیب نشر»ها، خبرنگار به این آراء قابل تعمیم نیستند. در یکی از پرونده « ا

ر دکند. دادگاه کیفرِی اردبیل مّتهم را تبرئه می 391شود ولی شعبه مّتهم می
گر قرار باشد افراد به »رأی عالوه بر ذکر برخی مبانی اسالمی، آمده است:  ا

عّلت انتقاد تحت تعقیب قرار گیرند، دیگر کسی جرئِت انتقاد و بیان 
مشکالت نخواهد داشت و آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق اساسی 

دادگاه  393رأی شعبه  ی دیگر،نمونه 1«.شهروندان نادیده گرفته خواهد شد
کاذیب»کیفری خلخال است. در این مورد نیز عنوان اّتهامی   است« نشر ا

دادگاه در  2صادر کرده است.« قرار منع تعقیب»ولی دادسرا برای مّتهم 
رهد. طبق کند و مّتهم از خطر مجازات مینهایت قرار دادسرا تأیید می

ن ست مسئولیهر نقدی که مخالف نظر و یا سلیقه و یا خوا»قسمتی از رأی، 
آید و هر کسی در خصوص َاعمال و رفتار باشد کذب به حساب نمی

                                                           
 
ی متن رأی به کانال تلگرام اختبار به آدرس زیر رجوع کنید. به مقامات قضایی و همچنین برای مشاهده 1 

دهی شود آرای قضایی را با شماره رأی و تاریخ صدور منتشر کنند که ارجاعهای حقوقی پیشنهاد میرسانه
 دقیق ممکن شود. 

https://t.me/ekhtebar/21664  
قانون آیین دادرسی  217قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی پس از ختم تحقیقات است و طبق ماده 2 

 وسطت« ی کافی برای انتساب جرم به مّتهمجرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادّله»کیفری در صورِت 
 شود. مقام تحقیق صادر می

https://t.me/ekhtebar/21664
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به رغم این آراء، در بسیاری از موارد منتقد  1«.مسئولین حق اظهارنظر دارد
گیرد و به ارتکاب جرم محکوم سیاسی مورد حمایت قضایی قرار نمی

د. کننمیبازنمایی نبه دّقت شود. بنابراین آرای مذکور وضع موجود را می
های قضایی از آزادی بیان مردم فزونی یابد و شایسته است نظیر این حمایت

یز مند از نقد سیاسی نمند درآید. حمایت قضایِی نظامبه ویژه به شکلی نظام
 شود.حاصل می« استقالل قضایی»ی تنها به واسطه

 

 

 

 

 

                                                           
1 see: https://t.me/ekhtebar/17267  
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