
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

    مطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    قانونقانونقانونقانون

 1379 سال مصوب  آن اصالح و 64 سال مصوب

   ميكر قرآن. سندينو يم آنچه و قلم به سوگند....  سطرونيما و والقلم)  ن(

 نيمع قانون را آن ليتفص. باشند يعموم حقوق اي اسالم يمبان به مخل آنكه مگر آزادند، مطالب انيب در مطبوعات و اتينشر

 . كند يم

  2 اصل ياساس قانون

            مطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    ففففييييتعرتعرتعرتعر    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 گوناگون يها نهيزم در فيرد  شماره و خيتار و ثابت نام با منظم طور به كه ياتينشر از عبارتند قانون نيا در مطبوعات ـ 1 ماده

 منتشر نهايا رينظا و يورزش ،يهنر ،ينظام ،يفن ،يعلم ،ينيد ،يفرهنگ ، يكشاورز ، ياقتصاد ،ياسيس ،ياجتماع ،يانتقاد ، يخبر

 . شوند يم

 . ابدي يم انتشار مرتب طور  به كه دارد يا هينشر به اختصاص العاده فوق انتشار ـ 1 تبصره

 تابع و بوده خارج مطبوعات  قانون شمول از گردد منتشر مطبوعات بر نظارت اتيه از پروانه اخذ بدون كه يا  هينشر ـ 2 تبصره

 .  است يعموم نيقوان

 . است قانون نيا مواد مشمول يكيالكترون اتينشر هيكل ـ 3 تبصره

            مطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    رسالترسالترسالترسالت    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 : از است عبارت دارد عهده بر ياسالم يجمهور نظام در مطبوعات كه يرسالت ـ 2 ماده

 .  كي ماده در اشاره مورد  نهيزم چند اي كي در مردم دانش و معلومات سطح باالبردن و يعموم افكار ساختن روشن ـ الف

 .  است  شده انيب ياسالم يجمهور ياساس قانون در كه ياهداف شبرديپ ـ ب

 مردم يبند  دسته مانند گريكدي  مقابل در جامعه مختلف اقشار قرارندادن و زيانگ  تفرقه و كاذب يها يمرزبند ينف يبرا تالش ـ ج

 ...  و يمحل سنن رسوم، ، زبان نژاد، براساس



 لياص فرهنگ غيتبل و جيترو و...)  و  فحشا اشاعه ، يپرست  تجمل لغو، ر،يتبذ ، اسراف(  ياستعمار فرهنگ مظاهر با مبارزه ـ د

 .  ياخالق ليفضا گسترش و ياسالم

 .  يغرب نه ،يشرق نه استيس ميتحك و حفظ ـ ه

 و نبوده تضاد در وجه  چيه  به گريد موارد با و ميسه الذكر فوق موارد از يكي تحقق در حداقل ديبا مطبوعات از كي هر ـ تبصره

 .باشد ياسالم يجمهور ريمس در

            مطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات        حقوقحقوقحقوقحقوق    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 مصالح و ياسالم نيمواز تيرعا رابا نيولئمس و مردم حاتيتوض شنهادها،يپ ، سازنده انتقادات ، نظرات دارند حق مطبوعات ـ 3 ماده

 . برسانند عموم اطالع به و درج جامعه

 . باشد يم  بيتخر و ريتحق ن،يتوه از زيپره و استدالل و منطق بودن دارا به مشروط سازنده انتقاد  ـ تبصره

 به اي و ديبرآ مطبوعات بر فشار اعمال صدد در يا مقاله اي مطلب چاپ يبرا ندارد حق يدولت ريغ و يدولت مقام چيه ـ 4 ماده

 . كند مبادرت اتينشر كنترل و سانسور

 قانون نيا تيرعا با باشد جامعه  مصالح حفظ و يعموم يآگاه شيافزا منظور به كه يخارج و يداخل اخبار انتشار و كسب ـ 5 ماده

 .  است مطبوعات يقانون حق

 صورت در و سال دو تا ماه شش از خدمت انفصال به دادگاه حكم به يشاك داشتن شرط به) 5( و) 4( مواد از متخلف ـ 1 تبصره

 . شد خواهد محكوم يدولت خدمات از دائم انفصال به تكرار

 را متخلف هينشر تواند يم دادگاه تخلف، صورت در.  است االتباع  الزم مطبوعات يبرا يمل تيامن يعال يشورا مصوبات ـ 2 تبصره

 . دينما يدگيرس نوبت از خارج را پرونده و فيتوق ماه دو تا موقتا

 به صورت نيا ريغ در و او نام به شود منتشر) مستعار اي ياصل نام به( اثر دآورندهيپد نام به اگر اتينشر ياختصاص مطالب ـ 3 تبصره

 .باشد يم هنرمندان و  مصنفان و مولفان  حقوق از تيحما قانون مشمول ، هينشر نام

            مطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    حدودحدودحدودحدود    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 شوند، يم مشخص فصل نيدرا كه يخصوص و يعموم حقوق و اسالم احكام و يمبان به اخالل موارد در جز اتينشر ـ 6 ماده

 : آزادند

 . كند وارد لطمه  ياسالم يجمهور اساس به كه يمطالب جيترو و ياسالم نيمواز مخالف و يالحاد مطالب نشر ـ 1

 .  يعموم عفت خالف مطالب و ريتصاو و عكسها انتشار و منكرات و فحشا اشاعه ـ 2

 . ريتبذ و اسراف جيترو و غيتبل ـ 3

 .  يقوم و ينژاد ليمسا طرح قيطر از ژهيو  به جامعه اقشار نيماب اختالف جاديا ـ 4



 تجمالت و فاتيتشر  غيتبل زن، جنس به نيتوه و ريتحق و محتوا و ريتصاو در) مرد و زن از اعم( افراد از يابزار استفاده ـ 5

 .  يقانون ريغ و نامشروع

 .  خارج اي داخل در رانيا ياسالم  يجمهور منافع و تيثيح ، تيامن هيعل ياعمال ارتكاب به گروهها و افراد قيتشو و صيتحر ـ 6

 ،ينظام استحكامات و نقشه ،  ياسالم  يجمهور مسلح يروهاين اسرار ،  محرمانه ليمسا و دستورها و اسناد انتشار و نمودن فاش ـ 7

 .  يقانون مجوز بدون ييقضا مراجع قاتيتحق و يدادگستر يرعلنيغ  محاكم و ياسالم يشورا مجلس يعلن ريغ مذاكرات انتشار

 . ديتقل مسلم مراجع و يرهبر معظم مقام به اهانت نيهمچن و آن مقدسات و اسالم نيمب نيد به اهانت ـ 8

 چه اگر دارند، يشرع حرمت  كه يحقوق و يقيحق اشخاص به نيتوه و كشور افراد از كي هر و ارگانها نهادها، مقامات، به افترا ـ 9

 . باشد كاتوريكار اي عكس انتشار قيطر از

 به)  يخارج و يداخل( اسالم  مخالف و منحرف يگروهها و احزاب و مطبوعات از مطالب نقل نيهمچن و يادب يسرقتها ـ 10

 ) كند يم مشخص نامه  نييآ را فوق موارد حدود. (باشد آنها از غيتبل كه ينحو

 .  گرانيد مطالب فيتحر اي و واقع خالف مطالب و عاتيشا پخش ـ 11

 .  ياساس قانون اصول هيعل مطالب انتشار ـ 12

 ولو ريغ اي خود به گرانيد يها نوشته و آثار از يتوجه قابل بخش اي تمام يعمد دادن نسبت از است عبارت يادب سرقت ـ 1 تبصره

 .  ترجمه صورت به

 در و بود خواهد ياسالم مجازات  قانون 698 ماده در مقرر يها مجازات مستوجب ماده نيا در مندرج موارد از متخلف ـ 2 تبصره

 . باشد يم پروانه لغو و مجازات ديتشد مستوجب اصرار صورت

 : شود يم محسوب جرم و ممنوع ليذ موارد ـ 7 ماده

 ميدا اي موقت طور  به دادگاه دستور به اي و دهيگرد لغو آن پروانه اي نشده صادر آن يبرا پروانه كه يا هينشر انتشار و چاپ ـ الف

 .  است دهيگرد ليتعط

 .  است شده متعهد آن نوع به يمتقاض كه آنچه با باشد ريمغا آن مطالب اكثر كه يا گونه به هينشر انتشار ـ ب

 شكل و عالمت ، نام نظر از اند شده ليتعط ميدا اي موقت طور  به كه ياتينشر اي موجود اتينشر با كه ينحو به هينشر انتشار ـ ج

 . شود اشتباه

 .  آن چاپخانه و هينشر اداره ينشان و مسوول ريمد و ازيامت صاحب نام ذكر بدون هينشر انتشار ـ د

 صالح دادگاه يسو از كه ياتينشر و مطبوعات عرضه و انتشار و چاپ به مجاز ، اتينشر فروش و عيتوز چاپ، نشر، مراكز ـ تبصره

 .باشند ينم شود، داده صيتشخ قانون نيا در مندرج اصول با ريمغا نظارت اتيه اي

 



            پروانهپروانهپروانهپروانه    صدورصدورصدورصدور    مراحلمراحلمراحلمراحل    وووو    ييييمتقاضمتقاضمتقاضمتقاض    ططططييييشراشراشراشرا    ــــ    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

.  است آزاد ياسالم ارشاد و فرهنگ  وزارت از پروانه اخذ و يرانيا هيسرما با يحقوق اي يقيحق اشخاص توسط هينشر انتشار ـ 8 ماده

 . گردد يم محسوب وجرم ممنوع ميرمستقيغ اي ميمستق يخارج كمك از اتينشر استفاده

 تيولئمس و هيسرما با تواند يم شود يم منتشر گريد يكشورها ياسالم بخش يآزاد يسازمانها طرف از كه يمطبوعات ـ 1 تبصره

 . شوند منتشر خارجه امور و ارشاد نيوزارت موافقت و رانيا  ميمق انيخارج به مربوطه نيقوان چوب چهار در يرانيا ريغ اشخاص

 امور وزارت و ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت نظارت با كه يردولتيغ يخارج يحقوق اي يقيحق اشخاص يكمكها ـ 2 تبصره

 . بود نخواهد ماده نيا مشمول گردد افتيدر خارجه

 در مگر شود يم محسوب  جرم و است ممنوع آن امثال و اجاره ، يشرط ، يقطع از اعم ريغ به هينشر ازيامت يواگذار ـ 3 تبصره

 .  نظارت اتيه بيتصو و ازيامت صاحب يكتب درخواست صورت

 : باشد ريز طيشرا يدارا ديبا ازيامت يمتقاض يقيحق شخص ـ الف ـ 9 ماده

 .  رانيا تيتابع ـ 1

   سن سال 25 حداقل دارابودن ـ 2

 . ريتقص و تقلب به يورشكستگ و حجر عدم ـ 3

 . باشد ياجتماع حقوق از تيمحروم  موجب كه ياسالم نيمواز براساس يفريك تيمحكوم سابقه و اخالق فساد به اشتهار عدم ـ 4

 .  قانون نيا 10 ماده موضوع نظارت  اتيه صيتشخ به يا حوزه علوم در سطح انيپا اي و سانسيل حد در يعلم تيصالح داشتن ـ 5

 .  ياساس قانون به يعمل التزام و يبند يپا ـ 6

 : باشند ليذ طيشرا يدارا ديبا ازيامت يمتقاض يحقوق اشخاص ـ ب

 . باشد هينشر انتشار به مجاز خود ليتشك قانون اي و ساسنامه ا در و باشد شده يط يحقوق تيشخص ثبت يقانون مراحل ـ 1

 ييايجغراف محدوده همان  آن انتشار ييايجغراف محدوده و بوده يحقوق شخص تيفعال نهيزم با مرتبط هينشر تيفعال نهيزم ـ 2

 . باشد يحقوق تيشخص

 ماده نيا در مندرج طيشرا واجد  ولئمس ريمد عنوان  به را يگريد شخص اي خود است موظف هينشر ازيامت يمتقاض ـ 1 تبصره

 . دينما يمعرف

 گانيرا و منتشر كاركنان استفاده يبرا فقط كه يخصوص اي يدولت شركت و موسسه ، سازمان كي يداخل اتينشر يبرا ـ 2 تبصره

 .  است يكاف قانون نيا 2 ماده تيرعا با ياسالم ارشاد وزارت اجازه تنها رديگ يم قرار آنان ارياخت در

 . كرد منتشر هينشر كي از شيب توان ينم پروانه كي با ـ 3 تبصره



 و رسد يم چاپ به هينشر در كه  يمطالب كيكاي تيمسوول و است ولئمس هينشر يكل يمش خط قبال در ازيامت صاحب ـ 4 تبصره

 . بود خواهد مسوول ريمد عهده به هينشر با رابطه در امور گريد

 يروسا و عامل رانيمد ، يدولت  يها سازمان يروسا ، يژاندارمر ، يشهربان و ارتش يامرا ، استانداران ، رانيوز نخست ـ 5 تبصره

 ندگانينما است، نام ذكر مستلزم آن مورد در حكم شمول كه يموسسات و شركتها هيكل و يدولت يبانكها و شركتها رهيمد اتيه

 دفاتر يروسا ، ساواك ياعضا استانها، مراكز و تهران شهرستان و شهر يانجمنها يروسا ، شهرداران ، فرمانداران سفرا، ن،يمجلس

 بهمن 22 تا 1342 خرداد پانزدهم يزمان فاصله در كه سابق ميرژ به وابستگان و شهرستانها و ها استان مراكز و تهران در زيرستاخ

 اجتماعات در يسخنران اي ونيزيتلو و ويراد ، مطبوعات  قيطر از مدت نيا در كه  يكسان نيهمچن و بوده مذكور مشاغل در 1357

 . محرومند يمطبوعات تيفعال هرگونه و هينشر ازانتشار اند، بوده گذشته ميرژ يغاتيتبل خدمتگزار

 و اطالعات وزارت( صالح يذ  مراجع از ولئمس ريمد و يمتقاض تيصالح يبررس جهت است موظف نظارت اتيه ـ 6 تبصره

 همراه را خود نظر ماه دو تا حداكثر موظفند مذكور مراجع. دينما استعالم)  رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروين و يدادگستر

 تيصالح گريد ليدل فقدان و مذكور مراجع يسو از پاسخ عدم صورت در. ندينما اعالم  نظارت اتيه به معتبر مدارك و مستندات

 . گردد يم يتلق دشدهييتا آنان

 تيمسوول يناف تيمسوول نيا يول  است مسوول ريمد عهده به شود يم منتشر هينشر در كه يمطالب و مقاالت تيمسوول ـ 7 تبصره

 . بود نخواهد باشند  داشته دخالت جرم ارتكاب در كه ياشخاص ريسا و سندهينو

 جرم به كه ياسالم انقالب يدادگاهها  نيمحكوم و يرقانونيغ يگروهها اي و انقالب ضد يگروهها هواداران و اعضا ـ 8 تبصره

 رانيا ياسالم يجمهور نظام هيعل كه يكسان نيهمچن و اند افتهي تيمحكوم  يخارج و يداخل تيامن هيعل اي و يضدانقالب اعمال

 . ندارند را اتينشر در سمت قبول و يمطبوعات تيفعال گونه چيه حق كنند يم  غيتبل اي و تيفعال

 انقالب به مومن و الزم ياخالق و يعلم تيصالح صاحب و مسلمان افراد از كه مطبوعات بر نظارت اتيه ياعضا ـ 10 ماده

 :از عبارتند باشند، يم ياسالم

 .  هييقضا قوه سيير انتخاب به قضات از يكي ـ الف

 .  يو ارياالخت  تام ندهينما اي ياسالم ارشاد و فرهنگ ريوز ـ ب

 .  مجلس انتخاب به ياسالم يشورا مجلس ندگانينما از يكي ـ ج

 .  يعال آموزش و فرهنگ ريوز انتخاب به دانشگاه دياسات از يكي ـ د

 .  آنان انتخاب به مطبوعات مسوول رانيمد از يكي ـ  ه

 .  قم هيعلم حوزه يعال  يشورا انتخاب به هيعلم حوزه دياسات از يكي ـ و

 . شورا آن انتخاب به يفرهنگ انقالب يعال يشورا ياعضا از يكي ـ ز

 مقرر مدت اتمام از قبل ماه كي  ظرف بعد يها دوره و اول دوره در قانون نيا بيتصو از پس ماه دو ظرف اتيه نيا ـ 1 تبصره

 . شود يم ليتشك ياسالم ارشاد ريوز دعوت به سال دو مدت يبرا



 . بود نخواهد محاكم در  نفع يذ افراد يدعوا اقامه و تيشكا مانع امر نيا ، است يقطع نظارت اتيه ماتيتصم ـ 2 تبصره

 فهيوظ انجام اتيه آن نظر ريوز شود يم ليتشك ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت امكانات با نظارت اتيه رخانهيدب ـ 3 تبصره

 . دينما يم

 صيتشخ مرجع و است ماده  نيا)  ه( بند موضوع انتخابات جلسه يبرگزار و دعوت ولئمس ياسالم ارشاد وزارت ـ 4 تبصره

 ج و ب و الف يبندها افراد از مركب ينفر سه اتيه ماده نيا صدر در مندرج طيشرا براساس مزبور انتخابات ينامزدها تيصالح

 . خواهدبود االجرا  الزم  بيتصو خيتار از قانون نيا باشند، يم

 اتيه عملكرد يپاسخگو و داشت خواهد عهده بر را مطبوعات بر نظارت اتيه استير ياسالم ارشاد و فرهنگ ريوز ـ 5 تبصره

 . بود خواهد صالح يذ مراجع گريد و مجلس در مذكور

 مطبوعات بر نظارت اتيه عهده  به ولئمس ريمد و يمتقاض تيصالح صيتشخ و پروانه صدور درخواست به يدگيرس ـ 11 ماده

 .  است

 در مقرر نظارت اتيه صيتشخ  به شود، فاقد را قانون نيا) 9( ماده در مقرر طيشرا از يكي پروانه صاحب كه يصورت در ـ تبصره

 . شود يم لغو هينشر پروانه آن يها  تبصره تيرعا با و) 10( ماده

 نظارت اتيه ياعضا از نفر دو حداقل  يتقاضا به اي راسا را اتينشر تخلف است موظف ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت ـ 12 ماده

 گرديپ جهت را مراتب ، نظارت اتيه قيطر از اي و ميمستق طور به  لزوم صورت در و داده قرار يبررس مورد ماه كي مدت ظرف

 . دينما ميتقد صالح دادگاه به يقانون

 را هينشر تواند يم نظارت اتيه) 7( ماده) د( و)  ج( ،) ب( بند و) 4( و) 3( بند جز به) 6( ماده موضوع تخلفات مورد در ـ تبصره

 . دينما ارسال دادگاه به يدگيرس جهت را پرونده  هفته كي ظرف است موظف فيتوق صورت در و دينما فيتوق

 و يمتقاض تيصالح درباره هينشر  كي ازيامت جهت تقاضا افتيدر خيتار از ماه سه مدت ظرف است مكلف نظارت اتيه ـ 13 ماده

 و دالئل ذكر با را تقاضا قبول اي رد مراتب و داده انجام را الزم  يها يدگيرس قانون نيا در مقرر طيشرا تيرعا با ولئمس ريمد

 اتيه موافقت خيتار از ماه 2 ظرف حداكثر است موظف ياسالم ارشاد وزارت و د،ينما گزارش ارشاد ريوز به اجرا جهت شواهد

 . كند صادر انتشار پروانه يمتقاض يبرا نظارت 

 موظف ازيامت صاحب دهد، استعفا اي و شود فوت اي گردد، فاقد را 9 ماده در مندرج طيشرا ولئمس ريمد كه يصورت در ـ 14 ماده

 از صورت  نيا ريغ در كند، يمعرف ياسالم ارشاد وزارت به باشد  طيشرا واجد كه را يگريد شخص ماه 3 ظرف حداكثر است

 .  است ازيامت صاحب عهده به ريمد يتهايولئمس ، است دهينرس دييتا به ريمد تيصالح كه يزمان تا شود، يم يريجلوگ او هينشر انتشار

 وزارت توسط يمعرف خيتار از  ماه سه حداكثر د،يجد ولئمس ريمد دييتا عدم اي دييتا بر يمبن نظارت اتيه نظر اعالم ـ 15 ماده

 . بود خواهد ياسالم ارشاد

 كي با صورت نيا ريغ در و منتشركند را مربوطه هينشر ، پروانه صدور از پس ماه شش ظرف است موظف ازيامت صاحب ـ 16 ماده

 در هينشر منظم انتشار عدم رود، يم نيب از پروانه اعتبار موجه عذر عدم صورت در گريد روز پانزده فرصت دادن و يكتب اخطار بار

 . بود خواهد پروانه لغو موجب باشد،)  نظارت اتيه صيتشخ  به( موجه عذر بدون اگر زين سال كي



 عذر بدون سال كي ظرف نشر  عدم صورت در و بوده يمستثن فوق ماده از)  سالنامه( شود يم منتشر ساالنه كه يا هينشر  ـ تبصره

 . شد خواهد لغو ازيامت صاحب پروانه موجه

 نكهيا بر مشروط ، است يباق خود اعتبار به است شده صادر يكنون اتينشر يبرا سابق مقررات طبق بر كه يي ها پروانه ـ 17 ماده

 . دينما اقدام قانون نيا با خود، وضع  قيتطب يبرا ازيامت صاحب ، قانون نيا ياجرا خيتار از ماه سه ظرف

 نهيزم زين و رسد يم چاپ به درآن هينشر كه يا  چاپخانه و اداره ينشان ، ولئمس ريمد از،يامت صاحب نام ديبا شماره هر در ـ 18 ماده

 شود، اعالن ثابت محل و نيمع صفحه در)   رهيغ و يهنر ، يادب ،ياقتصاد ، ياسيس ، يعلم ، ينيد(  هينشر نوع انتشار بيترت و تيفعال

 . باشند يم ماده نيا مفاد تيرعا به مكلف زين ها  چاپخانه

 يقاتيتحق مراكز از يكي ازطرف كه يخدمات اي كاال ديتمج و فيتعر بر مشتمل كه يتجارت يها يآگه چاپ در اتينشر ـ 19 ماده

 تيفعال و كار نحوه بر نظارت و سيتاس نامه  نييآ 12 ماده تيرعا با گردد دييتا باشند، داشته تيرسم نيقوان برحسب كه كشور

 . باشند يم مجاز  مربوطه يبندها و يغاتيتبل يآگه يها كانون

 متن هستند، خدمات و كاال از  قيتشو و فيتعر بر مشتمل يها يآگه درج به مجاز مطبوعات ، ماده نيا طبق كه يموارد در ـ تبصره

 . رود فراتر ماده نيا در مذكور  يقانون  مراكز يرسم رنامهيتقد متن از تواند ينم قيتشو و فيتعر نيا

 ارشاد وزارت به را مخارج و درآمد ساالنه النيب و كند ثبت آن در را خود يمحاسبات دفاتر ديبا مجله اي روزنامه هر ـ 20 ماده

 . دينما يم يبازرس را موسسات يمال دفاتر بداند، الزم وقت هر ياسالم ارشاد وزارت بفرستد، ياسالم

 . دهند اطالع ياسالم ارشاد وزارت به كتبا را خود انهيماه فروش راژيت ماهه همه مكلفند مطبوعات هيكل ـ تبصره

 : ندينما ارسال گانيرا و مرتب طور به ريز مراجع از كيهر به نسخه دو ، هينشر شماره هر از موظفند اتينشر ولئمس رانيمد ـ 21 ماده

 .  ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت ـ الف

 .  ياسالم يشورا مجلس ـ ب

 . نشر محل استان مركز يدادگستر ـ ج

 .  است ياسالم يجمهور  نظام ياساس قانون و يشرع نيمواز براساس آن خروج زين و كشور به مطبوعات ورود ـ 22 ماده

 .ديرس خواهد ياسالم يشورا  مجلس بيتصو به و هيته ياسالم ارشاد وزارت توسط ماه شش ظرف آن خروج و ورود ضوابط

            ممممييييجراجراجراجرا    ــــ    ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

)  يحقوق اي يقيحق از اعم( شخص  به نسبت انتقاد اي و واقع خالف اي افترا اي نيتوه بر مشتمل يمطالب مطبوعات در هرگاه ـ 23 ماده

 گونه نيا است موظف مزبور هينشر و بفرستد هينشر همان  يبرا كتبا ماه كي ظرف را آن پاسخ دارد حق نفع يذ شود، مشاهده

 حروف همان با و ستون و صفحه همان در شود، يم منتشر پاسخ وصول از پس كه يا  شماره دو از يكي در را پاسخها و حاتيتوض

 و نيتوه متضمن و نكند تجاوز اصل برابر دو از جواب كه آن شرط به برساند، چاپ به يمجان ، است شده منتشر مطلب  اصل كه

 . نباشد يكس به افترا



 يباق معترض يبرا مجدد ييپاسخگو  حق كند، چاپ يمجدد حاتيتوض اي مطالب مذكور، پاسخ بر عالوه هينشر اگر ـ 1 تبصره

 و است درج عدم حكم در آن به يمطلب افزودن نيهمچن و سازد  نامفهوم اي ناقص را آن كه  يصورت به پاسخ از يقسمت درج.  است

 . شود  درج شماره كي در ديبا پاسخ متن

 ساعت شش حداقل كه آن شرط  به گردد درج هينشر شماره نياول در ديبا انتخابات انيجر در يانتخابات ينامزدها پاسخ ـ 2 تبصره

 . باشد شده افتيدر ديرس و ميتسل هينشر دفتر به پاسخ ،  هينشر رفتن چاپ ريز از شيپ

 و كند تيشكا يدادگستر به تواند يم يشاك نسازد، منتشر را پاسخ اي ورزد امتناع پاسخ درج از هينشر كه يصورت در ـ 3 تبصره

 نشود، واقع موثر اخطار نيا گاه هر و كند يم اخطار هينشر  به پاسخ نشر جهت تيشكا صحت احراز صورت در يدادگستر سيير

 . كند يم ارسال دادگاه به كرد، نخواهد  تجاوز روز ده از حداكثر  آن مدت كه هينشر  موقت فيتوق دستور از پس را پرونده

 . باشد ينم ييقضا مراجع  به تيشكا جهت در يشاك اراتياخت يناف آن يها تبصره و ماده نيا موضوع اقدامات ـ 4 تبصره

 زمان در را ينظام استحكامات و  قالع يها نقشه اي و سپاه و ارتش اسرار و ينظام محرمانه يدستورها و اسناد كه ياشخاص ـ 24 ماده

 . شود يدگيرس مقررات برابر تا ليتحو دادگاه به كنند منتشر و فاش مطبوعات از يكي لهيوس به صلح اي جنگ

 كه كشور يخارج استيس اي يداخل  تيامن ضد بر يتيجنا اي جرم ارتكاب به حايصر را مردم ، مطبوعات لهيوس به كس هر ـ 25 ماده

 مجازات به شود، مترتب آن بر ياثر كه يصورت در دينما قيتشو و صيتحر ، است شده ينيب شيپ يعموم مجازات قانون در

 رفتار  يو با  راتيتعز  قانون براساس شرع حاكم نظر طبق نشود مترتب آن بر ياثر كه  يدرصورت و محكوم جرم همان معاونت

 . خواهدشد

 ارتداد حكم شود منجر ارتداد به كه  يصورت در كند، اهانت آن مقدسات و اسالم نيمب نيد به مطبوعات لهيوس  به كس هر ـ 26 ماده

 . شد خواهد رفتار يو با راتيتعز قانون اساس بر  شرع حاكم نظر طبق نجامدين ارتداد به اگر و اجرا و صادر يو حق در

 ريمد و لغو هينشر آن پروانه ، شود اهانت ديتقل مسلم مراجع اي و رانيا ياسالم يجمهور رهبر به يا هينشر در گاه هر ـ 27 ماده

 . خواهندشد مجازات و يمعرف صالحه محاكم به مطلب سندهينو و ولئمس

 .  ستين يخصوص يمدع تيشكا تابع 27 و 26 و 25 و 24 مواد موضوع ميجرا به يدگيرس ـ تبصره

 ديتشد موجب آن بر اصرار و است  يشرع ريتعز موجب و ممنوع يعموم عفت خالف مطالب و ريتصاو و عكسها انتشار ـ 28 ماده

 . بود خواهد پروانه لغو و ريتعز

 و ياطالعات مراجع قاتيتحق اي  يدادگستر محاكم يرعلنيغ مذاكرات و ياسالم يشورا مجلس يعلن ريغ مذاكرات انتشار ـ 29 ماده

 رفتار يو با راتيتعز قانون و شرع حاكم نظر طبق تخلف درصورت و است ممنوع ستين مجاز آن يافشا قانون طبق كه ييقضا

 . خواهدشد

 به نسبت آن نظائر و زيآم  نيتوه ينسبتها اي كيرك الفاظ و فحش اي افترا اي تهمت بر مشتمل مطلب نوع هر انتشار ـ 30 ماده

 تيشكا به موكول مذكور ميجرا بيتعق و گردد يم يمعرف  ييقضا محاكم به مجازات جهت ولئمس ريمد ، است ممنوع اشخاص

 . شد خواهد متوقف باشد كه يا مرحله هر در بيتعق تيشكا استرداد  صورت در و است يخصوص يشاك



 آمده وارد او بر مذكور نشرمطالب از كه يخسارت مطالبه يبرا تواند يم)  يحقوق اي يقيحق از اعم( يشاك فوق موارد در ـ 1 تبصره

 . دينما صادر متناسب حكم و يدگيرس  آن به نسبت است مكلف زين دادگاه و نموده تيشكا صالحه دادگاه به

 ديآ حساب به يو بازماندگان به  يهتاك عرفا يول بوده يمتوف شخص به راجع فوق ماده در مذكور مطالب انتشار گاه هر ـ 2 تبصره

 . دينما يدعو اقامه فوق تبصره و ماده طبق يحقوق اي ييجزا نظر از تواند يم يقانون ورثه از كي هر

 ولئمس ريمد و است ممنوع باشد  يشخص اسرار يافشا اي و تيثيح اي و شرف هتك به ديتهد بر مشتمل كه يمطالب انتشار ـ 31 ماده

 . شد رفتارخواهد راتيتعز قانون طبق يو با و يمعرف ييقضا محاكم به

 به نسبت ندارد حق تيشكا مورد هينشر ، است يدگيرس و قيتحق مرحله در پرونده كه يزمان تا 31 و 30 مواد مورد در ـ تبصره

 نيا. كند صادر را هينشر فيتوق حكم قاتيتحق ختم از  قبل ديبا دادگاه سيير تخلف صورت در دهد، نشر يمطلب يدگيرس مورد

 . شود يم يريجلوگ هينشر انتشار از دادگاه يرأ صدور موقع تا تكرار صورت در و شود يم  ابالغ از بعد شماره نياول شامل فيتوق

 انتشار به پروانه داشتن بدون اي كند  يمعرف ولئمس ريمد اي انتشار پروانه صاحب واقع برخالف را خود يا هينشر در كس هر ـ 32 ماده

 . خواهدشد رفتار يو با شرع حاكم نظر طبق د،ينما مبادرت هينشر

 . شود يم زين اند داده دست از قانون طبق را مزبور يسمتها كه يولئمس رانيمد و پروانه دارندگان شامل ماده نيا مقررات

 خواننده يبرا كه يطور به شود ديتقل ييجز راتييتغ با ولو يگريد هينشر عالمت اي نام هينشر انتشار در هرگاه ـ الف ـ 33 ماده

 ونيليم كي از ينقد يجزا و ماه سه تا روز كي و شصت  يريتعز حبس به مرتكب و يريجلوگ آن انتشار از باشد، اشتباه امكان

 .  است يخصوص يشاك تيشكا به منوط مجازات و جرم بيتعق. شود يم محكوم الير ونيليم ده تا الير

 ، نام نظر از مذكور هينشر با كه ينحو به شده فيتوق هينشر يجا به گريد هينشر نوع هر انتشار ، هينشر كي فيتوق از پس ـ ب

 تا ماه سه از يريتعز حبس مجازات به مرتكب. گردد يم  فيتوق بالفاصله ديجد هينشر و است ممنوع شود مشتبه شكل و عالمت

 . شود يم محكوم الير ونيليم ستيتاب الير ونيليم دو از ينقد يجزا و ماه شش

 ريسا اي انقالب اي يعموم درمحاكم تواند يم يذات تيصالح به مربوط نيقوان به توجه با يمطبوعات ميجرا به يدگيرس ـ 34 ماده

 .  است يالزام منصفه  اتيه حضور و بودن يعلن صورت هر در. باشد ييقضا مراجع

 . شود يم يدگيرس استانها مراكز صالح محاكم در يمطبوعات ميجرا به ـ تبصره

 نشده نييتع مجازات آن يبرا  قانون نيا و ياسالم مجازات قانون در چنانچه و است جرم قانون نيا مقررات از تخلف ـ 35 ماده

 : شود يم محكوم ليذ يها مجازات از يكي به متخلف باشد

 .  الير ونيليم ستيب تا ونيليم كي از ينقد يجزا ـ الف

 .  اتينشر ريسا مورد در  سال  كي تا حداكثر و ها  روزنامه مورد در ماه شش تا حداكثر هينشر ليتعط ـ ب

 : دينما ليتبد  ليذ يمجازاتها از يكي به را شالق و حبس مجازات يمطبوعات ميجرا در تواند يم دادگاه ـ تبصره

 .  الير ونيليم پنجاه تا ونيليم دو از ينقد يجزا ـ الف



 .  اتينشر ريسا مورد در سال كي تا و ها روزنامه مورد در ماه شش تا حداكثر هينشر ليتعط ـ ب

 . سال پنج تا حداكثر يمطبوعات يتهايولئمس از تيمحروم ـ ج

            مطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    منصفهمنصفهمنصفهمنصفه    اتاتاتاتييييهههه    ــــ    هفتمهفتمهفتمهفتم    فصلفصلفصلفصل

 : بود خواهد ليذ قيطر به منصفه اتيه انتخاب ـ 36 ماده

 يو حضور با و ياسالم ارشاد و فرهنگ ريوز دعوت به تهران در منصفه اتيه ياعضا نييتع جهت ماه مهر در بار كي سال دو هر

 كشور سراسر جمعه ائمه ياستگذاريس يشورا ندهينما و غاتيتبل  سازمان سيير شهر، يشورا سيير ،  استان يدادگستر كل سيير و

 يشورا سيير ، استان يدادگستر كل سيير و يو حضور با و استان ياسالم ارشاد و فرهنگ ركليمد دعوت به استان مراكز در و

 . شود يم ليتشك يو ندهينما اي استان مركز جمعه امام و غاتيتبل سازمان سيير ، استان شهرمركز

 ياجتماع مختلف يگروهها  نيب از را يعموم اعتماد مورد افراد از نفر) 14( استانها ريسا در و نفر) 21( تهران در مذكور اتيه

 ، اصناف آموزگاران، و رانيدب ،يدادگستر يوكال ، نگاران  روزنامه و سندگانينو مهندسان، ،  پزشكان ، دانشگاه دياسات ، ونيروحان(

 . كند يم انتخاب منصفه اتيه ياعضا عنوان به)  انيجيبس و هنرمندان ، كشاورزان ، كارگران ، كارمندان

 افراد از دعوت به نسبت باشد يم  مكلف يدادگستر كل سيير نشود، انجام مقرر مهلت در ماده نيا موضوع مفاد چنانچه ـ 1 تبصره

 . دينما اقدام منصفه اتيه انتخاب و شده ادي

 ماه كي ظرف است موظف ماده نيا در مذكور اتيه برسد، كمتر اي نفر ده به منصفه اتيه ياعضا يليدل هر به چنانچه ـ 2 تبصره

 . دينما اقدام منصفه اتيه ياعضا ليتكم به نسبت و داده جلسه ليتشك

 : باشند ريز طيشرا يدارا ديبا منصفه اتيه ياعضا ـ 37 ماده

 .  تاهل و سن سال يس حداقل داشتن ـ 1

 .  يفريك موثر تيمحكوم سابقه نداشتن ـ 2

 .  شهرت حسن و صداقت ، امانت به اشتهار ـ 3

 .  يمطبوعات و يفرهنگ ليمسا با ييآشنا و يعلم تيصالح ـ 4

 اعضا به استان يدادگستر كل  سيير توسط مراتب ، قانون نيا) 36( ماده موضوع ، منصفه اتيه ياعضا انتخاب از پس ـ 38 ماده

 منصفه اتيه ياعضا يتمام از يدگيرس زمان از قبل هفته كي حداقل ،  يمطبوعات  ميجرا به كننده  يدگيرس دادگاه. گردد يم ابالغ

.  افتي خواهد  تيرسم منصفه اتيه ياعضا از نفر هفت حداقل حضور با دادگاه. ابندي حضور محاكمه جلسه تادر كند يم دعوت

 داشته حضور دادگاه جلسات انيپا تا موظفند  اتيه ياعضا بود، خواهد منصفه اتيه يريگ  ميتصم مالك حاضران آرا تياكثر

 . باشند

 . بود خواهد معتبر حاضر عده مطلق تياكثر با منصفه و نظارت ياتهايه ماتيتصم ـ 1 تبصره



 با سوم جلسه در دادگاه نرسد، حدنصاب به منصفه اتيه ،يمطبوعات جرم پرونده كي به يدگيرس جلسه دو در چنانچه ـ 2 تبصره

 . دينما يم يدگيرس نفر پنج تعداد به حداقل حاضر افراد حضور

 . دينما يم فهيوظ انجام  منصفه اتيه رنظريز و ليتشك هييقضا قوه امكانات و بودجه با منصفه اتيه رخانهيدب ـ 3 تبصره

 از اي نشود حاضر دادگاه متناوب جلسه  پنج اي يمتوال جلسه دو در موجه عذر بدون چنانچه منصفه اتيه ياعضا از كيهر ـ 39 ماده

 محكوم منصفه اتيه در تيعضو از تيمحروم سال دو به كننده  يدگيرس  دادگاه حكم با كند يخوددار ميتصم اتخاذ در شركت

 .  است يقطع دادگاه يرا. شود يم

 از قبل روز دو است موظف ابدي حضور دادگاه جلسه در نتواند موجه عذر وجود علت به منصفه اتيه ياعضا از كيهر ـ تبصره

 محسوب رموجهيغ يو عذر صورت نيا ريغ در برساند،  دادگاه استحضار به مستدل طور به و كتبا را خود عذر يدادرس جلسه

 اعالم دادگاه به را خود عذر است موظف حال هر در باشد شده حادث دادگاه جلسه تا فاصله نيا در كه ييعذرها مگر گردد يم

 . دينما

 .  است دهيگرد احصا يدادرس نييآ در كه است همان موجه عذر

 ادي سوگند ميكر قرآن ربرابر د و متعال خداوند به ، دادگاه در خود حضور جلسه نياول يابتدا در منصفه اتيه ياعضا ـ 40 ماده

 ابطال و حق احقاق راه در ، يدار  امانت و يتقو ،  صداقت  تيرعا با و يگروه اي يشخص يشهايگرا گرفتن نظر در بدون كنند يم

 . ندينما فهيوظ انجام باطل

 .  است شده  ينيب  شيپ قضات رد مورد در قانون طبق كه است همان منصفه اتيه ياعضا رد موارد ـ 41 ماده

 دادگاه سيير ميتسل ، طرح  جهت كتبا را مراتب باشند، داشته يسواالت منصفه اتيه ياعضا محاكمه، نيح در هرگاه ـ 42 ماده

 . ندينما يم

 دادگاه به ريز مورد دو در را خود  يكتب نظر و پرداخته شور به منصفه اتيه ياعضا بالفاصله يدگيرس ختم اعالم از پس ـ 43 ماده

 : دارند يم اعالم

  ر؟يخ اي است بزهكار متهم ـ الف

  ر؟يخ اي است فيتخف مستحق ايآ يبزهكار صورت در ـ ب

 به مبادرت قانون طبق و نموده  ميتصم اتخاذ متهم برائت اي تيمجرم خصوص در دادگاه منصفه اتيه نظر اعالم از پس ـ 1 تبصره

 . دينما يم يرا صدور

 . كند صادر برائت بر يرا  يدگيرس از پس تواند يم دادگاه باشد يبزهكار بر منصفه اتيه ميتصم كه يصورت در ـ 2 تبصره

 در.  است يدنظرخواهيتجد  قابل يقانون مقررات طبق صادره يرا باشد، تيمجرم بر يمبن دادگاه يرا كه يصورت در ـ 3 تبصره

 .  ستين الزم منصفه اتيه حضور دنظريتجد مرحله يدگيرس

 .  ستين الزم يقانون يقرارها صدور و يمقدمات قاتيتحق در منصفه اتيه حضور ـ 4 تبصره



 كه يصورت در هينشر از نباشد،  ياجتماع حقوق سلب مستلزم كه باشد يتيمحكوم اي برائت بر يمبن دادگاه حكم هرگاه ـ 44 ماده

 .باشد يم بالمانع آن مجدد انتشار و شد خواهد فيتوق رفع درنگ يب باشد شده فيتوق قبال

            متفرقهمتفرقهمتفرقهمتفرقه    مواردمواردمواردموارد    ــــ    هشتمهشتمهشتمهشتم    فصلفصلفصلفصل

 امر نيا.  است ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت عهده بر آنان يمطبوعات رسالت انجام و ديجرا عملكرد بر قيدق نظارت ـ 45 ماده

 . بود نخواهد نظارت اتيه ميمستق فيوظا انجام از مانع

 اتيه يرأ اي دادگاه حكم به  كه يصورت در تا ندينما مهيب را هينشر كاركنان هيكل موظفند ولئمس ريمد و ازيامت صاحب ـ 46 ماده

 . شود پرداخت آنان يقانون حقوق كار قانون مقررات طبق مجدد اشتغال زمان تا د،يگرد ليتعط هينشر گريد ليدل هر به اي نظارت

 اتيه بيتصو به و هيته  ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت توسط ماه شش حداكثر ظرف قانون نيا يياجرا نامه  نييآ ـ 47 ماده

 . ديرس خواهد رانيوز

 خيتار از زين و است االجرا  الزم  بيتصو خيتار از منصفه اتيه و نظارت اتيه ليتشك نحوه مورد در جمله از قانون نيا ـ 48 ماده

 .گردد يم لغو انقالب يشورا 25/5/1358 مصوب  مطبوعات يقانون حهيال جمله از آن با ريمغا نيقوان هيكل ، بيتصو

 


