
:ازائه کىىده  

ؿیـل کسیمی، اطتاد ژوزهالیزم کهکؼان ػسق    



 .اش جسایم زطاهه یی تلظیم بىدی متعدد ػده اطت

  
 جسایم مسبىن به محتىای زطاهه ها ( الف

 
 جسایم مسبىن به تأطیع زطاهه ها( ب
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شىد که دس این دظته اص حشایم شامل تخلفاتی می

مىسد وشش مؿالب  و مىغىعات سظاهه ها 

اتفاق می افتذ و مشبىؽ به محتىای سظاهه ها 

.اظت  

 دس بین تمامی 
ً
دس مىسد محتىای سظاهه معمىال

. یی حهان چىذ مىسد مشترک اظت كىاهین سظاهه  
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4 

ها ها اتهامی به شخص ی وعبت داده  شىد، اص هظش كاهىن سظاههاگش دس سظاهه
 .  گىیی سا داسدفشد حم پاسخ

 

 :        آمذه اظت  40دس كاهىن سظاهه های همگاوی افغاوعتان دس ماده 

 مذیش معئىل مکلف اظت تعاوی  حلىق بین اهتلاد کىىذه و اهتلاد "

 ."شىهذه سا دس سظاهه مشبىؽ اعم اص چاپی و بشقی سعایت همایذ
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 سظاهه مشبىؾه بذون : "ماده هفتم این كاهىن آمذه اظت 2همچىین دس بىذ  

 تأخیر حىاب سا ؾىسسایگان دس عین سظاهه دس شماس یا وششیه بعذی به وشش 

 ”.بعپاسد

 

 دس ماده هشتم این كاهىن مىاسدی سا رکش می کىذ که سظاهه می تىاهذ اص 

 :  وشش پاسخ خىدداسی کىذ

   

 .حىاب خاسج اص مىغىع بحث باشذ. 1                    

 .حىاب دیشتش اص هىد سوص به سظاهه سظیذه باشذ. 2                    
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اگش سظاهه یی به اشخاص، نهادهای دولتی، محاکم و اسدو تهمت بضهذ و  هتىاهذ 

.ادعای خىد سا ثابت کىذ، حشمی ظىگین مشتکب شذه اظت  

   

یی که این عمل سا مشتکب شىد هم بایذ دس كىاهین ظایش کشىسها آمذه که سظاهه

.به ؾىس سظمی عزس خىاهی همىده و هم حشیمه پشداخت کىذ  
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 دس بىذ چهاسم  45دس كاهىن سظاهه های همگاوی افغاوعتان دس ماده  

 :  آمذه اظت

 آثاس و مؿالبی که افتراء به اشخاص حلیلی یا حکمی بىده و ظبب "

 متػشس شذن شخطیت و اعتباس آهان گشدد، وشش آن دس سظاهه ممىىع 

 ."  اظت

 

 ولی بایذ یاد آوس شذ که دس مىسد افتراء به نهاد دولتی، محاکم و 

 .اسدو دس كاهىن سظاهه های افغاوعتان  چیزی بیان وشذه اظت
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:آمذه اظت 45دس كاهىن سظاهه های همگاوی افغاوعتان هیز دس بىذ ظىم ماده   

  

آثاس و مؿالبی که مىحب هتک حشمت، تحلیر و تىهین به اشخاص "  

”.حلیلی و یا حکمی گشدد، وشش آن دس سظاهه ممىىع اظت  

 

این كاهىن، تىهین تىظـ سظاهه  248، 242،246، 241دس ماده های   

. ها به اشخاص و نهادها ممىىع و حشم پىذاشته می شىد  
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سظاهه ها بایذ این مىغىع سا دس هظش داشته 
باشىذ که با ظىء اظتفاده  اص آصادی سظاهه 

ها همی شىد به  هش فشد و نهادی که 

.بخىاهىذ تىهین همایىذ  

 

بشای ظىء اظتفاده وشذن اص این واژه ها بایذ 

.این اضؿالحات دس كاهىن تعشیف گشدد  
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 تشىیم افشاد به كىم گشایی و تبعیؼ هژادی، وحذت ملی و امىیت عمىمی 

 یک کشىس سا به خظش می اهذاصد و سظاهه ها حم هذاسهذ به هیچ عىىان 

 .به تعیؼ هژادی و خشىهت سا گعترش دهىذ

 

 دس ضىستی که سظاهه ها به مىغىعات تفشكه بشاهگیز ماهىذ این مىغىع  

 دامن صهىذ، به وحذت ملی  ضذمه صده، عمل خالف اهجام داده اهذ و 

 .بایذ مىسد تىبیخ كشاس گیرد

 

 هش هىع تبعیؼ و امتیاص بین اتباع "كاهىن اظاس ی افغاوعتان  22ؾبم ماده 

 ."افغاوعتان ممىىع اظت
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 :اظت آمذه 245 و 233 های ماده دس هیز افغاوعتان حضای كاهىن  دس

   لعاوی یا كىمی مزهبی تفشكه یا تبعیؼ به سا مشدم که شخص ی"

   تىظـ که شخص ی همچىین .گیرد می كشاس مجاصات مىسد همایذ، دعىت

   تحشیک كبایل بین یا كبیله افشاد بین عذاوت ایجاد به علنی وظایل اص یکی

 ".گشدد می محکىم شذه تعیین كاهىن  این ؾشف اص که حضایی به همایذ
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 زطاهه ها و خبرهگازان مجاش هیظتىد که موالبی زا که به ؿىزت 

 مظتلیم و یا ػیر مظتلیم به جىگ، خؼىهت، هـست و  تبعیم هژادی 

 .دامن بصهد و یا مظبب و آػاشگس آن باػد، به  وؼس بسطاهىد

 

 مىكىعات تـسكه بس اهگیز میان گسوه های   مختلف مسدم به هس  

 عىىاوی که باػد، خالؾ وزشی و جسم   ػمسده میؼىد و ػیر اخالقی 

 .  ػمسده میؼىد
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دس بىذ هفتم، افشاء هىیت و پخش  45كاهىن سظاهه های همگاوی دس ماده 

تطاویش كشباهیان خشىهت و تجاوص سا به هحىی که به حیثیت احتماعی 

.آهان ضذمه واسد همایذ، تىظـ سظاهه ها ممىىع می داهذ  

 

صیشا به حیثیت احتماعی افشاد ضذمه واسد می شىد و سظاهه هبایذ تطاویش 

 و هىیت كشباهیان حىایات سا مىتشش همایىذ

14 Lecturer: Faisal Karimi  



یکی اص وظایفی سا که هظشیه پشداصان بشای سظاهه ها بششمشده اهذ و ظیفه 
.ساهىمایی حامعه اظت  

 

ها اص حىایت ها حلىق ظایش افشاد سا به بشاظاط آن ؾشفذاسی سظاهه  

.خؿش اهذاخته و اعتباس آهان سا دس بین مشدم کم می ظاصد  

  

كاهىن حضاء آمذه اظت که  234دس كىاهین داخلی افغاوعتان دس ماده   

تحشیک مشدم به استکاب حشم و حىایت تىظـ یکی اص وظایل وششعلنی حشم 
. محعىب می شىد  
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 یکی اص اضىل بعیاس مهم و اظاس ی دس هش حامعه سعایت اضل 

 بیگىاه اهذ. بیگىاهی افشاد اظت
ً
. صیشا تمام افشاد  فؿشتا  

 

دس مىاسدی که شخظ به یک حشم مظىىن اظت، سظاهه ها به هیچ عىىان 
حم هذاسهذ که کلمه محکىم و یا مجشم سا دس مىسد آن شخظ به کاس 

. ببرهذ  

 

. حتی دس مىاسدی که حشم مشهىد اظت  
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   این بش هیز افغاوعتان حضای كاهىن  4 ماده دس و اظاس ی كاهىن  25 ماه دس

 :اظت شذه تأکیذ مىغىع

 با محکمه كؿعی  حکم به وكتی تا فشد .اظت اضلی حالت الزمه بشائت" 

   ".شىد می شىاخته بیگىاه باشذ، هگشفته كشاس علیه محکىم ضالحیت

 

   هبایذ عىىان هیچ به ها سظاهه و اظت مهم العاده فىق  افشاد گىاهی بی اضل

 .گیرهذ هادیذه سا اضل این
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ها دس معایل كػایی می تىاهذ پیامذهای ظىء بش حا دخالت های بی مىسد سظاهه
.گزاسد و بش اظتلالل دظتگاه كػایی ضذمه واسد همایذ  

 

. این حشم سظاهه یی دس اغلب كىاهین سظاهه یی حهان آمذه اظت   

 

ها وظایف سظاهه 251، 250، 249دس كاهىن حضای افغاوعتان ماده های   

سا دس مىسد دظتگاه های كػایی مشخظ همىده و مىاسد ممىىع سا بیان     می  
. کىىذ  
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   به سظیذگی دس كػایی ظلؿه یا و حیثیت ملام، به ها سظاهه تىظـ اگش 

   كابلیت که شىد وشش مؿالبی هاسظاهه تىظـ شىداگش واسد اخالل دعاوی 

   مىسد كػیه بشسس ی دس سا عامه افکاس و شهىد مأمىسین، كػات، بش تأثیر

   و هفع به و بشده بین اص سا شخاص ا ؾشفی بی که شکلی به باشذ داشته هظش

   وشش مؿالب این عمذی ضىست به و باشذ دعاوی  ؾشفین اص یکی غشس  یا

 .شىد
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 اگش تىظـ سظاهه ها حشیان علنی دعاوی مذوی یا حضایی که اص ؾشف 

 .محکمه ظشی تعیین شذه باشذ، وشش شىد

 

 اگش به وظیله سظاهه ها كعمتی اص احشائات كػایی که وشش آن به 

 مىظىس محافظت هظم و آداب عامه تىظـ محکمه ممىىع شذه اظت، 

 .وشش شىد
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  شخص ی  حسیم به مدازک و ػىاهد آوزی جمع مىظىز  به ؿسدی اگس

  زا جسم یک دیگس، ؿسدی چه و باػد خبرهگاز چه کىد، تجاوش  اؿساد

  .ػىد مجاشات باید و ػده مستکب

 

   مظتلیم ؿىزت به خـىص ی حسیم مىزد دز اؿؼاوظتان كىاهین دز

  به مظتلیم ػیر یی گىهه به که هظتىد هایی ماده ولی هیامده چیزی 

 .این مىكىع اػازه دازهد

آصادی و کشامت اوعاوی، : كاهىن اظاس ی آمذه اظت 40و  38، 37، 24دس ماده 
محشمیت مخابشات و مشاظالت اشخاص، معکن شخص ی، ملکیت شخص ی اص 

 .تعشع مطئىن اظت
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 كاهىن جصای اؿؼاوظتان  446و  445همچىین دز ماده های 

 هیز بس عدم اؿؼاء اطساز شهدگی شخف و محسمیت مخابسات و 

 .مساطالت اؿساد تأکید ػده اطت

 

 :حسیم خـىص ی اؿساد زا مىازد ذیل تؼکیل می دهىد

 

 الف ـ مخابسات و مساطالت شخف

 ب ـ شهدگی شخص ی و خـىص ی اؿساد

 ج ـ مظکن شخص ی
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دینی ملدطات كىاهین زطاهه ها دز جهان ماهىد طایس كىاهین، تىهین به دز  
. یک هىع جسم به حظاب می آید  

  1دز بىد  45دز كاهىن زطاهه های همگاوی اؿؼاوظتان هیز دز ماده 

: دز این مىزد آمده اطت 2و   

 

.اطالم باػدآثاز و موالبی که مؼایس با اؿىل و احکام دین ملدض . 1  

     

آثاز و موالبی که مىجب تىهین به طایس ادیان و مراهب باػد ممىىع  . 2  

.اطت  
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دز هس کؼىزی اطسازی وجىد دازهد که باید طسی بماهىد؛ ماهىد اطساز ملی، 
هلؼه معادن کؼىز، مىاكع دؿاعی، پایگاه های هظامی و طایس مىزد 

.حظاض هظامی، طیاس ی و یا اكتـاد ملی  

 

اگس زطاهه ها این اطساز زا ؿاغ همایىد به کؼىز خىد خیاهت همىده اهد  
.مىزد مجاشات كساز می گیرهد  

 

: كاهىن زطاهه ها 50ماده   
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عمل ها دهیا  خىد کش ی یک عمل كبیح و هاپظىد اطت و دز بین اکثریت مسدم 
کش ی تؼىیم خىد  اگس زطاهه ها اؿساد زا به . مىاطب به حظاب می آید

همىده و یا به تمجید اش خىدکش ی بپرداشهد، مستکب یک عمل خالؾ ػده 
 .اهد

 

یی جسم زطاهه دز مىزد تؼىیم به خىد کش ی تىطى زطاهه ها به عىىان یک 
دز كىاهین ولی دز كىاهین داخلی اؿؼاوظتان چیزی به چؼم همی خىزد، 

یک جسم زطاهه عىىان این مىزد به ... زطاهه یی کؼىزهایی مثل ؿساوظه و 

 .یی موسح ػده اطت
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 ، تمامیت ازض یها به اطتلالل، مىازدی ماهىد لومه وازد همىدن زطاهه

به عىىان کؼىزها  ملی و هظم عمىمی هیز دز بسخی اش كىاهین داخلی امىیت 

مهم هیز به ػماز می جسایم یی پیؽ بینی ػده اطت که اش جسایم زطاهه
 . زود

 

 آمده چىین دز زابوه به این مىكىع  59دز كاهىن اطاس ی اؿؼاوظتان دز ماده 

 و آشادی های حلىق هیچ شخص ی همی تىاهد با طىء اطتـاده اش : "اطت

ازض ی، حاکمیت و تمامیت این كاهىن اطاس ی، بس كد اطتلالل، مىدزج 

 “.وحدت ملی عمل کىد
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به ویژه دز دؿاعی كاهىن جصا دز مىزد وؼس اهالعات مسبىن به اطساز  148مادة 
 :حالت جىگ چىین حکم میکىد

 

 اخباز، اعالمیه ها، "
ً
 یا اظهازات دزوغ شخص ی که دز شمان جىگ عمدا

 به پسوپاگىد آمیز یا تبلیؽ مؼسكاهه 
ً
 یا تحسیسی به ػـىی زا وؼس هماید یا عمدا

 كدزت دؿاعی کؼىز یا عملیات به وطیله که باػد، دطت شهد به هحىی که هس 

 یا این که بین مسدم هسج و مسج تىلید هماید و  كىای مظلح كسز زطاهد هظامی 

 طاشد، به حبع هىیل اش ده طال کمتر هباػد، كعیف معىىیات مسدم زا یا 

 ."محکىم  میگسدد
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  که اشخاص ی ”
ً
   تبلیؼات کاذب، بیاهات معلىمات، اخباز، عمدا

   باػد که وطایل اش ییوطیله هس به زا آمیزتحسیک پسوپاگىدهای یا مؼسكاهه

  بین دهؼت و وحؼت ایجاد امىیت، اخالل آن ػسق که هماید پخؽ و وؼس

   به احىال حظب باػد عامه مىـعت و مـلحت به كسز  زطاهدن یا مسدم

   هصاز چهاز و بیظت اش که هلدی جصای یا هباػد بیؼتر طال دو اش که حبع

 “.گسددمی محکىم ،هکىد تجاوش  اؿؼاوی
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كاهىن جصا 236مادة   

-ها، مجظمهها، طالیدها، کلیؼهشخص ی که موبىعات، مخوىهات، زطم

های زمصی و طایس اػیاء و تـاویسی که ها، تـىیسهای هلؽ ػده اػازه

مىافی کلتىز و آداب عامه باػد، به كـد تجازت، تىشیع، اجازه، عسكه یا 

الـاق طاشد حظب احىال به حبع که اش دوطال بیؼتر هباػد و یا جصای 

.گسددهلدی که اش بیظت و چهاز هصاز اؿؼاوی تجاوش هکىد، محکىم می  
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ها زوشهامه  یااین كاهىن اش هسیم جساید  236هسگاه جسایم مىدزج مادة . 1"
اؿلی به مجسد ؿاعلین ازتکاب گسدد، مدیس مظئىل و هىیظىده به ؿـت 

 .گسددمیوؼس به جصای پیؼبینی ػده آن محکىم 

 

جسم  این كاهىن اگس ؿاعل اؿلی  236دز تمام حاالت مىدزج مادة . 2
به ؿـت کىىده تشخیف ػده هتىاهد، هبع کىىده، تىشیع کىىده و عسكه 

 .ػىهدؿاعلین اؿلی جسم مجاشات می
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های خازجی، همایىدگان تىهین به زئیع جمهىز، ملامات دولتی، زییظان دولت

های ملی زطمی کؼىزهای خازجی، پازملان، كلاء، حکىمت، ازدو و ازشغ

.ػىدچىن ملت، بیرق، وؼان دولتی جسم ػمسده می  

به این  248و  246، 243، 242، 241های دز كاهىن جصای اؿؼاوظتان دز ماده 

مظأله اهگؼت گراػته ػده اطت و بسای هس کدام این جسایم جصاهای 

.  مختلف دزهظس گسؿته ػده اطت  
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 :241مادة 

شخص ی که تىطى یکی اش وطایل علنی ملت اؿؼان، بیرق یا وؼان دولت "

-اؿؼاوظتان زا تىهین هماید، حظب احىال به حبع متىطى محکىم می
 ”.گسدد

 

 :242مادة 

شخص ی که تىطى یکی اش وطایل علنی به زئیع جمهىز اهاهت هماید به . 1"

 .گسددحبع متىطى محکىم می

اگس جسم مىدزج ؿلسة ؿىق دز محلس زئیع جمهىز ازتکاب گسدد، مستکب . 2

 ."گسددبه حبع هىیل محکىم می
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 :243مادة 

دواشده اشخاؾ آتی حظب احىال به حبع كیـس یا جصای هلدی که اش "

 :گسدهدهصاز اؿؼاوی بیؼتر هباػد محکىم می

 .بدهددػىام شخص ی که تىطى یکی اش وطایل علنی به زؤطای دول خازجی 

 

کؼىزهای  شخص ی که تىطى یکی اش وطایل علنی به همایىدگان زطمی
 ."خازجی دز اؿؼاوظتان به ازتبان وظیـه دػىام بدهد
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 :246مادة 

 ، پازملان شخص ی که تىطى یکی اش وطایل علنی مباحثات، جلظان طسی "

 به حبع تىهین هماید ، ازدو، محاکم یا طایس ملامات دولتی زا حکىمت

 هصاز اؿؼاوی کمتر و  طه که اش طه ماه کمتر و جصای هلدی که اش كـیری 

 ."گسدداش این دو جصا محکىم مییکی هصاز اؿؼاوی بیؼتر هباػد یا به دواشده 
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 :248مادة 

 ازتبان  شخص ی که تىطى یکی اش وطایل علنی مإظف خدمات عامه زا به 

 و اش ػؽ کمتر وظیـه تىهین هماید به حبع كـیری که اش طه ماه اجسای 

 و ػؽ هصاز اؿؼاوی اؿؼاوی بیؼتر هباػد و جصای هلدی که اش طه هصاز ماه 

 ."گسددمیمحکىم هکىد یا به یکی اش این دو جصا تجاشو 
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