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درآمد
در صیانت از جامعه، پاس��داری از ارزش ه��ای آن دارای اهمیت فوق العاده ای 
اس��ت. ضرورت احترام به حیثیت و شخصیت اشخاص در ادیان الهی مورد توجه قرار 

گرفته است.
توهین از لحاظ حقوقی نکوهیده و در مذاهب نیز مذموم است. خداوند متعال 
در قرآن کریم هرزه زبانی و عیب جویی را مورد تقبیح قرار داده است1 و در کتب فقهی 
برای توهینی که به حد قذف نرسد، تعزیر تعیین شده است )موسوی خمینی، 1366، 

ج2، ص 374(.
توهی�ن جرمی اس��ت که به حیث�یت، آس��ایش و امنیت اجتماعی اش�خاص 
لطم��ه وارد می س��ازد و اهم�یت این ج��رم آن گاه که از طریق مطبوعات و رس��انه ها 
ارتک���اب می یابد، ب��ا توجه به نق�ش اجتماع��ی و فرهنگی مطبوع��ات و تاثیر آن بر 
ح�وزه ه��ای امنیتی و سیاس��ی، اهمیت بیش���تری می یابد. توهی��ن و هتک حیثیت 
اشخاص با رس���الت مطبوعات در تضاد است و داخل در محدوده ی آزادی مطبوعات 

نمی باشد.
در این نوش��تار با تعریف توهین از طری��ق مطبوعات، انواع این جرم و عناصر 

سه گانه ی آن را مورد بحث قرار می دهیم.

1. جرم توهین به معنای اعم کلمه 
توهین از ریش��ه ی وهن، به معنای »سس��ت کردن، ضعی��ف کردن و خوار و 
خفی��ف ک��ردن« )عمید، 1362، ص 431( اس��ت. جرم توهی��ن در قوانین و مقررات 
تعریف نش��ده اس��ت. این واژه به هر رفتاری اعم از فعل، گفتار، اشاره یا نوشتار داللت 
دارد که بتواند به نحوی موجب هتک حیثیت کس��ی در نظر افراد متعارف و معمولی 

شود )میرمحمد صادقی، 1386، ص 417(. 
ب��ا توجه به ای��ن تعریف، معیار توهین، عرف اس��ت و برای تش��خیص اهانت 
آمی��ز بودن عمل، الزم اس��ت مقام قضای��ی با در نظر گرفتن ع��رف و عادات، زمان و 
مکان، شخصیت و وضع اجتماعی مخاطب، آن را تشخیص دهد. اداره ی حقوقی قوه ی 

1. »ویل لکل همزه لمزه« )همزه، 1(.
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قضاییه نیز بر مفهوم عرفی توهین تاکید کرده است.1
در حقوق کیفری، توهین به دو نوع س��اده و مش��دد تقسیم می شود. توهین 
ساده که از هیچ یک از کیفیات مشدد برخوردار نیست، در ماده ی 608 قانون مجازات 
اس��المی آمده است و حس��ب ماده ی 727 همین قانون، از جمله جرایم قابل گذشت 
محس��وب می شود. توهین مشدد که از کیفیات مشدده برخوردار است، به اعتبار مقام 
مخاطب،2 س��ن و جنس مخاطب،3 قداس��ت مخاطب،4 نحوه ی ارتکاب5 و سایر موارد 

تقسیم شده است. 

2. تعریف توهین مطبوعاتی
توهین مطبوعاتی، به وس��یله ی مطبوعات انجام می ش��ود. بنابراین مطبوعات 

نیز باید تعریف شود. 
مطاب��ق ماده ی 1 قانون مطبوعات، مطبوعات عبارتند از نش��ریاتی که به طور 
منظم با نام ثابت و تاریخ و ش��ماره ی ردی��ف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، 
اجتماعی، سیاس��ی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، 
ورزش��ی و نظایر این ها منتش��ر می ش��وند. ب��ا عنایت به تبصره ی 3 م��اده ی 1 قانون 
مطبوعات، نش��ریات الکترونیکی نیز مشمول عنوان مطبوعات شده و این قانون بر آن 
حاکم اس��ت، اما نش��ریاتی که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتش��ر 

1. نظریه ی مشورتی شماره ی 7/3472 به تاریخ 1377/8/16: »اهانت امر عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی 
کننده به پرونده است« )معاونت آموزش قوه قضاییه، 1387، ص 41(.

2. ماده ی 514 قانون مجازات اس��المی: »هرکس به حضرت امام خمینی، بنیان گذار جمهوری اس��المی رضوان  ا... 
علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد«

3. ماده ی 619 قانون مجازات اسالمی: »هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود 
یا با الفاظ و حرکات مخالف ش��ؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا ش��ش ماه و تا هفتاد و چهار 

ضربه شالق محکوم خواهد شد«.
4. ماده ی 513 قانون مجازات اسالمی: »هر کس به مقدسات اسالم و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین )ع( 
یا حضرت صدیقه طاهره )س( اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت 

به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد«.
5. ماده ی 700 قانون مجازات اس��المی: »هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی و ش��فاهی کسی را هجو کند یا 

هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود«.
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می شوند، به موجب تبصره ی 2 ماده ی 1 قانون مذکور از شمول آن خارج اند. 
بنابراین توهین مطبوعاتی، توهینی اس��ت که به وسیله ی مطبوعات به معنی 
خاص آن انجام می شود و مشمول قانون مطبوعات می باشد. توهین مطبوعاتی را نباید 
در قال��ب توهین ب��ه معنای اعم کلمه قرار داد، بلکه نوعی توهین خاص اس��ت که به 

اعتبار مجازات آن، به انواع ساده و مشدد تقسیم می شود. 

3. جایگاه توهین مطبوعاتی در قوانین و مقررات 
جرم توهین مطبوعاتی، دارای پیشینه ی قانونی طوالنی است. اولین آیین نامه 
در قلم��رو جرایم مطبوعاتی، کتابچه ی قانونی کنت ب��ود. کنت دومنت فرت که برای 
اداره نمودن پلیس، از اتریش به ایران آمده بود، کتابچه ای ش��بیه به قانون نوش��ت و 
آن را به امضای ناصرالدین ش��اه قاجار رساند. موادی از آن قانون به جرایم مطبوعاتی 
اختصاص داشت. به طور مثال در ماده ی 3 آمده بود: »کسی که کنکاش و خیاالت و 
تحریک بد در حق دولت بکند و یا افترا و تهمت تحریراً یا تقریراً به دولت بزند، بعد از 
ثبوت تقصیر بر حس��ب حدود تقصیرات از یک  الی پانزده سال محبوس خواهد شد«. 

)سیفی فمی تفرشی، 1362، ص 7(
اولی��ن قانون مطبوعات ایران، در پنجم محرم 1326 هجری قمری به تصویب 
رسید. این قانون مقتبس از قانون مطبوعات فرانسه، مصوب ژوئیه ی 1881 است و در 
آن قانون توهین مطبوعاتی جرم تلقی ش��ده ب��ود. دو قانون مطبوعاتی که به تصویب 
مجلس رس��ید، قانون جامع مطبوعات مصوب یازدهم آذر 1331 مجلس شورای ملی 
و قان��ون مطبوعات مص��وب پانزدهم بهمن 1331 بود. قانون نخس��ت بیش از دو ماه 
اجرا نش��د و دومین قانون که جرم مطبوعاتی را تفکیک نکرده بود، با کودتای بیس��ت 
و هش��تم مرداد 1332 و نس��خ کلیه ی قوانین ناش��ی از اختیارات مصدق، به موجب 
قانون مطبوعات مصوب 1334 منس��وخ گردید. این قانون تا پیروزی انقالب اسالمی، 

بر حقوق مطبوعات حاکم بود. 
با تش��کیل جمهوری اسالمی ایران، در بیس��تم مرداد 1358 الیحه ی قانونی 
مطبوعات توسط شورای انقالب به تصویب رسید و در آن توهین مطبوعاتی جرم انگاری 
ش��د. قان��ون مطبوعات س��ال 1364 نیز در م��واد 6، 26 ، 27، 28، 29 و 30 به جرم 
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توهین مطبوعاتی پرداخته است.
پس از تصویب قانون مطبوعات سال 1326، مدیر روزنامه ی مساوات به خاطر 
درج مقال��ه ای تح��ت عنوان »عید ظه��ور مطبوعات« در ش��ماره ی 19 آن روزنامه و 
مقال��ه ای تحت عنوان »ش��اه در چه حال اس��ت« در ش��ماره ی 21 آن، اولین قانون 
مطبوعات را به س��خره گرفت و به محمد علی ش��اه قاجار نیز حمالتی ش��ده بود. به 
همین جهت محمد علی ش��اه قاجار علیه مدیر مس��ؤول روزنامه ی مساوات طرح دعوا 
کرد و وکیل متهم در جلس��ه ی دادگاه، پرونده را با وس��اطت عضدالملک، رییس ایل 
قاجار خاتمه داد. )معاونت آموزش قوه قضاییه، پیشین، ص 7( امروزه موضوع بسیاری 

از پرونده های مطرح شده در دادگاه های مطبوعاتی، جرم توهین مطبوعاتی است.

4. انواع توهین مطبوعاتی  
توهین مطبوعاتی دارای مفهوم خاص بوده و باید از توهین به معنای اعم کلمه 
تفکیک ش��ود. توهین مطبوعاتی را با توجه به مجازات آن می توان به دو نوع س��اده و 

مشدد تقسیم نمود.

1-4. توهین مطبوعاتی ساده
 توهین س��اده با توجه به مخاطب و میزان مجازات آن، مش��مول ماده ی 30 
و تبص��ره ی 2 ماده ی 6 قانون مطبوعات اس��ت. این قس��م توهین ب��ه اعتبار مخاطب 
آن، توهین به اش��خاص را ش��امل می ش��ود که با توجه به مفاد مواد 6 1 و 30 2 قانون 
مطبوعات، ش��امل افراد عادی، افراد فوت ش��ده و زنان می باشد. قانون گذار در ماده ی 

1. ماده ی 6 اصالحی 1379: »نش��ریات جز در موارد اخالل به مبانی و احکام اس��الم و حقوق عمومی و خصوصی 
که در این فصل مش��خص می ش��وند آزادند: ... 7 )اصالحی )1377/5/21(- اهانت به دین مبین اسالم و مقدسات 
آن و هم چنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مس��لم تقلی��د؛ 8 )اصالحی 1377/5/21(- افترا به مقامات، 
نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کش��ور و توهین به اش��خاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از 

طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد...«.
2. »انتش��ار هر نوع مطلب مش��تمل بر تهمت یا افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن 
نس��بت به اشخاص ممنوع است. مدیر مس��ؤول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم 
مزبور موکول به ش��کایت ش��اکی خصوصی است و در صورت استرداد ش��کایت، تعقیب در هر مرحله ای که باشد 

متوقف خواهد شد ...«.
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30، اش��خاص را به صورت مطلق آورده است که ش��امل شخص حقوقی نیز می شود. 
رویه ی قضایی نیز توهین به اش��خاص حقوقی را جرم ش��ناخته است. در یک پرونده، 
وزارت آموزش و پرورش به عنوان شاکی خصوصِی جرم توهین، اقامه ی دعوا نمود که 

منتهی به محکومیت شد.1
در توهین مطبوعاتی، اصل را باید بر توهین س��اده گذاش��ت و آن را مشمول 
ماده ی 30 قانون مطبوعات قرار داد، مگر موارد اس��تثنایی که در قانون به آن تصریح 

گردیده است.

2-4. توهین مطبوعاتی مشدد
توهین مش��دد، به اعتبار مخاطب توهین و مجازات آن، از توهین س��اده مجزا 
می ش��ود. توهین مشدد مطبوعاتی، در قلمرو نظم و امنیت عمومی قرار می گیرد. این 
قسم توهین که مشمول مواد 26 2 و 27 3 قانون مطبوعات است را به اعتبار مخاطب 
توهین می توان به توهین نس��بت به دین مبین اس��الم و مقدسات آن، توهین نسبت 
به رهبر جمهوری اس��المی ایران و توهین به مراجع مسلم تقلید تقسیم نمود. توهین 

مشدد دارای جنبه ی عمومی است و از جرایم غیر قابل گذشت می باشد.  
در قانون برای توهین نسبت به مقدسات اسالم، مجازات ارتداد و لغو پروانه ی 
نش��ریه تعیین ش��ده اس��ت که بنابر ماده ی 27 قانون مطبوعات، در صورت توهین به 
رهبر جمهوری اسالمی ایران یا مراجع مسلم تقلید، پروانه ی نشریه لغو خواهد شد.4 

1. رای شماره ی 310 به تاریخ 1376/2/21 صادره از شعبه ی 34 دادگاه عمومی تهران.
2. »هرکس به وس��یله مطبوعات به دین مبین اس��الم و مقدس��ات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر 
ش��ود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم ش��رع بر اساس قانون تعزیرات 

با وی رفتار خواهد شد«.
3. ماده 27 )اصالحی 1379/1/30(: »هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسالمی ایران و یا مراجع مسلم تقلید 
اهانت ش��ود، پروانه آن نش��ریه لغو و مدیر مسؤول و نویس��نده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند 

شد ...«.
4. »در تاری��خ 1378/11/16 هی��أت نظارت بر مطبوعات، مجوز هفته نامه ی »پرتو س��خن« را به خاطر چاپ یک 
کاریکاتور لغو کرد؛ ش��عبه ی چه��ارم دیوان عدالت اداری، طی دادنامه ی ش��ماره ی 900 به تاریخ 1382/3/25 از 

نشریه ی پرتو سخن رفع توقیف نمود« به نقل از: فراهانی، 1384، ج 3، ص 116.
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5. عناصر توهین مطبوعاتی
جرم توهین، همچون سایر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل 
شده است. هر لفظ اهانت آمیزی که موجب هتک حیثیت طرف مقابل شود را توهین 
می گویند. برای تشخیص ویژگی اهانت آمیز بودن هر رفتار، باید به عرف زمان و مکان 
رجوع کرد. در میان برخی طبقات مردم، ممکن است اظهار محبت یا تعریف و تمجید، 
با به کار بردن الفاظی همراه باش��د که برای دیگران ناراحت کننده است. حتی برخی 
اش��ارات دست و انگشت در فرهنگ ما نوعی فحاش��ی تلقی می شود، در حالی که در 
کش��ورهای غربی، نوعی ابراز ارادت است، یا به عکس، برخی اشارات اهانت آمیز آنان، 
در فرهنگ ما فاقد معنی اس��ت. از این رو دیوان عالی کش��ور در رای شماره ی 1701 
به تاریخ 1334/7/13 اظهار داشته است: »مفهوم توهین، امری نظری و قابل تشکیک 
اس��ت. بنابراین اگ��ر در جرم توهین به مامور دولت، در حک��م دادگاه، کیفیت توهین 
تشریح نشده باشد، چنین حکمی مخدوش خواهد بود.« با این نظر، بی مصرف خطاب 
کردن کسی در جامعه ای که مبتنی بر کار و تالش است، می تواند نوعی توهین تلقی 

شود.
در رای ص��ادره از دادگاه کار فدرال آلم��ان، کارفرمایی که در روزنامه ی خود 
یک��ی از کارکنان اداری روزنامه را که در عرض س��ه ماه فقط س��ه روز کار کرده بود، 
ب��ه این جهت که »تنبل ترین کارمند آلمان« معرفی ک��رده بود، مرتکب جرم توهین 
شناخته ش��د. این کارمند بارها با ارائه ی مدارک پزشکی، که کارفرما در صحت آن ها 
تردید داش��ته، از کار غیبت نموده بود. دادگاه، عدم حذف کامل مشخصات کارمند از 
مطلب مندرج در روزنامه را به گونه ای که تشخیص کارمند مورد نظر را برای خواننده 
ممکن می س��ازد، موجب تحقق جرم توهین به کارمند دانس��ته و مرتکب را به هزار و 
س��یصد و هش��تاد پوند انگلستان به عنوان خس��ارت محکوم کرد. )میرمحمدصادقی، 

1389، ص 154(
ش��رط الزم برای تحقق جرم توهین، آن اس��ت که مخاطب اهانت، ش��خص 
معین باش��د. عرف، توهین به یک گروِه مشتمل بر تعدادی از اشخاص را توهین تلقی 
نمی کند. مانند آن که کس��ی همه ی کارمندان، کس��به، معلمان و دانشجویان را متهم 
به کم کاری نماید. در این حالت جرم محقق نش��ده اس��ت، مگر این که عده ی آن ها 
مشخص باشد؛ یعنی تعداد اعضای گروه به قدری باشد که بتوان توهین را متوجه فرد 
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فرد آنان دانست. به این شرط در رای شماره ی 1324 به تاریخ 1324/8/16 صادره از 
شعبه ی دوم دیوان عالی کشور آمده تصریح شده است.

توهین الزم نیس��ت حضوری باشد و در غیاب شخص، ولی در حضور دیگران 
قابل تحقق است. در توهین مطبوعاتی نیز بدون این که مخاطب در محل انتشار نشریه 

باشد یا روزنامه را مطالعه کند، جرم محقق می شود.
توهی��ن به اموات در صورتی قابل تحقق اس��ت که آن عم��ل عرفاً هتاکی به 

بازماندگان وی تلقی شود.

1-5. عنصر قانونی جرم توهین مطبوعاتی
عنص��ر قانونی جرم توهین مطبوعاتی، بند 8 ماده ی 6 قانون مطبوعات و مواد 
26 و 27 و 30 آن قانون می باشد. بند 8 ماده ی 6 قانون مطبوعات، توهین به اشخاص 
حقیق��ی و حقوقی که حرمت ش��رعی دارند را از طریق انتش��ار عکس ی��ا کاریکاتور 
جرم انگاری نموده اس��ت. مواد 26 و 27 این قانون نیز هتک حرمت دین مبین اسالم 
و مقدسات آن، مقام رهبری و مراجع مسلم تقلید را ممنوع نموده و ماده ی 30 قانون 
مذکور، انتش��ار هر مطلب مشتمل بر فحش، الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و 

نظایر آن را نسبت به اشخاص جرم انگاری کرده است. 

2-5. عنصر مادی جرم توهین مطبوعاتی
عنصر مادی جرم می تواند متش��کل از سه بخش باشد: رفتار فیزیکی مرتکب؛ 
شرایط و اوضاع و احوال الزم برای تحقق جرم؛ نتیجه ی حاصل از جرم. این سه بخش 

را در جرم توهین مطبوعاتی به طور مجزاء مورد بررسی قرار می دهیم. 

الف( رفتار فیزیکی 
در جرم توهین، رفتار فیزیکی می تواند به ش��کل گفتار، کردار، نوشتار و حتی 
اشاره باشد، اما در توهین مطبوعاتی، رفتار فیزیکی با انتشار مطالب یا تصاویری محقق 
می شود که باعث تخفیف یا تحقیر شاکی شود و به اعتبار وی لطمه وارد آورد. براساس 
بند 8 ماده ی 6 قانون مطبوعات، انتشار عکس یا کاریکاتور، رفتار فیزیکی جرم توهین 

مطبوعاتی است.



شماره 12
تعالي حقوق/ 

مجید باقری صالح/ امیر بی پروا
99

در دادنامه ی ش��ماره ی 801 به تاریخ 1378/12/14 صادره از شعبه ی 1410 
دادگاه عموم��ی تهران، در ارتباط با نوش��تار توهین آمیز آمده اس��ت: »اعضای محترم 
هیأت منصفه با اکثریت آرا، »شیاد« ذیل متن که بنا به ادعای متهم ناظر بر شتر دزد 
اس��ت را با توجه به کل متن، ناظر به آقای ح.ج دانس��ته و به این لحاظ به مجرمیت 

مدیر مسؤول روزنامه اظهار نظر نموده است«1
توهین با استعمال الفاظ رکیک و ارتکاب یک سری اعمال به وقوع می پیوندد. 
تفس��یر مضیق قانون و تفس��یر به نفع متهم ایجاب می کند که توهین از طریق فعل 
باشد. سالم نکردن به یک شخص محترم یا شخصی که دارای موقعیت باالی اعتقادی 
و اجتماعی است، موجب هتک حیثیت آن شخص می شود. هر جا عرف ترک فعلی را 
توهین قلمداد کند، می توان توهین مطبوعاتی را محقق دانست و صرف عدم بیان یک 
عنوان یا عدم اظهار یک عبارت را نمی توان توهین قلمداد نمود. از این رو با مراجعه به 
عرف باید اظهار نظر کرد که آیا صرف عدم ذکر عنوان برای یک شخص دارای مرتبه ی 

اجتماعی، موجب هتک حیثیت وی می شود یا خیر.

ب( شرایط و اوضاع و احوال الزم برای تحقق جرم توهین مطبوعاتی
ب��رای تحقق جرم توهی��ن مطبوعاتی، وجود مخاطب معی��ن و وهن آور بودن 
رفتار ضروری است. صرف خشونت در گفتار، اهانت محسوب نمی شود. رویه ی قضایی 
بر این موضوع تاکید کرده اس��ت.2 در دادنامه ی ش��ماره ی 34 ب��ه تاریخ 1377/9/7 
ص��ادره از ش��عبه ی 1410 دادگاه عمومی تهران، هیأت منصف��ه ی مطبوعاتی، به کار 
بردن اصطالحات »جناح انحصار« و »سرکوب در مجلس« توسط ماهنامه ی ایران فردا 
را برای گروهی از نمایندگان مجلس توهین آمیز ندانس��ت. س��بب هتک حرمت، صرفاً 
الفاظ صریح نیس��ت، بلکه الفاظ ضمنی نیز ممکن اس��ت موجب هتک حیثیت شود. 

)معاونت آموزش قوه قضاییه، پیشین، ص 45(
هیأت منصفه ی مطبوعاتی، قرار دادن س��ه عنوان پی در پی در یک صفحه ی 
نش��ریه ی »پنج شنبه ها« تحت عناوین »چگونگی فریب یازده دختر کرجی«، »هفتاد 
نماینده ی مجلس دیشب کجا بودند« و »آب از دهان سی نماینده ی مجلس در آمد« 

1. به نقل از: فراهانی، 1384، ج 3، ص 1166.
2. رای شماره ی 2268 به تاریخ 1319/7/13.
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را توهین به نمایندگان مجلس تلقی کرد. )معاونت آموزش قوه قضاییه، پیش��ین، ص 
)45

برای تحقق جرم توهین مطبوعاتی، صراحت در اِس��ناد الزم نیس��ت، بلکه اگر 
الفاظ به صورت ضمنی توهین آمیز باشد، برای تحقق جرم کفایت  می کند. 

بر اس��اس بن��د 8 ماده ی 6 قان��ون مطبوعات، توهین به اش��خاص حقیقی و 
حقوقی که حرمت شرعی دارند، از طریق عکس یا کاریکاتور، جرم است. نکته ی مهم 
در توهین مطبوعاتی، تش��خیص موهن بودن اس��ت. گاه عبارت یا الفاظی با توجه به 
مفاهیم، معانی، نمادها و اقتضائات موجود در عرف نویس��ندگان و کاریکاتوریس��ت ها 
توهین محس��وب می شود و در مواقعی، عرف اقش��ار خاصی از جامعه معیار تشخیص 
اس��ت و ممکن است خارج از احاطه ی قاضی و هیأت منصفه باشد. در این موارد، اخذ 

نظر کارشناسان اهل فن در این حرفه ها مفید است.

ج( نتیجه ی جرم توهین مطبوعاتی
توهین از جرایم مطلق اس��ت و مقید به نتیجه نمی باش��د. بدین ترتیب، تحقق 
ج��رم منوط به تأث��ر و تألم مخاطب از اقدام مجرمانه نیس��ت و جرم توهین به صرف 
موهن بودن عرفی رفتار مرتکب تحقق یافته اس��ت. بنابراین عنصر مادی جرم توهین 
مطبوعاتی، انتشار مطالب یا تصاویری است که موجب تخفیف و تحقیر مخاطب باشد 
و برای تشخیص مصادیق آن باید به عرف مراجعه نمود. در تفاوت توهین مطبوعاتی و 
افترا باید گفت افترا به معنای اخص عبارت است از نسبت دادن دروغ اموری که جرم 

است، در حالی که توهین به معنای استعمال الفاظ خفیف کننده است. 

3-5. عنصر معنوی جرم توهین مطبوعاتی
در حقوق جزا، اصل بر عمدی بودن جرایم است، مگر این که خالف آن تصریح 
ش��ود. توهین مطبوعاتی نیز جرمی عمدی اس��ت. نویس��نده ی مطلب باید به جنبه ی 
تحقیرآمیز رفتار خود علم داش��ته باشد. عنصر معنوی شامل سوءنیت عام و سوءنیت 
خاص اس��ت. در جرم توهین مطبوعاتی، س��وءنیت عام عبارت است از قصد و اراده ی 
نویس��نده به انتش��ار کلمات خالف عفت عمومی نس��بت به دیگری. س��وءنیت خاص 
نیز قصد خفت و خوار کردن مخاطب اس��ت. س��وءنیت در توهین مطبوعاتی، همیشه 
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مف��روض بوده و نیازی ب��ه اثبات ندارد؛ زیرا نوع و ماهیت الف��اظ و رفتار توهین آمیز، 
کاشف از وجود سوءنیت است. دادگاه نمی تواند با وجود قبول موهن بودن عمل، منکر 
س��وءنیت متهم ش��ده و او را تبرئه کند، ولی ممکن اس��ت قصد شوخی یا عذر قانونی 
تحری��ک را، دال بر فقد س��وءنیت مرتک��ب بداند. در هر ص��ورت، اثبات خالف فرض 

سوءنیت، به عهده ی متهم است. 
رکن اساسی جرم توهین مطبوعاتی، انتشار مطلب در نشریه است که اراده ی 
انتش��ار آن از ناحیه ی مدیر مس��ؤول برای تحقق عنصر معنوی آن کافی است. ادعای 
مدی��ر مس��ؤول مبنی بر این که مطلب موه��ن را نخوانده، مانع تحق��ق عنصر معنوی 
نیس��ت، بلکه عمد وی در انتشار کافی اس��ت، اگر مدیر مسؤول، دالیل قابل قبولی بر 

فقد اراده ی خود در انتشار مطلب ارائه کرد، می توان وی را تبرئه نمود.

6. ماهیت جرم توهین مطبوعاتی
همه ی جرایم دارای جنبه ی عمومی اند، اما در برخی جرایم، جنبه ی خصوصی 
جرم قوی تر از جنبه ی عمومی آن اس��ت و از این جهت تعقیب منوط به درخواس��ت 
مدعی خصوصی اس��ت. جرم توهین مطبوعاتی از نظر ماهیت بر دو قس��م است: قسم 
اول، مندرج در مواد 26 و 27 قانون مطبوعات اس��ت که حسب تبصره ی ماده ی 27، 
تعقیب منوط به ش��کایت مدعی خصوصی نیس��ت، اما جرم توهین مطبوعاتی مندرج 
در ماده ی 30 قانون مطبوعات، از جرایم دارای جنبه ی خصوصی است که تعقیب آن 
منوط به ش��کایت شاکی خصوصی است. از این رو، توهین مطبوعاتی مشمول ماده ی 
30 جنبه ی عمومی ضعیف تری دارد که با اس��ترداد شکایت از سوی شاکی خصوصی، 

تعقیب موقوف می گردد.
مجازات ج��رم توهین مطبوعاتی با توجه به تبص��ره ی 2 ماده ی 6 الحاقی به 
قانون مطبوعات، با احاله به ماده ی 698 قانون مجازات اس��المی، دو ماه تا دو س��ال 
حبس یا هفتاد و چهار ضربه ش��الق اس��ت. مجازات توهین مطبوعاتی از توهین ساده 
متفاوت اس��ت و تعیین مجازات با اس��تناد به سایر مواد قانونی از جمله مواد 608 1 و 

700 قانون مجازات اسالمی صحیح نمی باشد. 

1. »توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شالق )تا 
74 ضربه( و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود«
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یافته های پژوهش
توهین مطبوعاتی، می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد و تحقق آن منوط 
به وجود سوءنیت عام و خاص است. بهتر بود قانون گذار با توجه به ماهیت خاص جرم 
توهین مطبوعاتی، به جای احاله ی مجازات آن به ماده ی 698 قانون مجازات اسالمی، 
ب��رای آن در قانون مطبوعات مجازاتی مس��تقل تعیین می ک��رد. هم چنین با توجه به 
تاثیر گس��ترده ی توهین از طریق مطبوعات بر جامعه، شایسته است بین انواع توهین 
مطبوعاتی مثل توهین به مقامات سیاس��ی، اقلیت های دینی و قومی و موارد مش��ابه 

تفاوت قائل شد و برای هر کدام از آن ها مجازات خاصی تعیین نمود. 
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