
 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق مطبوعات تاملی در روند
 *دكتر سید محمود علوی

  تاريخ دريافت:     

  تاريخ پذيرش:   
 

 چکيده
در  -یداری نوشيتاری، دييداری و شين    - هيای جمعيی  ت ثیرگذاری رسانه

 و فرهنگ جامعه ترديدناپذير است.از جمله افكار عمومی گوناگونهای عرصه
به همراه داشيته  هايی را ها، آفتبی حد و مرز بودن عرصة فعالیت رسانه

نماييد. محيدوديت بيیش از حيد     هايی را متوجّه افيراد و جامعيه ميی   و آسیب
ها را مختيل  ها نیز جريان آزاد و منطقی اطالعات و اثرگذاری سازندة آنرسانه

هيا را تي مین و هيم    وضع مقرراتی كه هم حقوق عادالنة رسيانه  پس سازد.می
ها را مشخص های آنو مجازات ایها و جرايم رسانهمسئولیت، حدود، تخلف

به آن توجّيه  و ساير كشورها نمايد، ضرورتی انكارناپذير داشته و در كشور ما 

                                                 
 Dr.mahmoodalavi@yahoo.com. دكترای فقه و مبانی حقوق اسالمی، استاديار دانشكده صدا و سیما.      *
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هيا بيوده كيه    شده است و حاصل آن وضع قوانینی متعدّد و تغییرهای پیاپی آن
 رسد.ها برای اصحاب رسانه و افراد جامعه سودمند به نظر میآگاهی از آن

هيای جمعيی، قيانون مطبوعيات،     ها، رسانهاری: خبرگزكليدي هايواژه

 مطبوعات.

 

 مقدمه
يشه يا مطلبی را از فرد يا افرادی بيه شيخص ييا كسيانی     اندهرسانه ابزاری است ك

كند و به عبارت ديگر ارتباط بین افيراد  میديگر به صورت همزمان يا غیرهمزمان منتقل 

تلگيرا   ، همانند تلفن، كنندمیا برقرار گاه ارتباط فرد با فرد ر هاكند. رسانهمیرا برقرار 

 2هيا ناجمعيی از انسي   هيا كننيد و مخاطيب آن  میو گاه ارتباط را با جمع برقرار  1و پست

نامیيده   3ی گروهيی هيا د كه به هميین جهيت وسيايل ارتبياط جمعيی ييا رسيانه       نباشمی

ا تلويزييون و سيايت يي   ، رادييو  ،4ی چياپی هيا رسيانه  ،كتياب ، مانند: مطبوعات، شوندمی

   5ی الكترونیک.هارسانه

ی جمعيی در  هيا بيه وييژه رسيانه   ، از همان آغاز فعالیت خيود  هااز آنجا كه رسانه

كيه   میميو عشكل گیری و جهيت دهيی افكيار     -1 -اند، هبود اثرگذارمیی مههاعرصه

چهيره   -3 ،فرايند نقل و انتقال قدرت -2 ،خود بر تصمیم گیری متصدّيان اثرگذار است

ع به وييژه  فرهنگ سازی در جوام -5 ،هاتخريب هدفمند چهره -4 ،افراد سازی هدفمند

، یاشيرافیت گرايي  ، كودكان و نوجوانان در عرصة خشونت كودكان و يا مهرورزی آنيان 

ظام نضروری شناخته شده و برای ، از يک نظام حقوقی هاتبعیت آن - الگوی مصر  و

 مقرراتی وضع شده است.، یتوسّط  مراجع  قانون گذار هامندكردن فعالیت آن

                                                 
1. Interpersonal communication 

2 . mass communication 

3 . Mass media 

4 . Print media 

5 . Electronic media 
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تلفين و ... فيرد محيور و از مقولية     ، مقررات حقوقی ارتباط فردی مانند: تلگيرا  

، رعاييت تقيدم مراجعيان   ، حمل و نقل و نوعاً مبتنی بر اصولی ماننيد: برابيری همگيانی   

باشند. ولی مقيررات حقيوقی وسيايل    میو...  هاو مكالمه هامكاتبهها، محرمانه بودن پیام

اط جمعی از مقوله ارتباطی فرهنگی و نوعاً مبتنيی بير اصيولی ماننيد: آزادی انتشيار      ارتب

حقوق و مبيانی حقيوقی    هاباشند و در آنمیخبار و ممنوعیّت سانسور و... ااطالعات و 

از تعهيدات و ييا    هيا و وسايل ارتباط جمعيی و عواقيب تخلّيف آن    هاو تعهدات رسانه

 بیان شده است.توسّط مقامات  هاتضییع حقوق آن

تلفين و تلگيرا     - صر  نظر از قوانینی كه در رابطه با وسايل ارتباط میان فردی

، ی جمعيی هاقوانین رسانه، وضع شده است كه از موضوع اين مقاله خارجند -و پست 

رادييو و  ) ی الكترونیكيی هيا و رسيانه ( مطبوعات و كتاب) ی چاپیهابرد و محورِ رسانه

هنيوز در قاليب   ( ی سايبری و مجازیهارسانه) سايتها و وبالگهاچرخد و ( میتلويزيون

هرچنيد در حيال   انيد،  هيا موضوعی جدا برای قيانون گيذاری درنیاميد    يكی از آن دو و

مجليس   1379 در قيانون مطبوعيات مصيوب   ( 1مياده  3تبصيرة  ) حاضر تنها يک تبصره

روزنامية  ) ده اسيت. مقررات  حاكم بر مطبوعات را به سيايتها تسيرّی دا  ، شورای اسالمی

 (  257 :1380، رسمی

ی مسلسل با يک نيام و  هاهم شامل نشريه، ی چاپی در معنای فراگیر خودهارسانه

از « مطبوعيات » عنيوان با شود كه هم اكنون میانتشار به صورت هفتگی و يا ماهانه و... 

حتيوا و ييک   و هم شامل نشرياتی كه تنها با يک نام و با يک مباشد میشود میياد  هاآن

و در واقيع   -شيود  ميی يياد   هيا از آن «كتياب » عنيوان بيا  شيوند و  ميی يا چندبار چياپ  

ی چياپی و مقيررات   هيا . ولی آنچه در حقوق رسانهباشدمی – ماندگارترين رسانه است

يعنی مطبوعات بيه  ، ی چاپی از نوع اوّلهاهمان رسانه ، شودمیمطبوعات بدان پرداخته 

 آن است كه خود تاريخچة ويژه دارد. معنای متعار  امروزينِ
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 روش بررسي
قيواتین و  ، ميدارك ، در اين پژوهش با استفاده از روش اسنادی به بررسيی منيابع   

 مستندات مرتبط با مطبوعات پرداخته شده است.

 

 مطبوعاتروند 
باعث توجّه به نشيريات پیياپی و   ، رواج بانكداری در آلمان، در آغاز قرن پانزدهم

بررسانی شده و در اواخر قرن شانزدهم و اواييل قيرن هفيدهم بيا توسيعة      مسلسل و خ

هفته ناميه  ، ماهنامه، مطبوعات نیز توسعه يافته و سپس به صورت سالنامه، صنعت چاپ

 (  67 ،63،62 :1379، معتمدنژاد) سامان گرفتند. هاو سرانجام روزنامه

قام فراهانی توسّط میيرزا  در ايران نخستین نشريه در زمان عباس میرزا و قائم ماما 

، چنيدی بعيد  و ( 9 :1372، قاسيمی ) هيي.ق انتشيار يافيت    1252صالح شیرازی در سال 

 توسط امیركبیر منتشر شد. هم روزنامة وقايع اتفاقیه 

ی روشنفكری هادر دوران سلطنت پنجاه سالة ناصرالدّين شاه با شكل گیری هسته

طليوع و ... پاگرفتنيد و بيه    ، وطن، ه ملّینشرياتی همچون : نشريّ، و تا زمان مشروطیّت

ت سیس و سانسيور   "داراإلنطباعات" از سوی دولت، دنبال آن برای نظارت  بر مطبوعات

 مدر روزنامة دوليت اعيال  هي ق  1250در سال  .(18: 1381، قاسمی) د.شدر ايران متولّد 

ار كتابهيا وآثيار   سرپرستی خواهد داشت تا از انتش هاشد كه صنیع الملک بركلیة چاپخانه

  .(47: 1375، محیط طباطبايی) و فاسدكننده جلوگیری نمايد میچاپیِ مضرّ اخالق عمو

ادارة مطبوعات داخليی  ، به دستور ناصرالدّين شاه هي ق 1280چندی بعد در سال 

كتابچية  ، به دستور ناصيرالدّين شياه   هي ق 1296در وزارت علوم ت سیس شد و در سال 

كه چيون منحصيراً بيه    ) د.شط كنت دومونت فرت ايتالیايی تدوين قانون مطبوعات توسّ

و ( به كتابچة قانون جيزا معيرو  شيد   ، پرداخته بود هاتخلّفات مطبوعات و مجازات آن
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 ،30، 29: 1382، اسيماعیلی )توسّط شياه تصيويب و ابيالغ گردييد      هي ق 1298در سال 

31).   

انحصيار دوليت   ، (هي.ق 1324)هي.ش 1285مشروطیّت در سال  با پیروزی جنبش

در هم شكسته و زمینة تنوير افكار مردم برای مطبوعات فراهم گرديد و مطبوعات غالبياً  

از  هيا سیاسی و اجتماعی پيا بيه صيحنه گذاشيتند كيه در رأسِ آن     ، با رويكردی انتقادی

، قاسيمی ) تيوان نيام بيرد    ميی صوراسرافیل به مديريت  میرزاجهانگیرخان صوراسيرافیل  

1381 :19).  

در ، جنيبش باتوجّيه بيه نقيش مطبوعيات در      و مشروطیّتپس از پیروزی جنبش 

تصيويب   20تدوين قانون اساسی با وسعت  نظر به مطبوعات نگريسته شده و در اصيل  

آزاد و ممیيزیِ  ، غیراز كُتب ضالل و مواد مضرّه به دين مبيین «  عامّة مطبوعات»د كه: ش

مشاهده شود   هامخالف قانون مطبوعات در آن هرگاه چیزیو ، باشدمیممنوع  هادر آن

وليی اگير نويسينده    ، شيود ميی نشردهنده يا نويسنده بر طبق قانونِ مطبوعيات مجيازات   

قيانون  ) ناشير و طيابع و ميوزّع از تعيرّض مصيون هسيتند      ، معرو  و مقیم ايران باشد

   .(56 :1342، اساسی

ن مطالب و در نتیجيه  فضای حاكم بر مطبوعات و عدم رعايت حدّ و مرزی در بیا

حساسیت أركان حكومت را نسبت به مطبوعات ، حاكمیّت  نوعی هرج و مرج مطبوعاتی

بررسيی نخسيتین قيانون    ، برانگیخته و در همان سالهای آغاز به كار مجلس شورای ملّی

شمسی برابير   1286 اسفند 18مطبوعات در دستور  كار مجلس  قرار گرفت و در تاريخ 

دارای ، به تصويب رسید و جامعية مطبوعياتی اييران   ، قمری 1326حرام با پنجم محرّم ال

   .(257 :بی تا، مجموعة مصوبات مجلس شورای ملّی  در چهار دوره) قانون ويژه شد

مفصل ترين قيانون مطبوعيات   ، بود ماده 52فصل و  6، شامل مقدّمهكه اين قانون 

ين قانون به معنيایِ لغيویِ   است كه تاكنون به تصويب رسیده است. واژة مطبوعات در ا

خيواه كتياب   ، رودمیآن به كار گرفته شده و ناظر بر هرچیزی بود كه زير دستگاه چاپ 
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اطيالق گردييد و در    هيا واژة مطبوعات منحصراً بر آن عالمیّه و يا نشرياتی كه بعدهاايا 

 شود. میروزنامه جات مقرّره ياد  ا عنوانب هااين قانون از آن

شده و برای هير روزناميه    بیاننیز  هاوظايف چاپخانه و كتابفروشی، در اين قانون 

سال  30سنّ  دست كم، يک مديرمسئول با سه ويژگیِ ايرانی بودن 6در ماده  ، و جريده

يعنی مرتكب جنحه و جنايات و مشهور به فسق و فسياد و عقیيده   ) و عدمِ زوالِ شر  

 1881ژوئیيه   29ثیر قيانون مطبوعيات   منظور  شده است.  اين قانون كه تحت ت ( نباشد

تسيلیم اظهارناميه   ، به جای الزام به أخذ مجوّز، فرانسه تدوين و به تصويب رسیده است

 كيرده اسيت   بیيان به وزارت انطباعيات را  ، های نشريهتوسّط مدير جريده با ذكر ويژگی

أشيخاص  و در ساير موارد موظّف بودنِ جريده به چاپ جوابیّه ( 34: 1382، اسماعیلی)

، روزنامه جيات خارجيه  ، الزام به درج اعالنات رسمی، حقیقی و حقوقی دوبرابر مطلب

تحصیل پته ، رنگ سفید برای اعالنات دولتی وكاغذ رنگین برای ساير اعالنات، اعالنات

و مواردی  هاتخلّفات مطبوعاتی و مجازات آنها، از كدخدای محل برای فروش روزنامه

باشند و نیز ارجياع بيه   می  مجاز به توقیف روزنامه و جرايد كه م مورين وزارت معار

 :مجموعيه مصيوبات چهياردوره   ، بيی تيا  ، مجلس شورای ملّيی ) شده استبیان محكمه 

257).   

های نسبتاً زيادی كه در اين قيانون بيرای مطبوعيات منظيور     باتوجّه به محدوديت

از آزادی بيی حيدّ   ، مطبوعاتی كه در فضای انقالب مشروطیت و ضعف دولت، شده بود

در برابر اين قانون واكنش نشان داده و به نقيد و مقابليه بيا آن    ، بردندمیو حصری بهره 

پرداختند و جنجال مطبوعاتی و بداخالقی مطبوعات همچنان استمرار يافت و مطبوعات 

علیيه   ایهبه سانِ توپخان، گوناگونی سیاسیِ هاو جريان هاو جمعیت هاوابسته به حزب

وليی آزادیِ  ، تا جايی كه هريک آزادی را برای خود پسنديده، گشودندمیديگر آتش يك

و ( ص) اكيرم  تابیدنيد و برخيی نسيبت بيه اسيالم و پیيامبر      ميی مطبوعات  مقابيل را برن 

   .(308 :1387، حسینیان) روحانیت هتّاكی را به اوج رسانده بودند
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اساسيی و نیيز قيانون    قيانون   20بيه اصيل   ، شیخ فضيل اهلل نيوری  ، از سوی ديگر

بيه   عامّة مطبوعات غیر از كتب ضالل و ميواد مضيرّه  »مطبوعات معترض بود كه طبق آن

بسيیاری از محرّميات   ، بيه موجيب ايين ميادّه    »گفيت: ميی و شيیخ   «دين مبین آزاد است

حرّمات زيرا كه مستثنی فقط دو أمر شد و حال آنكه يكی از م، تحلیل شد، ضرورالحرمه

يكی از محرّمات مسلّمه غیبيت از مسيلم اسيت و همچنيین قيذ        ضروريّه إفتراست و

ايذاء و سبّ و فحش و توهین و تخوييف و تهدييد و نحيو آن مين الممنوعيات      ، مسلم

 .«ه اهلل اسيت آيا غیير از تحلیيلِ ميا حرّمي    ، آزادی اين أمور، الشرعیه و المحرّمات اإللهیه

 (  321-2 :1387، حسینیان)

ی نوظهيور چنيان فضيايی    هيا روزناميه ، كرده بيود  همان گونه كه نوری پیش بینی

  1آفريدند كه هیچ حدّ و مرزی و خطّ قرمزی باقی نمانده بود.

درش بيه  مطبوعات در حمله به محمّدعلی شاه نیز كار را به آنجا كشاندند كه از ما

نجامیيد  اكه به شكايت محمّدعلی شاه از روزنامة مساوات به عدلیيه   كردند بدكارگی ياد

سانی كيه  كمسئول روزنامه در برابر إحضار دادگاه دست به تهیّة طوماری زد و از و مدير

 ،كسيروی ) ندخواست گواهی كن، اطّالع داشتند، دربارة بدكاره بودنِ أم الخاقان مادر شاه

 .(572 :بخش دوّم، 1344

اش به دنبال حكيومتی مطليق بيود، بهانيه     محمدعلی شاه كه بنا بر خوی استبدادی

بسيتن مجليس   و بيا بيه تيوپ     1ای كوبیدن مشروطه از مطبوعات بدسيت آورد الزم را بر

                                                 

گوييد: ... )آييا( آزادی قليم و زبيان بيرای      گويید؟ از جمله میشیخ در پاسخ سیّدمحمّدطباطبايی كه شما چه می -1

خواهند بنويسند؟در اين موقع شیخ دست بُرد از زيرِ كتابی، اين است كه جرايد  آزاد نسبت به ائمه اطهار هرچه می

ورقة روزنامه درآورد، به دست آقای طباطبايی داد... )وی( با صدای بلند بناكرد به خوانيدن، تيا بيه ميرور بيه       يک

شيما  :»مطالب ائمه اطهار و به خصوص به حضرت سیدالشهداء و حضرت ابوالفضيل رسيید )موضيوع ايين بيود(      

ل، به يزيدبن معاويه يياغی شيده، قشيون    سال قب 1300اين اشخاص داريد كه در مردمان نادان چرا اينقدر إعتقاد به

ايين روزناميه را   آقيای طباطبيايی كيه   « فرستاد، خود و همراهانش را كشتند، حاال اين مردم روضه خوانی نماينيد... 

خواند، يک مرتبه بی اختیار به گريه درآمد... شیخ: جريدة آزاد را خوانديد؟ واهلل اگر امروز ما جلوی اين جراييد را  

 (209-12: 2، ج1363مؤاخذه و قهر خدا و رسولش خواهیم بود... )تركمان، نگیريم مورد 
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ای بيا نيام   برخوردش با مشروطه را علنی كرد و دورهقمری  1326جمادی االولی  23در

متيديّنینِ آزاديخيواه و نیيز فرصيت     استبداد صغیر آغاز شد. اما سرانجام با تيالش هميه   

نیروهيای  ، 1327جميادی الثيانی    25 طلبانی كه با موج مشروطه همراه شده بودنيد روز 

وارد تهران شده و محمّدعلی شاه به سفارت روس پناهنده و مشروطه مجيدّداً  آزاديخواه 

 .  و بر پا شد به پیروزی رسید

 فشار سنگینی بير مطبوعيات وارد شيد و انتشيار    ( 1327تا  1326) در دورة فترت

 ن بيه صيدارت محمّيدعلی   هیئيت وزييرا   .روزنامه منوط به اجازة هیئت وزيران گردييد 

ارت از ايين تياريخ اشخاصيی كيه امتیياز روزناميه از وز      » عالءالسلطنه تصويب كرد كه:

نیز كلیة  بايد اجازة آن به تصويب هیئت وزيرانِ عظام رسیده باشد و، خواهندمیمعار  

تياكنون   از طر  وزارت  معيار  داده شيده و  ، امتیازاتی كه قبل از تشكیل كابینة حاضره

 :1382 ،اسيماعیلی ) «توقیف و موكول به اجازة هیئت وزيران خواهد بيود. ، ه نیافتهإشاع

 (  35و  34

اين فشار با فتح تهران و عزل محمّدعلی شاه و پادشاهی احمدشاه درهم شكسيت  

ترور سیدعبداهلل بهبهانی و  خانه نشيینی   2و بارِ ديگر مطبوعات همان روند را پی گرفتند

اضيافه بير   ، فضا را ملتهب تر ساخت، تهد پیشكسوت مشروطهسیدمحمّدطباطبايی دومج

بيه  ، ی سیاسيی بيود  هيا ناهای جريي اين كه لشكركشیِ مطبوعات كه بازتابی ازكشمكش

و در نتیجه به ( 159 :1357، بهار) ها انجامیدناپايداریِِ سیاسی و سقوط  پی در پی دولت

ت بيه مهمتيرين خواسيتة جامعيه     ها در ت مین امنیت جامعه انجامید و امنیي ناتوانی دولت

، شيد ميی شد به عنيوان فرشيتة نجيات تلقيی     میتبديل شد و كسی كه قادر به ت مین آن 

گرچييه در قالييب اسييتبدادی خشيين آن را برقييرار نمايييد و آزادی اصييالت خييود را در  

 د.شی مردم از دست داد و اين چنین زمینه برای ديكتاتوری فراهم هاخواسته

                                                                                                                   

دادنيد او ديير ييا زود بيا مشيروطه برخيورد جيدی        هر چند اگر مطبوعات هم بهانه بدست محمدعلی شاه نمی - 1

 ها برخورد را سرعت بخشید.جويیكرد. شايد بتوان گفت اين بهانهمی

 اهلل اشاره كرد.ام شیخ فضلتوان به نقش مطبوعات در اعدمی - 2
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، ضيیاء طباطبيايی و مباشيرت رضياخان میيرپنج      هبری سیددر چنین شرايطی با ر

رخ داد و بسیاری از رجيال سیاسيی دسيتگیر    1299اسفند  3كودتای، فرمانده لشكر قزاق

 قريب به اتّفاقِ مطبوعات به جز روزنامة ايران مليک الشيعراء بهيار تعطیيل شيدند     ، شده

  .(91تا  87: 1357، بهار)

پييا كييرده و مسييبّب كودتييا را جسييتجو در سييالگرد كودتييا مطبوعييات جنجييالی بر

عجب اسيت  »اعالم كرد:  1300اسفند  3طیّ اعالمیه ( وزيرجنگ) رضاخان كهكردند می

 «مسيبّب كودتيا مينم   ، كه با بودنِ من مردم درصدند كه مسبّب كودتا را به دست آوردند

دتيا را  بی جهت اشتباه نكنید و از راه غلط مسبّب كو»و به نقل ديگر:( 130 :1357، بهار)

 1368، ذاكرحسین) «گويم كه مسبّب كودتا منممیتجسّس ننمايید با كمال افتخار و شرف

:86).  

اسيفند   17مطبوعات در برابر اين اعالمیه واكنش نشان دادند و رضياخان اعالمیيه   

 «بُيرم ميی شكنم و زبان  میقلم مخالفین را »را صادر و در ضمن آن اعالم كرد كه: 1300

اين اعالمیه نیز بيا اعتيراض مطبوعيات مواجيه و نويسيندگان      ( 76: 1368، ذاكرحسین)

درسفارت روسیه متحصّن شدند و موج اعتراض مطبوعات سببِ ضرب و شتم فلسيفی  

شم خان محیط مدير روزنامة وطن هاحسین صبا مدير ستارة ايران و، مدير حیات جاويد

یّ نطقی بيه اختیيار مجليس    به دنبال آن مدرّس در مجلس ط( 228: 1357، بهار) گرديد.

درخصوص عزل وزير اشاره كرد كه باعث تحرّك مجدّد مطبوعيات و اسيتعفای سيردار    

   .(23: 1381، قاسمی) گرديد.( رضاخان) سپه

پس از درخواست ولیعهد و قوام و حضور رضاخان در مجلس و نطق و تعهيد او  

 هيا فراكسیون سوسیالیسيت  اين بار وی به ت ثیر اهل قلم پی برده و با، و بازگشت به كار

گلشين و كوشيش بيه    ، ناهید، همچون تجدّد هاهمدست شده و مطبوعات وابسته به آن

د و ميدير  شي هتّاكی پرداختند كه منجر به واكنش علمياء و روحيانیون و تعطیليی بيازار     

و  253و  246و  240و  239 :1357، بهيار ) كردند.اعدام روزنامة پژوهش را مهدورالدّم 

و در نهايت نمايندة علمياء در وزارت معيار  بيرای نظيارت بير مسيائل       ( 255و  254
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 10در چهيار مياده در    «هیئيت منصيفین  » مربوط به مذهب مستقر گرديد و قانون موقّت

 .( 259و  258 :1357 ،بهار) به تصويبِ مجلس رسید. 1301قوس 

دوران نخست وزيری و سپس سلطنت رضياخان هميراه بيا فشيار روزافيزون بير       

يد و ترور برخی از مديران همچون میرزادة عشقی مدير روزنامة فكاهی قرن بیسيتم  جرا

شدنِ روز به روزِ حلقة سانسور و عدم جيرأت انتقياد از حكوميت و واگيذاری      و تنگتر

نظارت بر مطبوعات به شهربانی و اليزامِ مطبوعيات بيه كسيب إجيازه از ادارة بازرسيیِ       

از جمليه  ، بسیاری از جرايد به كمتيرين بهانيه  مطبوعات برای درجِ هر مطلب و توقیف 

. در اين بُرهه از زمان چيون مطبوعيات   بود، درج شعر يا حديثی كه بوی مخالفت بدهد

توقیف و سايرين در صورت اقدام ناخوشايند  حكومت با برخورد شديد مواجه ، مخالف

طبوعيات  ديگر نیازی به تصويب مقررات برای كنترل و إعمال ميديريت بير م  ، شدندمی

شد تا چیزِ قابلِ ذكری در رابطة با مطبوعات در مجالسِ فرمايشی تيا سيال   میاحساس ن

و پايان سلطنت رضاشاه به تصويب برسد و در سیر تاريخی حقوق مطبوعيات در   1320

شيغالِ  ابا فروپاشی قدرت رضاشاه و ضعف دوليت در شيرايط    ولی، ايران به ثبت برسد

د شي  ضای سیاسی كشور برای فعالیت آزادانة مطبوعات بازف، كشور توسّط متّفقینمینظا

برابير   39 ايين عيدد  كيه   ،نشريه جديد پا به عرصة وجيود گذاشيتند  و روزنامه  2682و 

مطبوعيات   3سيوّم  برابير دورة  4و   2برابيرِ دورة دوّم  5/5و  1دورة اوّل مطبوعيات نشريات 

پ را نیيز باييد از عواميل    كه البته توسعة صنعت چا( 20و 19: 1370، برزين) بوده است

 اثرگذار به حساب آورد. 

با منافع متنفّذين داخلی يا خيارجی  ، نكه سمت و سوی بسیاری از جرايداي هنظر ب

شيدند و در نتیجيه   ميی جريميه و امثيال آن مواجيه    ، توقیيف ، با لغو امتیاز، در تضاد بود

عيات را در پيیش   سیاسيت  جانشيینیِ مطبو  ، مطبوعات برای اطمینان از تداوم كيار خيود  

                                                 

 سال استقرار مشروطیت و طرح قانون مطبوعات 1285سال انتشار نخستین روزنامه تا سال 1215سالهای   -1

 دولت كودتا 1300تا  1285سالهای  - 2

 1320تا  1300سالهای   - 3
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ی خياص و  هادسته، ی متفاوت توسّط احزابهاگرفته و با كسب امتیازهای متعدّد با نام

با همان سبک و سیاق ولی با نام و عنوانِ جديد انتشيار   ،نشرية توقیف شده، يا أشخاص

يافت و اين خود باعث اطمینانِ ارباب مطبوعات از ادامة كار و خشونت نوشيتاری و  می

اعد در عرصة قلم و در نتیجه مقابلة دولت و جلوگیری از انتقال روزنامه بيه  محیط نامس

دنیيای  ، نوروز اييران  ، ی قانونهاد و در پیِ آن روزنامهشتهران میوسیلة فرمانداری نظا

، دارييا ، ايران ما، داد، ی توقیفیِ هورهاجانشینان روزنامه، سلحشور و جبهه، مظفر، امروز

 ند.  كیهان و شفق توقیف شد

هميدان و خراسيان   ، رشيت ، شیراز، نشريات شهرستانی در اصفهان دورهدر همین 

 30: 1381، قاسيمی اند )هنیز فعالیت بارزی داشته و با نشريات تهران تعامل و تبادل داشت

 (  31و 

قيانون مطبوعيات    6ميادة  ، در دوليت احميد قيوام    1321در سيال   دورهدر همین 

و اخالقيی  ميی ط داشتنِ تمكّينِ ميالی و سيرماية عل   شر، اصالح و به شرايط مديرمسئول

 افزوده شد و تصديق و ت يید اين صالحیت بر عهدة شورای عالی فرهنيگ قيرار گرفيت   

و به  ،(51: 1323، مجموعة قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره سیزدهم قانونگذاری)

 نحوی نظام أخذ مجوّز جای اظهارنامه را گرفت.  

، شيود میديده نمطبوعات تغییر چندانی در قانون  1331من به 15تا  1321از سال 

مصدّق بر مبنای اختیار قانونگذاری موقت كيه از مجليس   دكتر ، 1331بهمن  15در ولی 

اقدام به تيدوين و تصيويب   ( 3-1: 1338، 17مجموعه قوانین دوره) هفدهم دريافته بود

ونگذاری تصيويب شيده ونيه    ولی چون توسّط فرد و با اختیار قان، قانونِ مطبوعات نمود

 نه قانون مطبوعات. ، شودمیاليحة قانونی نامیده ، توسّط قوة مقنّنه

فصيول ايين قيانون    ، باشيد میتبصره  11ماده و  46، فصل 5اين اليحه مشتمل بر 

ی هيا آيین ناميه  -حقّ جوابگويی -2 ،تعريف و ت سیس روزنامه و مجلّه -1عبارتند از:  

 هیئت منصفه. و دادرسی مطبوعات-5 ،تخلفات -4 ،وعاتیجرايم مطب -3 ،مطبوعاتی
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مجليس اوّل  ) 18/11/1286هيای عميدة ايين قيانون بيا قيانون مطبوعيات        تفاوت

واژة مطبوعات در اين قانون به معنيای مصيطلح و    -1باشد: میدر نكات زير  ( مشروطه

ه و شامل كتياب و  به كار رفت( يعنی روزنامه جات مقرّره به تعبیر قانونِ اوّل) متعار  آن

 (  1مادة) باشد.میاعالنات ن

كسيب اجيازه از وزارت كشيور را الزم دانسيته     ، برای انتشار روزنامه يا مجلّيه  -2

 (  2مادة) است.

 ( 7مادة) داشتن سردبیرِ جداگانه را تجويزكرده است.، اضافه بر مديرمسئول -3

 (  5مادة) است. پیش بینی كرده، هیئتی برای رسیدگی به درخواستهای مجوّز -4

( مقنّنه و قضيائیه ، مسئولین قوای مجريه) توهین به مقامات و كاركنان كشوری -5

 نیاز به شاكی نخواهيد داشيت.   هاتلقّی و رسیدگی به آنمیو لشكری به عنوان جرم عمو

 (  25مادة)

، بيوده  20های مطبوعات در دهية  سیاست جايگزينی نشريات را كه از ويژگی -6

 (  42و تبصرة مادة 27دة ما)د. شممنوع 

 (  5مادة2تبصرة ) ش از يک مجوّز به يک فرد منع شده.صدور بی -7

ارسال يک نسخه از نشريه به دادستانی و سكوت در مورد ارسال دونسخه بيه   -8

 (  8تبصرة مادة) قانون اوّل پیش بینی شده بود. 5در مادة  كتابخانة ملّی كه

در  وليی ، مبنيای عميل قيرار گرفيت     1332د مردا 28اين اليحة قانونی تا كودتای 

بار ديگر فضای مطبوعياتی بيه   ، جريان اختالفات داخلیِ دكتر مصدّق و آيت اهلل كاشانی

بداخالقی و هد  قراردادن حیثیت رجال سیاسی گرايید تا آنجا كه در روزنامة شيورش  

سيتعمار  اهلل كاشانی كه عمری بيه مبيارزة بيا ا    تعكس آي، به مديريت كريم پورشیرازی

 با عمامة به نقش پرچم انگلیس چاپ گردييد ، انكلیس در عراق و ايران سپری كرده بود

تيوان  ميی و هرج و مرج مطبوعاتی در ايين دوره را بيه جيرأت    ( 247: 1387، حسینیان)

 مرداد تلقّی نمود. 28يكی از عوامل زمینه ساز كودتای ننگین 
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طيیّ  ، اختیارات وييژه از مجليس  پس از كودتا كه مصوبات دكتر مصدّق به استناد 

اليحة قانونی ، كالً ابطال گرديد18/8/1333يک مصوّبه توسّط مجلس هجدهم در تاريخ 

   .(پاورقی 1 :1338، مجموعه قوانین دورة هفدهم) د.باطل ش هامطبوعات نیز جزء آن

عرصة مطبوعات فاقد قانون شد و مديريت فضيای مطبوعياتی   ، هاليحاين با الغای 

برخورد با مطبوعات برای دولت با خأل قانونی مواجه گرديد و بيرای رفيع ايين    و نحوة 

م مور تدوين قانون ، كمیسیونی متشكّل از نمايندگان مجلسین سنا و شورای ملّی، نقیصه

به تصيويب   1334مطبوعات شدند و در نهايت نتیجة كارِ اين كمیسیون روز دهم مرداد 

و چيون مصيوّبة   ( 2031و  2014 :بی تا، لسینمصوّبات كمیسیونهای مشترك مج) رسید

ايين  ، بيود  قوة مقنّنه نبود و توسّط كمیسیونی با اختیاراتی از قوة مقنّنه به تصويب رسیده

 مصوبه نیز به عنوان اليحة قانونی مطبوعات و نه قانون مطبوعات نامیده شد.

ه آنبفصول  باشد و  عناوينمیتبصره  22ماده و  42، فصل 5اين قانون مشتمل بر  

آييین  ، حيق جوابگيويی   -2 ،تعريف و ت سیس روزنامه و مجلّيه  -1: باشدمین ترتیب اي

  .هیئت منصفه، دادرسی مطبوعات-5 ،تخلفات -4، جرايم -3، ی مطبوعاتیهانامه

 ی اين اليحة قانونی با اليحة قانونی دكتر مصدّق:هاعمدة تفاوت  

، 1331شخص همانند اليحة قيانونی   ضمن ت يید صدور فقط يک امتیاز به يک -1

ماهانه و ساالنه با هميان  ، اجازة انتشار مجلّة هفتگی، ی يومیّههابه صاحبان امتیاز روزنامه

ی توقیيف  هيا جيايگزينی روزناميه  ، ن قانون نیزايهالبتّ( 5مادة 5تبصرة ) شده بود.نام داده 

  .بودمنع نموده  24یِ ديگر در تبصرة مادة هاشده را با نام

، ولیعهيد ، از توهین به شخص شاه توسعه داده شيده و ملكيه   هادايرة مجازات -2

 ( 17مادة) .بوددر برگرفته نیز برادر و خواهر او را ، اوالد، مادر، پدر

 ( همان ماده) .بودهای توهین به شاه و بستگانِ وی تشديد شده مجازات -3

به عنيوان جيرم   ، لّم تقلیدتوهین و افتراء به شخص اوّل روحانیت و مراجع مس -4

مادة ) .بودو بی نیاز از شاكیِ خصوصی تلقّی و برای آن مجازات پیش بینی شده میعمو

17).   
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برخال  اليحة قانونی سابق كه توهین و افتراء به مقامات كشوری و لشيكری   -5

 تيوهین و افتيراء بيه   ، اين اليحيه ، بود تلقّی نمودهمیشان جرم عمورا به لحاظ مسئولیت

تلقّيی  میهیئت وزراء يا  هیئت نمايندگان يكی از مجلسین يا هیئت قضات را جرم عميو 

ولی توهین و افتراء به يک وزير يا معاون يا يكی از نمايندگان مجلسین يا يكی از ، كرده

نیازمنيد شيكايت    را لشيكری و ...  ، قضات  يا يكی از مستخدمین دوليت اعيم از اداری  

 .بودشاكی خصوصی دانسته 

هيای  از لحياظ ويژگيی  ، نسبت به اليحة قانونیِ قبيل ، در مجموع اين اليحة قانونی

مجازاتها شدّت بیشتری  بارهدر ولی، رسدمیقانون گذاری سنجیده تر و جامع تر به نظر 

 . بودبه خرج داده و آزادی مطبوعات را محدودتر كرده 

یر و تحولی نگرديد مالك بود و دستخوش تغیمیاين قانون تا پیروزی انقالب اسال

برخيورد بيا   ، چرا كه از دوليت كودتيا بيه بعيد    ، نبودهم و شايد نیازی به تغییر و تحوّل 

متّكی به قوّة قهريه بودكه از استناد به قانون ، مطبوعات بیش از آنكه مبتنی بر قانون باشد

 رسید.میبه نظر  نیازیب

د و شمطبوعات حكمفرما بار ديگر سانسور و خفقان بر ، مرداد 28پس از كودتای 

مدير روزنامة باخترِ اميروز اعيدام    میفاط كريم پورشیرازی مدير روزنامة شورش و دكتر

شدند و چنان كنترلِ شديدی بر جرايد و مطبوعات إعمال شد كه بازتابش در شعر نیميا  

 چنین آمده است:  

 در جوار كشت همسايه  ، خشک آمد كشتگاه من

 وی ساحل نزديکگريند رمیگويند: میگرچه 

 سوگواران در میان سوگواران 

 رسد  بارانمیداروگ كی   قاصد روزان ابری    

 بيه كشيتزار خشيک تشيبیه كيرده و از داروگ     ، ران را بيه دلیيل نبيود آزادی   اي هك

 (  1381:35، قاسمی) گیرد.میسراغ باران يعنی آزادی را ( قورباغه)
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 ابات رياسيت جمهيوری آمريكيا و   حمايت شاه از آيزنهاور در انتخ 1339در سال 

 هيای اصيالحات   پیروزی كندی كانديدای حزب دموكرات و اعالم دكترين او و سیاست

او در كشورهای تحت حمايت آمريكا باعث شد كه شاه احساس تزليزل كنيد و فضيای    

جيانی   وزيدن گیرد و مطبوعات و فعاالنِ سیاسيی میكشور از آن خفقان به درآيد و نسی

 بگیرند.

م مور تشكیل كابینه شيد و   16/2/1340دكتر علی امینی در  هامايت آمريكايیبا ح

شياه كيه از   ، دست به كارِ اصالحاتی شد و با علماء و مراجع نیز ارتباطاتی برقيرار كيرد  

عيازم آمريكيا و در    21/1/1341رهبری اصالحات  آمريكايی توسّط امینی بیمناك بود در 

در  شياه  1خود رهبيریِ اصيالحات را بيه عهيده گیيرد     شود كه میمذاكره با كندی متعهد 

قيرار داد و امینيی بيا مالحظية قطيع       گونياگون فشارهای  زيرامینی را ، رانايهبازگشت ب

اسيتعفا داد و   26/4/1341روز ، های آمريكا و تغییر رفتار شياه و درك شيرايط  مساعدت

دينيی او  هيای ضيدّ   شاه اسداهلل علم را به نخست وزييری منصيوب كيرد كيه سیاسيت     

و  خمینيی )ره( را در پی داشت و منجر به بازداشت  امام  1341-2های ی سالهاناآرامی

  .خرداد گرديد 15حادثه 

حوی به ن، تجديد خفقان و فشار بر مطبوعات بود، يكی از ره آوردهای دولت  علم

ی جمعی به خصوص مطبوعات دچار سانسور شديدتری شيدند و فشيار و   هارسانه» كه

ماه حكومتش هير جنبشيی را سيركوب و      20د. دولت علم درشبر كشور حاكم  اختناق

هر صدای مخالف را شكسيته و  هير روزناميه و مجلّية حيق گيو را توقیيف كيرد ... و         

ی از مطبوعاتیيانِ  كيه خيود زميان    -جهانگیر تفضلی وزير مشاور و معاون تبلیغات دولت

 «ناميه و مجلّيه را توقیيف كيرد    روز 75ه دستور شاه و عليم حيدود  ب -معرو   ايران بود

   .(217: 1375 ،84كلک شمارة )

                                                 

جيع تقلیيد منحصير بيه فيرد      بروجردی، خطر واكنشی را كه از ناحیة ايين مر زيرا با درگذشت آيت اهلل العظمی  -1

كرد با تقسیمِ مرجعیت در قم بین چند نفر و نیز تقلید  بخشی از مردم از مراجع نجف و در نتیجه خيأل  احساس می

 كرداحساس میشده رهبریِ واحد در حوزه، آن خطر را مرتفع 
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ی آن از سيال  هيا در نتیجه فضايی بر مطبوعات  كشور حاكم گردييد كيه شاخصيه   

 های زير خالصه كرد:توان در ويژگیمیرا  1357تا اواسط  1342

 مزدوری مطبوعات و چاپلوسی دربار  -1

طاليب را سياواك بيه مطبوعيات     تسلّط بی رقیب ساواك كه گويا بسیاری از م -2

 د.كرديكته 

 وعظ و خطابه، تشديد  همه جانبة سانسور حتّی بر كتاب -3

 رواجِ بی حدّ و حصرِ چاپلوسی از رژيم و دولتیان -4

افول مطالب انتقادی حتّی در طنز و مطالب تفريحی و نهايتاً در حيدّ برخيی از    -5

 شهردارها .

    ذهن مردم از مسائل اصلی.پرداختن به مسائل فرعی و انحرا -6

هيای  و تجيارت قليم و رسيیدن بيه مسيئولیت      ایهرونق روزنامه نگاریِ حرفي  -7

 دولتی.

حساسیت دولتمردان در برابر كوچكترين خرده گیيریِ مطبوعيات و مجيازات      -8

 (  39تا  36 :1381، قاسمی) .هاآن

ز بير شيدّت آن   اين فضا تا پايان حكومت خودكامة شاه ادامه يافيت و روز بيه رو  

تلنگری بر اين فضا ، شد تابا درگذشت ابهام آمیز آيت اهلل سیّدمصطفی خمینیمیافزوده 

های شيديد  د و از سوی ديگر سیاست حقوق بشرِ كارتر شرايط را برای سركوبشوارد 

درصيدد إحیيای فضيای    شاه ، ولی پس از دريافت چراغ سبز از آمريكا، شاه  دشوار كرد

عنيوان ارتجياعِ   بيا  بيود كيه    ایهو مطبوعات برآمد و سرآغازِ آن  مقالفشار بر سیاسیون 

بيه   17/10/1356سرخ و سیاه با نام مستعار احمد رشیدی مطلق در روزنامية اطالعيات   

چاپ رسید كه اعتراض روحانیون و سپس مردم قيم را بيه دنبيال داشيت و بيه حادثية       

، تا پیروزی انقيالب اسيالمی   طیّ اين مدّت كه( 954: 1387، حسینیان) دشدی منجر 19

د و فضيای  شسیزده ماه به طول انجامید يخ سانسور و فشار بر مطبوعات با شتاب ذوب 
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ی امنیتيی و  هيا كيه بيرای رژييم و ارگيان     ایهبه گون، آزادی بر مطبوعات حكمفرما شد

 بود. شده اطالعاتی و پلیسیِ آن غیر قابل كنترل 

 

 و مطبوعات انقالب اسالمي 
فضای باز مطبوعاتی از يک سو و فقيدانِ سياختارِ   ، روزی انقالب اسالمیپس از پی

بيرای   گونياگون ی هيا را كيه در عرصيه   -عناصير ضيدّ انقيالب    ، حقوقی از سوی ديگر

بيه بهيره   را  – دست به توطئه زده بودندمیپیشگیری از شكل گیری نظام جمهوری اسال

دی مطبوعييات برانگیخييت و گیييریِ از مطبوعييات و سييوء اسييتفاده از فضييای بيياز و آزا

مرزهای اخالقی و عُر   ، و با قلمِ لجام گسیخته اوتهای متفنام بای سیاسی هاگروهک

و جليوگیری   هيا هدايت مطبوعات و مديريت  آن اين عوامل ،سیاسی را پشت سر نهادند

 از سوء استفادة ضدّ انقالب از فضای بازِ سیاسی را ضرورت بخشید.  

 تنها ساز و كار ِقانونی همان اليحة قانونیِ مطبوعات مصيوّب اين در حالی بود كه 

ی آن و اهدافی كه توسّط اميام بيرای آن بیيان    هابود كه با طبیعت انقالب و آرمان 1334

شده بود سازگاری نداشت و  در ش ن انقالب نبود كه به استناد آن قانون كه خود يكيی  

شش مياه پيس    بنابراينت رفتار نمايد. ی اعتراض به رژيم شاه بود با مطبوعاهااز عرصه

اليحية قيانونی    ، توسّط شورای انقالب 25/5/1358در تاريخ میاز پیروزی انقالب اسال

مجموعة لوايح قيانونی مصيوب   ) تبصره به تصويب رسید. 18ماده و  41مطبوعات طیّ 

 (  154: 1359، شورای انقالب اسالمی

ها عبيارت  اين تفاوت، ماهوی داشت هایتفاوت 1334اين اليحه با اليحة قانونی 

 :بودند از

صدور مجوّز از وزارت كشور به وزارت ارشاد ملّی واگذار گرديد كه نشيانگر   -1

با نگاه سیاسی و امنیتيی بيه    پیشیندرحالی كه در لوايح ، نگاه فرهنگی به مطبوعات بود

 ( 3مادة ) دور مجّوز به وزارت كشور محوّل شده بود.:مطبوعات
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اتها از جمله توهین به رهبر انقالب و ديگير مقاميات بيه طيور غیرقابيل      مجاز -2

كه توهین بيه شيخص اوّل كشيور و ييا ملكيه و ييا        ایهبه گون، كاهش يافت ایهمقايس

مواجيه   1334قيانون   16ولیعهد با مجازات يک سال تا سه سال حبس تي ديبی در ميادة   

 میاهانت بيه رهبير انقيالب اسيال     برای 22در مصوّبة شورای انقالب در مادة ولی ، بود

و توهین به بستگانِ او جزء دعاوی  هدشتعطیلی از يک ماه تا شش ماه نشريه پیش بینی 

 (  22مادة ) .بودخصوصی به شمارآمده 

 (  2تبصرة مادة) ممنوعیت مقامات رژيم پیشین از انتشار نشريه. -3

و فرهنگی از میلتكمیل أعضای هیئت نظارت بر مطبوعات به وسیلة عناصر ع -4

 (  4مادة ) حوزه و دانشگاه.

 (  29مادة ) جرم شناختن سانسور و پیش بینی مجازات برای آن. -5

 (  39تا  30مواد ) توجّه به هیئت منصفه در رسیدگی به شكايات مطبوعاتی. -6

اييران بيا   میاين اليحية قيانونی مبنيای رفتيار دوليت جمهيوری اسيال       هنگامی كه 

اييران بيه تصيويب رسيید و در اصيل      میون اساسی جمهوری اسيال تا قان دبومطبوعات 

آزادیِ مطبوعات در بیان مطالب به عبارت زير ميورد تصيريح قيرار    ، چهارم آن بیست و

 گرفت:

مگر آنكه مخلّ ، نشريات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند-اصل بیست و چهارم

 كند.میانون معین تفصیل آن را قكه ، دنباش میبه مبانی اسالم يا حقوق عمو

و باتوجّه به شيرايط جنيگ تحمیليی و    میپس از شكل گیری مجلس شورای اسال

بييازنگری در آن مييورد  توجّييه دولييت و ، 1358اليحيية قييانونی  در هييانارسييايی وجييود

قرار گرفت تا سرانجام به تصويب قانون مطبوعيات در  مینمايندگان مجلس شورای اسال

منجيير و در تيياريخ  میورة مجلييس شييورای اسييال در دومييین د 22/12/1364تيياريخ 

، تبصيره  23ماده و  36رسید. اين قانون دارای هم به ت يید شورای نگهبان  26/12/1364

 باشد:میفصل با اين عناوين  6طیّ 
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حيدود   -4حقيوق مطبوعيات.    -3رسيالت مطبوعيات.    -2تعريف مطبوعات.  -1

مجموعيه قيوانین   ) جيرايم  -6شرايط متقاضی و مراحل صيدور پروانيه.    -5مطبوعات. 

   .(220-7: بی تا، مجلس

جزئیات مرتبط با هیئت -1در تصويب اين قانون دونكته مورد غفلت قرار گرفت: 

 حقوق روزنامه نگاران و نحوة تضمینِ آن.-2منصفه و تركیب اعضای آن

در بخيش هیئيت   ، 58امكان اسيتناد بيه اليحية قيانونی     ، با الغای كلیة قوانین مغاير

و سيوء   هيا و فتنيه  هانیز منتفی گرديد. اضافه بر اين كه شرايط جنگ و نیز توطئه منصفه

ايين تي ثیر    البتيه ، بی ت ثیر بر متن و محتوای موادّ اين قيانون نبيود  ، استفادة از مطبوعات

 محسوس و ناگزير بوده است.

پس از اين در ادوار بعيد هميواره نیياز قيانون مطبوعيات بيه بيازنگری احسياس         

به لحاظ انبساط  بیشتر و يا انقباضِ افزونتر متفاوت بيوده   هاجهت گیری ولی، دگرديمی

طيرحِ  ، دو دورة چهارم مجلس توسّيط جمعيی از نماينيدگان     1374تا سرانجام در سال 

، تقديم گرديدمیاصالح قانون مطبوعات جهت طیّ سیر تصويب به مجلس شورای اسال

كنيار نهياده شيد و  بيار     ، ت سنگین آنيان ولی به دلیل مخالفت شديد مطبوعات و حمال

توجّه به فضايی كيه مطبوعيات در دوران    با میديگر در دورة پنجم مجلس شورای اسال

طرح قانونی اصيالح قيانون انتخابيات توسّيط جمعيی از      ، پديدآورده بودند، دوّم خرداد

بوعيات و  تر از قبيلِ مط توجّه به حمالت سنگین د كه باشنمايندگان تقديم هیئت رئیسه 

چند ماه مسكوت و سپس با تغییراتی در دستور كيارِ مجليس قيرار    ، موضع گیریِ دولت

تصويب و مورد ت يید شورای نگهبان قرار گرفتيه   30/1/79در نهايت در تاريخ  گرفت و

 :1380، 79مجموعه قوانین سيال -روزنامة رسمی) و جهت إجراء به دولت ابالغ گرديد.

257-264).   

دوفصل نیز با عنياوين  ، 1364الوه بر اصالح موادّ متعددی از قانوناين قانون عدر 

 :شد آن افزود هزير ب
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 64ن ترتیيب نقيصِ قيانون    ايي همواد متفرقه و بي  -8، هیئت منصفه فصل -7فصل 

 مرتفع گرديد.

 الملليی های شبكة بینسايت) نشريات الكترونیكی، در اين قانون برای نخستین بار

نیيز   هامواد قانون مطبوعات به آن ،1مادة  3رار گرفته و در تبصرة مورد توجّه ق( اينترنت

 .ه استتسرّی داده شد

توسّيط نماينيدگان در دورة ششيم از    مینكه طرح قانون مطبوعات  تقديايهباتوجّه ب

از دسيتور  با حكم حكيومتی  سوی  رهبر انقالب مغاير با اسالم و مصالح كشور اعالم و 

بيا اصيالحات     1364قيانون  ، قانون حياكم بير مطبوعيات    در حال حاضر، خارج گرديد

در سيال   1364توان گفت اصالحات  انجام شده بر قيانون  میباشد كه می 1379گستردة 

آن را بييه صييورت قييانونی جديييد درآورده اسييت. در آخييرين مصييوبه بييه تيياريخ  ، 79

ه عنيوان  قانون مطبوعات ب 1به ماده میيک تبصره توسّط مجلس شورای اسال 8/9/1388

تسيرّی   هيم  ی داخليی  هيا افزوده شده كه مواد قانون مطبوعات را بر خبرگزاری 4تبصره

   .(صفحة فرهنگ www.Ecnews.ir) داده است

 

 گيرينتيجه
هم اينک قانون مطبوعات در بخيش  ، كشور ایهدر زمینة مجموعة قوانین رسان -1

ينترنتيی و نیيز تسيرّی آن    های ای مكتوب و تسرّی آن طیّ يک تبصره به سايتهارسانه

در  1364مصوب ، های داخلی حاكم است كه اصل قانونطیّ تبصرة ديگر به خبرگزاری

شرايط جنگ بوده كه ت ثیرات خاصّ خود را بر قوانین مصيوّب آن دوران قهيراً برجيای    

نیز از  1379طلبد و اصالحیة آن در سال مینهاده و در شرايط پس از جنگ بازنگری را 

و مقتضی است قانون مطبوعات در فضايی آرام و بيه  يژه آن زمان تاثیر پذيرفته شرايط و

 دور از تنشهای سیاسی و مطبوعاتی مورد بازنگری قرار گیرد.

كيه در حيال حاضير از    ( های اينترنتیسايت) ی الكترونیكیهادر بخش رسانه -2

، طلبنيد ميی يش را باشند و مقرّرات ويژة خيو میهای خاص با ويژگی هامؤثرترين رسانه
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موقتياً   79خأل حقوقی و قانونی خاصّی حكمفرماست و تبصرة مادة قيانونی مطبوعيات   

 -حقيوق و حيدود آن  ، در شرايط كنونی ناكافی بوده و تعريف سايت ولی، كارساز بوده

نیاز به عناييت خياص    هاجرايم اينترنتی و نحوة مجازات آن، هامسئولیت مديران سايت

 نه چندان دور محقّق گردد. ایهه امید است در آيندقانونگذار دارد ك

هيای  هيای متعيدّد در داخيل كشيور بيا گيرايش      باتوجّه به فعالیت خبرگيزاری  -3

قرآنيی  ، فرهنگيی ، اقتصادی، اجتماعی، ی سیاسیهاسیاسی و فعالیت در عرصه گوناگون

بيه سيبک   ها و كاهش گردآوری أخبيار  و ... و تغذية عمدة مطبوعات از اين خبرگزاری

 داردبيازتعريف  نیاز به ها فعالیت خبرگزاری، سنتی حضور خبرنگاران در مراكز خبرساز

ها نیاز های خبرگزاریتعهدات و تخلفات و مجازات ،حقوق و حدود، و مطالعة حقوقی

باشد و تنها افزودن يک تبصره به قانون مطبوعيات  میكشور  ایهی رسانهاامروز فعالیت

ها را از بالتكلیفی ها هرچند در كوتاه مدّت فعالیت خبرگزاریگزاریو تسرّی آن به خبر

مقيررات متناسيب بيا ماهیيت     ، هيا در درازمدّت كار وييژه خبرگيزاری  ولی ، رها ساخته

 ن مهم اهتمام ورزند.ايهطلبد كه امید است مراجع ذيربط بمیخويش را 
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