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 حقوق به زبان ساده

 جرائم و مجازات ھا

ن ين که با متھمي مستقر در دادگاه انق�ب و اویژه دادسراھاي و انق�ب بویعموم ین دادسراھاي از مسئولیاز آنجا که برخ

ش گرفته اند که بر اساس آن، از زمان بازداشت متھم و ي خ�ف قانون در پیه اي سو کار دارند،  روین مدني و فعالیاسيس

زمانع ھر گونه م�قات ي کنند ونیطع م ، ھر گونه ارتباط او را با خارج از زندان قیقات و بازجوئيدر تمام مراحل تحق

 یفري و کیم حقوقير حقوقدان ونا آشنا به مفاھي شوند ،و از آنجا که بازداشت شدگان عمدتآ از اقشار غیل با متھم ميوک

: شود که یل موجب ميزوله کردن متھم و قطع ارتباط او با وکيھستند ،ا  

الف ) متھم ايزوله و محروم از خدمات وکيل ، تحت فشار بازجويان و مأمورين تحقيق و بعضآ بازپرس پرونده قرار 

گرفته و وادار به اقرارعليه خود و ارتکاب عمل مجرمانه ی مورد نظر آنان شود. بدون اينکه فرصتی برای توجه به 

:نکه يا اي. عواقب اظھارات خود داشته باشد   

ب ) متھم ايزوله و محروم از خدمات وکيل توسط بازجويان و مأمورين تحقيق و بعضآ بازپرس پرونده ، اغفال شده و به 

 اقدام به اقرار به – از اثرات اقرار یبه جھت نا آگاھ-ه خود ، آزاد خواھد شد ، ينکه با اقرار به اتھامات مطروحه عليد ايام

:ا يو . د يق نمايارتکاب فعل مجرمانه مورد نظردست اندر کاران تحق  

پ ) بازجويان و مأمورين تحقيق و بعضآ بازپرس پرونده،موفق شوند با ترفندھای مختلف، ارتکاب فعل مجرمانه را به 

متھم ايزوله و محروم از خدمات وکيل تلقين نموده  و اورا وادار به اقرار عليه خود و ارتکاب عمل مجرمانه ی مورد 

.نظر، کنند   

و بدين ترتيب دادسرای مربوطه به نحو غير قانونی و با اتکاء به اقرار متھم – که  در شرايط غير قانونی وبر خ�ف 

ق، ين  تحقيا مأموريان و يفرخواست، به انضمام گزارش مبسوط بازجويل و با صدورکي پرونده راتکم–واقع اخذ شده است 

!دي نمای به دادگاه ارسال م  

: داند ی میر را ضروري مطلب دکرنکات زیقبل از ادامه   

1 –اصل 37 قانون اساسی جمھوری اس�می ايران چنين مقرر داشته است : « اصل ، برائت است و ھيچ کس از نظر 

»نکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد ي شود مگر ایقانون مجرم شناخته نم  

با توجه به اين اصل ،  قانونآھر کسی بيگناه شمرده می شود و بی گناھی احتياج به اثبات ندارد .يعنی ھيچ کس  را نمی 

 خود را ی گناھیست که بي مجبور نیگر کسي شده است به سخن دین کرد که مرتکب جرميل، متھم به ايبدون دلتوان 

 یليدB« یعني» یل قانونيدB« د باي شده و گناه کار است ، بای مرتکب جرمی ھستند فردی که مدعید بلکه کسانياثبات نما

.ح است و فرد مذکور مجرم است يشان صحيثابت کنند که ادعا» ندي ای بدست می قانونیکه از راھھا  
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 گرفتن اقراربه متھم ، ی  برایتين امني که توسط عوامل دادسرا و مأموریم که  فشاريري گیجه مين اصل نتيبا توجه به ا

.ازدارند ي خود بدان نی اثبات ادعای است که برایليافتن به دلي شود صرفآ به خاطر دست یوارد م  

ا کسب اط�ع ممنوع است ، اجبار ي گرفتن اقرار و یھر گونه شکنجه برا«:  دارد ی مقرر می قانون اساس38 اصل – 2

متخلف از .  فاقد ارزش و اعتبار است ین شھادت و اقرار و سوگنديست و چنيا سوگند مجاز نيشخص به شھادت ، اقرار 

:ت ر اسيانگر احکام زي بی قانون اساس38اصل » شودین اصل طبق قانون مجازات ميا  

 یر قانوني غی که از راھھایلي بدست آمده باشند، دBی قانونی اعتبار دارند که از راھھایلياز نظر قانون گذار دB) الف 

 که با تحت فشار قرار ی ندارند بلکه کسانی ھم باشند نه تنھا اعتباریبدست آمده باشند ، اگر چه اثبات کننده ارتکاب جرم

 شده یا وادار به سوگند نموده باشند مجرم تلقي و یگريه ديا شھادت عليه خود يار به اقرار عل او را وادیگريا ديدادن متھم 

.ب و مجازات ھستند يو قابل تعق  

 ب )  قاضی نبايد با استناد به د,يل غير قانونی يا د,يلی که از راھھای غير قانونی بدست آمده اند ،حکم صادر کند .

ند صادر شو د بلحاظ ي آی بدست میر قانوني غی که از راھھایليا دBي یر قانونيل غيدB با استناد به یچنانچه حکم) پ 

.فقدان اعتبار ، قابل نقض در دادگاه باBتر است   

: کنند ی می و انق�ب  طی عمومی دردادسرا و دادگاھھایفري کی که پرونده ھایم به پروسه اي گردیبرم  

 در مرحله دادرسی و دادگاه:

: شود  کهیشان متوجه ميحات اي شود ، با توضیل دادگستريچه متھم موفق به استفاده از خدمات وکچنان) الف   

پنداشته شده که نه تنھا موجب » ليمادر دB« ل و ين دليران، اقرار به ارتکاب جرم ، برتري این جاريطبق قوان )1- الف

ت ي درزمان صدور حکم محکومی قاضی برایحکم اتکاء می ، نقطه ی فعلیستم قضائيست بلکه درسي از زندان نیآزاد

.د ي آیمتھم، بحساب م  

ا ين و يا مأموريان ينات بازجوي نبوده است که اوازتلقیان ، اقرار به عملياقراراو به فعل مورد نظربازجو )2-الف 

ر تجمع مذکور  منظور و ھدفش از شرکت دیز شرکت داشته ولي مسالمت آمیمثG متھم در تجمع. ده استي فھمیبازپرس م

ت کشورز بوده يت با امني و در جھت ضدیر قانوني غینکه بخواھد عملي بوده است نه ای قانونیمطرح کردن خواسته ا

ت ي برخ�ف امنی شرکت در تجمع قانونیده است که اقدام او برايجه رسين نتيان به اينات بازجوياما در اثر تلق.  باشد 

 ی که اساسآ جرمیع درک از موضوع  ، اقرار به ارتکاب جرم کرده است در حالن نويکشور بوده است ، و بر اساس ا

.مرتکب نشده است   

ن يثاق بي و میفري کین دادرسين آئي و قوانی از نظر قانون اساسیر قانونيط غين بداند که اقرار در شرايھمچن ) 3 –الف 

ن است که در يرد ، اي گیش قرار ميش روي که پیاھ است ، تنھا ری فاقد ھر گونه اثر حقوقیاسي و سی حقوق مدنیالملل



3 

 

 ی عدول ازاقرارو برایو برا. د يا اتھامات مطروحه را انکار نمايجلسه دادگاه از اقرار خود بر گردد وارتکاب اتھام 

اينکه قاضی دادگاه قانع شودکه اقراراو بی اعتبار است، ,زم است که بی اعتباری اقرار بعمل آمده را اثبات نمايد و برای 

 یر قانونيط غي درشرایعنيا بازپرس پرونده يق و ين تحقيا مأموريان يتحت فشار بازجو: د ثابت کند که مثG ين منظور بايا

ا ي کنند و یق به او وعده داده بودند که در صورت اقرار آزادش ميدست اندر کاران تحق:  ا مثGي.وادار به اقرار شده است 

نکه قصد ينکه واقعآ مرتکب جرم شده باشد و بدون ايد ثابت کند که بدون اين بايھمچن. شود ی ما معلقيمجازاتش کمترو 

ا القائات بعمل آمده،ارتکاب جرم را قبول کرده و اقدام به يرفشارھا ياقرار به ارتکاب فعل مذکور داشته باشد ، تحت تأث

ز يل و نيقات و عدم حضور وکيط متھم در زمان تحقيالبته واضح است که با توجه به شرا. ه خود نموده است ياقرار عل

ر ممکن ي غی بس دشوار و گاھین امر کاريقات از متھم و اخذ اقرار از او ،اثبات اي در ھنگام تحقیگريطرف ديچ فرد بيھ

 یدگي رسیاسيم سي انق�ب که به جرای از دادگاھھای دادگاھھا و بخصوص شعبیستم حاکم دربرخيو با توجه به س.است 

ر يط غي بر اخذ اقرار در شرای مبنین گونه دادگاھھا ، ھر گونه انکار و ادعائين شده ايي قضات تعیطرفي کنند  و عدم بیم

. اثر است یبآ بي تقریقانون  

ات ي به محتویرد ، قاضي قرار گیدگيط عادBنه مورد رسيطرف و با شراي بید داشت که اگر پرونده در دادگاھي توان امیم

 ین قانونيت موازيقات را با رعايل تحقي نکرده و تکمیل شده است ، توجھي تشکیر قانونيط غي که کامG در شرایپرونده ا

قات مورد نظر ي اقدام به انجام تحقیطرفيا خود با بي خواھد و ین وزارت اط�عات ، از بازپرس ميو بدون دخالت مأمور

 حساس و ی به پرونده ھایدگيکه رس– ی دادگستریستم فعلي س که در سطور فوق گفته شد دریالبته ھمانطور.دي نمایم

 نکرده و یچ مقاومتي ھیتين امني مأموریر قانوني غیرند که در مقابل خواسته ھاي گی بعھده می از قضاتی را برخیاسيس

 است که از پس بھتر.د است ي بعین دادگاھي چنیه قاضي از ناحین بر خوردي  امکان چن- از خود ندارند یبواقع استق�ل

  شودی بر ارتکاب جرم ، خودداریا اظھار خ�ف واقع مبني کار از ھر گونه اقرار و یھمان ابتدا

ستم موجود يل در دادگاه حاضر شود، به  جھت سيل نشده و بدون حضور وکياگر متھم موفق به استفاده از خدمات وک) ب 

ن ي که اغلب قضات به گزارشات مأموریتيد و به جھت اھمريگيه که اصل برائت  کمتر مورد توجه قرار ميدر قوه قضائ

ن قضات ، ي کنند و ای میدگي به پرونده ھا رسی که قضات خاصیاسي سی دھند ، به خصوص در پرونده ھایق ميتحق

ات پرونده قرار داده و امکان دفاع به ين اط�عات و محتوياساس استدBل خود را در صدور حکم ، بر گزارشات مأمور

. است ین دادگاھھا قطعي که اقرار به ارتکاب جرم کرده است در ایت شخصي دھند، پر واضح است که محکومی نممتھم  

 یف دانستم که برخين رو بر خود تکلياز ا.م ي داشته باشیفري و کیم حقوقي مفاھی با برخی اندکین بھتر است آشنائيبنابرا

 افراد در معرض یباشد که با آگاھ.ار ھمگان قرار دھم يان و در اختيم را به زبان ساده بي و جرایفري و کیم حقوقيمفاھ

 و بنا حق شھروندان محترم به یر قانوني غیتھايم ، از صدور محکومين مفاھي با ای و مدنیاسين سيژه فعالياتھام و بو

. شود یرير مجازاتھا جلوگياحکام حبس و سا  

 جرم چيست و از چه اجزائی تشکيل ميشود؟
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 جرم یدر قانون مجازات اس�م.  از جرم کرده است یفيم قانونگذار چه تعرينين سوال Bزم است ببيدادن به ا پاسخ یبرا

 ین شده باشد جرم محسوب ميي آن مجازات تعی که در قانون برایا ترک فعليھر فعل « :  ف شده است ين گونه تعريا

 باشد که در قانون ید بر اساس حکميکه مجازات باد شده است ي تأکی قانون اساس167 و 36ن دراصول يھم چن» شود 

ف شده است و از يتعر" ا ترک فعل يفعل "ز جرم با يدر قانون ن.د بر اساس قانون حکم صادر کندي بایآمده است و قاض

: تواند جنبه مجرمانه داشته باشد ینظر قانون گذار دو نوع عملکرد م  

الف )فعل يعنی  انجام دادن کاری : در اين صورت، فقط اعمالی قابل مجازات ھستند که آن اعمال در قانون جرم به حساب 

.ن شده باشد يي آنھا مجازات تعیآمده و برا  

ب ) ترک فعل يعنی انجام ندادن کاری  :در اين صورت ، زمانی ترک فعل يا انجام ندادن کاری ، جرم ھست و قابل 

مثل قانون . ميم مرتکب جرم شده اي را اگر انجام ندھی که چه کارھائن شده باشديمجازات که در قانون ذکر شده باشد  و مع

ن را داشته ي و امکانات ایده و توانائي صدمه دیند فردي ببین قانون اگر کسين ، که طبق اي از کمک به مصدومیخوددار

دا نکند، و ي و او نجات پن کار را نکندي ای نجاتش دھد ولی ، درمانی پزشکیدگي رسی برایباشد که با رساندن  او به محل

رد ، قانونآ مرتکب جرم شده است و يمارستان فرد مصدوم بميا بي او از رساندن مصدوم به در مانگاه یبخاطر کوتاھ

. شود ین ميين است و مجازاتش طبق ھمان قانون تعي از کمک به مصدومیجرمش ھم خوددار  

ن ييف جرم و تعيم که تعري دانیم. نون جرم شمرده شده باشند  جرم ھستند که در قایپس فقط انجام و عدم انجام کارھائ

 آنھا در قانون یشتر جرائم و مجازاتھايران بيد و در اي آی بعمل میفريا کي ین جزائي آن ھمواره در قوانیمجازات برا

 مجازات  آنھایف شده و براين خاص تعري جرائم خاص ھم در قوانین شده است و بعضييف و تعي  تعریمجازات اس�م

 یف کرده و برايک جرم را تعري ی شود که ھر ماده ایل مين ماده تشکي از چندیقانون مجازات اس�م. ن شده است ييتع

ن کرده است يي آن مجازات تعیف و براي را تعری که جرمی به ھر ماده قانونیاز نظر حقوق.ن کرده است ييآن مجازات تع

 ،می گويند عنصر قانونی آن جرم . پس برای شناخت يک جرم حتمآ بايد به قانون مراجعه کنيم .

، با چه یا کارھائيقآ  چه کار يکند که دقي کند ، مشخص مین ميي آن مجازات تعی شمرد و برای را جرم می که عملیقانون

.ابديد انجام شده باشد تا ان جرم تحقق ي بایھدف  

ت يمثG جرم فعال. اتفاق افتاده باشند یچارچوب مواد قانون شوند که در ی می جرم تلقی قانونآ فقط اعمالیاز نظر حقوق

 یه نظام کرده است ،زماني علیغيت تبلي از جرم فعالی قانون مجازات اس�م500 که در ماده یفيه نظام با تعري علیفيتبل

د استمرار ي است پس باغ ھم که مستلزم استمراري داشته باشد و تبلیغي انجام دھد که جنبه تبلیتي فعالیابد که کسي یتحقق م

 یه کل نظام جمھوريد علي صورت گرفته بایغيت تبليداشته باشد و ھمانطور که از عنوان جرم مشخص است ، فعال

 یحال اگر کس.... ا  يا دادستان يا مقننه يه يا مجريه ي نظام مثل قوه قضائیا نھادھاي از ارکان ی باشد و نه قسمتیاس�م

 توان گفت ی نمی از نظر قانونی و مستمر دار د ولیغيد  اگر چه کارش جنبه تبلي نمایغيکار تبل ی خامنه ایه آقايمثG عل

چرا؟ چون در . مجازات شود ی قانون مجازات اس�م500د طبق ماده يه نظام انجام داده است و باي علیغيت تبليکه فعال

ت يه کلي  انجام شده علیغيت تبلي باشد و فعالیغيتبلت ي را جرم دانسته است  که فعالی عملی قانون مجازات اس�م500ماده 
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 یتينکه فعالي از نظام است ، پس به فرض ایست و فقط جزئي برابر با کل نظام نی خامنه ای که آقاینظام باشد واز آنجائ

تبليفی ھم عليه او صورت بگيرد با توجه به ماده 500 فانون مجازات اس�می ،اين عمل مصداق فعاليت تبليغی عليه نظام 

 نيست . پس  ھرعملی که جرم انگاشته می شود  بايد منطبق با ماده قانونی باشد که آن جرم را تعريف کرده است .

 آن فرد عمدآ نخواسته باشد که آن کار مجرمانه ی انجام دھد که قانونآ جرم است ولی کاری اگر کسین از نظر حقوقيھم چن

را انجام دھد . مثG کسی از سر دلسوزی   يا با ھر ھدف ديگری بطور مستمرکاری و فعاليتی کند که جنبه تبليغی ھم 

تش ي دانسته فعالین فرد نمين است که ايت برضد نظام تمام شود ، اما  فرض بر اين فعاليجه اينکه نتيداشته باشد به فرض ا

در .  و مثG انتقاد داشته است یدلسوزشتر جنبه يت با نظام نبوده بلکه بيتش ضدي شده است و قصد و نیه نظام تمام ميعل

ت ي به مجازات  فعالین شخصيد چني نبودن ارتکاب آن،  نباین موضوع وعمدين گونه موارد بعلت نداشتن علم به ايا

. ت مجرمانه است ي در انجام کار نداشته و فاقد سوء نیند عمدي گوی میرا از نظر حقوقيه نظام،  محکوم شود زي علیغيتبل

 ارتکاب جرم ثابت یز عمد اوبراي شخص از مجرمانه بودن کارش و نی Bزم است علم و آگاھیوقوع ھر جرم یپس برا

.شود  

 ی در مواردیعنير کرد يد به نفع متھم تفسي را باین جزائي حاکم است که بر اساس آن اصل قوانیک اصليدر حقوق جزا 

ن وجود ندارد يقي حصول ی برایليا نه؟ ودليبق با قانون ھست ا عمل متھم منطيانه و آي واقع شده یا جرميد ھست آيکه ترد

ب ازگسترش دامنه جرم و جرم ين ترتي شود و بدی نمیر شده عمل متھم جرم تلقين گونه موارد قانون به نفع متھم تفسي،در ا

. شود ی می  خودداریانگار  

 او دارد یفعال بودن مغز ، قلب و عضو تنفس به یه کرد که زنده بودنش بستگي تشبی توان جرم را به موجود زنده ایم

جرم . رد ي گید قرار ميفتد زنده بودن او مورد ترديش از کار بياتي حی از اعضایکي زنده ی موجودیھمان طور که وقت

 را یقآ ھمان اعمالي که انجام شده در قانون جرم شمرده شده است ومتھم دقید حتمآ ثابت شود که کارين است و بايز چنين

 که از عمل یجه ايا ھدف متھم و نتيزه يد توجه کرد که انگين باي شده است و ھمچنینيش بيجام داده است که در قانون پان

 که انجام شده است یوچنانچه کار.  آن جرم در نظر گرفته شده است ی باشد که در قانون برایمتھم بدست آمده است ھمان

.د کرد ي جرم  بودن آن کار تردد درين موارد منطبق نباشد ، باي از ایکيبا   

 اغلب در ین مدني و فعالیاسين سي را که متھمیم چند نوع از جرائمي وقوع آن آشنا شدیحال که با مفھوم جرم و چگونگ

 یشود تا اشخاص در معرض اتھام ، در صورت عدم دسترسيان ميشوند به زبان ساده بي انق�ب با آنھا مواجه میدادگاھھا

 ین است ھمانگونه که وک�يد من ايه اکيالبته توص.ند ي از عھده دفاع از خود بر آی حقوقیلھاين تحلي ال به کمکيبه وک

 فرد یائيف زاده ، اولي دادخواه ، محمد سی، محمد علین ستوده، عبدالفتاح سلطانيمثل نسر( سرشناس مدافع حقوق بشر 

 قرار گرفتند یاسي که در معرض اتھامات سی زمانیرند ولن و فن دفاع ، اشراف کامل داينکه به قوانيبا وجود ا...) و

 ھم  که متھم به ارتکاب یھمه افراد. کنند ی استفاده کردند و می دادگستری دفاع ازخودشان در دادگاه از خدمات وک�یبرا

. استفاده کنند یل دادگستري شوند Bزم است که از خدمات وکی میجرم  
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______________________________________________________________________

_____ 

 یتين امنياد شده است ومأموري زیاسي ، تعداد بازداشت شدگان سیاست جمھوري که  بعد از انتخابات دوره دھم ریاز آنجائ

 مجازات  از قانونی شود موادی میدھند، سعيگرد قرار مين را مورد پين گونه متھميت ايه امنيبا تمسک به جرائم اقدام عل

ان شود تا  يرند به زبان ساده بي گی انق�ب قرار می دادسراھا و دادگاھھای و برخیتين امني که مورد استناد مأموریاس�م

ل به پرونده،از اقرار به عمل يل پرونده ھا با جرائم مذکور آشنا شده  و تا قبل از ورود وکين قبين اي باشد که متھمیکمک

  .ند ي نمایناکرده خودار

 ی قرار میان کرده است ، مورد بررسيه نظام را بي علیغيت تبلي را که جرم فعالی قانون مجازات اس�م500ابتداء ماده ،

  :م يدھ

ف کرده ي ازقانون است که آن جرم را تعریرد ، متن ماده ايد مورد توجه قرار گي که باین مطلبي اولی ھر جرمیدر بررس

  د ؟ي گوی چه م500م ماده ينيد ببياپس ب. و مشخصات آن را بر شمرده است 

به سخن . ه نظام ھستند ي علیغيت تبليل دھنده جرم فعالي  تشکیم از نظر قانونگذار چه اعمال و رفتارھائينيد ببيحال با

 ن شده است؟ي معی قانون مجازات اس�م500 باشد که در ماده ید کرده باشد تا مستحق مجازاتي بایگر متھم چه کارھائيد

 که مورد نظر ین موضوعي  پس اول.د ي نمایغيت تبليفعال ھر کس:  آمده است ی قانون مجازات اس�م500 ماده یدادر ابت

  . باشد ی میغيت تبليقانونگذار بوده است فعال

   جرم است ؟یغيت تبليا ھر گونه فعالي آ:سوال 

 یھائيژگي وی  انجام شده دارایغيت تبليفعالنکه  يست مگر اي جرم نیغيت تبليچ نوع فعالير ازنظر قانونگذار ھي خ:جواب 

  . ذکر شده است ی قانون مجازات اس�م500باشد که در ماده 

  ست ؟ي چی قانون مجازات اس�م500 ذکر شده درماده یھايژگي و:سوال 

  . کرده است ی را جرم تلقیغيت تبليگونه فعال ) 2(م که قانونگذار فقط دويني بیبا دقت در ماده م

  جمھوري اس@مي ايراننظام عليه يت تبليغي فعال) الف

  "يا "

  مخالف نظام گروھھا و سازمانھاي به نفعفعاليت تبليغي ) ب

  ست ؟ي چه ؟ و منظور از نظام چیعنيه نظام ي علیغيت تبليفعال: سوال 
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 یرکان مختلف كه متشکل از اكليت نظام جمھوري اس�مي ايران است منظورقانونگذار از نظام،  مشخص است که:  جواب 

را يز. که با نظام مرتبط ھستندیر نھادھائي،قواي سه گانه مجريه، قضائيه و مقننه ، رھبري و سایاست مثل قانون اساس

  .ستند يران ني ای اس�می نظام جمھوری به معنیچ کدام از ارکان نظام به تنھائيھ

ا يس جمھور يران مثG در رابطه با رئي ایم اس�ین نظام جمھوريا چند نفر ازمسئوليک يه ي علیا اگرکسيآ: سوال 

ه ي علیغيت تبليت او در حد فعاليتوان گفت که فعالي داشته باشد ، میغيت تبليفعال...ا رھبر ويه يس قوه قضائيا رئيدادستان 

  نظام است؟

ر شود و حق يل وتفسي که قانون گذار گفته است،تحلید درھمان حدي بایر؛ ھمانطور که قبG گفته شد ماده قانونيخ:جواب 

 یعنيستند  ي در حد نظام نی رھبرین نظام حتيک از مسئوليچ ياز آنجا که ھ. م يم که حوزًه شمول آن را گسترش دھيندار

ت ي فعالین شخصي شده است پس قانونآ عمل چنیه نظام جرم تلقي علیغيت تبلي شوند و از آنجا که فقط فعالی نمینظام تلق

  . مجازات کرد ی قانون مجازات اس�م500 را طبق ماده ین کسي توان چنیونمست يه نظام ني علیغيتبل

ه نظام ي علیغيت تبلياعمل او فعاليه نظام  بوده است ، آي انجام داده باشد که علیغيک کار تبليکباري فقط یاگر کس:سوال 

   مجازات شود؟ی قانون مجازات اس�م500د طبق ماده يشود و باي میتلق

 یدا کند و زمانيت پيد جنبه فعاليغ بايد که تبلي آین بر ميکه درقانون آمده است ،چن"ت يفعال" مفھوم واژًه ر؛ ازيخ:جواب 

ه نظام ھم ي اگر علیکمرتبه حتي یغ برايپس عمل تبل.  کند که بطورمداوم ومستمر صورت گرفته باشد یدا ميت پيجنبه فعال

  .شودي نمی قانون مجازات اس�م500باشد مشمول ماده 

 ست؟ي مخالف نظام چی بنفع گروھھایغيت تبليفعال:  سوال 

 به طور مستمر و مداوم به نفع ین است که کسي مخالف نظام ای به نفع گروھھایغيت تبليمنظور قانون گذارازفعال: جواب 

  :ن يابنا بر .  صالح اثبات شده باشد یت کند که قبG مخالف نظام بودن آن گروھھا در دادگاھي فعالیگروھھائ

ا گروھھا مخالف ي باشد که آن گروه یا گروھھائي کرده باشد که به نفع گروه یغاتي داشته باشد و تبلیتي فعالیاگر کس) الف 

 از نظام یا نھادھائين و ي مسئولیت نظام ، فقط منتقد عملکردھاي ھستند که با اعتقاد به حقانیستند بلکه مثG گروھھائينظام ن

 500 توان او را طبق ماده ی مخالف نظام نشده و نمی به نفع گروھھایغيت تبليرد مرتکب جرم فعالن فيقانونآ ا. ھستند 

  .مجازات کرد 

" ن که  ازواُژه ُيبا توجه به ا.  کرده باشد یغي که مخالف نظام ھستند تبلیا گروھھائيکبار به نفع گروه ي فقط یاگر کس) ب 

ت را داد ،بنا بر ي مستمر صورت گرفته باشد تا بتوان به آن کار عنوان فعالید کاري شود که باین استنباط مي چن"ت يفعال

ن است که با يل اين تحليجه ايپس نت. انجام شده است یتي توان گفت فعالیکبار صورت گرفته باشد نمي که ین به کاريا

 را به ین شخصي توان چنیو نمابد ي ی نم500 مخالف نظام ، جرم موضوع ماده یا گروھھاي بنفع گروه یغيکبار کار تبلي

  . محکوم کرد 500مجازات مقرردر ماده 
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 دھد جرم ی که انجام مین است که شخص بداند و آگاه باشد عملي تحقق جرم Bزم است  ای که برای از عناصریکي) پ 

 ی اگر کسپس. ند ي گویت مجرمانه  مي به آن سوء نیدراصط�ح حقوق.جه حاصله از عملش واقف باشد ياست و به نت

ا ي از مخالف نظام بودن گروه ، ی که مخالف نظام ھستند بوده باشد ولیا گروھھائي مستمر کرده باشد که بنفع گروه یغاتيتبل

ن ي دانسته است ، در ای نداشته و آنھا را مخالف نظام نمیچ اط�عي داشته است ، ھیغيت تبليشان فعالي که برایگروھھائ

 ین شخصي توان چنیت با نظام نداشته است ، نمي درکار اونبوده است و واقعآ قصد ضدیمدنکه  عيز به خاطر ايصورت ن

  . محکوم کرد 500را به مجازات مقرر در ماده 

 –آ يثان. صورت گرفته است یغي تبلیتي فعال-اوU: د ثابت شود يه نظام باي علیغيت تبلي اثبات ارتکاب فعالین برايبنا بر ا

 از جرم بودن ی ثابت شود که شخص مرتکب با علم و آگاھ–ثالثآ .ت با نظام بوده است ي ضدیا در راستیغيت تبليفعال

  .ت با نظام ، مرتکب آن شده است يکارش و ضد

  جرم است و یس خصوصيا آموزش واشتغال به تدري بدون  اخذ مجوزاز مراجع مربوطه و  یعلم یاس مؤسسه ي تأسايآ: سؤال 

  ود؟ شی میه نظام تلقيغ عليتبل

د ين دستور بايا.  شود  یر بر انح�ل مؤسسه َ بدون مجوز صادر مي دایبدوآ دستور...ل مؤسساتيتعطر ؛ بنا بر قانون ي خ: جواب 

  طبق ضوابط مقرر صادر شود

 صورت گرفته یغي تبلیتي فعال-اوU : د ثابت شود ي مخالف نظام ھم بای به نفع گروھھایغيت تبلي اثبات ارتکاب فعالیبرا

 یا گروھھاي مخالف نظام بودن گروه –ثالثآ .  مخالف نظام بوده استیا گروھھاي به نفع گروه یغيت تبلي فعال- آ يثان. ست ا

 ی مورد اتھام آگاھیا گروھھاي  ثابت شود که شخص مرتکب  به مخالف نظام بودن آن گروه -رابعآ .مذکور ثابت شود 

  . از جرم بودن کارش مرتکب آن شده است یبا علم و آگاھ ثابت شود که شخص مرتکب –خامسآ . داشته است 

  . توان شخص را به مجازات جرم موصوف محکوم کرد ی از موارد باB ثابت نشود نمیکي یاگر حت

______________________________________________________________________

____  

  

 است که در ماده ی با آن مواجه ھستند ، جرمین مدني و فعالیاسين س که اکثر بازداشت شدگایگر از اتھاماتي دیکي -  2

  : مطرح شده است ی قانون مجازات اس@م610

ن يل در دادگاه حاضر نشود و اي بدون حضور وکیچ متھمين است که ھيد من بر ايھمانطور که قبG اشاره کردم تأک

ن ي با ایلش را ندارد ، آشنائي مشاوره ومذاکره با وکا ي اجازه م�قات  ی است که متھمی موقعیاط�عات صرفآ برا

 را به زبان ساده 610حال ماده . رد ي وارده قرار نگیر القائات و فشارھاي کند که تحت تأثی کمک میاط�عات به و

  :م ي دھی قرار میل حقوقيمورد تحل
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ن يرد و  مرتکبي گیصورت نمکنفره ين جرم ين است که اي کند ای که جلب توجه مین  مطلبي اول610در ماده 

.شتر باشنديا بي نفر 2د يبا  

رد که بتوان يد صورت گي بایست و چه کارھائي چ610 مندرج در  ماده یھايژگينکه  ويم به اي پردازیحال م

.گفت آن جرم محقق شده است   

. جمع شوند یشتر باھم در جائيا بي نفر 2) الف  

. کنند یبانن باشد که باھم تيموضوع اجتماع آنان ا)ب   

. را مرتکب شوند ین باشد که باھم جرائمي آنان ایموضوع تبان) پ   

.ت کشور باشد يت با امني، ضدیموضوع آن جرائم مورد تبان) ت   

:نکه يا اي  

.ت کشور است را باھم فراھم کنند يه امني را که علیل ارتکاب جرائمي کرده اند که وسایجمع شده اند و تبان) ج   

م ي توطئه و تصمیعني کردن ید تباني دھند بایل مي که تشکیزَه اجتماع کنندگان از اجتماعي وانگنجا ھدفيدر ا

ه ي اقدام علی را که برای کنند وسائلینکه باھم تبانيا ايت کشور باشد يه امني بر علی ارتکاب جرائمی برایريگ

.ه کنند يت کشور Bزم است، تھيامن  

ن ي به کار رفته است ،  ای قانون مجازات اس�م610 که در ماده یماع و تبانبا توجه به متن  ماده، از واژه اجت

گر قول و قرار يکدينند و با ي بچیگر جمع شوند  و در  خفا توطئه ايکدي دور ی شود که افرادیگونه برداشت م

د ي باک محل ،يپس منظور ازجمع شدن در .ت کشور باشد يز بر ضد امني را بدھند که ان جرم نیانجام جرم

 مصداق اجتماع مورد نظر قانون گذار در ماده یت باشد و ھر گونه جمع شدنيه امني ارتکاب جرائم علی برایتبان

. توان گفت جرم واقع شده است یط مذکور درقانون وجود نداشته باشد، نمي از شرایکيست و چنانچه ي ن610  

ه ياقدام عل" یبرا"  کنندیتبان" ن کهي نه با  قصد ای دور ھم جمع شده باشند ولینکه عده اينکه به فرض ايع�وه ا

. را محقق دانست 610توان جر م موضوع ماد ه ين صورت ھم نميدر ا" ت کشوريامن  

 ی در منطقه ایو مثG اع�م خبر گردھم آئ.. س بوک و يا فيل و يميا اي ارتباط با اس ام اس یا بر قراريآ:سؤال 

  باشد ؟610ماده  تواند مصداق جرم یبه دوستان، م

ت ھرگونه ارتباط ين امنيده شده که مأموري دیاسي سی پرونده ھا ید گفت در برخيرھرچند با تأسف بايخ:جواب 

امامعنا و مفھوم !!  قلمدادکرده اند610را به غلط مصداق ماده ... ا يل يميا ايق اس ام اس يا از طري  ی تلفنیريگ

جمع  "یست بلکه فقط به معنين" ارتباط" ی برقراری بمعنیات اس�م قانون مجاز610 واژَه اجتماع در ماده 

 ین جھت ارتباطات تلفنيبه ھم.  شود ی می معنی در خفا و بصورت مخفیريم گي ھم تصمیواژَه تبان. است" شدن

وان  تی را نمیچگونه ارتباط مجازي ھیل و به طور کليميا اي)  ام کوتاه يپ( ق اس ام اس يام از طرياارسال پي، 

 جھت یريا ارتباط گي" جلسه"ل ي تشکیحت. نمودی تلق610 مورد نظر قانونگذار در ماده یا تبانياجتماع 

 توان اجتماع مورد نظر یا اس ام اس نمي یق کنفرانس تلفنيت را از طريه امني ارتکاب جرم علی برایھماھنگ

. کرد ی تلق610قانونگذاردر ماده   
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 توان مصداق ی را می و مطبوعاتیاسي سیا ھر گونه اجتماعات علنينار و يسما يا شرکت در کنفرانس يآ: سؤال 

  کرد؟یت کشور تلقيه امني اقدام علی برای اجتماع و تبانیعني 610جرم موضوع ماده 

 یھاي و حضور خبر نگاران و خبر گزاری که با دعوت علنیا  کنفرانسھائيک ازاجتماعات يچ ي ؛ ھريخ: جواب 

. رد ي گی منطقه صورت می انتظامیروي و نظارت نی شوند و ھمواره با ھماھنگیل ميتشک یا خارجي ویداخل

ا ھر جلسه ينار و يا سمياگر چه کنفرانس . شودی نمیت تلقيه امني ارتکاب جرائم علی برایمصداق اجتماع و تبان

.ستم حاکم ھم باشد ي مخالف سیاسي با نظرات سی شود، مربوط به گروھیل مي که تشکیا  

  کرد؟یت کشور تلقيه امني اقدام علی برای توان اجتماع و تبانی را می خارجیا مصاحبه با رسانه ھايآ: ؤال س

 ، ی قانون مجازات اس�م610 جرم موضوع ماده ی ھمانطور که گفته شدبا توجه به عنصر مادريخ: جواب 

ن است که يز اي نی تبانی واقتضاک جا جمع شوندي باھم در ی بصورت واقعین است که عده اي اجتماع ایاقتضا

. ت کشورگرفته شودي بر ضد امنی انجام کارھائی برایمي تصمینظرات در خفا مطرح شده و بصورت مخف

نکه توطئه ي شود و نه ایک محل قلمدادمي نه جمع شدن افراد در ین مصاحبه با رسانه ھا به لحاظ ماھويبنابرا

 گنجد ی نمی وعقلیچ منطق حقوقيد و اساسآ درھي آیت به حساب ميه امني ارتکاب جرائم علی برایريم گيوتصم

ن کشور يار ھمگان ، از جمله مسئوليق ھمان رسانه ھا در اختيمصاحبه و گفتگوبا رسانه ھا را که مفاد آن از طر

. کرد یت کشور تلقيه امني اقدام علی برایرد اجتماع و تباني گیقرار م  

________________________________________________________________

_____ 

  

 ی قانون مجازات اس@م498 شود ، جرم موضوع ماده ی طرح میاسين سيه فعالي که علیگر از اتھاماتي دیکي – 3

.ت کشور است يه امنيل گروه به قصد اقدام عليباعنوان تشک  

:ر صورت گرفته باشدي زید کارھاي با498 تحقق جرم ماده یبرا  

اي .ت يا شعبه جمعيت يا جمعيل دسته يتشک) الف  

تيا شعبه جمعيت ياداره دسته ، جمع)  ب  

.ت کشور باشديا اداره کنندگان بر ھم زدن امنيل دھندگان يزه تشکي ھدف و انگ)پ  

: بخش است 2 شامل 498ماده   

. دھند یل ميتشک را یتيا جمعي که گروه ی شود به کسانیبخش اول مر بوط م  

ن صورت ممکن است شخص متھم يدر ا . کنندی اداره مت رايا جمعي که گروه ی شود به کسانیبخش دوم مربو ط م

.ت انتخاب شده باشد يري مدیل گروه نداشته باشد و فقط براي در نشکیچ نقشيھ  
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ا يت ويا اداره ھرنوع گروه ، جمعيل يران ، تشکي ای اس�می جمھوری  قانون اساس26نکه طبق اصليبا توجه به ا

 یا صنفي یدتي ، عقیاسيل گروه سي توان به اتھام تشکیچ کس را نمي ازاد است ، ھیا صنفي ویدتي ،عقیاسيسدسته 

:ند ، ثابت شود ي ای بدست می قانونی که از راھھایلي  دBیعني یل قانونينکه با دBيمحاکمه کرد مگر ا  

.ل شده است ي تشکی گروھ:اول   

.ل شده است يت کشور تشکيگروه مذکور با ھدف برھم زدن امن: دوم   

ن منظور مشارکت چند نفر ي ایست وبراير نيک نفره امکان پذيل گروه به صورت ي که تشکیاز آنجائ:  الف -سوم  

ل دھندگان  گروه مورد ير تشکيشده است ، از اھداف سال گروه يتشک که متھم به ید ثابت شود کسيBزم است ، پس با

.ت کشور بوده است يل گروه ، برھم زدن امني تشکیم از مشارکت براادعا ،مطلع بوده است و ھدف اوھ  

ل د ھندگان گروه  مورد يد ثابت شود که از اھداف تشکي ھستند بااداره گروه که متھم به یدر مورد کسان:  ب  –سوم 

 ادعا آگاه

 بوده اند و با علم و اط�ع از اھداف آنان اداره گروه را بعھده گرفته اند

 ی شوند ، جزء احزاب و گروھھایل مي تشکی و اجتماعین مدني که توسط فعالیر دولتي غی سازمانھاايا: سؤال 

  شوند ؟ی محسوب م498 مورد نظر در ماده یاسيس

  از احزاب و 1360ت اخزاب و گروھھا مصوب ي قانون فعال1 که در ماده یفير؛با توجه به تعري  خ:جواب 

 ھستند که  ھدف وبرنامه انھا  اداره کشور ی گروھھائیاسي سی گروھھا د شده است ، احزاب ویاسي سیگروھھا

. در حکومت باشد یاسيت سيوکسب مقام و موقع  

 است و نه ی و اجتماعی  مدنینه ھايت در ز مي کار و فعالیر دولتي غیل سازمانھاي که ھدف از تشکیواز انجائ

 اداره کشور و خط ی با اصول کلی و اجتماعی مدنیروھھا و از آنجا که اھداف ، برنامه ھا و رفتار گیاسيت سيفعال

ن دسته از گروھھا را يستند، اي نیاسي اساسآ بدنبال کسب قدرت سین نھادھائين چني ندارند و فعالی ارتباطیاسي سیمش

. کردی تلقیاسي توان سینم  

 قانون 498مول ماده  شوند مشیل مي خود تشکی و اعتقادیني انجام شعائر دی که برایا گروھھائي آ:سؤال 

  ھستند؟یمجازات اس�م

 که ھدف انھا بر ھم یاسي سی شود و فقط گروھھا و دسته ھای نمی مذھبی شامل گروھھا498ر ماده يخ: جواب 

 ھر چند مخالف با اعتقادات یني و دی مذھبی مراسمیرا که بر گزاريز.رد ي گیت کشور باشد را در برميزدن امن

 ی که طبق قانون اساسیو از انجائ. ت کشوراست ي و نه بر ھم زننده امنیاسينه ست مردم ھم باشد ، ياکثر
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 را به جھت یا گروھي حق ندارد اشخاص یچ مقاميد ممنوع است ھيش عقايران  تفتي ای اس�میجمھور

.اعتقاداتشان  محاکمه کند   

ل آن به ي که سابقه تشکیو مذھب یاسي اعم از سیا ادارَه گروھيت يري را به جھت مدی توان شخصیا ميآ: سؤال 

 گردد ، با اتھام ی برمی قانون مجازات اس�م498ب ماده يران و قبل از تصوي ای اس�می قبل از جمھوریسالھا

ت موضوع ماده فوق اBذکر ، محاکمه کرد؟يا جمعيا دسته ي اداره گروه   

س شده باشند و ي تأس498ب ماده يتصو شوند که بعد از ین ماده مي مشمول ایر ؛ قانونآ  گروھھائيخ: جواب 

ب ي که قبل از انق�ب و تصویت در گروھين فعاليبنا بر ا. ت کشور باشد يس آنھا ھم برھم زدن امنيھدف از تأس

ت کشور ، با يس، بر ھم زدن امنيل آن در زمان تأسيت داشته است وھدف از تشکيل شده و فعالي تشک498ماده 

 گروھھا و یق اوليبه طر. ن ماده بحساب اورد ي توان مشمول ایوده است، نمران نبي ای اس�مینظام جمھور

ن ماده يمشمول ا... ش ويان ، دراويران مثل بھائي ای اس�میت جمھوري فعال قبل از حاکمیني و دیدستجات مذھب

.ستند ي ن498 موضوع ماده ی در زمره گروھھای مذھبینکه اساسآ گروھھايضمن ا.رند ي گیقرار نم  

________________________________________________________________

______ 

 

 قانون 499 با ان مواجه ھستند ، اتھام جرم موضوع ماده یاسين سي و متھمین مدني که فعالیگر از اتھاماتي دیکي – 4

: را مطرح کرده است 498 م ذکور در ماده یت در گروھھاي است که عضویمجازات اس@م  

 

.ر راداشته باشد يط زيد شراي با499 شود که جرم مندرج در ماده ی مشخص م499دقت در ماده با   

ی قانون مجازات اس�م498موضوع ماده ...ا يتھا يعضويت در يكي از دسته ھا يا جمع) الف  

.ت مطلع بوده باشد يمرتكب از اھداف آنھا در زمان عضو) ب  

  اشاره شده و ی قانون مجازات اس�م498 موضوع ماده یتھايا جعيا ن ماده به دسته ھينکه در ايبا توجه به ا

 اعم از بازجو ، – داشته باشد ین ادعائي کرده است ، پس ھر که چنی از  آنھا را جرم تلقیکيت در يعضو

: ثابت کند یل قانونيد چھار  امر را با دBي  با- یا بازپرس ، دادستان و قاضيگزارش دھنده   

 کنند  و ی را مین ادعائي ھستند که چنیتين امنين گونه پرونده ھا  اول مأموري که در ا– یمه مدعاول از ھ: کم ي

ا يا دسته و ين گروه ي ثابت کنند که چنیل قانونيد با دBي با- کند  یل پرونده ميبعد دادستان است که اقدام به تشک

. وجود دارد یتيجمع  
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ل شده يت کشور تشکيه امنيمتھم عضو آن است ، با ھدف اقدام عل ھستند ی که مدعیثابت کنند که گروھ: دوم 

Bل مخالف بودن آنھا را ارائه دھند ياست و در واقع مخالف نظام است و د.  

. وجود دارد ، ثابت کنند که متھم عضو آن گروه است ین گروھينکه ثابت کردند که اساسآ چني  بعد از ا:سوم   

نکه ياورند که متھم با علم به ايل بي دلیعني.داف گروه مذكور مطلع بوده استثابت کنند كه متھم از اھ: چھارم 

ت آن گروه در يل شده است ، به عضويت کشور تشکيه امني اقدام علیگروه مورد ادعاء مخالف نظام است و برا

.آمده است   

افته و متھم يجرم تحقق  ی و معنوی، مادی توان ادعا کرد که سه عنصر قانونین موارد چھار گانه ميبا اثبات ا

.مرتکب جرم شده است   

 ی ندارد اما مخالف عملکرد بعضی اس�می با نظام جمھوریچ گونه مخالفتي که ھیت در گروھيا عضوي آ:سؤال 

 ین الملليا بي ی مسائل ملیران در برخي ای اس�می جمھوریاستھايا  مخالف سي و ی اس�میاز سران جمھور

 توان اتھام ارتکاب جرم ی است مین گروھي که عضو چنیشود و به شخص ی م499است، مشمول ماده 

  را زد؟499موضوع ماده 

 ، فقط ی قانون مجازات اس�م499 جرم  موضوع ماده ی و مادیرا با توجه به عنصرقانونير زيخ: جواب 

 از اھداف آنھا ل شده باشند ومتھم ھميت کشور تشکيه امني جرم است که به قصد اقدام علیت در گروھھائيعضو

.مطلع بوده باشد   

 یت در آنھا قانونآ آزاد است و جرم تلقي و عضویاسي سیل گروھھا ي که قبG گفته شده است ، تشکیھمانطور

 مخالفت با یران نه تنھا قانونآ به معناي ای اس�می جمھوریاستھاي سیگر مخالفت با برخياز طرف د. شود ینم

نظام نيست بلکه يکی از راھھای اعمال حق حاکميت مردم در راستای اجرای اصل ھشتم قانون اساسی می باشد 

:که مقرر داشته است   

 و متقابل ی ھمگانیفه اي  از منکر را وظیر ، امر به معروف و نھيران دعوت به خي ای اس@میدر جمھور« 

اگر بنا باشد که . اده است   قرار دگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولتيکديبر عھده مردم نسبت به 

ن صورت عمG يران محسوب شود در اي ای اس�می ، مخالفت با نظام جمھوریا اظھار نظر مخالفيھرانتقاد و 

. ماند ی نمی باقی اصل ھشتم قانون اساسی اجرای برایمحل  

د و مخالف  ندارند و فقط منتقی اس�می با جمھوریچ گونه مخالفتي که ھیت در گروھھائين عضويبنا برا

 ین المللي و بیرانم در عرصه ملي ای اس�می جمھوریاستھاي سیا مخالف برخين و ي مسئولی برخیعغملکردھا

. شود ی نم499ھستند مشمول ماده   
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ران ،  ي ای اس�می مخالف نظام جمھوریا گروھھائيل به گروه يميا ارسال اي و یا صرف ارتباط تلفنيآ: سؤال 

  شود ؟ی میت در آن گروه تلقيعضو

 مخالف نظام در نظر گرفته یت در گروھھاي جرم عضوی که در قانون برایطير؛ با توجه به شراي خ:جواب 

 با ھر یت ،ھر گونه ارتباطيا جمعيا دسته و يت در گروه ي عضوی و عرفیف لغويت به تعريشده است ، و با عنا

 ارگانيك و سازماندھي شده یاشتن رابطه اشود بلکه عضويت به معناي ديف نميت تعري عضوی  به معنایگروھ

 خاص ،جزئي یت  در گروھي که  متھم  است به عضوی شود، بنحوي كه شخصیف ميبا گروه مورد ادعا تعر

 وجود رابطه ی برایل قانونيد دBيت متھم در گروه خاص، بايان عضويو مدع. آن گروه محسوب شود  از اجزاء

 گروه مورد ادعاء یئه دھند و مشخص کنند که  متھم در کدام بخش از بخشھاک متھم با گروه مذکور را ارايارگان

ن صرف داشتن ارتباط با يبنا بر ا.   در رابطه با آن گروه داردیتيت داشته و  از چه زمان وچه نوع فعاليعضو

ت يعضو.. . آنھا  ویتھايا سايامراجعه به رسانه ھا يس بوک و يل، فيميق تلفن، اي مخالف نظام ،از طریگروھ

. شود ی نمیدر آن گروه تلق  

ت در آن گروه است ؟ي عضوی مخالف نظام بمعنی از گروھیا ھواداريآ: سؤال   

 یھمانگونه که بدن ھمه ما از اعضائ. بدن است ی از اعضایک گروه به مثابه عضوير، عضو ي خ:جواب 

 یز از اعضائي ، گروھھا و سازمانھا نر اعضاء قرار دارديک از اعضا در ارتباط با سايل شده است که ھر يتشک

 باھم یر اعضاء قرار گرفته و ھمگيا سازمان در ارتباط با سايک گروه ي یک از اعضاي شوند که ھر یل ميتشک

 یگاھي و داشتن جایت را قرار گرفتن در چارچوب سازماني توان عضوین ميل دھنده آن گروه ھستند بنا برايتشک

.مداد کردر اعضاء قليدر ارتباط با سا  

.بنا بر اين صرف ھواداري يا حتي داشتن سمپاتي نسبت به گروه خاصي دليل عضويت تلقي نمي شود   

  مخالف نظام ، جرم است ؟یت در گروھيا  صرف عضويآ: سؤال 

 مخالف یا دسته ايت در گروه يط جرم بودن عضوي از شرایکي ی قانون مجازات اس�م499ر؛ طبق ماده يخ: جواب 

 بداند و آگاه باشد که گروه مذکور یپس اگر شخص.ا دسته مطلع بوده باشد ين است که متھم از اھداف آن گروه يانظام ، 

ر يت در آن گروه کرده باشد مجرم است  در غي اقدام به عضویمخالف نظام و عضوشدن در آن جرم است و با علم و آگاھ

 ی برایلي نداشته است  و دلیام بودن گروه مذکوراط�ع باشد که از مخالف نظین  صورت چنانچه  شخص متھم مدعيا

 قانون مجازات 499 تواند اورا به مجازات مقرر در ماده ین موضوع ارائه نگردد  دادگاه نمي متھم از ایاثبات علم و آگاھ

. محکوم کند یاس�م  

 ی که برایر گروھھائي و سایگ خانیساھايان و کليش ، بھائي مثل دراوی و مذھبیني دیت در گروھھايا عضويآ: سؤال 

شود ؟ي می قانون مجازات اس�م499ل شده اند ، مشمول ماده ي خود تشکی و مذھبینيانجام فرائض و امور د  
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 ی نم499 و 498 مشمول مواد ی و مذھبیني دیح داده شد گروھھاي توض498 که در ماده یر؛ ھمانطوري خ: جواب 

.شوند   

______________________________________________________________________

____ 

 

 با آن ی و مدنیاسين سي از فعالی است که برخیگر ازاتھاماتي دیکي ی جاسوسیا نوعي 501 جرم موضوع ماده – 5

ن جرم Bزم است ؟ي وقوع ای برایا کارھائيم انجام چه اعمال يني بب501 ما ده ی با بررسمواجه ھستند   

."م کردنيا تسليقرار دادن  " : که در قانون آمده است عبارت است ازیال از اعمیکي)   الف  

  ؟یزيم کردن چه چيا تسلي ؟ یزيقرار دادن چه چ: ن است که ي شود ای که مطرح می سؤال :سؤال 

 جواب : قرار دادن يا تسليم کردن نقشه يا اسرار و تصميمات راجع به سياست داخلی يا خارجی کشور.

  ؟یا اشخاصيار چه شخص يدر اخت: سؤال 

 کشور در یا خارجي یاست داخليمات راجع به سيا اسرارو تصميت ندارند تا آن نقشه ھا ي که ص�حیاشخاص: جواب 

ی و خارجیرانياعم از اشخاص ا.رديار آنان قرار گياخت  

دادن اط@عات راجع : "  وقوع جرم فوق Bزم شمرده شده عبارت است از ی که در قانون  برایگر از اعمالي دیکي  -ب 

 به مفاد نقشه ھا يا اسرارو تصميمات راجع  به سياست داخلی يا خارجی کشور."

  ؟یا اشخاصيبه چه شخص : سؤال 

 را یا خارجي یاست داخليمات راجع به سيا اسرار و تصميت آگاه شدن از مفاد نقشه ھا ي که ص�حی به اشخاص: جواب 

.ندارند  

. محقق شده باشد 501 از دو کار باB را انجام داده باشد  تا جرم موضوع ماده یکيد ين  متھم بايبنا برا  

 تحقق جرم ی برایا خارجي یاست داخليمات راجع به سيا اسرار و تصميار قرار دادن نقشه ھا يا صرف در اختيآ:  سؤال 

  است ؟ی کافی قانون مجازات اس�م501موضوع ماده 

ن ي تحقق ایرا  برايز. ست  ي نیکاف 501 موضوع ماده ی اتھام جاسوسی برایاست ولن گونه اعمال Bزم يا:  جواب 

.گر ھم Bزم است ي که در اول ماده آمده است دو شرط دیجرم ع�وه برانجام اعمال و افعال  
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ار اشخاص فاقد ي  است که در اختیماتي نقشه ھا،اسرارو تصم بودنیاسياز سا متھم يعلم و اط�ع مرتکب ) پ 

. کندیا آنھا را از مفاد آن آگاه مي دھد و یت قرار ميحص�  

ا آنان را ي دھد یار آنان قرار مي که اسناد مذکور را در اختیت اشضخاصيبه فقدان ص�ح ا متھميعلم و اط�ع مرتکب ) ت

. کند یاز مفاد آن اسناد باخبر م  

. باشد ی جاسوسی کار انجام شده توسط متھم ، متضمن نوع) ث   

:د ين جرم باي اثبات وقوع این برايرابنا ب  

ا آنھا را يت قرار داده يار اشخاص فاقد ص�حي را متھم در اختیماتيا تصميا اسرار يمشخص شود که کدام نقشه ھا : کم ي

.از مفاد آنھا آگاه کرده است   

ا کدام شخص يه اند و افتي ی دسترسیاسيمات سيا اسرار و تصمي به نقشه ھا یا اشخاصيمشخص شود که چه شخص : دوم 

.ت از مفاد آن اسناد مطلع شده اند يا اشخاص فاقد ص�حي  

 داشته باشد  یگران قراردھد Bزم است که اول خودش بدان دسترسيار دي را دراختیزينکه چي ایبرا یھر کس: سوم 

ار متھم بوده است و يدر اختادعا مات مورد يا تصميا اسناد يا اسرار ي ثابت شود که نقشه ھا یل قانونيد با دBيپس با

. داشته است یمتھم  به آنھا دسترس  

مات مورد ادعا آگاه کرده يا اسرار و تصميت را از مفاد نقشه ھا ين است که متھم اشخاص فاقد ص�حيو اگر ادعا ا

.ا اسناد باخبر بوده است يمتھم از مفاد آن نقشه ھا د ثابت شود که ي، با.است   

 کشور یا خارجي یاست داخليسمات مورد ادعا مر بوط  به يا تصميا اسناد يا اسرار يد که نقشه ھا ثابت شو: چھارم 

. بوده اند یاسي ثابت شود که اسناد مورد ادعا سیعني است  بوده  

ت به آن اسناد ي فاقد ص�حی ھستند و معلوم شد که افرادیاسينکه مشخص شد اسناد مورد ادعا سيبعد از ا:  پنجم 

ا از مفاد ي داشته و یا از مفاد آنھا آگاه شده اند و بعد ثابت شد که متھم به آن اسناد دسترسيدا کرده اند و ي پیدسترس

 را که یماتيا تصميا اسناد يا اسرار ي ثابت شود که متھم  آن نقشه ھا یل قانونيد با د,ي، باآنھا مطلع بوده است 

شان را از مفاد يا ايت قرار داده است يار آن افراد فاقد ص@حيت بوده است در اخی و خارجیاست داخليراجع به س

.آنھا آگاه کرده است  

. کشور مربوط است یا داخلي یاست خارجي دانسته است که آن اسناد به سیمتھم م  ثابت شود که: ششم   

 را در یا خارجي یاست داخليمات راجع به سيا اسرار و تصمين که ثابت شد واقعآ متھم نقشه ھا يبعد از ا: ھفتم 

 به یت دسترسيا آنان را از مفاد اسناد مذکور آگاه کرده است که ان اشخاص ص�حي قرار داده است  یار اشخاصياخت

 علم و عمد متھم به ترتکاب یعني جرم ید رکن چھارم عنصر مادي از مفاد آنھا را نداشته اند ، بایا آگاھيآن اسناد و 
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 به آن یت دسترسي دانسته است اشخاص مذکور ص@حیکه متھم مد  ثابت شود ي بان منظوريبه ھم. جرم ثابت شود 

ار آن اشخاص قرار ين موضوع، اسناد مذکور را در اختيو با علم و اط�ع از اا اط@ع از مفاد آنھارا ندارند ياسناد و 

.ا آنان را از مفاد آن اسناد باخبر کرده است يداده و   

 که انجام شده است در بر دارندهَ ی عملیعنيد ثابت شود که فعل مرتکب يموارد فوق بابعد از اثبات ھمَه : ھشتم 

. است ی جاسوسینوع  

 با توجه ی جاسوسین مصداق برايي نشده است و عدم تعی از جاسوسیف مشخصي تعریالبته در قانون مجازات اس�م

 است یھيبد.ن گونه مقررات گردد يفراد از ا ای تواند موجب سوء استفاده برخینه مين زميبه ابھامات موجود در ا

ن ي این جھت اص�ح و بازنگري نباشند و به ھمیچگونه ابھامين شوند که  متضمن ھي تدوید به نحوي باین جزائيقوان

ق ي درمصادی وشفاف سازینگونه مقررات جزائيرا با رفع ھر گونه ابھام از ايات قوه مقننه است زين از ضروريقوان

نکه ي خواھند داشت وھم ایک دستيه يدو خواھد شد و قضات دادگاھھا روي کشور مستفیستم قضائي ھم سیجاسوس

.ن خواھد شد يشتر تأميت و مصالح کشور بيامن  

ز ارائه گزارش ي در نامه ونی و اجتماعیان مشک�ت قانونير کل سازمان ملل متحد و بيا نوشتن نامه به دبيآ: ؤال س

ن ي ت�ش در رفع ایران به آن سازمان و در خواست کمک از سازمان ملل برايااز موارد نقض حقوق بشر در 

  شود ؟ی قانون مجازات اس�م501 تواند مشمول ماده یمشک�ت م

. ست ير کل سازمان ملل جرم نيا ارائه گزارش از موارد نقض حقوق بشردرکشور به دبير ؛ نوشتن نامه ي خ: جواب

:را يز  

. است ین الملليت مقررات بي سازمان ملل است و متعھد به رعای از اعضایکيران يا) الف   

.ست ي نیچ کشوري ھیا خارجي ی داخلیاست ھاي سیسازمان ملل مجر) ب  

 ین قصدي توان چنیران در آن سازمان نميت اي سازمان ملل و عضویاسير سي وغیردولتيت غيبا توجه به ماھ) پ 

 یا عقلي و یچ منطق حقوقيو با ھ.ن گزارش به آن سازمان استنباط کردا ارائه دھندگايسندگان نامه وي نویرا برا

ت کشور شودي تواند موجب برھم زدن امنیا ارائه گزارش به آن سازمان نمينوشتن نامه و   

 کشور و به یاسيمات سيا اسرار و تصمي، نقشه ھا ی قانون مجازات اس�م501موضوع جرم مقرر درماده ) ت 

 که موضوع نامه یدر حال.  شودیا مفادش نزد اوافشاء ميم و ي تسلی است که به شخصیاسيگر اسناد سيعبارت د

 یر کل سازمان ملل نوشته ميا گروھھا به دبي اشخاص ی و قانونی اجتماع– یاسي که در رابطه با مشک�ت سیھائ

. کشور ندارندیاسي به اسرار  سیشود ارتباط  

  باشد ؟501 تواند مصداق جرم مقرر در ماده یران، مي در ایج خاری کشورھایا م�قات با سفرايآ: سؤال 
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چ ي مصداق ھین م�قات با اتباع خارجي و ھمچنی خارجی کشورھایا سفراير ير؛ صرف م�قات با سفي خ  :جواب 

. آن جرم وجود داشته باشدی و معنوی ، مادید عناصر قانوني بای تحقق ھر جرمیست و براي نیجرم  

 

 

ا ي ی قانون مجازات اس@م618شود جرم موضوع ماده يھا مطرح ميمائيه شرکت کنندگان درراھپي که علیگري اتھام د– 6

دانم متذکر شوم که بر ي Bزم م618 قبل از ورود به موضوع  جرم ماده. است یش و ارامش عمومياخ@ل در نظم و اسا

  .س�ح آزاد است  ھا بدون حمل یمائي شرکت دراجتماعات وراھپی قانون اساس27اساس اصل 

  : شود عبارتند از ی میش عمومي که موجب تحقق جرم اخ�ل در نظم وآرامش و آسایاعمال

  ر متعارفيا حرکات غياھو و جنجال يھ ) 1 –الف 

  "ا ي" 

  تعرض به افراد )    2 –الف 

  :كه منجر به ايجاد يكي از وضعيتھاي زير شود 

  ی عمومش و آرامشيجاد اخ�ل در نظم و آسايا) 1 -ب 

  "اي" 

  بازداشتن مردم از کسب و کار ) 2 -ب  

  ست ؟ياھو و جنجال  و حرکات نامتعارف چيمنظور از ھ: سؤال 

ز در يل شده است و جرائم  ني فصل تشک29 بازدارنده از یومجازاتھا راتي در بخش تعزیقانون مجازات اس�م:  جواب 

 درفصل ھفدھم بخش 618جرم موضوع ماده .صلھا قرار گرفته اند  از فیکي دری شده اند وھر دسته این بخش دسته بنديا

ز در يت کشورنيه امنيجرائم عل. ان شده است ي بیه اشخاص و اطفال قانون مجازات اس�ميرات در دسته جرائم عليتعز

ن ي چنیبندم ين تقسيت آورده شده است  از ايه امني  و در دسته جرائم علیرات قانون مجازات اس�ميفصل اول بخش تعز

 یاسي سیان خواسته ھايو ب. شودی نمیاسيھا و تجمعات سيمائي مربوط به راھپ618 شود که جرم موضوع ماده یاستنباط م

 شرکت ین ماده قانونين اين متھمين باشد اوليرا اگر چني شودزیاھو و جنجال تلقي تواند ھی در قالب شعار دادن نمیو مدن

  .خواھند بود.. بھمن و22اسم ا مري جمعه و یکنندگان در نمازھا

ن يادي در معابر و می لفظی  وقدرت نمائین ماده ،ھمان عربده کشياھو و جنجال ذکرشده در اين منظورقانونگذارازھيبنابرا

  . است ی عمومی  در معابر و مکانھای وقدرت نمائی است ومنظورازحرکات نامتعارف ھمان مست بازی عمومیو مکانھا

 618 تواند مصداق جرم موضوع ما ده ی می خصوصیا انجام حرکات نامتعارف در مکانھايجال واھووجنياھيآ: سؤال 

  باشد ؟

 با نظم و آرامش ی ذاتآ  ارتباطی خصوصیر متعارف در مکانھايا حرکات غياھو و جنجال ي ھ-را اوU ير؛ زيخ  :جواب 

جاد اخ�ل در يا حرکات نامتعارف ، ع�وه بر ايل اھو و جنجاي ھی برا618 در ماده –آ يثان. ش عموم مردم ندارد يو آسا

ن ياست بنا برا"بازداشتن مردم ازکسب وکار " ھم متصورشده است و آن یگريجه دي نتیش عمومينظم و آرامش و آسا
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نگونه ياس دامنه جرم را گسترش داده و اي توان با قیست نمي محل کسب و کار مردم نی خصوصین که مکانھايباتوجه به ا

  . کرد ی تلق618ز،مصداق جرم موضوع ماده ي نی خصوصیرھا را  در مکانھارفتا

ا ي و ی صنفیان خواسته ھايوسر دادن شعار و ب.. دانشگاه ویا کوي مثل دانشگاه و ی تجمع درمحلھائیا بر گذاريآ: سؤال 

   شود؟یا حرکات نامتعارف تلقياھو وجنجال و ي تواند مصداق ھی ، میاسيس

 یل گروھيا تحصيت وي که اختصاص دارند به کاروفعالیگريا ھر محل دي و یا کوي مثل دانشگاه یھائر ؛ محليخ: جواب 

ا ي و یله اي میا حصارھايوارھا ي قراردارند ،با دی  مشخصیا حقوقي و یقي اشخاص حقیت خصوصياز مردم ، درمالک

 ی تلقیلزم داشتن مجوز است، محل خصوص جدا شده اند وعبور و مرور در آنھا مستی عمومی ازمکانھایگريله ديھر وس

  . شوند ی تلق618 توانند بستر وقوع جرم موضوع ماده یشوند و نميم

  

  

  

  

 

.س است ي شوند جرم تمرد  در مقابل پلی با آن مواجه میاسي و سین مدني که اغلب فعالیگر از اتھاماتي دیکي – 7  

ر به عنوان تمرد بحساب ين ماده اعمال زيست طبق ا مطرح شده ای قانون مجازات اس�م607واژه تمرد در ماده 

:آمده است  

 نيحمله به مأمور ) 1 –الف 

 "ا ي"

  نيمقاومت در مقابل مأمور ) 2 –الف 

   ھستند ؟ین چه کسانين است که  منظور ازمأموريرسد اي که به ذھن مین سؤالياول: سؤال 

 ی باشند وشامل اشخاصیند که مأمورخدمت به دولت م ھستین، اشخاصي با توجه به متن ماده منظوراز مأمور:جواب 

  . شود ی ھستند ،نمیردولتيکه مأمورانجام خدمات غ

ا مقاومت در مقابل آنان ، تمرد ين دولت و ي حمله به مأموریطيت و شراين که در ھر وضعيگر ايسؤال د: سؤال 

   شود ؟یمحسوب م

 جرم تمرد عنوان شده است عبارتند ی برایت اس�م قانون مجازا607 که در ماده یگرير ؛ شروط دي خ:جواب 

  :نکه يازا

  .فه باشندين انجام وظين در حيمأمور  )1 –ب 

 جرم تمرد یا مقاومتي  پس فقط حمله  .ن انجام خدمت ھستند يمتھم آگاه باشد و بداند که آنان مأمور دولت ودرح ) 2 –ب 

  .فه آنھا باعلم واط�ع از مأمور بودن آنان ،باشد يم وظن انجاي ودرحین دولتي شود که درمقابل مأموریمحسوب م
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 Gنکه مأمور دولت ھستند ، ي بر ای خود مبنی به درب منزل مراجعه کنند و با نشان دادن مدرک شناسائیاگر اشخاص: مث

 که - حکم  ا دادگاه صادر شده است و بر اساس ھمان ي اعم از دادسرا ی ھم نشان دھند که توسط مقامات قضائیگريحکم د

 ین  گونه مواقع اگر حکم کامG قانوني منزل آمده اند در ای بازرسی اع�م کنند که برا- دھند  یبه صاحبخانه نشان م

خ حکم ي که تارین در صورتي شود ، نوشته شده باشد و ھمچنید منزلش بازرسي که بایصادر شده و در حکم اسم شخص

نکه در حکم دستور داده شده باشد که ي مگر ا–ت روزمراجعه کرده باشند ن درساعاي نشده باشد و مأموریصادره منقض

ن اجازه ورود به منزل را بدھد و چنانچه يد به مأموري صاحبخانه با–ن حق دارند در شبانه روز مراجعه کنند يمأمور

ن عمل ، ين شود ، به اي حکم توسط مأموریجاد سد درمقابل آنان مانع اجراي نکرده و با این ھمکاريصاحبخانه با مأمور

  .ند ي گوی مین دولتيمقاومت در مقابل مأمور

ن دولت ين عمل حمله  به مأمورير شود به اين به آنھا حمله کند و با آنان درگي با مأموری ھمکاریا اگر صاحبخانه به جاي

  .ند که مصداق جرم تمرد است يگويم

 خود که معرف مأمور دولت بودن آنان باشد یدرک شناسائ به درب منزل مراجعه وبدون نشان دادن میحال اگر اشخاص

 تواند از ورود آنان ین صورت صاحبخانه مي نشان دھند، و بخواھند بر اساس آن وارد منزل شوند ، در ای قضائیحکم

س مشخص شود که آنان واقعآ مأمور دولت ي اگر بعد از حضور پلیس خبر دھد حتي کرده و موضوع را به پلیريجلوگ

  . شودیفه و تمردمحسوب نمين انجام وظين دولت در حين امر مصداق مقاومت در مقابل مأموريد، اھستن

 یريس ھستند و قصد دستگي ادعا کنند که مأمور پلی قضائی و بدون نشان دادن حکمی با لباس شخصیاگر اشخاص: سؤال 

ا يا مال شوند ، آي مانع بردن آن شخص و یوار انسانيجاد دي با ایگري را داشته باشند و اشخاص دیف ماليا توقيشخص 

  مرتکب چرم تمرد شده اند ؟

   شود کهی محقق میر ھمانطور که گفته شد تمرد زماني خ: جواب 

 Uا مقاومت در مقابل مأمور دولت باشدي حمله –او  

  .ن انجام خدمت باشند ين دولت در حي مأمور–آ يثان

  .ن انجام خدمت ھستند يور دولت و درحن بدانند که آنان مأميا متھمي متھم –ثالثآ 

  .ده شود ي آنان دین است که مدارک شناسائين ايت مأموري ازھوی علم و آگاھیشرط Bزم برا

ت آنان يا مأموريا مدارک مربوط به خدمت و ين است که مدرک ين خدمت بودن آنان ھم اي علم به در حیشرط Bزم برا

  .م�حظه شود 

 در مقابل یت خود امتناع کنند ومقاومتيزمدارک مربوط به مأموري خودونیزارائه مدارک شناسائ اینين اگر مأموريبنابرا

ز ي متھم ازمأمور دولت بودن و نی علم وآگاھیعنيط تحقق جرم ي ازشرایرا برخي شود زید تمرد محسوب نميآنان بعمل آ

  .ه وجود ندارد يقضن ين در ايا متھميت متھم يگر سوء نين خدمت بودن آنان وبه عبارت ديدرح
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: باشد یس جمھور ميا رئين به رھبر ي با آن مواجه بوده اند توھیاسين سي که اغلب متھمیگري اتھام د– 8  

.ده است يف شده است گردي تعری قانون مجازات اس�م609 و 514ن جرائم که در مواد يا  

شوند ؟ ي مین تلقي توھی چه اعمال و رفتارھائ: سؤال   

وبا توجه به .ر شده است ين تعبي توھیک به معني و استعمال الفاظ رکیل فحاشي از قبی  اعمالیانون مجازات اس�مدر ق: جواب 

ن ير اي نگھبان در مقام تفسی بعمل آمده است  و شورای نگھبان استع�میک ، از شوراي و الفاظ رکیق فحاشيابھام در مصاد

 ین تلقير گردد توھيف و تحقي که بلحاظ عرف جامعه موجب تخفی استعمال الفاظواژه ھا و در پاسخ به استع�م اع�م کرده است

 و حقارت شخص مورد یشوند که با توجه به عرف جامعه موجب خوار ي مین تلقي توھی و الفاظین اعماليبنا برا. شود يم

.خطاب گردد   

  شود ؟ ی مین به رھبر تلقيکتاتور توھيا شعار مرگ بر ديآ: سؤال 

 در عرف جامعه نسبت  بکار رود کهین است که الفاظين اي تحقق جرم توھیط Bزم براي از شرایکيرا ؛قانونآ ي زري خ:جواب 

 ن است کهي ای نسبت به شخصیز بودن لفظير آميا تحقيز ين آميBزمه توھ  شود یتلقزير آميتحقزو ين آمي توھینيبه شخص مع

 مورد ینيا اشخاص معيز شخص ين آمي در بکار بردن الفاظ توھیعنيشد  باینيا اشخاص معيحآ متوجه شخص يالفاظ مذکورصر

  ی و شخصی عرفیاتي شده است در واقع ادبیر تلقين و تحقي است از نظر قانونگذار توھیاتيگر ادبي به سخن د.خطاب باشد 

 کيا لفظ رکيوفحش  است یسايات سي که داخل در ادب استی عبارتکتاتوري و حال آن که شعار مرگ بر دیاسيات سياست نه ادب

. شودی نمی تلقیگريا ھر مقام دين به دھبريد و توھي آیبحساب نم  

 

 

 

 


